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Padidėjusi Centro frakcija tikisi 
bendradarbiavimo su liberalais

Už nelegalų sienos perėjimą 
sulaikytas Rusijos karininkas

Vilnius, lapkričio 10 d. 
(BNS) — Seimo frakcijos se
niūnas Egidijus Bičkauskas 
mano, kad dviejų liberalų 
frakcijos atstovų įsijungimas į 
jo vadovaujamos frakcijos gre
tas paskatins dialogą tarp 
abiejų partijų, ir jis ateityje 
gali peraugti į partijų susijun
gimą.

Tuo tarpu liberalai teigia, 
kad dviejų buvusių bendra
žygių išėjimą iš frakcijos 
reikėtų vertinti tik kaip jų as
menišką sprendimą, bet ne 
dviejų partijų santykių kon
tekste.

Pirmadienį Centro frakcija, 
sutikusi į savo gretas priimti 
liberalus Virginijų Mar
tišauską ir Kęstutį Trapiką, 
dabar turi 18 narių ir yra an
troji pagal dydį parlamentinė 
frakcija po konservatorių.

Liberalams nuo šiol Seime 
atstovaus vienintelis Alvydas

Naujoji sąjunga nepatenkinta 
krašto apsaugos finansavimu
Vilnius, lapkričio 10 d. 

(Elta) — Teisininko Artūro 
Paulausko vadovaujama Nau
joji sąjunga (socialliberalai) 
pareiškė susirūpinimą kitų 
metų biudžete numatomu iš
laidų vadinamosioms jėgos 
struktūroms, ypač Krašto ap
saugos ministerijai, didinimu.

Naujosios sąjungos kreipi
mesi į politines partijas ir jų 
vadovus pareiškiama apie pa
sirengimą pradėti viešą disku
siją biudžeto sudarymo klausi
mu. Visos Lietuvos politinės 
partijos bei organizacijos kvie
čiamos dalyvauti joje.

Kreipimesi socialliberalai 
taip pat pateikia kelis klausi
mus Krašto apsaugos ministe
rijai, į kuriuos prašo atsakyti 
viešai.

Buvęs STT vadovas padavė į 
teismą Vidaus reikalą 

ministeriją
Vilnius, lapkričio 10 d. 

(BNS) — Buvęs Specialiųjų ty
rimų tarnybos (STT) vadovas 
Juozas Gaudutis antradienį 
Vilniaus miesto 1-osios apy
linkės teismui įteikė ieškinį 
Vidaus reikalų ministerijai 
dėl, jo nuomone, neteisėto at
leidimo iš darbo. Beveik prieš 
mėnesį iš pareigų atleistas 
STT vadovas mano, kad jis 
buvo atleistas nepagrįstai, pa
žeidžiant darbo įstatymus.

„Mane iš darbo atleido 
neįspėję prieš du mėnesius, be 
to, aš turėjau buvusio vidaus 
reikalų ministro Vidmanto 
Žiemelio sutikimą, jog galiu 
toliau vadovauti STT. Juk pa
sikeitus darbdaviui, teisiniai 
įsipareigojimai išlieka, ir pri
valu su jais skaitytis”, sakė J. 
Gaudutis.

J. Gaudutis prašo teismo 
grąžinti jį į darbą ir išieškoti 
atlyginimą iš VRM už privers-

* Vidaus reikalų minist
ras Stasys Šedbaras, kalbė
damas Seime per vyriausybės 
pusvalandį, pripažino, kad 
Vilniuje trūksta patrulinėje 
tarnyboje dirbančių pareigū
nų, ir pažadėjo sustiprinti po
licijos patruliavimą Vilniuje.
S. Šedbaras užtikrino, kad 
pertvarkant Policijos departa
mentą, nemažai žmonių iš val
dymo bus perkelti į vykdymo 
padalinius, ir tokiu būdu Vil
niuje bus stiprinamos patruli
nės tarnybos jėgos. ibns>

Medalinskas, neketinantis tap
ti kitos frakcijos nariu.

E. Bičkauskas sakė, kad 
apie Centro sąjungos ir Libe
ralų sąjungos glaudesnį ben
dradarbiavimą kalbama jau 
ne vienerius metus, tačiau tos 
kalbos iki šiol nesibaigė kon
kretesniais veiksmais.

Jis mano, kad V. Mar
tišausko ir K. Trapiko prisi
jungimas prie Centro frakcijos 
yra „realesnis praktinis žings
nis”, paskatinsiantis dialogą 
tarp partijų.

Tačiau Liberalų sąjungos 
valdybos pirmininkas A. Me
dalinskas sako, kad „dviejų 
žmonių asmeninių problemų 
sprendimo nereikėtų vertinti 
dviejų partijų santykių lygme
nyje”. „Vyrai ruošiasi nau
jiems Seimo rinkimams ir ren
kasi partiją su aukščiausiais 
reitingais”, sakė A. Medalins
kas.

„Ar nuolat didinant išlaidas 
krašto apsaugai ir taip švais
tant mokesčių mokėtojų pini
gus išties garantuojamas 
adekvatus valstybės saugu
mas? Kodėl iš valstybės vardu 
ir su valstybės garantija gau
namų paskolų krašto apsau
gai investicijoms 1999-2001 
metais bus skiriama beveik 
504 min. litų? Kitų metų biu
džeto projekte krašto apsaugai 
iš viso skiriama 724 min. litų, 
iš jų Krašto apsaugos ministe
rijai — 639 min. Kadangi šios 
ministerijos reguliavimo sritis 
biudžete nenumatyta, neaiš
ku, kam atiteks likę 85 min. 
litų?”, tokius klausimus Kraš
to apsaugos ministerijai pa
teikė Naujoji sąjunga.

tinęs pravaikštas. „Jeigu ne
būčiau įsitikinęs, kad laimė
siu, į teismą neičiau. Manau, 
kad teismas turės pasielgti 
pagal įstatymo raidę, o raidė 
mano pusėje”, teigė J. Gaudu
tis.

Vidaus reikalų ministerijos 
vadovybė J. Gaudučio ieškinį 
komentavo santūriai. Ministro 
Stasio Šedbaro nuomone, Jei
gu J. Gaudutis perkelia disku
siją į teismą, reikia laukti teis
mo sprendimo”.

S. Šedbaro spalio 12 dienos 
įsakyme nurodyta, kad J. 
Gaudutis, kuriam dabar 52- 
eji, atleidžiamas „suėjus nu
statytam amžiui”. Pagal sta
tutą, 50-ies metų sulaukę vy
riausieji komisarai yra at
leidžiami iš darbo, jeigu jų tar
nyba nepratęsiama atskiru 
vidaus reikalų ministro įsa
kymu.

Kai iš vidaus reikalų vice
ministro posto J. Gaudutis 
perėjo vadovauti STT, jam jau 
buvo 51-eri metai.

J. Gaudutis su VR ministru 
S. Šedbaru bylinėsis be advo
kato.

J. Gaudutis teigia nė ne
ieškojęs kito darbo po to, kai 
buvo atleistas iš STT vadovo 
pareigų. Pasak jo paties, jis 
„džiaugiasi gyvenimu ir nėra 
nusiminęs”. STT vadovo pa
reigų netekęs J. Gaudutis taip 
pat teigia nejaučiąs pinigų 
stygiaus, nes jų užsidirbo

Nuotr.: Europos Sąjungos plėtros procese dalyvaujančių valstybių — Bulgarijos, Čekijos,- Estijos, Kipro, Latvi
jos, Lenkijos, Maltos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos — parlamentų pirmininkai Lietuvos Seime 
susitiko su Europos Parlamento prezidentu Jose Maria Gill-Robles (septintas iš dešinės) ir (šalia jo) Lietuvos 
parlamento vadovu Vytautu Landsbergiu. (Elta)

Europos parlamento prezidentas 
kviečia „nerungtyniauti” 

kelyje į ES
Vilnius, lapkričio 10 d. Seimo Žmogaus ir piliečių tei-

(BNS-Elta) — Europos Parla
mento prezidentas Jose Maria 
Gill-Robles paragino Europos 
sąjungos (ES) plėtimą vertinti 
kaip bendras visų valstybių 
pastangas, o ne atskirų valsty
bių individualias varžybas.

Taip jis sakė antradienį, ati
darydamas Vilniaus Rotušėje 
vykstantį šeštąjį Europos Par
lamento vadovo ir ES plėtros 
procese dalyvaujančių valsty
bių parlamentų pirmininkų 
susitikimą, kuriame dalyvauja 
Bulgarijos, Čekijos, Estijos, 
Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lie
tuvos, Maltos, Rumunijos, Slo
vakijos, Slovėnijos ir Vengrijos 
parlamentų vadovai.

J. M. Gill-Robles kvietė par
lamentų pirmininkus atvirai 
išdėstyti savo nuomones ir 
rūpesčius, nes „iki pradedant 
plėtros procesą, svarbu daug 
diskutuoti ir drauge surasti
būdus, užtikrinančius ES (BNS) Seimo pirmininkas
funkcionavimą po reformų”.

Jis teisinosi, kad ES pri
versta dabar daug dėmesio 
skirti savo vidinėms proble
moms ir tai gali kelti nusivy
limą dėl per menko dėmesio 
valstybėms-kandidatėms. Jo 
vertinimu, daugelio kandida
čių pažanga yra labai sparti, 
ir svarbu užtikrinti, kad inte
gracijos procesai šiose val
stybėse būtų vieši ir supranta
mi visuomenei.

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, susitikęs su Euro
pos Parlamento pirmininku, 
informavo aukštą svečią, kad

* Prezidentas Valdas 
Adamkus antradienį pasirašė jau priartėjusių valstybių”.
dekretus, kuriais atleido du 
jaunus teisėjus, savo poelgiais 
pažeminusius teisėjo vardą. Iš 
pareigų atleista skandalingai 
pagarsėjusi Vilniaus 4 apy
linkės teismo teisėja Eglė Mi- 
linienė, įtariama paėmusi di
delį kyšį iš privataus asmens, 
o iš viso iš to paties civilinio 
ieškovo per kelis kartus iš
reikalavusi 15,500 JAV dole
rių, ir mažiau žinomas Klai
pėdos miesto apylinkės tei
sėjas Vidmantas Žylė, nuolat 
klastojęs teismo posėdžių pro
tokolus bei kitus dokumentu- 
tus, šiurkščiai pažeisdamas 
darbo tvarką. ,BNS)

anksčiau advokataudamas, 
dirbdamas banke ir kitose fi
nansinėse struktūrose.

šių komitetas iš principo pri
tarė mirties bausmės panaiki
nimui. Tikimasi, kad ir visas 
Seimas tam pritars, kitąmet 
priimdamas naują Baudžia
mąjį kodeksą.

J. M. Gill-Robles pabrėžė, 
kad mirties bausmė nėra to
leruojama Europos Sąjungos 
valstybėse, todėl Lietuvai sie
kiant narystės šioje organiza
cijoje, ji turėtų būti panąikin- 
ta.

Kalbėdamas apie ES plėtrą, 
V. Adamkus pažymėjo manąs, 
kad Lietuva tikrai taps šios 
organizacijos nare, tik ne
aišku, kada tai įvyks. Euro
parlamento pirmininkas pri

Baltijos valstybės skirtingai 
vertina savo vietą ES plėtroje
Vilnius, lapkričio 10 d.

Vytautas Landsbergis paragi
no Europos Sąjungą „nesu
skaldyti Baltijos valstybių re
giono” ir pakviesti Lietuvą 
drauge su Latvija pradėti de
rybas dėl narystės kitų metų 
pabaigoje.

Kalbėdamas asocijuotų ES 
valstybių parlamentų vadovų 
susitikime Vilniuje, V. Lands
bergis pabrėžė, kad Lietuva 
nusipelnė ES pakvietimo de
rėtis, jeigu „nesulėtins tei
giamų permainų tempo ir 
įtvirtins pasiekimus”.

V. Landsbergio vertinimu, 
„ekonominiai ir socialiniai Lie
tuvos duomenys yra kartais 
net geresni, negu prie derybų

Estijos parlamento pirmi
ninkas Toom Savi savo pra
nešime deklaravo draugišku
mą prastesnio EK įvertinimo 
sulaukusioms Lietuvai ir Lat
vijai. „Derybų dėl narystės 
pažanga turi priklausyti tik 
nuo jų pačių pasirengimo, o 
pačias derybas reikėtų kuo 
greičiau pradėti su geromis 
Estijos kaimynėmis — Lietu
va ir Latvija”, sakė Estijos 
parlamento vadovas.

Tačiau vėliau kalbėjęs Lat
vijos parlamento pirmininkas 
Janis Straume neslėpė pasi
tenkinimo, kad Latvija yra 
„vienintelė valstybė, kuri iš 
antrosios kandidačių grupės 
sulaukė labai gero pažangos 
įvertinimo ir vilčių jau kitą
met pradėti narystės ES dery

tarė šiai minčiai, tvirtinda
mas, kad Lietuva yra būsima 
ES narė, o įvertindamas nese
niai paskelbtą Europos Komi
sijos išvadą apie Lietuvos pa
sirengimą derėtis, J. M. Gill- 
Robles sakė, kad yra nemaža 
tikimybė Vilniui jau kitąmet 
pradėti derybas dėl narystės 
ES.

Susitikime buvo kalbama ir 
apie Ignalinos atominės elek
trinės uždarymą. J. M. Gill- 
Robles teigė, kad ES rūpinasi 
savo saugumu, todėl taip neri
mauja dėl Ignalinos AE. V. 
Adamkus atsakė, kad Lietuva, 
taip pat kaip ir kitos val
stybės, irgi rūpinasi savo bei 
savo kaimynų saugumu. Pre
zidentas pakartojo principinę 
Lietuvos nuostatą, kad ši jė
gainė turi būti uždaryta vado
vaujantis tik specialistų išva
domis, atmetant politinius 
sprendimus.

bas”.
„Tai buvo visiškai logiškai il

galaikių ir pastovių Latvijos 
reformų įvertinimas”, pabrėžė 
J. Straume.

* Premjeras Gediminas 
Vagnorius kitą savaitę vyks 
darbo vizito į Vašingtoną. Pa
sirengimas lapkričio 18 d. pra
sidėsiančiam vizitui buvo ap
tartas G. Vagnoriaus ir Jung
tinių Valstijų ambasadoriaus 
Lietuvoje Keith Smith susiti
kime antradienį. Kol kas dar 
planuojama G. Vagnoriaus ke
lių dienų vizito programa, de
rinami susitikimai su JAV 
prezidentūros ir kitais admi
nistracijos atstovais. Ambasa
dorius ir premjeras taip pat 
aptarė kitą savaitę įvyksiantį 
įtakingų JAV senatorių dele
gacijos vizitą Lietuvoje. De
šimties senatorių delegacija, 
vadovaujama Šiaurės Atlanto 
asamblėjos pirmininko Wil- 
liam V. Roth, viešės Lietuvoje 
lapkričio 17-19 dienomis.

* Seimas antradienį pa
tvirtino 1965 metų tarptau
tinę konvenciją dėl visų formų 
rasinės diskriminacijos panai
kinimo. Konvencija patvirtina 
prigimtinę visų žmonių lygybę 
ir skelbia, kad žmonių diskri
minavimas rasės, odos spalvos 
ir etninės kilmės pagrindu žei
džia žmogaus orumą, žmogaus 
teises, ir vra kliūtis draugiš
kiems ir taikiems santykiams 
tarp valstybių. Valstybės, pri
sijungusios prie šios konvenci
jos, įsipareigoja vykdyti rasi-

Vilnius, lapkričio 10 d. 
(BNS) — Lietuvos pasieniečiai 
antradienį sulaikė Rusijos ka
riuomenės pulkininką, nelega
liai įvažiavusį į Lietuvos teri
toriją.

Lauko uniforma su skiria
maisiais ženklais vilkintį pul
kininką krovininiame auto
mobilyje aptiko Pagėgių rink
tinės Kybartų užkardos pa
reigūnai Lietuvos ir Karaliau
čiaus srities pasienyje.

Pulkininkas paso neturėjo. 
Kiti dokumentai liudija, kad 
tai Rusijos armijos pulkinin
kas, 38-erių metų Viktor Tele- 
ga, tarnaujantis karinio dali
nio vadu Kazachstano Kara
gandos srities Temertau mies
te. Pulkininkas slėpėsi Ka
zachstano piliečio vairuojamo 
krovininio automobilio „Iveco” 
miegamajame skyriuje.

Automobiliu, be Rusijos pul
kininko ir vairuotojo, važiavo 
dar vienas kazachas. Kazachs
tano piliečių dokumentai buvo

Darbininkų sąjunga ruošiasi 
protesto renginiams

Vilnius, lapkričio 10 d. 
(Elta) — Valstybinės darbo in
spekcijos pareigūnai mano, 
kad žalos atlyginimo dėl su
sižalojimo darbe bei kiti darbų 
saugos klausimai turėtų būti 
greičiau sprendžiami ir iš da
lies pritaria Lietuvos darbi
ninkų sąjungos reikalavimams. 
Lietuvos darbininkų sąjunga 
lapkričio 17 d. numačiusi su
rengti protesto renginį, ku
riuo sieks atkreipti valdžios 
dėmesį į darbininkų socialines 
problemas.

Kaip sakė valstybinės darbo 
inspekcijos vyriausiojo inspek
toriaus pavaduotojas Petras 
Abaravičius, būtina greičiau 
priimti draudimo nuo nelai
mingų atsitikimų darbe įsta
tymą.

Pasak P. Abaravičiaus, šie
met nelaimingų atsitikimų 
darbe skaičius išaugo, padau
gėjo susirgusių profesinėmis 
ligomis.

Šiemet iki lapkričio 10 d. dėl 
darbe įvykusių nelaimingų at

Ištvinusi Minija atnešė 
milijoninius nuostolius

Klaipėda, lapkričio 9 d. 
(BNS) — Atslūgus Minijos 
vandeniui Klaipėdos rajone, 
pradėti skaičiuoti šio rudens 
potvynio padaryti nuostoliai.

Užtvindytų Šilutės ir Klai
pėdos rajonų kaimų sodybų 
rūsiuose supuvo gyventojų lai
kytos daržovės, vanduo nune
šė žemdirbių šieną.

Didžiausius nuostolius per 
šį potvynį patyrė AB „Šilutės 
durpės”. Ištvinus Tenenio 
upei, vanduo pralaužė pylimą 
ir užtvindė Aukštumalos dur
pyną.

nės diskriminacijos panaikini
mo politiką ir skatinti rasių 
tarpusavio supratimą. (Bnsi

* Lietuva tikisi ekspor
tuoti visus perteklinius mais
tinius grūdus, kurių gali būti 
apie 100,000 tonų. „Šiemet, 
didelio grūdų pertekliaus, 
kaip buvo prognozuota, nebus, 
nes dėl blogų metereologinių 
sąlygų rekordinio derliaus ne
gauta”, sakė Žemės ūkio ir 
maisto produktų rinkos regu
liavimo agoų^aroattgėneraliųjks 
direktorius. Kol kas agentūrai 
pavyko parduoti tik 6,200 to
nų supirktų grūdų. (Eita)

tvarkingi.
Nustatyta, kad automobilis 

į Lietuvą įvažiavo per Medi
ninkų pasienio kontrolės 
punktą iš Baltarusįjos, prane
šė Pasienio policijos departa
mentas.

Pasieniečiams V. Telega 
sakė norįs išeiti į pensiją ir su 
šeima persikraustyti gyventi į 
Karaliaučiaus sritį. Karinin
kas sakė suprantąs, kad pasi
elgė neteisėtai, o bandymą ne
legaliai pervažiuoti sieną aiš
kino pinigų stygiumi bei paso 
neturėjimu. Pasak pulkininko, 
krovininiame automobilyje 
yra jo . asmeniniai buities 
daiktai — baldai, dujinė vi
ryklė ir kt.

Kazachstano piliečiams leis
ta tęsti kelionę, o Rusįjos pul
kininkas sulaikytas ir perduo
tas pasienio policijos operaty
vinei tarnybai, kur yra ap
klausiamas. Jam iškelta byla 
už neteisėtą valstybės sienos 
perėjimą.

sitikimų buvo nukentėję dau
giau kaip 2,300 žmonių. Ka
dangi daugelio įvykių aplin
kybės dar tiriamos, šis skai
čius neabejotinai sieks 3,000. 
Pernai per tą patį laikotarpį 
dėl nelaimingų atsitikimų bu
vo nukentėję 2,700 žmonių.

Neabejotinai šiemet bus 
daugiau užfiksuota ir mirusių 
darbo vietose dėl ligos. Šis 
skaičius per dešimt šių metų 
mėnesių gali siekti 50, tuo tar
pu pernai šiuo laikotarpiu dėl 
ligos darbo vietose mirė 34 
žmonės.

Šiemet įvyko dvigubai dau
giau savižudybių darbo vie
tose.

Lietuvos darbininkų sąjun
ga protesto renginyje ketina 
valdžios pareikalauti papildy
ti Laikinąjį žalos atlyginimo 
įstatymą (pagal jį, dalis in
validų negauna žalos atlygini
mo) bei greičiau priimti drau
dimo nuo nelaimingų atsiti
kimų įstatymą.

Vanduo užtvindė apie 200 
ha AB „Šilutės durpių” durpy
no plotų, kuriame buvo apie 
13,000 tonų eksportui paruoš
tų durpių. Šlapios durpės par
davimui nebetiks.

Patirtus nuostolius bendro
vė dar skaičiuoja, tačiau bend
rovės direktorius Zigmas Ga- 
ralavičius mano, kad nuosto
liai viršys 1 milijoną litų. Tai 
sudarys šeštadalį bendrovės 
metinės apyvartos.

Durpyne dabar šalinamas 
vandens perteklius. Meliorato
riai vandenį pumpuoja atgal į 
Tenenio upę.

Spalio pabaigoje ištvinusi 
Minija užtvindė apie 7,000 
hektarų Klaipėdos rajono pie
vų. Vanduo pasiekė keletą so
dybų, užtvindė kelius. Nusto
jus kilti Minijai, vanduo kyla 
Nemune.

KALENDORIUS ~~
Lapkričio 11 d.: Šv. Martynas 

iš Tours; Menas, Astikas, Nauma. 
1918 m. pradėjo darbą pirmasis LR 
ministrų kabinetas, vadovaujamas 
Augustino Voldemaro.

Lapkričio 12 d.: Šv. Juozapa
tas; Teodoras, Narvydas, Grožilė. 
1918 m. Švedija pripažino Lietuvą 
de facto.

M d#-'
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SKAUTYBĖS 
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

VIII TAUTINE STOVYKLA
(Pabaiga)

Religinė programa

Religinei programai stovyk
loje buvo teikiamas ypatingas 
dėmesys, ypač, kai ją prave
dant, dalyvavo būrelis kompe
tentingų asmenų — kunigų ir 
pasauliečių.

Jaunimą savo nuoširdumu 
ir priėjimu prie jaunimo suža
vėjo svečias iš Lietuvos kun. 
Algimantas Gudelis, kelias 
dienas praleidęs stovykloje.

Gražiai pasireiškė ir LSS 
Seserijos ir Brolijos evange
likų liuteronų dvasios vadovas 
s. fil. kun. Algimantas Žilins
kas iš Toronto.

Stovykla būtų nepilna be 
v.s. fil. kun. Antano Saulaičio, 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
provincijolo, o mums visiems 
— njylimo brolio. Jis stovyk
loje išbuvo visą laiką. Jauni
mo tarpe jis yra šviesi dvasinė 
artimo meilės žvaigždė. Ne
paisant didelio pareigų krū
vio, jis randa laiko ir vertės 
dalyvauti skautų, ateitininkų 
ir kitose jaunimo stovyklose. 
Tai neišsemiamos energijos, 
meilės ir dėmesio kiekvienam 
žmogui asmenybė.

Religinių programų pravedi- 
mui iš „Neringos” stovyklos 
atvyko jaunimo mylima skau
tininkė sės. Ignė Marijošiūtė. 
Ji supranta jaunų žmonių rū
pesčius ir jausmus, moka juos 
paguosti ir užgydyti atsiradu
sias dvasines „žaizdas”.

Religinę programą šioje di
delėje stovykloje pasigėrėtinai 
koordinavo s. Aldona Linger- 
taitienė iš Bostono. Ji katali
kiškame universitete yra reli
ginės veiklos ir patarimų dva
sinė vadovė, turinti teologijos 
magistro laipsnį ir dabar ruo
šiasi doktorato laipsniui. Švel
ni, pasiruošusi kiekvienam 
padėti ir tolerantiškai spren
džianti pasitaikančius ne
sklandumus. Šalia pareigų re
liginėje programoje ji vykdė ir 
naktinių žaidimų vadovės pa
reigas. Maldas prieš valgį pra
vesdavo v.s. fil. Antanas Pau
žuolis, o s. fil. Jūratė Vens- 
kienė talkino dvasiniams susi
kaupimams.

Jaunųjų šeimų stovykla

Ypatingos pagarbos verta 
jaunų šeimų pastovyklė „Ma
žoji Lietuva”, vadovaujama 
viršininkės, Detroito „Gabijos” 
skaučių tunto vadovės s. Ra
sos Karvelienės ir būrelio en
tuziastingų jaunų vadovių. 
Daug prisidėjo ir jaunieji, šios 
priešmokyklinio amžiaus vai
kučių stovyklos, tėvai. Galima 
drąsiai teigti, kad šioje pasto- 
vyklėje buvo judriausi stovyk
lautojai. Jų neišgąsdino nei 
lietus, nei kelios šaltokos nak
tys, nei dienos kaitra. Jų tė
vai, patys buvę veiklūs skau
tai ir skautės, augindami ma
žus vaikučius ir dėl kitų prie
žasčių negalintys nuolat reikš
tis aktyvioje skautiškoje veik
loje, gražiai juos įvesdina 
skautybėn jaunųjų šeimų sto
vyklose. Laiko slinktyje, jie su 
savo paaugusiais grįš skau
tiškų vienetų veiklon.

Šios pastovyklės vadovybė 
išleido šiai pastovyklei pritai
kytą dainynėlį, paruoštą Det
roito „Gabijos” tunto. Dainy
nėlis gražiai išspausdintas, 
125 psl. apimties. „Mažosios 
Lietuvos” stovyklos vadovybė 
paruošė gražias vardines len

teles, dėvimas ant uniformos. 
Išleido ir „Mažosios Lietuvos” 
laikraštėlį su mažųjų žurna
listų rašinėliais.

Šių judriųjų stovyklautojų 
šūkis: „Mes mažiukai lietuviu
kai, vos pradėjome skautaut, 
dirbam, žaidžiam, išdykaujam 
— mes norime užaugt”.

Tėvams su mažaisiais 
„skautukais” nelengva, bet jų 
širdyse rusenanti skautiška 
ugnelė, nugali visus sunku
mus. šie jaunieji stovyklauto
jai yra skautiško judėjimo tę
sinys ateinančioms kartoms. 
Džiugu, kad jau daugelyje 
skautų stovyklų stovyklauja ir 
jaunosios šeimos.

LS Seserijos stovykla 
„Viltis”

Šiai stovyklai vadovavo LS 
Seserijos Vyriausia skautinin
kė v.s. fil. Rita Penčylienė. 
Stovyklą sudarė šie vienetai:

Jūrų skaučių — „Klaipėdos 
kraštas,,, vadovė j.s. fil,. Taiy
da Chiapetta. Šūkis — „Rau
dona, balta ir žalia — Klai
pėdos krašto vėliava. Priešų 
pagrobta, lietuvių atgauta, jū
rų skaučių mylima”.

Jaunesniųjų skaučių „Lais
vės Varpas”. Šūkis „Varpas 
skamba Lietuvoj, paukštyčių 
dainos stovykloj”. Joms vado
vavo s. fil. Laima Rupins- 
kienė.

Skaučių pastovyklė „Kryžių 
kalnas”. Vadovė s.fil. Dalia 
Trakienė. Šūkis — „Kryžių 
kalno stovykloje skautės dirba 
su šypsena. Nenustodamos 
vilties, protėvių žemė prie 
širdies”.

Prityrusios skautės, būda
mos tvirtos savo pasiryžimuo
se, pastovyklę pavadino „Ko
vos keliu”. Vadove jos pasirin
ko ps. Rasą Conklin, kad pa
ruoštų jas partizaninei „ko
vai”. Jų karingas šūkis: „Nu- 
tilkim! Žinias piečiam!, Parti
zanės vis kovoja! Laisvės ži
nios! Ženkim kovos keliu!” 
Besivadovaudamos šiomis šū
kio mintimis, prityrusios 
skautės nepamirš savo protė
vių žemės Lietuvos.

Vyriausios amžiumi ir patir
timi buvo vyresniųjų skaučių 
pastovyklė „Pėdsakai”. Jų šū
kis — „Iš praeities į ateitį 
keliaujam istorijos takais, 
pėdsakai rodo mums kelius!” 
Jų viršininkė patyrusi skautė 
ps. fil. Naida Šnipaitė.

Bendrijos stovykla

„Protėvių žemė” stovyklai 
vadovavo v..s. Birutė Banai
tienė, LSS Tarybos ir Pirmijos 
pirmininkė.

KVIEČIAME DALYVAUTI RAŠINIŲ 
KONKURSE JAUNIMUI

Skelbiamas prelato ps. Juo
zo Prunskio vardo rašinių 
konkursas, tema:

„Religijos poveikis tautos 
ir valstybės egzistencijoje”.

Rašinį (3 psl. mašinėle rašy
tą) prašoma iki 1998 m. gruo
džio 1 d. siųsti šiuo adresu: 
Vydūno fondas, A. Paužuolis, 
7149 S. Millard Avė., Chicago, 
IL 60629.

Rašinį pasirašyti slapyvar
džiu. Atskirame užklijuotame 
voke įrašyti autoriaus pavar
dę, adresą, skautų vieneto pa
vadinimą.

VIII Tautinėje stovykloje Jūros dieną įžodį davusiems jūrų jauniams kak
laraiščius užriša j.ps. Algis Jonušas. Nuotr. R Otto

Vyresnio amžiaus skautinin- vykioje buvo, įrengę poilsio ir 
kai ir skautininkės sudarė atsigaivinimo 1 vietas, kaip 
Bendriją, kuriai vadovavo v.s: „golfo” lošimą, pasisupimą tin- 
Irena Lileikienė, kad šios pas- !kle, pavargusių kojų masažus 
tovyklės gyventojai dienos me- ir kt. Neteku sužinoti ar buvo 
tu pasklinda po visas stovyk- norinčių pasinaudoti šiais pa
las teikdami patarimus ir pa- togumais. Akademikų tikslas
galbą jaunesniems vadovams 
ir vadovėms. Bendrijos sesės 
ir broliai sakė: „Aukojame 
savo darbą, žinias. Stengia
mės, kad jaunesnieji išlaikytų 
lietuvių kalbą ir papročius, 
Tau, brangi mūsų žeme Lietu
va. Sparnais nuskrido mūsų 
jaunystė ir kartu džiaugsmas, 
kad Lietuva yra laisva”.

Akademikų
„Draugystė” Stovykloje ! būtų sunku ap- 

i sieiti be pašto'ir krautuvėlės, 
u Ryšius suią>asauliu tvarkė 
nvis. Stasys liūnas, ilgametis 
stovyklų paštininkas. Praei
tyje su juo dirbo pašte ir v.s. 

Griškelis. Stovyklą sudalė fVladas Bacevičius, kuris Šalia 
trys pastovyklės — Akademi- darbo pašte, dar buvo ir uolus 
kių skaučių draugovės, su va- stovyklos ir visuomeniniųjvy- 
dove fil. Vida Damijonaityte; fotografas. Po ilgo 
Korp! Vytis su vadovu adv. fil.

Akademinio Skautų sąjūdžio 
„Draugystė” stovyklos virši
ninkas buvo ASS valdybos pir
mininkas arch. fil. Rimas

Po
' tiško ir visuomeninio

Vyteniu Kirvelaičiu ir filiste- brolis Vladas'išėjo „namo 
rių — su vadove dr. fil. Vilija 
Kerely tė. Šios stovyklos vado
vybė buvo paruošusi gražias 
spausdintas darbotvarkes su 
atskiru lapu kiekvienai dienai 
ir keliais lapais užrašams, dai
noms ir lapą prisiminimui 
duotų pasižadėjimų tampant 
tikrąja nare ir Korp! Vytis 
senjoru.

Šios stovyklos stovyklautojai 
akademikai skautai stengėsi 
būti patarėjais skautų ir skau
čių vadovams. Kasdien pusė 
dienos buvo skiriama stovyk
laujantiems skautams ir skau
tėms, o kita pusė dienos — 
savo numatytiems užsiėmi
mams. Turėjo jie ir linksmin
tojų grupę „ūpininkus”, kurie 
ėjo per pastovyklės dainuoda
mi ir linksmindami nusiminu
sius brolius ir seses. Savo sto-

Premijos:
1- ma — 150 dol.
2- ra — 125 dol.
3- čia — 100 dol.
4- ta — 75 dol.
5- ta — 50 dol.
6- ta — 25 dol.
Laimėjusieji rašiniai bus pa

skelbti spaudoje. Kiti bus grą
žinti autoriams.

Kviečiame visus skautus vy
čius, vyr. skautes, j. būdžius, 
gintares, o ypač akademikus 
šiame konkurse dalyvauti.

Vydūno fondas

būti draugais ir pagalbiniu-* 
kais visiems stovyklautojams 

>ir svečiams. Reikia pripažinti, 
kad jie savo~ įsipareigojimus 
labai gerai atliko ir kartu pa
rodė, kad jj’d', sugeba žaisti, 
dainuoti, pravesti pašnekesius 
ir būti pavyzdžiu kitiems sto
vyklautojams.

Paštas ir krautuvėj

skau- 
darbo 

4<
Amžinybę.

Būti paštininku stovykloje 
nelengva, dažnai nelieka laiko 
lankymui pastovyklių ir ste
bėjimui vykstančių užsiėmi
mų.

Ir šioje stovykloje veikė 
krautuvėlė, aprūpinanti sto
vyklautojus įvairiomis gėrybė
mis. Čia gaūsius klientus ap
tarnavo v.s. Česlovas Kiliulis, 
v.s. Mykolas Banevičius ir v.s. 
Albina Ramanauskienė. Krau
tuvėlėje buvo. galima įsigyti 
skautiškų marškinėlių, gaire
lių, įvairių ženkliukų, lipinu- 
kų, vaisvandenių, ledų ir kt.

Parodos

Ir šioje stovykloje puikią 
parodą paruošė darbščiosios 
sesės v.s. fil. Gilanda Matonie
nė, v.s. Ramutė Česnavičienė, 
v.s. Milda Kvedarienė ir kitos 
talkininkės. Apie Akademinio 
Skautų Sąjūdžio veiklą pa
ruošė v.s.fil Eugenijus Vilkas.

Kai kurie skautiški vienetai 
buvo išdėstę savo veikloj nuo
traukų albumus.

Buvo ir skautiškos spaudos 
paroda — rašinių, knygų, 
„Skautų aido” numerių, nuo 
pirmųjų iki dabartinių. Buvo 
ir archyvinių leidinių, kurių 
iki šiol nedaug beliko. Tai po
grindžio literatūra skautams, 
kai Lietuva buvo okupuota vo
kiečių ir rusų. ši paroda rodė 
nenugalimą veržlumą skauti- 
jos vadovų karo ir okupacijų 
metais, pokaryje išsibarsčius 
po platų pasaulį. Parodoje.

išstatyti rodiniai ir aprašymai 
apie buvusius ir dabartinius 
vadovus liudija, kad pasėtas 
skautybės grūdas prigijo jau
nimo širdyse ir nepaisant ne
patogių sąlygų,, išsilaikė 80 
metų.

Laikraštėlis

VIII Tautinėje stovykloje 
buvo išleistos trys laidos laik
raštėlio „Jubiliejus”, redaguo
tas j.v.s. Genės Treinienės, 
talkinant v.s. Danutei Surdė- 
nienei ir v.s. fil. Antanui Pau- 
žuoliui.

Stovyklai baigiantis

Stovyklavom, iškylavom dir
bom, žaidėm ir dainavom. Ne
pastebėjom kaip prabėgo lai
kas. Išaušo ir paskutinė die
na, kai reikėjo nuimti pala
pines, susidėti daiktus ir su 
griauduliu širdyje sakyti „iki 
pasimatymo”.

Ketvirtadienį buvo oficialūs 
„Protėvių žemės” stovyklos ir 
„Viltis”, „Kunigaikščių žemė” 
ir „Draugystė” pastovyklių už
darymai.

Po paskutinio parado, sto
vyklautojams praėjus pro sim
bolinius vartus, VIII Tautinė 
stovykla baigėsi. Stovyklavie
tė tuštėjo. Dalis vadovų ir sto
vyklautojų išvyko kitą dieną. 
Vyriausia vadovybė, virtuvės 
ir Ūkio skyriaus darbuotojai 
išvyko tik šeštadienį.

Bostono skautai vyčiai, ku
rie pastatė didingus vartus, 
prieš apleisdami stovyklavietę 
turėjo juos išardyti, nes skau
tai stovyklos rąjonus palieka 
sutvarkytus, o įvairiems dar
bams naudota medžiaga suk
raunama kitų stovyklautojų 
naudojimui.

„Protėvių žemė” stovyklos 
pionerijos darbams vadovavo

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje

Lapkričio; 13-15 d. —
Tesėti pažadai — LS Seseri
jos skautininkių ir Židiniečių, 
LS Brolijos skautininkų ir vy
resnių skautų vyčių suvažiavi
mas „Argonne Guėst House”, 
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.

VIII Tautinėje stovykloje „Kryžių kalno” pastovyklės sesės pionerijos dar
buose.

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Publiahed daily eacept Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Presą Society, 4546 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589.
Periodical claaa postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $95.00. Foreign countries $110.
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4546 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5689.
Mažindami pašto Klaidas, pakvitavimą už prenumeratą nesiunčiame.Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja.

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto.
Metams 172 metų 3 mėn.

JAV............................................ ....................$95.00 $56.00 $35.00
Kanadoje ir kitur...................... (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV............................................ ................... $56.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur.................. ...... (U.S.) $60.00 $46.00 $36.00
Užsakant i Lietuvą:
(Air cargo)............................... .................$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida........... ................... $66.00
Užsakant į užsienį oro paštu....... $500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida........... .................$160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracįja dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, ieitadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, ieitadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant praiome pasilikti kopiją.

s. B. Banaitis, stovyklą įren
giant ir ją uždarant jam teko 
daugiausiai darbų ir atsako
mybės.

Apleisdami stovyklą prisi
menam dainą:

„Užgęsta ugnis, užmiega
daina

sūpavusi juoką ant rankų.
Ir džiaugsmo gana,

jaunystės gana — 
lyg ežero vilnys nusenka. 
Surinkę sapnus iš stovyklos

Šilų,
Neišmėtykim jų gatvėse

miestų.
Surinkę žodžius nuo laužų ir 

dainų
juos gaivinkime, kad

neišblėstų...”
v.s. OI. Ant. Paužuolis

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.

Detroite

Gruodžio 13 d. — Bendros 
Kūčios skautams ir visuome
nei 4 vai. p.p. Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje. Ruošia De
troito „Gabijos” ir „Baltijos” 
tuntų skautės ir skautai.

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Oyden Avė., Suite 310

Naperville, *L 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highlano Avė.,
Tower 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. 

Tol. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJĄ 
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 Northwestern 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 

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

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
Board Certified, Intemal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

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

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61 St Ava. (219) 947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 ST., BURBANK, IL 
Tel. 773-735-1540 

Valandos pagal susitarimą



LIETUVOS KARO AVIACIJOS 
PIRMŪNAS

Danutė Bindokienė

Tačiau kito kelio nėra
Artėjant Lietuvos aviacijos 

80-mečiui, nuolat pavyksta 
aptikti naujų, jos kūrimosi lai
kotarpį papildančių, faktų. 
Jau išsiaiškinome Karo aviaci
jos organizacijos kitimą 1919- 
1920 metais, pirmuosius jos 
vadovus. O kas buvo pirmasis 
Lietuvos karo aviacijos lakū
nas? Žinome, kad pirmieji mū
sų koviniai lėktuvai LVG C.VI 
įsigyti 1919 m. vasario 28 die
ną. Tuo pat metu pasamdyti 
Kaune buvusio vokiečių dali
nio Flieger Abt. 425 lakūnai, 
kurie ir pradėjo skraidyti į 
frontą bei mokyti pirmuosius 
Karo aviacijos mokyklos mo
kinius. Gegužės 15 dieną į 
Aviacijos dalį priimtas Angli
joje aviacijos mokyklą baigęs 
Pranas Hiksa pirmasis iš lie
tuvių sėdo prie vairolazdės, 
tapo instruktoriumi. Iki šiol jį 
ir vadinome pirmuoju Lietu
vos karo aviacijos lietuvių 
lakūnu. Tačiau nauji faktai 
pakoregavo mūsų žinias.

1919 m. sausio 30 dieną Lie
tuvos kariuomenėje, Krašto 
apsaugos ministro įsakymu, 
pradėta formuoti inžinerijos 
kuopa, kurią sudarė automo
bilių, aviacijos, elektrotechni
kos, pionierių būriai. Tą pačią 
dieną į aviacijos būrį priimti: 
vadas karininkas Kostas Fu- 
galevičius, lekiotojas ( taip to 
meto dokumentuose vadinami 
lakūnai) karininkas Ignas 
Adamkavičius bei raštininkas 
Bielis. Taigi, kar. I. Adamka
vičius tapo pirmuoju į Lietu
vos karo aviaciją priimtu la
kūnu,

Ignas Adamkavičius gimė 
1896 m. spalio 21 d. Šiauliuo
se. Čia baigė pradžios mo
kyklą ir įstojo į gimnaziją, 
kurią baigė Rusijoje. Metus 
studijavęs Technologijos uni- 
vefšftėte, 1*945 m. kovo mė- 
nėsį mobilizuotas į Rusijos ka
riuomenę pateko į automobilių 
kuopą. Netrukus įstojo į Vla
dimiro karo mokyklą Petrog
rade. Po keturių mėnesių, 
drauge su d tr keliais lietu
viais (būsimuoju generolu 
Jackumi, Balbachu, Černiaus
ku) tapo karininkais. Pradžio
je paskirtas į Tartu mieste 
stovėjusį 174 atsargos bata
lioną, o netrukus perkeltas į 
13 Sibiro šaulių pulką. 1916 
metų pabaigoje pasiųstas į 
Gatčinos aviacijos mokyklą, 
vadovaujamą karininko Borei- 
ko. Mokykloje tuo metu mokė
si apie 300 busimųjų avia
torių. Joje sutiko tik vieną lie
tuvį — nuo Skaudvilės kilusį 
Baranauską, kuris po karo iš
vyko į Lenkiją ir ten tapo ka
rinės aviacijos vadovu. Paties

Adamkavičiaus tvirtinimu, 
mokykloje lėktuvais Bleriot, 
Sopvvith, Farman jam teko 
skraidyti apie 20 valandų. Ru
sijoje įvykus revoliucijai, o vė
liau — bolševikų perversmui, 
pasitraukė iš kariuomenės, 
Petrograde dalyvavo Lietuvių 
komiteto veikloje.

1918 metais I. Adamkavi
čius grįžo į nepriklausomybę 
atkūrusią Lietuvą ir savano
riu įstojo į besikuriančią ka
riuomenę. 1919 m. sausio 1 
dieną su karininko Kazio 
Škirpos vadovaujamu Vil
niaus komendantūros būriu 
jam teko pirmą kartą dalyvau
ti Gedimino kalne, iškeliant 
Lietuvos trispalvę. Tų pačių 
metų sausio 8 dieną jis skiria
mas naujai suformuotos bevie
lio telegrafo komandos, tapu
sios Lietuvos kariuomenės ry
šių dalinių užuomazga, virši
ninku. Šią komandą sudarė 
keturi kareiviai, ji neturėjo jo
kių ryšio priemonių. Nuo sau
sio 30 dienos ji įjungta į inži
nerijos kuopos elektrotechni
kos būrio sudėtį.

Tuo pat metu pradėtas kurti 
aviacijos būrys, į kurį kar. inž. 
Petras Petronis pakvietė kar.
I. Adamkavičių. Nuo kovo 12 
dienos Aviacijos dalis tapo 
savarankiška, tuo pat metu 
įkurta Karo aviacijos mokyk
la. Kar. Adamkavičius, prieš 
tai paruošęs Aviacijos dalies 
etatų projektą, pats skiriamas 
jos technikinės ir materialinės 
dalies vedėju (šiose pareigose 
tarnavo iki gegužės 15 dienos) 
bei mokyklos instruktoriumi. 
Pirmaisiais mūsų aviacijos gy
vavimo mėnesiais jam keletą 
kartų teko vokiečių lakūnų pi
lotuojamais lėktuvais žvalgu 
skristi į bolševikų frontą Pa
nevėžio, Vilniaus kryptimis. 
Vieną tokį skridimą, įvykusį 
1919 m*. balandžio 3 dieną la
kūnas Kuligovski aprašo ra
porte, kurio kopiją mums at
siuntė aviacijos istorikas M. 
Bukhman iš Izraelio.

Gegužės 29 dieną kar. 
Adamkavičius skiriamąs Karo 
aviacijos mokyklos, tuo metu 
įsikūrusios Aleksote, greta 
dirižablio angaro stovėjusiuo
se barakuose, viršininku. Šio
se pareigose išbuvo iki liepos 6 
d., o rytojaus dieną savo noru 
pasitraukė iš aviacijos ir pe
rėjo į autokuopą, kur netru
kus tapo sanitarinio autotran
sporto viršininku. Su automo
bilistais I. Adamkavičius pa
laikė ryšius, dar tarnaudamas 
Aviacijos dalyje — pavyzdžiui, 
kovo mėnesį jis, kaip komisi
jos narys vyko į Karaliaučių 
priimti ten pirktų ir remon-

Prieš praėjusią savaitę vykusius rinkimus George Ryan, kandidatavęs j Illinois valstijos gubernatoriaus vietą, 
lankėsi Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, pakviestas Illinois Lietuvių respublikonų lygos (pirm. Anatolijus 
Milanas). Nuotraukoje iŠ kairės: Marius Poskoėimas, Mindaugas Grigorio, Lina Poskočimaitė, Daina Norufiytė, 
gubernatorium išrinktas George Ryan, Siga Poskočimaitė ir Beata Jagminaitė. Nuotr. V. Jasinevičiaus

tuotų penkių automobilių.
Netrukus kapitonas I. 

Adamkavičius skiriamas kuo
pos vadu į 1-ąjį pėstininkų 
pulką, kuris 1920 metų vidu
ryje iš Žemaitijos perkeltas į 
Alytų, atremti lenkų puolia 
mus. Tų pačių metų rudenį 
perkeliamas į naujai organi
zuojamą 13-tą pėstininkų pul
ką, kurį 1922 metais išforma
vus grįžo į autobatalioną. Tre
čiojo dešimtmečio viduryje pa
sitraukė į atsargą.

1944 metais, prie Lietuvos 
artėjant Raudonajai armijai,
l. Adamkavičius pasitraukė į 
Vakarus. 1950 metais persikė
lė į JAV. Gyvendamas Čikago
je, dalyvavo Lįfjipvių..karių 
veteranų sąjungos „Ramovė” 
veikloje. Mirė 1987 m. rugpjū
čio 12 dieną, nesužinojęs, kad 
1990 m. kovo 11 d. tėvynė at
kurs nepriklausomybė, o 1998
m. Lietuvos piliečiai visuoti
niuose rinkimuose jo sūnų 
Valdą Adamkų išrinks Respu
blikos prezidentu.

Taigi, peržvelgę aukščiau 
minėtus faktus ir palyginę da
tas, galime teigti, kad pirmuo
ju į Lietuvos karo aviaciją 
priimtu lakūnu buvo kpt. I. 
Adamkavičius, pirmuosius 
skridimus Lietuvos karo avia
cijos lėktuvais atliko Lietuvos 
kariuomenėje tarnavę vo
kiečiai lakūnai, o pirmasis lie
tuvis lakūnas, savarankiškai 
skraidęs Lietuvos karo aviaci
jos lėktuvais, buvo kpt. P. 
Hiksa.

Šiuos duomenis surinkome 
iš knygų „Mūsų sparnai” (red.
J. Pyragius, Kaunas, 1929) ir 
„Karo technikos dalių dvide
šimtmetis 1919-1939” (red. A. 
Jurskis, Kaunas, 1939), išeivi
joje leisto žurnalo „Karys” bei 
1975 m. Čikagoje Vytauto Pe- 
secko įrašytų Igno Adamka
vičiaus prisiminimų.

Algirdas Gamziukas
Lietuvos aviacijos muziejaus 

direktorius
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DEGANT VĖLINIŲ 

ŽVAKĖMS

Klasikinės muzikos koncer
tai per Vėlines, kuriais sovie
tinės okupacjos metais buvo 
reiškiamas pasipriešinimas 
religines šventes trypiančiai 
santvarkai, tapo gražia nauja 
tradicija. Ir dabar, kai jau ne- 
besibaugindami, nesislėpda
mi, tikintieji gali laisvai mel
stis bažnyčiose, minėti savo 
šventes, uždegti žvakeles ant 
savo artimųjų ir tautos didvy
rių kapų, maldą už mirusiuo
sius Visų Šventųjų ar Vėlinių 
dienomis prasmingai papildo 
susikaupimo valandos kon
certų salėse. Klasikinės muzi
kos koncertai mirusiųjų pager
bimo dienos proga rengiami ir 
bažnyčiose.

Lapkričio 1 dieną, Vėlinių 
koncertą Vilniaus Šv. Jonų 
bažnyčioje rengė Lietuvos val
stybinis simfoninis orkestras. 
Dalyvaujant Lietuvos Nacio

nalinio operos ir baleto teatro 
chorui bei solistams atlikta 
Antonino Dvoržako „Re- 
ųuiem”. Dirigavo Mindaugas 
Piečaitis.

Lietuvos valstybinė filhar
monija mirusiųjų pagerbimo 
dienai parengė visą koncertų 
ciklą. J. Brahmso „Vokiškuoju 
reųuiem” ir kitais kūriniais 
spalio 30 dieną Kaune jį pra
dėjo Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, Kauno 
valstybinis choras ir solistai. 
Dirigavo Juozas Domarkas. 
Ta pati programa spalio 31 
dieną kartota Vilniuje. Spalio 
30 dieną kamerinės muzikos 
ansamblis „Vilniaus arsena
las” koncertą surengė Vilniaus 
Taikomosios dailės muziejuje, 
spalio 31 dieną Vėlinėms skir
tus kūrinius šis ansamblis at
liko Šiauliuose, Šv. Petro ir 
Povilo katedroje.

Lapkričio 2 dieną muzikos ir 
poezijos vakaras „Vėlinių žva
kės” vyko Vilniaus miesto ro
tušėje. Poeto Kazio Bradūno 
eilėraščius skaitė aktorius! 
Petras Venslovas, lietuvių 
kompozitorių kūrinius atliko 
Vilniaus Pedagoginio universi-1 
teto akademinis choras „Avė 
Vita”.

Vilniaus Šv. Mikalojaus baž
nyčioje lapkričio 2 dieną gedu
lingas Mišias už mirusius ra
šytojus aukojo monsinjoras 
Kazimieras Vasiliauskas. Bu
vo skaitomi eilėraščiai, skam
bėjo kanklių muzika. (Elta)

Europos Sąjunga (ES) pri
mena uždarą klubą, kurio 
vadovybė iš tikrųjų nenori pa
didinti narių skaičių dėl to 
norintiems įsijungti stato be
veik nelogiškas kliūtis ir su 
tam tikru pasitenkinimu stebi 
galimų kandidatų pastangas 
visus reikalavimus įvykdyti.

Skirstydama Rytų Europos 
valstybes į tinkamesnes ES 
narystei, mažiau tinkamas ir 
visiškai atsilikusias nuo jos 
nustatytų standartų, įveda 
nesantaikos, skaldymosi ir ne
sveiko rungtyniavimo, užuot 
skatinusi vienybę ir tarpusavį 
bendradarbiavimą. Tai jau ga
lime pastebėti Estijos atveju, 
kuri, patikėjusi jai priskiria
mu pranašumu, vis garsiau 
pasisako prieš suplakimą sū 
kitomis dviem Baltijos vas- 
tybėmis. Atrodo, kad panašiu 
atsiskyrimo keleliu pradeda 
sukti ir Latvija, kurią šio mė
nesio pradžioje Briuselyje po
sėdžiavusi Europos komisija 
neblogai įvertino, net užsi
mindama apie galimybę kaž
kada, nors dar neapibrėžtoje 
ateityje, pradėti derybas dėl 
Europos Sąjungos narystės.

Tuo tarpu Lietuvai ypatingų 
vilčių nematyti. Kadangi ry
tuose vis tirštėja ekonominio 
bei politinio nepastovumo de
besys, kitos išeities juk nėra, 
kaip tik toliau belstis į ES ir 
NATO duris. Tiesa, yra 
užsienyje tvirtų nuomonių, 
kad Lietuva nebus atskirta 
nuo kitų dviejų Baltijos vals
tybių, arba bent nuo Latvijos, 
nes po Sovietų Sąjungos su
byrėjimo vakariečiai jau pri
prato visas tris Baltijos tau
tas laikyti tam tikru vienetu.

Kada pirmoji naujų kandi
dačių grupė į ES bus priimta, 
arba bent jų kanidatūra rim
tai svarstoma, šiuo metu 
neaišku. Dar neseniai ta svar
bioji data — bent Lenkijai — 
sukosi apie 2000 metus, per
nai ji pastumta iki 2002 m., o 
dabar laiko ribos yra visiškai 
atviros. Vis tik Briuselio kon
ferencijoje nustatyta, kad pir
mosios bangos kandidatės yra 
Lenkija, Čekų Respublika, Es
tija, Vengrija, Slovėnija ir Ki
pras, kurį žūt būt nori pra
stumti Graikija.

Už durų liko Bulgarija, Ru
munija, Slovakija, Latvija ir 
Lietuva, šios eilės priekyje 
stovi Turkija, bet pastaruoju 
metu jau šiek tiek arčiau pa
sislinko ir Latvija, o jai ant 
kulnų mina Slovakija. Po 
Briuselyje vykusios konferen
cijos sprendimų, Lietuvos vy
riausybė išreiškė viltį, kad 
galbūt Europos komisija dar

pakeis nuomonę ir apie tre
čiosios Baltijos valstybės pa
žangą, o tuo tarpu nieko dau
giau nelieka, kaip tęsti 
pradėtas programas.

Vis tik kyla įtarimas, kad 
pati Europos Sąjunga nėra ge
rai pasiruošusi išplėsti savo 
ribų, tokiu greitu tempu pa
didinti narių skaičių, ypač iš 
valstybių, kurios pusšimtį 
metų gyveno uždaroje totali
tarinio režimo sistemoje ir 
vystėsi pagal griežtas jos nuo
statas, atskirtos nuo vakarie
tiškos galvosenos ir įprastųjų 
ekonomikos normų. Nors už
tvaros, apjuosusios sovietų 
imperijos ribas, sugriuvo kar
tu su oficialiuoju komunizmu, 
išsilaisvinusių ir atkūrusių 
nepriklausomybę valstybių 
gaivalingas veržimasis į Va
karų pasaulį, atrodo, šiek tiek 
išgąsdino jo politikos ir ekono
mikos formuotojus. Netenka 
abejoti, kad visi norėjo matyti 
sovietijos galą ir rėmė Rytų 
bei Vidurio Europos tautų 
laisvės siekius, bet nepasi
tikėjimas, kurį jautė sovietų 
imperijai, neleidžia išskėstu 
glėbiu priimti iš jos ištrū
kusių valstybių. Iš dalies tai 
atsargumas, iš dalies noras 
apsaugoti savo „prestižinį 
klubą nuo netinkamų kandi
datų, tuo sumenkinant jo 
įvaizdį”. Antra vertus, tiek 
Europos Sąjungos, tiek NATO 
narystė suteikia vakariečiams 
tam tikrą galią ir priemones 
diktuoti siekiančioms jų pa
lankumo.

Kad Lietuva ir kitos dvi Bal
tijos valstybės ilgainiui bus 
priimtos į ES ir NATO, abejo
ti netenka, tačiau ar bus 
kuomet išlygintos duobės, ku
rias šios lenktynės — „kas 
pirmesnis, kas geresnis” — 
kasa ant kelio į visų trijų 
tautų glaudesnį bendradar
biavimą, jau kitas klausimas. 
Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
tų duobių buvo pakankamai, 
ypač tarp Lietuvos ir Latvijos. 
Bendras likimas okupacijos 
metais, bendri laisvės siekiai 
ir pirmųjų nepriklausomo gy
venimo metų nesklandumai 
šias Baltijos pakrantės seses 
suartino, juo labiau, kad ir 
laisvasis pasaulis į jas žvelgė 
kaip į labai veiksmingą bei 
produktingą vienetą. Dabar 
tas vienetas vėl skaldomas.

Kyla klausimas: kam yra 
naudingiausia, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija nesudarytų 
bendro, vieningo branduolio 
prie Baltijos jūros? Atskirai 
jos nedidelės ir silpnos. Kartu 
— jau daug reikšmingesnė 
jėga.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 

ROMANAS

Nr.63 (Tęsinys)

Parašei apie kalnus, parašyk ir apie save, nes man 
buvai ir tebesi didelis gražus kalnas.

Dar nieko neužmiršusi Brigitėlė (Nemėgstu Brigi
tos)”

Perskaičiau ir ilgai galvojau. Laiškas mane visai 
sumaišė. Galvojau, kad neparašys nieko, o jeigu ir pa
rašys, tai tik vieną kitą eilutę, dabar gi atsivėrė, kaip 
kiauras maišas. Man pačiam tai vis tiek, gali rašyti ką 
tik užsigeidusi, bet negalėjau iš galvos išmesti Jono. Iš 
karto pagalvojau tuoj paskambinti ir pasakyti tik tai 
ką ji rašo apie save, bet jeigu jis: „Ką rašo daugiau?” 
Arba: „Tau laiškas juk nereikalingas, atsiųsk, arba ne 
— aš pats atlėksiu. Noriu pamatyti jos rankraštį, no
riu paliesti ranka jos liestą popierių”. Kai žmogus lipa 
į kalną tik apie ją pamąstyti, ką žinai ko gali įsigeisti. 
Nepasakysi, kad suplėšiau ir išmečiau. Ko nepasakyti, 
seniai išmokau, bet pameluoti dar ne. Nesunku juk 
būtų pasakyti, kad visiškai neatsakė, bet taip sakyda
mas negalėčiau pažiūrėti į akis. Padėjau laišką į šalį 
ir pasiėmiau teptukus. Laiškas tegu palauks.

Parsivežiau daug nuotraukų, ir daug įspūdžių, su
sisukusių beveik apie kiekvieną nuotrauką. Jie pade
da nurealistinti nuotraukose įrašytus vaizdus ir išsa
kyti juos akiai nematytų formų spalviniu žaismu. Pa

juntu laisvėjimą. Po dienos ir savaitės tiksliai rėmintų 
minčių darbe, vakarais ir laisvomis dienomis pasijun
tu, lyg pavasarį būčiau atsiraitęs rankoves ir išėjęs į 
gaivų šilto vėjuko dvelkimą. Tik pats nesuvokiu, kodėl 
vis daugiau ir daugiau spalvų žaidiman terpiasi pilkų 
dėmių. Nenorėčiau sakyti, jog todėl, kad rudeninę ke
lionę užbaigiau pačiame gražume. Vėl pasiimu Jim fo
tografijas. Jos staiga atgaivina mudviejų su Jonu bu
vimą kalno viršūnės debesyse ir užeina noras nutapyti 
du paklydėlius. Žinau, kad nieko gera nepadarysiu, 
bet negaliu ir nedaryti. Mintys nulekia į geležinį ba
raką, Jono pirštus vaikščiojančius Brigitėlės kaklu ir į 
jį patį sėdintį šalia debesų gniaužte skendintį kalno 
viršūnėje. Pilkumos sukūriuose du vos įžiūrimi šešė
liai ir nuostabiai dailus kaklas po smaugti gatavais 
pirštais. Galvon viskas suplaukia taip lengvai ir taip 
sunkiai gula drobėn. Tie du šešėliai kaip šešėliai, bet 
kaklas su vos vos jį liečiančiais pirštais nelimpa. Jau
čiu, lyg daryčiau pačią negražiausią šventvagystę. Nu
stumiu į šalį ir suabejoju, ar beverta tąsytis su tais 
dviem šešėliais.

Suskamba telefonas. Aldona.
— Ar dar gyvas?— balsas smagus, net jaunas.
— Turėčiau būti.
— Ar labai užsivertęs darbais?
— Suvedinėju rudenines sąskaitas.
— Nesuprantu.
— Ir aš nelabai. Mėginu per savo makaulę perleis

ti, ką rudenį prisirinkau.
— Pieši?
— Bandau.
— Šiemet Kalėdos ilgos. Ką galvoji?
— Kol kas nieko. Gal pasėdėsiu prie kurio pa

veikslo. «
— Kad taip imtum ir atlėktum ketvirtadienį. 

Į Kūčias. Paskum atšvęstumėm Kalėdas. Lietuviškai. 
Juk per šventes tikrai kelias dienas nereikės, kaip 
pats sakai, eiti į vergiją.

— Manau, kad susitvarkyčiau, tik kas žino, kokie 
bus keliai. Pagal senus mūsų papročius, Kūčios ne 
Kūčios, jeigu dangus su žeme nesimaišo. Tais metais 
nebus nei spiečių, nei medaus.

— Žinau, žinau. Bitelės tais metais nespiečia. Kas 
ne mūsų valioj, ne mūsų, bet planuoti reikia. Tai kaip? 
Sutarta?

— Manau, kad sutarta.
— Kodėl manau?
— Kad nebuvau apie tai pagalvojęs. Dar reikia pa

žiūrėti, ar mano viršininkija neturi man ką užsukusi. 
Kur nors kokią konferenciją.

— Per Kalėdas?
— Nebūtinai per. Gali būti tuoj prieš. Ne visur pa

sauly mūsų Kalėdos švenčiamos. Nemanau, kad taip 
pasitaikytų, bet šneku tik dėl visako, o šiaip krūtinė 
net šiluma pasruvo, kad rudeninio praeivio dar neuž
miršai. Iš esmės tegu būnie sutarta, nebent kokia tik
ra velniava užgultų.

— Arba pakviestų, kur labiau širdis traukia.
— Aldona! Ko jau ko, bet to iš tavęs tikrai nesi

tikėjau.
— Atleisk. Tik pąjuokavau. Tai mano bėda — ne

moku juokauti. Bet va čia Jonas šalia stovi ir jau pra
deda pykti, kad taip ilgai niekus plepu. Bet Kūčiom 
tikrai lauksiu. Abu lauksim.

— Lauksiu ir aš! Kūčių, žinoma.
Tik nežinau, ar mane beišgirdo, nes tuoj sušneko

Jonas, ir sušneko iš anksto sugalvotais žodžiais:
— Tai kur dingai? Kaip į vandenį.
— Kaip dingau? Juk rašiau.
— Vieną atviruką, ir viskas.
— Kad kartais laikas susimakalavęs su reikalais 

taip greitai nulekia, kad nespėju nė apsidairyti.
— Žinau. Būna visaip. O kaip Brigitėlė? Ar ir pa

čiam nė žodžio?
Lengviausia būtų buvę pasakyti, kad ir man nė 

žodžio, gal ir sveikiausia, bet negalėjau. Turbūt lai
mingi žmonės, kurie moka nekaltai pameluoti.

— Parašė.
— Ir ką? *
— Smagi, kad gerai įsikūrusi, turinti gerą darbą, 

gražią šeimą.
— O kas vyras?
— Apie vyrą nieko. Džiaugiasi, kad ir pats kal

nuose gerai įsikūrei. Ji tai pajūry. Sako labai esą sma
gu prie jūros, bet kalnuose vargu ar galėtų iškęsti. 
Atrodo, kad visiškai patenkinta, — nuo savęs pri
dėjau.

Valandėlę patylėjom, tada jis pasakė:
— Kai atvažiuosi, atsivežk. Noriu pats paskaityti. 

Kartais rašte tarp eilučių yra daugiau negu eilutėse. 
Gerai? Ir laikykis, — užbaigė ir nelaukęs mano žodžio 
padėjo ragelį.

Sėdėjau kaip per galvą gavęs. Norėjau tuoj skam
binti ir pasakyti, kad negaliu atvažiuoti. Ne per Ka
lėdas. Gal kada vėliau. Gal kada pavasarį, kai išva
žiavęs gali bent tikrai spėti, kada nuvažiuosi. Net ra
gelį pakėliau, bet porą numerių išsukęs vėl padėjau. 
Dingtelėjo pirma atvirai pasišnekėti su Aldona.

.- (Bus daugiau)
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KAS DARĖSI DAINAVOJ
Praėjusių metų apžvalga

TAURA

šventę joje šeimininkės aplink 
kugelius ir barščius sukinė
josi, o šiaip liko tik stovyklau
jančių grupių ledų ir gaivi
nančių gėrimų pardavimui. 
Reikia optimistiškai galvoti, 
kad dar Dainavos mylėtojų 
rankose yra galimybė visą tai 
bandyti pakeisti.

Metinis rėmėjų 
suvažiavimas

Dainavos metinė šventė įvy
ko rugpjūčio 2 d. Kaip įpras
ta, tą pačią dieną vyko meti
nis rėmėjų suvažiavimas, ku
riame, pagal pasirašiusių są
rašą, dalyvavo 18 rėmėjų. Su
važiavimui pirmininkavo Dai
navos tarybos pirmininkas Vy
tas Petrulis, sekretoriavo Vi
tas Sirgėdas. Pirmininko pra
nešime buvo šie punktai:

1. Clevelande, Detroite ir 
Čikagoje Dainavos 40-mečio 
paminėjimo programos praėjo 
labai sėkmingai. Per jas su
rinkta nemažai aukų, kurios 
jau dabar naudojamos labai 
reikalingiems įvairiems re
monto ir pagerinimo dar
bams.

2. Padėkota Čikagos „Dai
navos” ansamblio vyrų oktetui 
ir Taurai už 40-mečio meninės 
programos paruošimą bei atli
kimą, kurį paaukojo Dainavai.

3. Iždininkei Almai Sven- 
tickienei pasitraukus iš pa
reigų, šiuo metu iždą tvarko 
pirm. Vytas Petrulis.

4. Dainavos draudimo/in- 
korporacijos reikalas sutvar
kytas.

5. Pavasarį staigiai iš ūkve
džio pareigų pasitraukė Niek 
Puscas, kuris 3 metus gyveno 
Dainavoje. Stovyklavietė liko 
be žolės pjovėjo, todėl vasarai 
reikėjo samdyti žmogų iš 
miestelio. Tuo pačiu paaiškė
jo, kad būtina buvo įsigyti 
naują traktorių ir priekabą.

6. Nuo rugsėjo mėnesio Dai
navoje gyventi sutiko Wen- 
dell Cripes su šeima, kurs po 
8 metų pertraukos vėl apsiima 
ūkvedžio pareigas. Vasarą 
pjaus žolę, žiemą atliks kai 
kuriuos reikalingus darbus.

7. Sporto aikštės ir svetai
nės pastogės cemento pakeiti
mo projektai atidėti dėl nenu
matytų didelių išlaidų: reikėjo 
pirkti naują indų plovimo ma
šiną valgyklai ir sugedo kana
lizacijos sistema.

8. Vaciui Rociūnui ir Broniui 
Polikaičiui padėkota už 40- 
mečio leidinio išleidimą ir pla
tinimą. Tam tikslui atsiųstos 
aukos padengė leidinio spaus
dinimo išlaidas.

Nors šiais metais aukų ne
mažai gauta, buvo, ir dar 
tebėra didelių išlaidų prieš 
akis. Aukos Dainavai vis la
biau reikalingos ir su nuošir
džiu dėkingumu priimamos. 
Jas galima siųsti Vytui Petru
liui 376668 North Laurel Park 
Dr., Livonia, Mich. 48152

Rima Polikaitytė, „Heri- 
tage” stovyklos organizatorė 
(tęsdama tos stovyklos pradi
ninkės Jadvygos Damušienės 
darbą) įteikė Dainavai nema
žą auką, susidedančią iš pas
kutinių dvejų metų „Herita
ge” stovyklos pajamų. Padėko
ta Rimai už jos pasiaukojimą 
ir darbą, per kurį praturtėja 
ne tik dabar per šimtą lietu
vių kilmės stovyklautojų, bet 
ir pati Dainava.

Revizijos komisijai priklauso 
Romualdas Kriaučiūnas ir 
Gintas Gaška. Buvo perskai
tytas išsamus komisijos pra
nešimas ir diskutuojami kai 
kurie klausirtiai.

Štai rėmėjų iškelti klausi
mai ir pasiūlymai, kurie buvo 
diskutuojami, atsakyti arba 
priimti tarybos būsimo posė
džio diskusijom:

ąkutiniuosius metus 
Spaudoje rašyta apie 
Dainavos stovyklos 
paminėjimą ir tai 

į j skirtas programas 
Be, Detroite ir Čika- 

o jienia „Drauge” skai- 
ttl< Aidipsnį apie 40-mečio 

•g |š eistą leidinį.
Koiįi.1 lidelis dėmesys buvo 

s į Dainavos 40-ties 
avimą, kasdieninis 

paimivos gyvenimas nesusto
ją metu, ja naudojosi

“ lietuvių ir amerikiečių 
os visokiais einamai- 
talais rūpinosi tary- 
ai, joje darbus dirbo 
ai, vasarą ja džiau- 

uviai stovyklautojai, 
yęsta dar viena tradi- 
nė šventė, kurios me- 

metinis suvažiavi- 
per seniausiai pra- 

ingas talkos savait-

lu čia kiek pažvelgti į 
nepasiduodančios ir gy- 

iios Dainavos stovyklos 
jus us metus.

d Rudens iki pavasario

iviai ateitininkai, 
amams „kalakursams” 

ganizavus, Dainava, 
ros, pasinaudojo tik 
rtą praėjusiuose me- 
žiemos kursams. Pa- 
a, kad, vasarai pra- 
tudentai ateitininkai 

nepamiršta. Jie ja 
ojo net 3 sykius, įvai- 
vaitgaliams, suvažia- 
rudenį, žiemą ir pa- 
aila, kad daugiau lie- 

grupių tuo pavyzdžiu
Dainavos „Damušio 

(kurie anksčiau buvo 
ai vadinami „Baltie- 
prie kurių oficialaus 
u kelinti metai steng- 
uomenę pripratinti), 

pastatas, kuriame 
utalpinti maždaug 70
O Dainavos gamta 

eftą metų laikotarpį 
ai nuostabi. Vasaros 

grupėm dingus, pra- 
ina miškuose besislap- 
08 stirnos ir po išsi- 
Ofiius palei Dainavą kal- 

feukuria ramiausią pei- 
Dainava ideali vieta su- 

o, švietimo, ar kultū- 
ibūdžio suvažiavimam, 

Įi vasarą, bet per visus 
uo rugsėjo iki gegu- 
esio, kasmet ameri- 
upės užima tik ko- 

eavaitgalius, tad lieka 
g laisvų savaitgalių 

ikslų grupėm. Susido- 
iečiami kreiptis į re- 

irę Ritą Giedraitienę
^■248-478-8456 
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Vįsarą dėl Lietuvoje vy- 

iainų ir šokių šventės 
iiv >je sumažėjo stovyk- 

ų grupės. Tikimasi, 
it>s vasaros sezonas bus 

l. Tuo pačiu gaila, kad 
i metai, kai sekmadie- 
tytojų skaičius, kuris 
»daugiausia iš Detroi- 

Įnkėse gyvenančių lie- 
mažėja. Vertėtų de-

1999 vasaros se- 
aJrtėjant, pradėti vėl gal- 
afcie vasaros sekmadie- 

Svintimą Dainavoje. Juk 
zo smagūs laikai, kai po 

Išių visi susitikdavo 
im pliaže”... Tik reikia 
itą išjudinti. Dėl sek- 
io lankytojų skaičiaus 
jimo šiais metais, prieš 

su viltimi restauruo- 
linė, kurioje per pasku- 
lus kelis metus pasida- 
>s aukojosi ir šeimi- 
jaunos Detroito apy- 

šeimos, jau nebeveikė, 
likdavo. Dar per metinę

Dalis Dainavos stovyklos talkos savaitgalio dalyvių š.m. spalio 4 ir 5 d., iš Čikagos, Clevelando ir Detroito atvy
kusių talkinti įvairiuose stovyklavietės žiemai paruošimo darbuose.

1. Dainavos elektros sistema 
jau sena. Reikia būtinai per
tvarkyti.

2. Išreikštas susirūpinimas 
„Damušio namo” aikštės vidu
ry augančio medžio saugumu. 
Ar jį nereiktų kirsti? Tuo pa
čiu, ką daryti su nulinkusiu 
beržu prie valgyklos? Pasiūly
ta kreiptis į nusimanančius 
apie medžius, padaryti spren
dimą.

3. Šiuo metu Dainava ne
turėjo žmogaus, vadinamo ad
ministratoriumi. Kadangi ta
rybos narys Kastytis Gied
raitis vis vien atlieka adminis
tratoriaus pareigas, siūlyta 
oficialiai jį paskelbti Daina
vos administratoriumi. Rėmė
jų plojimu siūlymas patvirtin
tas, tarybos pirmininko Petru
lio ir Giedraičio priimtas.

4. Išreikšta nuomonė, kad 
Dainavai reikėtų patarėjo.

5. Paprašyta, kad ant Dai
navos oficialių laiškų popie
riaus būtų šone išvardinti visi 
tarybos nariai.

6. Atkreiptas dėmesys į Dai
navos įstatus, kuriuose para
šyta, kad tarybos narys, kuris 
be rimtos priežasties nedaly
vauja trijuose posėdžiuose iš 
eilės, automatiškai laikomas 
iš tarybos pasitraukęs. Pagal 
įstatą, pasirodo, kad šiuo 
metu Dainavos taryboj gali 
būti tuščių vietų. Pa iūlyta 
tarybai tai pasitikrinu, ir, jei 
taip yra, pasirūpinti pasitrau
kusių narių pakeitimu.

7. Prašyta iš anksto sudary
ti ateinančių metų rinkimų 
komisiją.

8. Kilo klausimas apie Dai
navos priklausymą Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų fe
deracijai. Suvažiavime dalyva
vę, geriau susipažinę su Dai
navos steigimo istorija, sten
gėsi į klausimą atsakyti.

9. Siūlyta sudaryti metinę 
sąmatą.

10. Iškeltas pasiūlymas 
2000 metus Dainavai pa
minėti didesnio masto projek
tu — nauju pastatu, kuris pa
vaduotų dabartinę valgyklą, 
būtų naudojamas ir kitiems 
reikalams pvz.: meno užsiė
mimams ir nuo audrų apsau
gai. Priešinga nuomonė teigė, 
kad, jei Dainava užsimotų 
kokį 2000 metų paminėjimą, 
lietuvių katalikų jaunimo sto
vyklavietei verčiau tiktų dė
mesį atkreipti į 2000 metų 
esmę ir pažvelgti į seniau su
kurtus planus, pradedančiam 
dygti, bet šiek tiek apleistam 
kryžių kalnui. (Čia tarybos 
buvo priimta, jog statantiem 
kryžius duotas leidimas su 
sąlyga, kad jie būtų atsakingi 
už kryžiaus užlaikymą). Be to, 
pateikta nuomonė, kad naujo 
pastato statymas nerealisti
nis, kai Dainavai dar labai 
reikalingi finansai visokiems 
paprasčiausiems, įvairiems iš
laikymo ir atnaujinimo dar
bams.

Iš tarybos pusės pareikšta, 
kad taryba nesipriešina to
kiem individualių rėmėjų pro
jektų pasiūlymam, tačiau jų

įvykdymas priklausytų nuo 
susidomėjusių žmonių suge
bėjimo pateikti tarybai raštu 
išsamų projekto pasiūlymą, 
surinkti projektui užtenkamai 
lėšų ir projektą įvykdyti.

Dabartinė taryba gali to
kiem projektam tik pritarti 
arba nepritarti, bet jų nesi
ryžta vykdyti.

Kitiems klausimams bei pa
siūlymams neiškilus, suvažia
vimas baigėsi.

1998 rudens taikos 
savaitgalis

Jau daug metų rudenėjant, 
pasišventusio tarybos nario 
Mariaus Laniausko dėka, Dai
navoj savaitgaliui suvažiuoja 
talkininkų būrys iš Clevelan
do atlikti įvairius darbus. Ret
karčiais prisidėdavo ir vienas 
kitas detroitiškis. Šiais metais 
didžiausią talkos savaitgalio 
atsakomybę apsiėmė tarybos 
narys Vitas Underys. Jis va
sarą gerai susipažino su reika
lingais Dainavos darbais' ir 
jau tada pradėjo skleisti nuo
monę, kad laikas talkos sa
vaitgalį paversti ne tik rū
pestingų klevelandiečių darbu 
— bet iš visur, mylinčių Dai
navą, talkos savaitgaliu.

Vitui dalyvius pritraukti pa
dėjo Clevelande Marius, o Či
kagoje tarybos narys Aud
rius Polikaitis. Jų buvo net 
35! Kaip dažnai būna su įvai
riais „renginiais”, kas viešai 
matyti, tai tik dalelė to, kas 
vyksta užkulisiuose. Numa
tant nemažą talkininkų skai
čių, Vitui rūpėjo kuo daugiau 
iš anksto pasiruošti, kad talki
ninkai „nenuobodžiautų”. At
vykę padėti „Damušio namo” 
koridoriuj, ant lentos rado 
iškabintus detalius sąrašus 
darbų, prie kurių galėjo pasi
rašyti. Vitas, supirkęs visą 
reikalingą medžiagą ir paė
męs „atostogas” nuo Oavo se
no namo restauravimo, atga
beno pusę savo garažo Daina
vom..

Vieną penktadienio rytą Vi
tas, pasitraukęs nuo mokyto
javimo darbo, dar rankiojo 
medžiagą, savaitgalio virtu
vės šeimininkai Zita ir Petras
Stungiai pirko maistą, Rita 
Giedraitienė, Alma Sventic- 
kienė ir Nata Zarankaitė su 
seserim Taura jau valė Daina
vos virtuves. Nuo pietų ligi 
vėlyvos nakties (Čikagos jau
nimas, Julija Krumplytė, Aida 
Mikučauskaitė, Krista Šili- 
maitytė, Kastytis Šoliūnas ir 
Tomas Vasiliauskas, tik po 
dienos darbų galėjo išvykti, 
bet tai jų nesulaikė nuo atva
žiavimo), mašinos riedėjo kele
liu „Damušių namo” link.

Šių eilučių autorė turėjo 
išvažiuoti dėstyti lituanisti
nėje anksti šeštadienio ryte, 
tylioj tamsumoj, darbininkam 
dar nepabudus, tačiau grįžus 
Dainavon popiet su jauniau
siais talkininkais — Detroito 
jaunais ateitininkais — An
drium Giedraičiu, Andrium 
Miliūnu, Laura Karvelyte,

Laura Sirgėdaite, Vija Unde- 
rytė, su Rūta Sventickaite ir 
prisidėjusiais Ramute bei Ma
riumi Milūnais, mus sutiko vi
sai kas kita: įsukus nuo gat
vės pro vartus, iki kryžkelės, 
per rūką ir lietų matėme, kad 
pakelės krūmai ir medžiai jau 
apgenėti. Pasukus į kairę, iš
sibarstę palei kelią, darbavosi 
šio darbo veikėjai. Pilkais 
plastikiniais maišais unifor
muoti, nuvargę, sušlapę, kaip 
nepasiduodantys kareiviai, 
kurių jokios kliūtys neužstos, 
dirbo Edis Sventickas, Vitas 
Sirgėdas, Tomas Gedvilą, Kas
tytis Karvelis, Rimantas Alk
sninis ir Rimas bei Edmun
das Kaspučiai. Tik išlipus iš 
mašinos, jau girdėjosi linksma 
operos muzika, skriejanti per 
„Damušio namus”. Įėjus pro 
virtuvės duris, kilo garai ir 
skanūs šeimininkės ruošiamos 
vakarienės kvapai. O korido
riuje kas darėsi! Šviesos visur 
dega ir kiekvienam tarpdury 
vyksta durų rėmų dažymas. 
Dažytojai, anksčiau minėtas 
Čikagos jaunimas, kartu su 
Kastyčiu Giedraičiu, Gintu 
Jusiu ir K. Valaičiu. Pačios 
durys visos nuimtos, išrikiuo
tos salėje ant statinių ir grin
dų, Rimo Laniausko ir kai ku
rių tų pačių čikagiečių dažo
mos Dainavos dangaus spalva. 
Prie židinio pasilenkęs, kruop
ščiai naujas plyteles klijavo 
Donatas Ješmantas. O už sa
lės, užsiėmimų kambaryje, 
jaunasis Lukas Laniauskas 
mokėsi staliaus darbo iš vy
resnių, patyrusių Jono Kaz
lausko ir Kazio Paškonio, kal
damas laukui naujus suolus. 
Porai valandų atvykę vaikai, 
prisidėjo prie jų : valė stalus 
ir valgyklą. Su teptuku ran
koj, nuo vieno kampo prie 
kito, visą darbą dirigavo Vi
tas. (Šalia minėtų darbų buvo 
atlikta ir daug įvairių smul
kesnių kitų).

Daugelis detroitiškių su sa
vo atžalynu tą vakarą grįžo į 
namus, tačiau, vėlyvai vaka
rienei užsibaigus, dar ilgai 
prie stalų maloniai šnekučia
vosi likę talkininkai. Po gero 
nakties miego, pusryčių ir 
„dangiškų durų” sukabinimo, 
pasakiškai nušvitusi diena ir 
margaspalviai Dainavos ru
dens k dnelių medžiai atsis
veikino su likusiu būriu, ku
riam buvo laikas (gal iki pa
vasario talkos savaitgalio!) iš
siskirstyti į namus.

Mudu su Vitu dar porai va
landų pasilikom užbaigti ke
lis darbus ir susitvarkyti, bet, 
prieš išvažiuojant, įkalbinau 
trumpam pasivaikščiojimui. 
Beeinant, pastebėjome, kad 
viena valtis buvo palikta šioj 
ežero pusėj. Jon įlipus, vyrui 
beirkluojant, prisiminiau, kad 
kaip tik prieš 20 metų, pirmą
syk kartu plaukėme laiveliu 
Spyglio ežere, po to pačiu — 
dangišku Dainavos dangum...

Reikia tikėtis, kad kolei bus 
nešiojančių mielus Dainavos 
prisiminimus širdyse — Dai
nava gyvuos.

ĮVAIRŪS
ELEKTROS

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBIUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

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

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

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

RIVERDALE AUTOMOTIVE
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

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

Tel. 708-201-0586,

Dėmesio, nagingi vyrai! 
Skubiai parduodamas 2 bt. namas 
Bridgeport apyl. Kaina $49,900.

Namui reikia remonto.
Kreiptis: Aušra Padalino 

First Rate R.E.
Tel. 773-767-2400.

Washington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping” kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimų. Kreiptis: Alex, tel. 202- 
244-2373.

Family needs a loving, 
english-speaking nanny M-F 
in their home. Call Stacy at

(773)445-0168

SŪDYTOS SILKES IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė - $33.00 
8 svarų statinaitė - $19.00 

Skambinkite 708-687-5627. 
Pristatome UPS

„BIRŽIEČIŲ ŽODŽIO” PUSLAPIUOSE
Nuo 1945 m. vasario 12 die

nos Biržuose pasirodo Biržų 
krašto laikraštis — „Biržiečių 
žodis”, kuris dabar išeina tris 
kartus per savaitę — antra
dieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais.

Šis leidinys, kurį sumaniai 
redaguoja žurn. Algirdas But
kevičius, dažnai spausdina 
medžiagą iš JAV spaudos arba 
rašo apie Amerikoje gyvenan
čius Biržų krašto tautiečius.

Kiek anksčiau pats laikraš
čio redaktorius A. Butkevičius 
citavo E. Šulaičio rašinius, 
spausdintus „Drauge”, kuriuo
se buvo supažindinama su 
komp. VI. Jakubėno kūryba ir 
Halinos Jakubėnaitės-Dilie- 
nės 90 metų amžiaus sukakti
mi.

„Biržų žodžio” š.m. liepos 11 
d. numeryje randame gana il
gą rašinį apie čikagietį veikėją 
Joną Variakojį. Straipsnis pa
vadintas „Biržuose lankėsi 
pulkininko sūnus”. Jis prade
damas tokiais sakiniais: „Pir
mą kartą Biržuose lankėsi iš 
mūsų krašto kilusio neprik
lausomos Lietuvos pulkininko 
leitenanto Jono Variakojo sū
nus Jonas Variakojis. Čika
goje gyvenantis Jonas Varia
kojis Lietuvoje kasmet lanko
si. Nuo 1993 metų Širvintų ra
jone tvarko dvarą su 80 ha 
žemės. Tėvo pramintais takais 
pažintinį žygį darė pirmą kar
tą”.

Straipsnyje taip pat plačiai 
aprašomi pulk. lt. J. Variakojo 
žygiai ir darbai. Po to vėl grįž
tama prie svečio iš Čikagos — 
kariškio sūnaus. Jam buvo 
parodytas Biržų pilies teritori

NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

RE/MAX 
-REALTORS

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

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiųsime.
<>>Skarnbinkite 815^723^7650;i

Shov/ Town pristato 
KARALIŠKA ERDVĖ

Lapkričio 14 d. 8 v.v. 
Willowbrook Grand Baliroom 

Tel. informacijai 630-632-4403

joje prieš kelerius metus 
pasodintas ąžuoliukas, ant ku
rio prikalta lenta su užrašu: 
„Lietuvos karvedžiui Jonui 
Variakojui atminti”. Straip
snyje rašoma, kad J. Variako
jis gailisi, vėlai atvykęs ir ne
pamatęs Biržų krašto mu
ziejuje veikusios ekspozicijos 
apie savo tėvą. Tačiau jis pa
žadėjo į Biržus atvyti kitais 
metais ir ilgėliau čia pabūti.

Straipsnis apie J. Variakojį 
iliustruojamas nuotraukomis, 
kuriose svečias iš Čikagos ar
ba vienas, arba su biržiečiais.

E.Š.

PASKIRTA VL. 
JURGUČIO PREMIJA

Lietuvos banko valdyba ket
virtadienį paskyrė Vlado Jur
gučio premiją Stasiui Sajaus
kui bei Dominykui Kaubriui 
už 1993 metais išleistą knygą 
„Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės numizmatika”.

Tai didžiausias ir išsa
miausias veikalas apie LDK 
pinigus, apimantis laikotarpį 
nuo 12-ojo amžiaus iki 1707 
metų.

Knygoje analizuojamos lie
tuviškų pinigų atsiradimo is
torinės, politinės ir ekono
minės prielaidos, monetų sis
temų evoliucija, kalyklų veik
la. Joje pateikti monetų tipų 
aprašymai bei jų ypatybės, 
iliustracijos, kalyklų ženklai, 
legendų ir spaudų skirtumai, 
monetų metrologija.

Knygoje aprašytos 2,622 mo
netų atmainos, pateikta ne
mažai iliustracijų. (BNS)

i < <iu li



VLADUI BUTĖNUI IŠĖJUSIAM 
I TOLIMUOSIUS HORIZONTUS

JUOZAS ŽYGAS

sakymas paliko didelį įspūdi,

Žurnalistas Vladas Būtėnas.

Jau bus penkeri metai, kai 
Vladas Būtėnas išėjo iš mūsų 
tarpo. Jo netektį visuomet pri
simins ne tik jo šeima ir arti
mieji, bet taip pat ir bičiuliai, 
spaudos darbuotojai, kurie ne
teko sau artimo žmogaus, 
draugo ir kolegos. Lietuviškos 
spaudos skaitytojai dar ilgai 
pasiges jo spalvingos pluks- 
nos.

Vladas Būtėnas gimė 1923 
m. gruodžio 2 d. Vabalninke, 
Biržų apskr., pašto tarnautojo 
šeimoje. Reikėtų pažymėti, 
kad Vabalninkas ir jo apy
linkės davė daug iškilių ir nu
sipelniusių žmonių. Paminė
siu tik keletą: Balys ir Kazys 
Sruogos, Ernestas Galvanaus
kas, Konstantinas Šakenis, 
Leonardas Žitkevičius, Aloy- 

* zas Baronas. Beveik tame pa
čiame krašte, netoli Vabalnin
ko (Pumpėnų vlsč.), gimė Ber
nardas Brazdžionis. Mokėsi ir 
baigė Panevėžio berniukų 
gimnaziją 1933-1939 m. Per 

‘abi okupacijas 1940-1944 m.
' veikė pogrindyje. Buvo suim
tas ir apvilktas Luftwaffe’s 
uniforma, karui baigiantis pa
teko į anglų nelaisvę. Per di
delį vargą iš jos išsilaisvinęs 
atsirado Flensburge, lietuvių 
stovykloje. Stovykloje nevaikš
čiojo rankų į kišenes susiki
šęs, bet išnaudojo įvairias pa
sitaikančias progas. Kalbinin
kas Petras Būtėnas suorgani
zavo mokytojų kursus, ku
riuos V. Būtėnas lankė. Anglų 
zonoje stovyklos dažnai buvo 
kilnojamos. Tad jam teko gy
venti Seedorfo, Stades, ir De- 
delsdorfo lietuvių stovyklose, 
kur V. Būtėnas pritaikė savo 
neseniai įsigytą profesiją, mo
kytojaudamas pradžios mo
kyklose. Ten prasidėjo ir jo ke
lias į žurnalizmą. Flensburge 
gyvenęs žurn. Andrius Vait
kus, ruošdamas metraštį „Die
nos be tėvynės”, pakvietė V. 
Būtėną talkininkauti. Tai bu
vo jo pirmieji žingsniai spau
doje. Žengęs pirmą žingsnį, jis 
nesustojo, į to laiko Vokietijos 
lietuvišką spaudą siuntė vieną 
kitą eilėraštį ir korespondenci
jas.

Į Ameriką V. Būtėnas atvy
ko 1949 m., žinomo Amerikos 
lietuvių veikėjo Juozo Lauč- 
kos, kaimyno vabalninkėno, 
kvietimu. Į kitą krantą per
sikėlęs, iš pradžių apsigyveno 
New Yorko pašonėje, kurorti
niame Great Neck. Jo laimei, 
ten buvo jau daugiau patyru
sių spaudos žmonių, žurnalis
tų ir rašytojų: buvęs „Lietuvos 
aido” vyr. redaktorius ir mono
grafijų autorius Aleksandras 
Merkelis, buvęs „Kario” redak
torius kpt. Simas Urbonas, ke- 
turvėjininkai J. Petrėnas — 
Tarulis ir Juozas Tysliava.

Vėliau susiradęs vabalnin- 
kietį Aloyzą Baroną, jo kvie
čiamas, persikėlė į Čikagos 
priemiestį, Cicero. Čia jis iš
leido pirmąjį (ir paskutinį) 
poezijos rinkinį „Nuėję plotai”, 
kurį išsiuntinėjo daugiau ar 
mažiau pažįstamiems rašyto
jams. Vieno skaitytojo pasi-

jis neužsigavo, bet priėmė tei
giama prasme. Tai Vytautas 
Vardys, būsimasis profesorius, 
jam pasakė: „Poeto iš tavęs 
nebus, gal tik išeis neblogas 
žurnalistas”. V. Būtėnas to pa
tarimo paklausė ir tapo ne tik 
neblogas, bet iškilus žurna
listas. Reikėtų neužmiršti, 
kad už rašymą gal tik ačiū te
gaudavo. O duoną reikėjo kur 
nors užsidirbti. Todėl nuo 
1950 m. iki 1960 m. V. Būtė
nas dirbo Hotpoint šaldytuvų 
įmonėje, kurioje sau duoną 
pelnėsi ir daugiau lietuvių. 
Nepaisant pagrindinio darbo, 
ir rašyti reikėjo. Anuomet lie
tuviška veikla buvo labai gy
va. Veikėjai ir renginių orga
nizatoriai, jeigu tik pastebė
davo naują pavardę, rašančio į 
spaudą, tai tokio jau neuž
miršdavo ir nepaleisdavo.

Pirmutinis V. Būtėną užka
binęs buvo aktorius St. Pilka. 
Paprašė parašyti apie statomą 
P. Vaičiūno pjesę „Naujieji 
žmonės”. Taip nuo St. Pilkos 
spektaklio, berods, nuo 1951 
m., iki išvykimo į Vašingtoną 
1978 m. V. Būtėnui teko pa
rašyti šimtus įvairių repor
tažų. Taip pat teko būti pir
mosios JAV ir Kanados lietu
vių Dainų šventės rengimo 
komiteto nariu spaudos reika
lams. Jo veikla buvo per daug 
plati ir šakota, kad galima 
būtų viename rašinyje viską 
suminėti. 1954-1955 m. V. Bū
tėnas parašė karo nuotykių 
knygą „Lenktynės su šėtonu”. 
1959 m. žmonos paskatintas 
žurnalistas baigė amerikie
tišką linotipininkų mokyklą. 7 
m. dirbo dienraščio „Naujie
nos”, vėliau M. Morkūno, ir 
pagaliau dienraščio „Draugo” 
spaustuvėje. 1967 m. V. Būtė
nas rudenį pateko į galingą 
spaustuvininkų profsąjungą ir 
pradėjo dirbti dienraščių „Chi
cago Sun-Times”, o vėliau — 
„Daily News” spaustuvėje.

1960-1978 m. įvairios lei
dyklos išleido 4 V. Būtėno 
knygas. Pasinaudodamas Br. 
Kviklio biblioteka, savaip in
terpretuodamas ir pridėdamas 
dar ir kitą Vakarus pasiekusią 
medžiagą, žurnalistas „Kritu
sieji už laisvę” I tomą, kurį 
1967 m. išleido Lietuviškos 
knygos klubas, o 1969 m. „Į 
Laisvę” fondo leidykla išleido 
ir II tomą. Vyskupo V. Brizgio 
paprašytas, paruošė ir išleido 
dokumentinį veikalą „Dabar
ties kankiniai”, kur aprašytas 
Lietuvos tikinčiųjų kryžiaus 
kelias okupacijose. Jį 1972 m. 
išspausdino leidykla „Krikš
čionys gyvenime”, prieš pat 
„Kronikos” Lietuvoje pasirody
mą. Šis veikalas išleistas Ma
to Raišupio slapyvardžiu, nes 
Ramojaus slapyvardis sovieti
nio saugumo organų jau buvo 
iššifruotas. „Bijojau, kad tai 
dar labiau nepakenktų Žemai
tijoje tebegyvenančiai mano 
senutei motinėlei ir iš trem
ties Vorkutoje grįžusiai vie
nintelei sesutei, sakė V. Bū
tėnas („Draugas” 1993 m. lap
kričio mėn. 20 d.).

Su Algimantu Keziu, žino
mu fotomenininku ir tauto
sakininke Elena Bradūnaitė 
1972-1973 m. vasaromis žur
nalistas lankė senųjų lietuvių 
imigrantų telkinį — Pensilva
nijos angliakasių Lietuvą. Iš 
tos kelionių medžiagos 1977 
m. Amerikos lietuvių bibliote
kos leidykla išleido didelio for
mato leidinį, kuriame buvo 
spausdinami išsamūs Vlado 
Būtėno tekstai apie Pensilva
nijos angliakasių dabarties 
Lietuvą, folkloristės E. Bra- 
dūnaitės ten surinktą tauto
saką ir A. Kezio darytos nuo
traukos. Už V. Būtėno para
šytas knygas ir žurnalistinį

SUDIEV PETRUI VYTAUTUI 
VYGANTUI

Nežinoma nei vieta, nei lai
kas, kaip ir kada Amžinybė 
pašauks žmogų, neklausdama 
ar jis pasiruošęs, ar darbus 
užbaigęs. Petrą Vytautą (Vy
tautu jis lietuvių vadinamas)
Vygantą Amžinybė pašaukė 
š.m. spalio 13 dieną, esantį 
savo namuose, Dalias mieste,
Texas valstijoje. Ten jis dau
gelį metų gyveno, turėdamas 
tarnybą, bet ir uoliai darbuo
damasis lietuviškuose baruo
se. Dėl darbų lietuviškuose 
baruose jis nusipelnęs lietuvių 
prisiminimo.

Vytautas gimė 1930 m. 
vasario 17 d. Klaipėdoje, tė
vas buvo Lietuvos kariuome
nės karininkas. 1944 m. bol
ševikams okupuojant Lietuvą,
Vygantų šeima atsidūrė Vo
kietijoje. Vokietijai kapitulia
vus, šeima tapo D. P., ir Vy
tautas, Lietuvoje pradėtą mo
kymąsi gimnazijoje, baigė D.
P., Gross Hesepe stovyklos 
gimnazijoje ir metus studijavo 
Pabaltijo universitete, Pinne- 
berge.

1949 m. Vygantų šeima jau 
Amerikoje, Vytautas tęsė stu
dijas Brooklino kolegijoje, ją 
baigdamas bakalauru 1951 m.
Studijas tęsė Fordhamo uni
versitete, New Yorke. Teko 
persikelti į Čikagą, kur Urba- 
nos universitete 1953 m. įsi
gijo magistro laipsnį. Liko 
universitete asistentu, bet 
1956 m., priėmė pasiūlytą 
darbą psichologijos specialistu 
American Airlines bendrovėje, 
kur išbuvo, ligi kol liga pri
vertė prieš kelis metus darbą 
nutraukti. Tačiau jo stipri va
lia teikė jėgų visuomeninius 
darbus tęsti ligi pat mirties.

darbą 1973 rų. jam buvo pas
kirta Lietuvių Katalikų Moks
lų akademijos 1,000 dol. žur
nalizmo premija. Premijos me
cenatas buvo kun. Juozas 
Prunskis.

1978 m. spalio mėn. žurna
listas išvyko į Vašingtoną, kur 
gavo tarnybą „Amerikos bal
so” lietuvių redakcijoje. Turint 
valstybinį darbą, bet koks 
spaudos darbas yra suvaržy
tas. Nepaisant to, V. Būtėnas 
turėjo savo skiltį „Drauge”, 
kuri vadinosi „Dviejuose hori
zontuose”. Jam begyvenant 
Vašingtone, prasidėjo mūsų 
pažintis. Kuomet žurnalistas 
atvykdavo į Čikagą, mums 
tekdavo trumpai pabendrauti, 
o išėjęs įi pensiją, V. Būtėnas 
apsigyveno tame pačiame blo
ke, kur ir aš gyvenau. Taigi 
teko dažniau susitikti.

Kaip jau buvo mano minėta, 
V. Būtėnas parašė keletą kny
gų. Tačiau žmonių atmintyje 
išliks kaip iškilus žurnalistas. 
Gal ne visi skaitė jo knygas, 
bet, manau, kad kiekvienas 
„Draugo” skaitytojas skaityda
vo jo žurnalistinius įspūdžius 
„Dienai riedant vakarop”, ku
rie buvo spausdinami „Drau
go” atkarpose. Taip pat keletą 
dešimtmečių jo skiltį „Hori
zontuose” beveik kiekvieną 
šeštadienį rasdavome „Drau
ge”. Be to, V. Būtėnas rašyda
vo ir į kitus laikraščius ir 
žurnalus: jo straipsnius rasda
vome „Tėviškės žiburiuose”, o 
paskutiniaisiais metais pasto
viai rašydavo į „Dirvą”.

Manau, kad daugelis V. Bū
tėno rašinių pasigenda. 1993 
m., gal birželio mėn. pradžioje, 
jis man pasiskundė, kad pas
tebėjo keletą lašų kraujo. Iš 
pradžių aš bandžiau jį ramin
ti. Bet, atrodė, kad jis savo li
kimą jautė. Visą vasarą ligo
ninėje ar slaugos namuose 
išgulėjęs, lapams pageltus, ir 
rudens vėjams juos plėšant, 
lapkričio 7 d. vakarą V. Būtė
nas iškeliavo į tolimuosius 
horizontus. Jo šeima ir mes, 
buvę draugai ir kolegos, jo 
dažnai pasigendame.

Petras Vytautas Vygantas

Jo visuomeniniai darbai 
nesuskaičiuojami: pateiksiu
tik svarbesniuosius. Gimna
zistu būdamas veikė ateitinin
kuose ir tuos darbus, tik di
desnės apimties, tęsė visą sa
vo gyvenimą. Studentu bū
damas reiškėsi Lietuvių stu
dentų sąjungoje (už Lietuvos 
ribų), buvo jos valdybos na
rys. Buvo vienas iniciatorių 
leisti žurnalą „Lituanus”, tei
kiantį žinių apie Lietuvą ang
lų kalba, taikomą amerikie
čių ir kitataučių šviesuome
nei. Jis buvo kelis metus to 
žurnalo redaktorius; žurnalas 
tebeeina. Studijuodamas 
reiškėsi ir katalikų studentų 
veikloje, ta veikla įgalino jį 
tapti Pax Romana, pasau
linės katalikų organizacijos 
Lietuvos skyriaus valdybos 
nariu, tai ' organizacijai jis 
priklausė Ugi mirties. Neapsi
ėjo bėjo ir ALTas; buvo tos or
ganizacijos,; valdybos narys. 
Kaip retai ‘ kas, jis buvo Pa
saulio universitetų pagalbai 
teikti tarybos narys. Nuo 
1960 metų buvo Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų fe
deracijos centro valdybos na
rys ir nuo 1972 m. Lietuvos 
Katalikų Mokslo akademi
jos, Amerikos dalies, Finansi
nio komiteto pirmininku. 
Akademijos1 autonominiai pa
daliniai yra ir Alka bei 
„Krikščionis gyvenime”, įs
teigti 1972 ir 1973 m., abu 
Putname. Reiškėsi jis spau

„Visa atnaujinti Kristuje” buvo

A.fA.
DR. VYTAUTO VYGANTO

gyvenimo kelrodis.

Jam mirus, užjaučiame šeimą, gimines ir artimuosius.

Pranas Baltakis Katriutė ir Marius Sodoniai
Rožė ir Vladas Bariai Ona ir Vincas Šalčiūnai
Vanda ir Vytautas Majauskai Ona ir Vladas Vaitkai 
Palm Beach, Florida

A.tA.
PETRUI VYTAUTUI 

VYGANTUI
mirus, liūdi ir reiškia gilią užuojautą žmonai MARAI, 
dukroms MONIKAI ir KRISTINAI, broliui DR. MINDAUGUI 
ir šeimai, visiems giminėms ir draugams.

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos finansinė valdyba 
Amerikos Lietuvių Kultūros archyvo „Alkos " direktoriatas

Mūsų mielam kolegai

A.fA.
Inž. ALBERTUI SNARSKIUI

mirus, jo žmoną ASTĄ, dukteris: ELENĄ, DANĄ, 
RŪTĄ, sūnų LINĄ ir anūkus ALEKSĄ ir KELSEY 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Buvę Pabaltijo Universiteto 
kolegos ir kolegės

doje, ypač „Lituanus”, „Drau
ge”, „Darbininke” ir kt.

Prisimindami Vytauto dar
bus lietuviškuose baruose, 
dėkojame jam ir primename 
jo skatinimą visiems pajė
giems lietuviams prisidėti 
prie lietuviškos veiklos, taip 
pat ir krikščioniškos veiklos, 
nes tai reikalinga kelti Lietu
vos ir jos žmonijos gerovę, tuo 
pačiu keliant Lietuvą kitų 
tautų tarpe.

Po Vytauto mirties, spalio
15 d. vakare, budynėse Dalias 
miesto Šv. Ritos katalikų 
bažnyčioje, vyko jo prisimini
mas ir pagerbimas, o spalio
16 d. rytą toje bažnyčioje au
kotos šv. Mišios. Velionis
atvežtas į Putnamą, kur Mari
jos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyno seselių „Dangaus 
vartų” kapinėse palaidotas š. 
m. spalio 17 d. popietę. 8 kar
sto nešėjai lydėjo karstą nuo 
pagrindinio kelio kapinių ke
leliu ligi jam skirto kapo, apie 
50 m. nuotolio, jį sekant laido
tuvių dalyviams, kurių buvo 
daugiau negu 60. Laidotuvių 
apeigas atliko vienuolyno ka
pelionas Antanas Diškevičius. 
Laidotuvių apeigas baigus, su
sidaręs choras pagiedojo vie
ną laidotuvių giesmių. Dr. 
Juozas Kriaučiūnas, Lietuvių 
Katalikų Mokslo akademijos 
Amerikos dalies vardu su
glaustai priminė laidotuvinin
kams Vytauto gyvenimo kelią 
ir jo darbus lietuviškuose ba
ruose, prašydamas vykdyti jo 
testamentinius pageidavimus; 
pareiškė užuojautą žmonai, 
dukroms, broliui, giminėms ir 
visiems jo artimiesiems. Lai
dotuvės užbaigtos ateitininkų 
himno giedojimu.

Laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti į vienuolyno Matu
laičio salę pabendrauti ir už- 
kandžiams, kurių metu ve
lionį trumpomis kalbomis 
prisiminė dr. Elona Vaišnienė, 
Simons (angliškai), vašingto- 
nietis Barzdukas, Juozas Gai
la, Sužiedėlis, Ed Kaminskas, 
Juozas Polikaitis (angliškai), 
prel. V. Balčiūnas. Pabaigoje 
dalyviai sugiedojo „Lietuva 
brangi, mano tėvyne ”, Ilsėkis 
ramybėje, Vytautai.

Juozas Kriaučiūnas
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AJA.
Dr. ALBINA PRUNSKIENĖ 

Pundytė
Gyveno Indian Head Park, anksčiau Čikagoje, Mar

ųuette Parko apylinkėje.
Po sunkios, ilgos ligos mirė 1998 m. lapkričio 7 d., 

12:30 vai. p.p., sulaukusi 77 metų.
Gimė Lietuvoje, Ignalinos apskrityje, Tverečiaus 

valsčiuje, Kalveliškių kaime. Amerikoje išgyveno 49 m.
Nuliūdę liko: duktė adv. Marija Prunskis, anūkė 

Alina Ramunė; sūnus dr. Jonas, marti dr. Terry; anū
kai Vytukas ir Kristina; duktė dr. Teresė Kazlaus
kienė, žentas inž. Algis, jų vaikai: Vida, Daina, Audra, 
Giedrė, Raimundas ir Asta Čiuplinskienė, jos vyras Vy
tas; proanūkė Nerija.

Velionė buvo dr. Vlado žmona.
Priklausė: Ateitininkų sąjungai, Korp! Gaja, Lietu

vių Gydytojų sąjungai, Šv. Kryžiaus ligoninės štabui; 
buvo tos ligoninės Šeimos gydymo skyriaus vedėja; taip 
pat priklausė Lietuvos Dukterų draugijai; buvo stei
gėja ir pirmininkė Lietuvos Našlaičių globos komiteto; 
apdovanota LDK Gedimino ordinu už labdarą Lietuvai 
ir Lietuvos našlaičių globą.

Velionė pašarvota antradienį, lapkričio 10 d. ir tre
čiadienį, lapkričio 11d. nuo 2 iki 8 v.v. Petkus Lemont 
laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė. (arti Derby 
Rd.). Atsisveikinimas trečiadienį, 7 v.v.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 12 d. Iš 
laidojimo namų 9 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią Marųuette Parke, kurioje 
10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių 
globos komitetui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, sūnus, anūkai, proanūkė ir 
kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994- 
7600.

Mielai Draugei ir Kolegei

AJA.
DR. ALBINAI PRUNSKIENEI

mirus, reiškiu gilią užuojautą dukterims — dr. TE
RESEI ir jos šeimai ir MARIJAI, sūnui dr. JONUI, jo 
šeimai bei giminėms.

Dr. Milda Budrienė

PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

AJA.
žurn. VLADAS BUTĖNAS- 

RAMOJUS
Šv. Mišios už žurn. Vladą Butėną-Ramojų penkerių 

metų mirties sukaktyje aukojamos sekmadienį, lapkri
čio 15 d. 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Prašome pasimelsti už jo vėlę.
Šeima

PADĖKA

Lietuvos Dukterų draugijos, spalio 10 d. Jaunimo 
centre, Čikagoje, surengtas „Rudens pokylis” buvo sma
gus ir sėkmingas. Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų 
rėmėjams ir pobūvio talkininkams:

Vaišes paruošusiai p. O. Norvilienei su talkinin
kėmis: A. Lietuvninkiene, V. Valavičiene ir E. Kan- 
tiene.

Gėrimų barą tvarkiusiems — A Valavičiui ir K. Ro- 
žanskui.

Ypatinga padėka p. V. Miceikai, SELECT WINES & 
LIQUORS parduotuvės, 318 E. Hubson Rd., Woodridge, 
IL, savininkui, gausiai aukojusiam įvairių gėrimų.

' Gražūs padėkos žodžiai priklauso dosniesiems BAL- 
TIC BAKERY savininkams — Ankų šeimai — už gar
džius pyragus ir kitus maisto gaminius.

Nuoširdų AČIŪ tariame vertingų laimikių didžiajai 
loterijai aukotojams: D. ir J. Kapačinskams, RACINE 
kepyklos savininkams, J. Kerelienei, I. Kirkuvienei, 
R. ir R. Krištopaičiams, M. Momkienei, D. Vidžiū- 
nienei, B. ir S. Židoniams ir keliems nežinomiems 
aukotojams, o taip pat ir tiems, kurie gausiai pripildė 
„laimės šulinį” — mažąją loteriją.

Esame didžiai dėkingos mūsų mieliems rėmėjams, pri- 
siuntusiems pokylio proga piniginių aukų.

Nuoširdžiai dėkojame viešnioms ir svečiams, savo da
lyvavimu parėmusiems mūsų dirbamą lietuviškos šalpos 
darbą.

LIETUVOS DUKTERŲ draugijos centro valdyba
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Prel. Juozas Prunskis 
yra įsteigęs fondą, kurį 
tvarkyti pavedė JAV LB So
cialinių reikalų tarybai. Mece
nato pageidavimu ir nurody
mu, gautais procentais apdo
vanojamas ir pagerbiamas 
JAV gyvenantis asmuo, sulau
kęs daugiau kaip 65 m. am
žiaus, už nuopelnus katali- 
kiškoje-labdaros veikloje. Or
ganizacijos ir pavieniai as
menys prašomi siūlyti (būti
nai tik raštu) kandidatus. Jų 
atrinkimui ir vertinimui suda
ryta komisija, į kurią įeina: 
Birutė Jasaitienė, dr. Petras 
Kisielius, Marija Remienė ir 
Juozas Žygas. Siūlant para
šyti trumpą asmens biografiją 
ir apibūdinti veiklą. Pasiū
lymai turi būti gauti iki š.m. 
gruodžio 1 d. Siųsti adresu: J. 
Žygas, 9604 S. Karlov, Oak 
Lawn, IL 60453.

Suvalkiečių draugijos Či
kagoje metinis narių susi
rinkimas bus lapkričio 20 d., 
penktadienį, 1 vai. popiet, Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
salėje, 2417 W. 43rd. Str., Chi
cago. Bus gera proga užsi
mokėti nario mokestį, apsvar
styti 1999 m. veiklos planus, o 
po to Ramanauskienė visus 
skaniai pavaišins.

Ruduo baigia nuplėšyti 
paskutinius lapus, o kai kur 
jau ir pirmosios snaigės pabal
tino žemę. Pažiūrėsime — štai 
ir Kalėdos, ir dovanų ieškoji
mas... Siūlome gražiausią ir 
lietuviškiausią dovaną, kuri 
ne tik Kalėdoms, gimtadie
niui, vestuvėms, sukaktu
vėms, bet visiems metams: 
penkis kartus savaitėje, dvyli
ka mėnesių... Ta dovana — 
vienintelis lietuviškas dien
raštis, leidžiamas už Lietuvos 
ribų. Dar galima „Draugą” 
užsiprenumeruoti tik už 60 
dol. visiems metams. „Drau
go” administracija, gavusi pre
numeratą, pasiųs jūsų arti
miesiems gražų, menišką laiš
ką, pranešantį, kas ir kokia 
proga šią brangią dovaną 
siunčia. Prenumeratos papi- 
ginimas jau eina prie pabai
gos. Pasinaudokite proga už
prenumeruoti naujiems skai
tytojams (tik JAV-se) „Drau
gą” už 60 dol. metams. Nuo
laidą galime padaryti su Lie
tuvių fondo parama ir JAV LB 
Kultūros tarybos dėka.

Artimesnis susipažini
mas ir pabendravimas su 
prel. Ignu Urbonu ruošia
mas sekmadienį, lapkričio 22 
d., 12 vai., Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje. Bus 
trumpa programa, pietūs. Su
sipažinimą rengia Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio misijos ir 
PLC renginių komitetas. Vi
suomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti.

Nepamirškite, kad jau šį 
šeštadienį, lapkričio 14 d., 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje vyks nuotaikingasis Lie
tuvių operos pokylis. Dar yra 
proga rezervuoti vietas, skam
binant Jurgiui Vidžiūnui 773- 
767-5609.

Joseph V. Vizgirda, Auro
ra, IL, Draugo fondo garbės 
narys, rudens vajaus proga 
įteikė 200 dol. DF prie ank
stesnių 1,245 dol. įnašų. Nuo
širdžiai dėkojame už nuolati
nę paramą Draugo fondui.

„Rudens simfonija” ma
loniai skambės, ausis ir 
akis pakutens, Pasaulio lie
tuvių centre jau šį sekmadie
nį, lapkričio 15 d., 12 vai. 
Naujos mados, savi, pažįstami 
modeliuotojai (bus ir moterų, 
ir vyrų, ir berniukų), vaišės... 
Visa tai — tikra šeimos 
šventė. Vietas užsisakykite 
tel. 630-257-0153 arba 630- 
852-3204.

LKVS „Ramovė” Čikagos 
skyrius, talkinant LDK Bi
rutės draugijai, rengia Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
80 metų sukakties paminė
jimą sekmadienį, lapkričio 22 
d., Šaulių namuose. Minėji
mas prasidės 9:45 vai. ryte, 
pakeliant vėliavas prie Lais
vės kovų paminklo Jaunimo 
centro sodelyje. Iškilmingos 
pamaldos bus aukojamos 10 
vai. r. jėzuitų koplyčioje. Mi
šias aukos kun. Juozas Vaiš
nys, SJ, giedos solistai Marga
rita ir Vaclovas Momkai, var
gonuojant muz. Manigirdui 
Motekaičiui. Po pamaldų — 
apeigos prie Laisvės kovų pa
minklo, pagerbiant kovoju
sius ir žuvusius, ginant Lietu
vos laisvę. Minėjimas šaulių 
salėje bus 12 vai. Pagrindinis 
kalbėtojas — inž. Bronius 
Nainys, meninę programos 
dalį atliks Algimantas Bar- 
niškis. Kviečiamos organizaci
jos su vėliavomis ir visuo
menė. Po minėjimo — kavutė.

Petras Gruodis, Chicago, 
IL, Draugo fondo garbės na
rys, prisimindamas savo gimi
naitę a.a. Bronę Čižikaitę, 
DF garbės narę* atsiuntė 
Draugo fondui 200 dol. prie 
ankstesnių 1,100 dol. įnašų. 
Dėkojame už paramą ir džiau
giamės, kad, prisimenant ar
timuosius, prisimenamas ir 
Draugo fondas.

Pirmoji pianisto Roko 
Zubovo kompaktinė plokš
telė „Čiurlionis piano works” 
(„Čiurlionis. Fortepijoniniai 
kūriniai”) - puiki dovana Ka
lėdoms! Šioje plokštelėje R. 
Zubovas meistriškai atlieka 
stambesnius kompozitoriaus 
kūrinius-ciklus: sonatą forte
pijonui F-dur, „Sefaa Esec” ir 
„Besacas” variacijas, „Tris 
preliudus viena tema”, mažų 
peizažų ciklą „Jūra” ir „Oi gi
ria, giria” variacijas. Atvykite 
į „Draugo” knygynėlį, kur šią 
puikią kompaktinę plokštelę 
galėsite įsigyti už 15 dol.

Spalvinimo knygelė „A 
visit to Lithuania” („Apsi
lankymas Lietuvoje”) nekant
riai laukia vaikučių ir jų 
tėvelių „Draugo” knygynėlyje. 
Nuspalvinkite šią 30-ties pus
lapių knygelę ir sužinosite, 
kaip žmonės gyveno Aukštai
tijoje XX a. pradžioje: kaip at
rodė gryčios, kaip moterys 
verpė linus, kaip vyrai arė, 
sėjo, pjovė javus, kaip rinko 
medų, piemenavo, rengėsi, 
linksminosi. Visus šiuos pa
veikslėlius piešė Milda Stal- 
nionskas, knygelę išleido Ma- 
rian Abraczinskas. Knygelės 
kaina - 8 dol. Dalis pelno, 
gauto pardavus šią knygelę, 
atiteks Lietuvai.

Sonata Zubovienė ir Ro
kas Zubovas yra įrašę ilgo 
grojimo juostelę: Sonata joje 
atlieka Schumanno „Arabes
kas” ir „Kreislerianą”, o Ro
kas - Rachmaninovo Preliu
dus Op. 23 ir Sonatą Nr.2. Šią 
juostelę galite įsigyti „Drau
go” knygynėlyje, jos kaina - 
10 dol.

Šį sekmadienį, lapkričio 
15 d., LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba ruošia 
pietus Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield 
(Brighton Park), tuoj po 10:30 
vai. r. lietuviškų Mišių iki 
12:30 vai. p.p. Bus cepelinų, 
kugelio, dešrų su kopūstais ir 
kitų gardumynų. Kavinė veiks 
tarp 8:30 vai. r. ir 12:30 vai. 
p.p. Valdyba kviečia lietu
viškąją visuomenę paremti jų 
pastangas ir sutelkti lėšų LB 
veiklai.

Amerikos lietuvių radi
jas, vadovaujamas Anatoli
jaus ir Sigitos Šlutų, lapkričio 
22 d. Jaunimo centre rengia 
nuotaikingą estradinių dainų 
koncertą. Dainuos Arvydas ir 
Nelė Paltinai bei Nijolė Tal- 
lat-Kelpšaitė.

S K E L BIMA f
• A.a. Angelą Akerley at

minimą pagerbdamas George 
Akerley, Oaklyn NJ aukoja 
$150 — tai vieno Lietuvos 
našlaičio metinė parama. Dė
kojame! „Lietuvos Našlai
čiu globos” komitetas, 2711 
West 71st St, Chicago, IL 
60629.

(sk)
• Alfredas ir Joyce Ba

ran, Stratford Ct., R. ir Liu
cija Vedegiai, Cicero, IL, 
Juozas ir Reda Ardžiai, 
Fairview PA, visi globoja Lie
tuvoje po vieną vaiką. Pratęs
dami to vaiko metinę globą ki
tiems metams, visi atsiuntė po 
$150. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičiu globos” komite
tas, 2711 West 71st St., Chi
cago, IL 60629.

(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, maisto siun

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

(sk.)
• Praleiskite vieną 

savaitę šią žiemą plaukiant 
saulėtoje Karibų jūroje. 
Septynios dienos - 1999 m. 
sausio 31 d. - vasario 7 d. 
Kaina $1,339. First Class 
Travel, tel. 847-392-6320 arba 
1-800-470-3358.

(sk.)
• Reikalingas asmuo

dirbti nepilną laiką advokato 
įstaigoje. Turi gerai susi
kalbėti lietuviškai ir angliškai 
ir mokėti naudotis kom
piuteriu (WordPerfect pro
grama). Skambinti 773-284- 
0100 (sk.)

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 S.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. 

Šefitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

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

AŠ TIK ŠIANDIEN 
NUMIRIAU

(Lietuvių tautosaka) 
(Pabaiga)

„Dabar kaip eisime, berne, 
ar žeme, ar padange?” Bernas 
sako: „Aš per sunkus, aš dar 
negaliu eiti padange, eisime 
žeme”. Paklausė jis jo ir eina. 
„Na, dabar kur eisime, berne?” 
Bernas sakė: „Aš eisiu namo”. 
Gaspadorius sako: „Berne, ką 
tu palikai namie?” Jis sako: 
„Hm, gaspadoriau, aš palikau 
svarą tabako ir tas tabakas 
dabar man neduoda ramybės. 
O ką tu, gaspadoriau, palikai 
namie?” Ogi sako: „Berne, aš 
palikau pinigus, peludėje (klo
jime vieta pelams pilti) už
kastus, ir niekm nepasakiau, 
niekas nežino. Kad kas žinotų, 
tuos pinigus išimtų, tai aš 
daugiau nepareičiau, nesibala- 
dočiau. O dabar aš tol eisiu, 
kol kas sužinos” -i- „Gerai, kur 
eisime, berne?” — „Eisime į 
klėtį pirmiausia”. Kai juodu 
įėjo, bernas tuojau paėmė duo
nos gabalą, įkišo į Smetonos 
puodą ir skubiai valgo. Gaspa
dorius daro tą patį, bet jam 
Smetona nelimpa prie duonos. 
„Berne, tu nemiręs, kad tu 
taip valgai, aš negaliu valgy
ti”.. Bernas sako: „Gaspado
riau, kai tu sirgai, prieš tavo 
mirtį, tu turėjai daug gydy
tojų, visokių daiktų tau prb 
nešė, valgių kuo geriausių, 
kad tik tu būtum pavalgęs. O 
aš vargšas, lapienės pavalgiau 
ir numiriau. Dabar noriu val
gyti, tai ir valgau”. Tas nusi
juokė ir nuėjo. „Dabar einam į 
kambarį vaidentis”. Gaspado
rius ima ką nors ar meta, daro 
didelį triukšmą^: baladojasi, 
bet nuostolių nepadaro. Ber
nas ką paima ir meta į žemę, 
tuoj dūžta, sutrūksta. Gaspa
dorius sako: „berne, tu nemi
ręs”. — „Gaspadoriau, aš mi
ręs, vaidenkim o dar ilgiau”. 
Bernas stengiasi jį ilgiau už
laikyti kambaryje. Taip jiems 
bevaidenant, gaidys užgiedojo. 
„Berne, tu laimingas, kad aš 
tave iš karto nepasmaugiau, 
nes aš žinojau, kad tu nemi
ręs. Dabar tu žinai, kur yra 
mano pinigai. Tuos pinigus 
pasidalyk su mano žmona ir 
gyvenkite sau laimingai”.

Kitą dieną bernas pakvietė 
gaspadinę, atkasė puodą pini
gų. Ji pasiliko tris dalis, ber
nui paskyrė vieną dalį. Bernas 
laimingai gyveno su savo žmo
na ir vaikučiais. (Pasakojo 
Magdalena Takažauskienė, 72 
m. amžiaus, iš Versnupių kai
mo. Alvito parapijos. Užrašė
J. Balys).

DĖMESIO

Nuo šiandien pradedami dė
ti į „T. žv.” galvosūkių atsaky
mai. Visi jūsų siunčiami atsa
kymai turi pasiekti redaktorių 
anksčiau. Po paskelbimo gauti 
atsakymai, nebeužskaitomi. 
Todėl nevėluokite!

Siųskite šiuo adresu: J. Pla
čas, 3206 W. 65th Place., Chi
cago, IL 60629-3418. Šį adresą 
įrašykite savo adresų kny
gutėse, kad kiekvieną kartą jo 
nereikėtų ieškoti.

Redaktorius

— Seneli, o kas padirbo svir
pliui čirpynėlę?

— Gerosios namų dvaselės.
— O iš kokio medžio?
— Iš seno sienojaus..
— Už tai ir svirplio muzi

kėlė tokia senoviška.
Leonardas Gutauskas

JURA MANO 
GYVENIME

Jūra yra pati geriausia ma
no guodėja. Kitiems ji prime
na liūdesį, džiaugsmą... Man 
patinka gyventi Klaipėdos 
mieste, nes yra arti jūra. Jos 
platybė didelė, banguoja net 
iki Palangos — ten mano kai
mas. Iš ten galima girdėti ir 
bangų ošimą. Aš ten nueinu 
kiekvieną popietę. Man labai 
patinka jūra vakare, nes gra
žiai atrodo mėnulio atšvaistas. 
Atsisėdu vakare ant kopų ir 

■ žiūriu, kaip viena po kitos ri
tasi bangos. Žiūrėdama į ban
gas, prisimenu vieną eilėraštį:

— Sukasi, sukasi, vejasi,
vejasi.

Rieda kaip deimantas, jūrų 
banga.

Priginė debesį, pralenkė
debesį,

Krantą prišokusi, mirė
staiga...”

Baltija — tai mūsų ši diena 
ir mūsų praeitis. Tai mūsų 
saulė ir audros, tai mūsų 
smėlio kopos. Baltija — tai 
mano mėgstamiausia jūra, 
prie kurios aš gimiau. Trylika 
metų jau gyvenu prie jūros ir 
daug žinau apie ją. Graži ji 
savo kopomis, augmenija, van
dens skaidrumu ir savo bangų 
ošimu. Bet kartais jūra būna 
pašėlusi savo audromis. Per 
audras nuskęsta daug laivų. 
Aišku, ne visada ji audringa, 
dažnai būna rami.

Aš jūrą labai branginu ir 
esu labai laiminga, kad ji yra 
šalia manęs.

Viktorija Šleiniūtė, 13 m.
Sulūpės 8-48, Klaipėda 5804
P.S. Viktorija rašo eilėraš

čius, apsakymėlius-rašinėlius. 
Norėtų susirašinėti su savo 
bendraamžiais.

LAIŠKELIS

Skubėk, laiškeli,
Ten,kur širdelė
Sau atsirinko brangią

vietelę!
Bėk prakalbinti,
Meilę laimėti
Linksmybes saulėj veide

žibėti.
Nešk, laiškelį, baltas
Tėvam meilę ir guodonę
Ir mintis nešaltas.
Bėk, prakalbink tėvelius

mano
Iš jaunystės metų.
Ir paklauski, kaip gyvena
Tarp vargų verpetų!
Viktorįja Šleiniūtė, 13 m.

GALVOSŪKIO NR. 3 
ATSAKYMAI

Vilnius, pantis, šarkai, pei
kiau, ausims, kelti, stumti, 
paimti. Dvibalsiai ar dvigar
siai būna žodžių skiemenyse. 
Ananasas, Araratas, kelia, 
stumia neturi dvibalsių ar dvi
garsių, nes tariamieji dvigar
siai nėra skiemenyse. Norint 
sužinoti, kur yra dvibalsiai ar 
dvigarsiai, reikia žodžius sus
kirstyti skiemenimis.

GALVOSŪKIO NR. 4 
ATSAKYMAI

1. Vasario. 2. Utenos. 3. Vil
niaus. 4. Liuveno. 5. Vyskupu.
6. Arkivyskupu. 7. Vladimiro.
8. Ministro. 9. Belgija.

Neteisiai paimtu turtu nie
kad nepralobsi.

Viktorija Šleiniūtė Palangoje.

GALVOSŪKIS NR. 21

Berniukas Romas po pietų 
buvo vienas namuose. Tėvas 
dirbo, mama išėjo į krautuvę 
pirkti Romo draugui dovaną jo 
gimtadienio proga. Suskam
bėjo telefono skambutis. Ro
mas galvojo, kad jo draugas 
nori su juo kalbėti ir atsiliepė. 
Išgirdo suaugusio balsą, kuris 
norėjo su Romo tėvu kalbėtis. 
Romas pasakė, kad tėvas yra 
darbe. Tada balsas telefone 
klausė: „Ar tu vienas namuo
se?” Romas prisiminė mamos 
draudimą, kad niekada nesa
kytų, kad vienas namuose. 
Tada nepažįstamajam taip pa
sakė: „Mano mama šiuo metu 
negali ateiti prie telefono, pra
šau palikti pranešimą, ji jums 
paskambins”. Kaip tu būtum 
pasielgęs tokiu atveju? (5 taš
kai)

GALVOSŪKIS NR. 22
(Brėžinėlis)

Į brėžinėlio langelius įrašy
kite skaičius taip, kad skai
tant skersai ir išilgai tų skai
čių suma būtų 9. Sudėjus vi
sus skaičius, suma būtų lygi 
20. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 23
(Piešinėliai)

Šie piešinėliai atrodo pana
šūs, bet gerai įsižiūrėję, atra
site net 20 skirtumų. Kas su
ras 20 skirtumų, gaus 10 taš
kų, o kas suras tik 10 skir
tumų, gaus tik 5 taškus.

GALVOSŪKIO NR. 5 
ATSAKYMAI

1. Vilniaus katalikų kated
ros fasado bareljefe matome 
„Nojaus šeimos auką Dievui 
po tvano”. Vilniaus reformatų 
bažnyčios fasado bareljefe ma
tome „Kristaus kalbą miniai”. 
(Paminklą Sąvados, 162 ir 298 
psl., Vilnius, 1988). 2. Angli
joje namų langai turi stiklą 
nuo 1180 metų. 3. 1895 m. ita
las elektros inžinierus G. Mar- 
coni ir rusas fizikas A.S. Po- 
pov išrado radijo anteną. 4. 
Pasaulyje pirmasis lėktuvas, 
varomas žmogaus raumenų 
jėga 1977.VIII23 nuskrido 3 
mylias. Lakūnas Bryan Allen. 
Lėktuvo išradėjas amerikietis 
Paul Mac Cready. 5. Guminį 
trintuką 1772 m. išrado anglų 
mokslininkas J. Priestley.

GALVOSŪKIS NR. 24
(Kryžiažodis)

1. Rudenį į Lietuvą iš šiau
rės atskrendantys ir labai 
mėgstantys šermukšnių uogas 
paukščiai. 2. Paukščiai, kurie 
džiugina lietuvius žiemą. 3. 
Retai pasitaikantis Lietuvos 
girių plėšrūnas. 4. Spalvingas, 
dažnas Lietuvos paukštelis 
giesmininkas, parskrendantis 
iš pietų jau kovo mėn. pabai
goje, balandžio mėn. pradžio
je. 5. Žvėris, kurį medžiodavo 
Lietuvos karaliai, didikai. 6. 
Kas labai padabina mędžius
žiemą? 7. Lietuvoje pavasarį 
visų labai laukiami paukščiai. 
8. Didelis, Lietuvoje jau labai 
retas paukštis. 9. Žvėris, žie
mą miegantis urve ir, kaip 
sako senoliai, pusiaužiemy ap- 
siverčiantis ant kito šono. 10. 
Panašus į pelę, tris ketvirta
dalius savo gyvenimo pramie- 
gantis gyvūnėlis. 11. Brangia- 
kailis, žuvimis mintantis žvė
ris. 12. Guvus, mėgstantis rie
šutus žvėrelis. 13. Stebinantis 
savo grojimu, didelis Lietuvos 
miškų paukštis. 14. Ąžuolo 
vaisiai. 15. Spalvingas ir mie
las Lietuvos paukštis giesmi
ninkas. 16. Anksčiausiai, dar 
sniegui nenutirpus pražys- 
tanti gėlė. 17. Kartais iš šiau
rės į Lietuvą atklystantis 
paukštis. (10 taškų).

Sudarė Loreta Pumerytė 
iš Ožkabalių kaimo, Vilka
viškio rajono. Atsakymus siųs
ti be piešinio.

GALVOSŪKIS NR. 25

1. Kada buvo išrasta pirmoji 
raketa, varoma skystu kuru?
2. Kada buvo sukurta raketa, 
skrendanti greičiau už garsą?
3. Kas istorįją suskirstė į „ak
mens, bronzos ir geležies” am
žius? 4. Kada prasidėjo vidu
ramžiai? 5. Kada užsibaigė 
viduramžiai?

Atsiuntė kun. dr. E. Geru
lis. Visi teisingai atsakę ir 
plačiai paaiškinę uždavinius, 
gaus 10 taškų, o trumpai atsa
kę — tik 5 taškus.




