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Kauno Technologijos 
universitetas pradėjo 

mokslo metus
Vilnius, rugsėjo 5 d. (LR) — 

iškilmingu Kauno Technologi
jos universiteto (KTU) akademi
nės bendruomenės posėdžiu rug
sėjo 4 d. prasidėjo vienos di
džiausių Lietuvoje aukštųjų mo
kyklų naujieji mokslo metai. Iš
kilmėse, be KTU vadovybės ir 
profesūros, dalyvavo švietimo ir 
mokslo ministras Vladislavas 
Domarkas, Statybos ir urbanis
tikos, Ekonomikos, Pramonės ir 
prekybos ministerijų atstovai. 
Šventėje studentų buvo tiek 
daug, kad jų nesutalpino ne tik 
Statybos fakulteto rūmų salė, 
bet ir jos prieigos.

Akademinę bendruomenę 
sveikinęs KTU rektorius pro
fesorius K. Kriščiūnas pasi
džiaugė, kad jo vadovaujamo 
universiteto studento vardas 
atgauna prestižų. Šiais metais 
bendras konkursas į kiekvieną 
vietą dieninėse sesijose konku
ravo 2.5 studentų (1991 m. kon
kuravo vos 0.67). Tarp sto
jančiųjų populiariausi buvo Va
dybos ir Administravimo fakul
tetai, kuriuose, pasak rekto
riaus, beveik didžiausi konkur
sai visoje Lietuvoje (į kiekvieną 
vietą pretendavo mžd. 8 studen
tai).

Šiais metais nors studijuoti 
Kauno Technologįps univer
sitete pareiškė 4,862 abiturien
tai, iš jų 40.8% tapo studentais. 
Užimtos visos 2,000 valstybės 
finansuojamų vietų pirmakur
siams. Į papildomas vietas, 
kuriose už studijas moka pats 
studentas arba firma, priimti 
597 studentai. Daugiausia pra
šymų studijuoti pateikė kaunie
čiai, panevėžiečiai, šiauliečiai. 
Geriausiai pasiruošę mokymui
si KTU buvo pretendentai iš 
Lazdijų rajono, kurių net 75% 
tapo studentais. Prasčiausiai se
kėsi Ignalinos krašto jaunimui 
(įstojo tik 17.6%).

Iškilmėse skambėjo šventinės 
kalbos, pirmakursių priesaika, 
teologijos mokslų daktaro kun. 
Ričardo Mikutavičiaus sveikini
mai, buvo pagerbti nauji habi
lituoti daktarai (jų 12), daktarai 
ir naujų knygų ir vadovėlių au
toriai. Po iškilmių įvyko spau
dos konferencija.

Rektorius K. Kriščiūnas, pa
dedamas savo kolegų, jau be

Seimo dešinioji
mažuma

bendrabarbiaus
Vilnius, rugsėjo 11d. (Elta) — 

Politinių Kalinių ir Tremtinių 
Sąjungos Laisvės frakcija, ir De
mokratų Partijos bei Tautinin
kų Sąjungos frakcijos aktyviai 
bendradarbiaus Seimo rudens 
sesijoje, prasidėjusioje šį sek
madienį, pranešė šių frakcijų 
vadovai Balys Gajauskas, Sau
lius Pečeliūnas ir Leonas Mil- 
čius, spaudos konferencijoje.

Jie priminė, jog šios frakcijos, 
atstovaujančios Seime savo-’ 
sioms partijoms bei organizaci
joms, šių metų pradžioje 
pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį. Sutartyje pabrėžta, kad 
jos palaikys kitas dešiniąsias 
partijas, tačiau kai kuriais klau
simais jų nuomonės gali ir nesu
tapti .

Mažųjų frakcijų atstovai keti
na priešintis, pasak jų vadovų,

šventinės šypsenos dėstė bėdas. 
Gabūs ir energingi žmonės pa
lieka universitetą, nes profeso
rių atlyginimas vos viršija skur
do ribą. Kitų dėstytojų, mokslo 
darbuotojų intelektualinis po
tencialas vertinamas žemiau 
skurdo ribos. Lėšų mokslui fi
nansuoti iš biudžeto visai neski
riama.

Už devynis 1995 m. mėnesius 
valstybė skolinga universitetui 
5.5 milijono litų. Bendra KTU 
skola jau siekia 2.4 milijono 
litų. Norėdamas patenkinti bū
tiniausias reikmes, univer
sitetas buvo priverstas imti 
paskolą iš banko, o ją atiduoti 
iš nebiudžetinių lėšų. Už šią va
sarą studentai negavo stipen
dijų, universiteto sąskaita yra 
nulinė.

Ministras Vladislavas Domar
kas, kuris be kita ko, yra buvęs 
ir KTU rektorius, pritarė vi
soms K. Kriščiūno vardytoms 
problemoms ir sakė nieko nega
lįs konkrečiai padėti, nes Švie
timo ir mokslo ministerija esan
ti tik tarpininkė.

Beje, buvo kalbėta ir apie tai, 
kad dar vieną tarpininkų tarp 
mokymo įstaigų ir aukščiausios 
valstybės valdžios grandį numa
toma kurti ir Kauno apskrities 
administracijoje. Kokia bus 
nauda Kauno krašto švietimui 
ir mokslui iš naujos biurokra
tinės institucijos, apie jos sukū
rimo idėją kalbėjęs Kauno ap
skrities valdytojas P. Mikelionis 
nepasakė.

Spaudos konferencijos pabai
goje rektorius K. Kriščiūnas 
uždavė klausimą — namų dar
bą žurnalistams: „Ar normalu, 
kad universitetas iš biudžeto 
gauna mažiau pinigų negu turi 
mokėti mokesčių, už kurių ne- 
sumokėjimą dar skaičiuojami 
delspinigiai?”
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Rugpjūčio 28 d., grįžę iš tarptautinių karo pratybų Fort Polk, Louisiana, Lietuvos 25 kariūnai 
ir penki karininkai išsirikiavo, prieš susitikdami su juos pasitikti atvykusiais giminėmis bei ar
timaisiais. Jie buvo neįpratę prie kone 120 F laipsnių pasiekiančio tvankaus klimato. Vienas 
kariūnas sakėsi labiausiai pasiilgęs švelnios Lietuvos saulės, labai nustebinęs šiltas amerikiečių 
priėmimas.

Lietuvos Avialinijoms 
pratęstas skolų grąžinimo 

terminas
Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS) — 

Lietuvos vyriausybė vienam 
mėnesiui pratęsė suteiktų pa
skolų grąžinimo terminą bend
rovei „Lietuvos avialinijos”

Rugpjūčio 30 d. nutarimu vy
riausybė leido šiai kompanijai 
grąžinti paskolas bankams ir 
valstybės biudžetui iki spalio 1 
dienos. Anksčiau šis terminas 
buvo rugsėjo 1 diena.

Iki rugsėjo buvo tikimasi 
gauti Vakarų bankų paskolą 
Boeing lėktuvams pirkti ir taip 
atsiskaityti su Lietuvos komer
ciniais bankais ir biudžetu.

Tačiau derybos su Vakarų 
bankais užtruko, ir tik rugpjūtį 
pavyko susitarti ir gauti JAV 
Eksporto ir Importo (EXIM) 
banko paskolą penkeriems me
tams. Šis bankas suteiks 
Lietuvos Avialinijoms 17.86 mi-

Rugpjūčio pabaigoje vyriau
sybė suteikė įgaliojimus pasi
rašyti sutartį su JAV EXIM 
banku Lietuvos ambasadoriui 
JAV Alfonsui Eidintui.

Abu vakarietiški lėktuvai 
kainavo 16,7 mln. JAV dolerių.

Lietuvos Taupomasis Bankas 
ir Vilniaus Bankas su valstybės 
garantija trims mėnesiams su
teikė Lietuvos Avialinijoms iš 
viso 3.5 milijonų dolerių pa
skolų.

Dar 11.5 milijonų litų (apie 
2.9 milijonų dolerių) nepro- 
centinė paskola bendrovei 
suteikta iš valstybės biudžeto. 
Už šiuos pinigus LAL pirko pir
mąjį Boeing 737 lėktuvą, kaina
vusį 8.3 milijonus JAV dolerių.

Iš Tarptautinio Valiutos fondo 
paskolos, suteiktos Lietuvai lie
pos mėnesį, Lietuvos Avialini-

lijonų dolerių,už kuriuos bus at- joms suteikta 2.9 milijonų dole- 
siskaityta už pirmąjį, Boeing rių paskola septyneriems me- 
lėktuvą bei bus perkamas ant- tams.

Padaugėjo
nusikaltimų Lietuvoje

Vilnius, rugsėjo 5 d. (AGEP) 
— Lietuvos vidaus reikalų mi
nistras Romasis Vaitekūnas pa
skelbė, kad per aštuonis šių 
metų mėnesius, palyginus su 
tuo pačiu praėjusių metų laiko
tarpiu, padaryta beveik 13% 
daugiau r.usikaltimų, rašo „Lie
tuvos rytas”.

Iš viso įregistruota daugiau 
kaip 40,000 nusikaltimų. Be
veik 60% padaugėjo sunkių 
nusikaltimų. Pasak ministro, 
šis padidėjimas susijęs su tuo, 
kad prie sunkių nusikaltimų 
priskirtos transporto vagystės. 
Tačiau padaugėjo beveik visų 
rūšių nusikaltimų. Sumažėjo tik 
gyvulių vagysčių ir reketavimo.

Antrąjį Boeing 737 lėktuvą 
LAL ketina parsiskraidinti į 
Vilnių rugsėjo pabaigoje. Sutar
tis su JAV kompanija „Empire 
Capital Corporation” buvo 
pasirašyta liepos 28 dieną. Šio 
lėktuvo kaina — 8.4 milijonai 
dolerių.
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Prez. Clinton nesusitiks su 
Tibeto vadovu

rasis.

Vašingtonas, rugsėjo 11 d. 
(NYT) — Baltųjų rūmų pareigū
nai pirmadienį pasakė, kad pre
zidentas Bill Clinton nepaskirs 
pasimatymo su ištremtuoju Ti
beto rezistencijos vadu, vy
riausiu Tibeto budistų vadovu 
Dalai Lama, jam šiuo metu lan
kantis Amerikoje. Tuo, rašo 
„The New York Times” kores
pondentas Steven Greenhouse, 
JAV administracija dar kartą 
pademonstruoja savo nenorą 
suerzinti Kiniją tuo metu, kai 
stengiamasi santykius patai
syti.

Vieton susitikimo su preziden
tu Baltieji rūmai Dalai Lamai 
paskyrė susitikimą su JAV vice
prezidentu Al Gore trečiadienį, 
pridurdami, kad jei prezidentas 
galės, užsuks į šį susitikimą.

„Kinai tikrai nebūtų paten
kinti tokiu susitikimu”, pasakė 
administracijos pareigūnas, 
aiškindamas, kodėl šįkart ne
paskyrė susitikimo, nors skyrė 
susitikimus Dalai Lamai lan
kantis Vašingtone ir 1993 m. ir 
1994 metais.

Praeityje Kinijos pareigūnai 
pasmerkė B. Clintoną už susi
tikimą su Tibeto budistų va
dovu, konstatuodami, kad toks 
elgesys — kišimasis į Kinijos 
vidaus reikalus. Anot Beidžin- 
go, Tibetas yra Kinijos dalis, ir 
JAV administracija tą pripažįs
ta, nors pakartotinai smerkia 
Kinijos vykdomus žmogaus tei
sių pažeidimus Tibete.

Dalai Lama, kuris Indijoje 
įkūrė Tibeto vyriausybę trem
tyje, pirmadienį pasakė repor
teriams, kad JAV turėtų gerin
ti savo santykius su Kinija ir 
siekti tame krašte puoselėti de- 

.mokratiją ir dėl to, kad tai pa
dėtų Tibetui atgauti autonomiją 
ir atsispirti Kinijos pastangoms 
slopinti Tibeto kultūrą. Jis 
skatino Clintono administraciją

spausti Beidžingą pradėti dery
bas su juo, kuriose būtų dera
masi kaip Tibetui gauti „tikrą 
savivaldą, bendraujant su Kini
ja”. Jis specialiai pabrėžė, kad 
neprašo visiškos nepriklau
somybės derybų. 0 Kinija jau 
dabar Tibetą vadina „autono
mine sritimi”, nors praktiškai 
to nėra.

JAV Kongreso nariai tuoj pat 
šoko kritikuoti prezidento Clin
tono sprendimą nesusitikti su 
Dalai Lama. „Tik dėl to, kad 
mūsų ryšiai su Kinija šiek tiek 
silpnoki, nereiškia, kad turime 
jiems pataikauti”, pareiškė 
senatorius Craig Thomas (R- 
WY), kuris suorganizavo praė
jusią savaitę priimtą rezoliuciją, 
raginančią prezidentą Clinton 
susitikti su Tibeto vadovu.

Dalai Lama reporteriams pa
sakė, kad jis neužsigautų, jei 
prezidentas nutartų su juo 
nesusitikti, nes jis visuomet 
vengia sudaryti nemalonumų jo 
lankomų šalių šeimyninkams.

Bet tuo sprendimu aiškiai 
nepatenkintas buvo John 
Ackerley, kuris vadovauja Tarp
tautinei Kampanijai už Tibetą. 
„Mes laukėme daugiau” iš 
prezidento, jis sakė.

Bandydami sušvelninti gali
mą Kinijos reakciją į vice
prezidento Al Gore susitikimą 
su Tibeto vadovu, valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas Kent 
|Wiedemann pareiškė: „Mes jį 
laikome tarptautiniai gerbiamą 
religiniu vadovu, o taip pat ir 
užsitarnavusiu ypatingą pa
garbą už savo propaguojamą 
nesutarimų taikingą sprendi
mą. Mes Dalai Lamos nelaiko
me politine figūra ar politiniu 
vadu. Bet kurie administracijos 
pasitarimai su Dalai Lama ne
reiškia, kad pripažįstame Tibeto 
vyriausybę tremtyje”, pareiškė 
JAV Valstybės departamento 
pareigūnas.

Socialdemokratai prašo 
patikimų faktų” korupcijai

įrodyti

Rusijoje nebetirs 1993 m. 
spalio įvykių

Vilnius, rugsėjo 8 d. (Elta) — 
„Lietuvos Socialdemokratų Par
tija, norėdama prisidėti prie 
korupcijos šalinimo, oficialiai 
kreipėsi į Centro Sąjungą su 
prašymu išsakyti savo poziciją 
dėl Romualdo Ozolo akcijos”, 
spaudos konferencijoje Seime 
penktadienį pareiškė Socialde
mokratų Partijos pirmininkas 
Aloyzas Sakalas. Pasak jo, so
cialdemokratai į kovą su korup
cija — „į šį valstybės vėžį” — 
žiūri labai atsakingai, tačiau 
šiuo atveju nelabai tiki, kad 
Respublikos prezidentas rems 
R. Ozolo akciją ryšium su jo 
kaltinimais vyriausybei.

Anot Sakalo, įvedant litą, Res
publikos prezidentas kartu su 
ministru pirmininku buvo už 
tai, kad „visi pinigai, nepri
klausomai nuo jų kilmės, yra 
teisėti”, tuo sudaręs galimybę 
neteisėtų pinigų savininkams 
juos legalizuoti.

Socialdemokratai ne kartą 
kėlė viešumon faktus apie abe
jotinus vyriausybės sprendimus, 
skirstant didelius kreditus, 
neatsakingai naudojant užsie-

„Mes puikiai suprantame, kad 
50-ties metų korupcinė patirtis 
negali išnykti per vieną dieną, 
juo labiau, kad dabartiniuose 
vykdomosios valdžios korido
riuose yra nemaža „perestroi- 
kos” laikų veikėjų. Todėl korup
cijai įrodyti reikalingi labai 
patikimi faktai”, sakė Aloyzas 
Sakalas.

LDDP primestam Konstitucįjos nio paskolas ir panašiai. Visa 
47-ojo straipsnio pakeitimo pro- tai buvo išdėstyta socialde- 
jektui, kuriame kalbama apie mokratų nepasitikėjimo LDDP 
žemės pardavimą užsienio pilie- vyriausybe dokumente 1994 m., 
čiams bei juridiniams asme tačiau, pasak A. Sakalo, ir iki 
nims. šiol į tai neatsakyta.

Mirė aktorė 
T. Vaičiūnienė

Vilnius, rugsėjo 11d. (Elta) — 
Pirmadienį Vilniuje į paskuti
niąją kelionę buvo palydėta vy
riausioji Lietuvos teatro aktorė 
Teofilija Vaičiūnienė. Ji mirė 
rugsėjo 9 d. Vilniuje, eidama 
97-uosius metus.

Teofilija Vaičiūnienė — ilgiau
siai išgyvenusi pirmojo profesio
nalaus lietuvių spektaklio da
lyvė, Kauno ir Vilniaus scenose 
sukūrusi apie 100 vaidmenų, 
parašiusi knygų apie savo pras
mingai ir įdomiai nugyventą 
metą, žymius žmones.

Užuojautą velionės giminėms 
ir artimiesiems pareiškė Lie
tuvos prezidentas, kiti valstybės 
vadovai. Teofilija Vaičiūnienė 
su katalikiškomis apeigomis pa
laidota Vilniaus Antakalnio 
kapinėse šalia sūnaus.

Maskva, rugsėjo 4 d. (BNS) — 
Rusijos Generalinė prokuratūra 
baigė tirti baudžiamąją bylą dėl 
1993 m. spalio 3-4 d. įvykių 
Maskvoje, pranešė aukštas pro
kuratūros tardymo valdybos pa
reigūnas.

Pasak jo, priimtas nutarimas 
nutraukti bylą. Byla buvo 
iškelta 1993 m. spalio mėnesį 
pagal straipsnį, numatantį 
atsakomybę už masinių riaušių 
organizavimą.

Tuo metu buvo suimti buvęs 
Rusijos viceprezidentas Alek- 
sandr Ruckoj, buvęs parlamen
to pirmininkas Ruslan Chas- 
bulatov, generolai Albert Maka-

šov ir Vladislav Ačialov bei kiti 
garsūs opozicijos veikėjai, 
įtariant juos šio nusikaltimo 
įvykdymu.

Jų teisminis persekiojimas 
buvo nutrauktas 1994 m. 
vasario mėnesį, kai Rusijos par
lamentas paskelbė jiems am
nestiją.

Pasak generalinės prokuratū
ros tardymo valdybos viršininko 
pavaduotojo Leonido Proškino, 
tyrimo medžiaga liudija, jog dėl 
spalio įvykių Maskvoje „kaltos 
abi konflikto šalys”.

1993 m. spalio 3-4 dienomis 
Maskvoje žuvo maždaug pusant
ro šimto žmonių.

Lietuvoje — daugiausia 
policininkų pagal gyventojų 

skaičių
Vilnius, rugsėjo 11d. (Elta) — 

Pasak Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) valdybos 
pirmininko pavaduotojo Vid
manto Žiemelio, Lietuva užima 
pirmą vietą Europoje pagal poli
cininkų skaičių vienam gyven
tojui.

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje šis Seimo narys 
pateikė tokią statistiką: 1990 
metais vienam Lietuvos polici
ninkui teko 415 gyventojų, po 
dvejų metų — 234. Jis teigė, 
kad, pavyzdžiui, Norvegijoje 
vienas policininkas prižiūri 728 
žmones, Danijoje — 550.

Rugpjūčio 28 d. atvykęs j Lietuvą. Lenkijos gynybos ministras Zbigniew Okonski (dešinėje) ir 
Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius (kairėje) apeina garbės sargybą. Paklaustas, 
kaip Lenkija žiūrėtų į Lietuvos narystės siekius į NATO, jei Lenkijoje pasikeistų prezidentas, 
Okonski pasakė, kad pati priimta į NATO, Lenkija tuoj pat siektų ir Lietuvos priėmimo.

Metų pradžioje, prieš rin
kimus į savivaldybes, konser
vatoriai siūlė programą, kurio
je kovoje su nusikalstamumu 
būtų leista dalyvauti piliečiams 
bei Šaulių sąjungos ir Krašto 
apsaugos tarnybų organizacijų 
nariams. Vyriausybė šiam pa
siūlymui nepritarė, motyvuo
dama, jog reikia sukurti ati
tinkamą teisinę bazę. Teisinių 
dokumentų nėra iki šiol, o Vi
daus reikalų ministerija ir 
toliau stengiasi didinti polici
ninkų skaičių. Tačiau gyventojų 
saugumas nuo to nedidėja, pa
stebėjo Žiemelis. Lietuvos kon
servatoriai šiuo klausimu žada 
surengti visuomenės apklausą 
bei tarptautinę konferenciją.

— Bosnijos serbų vadovybė 
Pale mieste paskelbė atsišauki
mą į Rusiją, kad ji paskelbtų ul- 
tamatumą Vakarams užbaigti 
NATO puolimus prieš serbų po
zicijas Bosnijoje.

KALENDORIUS

Rugsėjo 13 d.: Šv. Jonas 
Auksaburnis, Bažnyčios moky
tojas (344-407); Eulogijus, Bir- 
mantas, Tolminė. 1994 m. mirė 
filosofas Juozas Girnius.

Rugsėjo 14 d.: Šv. Kryžiaus 
išaukštinimas; Krescencijus, 
Notburga, Zubrys, Asta.
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SKAUTYBĖS 
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

50 METŲ LSS SUVAŽIAVIMAS 
• DAINAVOJE

LS Seserijos ir LS Brolijos 
skautininkų,-ių skyrių š.m. rug
sėjo 23 ir 24 d. Dainavos 
jaunimo stovykloje, Manches- 
ter, Michigan, ruošiamos skau
tininkų,-ių, ASS narių, židi- 
niečių, skautų vyčių, vyr. skau
čių, gintarių, jūrų budžių, pri
tyrusių skautų,-čių ir jūros 
skautų,-čių suvažiavimo pro
grama paskirstyta į „Praeitis” 
ir „Ateitis”. Bus atsigrįžtama į 
praeitį, kai 1945 m. karo nu
siaubtoje Vokietijoje, iš tėvynės 
išblokštų lietuvių stovyklose, 
1945 m. buvo atkurta LSS veik
la — steigimasis, veiklos įsi- 
liepsnojimas ir blėsimas skau
tams emigruojant į įvairius 
laisvojo pasaulio kraštus, kur 
vėl atpučiama lietuviškos skau- 
tybės liepsnelė, suliepsnojusi 
dideliu laužu net keturiuose 
kontinentuose, tebedeganti ir 
šiandien, gal nebe taip skaisčiai. 
Bus žvelgiama ir į ateitį, kokia 
kryptim toliau keliauti. Čia 
spausdiname numatytą suva
žiavimo programą.
Rugsėjo 23 d., šešt.

9:00 Registracija, lengvi 
užkandžiai.

10:00 Bendras vėliavų pakė
limas: skautininkai, skau- 
tininkės, židinietės, akademinio 
Skautų sąjūdžio nariai, sk. 
vyčiai, vyr. skautės, gintarės, 
budžiai ir prit. skautai,-ės, jūrų 
skautai,-ės. LSS VS ir LSB VS 
žodis. Tarybos pirmininko žodis.

10:45 Rengėjų žodis: v.s. 
Gediminas Deveikis.

11:00 v.s. fil. Vytenis Statkus: 
Po 2-ro Pasaulinio karo, LSS 
atgyja beveik visose Lietuvių 
stovyklose, Vokietijoje. Laikas: 
1945 m. - 1950 m.

11:45 Užsiėmimai: s. Virgini
ja Rubinski.

12:00 v.s. fil. Liuda Rugie- 
nienė: Po didžiosios emigracijos 
į visas pasaulio šalis, LSS vėl 
atgyja, ir suorganizuoja net 7 
skautų rajonus. Laikas: 1950 m.
- 1970 m.

12:45 Užsiėmimai: s. Virgini
ja Rubinski.

1:00 Pietūs.
2:30 v.s. Alė Namikienė: 

Miškai pilni, Jubiliejinės ir 
Tautinės stovyklos perpildytos. 
Skautiškas lavinimas, skilti* 
ninkų/draugininkų kursai, 
„Gintaro”/„Ąžuolo” mokyklos 
vyksta beveik visuose rajo
nuose. Laikas: 1971 m. — iki 
dabar.

3:15 Užsiėmimai: s. Virginija 
Rubinski.

3:30 v.s. Maryte Utz: (atsto
vauja Tarybos pirmininkui) 
Kokia yra LSS ateitis? Koks yra 
LSS tolimesnis tikslas? Kaip 
LSS galėtų uždegti jaunimą, 
kad nenutautėtų, išlaikytų 
lietuvių kalbą, skautavimą ir 
kaip daugiau įjungti jaunus 
ateivius?

4:25 Bendros diskusijos atei
ties klausimais.

5:00 sesė Regina Narušienė, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkė. 
Bendri išeivijos reikalai, Bend 
ruomenės pastangos lietuvių 
jaunimo atžvilgiu/Lietuvos 
jaunimo atžvilgiu ir kt.

5:45 Klausimai.
6:15 Užsiėmimai: s. Virginija 

Rubinski.
6:30 Pasiruošimas vakarienei.
7:00 Vakarienė.
8:30 Pasiruošimas Joninių 

laužui.
1:00 Tyla!!

Rugsėjo 24 d., sekm.
8:30 Pusryčiai 
10:00 Šv. Mišios.
11:00 Dr. Leonas Sabaliūnas:

Eastern Michigan universiteto 
Politinių mokslų fakulteto 
direktorius dr. Sabaliūnas yra 
gerai išstudijavęs Lietuvos 
konstituciją ir jos nuostatus. 
Laisva tema, daugiausiai 
klausimų formoje.

12:00 Užsiėmimai: s. Virgini
ja Rubinski.

12:15 Pietūs.
1:00 Uždarymas. Vėliavų nu

leidimas. Atsisveikinimas.

METINĖ ASS ŠVENTĖ

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Čikagos skyriaus 1995 m. meti
nė šventė vyks spalio mėn. 6-8 d.

Penktadienį, spalio 6 d., 
Akademija ir pakėlimai vyks 
7:30 v.v. Lietuvių centro 
Lemonte didž. salėje. Visi daly
viai dėvi uniformas ir spalvas.

- Šeštadieni, spalio 7 d., Meti
nės šventės pokylis su menine 
programa, vakariene ir šokiais 
vyks Lietuvių centro Lemonte 
didž. salėje. Pradžia 6:30 v. vak.

Sekmadienį, spalio 8 d., 11:15 
vai. ryto šv. Mišios Jėzuitų kop
lyčioje, Čikagoje. Po Mišių 
mirusių narių kapų lankymas.

Visi ASS nariai kviečiami 
dalyvauti. Apie dalyvavimą iki 
rugsėjo 30 d. pranešama fil. 
708-448-7279.

„SUGRĮŽIMO” SUEIGA

Tradicinė Čikagos skautų ir 
skaučių pirma bendra naujųjų 
veiklos metų sueiga, vadinama 
„Sugrįžimo iš stovyklų”, vyks 
sekmadienį, spalio 1 d., Lietu
vių centre, Lemonte. Sueiga bus 
pradėta dalyvavimu 9 vai. ryto 
šv. Mišiose Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčioje, 
Lemonte. Po Mišių, gražiam 
orui esant, sueiga vyks lauke 
prie Lietuvių centro. Lietingo 
oro atveju, sueiga vyks Lietuvių 
centro žemutinėje salėje. Visų 
vienetų nariams,-ėms daly
vavimas privalomas. Kviečiami 
ir norintieji susipažinti su lietu
viais skautais ir skautėmis ir 
įsijungti į didįjį skautiškos 
šeimos ratą.

Jūros dieną stovykloje jūrų skautų įžodį davusiems broliams kaklaraiščius 
užriša jvs dr Algis Paulius. Nuotr. J. Tamulaičio
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Jurų skaučių pastovyklės denyje, „Miško aidų” stovykloje, Rakė, keliama gairė.
Nuotr. J. Tamulaičio

NEPAMIRŠTAMI STOVYKLOS 
PRISIMINIMAI

Atėjo laikas kasmetinei bu
riavimo stovyklai. Tačiau šįme- 
tinė buriavimo stovykla Kalėdų 
atostogų metu vyko Floridoje, 
o planuotai lietuviško skauta- 
vimo užsieniuose 50 metų sto
vyklai neįvykus, jvs. dr. Algis 
Paulius, mūsų laivo vadovas, 
pakvietė į skautiškas atostogas 
keletą brolių, kurie negalėjo 
vykti į Rakė ruoštą skautų,-čių 
stovyklą. Penkiese susirinkome 
brolio dr. Pauliaus namuose. Į 
„vaną” susikrovėme stovyklinę 
mantą, prisikabinome burlaivį 
ir patraukėm greitkeliais Mus- 
kegan ežero link.

Po šešių valandų kelionės pa
siekėm stovyklavietę. Tai buvo 
labai puiki vieta — vienoje 
pusėje Muskegan ežeras, kitoje 
pusėje girdėjosi Michigano ežero 
šniokštimas.

Iš savo nedidelės patirties 
galiu pasakyti, kad stovykla 
buvo tikra vyriškumo mokykla. 
Keldavomės 6 vai. ryto. Bėg
davome prie ežero. Trumpa 
mankšta ir gaivinantis ežero 
vanduo išvaikydavo visus mie
gus. Pusryčius, pietus ir vaka
rienę pasigamindavom patys. 
Viską kepėme ir virėme ant lau
žo. Visi turėjome mums paskir
tas pareigas. Kiekvienos dienos 
didesnę dalį praleisdavom 
buriuodami Muskegan ežere. Po 
trijų dienų stovyklon atvyko dar 
du broliai. Būdami jau aštuoni, 
sudarėme dvi įgulas. Kai viena 
buriavo, antroji gamino pietus 
ar jaunesnius ruošė patyrimo 
laipsnių egzaminams ir įžodžiui. 
Paskui pasikeisdavom darbais 
ir vietomis.

Oras buvo puikus, tik vieną 
popietę ir naktį siautė didelė 
audra. Rytą po audros atvyko 
trys jūrų budžiai ir viena sesė. 
Jie padėjo egzaminuoti ir jūrų 
skautų įžodžiui paruošti tris 
brolius.

Nepajutom, kaip baigėsi sa

KORP! VYTIS 
IDEOLOGINIS 
SAVAITGALIS

1995 metų ideologinis Korp! 
Vytis savaitgalis, tapęs metine 
tradicija, vyko š.m. birželio 
mėnesio 16-18 dienomis. Jau 
treti metai iš eilės senjoro An
driaus Utz seneliai, dr. Pranas 
ir Aldona Mažeikai leidžia ruoš
ti šį susibūrimą savo vasarna
myje Michiana Shores, Michi
gan.

Penktadienio pavakare rinko
si Korp! Vytis senjorai, junjorai 
ir filisteriai. Šeimininkavo šių 
metų valdybos nariai: pirmi
ninkas senj. Andrius Utz, vice
pirmininkas senj. Edis Slavins
kas, iždininkas senj. Andrius 
Panaras, sekretorius senj. Vi
lius Žukauskas, tėvūnas fil. Ta
das Stropus.

Šeštadienį po pusryčių fil. 
Jonas Variakojis apibūdino aka
demikų pasaulėžiūros pagrindus 
bei organizacijos dvasines ir išo
rines tradicijas. Dalyviai apta
rė Korp! Vytis veiklos svar- 
bą/naudą ir reikšmę mūsų šių 
dienų akademiniam jaunimui.

Po pietų atvyko šio savait
galio pagrindinis prelegentas 
dr. Arvydas Žygas. Įžanginiame 
žodyje, dr. Žygas apibūdino žo
džio „ideologija” prasmę; tai yra 
„studija apie mintį, idėją, 
vedamąjį principą”. Šio popiečio 
taiklesniam minčių pasi
dalinimui dalyviai apibrėžė 
sąvokas:

a. Kokie yra svarbiausieji 
skauto akademiko vaidmens 
(idealūs) reikalavimai?

b. Ar šiuos (idealus) reika
lavimus įgyvendiname savo 
korporacijos skyriuje?

c. Kaip būtų galima prasmin
giau šiuos idealus ir siekius 
įgyvendinti?

d. Ką reikėtų pastudijuoti? Ką 
reikėtų giliau pažinti?

e. Kokie artimiausi uždavi
niai 1995/96 metais?

Diskusijoms įsisiūbavus, 
karštai buvo nagrinėjami Lietu
vių Skautų sąjungos pasaulėžiū
ra, siekiai ir tikslai, pradedant 
skautiškų vienetų įkūrimu 
1918 metais Lietuvoje ir lietu
viškos skautybės išlaikymu 
Vokietijoje ir išeivijoje Lietuvos 
pavergimo laikotarpyje. Daly
vių klausimai siejosi su sąjun
gos dabartiniais rūpesčiais; „Ar 
mūsų sąjungos siekiai ir tikslai 
nėra pasikeitę nuo įkūrimo 
Lietuvoje?” ir „Ar dabar mes 
turime teisę ir gal net pareigą 
padėti ir patarti Lietuvos skau
tams?” Jausmingos kalbos pa
suko į platesnį Lietuvai 
pagalbos akiratį. Sunkiai buvo 
suderinamos mintys, „Mano 
pareiga padėti Lietuvai” su 
„Ar Lietuvoje mano pagalba yra 
pageidaujama ir priimtina?” 
Nors nebuvo prieita bendros iš
vados, dalyviai dėkingi dr. 
Arvydui už sudarytas sąlygas 
giliau pamąstyti ir aptarti mūsų 
sąjūdžio dabartinius tikslus ir 
veiklos gaires atsižvelgiant į da
bartinę padėtį Lietuvoje.

Audrius Utz

vaitė. Paskutinį kartą išplau
kėm. Vėjo nestigo ir laivas ban
gomis skriejo, kaip paukštis į 
dausas. Įspūdžiai liko visam 
gyvenimui.

Nemažai įspūdžių paliko ir 
stovykla Rakė. Ten nuvykome, 
norėdami dalyvauti Jūros die
noje. Trys broliai buvo pasiruošę 
duoti įžodį. Deja, kažkodėl ne 
viskas vyko, kaip tikėjomės. 
Praėjusią vasarą budžių kalne 
atstatę denį, visą vasarą nema
tę brolių ir sesių, nekantrau
dami vykome į Rako stovykla
vietę. Dėl kažkokio nesusipra
timo, gerą valandą teko 
palaukti prie vartų. Pasijutom 
lyg svetimi, ar nepageidaujami. 
Pagaliau mus įleido svečių tei
sėmis, bet nebuvo mums leista 
įsijungti jūrų skautų pastovyk- 
lėn. Pavalgę ir apsiprausę nu
tarėm aplankyti ten stovyk
laujančius mūsų tunto brolius. 
Visi mus šiltai sutiko — buvo 
apie ką pasikalbėti. Tą vakarą 
praleidę prie laužo, pralinksmė- 
jom.

Išaušo sekmadienis — Jūros 
diena stovykloje. Visi nuėjom 
prie ežero. Pakrantėje buvo 
aukojamos šv. Mišios ir pras
mingas kunigo pamokslas. 
Vyko Jūros dienos iškilmingas 
ceremonialas, skautai davė įžo
džius, pasipuošė užtarnautais 
kaklaraiščiais. Po pietų vyko 
lankymas, o vakare — šokiai. 
Jūrų skautų vadovai po pietų 
davė mums atlikti darbus, kad 
vakare galėtume eiti lankyti 
draugų ir dalyvauti šokiuose. 
Deja, šešiems jūrų skautams ne
buvo leista ten dalyvauti. 
Buvom pasiųsti atgal į pasto- 
vyklę. Porą valandų gulėjome 
ant pievos, po atviru dangum ir 
klausėmės iš miško gilumos 
sklindančios muzikos. Pagaliau 
grįžo mūsų vadovas brolis dr. 
Paulius ir mes atsisveikinom su 
Rako stovykla. Kaip pirmoji 
savaitė prie Muskegan ežero, 
taip ir apsilankymas Rako 
stovykloje, mums buvo bren
dimo mokykla.

Kitą savaitę praleidom prie 
Pine upės. Keturias dienas ja 
plaukėme kanojomis. Upė labai 
srauni ir irkluoti beveik ne
reikėjo. Buvo vietų, kur teko pa
rodyti daug meistriškumo. Upė 
pilna akmenų, prikritusių 
rąstų, nemažai seklumų ir kitų 
plaukimo kanojomis kliūčių. 
Per keturias dienas „sukorėm” 
arti 60 mylių. Kasdien keis- 
davom stovyklavietę. Matėme 
daug miško ir miško žvėrelių. 
Miške prie upės buvo labai 
ramu.

Per tas dvi savaites artimai 
susipažinome ir tapome ne tik 
draugais, bet tikrais broliais. 
Mes visi — Paulius Benetis, 
Algis Paulius, Andrius Paulius, 
Adomas Tautkus, Tomas Šatas, 
Tomas Varakinas ir Scot 
Graves esame nuoširdžiai 
dėkingi savo vadovui jvs dr. 
Algiui Pauliui už nuostabiai 
praleistas dvi vasaros savaites 
gamtoje. Jūrų skautas

Adomas Tautkus I
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PRADEDAMOS
SUEIGOS

Visi Čikagos ir apylinkių 
lietuvių skautų,-čių vienetai 
pirmąsias naujųjų veiklos metų 
sueigas pradės šį šeštadienį, 
rugsėjo 16 d., po pamokų litu
anistinėse mokyklose. Čikagoje 
— Jaunimo centre, o Lemonte — 
Lietuvių centro patalpose. 
Laukiami ir nauji nariai,-ės. 
Kviečiami visi dar neskautau- 
jantieji lietuvių kilmės berniu
kai ir mergaitės (nuo 6 metų 
amžiaus) ir jaunuoliai,-ės įsi
jungti į skautišką veiklą.

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Čikagoje

Spalio 1 d. Čikagos ir apy
linkių skautų ir skaučių bendra 
„Sugrįžimo iš stovyklų” sueiga

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4S47 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

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

3900 W 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal sus'ianmą 

P.rmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p
irečd u?daryla kelvd 1-3 v pp 

penki ir šeštd 9 v r 12 v p p

6132 S Kadzla Avė.. Chicago 
(312) 778 6969 arba (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St Chicago IL
Tai. 1312) 476 2112

9525 S 79th Avė Hickory Hills IL
Tat. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Tat kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro

Kasdien i iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgųa
172 Schlller St., Elmhurat, IL 60128 

708-641-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir sevaitgal ais lai. 708-8341120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzie, Chicago, IL 60652 
Tai. 312-434-2123 

Holy Cross Phyalclan Cenlar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638 

Tai. 312-884 4155 
Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60852

i s

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4.00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

Lemonte. 9 v.r. šv. Mišios Pal. 
J. Matulaičio misijoje. Po Mišių 
sueiga Lietuvių centre.

Spalio 6-8 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus Metinė šventė Lietuvių 
centre, Lemonte.

Spalio 28 d. Tradicinė „Puo 
ta jūros dugne” — metinis jūrų 
skautijos renginys Lietuvių cen 
tre, Lemonte.

1 Dr. V. J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tai. 708-423-6114
Valandos susitarus

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 8. Pulaakl Rd.
Tai. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas

Priima „Madlcara Asalgnmant”.
Sumokama po vizito.

Cardlac Dlagnoala, Ltd.
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742 0255
Valandos pagal susitarimą

r

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S, Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tat (708) 598 4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicarę
Kabineto lai (312) 776 2880 

Namų 708 448 5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
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MAŽĖJA RUSŲ TAUTA
ZENONAS PRŪSAS

Be visų kitokių bėdų, užpuo
lusių Rusiją, gal viena didesnių
jų, bet mažai diskutuojamų, pro
blemų yra gyvenimo trukmės 
mažėjimas, ypač pas vyrus. Apie 
šią problemą įdomių duomenų 
pateikia Michael Specter „New 
York Times” dienraštyje (rug
pjūčio 2 d.). Pagal jį, vyrų gyve
nimo trukmė mažėjo taip: 1991 
metais 65.5, 1992 metais 62.0,
1993 metais 59.8, 1994-tais tik 
57.3 metai. Atseit, per 4 metus 
Rusijoje ji sumažėjo net 8.2 me
tais. Rusijoje vyrai gyvena 
trumpiau, negu tokiuose netur
tinguose kraštuose, kaip Indija, 
Egiptas ir Bolivija. Tarp kraš
tų, duodančių raportus Pasaulio 
sveikatos organizacijai, Rusijos 
vyrai gyvena trumpiausiai. Ru
sija negalės pasidaryti ekonomi
ne ir politine galybe, jei jos 
piliečių dauguma ir toliau mirs 
pačiame darbingiausiame 
amžiuje. Palyginimui, vidutinė 
vyrų gyvenimo trukmė JA Val
stijose yra 72 metai. Moterys 
vidutiniškai gyvena 71 metus 
Rusijoje, o 79 metus Amerikoje.

Viena bėda gal nebūtų taip 
bloga, jei nebūtų jų daugiau 
demografiniame sektoriuje. Iš jų 
gal didžiausia yra gimimų ma
žėjimas. Rusijoje gimimai 
nukrito iki 9.4 tūkstančiui 
gyventojų 1993 metais ir 9.0 —
1994 metais. Pastaraisiais me
tais mirimų buvo 15.6 tūkstan
čiui gyventojų. Taigi, pagal 
šiuos duomenis, 1994 metais 
Rusijoje buvo beveik milijonu 
daugiau mirimų, negu gimimų. 
Palyginimui, 1993 metais buvo 
apie 800,000 daugiau mirimų, 
negu gimimų. Atseit, per dvejus 
metus rusų tauta sumažėjo be
veik dviem milijonais žmonių. 
Praėjusiais metais Rusijoje gi
mė tik 1.4 milijonai kūdikių, kai 
užregistruotų abortų buvo apie 

3 milijonai. Gyventojų s'umažėjo
visuose 79 Rusijos administra
ciniuose rajonuose.

JAV lietuvių šaulių susitikimas su Klaipėdos šaulių grupe š.m. liepos mėn.
Nuotr. Jono Ivaškevičiaus

Bet dar labiau gąsdinantis 
reiškinys yra vaikų fizinis ir 
psichologinis stovis. Daugiau 
negu 10% kūdikių turi rimtų fi
zinių defektų. Apie 50% mokyk
linio amžiaus vaikų serga įvai
riomis chroniškomis ligomis. Jei 
bus taip ir toliau, rusai virs 
invalidų tauta. Kūdikių mir
tingumas didėja. Kai 1990 me
tais per pirmuosius 12 po gimi
mo mėnesių mirė 388 iš 10,000 
kūdikių, 1993 metais šis skai
čius padidėjo iki 407, o 1994 net 
iki 436. Tai apie 5 kartus dides
nis mirtingumas, negu Ame
rikoje.

Kokios yra tokio didelio kūdi
kių ir suaugusių mirtingumo 
priežastys? Rusijos mokslinin
kai randa jų nemažai: dešimt
mečiai nekontroliuojamų atomi
nių bandymų, užteršusių ir orą, 
ir dirvožemį; chemijos fabrikai, 
užteršę nuodingais chemikalais 
ir orą, ir vandenį upėse, ir eže
ruose bei dirvožemį; generacijos 
fabrikų ir žemės ūkio darbinin
kų, apnuodytų, įvairiais prieš 
kenkėjus naudotais, nuodais, 
kuriuos gimdami paveldėdavo 
jų vaikai, ir t.t. Kai kurie Rusi
jos mokslininkai labiausiai kal
tina radiaciją, atsirandančią dėl 
neatsakingų veiksmų atomi
nės energijos gamyboje, dėl ne
tinkamo atominių atliekų užka
simo bei dėl prastai kontroliuo
jamų atominių bandymų. Deja, 
yra sunku įrodyti, kad ši radia
cija yra pagrindinė priežastis, 
didinanti žmonių mirtingumą ir 
pakenkianti vaikų sveikatos 
stoviui. Kaip ten bebūtų, rusų 
tautos genetinis potencialas yra 
dideliame pavojuje.

Daug kas mano, kad Rusijoje 
vaikų fiziniai ir emociniai 
iškrypimai bei ligos yra dėl tėvų 
alkoholizmo. Bet yra biologų, 
kurie galvoja, kad radiacija yra 
dar didesnė priežastis. Prasta 
priežiūra ligoninėse dažnai yra 
irgi viena priežasčių. Motinos ir

vaikai neskiepijami, nes nėra 
skiepų. Pavyzdžiui, yra žinoma, 
kad, jei nėščia motina suserga 
rubelos liga (vėjaraupiais) jos 
vaikas dažnai gimsta nenor
malus. Dėl nebuvimo skiepų 
Rusijoje šios ligos atvejų 
padaugėjo nuo 128,000 1993 
metais iki 360,000 1994 metais. 
Amerikoje tokių atvejų būna tik 
apie 400 per metus. Vyresnieji 
rusai daugiausia miršta nuo 
įvairių širdies ir kraujo apyta
kos ligų, kurių priežastys yra 
alkoholizmas, rūkymas ir valgy
mas gyvulinių riebalų. Daug 
miršta ir nuo kitų alkoholizmo 
sukeltų ligų, pavyzdžiui, kepe
nų cirozės.

Mums kartais sunku suprasti 
rusų tautą, ypač vyresniąją kar
tą, per praėjusius rinkimus bal
savusią daugiausia už Žirinovs- 
kį ir už kitus kraštutinius na
cionalistus. Dabartinėje Rusijos 
teritorijoje gyventojų tankumas 
yra labai žemas, vos 8.5 gyven
tojai kvadratiniame kilometre, 
daug kartų žemesnis, negu kai
myninėse valstybėse. Pavyz
džiui, gyventojų tankumas Lie
tuvoje yra 57, o Vokietijoje net 
220 kvadratiniame kilometre. 
Užuot sustabdę rusų tautos ny
kimą, užuot pagerinę Rusijos 
ekonominį stovį, užuot įsitvirti
nę dabartinės Rusijos teritorijo
je, į kurią dvidešimt pirmame 
šimtmetyje galbūt pradės verž
tis kiniečių ir daugelis musul
monų tautų, jie tebesvajoja apie 
dar didesnį Rusijos ribų išplėti
mą, kad galėtų išnaikinti dabar 
ten gyvenančius žmones (kaip 
padarė Karaliaučiaus krašte) ir 
ten apgyvendinti rusus, kurių ir 
taip trūksta Rusijai. Laimė, kad 
jaunesnioji rusų karta, atrodo, 
yra protingesnė už savo tėvus ir 
senelius, kad ji nėra taip apsi
krėtusi imperializmo bacilomis.

Lietuvai užduotis: kaip nors iš
silaikyti neokupuotai per atei
nančius 15-20 metų. Tada vyres
nioji rusų karta jau bus išmiru
si, o naujoji karta gal bus 
sukalbamesnė.

ROMO KALANTOS ŠAULIŲ 
KUOPOS IŠVYKA Į LIETUVĄ

Liepos 8-tos rytą 47 šauliai ir 
jiems „prijaučiantys” St. Peters- 
burgo ir apylinkių lietuviai, 
kuopos vado A. Gudonio veda
mi, sėdome į autobusą ir leido
mės link Orlando. Visų nuotai
ka gera, kol, pasiekę Orlando, 
sužinojome, kad mūsų lėktuvas 
į Amsterdamą vėluos 7 valan
das. Gera vakarienė nuotaiką 
kiek pataisė; į patogų „Mari- 
nair” lėktuvą sėdome su šypse
nom veiduose ir daugiau kaip 8 
valandų kelionė per Atlantą 
praėjo be nuotykių. Nuotaiką 
pakėlė žinia, kad Amsterdame 
mūsų laukia Lietuvos avialinijų 
lėktuvas.

Pamiklinę sustingusias kojas, 
sėdome į „nuosavą” lėktuvą ir, 
lietuvaičių palydovių aptarnau
jami, po 2 valandų nusileidome 
Vilniuje, kur mūsų laukė Kau
no šaulių parūpintas autobusas. 
Po keletos minučių su giminė
mis, leidžiamės į Kauną. Čia, 
prie „Baltijos” viešbučio, mus 
pasitinka grupė vietos šaulių, 
paskirsto kambarius viešbutyje. 
Mūsų apsaugai autobuse ir vieš
butyje budi šaulių sargyba.

Pirmadienį, Eug. Rūko vedžio
jami, aplankėme Karo muziejų, 
pilį, keletą bažnyčių; pietavome 
„Tulpės” buvusiame „Konra
do”, restorane.

Antradienį prie mūsų grupės 
prisijungė keletas šaulių iš 
Čikagos, kurių vadovo laikyse
na įnešė „trintį” kelionių metu.

R. Kalantos kuopos valdyba 
(trūko tik kasininko) susitiko su 
Lietuvos Šaulių s-gos, Kauno 
šaulių kuopos ir Tremtinių 
sąjungos vadovais.

Trečiadienį aplankėme Vi
daus reikalų ministerijos I 
pulko karius. Po šaunaus para
do jie mums pademonstravo ap
mokymo ir darbo techniką, pa
rodė kur „gyvena” ir pavaišino 
kareiviškais pietumis bei alu
čiu. Tą pačią dieną dar aplankė
me Pažaislio bažnyčią ir vienuo
lyną, konsekruotą 1712 metais.

Penktadienį aplankėme Ario
galą, buvome maloniai priimti 
Kelmės mero, aplankėme parti
zanų kapus ir Šaulių s-gos 
įsteigėjo Vlado Putvinskio- 
Putvio kapą Šimkaičiuose.

Liepos 15-tos rytą autobusu 
pasiekėme Veiverius. Iškilmin
gose pamaldose dalyvavome su 
vėliavomis. Pamokslą pasakė 
prel. Alfonsas Svarinskas. Po 
pamaldų vėliavų tarnybos buvo
me susodinti į šešis, pakinkytus 
po porą gražių arklių, fajetonus, 
kurie mus nuvežė prie „Skaus
mų kalnelio”, ant kurio Romo 
Kalantos šaulių kuopos auko
mis pastatytas paminklas pa
gerbti žuvusiems Lietuvos par
tizanams. Paminklą šventino 
Veiverių klebonas, kalbėjo R. 
Kalantos šaulių vadas A. Gudo
ms, prof. Vytautas Landsbergis,

R. Smetona, Balys Gąjauskas, 
prel. Alfonsas Svarinskas, poe
tas Kęstutis Genys ir kiti. Po 
ceremonijų buvome parvežti į 
salę, kur įvyko puota iškilmių 
dalyviams ir svečiams. Pamink
las liko ant kalnelio, matomas 
toli iš visų pusių.

Kitą dieną lankėme Anykš
čius. Naktį prie Puntuko ak
mens vyko programa Dariaus ir 
Girėno skrydžiui per Atlantą 
prisiminti. Šimtai žvakučių 
mirgėjo lakūnų prisiminimo, 
himno bei giesmių metu. Žvaku
tėms užgesus, minia išnyko 
tamsoje.

Po sunkios nakties Anykš
čiuose (nebuvo vandens) pasie
kėme Panevėžį, kur mus pasiti
ko meras ir šaulių kuopos vado
vai. Turėdami keletą valandų 
laiko iki numatytos puotos, lei
domės Šiaulių link, bet blogas 
oras neleido mums aplankyti 
Kryžių kalno. Grįžome į Pane
vėžį, dalyvavome mūsų garbei 
suruoštose vaišėse. Buvo pasi
džiaugta, kad į šaulių eiles sto
ja jaunimas, bet daug karčių žo
džių buvo pasakyta dabartinės 
Lietuvos valdžios adresu.

Dar buvo aplankyta Klaipėda, 
Nida, Juodkrantė, Palanga, 
Utena, Zarasai, Druskininkai, 
Kernavė. Visur buvome malo
niai priimti, pavaišinti.

Dalyvių skaičiui sumažėjus, 
liepos 25 d. išsiskirstėme, sutarę 
vėl visi susirinkti Vilniaus aero
drome rugpjūčio 10-tos rytą.

Susirinkome visi, išskyrus V. 
Augustiną ir dar vieną, kurie 
pasiliko gyventi Lietuvoje.

Kelionė į namus nebuvo labai 
patogi: Vilniuje nedavė progos 
atsisveikinti su mus atlydėju
siais giminėmis, o Amsterdame 
teko žygiuoti mylias kelio dėl 
netikusio aerodromo išplanavi
mo. Orlando kai kas „prasnau
dė” savo lagaminus, o muitinė 
kamavo kelis kartus, tikrin
dama dokumentus.

Pagaliau, po ilgos kelionės 
autobusu, pasiekėme savo na
melius. Ne be reikalo kažkas 
autobuse užtraukė: „Nameliai 
mano brangūs, man visur pa
togu, bet niekur nėr taip patogu, 
kaip po jūsų stogu”.

Mūsų brangi Lietuva liko ten 
toli už Atlanto, o mums liko tik 
prisiminimai.

P. Jančiauskas
(„Lietuvių žinios”, 1995 m.

rugpjūtis)

NAUJAS RESTORANAS 
VILNIAUS 

SENAMIESTYJE

Bendi a Lietuvos ir Vokietijos 
firma „Ilida” vietoj buvusios 
„Čiobrelio” kavinės atidarė 
„Juodojo riterio” restoraną. Pir
majame aukšte įsikūrė 2 bistro 
salės, o rūsyje — 8 restorano

Danutė Bindokiope

Dar ko nesusimanys!
Kai pirmieji imigrantai lietu

viai atvyko į Ameriką dar gero
kai prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą, daugumas susitelkė vieto
vėse, kur rado darbo ir pragy
venimo šaltinius, pvz., apie 
Pennsylvanijos anglių kasyklas, 
prie Čikagos skerdyklų ir pan. 
Kadangi apylinkėje, kone ranka 
pasiekiami, buvo susibūrę 
vien lietuviai, ypatingų komu
nikacijos priemonių nereikėjo, 
tačiau nedaug laiko praslinko, 
kol jų tarpe pradėjo dygti ir kles
tėti lietuviška spauda.

Laikraščio sava kalba svarbą 
ir jam meilę daugelis atsivežė iš 
tėvynės, nes jau buvo neblogai 
susipažinę su spauda, slapčia 
knygnešių nešama iš Tilžės, iš 
„Prūsų”. Daug tų lietuvių imig
rantų kaip tik ir buvo priversti 
bėgti iš Lietuvos, nes grėsė rusų 
žandarų persekiojimas už slap
tosios spaudos gabenimą ar net 
skaitymą. Amerikoje tie mūsų 
žmonės rado laisvą, derlingą 
dirvą, tai ir sėjo jon lietuviško 
rašto žodį, ir skleidė jį plačiai 
savo tėvynainiams arti bei toli. 
Tereikia pavartyti V. Biržiškos 
paruoštą, Stasės Vaškelienės 
redaguotą ir šiais metais Litua
nistikos instituto išleistą knygą 
— anuometinių lietuviškų lei
dinių (periodinių ir neperio
dinių) bibliografiją, kad su pa
vydu pamatytume, kokia nepa
prasta savo laikraščio ir knygos 
meilė pagimdė tokią leidinių 
gausybę.

Nutautimo bacilos per dešimt
mečius dirbo savo naikinantį 
darbą — tilo lietuvių kalba 
buvusiuose telkiniuose, o kartu 
vienas po kito nyko laikraščiai, 
menkėjo knygų leidyba. Ir patys 
telkiniai išsisklaidė, plačiais ra
tilais nubangavo po visus 
Amerikos pakraščius, sparčiai 
išnyko lietuviškas „kaimyniš- 
kumas”. Tie, kurie vis tiek troš
ko palaikyti tarpusavio ryšį, 
pasinaudojo ne tik spausdintu, 
bet ir girdimu žodžiu. Moderni 
technika atėjo į talką ir oro ban
gos sujudo tikru kalbų mar
gumynu, jų tarpe ir lietuvių.

Kiekviename didesniame 
mieste, kur buvo įsikūrę dau
giau mūsų tautiečių, veikė ir 
lietuviški radijo pusvalandžiai, 
valandėlės. Kai kur net daugiau 
negu viena. Prisimenu, su 
kokiu malonumu, atvykę į 
Čikagą 1949 m., klausėmės 
„Margučio”, Sophie Barčus, 
Šaltimiero radijo programų, ku
rios mums padėjo apsiprasti: ne- 
sijautėme svetimi svetimoje 
šalyje, kai iš radijo aparato skli-

salikės: „Židinio”, „Šaltinio”, 
„Riterio”, „Medžiotojų” ir t.t. 
Kiekvienos salės pavadinimas 
atitinka originalų interjerą bei 
siūlomą valgiaraštį.

do lietuviškas žodis, pažįstamos 
dainos melodija.

Lietuviška radijo valandėlė ir 
šiandien neprarado reikšmės. 
Džiaugiamės, kad lietuvių 
kalba oro bangomis tebeaidi Los 
Angeles, New Yorke, Hot 
Springs, Detroite, Clevelande, 
Philadelphijoje, Čikagoje ir 
kitur. Tik įsivaizduokime: šia
me didžiuliame, svetingame, 
daugiakalbiame krašte lietuviš
kas žodis per radiją tūkstan
čiams mūsų tautiečių atneša pa
guodą, pramogą, informaciją!

Tačiau laikai keičiasi ir vis 
nejučiomis pagalvojame, kad 
mes esame savotiškai atsilikę... 
Pasklaidę savaitinių televizijos 
programų leidinėlį, galime ras
ti transliacijas įvairiomis 
kalbomis. Rodos nežymios tau
tinės grupės sugeba prabilti iš 
žydriojo ekrano savo kalba, 
kodėl ne lietuviai? Tiesa, prieš 
keletą metų Čikagoje veikė 
lietuviška TV laida, Anatolijaus 
Šluto dėka. Per daug pro
fesionali ar įdomi ji nebuvo, 
daugiausia neišlipdama iš vidu
tiniškumo, bet vis tiek tai buvo 
pasididžiavimo vertas užmojis, 
nors neilgai išlikęs.

Neseniai pasigirdo balsų, kad 
vėl ruošiamasi Čikagoje kurti 
lietuvišką TV. Dar negimusį 
projektą bematant „užpuolė” 
kritikai, kaltindami jo sumany
tojus, daugiausia neseniai iš 
Lietuvos atvykusius jaunesnių 
kartų tautiečius, kad jie „dievai 
žino, ko užsimanė”, kad „iš tų 
šiaudų nebus grūdų”, o tik be
reikalingas pinigo eikvojimas. 
Pagaliau pasiremta ir mums jau 
labai parankiu kaltinimu: be 
televizijos pusvalandžio juk 
galime apsieiti, verčiau tuos 
pinigus, kuriuos išleistume 
tokiam prabangiam reikalui, 
pasiųsti vargstantiems Lietu
voje.

Turbūt nei vienas tų kritikų 
nelaiko savo garaže arklio 
vieton automobilio; nedegina 
vakarais balanos, kai nori pasi
šviesti; nenukerta gaidžiukui 
galvos, kai ruošiasi virti viš
tienos sriubą ir mielai žiūri 
anglų ar kuria kita kalba TV 
laidų, tai kodėl taip priešiškai 
nusistatę prieš modernią 
komunikacijos ir pramogų prie
monę lietuviškai?

Užuot kritikavę tų drąsaus 
sumanymo autorių mintį, turė
tume visi suremti pečius ir 
padėti įgyvendinti šį projektą, 
nes laikas ir mums žengti dar 
vieną žingsnį į dvidešimtojo am
žiaus pabaigos pasaulį.

„Juodojo riterio” patiekalų 
receptai paimti iš vokiečių, 
prancūzų ir lietuvių virtuvių. 
Vokiečių partneriai į restoraną 
investavo pusę milijono dolerių.

SOVIETINIS PALIKIMAS
POVILAS VAIČEKAUSKAS
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Baisi visiškai susvetimėjusio viskam žmogaus 

drama, kai jis pavirsta tikra žiurke, nieko daugiau neži
nančia, tik kaip maitintis, daugintis ir išlaikyti savo 
giminę. Jam nebereikalinga ir laisvė, kaip pagal Dos
tojevskio „Broliai Karamazovai” užrašytą pasikalbėjimą 
Kristaus su Didžiuoju Inkvizitoriumi: „Jie stebėsis 
mumis ir laikys mus dievais už tai, kad mes, atsistoję 
jų priešakyje, sutikome nešti sunkią laisvės naštą, 
kurios jie išsigando, ir sutikome juos valdyti — tokia 
baisi pradės jiems pagaliau atrodyti jų laisvė!” (F. Dosto
jevskis, „Broliai Karamazovai”, Vilnius, 1960 m. 11., psl. 
425). Taigi „homo sovieticus” ir sako: „Imkite jūs 
pagaliau tą savo laisvę, nes mums ji per sunki”. Eilinis 
žmogelis ir sakydavo: „Aš nieko nežinau, klausk 
viršininkų, jie laikraščius skaito, radijo klausosi...” (Iš 
lageriuose girdėtų pasikalbėjimų).

Mūsų kaimo žmonės, darbštūs ūkininkai, iš 
pagrindų pakėlę 1918 metų laisvės kovų naštą ir tiek 
daug davę mūsų 22-jų metų nepriklausomybei, 
sovietmečiu tapo visiškai sužlugdyti, paversti elgetomis. 
Iš jų buvo atimta ne tik žemė, bet ir atsakomybė užjos 
įdirbimą, josios derlių ir produkciją. Pagaliau Lietuvos 
ūkininkai brutualiai buvo atplėšti nuo savo sodybų, nuo 
tos pamiltos gimtinės žemes, nuo ryšio su Lietuvos gam
ta, laukais, gojais ir miškeliais, nuo piliakalnių, upių, 
ežerų ir pakelių Rūpintojėlių bei kryžių. Patys geriau

sieji ūkininkai buvo paversti „buožėmis”, su ta 
prakeikimo etikete žiauriai išgabenti gyvuliniuose va
gonuose į Sibirą. Jų gražiąsias sodybas ir namus tuo
jau išplėšdavo okupantai ir užimdavo stribai. Iki šiolei 
garsūs Pakruojo stribai niekaip neatiduoda žemės ir 
sodybų tikriesiems savininkams, grįžusiems iš Sibiro. 
Analogiška padėtis visoje Lietuvoje. Daugelyje miestelių 
buvo pervežtos iš kaimų geriausių ūkininkų sodybos, 
jų gyvenamieji namai. Dabar daug kur gyvena „istre
bitelių” šeimynos, ar jų vaikai, buvusio sovietinio teroro 
palikimas, juos apsaugo dabartinės Lietuvos įstatymai. 
O aukos?

Buvusio sovietinio kaimo žymės: įpratimas vogti kol
chozo turtą, o dabar ir kaimynų, tinginiauti, nieko ne
dirbti, girtuokliauti. Garsi patarlė: „Ne tėvo laukas, ne 
sūnus aria!” Nebėra meilės Lietuvos žemelei.

Inteligentija daugiausia paversta miesčioniška, vis
kam abejinga, inertiška. Ji ištisai buvo paaukota 
kolektyvizmui. Dirbtinės vidutinybės tapo vertinimo 
etalonu mokslo, švietimo, meno ir kultūros srityje. 
Rašytojai, poetai tapo sovietinės ideologijos propagavimo 
kombinatais. Kokią produkciją gaminti, užsakymai atei
davo iš Maskvos. Niekam nereikėjo galvoti, už visus 
galvojo: „Partija mūsų epochos garbė, sąžinė ir protas”.

„Homo sovieticus”, pasirodo nebuvo pririštas prie 
jokių namų. Paklaustas, kur jis gyvena, atsakydavo 
vieno poeto žodžiais: „Mano adresas — ne namas, ir ne 
gatvė. Mano adresas — Sovietų Sąjunga”. Kai ji subyrėjo 
— neliko ir adreso. Daug kas iš čikagiečių prisimena 
vieną tokį atvykėlį poetą, save laikiusį žmogumi be 
tėvynės.

Pagaliau „homo sovieticus” yra ir tikras klajoklis. 
Jis bėga ne tik nuo iniciatyvos ir atsakomybės, bet bėga 
ir nuo laisvės. Jis nenori už ją kovoti, bet noriai slepiasi 
už kitų nugaros. O jeigu laimi, tai visa tai sau priskiria. 
Taip jam labai patogu kitiems primesti atsakomybę už 
pralaimėjimą, ar už pačią kovą dėl laisvės. Jis lieka visad 
nuošalyje. Labai sugeba telkti jėgas savo egzistencijai 
išlaikyti bei materialinei gerovei.

„Blogio imperija” sugriuvo, bet ten, kur ji buvo, 
visur reiškiasi gausus jo palikimas ir pėdsakai. Pirmiau
sia tai, gal tik 10% tėra tikinčiųjų, o dauguma inteli
gentų laikosi senos materialistinės-ateistinės pasau
lėžiūros. Ir tikrai daugumai tokių lietuviškai sovie- 
tinių-tarybinių žmonių, kaip anuomet 1930 m. Maskvo
je, prie Patriarcho tvenkinių Bulgakovo „Meistras ir 
Margarita” „nepažįstamasis (Šėtonas), pastatytų 
klausimą: „Bet man štai kas rūpi: jeigu Dievo nėra, tai 
kyla klausimas, kas tada valdo žmogaus gyvenimą ir 
apskritai visus žemiškus reikalus?” „Žmogus pats ir 
valdo”, — šiandieną Lietuvoje daugumas atsakytų, nei 
nemirktelėdami. „Atleiskit, — maloniai atsilieptų 
‘nepažįstamasis*, — tačiau norint valdyti, mažų 
mažiausiai reikia turėti tikslų planą, kokiam nors, bent 
kiek ilgėlesniam laikui. Leiskit paklausti, kaip žmogus 
gali valdyti, jeigu ne tik nepajėgia sudaryti nors kokio 
planelio, kad ir juokingai trumpam laikui, sakysime 
tūkstančiui metų, bet negali būti tikras net ir dėl savo 
rytdienos?” (psl. 12). Daugumas šių dienų Lietuvos 
valdžios moterų ir vyrų visai neturi plano, laikosi pažiū
ros, kad žmogaus prasmė yra ateiti iš gamtos į sąmo
nini gyvenimą, atlikti savo rolę kolektyvui ir išnykti

vėl gamtoje. Mirtis ir išnykimas laikomas reiškiniu, apie 
kurį nereikia galvoti, nereikia jo vaizduotis. Neat
sisakoma minties, blankios vilties, kad kovoje su gam
ta bus surastos gamtos paslaptys, žmogaus gyvenimas 
prailgintas, mirtis nugalėta. Tai didingos prometėjiškos 
pastangos, kaip sako J. Brazaitis („Raštai”, IV t., 374 
psl.). Būdinga, kad komunistai dialogų nerengia su 
krikščionimis filosofais tų kraštų, kuriuos jie valdo. I 
žmones su religija žiūri, kaip į atgyvenas, kurios turi 
užleisti vietą komunistiniam žmogui be Dievo. Dievą 
pakeičia technika, antgamtinio gyvenimo siekimą 
pakeičia gyvenimas žemėje. (Ten pat, psl. 375). Kunigai, 
kulto — tarnai, jie neturi kištis į LDDP politiką.

Kalbant apie sovietinį palikimą Lietuvoje, pravartu 
prisiminti labai taiklų ir tikslų komunizmo apibū
dinimą, padarytą Kersteno komiteto 1953 m. JAV 
Kongrese, kur konstatuojama, kad komunistų agresijos 
tikslas yra sunaikinti Vakarų civilizaciją, vietoj jos 
sukurti „Homo sovieticus”, paklusnų komunistų par
tijos ir sovietų valstybės vergą. Nustatyta, kad ten, kur 
įsteigiama komunistų valdžia, ji visur įvedama jėgos 
pagalba, NKVD pagalba per prievartą. Komunistai nesi
baido jokių priemonių, jų tikslui pasiekti visos 
priemonės geros, pateisinamos pagal jų teoriją. 
Komunistinėj valdžioj nėra jokios opozicijos. Eko
nominis, socialinis, religinis gyvenimas pas komunis
tus tarnauja tik jų tikslams. Komunizmas siekia 
sunaikinti šeimą ir bet kokią religiją, kaip pagrindines 
kliūtis iš nekomunistinės civilizacijos. Gal kas nors 
sa|tys, kad šiandieną Lietuvoje komunistų nebėra. Taip 
— nėra. (Bus daugiau)
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Taip, turėdamas mintyje Tado 
Vizgirdos leidybinę veiklą, jį 
pavadino Jeronimas Cicėnas. 
Katinas, žinia, paslaptingas 
sutvėrimas ir nors kažkada apie 
T. Vizgirdą buvo daug rašyta 
išeivių spaudoje, vis tik, ban
dant apžvelgti jo leidybinę veik
lą Vakarų Vokietijoje, lieka 
daugiau klausimų, nei pasiseka 
rasti atsakymų.

Pirmiausia, kas paakino T. 
Vizgirdą imtis knygų leidybos? 
Juk jis, architektas, išeivijoje 
1945 m. įsteigė lietuvių statybos 
ir remonto firmą „Aufbau” (at
statymas) Bavarijoje, kuri 1947 
m. užsiėmė ir vinječių, adresų 
projektavimu, tautinių atvir
laiškių, popieriaus laiškams, 
pašto vokų ir sąsiuvinių gamy
ba bei prekyba. Atmenant rašo
mosios medžiagos stoką pirmais 
pokario metais, galima spėti, jog 
T. Vizgirdos reikalai klostėsi 
neblogai. Matyt, nebuvo nuosto
lingas ir 1947 m. sausy išleistas 
„Aufbau” firmos mėnesinis nu
plėšiamas kalendorius. Pastarą
jį, ko gero, galima laikyti T. 
Vizgirdos leidybinio kelio pra
džia, tačiau lieka atviras klau
simas, kas gi jį paakino juo 
leistis? Juoba, taip vėlai — 1947 
m. — kai kiti leidėjai jau dirbo 
mažiausiai metus, pasirinkti to
kią reikšmingą, tačiau ir daug 
pastangų reikalaujančią — kny
gų apie Lietuvos istoriją ir meną 
anglų kalba — leidybos kryptį.

Galima klausti ir spėlioti. Gal 
lėmė diskusijos apie Lietuvos, 
jos istorijos ir kultūros populia
rinimą svetimtaučių tarpe, gal 
prie T. Vizgirdos apsisprendimo 
prisidėjo jo brolis, dailininkas V.
Vizgirda, gal dar kas. Gal — 
klausimų daug, o atsakymų, rei
kia tikėti, kol kas, nėra, tad 
grįžkime prie to, kas nekelia 
abejonių. Pradžioj užsimojęs 
parengti dvi knygas, T. Vizgir-

dalį gautos lėšos padės išleisti 
kitas.

Platinimo pagyvinimui (o ir 
siekdamas pritraukti lėšų seri
jos leidybai) „Aufbau” 1948 m. 
gruody paskelbė „Tremties 
knygnešio vajų”. Pagal jo 
sąlygas, kiekvienas, sumokėjęs 
VFR 20 DM, Anglijoje — 1 šilin
gą, o JAV, Kanadoje ir kitose 
šalyse 5 dolerius, tapdavo 
„Tretnties knygnešiu” ir gauda
vo teisę nemokamai pasirinkti 
„Aufbau” leidinių už pusę 
įmokėtos sumos. Be „knygne
šių” T. Vizgirda ieškojo ir 
bendradarbių. Jam sutiko tal
kinti J. Baltrušaitis, B. Braz
džionis, V. Gailius, J. ir M. Gim
butai, Z. Ivinskis, V. Jonuškai- 
tė, A. Nyka-Niliūnas, V. Rač
kauskas, M. Vorobjovas ir kiti.

Daug teko paplušėti, renkant 
medžiagą, tačiau didžiausiu rū
pesčiu buvo pinigai. Jau iki 
valiutos reformos T. Vizgirda 
buvo į leidybą investavęs pusę
milijono senųjų markių. Po re
formos kiekviena knyga leidėjui 
kainavo iki 26,000 DM. Nenuos
tabu, nes, pavyzdžiui, rengda
mas spaudai knygą „Lietuvių 
valstiečių menas — rūbai”, T. 
Vizgirda buvo nusamdęs vokie
tį, spalvotos fotografijos specia
listą V. Jonuškaitės-Zaunienės 
tautinių rūbų rinkiniui perfoto
grafuoti. Juostas ryškindavo 
Berlyne, iš kur jos būdavo grą
žinamos į Miuncheną klišėms 
gaminti. Matyt, papildomų lėšų 
reikalavo ir ta aplinkybė, kad 
knygos tekstas būdavo renka
mos vienoje spaustuvėje, kitoje 
gaminamos iliustracijos, o tre
čioje knyga įrišama.

Žodžiu, kur tik pasisuksi, vi
sur pinigai, pinigai, pinigai. Be 
to, 1948-uosius pakeitę 1949-ieji 
buvo lietuviškos knygos leidy
bos Vakarų Europoje nykimo 
metais. Ko gero, ne be į „knyg-
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da antroje 1948 m. pusėje išleido. nėšių” paiešką atsiliepusiųjų 
net kelias: „Lithuania art in ex- pagalbos (tarp tokių minimas 
ile”, J. Baltrušaičio „Lithuania Lietuvos įgaliotasis ministras 
folk art”, A. Šapokos „Lithua- Vašingtone P. Žadeikis, nupir- 
nia through the ages”, T. Vizgir- kęs už 450 dolerių, o už 300
dos „Vilnius, the capital of 
Lithuania” bei perleido J. Har- 
rison knygą „Lithuanian’s 
flight for freedom”. Visos jos 
(išskyrus J. Harrison knygą) 
ryškiai išsiskyrė tarp kitų to 
meto išeivijos knygų ir savo iš
vaizda, ir turiniu. Jas sudarė 
dvi dalys: tekstinė ir visuomet 
labai gausi iliustracinė (pastaro
ji, kritikų teigimu, T. Viz
girdai nusisekdavo geriau, nei 
tekstinė).

Šios knygos buvo įtrauktos į 
leidėjo sumanytą grandiozinę, 
gerokai per 20 tomų turėjusią 
siekti, seriją „Lithuania, coun- 
try and nation”. Serijos knygos 
turėjo atspindėti Lietuvos isto
riją, profesionalųjį bei liaudies 
meną, grožinę literatūrą ir tau
tosaką. T. Vizgirda planavo per 
2-3 mėnesius parengti spaudai 
21 tomą. Tokie užmojai reikala
vo didelių pastangų. Juo labiau, 
kad leidėjas orientavosi į platų 
svetimtaučių skaitytojų ratą, 
nes, jei tikėti to meto periodiko
je skelbtais duomenimis, pirmų
jų keturių knygų buvo išspaus
dinti 45,000 egzempliorių. Iš jų 
1948 m. spalio pabaigoje 15,000 
jau buvo įrišta, o 30,000 laukė 
savo eilės, nes knygrišykla už 
darbą reikalavo 20,000 DM, o T. 
Vizgirdą pančiojo lėšų stoka ir 
po 1948 m. valiutos reformos 
Vakarų Vokietijoje labai kritęs 
knygų platinimas. Taip, pavyz
džiui, į J. Baltrušaičio 
„Lithuania folk art” išleidimą 
įdėtos lėšos grįždamos turėjo 
padėti greitesniam kitų tomų 
pasirodymui, tačiau iki 1948 m. 
spalio pabaigos knygos tebuvo
nupirkta 600 egzempliorių. T.
Vizgirda buvo priverstas 
knygas leisti keliomis laidomis. 
Tikėtasi, kad už vieną tiražo

dolerių „Aufbau” leidinių įsigijo 
advokatas K. R. Jurgėla) T. 
Vizgirdai pasisekė išleisti V. 
Rato knygą „The twelve 
ravens” ir monografiją apie V. 
Petravičių su jo lino raižiniais. 
Šios dvi, tik iš paminėjimo 
spaudoje žinomos knygos — 
paskutinieji „Aufbau” leidiniai 
Vokietijoje.

Nebus pernelyg drąsu teigti, 
kad unikalioje 1945-1952 m. 
išeivių Vakarų Europoje knygų 
leidybos istorijoje T. Vizgirda 
užima išskirtinę vietą. Gan vė
lai pradėjusi savo trumpą, vos 
porą metų tesitęsusią, leidybinę 
veiklą „Aufbau” pasižymėjo 
veržliu kryptingumu. Pastara
sis buvo paremtas konkrečiu, di
dingu leidybiniu planu ir dide
liu dėmesiu pačiai knygai, jos 
meninei ir poligrafinei pusei. T. 
Vizgirdos knygos, anot amžinin
kų, buvo „geriausias mūsų ta
rėjas ir vadovas, ieškant Tėvy
nei teisybės, o sau azylio teisių”. 
Tokių knygų buvo ilgai laukta 
išeivijoje ir nepriklausomoje 
Lietuvoje, ir, matyt, todėl leidė
jas ir buvo pavadintas katinu, 
kuris, anot R. Kiplingo, „eina 
niekieno nevaikščiotais takais”.

Tačiau greta entuziastingų at
siliepimų skambėjo ir kitokie 
balsai. Jau minėta, kad recen
zentams užkliūdavo tekstinė T. 
Vizgirdos knygų dalis. Ja nusi
skųsdavo ir skaitytojai. Pasta
rieji pripažindavo, jog „Aufbau” 
knygos gražiai reprezentuoja 
lietuvius tik prieš svetimtaučius 
intelektualus, o paprastam žmo
gui, kad jas įveiktų, „reikia 
leksikono”.

Spėlionės slidus dalykas, bet 
gal T. Vizgirda tyčia orientavosi 
į skaitytoją-intelektualą: politi
kus, kultūros ir meno veikėjus,

ir Marius Anelauskas.

turinčius balsą, sprendžiant Lie
tuvos likimą ir todėl ne tuščiai 
lietuviai buvo raginami ne
kaupti „Aufbau” knygų biblio
tekose, bet naudoti jas pro
pagandai. Išeivių telkinių vado
vybėms buvo siūloma dalį savo 
lėšų skirti tokių knygų (kad ir 
kelių egzempliorių) įsigijimui.

T. Vizgirda už savo knygas su
laukė LTB Kultūros tarybos pa
garbos ir padėkos, kurios aktas 
buvo perskaitytas 1948 m. lite
ratūros premijų įteikimo metu 
Schw. Gmuendo stovykloje.

Knygų serija „Lithuania, 
country and nation” buvo dide
lis sumanymas netinkamu lai
ku. T. Vizgirdai nepavyko su
rinkti 1,000 tremties knygne- 
šių-prenumeratorių, kaip nepa
sisekė tesėti pažadą atgaivinti 
serijos leidimą Amerikoje. Vėlgi 
— tegalime spėlioti (ir gal bū
sime netoli tiesos?): naujoje 
vietoje besikuriantiems lietu
viams ne knyga buvo galvoje. 

Be to, Vokietija didelė šalis, 
tačiau nėjai lygintis su Ameri
ka. Matyt, T. Vizgirdai nebebu
vo taip lengva sutelkti jos 
platybėse pasklidusius ben
dradarbius tokio didžiulio dar
bo atnaujinimui. O gal buvo ir 
kitų priežasčių?

Tačiau, kaip ten bebūtų, „Auf
bau” knygos tarp 1 ^ų išeivių 
1945-1952 m. išlei knygų — 
kaip kolonos, koki. . Vizgirda 
naudojo kaip leidyklos emblemą 
savo leidiniuose. Belieka pritar
ti J. Cicėno entuziazmui, kad, 
grįžus į Lietuvą, T. Vizgirdos 
veikla turės būti pažymėta 
„aukščiausiu nuopelnų ordinu”.

Deja, T. Vizgirdai nebuvo lem
ta grįžti, o ir jo knygos, kaip jų 
leidėjo vardas, nepelnytai mažai 
žinomos laisvoje Lietuvoje.

Varniuose baigiama restau
ruoti šv. Aleksandro bažnyčia. 
Jau atnaujintame buvusios se
minarijos pastate įsikurs Žemai
tijos bažnytinio meno muziejus 
ir mažoji kunigų seminarija — 
licėjus. Prieš seminarijos pasta
tą ketinama pastatyti pamink
lus vyskupui Merkeliui Giedrai
čiui ir vienam iš lietuvių raštijos 
pradininkų kanauninkui Mika
lojui Daukšai.

IR SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS

Jau nuo pat atvykimo į šį 
kraštą apsigyveno ir dabar tebe
gyvena Čikagoje, Marųuette 
Parke visuomenininkas, LKDS 
Čikagos skyriaus iždininkas, 
daugelio kitų organizacijų 
narys, kelių knygų autorius, 
teisininkas Petras Ironis Jokub- 
ka.

Su apgailestavimu reikia pri
siminti, kad 1992 m. gruodžio 
18 d. Amžinybėn iškeliavo jo 
mylima žmona, dipl. agronome 
Elena Krištolaitienė Jokub- 
kienė. Liko liūdnas ir sunkus 
Petro gyvenimas. Neįpratęs 
namų ruošos ir maisto gami
nimo, sėdint tik prie knygų ir 
raštų, buvo sunku. Baigiantis 
gedulo laikui, Petras pradėjo 
dairytis į visas puses, nes juk 
gyvenimas eina savo keliu. 
Dairėsi šen, dairėsi ten, bet 
nieko gero nesimatė. Rudeniop, 
nuvykus į Jūrų Šaulių „Klaipė
dos” kuopos balių Cicero, ne
tikėtai susitiko moterį, kuri 
buvo su grupe atvykusi iš In
dianos. Ir nuo to laiko prasidėjo 
Petro ir Pętronėlės draugystė, 
kuri po ilgesnio laiko privedė 
prie jungtuvių.

1995 m. birželio 30 d. šv. Mi
šių metu Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje įvyko Petro 
Jokubkos ir Petronėlės Krun- 
kauskaitės-Jasevičienės jungtu
vės. Šv. Mišias aukojo ir nauja- 
vedžius amžinais ryšiais sujun
gė klebonas kun. Jonas Kuzins- 
kas. Liudininkais buvo Petro 
posūnis A. Krištolaitis ir Pet
ronėlės duktė. Vargonais grojo 
Ričardas Šokas. Bažnyčioje 
dalyvavo gana daug žmonių.

Po jungtuvių apeigų visi 
rinkosi vestuvinėms vaišėms į 
„Seklyčią”. Visiems susėdus 
prie stalų, valgius palaimino 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas. 
Pirmiausiai buvo pakeltas tos
tas, linkint naujavedžiams 
ilgiausių, sveikiausių ir 
laimingiausių metų. Tada pra
sidėjo vaišės. O buvo kuo vai
šintis: valgių įvairiausių, o troš
kuliui numalšinti — irgi įvai
raus stiprumo gėrimo. Jau gerai 
pasisotinus, geriant kavą, prasi
dėjo sveikinimai. Pirmutinė 
kalbėjo Ant. Repšienė savo ir

ALTo vardu. Savo žodyje linkėjo 
gražaus gyvenimo, pasilikti ir 
toliau veikliais nariais organi
zacijose, kurioms jie priklauso. 
Žodį tarė LKDS Čikagos sky
riaus pirmininkas Vladas Šoliū- 
nas, primindamas Petro darbš
tumą ir stiprią veiklą šios or
ganizacijos gerovei, einant' 
iždininko pareigas. Neatsiliko ir 
Pranas Povilaitis, kuris 
padėkojo Petrui už didelį darbą, 
telkiant lėšas Popiežiaus Leono 
XIII fondui, t.y. LKDS fondui, 
kuris remia šią organizaciją 
Lietuvoje. Poeziją skaitė Ba
rauskienė. Žodį tarė Aldona 
Jurkutė.

Visų linkėjimai buvo — ilgų ir 
laimingų vedybinio gyvenimo 
metų ir dar stipresnės organi
zacinės veiklos.

Baigus sveikinimus, dar kartą 
buvo sugiedota „Ilgiausių 
metų”. Padėkos žodį tarė pats 
naujavedys Petras Jokubka. 
Programą pravedė A. Krištolai
tis. Norintiems šokti, grojo A. 
Barniškis. Žinoma, ir naujave- 
džiai „apsisuko” keletą kartų. 
Svečiai, kurių buvo arti šimto, 
linksmai praleidę laiką, atsi
sveikinę naujavedžius, skirstėsi 
į namus.

Ant. Repšienė

KRIKŠČIONYBEI 
NORVEGIJOJE - 1000

METŲ

Per Sekmines Norvegijoje 
minėtas krikščionybės 1000-asis 
jubiliejus. Iškilmės vyko vaka
rų pakrantės Mosterio saloje, 
kur 995 m. kunigaikštis Olav 
Tryggvasson atnešė Evangeliją 
iš Britanijos.

Minėjime dalyvavo Konstan
tinopolio patriarchas Baltra
miejus ir Popiežiškosios krikš
čionių vienybės tarybos pirmi
ninkas kardinolas Edward 
Cassidy.

90 proc. norvegų priklauso liu
teronų Bažnyčiai, kuri yra vals
tybinė. Dėl jos statuso pasta
ruoju metu visuomenėje disku
tuojama.

(„Katalikų pasaulis”, Nr. 7)

No One OffersYou 
More of Eastem Europe!

Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
with LOT’s transatlantic raute, giving passengers 
from New York, Nevvark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev.Lvov, 
Minsk and VILNIUS,(LITHUANIA.

Take advantage of LOT's lovv fares, the luxury of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com- 
fort of the new International terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.

New York: 212-869-1074. Chicago: 312-236-3388.Los Angeles: 213-934-5151.
Montreal, P.Q.: 514-844-2674.Toronto, Ont.: 416-236-4242. Toll-free 800-223-0593.

1 J K S CONSTRUCTION '
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (sičling): medžio, alų-1 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tef. 708-969-2658.

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
’■? — . *•

/-»’ ; ■ i-'
• Perkant ar parduodant ' ’ i., t *
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompluteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą ’
• Pensininkams nuolaida

FOR RENT

HELP WANTED

St. Petereburg, FL, Išnuomojamas šva
rus, jaukus, mūrinis 2 mieg. namas su bal 
dais. Yra vaismedžių sodas; rami, gera apy 
linkė. Jei kam patiks, galiu parduoti tik ui 
$54,000, o nuoma — $500 į mėn. sezonu 
(žiemos). Skambinkite. (813) 347-6157 
Zigmas.

Reikalingi virtuvės darbininkai.
Darbas dienomis ir naktimis. Ap
mokysime. 'Kreiptis Nijolė, Un- 
dy’s Chlli, 5401 S. Pulaakl Rd.

FOR SALE

Parduodami viso buto baldai: 
stalai, sofos, komodos, ir t.t. 

Tai. 708-469-9463

VYDŪNO FONDO LEIDINIAI
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA, istoriko prof. J. Jakš
to paskutinis veikalas apie 1918-1940 m. Lietuvos politinį ūkinį, eko
nominį gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno. 272 psl., gausiai 
iliustruota knyga nuotraukomis ir žemėlapiais, gražiai įrišta, tinkama 
dovana kiekvienam, $15.

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, istoriko 
J. Dainausko susidomėjmą sukėlusi knyga, kurioje autorius iškelia 
naujus faktus Lietuvos istorijoje, paneigdamas daugelio suklastotus 
ir daugelio kartotus teiginius. Kiekvienas domintis Lietčvos istorija, 
šioje knygoje ras daug įdomių skaitinių, paneigimų. 352 psl., gau
siai iliustruota, $15.

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų 
rašytojo A. Merkelio įdomiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus 
Lietuvos gyvenimą ir svarbiausią to laiko lietuvybės darbuotoją Dr. 
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmesiu iki 
paskutinio puslapio. Iliustruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti, 416 
psl., $15.

MANO TĖVYNĖ, Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta, vaiz
dinga kalba, lengvai skaitoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
toves. Skaitydami šią knygą nusikelsime į mūsų tėvynės gintarinį 
krantą, tai prisiminti padės gausios iliustracijos, žemėlapis. Knyga 
skiria jaunimui, bet tinka visiems, 79 psl., $4.

KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M. KAUNE, spaudai 
paruošė A. Dundzila, 96 psl. žinomo veikėjo išgyvenimai nacių 
okupacijos metu, už kuriuos vėliau buvo neteisingai kaltinamas ir 
persekiojamas. Įdomios iliustracijos. $4.

LIETUVA, Dr. J. Šaulio, Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje, 
rūpesčiu paruoštas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar 
neturėjome per visą nepriklausomybės gyvenimą. Tinka papuošti 
savo gyvenamus namus, raštines, dovanoti savo draugams. 31 x 
31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
dinio popieriaus, $15.
PASTABA: Visu* šluos Vydūno Fondo leidinius galima gauti 
dienraščio DRAUGAS redakcijoje arba užsakant paštu. Prie kainos 
Illinois valstijos gyventojai prideda 8.75% prl* knygos kainos. Taip 
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo išlaidų 
apmokėjimui.

i i

DRAUGE GAUNAMOS KASETĖS
ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNAI, I ir II dalis.
Gieda „ŪLA” choras. Religinės giesmės. Abi

kasetės po ......................................................... $8.00
EASY WAY TO LITHUANIAN. 6 kasetės ir vado

vėlis mokytis lietuvių kalbą........................ $50.00
LIETUVIŲ MARŠAI IR DAINOS. Br. Jonušas . $10.00
VILNIAUS UNIVERSITETO DAINŲ IR ŠOKIŲ AN

SAMBLIS ........................................................... $10.00
EIKIME MUDU ABUDU. Harm. liaudies dainos.

Balys Pakštas.................................................... $10.00
LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS. Lyriškos,

griaudžios, linksmos humoristinės dainos $15.00 
DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE. Pasaka

vaikams.............................................................. $10.00
TĖVIŠKĖS KAMPELIS. Lietuviškos dainos.... $10.00
MES DAINUOJAME. Los Angeles SPINDULYS

choras VHS hi-fi stereo................................. $35.00
PRAKARTĖLĖN SKUBU. Kalėd. giesmės. CD’s $15 00 
MIŠIOS IR BAŽNYTINĖS GIESMĖS. J. Stankū

nas. Gieda angliškai „Cantemus" choras $10.00

Pastaba. Užsakant kasetes paštu, pinigų nesiųsti. 
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pašto 
išlaidos. Illinois gyv. pridedama State Sales Tax 8.75% nuo 
kasetės kainos.
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Globėjai — vyras ir žmona — su savo šeima ir vaikučiais, kuriuos globoja.

POKALBIS APIE CARITAS 
VEIKLĄ

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. rugsėjo mėn. 13 d.

DR. A. DOMANSKIENE LANKO 
NAŠLAIČIUS LIETUVOJE

Liepos pradžioje dr. Alina Do- 
manskienė aplankė Lietuvoje 
kelias šeimas, kurias remia 
,,Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas. Ji yra to komiteto 
narė ir norėjo pamatyti, kaip ji 
pati sako,, jų gyvenimo sąlygas, 
būdą, jų emocinį stovį, susipa
žinti su žmonėmis, kurie tais 
vaikais rūpinosi, sužinoti, ar 
mūsų siųsti pinigai juos pasie
kia, išgirsti jų rūpesčius, nepri
teklius, ar net džiaugsmus, 
auginant nelaimėn patekusius 
vaikus.”

Savo pranešime „Lietuvos 
Našlaičių globos” k-teto posėdy
je 1995 m. liepos 27 d. ji pabrėžė, 
kad visus, kuriuos buvo numa
čiusi aplankyti, aplankė nepra- 
nešusi iš ankšto, nes norė
jo pamatyti jų kasdienišką 
gyvenimą.

Pirmiausia ji aplankė vieną 
šeimą, gyvenančią netoli Kau
no, kuri globoja 7-11 vaikų. Ten 
yra vaikų, kurių tėvas užmušė 
motiną, yra nubaustas 12 m. 
kalėjimo, o jų senelė pragėrė 
namą ir vaikai atsidūrė gatvėje. 
Kitų vaikų motina yra psichiš
kai nesveika, o tėvo nėra. Dar 
kiti vaikai anksčiau vagiliavo 
su savo tėvu Pastatas, kuriame 
tie vaikai gyvena, anksčiau bu 
vo valdžios atiduotas trem 
tiniams. Bet pastatui reikėjo 
didelio remonto. Matydami, kad 
nepajėgs namų sutvarkyti, 
tremtiniai išsikėlė ir ten prieš 
metus įsikūrė vaikų sodyba
„Atžala".

Vaiku<= globoja gailestingoji 
sesuo. Ji verda, skalbia ranko 
mis, nes neturi skalbimo maši
nos. Vaikai lanko mokyklas. 
Pati globėja moko vaikus 
įvairių užsiėmimų: siūti, 
megzti. dirbti darže. Jos vyras 
yra sunkvežimio vairuotojas, 
turįs nuolatinį darbą. Jis po dar
bo, kiek išgalės ir laikas leidžia, 
remontuoja sodybos namus, nes 
tiems pastatams reikia pagrin 
dinio remonto. Abu globėjai pa
sakojo dr Domanskienei, kad 
stengiasi vaikus leisti į geresnes 
valdiškas mokyklas ir skundė
si, kad kiti vaikai iš jų juokiasi 
ir vadina juos „utėlėtais 
ubagais”.

Vaikai savo globėją vadina 
mamyte, myli ją, glaudžiasi prie 
jos. Kelios tos apylinkės mote
rys padeda jiems kuo gali.

Iš Vilniaus ji nuvyko į SOS 
(visos Lietuvos vaikų sodybą 
Valakampiuose. Valdžia šiai 
privačiai organizacijai atidavė 
keletą pastatų, kuriems reikia 
didelių remontų. Valdžia tų 
vaikų neremia. 80 proc. mate
rialinės paramos ateina iš 
įvairių užsienio organizacijų ir 
privačių asmenų. Šiuo metu 
sodyboje yra apie 50 vaikų, 
kurių tėvams yra atimtos tėvys
tės motinystės teisės dėl alkoho

lizmo, narkotikų vartojimo, ar 
nusikaltimų. Keli vaikai į 
sodybą pateko tiesiog iš gatvės. 
Vaikai viešniai padainavo jų 
pačių sukurtų graudžių dainelių 
apie motulę, kurios daugelis jų 
neturi. Globėjai pasakojo dr. 
Domanskienei, kad kai kurie 
vaikai yra iš vaikų namų, naš- 
laitynų. Jie yra labai atsilikę 
mokyklose. Globėjai ieško jiems 
mokytojų vasaros metu, net 
skelbė laikraštyje. Bet deja, 
niekas neatsiliepė. Jie ypač 
dėkojo už dvi batų siuntas 
(kurias gavo per R. Boris ir A. 
Vasį iš „Redswing” bendrovės. 
Juos persiuntė „Lithuanian 
Mercy Lift”). O batų jiems ypač 
reikia.

Daktarės trečioji kelionė buvo 
į Ignalinos apylinkę, kur aplan
kė tris mišrias šeimas. Vienoje 
šeimoje tėvas (gudas) miręs, 
motina — bedarbė. Kitoje — 
tėvas (lietuvis) alkoholikas, turi 
5 berniukus. Visi vaikai lanko 
lietuviškas mokyklas ir tarp 
savęs kalba lietuviškai. Juos 
globoja vietinis kunigas K. 
Ralys. Jie sakė, kad per jį gauna 
mūsų paramą.

Sugrįžus į Vilnių, dr. Doman- 
skienė aplankė dar ir Gražinos 
Landsbergienės įkurtą Našlai
čių globos kom-to būstinę (vieną 
kambarį). Jos globojami vaikai
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Viešėdamas Lietuvoje kun. K. 
J. Ambrasas aplankė Vilkaviš
kio vysk. Caritas. Jis paprašė 
reikalų vedėją gyd. E. Montvi
lienę atsakyti į keletą 
klausimų.

— Papasakokite apie svar
biausius Caritas nuveiktus 
darbus.

— Didžiausias pasiekimas, 
mano nuomone, yra tas, kad per 
šešerius metus Caritas įsikūrė 
jau beveik kiekvienoje parapijo
je ir dabar jau yra visiems žino
ma ir populiari organizacija. 
Mes labai džiaugiamės, kad Ca
ritas iniciatyva Lietuvoje atgai
vintas religinis švietimas, ku
riasi katalikiški vaikų darželiai, 
mokyklos. Nuo pat Caritas įsi
kūrimo dienos susirūpinom, 
kaip padėti šeimoms išbristi ne 
tik iš materialinio, bet ir iš

yra išsimėtę po visą Lietuvą. 
Dažniausiai juos augina sene
liai ar kiti giminės. Gražinos 
Landsbergienės tą dieną nera
do, bet raštinės tarnautoja 
paaiškino, kad jų globojami 
vaikai yra aplankomi 2 kartus 
metuose, patikrinama, kaip jie 
gyvena, nuvežama drabužių. G. 
Landsbergienės komitetas netu
ri savo automobilio, tai reikia jį 
nuomoti ir vairuotoją samdyti. 
Sakė, kad labai trūksta batų ir 
labai sunku pataikyti jų dy
džius; kad ilgai užsitęsia, kol 
vaikų globėjai užpildo „Lietuvos 
Našlaičių globos” kom-to infor
macines anketas apie vaikus. 
Ypač sunku gauti vaikų nuo
traukų.

Paskutinę dieną, prieš grįž
tant į JAV, daktarė užėjo į Tėv. 
Jėzuitų centrą. Tėv. jėzuitai 
šiuo metu globoja 13 vaikų, 
kurie gyvena šeimose Vilniuje. 
Seselė Jūratė tikrina šeimas, 
veda atskaitomybę už gautus 
pinigus, reikalauja, kad globė
jai, gavę pinigus, pasirašytų. 
Vaikai lanko Jėzuitų bažnyčią, 
lankosi ir jų centre.

Baigdama savo pranešimą, 
daktarė sakė: „Nors užklupau 
visus globėjus ir vaikus netikė
tai, visi buvo malonūs, paslau
gūs. Suaugę vis kartojo, kad be 
užsienio pagalbos jiems būtų 
labai sunku išsiversti. Vaikai 
buvo švarūs, vakarietiškais dra
bužiais apsirengę, tik kai kurie 
basi. Minėjo, kad didžiausia
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vaizdos dėka savanorės mote
rys, turinčios silpnas rankas ir 
gerą širdį, galėjo nuveikti tiek 
darbų.

— Gal galėtumėte paminėti 
Caritas veikloje pasižymėju
sių keletu asmenybių?

— Labai sunku ką nors išskir
ti. Juk visi savanoriškai kiek 
galėjo, tiek padėjo, tačiau norė
čiau paminėti kun. J. Barkaus
ką, kuris buvo mūsų įkvėpėjas, 
stiprintojas, žengiant pirmuo
sius Caritas žingsnius. Dabar 
mus visokeriopai remia J. E. 
vysk. Juozas Žemaitis, vyskupi
jos Caritas direktorius. Šakių 
parapijos klebonas D. Brogys. 
Nenuilstančios Caritas rėmėjos 
— gydyt- L. Braukylienė, gydyt. 
J. Šergalytė, gydyt, sės. B. 
Žemaitytė, A. Petlickienė, V. 
Ambrasienė, A. Skinkienė, N.

moralinio skurdo. Šį darbą jau Šulinskienė ir daugelis kitų.
dabar sėkmingai dirba atitinka
mai, pasiruošę savanoriai medi
kai, padagogai, psichologai. Jų 
darbą koordinuoja Šeimos cen
trai, kurių Vilkaviškio vyskupi
joje yra penki.

Socialinio darbo srityje dirba 
nuoširdžios entuziastės, kurios 
slaugo ligonius namuose ir ligo
ninėse, lanko kalinius kalėji
muos, globoja našlaičius, dirba 
sunkų darbą vargšų valgyklose, 
kurių yra septynios mūsų vys
kupijoje. Caritas jėgomis įkurti 
ir išlaikomi trys senelių globos 
namai.

Beveik kiekvienoje ligoninėje 
įsteigtos koplytėlės, kur ligoniai 
gauna dvasinę pagalbą.

Pagal galimybes Caritas tei
kia ir medicininę pagalbą vais
tais, slaugos priemonėmis. Už ją 
esame labai dėkingi Amerikos 
Lietuvos vyčiams, Vokietijos 
Caritas ir Maltos ordinui.

Būtų galima dar išvardinti 
daugybę nuveiktų darbų. Tai, 
anot Lietuvos Caritas federaci
jos direktorės sės. dr. A. Pajar
skaitės, stebuklas, nes tik Ap-
t——...... , ,1 ■ .... --
bėda su batais, nes vaikai juos 
greitai išauga ir sunešioja. Visi 
vaikai pasirodė mieli, manda
gūs, kai kurie šiek tiek ne
drąsūs. Aš beveik nemačiau pik
tų veidų. Vyresnieji mėgina 
globoti mažiukus, dalinasi žais
lais ir saldainiais, kuriuos 
atvežiau”.

Dr. A. Domanskienė padarė ir 
lankytų našlaičių vaizdajuostę, 
kurią rudenį, tikriausiai, bus 
galima pamatyti.

Aldona Šmulkštienė
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No points, no application fee, 
no origination fee, no credit fee. 

No appraisal fee.

Who vvouldn't be happy?
The Fee-ITee mortgage.

Only at Standard Federal Bank.
It's sure to make you feel good, too.

Gali 1-800-757-7786 now.
(ireat for first time home buyers, too!

Standard Federal Banktor

Mortgage Operations Center 1-800-757-7786 

Ręsti iclions apply Not available on all mortgages

— Kokie jūsų ateities pla
nai?

— Mūsų tauta šiuo metu yra 
didelėje ekonominėje ir 
dvasinėje krizėje. Būtų gera, 
kad Caritas galėtų efektyviau 
padėti žmonėms. Mes norėtume 
kurti buitinių paslaugų punk
tus, kur galėtume įdarbinti 
vieną kitą bedarbį. Šiuo metu 
mes turime tik patalpas, bet 
neturime įrangos (kirpyklai, 
batų taisyklai ar kt.). Ypač 
mums reikia dirbti dvasinėje 
sferoje. Tauta per 50 sovietinio 
genocido metų prarado beveik 
visas dvasines vertybes. Jas bus 
galima išugdyti tik ateinančiose 
kartose ir tai labai sunkiai, nes 
jaunimas, supratęs laisvę be 
atsakomybės, iš Vakarų semiasi 
ne kas geriausia, o kas blo
giausia.

Todėl mums būtina burti vai
kus, jaunimą įdomiems, gra
žiems renginiams, kad atitrauk
tume juos nuo alkoholizmo, nar
komanijos, nusikaltimų, sekso. 
Evangelizacija galėtų apsaugoti 
jaunimą nuo sektantų griauna
mos jėgos.

— Kokios kliūtys jums la
biausiai trugdo įvykdyti 
sumanymus?

— Pagrindinė kliūtis, tai lėšų 
neturėjimas, turtingesniųjų ne
noras remti Caritas veiklą, ypač 
dvasinėje srityje. Su jaunimu 
sėkmingiausiai gali dirbti tik 
jauni žmonės, o jie nori gauti 
atlyginimą — pragyvenimo šal
tinį. Caritas atlyginimams pini
gų neturi. Būtų gera turėti 
audio-video priemones kultūrin
gam jaunimo laisvalaikio or
ganizavimui...

— Kokie jūsų draugystės 
ryšiai su užsienio lietuviais?

— Mano nuomone, užsienio 
lietuviai galbūt žino tik Lietu
vos Caritas centrą Kaune. Vil
kaviškio vysk. Caritas džiaugia-

„DRAUGO”RĖMĖJAI

Aukos siunčiant laikraščio 
prenumeratą.

10.00 dol. dr. A. Garūnas, 
Willowbrook, IL; D. Trimakas, 
Westlake, OH; V. Juskauskas, 
Salt Lake City, UT; Jonas Smal
stys, Lockport, IL; J. Mildažis, 
North Palm Beach, FL; S. Dab- 
kus, Toronto, Ont., Kanada; 
Juozas Leskus, Chicago, IL; V. 
Skilandžiunas, Ottavva, Ont., 
Kanada; Antanas Osteika, War-

si tik keleto tautiečių iš Ameri
kos ir Vokietijos parama. Cari
tas ir ligoniai dažnai prisimena 
Lietuvos vyčių prezidentą Ro
bertą Boris, Frank Petrauską, 
Len Kapochus, A. Balsį, kurie 
ne kartą vaistais ir slaugos prie
monėmis praturtino Caritas 
vaistinę ir beveik visas vyskupi
joje esančias ligonines. Nuošir
džią padėką reiškiame Alfonsui 
Dainiui, Salomėjai Daulienei, 
Birutei Bacevičienei, M. Dym- 
šaitei Ogdem už materialinę 
paramą. Paminėtini Vokietijoje 
gyvenantys mūsų rėmėjai, tai 
kun. Kazimieras Senkus, Petro
nėlė Prahl, Juozas Sarapi- 
navičius.

— Ką norėtumėte perduoti 
užsienyje gyvenantiems lie
tuviams.

— Visų pirma nuoširdžiau
sias ačiū, kad Jūs neužmiršote 
ir neužmirštate, kad rėmėte ir 
remiate moraliai ir materialiai, 
kad mes galime jausti tvirtą 
užnugarį kovose už naują, lais
vą ir nepriklausomą, dorą ir 
dvasingą žmogų. Niekas dar kol 
kas nesuskaičiavo Jūsų mate
rialinės, o juo labiau dvasinės 
pagalbos, niekas kol kas negal
voja, kaip Jums už pagalbą at
silyginti. Mes tik galime jus 
užtikrinti, kad prašysime savo 
maldose Dievą atlyginti Jums 
už geras širdis, nesavanaudišką 
pagalbą ir stengsimės sąžinin
gai išdalinti Jūsų dovanas.

— Dėkoju už pokalbį ir lin
kiu Dievo palaimos artimo 
meilės darbuose.

Kun. K. J. Ambrasas

ren, MI; Jūratė Sved, Lockport, 
IL; K. Rimkus, Captain Cook, 
HI; Bronė Balnius, St. Pete 
Beach, FL; Algis Rugienius, 
Bloomfield Hills, MI; Joseph 
Černius, Sacramento, CA; P. 
Baltuonis, LaSalle, P.Q. Kana
da; Juozas ir Česlovą Naumus, 
Livonia, MI; Michael Kavolius, 
Willow Springs, IL; P.S. Mi
liauskas, Chicago, IL; J. Bar
tkus, Dearbom Hts., MI; Stasys 
Rudys, Uxbridge, MA; Vytautas 
Montvilas, Toronto, Ont., Kana
da; Aldona Veselkienė, Ganano- 
Barųue, Ont., Kanada; dr. 
Lilija Ignatonienė, Chi
cago, IL; Gražina Budrytė,
Chicago, IL; M. Marcinkus, Ho- 
metovvn, IL; V. Bačiulis, 
Willowick, OH; V. Degutis, 
Cleveland, OH; D. Kupčikienė, 
Pontiac, MI; Juozas Maciulaitis, 
Sunny Hills, FL; T. ir R. 
Balčiūnas, Oak Lawn, IL; 
Jonas Gervelis, Cranston, RI; 
Sisters or Immac. Conc., Put- 
nam, CT; Bronė Svipas, Willow 
Brook, IL; Pranas Visvydas, 
Santa Monica, CA; R. Rudaitis, 
Oak Lawn, IL; M. Matulaitienė, 
Toronto, Ont., Kanada; T. 
Varanka, Clarendon Hills, IL; 
Stanley Strasevicius, Chicago, 
IL; Vytautas Gavelis, Ph D, Col- 
linsville, IL; P. Peskaitis, Le- 
mont, IL; H. Stasas, Cleveland, 
OH; V. Gedmintas, St. Peters- 
burg Beach, FL; J.G. Kazlaus
kas, Stamford, CT; Česlovas 
Vilčinskas, Gulfport, FL; Kazys 
Bagdonas, Chicago, IL; Elena ir 
Antanas Pešteniai, Philadel- 
phia, PA; Jonas Balčius, Brid- 
geport, CT; Gintaras Guldžiū- 
nas, Bervyn, IL; Birutė Bagdan- 
skis, Auburn Hills, MI; Jonas 
Zydavicius, Lynn, MA; S. Jur- 
gilas, Rancho Santa Fe, CA; J. 
Jurkūnas, Ottavva, Ont., Kana
da; Bronius Seliukas, Rancho 
Pis. Vds, C A; Walter Simonai
tis, Oak Lawn, IL.

Kiekviena auka prailgina 
lietuviško dienraščio, vienin
telio dar pasilikusio sveti
muose kraštuose, gyvybę. 
Dėkui!

A.tA.
SOFIJA SAVICKIENĖ

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. rugsėjo 2 d. mirė Sofija Savickienė sulaukusi 87 metų.

Amerikoje išgyveno 45 metus. Ilgą laiką gyveno South 
Orange, N.J., o paskutinius dešimt metų su savo dukros 
šeima, Oak Brook, IL.

Palaidota š.m. rugsėjo 6 d., Holy Cross kapinėse, North 
Artlington, N. J. šalia savo vyro Jono Savicko ir dukters Eveli
nos Brazinskienės.

Nuoširdžiai prašom gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti mūsų mylimą Mamą, Uošvę ir Senelę savo maldose.

Nuliūdę: duktė Regina Valatkaitienė, žentai Vytau
tas Valatkaitis ir Algirdas Bražinskas, anūkai, 
proanūkai ir giminės Lietuvoje.

ATIDAROME NAUJAS DURIS, KAD GALĖTUMĖM JUMS 
DAR GERIAU PATARNAUTI!

Su džiaugsmu pranešame, kad dvi seniausios šios apylinkės laidojimo įstaigos — 
PETKUS FUNERAL HOMES ir BRADY GILL FUNERAL HOMES — susijungė, 
norėdamos palaikyti aukštą patarnavimo lygį. Mūsų paslaugos skiriamos patogumui 
šeimų, kurios išsikėlė į priemiesčius. Taip pat norime palaikyti prieinamas kainas mūsų 
klientams.

PETKUS FUNERAL HOMES jums patarnaus šiose vietovėse:
2929 WEST 87th ST 16600 S. OAK PARK AVĖ.
EVERGREEN PARK, IL ir TINLEY PARK, IL.

Telefonų numeriai tie patys. Mūsų įstaigos ir toliau suteiks jums profesionalias 
paslaugas. DONALD A. PETKUS, DONALD M. PETKUS, DARIUS MARCHERTAS ir 
MARIUS BUIVYDAS asmeniškai patarnaus kiekvienam mūsų klientui.

Dėkojame visiems už pasitikėjimą.

PETKUS FUNERAL HOMES 
Patarnauja jums šiose vietovėse;

2533 W. 71 St., Chicago, IL 60629 
12401 S. Archer Avė., Lemont, IL 60439 

5940 W. 35 St., Cicero, II 60650

Tel. 800-994-7600 
PETKUS IR SŪNUS

Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 m.

LITHUANIAN FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
NATIONAL FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
ILLINOIS FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION OF GREATER CHICAGO 
WILL COUNTY FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
BETTER BUSINESS BUREAU OF NORTHERN ILLINOIS

Anthony B. Petkus 
Donald A. Petkus 
Donald M. Petkus 
Darius Marchertas 
Marius Buivydas
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ČIKAGOJE to APYLINKĖSE
*

Darius Kavaliauskas rastas 
nužudytas š.m. rugpjūčio 4 d. 
Lake Mead National Recreation 
Area, Nevados valstijoje (netoli 
Las Vegas). Policija žmogžu
dystę tiria, bet kol kas piktada
riai dar nesurasti. Vietinė 
policija yra paskyrusi 1,000 dol. 
atlyginimą, jeigu kas galėtų 
nurodyti žudiką arba žudikus. 
Galima paskambinti (savo 
pavardės pasakyti nereikia) 
šiuo telefonu detektyvui Thow- 
sen arba detektyvui Brigham 
702-385-5555. Jeigu kas neven
gia pasisakyti pavardę, tele
fonas yra šis: 702-229-3521.

Mišios už Darių Kavaliauską 
bus aukojamos šį penktadienį, 
rugsėjo 15 d., 8:30 vai. vak., 
Tėvų jėzuitų koplyčioje Čika

goje. Mišias aukos kun. An
tanas Saulaitis, SJ. Visi, paži
nojusieji a.a. Darių Kava
liauską, kviečiami Mišiose daly
vauti ir už jo sielą pasimelsti.

Čikagos Partizano Dau- 

manto-Dielininkaičio jau

nučių kuopos pirmas poato

stoginis susirinkimas vyks 
sekmadienį, rugsėjo 17 d. Po 9 
vai. šv. Mišių Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijoje, Lemon- 
te, visi rinksimės Ateitininkų 
namuose. Susirinkimas bus 
pramoginio pobūdžio. Susirin
kimo metu bus priimami narių 
mokesčiai. Kviečiami ir nauji 
nariai — vaikučiai, norintieji 
dalyvauti kuopos veikloje. Infor
macijas teikia dr. Pranutė Do- 
manskienė, tel. 708-246-0049.

Lietuvos vyčių grupė (tarp 6 
ir 12 metų amžiaus) priims no
rinčius šokti tautinius šokius 
vaikus per ateinančias dvi repe
ticijas — trečiadienį rugsėjo 20 
d., 6:30 vai. vak., Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Vyresnie
ji, nuo 13 m. amžiaus, repetuos 
7:30 iki 9:30 vai. vak., tuoj po 
vaikų repeticijos. Laukiama 
visų sugrįžtančių ir naujų 
šokėjų. Grupei vadovauja Frank 
Zapolis, Rita Kėželienė ir Lidi
ja Ringienė.

Priešmokyklinio amžiaus 

vaikučių klasė ir šiais mokslo 
metais veikia Maironio lituanis
tinėje mokykloje, Lietuvių cen
tre, Lemonte. Visi 4 metų 
sulaukę lietuvių kilmės vai
kučiai kviečiami ją lankyti. Re
gistracija mokyklos patalpose 
vyks šį šeštadienį, rugsėjo 16 d., 
9 vai. ryto. Informacijai kreip
tis į Dainę Quin, tel. (708) 
349-7403.

x Dr. Augustinas ir Marija 

Laučiai iš Mount Olive, IL, už 
du bilietus į „Draugo” banketą 
atsiuntė 100 dol. auką. Nuošir
džiai jiems dėkodami, prime
name, kad banketas, pava
dintas „Spaudos baliumi”, bus 
sekmadienį, rugsėjo 24 d., 
Martiniųue salėje. Bilietus 
galima gauti ir stalus užsisakyti 
„Draugo” administracijoje dar
bo valandomis.

x JAV Lietuvių Jaunimo 

sąjunga rengia suvažiavimą 
lapkričio 24-25 d. Čikagoje. 

Dėl registracijos ir informacijos 
skambinkite: 708-852-0460.

(sk)
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x Poetas Algimantas Mac

kus bus prisimintas pristatant 
jo naują raštų knygą „Ir mirtis 
nebus nugalėta”. Redaktorius 
Virginijus Gasiliūnas peržvelgs 
A. Mackaus kūrybos vertinimo 
istoriją, akt. Audrė Budrytė 
skaitys poeto eilių. Renginys 
įvyks rugsėjo 17 d., sekmd. 4 v.

Lietuvos vyčių 112 kuopos 

pirmasis rudens sezono susi
rinkimas bus antradienį, rug
sėjo 19 d., 7:3Q vai. vak., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje. Susirinkime numatomi 
valdybos rinkimai ateinantiems 
metams, bus ir vaišės. Visi 
kuopos nariai raginami šiame 
svarbiame susirinkime daly
vauti.

Atostogos baigiasi. Dar nėra 
vėlu pasisiūlyti padėti „Drau
gui" išsilaikyti. Jaunimas tarp 
15 ir 30 m. amžiaus, turintis sce
ninių gabumų, kviečiamas da
lyvauti jaunųjų talentų popietė
je, sekmadienį, spalio 22 d. 3 
vai. p.p., Jaunimo centre. Ruo
šia Korp! „Giedra". Galintys 
programoje dalyvauti, prašome 
pranešti Indrei Tijūnėlienei 
708-537-7949 arba 708- 
541-3702.

Sol. Danielius Sadauskas
koncertuos Pasaulio lietuvių 
centre rugsėjo 14 d., ketvirta
dienį, 7:30 vai. vakare. Koncer
tas vyks Lietuvių dailės muzie
jaus patalpose. Akompanuoja jo 
duktė Ieva Sadauskaitė ir Ri
čardas Šokas. Visuomenė kvie
čiama.

Rugsėjo 17 d., sekmadienį, 
Pasaulio lietuvių centre LB Vi
durio vakarų apygarda ruošia 
smagią Lietuvių dieną — ge
gužinę. Pradžia 12 vai. Kadan
gi Apygardos valdybai talkinin
kauja net aštuonių LB apy
linkių valdybos, galima tikėtis 
ypač gero pasiruošimo ir svečių 
iš arti bei toli. Tai bus gera pro
ga atsisveikinti su vasara, pa
bendrauti savo tarpe ir pa
silinksminti. Atvykite!

Andrius Utz, Evergreen 
Park, IL, „Drauge” nusipirko 
gan brangios spaudos. Labai 
miela matyti jaunus veidus 
mūsų lietuviškam knygyne, nes 
knygų leidimo ateitis priklau
sys nuo jaunosios kartos susi
domėjimo jomis.

Video juosta iš V Pasaulio 
liet. sporto žaidynių, įvykusių 
praėjusią vasarą Lietuvoje, bus 
parodyta Jaunimo centro mo
terų klubo rengiamoje vaka
ronėje. Ji įvyks penktadienį, 
rugsėjo 15 d., 7 vai. vak., 
Jaunimo centro kavinėje. Čia 
bus galima pamatyti daugelį 
pažįstamų veidų.

x TRANSPAK praneša: 
„Šiais mokslo metais penkio
likoje aukštųjų Lietuvos mokyk
lų pagal 260 studijų programų 
mokysis daugiau kaip 50,000 
studentų, iš jų daugiau kaip 
10,000 pirmakursiai”. Siun

tiniai ir komercinės siuntos į 

Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 

Chicago, IL 60629, tel. 312- 

436-7772.

(sk)

BENDRUOMENĖS 
GEGUŽINĖ LEMONTE

Jau pučiant šaltam rudens 
vėjui, bet saulutei dar gausiai 
žeriant spindulius į Pasaulio 
lietuvių centro sodelį, jame 
įvyko JAV LB Lemonto apylin
kės gegužinė gražaus rugsėjo 10 
d., sekmadienio popietėje. 
Svečių prisirinko gerokai per 
300, nes tiek pagamintų pietų 
porcijų po valandėlės pritrūko ir 
pavėlavę sveteliai galėjo tik 
pasižiūrėti į tuščius maisto 
stalus. Maisto gamintojai ir 
dalintojai daugiausia buvo 
neseniai iš Lietuvos atvykę 
tėvynainiai ir turbūt, pagal 
aukštaičių papročius, dalino tik 
šaltus užkandžius, sušilimui 
visus pasiųsdami prie baro. O 
jame darbavosi jau patyrę cen
tro „bartenderiai”, gerai žino
dami, kas geriausiai sušildo.

Visus gegužinės dalyvius pa
sveikino ir įvairių gėrybių 
loteriją pravedė JAV LB 
Lemonto apylinkės valdybos 
pirm. Gediminas Kazėnas.

Sunku čia suminėti visus jo 
talkininkus, visus dirbusius 
gegužinės paruošimui ir jos 
eigai, nes jų buvo labai daug, 
kas ir pridera didžiausiai Lietu
vių Bendruomenės apylinkei 
išeivijoje.

Gegužinę linksmino muzikan
tai iš Lietuvos su polkomis ir 
amerikietiškomis (gal tokios ir 
lietuviškos?) „roko” melo
dijomis. Žaidimuose, virvės 
traukime jaunieji lietuvaičiai 
laimėjo prieš senuosius lietu
vaičius su pačiu pirmininku. 
Jaunimui lengva nugalėti 
„senukus”. Gerai sekėsi ir puo
dų daužymas užrištomis akimis. 
Paskutinė šio sezono gegužinė 
PLC labai pavyko.

Br. J.

NEBEVEIKS MONTESSORI 
MOKYKLĖLĖ

Šių mokslo metų pradžioje 
čikagiečius lietuvius nemalo
niai nuteikė žinia, kad, 30 metų 
veikę Marųuette Parke, Kriau- 
čeliūnų vardo Vaikų nameliai 
uždaro savo duris ir daugiau ne- 
beglobos lietuviukų, nebemokys 
jų savarankiškai tvarkytis 
pagal Montessori metodą. Dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, nuo pat 
pradžios leidęs Vaikų na
meliams nemokamai naudoti 
patalpas, gavo tokio turinio 
laišką iš Amerikos Lietuvių 
Montessori draugijos pirmi
ninko Juozo Kapačinsko:

„Rašau jums laišką su liūdna 
žinia, kad ALM draugijos direk
toriai yra nutarę uždaryti ‘Vai
kų namelius’ — mūsų Mon
tessori mokyklėlę, kuri veikė 
per 30 metų Jūsų patalpose, 
Marųuette Park rajone. Jau ke
lis metus patyrėme mažėjantį 
mokinių skaičių ir kartu su tuo, 
blogėjančią finansinę padėtį. 
Pagaliau mokyklėlės iždas yra 
visai sumažėjęs ir nenumatome 
galimybės užregistruoti pakan
kamai vaikų, kad galėtų 
mokyklėlė toliau veikti.

ALM draugija nuoširdžiai 
dėkoja Jūsų šeimai už pastato 
užlaikymą ir už pastovią 
paramą per tą laiką, kai šimtai 
vaikučių patyrė Montessori 
auklėjimą lietuviškoj aplinkoj. 
Jūsų dėka turėjom tuos ‘Name
lius’, kuriuos naudojom, tol, kol 
buvo įmanoma.

Taip pat turėjom pagrindą, iš 
ko augti. Kai ‘Vaikų nameliai’ 
klestėjo, mes įsteigėm antrą mo
kyklėlę. Nors liūdna, kad užda
rom vieną mokyklėlę, bet džiau
giamės, kad Lemonto ‘Žibu
rėlyje” dabar turim per 40 mo
kinukų, ir galim toliau tęsti lie
tuvišką Montessori auklėjimą”.

Lietuvos Vyčių 36 kuopos 

pirmas poatostoginis susi- 

p.p. Balzeko muziejuje, 6500 S. rinkimas vyks pirmadienį, rug- lietuviškus papročius ir įvykius. 
Pulaski Rd. Visuomenė kviečia- sėjo 18 d., 7:30 vai. vak. Nekalto J°ms įdomu, kad aš galiu su 
ma gausiai dalyvauti. Rengia Prasidėjimo parapijos mokyklos 9avo Seime pasikalbėti kita 
Santara-Šviesa. salėje, 4420 So. Fairfield, Čika kalba, kuri joms nesuprantama.

(sk) goję. Visi nariai laukiami. Bet kartais aš manau, kad joms

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
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MEDUTIS

Nuo žiedelio prie žiedelio,
Nuo gėlytės prie gėlytės 
Ir daržely, ir prie kelio 
Per dienelę dūzgia bitės.

Jos prineš saldaus medučio 
Pilną gintarinį korį.
Bus sveteliams, bus ir Kūčioms, 
Bus ir tau, jėi tu jo nori.

Tėčiui medų kopinėjant,
Bėgu slėptis į verandą.
Bėgu, bėgu, nesuspėju, —
Man bitelė papt į žandą.

Oi, kaip skauda, oi, kaip gelia, 
Net akyse daros juoda.
Gavau bučkį nuo bitelės 
Ir medučio pilną puodą.

Laimutis B. Švalkus

MANO „DVIGUBAS” 

GYVENIMAS

Aš esu lietuvaitė, bet gimiau 
ir gyvenu Amerikoje. Kai mo
kiausi kalbėti, mano pirmieji žo
džiai buvo lietuviški. Mama 
mane veždavo į „Tėvynės žibu
rėlių” darželį, kur visi lietu
viukai mokėmės lietuviškų dai
nelių. Kai suėjo man penkeri 
metai amžiaus, pradėjau lanky
ti mokyklą. Man buvo keista, 
kad visi vaikai nemokėjo kal
bėti lietuviškai. Bet greitai, pri
pratau ir pati gerai išmokau 
kalbėti angliškai. Namuose su 
šeima kalbuosi lietuviškai, bet 
kartais pamirštu ir pradedu 
kalbėti angliškai. Tada man 
mama primena,” kad reikia 
kalbėti lietuviškai. Kartais man 
atrodo, kad kalbėti angliškai 
yra bloga, nes mama, arba mo
čiutė bei senelis liepia kalbėti 
tik lietuviškaį.,

Dabar, kai esu vyresnė, kas
dieninė mokykla užima daug 
laiko. Ne tik reikia daug 
pamokų paruošti, bet dalyvauju 
ir įvairiuose užsiėmimuose. Aš 
ne tik matau savo amerikietes 
drauges kiekvieną dieną, bet 
ruošiu pamokas, kalbu su 
draugėmis telefonu, žiūriu tele
viziją ir gyvenu krašte, kur 
viskas vyksta anglų kalba.

Savo lietuves drauges daž
niausiai matau tik savait
galiais. Aš jas pažįsta nuo pat 
mažens. Mes kartu buvome 
darželyje ir kartu žaidėme. Nors 
aš savo lietuves drauges matau 
rečiau, bet jaučiu, kad jos mane 
geriau supranta. Tas yra turbūt 
todėl, kad ir jos turi „dvigubą” 
gyvenimą. Jos irgi lanko ameri
kietiškas mokyklas ir turi kitas 
drauges. Kai aš joms pasakoju, 
ką aš veikiu kasdieninėje mo
kykloje, jos supranta, nes ir jos 
panašiai daro. Kai aš stengiuosi 
savo amerikietėms draugėms 
paaiškinti apie lituanistinę 
mokyklą, stovyklas, dainų ir 
šokių šventes, joms viskas 
sunkiai suprantama, nes jos 
nėra to išgyvenusios.

Kartais jaučiu, kad gyvenu 
dvigubu gyvenimu. Mano vardą 
ir pavardę ištaria skirtingai 
amerikietiškoje mokykloje. Kar
tais mano draugės pyksta, kad 
negaliu šeštadieniais dalyvauti 
kokiame mokyklos užsiėmime, 
arba kartu su jomis žaisti. Aš 
turiu dvi draugių grupes. Mano 
lietuvės draugės nepažįsta 
mano amerikiečių draugių. 
Amerikietės žino tik apie vieną 
mano gyvenimo dalį, nors aš 
joms dažnai papasakoju apie

Sustokite! Mes jau giliai žemėje.
Iš Alg. Gustaičio knygos vaikams „Sodininkai”

Piešė Ilona Brazdžionienė

mano šeima atrodo truputį 
keista. Kartais yra sunku joms 
išaiškinti viską ir turėti du 
gyvenimus, bet aš negaliu įsi
vaizduoti koks būtų mano gyve
nimas, jei nebūčiau lietuvaitė.

Rūta Švarcaitė, 

Clevelando Šv. Kazimiero lit.
m-los mokinė

ĮSPŪDINGIAUSI

MOMENTAI

Man labiausiai patiko 1994 
Neringos stovykloje sporto 
diena. Komanda „Gaisrinin
kai”, kurioje aš lošiau, laimėjo 
pirmą vietą. Aš laimėjau penk
tą vietą vienos mylios bėgime. 
Buvo smagu žaisti įvairius žai
dimus. Visa diena buvo labai 
smagi!

Marius Hauser, 5 namelis

SUSIPAŽINK SU 

ŽEMAITIJA

Piliakalniai

Lietuviai piliakalnius su
pildavo aukštumose prie eže
rų ir upių. Mūsų protėviai 
piliakalnius naudojo apsi
gynimui nuo priešų. Jie nuo 
piliakalnių į priešus ritino sto
rus rąstus, pylė verdantį van
denį, akmenis ir šaudė strėlėmis 
iš lankų. Gedimino kalnas yra 
piliakalnis prie Neries ir Vil
nelės. Lietuviai dabar brangina 
piliakalnius. Dabar ant pilia
kalnių rengia įvairias šventes ir 
iškilmes.

Rita Bradūnaitė

Mano juokingiausias įvykis 
1994 Neringos stovykloje buvo, 
kai Skaidrys de Sa Pereira 
paėmė Dainiaus pagalvę ir pra
dėjo su ja mušti Dainiui per 
galvą. Visi kiti prisidėjo prie to 
žaidimo ir prasidėjo pagalvių 
kova. Skaidrys išbėgo iš mūsų 
namelio ir nebegrįžo. Jis gyvena 
šeštame namelyje.

Andrius Knašas, 5 namelis

Mano linksmiausias momen
tas buvo 1994 Neringos sto
vykloje, kai žaidžiant futbolo 
žaidimą, gavau kamuolį iš Tado. 
Su tuo kamuoliu bėgau tiesiai 
į akmenį ir parvirtau. Nors man 
koja labai skaudėjo, buvo labai 
juokinga ir mes visi juokėmės. 

Tomas Stanton, 5 namelis

Medvėgalio piliakalnis

Medvėgalio pilis buvo pasta
tyta ant aukščiausio kalno 
Žemaitijoje. Medvėgalio pilis 
minima raštuose 1316 metais, 
bet aš manau, kad jau seniau 
stovėjo ši pilis.

Kai kryžiuočiai Medvėgalio 
pilį užpuolė, visi žmonės, kurie 
gyveno aplink Medvėgalį, bėgo 
su savo visu turtu į Medvėgalio 
pilį. Jeigu jie būtų likę savo 
namuose, kryžiuočiai būtų juos 
sugavę, pakrikštiję, padarę 
vergais arba nužudę.

Per daug puolimų kryžiuočiai 
labai žiauriai kankino ir žudė 
žemaičius. Kai piliakalnyje 
maisto pritrūko, žemaičiai 
išleido dvi mergaites (gal jos 
buvo vaidilutės) į Varnių pilį pa
galbos prašyti. Jos žemaitiškai 
pasakė: „Mudvi galim”. Nuo to 
pasakymo Medvėgalio pilis gavo 
tą vardą.

Man atrodo, kad šios pilies ne
bėra, bet kalnas Lietuvoje buvo 
apsaugotas kaip istorinė vieta.

Lina Šeštokaitė, 

Abi Baltimorės Karaliaus Min
daugo lit. m-los mokinės.

(„Mūsų žinios”)

Man labai patiko 1994 Nerin
gos stovykloje giros darymas. Aš 
su vadovu Viktoru padarėme 
girą. Jis mums paaiškino, kaip 
daryti girą ir ją darėme. Tą girą 
išgėrėme per Neringos 25 metų 
vakaronę.

Petras Matukas, 6 namelis

Mano įdomiausias ir links
miausias momentas Neringos 
1994 stovykloje buvo sūrio 
gaminimas. Viktoras stengėsi 
mus visus išmokyti gaminti 
lietuvišką sūrį. Pieną virėme 
virš ugnies puode. Po to gami
nome girą. Viktoras yra labai 
gabus vadovas, nes jis tik moka 
tokius dalykus daryti.
Lidija Puterytė, 12 namelis

Visi Neringos stovyklos sto
vyklautojai (Neringa 1994, 25 
metai).

J
KAZIUKO MUGE

Bostono skautai suruošė įspū
dingą mugę. 1995 metų kovo 
mėn. 5 dieną, Piliečių klubo 
salėje. Buvo švenčiama švento 
Kazimiero diena. Ši diena pra
sidėjo sueiga. Tuoj po sueigos 
buvo mugės atidarymas. Sesė 
Laima Kiliulienė pakvietė po 
vieną skautą ir skautę iš kiek
vienos draugovės kaspino 
perkirpimui ir kartu mugės 
atidarymui. Po sueigos visi 
skautai ir skautės ėjo prie savo 
stalų aptarnauti susirinkusius 
svečius.

Buvo svečių ir pažįstamų iš 
arti ir toli. Daug svečių ėjo 
valgyti „Lithburgers”, pizzos ir 
kito lietuviško maisto. Žmonės 
mėgino savo laimę laimė
jimuose ir žaidimuose, valgė 
lietuviškus ir kitokius tortus. 
Kai žmonės pasisotino ir 
pavargo nuo įvairių žaidimų, jie 
ėjo pažiūrėti mūsų vaidinimo: 
„Ali Baba ir plėšikai”. Aš 
vaidinau Ali Babą, o mano 
draugai buvo. plėšikai, tarnai, 
karalius, asilas ir gyvuliukai. 
Mums visiems buvo labai sma
gu vaidinti apsirengusiems įvai
riais kostiumais. Po vaidinimo 
pasibaigė ir mugė. Dabar visi 
laukiame kitų metų mugės.

Gintas Adomkaitis 

Bostono lit. m-los mokinys.

KELEIVIAI IR LOKYS

Du draugai keliavo tuo pačiu 
keliu. Staiga prieš juos atsirado 
lokys. Vienas keleivis greitai 
įlipo į medį ir pasislėpė, o ant
rasis, vos nepakliuvęs žvėriui į 
nagus, krito ant žemės ir 
apsimetė negyvas. Lokys 
prikišo priėjo snukį, apuostė iš 
visų pusių, — žmogus net kvapą 
sulaikė. Mat,, sako, lokys lavono 
neliečiąs. Kai žvėris nurioglino 
(nuėjo), jaunikaitis, buvęs medy
je, nulipo žemyn ir paklausė 
bičiulį, ką lokys jam į ausį 
šnibždėjo (tyliai kalbėjo).

— Nekeliauk su draugais, 
kurie pavojuose vieną palieka! 
— atsakė tasai.

Pasakėčia rodo, kad tikri 
draugai pažįstami nelaimėje.

Ezopas

PASAKĖLĖ

Sugrįžus iš darbo tėvui, mama 
skundžiasi, kad Linukas šį 
vakarą negali užmigti. Tada 
tėvas sako sūnui:

— Jei aš tau pasekčiau pasa- 
ką,ar tu užmigtumei?

— Aš manau, kad užmigčiau.
Tėvas nusivedė Liną į 

miegamąjį, paguldė į lovą, o 
pats atsisėdo fotelyje ir pradėjo 
sekti pasakas.

Po valandos laiko, tyliai į 
miegamąjį kambarį įeina mama 
ir negarsiai tėvą klausia:

— Ar jau užmigo?
Vietoje tėvo atsliepia Linas:
— Tėvelis, baigęs trečią pa

sakėlę, užmerkė akis ir pradėjo 
snausti...

Vasario 16 tosios minėjimo programą ČLM atlieka A. Rimaitė, T. Mikužis 
ir V Jurųonaa. Nuotr. žukauilko


