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JAV be išlygų remia Lietuvos 
narystę NATO

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) 
— Krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius teigia, 
kad Jungtinės Valstijos remia 
Lietuvos narystę NATO bei 
pridūrė, kad dviejų valstybių 
bendradarbiavimas plėsis ko
kybiškai ir kiekybiškai.

„Turime nemažai mus re
miančių žmonių visose JAV 
institucijose ir susitikimų 
metu tai dar kartą supra
tome”, spaudos konferencijoje 
Vilniaus oro uoste, grįžęs iš 
JAV, antradienį sakė mi
nistras.

Vizito metu buvo pasirašyti 
bendradarbiavimo dokumen
tai tarp Liętuvos kariuomenės 
ir Pennsylvania valstybinės 
gvardijos. Taip pat JAV Gyny
bos departamentas ir Lietuvos 
KAM pasirašė sutartį dėl 
mokslinės ir techninės infor
macijos keitimosi gynybos sri
tyje.

Č. Stankevičius susitiko su 
Gynybos sekretoriumi William 
Cohen, jo pavaduotoju, sena
toriais, kitais JAV valdžios pa
reigūnais.

Pentagone, Kongrese, Val
stybiniame gynybos universi
tete krašto apsaugos mi
nistras pristatė Lietuvos gyvy
binių struktūrų vystymo pro
gramą, kalbėta apie dvišalį 
bendradarbiavimą, Lietuvai

Lietuvos-Latvijos ginču 
susidomėjo Rusija

Maskva, spalio 20 d. (BNS) 
— Latvijos ir Lietuvos ginče 
dėl Būtingės naftos terminalo 
yra ir trečioji šalis — Rusija, 
ir galutinis šios problemos 
sprendimas susijęs su Mask
vos nuostatomis, praėjusią sa
vaitę rašė Maskvos laikraštis 
„Izvestija”.

Remiantis Lietuvos projek
tu, nafta iš Būtingės termina
lo bus perdirbama Mažeikių 
kombinate, todėl Rusijos naf
tos tranzitui atsivers naujas 
eksporto „koridorius” Poloc- 
kas-Mažeikiai-Būtingė-jūra.

Jeigu pastatę Būtingės naf
tos terminalą, lietuviai pasiū

Tiriamas Krašto apsaugos 
ministerijos aplaidumas

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) 
— Generalinė prokuratūra at
naujino baudžiamąją bylą dėl 
piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi ir aplaidumo Krašto 
apsaugos ministerijoje, įsigy
jant ginkluotę iš Rusijos kari
nio laivyno.

Šioje byloje yra minimas ir

* Finansiniu sukčiavimu 
ir turto pasisavinimu apkal
tintas buvęs dienraščio „Lie
tuvos aidas” vyriausiasis re
daktorius Saulius Stoma nu
teistas 5 metams laisvės atė
mimo, konfiskuojant pusę jo 
turto bei uždraudžiant 3 me
tus dirbti vadovaujamą darbą. 
Teismas taip pat nutarė iš 
dalies patenkinti „Lietuvos 
aido” ieškinį ir ieškoti iš S. 
Stomos 62,563 litus padarytai 
žalai atlyginti. I S. Stomai 
skirtą įkalinimo laiką įskai
tytas jo kalėtas laikotarpis 
1995 metais nuo gegužės iki 
rugpjūčio mėnesio. Po teismo 
posėdžio S. Stoma žurnalis
tams sakė, kad jam paskirta 
bausmė yra per griežta ir ją 
apskųs Vilniaus apygardos 
teismui. 

ruošiantis įstoti į NATO. JAV 
gynybos pareigūnams buvo 
pateikti Lietuvos kariuomenei 
būtinos amunicijos ir ginklų 
sąrašas bei prašyta padėti jų 
įsigyti, o jei bus galimybė — 
padovanoti.

„Pirmiausia mes orientuoja
mės į atliekamos ginkluotės 
perdavimą”, pažymėjo Č. 
Stankevičius.

Pasak jo, JAV pareigūnai 
domėjosi, ar bus kviečiami Ru
sijos kariai į kitais metais 
vyksiančias pratybas „Bal- 
tic Challenge „97”. Ministras 
atsakė, kad įstatymai drau
džia NVS valstybių kariuo
menės būriams dalyvauti mo
kymuose Lietuvos teritorijoje, 
todėl planuojama pakviesti 
keletą rusų stebėtojų.

„Vargu, ar tai suprastų vi
suomenė”, sakė ministras, pri
durdamas, kad pratybos vyks 
Klaipėdoje, į kurios teritoriją 
Rusijos Dūma neseniai pa
reiškė pretenzijas.

„Baltic Challenge ‘97” praty
bose dalyvaus apie- 2,500 ka
rių iš 10 valstybių.

Penkias dienas trukęs Č. 
Stankevičiaus vizitas JAV 
buvo antrasis oficialus krašto 
apsaugos ministro vizitas šioje 
valstybėje. 1994 metais ten 
lankėsi tuometinis KAM vado
vas Linas Linkevičius.

lys geresnes sąlygas, dalis Ru
sijos naftos gali aplenkti Vent
spilį, nes Rusijai susidarys 
nauja galimybė laisvai pasi
rinkti pigesnius naftos tranzi
to kelius, rašo laikraštis.

Kaip žinia, prieš Būtingės 
naftos terminalo statybą pro
testuoja Latvijos ekologijos 
tarnybos ir visuomeninės or
ganizacijos.

Laikraščio nuomone, Latvi
jos žalieji piketuoja į projektą 
investuojančių Europos kom
panijų būstines, būgštaudami 
dėl galimo šiurkštaus ekologi
jos normų pažeidimo perpilant 
bei perdirbant naftą.

buvęs krašto apsaugos mini
stras Audrius Butkevičius, ku
riam dabar iškelta byla dėl pa
sikėsinimo sukčiauti stambiu 
mastu.

1994 metų sausį iškelta 
baudžiamoji byla buvo nu
traukta 1995 metų rugpjūtį.

Bylos tyrimas atnaujintas 
nustačius, kad ji nutraukta 
nepagrįstai, nes joje nebuvo 
pilnai atlikti tardyminiai veik
smai ir išaiškinti visi su byla 
susiję faktai, sakoma antra
dienį paskelbtame Generali
nės prokuratūros atstovo 
spaudai pranešime.

Ginklų sandėryje 1992- 
1993 metais tarpininkavo sta
tybos bendrovė „Seimą”, vado
vaujama anksčiau teisto Vla
do Laurinavičiaus. „Seimą” 
Karaliaučiuje statė gyvena
mus namus Rusijos kariš
kiams, kurie už tai atsiskaitė 
ginklais. Prokuratūra įtarė, 
kad KAM, vadovaujama tuo
metinio ministro A. Butkevi
čiaus, už rusų Baltijos karo 
laivyno perduotus automatus, 
karo laivus ir sraigtasparnius 
„Seimai” pernelyg brangiai
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Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.: Rugsėjo 16 d. Vilniaus apygardos teisme žurnalistas Vytautas Kvietkauskas 
(dešinėje) sužinojo, kad dviems savaitėms teismas atidėjo NRTV tarybos apeliacinio skundo (dėl NR1V generali
nio direktoriaus V. Kvietkausko grąžinimo į darbą) nagrinėjimą. Dešinėje — NRTV tarybos pirmininkas muzi
kologas Rimantas Gučas.

V. Kvietkauskas atsistatydino iš 
NRTV generalinio direktoriaus 

pareigų
Vilnius, spalio 21 d. (BNS) 

— Antradienį pareiškė atsis
tatydinąs žurnalistas Vytau
tas Kvietkauskas, kuris 10 
mėnesių bylinėjosi, kol buvo 
grąžintas į Nacionalinio radijo 
ir televizijos (NRTV) genera
linio direktoriaus postą.

Uždarame NRTV tarybos 
posėdyje buvo svarstoma, ar 
pareikšti jam nepasitikėjimą. 
Išėjęs iš posėdžio, jis žur
nalistams teigė pats pasisiūlęs 
atsistatydinti ir dar antra
dienį parašyti atsistatydinimo 
pareiškimą.

„Mes negalime dirbti kartu, 
nes skiriasi mūsų požiūriai į 
tai, kaip reikia tvarkytis”, 
teigė jis.

V. Kvietkauskas sakė ne
matąs prasmės laukti ilgiau. 
„Demokratijai laikas naciona
liniame radijuje ir televizijoje 
dar neatėjo”, sakė jis.

Toliau posėdžiaujanti NRTV 
taryba antradienį turi paskirti 
laikinąjį generalinį direktorių. 
Manoma, kad juo taps gene-

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) 
— Seimas antradienį priėmė 
įstatymą, draudžiantį ekspor
tuoti strateginės paskirties 
prekes ir importuoti jas iš kai 
kurių valstybių.

Vienbalsiai parlamento pri
imtas įstatymas numato, kad 
visas kontroliuojamas prekes 
draudžiama eksportuoti į Ira
ką ir Libiją. Tokias prekes iš 
šių valstybių draudžiama ir 
importuoti.

Visas kontroliuojamas pre
kes taip pat draudžiama par
duoti Angolos UNITĄ organi
zacijai, Liberijai, Somaliui ir 
Rvvandos nevyriausybinėms 

sumokėjo.
Teisėtvarkos pareigūnai po 

bylos iškėlimo darė kratas kai 
kurių KAM pareigūnų bu
tuose, įskaitant ir paties ek
sministro A. Butkevičiaus, bu
vo suimtas „Šeimos” preziden
tas V. Laurinavičius.

Po bylos V. Laurinavičiui nu
traukimo 1995 m. A. Butke
vičius teigė, kad tai teisingas 
sprendimas, nes „Šeimos” va
dovai, esą, nepasipelnė iš 
ginklų pirkimo sutarties.

dovo postą buvo grąžintas pra
ėjusią savaitę. Teismo spren
dimą NRTV taryba įvykdė tik 
po teismo antstolių raginimo.

Antradienį tarybos nariams
ralinio direktoriaus pirmasis Vytautas Kvietkauskas išda- 
pavaduotojas Algirdas Traki- lino laišką, ragindamas „pa- 
mavičius. duoti vieni kitiems ranką” ir

V. Kvietkauskas į NRTV va- „visiems kartu atsistatydinti.

Lietuva atsikratys užsilikusių 
sovietinių įstatymų

įstatymai ir teisės aktai, kurie 
buvo priimti iki 1990 kovo 11- 
osios, išskyrus kai kuriuos, 
kurių galiojimą iki 2000 metų 
Seimas pratęs atskiru įsta
tymu.

Įstatymų, kurių galiojimas 
bus pratęstas, sąrašą vyriau
sybė bus įpareigota pateikti 
iki gruodžio 1-osios.

V. Landsbergis tikisi, kad 
šis Seimo įstatynfas privers 
sparčiau priimti naujus teisės 
aktus ir atlikti įstatymų in
ventorizaciją, kuri buvo numa
tyta vyriausybės programoje.

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) 
— Lietuvos Seimas antradienį 
pradėjo svarstyti įstatymą, 
kuriuo netekusiais galios bus 
pripažinti iki 1990-ųjų kovo 
11-osios priimti teisės aktai.

Įstatymo projektą pateikęs 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis sakė, kad Kon
stitucijai neprieštaraujantys 
sovietinėje Lietuvoje priimti 
teisės aktai tebegalioja.

Pasak parlamento vadovo, 
kol jie veikia, Lietuva atrodo 
lyg posovietinė valstybė, ne
pajėgianti suformuoti sava
rankiškos valstybinės ir orien
tuotos į Vakarų sistemas 
teisės.

Projektas numato, kad nuo 
sausio 1-osios neteks 

Seimas uždraudė prekių 
eksportą į Iraką ir Libiją

galios

pajėgoms. Draudimas netaiko
mas dvigubos paskirties kon
troliuojamoms prekėms, ku
rios yra tiek karinės, tiek civ
ilinės paskirties, taip pat tech
nologijoms ir programinei 
įrangai.

Šie sąrašai yra parengti 
vadovaujantis naujausiomis 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos nutarimų'nuostatomis, 
pagal kurias yra įvedamos 
arba panaikinamos sankcijos 
dėl strateginių prekių ekspor
to. Jos taikomos valstybėms, 
kurios yra karinėje pareng
tyje, kuriose yra iškilusi karo 
grėsmė arba vyksta pilietinis 
karas.

Seimas antradienį patvirti
no Lietuvos ir Turkijos laisvo
sios prekybos sutartį, kuri 
buvo pasirašyta šiemet bir
želio mėnesį Vilniuje, bei 
ESBO sutaikymo ir arbitražo 
konvenciją, pasirašytą 1992- 
ųjų gruodį Stokholme. Ši kon
vencija numato taikaus ginčų 
sprendimo būdą, kuris padėtų 
greitai spręsti ginčus tarp 
ESBO valstybių bei užkirstų 
kelią tarptautiniams konflik
tams.

* Seimo Centro sąjun
gos frakcijos narys Vytautas 
Čepas teigia, kad naujieji liu
dininkai prieš Seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį at
sisako duoti parodymus, nes 
baiminasi persekiojimo, bijo 
dėl savo šeimų ir neva prasi
dėjusių grasinimų juos perse
kioti. V. Čepas sakė žinąs ma
žiausiai dar keturis asmenis, 
galinčius paliudyti prieš V. 
Landsbergį. Pasak jo, du iš jų 
yra buvę KGB karininkai, o 
kiti du — tik turintys apie tai 
informacijos.

* Antradienį, maždaug 5 
vai. p. p., Vilnių užgriuvo pir
moji šį rudenį ir itin stipri 
pūga, tačiau Vilniaus oro uos
tas po pusvalandžio nuo pūgos 
pradžios dirbo be sutrikimų — 
visi lėktuvai buvo priimami ir 
išleidžiami. Vilniaus regiono 
skrydžių valdymo centro vado
vas Algimantas Raščius sakė, 
kad matomumas tuo metu 
buvo apie 4 kilometrai. Lėktu
vų nusileidimai Vilniaus oro 
uoste tampa pavojingi, kai 
matomumas sumažėja iki 800 
metrų.

* Lietuva pasiūlė pertvar
komam Europos žmogaus tei
sių teismui jo teisėju išsirinkti 
vieną iš trijų Lietuvos teisi
ninkų. Savo dekretu tris Lie
tuvos teisininkų kandidatūras 
pasiūlė prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Jis rekomenduoja

(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS, BelaPAN, 
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Pasaulio naujienos

Varšuva. Lenkijos NATO klubas laiške Rinkimų akcijos 
„Solidarumas” (RAS) pirmininkui Marian Krzaklevvski išsakė 
reikalavimą paleisti Lenkijos karines specialiąsias tarnybas 
rengiantis stoti į NATO, informuoja laikraštis „Zycie”. Laikraš
čio korespondentas cituoja Lenkijos valstybės saugumo valdy
bos viršininką generolą Andrzej Kapkowski esą „naujų specia
liųjų tarnybų steigimas būtų žingsnis atgal”. RAS pirmininko 
pavaduotojas Marek Kempski, kuris, pasak neoficialių šaltinių, 
bus paskirtas Lenkijos specialiųjų tarnybų koordinatoriumi, 
mano, jog „būtina iš pagrindų pertvarkyti šių tarnybų darbą”.

Kanbera. Australijos vyriausybės siūlomos aborigenų teisių 
įstatymo pataisos padidins visuomenės skilimą, užuot padėju
sios ją suvienyti, antradienį pareiškė aborigenams atstovaujan
tis pareigūnas. „Šis projektas — tai tikra pasityčiojimas iš tei
singumo”, sakė aborigenų ir Toreso sąsiaurio saliečių socialinio 
teisingumo įgaliotinis Michael Dodson. Pasak Reuters, siūlo
mos pataisos turėtų papildyti įstatymą, reguliuojantį aborige
nų prigimtinės teisės į savo tradicines žemes santykius su ū 
ninkams ir galvijų augintojams išnuomota žeme.

Vašingtonas. JAV Teisingumo departamentas apkaltino 
kompiuterinių programų gamintoją „"Microsoft Corp.”, kad 
populiaria operacine sistema „Windows 95” ji taip „susuk” 
klientams galvas, kad jiems nebesinori pirkti jos konkurentės 
„Netscape” taip pat populiarios „Internet" peržiūros progra
mos. Departamento priežiūros skyrius nori išieškoti atitikmens 
neturinčią baudą — 1 milijoną dolerių už dieną. Tokia nuobau
da įsigaliotų, jei teismas nurodytų sustabdyti konkurenciją pa
žeidžiančius veiksmus, o bendrovė su bauda-nesutiktų.

Leipzigas. Vokietijos kanclerio Helmut Kohl vadovaujami 
krikščionys demokratai pasiūlė vyriausybei grąžinti milijonus 
akrų žemės, kurią nusavino komunistai po II pasaulinio karo. 
Po Vokietijos suvienijimo 1990 m. Bona patvirtino didesnės 
dalies žemės, kurią buvo nusavinusi Rytų Vokietijos vyriau
sybė 1949-89 m.', bei hacių nusavintos žemės 1933-45 m., 
grąžinimą buvusiems savininkams. Tačiau Rytų Vokietijoje so
vietinių okupacinių pajėgų nusavinta žemė 1945-49 m. bei 
stambios pramonės įmonės tapo Vokietijos federalinės vyriau
sybės nuosavybe.

Tel Avivas. JAV pasiuntinys Denni Ross nedaug pasiekė, 
kai antradienį bandė už taikos derybų stalo susodinti smarkiai 
besivaidijančius Izraelio ir Palestinos Išlaisvinimo Organizaci
jos (PIO) derybininkus. Aukštas Palestinos derybininkas Saeb 
Erekat sakė, kad D. Ross palaiko taikos procesą nepaisant Iz
raelio veiksmų. „D. Ross paprasčiausiai padeda procesui išlik
ti”, sakė S. Erekatas šimtams susirinkusių į diskusiją Tel Avi
vo „Hilton” viešbutyje, kurią remia naujai atidarytas Sh. Pėrės 
taikos centras.

Maskva. Čečėnų vadovybė, pareikšdama, kad kai kurios 
valstybės esą pasiryžusios pripažinti Čečėnijos nepriklauso
mybę, „smarkiai pervertina Grozno tarptautines galimybes”, 
antradienį pareiškė Rusijos prezidento sekretorius spaudai 
Sergej Jastržembskij, komentuodamas pirmadienį paskelbtą 
Čečėnijos pirmojo vicepremjero Movladij Udugov pareiškimą. 
Čečėnijos valdžia „norą laiko tikrovė”, pažymėjo sekretorius 
spaudai, sakydamas, kad tarptautinio Čečėnijos pripažinimo 
klausimas Rusijos URM ir prezidento administracijai rūpi kaip 
rūpėjęs.

Vašingtonas. JAV pirmadienį sveikino Milo Djukanovič 
pergalę Juodkalnijos prezidento rinkimuose ir paragino jį ska
tinti demokratiją bei remti Bosnijos Daytono taikos sutartį. 
Galutiniai rinkimų rezultatai parodė, kad Juodkalnijos premje
ras, reformatorius M. Djukanovič rinkimuose įveikė prezidentą 
Momir Bulatovič, kuris ištikimas Jugoslavijos prezidentui 
Slobodan Miloševič. Toks rinkimų rezultatas reiškia ekonomi
kos reformatorių triumfą prieš buvusius komunistus. „Mes tik
rai matome kai kurių viltį teikiančių ženklų”, pareiškė JAV 
Valstybės departamento spaudos atstovas James Rubin.

Talinas. Derybos dėl Europos Sąjungos (ES) narystės bus 
pradėtos vienu metu su penkiomis jos siekiančiomis valstybė
mis, pareiškė ES pirmininkaujantis Luxemburgo premjeras 
Jean-Claude Juncker susitikime su Rytų Europos profsąjungų 
vadovais. Tarp šių penkių valstybių yra ir Estija. J. C. Juncker 
pareiškė, kad tik kelios ir 15 ES narių pageidavo, kad narystės 
derybos būtų vedamos iš karto su visomis 10 kandidačių.

Vašingtonas. Didelio galingumo JAV kariuomenės lazeris 
buvo išbandytas paleidus jį į susidėvėjusį palydovą, pirmadienį 
paskelbė Pentagonas. Bandymas praėjusį penktadienį atliktas 
raketų poligone New Mexico valstijoje. Vos sutemus, gremėz
diškas lazerio įrenginys paleido akimi nematomą spindulį, ku
riam pataikius į taikinį, pliūptelėjo liepsnos ir dūmai, prime
nantys raketos sprogimą. Spindulys, prasigavęs per atmosferą 
atsimušė į ką tik horizonte išnirusį mažą palydovą, skriejantį 
420 km virš žemės. Pentagono pranešimu, kariuomenė sėk
mingai išbandė vidutiniu infraraudonųjų spindulių diapazonu 
veikiantį lazerį „MIRACL”, kurio spindulys yra leidžiamas 
mažesniais nei penkios sekundės intervalais. Pasak Reuters, 
šis bandymas atveria naują karinės technologijos erą.

dabartiniame Europos teisme 
teisėju dirbantį Lietuvos au
kščiausiojo teismo pirmininką 
Praną Kūrį, komisijoje Lietu
vai atstovaujantį Egidijų Bie
liūną ir Lietuvos apeliacinio 
teismo pirmininką Vytautą 
Milių.
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ATLANTO RAJONO STOVYKLĄ 
APLANKIUS

Atlanto rajono skautų ir 
skaučių stovykla „Žara”, š.m. 
rugpjūčio 10-17 d. vyko E. 
Paul Robshan, Jr., Scout Re- 
servation, Bolton, MA.

Atlanto rajono lietuviai 
skautai jau daug metų naudo
jasi šia amerikiečių skautų 
stovyklaviete. Stovyklavietę 
galima gauti tik apie rugpjū
čio vidurį, bet verta jos laukti. 
Tik įvažiavus pro vartus ir 
išvydus ežerėlį pajuntama, 
kad čia jaukus kampelis su 
pušynais ir gražia gamta. Dar 
neseniai čia stovyklavo broliai 
ir sesės iš septynių Atlanto 
rajono vietovių, o dabar beli- 
kusios tik dvi — Bostonas ir 
Philadelphia. Džiugu, kad iš 
tų 2-jų vietovių ir keletos 
skautų iš kitur, susidarė 77 
stovyklautojai.

Stovyklon atvykome ketvir
tadienio vakare, maždaug 11 
vai. Sustojame prie registraci
jos namelio ir einame užsire
gistruoti, sužinoti apie bendrą 
tvarką bei nakvynę. Visų rei
kalų tvarkytoja v.s. I. Marke
vičienė kviečia mus pasivai
šinti grybų sriuba. Ląikraš- 
tėlio „Žaros šviesa” redaktorė, 
s.fil. J. Aukštikalnienė, baigia 
sutvarkyti laikraštėlį, kurį ki
tą rytą veš spaustuvėm Trum
pai pasikalbėję su ten esan
čiais vadovais, išeinam nakvy
nei. Rytą, pro palapinės at
lanką matau, kaip nuo ežerė
lio kyla miglos, tai ir saulė 
greitai pasirodys. Nuaidi švil
pukas ir stovyklautojai prade
da ristis rytinei mankštai. 
Oras gražus ir šiltas, vadovų 
džiaugsmui bus galima atlikti 
visas užsibrėžtas programas.

Pusryčiams su daina atžy
giuoja pastovyklės. Pasistipri
nę visi skuba susitvarkyti, nes 
būna inspekcija, o vakare prie 
vėliavų nuleidimo pranešama 
laimėtojai. Ta proga, v.s. B. 
Naras, stovyklos viršininkas, 
pakviečia mane eiti kartu, su
sipažinti su pastovyklėmis ir 
stovyklautojais.

Pradėsime su vilkiukų pas- 
tovykle „Žaibas”, šūkis — 
„Mes vilkai — Žaros žaibai”. 
Aštuoni vilkiukai įsikūrę na
melyje, labai tvarkinga ir šva
ru. Jų vadovai s.v. Tomas 
Štuopis ir sesė Rita Štuopienė 
gražiai juos globoja. Dauguma 
labai jauno amžiaus, bet labai 
pavyzdingi stovyklautojai.

Paukštytės, pasivadinusios 
„Žvaigždutėmis”, įsikūrusios 
nuolatinėje vietoje. Jų šūkis 
— „Žvaigždutės šviečia dan
guje, žadam likti draugės visa
da”. Jau iš tolo matosi pačių 
pasidarytos gairelės sukabin
tos ant virvės. Paukštyčių pro
gramą sustatė v.s. V. Čepie
nės vadovaujamas vadovių ko
lektyvas. Vadovės pasikeisda
mos globojo mažąsias seses. 
Linksmas dešimtukas karpė ir 
klijavo, žaidė ir linksmai sto
vyklavo.

Skautų pastovyklė „Labas 
rytas”, įsikūrusi kiek nuoša
liau. Šiai pastovyklei vadovau
ja s.v. Jonas Bielkevičius. At
rodo, kad broliai tvarkingai 
atlieka stovyklautojų parei
gas, nes palapinės sutvarky
tos, lovos paklotos, nuotaika 
gera. Aštuoni stovyklautojai 
visur žygiuoja su daina.

Skaučių pastovyklė ,Aušra” 
su 10 skaučių ir vadove s. Lai
ma Bagdonavičiene, adjutante 
vyr. sk. Dalia Mironaite, įsi
kūrusios aukštų pušų pavė
syje. Pastovyklės šūkis „'Auš
ros’ pastovyklė žygiuoja link
sma, su šypsena ir daina, lie
tuviška skautija tegyvuoja vi
sada!” Skaučių tvarkingumas, 
punktualumas čia pažymimas 
taškais ir, atrodo, gerai veikia, 
nes visur pavyzdinga tvarka.

Toliausiai įsikūrę prityrę 
skautai,-ės, 9 broliai ir 6 se
sės. Pasivadinę „Spindulys”. 
Jų šūkis — „Spindulys švie
čia”. Nuotaikos čia skiriasi, 
niekas neskuba, poilsiauja ir 
laukia ko nors įdomesnio. Vir
šininkė s. fil. Naida Šnipaitė 
puikiai tvarkėsi, nesvarbu ko
kios nuotaikoš, ji visuomet 
juos išjudindavo. Sesei Naidai 
talkino skautai vyčiai: Saulitis 
Dambauskas, Kazys Adomkai
tis, Andrius Dilba, Darius Pe- 
nikas ir Gintaras Čepas.

Visų laukiama sporto diena 
praėjo sėkmingai. Po varžybų 
atsigaivinti galėjai ežerėlyje. 
Skautorama, kurią paruošė 
Vytas Bagdonavičius ir Daiva 
Neidhart, ypač morzės per
siuntimo stotis, patraukė 
daug dėmesio.

Stovykloje nebuvo nuolati
nio kapeliono, bet Mišios buvo 
aukojamos 3 kartus. Stovyklos 
atidaryme ir Žolinių šventės 
proga buvo atvykęs kun. Val- 
kavičius, o uždaryme, kun.

ASS Vadijos pirm. fil. Rimas Griškelis, vadijos pirm, pavaduotoja fil. Gina Mačiulienė, Korp! Vytis pirm, pava
duotojas fil. Jonas Variakojis ir ASD pirm, pavaduotoja fil. Danutė Penčylaitė dalijasi mintimis apie planus at
eities veiklai.’

NAUJUS VEIKLOS METUS 
PRADEDANT,

i

Mieli Sesės ir Broliai I 
akademikai,

Praslinko vasara. Praslinko 
gražios, mielos saulutės Šildy- 
tos dienos. Kartu prabėgo ir 
daugelis įspūdžių. Džiugu, 
kad tiek daug mūsų Akade
miškos šeimos narių dalyvavo 
stovyklose, vedė mūsų jaunuo
sius skautybės idealų paženk
lintais keliais, prisiėmė parei
gas, nepaisydami asmeniškų 
apsunkinimų, neieškodami 
pagyrimo, nelaukdami, kad 
kas nurodytų kaip ar ką dirb
ti.

Skautė akademike ir skau
tas akademikas, siekia duoti 
nuo savęs kitam... kitam bro
liui, mielai sesei. Jaučia ma-

Kauneskas, svečias iš Lietu
vos.

Stovyklautojus aplankė v.s. 
Birutė Banaitienė LSS Tary
bos pirmininkė. Paskutiniame 
stovyklos lauže pastebėjau 
daug entuziazmo ir kūrybin
gumo. Tai tikrai džiugus reiš
kinys. Nuotaika pakyla, kai 
yra tiek daug norinčių praves
ti dainas ar dalyvauti pasiro
dymuose.

Šios stovyklos pasisekimas 
priklauso stovyklos ir pasto- 
vyklių vadovams ir kitiems: ’ 
Danutei ir Vytui Surdėnams, 
vs Stepui Zabuliui, s. fil. Glo
rijai Adomkaitienei, kuri ap
siėmė Brolijos viršininkės pa
reigas. Visi paaukojo savo 
atostogas, kad lietuvių skauti- 
ja augtų ir stiprėtų. Nors ir 
trumpai čia mano stovyklau
ta, bet išsivežiau gerą įspūdį 
ir daug vilčių. Mačiau daug 
entuziazmo ir noro, tai ir bus 
pamatai 1998 m. Tautinei sto
vyklai.

v.s. Danutė Surdėnienė

lonų pasitenkinimą, žinoda
mas, kad šią dieną padėjo ki
tam, kad . palengvino kito 
naštą, pamokė jaunesnį, ar 
pats kantriai iš vyresnio pasi
mokė. Gyvename skubančia
me pasaulyje, kuris negailes
tingai skriaudžia silpnesnius 
ir mums nesuprantamai skirs
to likimą, laįmę.

Mieli sesęs ir broliai Akade-1 
mikai, sustokim laikas nuo1 
laiko ir gijiai pažvelkime į
— , „ ■■■■—,. ,.r..——------------------

LIETUVOS JŪRŲ SKAUTŲ 
STOVYKLOJE

1997 m. gegužės mėnesį Jū
rų skautiją „Divytis” šventė 5 
metų savo veiklos sukaktį, o 
dabar poilsio metas. Jie sto
vyklauja, Iškylauja, žaidžia, 
įdomius darbus dirba. Padeda 
kitiems. Tūri daug gerų drau
gų, dėvi gražias uniformas, iš
moksta daėg naujų ir įdomių 
dalykų.

Trisdešimt Palemono ir Mili- 
konių skautų stovyklavo Rum
šiškėse priė Kauno marių. Pa
grindinis šios stovyklos tikslas 
— įgyti teorinių buriavimo 
žinių ir išmokti buriuoti, nes 
tai būtina jūros skautui. Bu
riavimo paslapčių skautus 
mokė Rumšiškių skautų vado
vai Česlovas ir Darius. Kas
dieninis išėjimas j marias bu
riuoti, atliekant skirtingas už
duotis, tai ne tik mokymasis, 
bet ir didelis malonumas. 
Laisvu metu skautai tvarkė 
mišką ir stovyklos aplinką. 
Vedė skautiškus mokymus — 
skautoramas — tai mazgų 
rišimas, skautybės istorija, ke
lio ženklai ir skautų dainos. 
Skautoramą vedė patys skau
tai, turintys aukštesnį patyri- 

save... giliai iki pačios mūsų 
sielos gelmių. Ko mes siekia
me gyvenime? Ar ne ramybės? 
Ar neieškome dvasinės pras
mes? Ar nenorime būti artimi 
su savais, su draugais? Išties
kime ranką. Palieskime kitą. 
Užjauskime nelaimingą. Mylė
kim artimą.

Nelengva suvokti ką reiškia 
„idealas”, seseriškumas .ir 
broliškumas, kame ta Aka
demiška „idėja”. Sustokit... 
pamąstykite.

Ad Meliorem!
fil. Rimantas Griškelis 
ASS Vadijos Pirmininkas 

mo laipsnį, mokė tuos, kurie 
pirmą kartą atvyko į skautų 
stovyklą. J stovyklautojų būrį 
gražiai įsijungė vaikai, turin
tys problemų namuose, nes 
įstatuose sakoma „skautas 
draugas savo artimui”.

Visiems patiko naktinis žai
dimas, dainos, žaidimai, vaidi
nimai prie laužo.

Vieną popietę mokytoja Ra
munė mokė liaudies žaidimų 
ir šokių. Aplankytas Rum
šiškių buities muziejus, dar 
kartą prisimintas mūsų seno
lių gyvenimas.

Vieną rytą, saulei tekant, 
ant gražaus iškyšulio jūros 
skautų įžodį davė Sigitas, 
pasižadėdamas tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Aętimui, mylėti 
Jūrą. Jį sveikino draugai ir 
vadovės, linkėdami „Gero vė
jo”. Skautybė, nepriklausomai 
nuo amžiaus, moko gyventi ir 
suprasti daug svarbių dalykų. 
Įstatai, kurių laikytis pasiža
da visi,, duodantys įžodį, nuo
širdūs ir teisingi. Kai patenki 
į, atrodo, beviltišką padėtį, at
mink, „skautas — linksmas, 
susivaldo ir nenustoja vilties”.
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VADOVAUS ARCHYVO 
KOMISIJAI

LSS Tarybos Pirmuos pirm, 
vs. Birutė Banaitienė LSS Ar
chyvo ir muziejaus komisijai 
pirmininkauti pakvietė vs.fil. 
Sigitą Miknaitį. Kitus komisi
jos narius pirmininkas kvies 
savo nuožiūra.

LSS RAŠINIŲ 
KONKURSAS

Iš Lietuvių fondo š.m. gegu
žės 13 d. buvo gauta 565 dol. 
palūkanų iš s. prel. Juozo 
Prunskio skirtos sumos LSS 
rašinių konkursui. LSS Tary
bos Pirmijos pirm. vs. B. Ba
naitienė paskyrė vs. fil. Laimą 
Kiliulienę paruošti rašinių 
konkurso temą. Sesė Laima 
talkon pasikvietusi s. Aldoną 
Dabrilienę ir vs. Stefą Suba- 
tienę 1998 m. rašinių kon
kursą jau paruošė ir jis jau 
išspausdintas šių metų spalio 
8 dienos „Skautybės kelio” 
laidoje ir LSS Tarybos pirmi
ninkės aplinkraštyje . Visi va
dovai ir vadovės prašomi suei
gose supažindinti jaunimą su 
šio konkurso duomenimis, 
paaiškinti temas ir taisyk
les. Raginkite visus jūsų vie
netų narius ir nares šiame 
konkurse dalyvauti.

Kiekvienoje stovykloje pa
brėžiama, jog „skautas — 
gamtos draugas”. Paskutinę 
dieną Rumšiškių kapinėse 
skautai padėjo gėlių, sukal
bėjo maldą už žuvusius sava
norius.

Atsisveikinome... Buvo sun
ku išsiskirti su naujais bro
liais ir sesėmis ir laukti kitos 
stovyklos ar artimiausios suei
gos. Gal ir gerai, kad būna 
išsiskyrimai. Be jų nebūtų su
sitikimų džiaugsmo.

Rita Agurkienė 
„Kauno diena”, 

1997 liepos mėn.

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

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

Tel. 773-505-7755
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATOS 

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

630-941-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Ava,, 
Tower 1,Suite 3C 

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

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA . 

9055 S.Roberts Rd.,Hickpry Hillą, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708)598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Avė., Hlckory Hllls, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai.

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

DR. V.J. VASARIENE
PANTŲ GYDYTOJA 

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

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300
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DR. A.B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W.95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 y.p p.

penktad ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p.

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavillon 

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

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje

Spalio 31 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio, Čikagos sky
riaus metinė šventė.

Lapkričio 1 d. — Akademi
nio Skautų sąjūdžio , Čikagos 
skyriaus metinė šventė.

Lapkričio 9 d. — Vydūno 
fondo 45 m. veiklos minėjimas 
2 vai. p.p. PLC, Lemonte.



BARBARAI MŪSŲ TARPE: 
PAVOJUS VYRESNIESIEMS

POVILAS ŽUMBAKIS

Danutė Bindokienė

Kas, iš tikrųjų?

keliais

metais 
vilio-

50 metų mūsų tarpe veikė 
Sovietų Sąjungos agentai. Ta 
veikla buvo plati, visa api
manti — nuo propagandos 
„liaudies tėvynei” iki mūsų 
veiklos infiltracijos. KGB vei
kė tiesiogiai iš Maskvos. Vei
kė visas jų agentų, padėjėjų, 
kolaborantų ir „naudingų 
idiotų” tinklas — rodos, Leni
no pasakytas terminas. Mask
va naudojo įvairiausius būdus 
pasiekti savo tikslams. Bet, 
kad išvystytų visą tą veiklą, 
reikėjo didelių finansinių iš
teklių — tikros valiutos, ne 
sovietinių rublių.

Sovietų agentams ilgai ne
truko sugalvoti cinišką planą, 
kaip gauti dolerių Vakaruose, 
kad galėtų juos panaudoti 
prieš Vakarų valstybes ir ypač 
prieš sovietinio rojaus liudi
ninkus: Vakarų lietuvius, spė
jusius pasitraukti nuo raudo
nosios armijos „išvadavimo” 
per Antrąjį pasaulinį karą.

KGB sumąstyto finansavimo 
plano auka — vyresnioji lietu
vių karta, jos sunkiai sukrau
tos sutaupos!

Prie mūsų žmonių turto so
vietai bandė prieiti 
būdais.

Pirmiausia, 1946-ais 
pradėjo propagandą, 
jančią žmones sugrįžti į sovie
tinę „tėvynę” (šis būdas buvo 
daugiau propagandinis, nei fi
nansinis).

Kitas būdas buvo mūsų ge
ros valios žmonių išnaudo
jimas, išplėšimas siuntinių ir 
pinigų, kuriais į Vakarus iš
vykę lietuviai bandė sušelpti 
„sovietiniame rojuje” likusius 
gimines.

Iš visų sugalvotų apiplėši
mų,veiksmingiausias buvo 
lietuvių ir kitų Rytų euro
piečių palikimų grobimas. 
Kraštas, kuris nepripažino 
žmonių turto ir visus įsta
tymus pavertė valdžios įran
kiu, Vakarui e sugebėjo iš
naudoti teisi ę sistemą turto 
išvogimui! Tai buvo platus ir 
efektingas planas. Iš milijonų 
giminėms skirtų dolerių, jie 
gaudavo tiek, kiek okupantai 
nutardavo jiems duoti. Di
džioji dalis nutrupėdavo jų 
samdytiems advokatams, agen
tams ir bendram valiutos 
iždui.

Sovietų agentų tikslas buvo 
surasti palikimus, kurie nebu
vo teisiškai sutvarkyti, kad, 
giminių vardan, Maskva ga
lėtų kreiptis į JAV teismus 
„išvaduoti” turtą nuo vietinių 
giminių, labdaros organiza
cijų ar net JAV valdžios.

Deja, JAV teismai tą planą 
toleravo, nes „Dėdės Juozo” 
draugų įtaka Amerikoje buvo 
švari — visą šią vogimo sis

temą pavertė tolerantiškumo 
ir praktiškumo principu, net 
pagarba kito krašto (Sovietų 
Sąjungos) įstatymams. Fak
tas, kad buvo skriaudžiama 
ne Sovietų Sąjunga, o okupuo
to krašto žmonės, JAV teis
mams nerūpėjo. Lietuvos kon
sulai (ypač a.a. J. Daužvardis 
Čikagoje ir A. Simutis New 
York) visokiais būdais bandė 
gelbėti padėtį. Tačiau jų kova 
nebuvo lygi ir net neužtenka
mai paremta mūsų pačių or
ganizacijų. Milijonai dolerių 
nutekėjo per Maskvą ne į tas 
rankas, kurioms buvo paskyrę 
amžinybėn iškeliavę tautie
čiai. Net ir po mirties jie buvo 
skriaudžiami tų pačių oku
pantų, kurie išvarė juos iš 
tėvynės karo metu.

Atgavus nepriklausomybę, 
manėme, kad ši ir panaši 
skriauda mūsų žmonėms bai
gėsi. Lietuva laisva. Lietuva 
yra teisinis kraštas. Mūsų 
tautiečiai yra savi, jais galime 
pasitikėti — tai ne sovietai! 
Bent taip atrodė 1990-aisiais. 
Bet... pažiūrėkime, kas daro
si.

Sugriuvus sovietinei siste
mai, į Vakarus pasipylė tūks
tančiai mūsų tautiečių. Iš 
pradžių atvyko seniai laukti 
giminės, negalėję gauti leidi
mo prieš nepriklausomybę. 
Netrukus pradėjo atvykti pa
žįstami ir net nepažįstami. 
Visi buvo laukiami ir mieli — 
jie „iš Lietuvos!”

Deja, etiketė „iš Lietuvos” 
greitai prarado unikalumą. 
Mes pradėjome žiūrėti į atvy
kėlius kiek realiau. Po truputį 
prasidėjo tarpusavio trintis, o 
po kiek laiko — net neapykan
ta naujai atvykusiems. O juk 
taip būti neturėtų. Tai yra 
didelė žala mūsų tautai — 
tiek Vakaruose, tiek ir Lietu
voje. Mes esame viena nedi
delė tauta — daug šimtmečių • priėjimą prie bankų ir kitų 
skriaudžiama. Turėtume mo
kėti, ar rasti būdus, sugyventi 
ir padėti vieni kitiems.

Daugumas atvykusiųjų yra 
dori žmonės, ieškantys geres
nio gyvenimo ar laikino dar
bo, kad galėtų grįžti namo į 
savo šeimas. Bet atvyko ir 
maža dalis tamsaus elemento, 
sugadinto sovietinės sistemos: 
be sąžinės, atsakomybės ar 
net paprasčiausio teisingumo 
jausmo. Gaila, bet tas mažas 
elementas — tos sovietinės 
šiukšlės, taip atstūmė mūsiš
kius nuo ateivių, kad susifor
mavo dvi svetimos visuome
nės.

Tos sovietinės sistemos su
gadinti žmonės spėjo prisi
jungti prie Amerikos tamsiau
sio kriminalinio elemento ir 
net sukurti savąsias „mafijas”,

Spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimo pirm. Vytautas Landsbergis Vilniuje, Filharmonijos salėje, labdaros 
koncertu paminėjo savo 65-tąjį gimtadienį. Pinigai, gauti už bilietus ir iš aukotojų, buvo paskirti Vytauto Lands
bergio fondui, neįgalinčiųjų vaikų reikmėms. Surinkta iš viso 13,559 litai. Prof. V. Landsbergis skambino Mika
lojaus Konstatino Čiurlionio kūrinius. Nuotr. ELTOS

kai kurie dirbdami su Mask
vos kriminaliniu elementu. 
Staiga JAV spauda pradėjo 
rašyti apie lietuvius vagis, 
plėšikus, net žudikus. To per 
50 metų nebuvo girdėta! O 
štai per kelis paskutinius me
tus lietuvių vardas yra lygina
mas su žemiausiu JAV ele
mentu. Nukenčia ne tik at
vykę. Nukenčiame visi.

Kaip sovietai anksčiau, taip 
ir jų auklėtiniai, netrukus 
pastebėjo, kad mūsų tarpe yra 
nemažas skaičius senukų, 
neturinčių artimų giminių. 
Jie yra apleisti ir nuvargę, 
siekiantys pagalbos, meilės. 
Jie yra labai tinkama auka šio 
šimtmečio barbarams! Kodėl 
gi ne? Amerikos teisinė siste? 
ma yra palaida. Amerikiečiai 
— „žiopli”. Lietuviai savai
siais nesirūpina...

Tad staiga mūsų vieniši se
nukai pasidarė pagrindinis tų 
naujų sovietinių barbarų tai
kinys. Prieiti prie jų buvo su
rasti įvairiausi būdai. Surado 

agentūrų, turinčių ryšius su 
mūsų senąja karta. Suradę 
tuos senukus per oficialius ir 
privačius kanalus, pradėjo 
juos išnaudoti, pasisavindami 
jų sunkiai sukrautą turtą. 
Reikalui esant, kriminalistai 
net likviduoja jų testamentus 
ir kitus dokumentus, kuriais 
senukai manė esą apsisaugo
ję-

Vėl atsirado tinklas, prie 
kurio šį kartą prisidėjo net 
mūsų profesionalai. Tas tink
las toliau eikvoja senelių tur
tą per palikimus. Bet, tai te
ma kitam kartui. Šiuo metu 
yra svarbiau iškelti pavojaus 
signalą gyviesiems, kurie 
šiandien yra skriaudžiami, 
apiplėšinėjami, intrigų pagal
ba net išvežami į Lietuvą, kur 
jų laukia liūdnas likimas suk

čių „globoje”.
Deja, iki šiol mūsų vadai 

neatkreipė dėmesio į mūsų 
pačių problemas. (Mūsų tarpe 
yra pasiaukojusių žmonių ir 
organizacijų, bandančių padė
ti senukams. Bet jų ištekliai 
ir gretos yra per mažos stoti 
prieš šį kriminalinį elemen
tą.) Gal kelionės į Lietuvą, 
vieta už stalo su valstybės pa
reigūnais ir kiti, save iške
liantys, reikalai yra svarbesni 
— bent įdomesni, nei senelių 
likimas. Daug lengviau moky
ti Lietuvos žmones apie „biz
nį”, „lobizmą”, net teisę, negu 
susitepti nešvariom šiukšlėm!

Tačiau yra laikas susido
mėti savaisiais. Reikia atskir
ti tą kriminalinį elementą nuo 
tautiečių, kurie praturtina 
mūsų visuomenę. Tokių yra 
daug. Jiems taip pat yra pavo
jus nuo tų pačių kriminalistų, 
kurie nepamiršta ir savųjų, 
gąsdindami juos, apiplėšdami, 
skriausdami. Mūsų pareiga 
yra atskirti tas šiukšles. Mū
sų veiksniai privalo pasirū
pinti savaisiais ir naujai atvy
kusiais dorais tautiečiais, ku
rie bus mūsų veiklos užnu
garis kelių metų laikotarpyje

Šiuo metu Čikagoje privačia 
iniciatyva yra organizuojamas 
vienetas, kuris veiks, kad 
kriminalinis elementas išsi
kraustytų į kitus kraštus ar
ba į kalėjimus. Illinois proku
ratūra, valdžios globos parei
gūnai, Čikagos policijos atsto
vai ir daug kitų pareigūnų su
tiko padėti išvalyti kriminali
nį elementą iš mūsų tarpo. 
Valdžios įstaigų lietuvių kil
mės pareigūnai entuziastiškai 
ir efektingai prisideda prie šio 
darbo.

Reikia tikėtis, kad mūsų 
plačioji visuomenė ir pagrin
dinės organizacijos bei veiks
niai prisidės prie šio svarbaus 
reikalo.

Jeigu mes patys nestosime į 
pagalbą savo silpniesiems, 
kas gi jiems padės?

PRAŠO SUMAŽINTI 
MOKESČIUS

Lietuvos meno kūrėjų orga
nizacijos laišku kreipėsi į pre
zidentą, Seimą ir vyriausybę, 
prašydamas sumažinti mokes
čius profesionaliosios dailės 
kūriniams.

„Šiandien menininkų egzis
tavimą pakerta valstybės mo
kesčių politika”, teigiama Lie
tuvos meno kūrėjų sąjungos, 
dailininkų, tautodailininkų, 
žurnalistų, fotomenininkų są
jungų bei autorinių teisių gy
nimo sąjungos vadovų pasi
rašytame atvirame laiške.

Jo autorių nuomone, Lietu
vos mokesčių įstatymuose pro
fesionaliosios dailės ir tauto
dailės kūriniai traktuojami 
kaip paprasčiausi gamybos 
produktai ar pramonės pre
kės, o PVM taikymas šiems 
kūriniams mažina jų sklaidos 
visuomenėje galimybes.

Meno kūrėjų organizacijos 
prašo numatyti PVM lengva
tas profesionaliosios dailės, 
tautodailės kūriniams bei dai
lės parodoms. BNS

• Lingenas. Birželio 25 - 
liepos 4 d. Vokietijoje, Lingeno 
katalikų ugdymo namuose vy
kusiame seminare apie vi
suomeninį ir politinį jaunimo 
ugdymą dalyvavo 15 jaunuolių 
iš Lietuvos katalikų jaunimo 
organizacijų. Lingeno katalikų 
ugdymo namai jau prie 3 me
tus užmezgė ryšius su ateiti
ninkais ir LKMA. Ateitininkų 
grupės anksčiau jau du kartus
lankėsi Lingene, o pernai Lin
geno ugdymo namų referentas 
J. Santel vedė seminarą Lietu
voje.

Siūlome šiandien atkreipti 
ypatingą dėmesį į šiame pus
lapyje spausdinamą adv. Povi
lo Žumbakio straipsnį „Bar
barai mūsų tarpe: pavojus vy
resniesiems”. Tai galbūt vie
nas labiausiai nerimą ke
liančių ir liūdniausių straips
nių, nes jame metamas kalti
nimas saviems tautiečiams, 
kuriuos užsienio lietuviai Hgų 
okupacijos dešimtmečių prie
blandoje laikė tikraisiais tau
tos didvyriais, kuriems, Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, 
stengėsi ir tebesistengia įvai
riais būdais padėti.

Daug kas pavadintų už
sienio lietuvius naivuoliais 
dėl jų aklo įsitikinimo, kad 
viskas, kas iš tėvynės, spindi 
skaisčiausiomis spalvomis. Ši 
galvosena buvo labai naudin
ga, kai Lietuva skendėjo 
„didžiojo brolio” iš Rytų 
glėbyje. Kenčiančios idealios 
tėvynės įvaizdis padėjo mums 
išlikti lietuviais, suteikė ryžto 
ir jėgų dėti visas galimas pas
tangas, kad ta kančia būtų 
parodyta laisvajam pasauliui. 
Jeigu ir drįsome pripažinti, 
kad tam tikra lietuvių dalis 
„dėl trupinio aukso, gardaus 
valgio šaukšto” (anot Vinco 
Kudirkos) padlaižiauja oku
pantui, tai juos laikėme ne
žymia mažuma. Argi širdies 
gilumoje galėjome smerkti 
savo tautiečius, kurie troško 
mokslo, geresnio, saugesnio 
gyvenimo ir sau, ir savo 
šeimai? Juk net veikliausia 
vaizduotė nepajėgė sukurti 
išsilaisvinimo galimybių ap
čiuopiamoje ateityje.

Per paskutinį dešimtmetį 
sugriuvo Sovietų Sąjunga, bet 
sugriuvo ir nemažai iliuzijų 
apie žmones, pusšimtį metų 
praleidusius jos valdžioje. 
Turėjome pripažinti, kad 
ateistinis, bolševikinis auklė
jimas, žmogaus ir jo turto ne
gerbimas, paliko savo pėdsa
kus — iškreipė ir lietuvio dva
sinį veidą. Nors didžioji tau
tos dalis tebesilaiko senųjų 
dvasinių vertybių, per tuos 
dešimtmečius išaugo kartos, 
kurių pagrindinis credo yra 
savanaudiškumas — materia
lizmas, siektinas bet kokia 
kaina.

Suprantama, kad tų „laimės 
ieškotojų” akys krypsta į 
didžiausią pasaulyje galimy
bių kraštą — Ameriką. Šian
dien niekas nebetiki, kad 
Amerikoje „auksu gatvės grįs
tos”, bet mūsų tautiečiai, gau
siai plūstantys iš Lietuvos, 
yra sumanūs: jie moka tą 
auksą surasti ir į savo kišenes 
susižerti. Matyt, „nubuožini- 
mo” doktrinos, nuo pat vai
kystės skiepytos sovietinio 
auklėjimo, ne taip lengva at
sisakyti, o neblogas taikinys 

— seni, beglobiai Amerikos 
lietuviai. Argi komunizmas 
juos nebuvo apšaukęs bur
žujais, karo nusikaltėliais, tė
vynės išdavikais? Argi už 
akių jie nebuvo kaltinami ir 
skiriamos bausmės? Tad koks 
čia nusikaltimas, jeigu dabar, 
kai atsirado sąlygos, mūsų lie
tuvaičiai stengiasi palengvinti 
jų senatvę, visų pirma „pa
lengvindami” pinigines, per- 
imdami „globoti” bankų kny
gutes, namus, nuosavybę? 
„Kas juos apsaugos?” — klau
sia minėto straipsnio auto
rius. Kas, iš tikrųjų?

Šias (ir kartais dar baises
nes) istorijas jau seniai gir
dime, bet nenorėjome tikėti, 
juo labiau, kad naujai atvyku
sieji nuolat mus kaltina prie
šišku jiems nusistatymu. Tad 
atrodė daug patogiau viešai 
neigiamų reiškinių neiškelti, 
nors daugelio patirtis bylojo 
ką kitą. Gyvendami šiame 
krašte, išmokome neigiamai 
neatsiliepti apie kai kurias et
nines ar rasines gyventojų 
grupes, net jeigu iš jų pati
riame skriaudų, todėl nesun
ku buvo šią taisyklę taikyti ir 
saviesiems.

Vienok ne visuomet „tyla 
yra gera byla”, ypač kai tos 
neigiamybės ne tik kartojasi, 
bet gausėja. Ar savo tylėjimu 
purename dirvą, kur jos želia 
lyg usnės? Antra vertus, į šį 
reikalą jau įsikišo ir miesto, ir 
federalinė policija (FBI). čia 
jau ne vien lietuvio gero var
do ar garbės, o taip pat as
meninio saugumo bei gerovės, 
reikalas. Nėra abejonės, kad 
mūsų senstančioje visuo
menėje yra daug vienišų, net 
apleistų, senelių, ypač amži
nybėn iškeliavus vyrui ar 
žmonai. Jeigu netikėtai atsi
randa „giminaičiai” arba šiaip 
labai geri, meilūs, paslaugūs 
žmonės iš tėvynės, kurie žada 
globą, priežiūrą, kurie iš gy
venimo (bent laikinai, kol pa
siekia savo pagrindinį tikslą) 
išveja vienatvės maudulį, ne 
vienas pasiduoda tai vilionei 
ir per daug nesistengia su
žinoti, iš kur tas gerietis iš
dygo.

Jau ne vienas, ir ne du to
kie atvejai pasitaikė — jie 
pradeda virsti šiurpia epide
mija. Vienintelis nuo jos vais
tas: netylėti. Pasitikėjimas 
žmogumi yra didelė dorybė, 
bet taip pat ir didelė praban
ga, kuri kartais daug kainuo
ja. Šiame krašte veikia aibės 
pavienių ir organizuotų nusi
kaltėlių, kurių aukos yra vy
resnio amžiaus žmonės. Da 
bar prie tų „barbarų” — kaip 
P. Žumbakis sako, prisidėjo ir 
lietuviai. Ar leisime jiems 
siausti?

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS

VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)

Per mėnesį laiko buvo 
sužaistos 25 rungtynės, nuke
liauta tūkstančiai mylių. Pa
galiau priėmimai pas konsu
lus, burmistrus ir puotos su 
vietos lietuviais. Tokiai misi
jai gerų krepšininkų nebūtų 
užtekę — reikėjo komandinės 
dvasios, pasiryžimo ir stiprių 
tautinių jausmų. Čia ir glū
dėjo rinktinės stiprybė ir iš
tvermė.

Aišku, visa tai buvo svar
biau mums patiems ar lietu
viškai širdžiai. Kitus domino 
tik rezultatai. Todėl neatsitik
tinai buvo gautas kvietimas, 
tik spėjus grįžti, iš Toronto 
rungtynėms prieš Kanados 
olimpinę rinktinę. Turėjome 
tik porą savaičių laiko: grįžti į

namus, atsikvėpti, pailsėti, 
užmiršti kamuolį. Be treni
ruočių taip ir nuvažiavome į 
Torontą.

Žinoma, rungtynių pradžia 
buvo sunki. Kanadiečiai at
rodė pranašesni visur, 7 min. 
prieš pabaigą jie dar turėjo 9 
taškų persvarą. Dramatiškoje 
pabaigoje, paskutinėje sekun
dėje Modestavičius puikiu 
šuoliu ir metimu išlygina pa
sekmę 79:79. Pratęsime bu
vome nesulaikomi ir laimė
jome 96:86.

Grįžtant prie Australijos, 
dar norisi pasidžiaugti, ar net 
pasididžiuoti, pagalvojus, kad 
lietuvių įnašas Australijos 
krepšiniui vertas dėmesio. 
Juk kurį laiką Australijos

rinktinę treniravo L. Balt
rūnas, už ją žaidė S. Urne- 
vičius, V. Šutas ir A. Igna- 
vičius. Mūsų rungtynės buvo 
taip vertinamos, kad ne tik 
kelis kartus žaidėme prieš jų 
rinktinę, bet ne kartą jie 
siuntė rinktinės žaidėjus į ki
tas komandas pastiprinimui ir 
pasimokymui. Nenuostabu, 
kad Tokijo vykusioje olimpia
doje Australija iškopė į pirmą 
pasaulio dešimtuką, o vėliau 
kelis kartus pasiekė pusfina
lius. Ir kaip tik tada iškilo ki
tas Australijos lietuvis Edis 
Palubinskas, žaidęs už Aus
traliją net dvejose olimpia
dose.

O man asmeniškai?

Tokia sėkminga išvyka, aiš
ku, buvo didžiulis pasitenkini
mas. Sėkminga ji buvo ne tik 
krepšinio aikštėse, svarbiau 
gal, kad nebuvo jokių intrigų,

susiklausymas ir draugišku
mas jautėsi visą laiką.

Asmeniškai taip pat turėjau 
puikių ir įdomių momentų, 
kurie liko atmintyje iki dabar. 
Daug malonių valandų buvo 
praleista su senais draugais 
ar pažįstamais dar iš Lietuvos 
ar Vokietijos laikų. Štai, Syd- 
nėjuje buvau apgyvendintas 
pas V. Daudarą, kurio nebu
vau matęs nuo Lietuvos laikų, 
kai dar Šiauliuose prieš jį ko
vojau krepšinio aikštėje. Dr. 
L. Petrauskas (Kipro sūnus) 
1939 m. Europos čempionas, 
žaidė Vokietijoje už Tuebinge- 
no „Vytį”. Jo sesuo Goda, ište
kėjusi už turtingo australiečio, 
dar globojusi mane Augsburgo 
ligoninėje, kur gulėjau sužeis
tas per futbolo rungtynes su 
latvių rinktine, savo namuose 
suruošė vaišes visai koman
dai.

(Bus daugiau)
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ČIKAGOS LIETUVOS PARTIZANŲ 
GLOBOS FONDE

Po ilgos vasaros pertraukos 
LPGF valdybos nariai rugsėjo 
17 d. vėl susirinko aptarti fon
do reikalų. Visi'fondo valdybos 
nariai, neišskiriant ir Cleve- 
lande gyvenančio Povilo Pe- 
čiulaičio, šią vasarą, aišku, sa
vo lėšomis, lankėsi Lietuvoje. 
Žymią dalį posėdžio užėmė pa
sidalijimas įspūdžiais iš kelio
nių po Lietuvą ir įvairių susi
tikimų su tautiečiais. Posėdį 
atidaręs pirmininkas L. Mas- 
kaliūnas pasidžiaugė kai ku
riais pasiekimais, ypač tuo, 
kad Lietuva aiškiai lenkia 
Latviją ir Estiją automobilių 
skaičiumi ir savo gerais ke
liais. Jam teko lankytis Latvi
joj ir Estijoj. Važiuojant per 
sieną, užtenka Lietuvos paso, 
vizos nereikia. Latvijoj nepe
reita iš vienkiemių į kolchozų 
gyvenvietes, tas aiškiai matyti 
iš apžvelgiamo pakelių gam
tovaizdžio. Pažymėtina, kad 
Latvijos sovietinio palikimo 
žemėlapiuose nepažymėta di
džiulė hidroelektrinė ir pro ją 
einantys keliai. Trys doleriai 
lygūs vienam latui. Gyventojų 
nuomonė Lietuvos kaime pa
mažu keičiasi konservatorių 
naudai. Buvo lankytasi Pa
nevėžyje, Vilniuje ir kitur, su
sitikta ir pasikalbėta su par
tizanais.

Sekretorius savo pranešime 
supažindino valdybos narius 
su naujais Seimo išleistais 
įstatymais Nr. 230 ir 231 dėl 
Lietuvos partizanų teisinės 
padėties. Rugpjūčio 11 ir 12 d. 
Lietuvos Laisvės kovos sąjū
džio partizanų taryboje, pagal 
aukščiau minėtus įstatymus, 
buvo svarstomos asmeninės

MONS. KAZIMIERO 
VASILIAUSKO NIEKUR 

NEŽADA TREMTI
EDVARDAS ŠULAITIS

Mons. K. Vasiliauskas gulage.

Lietuvoje ir net Amerikoje 
gyvenančius mūsų tautiečius 
buvo labai sujaudinęs „Lietu
vos ryto” (1997 m. liepos 25 d) 
pirmame puslapyje spausdin
tas rašinys „Monsinjorui K. 
Vasiliauskui gresia dar viena 
tremtis”. Ten informuota apie 
Vilniuje pasigirdusias kalbas, 
kad buvęs Vilniaus arkikated
ros klebonas, dabar emeritas 
prie Vilniaus Šv. Mikalojaus 
bažnyčios, 75 metų amžiaus 
monsinjoras Kazimieras Vasi
liauskas gali būti išsiųstas 
pastoraciniam darbui į Mask
vą.

Kaip tame straipsnyje teig
ta: „Ši žinia sukėlė nerimo ne 
tik sostinės tikintiesiems... 
Jautrios širdies, visada pasi
rengęs padėti kiekvienam, ku
riam reikia pagalbos, monsin
joras K. Vasiliauskas dauge
liui žmonių seniai tapo ne tik 
ganytojo pavyzdžiu, bet ir tar
tum gyvu Vilniaus simboliu”.

Dėl šios žinios jaudinosi ir 
Čikagos lietuviai, kurie mon
sinjorą pažinojo iš anksčiau 
arba buvo jį čia sutikę jo 

Lietuvos partizanų bylos. Vie
niems buvo nustatyta partiza- 
no-kario savanorio statusas, o 
kitiems — laisvės kovų daly
vio. Pirmųjų skaičius yra 346, 
antrųjų 91. Mirusių iki dabar 

yra 37. Kadangi sekretorius 
išbuvo Lietuvoje 3 mėnesius, 
tai gerai susipažino su parti
zanų padėtimi. Dalyvaudavo 
jų posėdžiuose, įvairiuose ren
giniuose bei šventėse. Čia bu
vo paminėtos šventės ir iškil
mės Alytuje, minint Dainavos 
apygardos partizanų štabo 
bunkerio tragediją Punios šile, 
pamaldos bažnyčioje ir minė
jimas miške prie Nemuno 
kranto, dalyvaujant SKAT ka
riuomenės, šaulių, partizanų 
ir kitų kariškių daliniams su 
orkestru ir šūvių salvėmis bei 
vaišinant dalyvius kareiviška 
koše iš kariuomenės lauko vir
tuvės. Buvo paminėta ir iškil
minga Ariogalos pasiprieši
nimo dalyvių šventė, sutrau
kusi daugiau nei 10,000 daly
vių. Joje lankėsi ir pasakė 
įspūdingą kalbą Lietuvos Sei
mo pirm. Vytautas Landsber
gis. Šitie visi parengimai be
veik sąmoningai buvo nutyli
mi arba tik puse lūpų pami
nėti didžiojoje Lietuvos spau
doje, įskaitant Lietuvos Politi
nių kalinių ir tremtinių sąjun- ■ jiems darbams. Jie sakė: mes 
gos VI suvažiavimą, įvykusį 
Kaune liepos 17 dieną, nieko 
nerašant apie nutarimus ir 
priimtas rezoliucijas. P. Vaiče
kauskas trumpai papasakojo 
apie dabartinę, vis didėjančią, 
opoziciją prieš Lietuvos parti
zanus ir apskritai menkinant 
bei iškreipiant netolimą poka-

dviejų vizitų Čikagoje ir apy
linkėse dar ne taip tolimoje 
praeityje. Sutikusieji jį čia 
mūsų tautiečiai monsinjoro K. 
Vasiliausko asmenyje taip pat 
įžiūrėjo ne tik taurų kunigą, 
bet ir visiems gerą žodį ran
dantį žmogų.

Norint išsklaidyti įvairias 
kalbas ir išaiškinti susidariu
sią padėtį, teko telefonu už
kalbinti patį mons. K. Vasi
liauską Vilniuje. Jis tuoj pat 
paaiškino, Kad tas straipsnis 
„Lietuvos ryte” buvo be pag
rindo ir jokia tremtis jam ne
begresia. „Aš labai myliu Ru
sijoje gyvenančius lietuvius ir 
noriu jiems padėti...” — pra
dėjo savo aiškinimą monsinjo
ras. Rusijoje gyvenantieji lie
tuviai dabar neturi jokio kuni
go, kuris galėtų jiems padėti 
dvasiniuose reikaluose, tad 
pats monsinjoras kreipėsi į 
Vilniaus arkivyskupijos met
ropolitą Audrį J. Bačkį, kad 
šis duotų leidimą aptarnauti 
lietuvių bendruomenės kata
likus Rusijos europinės dalies 
katalikų apaštalinėje adminis- 
tratūroje. Tuo reikalu mons. 
K. Vasiliauskas yra parašęs 
laišką ir užsienyje gyvenančių 
lietuvių sielovadai vadovau
jančiam vysk. Pauliui Balta
kiui, OFM, kuriame siūlė savo 
talką. Tačiau niekur keltis ar 
ilgesniam laikui iš Vilniaus iš
važiuoti monsinjoras neplana
vo, o tik norėtų šiam reikalui 
vadovauti iš savo namų.

„Mano sveikata nėra labai 
gera ir aš nepajėgčiau daug ką 
padaryti, nes ilgesnės kelionės 
mane vargina, — kalbėjo 
mons. Vasiliauskas telefonu. 
— Tačiau vis tiek dar leisiuosi 
į 18 dienų kelionę Rusijon. Ke
lionė yra planuojama šių metų 
lapkričio mėnesį. Tai bus di
desnė lietuvių grupė. Ją su

Ežeras Zarasų apylinkėje —dangaus veidrodis. Nuotr. B. Kronienės

rio laikų istoriją, ypač iš kos
mopolitizmo apologetikų isto
rikų. Jo nuomone, Lietuvoje 
LDDP piramidės pagrindai 
apardyti, likusi tik jos viršūnė 
su daugiau nei šimtu pata
rėjų. Būsimuose prezidento 
rinkimuose svarbu ir ją pa
keisti.

Sekretorius savo viešnagės 
metu Lietuvoje patyrė di
džiulę pagarbą ir dėkingumą 
iš Lietuvos partizanų visiems 
Amerikos lietuviams, jų nepa- 
miršusiems ir jautriai, nuošir
džiai parėmusiais nelengvoje 
senatvėje. Visi, beveik be 
išimties, kalbėjo ir minėjo ne 
tik piniginę, materialią žymią 
paramą, bet būtinai pažymė
davo moralinę pagalbą, kuri 
juos nuolat įkvėpdavo nau- 

amžinai minėsim Amerikos 
lietuvius ir liksim jiems dė
kingi, o taip pat Lietuvos Par
tizanų globos fondui, įsikū
rusiam Čikagoje, su visais jo 
atstovais ir rėmėjais.

Iždininkas pranešė apie da
bartinį po vasaros periodo 
LPGF einamos sąskaitos ban- 

darys ir muzikos pasaulio at
stovai, kurie turėtų palinks
minti Rusijoje gyvenančius 
buvusius tremtinius ar jų at
žalas. Tikslus išvykos laikas 
jau greitai paaiškės”, — jis 
dar pridėjo

Kaip žinome, 1991 metais 
mons. Vasiliauskas su grupe 
tautiečių keliavo į Sibirą, ku
riame ilgesnį laiką teko 
kentėti, ir ten ieškojo mirusių 
tremtinių palaikų, o gyvie
siems teikė dvasinę pagalbą, 
atliko religines apeigas. Jau 
ne pirmus metus jis vykdavo į 
Maskvą švęsti Vasario 16-sios 
iškilmių ir ten vietiniams lie
tuviams aukoti šv. Mišias. Tą 
misiją jis negalėjo atlikti pra
ėjusį vasarį, nes to mėnesio 
pradžioje jis prie savo buto 
paslydo ir susilaužė koją, tad 
turėjęs ilgesnį laiką gulėti pa
tale.

Mons. K. Vasiliauskas pasi
džiaugė, kad jo nepamiršta ge
rieji tautiečiai iš Čikagos ir 
kitų JAV vietų. Pažymėjo, kad 
jį aplankė vilnietė žurnalistė 
iš Brooklyn, NY — Salomėja 
Narkeliūnaitė, kuri ne taip se
niai viešėjo Lietuvoje. Beje, ši 
žurnalistė yra buvusi ilgametė 
„Draugo” dienraščio korespon
dentė Jungtinėse Tautose, 
New York, NY.

Mūsų pokalbininkas taip 
pat gerai atsimena kitą 
„Draugo” korespondentą, jau 
iškeliavusį amžinybėn — Vla
dą Būtėną, su kuriuo buvo ge
ri pažįstami dar Lietuvoje. Iš 
a.a. Vlado našlės Dalios nese
niai teko gauti pora Vladui 
jau gerokai anksčiau atsiųstų 
— tada dar kun. Vasiliausko, 
nuotraukų, kurias leido pa
naudoti spaudai. Viena jų, 
kiek žinoma, dar nėra skelbta.

Užsiminus, kad Čikagą pa
siekė televizijos filmas „Mon
sinjoras Vasiliauskas” (tai 
pusvalandžio dokumentinė 
juosta), monsinjoras pažymė
jo, kad po poros savaičių bus 
baigtas gaminti Lietuvos Kino 
studijos ruošiamas filmas apie 
jį. 

ke stovį, kuris sudarė 
29,031,54 dol. Konstatuota, 
kad vasaros atostogų metu 
daugelis aukotojų turėjo papil
domų išlaidų, kas, žinoma, 
šiek tiek atsiliepė ir į tam 
tikrą aukų sumažėjimą. Trys 
valdybos nariai savo kelionės į 
Lietuvą metu nuvežė kiekvie
nas po 5,500 dol. Artimiausiu 
metu vėl numatoma pasiųsti 
LLKS partizanams didesnes 
sumas. A. Paužuolio nuomone, 
patyrus kitų žmonių pasakoji
mus, dabar jau partizanai yra 
atsigavę, kai kurie neblogai 
gyvena. Tai teigiama LPGF 
veikla.

B. Jasaitienė supažindino 
posėdžio dalyvius su savo pra
nešimu, padarytu JAV LB XV 
Tarybos pirmoje sesijoje, o 
taip pat su apyskaitomis ir 
sąmata 1998 metams. Ji pasi
sakė apie partizanų pager
bimą Vilniaus Pedagoginiame 
universitete, kuris buvo neblo
gai pravestas ir savo esme tei
giamas. Tuo pačiu klausimu 
valdyboje išsivystė platesnės 
diskusijos partizanų pagerbi
mo atžvilgiu. Visi valdybos na

Daugiau kaip prieš septynerius metus atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Per šį laikotarpį 
pasiekta nemažai: įtvirtinta demokratinė santvarka, pradėtos ekonominės, socialinės ir kitos 
reformos, užmegzti santykiai su užsienio valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis. Tačiau 
Lietuvoje dar esama daug neišspręstų problemų. Pirmiausia, svarbu paspartinti laisvosios rinkos 
principais pagrįstą ekonomikos reformą, panaikinti korupciją, pradėti efektyvią kovą prieš 
organizuotą ir individualų nusikalstamumą, įteisinti valstybės pareigūnų ir tarnautojų 
atsakomybę žmonėms, plėtoti krašto nūdienos interesais paremtą užsienio politiką.

Valdais Adamkus į Lietuvos prezidentus kandidatuoja siekdamas šių tikslų įgyvendinimo. 
Jis puikiai supranta, kad vienas žmogus stebuklų nepadarys. Tačiau Prezidentą renka visi 
piliečiai, ir Konstitucija jam suteikia svarias valstybės vadovo teises. Valdui Adamkui laimėjus 
rinkimus, jis prezidento instituciją suaktyvins ir padarys naujos politikos ir reformų centru.

Suprasdami, jog šiuo kritišku laikotarpiu reikia valstybės vadovo, kurio principai, patyrimas 
ir ateities vizija padės Tėvynės šviesesniam rytojui, kviečiame paremti Valdo Adamkaus 
kandidatūrą.

Už Valdą Adamkų - už Lietuvos ateitį!

Komitetas: Stanley Balzekas, Stasys Baras, Aldona ir Algirdas Braziai, Danguolė ir Justas Buiviai, Rimas 
Dirvonis, Rimas Domanskis, Vytautas Germanas, Janina ir Vytautas Grybauskai, Jurgis Janušaitis, Vytautas 
Januškis, dr. Jonas Jasaitis, Pranas Jurkus, dr. Alfonsas Kisielius, Rita ir dr. Tomas Kisieliai, Gražina ir 
James P. Liautaud, Dovydas Mackevičius, Anatolijus Miliūnas, Tadas Misiūnas, Leonas Narbutis, dr. Jonas 
Račkauskas, dr. Leonidas Ragas, Alė ir dr. Antanas Razmai, Algis Rukšėnas, Arūnas Satkus, Birutė 
Skorubskienė, Rūta ir Aras Staniuliai, Magdalena Stankūnienė, Aldona Stempužienė, dr. Julius Šmulkštys.

Čekius prašome rašyti ir siųsti: ADAMKUS FOR PREZIDENT OF LITHUANLA
Standard Federal Bank

Attn: Barb
715 Plainfield Road 

Willowbrook, IL 60521

Valdo Adamkaus rinkimams paremti siunčiu....................................................................................................dol.
Vardas ir pavardė.......................................................................................................................................................
Adresas........................................................................................................................................................................

Skelbti spaudoje taip □ ne □

Valdas Adamkus nėra įsipareigojęs siauriems politiniams ar ekonominiams interesams. 
Mes įsitikinę, kad jis sutelks plačią partijų ir visuomeninių organizacijų koaliciją. Valdas 
Adamkus dės visas pastangas, kad sustabdytų jaunai demokratijai taip žalingą visuomenės 
supriešinimą.

riai pritarė sumanymui tiks
liau apibrėžti ir papildyti M. 
Remienės straipsnyje „PL 
Bendruomenės Seimas pa
gerbė partizanus” („Draugas”, 
1997.07.01) keliamas mintis.

Iš tikrųjų reikėtų visa tai 
suprasti Lietuvos atžvilgiu., 
nes veiksmas vyko Lietuvoje. 
Tikrai, ne prez. Brazauskas, 
bet PLB pirm. Bronius Nainys 
pirmasis visus Lietuvos par
tizanus sukvietė, pagerbė mi
nėjimu, apdovanojo kiekvieną 
specialiai tam reikalui išleistu 
vertingu leidiniu, simboliškai 
dailininko nupieštu viršeliu, o, 
užuot ordinu ir medaliu, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė 
seimo metu, jo lūpomis pra
nešė, kad nemenką 6,000 dol. 
sumą nuoširdžiai skiria Lietu
vos partizanams, dabartiniam 
Lietuvos Laisvės kovos sąjū
džiui. Šis pranešimas sukėlė 
salėje audringus plojimus iš 
visų ten buvusių partizanų ir 
kitų to pagerbimo dalyvių. Tas 
M. Remienės trumpas įvykio 
aprašymas ir dvi nuotraukos 
spausdintos minėto „Draugo” 
4 psl. tiksliai atspindėjo įvykį. 
Tame pagerbime dalyvavo net 
trys LPGF valdybos nariai: B. 
Jasaitienė, M. Remienė ir P. 
Vaičekauskas. M. Remienės 
padarytame pranešime apie 
įspūdžius Lietuvoje buvo pa
reikšta nuomonė ir net dalinė 
kritiška abejonė dėl LPGF 
rėmimo objektų: gal reikėtų ne
atsiriboti nuo idėjinių, kultū
rinių, ilgiau išlaikančių, para
mos irgi reikalingų momentų, 
tačiau tas klausimas buvo 
atidėtas kitam posėdžiui. Dėl 
ilgokai užsitęsusių pašnekesių 
ir diskusijų visus neapspręs- 
tus klausimus buvo sutarta 
atidėti kitam kartui.

Povilas Vaičekauskas

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

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

FRANK ZAPOLIS
32081/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

Nerūkantis pensininkas 
ieško kambario su virtuvės 
privilegija Marąuette Pk. arba 
Oak Lawn apyl. Skambinti 9:30 
v.r. arba 9:30 v. v., tel. 773-472- 
1249.

STASYS’ CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings”, „soffits", 

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

Turiu darbo draudimą.
S.BenetlB Tel. 630-241-1912

■ ■

LIETUVIU TAUTOS SOVIETINIS NAIKINIMAS
Arvydas Anušauskas

Pratarmėje rašoma: „Tai, kas pasakojama šioje knygo
je, yra pagrįsta Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais doku
mentais, liudytojų prisiminimais ir naujausiomis mokslo studi
jomis”.

Išleido Lietuvių tautinis kultūros fondas.
Chicago 1996; (494 psl.), kieti viršeliai.

Kaina su persiuntimu JAV - $18.45 
lllinois valstijos gyv. prideda $1.32 „Sales Tax"

REAL ESTATE

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT 
PARDUODA

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

MISCELLANEOUS

Downtown fast food restaurant 
is looking for p.t. or f.t. 

cashiers & kitchen helpers 
for breakfast & lunch.

Experienced mngr. also wanted. 
Call 312-649-0622

VVashington, D.C., lietuvio savininko 
„landscaping" kompanija ieško 

darbininko. $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
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Muz. Petrui Armonui iškeliavus Amžinybėn

Muz. Petras Armonas, 
darbštusis St. Petersburg Lie
tuvių klubo choro ilgametis 
vadovas, planavo ateinančiais 
metais su savo choru dalyvau
ti Floridos Lietuvių dienų pro
gramoje. Deja, Aukščiausiasis 
turėjo kitokius planus: muz. 
Petras Armonas mirė š.m. 
rugsėjo 21 d. Svvamholm slau
gos namuose, St. Petersburge, 
po trumpos, bet sunkios ligos, 
sulaukęs 90 metų amžiaus. 
Velionio kūnas sudegintas, o 
urna su pelenais laidojimui 
bus nuvežta į Lietuvą. Gedu
lingos šv. Mišios už a.a. velio
nio vėlę buvo aukotos spalio 2 
d., 11:30 vai. ryto, Šv. Vardo 
bažnyčioje, Gulfport, FL. Mi
šias aukojo: Šv. Kazimiero 
misijos vadovas kun. Steponas 
Ropolas, OFM, kun. dr. Matas 
Čyvas ir kun. Mykolas Kirki
las. Apie 20 minučių prieš Mi
šias bažnyčioje turėjome gražų 
koncertą, kurį atliko: vargo
nais pianistė Margaret Doug- 
las, čelo solo — Lyle Lombo- 
ley ir Lietuvių klubo vyrų dai
nos vienetas, vadovaujamas 
muz. Dalios Verikaitės. Juos 
taip pat girdėjome ir šv. Mišių 
metu. Be to, kai kurias gies
mes giedojo, bažnyčios prie
kyje susėdęs, klubo choras, 
pritariant visiems Mišių daly
viams. Pamokslą pasakė kun. 
Steponas Ropolas, OFM. Šv. 
Mišių skaitinius skaitė Angelė 
Karnienė. Šv. Mišias baigiant, 
vyrų vienetas pagiedojo gies
mę „Arčiau prie Dievo”. Muzi
ka ir giedamos giesmės skam
bėjo įspūdingai. Pamaldose 
dalyvavo per 200 žmonių.

Tuojau pat po pamaldų Lie
tuvių klube vyko pietūs ir a.a. 
velionio paminėjimas. Pietūs 
buvo suorganizuoti Lietuvių 
klubo ir klubo choro rūpesčiu. 
Pietuose dalyvavo 120 žmo
nių, jų tarpe velionio žmona 
Ona Armonienė ir jos vaikai
tis Gytis Kudarauskas, dabar 
gyvenąs New Yorke. Klubo 
pirm. A. Karniui pakvietus, 
prieš, pietus maldą sukalbėjo 
kun. St. Ropolas. Visiems pa
sisotinus tolimesnei minėjimo 
programai vadovavo klubo 
pirm. Albinas Karnius, pirmą
ja kalbėtoja pakviesdamas 
režisierę Dalilą Mackialienę, 
kuri velionį atsisveikino savo 
gražiai paruoštu 
žodžiu.

Apie a.a. Petro Armono gy
venimą papasakojo Albinas 
Karnius. Muzikas Petras Ar
monas gimė 1907 metų sausio 
13 d., Manikūnų km., Saločių 
valsč., Biržų apskr., Lietuvoje. 
Mokėsi Biržų gimnazijoje, Pa
nevėžio mokytojų seminarijoje 
ir Klaipėdos muzikos mokyk
loje, vėliau pavadinta konser
vatorija. Muzikos mokyklą 
baigė 1930 metais. Tada 2 me
tus grojo violončele Kauno 
operos orkestre, o vėliau Šiau
lių berniukų gimnazijoje dėstė 
muziką. Šiauliuose tada jau 
buvo gan gyvas muzikinis gy
venimas ir čia jaunasis moky
tojas aktyviai įsitraukė į jį: 
vadovavo šaulių chorui, buvo 
kariuomenės pulko dūdų or
kestro kapelmeisteriu, suor
ganizavo skautų oktetą ir 
daug dirbo skautiškoje veik
loje. Krašto apsaugos ministe
rijos atstovo jam buvę pasiū
lyta vykti į Prahą ir pagilinti 
žinias kapelmeisterystėje, o 
vėliau būti Karo muziejaus or
kestro kapelmeisteriu ir Lie
tuvos karinių orkestrų inspek
torium. Tačiau, nenorėdamas 
palikti Šiaulių ir ten esantį 
gyvą muzikinį gyvenimą, nuo 
pasiūlymo atsisakė. Vokie
čiams užėmus Klaipėdą, kon
servatorija buvo perkelta į 
Šiaulius. Tad P. Armonas įsi
jungė į konservatorijos mo
komąjį personalą: dėstė vio-

Muz. Petras Armonas.

tavo amerikiečių ir savųjų 
tarpe. Per eilę metų su klubo 
choru atliko lietuviškų dainų 
programą St. Petersburge ruo
šiamajame tarptautiniame 
festivalyje „Folks Fair”. Bę to, 
dešimtį metų sekmadieniais 
vargonavo lietuviškose šv. 
Kazimiero misijos Mišiose, 
dalyvaujant jo suorganizuo
tam moterų vienetui, šv. Var
do bažnyčioje, Gulfporte. Di
džiųjų religinių ir tautinių 
švenčių progomis bažnyčioje 
giedodavo jo vadovaujamas 
Lietuvių klubo choras. Per eilę 
metų St. Pete Beach esančioje 
Šv. Jono bažnyčioje Vasario 
16-osios proga Viktorija Jacob- 
son organizuodavo pamaldas 
už Lietuvą, kuriose giedojo 
klubo choras, diriguojant muz. 
P. Armonui. Pamaldose daly
vaudavo keli tūkstančiai mal
dininkų, iš kurių dirigentas ir 
choras gaudavo daug kompli
mentų už gražų giedojimą. St. 
Petersburge velionis taip pat 
kurį laiką grojo simfoniniame 
orkestre.

Baigdamas a.a. muz. P. Ar
mono gyvenimo apybraižą, Al
binas Karnius pažymėjo, kad 
velionio įnašas į muzikinį 
gyvenimą buvo labai gausus.

Po klubo pirm. A. Karniaus 
žodžio, dar keletas žmonių 
pasisakė ir paryškino kai ku
riuos velionio gyvenimo bei 
veiklos momentus. Vytautas 
Mažeika gražiais žodžiais pri
siminė savo mokytoją iš Šiau
lių gimnazijos laikų. Sofija 
Vaškienė perskaitė Stasio 
Vaškio prisiminimus iš gyve
nimo Kempteno DP stovyk
loje, Vokietijoje. Jonas Pupi- 
ninkas prisiminė velionio gy
venimą bei jo veiklą Rocheste- 
ryje. Eugenijus Slavinskas, 
buvęs „Dainavos” ansamblio 
pirmininkas, visų dainaviečių 
vardu prašė Aukščiausiąjį pa
laimos ir globos velionio sielai 
ir pareiškė nuoširdžią užuo- 

lončelę, kontrabasą, buvo mo
kyklos inspektoriumi ir vado
vavo orkestrui.

Per pirmąjį bolševikmetį jis 
iš gimnazijos mokytojo pa
reigų pasitraukė ir dirbo tik 
konservatorijoje. Po pirmojo 
bolševikmečio jis Šiauliuose 
suorganizavo miesto muzikinį 
teatrą, o taip pat orkestrą bei 
40 asmenų chorą su solistais 
ir, jam diriguojant, buvo pas
tatyta keletas operečių,

Artėjant antrajai bolševikų 
okupacijai, 1944 metais P. Ar
monas pasitraukė į Austriją, o 
vėliau, prieš karo pabaigą, at
sirado Ravensburge, Vokieti
joje, kur ir sulaukė karo pa
baigos. Pagyvenęs kurį laiką 
Ravensburge, persikėlė į 
Kempteną, amerikiečių zono
je, ir apsigyveno DP stovyk
loje. Tiek Ravensburge, tiek 
Kemptene jis suorganizavo 
pajėgius muzikinius ansamb
lius su solistais ir tautinių 
šokių grupėmis.

1949 metais Petras Armo
nas atvyko į JAV ir apsigyve
no Rochester, N.Y, kur lietu
vių parapijoje ėjo vargoninin- jautą našlei Onai. Elena Kra- 
ko pareigas, vadovavo chorui 
ir su savo choru dainuodavo 
lietuvių renginiuose bei kon
certavo amerikiečiams. Taip 
pat grojo Rochesterio simfo
niniame orkestre.

Po 9 metų gyvenimo Roches- 
teryje, išvyko į Kaliforniją — 
pradžioje į Los Angeles, vėliau 
į Santa Barbara, kur grojo 
miesto simfoniniame orkestre 
ir, važinėdamas į Los Angeles, 
dirbo su lietuvių vyrų kvarte
tu bei moterų sekstetu, o taip 
pat kaip violončelistas koncer- 

poetišku tavo su pianiste Raimonda 
Apeikyte. Po ketverių metų, 
mirus Stepui Sodeikai, buvo 
pakviestas į Čikagą „Daina
vos” ansamblio vadovu ir Šv. 
Kryžiaus parapijos vargoni
ninku. Su „Dainavos” ansamb
liu dirbdamas, pastatė su or
kestro palyda G. Veličkos „Ne
munas žydi” ir A. Kairio „Si
dabrinė diena”. Su šiais veika
lais buvo gastroliuota Cleve- 
lande, New Yorke, Detroite. 
1966 m. rugsėjo 4 d., Washing- 
tone, šventinant Šiluvos Mari
jos koplyčią, iškilmingų šv. 
Mišių metu dirigavo jungti
niam „Dainavos” ansamblio ir 
Čikagos Lietuvos Vyčių cho
rui. 1968 m., švenčiant Čika
goje Lietuvos Nepriklauso
mybės 50 metų-sukaktį Civic 
operos rūmuose, „Dainavos” 
ansamblis atliko, P. Armono 
paruoštą ir jo diriguojamą, J. 
Gaidelio kantatą „Kovotojai” 
su solistais ir simfoniniu or
kestru.

1976 m. muz. P. Armonas 
palieka Čikagą ir apsigyvena 
Floridoje, kur ir vėl tęsia savo 
muzikinę veiklą. St. Peters
burge pradėjo vadovauti Lie
tuvių klubo chorui. Vėliau 
amerikiečių buvo pakviestas 
diriguoti „Bay Area Chamber 
Strings” kameriniam orkest
rui, kuriame grojo St. Peters
burge ir apylinkėje gyveną 
muzikantai. Jis suorkestravo 
apie 15 lietuviškų dainų ir su 
klubo choru sėkmingai koncer-

sauskienė kalbėjo bažnyčioje 
giedojusio moterų vieneto var
dų. Skautų vardu sveikinimo 
žodį tarė skautininkė Angelė 
Kamiene. Operos solistė Alė 
Kalvaitytė-Velbasienė prisi
minė velionį, kai jis grojo Lie
tuvos operos orkestre. Vladas 
Gedmintas, Lietuvių klubo 
choro pirmininkas, velionį at
sisveikino choro vardu. Tada 
žodį tarė velionio žmona Ona 
Armonienė, pareikšdama pa
dėką visiems, palengvinu
siems šią sunkią valandą viso
keriopa pagalba bei suruo- 
šusiems šį paminėjimą. Gytis 
Kudarauskas, velionio žmonos 
vaikaitis, prašė minėjimo da
lyvių nepamiršti močiutės pa
silikusios vienos.

Baigiant a.a. muz. P. Armo
no paminėjimą, klubo pirm. A. 
Karnius nuoširdžiai visiems 
padėkojo.

A. a. Petro Armono gyveni
mas buvo muzika.ir daina. Už 
lietuviškos dainos bei muzikos 
puoselėjimą velionis JAV LB 
Kultūros Tarybos buvo pa
gerbtas, paskiriant jam 1990 
m. premiją. Deja, styga nutrū
ko, daina nutilo... Tačiau jo 
choristų bei muzikos mylėtojų 
širdyse ji tebeskambės ir to
liau. Ilsėkis ramybėje!

St. Všk.

• Kupiškis. Rugpjūčio 26 
dieną Kupiškio pradinėje mo
kykloje buvo surengtas „Ma
žųjų katechezės” seminaras, 
kuriame dalyvavo tikybos mo
kytojai iš Kupiškio, Rokiškio 
bei Anykščių dekanatų. Semi
narą vedę Panevėžio vyskupi
jos katechetikos kabineto va
dovai atsakė į rūpimus da
lyvių klausimus bei pasidalijo 
asmenine patirtimi. Renginyje 
dalyvavo Šimonių klebonas 
Povilas Svirskis, kun. Virgili
jus Liuima, per 50 tikybos 
mokytojų. Renginį organizuoti 
padėjo dekanato tikybos mo
kymo koordinatorė sės. Ge
novaitė Daukaitė.

Š.m. rugpjūčio 28 d. po ilgos 
ir sunkios ligos mirė Anatoli
jus Lakas. Velionis priklausė 
daugeliui organizacijų, bet 
daugiausia darbo ir sielos įdė
jo Anglijos lietuvių klubui.

Anatolijus Lakas, kilęs nuo 
Veliuonos, Kauno apskr., dar 
būdamas gimnazijoje pradėjo 
rašinėti į „Katalikų vienybę”, 
,Ateitį” ir „Naująją Romuvą”. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
iš Lietuvos pasitraukė į Aust
riją, Salzburgą. Po karo, 1948 
m., atvyko į Angliją, Birming- 
ham priemiestį Sutton Col-: 
fied. Tais metais įsteigė Di
džiosios Britanijos Lietuvių 
sąjungos Sutton Colfield sky
rių ir buvo jos pirmininkas.

Anatolijus Lakas.

A. Lako suprojektuotas, par
ko kalnelyje buvo pasodintas 
„Laisvės vilties” medis, o kal
nelio papėdėje akmenėliais iš 
pajūrio išdėtos mozaikos. Lie
tuvos Vytis, Vyčio Kryžius ir 
Gedimino stulpai. Kai savait
galiais iš Birminghamo su
plaukdavo tūkstančiai žmonių 
į „Karališką ^arką” ir klausi
nėdavo, ką tos mozaikos reiš
kia, A. Lakas/jiems aiškinda
mas, garsine^ Lietuvos vardą. 
Jis buvo menininkas.

1949 m. A. Lakas su šeima 
persikėlė gyventi į Bradfordą 
ir tuojau įsijungė į vietinį 
DBLS skyrių. Buvo išrinktas 
valdybos pirmininku. Lietu
viškai veiklai išvystyti buvo 
ruošiami minėjimai, vakarai 
ir vaidinimai*.  Trūkstant lietu
viškų vaidybos veikalų, A- La
kas parašė „Paliktas sodžius”, 
komedijas: „Nėra biznio”, „Il
gos kojos” ir'^Didžiojo valdovo 
likimas”, drąmą „Raudonasis

MIRTIES METINĖSE
PRISIMINKIME A.A. DANĄ 

KURKULIENĘ
Pernai, spalio 23 d. vakare, 

liūdinčių šeimos narių, ar
timųjų ir bendradarbių perpil
dytoje Petkų Šermenų ko
plyčioje jautriais žodžiais 
atsisveikinome per anksti iš 
šio gyvenimo išėjusią a.a. 
Daną Kurkulienę. Amžino 
išsiskyrimo akivaizdoje prisi
minėm jos kilnią asmenybę. 
Pažinome ją kaip mylinčią 
žmoną ir motiną, nuoširdžią 
draugę ir bendradarbę, pasi
šventusią mokytoją, darbščią 
visuomeninkę. Žinojome, kad 
dažnai jos pasigesime gyve
nime ir veikloje. Reikšdami 
užuojautas jos vyrui ir sū
nums, jautėme savo bejė
giškumą paguosti juos liū
desyje, palengvinti netekties 
skausmą.

Kitą dieną palydėję velionę į 
Šv. Kazimiero kapines Čika
goje, po laidojimo apeigų be- 
žodį paskutinį sudiev reikš
dami, gėlėmis ir žiedlapiais 
apibėrę į duobę nuleistą Da- 
nos karstą, skirstėmės liūd
nų minčių slegiami.

Skubančių dienų sraute pa
sinėrę darbų ir rūpesčių gau
soje nė nepajutome, kaip 
prabėgo metai. Prailgo jie tik 
netekties slegiamų Albino 
Kurkulio, sūnų Andriaus ir 
Pauliaus, vaikaičio Aleksiuko, 
sesers Gražinos, uošvės Liuci
jos Kurkulienės ir kitų ar
timųjų širdyse. 

siaubas” ir istorinę pjesę „Lie
tuva keliasi”. A. Lako iniciaty
va buvo įsteigta meno ir vai
dybos studija .Atžalynas” ir 
pats jame vaidindavo.

Lakų šeima į Ameriką atvy
ko 1952 m. ir įsijungė į lietu
viškos veiklos darbą. Anglijos 
Lietuvių klube buvo įvairiose 
pareigose. Daugiausia ten, 
kur reikėdavo meno vadovo.

1969 m. buvo suruoštas 
Anglijoje gyvenusių Lietuvių 
literatūros vakaras. Dalyvavo 
rašytojai Vladas Šlaitas ir 
kun. Kuzmickis-Gailius. Sve
čius čikagiečiams pristatė ir 
priėmimui vadovavo A. Lakas, 
išleisdamas specialų leidinį. 
.Anglijos rašytojų — literatų 
viešnagė Chicagoje”. Redaga
vo 20 ir 30 m. sukaktuvinius 
leidimus.

1972 m. suruošė Anglijoje 
gyvenančių ir gyvenusių meni
ninkų parodą. Dalyvavo Pet
ras Bugailiškis, V. Jokūbaitis, 
A. Petrikonis ir M. B. Stankū
nienė. Paveikslai buvo atsiųsti 
be rėmų. Rėmus pagamino ir 
įrėmino A. Lakas. Atliko sta
liaus darbą.

Pravesdavo visus Motinos 
dienos minėjimus. Paskutinis 
įvyko š.m. gegužės 11 d. At
rodė stiprus ir pilnas energi
jos, vis siūlydamas suruošti 
kokį minėjimą su vaidinimu, 
žadėdamas ką nors nauja su
kurti. Deja, valdyba buvo ne
ryžtinga.

Atsisveikinimas įvyko rug- 
sėjo 1 d. A. Petkaus laidotuvių 
koplyčioje. Dalyvavo Vytauto 
Didžiojo rinktinės vadas Al
fonsas Paukštė, uniformuoti 
Šauliai ir daug Anglijos Lietu
vių klubo narių. Atsisveiki
nimą pravedė klubo pirm. Jus
tinas Šidlauskas.

Rytojaus dieną palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse prie anksčiau šeimai 
pastatyto paminklo. Paminklą 
puošia Lietuvos Vytis pras
mingu įrašu: „Su Malda, Ti
kėjimu ir Meile Aukščiausia- 

‘ jam Mes baigiame šios žemės 
kelionę”. Nuliūdusi liko žmo
na Jadvyga, sūnus Kęstutis, 
dukra Rasa, vaikaičiai. Liūdi 
ir Anglijos lietuvių klubo na
riai, netekę aktyvaus nario.

V. Paliulionis

Dana Kurkulienė

Jie šias liūdnas mirties me
tines minės sekmadienį, spa-| 
lio 26 d., 11 vai. ryto šv. 
Mišiomis Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje, Le- 
mote. Paguoskime juos, kartu 
su jaįs dalyvaudami pamal
dose ir prisiminime a.a. Danos 
Kurkulienės , jau metai besi
ilsinčios Viešpaties ramybėje.

IR

1939 m. spalio 9. Lietuva 
atgavo dalį Vilniaus krašto su 
pačia sostine.

SOLISTĖ ALIODIJA DIČIUTĖ- 
TREČIOKIENĖ PASITRAUKĖ 

AMŽINYBĖN

Alodija Dičiūtė.

Kauno valstybinės operos 
solistė Aliodija Dičiūtė-Trečio- 
įienė, gimusi 1905 m. rugsėjo 
28 d. Ukrainoje (motina Eu
genija Rinkevičiūtė), ilgai sir
gusi savo namuose Santa Mo- 
nica, CA, prie slaugės mirė 
1997 m. spalio 2 d. Gausus 
būrys artimųjų, pažįstamų su 
Velione atsisveikino, palaidota 
spalio 10 d. Šv. Kryžiaus ka
pinėse.

Aliodija Dičiūtė 1925 m. bai
gė .Aušros” gimnaziją Kaune. 
Kauno konservatorijoj daina
vimo klasę baigė 1928 m. Dai
navimo studijas gilino Pran
cūzijoj, Italijoj. Dainavo ope
rose, koncertuose, radijo prog
ramose Lietuvoj, Latvijoj, Es- 
tijioj, Vokietijoj, JAV-jose dai
navo Civic Opera Co. Nuo 
1950 m. vedė savo dainavimo 
studiją. 1951 m. suruošė dai
nų koncertą Kinjball Hali. 
(Naudotasi Lietuvių enciklo
pedija IV 500, Boston, 1954). 
Encyclopedia Lituanica II 67, 
Boston 1972, apie A.D.-T. 
spausdino komp. Juozo Žilevi
čiaus rašinėlį. Sovietų Rusijos 
okupacijos laikmečiu ten iš
leistos enciklopedijos nie ko 
nespausdino apie Aliodiją 1 )i- 
čiūtę-Trečiokienę.

Los Angeles leistame mėne
siniame žurnale „Lietuvių d e- 
nos” 1990 m. lapkričio mėn., 
Alės Rūtos straipsnis-pa ū- 
kalbėjimas su Aliodija Dič ū- 
te-Trečiokiene 5-9 psl., su 9 
nuotraukomis, plakatu, be o, 
dar viršelis ir paskutinis pi s- 
lapis. Citatos iš to rašinio:

„Mano trys meilės buvo: \y- 
ras, sūnus ir opera”. Kauno 
operoje dainavo 1930-1914 
metais, atliko 49 vaidinėms. 
Dainavo su Kipru Petrausku 
ir Feodoru Šaliapinu. Ai ie 
Kauno operą Šaliapinas sakė: 
„Mažojoje valstybėje — didelė 
opera”. Dainuodavo visur, kur 
pakviesdavo — džiovininkų 
sanatorijoj, kalėjimuose... 
Įdainavo šešias plokšteles. 
Mėgiamiausi lietuvių kompo
zitoriai: Kačanauskas, Nauja
lis, Žilevičius, Kaveckas. „Ope
ra man — gyvenimas, o Lietu
va — mano tėvynė”.

Aliodija Dičiūtė-Trečiokienė 
labai norėjo įstoti į Dailiųjų 
menų klubą. Priimta, parašė 
savo meninį credo. Iš jos įsto
jamojo rašo 1991 m. spalio 13 
d.:

AJA. 
ALEKSANDRUI PLATERIUI,

Korp! „Vytis” filisteriui, vienam iš Akademinio 
Skautų sąjūdžio steigėjų ir 1955-1957 m. jo centro 
valdybos pirmininkui, iškeliavus į Amžinybę, reiš
kiame užuojautą žmonai LAIMAI ir jos giminėms.

Akademinio Skautų Sąjūdžio vadija ■

„Tai daina, teatras, Lietu
va... Buvau laiminga, kad 
šeima padėjo man šiame kely. 
Mėgau dainuoti nuo pat jau
nystės. Likusi 5 m. be Ma
mytės, einant miegoti prašy
davau auklės: „Dar nors vieną 
dainelę...” Tai buvo Ukrainoj, 
kur tėvelis, jaunas našlys, 
nevedė vėl, kad mes, trys naš
laičiai, neturėtume pamotės. 
Pirma — mėgiama mano dai
nelė: „Peteliškytė”: „Neliesk 
jos, vaikeli, žaidžiančios tarp 
gėlių, spindulių, nes ir taip jos 
trumpas gyvenimas”. Atsime
nu ir dabar žodžius, melodiją. 
Vėliau dainuodavom Tremti
nių chore "Eina garsas nuo 
rubežiaus” ir kitas. O būdama 
7 ar 8 metų, jau giedojau solo 
bažnyčioje”.

Iš Alės Rūtos atsiliepimo, 
raštiško pasisakymo A.D.-T. 
„Credui”:

„Trumpai vos įmanoma ap
tarti dainos interpretacijos 
meną ilgame, labai įvairiame, 
teatriniai turtingame solistės 
gyvenime. Jos ’Credo’” kuris 
irgi trumpas, parodo štai ką: 
didelį įgimtą talentą, tvirtą 
charakterį, darbštumą bei ryž
tą ir kantrybę — nugalėti vi
sas kliūtis ir dainuoti. Ne tik 
dainuoti, bet nuolat ir tobu
lėti.

Gal dėl to, kad ji patyrė tiek 
meilės ir pasiaukojimo šeimo
je, pati solistė irgi tapo labai 
jautria, humaniška asmenybe. 
Tai rvšku jau vien iš to, kaip 
jos Studijos mokiniai, ir net 
mokinių tėvai, rodė jai dė
kingumą ir pagarbą už jos at
sidavimą jauniems talentams.

Sveikinu Aliodiją Dičiūtę- 
Trečiokienę, įstojančią nare į 
Los Angeles Dailiųjų menų 
klubą. Bus malonu ją matyti 
m inininkų tarpe. Alė Rūta”.

Tikrai, Aliodija visad buvo 
laiiai maloni, draugiška, tarsi 
pi na nenuslepiamos meilės, 
dr iugiškumo, noro pasikalbė
ti, vis su žavinčia šypsena, 
ta>'si palaima šiai akimirkai. 
Ji džiaugsmingai sakydavo, 
išsiuntusi Lietuvon savo įdai
nuotas plokšteles, kitokį muzi
kinį turtą rinkinių pavidalu. 
Tikėkime, Lietuvą jos atmi
nimą deramai gerbs.

< ai skirtu DMK pirmininka
vimo metu, mūsų nustebimui, 
ji per Los Angeles radijo pus- 
vaiandį, redaktoriaus Vytauto 
Šeštoko dėka, gražiai kalbėjo 
ap e Dailiųjų menų klubą, 
n> ■ *s  kiti DMK nariai tokių 
giu sinimų nepraktikavo. Daug 
kl; usytojų pirmą kartą išgirdo 
pi; tokai kalbant apie Dailiųjų 
nu nų klubą.

l'sėkis Amžinybėje, mieloji 
Aliodija. Kai kas sako, kad 
mirtimi gyvenimas nebaigia
mas, o pradedamas iš naujo.

Algirdas Gustaitis

• 1988 m. spalio 7 d. Vilniu
je, Gedimino pilies bokšte, nuo 
antrosios bolševikų okupacijos 
pradžios pirmą kartą iškilmin
gai iškelta Lietuvos trispalvė.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Nijolė Maskaliūnienė.

Lietuviai savo kilme ver
tai didžiuojasi ir stengiasi tą 
pasididžiavimą pabrėžti kita
taučiams. Jeigu tik kur gyve
na būrelis lietuvių, nors jiems 
kartais ne visi lietuviški žo
džiai sklandžiai nuo liežuvio 
slysta, bet įvairiais rengi
niais, pokalbiais ir kitais 
būdais atkreipia savo kita
taučių kaimynų dėmesį į Lie
tuvą, lietuvius. Štai St. Daniel 
The Prophet parapijoje, esan
čioje 5332 S. Natoma Avenue, 
Chicago, lietuvės moterys šie
met vėl rengia „Lietuvių 
dieną” lapkričio 16 d., sekma
dienį. Mišios, kurias aukos 
kun. Jonas Kuzinskas, bus 
11:30 vai. r., jose giedos Lie
tuvos Vyčių choras, vado
vaujamas muz. Fausto Stro- 
lios. Nuo 12:30 vai. p.p. bus 
pasivaišinimas lietuviškais 
užkandžiais. Paremkime šią 
gražią tradiciją, kas tik ga
lime, užsukime į St. Daniel 
The Prophet parapiją lapk
ričio 16 d. ir parodykime, kad 
lietuviai yra vieningi.

Dr. V. Dubinskas, Chicago, 
IL, su prenumeratos mokes
čiu mus apdovanojo 100 dol. 
dovana, už kurią esame labai 
dėkingi.

Sekmadieni, spalio 26 d., 3 
vai. p.p., visų, atsilankiusių į 
Jaunimo centro didžiąją salę, 
laukia maloni atgaiva: sopra
no Lijanos Kopūstaitės-Pau- 
letti ir pianistės Gintės če- 
pinskaitės koncertas. Rengia 
Jauniino centras, tad dalyvavi
mas šiame koncerte suteiks 
labai svarbią paramą mūsų 
taip reikalingam centrui!

L. Kopūstaitė ir G. Čepinskaitė

SKELBIMAI
x 26-osios lietuvių foto

grafijos parodos atidarymas 
spalio 24 d., penktadienį 7:30 
v.v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Visi kviečia
mi. Parodą rengia Budrio Lie
tuvių foto archyvas.

(sk.)

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

(1/2 bl. į Šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
Tel.: 773-5^2-4500

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL60441 
Tel.-708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629 

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

Seštad. 9 v.r. iki 1 vai. p.p.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

Nijolė Maskaliūnienė su
pažindins dalyvius su „Moters 
savaitgalio” paskaitininkėmis. 
Su Nijole Maskaliūnienė Či
kagos ir apylinkių lietuvius 
supažindinti tikrai nereikia, 
nes jos visuomeninė veikla la
bai ryški ir šakota, o „Moters 
savaitgalis” prasideda šį šeš
tadienį, spalio 25 d., 9 vai. r., 
Bočių menėje, Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Ruošia, 
kaip ir kitais metais, PLC 
komitetas. Paskaitos vyks 
šeštadienį ir sekmadienį, spa
lio 26 d.. Pietūs centro di
džiojoje salėje sekmadienį 12 
vai. Kviečiami ir vyrai (koks
čia įdomumas valandas sėdėti 
be vyriškos kompanijos...).

Šv. Antano parapijoje, 
Cicero, IL, ketvirtadienį, spa
lio 23 d., 6:30 vai. vak., kun. 
Alionidas Budrius (svečias iš 
Kražių parapijos) aukos šv. 
Mišias, o prieš tai, 6 vai. vak., 
klausys išpažinčių. Visi apy
linkių ir Cicero lietuviai 
kviečiami.

Jaunimo centro adminis
tracija praneša, kad sekma
dienį, spalio 26 d., po 10 vai. 
šv. Mišių t. jėzuitų koplyčioje, 
visi kviečiami į JC kavinę pus
ryčiams ir įdomiam susitiki
mui. Neseniai atvykęs iš Lie
tuvos, „Žemynos” gimnazijos 
direktorius, Algimantas Šven- 
tickas kalbės apie gimnazijas 
Lietuvoje, jų kūrimosi per
spektyvas ir problemas.

x Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURITY” kor
telę, vairavimo leidimą (driv- 
er’s license) ir vizų pratęsimą. 
Ed. Šumanas, tel. 1-708-246- 
8241.

(sk.)

x TRANSPAK įstaiga 
LEMONTE veikia savaitga
liais: penktd. 3 v.p.p.-7 v.v., 
sekmd. 8:30 v.r.-l v.p.p. 
Transpak tel. Lemonte: 708- 
257-0497.

(sk.)
x Amerikos Lietuvių in

žinierių ir architektų sąjun
ga (ALIAS) atstovų suvažiavi
mas įvyks š.m. lapkričio 29 d., 
10 vai. ryto, Jaunimo centre, 
5620 So. Clermont Avė. Chica
go, IL, X-ojo Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo metu.

Darbotvarkėje: veikla, cen
tro valdybos rinkimai, „Tech
nikos žodžio” reikalai, architek
tūros paroda ir kt.

Išsamesnė informacija teikia
ma tel. (773) 581-7633. Kviečiame 
narius, svečius ir visuomenę daly
vauti. ALIAS centro valdyba.

(sk.)
x T.S.Pumpučiai, Lemont 

IL, atsiuntė $300. Jie remia vie
ną našlaitį Lietuvoje, o dabar 
nori remti du. Tai dviejų 
našlaičių metinis mokestis. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas, 2711 
W. 71 St. Chicago, IL 60629.

(sk.)

Dr. Domas Kaunas, Vil
niaus universiteto Knygotyros 
katedros vedėjas, daugelio 
knygų autorius, dalyvaus M. 
Mažvydo Katekizmo 450 metų 
sukakties minėjime sekma
dienį, spalio 26 d., 3 vai. p.p. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje, 6500 S. Pulaski. At
vykite!

„Tėviškės” ev. Iiut. para
pija sekmadienį, spalio 26 d., 
10:30 vai. r. iškilmingomis pa
maldomis paminės kun. Mar
tyno Mažvydo Katekizmo 450 
m. sukaktį. Parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Arūno 
Kaminsko, giedos Mažvydo 
giesmes ir bus skaitomos iš
traukos iš Katekizmo. Po pa
maldų parapijos salėje Jonas 
Jurkšaitis tars ta proga žodį, o 
jaunosios šeimos suruoš prieš
piečius. Visuomenė nuošir
džiai kviečiama.

Lietuviški blynai bus ke
pami ir visi atvykusieji jais 
vaišinami sekmadienį, spalio 
26 d., atvykę į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salę po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. r. šv. Mišių.

Algis Rimas, Amerikos Lie
tuvių tarybos atstovas Wash- 
ington, DC, dalyvaus ALT 57- 
tame suvažiavime spalio 25 d. 
Jis apžvelgs baltiečių bendras 
pastangas JAV sostinėje ir jų 
vaisius. Šis ilgametis ir 
aukštas JAV diplomatas pa
sidalins mintimis apie gali
mybes dar daugiau padėti Lie
tuvai valstybiniu mastu, 
ALTui kartu su estais ir lat
viais įtaigojant JAV Kongresą 
ir vyriausybę.

Algis Rimas

Lietuvos Vyčių choras, 
vadovaujamas muz. Fausto 
Strolios, giedos Martyno 
Mažvydo „Katekizme”, pirmą 
kartą išleistame 1543 m., 
surašytas giesmes. Pirmosios 
lietuviškos knygos 450 m. 
minėjimas rengiamas šį sek
madienį, spalio 26 d., 3 vai. 
p.p., Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. Visi kvie
čiami dalyvauti, tačiau net 
kviesti publikos nederėtų, nes 
kiekvienas lietuvis, gerbiantis 
savo tautos kultūrą ir verti
nantis M. Mažvydo drąsų 
užmojį lietuvių kalbą įvesti į 
savojo rašto pasaulį, pats jaus 
pareigą šiame minėjime būti. 
Kiti renginiai ateina ir praei
na, o lietuviškos knygos jubi
liejus yra nepakartojamas!

Mhz. Faustas Strolia

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

I MOKYKLĄ

Dzin dzin dzin skambutis
Į mokyklą šaukia.
Vieškeliais keleliais
Jon vaikučiai plaukia.

Smagūs ir linksmučiai 
Su kuprinėm žengia, 
Tartum baltos žąsys 
Skrenda per padangę.

Rytmečio saulutė 
Šypsosi ir šviečia, 
O mokyklos durys 
„Prašom klasėn” kviečia.

Prašom — čia rašysim, 
Prašom — čia skaičiuosim, 
Pertraukos sulaukę
Žaisim ir dainuosim.

Čia tėvynei savo
Praeitį regėsim,
Su krivių krivaičiais 
Čia pasikalbėsim. -

Vytė Nemunėlis

MANO MAMYTĖ

Mano mamytė yta labai ge
ra. Ji rudais plaukais ir ru
dom akim. Ji mėgšta skaityti 
ir pianinu skambinti. Kartais 
mums ir akordeonu pagroja. 
Jai patinka gėlės. Vasarą ji 
jas sodina, prižiūri, tai jos 
mėgstamiausias darbas. Ji 
mėgsta saulėje pasikaitinti ir 
vandenyje plaukti. Ji mane vi
sur veža. Aš labai myliu savo 
mamytę.

Kristina Lingertaitytė

Mano mamytė yra nuostabi. 
Ji yra labai graži, šviesia
plaukė, aukšto ūgio, dėvi aki
nius ir dar jauna. Ji moko mo
kinius lietuviškoje mokykloje. 
Ji man visada padėda. Dirba 
„John Hancock” bendrovėje 
programuotoja. Ji gimė Lietu
voje. Atvykusi į Ameriką ište
kėjo už mano tėtės. Lietuvoje 
ji mokytojavo. Ji man yra la
bai gera, manimi rūpinasi, ga
mina maistą, leidžia žaisti su 
mano draugais. Ji mane veža į 
sporto žaidimus. Ji su manimi 
skaito, kartais ir pažaidžia. 
Mano mama mane labai myli 
ir aš ją labai myliu.

Vytenis Krukonis, 
Abu Bostono lit. m-los

6 sk. mokiniai

LABA DIENA

Lietuviška mokykla yra tuo 
svarbi, kad yra tikinčių žmo
nių. Jie išmoko mažesnius 
vaikus apie Lietuvą. Jei lan
kai mokyklą, tai vis po vieną 
kitą žodį išmoksti lietuviškai. 
Ši mokykla yra labai gera, nes 
nereikia dėvėti uniformos.

Angelą Brand,
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los 
abiturientė

JULIJAI SAJAUSKAITEI

Bus sunku išsiskirti —
Nes taip dažnai 

nebesimatysime.
Buvo linksma su tavim,
Nuo pat jaunystės dienų,
Kai buvom mažyčiai 

kiškučiai.
Tu buvai mano geriausia 

draugė 
Ir aš niekados tavęs 

neužmiršiu.
Dalia Gabrielė

Slavikaitė,
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit m-los 
abiturientė („Mūsų metai”)

PAS DANGAUS IR 
ŽEMĖS VIEŠPATI 

(Pasaka) 
(Tęsinys)

— Žiūrėk, tai vėlės dviejų 
kaimynų, kurie ant žemės gy
vendami vis pykosi už mažą 
žemės sklypelį, teismuose by
linėjosi ir taip visą savo amžių 
pragyveno nesantaikoje ir var
ge, nes ką tik uždirbdavo, tai 
viską teisėjams atiduodavo; už 
tai ir dabar po mirties nebetu
ri poilsio, badosi ir badysis 
amžinai, kaip kokie jaučiai.

Ir taip visu keliu važiuojant, 
visokių netikėtumų tekdavo 
matyti, bet dažniausiai atgai
laujančių vėlių. Privažiavo ne
toli dangaus vartų, žiūri, gra
žioje pievoje vaikščioja labai 
graži ponia ir paupyje skina 
mėlynus žiedelius ir baltas le
lijas.

Ta ponia buvo taip graži, 
kaip aušra ir tokia šviesi, kaip 
mėnulis, gerumas ir malonu
mas jos veide iš tolo atsispin
dėjo...

— Čia turbūt Švenčiausioji 
Mergelė Marija! — puolė ant 
kelių ir mušdamasis rankomis 
į krūtinę nulenkė galvą, kaip 
prieš Švenčiausią Sakramentą 
ir nedrįso akių pakelti aukš
tyn, tik sau pamažu šnibždėjo 
(tyliai kalbėjo):

— Nesu vertas Ją matyti!..
Marija, lyg nieko nematyda

ma ir žoles rinkdama sau link
smai giedojo. Vežėjas su ūki
ninku pravažiavo: auksinę de
vyngalvę, lauko varpelius, ku
rie skamba vargšus laidojant, 
krepšelius, kuriuose guli lai
mė ir baltas lelijas — ženklą 
skaistybės.

(Bus daugiau)

RUDUO
(Pabaiga)

Mūsų rudens pavadinimas 
turbūt kiekvienam aiškus: 
mūsų protėviams ruduo — tai 
laikas, kai paruduoja laukai, 
medžių lapai. Tokį patį pava
dinimą turi ir latviai. Jų ru
dens, kaip ir lietuvių ruduo, 
kilo iš spalvos pavadinimo, pa
lyginus lietuvių rudas, latvių 
ruds. Prie tokio rudens vardo 
atsiradimo galbūt prisidėjo ir 
poetinis mūsų protėvių būdas. 
Kaip rodytų prūsų kalbos ru
dens pavadinimas, senieji bal
tai tą rudens laikotarpį, kai 
pjaunami javai, galėjo vadinti 
vienu vardu, o vėlesnį rudens 
periodą, kai pradeda ruduoti 
lapai, kitu. Vėliau vakarų bal
tai (prūsai) apibendrino vie
nokį, o rytų baltai (lietuviai, 
latviai) kitokį pavadinimą.

Jeigu lietuvių ir latvių pro
tėviams ruduo buvo laikas, 
kai paruduoja lapai, tai ang
lams, užmiršusiems senąjį pa
vadinimą, ruduo buvo metas, 
kai krinta lapai: anglų fall 
„ruduo” iš pradžių reiškė „la
pų kritimas”, ir šis žodis yra 
neatskiriamas nuo veiksma
žodžio fall „kristi”, kuris yra 
tos pačios indoeuropietiškos 
šaknies kaip ir mūsų pulti. 
Anglų emigrantai žodį fall 
„ruduo” nusigabeno į Ame
riką, o pačioje Anglijoje įsiga
lėjo jau mūsų minėtas skoli
nys iš prancūzų autumn. Ru
dens pavadinimas šiandien 
yra viena iš esmingesnių JAV 
ir Didžiosios Britanijos bend
rinės anglų kalbos skirtybių.

Algirdas Sabaliauskas

Skaityti — vadinasi, gyven GALVOSŪKIS NR. 19
ti, nes gyventi — vadinasi, 
žinoti, pažinti, suprasti.

M. Driuonas

JkCj f F r
' s • »\i

GALVOSŪKIS NR. 17
(Žiūrėkite piešinėlius)

Berniukas su krepšeliu atėjo 
pas tėvelį, skaitantį „Draugo” 
dienraštį, paklausti, ar jis gali 
eiti pas kaimynus rinkti sal
dainių Halloween dieną. Du 
piešinėliai yra skirtingi. Su
raskite 7 skirtumus ir juos 
aprašykite. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 16 
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Kurį iš šių keturių Hallo- 
ween vaiduoklių pasirinko 
berniukas. Pažymėkite nume
rį. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 18
(Žiūrėkite piešinėlį)

Berniuką su arbūzo galva 
nuspalvokite: numerį 1 — rau
donai, 2 — tamsiai mėlynai, 3 
— geltonai, 4 — šviesiai rudai, 
6 — žaliai, 7 — tamsiai rudai, 
8 — oranžiniai.

Parašykite lietuviškus ir 
angliškus skaičių pavadini
mus žodžiais, kurie turėtų 
tiek raidžių, kokia yra skai
čiaus vertė. Pvz., trys (3) tu
rėtų turėti tris raides, bet yra 
keturios, todėl šiam uždavi-
niui netinka, tiktai kaip už
davinio paaiškinimas. (5 taš
kai)

GALVOSŪKIS NR. 20
1. Kiek tonų bronzos buvo 

suvartota Estijoje liejant Lie
tuvos valdovo Gedimino pa
minklą? 2. Kodėl Gedimino 
paminklas buvo liejamas ne 
Lietuvoje, bet Estijoje? 3. Kaip 
vadinasi plačiausias pasaulyje 
krioklys? 4. Japonija pasauliui 
skelbia, jog ji yra tekančios 
saulės šalis, atnešanti žmoni
jai naują dieną! Ar tai tiesa?
Ką matome esant toliau Ry
tuose, negu Japonija? 5. Kiek 
yra buvę „antipopiežių” (ne
tikrų popiežių — JP)? Už vi
sus teisingus ir plačiai pa
aiškintus atsakymus, skiria
ma 10 taškų, o už trumpus at
sakymus, tik 5 taškai.

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 
DĖMESIO

Kitoje „T.Ž.” laidoje bus 
skelbiami galvosūkių atsaky
mai. Jei negausiu jūsų atsa
kymų iki spalio mėn. 29 die
nos, taškai nebus užskaityti. 
Kas dalyvauja konkurse, turi 
man atsiųsti atsakymus iki 
trečiadienio. Ir taip visą laiką.

. Redaktorius


