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Konservatoriai eis į rinkimus be 
„pigios dešros" šūkių 

Vilnius, spalio 14 d. (BNS) 
— Konservatorių vyriausybė 
neketina siekti pigaus popu
liarumo, kad padėtų partijos 
kandidatui prezidento rinki
muose. 

„Vyriausybė nedaro ir ne
darys jokių trumpalaikių arba 
apgaulingų finansinių bei 
ekonominių sprendimų, ga
linčių ilgainiui pakenkti šalies 
interesams", pareiškė premje
ras Gediminas Vagnorius in
terviu dienraščiui Respu
blika". 

Drauge jis pripažino siekiąs, 
kad Lietuvos „ekonominė 
būklė ir užsienio politikos 
laimėjimai, turintys įtakos 
rinkėjų nuomonei apie val
dančiąją partiją, būtų kuo ge
riausi". 

Konservatoriai ir per Seimo 
rinkimus pernai rudenį pa
brėžė turį konkrečių planų, 
kaip pagerinti tautos gerovę, 

bet vengė populiarumo ir 
nežadėjo „pigios dešros ir deg
tinės". 

G. Vagnorius sako, kad vy
riausybė įvykdė 90 proc. savo 
rinkimų programos ir ketina 
tai įrodyti savo ataskaitoje 
Seimui kitą savaitę. 

Premjeras ragina prezidento 
rinkimuose balsuoti už kon
servatorių vadovą Vytautą 
Landsbergį, bet labai palan
kiai atsiliepia apie dabartinį 
prezidentą Algirdą Brazaus
ką. 

„Mes labai vertiname dabar
tinį prezidentą už korektiš
kus, dalykiškus sprendimus 
po Seimo rinkimų", sako G. 
Vagnorius. 

Kalbėdamas apie prezidento 
Algirdo Brazausko veiklą iki 
Lietuvai tampant nepriklauso
ma, G. Vagnorius sakė, kad 
„neturėtume nevertinti to, ką 
jis padarė anksčiau". 

Tikimasi, kad A. Paulauskas 
nebendradarbiaus su LDDP 

NATO vadovas pasisakė 
už Lietuvos narystę sąjungoje 

Vilnius, spalio 14 d. (BNS) 
— Liberalai įsitikinę, kad jų 
remiamas kandidatas prezi
dento rinkimuose nepasirašys 
su LDDP jokių bendradarbia
vimo susitarimų. 

„Jeigu viena ar kita politi
nė jėga pareiškia paramą kan
didatui, tai kandidato reikalas 
priimti ją ar nepriimti", sakė 
Seimo Liberaliųjų reformų 
frakcijos seniūnas Alvydas 
Medalinskas, komentuodamas 
LDDP vadovo Česlovo Juršė
no siekius suvienyti jėgas su 
buvusiu generaliniu prokuro
ru A. Paulausku ir įveikti 
dešiniaisiais laikomus kandi
datus. 

Pasak A. Medalinsko, kan
didatas į prezidentus A. Pau
lauskas būtų nenuoseklus, jei
gu priimtų LDDP siūlymą. Jis 
pabrėžė, kad vos tik paskelbęs 
ketinimus siekti prezidento 
posto, A. Paulauskas pareiškė 
savo rėmėjų ieškosiąs viduryje 
tarp LDDP ir konservatorių. 
„Vadinasi, tai būtų prieštara
vimas jo paties iškeltiems 
principams rinkimų kampani
jos pradžioje", sakė liberalų 
atstovas. 

Praėjusią savaitę Liberalų 
sąjunga ir A. Paulauskas pasi
rašė bendradarbiavimo doku
mentą. 

A. Medalinskas sakė, kad 
liberalai nutarė paremti A. 
Paulauską, laikydami jį „libe
ralių pažiūrų žmogumi, galin
čiu išvesti Lietuvą iš pasenu
sių Lietuvos politikų mąstymo 
stereotipų". 

Pasak Seimo nario, nusivilti 
turėtų siekiantys, kad rinki
mus laimėtų kairiųjų pažiūrų 
kandidatas, „nes visus tris 
pajėgiausius kandidatus — V. 
Landsbergį, V. Adamkų ir A. 
Paulauską — būtų sunku pa
vadinti kairiųjų pažiūrų politi
kais". 

A. Paulauskas nori 
susitikti su kitais 

kandidatais 
Artūras Paulauskas ieško 

galimybių susitikti su pagrin
diniais savo priešininkais — 
Vytautu Landsbergiu ir Valdu 
Adamkumi. 

„Neatmetama galimybė su
sitikti" su V. Adamkumi, V 
Landsbergiu ir kitais galimais 
kandidatais, sakoma A. Pau
lausko atstovo spaudai prane
šime. 

Tačiau V. Adamkaus rin

kimų štabas pranešė, kad ar
timiausiu metu nėra numatyti 
susitikimai su kitais kandida
tais. „Tokie susitikimai nepla
nuojami iki rinkimų kampani
jos metu numatytų oficialių 
kandidatų debatų", sakė V. 

Vilnius, spalio 14 d. (BNS-
Seimo spaudos tarnyba) — 
NATO generalinis sekretorius 
Javier Solana pasisakė už Bal
tijos valstybių narystę gyny
binėje Vakarų sąjungoje. 

•Baltuos valstybių narystei 
— taip', nes tai yra aiškiai 
pasakyta Madrido deklaraci
joje", pareiškė J. Solana Šiau-

Baltijos valstybių atstovams 
kartu su NATO valstybių par
lamentarais parengti Asam
blėjai pranešimą apie Baltijos 
valstybių saugumo būklę bei 
perspektyvas po viršūnių su
sitikimo Madride liepos mėne
sį. 

NATO generalinis sekretorius Javier Solana 

ŠAA 43-osios sesijos darbe 
Lietuvos nuostata ypač rėmė 
JAV, Danijos ir Norvegijos 
parlamentarai. 

Lietuvai sesijoje atstovavo 
Seimo nariai Vytautas Dudė
nas, Audronius Ažubalis ir 
Gediminas Kirkilas. 

1955 metais įkurta ŠAA vie
nija NATO valstybių parla
mentarus. Lietuva ŠAA narė 
yra nuo 1991 metų. 

Adamkaus rinkimų štabo va- rės Atlanto Asamblėjos (ŠAA) 
dovas Vidmantas Staniulis. 

Tuo tarpu A. Paulauskas 
praneša šiomis dienomis jau 
susitikęs su socialdemokratų 
iškeltu kandidatu Vyteniu An
driukaičiu, o antradienį susi
tiko su LDDP vadu Česlovu 
Juršėnu. 

Nors LDDP ir delegavo Č. 

sesijoje Bukarešte pirmadienį. 
ŠAA priėmė nutarimą su 

Lietuvos delegacijos pataisa, 
kurioje Baltyoe valstybės su 
Rumunija ir Slovėnija įvar
dintos kaip realiausios naujos 
kandidatės \ NATO. 

NATO atvirumas kandida
tėms — Lietuvai, Latvijai, Es-

Buvę KGB karininkai ruošia 
„keršto fiestą" 

Juršėną siekti prezidento pos- tijai, Slovėnijai ir Rumunijai 
— dar kartą patvirtintas ir 
pagrindiniame ŠAA sesijos 
nutarime dėl transatlalanti-
nio bendradarbiavimo. 

SAA Saugumo ir gynybos 
komitetas pirmą kartą pasiūlė 

to, jis sakė neskubėsiąs nešti 
pareiškimo ir ieškos susita
rimų su A. Paulausku — kaip 
suvienyti jėgas prieš dešinės 
pusės kandidatus V. Lands
bergį ir V. Adamkų. 

L. Baškauskaitė nesunkiai 
surinko Seimo narių parašus 

Vilnius, spalio 14 d. (BNS) Lietuvos Prezidento rinkimų 
— Liucija Baškauskaitė, ku- ir Seimo rinkimų įstatymai 
riai Vyriausioji rinkimų komi
sija ir Vilniaus apygardos teis
mas neleido kandidatuoti Lie
tuvos prezidento rinkimuose, 
lygiai per valandą Seimo 
posėdžių salėje surinko parla
mentarų parašus po kreipimu
si į Konstitucinį teismą. 

32 parlamentarai pasirašė 
prašymą teismui ištirti, ar 

ir 
atitinka Konstiturijos 12, 29 
ir 33 straipsnius. 

Šiuose straipsniuose kalba
ma apie visų asmenų lygybę 
prieš įstatymus, teismą ir val
stybės institucijas ar parei
gūnus. 

L. Baškauskaitę parėmė be
veik visi tuo metu salėje buvę 
parlamentarai iš įvairių politi-

.,Vykdamas j užsienį buvau beveik įsitikins*, kad Vilniau* apygardos 
teismas pritars Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimui neiiduoti 
m.iii parašų rinkimo lapų, todėl bylos baigtis man buvo netikėta*, spalio 
I't <1 parskridęs iŠ Švedijos, kur dalyvavo „Forum LiUuen*97* ir skaitė 
pranešima ekologine tema. žurnalistams pareiškė kandidatas į Lietuvos 
prezidentus Valdas Adamkus Paklaustas , kokios jo galimybės tapti Lie
tuvos pre/idontu, V Adamkus nedvejodamas atsakė, jog sieks pergalės 
..Nesirengiu vertinti savo galimybių, a* pasirytės laimėti", sakė jis. 

Eltos nuotr. Valdas Adamkus prie teismo romų. 

Vilnius, spalio 10 d. (BNS) • 
— Seimo vicepi/rfiininkas An
drius Kubilius spėja, kad bu
vusių KGB pareigūnų bandy
mas daryti įtaką Lietuvos 
politiniam gyvenimui yra 
įžanga į „keršto fiestą". 

Spaudos konferencijoje spa
lio 10 d. A. Kubilius „kritiniu 
tašku" Lietuvos politiniame 
gyvenime pavadino provoka
ciją prieš Vytautą Landsbergį. 

„Pirmą kartą nepriklauso
mos Lietuvos istorijoje buvę 
KGB pareigūnai nutarė pa-

nių frakcijų. Jie pasirašė po 
prašymu, kuriame primena
ma, kad VRK atsisakė išduoti 
kandidatei rinkėjų parašų rin
kimo lapus, aiškindama, kad 
ji neatsisakė priesaikos JAV. 
Vėliau VRK sprendimą patvir
tino Vilniaus apygardos teis
mas. 

L. Baškauskaitė atsisakė 
pasinaudoti kitų užsienio lie-
tuvijos kandidatų per Seimo ir 
prezidento rinkimus surasta 
Lietuvos įstatymų spraga. 
leidžiančia tiesiog viešai pa
reikšti apie savo atsisakymą 
nuo priesaikos, drauge neat
liekant jokių priesaikos atsisa
kymo procedūrų, kurias nu
mato JAV įstatymai. 

Prašyme Konstituciniam 
teismui L. Baškauskaitė tei
gia, kad VRK ir apygardos 
teismo sprendimai neatitinka 
Konstitucijos nuostatų ir ribo
ja kai kurių Lietuvos piliečių 
galimybę pasinaudoti savo tei
sėmis, taip pat prieštarauja 
Lietuvos Seimo patvirtintam 
susitarimui su Europos Komi
sija, kuriuo garantuotos žmo
gaus teisės, numatytos Euro
pos žmogaus trisių ir pagrin
dinių laisvių apsaugos kon
vencijoje. 

L. Baškauskaitė jau antra
dienį ketino prašymą įteikti 
Seimo raštinei, kuri per
duos kreipimgsi Konstituci
niam teismui. „Noriu, kad 
pagaliau būtų išaiškinta, ka 
reiškia tas priesaikos atsisa
kymas", sakė žurnalistams L. 
Baškauskaitė. 

bandyti viešai daryti įtaką 
Lietuvos politiniam gyveni
mui", sakė Seimo narys. Jo 
nuomone, nesvarbu, kas su
galvojo šią provokaciją, tačiau 
jau ir anksčiau galima buvo 
įtarti, kad buvusi KGB struk
tūra yra išlikusi Lietuvoje ir 
laukia patogaus meto kerštui. 

Seimo vicepirmininkas ma
no, kad asmenų, norinčių su
rengti provokaciją prieš V. 
Landsbergį buvo ne vienas, 
nes, pasak jo, Lietuvoje daug 
kas negali pakęsti minties, jog 
V. Landsbergis taps preziden
tu. 

A. Kubilius leido suprasti, 
kad provokaciją galėjo sureng
ti kandidatas į Lietuvos vado
vo postą Artūras Paulauskas. 
„Galime kiek nori kalbėti, kad 
sūnus neatsako už tėvo bio
grafiją, bet kas gali paneigti 
galimybę, jog tėvas nepanau
dojo savo buvusių tarnybos 
draugų", kalbėjo A. Kubilius. 

Jis teigė, kad valstybės ir 
visuomenės, o ne V. Landsber
gio reikalas yra gintis nuo to
kios šmeižto atakos. 

„Sustabdyti šį pasakų 
srautą valstybė ir visuomenė 
gali tik vienu būdu — priim
dama kategorišką nuostatą, 
kad visos pasakos apie kieno 
nors bendradarbiavimą su 
KGB, jei nėra paremtos doku
mentais, yra šmeižtas, už kurį 
šmeižikai patraukiami bau
džiamojon atsakomybėn", sa
kė Seimo vicepirmininkas. 

Seimo nariui Audriui But
kevičiui antradienį Generali
nėje prokuratūroje bylą tirian
tis tardytojas Rolandas Tilin-
dis. dalyvaujant parlamentaro 
advokatui Adomui Liutvins-
kui. pateikė oficialų kaltinimą 
pasikėsinimu sukčiauti dide
liu mastu. 

Baudžiamoji byla A. Butke
vičiui buvo iškelta netrukus 
po to. kai jis rugpjūčio 12 d. 
buvo sulaikytas su 1" ')00 
JAV dolerių, kuriuo 0B*V iš 
bendrovės ..Dega" vadovo Kle
menso Kiršos už. kaip įtaria-

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

Maskva. JAV valstybės sekretorė Madeleine Albright, atsa
kydama į senatorių klausimus per atvirus svarstymus Kong
rese, patvirtino savo valstybės nuostatą dėi Baltijos valstybių 
priėmimo į NATO. Maskvos laikraštyje „Ruskij TelegraF pa
skelbtoje svarstymų stenogramoje sakoma, kad ,.nei Santykių 
pagrindų aktas, nei bendra nuolatinė taryba nesuteikia Rusijai 
jokio vaidmens sąjungos priimamuose sprendimuose savo vi
daus klausimais". Atsakydama į senatoriaus klausimą dėl Bal
tijos valstybių įstojimo į NATO perspektyvų, JAV valstybės 
sekretorė pabrėžė, jog JAV deda pastangas, kad Baltijos vals
tybės būtų labiau įtrauktos į Europos institucijas. Ji pabrėžė, 
kad „NATO nesikonsultuos su Rusija, taip pat ir dėl Baltijos 
valstybių priėmimo į sąungą, o tik paaiškins jai savo portiką". 

Brazilija. JAV prezidentas Bill Clinton pirmadienį pradėjo 
vizitą Brazilijoje, teigdamas, kad nepaisant nuolatinių požiūrių 
nesutapimų, JAV ir didžiausioji Pietų Amerikos valstybė iš es
mės turi bendrą ateitį. „Nesutarimų draskomame pasaulyje 
Brazilija ir Jungtinės Valstijos turi ypatingą gebėjimą ir ypa
tingą atsakomybę parodyti geresnę išeitį", sakė B. Clinton svei
kinimo priėmime, kurį surengė Brazilijos prezidentas Fernan
do Henriąue Cardoso. Pasak Reuters, Brazilija ir JAV yra se
nos sąjungininkės, kartu kovojusios abiejuose pasauliniuose 
karuose. Tačiau jos dažnai nesutardavo dėl prekybos, kovos su 
narkotikų kontrabanda bei gamtosaugos klausimų. 

Londonas. Nepaisant JAV spaudimo, Europos NATO vals
tybės vargu ar skirs daug lėšų organizacijos plėtimosi išlai
doms padengti, sakoma antradienį paskelbtame moksliniame 
pranešime. „Tikruosius rezultatus, ir tuo pačiu tikrąją kainą, 
labiau sąlygos tai, ką naujosios ir senosios sąjungininkės gali 
sau leisti, o ne ko Jungtinės Valstijos tikisi ar laiko kariniu rei
kalavimu", teigia šių metų „The Military Balance". Tuo tarpu 
JAV Senato vadovai yra pareiškę, jog liepos mėnesį Madride 
priimto nutarimo dėl Lenkijos, Vengrijos bei Čekijos priėmimo 
ratifikavimas Vašingtone priklausys nuo Europos NATO narių 
noro prisiimti didžiąją dalį finansinės naštos. Nutarimo patvir
tinimas Senate „gali puikiausiai pasisekti arba žlugti" priklau
somai nuo to, ar Europos valstybės bus įtikintos prisiimti tei
singai joms tenkančią išlaidų dalį, praėjusią savaitę sakė 
Senato UR komisijos pirmininkas Jesse Helms Valstybės sek
retorei Madeleine Albright. 

Roma. Italijos komunistų vadovas Fausto Bertinotti antra
dienį pareiškė, kad jo partija pasirašė sutartį su premjero Ro
mano Prodi vyriausybe ir sėkmingai susitvarkė su politine kri
ze. Po susitikimo su premjeru F. Bertinotti žurnalistams sakė, 
jog buvo pasirašytas susitarimas dėl darbo savaitės sutrumpi
nimo iki 35 valandų iki 2001 metų, pensijų darbininkams ap
saugojimo bei 1998 metų biudžeto išlaidų sumažinimo iki 500 
milijardų lyrų (290 mln. JAV dolerių). Pasak komunistų vado
vo, susitarimas suteikia dar bent metus centro kairiųjų vyriau
sybei. 

Maskva. Rusijos premjeras Viktor Čemomyrdin antradienį 
aiškiai pareiškė atsistatydinsiąs, jei parlamentas trečiadienį 

, nubalsuos už nepasitikėjimą jo kabinetu, tačiau jis pridūrė, jog 
tiki galimybe susitarti. „Nesiruošiu nieko gąsdinti ar kam nors 
grasinti, tačiau jei kas nors šitaip kels klausimą, vyriausybė 
atsakys nedvejodama", sakė premjeras, taip reaguodamas į 
Valstybės Dūmoje vyraujančios opozicijos vadovų sprendimą 
trečiadienio vidurdienį balsuoti dėl nepasitikėjimo vyriausybe. 

Jeruzalė. Izraelio* prezidentas Ezer Weizman antradienį su
rengė pusantros valandos susitikimą su premjeru Benjamir. 
Netanyahu, kurį informavo apie pastarąjį savo vizitą JAV7. Pa
sak AP, prezidentas bandė sušvelninti įtampą po pranešimų. 
neva jis bandė kištis į premjero vykdomą Vidurio Rytų politiką. 
Prezidento vaidmuo Izraelyje iš esmės formalus, tačiau E. 
Weizman vis aktyviau bandė gelbėti Vidurio Rytų taikos proce
są, dažnai sukeldamas B. Netanyahu nepasitenkinimą. E. 
Weizman ragino JAV imtis didesnio vaidmens taikos derybose, 
tuo prieštaraudamas premjero pageidavimams. 

Kijevas. Ukrainos prezidentas Leonid Kučma pirmadienį 
apkaltino Rusiją dėl Nepriklausomų Valstybių Sandraugos ne
veiksmingumo. „Mes visi kalti dėl fakto, kad NVS virto ne
veiksminga sandrauga, bet labiausiai kalta pati Rusija", sakė 
L. Kučma. Jo pastabos atkartojo anksčiau tą pačią dieną pa
sakytus Gruzijos prezidento Eduard Ševarnadzė žodžius, jog 
Rusijos dominuojama NVS pasirodė mažavertė didele dalimi 
dėl Maskvos kaltės. 

Istambulas. Turkijos vyriausybė paskyrė 1.25 milijardo 
JAV dolerių geležinkelio tunelio po Bosforo sąsiauriu statybai. 
penktadienį pranešė Turkijos transporto ministerijos pareigū
nai. Aziją ir Europą sujungsiančio tunelio statybą numatoma 
pradėti kitų metų kovo mėnesį. Šiuo metu du Juodąją ir Mar
muro jūras jungiantys tiltai yra perkrauti. Todėl tikimasi, kad 
tunelis, išspręs Istambulo transporto problemas. Pasak parei
gūnų, tunelio požeminės dalies ilgis sieks 13.3 kilometro, o kar
tu su dalimi ant žemės — 80 kilometrų. 

ma, pažadą tarpininkauti nu
traukiant baudžiamąją bylą. 

Prokuratūrai paprašius. 
Seimas iš jo atėmė parlamen
taro neliečiamumą. Tačiau, 
jei norėtų apriboti parlamen
taro laisvę, prokuratūra turė
tų gauti Seimo sutikimą 

A. Butkevičius savo kalte 
kategoriškai neigia 

KALENDORIUS 
Spalio 15 d.: Šv. Teresė 

Avilietė, Bažnyčios mokytoja 
(1515-1582); Leonardas. Gaili
minas, Ina. 

Spalio 16 d.: Šv. Jadvyga 
(1174-1243): švč. Margarita 
Marija Alacoque (1647-1690); 
Aurelija. Gailius. Gaudvilo. 
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SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j .v . s . Irena R e g i e n ė 

SVEIKINAME/ 
Mieli broliai, mielos sesės, 

Lietuvių Skautų sąjungos vardu sveikinu jūrų skautus, 
švenčiančius 75 m. veiklos jubiliejų ir jūrų skautes, 
švenčiančias 60 m. veiklos sukaktį. 

Su jūriniu skautavimu pati arčiau susipažinau kai per
sikėliau iš Didžiosios Britanijos į Bostoną 1965 m. Tuo metu 
Bostone jūrų skautų veikla buvo stipri, bet trūko vadovių, j.s. 
Gintaras Čepas prikalbino vadovauti sesėms. Išmokau jūrinę 
idėją iš vadovėlių ir iš pačių jūrų skaučių, kurioms vadovavau. 
Malonūs prisiminimai. 

Džiaukitės jūrine skautiška idėja, nes ji yra svarbi skauta-
vimo dalis jūsų gyvenime. Linkiu jums padidinti gretas, kad 
galėtumėte dar daug daug metų gyvuoti. 

Su geriausiais skautiškais linkėjimais. 
Gero Vėjo! 

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmijos pirmininkė 

Man tenka ypatingai maloni pareiga sveikinti brolius jūros 
skautus 75 metų ir seses jūros skautes 60 metų gyvavimo jubi
liejaus proga. Jūrų Skautija per tą laikotarpį išaugino gražias 
eiles vadovų ir Jūrų Skautijos labui dirbančio jaunimo, kad 
tikrai yra kuo jiems pasididžiuoti ir džiaugtis. 

Akademinis Skautų sąjūdis linki jūrų skautams ir skau
tėms gero vėjo pilnos ateities ir sėkmės visuose užsimojimuose. 
Džiaugiamės tuėdami tokius geros nuotaikos pilnus brolius ir 
seses mūsų plačioje skautiškoje šeimoje. 

Su nuoširdžiausiais skautiškais linkėjimais, 
s. fil. Rimantas Griškelis 

Akademinio Skautų sąjūdžio vadijos pirmininkas 

Čikagos „Lituanicos" tunto jūrų skautų L.K. Algimanto laivas (trūksta 7 jūrų skautų) 1971 m. kovo 31 d. II eil. 
viduryje laivo vadas jvs Bronius Juodelis, jo dešinėje — vado pavaduotojas j.b.ps. Vladas Rupinskas, jo kairėje 
— instruktorius j.b. valt. Algis Regis 

JŪRINIAM SKAUTAVIMUI 75 
METAI 

B. STUNDŽIA 

Šiais metais vienintelei lie
tuvių jaunimo organizacijai 
jūros skautams sukako 75 
metai. Reikia tikėtis, kad šis 
susibūrimas sulauks 100 ir 
daugiau metų. 

Šia proga prisiminkime ir 
pirmuosius jūros skautų vado
vus brolius Julių Kostą ir 
Petrą Jurgėlas, kurių dėka 
jūros skautai įsisteigė, žengė 
pirmuosius sunkius žingsnius, 
išsilaikė ir vėliau išaugo. 

Pirmasis jūros skautų vado
vas, 1922 m. kovo mėn. 12 d. 
sudaręs pirmąją jūros skautų 
(tada dar vandens skautų) Al
gimanto draugovę buvo Julius 
Jurgėla. Jam į talką atėjo bro
lis Kostas, kuris ruošė va

ly/ Kng. Algimanto laivą 
Kaune. Sudarėm dvi valtis — 
tuomet skilus. Joms vadovavo 
jauni, žvalūs gimnazistai skil-
tininkai P. Jaruševičius ir J. 
Damauskas. Nei jie, nei aš 
pats. būdamas laivo vadu, nie
ko neišmanem apie jūrinin
kystę. Visi a I gi man t iečiai buvo 
nuoširdūs, darbštūs ir draus 
niingi skautai. Svajodami apie 
tautinį laivyną, susiorganiza
vome į jūros skautų vienetą 
1922 m. kova 12 dieną — t.y. 
tuo metu. kada Nepriklauso
moji Lietuva buvo ką tik atga 
vusi Palangą su siauru pa
jūrio ruožu ir dar neturėjo nei 
Klaipėdos krašto, nei vieno 
uosto, nei vieno savo laivo. Iš 

dovėlį ir rinko senus jūrinius lietuvių tarpo pirmieji į savo 

Lietuviška koplytėlė su jūrų skautų lelijėle Jaunimo centro 
kieme nuolat primena ilgametį jūrų skautų kapelioną T. Joną 
Raibužį. Lietuviai jėzuitai sveikina jūrų skautus 75 m. ir jūrų 
skautes 60 m. sukakties proga, džiaugdamiesi galėję pasitar
nauti stovyklose bei šventėse ir renginiuose ir vis priminti, kad 
Dievas kalba, kai pučia švelnus vėjelis. 

v*. tiL Antanam Sanlaitim 
Lietuvių Jėzuitų Provincijolas 

JŪRŲ SKAUTŲ ĮKŪRĖJAS RAŠĖ 
Niekad neužmiršiu to entu

ziazmo, kurį rodė pirmieji Lie
tuvos jūros skautai, įsijungę į 
I Kng. Algimanto laivą Kaune. 
Sudarėm dvi valtis — tuomet 
skiltis. Joms vadovavo jauni, 
žvalūs gimnazistai skiltinin-
kai P. Jaruševičius ir J. Dai-
nauskas. Nei jie, nei aš pats, 
būdamas laivo vadu, nieko 
neišmanėm apie jūrininkystę. 
Visi algimantiečiai buvo nuo
širdūs, darbštūs ir drausmingi 
skautai. Svajodami apie tau
tinį laivyną, susiorganizavome 
į jūros skautų vienetą 1922 m. 
kovo 12 dieną — t.y. tuo metu. 
kada Nepriklausomoji Lietuva 
buvo ką tik atgavusi Palangą 
su siauru pajūrio ruožu ir dar 
neturėjo nei Klaipėdos krašto, 
nei vieno uosto, nei vieno savo 
laivo. Iš lietuvių tarpo pirmieji 
į savo organizacinį ženklą įkė-
lėme inkarą. Bet pirmiausia 
stengėmės išsiugdyti gerais 
skautais. 

Tokiomis sąlygomis pradėjo
me naują, bet sunkų darbą. 
Lietuvos Jachtklubo pirminin
kas inž. Skardinskas buvo pir
masis ir entuziastingas mūsų 
darbo rėmėjas: leido mums 
naudotis Jachtklubo prieplau
ka, valtimis it kt. turtu. Mes. 
3 vadovai, dar nepatyrę laivi
ninkystėje, kūrėm jūros skau
to patyrimo laipsnių progra
mas, reikalingus mūsų darbui 
lietuviškus terminus ir kt. 
Visi pradėjom lavintis van
dens sporte, irklavime ir bu
riavime. Taip prasidėjo įdo
mus ir gyvas darbas, pilnas 
neaiškumų, visokių trūkumų, 
sunkumų ir nuotykių. Bet al-
gimantiečių idealizmas ir pa-

įvardus ir kūrė naujus, be to 
1924 m. vadovavo pirmam to
limam plaukimui iš Kauno į 
Klaipėdą. Vėliau, Juliui ir 
Kostui išvykus į JAV, Jūros 
skautijos vairą perėmė Petras, 
kuris 1927 m. Jūros skautija 
įjungė į Skautų sąjungą. 

Jul ius Jurgėla gimė, JAV 
1906 sausio 9 d. 1918 m. įstojo 
Vilniuje į skautų draugovę. 

1921 m. iš lenkų okupuoto 
Vilniaus grįžo į nepriklau
somą Lietuvą. 1923 m. dalyva
vo Klaipėdos vadavime. 1924 
m. išvyko į JAV, kur 1932 m. 
baigė medicinos mokslus. 
1942 m. buvo pašauktas į JAV 
karo aviaciją. 

Visą laiką domėjosi jūros 
skautų veikla. Mirė prieš ke
lius metus. Čia pateikiu kelias 
iš t raukas iš jo laiško: 

„Niekad neužmiršiu to entu-

organizacinį ženklą įkėlėme 

stiprėjo, ypač grįžus iš Italijos 
karo laivyno akademijos jūrų 
ltn. Pauliui Labanauskui. 
Taip pat reikėtų geru žodžiu 
paminėti tuometinį vyriausią 
skautininką pulk. J. Šaraus-
ką, rėmusį jūros skautus. 

Buvo Juodkrantėje ir Klai
pėdoje surengti vadams kur
sai, keliolika jūros skautų 
1936-37 metais mokėsi Buria
vimo mokykloje Klaipėdoje ir 
po kiek laiko išlaikė jachtų 
vadų egzaminus. J talką stojo 
ir jūros skautės. 

Jūros skautams vadovau
jant R. Visockiui buvo sudary
tas štabas, paruoštos naujos 
patyrimo laipsnių programos, 
įvesta jūros skautininkų laips
niai. 

1939 m. iš Klaipėdos į 
šventosios uostą pervestos 
jachtos „Budys F , „Budys H" 
ir „Baltoji lelija", kur vasaros 
metu suruošta vadovams bu
riavimo kursai, kurių metu 
padarytos paskutinės kelionės 
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ir globėjas dr. J . Šalkauskas. 
Per 75 metus jūros skautai 

savo darbu prisidėjo pastumti 
Lietuvą prie jūros, nors da r ne 
visai į jūrą. Iš j t i eilių išėjo bu
riavimo sporto vadovai ir 
nemažai jūrininkų. 

Tikimės, kad jaunoji ka r ta 
išvystys pastangas visiems 
laikams pasukti tautą veidu į 
jūrą. Vėl noriai prisiminti jū
ros skautų pirmūno J. Jur -
gėlos laiško žodžius: 

Man .ypatingai džiugu, kad 
mūsų jūros skautai vėliau 
laisvoje Tėvynėje buvo ir net 
dabar išeivijoje yra puikiai su
siorganizavę, turi gabių ir 
energingų jūros skautininkų ir 
yra daug nusipelnę Lietuvai ir 

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

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

TeL 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

830-941 -2809 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai 706434-1120 

siryžimas nugalėjo tuos visus 
sunkumus ir kliūtis. Jų pra
dėtas sąjūdis paplito po visą 
Lietuvos kraštą. 

Man ypatingai džiugu, kad 
mūsų jūros skautai vėliau 
laisvoje Tėvynėje buvo ir net 
dabar išeivijoje yra puikiai su
siorganizavę, turi gabių ir 
energingų jūros skautininkų ziazmo, kurį rodė pirmieji Lie-
ir yra daug nusipelnę Lietuvai tuvos jūros skautai. įsijungę į 
ir jos sujūrinitnui. Tiek Lietu- • . "" 
voje, tiek išeivijoje atsirado 
net jūros skaučių. Šis faktas 
mane maloniai nustebina, nes. 
atsimenu, Lietuvoje buvo ne
maža tokių vyriškių, kurie bi
jojo ne tik jūros bangų, bet ir 
upėje pasimaudyti. Jūrinės 
lietuvių skautijos 35 metų su
kaktis šiandien patvirtina, jog 
algimantiečiai anuomet dirbo 
ir vargo neveltui. 

Gero vėjo, mieli jūros skau-
t aHr skautės! 

ps. med . gyd. Ju l ius P. 
Jurgė la 

* .n Kuršių Marios" stovykloje, Raki, Juros dieną pagerbiant žuvusius ir mirusius brolius bei seses vainiko 
nuleidimu į ežero gelmes, apeigas stebi jvs Antanas Levanas, jvs Violeta Paulienė, Mykolas Jezuits, jOros 
skautų pastovykles viršininkas jvs dr Algis Paulius, jps Linas Paulius. Irena Senkevicienė ir « 

Nuotr. R. D u m o r i o 

ARASZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tei. (630)527-0090 
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Tower 1 .Surte 3C 

Downers Grove. IL 60515 
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DR.LPklHtlKlŠ 
DANTŲ GYDYTOJA..--

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

Tai. (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., HIckory H»$, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

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

Inkarą. Rt>i pirmiausia stengė- jūroje nuburiuojant į Liepoją 
mės išsiugdyti gerais skau- ir Gotlandą. 
tais~. Vokiečių okupacijos metu 

Kauno juros skautams, at- buvę jūros skautų vadovai su
plaukus į Klaipėdą, jų idėjo- organizavo Šiauliuose, Kaune 
mis susižavėjo vietos jauni- ir Vilniuje buriuotojų klubus, 
mas ir sudarė budžių draugo- Vėl atsikūrė jūros skautai Vo-
vę. kuri 1926 m. įsigijo motor- kietijoje karo pabėgėlių sto-

• burinį 25 tonų kuterį, kurį vykiose, iš kur pasipylė į už-
pavadino „Budys". Šiuo laivu, jūrius. 
iki jo sudužimo 1933 m. liepos Ten išvystė gražią veiklą: 
mėn. 15 d . buvo atlikta eilė JAV — Čikagoje, Clevelande, 
plaukiojimų į artimus ir toli- Los Angeles, Bostone, Kana-
mesnius Baltijos uostus, pa- doje — Toronte, Montrealyje 
siekiant Kopenhagą. Pirmasis ir kitose mažesnėse lietuvių 
budžių vadas buvo Martynas gyvenvietėse JAV, Kanadoje, 
Brakas, kuris rengėsi tapti Australijoje ir net Venezue-

TAIPRAŠĖ SKAUTŲ 
SĄJUNGOS PIRMŪNAS 

Mūsų jūros skautai , įsikūrę 
laisvosios Lietuvos krašto vi
duje, pirmieji veržėsi į savąją 
jūrą. rodydami lietuvių visuo
menei jūrinės meilės pavyzdį. 
Pirmasis jų laivas „Budys" 
taip pnt pirmas išnešė tautinę 
mūsų vėliavą į Baltiją ir ją 
garbingai nešiojo po svetimus 
uostus. 

Daugeliu atžvilgiu Lietuvos 
jūros skautai pirmavo savo 
idealizmu, darbštumu ir žv 
giškumu 35 metai rodo, jog 
mūsų jaunimas aukštai įver
tina jūros skautų sąjūdį ir 

v.s. Petras Jurgėla, LSS Pirmūnas. 

semiasi iš jo dvasinių vertybių 
bei fizinių jėgų savo stiprybei 
ir gyvastingiems Lietuvos rei
kalams. 

Tegyvuoja mūsų juros skau
tai ir skautės svetimuose 
krantuose boi kraštuose ir 
teneša vertingas savo duokles 
Tėvynes Lietuvos l>ei jos 
krantų išlaisvinimui ir Lietu
vos laivyno atkūrimui! Geni 
vėjo to idealo link! 

v.s. Petras J u r g ė l a 
„Skautų aidas" 

1957 m. kovo men., Nr 3 

jūrininku, bet įstojęs į jūros 
skautų eiles tapo žymiu teisi
ninku ir politiku. Beje, iš Ko
penhagos sau ir žmoną „par
sitraukė". M Braką pakeitė 
K. Plonaitis 'miręs Norvegi
joje) 

Kaip daugumai lietuvių bu
vo svetimas jūros ir laivyno 
reikšmės supratimas, taip 
daugeliui skautų vadovų buvo 
neaiškūs juros skautų tikslai 
ir dažnai veiklai nepritarė; kai 
kur vertė vadintis vandens 
skautais, draudė dėvėti jūri
nes uniformas, o Kaune išardė 
pirmąjį juros skautų „Algi
manto" laivą. Bet laikai ir va
dovai keitosi, jūros skautai 

loję. 
Atlikta nemažai plaukiojimų 

Didžiuose ežeruose, Karibų 
jūroje, Ramiajame ir Atlanto 
bei Australijos vandeny.se. 
Vienu metu jūros skautai 
buvo vėl sudarę Jūros skau
tija, bet po kelerių metų prisi
jungė prie Skautų sąjungos. 
Dabar užjūryje veikla labai 
sumažėjo, bet užtat, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, 
Klaipėdoje jūros skautus su
būrė V Šliogeris, Kaune 
nemažą veiklą išvystė A. Mal
kevičiaus vadovaujamas „Di-
vyčio" laivas. Neatsilieka ir 
Vilniaus „Vidgauto" laivas, 
kurio vadovas yra S Budraitis 

jos sujūrinimui. Tiek Lietu
voje, tiek išeivijoje atsirado net 
jūros skaučių. Šia faktas mane 
maloniai nustebina, nes, atsi
menu, Lietuvoje buvo nemaža 
tokių vyriškių, kurie bijojo, ne 
tik jūros bangų, bet ir upėje 
pasimaudyti. 

Jūrinės lietuvių skautijos 
veikla patvirtina, kad ir algi
mantiečiai anuomet dirbo ir 
vargo neveltui. 

ps. med. gyd. Jul ius P. 
Jurgėla 

VISI DALYVAUKIME 
JURŲ SKAUTŲ 
JUBILIEJUJE 

Jūros skautu 7 5 m. i r jū
ros skaučių 60 m . veiklos 
sukaktys bus minimos iškil
minga sueiga Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, penkta
dienį, spalio 17 d, 7:30 v.v., o 
taip pat ir šeštadienį, spalio 
18 d., 6:30 v.v. PLC, Lemonte, 
ruošiamoje tradicinėje „Puo
toje jūros dugne". Jubiliejinia
me renginyje tikimasi daug 
svečių ne vien iš Čikagos ir 
apylinkių, bet ir iš tolimesnių 
vietovių. Jau pasižadėjo daly
vauti tomis dienomis Lemonte 
vyksiančio Lietuvių Skautų s-
gos Tarybos akivaizdinio su-

DR. V.J. VASAUIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 S t , Burbant, IL 
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Valandos susitarus 
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VIDAS J. NEkHCKAS, M. D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
• Chicago. IL 60652 
Kab. tel. 773- 471-3300 
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Pirmad. 3v.p.p.-7v v . antr 12:30-3v.p.p. 
treč uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p p. 

penktad ir šestad 9 v.r. - 12 v.p p. 

NUOLt ŠTANKŠVlčIuTf, *Jl.b. 
Board Certitied, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
HoJy Crott Pi crfatilonal PavMon 

3fl. Soutfi 
uthuanten Ptea Ct at CaMbmį Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tai. 773-471-7879 

važiavimo nariai. Šias svar
bias sukaktis kartu švęsti 
kviečiama lietuviškoji visuo
menė ir visi bet kada jūros 
skautams priklausę asmenys. 

http://vandeny.se


EUROPIETIŠKOS PABIROS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Jungtinių Tautų posėdžio 
proga, mln. egz. leidžiamas 
žurnalo „Bild, am Sonntag" 
bendradarbis susitiko su Rusi
jos Užsienio reikalų minis t ru 
J . Primakov. Tarp daugelio 
klausimų vokietis paklausė: 
„Ar pasi tarimai naujų nar ių 
įjungimui į ŠAS (NATO) tu rės 
kokią įtaką į Rusijos - Vokieti
jos santykius? J . Primakov at
sakymas: „Yra žinoma, kad 
mes neigiamai įvert iname 
naujų narių priėmimą. Šio nu
sistatymo laikomės ir toliau, 
reikalaudami atsižvelgti ir į 
rusiškus reikalus. Be to, no
rėčiau pažymėti, kad Vokieti
jos pareiškimą, ruošiant eu
ropinę apsaugos s t ruk tū rą 
kartu su Rusija, bet jokiu 
būdu ne prieš Rusiją, teigia
mai vertiname' ' . Žurnalo a t 
stovas: „O kai ŠAS (NATO) 
pradės pasi tar imus su Baltijos 
valstybėmis...?" J . Pr imakov: 
„Tuomet Rusijos geriems san
tykiams su ŠAS (NATO) t eks 
statyti didelį klaustuką. Todėl 
geriausia būtų tų pas i ta r imų 
visiškai nepradėti . Tikiu, kad , 
atsakingi NATO politikai y ra 
pakankamai išmintingi". 

Nelega l ia i d i r b a n t y s 
svet imšal ia i 

Vokietijos Bundestago (par
lamento) atstovai nagrinėja 
labai svarbų ekonominį reika
lą — vokiečių darbininkų ap
saugą nuo nelegaliai dirban
čių svetimšalių. Jų valandinis 
atlyginimas svyruoja t a rp 5 ir 
8 markių, tuo tarpu vokiečių 
2 5 - 3 5 markių. Be to, darbda
vys nemoka valstybės iždui 
jokių mokesčių, tad nukenčia 
valstybės iždas, negaudamas 
pensijų, nedarbo, ligos ir k t . 
įnašų. Tas pats sekmadienio 
žurnalas rugsėjo 28 d. rašė , 
kad į Vokietiją atvyksta sve
timtaučiai iš Ukrainos, Rusi

jos, Lenkijos, Rumunijos, Lie
tuvos, kai šiuo metu Vokie
tijoje esamą per 4 mln. bedar
bių. Daugumas svetimtaučių 
atvyksta svečių teisėmis, ta
čiau, kaip labai pigi darbo 
jėga, tuoj pat susiranda darbą. 
Už nelegalių darbininkų įdar
binimą, didelėm piniginėm bei 
kalėjimo bausme baudžiamas 
darbdavys. Tris mūsų tėvy
nainius, nelegaliai dirbančius 
Frankfurte, teko sutikti Vo
kietijos LB-nės krašto valdy
bos rengtose Joninėse lietuvių 
gimnazijos sode. Ta pačia pro
ga norėčiau pažymėti, kad 
kiekvienas svetimšalis Vokie
tijoje turi gauti apskrities 
įstaigoje apsigyvenimo leidi
mą. Ir jūsų Europos korespon
dentui, kas penktus metus ga
vus naują Kanados pasą Bo
noje, toks leidimas reikalin
gas, kar tu įrašant leidime „be 
darbo leidimo" pažymą. Mat 
pensininkai yra dažnai paieš
komi lengvam darbui, tačiau 
jų atlyginimas be atskaitymų 
gali siekti tik 610 markių į 
mėnesį. Aukštesnis atlygini
mas turi būti atskaitomas 
darbdavio valstybės iždui. 
Toks pensininkas yra neieš
komas. 

Nesutar imas ž y d u 
bendruomenėje 

Sakoma, kad žydai sugyve
na kaip broliai, vienas kitam 
padeda versle, tiksliai dalinasi 
pelnu, niekuomet nekimba 
vienas kitam į plaukus. Ne
nuostabu, kad jie mums, lietu
viams, laikomi pavyzdžiu. 
Argi?... 

Augsburgo - Hochfeldo ir 
Haunstet tano stovyklų lietu-
viai tikrai prisimena antro 

. seniausio Vokietijos miesto 
(seniausias yra Trier) sina
gogą, stovinčią tarp pagrin 

dinės geležinkelio stoties ir 
Kionigsplata (juk į Hochf'eldą 

ir Haunstetteną važiavome 4 
nr. tramvajumi!) Nebuvo j i 
subombarduota, po karo at
naujinta valstybės lėšomis. 

Po karo prie sinagogos na
mų buvo apsistoję keli šimtai 
iš KZ išleistų žydų, bet jų 
skaičius kiekvienais metais 
mažėjo, vieniems pasiekus 
išsvajotą Izraelį, kitiems JAV 
krantus. Tad šiuo metu Augs
burgo žydų bendruomenę su
daro gal 50 -75 narių. Man
ding, Bavariją pasiekė Rusijos 
žydai (tikri bavarai Augs
burgą nelaiko Bavarija, bet 
jau Švabija), tad įjungti per 
tūkstantį naujų bendruome
nės narių yra didelė našta 
Augsburgo ir Miuncheno žydų 
telkinių pirmininkams. Mat, 
atvykę Rusijos žydai neturi ta
rybų balsavimo teisių, gau
nant ją tik po dviejų gyvenimo 
metų Vokietijoje, o būti renka
mais — tik po penkerių. Rusi
jos žydai pasijuto kaip an
traeiliai nariai, įsteigdami at
skirą bendruomenę. Į šį ginčą 
įsijungė Vokietijos žydų tary
bos pirm. Ignatz Bubis (jis gi
męs Breslau, gyvena Frank
furte, deimantų ir nekilno
jamo turto verslininkas, tur
tuolis), mėgindamas sutaikyti 
tas dvi grupuotes, kadangi 
toks skilimas įvyko ir kitoje 
dvylikoje Bavarijos bendruo
menių. Tą pačią nuomonę pa
reiškė ir Bavarijos krašto 
pirm. Simon Snopkovski, ap
gailestaudamas, kad ši proble
ma nėra vien tik Augsburge, 
Miunchene ir kt. Bavarijos 
miestuose. Jie laukę naujų 
žydų, kadangi senoji karta 
išmiršta. Tad jis tikėjosi, kad 
judaizmas ir toliau išliks Ba
varijos miestuose. Manding, 
naujiems ateiviams priekaiš
taujama, kad daugelis jų žydų 
kilmės pažymą yra nupirkę 
pas spekuliantus Maskvoje. 

Toliau S. Snopkovski pasakė: 
„Teks gerai tikrinti, nes mums 
žinoma, kad naujieji ateiviai 
atvyko įvairiais pagrindais. 
Religine bendruomenė nėra 
kažkoks klubas, į kurį kiekvie-

Švenčiant „Marčiulionio krepšinio mokyklos" penkmeti, salėje susitiko Lietuvos aukščiausio ūgio žmogus — 
olimpinis krepšininkas Arvydas Salxmi> ir aukščiausią kaln.i Kverest.ą nuyal"jes alpinistas Vladas Vitkaus
kas. Kairėje — Ingrida Sabonienė . Nuotr. I n d r ė s Tį jūnėl ienės 

nu metu galima įstoti ir pasi
traukti". Tačiau Vokietijos žy
dų tarybos pirm. remia Rusi
jos žydus, tvirt indamas, kad 
su naujais ateiviais Bavarijoje 
S. Snopkovskis elgiasi nehu
maniškai, nors kovo mėn. jis 
pats rašęs, kad nauji nariai 
gali padaryti didelę įtaką žydų 
gyvenime. Bavarijos žydų ben
druomenės pirm. pareiškęs, 
kad nesantaika žydų tarpe 
turi likti uždara problema, 
neiškeliant jos į viešumą, į 
vokiškos spaudos puslapius. 
Žydų Vokietijoje priskaitoma 
•per 60,000. Jų didžiausi telki
niai — Berlynas, per 10,000 
(daugiausia Rusijos žydai), 
Frankfurtas, Miunchenas po 
5,000. Vokietijos žydai turi la
bai didelę įtaką politiniame ir 
ekonominiame gyvenime, jų 
pirm. I. Bubis kviečiamas į vi
sus renginius, jo pareiškimai 
spausdinami spaudoje, prane
šami radijo ir televizijos ži
niose. „Antisemitizmu — pa
vadino Berlyno žydų b-nės 
pirm. A. Nachama, atsisakius 
300 Golvitzo kaimo (prie Pots
damo) gyventojams priimti į 
tuščius namus 60 Rusijos žy
dų. Brandenburge tai j au ne 
pirmas kartas, nes vieno kai
mo gyventojai pasamdė skus
tagalvius, prašydami išvaikyti 
atvykusius azyliaus teisių 
ieškančių Azijos gyventojų. 

Antagonizmas 
vokieč iams 

Olandai, vykdami automa
šinomis Vokietijos keliais į 
Austriją ir Italiją, niekuomet 
nenakvoja Vokietijos viešbu
čiuose. Sustoja tik prie degali
nių, ar poilsio aikštelėse, val
go sumuštinius, vengdami net 
valgyklų, tiesioginio ryšio su 
vokiečiais. Nors taika Euro
poje viešpatauja daugiau kaip 
50 metų, tafigau olandiškas an
tagonizmas vokiečiams aiškiai 
pastebimas. Mat olandai pri
simena vokišką okupaciją, 
partizanines kovas. Tą teko 
pajusti ir rašančiam, aplan
kius Amsterdame užeigą. Bu
vau išprašytas jaunuolių kaip 
„german". Pasakius angliškai, 
kad esu Kanados lietuvis, bu
vau jų išbučiuotas, pasodintas 
ir šaukiant „gerk, kiek tik 
nori, mes apmokėsime". Kodėl 
tokia simpatija Kanadai? Mat, 
Kanados daliniai prisidėjo 
prie Olandijos išlaisvinimo. 

Gaila, kad ši neapykanta vo
kiečiams skiepijama ir mokyk
lose. Vadovėliuose vokiečiai 
priskiriami prie agresyviųjų 
žmonių, storuliai, j ie kiekvie
ną dieną valgo pyragaičius, 
geria alų, girtuokliai. Aprašo-
mas„Oktoberfest" Miunchene, 
kur išgeriami milijonai litrų 
alaus, suvalgoma milijonai 
viščiukų, dešrelių. Jaunuolių 
nuomone, patarnautojai labai 
nemandagūs. 70 proc. vado
vėlių puslapių skiriama nacio
nalizmui. Vokiečiai ir toliau 
paliko karingi, be jokio humo

ro (tai teisybė!), arogantiški. 
Švietimo ministerija žada pa
taisas, kadangi tokia klaidin
ga propaganda, kenkia Vokie
tijos — Olandijos prekybi
niams santykiams. 

Suminėjau „Oktoberfest". 
Šiemet alaus litras („štein") 
kainavo j au beveik 11 markių 
(beveik 7 dol.). Prisiminiau 
1960 m., kada už 1 ltr. mo
kėjau... 25 ctn. Bet, tuomet ir 
doleris buvo lygus 4 m. 14 pf.l 

POSĖDIS NATO 
IŠPLĖTIMUI PAREMTI 

Rugsėjo 30 d. VVashington, 
D.C., American Legion patal
pose, tarėsi atstovai iš 15 or
ganizacijų, kurios mano, kad 
NATO išplėtimas yra naudin
gas ne tik narystės siekian
čioms Europos valstybėms, bet 
ir JAV valstybiniam saugu
mui. Darbo posėdžio tikslas 
buvo suderinti pastangas ati
tinkamai nuteikti JAV visuo
menę. 

Jeiemy Rosner, specialus 
prezidento ir valstybės sekre
torės patarėjas NATO išplėti
mo ratifikacijai, informavo 
šiuos JAV veteranų, etninių 
grupių ir verslo interesų atsto
vus apie artėjančią ratifikaci
jos eigą Madrido konferenci
joje parinktoms trims valsty
bėms — pirmosioms NATO 
kandidatėms. 

Lietuviškiems interesams 
posėdyje atstovavo Amerikos 
Lietuvių taryba tiesiogiai ir 
per Joint Baltic American Na
tional Committee. JBANC ko
ordinuoja baltiečių bendrą 
veiklą VVashingtone, siekiant, 
kad valdžios sferose j Lietu
vos, Latvijos ir Estijos intere
sus būtų atsižvelgta kuo pa
lankiau. 

Mati Koiva, Estonian Ameri
can National Council pirmi
ninkas, ir JBANC Tarybos 
narys, pabrėžė, kad neužtenka 
tik sėkmingos NATO išplėti
mo sutarties ratifikacijos Se
nate. Taipgi reikia, kad JAV 
vyriausybė išleistų tvarkaraš
tį ir pareikštų stiprų įsiparei
gojimą tolesniam NATO plė
timui. 

Po šio darbo posėdžio visos 
dalyvavusios organizacijos 
viešai pri tarė NATO išplėti
mui. Štai JBANC paskelbtas 
jų. sąrašas: American Legion, 
Amerikos Lietuvių taryba. 
American Veterans. Congress 
of Romanian Americans, Es
tonian American National 

Council, Estonian World 
Council, Hungarian American 
Coalition, Jevvish War Vete
rans of the USA, Polish Ame
rican Congress, Polish Legion 
of American Veterans, Re-
serve Officers Association, Slo-
vak League of America, U.S. 
Baltic Foundation, JBANC. 
U.S. Committee to Expand 
NATO and Veterans of Fo-
reign Wars. 

ALT informaci ja 

Danutė Bindokienė 

Ar kaimas tinka 
tik į muziejų? 

Važiuojantiems į Lietuvą, 
ypač pirmą kartą, dažniau ten 
apsilankę paprastai duoda 
patarimų, ką būtina pamatyti, 
o Rumšiškių etnografinį mu
ziejų rekomenduoja visi. Tai 
autentiška Lietuvos kaimo 
buitis — seniausių laikų ir 
daug naujesnių — surinkta, 
kad neišblėstų iš tautos at
minties, kad ir ateinančios 
kartos galėtų patirti bent 
dalelę to, kas buvo. kokį vaid
menį mūsų kraštui vaidino 
kaimas. 

Ir del to yra labai liūdna, 
nes lietuviškasis kaimas jau 
tapęs muziejiniu eksponatu... 
Tai tas pats kaimas, šimt
mečius stovėjęs mūsų tauti
nės tapatybės sargyboje, iš
saugojęs kalbą, papročius, ti
kėjimą, kai grėsė didžiausias 
pavojus išnykti svetimų įtakų 
potvyniuose. Kaimas išliko lie
tuviškas unijos su Lenkija lai
kais, atlaikė ir rusų carų pa
stangas Lietuvą įsiurbti į savo 
imperijos sudėtį, kad nei 
ženklo jos tautiškumo nebe
liktų. Kaip Vinco Kudirkos sa
tyros tiltas, statytas iš lietu
viškų medžių, išliko, nepai
sant visų rusinimo pastangų, 
taip ir Lietuvos kaimo žmogus 
sugebėjo atsispirti ir fizinėms 
kančioms, ir dvasiniam spau
dimui. 

Viskas pasikeitė tik per pas
kutinį pusšimtį metų, kai oku
pantas išmoko panaudoti prie
mones, iki šiol nežinotas 
civilizuotame (arba tokiu save 
laikančiame) pasaulyje. Lietu
viškasis kaimas buvo iš pa
grindų sugriautas, o paskui 
perstatytas pagal bolševikinį 
modelį, tuo aukštyn kojom ap-
verčiant Lietuvos dvasinę pu
siausvyrą, jos centrą perke
liant iš kaimo į miestą. 
Sukolchozintas kaimas nete

ko savo ateities, savo šaknų, 
kurios jį išlaikė ir per di
džiausias istorines audras. 
Jauni ir gabesnieji jo gyvento
jai pirma pasitaikiusia proga 
bėgo į miestą, kuris žadėjo ge
resnį, saugesnį, toliau nuo vi-
samatančios partijos, gyve
nimą. Kas liko kaimuose po 
visų trėmimų, areštų, partiza
ninių kovų bei didžiojo trauki
mosi į miestus, galime matyti 
ir šiandien. 

Tačiau kaimo senėjimas ir 
apskritai gyventojų sudėties 
pasikeitimas nėra vien Lietu
vos problema. Amerikoje taip 
pat dažnai atkreipiamas dė
mesys, kad kaime per mažai 
jaunų žmonių, jaunų šeimų su 
mokyklinio amžiaus vaikais. 
Močiutės ir tėvukai pasilieka 
žemę dirbti, o jų atžalos, vos 
paūgtelejusios. stengiasi per
sikelti į miestus. Žinoma, šio 
krašto kaimo gyventojų niekas 

netremia, neskriaudžia, ne
persekioja, bet miesto viliones 
daugeliui yra patrauklesnės 
už sunkų žemės ūkio darbą, 
kuris iš tikrųjų neturi apri
botų valandų, neturi ir pabai
gos. 

Ruošiami įvairūs planai, 
kaip būtų galima į kaimą su
sigrąžinti jaunesnius gyvento
jus, perkeliant daugiau pra
monės įmonių, pasiūlant ne 
vien ūkininkavimą, bet ir ki
tokius darbus. Jaunas šeimas 
stengiamasi įtikinti, kad au
ginti vaikus kaime yra ir sau
giau, ir oras sveikesnis, ir 
aplinka tinkamesnė dvasi
niam bei fiziniam vystymuisi. 
Ar šie planai pavyks ir kaimas 
atgims, dar per anksti pasaky
ti, bet supratimas, kad proble
ma opi ir reikia kažką daryti, 
jau geras ženklas. 

Prieš Lietuvos Seimo, o 
vėliau ir savivaldybių, rinki
mus buvo stengiamasi su rin
kimine kampanija pasiekti ir 

kaimo žmones, prižadant di
desnį dėmesį skirti jų pro
blemoms, jeigu bus išrinkti 
siūlomi kandidatai. Ar po rin
kimų gyvenimas kaime pa
gerėjo? Ar kaimas pasidarė 
patrauklesnis jauniesiems, 
kurie įsipjlietinę miestuose, 
nors jų šaknys tebėra provin
cijoje? Per daug šia linkme 
judėjimo dar nematyti. 

Skaitant ..Valstiečių laik
raštį" ar kitą Lietuvos spaudą, 
kur labiau minimos kaimo 
problemos, matyti, kad jų dar 
labai apstu. Galbūt ne tiek 
svarbu įtaisyti žemdirbiui 
traktorių ar kitą techniką, 
kiek įkvėpti jam pasitikėjimo 
savimi ir ateitimi. Svarbu su
teikti viltį, kad vyriausybė jo 
nelaikys antraeiliu valstybės 
piliečiu, kad laiku atsilygins 
už žemės ūkio gėrybes, pa
lengvins mokesčius, skirs dau
giau lėšų mokykloms, sveika
tos rūpybai ir kitiems bū
tiniems provincijos reikalams. 

Didelė atsakomybė krinta ir 
ant Katalikų Bažnyčios pečių, 
nes religinis gyvenimas kaime 
yra labai paviršutiniškas, dau
giausia pasireiškiantis baž
nyčios lankymu didesnių 
švenčių metu. Sovietinio ateiz
mo paveiktas ne tik lietuvis 
miestietis, bet gal dar daugiau 
kaimietis. Apgriuvusias baž 
nyčias atstatyti yra lengva. 
Atstatyti sveiką dvasinę lietu
vio būklę nepalyginamai sun
kiau. Deja. pastaruoju metu 
daug daugiau dėmesio krei
piama į šventovių mūro re
montus, kaip į žmogi ypač 
kaimietį. 

Kuomet mūsų tautos ir 
Bažnyčios vadai suvoks, kam 
skirti pirmenybę? 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

34 VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Besišnekučiuojant Aleksas 
Lauraitis ir klausia: „Negi ke
tini visą laiką tame ka ime 
merdėti? J u k Čikaga yra pa
saulio lietuvių centras , ten 
verda kultūrinis ir sport inis 
gyvenimas. Ten galėtum pasi
reikšti..." Tikėjome jo žodžiais, 
tuo labiau, kad ir patys negal
vojome Rochestery likti. Gal 
tas pokalbis taip būtų ir pasi
baigęs, jei ne Alekso konkre
tus pasiūlymas: „Turiu Čika
goje du barus (karčiamas), ne
bespėju visur sulakstyti ; pirk 
vieną ir kraustykis į Čikagą!" 

Ne iš karto susiviliojome 
šiuo pasiūlymu. „Koks iš ta
vęs biznierius?" — klausė 

Joana. Ir tikrai, juk neturėjau 
nei patyrimo, nei patraukimo. 
Tačiau gyvenime tenka daug 
ką išbandyti. Nutarėme rizi
kuoti, tuo labiau, kad Čikaga 
mus ir taip jau t raukė . 

Užbėgant įvykiams už akių, 
turiu prisipažinti, kad negaliu 
pasigirti laimėjimais preky
boje. Tikrai buvo daugiau var
go ir nemalonumų, negu nau
dos. Kaltinti galiu tik save: 
neturėjau tam sugebėjimo, gal 
daugiau rūpėjo krepšinis ir te
nisas. Barą, o vėliau įsigytą 
parduotuvę dažnai palikdavau 
žmonai ar bendradarbiams, 
kurie ne visuomet buvo patiki
mi, o pats skubėdavau į teniso 

aikštynus ar keliavau po pa
saulį su krepšiniu. 

Tad ir grįžkime į krepšinio 
aikštę. 

PIRMOJI IŠVYKA l 
PIETŲ AMERIKĄ —1959 

l Čikagą buvo sukviesti 20 
geriausių mūsų krepšininkų. 
Su. M. Ruzgiu ir F. Kriaučiūnu 
savaitę laiko stebėjome treni
ruotes ir bandomąsias rung
tynes. Išrinkome, atrodė, pa
čius geriausius. Tačiau rimtų 
rungtynių ir varginančios ke
lionės metu atsiskleidžia tik
rieji charakteriai. Vienas jau
nas ir talentingas žaidėjas 
tuoj pasirodė per jaunas , be 
patyrimo, pasimetė. Kitas ge
ras žaidėjas pasiilgo savo 
draugės, susidėjo daiktus ir 
kelionei įpusėjus j i s iškeliavo 
į namus. Trečias, gi, per gerai 
save vertino, nesiskaitė nei su 

draugais, nei su treneriu. 
Prieš kelionės galą buvau pri
verstas jį diskvalifikuoti. Tik 
po kelių metų gavom iš jo 
laišką, kuriame vaikinas ap
gailestavo savo elgesį ir atsi
prašė. Netrūko ir kitų bėdų. 
Dėl neįprasto maisto sunega
luodavo tai vienas, tai kitas, o 
vienas puikus gynėjas susi
žeidė rimčiau. Laimei, kaip 
teisėjas, su mumis keliavo R. 
Gaška, buvęs Čikagos „Litu-
anicos" žaidėjas. Teko jį 

aprengti uniforma ir siųsti į 
aikštę. O kelionės pabaigoje 
dar prireikė ir man pačiam 
eiti į aikštę 

Nepaisant visų bėdų, grįžo 
me patenkinti pasiektais re
zultatais. O pati išvyka pali
ko neužmirštamus įspūdžius. 

(Bus daugiau) 
JAV lietuvių krepšinio r inkt ine Vene/.uelo.je U 
niuskas Stovi t reneris V Grvl>auska<. V.ini.i.-. ciniku.-. '>:<•' ti\ • 

klupo-- Svelm- C n i l M i n . Valaitis. Grabauskas. Kama-
lite i.* Venezuelos. Gaška ir Skaisgiris 
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KANADIŠKOJO DUMBLIO 
PAŠONĖJE 

Kanados lietuviai prie Dum
blio ežero (.Mudlake) nutarė 
surengti neeilinį susitikimą: 
atšvęsti prieš dvidešimtį metų 
įkurtojo Tautodailės instituto 
dvidešimtmetį. Mintis tikrai 
džiugi. Juk donai tūkstančio 
salų vaizdingame krašte, ku
ris vietinių gyventojų vadina
mas tiesiog Gananoųue, ne tik 
ant kojų atsistojusioje Rasos ir 
Lino Veselkų sodyboje — idea
li tokiam lietuviškam sambū
riui vieta: ant ežero kranto, 
tarp ošiančių ir siūruojančių 
miškų, kurie nepaprastai pa
nėši su visa aplinka į Lietuvos 
gamtovaizdį. Tad automobiliai 
rugsėjo mėnesio 13 dienos 
priešpiečiu iš labo ryto tik 
burzgė į naujais pamušalais 
dar tebešvytruojantį, ant kal
nelio besižvalgantį, naujosios 
lietuviškos sodybos erdvų 
kiemą, labai tinkantį tokioms 
progoms. Mat gali talpinti be 
skaičiaus — ne dešimtis, o ir 
šimtus — svečių. Ši vieta lie
tuviui, nuo seno pripratusiam 
prie paupių, pamiškių, užuo-
tesnių vietelių, neišpasakytai 
derėjo. Juk kiekvienam, ypač 
šaligatvių brūžesio priklausu
siom, buto sienų prispaustom, 
mašinų burzgesio išbelstom 
ausims begal smagu pabūti 
gamtos pašonėje, pavaikščioti 
ką tik nušienauta pieva, pa
būti prie vandens, pasidairyti 
nuo kalnelio į miškingą ir 
ežeringą apylinkę. Labai tiko 
tokiam sukaktuviniam lietu
vių menininkų ir meno mylė
tojų sambūriui susitelkti ir 
pačiame name. 

— Sveikinu Lietuvių tauto
dailės instituto narius ir sve
čius, atvykusius į šį metinį ir 
kartu sukaktuvinį suvažia
vimą, kuris pirmąsyk sukvies
tas jaunosios kartos — Rasos 

ir Lino Veselkų sodyboje 
„Rambyne", šioje jaukioje lyg 
tam tyčia pastatytoje ir pa
veikslais, kilimais išdabintoje 
menėje, lyg kokioje galerijoje, 
— pradėjo savo sveikinimo 
žodį Aldona Veselkienė. 

Tikrai galima pritarti tokiai 
pasakytai šio instituto vienai 
iš svarbiausių vadovių Aldo
nos minčiai. Ant kambario, 
kuris labiau panašus į studiją, 
posėdžių salę ar net išties 
galeriją, sienų kabo išraiš
kingi, daugiausia šios šeimos 
narių sukurti paveikslai, kili
mai, rankšluosčiai, o pro lan
gą tyvuliuoja ežeras, plyti pie
va, siūruoja medžiai, aplinkui 
čirškia paukščiai, o pakiemėje 
prieš saulutę rainiai šildosi 
Meškis, dunkso pašonėje ne 
per didelė kalvelė, ant kurios 
pernai atvažiavę svečiai kuni
gai aukojo šv. Mišias, per ku
rias buvo prisiminti visi šio 
krašto ir tėvynėje gyvenantys 
lietuviai. 

Dar žvaliai, jaunatviškai pa
kėlęs aukštyn smakrą su veš
lia pražilusia barzda, įdomiai, 
pasigraibštydamas žiupsne
lius tikrojo meno mokslo kris
lų, tvirtai atsiremdamas į di
džiulę audėjo, dailininko, or
ganizatoriaus, įvairiausių pa
rodų pertekusią ir ilgamečio 
profesoriaus patirtį, guviai 
pasakoja apie lietuvių ir kartu 
daugelio tautų meno ištakas, 
audinių atsiradimo, paplitimo 
ir profesionalių audėjų rengi
mo istoriją Lietuvoje. Klausai
si šio nuostabiai savo pasi
rinktąją tekstilės, audimo ir 
kilimų kūrimo specialybę įsi
mylėjusio protingo žmogaus, 
prof. Antano Tamošaičio žo
džių, ir negali tikėti, kad 
čionai, kažin kur gūdžių Ka
nados miškų pagairėje, prie 
vandenų ir pelkių, girdi tokius 
išsamius mūsų turtingo liau
dies ir profesionalaus meno 
etapus, ypatumus ir savitu

mus, nagrinėjančią paskaitą. 
Ir ne vien tai. Profesorius, su
rinkęs didžiulį lobį — iš dau
gybės šalių per tiek savo dar
bo metų rinkęs knygas, albu
mus, įvairiausią kitą archy
vinę audimo ir audinių gamy
bos medžiagą, pats audęs ir 
kitus mokęs šio kūrybingo 
amato ir meno, rengiasi visą 
atiduoti Lietuvon, kad būtų 
sukurtas specialus šios srities 
muziejus. Dieve, duok kuo 
greičiau jam šią išganingą 
mintį paversti konkrečiu dar
bu. 

Profesoriaus A. Tamošaičio 
tik keliolika atvežtųjų knygų 
ir albumų akivaizdžiai paliu
dija jo turimos neįkainojamos 
kolekcijos vertę. Juk čia rasi ir 
anglų, ir Polinezijos tautų, In
donezijos, Prancūzijos ir dau
gelio kitų šalių nuostabiausius 
audimo techniką, istoriją nar
pliojančius veikalus, albumus, 
straipsnius nuo seniausių fini
kiečių iki mūsų dienų. Tikrai 
šis žmogus, plataus akiračio 
liaudies meno žinovas, per 
daugel metų apie mūsų liau
dies meną parengęs ir išleidęs 
tiek knygų, dėstęs Kauno me
no mokykloje, Žemės ūkio 
akademijoje Dotnuvoje ir Vil
niaus Dailės akademijoje, Fri
burgo Dailės mokykloje, vai
singai bendradarbiavęs Lietu
vių Enciklopedijoje, pats pa
rašęs daugybę straipsnių, su
kaupė didžiulį turtą, kuris, 
jeigu nepakliūtų Lietuvon, bū
tų didžiulis nuostolis mūsų 
tautai. 

Tylos minute suvažiavimo 
dalyviai pagerbė šių metų 
pavasarį Lietuvių tautodailės 
instituto Philadelphijos sky
riaus mirusį narį Joną Skla-
daitį, kuris išdrožęs tiek daug 
medžio skulptūrų, ypač kry
žių. 

Apžvelgti darbai ir svarbes
nieji įvykiai. Ilgametis institu
to iždininkas ir garbės narys 
Vitalius Matulaitis visam lai
kui išvažiavo gyventi į Lie
tuvą. Ten tautodailės institu
tas išspausdino A. ir A. Tamo
šaičių parengtą knygą „Lithu-
anian Sashes", kurių 495 egz. 
su specialiais knygaženkliais, 
kad tai yra šio instituto dova
na, iš Toronto išsiųsti į Lie
tuvą. 

Minėdami šio instituto 20-ą-
sias metines, suvažiavimo da
lyviai prisitiinė 1977 balan
džio 14-ąją, kai Anastazija 
Tamošaitienė sušaukė stei
giamąjį susirinkimą, kuriame 
dalyvavo 18 asmenų iš Mon-
trealio, Otavos ir Toronto. 
Paskui šio instituto skyriai at
sirado ir Bostone, Philadelphi-
joje, Čikagoje ir Niujorke. 
Montrealio audėjos ir rėmėjos 
susibūrė į kūrybinį vienetą 
„Vaivorykštė". Atsirado pavie
nių asmenų, priklausiusių 
centrui iš įvairių Amerikos, 
Anglijos, Australijos miestų. 
Anastazija ir Antanas Tamo
šaičiai,nuo pat pirmųjų atvy
kimo į Kanadą dienų pradėjo 
rengti lietuvių tautodailės pa
rodas: „Canadian National Ex-
ibition" („Nacionalinė Kana
dos paroda", Toronte), „Inter
national Women's Exposition" 
(„Tarptautinė moterų paroda", 
Niujorke) ir kitur. Abiejų Ta
mošaičių pastangos suburti 
lietuvių tautodailės kūrėjus ir 
rėmėjus draugėn išsipildė. Jų 
sodyba tapo dailės studijų, 
seminarų, lankstukų ir kata
logų rengimo, paskaitų ir au
dėjų mokykla, ta mažoji lietu
viška salelė, kur iš toliausių 
vietų apsilankę svečiai iš su
kauptųjų knygų, brėžinių, 
nuotraukų, gyvų pasakojimų 
pasisemdavo ne tik žinių apie 
lietuvių meną, bet svarbiausia 
— gaudavo paskatų, pasisem-

CLASSIFIED GUIDE 

Tautodailininkų sukaktuviniame susirinkime su „Rambyno" sodybos seimininke Rana Veselkienė kalbasi kun. 
K. A Ambrasas. 

davo tos negęstančios meilės 
visa, kas lietuviška, brangu ir 
artima lietuvio širdžiai. 

Per tuos 20 darbo ir kūrybos 
metų Lietuvių Tautodailės in
stitutas rengė kursus, organi
zavo paskaitas, parodose gar
sino Lietuvos vardą, rengė 
metinius suvažiavimus, o da
bar ruošiamas leidinys „Lietu
vių Tautodailės institutas — 
kūryba ir veikla", kuriam dar 
renkamos nuotraukos (jei kas 
apie audimus, audėjus ir kitus 
tautodailininkus jų turi, pra
šom siųsti Aldona Veselkienė 
216 Brock St., K7G 1K4 Ont., 
Canada). Minėto leidinio re
daktore pakviesta didelę pa
tirtį turinti Nora Kulpavičie-
nė, anksčiau leidusi žurnalą 
„Moteris". Apie savo veiklą ir 
sumanymus kalbėjo montrea-
lietė D. Staskevičienė, Ože
lytė, skyrių vadovės. 

Sukaktuvinio suvažiavimo 
pabaigoje naujoje Veselkų me
nėje koncertavo Philadelphi
jos liaudies dainų kvartetas, 
1994 m. išleidęs vestuvinių 
dainų kasetę ir anglų-lietuvių 
k. knygą — „Lithuanian Wed-
ding Celebration Songs". Jo 
atlikėjai ne kartą džiugino lie
tuvių bendruomenės narius 
įvairiuose Amerikos kraštuo
se, buvo paremti Pensilvanijos 
Meno tarybos. Bronius Kro-
kys, nuo mažumės pamėgęs 
lietuvišką dainą, i'ar ir nūnai 
pamena savo motinos lainuo-
tus posmus, susipažino su 
trečiosios kartos lietuvių mu
ziku Juozu Kasinsku, baigu
siu konservatoriją ir įsigijusiu 
muzikos daktaro laipsnį. Jis 
ne tik dainuoja, bet ir pats ku
ria, groja gitara. Rasa Kro-
kytė-Veselkienė, naujosios 
„Rambyno" sodybos šeiminin-

L 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
KRAŠTO VALDYBA 
VISUOMENINIŲ REIKALŲ TARYBOS 
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Arlington,VA2220l 
(703) 524-0498 • FAX (703) 524-0947 

PRAŠOME LĖŠŲ NATO 
PRAPLĖTIMUI 

Kongresui pradėjus rude
nio sesiją JAV LB atkreipė At
stovų Rūmų Užsienio reikalų 
komiteto pirmininko Sonny 
Callahan dėmesį į būtinumą 
paskirti 20 milijonų dolerių 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai, 
padėti joms ruoštis įstoti į 
NATO. 

Kadangi prez. Clinton yra 
pasiryžęs stiprinti JAV-jų ir 
Lietuvos ryšius per vadinamą 
Baltic Action Plan, lėšų pasky
rimas Baltijos kraštams rem
tų prezidento iniciatyvą. 

Toks lėšų paskyrimas įro
dytų, kad JAV-jų Kongresas 
remia Lietuvos nepriklauso
mybę ir pastovumą Europoje. 
Be to, tai irgi būtų stiprus sig
nalas Lietuvos kaimynams, 
kurie nuolat stebi Kongreso 
nuotaikas, nustatyti JAV-jų 
užsienio politikos tvirtumą 
Baltijos kraštų atžvilgiu. 

CBS ATSILIEPĖ 
Šiame skyriuje anksčiau 

pranešėme, kad JAV-LB pro
testavo CBS „60 Minutes" at
sakingam redaktoriui Mike 
Wallace dėl kai kurių teiginių, 
skelbiamų per televizijos pro
gramą „Canada's Dark Se-
cref, kuri buvo transliuojama 
JAV-jose. 

Programa aplamai kaltino 
Kanados valdžią, kad ji ne-

kė, ne sykį koncertavusi su šia siryžo deportuoti Rytų Euro-
grupe, ir dabar savo gražiu, pos kraštų nacių kolaboran-
sodriu altu džiugino ne tik 
dainomis, bet ir savo sukur
tais ar surinktais paaiški
nimais — intarpais. Ketvirtoji 
šio kvarteto narė — Brigita 
Kasinskienė — muzikos dėsty
toja, orkestro vadovė, savo 
subtiliai skambančiu smuiku 
sumaniai ir talentingai pa
pildė šios kūrybingos lietu
viškos ketveriukės programą, 
kaip ir vakare pamiškėje už
degtas laužas, prie laužo buvo 
vaidila ir vaidilutė. 

Lietuvių tautodailės dvide
šimtmečio sukaktis Rasos ir 
Lino Veselkų sodyboje buvo 
užbaigta šv. Mišiomis ir šiai 
progai pasakytu pamokslu. 
Reikia manyti, kad lietuvių 
meno mėgėjai, profesionalai ir 
besidomintys audimu, mezgi
mu ir profesionaliu tekstilės 
menu netrukus prie Dumblio 
ras ne tik išaugusį naują 
priestatą-studiją, kur galės ne 
tik mokytis, kaip reikia apsei-
ti su lietuviškomis staklėmis, 
lietuviškomis rašto pynėmis, 
keturnyčiais ir aštuonyčiais 
rietimais, juostomis ir kili
mais, bet ir galės kokiame 
nors mažame Rasos ir Lino 
suprojektuotame pavibone, 
sakysime, nedidukame viešbu
tėlyje, prisiglaudusiame prie 

tus, apsigyvenusius Kanadoje 
po Antrojo pasaulinio karo. 
Programą paruošė Steven 
Rambam ir Efraim Zuroff, 
žinomi JAV-jų žydų organiza
cijų aktyvistai. Jie konstatavo, 
kad žydų naikinimas nebūtų 
galėjęs pasisekti Lietuvoje, 
Latvijoje ir Ukrainoje be tų 
kraštų gyventojų visiško prita
rimo ir pagalbos nacių 
žudikams. 

Protestavome, kad šitokie 
nusikalbėjimai Šmeižė minė
tas tautas ir klaidina progra
mos žiūrovus. Kartu su pro
testo laišku siuntėme JAV-LB 
paruoštą brošiūrą apie lietu
vių ir žydų santykius. 

Gavus mūsų laišką, CBS 
greitai susisiekė su JAV LB 

jų namo, pailsėti, pasigrožėti 
nuostabia visais metų laikais, 
labai į lietuvišką panemunę 
prie tikrojo Rambyno gamta, 
bet ir pramokti ar patobulinti 
savo audimo įgūdžius prie 
staklių. Seimininkai patys 
parodė prie ežero iš nuosavo 
miško pripjautą rietuvę sie
nojų — tatai buaimosios len
tos, sijos, grindys naujam 
priestatui, kur įsikurs meno 
studįja. 

Kun. K. J . Ambrasas, SJ 
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VTOeO JUOSTELE 
SIUNČIAME I NAMU8 AT8II 

Filmuojama giminas ir draugus, 
miaatus ir kaimu*, kapinas. 
globojamu* valkus, ftvanta* 

Pamėtys** Lietuvą aavo akimi*. 
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GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimą* 
• Nuosavybių jkainavima* veltui 
• Perkam* ir parduodam* namu* 
• Pensininkams nuolaida 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chtcapos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-77S-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTONOBBJO, NAMŲ, SVEIKATOS. 
IR GYVYBĖS OfUUOMAS. 

AgantM Frank Zapok* ir Off. Mgr. Auksą 
S. Kan* kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
320S1£W**t9SthStr* 

T*L (708)4 
(773) M M 

būstine Vašingtone ir padė
kojo už patikslinimus bei 
atsiųstą medžiagą. 

LAIŠKAS RONALD 
ASMUS 

Po susitikimo su Ronald As-
mus, State Department pa
reigūnu atsakingu Europos 
reikalams, Regina Narušienė, 
JAV-LB pirmininkė, parašė, 
padėkodama už posėdį, kuria
me buvo aptariami JAV-jų ir 
Lietuvos santykiai. 

Savo laiške R. Narušienė 
taip pat pabrėžė, jog JAV LB 
yra įsitikinus, kad aptartas 
„Baltic Charter" batų pakeis
tas tiesiogiais susitarimais 
tarp JAV-jų ir Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. Rusija yra 
įpratus šituos kraštus vadinti 
„pribaltika", lyg tie kraštai 
nebūtų savarankiškos val
stybės, bet buvusia Sov. 
Sąjungos rajonas. JAV-ju ne
turėtų remti tokios terminolo
gijos, kuri implikuoja prita
rimą Rusijos galvojimo būdui. 

Be to, ankstyvesnės JAV-jų 
programos, kurios buvo skir
tos visoms trims valstybėms, 
neatskiriant viena nuo kitos, 
kartais visai ignoruodavo Lie
tuvą. Programų vedėjai, ap
lankę Rygą ar Taliną, dainai 
manė, kad jų darbas atliktas 
nes jie parėmė tą valstybę, ku
rios sostinę jie spėjo aplanky
ti. 

RYTPRŪSIŲ 
DEMILITARIZACIJOS 

LINKME 
Šioje Kongreso sesijoje pla

nuojama svarstyti 1990 m. ra
tifikuotą „Conventional Forces 
in Europe Treaty". Tai sutar
tis, nustačiusi dabartinę kari
nių pajėgų sudėtį ir išskir
stymą Europoje. Numačius 
šiuos svarstymus, JAV LB pa
ruošė ir išsiuntė visiems At
stovų rūmų ir Senato užsienių 
reikalų komitetų nariams ko
pijas studijos, kuri pavadinta 
„Armed Encampment or De-
militarzed Zone? — Russian 
Troops in East Prussia (Kali-
ningrad Exclave): The Prob-
lem and a Proposed Solution". 

Minėta sutartis neribojo 
rusų karinių pajėgų dydžio ar 
sudėties Rytprūsiuose (Kali
ningrade). Šis rajonas buvo 
viena tų Sov. Sąjungos zonų, 
kuriose kariniai daliniai nebu
vo reguliuojami. Taip atsirado 
milžiniška rusų karinė įgula 
pačiam Europos centre. 

Rusų valdžia dabar reika
lauja tranzitinės teisės per 
Lietuvą ir Lenkija į Ryt
prūsius. Kadangi tokia pa
dėtis didins įtampą šiam ra
jone, JAV LB skatino Kongre
so narius, kad jie pradėtų 
svarstyti karinių jėgų sumaži
nimą Rytprūsiuose. 

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

STASVS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūstų, vonių ir virtu

vių įrengimą*; priestatai; kerami
kos plyteles; „skfngs", „aoffit*". 

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

Turiu darbo draurJmą. 
S.BmnmUm Tai. 690-241-1912 

H E L P VVANTED 

D.C., lietuvio savininko 
„landacaptngf kompanija laito 

rtotrtnto. $5.50 į vai. Jei nori, gali 
dirbti 12 vai. į dieną. Vieta gyventi 

bus parūpinta už $130 į mėn. 
Kreiptis. Alex, tel. 202-244-2373 

K I E K V I E N A D I E N A P I L N A N A U J I E N Ų . 
VISA TAI RASITE DIENRAŠTYJE 

DRAUGAS 

\ A l MOS Ū K T I V ISKOS K\YC.()S 
Li.n ii i .nno^ ..l )nn u>c" 

r P r a n a s Z u n d e 
KAZYS BIZAUSKAS 

1893-1941 
Dviejų tomų monografija. 11. - 323 psl., II t. - 430 psl. 
Plačiai aprašoma K. Bizausko gyvenimas ir veikla 

diplomatinėje tarnyboje. Gaunama DRAUGE. 
Papigintai — 6 dol. u ž knygą 

Su persiuntimu — 8 dol. 
Illinois valstijos gyv. pr ideda „State sales tax" - 0.53 dol. 

ANTANAS PAULAVIČIUS 
Partizanų dainininkų vokalinio vieneto 

„Girių aktas" meno vadovas 
DIEVAS VAIKŠTO 

MOŠŲ Ukų legmtrM 
Dviejų daKų romane legendoje papasakota 
skaudi ir tragiška Vidmanto Vingrio gyveni
mo istorija, kurios dar nežino visa mėsų 
NetuvK) literatūra: partizanų vado šonus, 
auklėjamas komunistiškai, nesuvokia tikro-
aioe kovos prie* okupaciją prasmes ir 
tampa KGB agentu. Spalvingai ir įtaigiai 

tapomi ir kiti herojai: tėvo sesuo Izabele- Vėjo dukra, mylima 
mergina Nijole- Rožė paslaptingoji, kagėbistas Vladas Meskoris-
Juodoji dvasia. Romanas neleis pamiršti netolimos mūsų istorijos, 
žadins mus i i užmaršties. 

Kaunas: Lietuvių Katalikų Mokslo akademijos leidykla 
„XXI amžius". 1998 m. (211 psl.) 

Kama-$1000 
Kaina su persiuntimu JAV - $12 

IBinois valstijos gyv. prideda $0.88 „Sales Tax" 

TĖVO VASARA 
Antanina Garmutė 

Autorė gyvu ir sklandžiu pasakojimo stiliumi atskleidžia 
pirmoje tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyrių keliu" gyvenimus 
tų žmonių, kurie išėjo ginti savo mylimą kraštą. Antroje dalyje 
„Už gimtinės slenksčio* partizanų grupės „Šilas" apsilankymo 
įspūdžiai JAV ir Kanadoje. Kiti aprašymai vaizduoja skaudų 
Karaliaučiaus srities likimą. Garmutė tiksliai pristato ir 
atskleidžia dabarties karčią Lietuvos gyvenimo tiesą, pasakoje 
apie jos pačios išgyvenimus, rašo apie laisvai vaikščiojančius 
genocido vykdytojus, kurie priešui yra pardavė garbe ir saliną. 
Autorė tiki ateitimi, naujos kartos žmonėmis, kurie išves tautą i i 
komunistinės dykynės. 

Kaunas ,Aušra". 1998 m. (288 psl.) 
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Lijana Kopūsta i tė 
Sopranas 

D U K O N C E R T A I ! ! ! 
Š.m. spalio 19 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. 

Lietuvių Dailės muziejuje, Lemont, IL 
ir 

Š.m. spalio 26 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre, Chicago, IL 

Rengia: Lietuvių Dailės muziejus ir Jaun imo centras 
Gintė Čepinskaitė 

Pianistė 

„NEMUNAS" AMERIKOJE 
Kai kuriems lietuviams 

Amerika yra išsvajotoji žemė, 
kurią pasiekti įmanoma tik po 
ilgų eilių JAV ambasadoje, 
muitinėje bei varginančios ke
lionės per Atlantą. Bet viską 
galima įveikti! 

Taigi, Kauno technologijos 
universiteto meno ansamblio 
„Nemunas" nariai, praėję vi
sus šiuos kančių kelius, savo 
laikrodžius atsukę 7 valandas 
atgal, liepos 2 dieną nusileido 
į „išsvajotoją" žemę J. F. Ke
nedžio oro uoste. Ne veltui 
sakoma: „New York yra New 
York, o lietuviai ir Amerikoje 
yra lietuviai". J a u prie pat 
įėjimo į oro uostą mūsų laukė 
tautiečių minia su plakatais. 
Šiltą ir jaukią namų aplinką 
jautėme kiekvienas iš mūsų 
visas tris dienas, praleistas 
New Yorke, nes mus globojo 
New Yorko lietuvių bendruo
menė. Jų dėka didžiausiame ir 
svarbiausiame Amerikos 
mieste pamatėme tiek, kiek 
tik įmanoma pamatyti per 
tokį trumpą laiką. Tai koks gi 

j tas įžymusis New Yorkas? 
Jį prisiminus pirmiausia 

kvapą užgniaužia įspūdžių 
gausa. Nelengva atsirinkti, 
nuo ko pradėti pasakoti. Taigi, 
New Yorkas — tai stiklinis, 
metalinis ir akmeninis mies
tas su medžiais ant stogų. 
Gatvėse nėra jiems vietos. 

iuBuftią jo vaizdą sudaro gat
vės ir „stulpai" (dangoraižiai). 
Bet turbūt geriausia pasako
jimą pradėti nuo to, kad New 
Yorkas — tai kontrastų mies
tas, besididžiuojantis nuosta
biąja Fifth Ave., žymiuoju 
Brodway, garsiąja Laisvės 
statula, dieną naktį reklamo
mis šviečiantį Time Square, 
garsiaisiais „Twins". Tačiau 
šalia į dangų įsirėžusių, masy
vių ir prie žemės savo aukščiu 
slegiančių „stulrjų" neatski
riamą miesto panoramos dalį 

sudaro „popierinės" skurdžių 
lūšnelės bei nykiai dienas stu-
miantys benamiai. Tvankus 
karštis, begalė šiukšlių, ne
malonus kvapas, besigrūdan
čios mašinos gatvėse, iš kurių 
tik kas trečia ne taksi. Tačiau 
šalia viso šio miesto gatvių 
sambrūzdžio kaip didelį kont
rastą prisimenu didžiuosius 
liepos 4-tosios (Amerikos Ne
priklausomybės dienos) fejer
verkus, įvairiausių spalvų bei 
formų. Tačiau vėlgi — juos 
pamatyti kai kuriems ansam
bliečiams (ir ne tik jiems) pa
vyko tik po kelių valandų 
stumdymosi mašinų kamš
čiuose. 

Apsvaiginti įspūdžių, prieš 
keliaudami tolyn į žemyną, 
New Yorko Lietuvių kultūros 
židinyje surengėme dviejų 
dalių koncertą. 

Keliavę ištisą naktelę auto
busu, liepos 6 dieną pasie
kėme JAV lietuvių sostinę 
Čikagą. Čia ir vėl jautėmės 
beveik kaip namie Lietuvoje. 
Mus globojusios lietuvaičių 
šeimos vaišino mus lietuviš
kais patiekalais, vežiojo lietu
viškai pavadintomis gatvėmis, 
kuriose galima praleisti laiką 
lietuviškoje kavinėje, netgi 
nusipirkti tikrų tikriausios 
lietuviškos duonos ir atsigai
vinti Utenos alumi. O tiems, 
kurie norėjo geriau pramokti 
ąriglų kalbos, .nepasisekė. — 
netgi radijo, televizjos laidos 
lietuviškos. Tačiau viskas įdo
mu ir nepaprasta; naujas 
miestas, nauja Illinois valsti
ja, nauji įspūdžiai važinėjantis 
Michigan ežero pakrantėmis. 
Šis ežeras savo dydžiu neno
riai nusileidžia mūsų Baltijai, 
o jo pakrantėse dygsta turtuo
lių rajonai, kurių namai labai 
jau primena pilis iš Walt Dis
ney pasakų. Gaila, kad ne
galėjom pamatyti Čikagos 
miesto panoramos nuo aukš
čiausio jo pastato stogo, kurį 

tąkart dengė debesys. Dar 
bent kiek pasivažinėję šio 
miesto traukinuku, čikagie-
čiams parodėme du koncertus 
miesto centrinėje aikštėje prie 
Pikaso paminklo ir Čikagos 
lietuvių Jaunimo centre. Pir
masis pasirodymas šiame vėjų 
mieste, manau, įsiminė ne tik 
žiūrovams, bet ir mums pa
tiems: vėjyje nuolat skraidė 
muzikantų natos, šokėjų skry
bėlės, o nuo medinių klumpių 
lingavo ir braškėjo visa scena. 

Ką gi, aplankę didžiausius 
JAV miestus, pasukome 80-
tuoju keliu per prerijas Iowos, 
Nebraskos ir Wyoming valsti
jomis. Tris dienas ir beveik 
tris naktis užtruko „Nemu
nas" prerijose, nukeliavęs be
veik du tūkstančius mylių, pa
kartodamas pionierių mor
monų žygį. 1847 metais mor
monai atkeliavo čia iš rytinės 
Amerikos pakrantės, Kana
dos, Anglijos, kur buvo engia
mi dėl savo tikėjimo. Vadovau
jami pranašo Joseph -Smith, o 
vėliau Latter-Day Saints baž
nyčios vadovo Brigham Young 
— jie ilgai keliavo ieškodami 
pažadėtosios žemės. Atvykę į 
šią kalnuotą šalį (dabartinę 
Utah valstįjį), jie kovojo, ti
kėjo, tapo galingi ir turtingi. 
Šiais metais mormonai šven
čia 150 metų sukaktį nuo savo 
atėjimo į šią žemę. Ta proga 
rengiami įvairūs koncertai, 
spektakliai, tarptautiniai fes
tivaliai, į kuriuos buvo pak
viestas ir „Nemuno" ansamb
lis. 

Taigi, Utah valstijoje mūsų 
gyvenimas pasikeitė iš esmės: 
intensyviai vyko repeticijos, 
koncertai su kolektyvais iš 
viso pasaulio. Domėjomės sa
vita mormonų religija, žavėjo
mės įspūdinga gamta. Viskas 
buvo nauja, keista, dar ne
pažinta. Kokios gi buvo mūsų 
gyvenimo sąlygos? Kai kurie 
nemuniečiai pateko gyventi 
pas mormonų šeimas, kuriose 
auga po 4-6 vaikus (net 9 vai
kai šeimoje tenykščių nestebi
na). Tačiau jų namuose dė
mesio ir patogumų mums tik

rai netrūko: prabangūs baldai, 
baseinai, gėlynai, teniso aikš
tės, kalnų, ežerų vaizdai pro 
langus! Ir taip gyvenom visą 
mėnesį! Tačiau vis tiek ne vel
tui — turėjome sumokėti apie 
3025 ml (galima 3% paklaida) 
savo sūraus prakaito, pralieto 
trijų festivalių metu. Pirmoji 
pasaulinė tautų šventė 
Springville liepos 11-20 d. 
savo organizavimo ir priėmi
mo lygiu paliko bene geriausią 
įspūdį iš visų trijų festivalių. 
Čia dalyvavo ansambliai iš 
dešimties šalių: Anglijos, Iz
raelio, Lenkijos, Lietuvos, 
Meksikos, Naujosios Zelandi
jos, Rusijos, Taiwano, Vengri
jos ir JAV (vietiniai indėnai). 
Į antrąjį festivalį Praise liepos 
20-26 d. atyvko dalyviai iš 
penkių šalių: Italijos, Izraelio, 
Lietuvos, Rusijos ir Taiwano. 
Na, o trečioji pasaulinė vasa
ros šventė rugpjūčio 3-11 d. 
Bountiful, sukvietė taip pat 
dešimt ansamblių iš Filipinų, 
Indijos, Kanados, Kinijos, Lie
tuvos, Meksikos, Rusijos (Bu-
riatijos), Slovakijos, JAV ir 
Vengrijos. Eisenos miestelių 
gatvėmis, 10-30 minučių truk
mės kasdieniniai pasirodymai 
98-103 laipsnių F (daugiau nei 
30 1 C) karštyje su lietuviškais 
tautiniais drabužiais išsunkė 
iš mūsų neišmatuojamą kiekį 
sūraus prakaito. Tačiau jį 
kompensavo naujos pažintys. 
„Nemuno" vaikinai ilgai ne
galėjo atitraukti akių nuo Iz
raelio merginų mėlynomis 
suknelėmis, kurios jiems pri
minė pavasario žibuokles. 
Nemunietes gi savo gaiva
liškumu apstulbino aborigenai 
iš Naujosios Zelandijos. Mums 
ausyse dar ilgai skambėjo iz
raeliečių ir taivaniečių muzi
ka, o akyse iškildavo šokan
čios taivanietės, slovakės ir 
italai su kaukėmis. 

Festivalio metu „turėjome 
gerą laiką" vandens parkuose, 
plaukiojome kateriais, van
dens motociklais ir vandens 
slidėmis kalnų ežeruose, lai
piojome po kalnus, pirkome 
„Levy" džinsus ir t.t. Beveik 

Kauno Technologijos un-to ansamblio „Nemunas" šokėjai 
Kauno Technologijos universiteto .Nemuno" ansamblio šokėjai džiugina 
amerikiečių publika Čikagos miesto centre, prie Pirassn skulptūros 

visi aplankėme žymųjį Brig
h a m Young universitetą, pa
buvojome Antilopių saloje, 
kur ią supa Great Salt ežeras. 
J i s taip prisodrintas druskos, 
kad pastangos nuskęsti jame 
y ra bergždžios — vanduo iš
kelia į paviršių. Pasimaudžius 
š iame ežere ir nudžiūvus kū
nas pasidengia smulkia drus
ka. 

Dauguma ansambliečių pa
buvojo ir rodeo. Tai t ikras 
amerikiečių „cowboy" spektak
lis, kuriame žmogus ir laukinė 
gamta žvelgia viens kitam į 
akis. 

Porą laisvų dienų festivalio 
metu paskyrėme kelionei į 
Bruce Canyon ir Zion National 
Park . Tai vėjo, saulės ir van
dens sukurtas pasaulio ste
buklas, kurio žmogaus rankos 
niekada nesugebėtų pakartoti . 
J i s tarsi persmelkia savo dva
sia sąmonę ir nugramzdina į 
senuosius laikus. Regis, gam
tos didybėje slypi toji ar
chaiškoji jėga, kuriai pakluso 
laisvi ir nepriklausomi žmo
nės — indėnai. Utah tarpek
liai — tai nuostabūs žemės ir 
saulės kūdikiai, padovanoti 
žmonijai, o mums palikę bene 
pačius giliausius, pačius spal
vingiausius įspūdžius iš Ame
rikos. 

Taigi, kurį • laiką paganę 
akis po pasaulio stebuklus, 
koncertavome toliau. Be dau
gybės pasirodymų festivalio 
metu, dar du kar tus koncerta
vome Utah sostinėje Salt Lake 
City, parodėme keletą prog
ramėlių pradinukams mokyk
lose. 

Būtų galima ilgai pasakoti 
apie kelionę Amerikoje. Gaila, 
kad j i taip greitai baigėsi. Aki
mirksniu prabėgo San Fran-
cisco Golden Gate Bridge, vin
giuotos ir kalvotos šio miesto 
gatvės, t irštame Ramiojo van
denyno rūke paskendusi Alca-
t raz sala, palmės, Santa Cruz 
miestas, milžiniškų sekvojų 
miškai, vingiuoti ir kalvoti ke
liai, į krantą dūžtančios ban
gos, pilnaties ir lietuviško 
laužo atšvaitai vandenyne.... 

Dar keletas akimirkų ir mes 
j a u virš debesų. Po mumis 
slenka kalnai, Atlantas, Gren
landija, vėl Atlantas, Skandi
navija, Baltija... Laikrodžiai 
pasisuko 10 valandą į prie
kį...Lėktuvas j au rieda nusilei
dimo taku... 

Taigi, paplaukiojo „Nemu
nas" po giliuosius Amerikos 
vandenis, po aukštuosius jos 
kalnus, po žaliąsias girias ir 
karštąsias dykumas. Grįžome 
patenkinti ir laimingi, pusant
ro mėnesio bendravę su įvai
riomis pasaulio tautomis, ku
pini įspūdžių, radę daug 
naujų draugų. 

Giedrė Voroneckai tė 
Kauno technologijos 

universiteto 
administravimo fakulteto 

žurnalistų klubo narė 

• Marijampolė. Rugpjūčio 
24 dieną Marijampolėje lan
kėsi sesuo Joana Kloas iš 
St . Louis, IL, (JAV). Katali
kiškoje mokykloje-darželyje 
„Želmenėliai" miesto tikybos 
mokytojams ji skaitė paskaitą 
apie psalmių reikšmę vaikų 
religiniam auklėjimui. Viešnia 
sakė, jog labai svarbu vaikus 
mokyti džiaugtis Dievo geru
mu mažuose dalykuose. Po 
paskaitos ses. Joan atsake į 
klausimus bei pakvietė moky
tojus pasidalyti savo patirti
mi. Renginyje dalyvavo per 15 
tikybos mokytojų. 

Palangos pušyne „kerpėmis ir grybais apaugę" pušų kamienai. 
Nuotr. dr. Kazio Ambrazaičio 

KĄ AŠ TURIU — MAN DAVĖ 
LIETUVA 

Mirusiųjų minėjimai vaini
kuojami maldomis, prisimena
mi jų nueito gyvenimo keliai. 
Vieniems, po artimo netekties 
plėšiant mėnesių ar metų pri
siminimų kalendoriaus lapus 
šeimos skaičiuoja valandas, 
dienas, lyg šešėlyje eidami su 
išsiskyrusiu iš gyvenimo kar
tu. Praeitis jiems gyva kasdie
nybės kelyje. Ji neužmirštama 
ir neatskiriama, ir t a rp va
landų dūžių, rodos, pasigirsta 
išsiilgtas balsas, žingsnių 
čiurlenimai. 

Gediminas Mickus-Micke-
vičius, gimęs 1923 m. sausio 
14 d. amžinybės keliu išėjo 
1992 m. spalio 22 d. Minim 
mirties penkerių metų su
kaktį, netektį 69 m. amžiaus 
tėvynainio, įmynusio gilias 
pėdas lietuvybės spalvingoje 
vaivorykštėje, gaubiant arti
mo meilės spinduliams. J žodį 
Lietuva, jis įaudė gražiausius 
raštus, tėvynės ilgesyje išgy
ventą sielos ir kūno išraišką. 
Jį lydėjo prigimties lietuviškos 
genties kraujas ir žodžiai: „Ką 
aš turiu, man davė mano pro
senelių ir mano Lietuva". 

Patvirtindamas tuos žo
džius, lyg skolą gražiajai Ne
muno šaliai, didžiuodamas 
Dievo jam skirta tautybe, jis 
gausiai rėmė spaudą, ypač 
„Draugą"'. lituanistines mo
kyklas. Vasario 16 d. gimna
ziją, išskirtinai dosniai Lietu
vių operą. „Dainavos" an
samblį. Ir visa tai plaukė 
kukliu keliu, be ilgesnių laik
raštinių metrikų, iš Beverly 
Shores. su pažadais — dau
giau ateityje. 

Savo labdara puošdavo auka 
BALFui. sakydamas grąžinąs 
skolą už rėmimą Lietuvoje. Si
bire ar kitur gyvenančius lie
tuvius. Kas prašė ar primine. 
labdara rodžio „ne" negirdėjo 
Reikia kaimynui pagalbos — 
jis pirmas tiesia ranką. Kas 
įmonėje suserga -- susilaukia 
asmenines paramos. Atva
žiuojančius iš Lietuvos disi
dentus pirmiausia pasikviečia 
BALFo Beverly Shores sky
rius. Aukoja visi. o Gediminas 

iš visų surinktas aukas — 
padvigubina. 

Skynęs savo gyvenimo kelią 
meilei Lietuvai ir artimui, 
buvo draugiškas kitiems, bet 
ne sau, lyg nesirūpindamas 
savimi. Mylėjo savo šeimą, tė
viškai, širdingai rūpinosi, lie
tuvybės keliu vedė. Turėjo ge
ležinę valią ir geležinius užsi
mojimus. Išaugino įmonę, 
pradžią jai davęs, pats vaira
vęs sunkvežimį, netrukus da
vė duoną kitiems vairuoto
jams, kai tų sunkvežimių 
skaičius augo lyg dienomis. 
Pirmoji įstaiga tilpusi kairėje 
švarko kišenėje su išlaidomis, 
o dešinėje su pajamomis, išau
go į šimtinę kišenių, grojant 
kompiuterių klavišams su mo
dernia įranga. 

Gediminas lėtą, įgimtą, iš 
prosenelių paveldėtą lietuviš
ką žingsnį, pakeitė naujame 
krašte įprastu greičiu. Jį sku
bino įgimti darbo, sumanumo 
gabumai. Skubino ir Lietuvos 
įvaizdis su paslėptomis sva
jonėmis. Lėkė virš normos, 
kur tik galėjo. Viršijo ir iš pro
tėvių paveldėtas užsispyri
mas. Užsispyrusiai su savo 
geležine valia užmiršo save. 
Stiprų, kaip ąžuolą, pakirto 
ilgų valandų darbas. Niekam 
nesiskundęs, lėktuvu nemėgęs 
skristi, po sunkios širdies ope
racijos Baltimores ligoninėje, 
gydytojų nesulaikomas, skuba 
namo. Kovoja silpna širdis su 
geležine valia, nauji projektai 
su užsispyrimu. 

Gedimino nebaigtus Lietu
vos ir artimo meilės darbus tę
sia šeima. Ji paskyrė didesnę 
sumą specialiam fondui, iš ku
rio bus skiriamos žurnalis
tines metines premijos, jo lie
tuvybės ideologijos, jo išgy
vento šūkio temomis. Šį sek
madieni, spalio 19 d.. 11:15 
vai. ryte. tėvų jėzuitų koply
čioje bus aukojamos šv. Mišios 
už Gedimino vėle. Melsimės 
visi ji pažinę, melsis visi. kad 
jo išgyventa vizija nemariu 
paminklu liktų. 

Vy tau t a s K a s n i ū n a s 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. spalio mėn. 15 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kaip jau buvo skelbta, 
pre l . J u o z a s Prunskis yra 
į s te igęs fondą, kurį tvarkyti 
pavedė JAV LB Socialinių 
reikalų tarybai. Vykdydami 
mecenato pageidavimus, ieš
kome asmenų, sulaukusių 65 
m. amžiaus ir dirbančių kata
likiškoje labdaringoje veikloje 
Iš jų komisija išrinks asmenį 
ir jis bus pagerbtas gruodžio 
13 d. vyksiančiame labdaros 
vakare „Seklyčioje". Organiza
cijos ir pavieniai asmenys 
prašomi siūlyti (tik raštu) 
kandidatus. Siūlant parašyti 
trumpą to asmens biografiją ir 
apibūdinti veiklą. Pasiūlymai 
turi būti atsiųsti iki lapkričio 
1 d. Siųsti adresu: Juozas 
Žygas, 9604 S. Karlov, Oak 
Lawn, IL 60453. 

Čikagoje pastaruoju me
tu lankosi daug muzikinių 
vienetų iš Lietuvos. Publika 
juos gražiai sutinka, gausiai 
susirenka pasiklausyti. Ta
čiau nepamirškime ir savųjų 
— šį sekmadienį, spalio 19 d., 
3 vai. p.p., Jaunimo centro 
didžiosios salės scenoje pasiro
dys Bostono vyrų sekstetas su 
įdomia ir nuotaikinga progra
ma. Koncertą ruošia ir visus 
dalyvauti kviečia „Margutis 
II" lietuviška radijo valandėlė. 

Švč. M. Mari jos Gimimo 
parapi jos r u o š i a m i l ietu
viškų blynų p u s r y č i a i bus 
sekmadieni, spalio 26 d., po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. ryto Mišių 
parapijos salėje. Visi kviečia
mi pasivaišinti. 

SKELBIMAI 
x J a u n i m o c e n t r o mote

rų k lubas ve] kepa blynus. 
Prašom atvykti šį sekmadienį, 
spalio 19 d. (po 10 vai. šv. 
Mišių Tėvų Jėzuitų koplyčioje) 
Į Jaunimo centro kavinę para
gaut kokie tie blynai skanūs ir 
kaip burnoj tirpsta! Prie jų 
duodama obuolinė košė. 
Laukiam' 

(sk.) 
x Bi ru tė C ip l i j au ska i t ė 

Madison WT. Vincas ir Aldo
na Šmulkščiai . Chicago IL, 
Anelė Lukoševič iūtė , Grand 
Kapids, MI, yra Lietuvos naš
laičių rėmėjai. Jie visi pratęs
dami metinę našlaičio paramą 
at.-iuntė po $150. Dėkojame! 
Lietuvos Našlaič iu globos 
komite tas , 2711 W. 71 St. 
Chicago. IL 60629. 

(sk.) 
x Dėmesio, l ie tuvia i ! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga-
liu pratęsti. Žmonės iŠ kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
n i n i s paštu. Ed Š u m a n a s , 
5701 Linden, La G r a n g e , IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

A D V O K A T A S 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
S436 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 60629 
I 2 bl i Šiaure nuo Balzeko muzieiaus) 

Tel.: 773-582-4500 
14325 S Bell Rd . Lockport. IL6044! 

Tel. 708-301-4866 
Valandos pagai susitarimą 

\ d v o k a t a s Jonas Giba i t i s 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

624" S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak. 

šV t̂ad 9 v r iki 1 vai. p.p 

A D V O K A T A S 
\ \ t e n i s L ie tuvninkas 

•336 VV. 63th Street 
ChuaRO, IL 60629 

•>k< rsai gatves nuo „Draugo" 
Tel.: 773-284-0100 

Į Valanti"1- pagal susitarimą 

Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos, veikiančios Brighton 
Parke, susirinkimas vyks 
spalio 20 d., 7:30 vai. vak., Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
prapijos mokyklos salėje. Bus 
1998 m. valdybos rinkimai. 

Kviečiami atsilankyti visi na
riai ir visi, norintys prisidėti 
prie prasmingos Lietuvos 
Vyčių veiklos. Po susirinkimo 
bus pabendravimas ir kavutė. 

Svarbu jaunimui. Kiek
vieną šeštadieni , 5 vai. p.p., 
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje bus 
Mišios, skirtos specialiai jau
nimui — su giesmėmis, prita
riant gitaroms. Visi kviečiami 
ateiti. 

Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus rengia š iau
l iečių menininkų savaitę, ku
rios metu bus atidarytos dvi 
parodos. Penktadienį, spalio 
17 d., 7 vai. vak., dail. 
Aušrinės Marcinkevičiūtės pa
roda „Oda ir žolė". Sekmadie
nį, spalio 19 d., 3 vai. p.p., 
Algirdo Musneckio fotografijų 
paroda „Senosios Šiaulių ka
pinės". Kviečiami ne tik 
šiauliečiai, bet visi lietuviai. 

X Mokslo ir kūrybos sim
poziumo pokylis rengiamas 
šeštadienio vakare, lapkričio 
29 d., Lexington House puotų 
salėje, Hickory Hills, LL. Jo 
ruošos reikalais rūpinasi Ire
na Kerelienė su talkininkėmis 
— Nijole Maskaliūniene ir 
Dalia Dundziliene. Šokiams 
gros „Nemuno" orkestras. Pa
tartina jau dabar pakalbinti 
draugus pokylyje dalyvauti ir 
sudaryti stalą (po 10 asmenų). 
Smulkesnė informacija bus 
paskelbta vėliau. 

LKV sąjungos „Ramovė" 
Čikagos skyriaus narių susi
rinkimas vyks sekmadienį, 
spalio 19 d., 12 vai., Jaunimo 
centro patalpose. Kviečiami 
visi skyriaus nariai susirin
kime dalyvauti. 

SKELBIMAI 
x J a m e s Kaskin, San 

Francisco paaukojo $250 Lit-
huanian Mercy Lift. Nuošir
džiai dėkojame už auką. Ačiū! 

(sk.) 

x TRANSPAK įstaiga LE-
MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd. 
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak 
tel. Lemonte: 630-257-0497. 

(sk) 

z Čikagos Gen. T. DAU
KANTO Jūrų saulių kuopa 
š.m. spalio 18 d., šeštadienį, 
Šaulių namuose, 2417 W. 42 
St., 7 vai. vakaro rengia 
tradicinį JŪRŲ ŠAULIŲ RU-
DENINJ PASILINKSMINI
MĄ, kuriame dalyvauti kvie
čiami šauliai, šauliškosios 
veiklos rėmėjai su savo sve
čiais ir Čikagos lietuviškoji 
visuomenė. 

Dalyvaujantieji bus vaišina
mi skaniais šaltais užkan
džiais, šilta vakariene ir 
kavute su pyragais. Šokiams 
gros smagus A. BARNIŠKIO 
orkestras. Atsigaivinimui 
veiks įvairiais gėrimais gausus 
baras Bus pravestas laimėji
mais įvairių vertingų dovanų 
paskirstymas. 

Kviečiami visi šauliai su savo 
svečiais, jūriniai - šauliškos 
veiklos rėmėjai ir Čikagos 
lietuviškoji visuomenė daly
vauti. Kvietimai iš anksto gau
nami ir stalai užsakomi pas
kambinus V. Utorai tol. 773-
847-0664, taip pat ir pobūvio 
dieną prie įėjimo. 

(sk.) 

KERNAGIS GRĮŽTA Į 
ČIKAGĄ 

Aktorius, režisierius, daini
ninkas, muzikantas , dainų 
tekstų autorius, viskas — vie
name asmenyje. 1995 m. jis — 
A. Šabaniausko premijos lau
reatas, o 1997 m. V. Kernagiui 
įteikiama premija „Už nacijos 
formavimą". Kuria, groja ir 
dainuoja, veda „Mis" ir „Misis 
Lietuva" konkursus , didžiau
sią Lietuvoje „pop" ir roko fes
tivalį „Nida". Išleidęs tris au
torinius kompaktinius albu
mus, koncertavęs JAV, Kana
doje, Anglijoje, Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Australijoje. 

Šeštadienį, spalio 25 d., V. 
Kernagis vėl svečiuosis Čika
goje. Jo vienintelis mūsų 
mieste koncertas — 7 v.v. Jau
nimo centro didžiojoje salėje, o 
kiek vėliau — vakaronė — 
kabaretas, su V. Kernagiu 
vyks Jaunimo centro kavinėje 
nuo 9:30 vai. vak. 

Visi, su" šeimomis a r pavie
niai, užtikrinkite sau gerą 
nuotaiką ir atvykite į Jaunimo 
centrą šeštadienį, sausio 25 d. 
Rengėjai — Lithuanian News 
Radio 750 / ŽEMĖ PRODUC-

TIONS radijo laidų redakcija. 
Informacijai skambinti 708-
386-0556. 

Stasė E . S e m ė n i e n ė 

IŠt*. ŽVAIGŽDUTE 
^••jd^^/ j i ^ ^ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagosskyrimu 

Kęstut i s A. M i š k i n i s , Oak 
Park, MI, prie „Draugo" pre
numeratos pridėjo 100 dol. 
auką, už kurią mes širdingai 
dėkojame. 

1§ ARTI IR TOLI 
LIETUVTU DIENOMS 

LOS ANGELES, CA, 
PASIBAIGUS 

Los Angeles Lietuvių dienos 
jau praėjo ir liko t ik malonūs 
atsiminimai, ypač apie sve
čius: Lietuvos Vyčius ir jų 
vaikus, jų gabius vadovus; 
muziką Andrių Utz ir jo 
„Žaibą", prie kurio šoko jauni 
ir seni. bet laimingiausi tie, 
kurių bilietėliai buvo 
ištraukti. Tai buvo po 100 dol. 
laimėję: R. Ošlapas, T. ir V. 
McElreath, F. Bartul is . T. Mo-
thershead, A. ir D. Basiulis, o 
Povilas Marčiuska laimėjo net 
1,000 dol. A. ir D. Basiuliai 
savo laimikį padovanojo Lie
tuvių Bendruomenei. 

Liuda Avižon ienė 

„DRAUGO"KONCERTAS 
ST. PETERSBURG, FL 

Koncertas, kurio programą 
atliks solistai Aušra Ci-
cėnaitė, Vaidas Vyšniauskas 
ir pianistė Eugenija Kuprytė, 
St. Petersburg, FL, Lietuvių 
klube bus lapkričio 5 d. 

Rengia specialus komitetas, 
kuriam pirmininkauja Angelė 
Kamiene, priklauso Juozas ir 
Aldona Šulaičiai, Liutavaras 
ir Danutė Semaškos. „Drau
gas" yra nuoširdžiai dėkingas 
savo geradariams Floridoje. 
Kaip jau Čikagoje, Lemonte ir 
Los Angeles turėjome progos 
įsitikinti, koncertu niekam 
nusivilti netenka. 

GRĮŽO Į LIETUVĄ 

Spalio 13 d. į Vilnių nuola
tiniam apsigyvenimui atvyko 
Liudas ir Aleksandra Sagiai iš 
Cleveland, OH. J ie apsigyveno 
pensionate, nes Liudas Sagys 
dėl pašlijusios sveikatos reika
lingas nuolatinės priežiūros. 
Jų dabartinis adresas yra: Ge
rontologijos ir reabilitacijos 
centras, III austas , k. 74, Kal
varijų g. 223, 2021 Vilnius. 

Liudą ir Aleksandrą Sagius 
visi pažinojome iš jų nenuil
stamo darbo su Clevelando 
„Grandinėle" ir meilės lietu
vių tautiniam šokiui, kurio 
propagavimui jie pašventė 
visą savo gyvenimą. 

J . Gai la 

Redaguoja J. Plačas. Mec&iagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

KĄ MAN DAVĖ 
LITUANISTINĖ 

MOKYKLA 

Kiekvieną šeštadienį per de
šimtį metų aš lankiau lietu
višką mokyklą. Čia patyriau 
daug skausmo ir vargo, bet a š 
nesigailiu šią mokyklą lankęs. 
Mokykla mane išmokė skaity
ti ir rašyti lietuviškai. Jei ne
būčiau lankęs lietuviškos mo
kyklos, nežinau kaip aš rašy
čiau lietuviškai. O gal ateityje 
užmiršiu ką iki šiol išmokau? 
Mokykloje įsigijau daug drau
gų ir pažįstamų. Aš manau, 
kad dar daug metų draugau
siu su lietuviais draugais. 
Taip pat lituanistinėje mokyk
loje įsigijau daug žinių apie 
pačią Lietuvą: skaitydamas 
lietuviškas knygas, žiūrėda
mas filmus ir kalbėdamas su 
Lietuvos žmonėmis. Išmokau 
daug lietuviškų dainų ir tauti
nių šokių, kurių aš niekada 
nepamiršiu. Daug prisimini
mų liko iš praleistų dienų litu
anistinėje mokykloje. Linkiu, 
kad dar ilgai gyvuotų ši mo
kykla, iki kol aš turėsiu savo 
vaikus. 

Darius Norvi las , 
Čikagos lituanistinės 

mokyklos abiturientas 

PAS DANGAUS YR 
ŽEMĖS VTfiŠPATI 

(Pasaka) 
(Tęsinys) 

Stebėjosi žmogus, pečius 
traukė ir galvą kraipė, bet 
tuoj kitą vaizdą pamatė. 

Bevažiuojant toliau, mato 
balą prie kelio, toje baloje iki 
pažastų vandenyje vartosi mo
teris ir tiesia prie jų savo 
minkštas rankas. 

— Sustok! — sako vežėjui 
ūkininkas, — reikia gelbėti 
skęstančią moterį! 

— Tegul skęsta! — sako ve
žėjas, — ta i moters vėlė, kuri 
keleiviui gailėjosi iš savo šu
linio vandens; tegul dabar ji 
geria! 

Važiuoja toliau, žiūri, visai 
plikoje (be žolių) lankoje ga
nosi avys, visos riebios, pui
kios; antroje vieškelio pusėje, 
iki kelių aukštumo žolėje, taip 
pat ganosi avys, bet labai lie
sos, lyg pagaliai; ėda, ėda ir 
vis alkanos! 

— Kas ta i per stebuklas? — 
stebisi ūkininkas, — dėl ko 
blogos avys geroje ganykloje. 

— Nesistebėk! Tos blogosios 
avys, tai neturinčios saiko vė
lės, kurios per visą savo gyve
nimą gerai valgė ir gėrė ir vis 
jiems neužteko, — tai dėl to 
dabar alkanos. O tos riebiosios 
avys, tai vėlės tokių žmonių, 
kurie mokėjo ir galėjo mažu 
kuo tenkintis ir netroško to. 
ko neturėjo... 

Žmogus stebėjosi ir važiavo 
toliau. 

Žiūri, an t vieškelio, badosi 
du jaučiai, abudu susižeidę, 
baisūs, akys iššokusios, šnypš
čia, baubia iš pykčio. Vežėjas, 
rodydamas į juos tarė: 

(Bus daugiau) 

PIRMA DIENA 
MOKYKLOJE 

Aš atvažiavau pirmą mokslo 
metų dieną į lietuvišką mo
kyklą. Man patinka išmokti 
naujų dalykų. Išmokęs, būsiu 
protingesnis. Man lietuviškos 
pamokos yra įdomios. Mano 
mama prašė, kad važiuočiau, 
bet aš važiavau dėl savo malo
numo. Visi mano draugai lie
tuviai lanko šia mokykla 

Šioje mokykloje gaunu daug 
idėjų. Turėjau progos nuskris
ti į Lietuvą. Lietuvoje paty
riau daug džiaugsmo. Susiti
kau su giminėmis, mačiau 
Dainų ir Šokių šventę. Ten 
buvo grupių iš viso pasaulio. 

Pasibaigus šventei, aplan
kiau tris valstybes: Daniją, 
Švediją ir Norvegiją. Pradžia . 
buvo Kopenhagoje, pabaiga 
Osloje. Buvo smagu pamatyti 
tuos tris kraštus. Grįžęs na
mo, važiavau į skautų sto
vyklą. Man patiko stovyklauti. 
Grįžęs į šią mokyklą pasakiau 
„gerai būti Lemonte!" 

Arūnas Karalis, 
Lemonto Maironio lit. m-los 
mokinys („'95 Mes dar gyvi") 

RUDUO 

Rudens pavadinimas indo
europiečių kalbose labai įvai
rus. Štai vieną didelę grupę 
sudaro slavų kalbos, artimi 
vokiečių, anglų giminaičiai go
tai ir mūsų giminaičiai seno
vės prūsai. Rusų kalboje ru
duo osen, lenkų — j e s i en , če
kų — jesen ir kitose slavų 
kalbose panašiai vadinasi. Go
tų asans pjūties metas, prūsų 
a s san i s — ruduo. Gotų kal
bos pavadinimas geriausiai iš
laikė pirminę žodžio reikšmę. 
Šiems indoeuropiečiams ru
duo yra laikas, kai pjaunami 
javai. 

Panašios kilmės yra ir vo
kiečių kalbos rudens pavadini
mas der Herbst ir jo giminai
tis senosios anglų kalbos 
haerfest — „ruduo". Mano
ma, kad jų pirminė reikšmė 
buvusi „pjūties, derl iaus 
ėmimo metas" ir jie toliau 
sietini su indoeuropiečių kal
bų žodžiais, kurių pirminė 
reikšmė susijusi su veiksma
žodžiu „pjauti", palyginus lie
tuvių „kirpti", sanskrito 
„krpanas", „kardas" ir kt. Ang
lai senuoju rudens, tai yra 
derliaus ėmimo meto, pavadi
nimu pradėjo vadinti patį der
lių: anglų harvest „derlius, 
pjūtis". Švedai, danai sustojo 
kažkur pusiaukelėje: švedų 
host „ruduo", tačiau tarmėse 
ir „derlius". Panašiai danai. 
Dabartinis anglų rudens pava
dinimas „autumnus" kilo iš 
prancūzų „automne". Pran
cūzų kalbos žodžio šaltinis yra 
lotynų „ a u t u m n s " , kurį se
novės romėnai veikiausiai pa
siskolino iš kadaise vidurio 
Italijoje gyvenusių etruskų. 
Apie etruskų kalbą nelabai 
daug ką žinome, nes jie mums 
nieko, be daugybes trumpų 
įrašų antkapiuose, nepaliko. 

Algirdas Sabaliauskas 
'Bus daugiau) 

surašyti visus skirtumus. Sa
koma jų esą net 20. Je i kuris 
iš Jūsų surasite visus 20, gau
site 10 taškų, o jei mažiau — 
tik 5 taškus. 

APD2 SVIEDINĮ 
GALVOJU 

Į mokyklą aš važiuoju, 
Saulė šviečia danguje. 
Apie sviedinį galvoju, 
Noriu būti aš lauke. 

Noriu žaisti aš krepšinį, 
Greitai bėgti, šokt aukštai. 
Ir pataikyti į tinklą, 
Mano sviedinį gerai. 

Bet j au baigias mano 
sapnas, 

Mokslo metai jau arti. 
Vietoj sviediniu pažaisti, 
Reiks diktantą man rašyt. 

Aleksas Vilkas, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys 

— Tėveli, o kur yra Andai 
(kalnai)? 

— Paklausk mamos, ji 
amžinai viską perkilnoja iš 
vienos vietos į kitą. 

MIELI MOKINIAI 

Man buvo svarbu lankyti lie
tuvišką mokyklą, nors man 
nepatiko, kad reikėjo šešta
dieniais ją lankyti. Aš lankiau 
lietuvišką mokyklą dešimtį 
metų, gal net ir daugiau. Pra
dėjau mokslus lankydama 
Kiškių mokyklėlę. 

Buvo įvairių mokytojų. Da
bar aš patenkinta ir dėkinga 
už viską, ką jos man davė. 
Man pat inka, kad šiais metais 
yra t rys pamokos su skirtingo
mis mokytojomis. 

Man patinka susitikti su 
savo draugėmis. Aš jų visų pa
siilgsiu, nors vis tiek karts 
nuo kar to susitiksime. 

Aš patyriau, kad geriau 
moku lietuviškai kalbėti, ra
šyti, suprasti gramatiką ir 
daugiau sužinoti apie Lietuvą. 

Ačiū! 
Dal ia Gabrielė Ingrida 

Slavikaitė, 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los 
abiturientė („Mūsų metai") 

GALVOSUKISNR. i l 

Surašykite šių jaunimo 
knygų autorius (pavardes): 

1. „Meškiukas Rudnosiu-
kas". 2. „Nuo devynių iki pir
mos". 3. „Senojo bokšto pas
laptis". 4. „Sodininkai" (Algis 
Trakys). 5. „Galvok, piešk ir 
spalvink". (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 12 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

p^Mg^V 

GALVOSŪKIS NR. 13 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

1492 m. Kolumbas ne vienas 
išplaukė naujo pasaulio ieš
koti, su juo kar tu plaukė daug 
žmonių trimis laivais, kurie 
vadinosi „Nina", „Pinta" ir 
„Santa Maria". Piešinėlyje yra 
nupiešti tie trys laivai. Pava
dinkite juos tikraisiais var
dais: „Nina" yra gale „Pintos", 
„Pinta" yra prieky „Santa Ma
ria", „Nina" nėra tų laivų vi
duryje. (5 taškai) 

įsižiūrėję į abu 
pastebėsite, kad jie 
si.škai panašūs. Jums 

piešinėlius 
nėra vi-

kės re 

GALVOSŪKIS NR. 14 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Čia matote nupieštą seno
višką laivą, kuris burių pagal
ba yra vėjo varomas. Gal ga
lėsite atspėti, kas tuo laivu 
plaukė ir ko jis norėjo pasiek
ti? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 15 

1. Kokio amžiaus buvo grai
kų Aleksandras Didysis, kai 
jis stebino pasaulį savo kauty
nių pergalėmis? 2. Kuris dva
sininkas, išrinktas popiežiumi 
mirė, nesuspėjęs perimti po
piežiaus Sosto. 3. Paprastai 
vyrai galvos plaukų skyrimą 
daro kairėje. Surašykite pa
vardes bent 20 žymių vyrų, 
kurie plaukų skyrimą turi 
dešinėje? 4. Kiek laiko ara
bai viešpatavo Ispanijoje? 5. 
Kur yra didžiausi pasaulyje 
vargonai? Už visus teisingai ir 
plačiai paaiškintus atsaky
mus, skiriama 10 taškų, o u i 
trumpus — tik 5 taškai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerul is 
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