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Algirdas Brazauskas 
nekandidatuos būsimuosiuose 

prezidento rinkimuose 
Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 

— Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas pareiškė, kad 
jis nekandidatuos per eilinius 
prezidento rinkimus, kurie 
įvyks gruodžio 21 dieną. 
„Politinė mano biografija gerai 
žinoma, kelios rinkiminės 
kampanijos išryškino viską, 
ką galima pateikti apie žmo
gų", sakė A. Brazauskas kal
boje per Lietuvos valstybinę 
televiziją pirmadienio vakarą. 

Jis pažymėjo, kad tiek jo 
oponentai Lietuvoje, tiek už
sienio spauda nuolat primena, 
kad dabartinis Lietuvos prezi
dentas yra buvęs Lietuvos 
komunistų partijos vadovas. 
Pastebėjęs, kad daugelyje kai
myninių Vidurio Europos val
stybių prezidentais išrinkti 
politikai, neturėję ryšių su 
komunistų partija, A. Bra
zauskas sakė, kad šiuo po
žiūriu Lietuvos valstybės 
įvaizdžiui „mano biografija 
yra didelis minusas". 

A. Brazauskas taip pat 
neslėpė nusivylimo, jo vertini
mu, nekonstruktyviais santy
kiais su Seimo valdančiąja 
konservatorių dauguma. 

A. Brazausko kalba per te
leviziją truko maždaug pusę 
valandos. Jis kalbos neskaitė, 
tik, kaip atrodo, buvo kai ką 
pasižymėjęs lape. Kalba nebu
vo itin sklandi, kai kuriose 
vietose prezidentas buvo pas
tebimai susijaudinęs. 

Po to televizijoje buvusiems 
žurnalistams A. Brazauskas 
sakė, kad išrinkus naująjį pre
zidentą, jis būsiąs „paprastas 
pensininkas". Jis atmetė prie
laidą, kad grįš į LDDP gretas. 
Iš tuomet valdančiosios LDDP 
A. Brazauskas išėjo, kai 1993 
metų vasarį buvo išrinktas 
Lietuvos prezidentu. 

Kalboje per televiziją A. Bra
zauskas sakė, kad jo sprendi
mas priimtas po ilgų svars
tymų ir dvejonių. 

A. Brazauskas atsisakė vie
šai įvardinti, kurį iš dabar jau 
žinomų kandidatų jis norėtų 

Valdo Adamkaus 
rinkimų štabas 

apskundė 
VRK sprendimą 

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 
— Vilniaus Apygardos teismui 
antradienį buvo įteiktas Valdo 
Adamkaus rinkimų štabo pa
reiškimas, kuriuo užprotes
tuotas Vyriausiosios rinkimų 
komisijos sprendimas ne
išduoti rinkėjų parašų rinki
mo lapų kandidatui į prezi
dentus V. Adamkui. 

VRK sekmadienį vėlai va
kare nusprendė neleisti V. 
Adamkui pradėti parašų rin
kimo procedūros, nusprendu
si, kad kandidatas gyveno 
Jungtinėse Valstijose, todėl 
negalėjo gyventi Lietuvoje, 
kaip to reikalauja Konstituci
jos 78-asis straipsnis. 

Pats kandidatas pirmadienį 
spaudos konferencijoje teigė, 
kad VRK buvo pateikti doku
mentai, įrodantys, jog jis 
įvykdo visas Lietuvos Konsti
tucijos nuostatas ir Prezidento 
rinkimų įstatymų reikalavi
mus. 

V. Adamkaus rinkimų štabo 
protestą nagrinėti paskirta 
teisėja Alma Urbanavičienė. 
Protestą teismas turi išna
grinėti per tris dienas nuo pa
reiškimo įteikimo. 

matyti savo poste. Jis pa
žymėjo, kad jam to neleidžia 
daryti iki vasario 25 d. 
užimamos prezidento parei
gos, o žmogus, už kurį jis pats 
balsuos, Jau dalyvauja prezi
dento rinkimų kampanijoje". 

„Mums reikia naujos kartos 
politikų prezidento", sakė A. 
Brazauskas. 

Jis pažymėjo, kad tikėjosi 
kitokių — pagarbesnių — san
tykių su pernai rudenį 
išrinktu Seimu. „Reikalinga 
elgesio kultūra, tolerancija, 
supratimas, kas yra valstybe 
ir jos prezidentas", sakė A. 
Brazauskas. 

A. Brazauskas prisipažino, 
kad jam palengvėjo, viešai 
paskelbus apie savo apsi
sprendimą. „Nors man labai 
liūdna", sakė valstybės vado
vas. 

Jis neatsisakys aktyvios po
litinės veiklos, nors tikrai 
žada nebedalyvauti partinėje 
veikloje. „Gal užsiimsiu tarp
tautine veikla, kaip ir daugu
ma buvusių prezidentų. Gal 
ką paves Europos Taryba, ar 
dar kas nors", užsiminė A. 
Brazauskas. 

Kandidatas Lietuvos prezi
dento rinkimuose, socialde
mokratų partijos vicepirmi
ninkas Vytenis Andriukaitis 
apgailestauja, kad prezidentas 
Algirdas Brazauskas pasi
traukia iš kovos. Jis nemano, 
kad dėl nesutarimų su Seimo 
dauguma vertėjo žengti tokį 
žingsnį. 

Spaudos konferencijoje an
tradienį V. Andriukaitis teigė, 
kad prezidentui taktiniai da
bartinės Seimo daugumos 
žingsniai neturėjo būti naujie
na ir jis tam turėjo būti pasi
rengęs. 

V. Andriukaičio nuomone, 
valstybės vadovo apsispren
dimą lėmė ir tai, kad už jo nu
garos nestovėjo didelė politi
nių partijų ir visuomeninių 
organizacijų koalicija. Tačiau 
V. Andriukaitis padėkojo A, 
Brazauskui už tokį ryžtingą 
žingsnį, kuris, pasak jo, „turi 
didelę istorinę prasmę". 

Jis A. Brazauską, kartu su 
V. Landsbergiu, pavadino iš
kiliausiais dešimties metų 
epochos žmonėmis. 

Spalio 6-osios vakar i ) buvo išgirstas ilgai lauktas viono iš cnlim , kandidatų į p rez iden tus gruodžio 21 d įvyk
siančiuose L ie tuvos prezidento r inkimuose Mums reikia iiaujn- Kartos pol i t ikg prezidento" , p a s a k ė d a b a r t i n i s 
Lietuvos v a d o v a s Ainird:u> Brazauskas , nusprendęs nedalyvauti rinkiminėje kovoje del p r ez iden to posto sekan
čiai kadenci ja i . 

V. G u l e v i č i a u s (ELTA) n u o t r : Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsberg is pasveikino Pasvalio 
miesto įkūrimo 500 metų minėjimo iškilmėse (09.20) dalyvavusį prezidentą Algirdą Brazauską 65-erių metų ju
biliejaus (09.22) proga. 

A. Brazauskas ir V. Landsbergis 
„modeliavo Lietuvos ateitį" 

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 
— Antradienį, prieš išvyk
damas oficialaus vizito į Pran
cūziją, prezidentą Algirdą 
Brazauską aplankė Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, kurio iniciatyva įvyko su
sitikimas. 

„Norėjau aplankyti prezi
dentą po jo kalbos per televi
ziją ir pasakiau jam, jog man 
gaila, kad jis nedalyvaus pre
zidento rinkimuose", žurna
listams sakė V. Landsbergis. 

Prezidentas A. Brazauskas 
žurnalistams sakė, kad su Sei
mo pirmininku jie aptarė 
„Lietuvos ateitį". Abu sutarė, 
kad prezidento rinkimai yra 
labai svarbus tarptautinės 
politikos požiūriu įvykis Lietu
vos gyvenime. 

A. Brazauskas sakė, kad su 
V. Landsbergiu „modeliavo, 
kaip susiklostys naujojo prezi
dento ir Seimo santykiai po 
rinkimų". Anot A. Brazausko, 
buvo aptarti keli galimi va-

vienas ar kitas kandidatas. 
Prezidentas nekonkretizavo, 
kokias kandidatūras jis aptarė 
su V. Landsbergiu. 

Pasak A. Brazausko, iš
skyrus V. Landsbergį, dau
giau nė vienas iš galimų kan
didatų į prezidento postą ne
buvo su juo susitikęs ir ne
skambino po to, kai jis pirma
dienio vakarą paskelbė neda
lyvausiąs rinkimuose. 

A. Brazauskas teigė, kad su 
V. Landsbergiu jie nediskuta
vo apie tiesioginėje TV laidoje 
pareikštus priekaištus dėl val
dančiųjų konservatorių nepa
garbos prezidentui. 

A. Brazauskas sakė, kad pir
madienio vakarą jam skambi
no Lenkijos prezidentas Alek-
sander Kwasniewski, o an
tradienio rytą — Latvijos va
dovas Guntis Ulmanis, kurie 
apgailestavo dėl jo sprendimo 
nedalyvauti prezidento rin
kimuose. 

Į prezidento rinkimų „kovą" stos 
ir LDDP kandidatas 

riantai, jei rinkimus laimėtų 

Centro sąjunga nepasitiki 
rinkimų komisijos pirmininku 

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 
- Centro sąjunga mano, kad 

Vyriausiosios rinkimų komisi
jos (VRK) pirmininkas Zeno
nas Vaigauskas nesugeba va
dovauti šiai institucijai ir keti
na jį apskusti. 

,Atsimenant praėjusių me
tų Seimo ir savivaldybių tary
bų rinkimų incidentus, gali
ma labai abejoti, ar VRK yra 

* Seimo narys krikščionis 
demokratas Algirdas Patackas 
kviečia pradėti diskusiją dėl 
buvusių KGB karininkų vi
siško atitraukimo iš Lietuvos 
valstybės gyvenimo. „Keturi 
KGB karininkai pretenduoja 
lemti, kam būti ar nebūti Lie
tuvos prezidentu, jie neslepia 
pretenzijų tiesiogiai veikti po
litikoje", spaudos konferenci
joje antradienį teigė A. Pa
tackas, siūlydamas pataisyti 
pilietybės ir rinkimų įstaty
mus ir uždrausti buvusiems 
KGB karininkams reikštis 
valstybės veikloje bei būti pil
naverčiais piliečiais. 

pajėgi organizuoti Prezidento 
rinkimus bei užtikrinti rinki
mų rezultatų patikimumą", 
teigiama antradienį išplatin
tame Centro sąjungos vadovų 
Romualdo Ozolo, Egidijaus 
Bičkausko ir Vidmanto Sta
niulio pareiškime. 

Jų manymu, VRK pirminin
kas sprendimą nesuteikti gali
mybės Valdui Adamkui daly
vauti prezidento rinkimuose 
padarė manipuliuodamas ko
misijos narių nuomone. 

Pasak pareiškimo, Z. Vai
gauskas nekreipė dėmesio« į 
faktą, kad visi Lietuvos Kons
titucijos reikalavimai yra 
įvykdyti pagal įstatymų tiems 
reikalavimams suformuluotus 
apibrėžimus, o taip pat reiškė 
nemotyvuotus kaltinimus. 
Juos Centro sąjunga vertina 
kaip šmeižtą. 

Rašte primenama, kad 
VRK nuo savo veiklos pra
džios nesugebėjo priimti netgi 
savo darbo reglamento. „Tei
sinio neapibrėžtumo rezulta
tas visada būna nekorektiškas 

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 
— LDDP prezidiumas antra
dienio rytą nusprendė LDDP 
tarybos posėdžiui savaitgalį 
pasiūlyti du galimus kandida
tus į Lietuvos prezidento 
postą — buvusį užsienio rei
kalų ministrą Povilą Gylį ir 
dabartinį LDDP vadovą Čes
lovą Juršėną. 

Opozicinės partijos vado
vybė tai nusprendė, kai dabar
tinis Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas paskelbė 
neketinąs kelti savo kandi
datūros būsimuosiuose prezi
dento rinkimuose. 

Č. Juršėnas žurnalistams 
sakė, kad jis pats partijos ta
rybos narius ragins balsuoti 
už P. Gylį, kuris yra jaunesnis 
ir geresnis, nes labiau atitinka 
Algirdo Brazausko apibrėžtus 
reikalavimus. 

P. Gylys buvo vienas LKP 
atsiskyrimo nuo TSKP vykdy
tojų, vienas LDDP įkūrėjų, be 
to, pasak Č. Juršėno, yra 
žinomas žmogus tiek Lietuvos, 
tiek tarptautinėje politikoje. 

Pasak Č. Juršėno, „visai pa
trauklus" kaip politikas yra 
socialdemokratų kandidatas 
Vytenis Andriukaitis. Tačiau 
LDDP vadovas apgailestavo, 
kad „kol kas, deja," jo partija 

elgesys", teigiama pareiškime. 
Centro sąjungos vadovybė 

įpareigojo savo frakciją Seime 
pareikšti nepasitikėjimą VRK 
rinkimų komisijos pirmininku 
Z. Vaigausku, kaip nesuge
bančiu „garantuoti itin svar
bios valstybės institucijos dar
bo tikslumo, aiškumo ir objek
tyvumo". 

nesulaukė socialdemokratų 
pakvietimo jį paremti ir ap
skritai per rinkimus veikti 
kartu su soedemais. 

Lietuviai ir latviai 
„pasidalino" oro 

erdvę virš Baltijos 
Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 

— Lietuva ir Latvija po ilgų 
derybų pagaliau rado kompro
misą dėl skrydžių valdymo re
giono virš rytinės Baltijos jū
ros pakrantės padalijimo. 

„Pirmadienį su kai kuriom 
išlygom mes sutikom su Latvi
jos pasiūlymu ir dar šiais me
tais pasirašysim sutartį", 
spaudos konferencijoje antra
dienį sakė susisiekimo minis
tras Algis Žvaliauskas. 

Jei dokumentas bus pasira
šytas, Lietuva atgaus 40 kilo
metrų pločio oro erdvės „kori
dorių**, palikdama Latvijai 
naudoti oro transporto marš
rutą į Rygą ir neimdama už jį 
mokesčio. 

Susisiekimo ministerija 
dar šią savaitę įteiks savo pa
siūlymus Užsienio reikalų mi
nisterijai, kuri galutinai iš
spręs ginčą. 

* Krašto apsaugos vice
ministras Edmundas Simanai
tis spaudos konferencijoje ant
radienį sakė, kad studentai į 
užsienio valstybių mokyklas 
bus siunčiami, atsižvelgiant į 
specialistų poreikį. Jų skai
čius priklausys nuo K \ *T biu
džeto, kuriam didėjant, dau
gės ir mokytis į užsienį išvyks
tančių karių. „Mūsų kariuo
menė turi pasiekti pakanka-

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

Belfaste antradienį prasidėjo pirmos pilnavertes politinės 
derybos del taikos britų valdomoje Šiaurės Airijoje, kurioje be
veik 3 dešimtmečius siautėjo smurtas, pranešė britų atstovai. 
Šiaurės Airijos katalikų mažumai ir protestantų daugumai de
rybose atstovauja iš viso aštuonių partijų delegacijos. Pasak 
Reuters, tokios esminės derybos surengtos pirmą kartą nuo 
1921 metų. Jas pavyko surengti po tris metus trukusių Brita
nijos ir Airijos vyriausybių pastangų. 

Gaza. Dvasinis grupuotės „Hamas" vadovas pirmadienį grį
žo į Gazos ruožą. Sheik Ahmed Yassin į namus galėjo sugrįžti, 
kai Izraelis jį išlaisvino mainais į du Jordanijoje kalintus „Mo-
ssado" agentus. Izraelis ir Jordanija slapta dėl mainų derėjosi 
beveik dvi savaites. Izraelio premjeras Benjamin Netanyahu 
mainams nepritarė, nes toks žingsnis prieštarauja jo kovos su 
terorizmu principams. 

Maskva. Liberalių pažiūrų Rusijos politiko Grigorij Jav-
linskij vertinimu, NATO plėtimasis pavojaus Rusijai nekelia. 
„Tačiau jeigu į NATO bus priimtos Baltijos valstybės, tai ne
bus naudinga Vakarų valstybėms*', sakė G. Javlinskij, kuris 
laikomas kandidatu į Rusijos prezidento postą naujo tūkstant
mečio pradžioje. Anot jo, NATO yra tipiškas biurokratinės sis
temos pavyzdys. „Jeigu tokia sistema nežino, ką jai dar kons
truktyvaus nuveikus, ji pasirenka plėtimąsi", sakė jis. 

Beijing. Kinija antradienį įspėjo Europos valstybes dėl „la
bai sunkių pasekmių", kurios gresia dėl Taiwano vicepreziden
to Lien Chan vizito. „Kinijos vyriausybė neturi kito pasirinki
mo, tik griežtai reaguoti. Mes prašome susijusias valstybes... 
neleisti Lien Chan apsilankyti, arba tai sukels labai sunkias 
pasekmes dvišaliams santykiams", pareiškė žurnalistams Kini
jos URM spaudos atstovas Shen Guofang, vertindamas Lien 
Chan priėmimą, kaip kišimąsi į Kinijos vidaus reikalus. Lien 
Chan sekmadienį išvyko iš Taiwano 10-12 dienų vizito į Euro
pą, tačiau Taibei nepranešė, kurias valstybes jis aplankys. 

Vašingtonas. Išlydėjusi savo dukrą Chelsea studijuoti į ko
legiją, JAV pirmoji ponia Hillary Rodham Clinton pradeda už
sienio keliones, kurių gausa, pasak AP, ji galėtų varžytis su bet 
kuriuo valstybės sekretoriumi. Šią savaitę ji vyksta į Panamą, 
o iki metų pabaigos aplankys Lotynų Ameriką, Airiją bei Rusi
jos kaimynes nepriklausomas valstybes, buvusias Sovietų 
Sąjungos respublikas. Pasak AP, paprastai H. Clinton keliau
davo į užsienį pasaulio moterų ir vaikų reikalais, tačiau šį ru
denį ji sutelks dėmesį į demokratijos plėtrą. „Aš norėčiau pasi
imti su savimi visus amerikiečius paauglius, kad jie pamatytų, 
kaip mūsų valstybė atrodo per atstumą. Jie pamatytų, ką kiti 
žmonės ištveria, bandydami išlaikyti demokratiją, ir nebūtinai 
laikytų savaime suprantamomis — kaip, manau, pernelyg 
daug amerikiečių laiko — tas dovanas, kurias mes turime", 
neseniai sakė H. Clinton per susitikimą su žiniasklaida. Nu
matomi H. Clinton vizitai į Rusiją, Ukrainą ir Uzbekistaną, 
pranešė jos atstovė spaudai Marsha Berry. 

Jeruzalė Izraelio ir palestiniečių derybos antradienį at
naujintos po ilgos krizės. Pasak Reuters, derybų atnaujinimą 
nustelbė tai, kad „Hamas" steigėjas Sheik Ahmed Yassin su 
triumfu grįžo į Gazą, kur jį sveikino rėmėjai. 

Minskas. Mogiliovo tardytojai mano, kad Baltarusijos parla
mentaro ir valstybės kontrolieriaus nužudymas yra užsakytas 
nusikaltimas, kurio pėdsakai veda į Rusiją. Pirmadienį ligoni
nėje mirė rytą per pasikėsinimą sunkiai sužeistas Baltarusijos 
Valstybinio susirinkimo Atstovų Rūmų narys, artimas prezi
dento Aleksandr Lukašenko draugas Jevgenij Mikoluckij, kuris 
dirbo ir Mogiliovo srities valstybės kontrolės komiteto pirmi
ninku. Ši įstaiga ir jos vadovas turi faktiškai neribotas galias, 
ir ji yra viršesnė už kitas teisėsaugos struktūras, įskaitant 
KGB. Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko paskelbė 
ultimatumą nusikaltėliams ir įstatymus pažeidžiančioms ko
mercinėms struktūroms, žadėdamas imtis griežtų represijų, jei 
per savaitę valdžiai nebus pateikta informacija apie valdininko 
nužudymą. „Jie ilgai tykojo prezidento. Nepavyko", sakė Bal
tarusijos vadovas savo draugo laidotuvių gedulo mitinge. „Tai 
— iššūkis, ir aš negaliu jo nepriimti", tvirtino jis, pareikšda
mas, kad „nuo šios dienos už mažiausią teisėsaugos pažeidimą 
respublikoje bus baudžiama nedelsiant". 

Ottawa. Kanadoje penktadienį kilo pasipiktinimo banga, 
kai išaiškėjo, jog nepavykusiame Izraelio slaptųjų tarnybų 
rengtame pasikėsinime buvo pasinaudota vogtais bei padirb
tais Kanados pasais. Nepatenkintoje Ottavvoje buvo aiškiai už-
•siminta apie galimas atsakomąsias priemones prieš žydų vals
tybę. Kanados vyriausybė, pareiškusi, jog užsienio agentų nau
dojimasis jos pasais yra nepriimtinas, konsultacijoms atšaukė 
savo ambasadorių Izraelyje David Berger bei patvirtino svars
tanti tolesnius veiksmus. 

Islamabadas. Didžiosios Britanijos karaliene Elizabeth II 
antradienį atvyko į Islamabadą. Šiuo vizitu karaliene pradėjo 
šešių dienų viešnagę Indijoje ir Pakistane, kurios metu pažy
mės šių valstybių nepriklausomybės nuo Didžiosios Britanijos 
50-metį. 

mą ir pasirengimo lygį, ir ko
vinį pajėgumą, atitinkanti 
NATO standartus", pažymėjo 
E. Simanaitis, pridurdamas. 
kad dabartinis KAM biudže
tas negali patenkinti šių po
reikių. Kiekvienas mokytis 
siunčiamas kariūnas po moks
lų grįš dirbti specialistu j kon
krečia darbo vieta. 

KALENDORIUS 
Spalio 8 d : Marcelis, Be

nediktas. Sergijus. Alminas. 
Daugas. 

Spalio 9 d : Šv. Denis ir 
draugai, šv. Jonas L*-onardi. 
Dionizas, Rustikas, Eleuteri-
įus. Branjjuolė. 

A •MM 
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* DRAUGAS, treciadier 

O D ^ T Redak to r . 

LSS TARYBOS A 
POSĖ 

Dalyvia i : 
LSS Taryba, balsavimo tei

sėmis 
LSS Vadovybės nariai, pa-

sisakymo teisėmis 
LSS nariai kviečiami daly

vauti stebėtojais 
Dalyvaujame uniformuoti 
T ik s l a s : 
Diskutuoti Sąjungos dabar

ties reikalus 
Aptarti ateities veiklą 
Informuoti apie 1998 m. 

VIII Tautinę Stovyklą 
Susitikti, pabendrauti 
Me todas : 
Dviejų dienų posėdžiai 
Pranešimai 
Šakų reikalai 
Rinkimų pasisakymai, dis

kusijos ir balsavimai 
Sveč ia i : 
Lietuviškų organizacijų at

stovai 
Spaudos atstovai 
Kviečia : 
Tarybos Pirmija 
L a i k a s : 
1997 m. spalio mėn. 18-19 

d., šeštadienį ir sekmadienį 
Vie ta : Lietuvių centras, Le-

mont, IL 

LSS TARYBOS i 
POSĖ 

DARBO! 

ŠEŠTADIENIS; 1997 m. 
spa l i o 18 d. 

8 — Registracija 

9 — Atidarymas: v.s. fil. Lai
ma Kiliulienė 

Lietuvos himnas 
Malda: v.s. fil. kun. Antanas 

Saulaitis, SJ 
Sveikinimai: v.s. fil. Laima 

Kiliulienė 
9:15 Pranešimai: 
LSS Tarybos pirmininkė, 

v.s. Birutė Banaitienė 
LS Brolijos Vyriausias 

Sktn.. v.s. fil. Albinas Sekas 
LS Seserijos Vyriausia 

Sktn., v.s. fil. Rita Pencylienė 
Akademinio Sk. Sąj. Vadijos 

pirm., s. fil. Rimas Griškelis 
Klausimai ir diskusijos 

10:45 — Pertrauka 

11 — Pranešimai: 

LSS Atlanto rajono vadas 
v.s. Bronius Naras 

Australijos rajono vadas v.s. 
Henrikas Antanaitis 

Europos rajono vadė v.s. 
Vida Gasperienė 

Kanados rajono vadė v.s. fil. 
Rūta Žilinskienė 

Ramiojo Vandenyno rajono 
vadė v.s. fil. Zita Rahbar 

Vidurio rajono vadas v.s. 
Gediminas Deveikis 

Pietų Amerika 
Klausimai ir diskusijos 

12 — Pietūs 

1 — Pranešimai 

LS fondas: v.s. fil. Petras 
Molis 

Liet. Sk. paramos sąskaitos 
apyskaita; v.s. Birutė Banai
tienė 

Garbės Teismas; v.s. Danute 
Keršienė 

LSS Kontrolės Komisijos 
pirm.; j.p.s. Algis Jonušas 

„Skautų aido" red.; v.s. kun. 
Antanas Saulaitis, SJ 

„Pelėdų" skiltis: v.s. fil. Hali
na Plaušinaitiene 

„Skautų aido" administra-

is, 1997 m. spalio mėn. 8 d. 

UTYBĖS 
elias 
j.v.s. Irena Regienė 

KIVAIZDINIS 
3IS 

DIENOTVARKĖ 

ŠEŠTADIENIS, s p a l i o 18 

8 v.r. — Registracija 
9 — Atidarymas 
9:15 — Pirmijos pranešimai 
10:45 — Per t rauka 
11 — Rajonų pranešimai 
12 — Pietūs 
1 — LSS Padalinių praneši

mai 
2 — LSS rinkimuose balsuo-

ų nuomonių aptar imas 
3 — Pertrauka 
3:15 — Pranešimai 
4:30 — Skirstomės 
6:30 — „Puota jūros dugne" 

SEKMADIENIS, spa l i o 19 
i . 

8:45 v.r. — Renkamės baž
nyčios vestibiulyje (Lietuvių 
:entre, Lemont) 

9 — Mišios 
10 — Kava 
10:30 — Pranešimai 
12 — Posėdžio įvertinimas 
12:15 — Posėdžio uždary

mas 
12:30 — Užkandžiai 

JOVAIZDINIO 
)ŽIO 
VARKĖ 

tore; v.s. Albina Ramanaus
kienė 

Ūkio skyrius; v.s. Pranas 
Pakalniškis 

Archyvas; v.s. Jonas Paronis 
Klausimai ir diskusijos 

2 — LSS rinkimuose balsuo
tų nuomonių aptarimas: v.s. 
fil. Sigitas Miknaitis 

3 — Pertrauka 
3:15 — Pranešimai 

1998 m. VIII Tautinė Sto
vykla; v.s. Birutė Banaitienė 

Klausimai ir diskusijos 

4:30 — Skirstomės 

6:30 — „Puota jūros dugne", 
Pasaulio Lietuvių centre, Le
mont, IL. 

SEKMADIENIS: 1997 m . 
spal io 19 d. 

8:45 — Renkamės Lemont 
bažnyčios vestibiulyje 

9 — Mišios 

10 — Kava posėdžių salėje 

10:30 — LSS ryšiai su Lietu
vos skautų organizacijomis ir 
dalyvavimas TS Lietuvoje — 
v.s. Birutė Banaitienė. 

Klausimai ir diskusijos 

12 — Akivaizdinio posėdžio 
įvertinimas 

12:15 — Posėdžio uždary
mas; v.s. fil. Laima Kiliulienė 

12:30 — Užkandžiai 
v.8. B i r u t ė B a n a i t i e n ė 
LSS Tarybos pirmininkė 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Spal io 17 d.— Jūrų skautų 
75 metų ir jūrų skaučių 60 
metų veiklos sukakties iškil
minga sueiga-minėjimas PLC, 
Lemonte. Pradžia 7:30 v.v. 

Spal io 18 d. — Jūrų 
skautų ir skaučių metinė 
„Puota jūros dugne" PLC Le
monte. 

Lietuvių 
kairėje — 

LIE 

Lietu 
skelbia 
konkur 
narėms 
sąlygon 

l . G F 
Jauni 

tės (vii 
briukai 
nesniųj 
draugo 

Tems 
skau tu 

Konk 
ruošia 
aiškina 
taut i . I 
t ruotas 
niais ir 

arba 
Drau 

knygą" 
dėl drs 
ka ski 
pius su 
a t i t ink 

2. GI 
Skau 

skautą 
skautą 
budžia 
ir A.S. 

T e m 
s k a u t 

Konl 
ruošia 
ryškin 
tų org 
kas m 
t.t. Pr 
ruotas 
niais , ; 

3 . Li 
Tem< 

1998 
to ant* 

4. SI 

a. 
s k a u t 

Rasi 
pesnis 
puslap 
kų. ilii 

Drai 
dėlė 
mažia 

P r e 
I vie 

50dol 
Dra 

premi 
vėliau 

Spi 
vių S 
ak i va 
Lemo 

Spi 
Skau 
riaus 

La 
nio S 
skyri 

U 
fondo 
2 vai 

Skaučių Seser i jos vadi ja . II eil. t rečia iš deš ines l 
• VS Pavaduo to ja v s M a r y t e Utz . 

TUVIU SKAUTŲ SĄJl 
RAŠINIU KONKURS; 

vių skautų sąjunga 
1998 metų rašinių 

są L.S.S. n a r i a m s ir 
šiomis nurodytomis 

lis: 

t U P Ė A : 
jsnieji skauta i ir skau-
kiukai, paukš ty tės , be-
, ūdrytės), a rba J a u -
ų skautų . skaučių 
vė. 
a — „ M a n p a t i n k a 
Įut i" 
urso dalyvis/dalyvė pa-
projektą, ku r i ame pa-
i, kodėl pa t inka skau-
'rojektas gali būt i ilius-

nuotraukomis , pieši-
kt., 

govė paruošia „didelę 
, kurioje išryškina ko-
lugovės na r i ams patin-
lutauti. Knygos pusla-
idaro narių piešiniai su 
amomis an t r a š t ėmis . 

EUJPĖB: 
itai, skautės , pri tyrę 
i, prityrusios skau tės , 
i vyčiai, vyr. skautės , 
i, gintarės, Korp! Vytis 
D. 
a: „ P a s i r i n k a u ž e n g t i 
i šku t a k u " 
įurso dalyvis/dalyvė pa-

projektą, ku r i ame iš-
a kodėl pasir inko skau-
janizaciją — kas riša? 
totyvuoja? ko siekia? ir 
ojektas gali būti iliust-

nuotraukomis, pieši-
iškarpom ir kt. 

Ū K A S : 
os turi būti išsiųstos iki 
m. balandžio 18 d. (paš-

ipaudos data) . 

JSKIRSTYMAS: 
J a u n e s n i e j i s k a u t a i , 
ė s : 
nelis turi būti ne t rum-
, kaip vieno rankraščio 
>is (neįskaitant nuot rau-
ustracijų). 
igovės projektas — „di-
knyga", turi turė t i ne 
u kaip 10 didelių lapų. 

mijos: 
>ta — 75 dol., II vieta — 
., III vieta — 25 dol. 
ugovėms bus ski r ta kita 
ja, kuri bus paskelbta 

»lio 18 i r 19 d . — Lietu-
kautų sąjungos Tarybos 
iždiniai posėdžiai PLC, 
nte. 

alio 31 d . — Akademinio 
tų sąjūdžio, Čikagos sky-
metinė šventė. 
p k r i č i o 1 d. — Akademi-
kautų sąjūdžio , Čikagos 
aus metinė šventė. 

i p k r i č i o 9 d. — Vydūno 
45 m. veiklos minėjimas 
p.p. PLC. Lemonte . 

b . S k a u t a i , s k 
r ę s k a u t a i , 
s k a u t ė s (ir kit 
amžiaus grupės) 

Rašinėlis turi 
pesnis, kaip d 
puslapiai (neįsl 
raukų, iliustracij 

P r e m i j o s : I 
100 dol., ĮI,viei 
III vieta — 50 do 

c. S k a u t a i 
s k a u t ė s , h u d ž i 
K o r p ! Vy t i s i r A 

Rašyta medžiž 
ne trumpesnė, k 
raščio puslapiai 
nuotraukų, -iaiusl 
PU)-

P r e m i j o s : 
I vieta —' 150 

— 100 dol., m vi 

5. PRISTATY 
Po rašiniu pa: 

vardžiu, pažyri 
grupę ir vieneto 
atskirą užktijuo 
savo tikrą pa 
adresą, telefono 
sudėti į voką i 
džiaga išsiųsti 
Laima Kiliulie 
K o n k u r s a s , ' 1 7 
Lexington, MA ( 

6. MECENA1 
L.S.S. Tarybo 

dojanti prel. s.« 
Lietuvių fonde 
mos palūkanas. 

VERTINIMĄ 
Speciali komi 

8. PASTABO 

Patar t ina v y p 
rašinius ruošti 
Tuo būdu konk 
gos dalis, o ne 
linis apsunkinii 

Įsijungimas 
konkurso pasi 
lausys nuo vac 

LSS Krolijos vac 
Uitis -J»»CIUR, vs I 
J .mušk i s , vs ( J « 
to raj . v a d a s , s.fi 

iŠ Vyriausia Skautininke vs Iii Kita rVncylieue 
Nuotr. V i k t o r o Ki 

NGOS 
LS 
lutėn, pr i ty-
p r i t y r u s i o s 
s tokio pat 

ūti ne trum-
rankraščio 

i i tant nuot-
Į, iškarpų). 

vieta — 
i — 75 dol., 

yč i a i , vyr. 
i, g i n t a r ė s , 
S J ) . 
ja turi būti 
tip du rank-
(neįskaitant 
acijų, iškar-

dol., II vieta 
ta — 75 dol. 

1AS: 
įrašyti slapy-
ėti amžiaus 
mvadinimą. J 
ą vokelį įdėti 
ardę, vardą, 
lumerį, viską 
su visa me-

šiuo adresu: 
ė — L.S.S. 
Tyler Road, 

2173. 

pirmija, nau-
uozo Prunskio 
paskirtos su-

įja. 

č mažiesiems, 
sueigos metu. 
rsas bus suei-
kažkoks paša-
įas. 

konkursą ir 
ekimas prik-
)vų ir vadovių 

VISI KVIEČIAMI l 
JŪRV SKAUTU 

JUBILIEJINĘ ŠVEN1 

Jū rų skautų 75 metų ir 
skaučių 60 metų veiklos 
kaktis skautės ir skautai 
minėjo šios vasaros Čik 
„Kuršių marios" stovy 
Rakė. Rudeniui atėjus ir 
kyklose mokslo metams p 
dėjus, susirinkę sueigose 
tuanicos" tunto jūrų skaut 
„Nerijos" tunto jūrų skž 
daugiau susipažįsta su ši 
sukaktimis, plačia pra< 
jūrų skautų veikla ir, be a 
galvoja ir planuoja apie 
los tęstinumą ateityje, 
visi norėtų būti dalyviais 
organizacijos 100 metų . 
liejaus šventėje. 

Šiuos sukaktuvinius n 
baigdami susirinksime 
droje iškilmingoje sueig 

tinkamo dėmesio ir konl 
vertės supratimo. 

Jei reikėtų papildomos : 
macijos, skambinkite L* 
Kiliulienei (617) 861-146J 

Sėkmės rašyti! 
Lietuvių Sk; 

Sąjungos T a r 
p i r 

l-SS Kajumi \MU-< ir va.t.n 
Rahbar, JAV Vidurio raj. — 
fil. — Rūta Žilinskiene ir Atl 

JOS 
č o 

DRAUC 
(USPS-ltlM 
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Published daily exept Sundays and 

Tuesdays follovving Monday observanc 
Dec. 26th and Jan. 2nd by the Lithuania 
W 63rd Street. Chicago. IL 60629-5589. 

Penodical class postage paid at Chi( 
offices. 

Subscription Rates: 595 00 Foreign cc 
Postmaster: Send address changcs to D 
Chicago, IL 60629. 

Mažinant pašto išlaidas, pakvitavim 
nesiunc'iami Ant DRAUGO prie kiekvi 
|o mokesti pažymima, iki kada yra užs 

DRAUGO prenumerata yr; 
met 

JAV $95 
Kanadoje ir kitur (US.) $11 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55 
Kanadoje ir kitur (US.) Sbl 
Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargo) $10 
Tik šeštadienio laida $5J 
Užsakant į užsienį 
oro paštu $5C 
Tik šeštadienio laida $lf 

Vyriausia redaktorė - Danį 
Administratorius - Valei 

Moderatorius - kun. 
• Administracija dirba kasdien nuo 8:; 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 
• Redakcija už skelbimų turini neatsak 
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nesaugo Prašome siunčiant pasilikti k 

ūrų 
SU-
pa-
igOS 
loję 
mo-
asi-
,Li-
li ir 
įtės 
mis 
ties 
>ejo, 
eik-
Juk 
>avo 
ubi-

etus 
ben-
je -

urso 

į fo r -
imai 

u t u 
bos 
nija 

minėjime penktadienį, spalio 
17 d. , 7:30 vai. vak. Pasaulio 
Lietuvių centro Lemonte „Bo
čių" menėje. Bus trumpa 
iškilmingoji dalis, programa ir 
pabendravimas — vakaronė. 
Minėjimo vadovė jvs. Violeta 
Pautienė. Visi jūrų skautai,-
ės, skautininkai,-ės, tėveliai ir 
svečiai kviečiami kartu su mu
mis švęsti. 

Šventė bus užbaigta smagia 
tradicine „Puota jūros" dug
ne", šeštadienį, spalio 18 d., 
ruošiama taip pat PLC, Le
monte. Pradžia 7 vai. vak. Čia 
taip pat bus t rumpa progra
ma, vakarienė ir šokiai. Kvie
čiami visi. Puoton atsilankyti 
pasižadėjo tomis dienomis 
PLC, Lemonte, akivaizdiniam 
posėdžiui iš įvairių vietovių 
suskridę LSS Tarybos ir Pir
mijos nariai. Bus smagu! Visi 
prašomi apie dalyvavimą iš 
anksto pranešti js . fil. Taiydai 
Chiapetta, tel. 708-839-4438. 
Jei dar nepranešėt, tuoj pat 
skambinkit sesei Taiydai. Visi 
dirbkime ir švęskime kartu! 

J ū r ų s k a u t a i i r skau tės 

ED 
Spe 

611 

17: 

Va 

L 
905 
1 n 

95 

k KanM.ij" vandenyno raj. — vs. fil. Zita 
•s Gediminas- Deveikis. Kanados taj — vs. 
nto raj. — vs. Bronius Naras . 

Nuotr J o n o Malo i škos 
11 

vs Komas Otto - VS pavaduotojas, vs fil Kes-
nkas . vs Vytautas Jokūbai t i s , s fil Vytautas 
! dr. Algis Paulius, vs Bronius Nara s - Atlan-
; fil Gintautas Taoras 

Nuotr R o m o O t t o 

;AS 
t) 
JLD WIDE DAILY 
Mondays, legal Holidays, the 
c of legal Holidays as vvell as 
m Catholic Press Society, 4545 

:ago, IL and additional mailing 

mntries $110.00 
raugas - 4545 W 63rd Street, 

ai už gautas prenumeratas 
eno skaitytojo adreso, gavus iš 
įmokėjęs 
i mokama i i anksto 
ams Vi metų 3 mėn. 
•00 $5500 $3500 
0.00 $60.00 $40.00 

•.00 $40.00 $30.00 
)00 $45.00 S35.00 

0.00 $55.00 
i.00 

0.00 S250.00 
.0.00 $85.00 

ite Bindokiene 
įtinus Krumplis 
Viktoras Rimšelis 
!0 iki 430. šeštadieniais nedirba. 
4:00, šeštadieniais nedirba. 
o. Skelbimu kainos atsiunčiamos, 

:iūra. Nenaudotų straipsnių 
opiją-

MJNDAS VENAS. M.D..S.C. 
cialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

T e l 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

OT. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTUI. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
2 Schiller St „ Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

karais ir savaitgaliais tel 706434-1120 

ARASZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAmS, O.D. 
* K I L | L IGOS - CHIRURGIJA 

1020 E Ogden Ave. Surte 310 
Naperville. IL 60563 

Tel. (630)527-0090 
3825 Highland Ave,, 

Tower I.Suite X 
Downers Grove. IL 60515 

Tel. (630)4350120 

DR. L PETREMŠ 
DANTLĮ GYDYTOJA.... 

5 S.Roberts Rd.,Hickory.H*s. IL 
lylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susilarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

25 S.79tri Ave., Hfckory HMs, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

GENE C. DECKER, DDS, P.C. 
47 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
mas apyl. su Northvvestem un-to 
omu, lietuviams sutvarkys dantis 
už prieinamą kainą. Pacientai 
riimami absoliučiai punktualiai 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel.708-422-8280 

D R V J. VASAITIENE 
DANTL] GYDYTOJA 

1817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
85 Dundee Ave . Elgin. IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 
1900 W,95 St. Tel. 708-422-0101 

Valandos pagal susitarimą 
rmad 3v p p.-7v,v. antr 12.30-3v p.p. 

treč uždaryta, ketvirt 1 • 3 v.p p. 
penktad ir šeštad 9 v r. • 12 v.p.p. 

UOLE STANKEVIČIŪTE, M.D. 
oard Cedified. Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Ho(y Cron PrataMionel Ptvtton 

3 A. South 
ithuanian Pto2t Ct at CaMomia Ave. 

Chtcego, IL 60629 
Tel. 773-471-7879 



KGB ir MVD pareigūnams 
niekaip nepavyko surasti ir 
įspėti dėl galimų pasekmių, jei 
ji dalyvaus mitinge — P A ) 
sustabdė kagėbistai ir milici
ninkai, kurie „mitinguotoją" į 
kitą mašiną ir 30 vai., keisda
miesi ir vairuotojai, ir egzeku-
toriai, ne tik vežiojo po Lie
tuvą ir Gudyą, bet ir 
„ideologiškai apdorojo", pri
mindami ir Ribbentropo-
Molotovo paktą ir mitingą prie 
A. Mickevičiaus paminklo. 

Kiauklių bažnyčios zakristi
jonas ir būsimasis kunigas Ro
bertas Grigas drąsiu tonu pa
reiškė, kad „už Lietuvos 
prisijungimą prie Sovietų Są
jungos balsavo ne tėvai ir se
neliai, o rusų tankai ir preki
niai vagonai, kuriuose į Sibirą 
buvo išvežti šimtai tūkstančių 
niekuo dėtų lietuvių". Vėliau 
R. Grigas saugumiečių buvo 
pagrobtas, įgrūstas į jų auto-
mobilį, sudaužyti jo akiniai, 

zija. Tai bus kaip įspėjamoji išmuštas dantis. Prastai ma-
priemonė, nes nacionalistai ir tantis būsimasis kunigas nak-

Paminėto* pirmojo antisovietinio mit ingo pr ie A. P*"^ elementai bijo vie- ties metu apskritai nesusi-
Mickevičiaus paminklo, pasmerkus io Ribbentropo- š u m ° s * demaskavimo Taip gaude, kuriojeretoje yra. Ne 
Molotovo sandėri, dešimtmetis P * b u s a t h k t a s i r s l a P t e s Pro" įuokais \ Grigas susirūpino, 

vokacimų pasisakymų foto- kai pagrobėjai miške idave i 
kino ir garso dokumentavi- rankas kastuvą ir paliepė: 
mas". „Išsikask duobe". 

Pirmoji pradėjusi kalbą bu- Dėl Kiauklių bažnyčios ku-
vusi sąžinės kalinė, padėjusi n įg0 R Puzono ir jos zakristi-
leisti „Lietuvos Katalikų jono R. Grigo neteisėto sulai-
Bažnyčios kroniką", sesuo Ni- kymo buvo bandyta protes-
jolė Sadūnaitė buvo sutikta tuoti — telegrama buvo infor-
plojimais ir šūksniais. Žmonės muotas net SSKP CK genera-

Vaizdelis iš Juodojo kaspino dienus iškilmių pne A. Mickevičiaus paminklu Vilniuje Nuotr. Prano Abelkio 

JUODOJO KASPINO DIENA 

PRANAS ABELKIS 

Rugpjūčio 23 d., šeštadienio diskusijų centru, kurį KGB'is-
popietę Vilniuje, prie lasivės tai vadino „kontrų lizdu", 
dainiaus A. Mickevičiaus pa- 1987 m. rugpjūčio 23 d. buvo 
minklo paminėtas pirmojo sekmadienis. Dar prieš vidur-
viešojo antisovietinio mitingo dienį žmonės rinkosi į Šv. 
prieš Ribbentropo-Molotovo Onos bažnyčią išklausyti šv. 
sandėrį (1939 m.) dešimtine- Mišių. Kai kurie tuo tikėjosi ją apmėtė gėlėmis, glėbesčiavo linis sekretorius M. Gor-
tis. būti ir Lietuvos laisvės lygos 

Tądien — 1987 m. rugpjūčio rengiamo mitingo stebėtojais. 
23-io8ios rytą kunigas S. Va- Taigi, dalis žmonių nuėjo į 

ir bučiavo už jos drąsią ir bačiovas bei nusiųstas atviras 
ryžtingą kalbą. laiškas Sovietų Sąjungos ge-

N. Sadūnaitės rankose bu- neraliniam prokurorui. 
liukėnas, kuris dar karo lai- bažnyčią, bet nemaža jų dalis vusios gėlės su trispalvės Yra žinių, kad tądien buvo 
kais buvo arkivyskupo Me- tiesiog stebėjo iš prie pamink- ženklais, pagerbus Stalino ir sulaikytos kelios į Vilnių va-
čislovo Reinio paskirtas kuni- lo esančių prieigų — Vilnios Hitlerio aukų Lietuvoje atmi- žiavusios masinos, buvo steng-
gu, aukodamas Šv. Mikalojaus pakrantėje bei kitoje gatvės nimą, buvo pakeltos ant pa- tąsi į „ekskursijas" išvežti 
bažnyčioje Šv. Mišių auką, pusėje. Aikštė buvo tuščia — minklo pjedestalo ir padėtos užsienio turistus, esančius Vil-
sukniubo prie altoriaus nuo niekas nedrįso eiti prie pa- prie A. Mickevičiaus kojų. niaus mieste, o kitus — vyks-
širdies smūgio. Mitingo išva- minklo, nes iš gretimo namo Prie paminklo, paraginus N. tančius iš plačiosios tėvynės 
karėse kunigas artimiesiems antro aukšto akylai stebėjo Sadūnaitei, pirmą kartą po „pravežti" pro „antikomunistų 
buvo prasitaręs, jog paragins teleobjektyvų ir fotografų apa- kelių sovietinės okupacijos de- centrą" ir nukreipti į kitas so-
žmones po Mišių eiti prie A. ratai, kurių, be abejo, buvo pil- šimtmečių viešai buvo giedo- vietijos vietoves. Buvo bando-
Mickevičiaus paminklo. Ši na gatvėje stovėjusiuose auto- tas Lietuvos himnas. Mitingo ma organizuoti įvairius „ma-
staigi S. Valiukėno mirtis ge- mobiliuose. Tačiau, atėjus lai- dalyviai vieningai ėmė reika- sinius" renginius, kad tik ati-
rokai prislopino žmones, be to kui, t.y. gretimoje gatvėje pa- lauti: „Laisvės Lietuvai! Lais- trauktų žmones nuo minėto 
jie jautė ir taip didelę įtampą, sirodžius vienuolei Nįjolei yės Lietuvai!" Čia taip pat mitingo. Vilniaus kariniame 
Tarsi vykdydami velionio ku- Sadūnaitei, nešinai gvazdikų plačiai ir pakiliai skambėjo garnizone buvo paskelbta ko-
nigo priesaVą, tikintieji iš puokšte, perrišta geltonos, 
bažnyčios vis tiek patraukė žalios ir raudonos spalvų kas-
Senamiesčio gatvelėmis prie pinais, Laisvės lygos vadui 
paminklo. Milicija bei saugu- Antanui Terleckui, dabarti-
miečiai eitynėms netrukdė, niam Seimo nariui Vytautui 
Tačiau kai kuriuos pavieniui Bogušiui, Kiauklių bažnyčios 
einančius žmones patruliuo- klebonui Rokui Puzonui, 
jantys pareigūnai stabdė ir būsimam kunigui Robertui 
liepė neiti į „antitarybinį" mi- Grigui ir kitiems, žmonės, 
tingą. 

Organizatorių iš 
buvo numatyta, kad žmonės 
rinksis į Šv. Mikalojaus 
bažnyčią, kuri visą šimtmetį 

stovėję atokiau aikštės, pra-
anksto dėjo artėti prie A. Micke

vičiaus paminklo. Beje, pirma
sis, iškėlęs telekamerą ant 
pečių, prie šio paminklo nu-

Maironio „Lietuva brangi". Už vinė parengtis, 
visus po sovietinės okupacijos Be abejo, į Vilnių nedaug 
1940 metais nukankintus ir galėjo prasiskverbti ir už-
žuvusius Lietuvos partizanus, sienio žurnalistų, dirbančių 
Lietuvos kariuomenės karius Sovietų Sąjungos sostinėje 
ir savanorius, Vietinės rink- Maskvoje ar Leningrade. To 
tinės karius, 1941 m. birželio nepaisant, mitinge vis dėlto 
sukilėlius buvo giedotos gies- dalyvavo Reuterio korespon-
mės „Marija, Marija", „Vieš- dentas (be abejo, buvo ir kitų 
paties angelas", sukalbėtos agentūrų), kuris pasauliui 
maldos ir kt. Ir šių eilučių au- perdavė išsamų reportažą 
torius tuomet, būdamas ben- apie įvykusį antisovietinį mi-
draminčių būryje, pirmą kartą tingą, pasmerkusį Ribbentro-
sovietinėje imperijoje jautėsi po-Molotovo paktą, taip pat 

buvo tarsi lietuvybės židinys, skubėjo Lietuvos televizijos esąs tikras lietuvis tos didžios, interviu su Nijole Sadūnaitė 
Čia dar šio šimtmečio pra- teleoperatorius, kuriam buvo ištvermingos ir drąsios tautos, bei kitais disidentais. 
džioje pirmą kartą buvo auko- duotas „oficialus" leidimas, 
tos šv. Mišios lietuviškai, čia Vėliau paaiškės, kas iš anksto 
rinkdavosi senieji Vilniaus LKP CK biuro dokumente bus 
krašto lietuviai inteligentai, parašyta: „Sambūrio vietą ir 
Sovietmečiais ši lietuvybės jo dalyvius į vaizdo juostą at-

tėvynės Lietuvos dalelė. Bet ypač kryptingą ir suma-
Beje, po mitingo prie A. niai surežisuotą reportažą 

Mickevičiaus paminklo, pra- „Panoramai" parengė Lietuvos 
ėjus penkioms dienoms, į televizija, kurį pavadino — 
Kauną važiavusią lengvuoju „Antisovietinė provokacija ne-

tvirtovė taip pat tapo politinių virai įrašinės Lietuvos televi- automobiliu N. Sadūnaitę (jos pavyko" (reportažo autoriai V. 

Kvietkauskas ir A. Baublys, 
„Panoramos" vedėjas V. Bara
nauskas). Na, o komunistinė 
„Tiesa", tapo pirmuoju LKP 
CK organo propagandiniu ru
poru. Lojalaus kompartijai Ar
noldo Čaikovskio ir kitų 
„antimitinginiai" straipsniai, 
kompartijos centro komiteto 
nurodymu buvo perspausdina
mi kituose Lietuvos laik
raščiuose. Ataskaitose pažy
mima, kad buvo parengtas 
žinomo žurnalisto-publicisto 
Alberto Laurinčiuko pasisaky
mas per Centrinę (Maskvos — 
P.A.) televiziją. Per respubliki
nę (Vilniaus — PA.) televiziją 
nuolat perduodama apie „isto
rinę Lietuvos įstojimo į Ta
rybų Sąjungą tiesą" medžiaga. 

Kaip žinoma, apie 1987 m. 
rugpjūčio 23 d. mitingą — tai
kią antisovietinę demonstra
ciją per Maskvoje akredituo
tus užsienio žurnalistus, Lie
tuvai ir pasauliui dar rug
pjūčio 7 d. pranešė N. 
Sadūnaitės, A. Terlecko, V. 
Bogušio ir P. Cidziko iš
platintas kreipimasis, kuriuo 
buvo norima pagerbti Ribben
tropo-Molotovo pakto aukas. 
Rašytinio teksto ir organizato
rių pavardžių tuo metu dar 
nebuvo paskelbta. Kaip sesuo 
Nijolė Sadūnaitė pati asme
niškai prisipažino 1987 m., 
rugpjūčio 23 d. mitinge, ji 
rugpjūčio 10 d., susirišusi su 
Šveicarijoje tuo metu gyvenu
siu Europarlamento nariu Al
giu Klimaičiu, paprašiusi 
išgarsinti trijų okupuotų Bal
tijos valstybių — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklau
somybės siekius. Jau tą patį 
vakarą Vokietijos radijo stotys 
Piliečių teisių gynimo Lietu
voje komiteto vardu paskelbė 
pranešimą apie Lietuvoje ren
giamas antisovietines akcijas. 
Tada buvo paskelbtos ir orga
nizatorių pavardės. Tuo pa
sirūpino A. Klimaitis, kurio 
ryšiai su tuometinio mitingo 
organizatoriais buvo išjuokti 
ne tik kompartijos organe 
„Tiesoje" (str. „Neprašytas 
svečias Strasbūre"), bet ir sa
tyros ir humoro žurnale 
„Šluota". 

Ši žinia, gerokai „sudre
binusi" sovietinę imperiją, 
buvo perduota per žinias-
klaidos priemones pasauliui, o 
kartu ir Lietuvai. Beje, Lietu
vos ir kitų 'Baltijos kraštų 
žmonės sužinojo apie organi
zuojamą mitingą tik per 
„Laisvosios Europos", „Lais
vės", Amerikos balso", Vati
kano ir kitų radijų stotis, ku
rios dar buvo po „geležine 
uždanga" ir jų balsai nuolat 
buvo trukdomi KGB, MVD ir 
kitų radarų. 

Apie mitingo ruošimą KGB 
informavo LKP CK ir LKP 
Vilniaus miesto komitetą. 

(Bus daugiau) 

Danutė Bindokienė 

Pagaliau bent iš dalies 
paaiškėjo 

Daug mėnesių trukęs spė
liojimas ir kai kurių asmenų 
vengimas pasisakyti, ar ruo
šiasi kandidatuoti Lietuvos 
prezidento rinkimuose, spalio 
pradžioje bent iš dalies 
išsisprendė, nors galbūt dide
lių staigmenų atidžiau stebin
tiems Lietuvos vidaus politiką 
neatnešė. Kaip sakoma, ap
šilimas jau pasibaigė, dabar 
prasidės tikroji mankšta — 
rungtyniavimas dėl pirmeny
bių apklausų sąrašuose, savo 
oponentų juodinimas (gal 
Lietuvos atveju geriau tiktų 
..raudoninimas"), jeigu ne tie-
siogiais kaltinimais, tai bent 
užuominomis. 

Amerikoje politikus, besi
veržiančius į aukštesnes val
džios vietas, arba jau jose 
sėdinčius, priprasta kaltinti 
sukčiavimu, kyšių ėmimu, 
ypač nelegaliai renkant lėšas 
savo kampanįjai. Į šias kalti
nimų pinkles pastaruoju metu 
yra pakliuvęs ir JAV vicepre
zidentas Al Gore, o apie smul
kesnius valdininkus tiek vals
tijose, tiek miestų savival
dybėse girdime labai dažnai. 
Galima sakyti, kad tokie kalti
nimai vyksta visą laiką, nors 
dažniausiai lieka tik kaltini
mais, o vadinamieji kaltinin
kai, gabių gynybos advokatų 
ir įvairių lengvinančių aplin
kybių dėka, retai susilaukia 
bausmės. Tačiau bausmės ir 
nereikia, nes tai nėra esminis 
kaltinimų tikslas. Svarbiausia 
balsuotojų pasąmonėje pasėti 
nepasitikėjimo sėklą ne tik 
apkaltintajam, bet ir partijai, 
kuriai jis atstovauja, kuri jį 
remia. 

Lietuvoje parankiausias kal
tinimas kandidatams yra ta
riamas ryšys su komunistų 
partija, arba — dar blogiau — 
su KGB. Iš tikrųjų net per 
didelių įrodymų nereikia, kad 
būsimieji rinkėjai pradėtų 
dairytis kitų kandidatų: pa
kanka kaip galima dažniau 
tas baisiąsias tris raides ir 
kandidato pavardę toje pačioje 
antraštėje pavartoti. Daugelis 
viso straipsnio galbūt net ne
skaito, bet KGB ir kartu pa
minėto žmogaus pavardė jau 
užsiregistruoja balsuotojo pa
sąmonėje Tokių užuominų 
šiandieninėje Lietuvos žinia-
sklaidoje apstu. 

Spalio 6 d., kalbėdamas į 
tautą per televiziją, prez. Bra
zauskas pareiškė nekandida
tuosiąs antram terminui. Iš 
lenktynių taip pat išbrauktas 
Valdas Adamkus ir Liucija 
Baškauskaite, nes, pagal Lie
tuvos konstituciją, jų kandi
datūra neteiktina. Valdo 

Adamkaus rinkiminis štabas 
stengėsi šią konstitucinę kliū
tį nugalėti ,,vox populi" prie
monėmis, rinkdami parašus ir 
įteikdami peticiją atitinka
moms įstaigoms, kad jam būtų 
leista kandidatuoti. Tam tikra 
prasme gera matyti, kad vis 
dėlto Lietuvoje laikomasi įsta
tymo raidės ir konstituciniai 
paragrafai nėra vien žodžių 
junginiai, įrašyti popieriaus 
lape. Konstitucija taikoma vi
siems vienodai. Jeigu, kieno 
nuomone, ji yra netobula (ar 
yra dokumentas, kuris galėtų 
tuo pasigirti?), vienok, kol ne
pakeista legaliu. įstatymais 
pagrįstu, keliu, ji yra galio
janti. 
* Valdo Adamkaus populiaru
mas lietuvių tautoje buvo ne
dirbtinis — žmonės, ypač pro
vincijoje, tikrai yra įsitikinę, 
kad jis būtų pats geriausias 
prezidentas. Reikia nuošir
džiai linkėti, kad jis, tuo savo 
populiarumu pasinaudoda
mas, daug aktyviau įsijungs į 
Lietuvos politikos dirvonus ir 
savo patirtimi, savo vakarie-
tiškumu bus tautai labai nau
dingas. 

Kaip atrodo pretendentų į 
Lietuvos prezidento kėdę 
sąrašas šiandien, dar niekas 
tiksliai pasakyti negalėtų, nes 
kandidatai teberikiuojasi. Kai 
kurie, jau pareiškę savo keti
nimus, visa galva iškyla iš 
smulkesniųjų. Kas jie, be 
abejo, nesunku atspėti, nes 
prieš juos ir aršiausios nuk
reipiamos šmeižimo kampani
jos. Norime tikėti, kad Lietu
vos prezidento rinkimai ir 
ypač priešrinkiminiai mėne
siai bus remiami tikrai de
mokratiškais pamatais, kad 
mums, užsienio lietuviams, 
nereikės gėdytis prieš gyvena
mojo krašto žmones dėl Lietu
voje vykstančių partinių bei 
politinių pjautynių. 

Antra vertus, pernai vyku
siuose JAV prezidento rinki
muose teko girdėti tokios 
šmeižimo, juodinimo ir užuo
minų retorikos prieš pagrin
dinius kandidatus, kad Lietu
va vargiai sugebėtų pralenkti. 
Iki tokios' „demokratijos" 
(bent taip norime tikėti) mūsų 
tėvynei dar toli gražu. Viena, 
tiesa, aišku: Amerikoje, pa
skelbus balsavimo rezultatus, 
patys kiečiausi varžovai pa
davė vienas kitam rankas, pa
linkėjo sėkmės ir pasižadėjo 
kooperuoti — savo visos tau
tos labui. To linkime ir Lietu
vai. 0 tuo tarpu skaičiuosime 
kandidatus ir lauksime lenk
tynių baigmės. 
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GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Pabaigoje dar pridėjo, kad 
jei kada grįžčiau į Prancūziją 
„...visuomet mums malonu 
bus Jus sutikti ir gėrėtis jūsų 
darbais". 

Reikėjo džiaugtis, tačiau 
liūdesys smelkėsi į širdį. Ne 
todėl, kad laukė nežinia, kad 
reiks gyvenimą pradėti iš nau
jo. Nelinksmai susimąsčiau, 
galvodamas, kad teks atsisvei
kinti su tuo, kas man bran
giausia — krepšiniu... 

Tačiau likimas man buvo 
mielaširdingas. Dar turėjau 
progos atstovauti New Yorko 
Atletų" klubui ir laimėti Š. 
Amerikos lietuvių pirmeny
bes, o vėliau dar garsinti Lie
tuvos krepšinio vardą P. 
Amerikoje, Australijoje ir Eu
ropoje, bet jau nebe žaidėjo, o 
trenerio ir vadovo vaidmenyje. 

PRADŽIA AMERIKOJE 

Atsiver ia nauji sport iniai 
keliai 

Nenoromis palikau Prancū
ziją, kur buvome jau neblogai 
įsikūrę ir iškopę į krepšinio 
aukštumas. O noro ir jėgų 
siekti dar daugiau buvo užtek
tinai... 

Kai lėktuvas, įveikęs Atlan
to platumas, nusileido New 
Yorke, mus pasitiko senas 
krepšinio draugas Algirdas Bi
rutis. Jis ir jo mieli tėvai mus 
kvietė pasilikti pas juos, kiek 
tik patiks. Deja, turėjome sku
bėti į Rochesterį, kur laukė 
mano tėvai ir seserys. Jie mus 
laikinai ir priglaudė. Netru
kus Joana gavo darbą Delco 
įmonėje (automobilių dalių), o 

aš žinomoje ir didžiulėje Ko
dak bendrovėje. 

Joana, gabi kalboms, greitai 
pradėjo susikalbėti ir net susi
draugauti su amerikietėmis. 
Nesiskundė sunkiu darbu lini
joje, nesiskundė popietine pa
maina, nes galėjo rytais rūpin
tis vaikais. Mano daioas Ko-
dako firmoje buvo žymiai leng
vesnis ir savotiškai įdomesnis. 
Buvau filminio popieriaus in
spektorius. Sėdėjau prieš mil
žinišką mašiną per kurią lėto
kai slinko šimtai tūkstančių 
jardų to popieriaus. Mygtu
kais perpjaudavau netinkamą 
popierių. Kartais valandų va
landomis tas popierius buvo 
geras — neturėjau ką daryti. 
Kartais užmigdavau, ypač 
naktinėje pamainoje, kartais 
užsisvajodavau... Svajonėse 
nuolat grįždavau į finalą 
Paryžiuje, finalą, kurį peržai-
džiau šimtus kartų, finalą, 
kurį turėjau laimėti... Naktinė 
pamaina dar buvo įdomi, tik
riau patogi, tuo, kad tos 
mašinos buvo arti viena kitos. 

Vienas inspektorius gana 
lengvai galėjo porą valandų 
dvi prižiūrėti. Tuo tarpu kitas 
ant filminio popieriaus krūvos 
galėjo saldžiai snūstelėti... 

Popietinėje pamainoje buvo 
dar geriau. Kodak sporto sa
lėje vakarais vykdavo koman
dinės stalo teniso varžybos. 
Mane oficialiai išleisdavo po
rai valandų sužaisti rung
tynes ir grįžti.į darbą. Žinoma, 
žaidžiau už Kodak komandą. 

Kai pagalvoju — su darbais 
man pasakiškai sekėsi: jau 
Vilniuje dirbau mokesčių ins
pekcijoje, vyr. inspektorius 
buvo klubo viršininkas — dar
bo metu galėjau universitete 
lankyti vieną kitą paskaitą. 
Dresdene buvau ugniagesys 
— darbo metu galėjau miego
ti... Prancūzijoje penktadie
niais ir pirmadieniais retai 
kada dirbdavau — reikėjo 
žaisti krepšinį... O dabar, 
Amerikoje — net netikėjau... 

(Bus daugiau) J Ameriką išvykstančius Grybau.skiis aorodroman palydėjo 
tautas (irybauskai 

M.i- įrtimu draugų Dešinėje stovi Joana ir Vy-
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KULTŪROS TARYBOS VEIKLOS 
APŽVALGA 

Darbingi ir našūs buvo 
1996-iy97 metai JAV LB 
Kultūros tarybai. Iš dalies fi
nansuojami Lietuvių fondo, iš 
dalies savo ruoštų renginių, 
skatinami darbščios pirmi
ninkes Alės Keželienes, tary
bos nariai palieka svarų mdėlj 
kultūros sirtyje. 

Sakytinės istorijos projek
tas, įvestas Alės Keželienes, 
vadovaujamas Laimos Van-
uerStoep. jau t rečius metus tę
sia pabėgėlių — emigrantų 
prisiminimų surašymą: nuo 
pasitraukimo iš Lietuvos, pra
sidėjus sovietų okupacijai, jų 
odisėją per pasaulį iki 
įsikūrimo JAV. Kultūros tary
ba projekto vedėjai apmokėjo 
specialias studijas pas šios sri
ties specialistą prof. dr. 
Charles Morrissey, Norv/ich 
universitete, Vermont, kad 
projektas būtų pas ta ty tas ant 
tvirtų kojų. Iki šiol projekto 
bendradarbiai y ra užrekor-
dave 56 pašnekovų prisimini
mus, iO ;rašų j a u yra per
rašyti. Darbo grupe Čikagoje 
sudaro: Da' ia Anysienė, dr. 
Jurgis Anysas, Birutė Linta-
k;ene. .vlarytė Paškevičiene, 
Audronė T a m u h e n e ir Henrie
ta \ upštienė Kitose valstijose 
bendradarbiauja: Elvyra Vo-
dopaiiene (FL ir Washington, 
D C \ Liuda Avižomenė (CA), 
Julius Vebiaitis (NJ ir NY), 
Vytas Alksninis (CT:\ I iena 
Blakyte (WA'i, La ima Šileikytė 
Hood ( m ) , Mara Almeniene 
(MD ir \Vashington, DC), Gi-
landa Matonienė (AZ), Alfon
sas Peirut is (MA) ir dr. Sigita 
Ramanauskienė (FL). 

Buvo gauta nemažai savano
riškai a ts iųstų prisiminimų ir 
kitos įdoinios archyvinės 
medžiagos iš pokarinio laiko
tarpio. Taip pat gaut i 38 per
rašyti pokalbiai. kuriuos 
užrekordavo Mara ir dr. Ka
zys Alrnenai 1965-1975 m. 
bėgyje. Juose yra mūsų moks
lininkų, kul tūr ininkų bei 
veikėjų biografiniai prisimini
mai ir taip pat įvairūs grupi
niai pokalbiai, iš kurių susida
ro gyvas vaizdas, kas buvo 
aktualu išeivijos kultūriniame 
ir visuomeniniame gyvenime 
tuo metu. Visuomenės nuo
širdus dėmesys projekto už
mojams ir rūpest ingas bendra
darbiavimas ska t ina visus 
projekto vykdytojus toliau tęs
ti šį darbų. Projektą finansuo
ja Illinois Arts Council ir Lie
tuvių fondas. 

Spau'.os vajaus projektas, 
skatinantis naujus skaitytojus 
prenumeruoti lietuvišką pe
riodinę spaudą papigintomis 
kainomis. įvestas ir vadovau
jamas Laimos Žliobienės, davė 
gerus rezultatus. 1996 metais 
vajaus metu skaitytojų eilės 
pasipildė 350 naujų prenu
meratorių. ..Draugas* gavo 
152 daugiausia iš naujai at

vykusių), „Eglutė" — 71 (jau
nų šeimų, daugiausia iš Ohio), 
„Bridges" — per 50 metinių 
prenumeratų (daugiausia 
amerikietiškomis pavardėmis, 
iš įvairiausių Amerikos kam
pelių). Sveikintina St. Peters-
burgo LB apylinkė, užsakiusi 
„Bridges" visiems penkiems 
Floridos senatoriams ir Kon
greso nariams. 1997 metų va
jus praplėstas, prie „Darbi
ninko", „Dirvos", „Draugo", 
„Eglutės", „Bridges" ir „Litua-
nus" dar į traukus „Lietuvių 
balsą" ir „Pasaulio lietuvį". 
Vajų. finansuoja Lietuvių fon
das ir patys laikraščiai. 

Naujas projektas, vadovau
j a m a s Stasės Petersonienės, 
yra lietuviškos patriotinės po
ezijos konkursas, skir tas mo
kyklinio amžiaus jaunimui 
' iki 35 metų). Jo mecenatas, 
a.a. Balys Gaidžiūnas, buvęs 
„Dirvos" redaktorius, y ra pali
kęs $2,500 testamentinį pali
kimą penkiems metiniams 
konkursams, kurių t ikslas — 
skat int i tėvynės meilę išeivių 
jaunime. 

Tarp tęsiamų, tradicija vir
tusių, Kultūros tarybos pro
jektų, paminėtina premijų 
šventė ir parama mažesniems 
lietuvių telkiniams, kad juos 
įgalintų surengti kultūrinius 
renginius. Paskutinioji pre
mijų šventė nepri traukė visuo
menės dėmesio, nors buvo 
rūpestingai surengta. Šiais 
metais jai lėšų iš Lietuvių fon
do nebuvo gauta. Tačiau fondo 
lėšomis Kultūros taryba pa
rėmė literatūrinės popietės 
rengimą New Yorke, pianisto 
Roko Zubovo atliktą lietuvių 
kompozitorių muzikos kon
certą Manhat ten , „Dainavos" 
ansamblio gastroles Grand 
Rapids, MI ir Vilniaus Stygi
nio kvarteto gastroles po Ame
rikos lietuvių telkinius. 

Kultūros tarybos pirmininkė 
tvarkė ir organizavo 1996-tų 
metų Tautinių šokių šventės 
garsinimą amerikiečių spau
doje; rūpinosi lietuvių arebyvų 
rinkimu ir išsaugojimu Ameri
koje; keletą kartų lankėsi Lie
tuvoje, Clevelande ir Floridoje 
organizaciniais reikalais, pa
dėjo suorganizuoti išeivijos — 
Lietuvos Seimo bendradarbia
vimo komisijos „Integrali tau
ta" narius iš JAV. 

Spalio 5 ir 6 d. Kultūros ta
rvba buvo iškvietusi gas
trolėms į Čikagą Hamiltono 
teatrą „Aukuras". Jaunimo 
centre pastatytas Žemaitės 
„Kurmelis" ir Lemonte K. 
Dauguvietytės-Šniukštienės 
„Susitikimas" praėjo labai 
sėkmingai. Lapkričio 11 d. 
pianistė Mūzos Rubackytės 
koncertas taip pat sulaukė 
didelio publikos dėmesio. Ta
rybos narys sol. Arnoldas Voke-
taitis jai sudarė kontaktus su 
amerikiečiu radijo ir simfoni-
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JAV LB Kultūros taryba. Is kairės (sėdi): Stasė Petersonienė, pirm. Ale Kėielienė, Laima Žliobiene; stovi: Arnol
das Voketaitis, Nijolė Martinaitytė-Nelson, Juozas 2ygas, Laima VanderStoep, Dana Kurkulienė, Dalia Any
sienė, Stanley Balzekas, Jr. 

niu orkestru bei galimybę kar
tu su juo dalyvauti valandos 
ilgio programoje per WFMT 
stotį, girdimą 13-koj centrinių 
Amerikos valstijų. 

1997 m. birželio 20 d., Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte, 
buvo surengtos naujai išleisto 
reprezentacinio M. K Čiur
lionio darbų albumo sutik
tuvės. Įžanginį žodį tarė prof. 
Vytautas Landsbergis, pas
tebėdamas, kad jo idėjai tokį 
albumą išleisti neradus atgar
sio Amerikoje j is rado mece
natą Lietuvoje, „Santautos" 
fondo pirmininko Algirdo 
Truskausko asmenyje. Sutik
tuvėse dalyvavęs mecenatas 
šiuo puikiu leidiniu apdovano
jo ir Kultūros tarybos nares, 
prisidėjusias prie šio vakaro 
surengimo. Tai bene pirmą 
kartą gautas atpildas, apmo
kantis darbuotojams ne tik šio 
vakaro, bet visų metų .triūsą. 
Daugiausia pastangų šiam va
karui surengti įdėjo tarybos 
narė Dalia Šlenienė. 

Birželio 21 d. Alės Keže
lienes sukviestoje spaudos 
konferencijoje V. Landsbergis 
turėjo galimybę pakalbėti su 
amerikiečių laikraščių kores
pondentais. Platus straipsniai 
ir nuotraukos, kai kur pir
muose puslapiuose, buvo „Chi-
cago Tribūne", „Sun Times", 
J5outhtown Economist" ir 
J5outhwest Herald", iškelian
tys Lietuvos pastangas ir 
rūpestį įsijungti į NATO. 

Liepos 7 d. pirmininkė su
darė progą JMemuno" ansam
bliui iš Lietuvos pasirodyti 
Daley aikštėje, Čikagos cen
tre. Reikia paminėti, kad an
sambliai, gavę iškvietimus 
pasirodymams pas ameri
kiečius įvairiose Amerikos vie
tovėse, taip pat trokšta atvyk
ti į lietuvių centrą — Čikagą. 
Kultūros taryba su savo mažu 
sąstatu, užsiėmusi įvairiais 
projektais, nėra pajėgi juos 
priimti ir surengti pasirody
mus. Gal reikėtų tam tikslui 
turėti specialų komitetą. Tai 
būtų naudinga ne tik Ameri
koje viešintiems ansambliams, 
bet ir išeivijos visuomenei. 

Kultūros taryba buvo pasik
vietusi Jaunimo sąjungos at
stovę J ū r a t ę Jankauskaitę, 
padėti išvystyti kultūrinius 
parengimus vyresnio amžiaus 
jaunimui, kurie, nors ir baigę 
lituanistines mokyklas, daly
vavę veikloje, kaip pernykštis 

sniegas ištirpo amerikiečių 
visuomenėje. Taip pat buvo 
išklausyta Chicago Artists In
ternational atstovė Sofija 
Žutautaitė, stengiantis padėti 
Čikagos miesto amerikiečių 
kultūros darbuotojams išvys
tyti bendrus projektus su Lie
tuvos menininkais. Projektų 
aptarimai buvo abipusiai nau
dingi, bet sunkiai įgyvendi
nami. Pirmininkė taip pat 
dėjo pastangas gintaro paro
dos Field muziejuje surengi
mui ir Lietuvių Bendruome
nės istorinio filmo susukimui, 
tačiau šie projektai buvo at
šaukti . 

1997 metų svarbiausias ren
ginys, vadovaujamas Nijolės 
Martinaitytės, padedant Da
bai Anysienei ir Laimai Van
derStoep, yra pirmosios lietu
viškos knygos, M. Mažvydo 
„Katekizmo" 450 metų sukak
ties paminėjimas. Alės Keže
lienes sudarytų kontaktų su 
Lietuvos Kultūros ministerija 
dėka, Nijolė Martinaitytė su 
jais išvystė plataus masto pla
nus. Jos sukviestas Mažvydo 
minėjimo rengimo Amerikoje 
komitetas sėkmingai veikia. 
Kultūros ministerijos suorga
nizuota ekslibrisų paroda bu
vo parodyta Detroite, Lemonte 
ir vežiota po kitas vietoves. 

Spalio 12 d. Balzeko muzie
juje prof. Arūnas Baublys iš 
Klaipėdos ir kun. Antanas 
Saulaitis, kalbės apie šio kate
kizmo religinę reikšmę. Spalio 
25 d. Newberry bibliotekoje, 
Čikagoje, bus atidaryta senų 
lietuviškų knygų paroda iš 
Bonaparte kolekcijos. Atida
ryme paskaitą skaitys prof. 
dr. Leonas Gerulaitis. Spalio 
26 d. Balzeko muziejuje bus 
atidaryta Mažvidianos paro
da, kuri bus vežama ir į kitas 
vietoves. Dalyvaus iŠ Lietuvos 
atvykę prof. Domas Kaunas ir 
Mažvydo bibliotekos lituanis
tikos skyriaus vedėja Silvija 
Vėlavicienė. 

JAV Mažvydo komiteto pas
tangomis bus išleista faksimi-
lija pirmos lietuviškos knygos 
Amerikoje, M. Tvarausko An
glų-lietuvių/Lietuvių-anglų žo
dynas išleistas 1875 metais. 
Suplanuoti dar 9 sukakties 
minėjimai įvairiuose lietuvių 
telkiniuose. 

Pirmininkės pakviesta Kul
tūros tarybos patarėja Lai
ma Šileikytė-Hood, apsiėmė 
koordinuoti mūsų indėlį į 

1998-tų metų liepos mėnesį 
įvyksiančią lietuvių, latvių ir 
estų etninės kultūros parodą 
— festivalį, rengiamą garsiojo 
Smithsonian instituto, Wash-
ington, D.C. Trijose scenose 
bei didžiulėse palapinėse vyks 
pasirodymai, parodos ir mugė 
dvi ištisas savaites. Jame da
lyvaus vienetai iš Lietuvos ir 
JAV. 

Lėšas Amerikos lietuvių re-
prezentavimui Kultūros tary
ba parūpino iš Lietuvių fondo. 

Peržvelgus trejų metų dar
bą, ši Kultūros taryba gali 
pasidžiaugti ir savo nuveik
tais, ir tik pradėtais darbais, 
kurie, kaip pasėta sėkla, vai
sių neš ilgą laiką. Džiau
giamės, kad valdyba pereina į 
pajėgias Marijos Remienės 
rankas. Linkime naujai pirmi
ninkei sėkmės bei ištvermės, 
tikimės, kad jos vedamiems 
darbams visuomenė suteiks 
dėmesį, o reikalui esant, ir 
paramą. 

T,aima Žliobienė 

NAUJAM GYVENIMUI 
BUS PRIKELTI APLEISTI 

LIETUVOS DVARAI 

Lietuvoje bus bandoma at-
restauruoti senus ir apleistus 
dvarus ir rūmus. Jų kul
tūriniu palikimu bus bando
ma sudominti visuomenę jau 
trečią kartą Lietuvoje ren
giamų Europos paveldo dienų 
metu, — rugpjūčio 11 d. spau
dos konferencijoje sakė Kul
tūros vertybių apsaugos de
partamento direktoriaus pa
vaduotojas Algimantas Degu
tis. 

Rugsėjo 14-21 d. įvairiose 
Lietuvos vietose organizuoja
ma Europos paveldo dienų 
programa „Dvarai ir rūmai 
Lietuvoje". 

Pasak Lietuvos dailės mu
ziejaus direktoriaus Romual
do Budrio, dvarų ir rūmų pa
veldu turėtų domėtis ne tik 
valstybinės įstaigos, bet ir vi
suomenė. Jis tikisi, kad atei
tyje buvę dvarai ir rūmai taps 
turizmo centrais, kuriuose 
sėkmingai bus plėtojama kul
tūrinė programa. 

Lietuva į Europos Tarybos 
pasiūlytas Europos paveldo 
dienas įsijungė 1995 metais. 
Pirmoji programa buvo skirta 
ankstyvojo mūro statybai Lie
tuvoje, antroji —• Istorinių 
pastatų pritaikymui. 

(BNS) 

i, D.C, lietuvio savininko! 
i „landacaping* kompanija M t o Į 
I dartlMnfcD. $5 50 | vai. Jei nori, gaii' 
! dirbti 12 vai į dieną. Vieta gyventi i 
' bus parūpinta už $130 į mėn. 
j Kreiptis: AJex, tel. 2 0 2 - 2 4 4 - 2 3 7 3 i 
I | 

J e i būsite Vilniuje, užsuk i te 
i da i l in inko d i rb tuvę . 
Aukštos kvalifikacijos 

profesionalas nutapys jūsų 
portretą, pasiūlys žymiausių 

pasaulio dailininkų paveikslų 
reprodukcijas. Tai nuostabi 

dovana ir puikus prisiminimas! 
Visa tai už labai prieinamą 

kainą. Inf. tel. Boris , 818-980-
0378. Kalbėti angliškai. 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings", „softrts", 

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

Turiu darbo draudimą. 
S.0evwo* TeV. 930-241-1912 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavime* 
> Nuosavybių įkainavimas voltui 
> Perkame ir parduodama namus 
• Pensininkams nuolaida 

M I S C E L L A N E O U S 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI- PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-77S-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

HOUSE FOR RENT 
vfc. 62 St. & Natoma; 

3 bdrms, 2 baths, heated; 
laundry facįlrty; no pets; 

$775 a mo. + security dep 
Tel. 70&-424-0513 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapote ir Off. Mgr. Auka* 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOU8 
320S1AW«st9StfiSfreet 

Tel. (708) 424-MS4 
(773) M1-»i»4 

* * * * * * * 

773-585-9500 
ANTANAS PAULAVIČIUS 

Partizanų dainininkų vokalinio vieneto 
„Girių aidas" meno vadovaa 

DIEVAS VAIKŠTO 
Mūsų laikų legenda 

Dviejų dalių romane legendoje papasakota 
skaudi ir tragiška Vidmanto Vmgnd gyveni
mo istorija, kurios dar nežino visa mOsų 
lietuvių literatūra: partizanų vado sunūs, 
auklėjamas komunistiškai, nesuvokia tikro
sios kovos prieš okupaciją prasmes ir 
tampa KGB agentu. Spalvingai ir įtaigiai 

tapomi ir loti herojai: tėvo sesuo Izabele- Vėjo dukra, mylima 
mergina Nijole- Rože paslaptingoji, kagėbistas Vladas Meskoois-
Juodoji dvasia. Romanas neleis pamiršti netolimos mOsų istorijos, 
žadins mus iš užmaršties. 

Kaunas: Lietuvių Katalikų Mokslo akademijos leidykla 
„XXI amžius", 1996 m. (211 psl.) 

Kaina- $10.00 
Kaina su persiuntimu JAV • $12 

Illinois valstijos gyv. prideda $0.88 „Sales Tax* 

> MOza Rtit>;r kv;> 
i- -••kmiriro kr 

k i.rcji' ir .IAV I.B Kultūros tarybos pirm Alė 
iTi' .įminimo o-ntre 

Hamiltono „Aukuro'teatro aktoriai po spektaklio „Petras Kurmelis" Jaunimo centro scenoje. Pirmoji ii 
dešines režisiere E DauguvietyU-Kudabiene 

KUNIGO MEILĖ 
Amaną* Paikus 

Kunigo, pschotogo, mokslininko studja apie kunigo ir 
žmogaus meile žmogui,- vyrui, moteriai,- Bažnyčiai, Dievui. 

Vlniu*, 1998 m. (264) puslapiai 
Kabia • $0.00 

Kaina su persiuntimu - $11.00 
•no* veMįos gyv prideda to 96 „Sale* Tai" 

file:///Vashington


TARP MŪSŲ KALBANT 

KUR DINGO JONAS IŠ LIETUVOS 

Lietuvos Dukterų draugijos valdybos I vicepirm. Janina Mikutaitienė 
(kairėje) ir šalpos Lietuvai skyriaus vedėja Marija Noreikienė. 

PAGALBI RANKA 
VARGSTANTIEMS — TOLI 

SIEKIA 
Dažnai girdime ir skaitome, Varanecko Vilniuje globojami, 

gyvena apie 60 gatvėse su
rinktų benamių vaikų ir pa
auglių. 

Rugpjūčio mėnesį 5,000 dol. 
suma prisidėjome prie Detroi
to Lietuvos Dukterų draugijos 
skyriaus valdybos ir J. Pe
čiūrienės rūpesčiu vykdomo 
„Healing the Children" projek
to — grupes gydytojų ir med. 
seserų kelionės į Lietuvą 
išlaidų apmokėjimo. Taip pat 
5,000 dol. suma prisidėjome ir 
prie „Lithuanian Mercy Lift" 
darbų. 

Mažesnėmis sumomis (po 
100, 200 dol.) paremiamos 
daugiavaikės a r nelaimės iš
tiktos šeimos. Kitos dar remia
mos drabužių, avalynės ir 
maisto siuntiniais. Šiais me
tais iki Kalėdų švenčių, iš viso 
bus pasiųsta daugiau šimto 
didelių, vertingų siuntinių. 
Džiaugiamės, galėjusios nu
pirkti kelių tūkstančių dolerių 
vertės naujų, odinių batų vai
kams ir suaugusiems. Kra
kėse kun. R. Ramašausko glo-

kad įvairi lietuviška veikla, 
anksčiau puikiai klestėjusi, 
ima pamažu blėsti, menkėti. 
Metų našta lėtina žingsnį, 
pristabdo nebe taip entuzias
tingai vykdomus darbus. 
Tačiau šiuo metu vienintelėje 
srityje — labdaroje (individua
liai ir per organizacijas), atro
do, nuveikiama daugiausia. 
Tuo galima tik džiaugtis ir 
vert inti , nes, mažinant mate
rialinį skurdą, dažnai prisi
dedama ir prie dvasinio skur
do mažinimo. 

Be kitų organizacijų, lietu
viškos šalpos srityje nepailsta
mai darbuojasi ir Lietuvos 

irų draugija. Ir Čikagoje 
lT~besidarbuojanti centro 

valdyba, ir draugijos skyriai 
Melrose Parke, Čikagos apy
linkėje, ir Los Angeles, De-
troit, St. Petersburg ir Juno 
Beach (Floridoje) bei Seattle, 
Washington valstijoje, yra iš
vystę plačią veiklą. Tai para
ma Lietuvos ligoninėms, ypač 
jose veikiantiems vaikų ligų 
skyriams, keliems, kunigų ve
damiems, senelių ir našlaičių 
globos namams, nepasiturin
čioms, dau'giavaikėms šei
moms bei invalidams, nusiun
čiant jiems vežiojamų kėdžių, 
„vaikštukų" ir kitų būtinų 
reikmenų. Gavus iš kai kurių 
mecenatų stambesnių aukų, 
paremiami vaikų namų re
monto, statybos darbai. Re
miamos ir pavienės, sunkiai 
besiverčiančios, šeimos. Žo
džiu, geradarybės dirvonai 
platūs — tik įmanyk suspėti 
juos varpyti.... 

Draugijos centrinėje būsti
nėje — Lietuvos Dukterų nuo-
savuose „Nameliuose" — budi
ma kasdien 10-2 v.v. Čia 
plaukia pagalbos prašančiųjų 
laiškai iš Lietuvos ir kitų pa
saulio kampelių, kur gyvena 
nelaimės ištikti lietuviai. Čia 
kreipiamasi ir vienišų tau
tiečių palaidojimo reikalais 
arba prašoma padėti mūsų vy
resniesiems. Pastaruoju metu, 
įsteigus senelių globos būrelį 
(pirmininkė — Lilija Kizlai-
tienė), bus galima geriau jų 
poreikius patenkinti. 

„Nameliuose" apsilanko iš 
Lietuvos atvykę tenykščių šal
pos fondų vadovai. 

Taip šių metų pavasarį 
10.000 dol. buvo paskirta 
„Tremtinių grįžimo fondui" 
j iems grąžintų namų remonto 
darbams tęsti. Tokia pati su
ma buvo paskirta ir „Kaimo 
vaiko fondui", prašant parem
ti Pietryčių Lietuvos vaikus ir 
moksleivius. 

Liepos mėnesį 5,000 dol. 
buvo pasiųsta „Laikinos glo
bos namams", kur, Visų Šven
tųjų parapijos klebono kun. 

bojamiems vaikučiams ir se
neliams pasiunčiami avalynės 
ir drabužių siuntiniai. 

Ypatingą dėmesį skiriame 
mūsų globotiniui Daliui iš 
Molėtų rajono. Šis 18 metų 
jaunuolis savo trims broliu
kams ir sesutei (nuo 14 iki 3 
metų amžiaus) tapo ir tėvu, ir 
mama. Šiai šeimai didelę ne
laimę užtraukė tėvo alkoholiz
mas, tačiau vyriausias šeimoje 
vaikas Dalius, sunkiai dirbda
mas mažame ūkelyje, rūpinasi 
jaunesniais šeimos nariais. Li
kęs vienas su jais mažame 
namelyje ir 3 ha sklypelyje 
žemės, kurią pats dirba, at
siųstos pagalbos dėka jau turi 
karvę, dvi telyčaites, paršiu
ką. Džiaugiasi nupirkta jiems 
skalbimo mašina, dėkodamas 
už viską parašo ilgus laiškus, 
smulkiai aprašydamas ne
lengvą kasdienybę. Kad dau
giau tokių jaunuolių atsirastų 
mūsų tėvynėje! 

Visos šios šalpos, siunčia
mos į Lietuvą, vykdytoja, 
siuntiniams daiktų supirkėja 
ir pakuotoja, su šelpiamaisiais 
pareigingai susirašinėjanti, 
yra buvusi draugijos pirmi
ninkė Marija Noreikienė. Tai 
ji su savo talkininkėmis, „oku
pavusi" Namelių antro aukšto 
kambarius, žiemą — vasarą 
rūšiuoja siunčiamus daiktus, 
atvažiuodama dėžių dėžėmis 
užverstu automobiliu. Ilgas 
šis širdies šiluma ir rūpesčiu 
grįstas artimo meilės kelias... 
Atsiunčiami padėkos laiškai 
— vienintelis, malonus atpil
das. 

Šiuo metu Lietuvos Dukterų 
Čikagoje rūpestis — artėjantis 

Pokario metais, gyvenant 
Vokietijoje, netikėtai teko 
išgirsti apie kadaise Londone 
gyvenusį John Lettou (Joną iš 
Lietuvos), kuris savarankiškai 
spausdino knygas. Apie tai pa
pasakojo vienas vyresnio am
žiaus bendro likimo tautietis, 
kuris gerai kalbėjo keliomis 
svetimomis kalbomis. Pame
nu, tąsyk mes galvojome, kad 
šią negirdėtą žinią reikėtų pa
skelbti lietuvių laikraščiuose. 
Deja, niekur neteko pastebėti 
jokios žinios apie senais lai
kais besireiškusį spaustuvi
ninką, kuris buvo žinomas 
John Lettou (Jonas iš Lietu
vos) vardu. 

Kiek daugiau apie šį spaus
tuvininką teko patirti, be
sklaidant Lietuvių enciklope
dijos XIV tomo lapus. O dar 
daugiau, kai vieną kartą par
duotuvėj užtikau knygą, kuri 
buvo pavadinta „Knygos" (The 
Book) vardu. Tai didoko for
mato, 676 puslapių, kietais 
viršeliais knyga. Autorius: 
Douglas C. McMurtrie. Lei
dėjas: Dorset Press, New 
York. Šioji knyga buvo išleista 
1989 m. O pirmoji laida — 
1943 metais. 

Bevartydamas knygą, dirs
telėjau į vardų ir žodžių ro
dyklę. Gal, sakau, ko gero, bus 
parašyta apie pirmąją lietu
višką knygą ir apskritai apie 
lietuvių raštiją. Deja, nebuvo 
nei vieno žodžio man parupu
siais klausimais, tačiau buvau 
maloniai nuteiktas, radęs 
užuominų apie John Lettou. 
Čia buvo parašyta, kad jis, 
1480 m. atvykęs į Londoną, 
ėmėsi knygų spausdinimo. 
Knygos autorius, remdamasis 
kito asmens (Gordon Duff) 
nuomone, teigia, kad John. 
Lettou knygų spausdinimo 
išmoko, būdamas Romoje. J is 
esą, atvykdamas į Londoną, 
atsivežė ir spausdinimui rei-

Rudens pokylis, dabar jau vie
nintelis metų renginys. Jis 
įvyks šeštadienį, spalio 11 d., 
6 v.v., Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Programa — 
maloni staigmena, taip pat 
gardi, Onos Norvilienės pa
ruošta, vakarienė, laimikiais 
gausūs „laimės šuliniai". Ą. 
Stelmoko muzika šokiams ir 
maloni pabendravimo nuotai
ka smagiai nuteiks šio pokylio jungą 

kalingų priemonių. Toliau ra
šoma, kad John Lettou pra
džioje spausdino religines ir 
mokslines knygas, o vėliau, ta
pęs VVilliam de Machlinia pu
sininku, pradėjo spausdinti 
teisinio turinio knygas. Iš
spausdinęs penkias knygas, 
John Lettou dingo be žinios. 
Dingimo priežastys, deja, bent 
mums nėra žinomos. 

Reikėtų pastebėti, kad anais 
laikais Lettou vardu buvo va
dinama Lietuva. Tad asmuo, 
šiuo atveju ir John Lettou. 
galėjo pavardę pasirinkti savo 
kilmės krašto vardą. Galima 
manyti, kad tokiu būdu Jonas 
iš Lietuvos tapo John Lettou. 

Paskaičius ir pamąsčius, iš
kyla ne vienas klausimas. Pa
vyzdžiui, kas Joną iš Lietuvos 
nuvežė į Romą? Kaip jis ten, 
be darbo spaustuvėje, gyveno? 
Kas jį paskatino persikelti į 
Londoną?- Pagaliau, kas jam 
vėliau nutiko? Žinia, įdomu ar 
jis buvo lietuvis, ar tik asmuo, 
kilęs iš Lietuvos? Daug atsi
randa sunkiai atsakomų klau
simų. Vienok, gal kažkam iš 
mūsų reikėtų paieškoti tiks
lesnių žinių apie tą John Let
tou (Joną iŠ Lietuvos), kuris 
prieš daugelį metų Romoje ir 
Londone 'spausdino knygas. 
Regis, kad turėtų jam atsiras
ti tinkama vieta mūsų žymes
nių asmenų tarpe. Reikėtų 
nepamiršti, kad VVilliam Cax-
ton pirmąją anglų kalba kny
gą išspausdino 1474-1476 m. 
Ši knyga, lygiai kaip ir Maž
vydo „Katekizmas", buvo iš
spausdinta užsienyje. O John 
Lettou praslinkus vos kele
riems metams, j au spausdino 
Londone anglų kalba knygas. 

Douglas C. McMurtrie, „The 
Book" autorius, yra didelis 
knygų spausdinimo istorijos 
žinovas. Jis parašė daugybę 
straipsnių ir knygų. 1927 m. 
jo parašyta „The Golden Book" 
buvo išversta į kitas kalbas. 
Sukaupęs didesnį kiekį rei
kiamų žinių, jis 1943 m. iš
leido kapitalinį veikalą „The 
Book — Story of Printing & 
Bookmaking" 

Norėtųsi pastebėti, jog šioje 
knygoje teigiama, kad XV 
amžiuje Europoje išplito kny
gų spausdinimas. Taipgi čia 
parašėta, kad t ame pačiame 
šimtmetyje, Maskvos kuni
gaikščiams numetus mongolų 

prasidėjo Rusijos for-

NETEKOME 
DAR VIENO 
ZANAVYKO 

Ne taip dar seniai iš Čika
gos Šakiečių klubo narių eilių 
amžinam poilsiui išėjo veiklu
sis Juozas Vasiukevičius, kilęs 
iš Sintautų. 

Rugsėjo 2 d. iš gyvųjų tarpo 
pasitraukė taip pat Šakių 
apskrityje, Gidrudų kaime gi
męs Pranas Sideravičius, ilgą 
laiką buvęs Šakiečių klubo 
valdyboje. 

Velionis gimęs 1900 m. rug
sėjo 29 d., prieš mirtį rungėsi 
minėti garbingą 97 metų am
žiaus sukaktį. Tačiau jos jau 
nesulaukė. Jis buvo palaido
tas rugsėjo 8 d. Šv. Kazimiero 
kapinėse, Čikagoje. 

Pranas į Čikagą buvo atvy
kęs prieš- 47 metus ir ilgą 
laiką gyveno jos pašonėje 
esančiame Cicero lietuvių tel
kinyje. Čia taip pat gyveno ir 
jau anksčiau mirusi jo žmona 
Marija, dukra Roma, sūnus 
Antanas. Vėliau dukra ište
kėjo ir persikėlė į Indianapo-
lį, Indiana valstijoje, kur pas
kutinius 9 metus gyveno ir 
Pranas. 

Šalia Šakiečių klubo, Pranas 
priklausė ir kitoms lietuviš
koms organizacijoms: Miški
ninkų sąjungai, Lietuvių fon
dui. Union Pier Lietuvių drau
gijai. Buvo ramus, bet veiklu* 
žmogus, kurio daug kas pasi
ges. Gaila, kad vis mažėja 
darbščiųjų tautiečių eiles. O 
kas gi užims jų vietas? 

Ed. Š. 

P I R M O J I KLAIPĖDOS 
UNIVERSITETO TIKYBOS 

MOKYTOJU LAIDA 
Birželio 27 dieną Klaipėdos 

universitete įteikti diplomai 
pirmiesiems tikybos mokytojų 
studijų absolventams. Tai pra
dinių klasių mokytojų specia
lybės studentai, papildomai 
pasirinkę tikybos mokytojo 
profesiją ir dabar gavę teisę 
dėstyti tikyba bendrojo lavini
mo mokyklose I-XII klasėse. 

Tikybos mokytojus rengia 
prieš dvejus metus įsteigta 
Katechetikos katedra, kuriai 
vadovauja teologijos daktaras 
kun. Algis Baniulis. SJ. Ka
tedroje šiuo metu dėsto šeši 
kunigai. Šiemet diplomai 
įteikti 6 absolventams. Tiki
masi, kad ateinančiais metais 
šias studijas baigs 24 studen
tai. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. spalio men. 8 d. 

svečius ir viešnias. Ir ištikimi, 
ilgamečiai Lietuvos Dukterų 
veiklos rėmėjai, ir dar niekad 
jų tarpe nesisvečiavę, susi
jungs į vieną geradarių šeimą 
saviesiems čia ir tėvynėje sun
kią gyvenimo dalią lengvinti. 
Teišsipildo rengėjų lūkesčiai! 

Sofija J e l i o n i e n ė 

mavimas. Rašoma, kad maž
daug tuo pačiu metu buvo 
pakrikštyti norvegai, švedai ir 
danai. O Prūsijoje, nepaisant 
prieš pusantro šimto metų 
įvykusio teotonų įsigalėjimo, 
pasienis tebebuvo apgyventas 
b a r b a r ų ir p a g o n i u — sla
vų žmonių. Tai va, kokios 

tokelės, rašant apie John Let
tou 'Joną iš Lietuvos), se
novėje pasireiškusį spaustuvi
ninką, o taip pat Gordon C. 
McMurtrie ir jo knvgą „The 
Book". 

P e t r a s P e t r u t i s 

A.tA. 
DONALD A. PETKUS 

Gyveno Orlanci Park, anksčiau Čikagoje ir Cicero, IL 
Mirė 1997 m., spalio 4 d., 10:10 vai. vakaro, sulaukęs 

63 metų. 
Gimė Čikagoje. 
Nuliūdę liko: žmona Barbara M. Petkus Panavaitė; vaikai: 

Dor.ald M., marti Alvina, anūke Hayley EUen Petkus; duktė 
Juiie A Meehan, žentas Patrick, anūkai Daniel, Jessica ir 
Jackson Meehan; duktė Lisa A. Petkus; motina Agnės 
Dainelyte. brolis dr. Gerald R. Petkus su žmona Elizabeth ir 
daug kitų giminių. 

Velionis buvo sūnus a.a. Anthony ir broiis a.a. Anthony. 
Priklausė Illinois Funeral Directors Association ir 

daugeliui katalikiškų organizacijų. 
Velionis pašarvotas antradieni, spalio 7 d. nuo 1 v.p.p. iki 

9 va!, v.v. Petkus Lemont, 12401 S. Archer Ave., trečiadienį, 
.spalio 8 d. nuo 8 v.r. iki 10 v.r. Petkus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks spalio 8 d., trečiadienį. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prisiminimo aukas prašoma skirti: Our Lady of Šiluva 
Devotion Fund, c/o Rev. A. Markus, 9525 S. Lawler, 
Evergreen Park. IL 60805. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, vaikai, antikai ir kiti giminė* 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus 

A.tA. 
VINCAS PAVTLČIUS 

Gimė 1909 m., balandžio mėn. 1 d., Šuklių kaime, Žaliosios 
valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. 

Gyveno: po karo St. Catherines, Ont. Kanadoje, nuo 1960 
metu Čikagoje. 

Velionis buvo vyras a.a. Vincės Mickevičiūtės. 
Liko: dukra Audronė Pavilčiūtė Karalienė, anūkas Vytas 

Karalius, žentas Medardas Karalius, sesuo Liucija Šim
kiene, jos sūnus Gytis su šeima Australijoje. JAV-jose a.a. 
sesers Natalijos Rakutienes dukros Liuda Kaupienė ir Rūta 
Rakut'ytė ir a.a. brolio Vytauto Pavilčiaus dukros Vita 
Witherow ir Ina Papp su šeimomis; Taurų, Stankūnų, ir 
Rudzinskų šeimos. Australijoje a.a. sesers Lionės Veliuoniš-
kienes dukros Lile Čiečienė ir Ona Pilkienė ir a.a. sesers 
Marytes Labutienės vaikai Daiva Bierre ir Vidas Labutis su 
šeimomis. Taip pat Jurgis Karalius, žento tėvas. 

A.a Vincas buvo ilgametis Jaunimo centro kavines dar
buotojas ir LKB Kronikoms leisti sąjungos narys. Priklausė: 
Lietuvių Fondui, Lietuvių Bendruomenei, Amerikos Lietu
vių pensininkų sąjungai. 

Velionis pašarvotas spalio 9 d., ketvirtadienį, nuo 3 iki 8 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 10 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukra, žentas, anūkas, sesuo ir kiti gimines. 

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Ak tegu sako man, kad tu seniai jau miręs, 
Kad nėr tavęs, kad žingsniai tavo nuaidėjo 
Ir nežinia kokiam danguj, kokiuose tyruos 
Užklostė pėdsakus tavuosius vėjai. 

Tu gyvas man esi, buvai ir liksi. 
Tai tavo širdį plakančią jaučiu savyje 
Ir atmintį rūpestingiausių žvilgsnių 
Saugiai, kaip kūdikį nešu savyje. 

Ona Lukauskait* 

A.tA. 
Inž. RAIMUNDAS A. ŠLENYS 

Minint mūsų mylimo Vyro. Tėvo. Brolio ir Sūnaus, kurio 
netekome 1996 m rugsėjo 27 d . mirties sukakti, Šv. Mišios už 
jo sielą bus atnašaujamos š.m. spalio 12 d.. 9 vai. ryto Pal 
•Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną jungtis 
maldoje už a.a Raimundą 

Liūdinti šeima 

Šiaulių miesto ..Saules" ansambli 
centro <lid/iri|<i|f >:ilcji- -p.ili'i U . 
muzika 

•> p r i e 

tn t r I I 

lietuviško svirnelio Ansamblio koncertas vyks Čikagoje, Jaunimo 
ienj V si kviečiami pasidžiaugti mūsų liaudies dainomis, šokiais ir 

Balsiuose (Pakruojo r.) bai
gėsi dešimt dienų trukusi et
nines kultūros ir sveikos gy
vensenos stovykla, kuria or
ganizavo Balsių etnocentras. 
Suaugę, jaunimas ir vaikai, 
suvažiavo iš Vilniaus. Kauno, 
Telšių ir kitų vietovių, klau
sėsi turtingų paskaitų, mokėsi 
tradicinių amatu, važinėjo po 

rajoną, dalyvavo etnografiniu 
ansambliu renginiuose. 

K r e t i n g o s rajono savival
dybe is savo biudžeto skyrė 
12,000 litų policijos remeju 
visuomeniniam klubui ..Kob
ra", kuris padės saugoti vie
šąja tvarką. Klubo nariai — 
Rytų kovos menų meistrai, en
tuziastai (VL) 

mmm 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Šv. Kryžiaus ligoninės 
gydytoja Nijolė Stankevi
čiūtė ir medicinos asistentė 
Laima Šimulienė skiepys nuo 
influenzos spalio 16 d., ketvir
tadienį, 10 vai. r. Norinčius 
pasiskiepyti, prašoma iš ank
sto registruotis telefonu 773-
476-2655 arba asmeniškai 
„Seklyčioje". 

Pal. Jurgio Matulaičio 
misija, įvertindama „Drau
ge" skiriamą dėmesį jos ren
giniams ir veiklai, per kape
lioną kun. Algirdą Palioką, 
SJ, atsiuntė 200 dol. auką 
dienraščio leidybai paremti. 
Linkėdami toliau sėkmingai 
augti ir burti visus Čikagos 
priemiesčių lietuvius po savo 
jaukiu sparnu, dėkojame misi
jai ir jos kapelionui. 

Marga Vilutis, St. Peters-
burg, FL, grąžindama laimė
jimo atkarpas, pridėjo 90 dol. 
auką „Draugui". Labai dėko
jame. 

„Moters savaitgalis" Pa
saulio lietuvių centre, Le-
monte, bus spalio 25-26 d., 
nuo 9 vai. r. Paskaitos parink
tos įdomios (kaip ir anksčiau), 
įvairios ir labai aktualios šių 
dienų pasaulyje. Smulki pro
grama bus paskelbta vėliau, 
bet PLC renginių komitetas 
jau dabar ragina tą datą 
pasižymėti. 

Spalio 12 d, sekmadienį, 
„Armonikos" ansamblis at
liks du koncertus: Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, 12 
vai., o Jaunimo centre, Čika
goje, 4 vai. p.p. Bilietai gauna
mi „Seklyčioje" ir Leono Nar-
bučio--£ion Frame galerijoje, 
Lemonte. 

Marąuette Parko Lietu
viu namu savininku orga
nizacijos labai svarbus susi
rinkimas šaukiamas spalio 17 
d., penktadienį, 6:30 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, 6820 S. Washte-
naw. Bus svarbių pranešimų 
apie mūsų apylinkę, dalyvaus 
ir kai kurie valdžios pa
reigūnai. Nariai ir svečiai 
maloniai kviečiami atsilankyti 
su savo klausimais bei pagei
davimais. 

Genovaitė Treinienė yra 
Lietuvių fondo įgaliotinė St. 
Petersburg, Florida. Antradie
nio, spalio 7 d., „Drauge" (5 
psl.) klaidingai įrašyta, kad 
įgaliotinis yra Jonas Statis, 
kuris yra cikagietis. 

Spalis — BALFo mėnuo. 
Daugelyje vietų pasišventę 
aukų rinkėjai dar tebevarsto 
mūsų tautiečių duris, prašy
dami paramos vargstantiems 
Lietuvoje ir kitur, tačiau vie
tovėse, kur lietuviai gyvena 
plačiai išsisklaidę, tą padaryti 
daug sunkiau — reikia ir lai
ko, ir pastangų. BALFo Le-
monto 28 skyrius tą supran
ta ir nori palengvinti auko
tojams bei rinkėjams: visą 
spalio mėnesį aukos BALFui 
bus priimamos sekmadieniais 
prieš ir po šv. Mišių Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje. 

Visuomenininkas Algis 
Regis, suprasdamas Ameri
kos Lietuvių tarybos nuveiktų 
darbų svarbą ir įvertindamas 
ateityje numatytą pagalbą 
Lietuvai, paaukojo ALTo fon
dui 100 dol. Suprantama, kad 
AF yra labai dėkingas savo 
rėmėjui. 

Čikagos lit mokyklos praėjusių mokslo metų tėvų komiteto kopirminin-
kai Aušra Padalino ir Mindaugas Bielskus. Nuotr. VL Žukausko 

SKELBIMAI 
x T R A N S P A K įs taiga LE

MONTE veikia savai tgal ia is : 
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd. 
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak 
tel . Lemonte: 630-257-0497. 

(sk) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S PuUM<: Rd . Chicago. 1L 60629 

(1/2 bl i Siautę nuo Balzeko muziejus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell U . Lockport. IL60441 
Tel. 71*-301-486* 

Valandos paj>al susitarimą 

x Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURTIV 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's license) ir vizų 
pratęsimą. Ed Šumanas, teL 
1-708-246-8241. 

(sk) 

„Margučio II" paramai 
skiriamas koncertas rengia
mas spalio 19 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p., Jaunimo centre. 
Programą atliks Bostono vyrų 
sekstetas, vadovaujamas Dai
vos Navickienės. Bilietus pla
tina „Seklyčia". 

Sekmadieni, spalio 19 dv 
1 vai. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., vyks „Lithuanian 
American Genealogy Society" 
susirinkimas, kuriuo bus pra
dėtas 1997 m. rudens veiklos 
sezonas. Nors draugijos narių 
dauguma nelabai gerai kalba 
lietuviškai, bet jie yra lietuvių . 
kilmės, savo šaknimis ypatin
gai domisi, stengiasi su jomis 
kuo artimiau susipažinti. 
Draugijai vadovauja Robert A. 
Balzekas. Pagrindinę paskaitą 
apie lietuvių senuosius pa
pročius ir tradicijas skaitys 
Danutė Bindokienė. Bus vai
šės ir pabendravimas. Rezer
vacijas šiam renginiui galima 
padaryti muziejaus telefonu: 
312-582-6500 tarp 10 vai. r. ir 
4 vai. p.p., visas septynias die
nas savaitėje. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

Čikaga plečia draugiškus 
bendradarbiavimo ryšius 
su kitomis valstybėmis ir 
miestais. Rugsėjo 25 d. prie 
ilgo sąrašo miestų, su kuriais 
Čikaga susirišusi seserystės 
ar bičiulystės ryšiais, prisidėjo 
ir Atėnai (Graikija). Kaip 
žinome, 1993 m. Čikaga susi
bičiuliavo ir su Vilniumi. 

Užsakykite „Draugą" sa
vo studentams vaikams, išvy
kusiems į tolimą universitetą, 
užprenumeruokite neseniai iš 
Lietuvos atvažiavusiems arti
miesiems ar pažįstamiems, 
nepagailėkite 60 dol. — taip, 
tai tikra tiesa, naujiems 
prenumeratoriams ribotą 
laiką metinė prenumerata yra 
tik 60 dol.! — pradžiuginti vie
nišą pensininką, kuris labai 
norėtų, kad „Draugas" lan
kytų kasdien. Visus kviečiame 
jungtis į skaitytojų eiles. 

„Grandies" tautiniu šo
kiu ansamblio veteranai 
pradėjo tautinių šokių repeti
cijas. Kviečiami ir laukiami 
visi, kas tik nori jungtis į 
grandiečių eiles. Bus ruošia
masi tautinių šokių šventei, 
kuri vyks Vilniuje ateinančią 
vasarą. Repeticijos vyksta 
kiekvieną sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. Pasaulio lietuvių cen
tro apatinėje salėje. 

Minint spalio 9-tąją, mū
sų sostinės Vilniaus netekimą, 
š.m. spalio 12 d., sekmadienį, 
10 vai. r., t. jėzuitų koplyčioje 
bus aukojamos šv. Mišios už 
visus, kovojusius ir žuvusius 
dėl sostines Vilniaus. Vilniaus 
Krašto lietuvių sąjungos, Či
kagos skyriaus valdyba kvie
čia patriotiškąją lietuvių vi
suomenę ir skyriaus narius 
dalyvauti pamaldose. Savo da
lyvavimu pagerbsime žuvu
siuosius. 

IŠf* ZvAIGŽDUfE 
Redaguoja / Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place. Chicago, £L 60629 

Čia matote nupieštą persikų 
medi (peach) ir aplink jį per
sikų vaisius. Jūsų darbas bus 
priklijuoti vaisius prie medžio, 
kad atrodytų medis su vai
siais. 

(5 taikai) 

GALVOSŪKIS NR. 7 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Gedimino pilies bokSte vel plevėsuoja Lietuvos trispalvė vėliava 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir krimiralinės bylos 

6247 S Kedzie \venue 
Chicago. tL fr*2<* 

Tel. 1-773-776-S700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak 

^•šud 9 v r iki 1 vai. p p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

45% W 63th Street 
Chicago, 11.60629 

(Ski-rs.li >;.itves nuo „Draugo") 
Tel.: 773-284-0100 

V.i;.i:'d<>«, p.H',.)i •.usiMnrpa 

x MELUOSE PARKO LIE
TUVOS DUKTERŲ DRAU
GIJA, iždininkė Aldona Ches-
na, atsiuntė $600. Tai jų globo
jamų keturių našlaičių globos 
metinis mokestis. Dėkojame 
gerosioms dukterims! „Lietu
vos Našlaičiu globos" komi
tetas, 2711 W. 71 St^ Chi
cago, IL 60629. 

(sk.) 

x Vytauto Didi. šauliu 
rinktinė, 2417 W. 43 St., ren
gia rudens gegužinę š.m. spalio 
12 d., sekmadienį, 12 vai. 
Linksmins K. Ramanausko 
orkestras, bus įvairaus maisto, 
cepelinų ir kt. patiekalų; ba
ras, laimės šulinys ir kiti įvai
rumai Visus kviečia ir laukia 
rinktines administracija. 

(sk.) 

Spalio 17 d., penktadieni, 
6 vai. p.p., visi maloniai 
kviečiami į Jaunimo centro 
kavinę pabendrauti su Kražių 
klebonu Alionidu Budrium, 
neseniai atvykusiu paviešėti 
iš Lietuvos. Jis supažindins su 
Kražių bažnyčia, istorinėmis 
Kražių skerdynių vietomis, 
pakalbės apie tų vietų įam
žinimą ir istorinio muziejaus 
atkūrimo galimybes. 

Visus gimnazistus kvie
čia atvykti į „moksleivių 
laužą", rengiamą Ateitininkų 
namuose spalio 10 d., penkta
dienį, 7 vai. vak. Bus proga at
naujinti pažintis, susipažinti 
su naujais moksleiviais ateiti
ninkais, padainuoti, užkan
džiauti. Atsivežkit draugus ir 
gerą nuotaiką. Informacijas 
teikia Audra Kazlauskaitė, 
tel. 708-349-1911. 

SPALIO DEVINTOJI 
Iki šiol Lietuvos ir lietuviš

kas pasaulis prisimindavo len
kų okupuotą Vilnių ir kraštą. 
Dabar jau daug metų, kaip 
Vilnius yra Lietuvos sostinė. 
Atrodo, kad viskas tvarkoje ir 
ta data liko tik istorijos pusla
piuose. Tačiau ne visai taip. 

Jei pažvelgsim:! 1920 metų 
sutarties žemėlapį, pamaty
sime, kad dar daug Lietuvos 
žemių tebėra lenkų ir gudų 
teritorijose. Gal lenkai ir gu
dai užmiršo, kad tai ne jų nuo
savybė, bet mes negalime jų 
pamiršti. Daug lietuviškų vie
tovių tebevartoja lietuvių kal
bą, vaikus moko lietuviškai 
namuose, bet iš pavergėjų ne
sulaukia pagalbos, kai tuo tar
pu Lietuvos valdžia teikia la
bai daug lenkiškai kalban
tiems Vilniaus mieste ir 
apylinkėse. Užmegzti geri kai
myniški santykiai, tas yra 
tvarkoje, bet lenkai turėtų pa
sidaryti ir geri kaimynai, 
grąžinti tai, kas ne jiems pri
klauso, arba duoti paverg
tiems lietuviams nors tiek, 
kiek lenkai Lietuvoje gauna iš 
Lietuvos valdžios. Kol tos 
skriaudos lietuviams nebus 
atitaisytos, tol spalio devintoji 
liks mums gedulo diena. 

Redaktorius 

RUSŲ KOMUNISTŲ 
PAVOJUS 
(Pabaiga) 

Iš ten važiavo į Bavariją, 
kur pabuvo daugiau negu me
tus laiko. Ten atvažiavo rusų 
karių grupė, kuri įsakė vi
siems grįžti į Lietuvą. Visi bi
jojo grįžti ir labai susirūpino. 
Mano tėtukas gerai mokėjo 
kalbėti vokiškai, atsirado dar 
kiti' kalbantys vokiškai. Jie 
nuėjo pas vokiečių vadovus ir 
jų prašė, kad lietuvių nesiųstų 
į rusų okupuotą Lietuvą, nes 
bijojo komunistų. Juos ten gali 
nužudyti arba išvežti į Sibirą. 
Jie aiškino, kad tik dėl to ir 
pasitraukė iŠ Lietuvos. Ten 
buvo ir Amerikos kareivių, ku
rie pritarė lietuviams, kad ne
galima pabėgėlių siųsti į oku
puotą Lietuvą. 

Paskiau jie keliavo į Strau-
bingą, vėliau į Meroingeną ir 
Augsburgą. Kiekvienoje vie
toje reikėjo pradėti naują gy
venimą, niekada nežinodami 
ar sulauks karo pabaigos. Vi
sada galvojo, kad bomba gali 
nukristi ant jų. Taip pat ne
žinojo, kiek ilgai reikės čia gy
venti, kad vėl susipakuotų ir 
trauktų toliau. 

Augsburge sužinojo, kad yra 
galimybė išvykti į Ameriką. 
Tad jie ir pradėjo daryti žy
gius, kad ten patektų. Kurį 

laiką turėjo praleisti Bremene 
pasiruošimo darbams. 1950 m. 
iš Vokietijos laivu išplaukė į 
Ameriką, į New Yorko uostą. 
Apsistojo Plainfield mieste, 
New Jersey valstijoje, kur ma
no mama gimė. Po dviejų 
mėnesių laiko jie išvyko į Bos
toną, kur ir dabar tebegyvena. 
Nors ir saugioje Amerikoje gy
veno, karo pergyvenimai ne
buvo greit pamiršti senelių 
namuose. Kai virš namų 
praskrisdavo lėktuvas, mano 
močiutė dar ilgą laiką išsi
gąsdavo ir susirūpindavo, nes 
galvojo apie bombardavimus. 
Praėjus ilgesniam laikui, karo 
prisiminimai liko tik atmin
tyje. Prasidėjo gyvenimas ra
mus, saugus ir normalus. 

Daina Žiaugraitė, 
Bostono lit. m-los mokinė 

RUDENĖLIS 

Soduos krūmai geltonuoja, 
Medžių lapai krinta. — 
Rudenėlis atsvyruoja, 
Rudenėlis plinta. 

Lietūs lyja, vėjai pučia, 
Saulės nematyti. 
Vasarėle, vasarėle, 
Kaip tave pavyti? 

Dienos bėga, metai ritas 
Mūsų vasarėlės: 
Nesuspėjai nė pražysti, — 
O jau rudenėlis... 

Milda Skučaitė 

LIETUVIŲ KALBA 
Per keturiolika mėnesių aš 

jums perteikiau „Tėvynės 
žvaigždutėje'' daug pasaulinio 
garso mokslininkų — kalbi
ninkų, kurie patys mokėsi lie
tuvių kalbos, mokė kitus ne
lietuvius, rašė lietuvių kalbos 
gramatikas, žodynus, lietuvių 
kalbos vadovėlius ir daug 
mokslinių straipsnių mokslo 
žurnaluose. Jie ne tik patys 
pamilo lietuvių kalbą, bet ją 
garsino kitataučių tarpe. 

Kodėl nedidelės Europos 
valstybės (Lietuvos) kalba 
šiandien dėstoma daugelyje 
pasaulio universitetų? Turbūt, 
nereikia didelio mokslinio 
išsilavinimo, kad būtų galima 
atsakyti į šį klausimą. Lietu
vių kalba yra labai sena ir per 
tūkstančius metų nedaug pa
sikeitusi, todėl labai svarbi 
mokslui. Svarbiausia, kad ji 
nėra mirusi kalba, kaip senoji 
graikų, lotynų ir kitos, bet 
gyva kalba. Kol Lietuva bus 
laisva ir nepriklausoma vals
tybė, tol ji bus gyvoji kalba ir 
pasaulis ja domėsis. 

Labai gaila, kad atsiranda 
tikrų lietuvių, kurie yra panie-

Nuotr Juozo Polio 

kine savo kalbą. Pramokę kitą 
kalbą, jau nebevartoja savo
sios. Jei ir vartoja, primaišo 
daug kitų kalbų žodžių, nebe
silaiko kalbos taisyklių. Jei 
pasaulis mums lenkia galvą, 
kodėl mes turime būti neman
dagūs ir nekreipti į juos dė
mesio. 

Mokykitės kol jauni, kol 
gera atmintis. Lankykite lie
tuviškas mokyklas ir skirkite 
daug dėmesio savo brangiai 
tautinei kalbai. 

Redaktorius 

PAS DANGAUS m 
ŽEMĖS VIEŠPATĮ 

(Pasaka) 
(Tęsinys) 

— Kur? Ar toli? — klausė 
ūkininkas. 

— Į dangų!.. — atsakė pa
vargėlis. 

Rytojaus dieną atvažiavo ve
žimas. 

To vežimo vežėjas taip buvo 
užsismaukęs kepurę ant vei
do, kad jo veido ūkininkas nie
ku būdu negalėjo pamatyti. 

Vos tik ūkininkas į tą ve
žimą įsėdo, vežėjas vadeles 
truktelėjo ir lėkė abudu vėjo 
greitumu. 

Važiuoja, važiuoja. Saulė pa
kilo aukštai, o vežėjo arkliai 
neilsta (nepavargsta). Šiluma 
neapsakoma, saulė net de
ginte degina. 

Ūkininkas žiūri, prūdas ša
lia kelio, o ant to prūdo ledas 
blizga, kaip žiemą. 

Ant ledo žmonės baltais 
švarkais, susirūpinusiais vei
dais, sunkiai dirbo apie ugnį, 
kiti lyg kokią koše maišė kati
luose. 

Ūkininkas nustebęs paklau
sė vežėją: 

— Ar čia stebuklai, ar sap
nas? Toks karštis, o čia ledai! 
Kur mes esame? 

— čia Dievo Motinos Mari
jos darbininkai! — atsakė ve
žėjas. 

— O ką jie ten daro? 
— Jie daro krušą (ledus) au

drai. Jų darbas lietų paleisti 
ant žemės, ledus padaryti ir 
juos su žaibais ir griaustiniu 
svaidyti. Marija juos valdo ir 
jiems duoda įsakymus. Be jos 
leidimo nė vieno gluosnio žai
bai neužkabina (nepaliečia). 

(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIS NR. 6 
(žiūrėkite piešinėlį) 

Čia matote nupieštas pen
kias JAV vieno cento monetas. 
Gerai įsižiūrėkite, ar visi vei
dai yra vienodi. Jei atras
tumėte skirtingą, pažymėkite 
numerį-

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 8 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Matote nupieštą vieną iš 
Lietuvos ežerų. 

Pasižiūrėję į Lietuvos žemė
lapį, jį suraskite ir parašykite 
jo pavadinimą bei vietą, ku
rioje jis yra. Apie jį šiandien 
dažnai kalbama. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 9 
Atsakykite į šiuos klausi

mus: 1. Kaip vadinasi mūšis, 
įvykęs 1410 metais? 2. Kuris 
karalius laikomas Lietuvos 
valstybės įkūrėju? 3. Kaip 
vadinasi respublika, egzista
vusi Lietuvos valstybėje? 4. 
Kuris Lietuvos karalius yra 
minimas, kaip Vilniaus miesto 
įkūrėjas? 5. Kaip vadinosi 
mūšis, įvykęs prie Šiaulių 
1236 m., kas buvo Lietuvos 
priešai? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 10 
1. Ar Šv. Rašte yra minima 

varlė? 2. Iš 100 tūkstančių gy
ventojų, kiek yra kalinių Lie
tuvoje? 3. Iš kur ir kada mor
kos pradėtos auginti Ame
rikoje? 4. } kurias tris grupes 
yra skirstomos visos Lietuvos 
mūrinės pilys, atsižvelgiant į 
jų statybos ir gynybos požy
mius? 5. Kaip vadiname kepu
rę, kurią dėvi rusai ir ukrai
niečiai? Už visus teisingai ir 
plačiai paaiškintus atsakymus 
skiriama 10 t. Už trumpus at
sakymus — tik 5.taškai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 

LIETUVIŠKA SODYBA 

Mano močiutė gyveno kai
me, Sūduvoje. Jos šeima tu
rėjo du miegamuosius ir vieną 
valgomąjį kambarį bei saloną. 
Lietuvoje turėjo keturius ūkio 
pastatus. 

Rūta Bagdonavičiūte 

Žinios — tai vienintelis daly
kas, kuris išaukština vieną 
žmogų prieš kitą. 

D. Adisonas 
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