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Seimo vadovas priekaištauja 
Vakarams dėl dvilypės nuostatos

Vilnius, rugsėjo 15 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis mano, 
kad Lietuvos neįvardijus rim
ta kandidate į NATO kitų 
metų balandį Vašingtone, tai 
būtų galima vertinti kaip 
„Rusijos diplomatijos pergalę” 
ir „žingsniu atgal nuo NATO 
plėtros principinių sprendi
mų”.

Rūpintis V. Landsbergį ver
čia „Vakarų valstybių dvilypė 
pozicija NATO plėtros klausi
mu”, pranešė Seimo pirminin
ko atstovė spaudai, aprašy
dama jo susitikimą su Didžio
sios Britanijos Lordų rūmų 
nariu Nicl Betchell.

Privačiais tikslais Lietuvoje 
viešintis N. Betchell pirma
dienį atvyko aplankyti Seimo 
pirmininko, su kuriuo susi
pažino Europos Parlamento 
konservatorių' diskusijoje. Jis 
yra Didžiosios Britanijos Lie
tuvos draugijos pirmininkas.

Pokalbis pakrypo NATO
tema, svečiui pareiškus, kad

Rusijos ambasadorius 
turėtu „pasukti savo laikrodį”
Vilnius, rugsėjo 15 d. Užsienio reikalų ministerijoje 

nesilankė.
R. Ozolas teigė, kad, jo verti

nimu, Rusijos prezidentas su 
Čečėnijos prezidentu kalbasi 
kai su suverenios valstybės 
vadovu, tai bet kurios užsienio 
valstybės pareigūnai turi teisę 
visiškai . nepriklausomai nuo 
Rusijos kalbėti su visų valsty
bių pareigūnais.

Parlamentaras mano, kad 
Rusijai „tikrai neverta įsižei
dinėti” dėl Lietuvos siūlomos 
pagalbos Karaliaučiaus sričiai 
(jis komentavo Rusijos amba
sadoriaus Vilniuje Konstanti
no Mozelio pareiškimą, kad 
„kaliningradiečiai gali įsižeis
ti, nes ten visko yra, reikia tik 
surasti ir geriau organizuoti 
ūkį”).

Dėl finansų krizės Rusijoje 
kenčiančios Karaliaučiaus sri
ties gubernatorius Leonid 
Gorbenko taip pat neseniai 
tvirtino, kad jo vadovaujamam 
regionui „apskritai nereikia jo
kios humanitarinės pagalbos”. 
Tuo tarpu Lietuvos vyriau
sybė yra nusprendusi Kara
liaučiaus srities civilinėms 
įstaigoms skirti humanitari
nės pagalbos — maisto pro
duktų ir medikamentų — už 5 
milijonus litų.

Lietuvos Seimo pirmininko 
pavaduotojas R. Ozolas teigė 
nuolat palaikąs ryšį su įvai
riomis Karaliaučiaus srityje 
veikiančiomis įstaigomis ir iš 
ten įsikūrusios katalikų lab
daros organizacijos „Caritas” 
padalinio yra sulaukęs laiško, 
kuriame ligoninėms, vaikų ir 
senelių namams prašoma me
dikamentų, maisto produktų, 
drabužių, avalynės, higienos 
priemonių.

(BNS-Elta) — Seimo pirminin
ko pavaduotojas Romualdas 
Ozolas paskutinius Rusijos 
ambasadoriaus Lietuvoje Kon
stantino Mbzelio pareiškimus 
sieja su jo „vėluojančiu” laik
rodžiu.

Spaudos konferencijoje an
tradienį R. Ozolas stebėjosi 
praėjusią savaitę Rusijos am
basados paskelbta nota, ku
rioje piktinamasi Lietuvos dė
mesiu Čečėnijai ir siekiu Lie
tuvos ir Čečėnijos Respublikos 
santykiams suteikti tarpval
stybinį pobūdį.

Rusijos notoje teigiama, kad 
neseniai Lietuvoje lankėsi Če
čėnijos užsienio reikalų vice
ministras Movsud Dudajev ir 
„su oficialiais Lietuvos atsto
vais tarėsi dėl galimybės su
rengti dvišalį Lietuvos ir 
Čečėnijos valstybių vadovų su
sitikimą”.

Čečėnijos viceministras rug
pjūčio pabaigoje Vilniuje buvo 
susitikęs su R. Ozolu, tačiau

Baltai raginami
„paspausti” JAV 

Kongresą
Vilnius, rugsėjo 15 d. 

(BNS) — Baltijos Asamblėja 
ruošia pareiškimą, kuriuo lie
tuvių, estų ir latvių bendruo
menės užsienyje prašomos pa
raginti JAV Kongreso narius 
aiškiau suformuluoti Baltijos 
valstybių perspektyvas narys
tei NATO, spaudos konferenci
joje pranešė Seimo pirmininko 
pavaduotojas, parlamentinės 
delegacijos Baltijos Asamblė
joje narys Romualdas Ozolas.

Pasak jo, praėjusią savaitę 
Taline vykusiame Baltijos 
Asamblėjos užsienio reikalų ir 
saugumo komiteto posėdyje 
buvo pažymėta, kad Vakarai 
turi aiškiau pasakyti apie Bal
tijos valstybių narystės NA
TO perspektyvas.

R. Ozolas teigė, kad šis ko
mitetas jau ruošia pareiškimą, 
raginantį lietuvių, latvių ir 
estų bendruomenes užsienyje 
kreiptis bendru pareiškimu į 
JAV Kongresą, kad šis reika
las Baltijos valstybių atžvilgiu 
būtų sprendžiamas teigiamai.

Parlametaro nuomone, už
sienio lietuvija kartu galėtų 
spausti Kongreso atstovus ir 
kaip rinkėjai.

dėl Lietuvos narystė NATO 
„nelieka jokių abejonių”.

Tačiau V. Landsbergis pa
žymėjo, kad kartais „mums 
sako, kad esame sąraše, ir na
rystė ateis”, O' kartais „pra
deda abejoti, kadangi Rusija 
prieštarauja”. „Mums vis tvir
tina, jog būtina palaikyti itin 
gerus santykius su kaimynine 
Rusija, jog tai viena pagrindi
nių sąlygų narystei, tačiau iš 
Rusijos niekas neprašo palai
kyti gerus santykius su ma
žomis kaimyninėmis šalimis”, 
kalbėjo V. Landsbergis.

Jis pareiškė, kad „nuošir
desnė Didžiosios Britanijos 
parama Lietuvai būtų labai 
pozityvus veiksnys, kviečiant 
Lietuvą pradėti derybas dėl 
narystės Europos Sąjungoje”.

Lordas N. Betchell pažadėjo 
savo kolegoms Lordų rūmuose 
perduoti pastabą, jog „Didžioji 
Britanija nėra karščiausia Lie
tuvos derybų su ES šalinin
kė”.

* Lietuvos Seimo dele
gacija, praėjusią savaitę daly
vavusi Tarpparlamentinės są
jungos konferencijoje Maskvo
je, nepaisant įtemptos politi
nės padėties Rusijoje, buvo 
priimta Dūmos vicepirminin
ko Vladimir Ryžkov. Susitiki
me nutarta bendradarbiauti 
ne tik parlamentų, bet ir ko
mitetų lygiu. Spaudos konfe
rencijoje antradienį Vilniuje 
Seimo narė Rasa Rastauskie- 
nė pabrėžė, kad neoficialiuose 
pokalbiuose komunistų vadas 
Genadij Ziuganov ir liberalų 
demokratų vadovas Vladimir

Nuotr.: Vilniaus f. Juozapo kunigų seminarijos naujieji rūmai.

Inauguruoti naujieji Vilniaus 
kunigų seminarijos rūmai

Vilnius, rugsėjo 14 d. siglaudė buvusiame Trinitorių 
vienuolyne Antakalnyje.

Naujieji seminarijos rūmai 
•Kalvarijų gatvėje pradėti sta
tyti 1997 m. rudenį. Juos pro
jektavo architektai Marius Ša- 
liamoras ir Juras Balkevičius. 
Statyba kainavo apie 17 mln. 
litų, ją parėmė Šv. Sostas, Vo-

14
(BNS) — Vilniuje pirmadienį 
įvyko Šv. Juozapo seminarijos 
naujųjų rūmų inauguracija. 
Pirmieji šios seminarijos au
klėtiniai į kunigus bus įšven
tinti 1999 metais.

Iškilmingoje ceremonijoje 
dalyvavo prezidentas Valdas 
Adamkus, Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, Vatika
no seminarijų Kongregacijos' 
prefektas kardinolas Pio La- 
ghi, Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Audrys Juozas 
Bačkis, kiti aukšti valstybės ir 
Bažnyčios pareigūnai, semina
rijos auklėtiniai.

Sveikinimo kalboje valsty
bės vadovas V. Adamkus nau
jųjų rūmų inauguraciją pava
dino „dar vienu istorinio tei
singumo atkūrimo faktu”.

Jis prisiminė daugkartinius 
sovietų valdžios bandymus 
nutraukti seminarijos veiklą 
ir pažymėjo, kad „kiekvieną 
kartą, kai tik istorija suteik
davo gyvasties valstybei at
kurti, savo šviesą ir tiesą im
davo skleisti ir Vilniaus ku
nigų seminarija”.

Prezidentas sakė su viltimi 
žvelgiąs į Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios veiklą, stiprinančią 
dorinius, šiuolaikinės lietuvių 
visuomenės pagrindus, geban
čią deramai atsakyti į vis nau
jus moderniosios tikrovės iš
šūkius.

„Vilniaus kunigų seminarija 
— ne tik bažnytinė, bet ir 
akademinė institucija”, pabrė
žė V. Adamkus, pridūręs, kad 
jaunų žmonių noras savo 
gyvenimą sieti su dvasinio 
tobulumo paieška teikia gra
žių vilčių mūsų tautos, mūsų 
valstybės ateičiai.

Valstybės vadovas seminari
jai linkėjo Dievo globos ir 
žmonių pasitikėjimo.

Vilniaus kunigų seminarija 
buvo įsteigta 1579 metais, ir 
buvo antroji aukštoji mokykla 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš
tystėje. Per keturis šimtme
čius seminarijos veikla ne 
kartą buvo sustabdyta, o 1945 
metų vasarį sovietų valdžia ją 
galutinai uždarė.

Vilniaus arkivyskupas me
tropolitas A. J. Bačkis 1993 m. 
liepą atnaujino kunigų semi
narijos veiklą. Ji laikinai pri-
Žirinovskij „praranda agresy
vumą”. Pasak parlamentarės, 
G. Ziuganov sakė, kad „stoji
mas į NATO yra jūsų proble
ma, mes turime kitų proble
mų”. Anot R. Rastauskienės, 
Dūma „rimtai ruošiasi” prezi
dento keitimui, kuris „anks
čiau ar vėliau įvyks”. (bnsi

Liudytojai nekaltina buvusio 
premjero Adolfo Šleževičiaus
Vilnius, rugsėjo 15 d. 

(Elta) — Nė vienas iš Vilniaus 
apygardos teisme apklaustų 
liudytoji} nepatvirtino, kad 
buvęs premjeras Adolfas Šle
ževičius bankų griūties išva
karėse piktnaudžiavo tarnybi
ne padėtimi, klastojo oficialius 
dokumentus ir pakenkė ban
kams, pirma laiko atsiimda
mas terminuotus indėlius.

Tai paaiškėjo antradienį, 
kai Kristinos Paleckaitės va
dovaujama teisėjų kolegija iš
klausė paskutinio svarbaus 
liudytojo, buvusio Lietuvos ak
cinio inovacinio banko (LAIB) 
viceprezidento Eugenijaus 
Verbavičiaus parodymų.

1994 metų pradžioje savo 
parašu patvirtinęs koduotą 
sutartį, pagal kurią A. Šleže
vičius gavo padidintas 30 
proc. palūkanas už 270,000 li
tų indėlį, E. Verbavičius teigė 
siekęs naudos bankui ir neži
nojęs, kokiam konkrečiam as
meniui palūkanos atiteks. Tuo 
metu banke trūko pinigų, to
dėl su visais „stambiais klien
tais” buvo deramasi, kad lėšos 
neiškeliautų į kitus bankus, 
aiškino E. Verbavičius. Jis ne
mano pažeidęs banko vidaus 
tvarkos, padidindamas palū
kanas sutarties terminui dar 
nepasibaigus.

Palankiai dabar teisiamam 
buvusios LDDP vyriausybės 
vadovui teisme kalbėjo ir rug
sėjo 9 d. apklaustas Vilniaus 
banko valdybos pirmininkas 
Julius Niedvaras. Jis užtikri
no galįs įžvelgti tik teisinį pa
žeidimą, tačiau sakė, kad ban
kas nepatyrė jokios ekonomi
nės žalos, kai standartinė 
1994 m. sutartis dėl 65,000 li- 
jtų indėlio buvo nutraukta pir
ma laiko ir pasirašyta nauja.

A. Šleževičiaus padėjėju 
dirbęs bei jo finansinius rei
kalus tvarkęs Juozas Palionis, 
liepos mėnesį liudydamas teis
me, taip pat paneigė, kad bu
vęs premjeras piktnaudžiavo 
tarnybine padėtimi.

Tuo tarpu Generalinės pro
kuratūros manymu, A. Šleže
vičiaus elgesys padarė žalos 
Vilniaus bankui (2,042 JAV

kietijos JAV, Olandijos, Pran
cūzijos katalikai, Amerikos 
lietuviai.

Šiemet seminarijoje mokosi 
69 auklėtiniai. Mokslas trun
ka šešerius metus: pirmieji 
dveji metai skirti filosofijos, 
kiti ketveri — teologijos studi
joms. Seminarijoje dirba 28 
dėstytojai iš Lietuvos, Brazili
jos, JAV, Lenkijos, Prancū
zijos, Šveicarijos ir Vokietijos.

doleriai), LAIB (20,382 litai) ir 
valstybėj siekiams. Todėl bu
vęs premjeras kaltinamas pik
tnaudžiavimu tarnyba ir ofi
cialaus dokumento klastojimu, 
nes, likus kelioms dienoms iki 
LAIB uždarymo 1995 m. pa
baigoje, iš jo neteisėtai atsi
ėmė 135,000 litų viršijusį in
dėlį. Be to, pasak Generalinės 
prokuratūros, jis dar gavo ne
teisėtų palūkanų iš LAIB, taip 
pat ir iš Vilniaus banko, kai 
jame laikytą savo 65,000 litų 
indėlį pakeitė 276,000 litų in
dėliu su dvigubai didesnėmis 
palūkanomis.

* Seimo pirmininko pa
vaduotojas Feliksas Palu
binskas siūlo, keičiant Seimo 
statutą, sustiprinti įstatymų 
vykdymo kontrolę. Jo nuomo
ne, priimamų įstatymų koky
bė galėtų būti dar geresnė, jei
gu visuomenė iš anksto galėtų 
pareikšti savo nuomonę dėl jų, 
teikti pasiūlymus. Jis ketina 
siūlyti įrašyti į Seimo statutą 
nuostatą, kad įstatymas ir jo 
poįstatyminis aktas sudarytų 
vieną paketą, kuris būtų svar
stomas ir priimamas tuo pačiu 
metu. Pasak jo, yra pasitaikę 
atvejų, kad, parlamentui pri
ėmus įstatymą, vyriausybė il
gai delsė su poįstatyminiais 
aktais, kai kuriais atvejais jie 
neatspindėjo įstatymo dvasios.

(Elta)
* Smulkiojo ir vidutinio 

verslo atstovai pasiskundė 
Naujosios sąjungos (NS) vado
vui Artūrui Paulauskui dabar
tine mokesčių sistema, kuri, 
jų nuomone, žlugdo verslą ir 
skatina šešėlinę ekonomiką. 
NS pritarė Nacionalinės vers
lininkų konfederacijos siūly
mui pasirašyti bendrą Lietu
vos politinių partijų ir organi
zacijų susitarimą dėl smulkio
jo ir vidutinio verslo vystymo. 
A. Paulausko vadovaujama 
NS pastaruoju metu itin aiš
kiai demonstruoja simpatijas 
smulkiems verslininkams ir 
prekeiviams. Pirmadienį A. 
Paulauskas žygiavo su jais 
Vilniuje protesto eisenoje, ku
rios dalyviai piktinosi vyriau-

Galutinis «JAV prezidento 
prisipažinimas turėtų 
nemalonių pasekmių

Vašingtonas, rugsėjo 15 d. 
(Reuters-BNS) — JAV prezi
dentas Bill Clinton patiria di
delį politinį spaudimą galuti
nai prisipažinti melavus su 
priesaika apie savo romaną su 
buvusia Baltųjų Rūmų sta
žuotoja Monica Lewinsky, ta
čiau toks prisipažinimas gali 
sukelti ištisą sunkių teisinių 
pasekmių virtinę.

Ankstų antradienio rytą B. 
Clinton grįžo į Vašingtoną iš 
New Yorko, kur sakė kalbą 
apie pasaulinę finansinę krizę 
ir padėjo surinkti 4 mln. dole
rių savajai Demokratų parti
jai.

Vėliau antradienį preziden
tas turėjo susitelkti ties Ame
rikos ūkių krizės ir karinės 
parengties klausimais. Tuo 
tarpu žiniose ir toliau vyrauja 
Baltųjų Rūmų sekso bei mela
gingo liudijimo skandalas.

Kongresas sparčiai rengiasi 
oficialiam tyrimui dėl galimos 
apkaltos prieš prezidentą, kai 
praėjusį penktadienį buvo pa
skelbta nepriklausomo proku
roro Kenneth Starr ataskaita, 
pateikianti 11 punktų, kurie 
gali tapti apkaltos prieik prezi
dentą pagrindu.

Pirmadienį Kongreso de
mokratų vadovai įspėjo B. 
Clinton, kad teisiniais „sekso” 
apibrėžimo ieškojimais besi
remianti jo gynyba žlunga, ir 
jis rizikuoja prarasti paramą 
per galimus apkaltos svarsty
mus.

Tuo tarpu Baltieji Rūmai 
stengėsi paremti B. Clinton 
advokatų grupės teiginį, neva 
prezidentas buvo „teisiškai 
korektiškas”, kai duodamas 
parodymus su priesaika pa
neigė turėjęs seksualinių san
tykių su M. Levvinsky. Teigia
ma, jog prezidentas rėmėsi 
prielaida, kad seksualiniai 
santykiai reiškia lytinę sueitį 
ir neapima oralinio sekso.

Tuo pat metu B. Clinton 
pakartotinai viešai atsiprašė, 
kad šiuo klausimu klaidino 
Amerikos visuomenę ir savo 
šeimą. Jis prašė atleidimo ir 
žadėjo, kad toks jo elgesys nie
kada nepasikartos.

„Prezidentas... nenori, kad 
jo advokatų darbas stotų sker
sai kelio jo pripažinimui, jog

(AP-BNS) — Didžiosios Brita
nijos premjeras Tony Blair per 
10 dienų turėtų nuspręsti, ar 
surengti pasaulinį viršūnių 
susitikimą dėl Rusijos ekono
minės krizės, kuris taptų tę
siniu pirmadienį vykusiam G7 
(Septynių labiausiai išsivys
čiusių valstybių grupės) parei
gūnų susitikimui.

Didžiojoje Britanijoje sep
tynias valandas trukusiame 
pirmadienio susitikime JAV, 
Kanados, Japonijos, Prancūzi
jos, Vokietijos ir Italijos ir bri
tų finansų pareigūnai bei dip
lomatai išklausė dviejų aukš
tų Rusijos atstovų, kurie teigė, 
kad naujoji Maskvos adminis
tracija tęs ekonominių refor
mų kelią. Vakarų atstovai 
yra pareiškę, jog tolesnės re
formos yra sąlyga papildomai 
finansinei pagalbai gauti. Tai 
buvo pirmas G7 susitikimas 
Rusijos krizei aptarti.

„Tai buvo labai atvira,
sybės reikalavimu turėti pre
kių kilmės dokumentus, ibnsi

jis turėjo nederamų santykių 
ir klaidino žmones, kad išlai
kytų tai paslaptyje. Jokie tei
siniai terminai neturėtų versti 
suabejoti faktu, jog tai buvo 
negerai”, pareiškė Baltųjų Rū
mų atstovas spaudai Jim Ken- 
nedy.

B. Clinton advokatai toliau 
tvirtina, kad jis nedavė mela
gingų parodymų, nes žino, kad 
net jeigu Kongresas nuspręs 
leisti prezidentui užbaigti ka
denciją, šie ir kiti kaltinimai 
jam vis tiek gali būti pareikšti 
vėliau.

Tuo tarpu ankstesnė B. 
Clinton ieškovė Paula Jonės, 
kuri apskundė teismo spren
dimą uždaryti jos seksualinio 
priekabiavimo bylą, greičiau
siai pasinaudos bet kokiu pre
zidento prisipažinimu mela
vus su priesaika. Jos bylos at
naujinimas gali vesti į neteis
minį susitarimą su B. Clinton, 
kuriam tektų sumokėti bran
gią kompensaciją.

Teigiama, kad K. Starr taip 
pat nebaigtų savo tyrimo prieš 
B. Clinton, net jeigu šis atsis
tatydintų iš pareigų. „Jeigu 
jūs surengiate jam apkaltą ir 
jį pašalinate, Kenneth Starr 
jau rytoj gali pareikšti kaltini
mus”, sakė buvęs New Yorko 
gubernatorius Mario Cuomo 
CNN laidoje „Larry King Li- 
ve”. Jis siūlė, kad K. Starr pa
leistų savo tyrimo komisiją, o 
Kongresas balsavimu nutartų 
nekelti jokio ieškinio prieš 
prezidentą šiuo klausimu, tuo 
paspartindamas galutinį jo 
prisipažinimą.

Kongreso Atstovų Rūmų de
mokratų vadovas Richard Ge- 
phardt pirmadienį pareiškė, 
kad B. Clinton turi galutinai 
prisipažinti ir liautis ieškojęs 
juridinių landų. „Prezidentui 
ir Kongresui laikas sekti svei
ku protu valstybės labui”, sa
kė jis.

Senato demokratų vadovas 
Tomas Daschle pareiškė, jog 
„yra esminis supratimas apie 
teisingumo normą, kurios pre
zidentas nesugebėjo laikytis. 
Prezidentas ir jo patarėjai turi 
pripažinti, kad tolesnė teisinė 
kova nepasitarnaus jokiam 
konstruktyviam tikslui”.

Didžiausios pasaulio valstybės 
aptarė Rusijos krizę

Londonas, rugsėjo 15 d. draugiška, nuoširdi diskusija, 
vykusi didele bendradarbiavi
mo dvasia”, pareiškė vienas 
britų atstovas. Pasak jo, rusų 
atstovai „prašė, kad jų vyriau
sybė būtų vertinama pagal 
veiksmus, kurių ruošiasi im
tis”.

G7 paskelbtame pareiški
me sakoma, kad šios grupės 
valstybės pažadėjo bendradar
biauti ir „apsvarstyti finansi
nes priemones, siekiant pa
lengvinti krizės poveikį netur
tingiausioms visuomenės da
lims”.

Pasak AP, konkrečios 
smulkmenos dokumente nenu
rodytos, tačiau aišku, kad pa
galbos teikimo sąlygos lieka 
tos pačios.

KALENDORIUS
Rugsėjo 16 d.: Šv. Kor

nelijus ir Kiprijonas; Eufemi- 
ja, Liudmila.

Rugsėjo 17 d.: Šv. Rober
tas Bellarmine; Algaudas, 
Mantvinas, Sigutė. •
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SKAUTYBĖS 
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

PRADEDAME 1998/99 VEIKLOS 
METUS

ČIKAGOS TUNTAI 
PRADEDA SUEIGAS

„Aušros Vartų7„Kemavės” 
skaučių tuntas ir „Lįtuanicos” 
skautų tuntas sueigas prade
da šeštadienį, rugsėjo 19 d., 
tuoj po pamokų lituanistinėse 
mokyklose.

„Nerijos” tunto jūrų skautės 
ir „Lituanicos” tunto jūrų 
skautai veiklos metus pradės 
buriavimo iškyla šeštadįeųį, 
rugsėjo 19 d.

Jūrų skautų ir skaučių pir
mos sueigos vyks šeštadienį, 
rugsėjo 26 d. tuoj po pamokų 
lituanistinėse mokyklose.

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 
REGISTRACIJA

Čikagos skautiškieji viene
tai savo narių registraciją 
vykdė praėjusį šeštadienį, 
rugsėjo 12 d. Dar neužsire
gistravę broliai ir sesės 
prašomi tai nądelsiant atlikti. 
Laukiame į skautišką veiklą 
įsijungiant dar neskautau- 
jančius lietuvių kilmės ber
niukus ir mergaites, jaunuo
lius ir jaunuoles. Kviečiame ir 
laukiame 'visus neseniai į 
Ameriką atvykusius lietu
vaičius ir lietuvaites.

Dėl registracijos ir informa
cijų kreipkitės telefonu se
kančiai:

„Aušros Vartų7,,Kernavės” 
skaučių tuntas — s.fil. Laima 
Rupinskienė, tel. 630-887- 
0189; •

„Lituanicos” skautų ir jūrų 
skautų tuntas — ps. fil. Jonas 
Variakojis -847-549-8849;

„Nerijos” jūrų skaučių tun
tas — j.s. Viligailė Lendraitie- 
nė —708-388-2041.

„NERIJOS” TUNTO 
VIENETŲ SUEIGOS

„Nerijos” tunto ūdryčių, 
jūrų jaunių ir jūrų skaučių 
sueigos vyks šeštadieniais, 
tuoj po pamokų lituanistinėse 
mokyklose ir tęsis iki 2:15 vai. 
p.p.

Jūrų skautėms sueigos kas 
antrą šeštadienį bus ilgesnės, 
apie tai laivo vadė suteiks 
daugiau žinių.

Šių veiklos metų progra
moje numatytose sueigose gi
linsime skautamokslį ir steng
simės atlikti patyrimo laips
nių programų reikalavimus. 
Numatytos ir kelios įdomios 
iškylos. Visur bus reikalinga 
tėvelių talka —ji labai laukia
ma ir vertinama.

Š.m. spalio 2-3 d. organi
zuojame rinkliavą. Tėveliai 
kviečiami rinkti aukas ( 127- 
tos ir Harlem kampe). Pra
ėjusiais metais rinkliava ne
blogai pasisekė, bet reikia žy
miai didesnės tėvelių talkos. 
Neatsisakykite, kai būsit kvie
čiami.

„PUOTA JŪROS DUGNE”

Tradicinė jūros skaučių ir 
skautų „Puota jūros dugne” 
ruošiama šeštadienį, spalio 31 
d., Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. Pažymė
kite datą savo kalendoriuose 
ir jau dabar pradėkite kviesti 
savo draugus ir pažįstamus 
joje dalyvauti. Daugiau žinių 
pateiksime ateinančios savai
tės „Skautybės kelio” laidoje.

„SUGRĮŽIMO” SUEIGA

Tradicinė metinė iš stovyklų 
sugrįžimo ir vienetų veiklon 
įsijungimo sueiga vyks sekma- * 
dienį, rugsėjo 27 d. PLC, Le- 
monte. Šv. Mišios Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
vyks 9 vai. r. Sesės ir broliai 
religinę sekmadienio pareigą 
atlieka kartu su savo šeimo
mis. Po Mišių — sugrįžimo 
sueiga. Visi dalyvaujame uni
formuoti. Dalyvavimas vi
siems broliams ir sesėms pri
valomas.
„SIETUVOS” DRAUGOVĖS 

SUEIGA

Skautininkių ir vyr. skaučių 
„Sietuvos” draugovės sueiga 
šeštadienį, rugsėjo 19 d., 1 vai. 
p.p. vyks Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Sesė Marytė Utz 
pasidalins įspūdžiais iš VIII 
Tautinės stovyklos. Visos se
sės kviečiamos dalyvauti.

FILISTERIŲ SUEIGA 
ČIKAGOJE

Filisterių Skautų sąjungos 
Čikagos skyriaus sueiga penk
tadienį, rugsėjo 18 d., 7v.v. 
vyks Tėvų Jėzuitų klebonijoje, 
Čikagoje. Laukiama visų na
rių dalyvavimo.

KVIEČIAME ŠVĘSTI 
LIETUVIŠKO

SKAUTAVIMO SUKAKTĮ

Lietuviško skautavimo 80 
metų sukakties šventę Jauni
mo centre, sekmadienį, lapk
ričio 15 d., 2 vai. p.p. ruošia 
Čikagos skautininkių drau
govė ir šventės rengimo komi
tetas. Programoje — akademi
ja, gera „Dainavos” ansamblio 
vyrų okteto programa, vaišės 
ir skautiškas pabendravimas. 
Kviečiami visi skautai ir skau
tės, o taip pat ir lietuviškoji 
visuomenė.Prašome visus pa
sižymėti šią datą savo kalen
doriuose ir iš anksto pranešti 
rengėjoms apie dalyvavimą. 
Informacijai skambinkit Aldo
nai, tel.708-599-9298. Bilie
tus dalyvavimui šventėje gali
ma užsisakyti telefonu pa
skambinus: Sigitui — 630- 
985-1820; Danutei — 773-376- 
2153; Antanui — 773-581- 
7554; -arba Ievutei — 773-737- 
2795. Nedelskite. Rengėjams 
būtina žinoti dalyvių skaičių. 
Šioje šventėje turėtume visi 
dalyvauti.

Sueigoje darbelių mokosi „Nerijos” tunto ūdrytės Lisa Bacevičiūtė ir Linai 
Meilutė.

VIII Tautinėje stovykloje, Paxton, MA, jūrų skaučių pastovyklėje „Klaipėdos kraštas” stovyklavo Čikagos 
„Nerijos” jūrų skaučių tuntas ir kelios sesės iš Toronto, Kanados. Pastovyklės viršininkė buvo LS Seserijos jūrų 
skaučių skyriaus vedėja j.s. fil. Taiyda Chiapetta.
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SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje

Rugsėjo 19 d. — Jūrų Baigėsi mokslo metai, vasa- 
skautų ir skaučių buriavimo ra- Reikėjo sugalvoti ką nors 
iškyla. originalaus, kad ji ilgai išliktų

atmintyje.
Rugsėjo 27 d. — Visų Susitikome kartą prie kate- 

Čikagos skautiškųjų vienetų droš su sese Agne ir broliu 
Sugrįžimo iš stovyklų sueiga Edmundu. Jie netikėtai ma-
PLC, Lemonte.

Spalio 3 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus metinė šventė Willow- 
brook pokylių salėje, Willow 
Springs, IL.

Spalio 31 d. — Tradicinė 
„Puota jūros dugne” Willow- 
brook pokylių salėje, Willow 
Springs, IL. Rengia jūrų skau- 
tininkų/ių „Grandis”.

Lapkričio 15 d. — Lietu
vos Skautų organizacijos 
įsikūrimo, gyvavimo ir veik
los 80 metų sukakties minėji- . . i
mas Jaunimo centre. Pradžia eskadrilės parašiutinio paren- 
2 vaj. p.p. Rengia Čikagos ^m0 poskyrio viršininku Er-
Skautininkių draugovė ir Ren
gimo komitetas.

Gruodžio 11 d. — Jūrų 
skaučių ir skautų Kūčios PLC, 
Lemonte.

Sausio 24 d. —
skautų ir skaučių 
iškilminga Klaipėdos 
sueiga PLC, Lemonte.

Jūrų
metinė
dienos

JūrųSausio 30 d. —
skautų ir skaučių slidinėjimo 
iškyla.

Kovo 7 d. — Čikagos skau
tiškųjų vienetų tradicinė Ka
ziuko rtiugė Jaunimo centre.

STOVYKLOS

Sausio 2-10 d. — LSS
Australijos rajono stovykla 
ukrainiečių stovyklavietėje 
netoli Geelongo.

ŠUOLIAI SU PARAŠIUTAIS

nęs paklausė ar norėčiau 
iššokti su parašiutu. Jiems 
tai pasiūlė brolis Rimas Kuz
minskas. Praėjo kelios mi
nutės, kol įsitikinau, kad jie 
nejuokauja. Akys nukrypo 
aukštyn, lyg pirmą kartą 
būčiau išvydusi saulę, dangų, 
debesis. „Aišku, noriu!” — 
buvo mano atsakymas.

Taip vieną dieną susiruo
šėme dviračiais kartu su bro
liu Rimu į Vilniaus S. Da
riaus ir S. Girėno aeroklubą. 
Kelionė nebuvo sunki, o klube 
viskas stebino arba juokino. 
Susipažinome su SKAT Vil
niaus S. Dariaus ir S. Girėno

neštu Tamulių bei instrukto
riumi Jonu Savicku. Toliau 
viskas ėjo, kaip sviestu patep
ta. Užpildėrtie anketas, praė
jome medicinos apžiūrą ir vėl 
dviračiais atsibeldėme į aero
klubą. E. Tamulis ir J. Sa
vickas išmokė mus susidėti 
parašiutus, paaiškino ką da
ryti netikėtais ir pavojingais 
atvejais.

Kol užsidėjome parašiutus 
ir patraukėme link lėktuvo, 
kiekviena smulkmena buvo 
labai juokinga. Lėktuvui paki
lus į 800 m aukštį visi juokai 
išlakstė. Nežinau, kaip jau
tėsi Edmundas, bet Agnė 
sėdėjo pabąlusi ir labai rimta. 
Aš pro langelį stebėjau žemę 
— ji buvo neįprasta, nušvies
ta saulės, namai atrodė labai 
maži, laukai ir miškai įgavo 
keisčiausias formas, kurių 
niekad nepamatyčiau žemėje, 
pasikeitė net spalvos. Susi
domėjusi ir nustebusi žvel
giau žemyn, kol atėjo laikas 
šuoliams. Pirmas iššoko Ed
mundas. Man ir Agnei nuo 
veidų dingo paskutinės šyp
senėlės, vis labiau nerimauda- 
mos stebėjome Edmundo 
skrydį. Ore jo parašiutas at
rodė toks vienišas šalia 
didžiulės žemės. Regis, nusi
leido laimingai. Po kelių mi
nučių atėjo eilė ir mums. Paki
lome nuo sėdynių ir, galvoda
mos koks galas mus čia 
atnešė, žengėme link išėjimo. 
Lėktuvas truputį svyravo. Jau 
visai pašiurpusios žvelgėme 
žemyn. Instruktorius nusišyp
sojo: „Nebejuokinga?” (Tačiau 
šiuos jo žodžius suvokėme jau 
ant žemės). Pirmoji iššoko Ag
nė. Toliau žengiau aš. Pa
žvelgiau sau po kojomis ir... 
Vidinis balsas: „Ne!!!” Pati 
nežinau kaip, bet iš lėktuvo 
iššokau. Pirmas vaizdas buvo

dangus-žemė-dangus-žemė...
Nestiprus smūgis. Tai išsi

skleidė parašiutas. „Ačiū, Die
vui, bent jau gyva likau!” — 
pirmoji, atėjusi į galvą, min
tis. Apsidairiau aplink, pa
žvelgiau į parašiuto kupolą, 
patogiai įsitaisiau apkaboje — 
atrodo viskas tvarkoje. Jau 
šiek tiek apsiraminusi įsika
binau į laisvagalius ir leidau
si. Tačiau paties leidimosi ne
jutau — atrodė kabu vienoje 
vietoje ir nieko negaliu pada
ryti (šis parašiutas nevaldo
mas). Aplink tyla (po lėktuvo 
gaudimo), žemė, atrodė, nei 
kiek neartėja. O ji priartėjo la
bai netikėtai. Staiga pama
čiau, kad po kojomis lyg „bėga” 
žolė. Jau maniau, kad pirmas 
šuolis laimingas, tačiau vėjas 
pagavo parašiuto kupolą ir 
nuvilko mane žeme. Niekaip 
jo sustabdyti nepavyko. Lai
mei, pagalbon atbėgo anks
čiau nusileidę Agnė ir kitas 
parašiutininkas. Jie užgesino 
kupolą. Apsiverčiau ant nuga
ros ir įsispoksojau į dangų. 
Buvau labai patenkinta savi
mi: „O juk aš tai padariau!” 
Besustodama pajutau skaus
mą kojoje. Kažkas atsitiko?! 
Skauda! Šiaip taip susirinkau 
parašiutą, susidėjau į kupri
nę, užsiverčiau ant nugaros ir 
laiminga nušlubčiojau link 
klubo. Antrą kartą tą dieną 
nešokau — skaudėjo koją (pa
tempiau sausgysles).

Kiti šuoliai buvo jau su ge
riau valdomais parašiutais 
(D-1-5Y, vėliau — T-4mp.). Vi
sa baimė išgaravo. Atsirado 
tikslas ne tik iššokti iš lėk
tuvo, bet ir kuo tiksliau nusi
leisti. Nors teko nusileisti už 
aerodromo ribų, prie pelkės, į 
krūmus... kartą leidausi vos 
ne ant geležinkelio, kurio 
bėgliais važiavo traukinys. 
Labai išsigandau, pagalvojau 
apie mamą, tėtį, save... Be
veik pradėjau „Tėve mūsų...” 
bet viskas baigėsi laimingai 
— nusileidau bulvių .lauke, 
netoli geležinkelio.

Dabar labai patinka šo
kinėti — su džiaugsmu laukiu 
kiekvieno šuolio. Patinka lais
vasis kritimas (10-15 sek.). 
Ore galiu išdarinėti įvairiau
sias figūras, salto, nors kar
tais nelabai pavyksta (netei
singai pajudinus rankas, ko
jas, oro srovė ima vartyti, 
sukti ar pan.). Nors pirmiau
sia reikėjo išmokti taisyklin
gai kristi. Porą kartų dalyva
vau varžybose (tikslumo), lai
mėjau antrą vietą Mažeikių 
aeroklube. Teko iššokti esant 
stipriam vėjui ir visiškam 
štiliui.

Pašokinėti iš lėktuvo at
važiuoja ir traukiniais, ir dvi
račiais, ir džipais. Visi, kylan
tys lėktuvu, iššoka. Būna

taip, kad pasiruošusįjį šuoliai 
ir ilgai drebinantį kinkas 
instruktoriui tenka išstumti. 
Dažnai ant žemės buvęs gu
vus drąsuolis lėktuve pasi
keičia — sėdi didelėmis aki
mis. Paprastai nusileidžiama 
aerodrome, tačiau pasitaiko 
atvejų, kad nusileidžiama 
ūkiuose į mėšlo krūvas, kitus 
tenka gelbėti valtimi iš neto
liese esančio tvenkinio. Nusi
leidusių į daržus parašiu- 
tininkų-mėgėjų kaimiečiai jau 
nebebara — priprato prie 
tokių vaizdelių, nors kartais 
tenka susitaisyti stogą ar 
tvorą, nukirsti kokią obelį, į 
kurią įsipainiojo parašiutas.

Pirmoji reakcija nusileidus 
— „Žemė! Gyvas!” Tuomet bū
na daug laimės ir džiaugsmo.

Živilė Gudaitytė 
(tuomet buvo 15 m.)

1994.07.03 Kyviškėse

* * *

...Sėdžiu lėktuve („kuku- 
ruznykas” An-2). O, Dieve, 
kiek man kainavo drąsos su 
sunkiu parašiutu (30 kg) įlipti 
į tą geležinį paukštį, kuris at
rodė grėsmingas ir negailes
tingas...

...Žinau, tuoj nuskambės sig
nalas perspėjantis šuoliui. Tos 
laukimo akimirkos atrodė 
amžinos ir beširdės... Niekada 
nepamiršiu to baisaus signalo, 
tai tartum šūvis, kurio kulka 
lekia tiesiai tau į nugarą ir tu 
net nesuvoki, kada jis per
smelks tave... Visų (pirma- 
šuolininkų) veiduose švyti 
baime persipildžiusios šypse
nos... Štai jis nuskambėjo ir 
mes po du ar tris šokam. Bu
vau pirmajame trejetuke ir 
šokau pirmas, nesupratau ką 
darau. Tiesiog žinau, privalau 
iššokti... Tuo metu galvoje ne
buvo jokios minties — tuščia...

Žengiau pirmąjį ir lemtąjį 
žingsnį, po kurio ir prasidėjo 
didžiausias mano minčių ant
plūdis, pirmąsias akimirkas 
jaučiausi esąs didelis nevėkš
la. Šalmas užkrito ant akių, 
mane vartė oro srovės, per se
kundę suspėdavau pažvelgti į 
žemę iš įvairių padėčių: 
aukštyn kojom, galva, šonu — 
įvairiai... Jis išsiskleidė ir tuo
met aš viską pamačiau paukš
čio akimi... Svaigūs plotai iki 
pat horizonto — aš buvau 
paukštis... Be sparnų, be 
plunksnų, bet taip aukštai... 
Greitis didelis, net nesuvo
kiau krentąs... Turėjau, rodos, 
begales laiko, galėjau perskai
tyti sunkiausios filosofijos 
knygą... Kaip buvo nuostabu, 
aš negaliu apsakyti to jausmo,' 
tiesiog akys neaprėpia to di
džio reginio... Žinojau tik vie
ną, jog dar ir dar tai kartosiu, 
jog troškimas pajusti tą patį 
tik stiprėja... Aš didžiavausi 
savimi...

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą

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

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

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava.,
Tovver 1, Suite 3 C 

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

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
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• Ko norime, tuo lengvai ti
kime.

Demostenas
• Geriausias dalykas kai 

liūdna, yra ką nors išmokti. 
Tai vienintelis dalykas, (turis 
niekuomet nenuvilia.

Wmston Churchill

Būtent tada pajutau laimę; 
aš buvau laimingas, tas dvi 
minutes, kurios, rodės, yra 
amžinos... Taip nenorėjau nu
sileisti į juodą kasdienybę...

Edmundas Mitkevičius 
(tada buvo 14 m.)

1994 m. liepos 3 d.Kyviškės 
Šv. Kazimiero draugovė



ŠIO ŠIMTMEČIO LIETUVOS 
KRIKŠTAS — NATO

ANTANAS 
Visai neseniai, 1987 m., mi

nėjome prieš 600 metų Vytau
to ir Jogailos apkrikštytų Lie
tuvą. Su katalikybe tuometinė 
Lietuva nesugrąžinamai įžen
gė į Vakarų kultūros, ryšių su 
Lenkija, krašto gynybos bei 
tarptautinės politikos tuome
tinį pasaulį. Šiandien Lietuva 
stovi prieš nemažesnės svar
bos bei apimties šių laikų 
tarptautinės politikos krikštą 
— galimybė tapti Šiaurės At
lanto Pakto (NATO — raidė
mis paprastai žymimos orga
nizacijos) nare.

Šiuo metu viešai (ir slaptai) 
vykstančiuose svarstymuose 
Lietuvos kandidatūra yra įvai
riai čiupinėjamą. Kai kuri Lie
tuvos spauda bei Vašingtono 
rateliai kalba apie buvusio 
JAV prezidento Jimmy Carter 
patarėjo Zbigniev Brzezinski 
galvoseną, kuri šį rudenį pa
sirodys spaudoje. Čia reiktų 
paminėti, kad JAV prezidento 
patarėjas krašto saugumui 
yra gan nauja, Konstitucįjoje 
nenumatyta institucija, savo 
svarba, tačiau prilygusi užsie
nio politiką oficialiai vykdan
čiam, JAV Valstybės departa
mentui. Po tose pačiose parei
gose pas prez. Richard Nixon 
dirbusio bei pagarsėjusio Hen
ry Kissinger, Z. Brzezinski 
šiandien yra labiausiai žino
mas ir vertinamas tarptauti
nių reikalų politologas. 1997 
m. pasirodė jo knyga, „Didžio
ji šachmatų lenta: Amerikos 
primatas ir geostrateginiai 
primygtinumai” (The Grand 
Chessboard: American Prima- 
cy and its Geostrategic Impe- 
ratives).

Lietuvai ypač reikšminga ir 
svarbu, kad Brzezinski Lie- 
tuvą ifii Slovėniją laiko 
rimčiausii^Ais, šiandien net 
vienintelėmis kandidatėmis 
būsimoms NATO šeimos 
„krikštynoms”. Kaip žinia, 
1999 m. Lenkija, Čekija ir 
Vengrija taps NATO narėmis. 
Priėmimo f< malumuose būtų 
natūrali proga patvirtinti 
NATO dažnai kartotą, tęstiną, 
„atvirų durų” dėsnį, paskel
biant būsimo rato kandidatus. 
Yra svarbu pasauliui ir NATO 
plėtojimo vis bijančiai Rusvai 
parodyti, kad su Lenkija, 
Čekija ir Vengrija NATO vys
tymas nepasibaigė. Taip pat 
svarbu, kad Rusįjai nebūtų 
leista kokiu būdu „vetuoti” 
išsilaisvinusių Europos kraštų 
daromus sprendimus, ypač jei 
tas veto remiasi iš Molotov- 
Ribbentropo laikų tebekarto- 
jamomis įtakos sferomis.

Šiuo metu Brzezinskio vys
toma galvosena yra reikšmin
ga visiems, nes NATO ateitį

DUNDZILA
reikia sąmoningai ir nuosek
liai planuoti. Aiškiai stovėda
mas už viešą NATO klausimų 
dialogą, minčių autorius savo 
straipsniu turbūt siekia su
žadinti polemiką ir viso reika
lo nuoseklesnį gvildenimą. 
Lietuva tokių svarstymų vė
dinimu gali tik džiaugtis. Bū
tina įvertinti tiek rėmėjų, tiek 
oponentų bent viešai išsaky
tus argumentus ir, kur tik 
įmanoma, į juos reaguoti rė
mėjams bei oponentams su
prantama logika. Jei Lietuva 
ir Slovėnija iš tikrųjų yra tin
kamiausios būsimos kandi
datės NATO plėtojimui, tai 
šių dviejų sėkmingas įsijungi
mas bus reikšmingas ne tik 
joms pačioms, bet ir tolimes
nėms NATO plėtojimo pastan
goms. Šiandieniniams NATO 
nariams plėtojimo politikos 
pasisekimas yra svarbus, jie 
negali norėti nepasisekimo!

Penkis dešimtmečius gyvuo
jančio NATO pobūdis keitėsi 
ir Šalia grynai gynybos už
mačių šiandien galima džiaug
tis pradžioje visai nenu
matytais pasiekimais, kurie 
tarptautinėje plotmėje sveria 
labai daug. Vienas tokių lai
mėjimų yra kraštų susitaiky
mas — išsprendimas istorijos 
bėgyje pūliavusių teritorinių 
ar kitokių skaudulių. Taigi, 
nepaisant šio šimtmečio dvie
jų pasaulinių karų, Vokietija 
ir Prancūzįja šiandien yra 
gražiai sugyvenančios kaimy
nės... Ramybės prasme taip 
pat kai kas laiko išspręstu 
Lenkijos - Vokietįjos sienų 
klausimą, kurį aš mandagiai 
vadinčiau vis tik keistoku. Yra 
ir kitų, smulkesnių pavyz
džių, kuriuose matėme Čekiją, 
Vengriją, Rumuniją, Vokietiją 
ir 1.1. Pažymėtina, kad NATO 
kandidatūros reikaluose Lie
tuvai yra labai svarbu sunor- 
muoti santykiai su Lenkįja 
(deja — brangiai kainavę, 
skaudūs); tokius reiškinius 
dabartiniai NATO nariai bei 
tarptautinė opinįja teigiamai 
vertina.

Taigi atėjo laikas į NATO 
rimtai žiūrėti ir kaip į savo 
narių tarpe tarptautinės ra
mybės ugdytoją. Bendram Eu
ropos kraštų saugumui tai 
svarbu, šio teigimo niekas ne
neigia.

Svarstant NATO plėtojimą 
(o tai, atrodo, yra neginčija
mas, nebediskutuotinas dės
nis), siūlosi kelios tolimesnio 
vystymo gairės. Viena jų — 
kad kandidatuojantys kraštai 
būtų pribrendę ir pasiruošę 
darniai, be konfliktų narystei. 
Antra, kad kiekvieno krašto 
kandidatūra būtų svarstoma

Rugpjūčio 27 d. Karmėlavos oro uustas, kuriame didžiausio Belgijos regiono Flandrijos vyriausybės ministras 
pirmininkas-prezidentas Luc van Oen Brande ir Kauno apskrities viršininkas Kazys Starkevičius atidarė Kau
no Laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės „AOI" biurą. Nuotr. Eltos

individualiai — pvz., neimant 
trijų Baltuos valstybių kartu. 
Taip pat svarbu NATO narių 
sąžinei pasilikti ištikimai va- 
dinamajai Madrido deklaraci
jai — kad Maskva negali truk
dyti savo kaimyninių kraštų 
kandidatūroms.

Dar tektų paminėti, kad, 
šalia NATO, visai atskirai yra 
kuriama Europos Sąjunga. 
Abi organizacijos yra ilgalai
kės, pastatytos ant nuosek
laus vystymosi bėgių. Daug 
kur jos viena kitą papildo, o 
kai kur net rūpinasi tais pa
čiais reikalais. Kurio krašto 
narystė vienoje organizacijoje 
dar nereiškia automatiško pri
klausymo antrąjai. Įdomu, 
kad Lenkia bus NATO narė, 
bet (bent kurį laiką) ne Euro
pos Sąjungoje... Estija šian
dien yra linksniuojama, kaip 
stipri kandidatė ES, bet ne 
NATO...

NATO plėtojimo politika sa
vo esme yra lanksti ir atvira 
visiems Europos kraštams. 
Jos neriboja laiko terminai ar 
teritorinės sferos. Labai aišku, 
kad visiems dabartiniams bei 
būsimiems nariams reikia ge
ros valios, pasitikėjimo kitais, 
savanaudiškų siekių atsisaky
mo. Visa tai nelengva nuryti 
ar palikti nuošalyje. Lietuvai 
NATO narystės šiuo metu rei
kia ne tik krašto saugumo su
metimais, bet — žvelgiant į 
tolimesnę ateitį — labai skau
džiai, opresįjos keliu sutruk
dytos į Vakarus orientacijos 
atstatymo tikslu.

Bus svarbu ir įdomu šį ru
denį susipažinti su Z. Brze
zinskio straipsniu. Be abejo, 
iškils ir reikšmingų klausimų, 
pvz., ko konkrečiai trūksta 
Latvijai ar Estijai, kad jos ne
gali būti laikomos rimtomis 
kandidatėmis antrajam NATO 
praplėtimo ratui. Šiuo metu

tegalima teigti, kad dabar ži
nomos šio žymaus Amerikos 
geopolitiko mintys Lietuvai 
yra labai palankios, reikšmin
gos. Tai svarbu. Brzezinskio 
balsas svarus. Iš visų galimų 
kraštų jo parinkta Lietuvos 
kandidatūra skatina mūsų vil
tis, mus tegali džiuginti.

Kai prieš 600 metų Lietuvai 
reikėjo krikšto, apsigynusi nuo 
ugnimi ir kalavijais siūlomos 
prievartos, ji pati susirado 
tam žingsniui jos valdovams 
priimtinus politinius kelius. 
Tačiau tuomet Lietuva buvo 
didelė ir galinga, kai kuriuos 
įvykius ji diktavo. Šiandien 
Lietuva yra mažų valstybių 
tarpe (tiesą, jų yra gan daug) 
ir tik retįarčiais patenka į 
dėmesio centrą. Lietuvos buvi
mas NATO nare būtų ne tiek 
jos pačios iniciatyvos išdava, o 
daugiau Lietuvai naudingų, 
tačiau bendrųjų NATO politi
kos dėsnių įgyvendinimas. 
Brzezinskio formuluojamos 
tarptautinės politikos bei poli
tikavimo gąirės gali būti svar
biais ženklais, rodančiais Lie
tuvos kelią į NATO. Kaip ži
nome, tuo keliu įvykiai rieda 
lėtai. Dar galima pridurti, kad 
tas kelias yra vingiuotas. Juo 
tenka sumaniai, sąmoningai, 
kantriai keliauti.

f
VĖL PRADĖTAS LEISTI
LAIKRAŠTIS „KAUNO 

ŽINIOS”
Vėl pasirodė laikraštis 

„Kauno žinios”. Tačiau dabar 
tai ne „Lietuvos aido” priedas 
skaitytojams Kaune bei jo 
apskrityje, o nepriklausomas 
savaitraštis. „Kauno žinios” 
rašys valstybingumo, ūkio 
plėtros, istorijos, teisėtvarkos, 
sveikatos apsaugos, kultūros 
ir švietimo klausimais. Laik
raštyje taip pat ras ką pasis

kaityti besidomintieji sportu 
ir šeimininkavimu, jaunesnio 
amžiaus skaitytojai ir vaikai. 
„Kauno žinių” leidėjai ne
norėtų, kad jų puslapiuose 
slankiotų intrigų, pykčio, 
smurto tinklą rezgantis vore
lis. Bus vengiama bendradar
biavimo su demagogais, me
lagiais ir apsišaukėliais, rėks
niais politikieriais, bus palai
komi konstruktyvūs pašneke
siai su įvairių partijų ir politi
nių orientacijų žmonėmis”, — 
rašoma pirmojo savaitraščio 
numerio „Žodyje skaityto
jams”.

Leidėjai tikisi, kad rašantie
ji laikraščiui bus suprasti, kai 
bus kalbama „apie amžiną
sias vertybes”, sąžiningai pa
darytus darbus, kūrybą, veik
lą ir išradingumu pasiektus 
laimėjimus”.

Savaitraštis išleistas maž
daug 10-12,000 egzempliorių 
tiražu, kuris išspausdintas 
„Aušros” spaustuvėje.

Laikinai vyr. redaktoriaus 
pareigas einančio Roberto 
Keturakio vadovaujama re
dakcinė kolegija tikisi, kad 
„Kauno žinios” ateityje bus 
leidžiamos dažniau, didesniu 
tiražu ir bus prenumeruoja
mos bei platinamos visoje 
Kauno apskrityje.

Prieš kelerius metus „Lie
tuvos aidas” buvo pradėjęs 
leisti nemokamą priedą 
„Kauno žinios”. Jį gaudavo 
„Lietuvos aido” skaitytojai, 
tačiau vėliau šio priedo atsi
sakyta. Dabar yra įsteigta už
daroji akcinė bendrovė, kuri 
pradėjo leisti nepriklausomą 
savaitraštį „Kauno žinios”. 
(Elta)

• Žmonės savo kūnu skiriasi 
labai mažai, dvasiniai jų skir
tumai — dideli, neišmatuoją-
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JURGIS JANKUS
ROMANAS

(Tęsinys)

Nieko nežinau apie patį, bet ir ne
klausiu. Nerenku ir žinau, kad nesurinksiu. Tik 
norėjau pasakyti, kad aš buvau kareivis, buvau kare, 
nuo Normandijos ligi Turingijos po kelis kartus per 
dieną prasilenkiau su mirtim, bet jūs, kurie nekaria- 
vot, kurie nebuvot kare, kas jūs? Aš kariavau, išėjau 
sveikas, net neįbrėžtas ir sėdžiu savo name, kasdien 
šnekuosi su tais, su kuriais augau, upėtakius tebegau- 
dau tame pačiame upelyje, kur sprando ko nenusisu
kau, o jūs? Nekariavę tą karą tebekariaujate. Ir ka
riausite. Kas tada galėjo tikėti (ir dabar dar ne visi 
tebetiki), kad rusai pasiėmė tą pačią religiją, kurią 
praktikavo Senojo Įstatymo izraeliečiai. Anie į karus 
ėjo kaip žirgą apžergę savo Dievą ir sakė, kad jų Die
vas liepia išžudyti visus užimto krašto žmones. Žmo
nių jiems nereikėjo. Tie turėjo savo dievus ir savo 
išmanymą. Tai kam vargti, kam mėginti jų tikėjimą ir 
galvojimą pakeisti? Išžudyk, o tuščią vietą pripildys! 
tokiais pat, koks ir pats esi. Rusai apžergę komunizmą 
ėjo pasaulį sau pasiimti. Pasaulio žemę, kad patys 
galėtų ją pripildyti. Tada to nežinojau, o iš nežinojimo 
gali ir kvailų kvailiausiai pasielgti. Ypač jeigu neži

nodamas galvoji, kad žinai. Kodėl klausiau apie Al
doną? Jos paklausti nedrįsau ir nedrįstu, Jono klausti 
nenorėjau, bet paties paklausiau. Pasirodė, kad esat 
labai artimi, kad viską apie juos žinai. Apsirikau. Pir
mas įspūdis žmogų neretai apgauna. Bet pasakysiu, 
gal ir man turėsi ką pasakyti.

Man būtų buvę daug smagiau, kad būtų ką pasa
kojęs apie tuos kalnus, panašiai kaip apie aną gal vi
sai savo panamės kriokliuką. Ant liežuvio galo kabėjo 
prašymas, kad man kurią dieną jį parodytų. Gal net 
upėtakių pažvejoti išsivežtų. Jeigu pasisektų gerą iš
traukti, Aldonai su Jonu gerą vakarienę padaryčiau. 
Taip pat, kaip mėgau pats sau ruošti. Niekas, kas ra
gavo, nesakė, kad neskanu turbūt nesakytų nė jie. Bet 
jis taip norėjo išsakyti savo svarstymus, kad neturėjau 
nė kur žodžio įkišti. Jeigu ir būčiau galėjęs kokią 
spragą rasti pasakyti, kad man tokios mintys jau pa
senusios, kad ne mintimis, bet gyvenimu jau tą seniai 
išgyvenome, ir man yra daug smagiau pagyventi nesu
darkyta kalnų ramybe, nors trumpam laikui užmiršti 
tą didžiųjų sukeltą velniavą, kurion buvom įsukti mes 
nieku nedėti mažiukai, išblaškyti, sulaužyti ir po tiek 
metų iš to velniško sūkurio nepaleidžiami. Ėmė noras 
paklausti, ar jis gali suvokti, kad tan sūkurin įsuktas 
Jonas po tiek metų dar tebeieško būdų, kaip išsinerti 
iš tos velniavos, į kurią jį ir jo Brigitėlę sumetė tos 
pačios velniavos gūsiai. O ką galiu pasakyti apie mili
jonus kitų. Žmogaus vidus ne viešas parkas, į kurį gali 
įėjęs dairytis ir net kitiem pasakyti, ką jis yra matęs, 
ką tebemato ir ką tebejaučia.

L. Tolstojus

O jis, mažai tekreipdamas dėmesio, kad čia sėdžiu, 
pasakojo, kaip vienon stovyklon surinktus rusus grą
žino namo. Amerikiečiai patys negrąžino. Tik prižiū
rėjo. Tuščias traukinys atvažiavo į stovyklą. Traukiny 
atvažiavo tik rusų kareiviai pasimti savo tautiečių, 
kurie spyrėsi negrįžti namo. Jis su savo vyrais tik sau
gojo vartus, kad pro juos neišlakstytų nenorintieji 
grįžti. Jis pats net iš džipo nelipęs. Savo buvo atkaria
vęs, nejautė jokio reikalo besikišti į kitas peštynes da
bar jau tarp rusų su rusais. Kai kurie jo kareiviai išėjo 
pažioplinėti po stovyklą. Kai kurie pabėgėliai puolė 
prie jų, prašė, kad gelbėtų nuo rusų. Ką jie galėjo da
ryti? Jie buvo atsiųsti rusams padėti, ne su jais 
muštis.

— Buvo tokių, kurie mėgino žudytis, įsismaginęs 
šnekėjo buvęs seržantas. Sakė, kad keli ir nusižudė. 
Dabar galvoju kitaip, bet tada stebėjaus, kokių baisy
bių kartu su vokiečiais jie ten yra pridarę, kad verčiau 
žudosi, kad tik nereikėtų grįžti už savo darbus atsaky
ti. Iš rusų apsupimo ištrūko moteris, atbėgo, įšoko į 
mano džipą ir atsisėdo šalia manęs. Jaunutė, išbalusi. 
Drebėdama įsikibo man į ranką. Neatiduok manęs ru
sams, prašė angliškai. „Verčiau tegu amerikiečiai veža 
nors ir į pragarą, bet ne rusai į Sibirą”. Rusas pribėgęs 
griebė ją už rankos. Norėjo išsitraukti iš džipo, bet aš 
sulaikiau. Pamojau ir pasakiau, kad eitų sau, bet jis 
stovėjo, buvo piktas, kažin ką sakė ir net pirštu pa
grūmojo. Aš irgi pyktelėjau. „Eik į pragarą, — su
šukau, — ir daugiau man nesirodyk”. „Išversk”, palie
piau mergaitei. Ji išvertė, ir rusas nuėjo. Maniau, kad

Danutė Bindokienė

Spauda iš mados 
neišeina

JAV LB Kultūros taryba su 
Lietuvių fondo parama (tiesa, 
šįmet gerokai mažesne šiam 
tikslui) vasuros pubaigoje vėl 
skelbia nauju prenumeratų 
vąjų Amerikos lietuvių laik
raščiams. Kaip ir ankstesniais 
metais, šie papiginimai taiko
mi tik naujiems skaitytojams, 
ir tik JAV gyventojams..

Nors lietuviški laikraščiai 
lanko savo skaitytojus labai 
prieinama kaina, bet kai ku
riems žmonėms ir tie keli do
leriai sudaro sunkumų, kai 
pensuos ar menko atlyginimo 
biudžetas išskirstomas būti- 
niausiems reikmenims. Tad 
norime tikėti, kad kainos su
mažinimas padės patraukti 
nauju skaitytojų. Taip atsitiko 
pernai ir dar anksčiau. Iš 
tikrųjų sulaukėme ir nepasi
tenkinimo iš nespėjusių šia 
lengvata pasinaudoti, nes, pa
gal Kultūros tarybos siūlomą 
paramą, tegalime aprūpinti 
tik 100 naujų skaitytojų. Ver
ta pastebėti, kad ne vien 
Kultūros tarybos dėka „Drau
go” prenumerata tiems 100 
nauju skaitytojų kainuos tik 
60 dol., užuot 95. Mūsų dien
raščio administracija iš savo 
pusės prisideda prie to kainos 
sumažinimo, todėl kviečiame 
neuždelsti ir pasinaudoti pro
ga, ypač neseniai iš Lietuvos 
atvykusius tautiečius, ku
riems įsikūrimo rūpesčiai lie
tuviškos spaudos prenume
ravimą pastumia į paskuti- 
niausią vietą.

Ar šiais modernių susiži
nojimo priemonių laikais 
spauda tebėra aktuali? O gal 
ji jau savo naudą atgyvenusi 
ir tetinka dūlėti archyvuose? 
Rugsėjo 14 d. „The New York 
Times” — vienas įtakingųjų 
dienraščių šiame krašte — 
skyrė specialų skyrių kaip tik 
šiai temai. Pripažinta, kad jo
kia kita technikos priemonė 
negali pakeisti laikraščio, ku
riuo remiasi ir verslininkai, 
reklamuodami savo gaminius, 
produktus, pasiūlas, ir skaity
tojai, ieškodami sau reikalin
gos informacijos. Laikraštis 
yra prieinamiausias tos infor
macijos šaltinis, kai norima 
pirkti automobilį, susirasti 
pramogą savaitgaliui, sužinoti 
apie išpardavimus, ramiai 
peržiūrėti kelionių reklamas 
bei aprašymus, plačiau susi
pažinti su pasauliniais ar vie
tiniais įvykiais.

Nors šiuo metu nuolat pa
brėžiamas internetas ir ap
skritai informacijos aruodai, 
sukaupti kompiuteriuose, bet, 
pagal surinktus duomenis, 80 
proc. Amerikos gyventojų na

mie neturi kompiuterių ir 
daugumas nežada įsigyti. Sė
dėti ilgas valandas ir spoksoti 
į kompiuterio ekrunėlį, ne 
kiekvieno didžiausias noras, o 
laikraštį permesti akimis gali
ma prabėgomis, galima atidėti 
vėlesniam laikui be įtampos ir 
ypatingo pasiruošimo: jeigu 
žmogus išmokęs skaityti, laik
raštis jam jau draugas, o kom
piuterio painiavos ne visiems 
įkandamos.

Minėtame „NYT” priede tei
giama, kad 62 proc. vyrų ir 55 
proc. moterų kasdien skaito 
spaudą, o savaitgaliais šie 
procentai dar kiek pakyla. 
Ypač pabrėžiama, kad spauda 
yra vertingas skaitinys vai
kams, nes įpratina skaityti, 
padeda įeiti į nuostabųjį 
spausdinto žodžio pasaulį. Ži
noma, kas šiuo metu rašoma 
Amerikos laikraščiuose, nela
bai tinka vaikams ir jau 
nuoliams, bet tai jau kita 
tema.

Jeigu tokia didelė reikšmė 
tebeteikiama spaudai angių 
kalba, juo didesnė ji yra 
mums, skaitantiems lietuviš- 
kui. Spauda sujungia plačiai 
išsisklaidžiusius mūsų tau
tiečius, suburia į vientisą ben
druomenę, palaikydama tar
pusavio ryšį, informuodama 
apie bendrus ir pavienius dar
bus, veiklą, rūpesčius. Be to, 
palaiko ir lietuviškumą: nie
kas, skaitydamas laikraštį lie
tuvių kalba, negali nutausti, 
nejausti savo kilmės šauksmo.

Deja, didžioji dalis ne tik 
„Draugo", bet ir kitos lietu
viškos spaudos skaitytojų yra 
vyresnio amžiaus. Kodėl lietu
viškai nenori skaityti jaunes
nieji? Pasiteisinimų yra viso
kių. Vieni sako, kad per ilgi 
straipsniai, per sunkos žo
džiai, per daug neįdomios, ne
aktualios temos. Tuomet nori
si paklausti: ar tie „rūgš- 
tuoliai” apskritai kokią spau
dą skaito, prenumeruoja?

Kiti, niekuomet nepratinti 
tėvų namuose ar lietuviškose 
pamokose paimti į rankas lie
tuvių kalba laikraštį, žurnalą, 
užaugę jo ir nepasigenda. 
Tačiau yra ir šviesių išimčių. 
Protingos galvos bet kuriame 
krašte pripažįsta, kad laik
raščio neskaitantis žmogus 
yra daug skurdesnis. Kažkada 
Lietuvoje spaudos vajaus pro
ga buvo paskelbtas šūkis: 
„Laukiniai žmonės laikraščių 
neskaito”. Jį galima pritaikyti 
ir šiandien. Siūlome pamesti 
„laukiniškumą” ir užsipre
numeruoti lietuvišką laikraštį 
šio nupiginimo proga. Skai
tykite „Draugą”!

atsives kokį vyresnį, bet ėjo ir nuėjo kitų gaudyti. 
Žiūrėjau į jauną moterį ir negalėjau sumesti, kokius 
baisius nusikaltimus būtų galėjusi padaryti. Nebent 
buvo kokio generolo ar kokio didelio vokiečio meilužė, 
bet ar už tai reikia bausti taip, kad mergaitė bijotų net 
į namus grįžti. „Kodėl jūs tuos žmones atiduodat mir
ti? — mergaitė nelauktai prašneko. — Jie tikėjo Ame
rika. Jie kaip galėdami bėgo, kad tik kaip nors pas 
amerikiečius patektų. Visi galvojo, kad čia bus laisvė. 
Kodėl?” Žiūrėjo tiesiai į akis, net nemirkčiodama. Ką 
galėjau pasakyti. „Nusikaltėliams ir čia laisvės nėra”, 
— tepasakiau. „Kuo jie nusikalto? Kuo aš nusikaltau? 
Jie net nežino, kas aš. Prieš dvi dienas sužinojau, kad 
čia pabėgėlių stovykla, atėjau pažiūrėti, gal ką rasiu iš 
savo krašto, ir... Kur teisybė?” Ji angliškai kalbėjo, bet 
pati save pertraukdama, ieškodama žodžių. Anaiptol 
ne taip, kaip dabar sakau, bet tą patį. Galvojau ir pa
sakiau: „Rusai tegu su savo rusais ir tvarkosi. Kas 
mum jų reikalai”. „Bet čia rusų kaip ir nebuvo. Dau
giausia ukrainiečiai, nemaža jugoslavų, keli latviai, 
dvi lietuvės su mažais vaikais” — ji aiškino. Mane 
ėmė imti piktumas: vėl ta pati muzika — rusai, ukrai
niečiai, dar kažinkas. Ne mūsų reikalas klausti, kuris 
iš kurios parapijos ar iš kurio ateito. Iš Rusijos, tai ir 
rusas. Jau norėjau pašaukti kareivį, kad atvestų rau
donarmietį. Tegu patys pasiima. Nenorėjau jų reika
lais rankų teptis pats, nenorėjau, kad teptųsi ir mano 
kareiviai. Tegu ateina ir patys pasiima, bet dar kartą 
pažiūrėjau.

(B.d.)



DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 16 d., trečiadienis

PASAULIO LIETUVIU SPORTO 
ŽAIDYNIŲ PRISIMINIMŲ 

NUOTRUPOS
Jau nurimo VI Pasaulio lie

tuvių sporto žaidynių šurmu
lys Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose. Užgeso žaidynių 
ugnis Vilniaus Operos ir bale
to teatre. Čia scenoje puikavo
si gimtinės baleto, pramoginių 
šokių, operos ir džiazo žvaigž
dės. Liko neišdildomi prisimi
nimai, susitikimai su senais 
žaidynių draugais, treneriais 
bei naujos pažintys. Apsiribo
siu tik stalo teniso žaidynių 
varžybų stebėjimais ir pasida
linsiu mintimis apie stalo te
nisą. Truputis žinių apie save, 
kaip stalo tenisininkę. Pra
dėjau žaisti stalo tenisą Pa
nevėžyje pas nepamirštamą 
trenerį V. Variakojį. Buvau 
respublikos jaunučių čempio
ne. Išėjau, palikusi aktyvų 
sportą 1973 m. Vilniuje, lai
mėjusi čempionės titulą Pa
baltijo geologų spartakiadoje. 
Laikau save mėgėja, nesu pro
fesionali žaidėja.

Bet, artėjant Pasaulio lietu
vių sporto žaidynėms, nus
prendžiau šį kartą būtinai jo
se dalyvauti. Neužtenka tik 
dalyvauti, reikia ir laimėti. 
Teko treniruotis savo namų 
pusrūsyje. Partneriais buvo 
stalo tenisininkė B. Saladžiu- 
vienė ir mafio vyras Viktoras.

Gavusi žaidynių žiniaraš
čius iš paslaugiojo ŠALFAS 
sekretoriaus A. Bielskaus, iš
siunčiau į Vilnių. Dar kartu 
su dukra Dalia supirkome do
vanas, suvenyrus ir štai plieno 
paukštis jau neša mus per At
lantą į gimtą žemę. Pagaliau 
nusileidžia' lėktuvas Vilniuje 
— mano jaunystės mieste. 
Jaudinantis susitikimas su ar
timaisiais ir mes jau sprau- 
džiamės pro automobiliais už
kimštas siauras gatveles.

Iki žaidynių pradžios man 
liko tik penkios dienos, todėl 
skubu ieškoti sporto salės. At
gauti sportinę formą per 
trumpą laiką nelengva, reikia 
su mažąja rakete „pajusti” 
baltąjį kamuoliuką, kad jis 
neskristų už stalo. Tada man į 
pagalbą atskubėjo senas pa
žįstamas Vilniaus „Ping Pong” 
klubo treneris Helmutas Lysi- 
nas. Erdvioje salėje trenira- 
vausi su trenerio auklėtiniais. 
Čia sužinojau, kaip per dvi
dešimt metų pažengė į priekį 
stalo tenisas. Treneris H. Ly- 
sinas papasakojo apie savo iš
tobulintą treniruočių metodą, 
agresyvų, atakuojantį žaidimo 
stilių, o apie tokias puikias ra
ketes, kuriomis dabar žai
džiama, galėjau anksčiau tik 
svajoti.

Skubu į Kauną, kuriame 
birželio 26-29 d. vyko žaidy
nių, stalo teniso varžybos. Pri
artėjus prie iš išorės apleisto 
„Bangos” sporto komplekso, 
maloniai nuteikė puikiai su
tvarkyta sporto salė, pasi
ruošusi priimti visus. Čia ke
lias dienas neblėso žaidėjų ir 
negausių žiūrovų aistros. Var
žybų atidarymas prasidėjo 
stalo teniso veteranų apdova
nojimu gėlių puokštėmis, gar
bingai susodinant priešais žiū
rovų tribūną. Jie — mūsų pa
sididžiavimas: Lietuvos atsto
vai J. Urbšienė, O. Sličiūnie- 
nė, A. Bendinskas, JAV atsto
vas VI. Adomavičius ir kiti.

Šalia veteranų kviečiami at
sisėsti iš tolimų kraštų atvykę 
lietuviai: E. Jučas — Anglįja;
L. A. Senienas, S. Metrikis — 
Argentina; E. Vilson, I. Stum- 
brienė, A. Balnionis, G. Berno
tas, Z. Vabolienė, J. Donėla, J. 
Ablonskis — Australija; A. 
Kuolas, S. Petravičiūtė, E. Si
dabrienė, VI. Adomavičius, M. 
Šatienė — JAV; E. Netusov, S. 
Jucaitis — Rusija; A. Jan- 
čiukas — Ukraina; O. Thes- 
mann -» Vokietija. Po sveiki

nimo žodžių ir Lietuvos himno 
atvyko apdovanojimas gimto
sios žemės išaugintu duonos 
kepalėliu. Tai jaudinanti aki
mirka. Pradžiugino visus ir 
suvenyrai bei autorių V. Bo- 
gušo ir A. Mieželytės naujau
sia knygelė apie stalo tenisą.

Vyriausias žaidynių stalo te
niso varžybų teisėjas Vincas 
Franckaitis perdavė man var
žybų rezultatų protokolus, tai 
į juos verta atkreipti dėmesį. 
Varžybose dalyvavo 189 žai
dėjai (svečių atvyko — devy
niolika), o JAV atstovavo pen
ki žaidėjai.

Varžybos vyko aštuoniose 
amžiaus grupėse — pradedant 
jauniausiais žaidėjais iki 18 
metų ir baigiant vyriausiais
— 80 metų ir vyresniais. Buvo 
žaidžiama: vyrų bei moterų 
vienetai, vyrų bei moterų dve
jetai ir mišrūs dvejetai. Dau
giausia visų spalvų medalių 
laimėjo Lietuvos sportininkai. 
Jaunieji Lietuvos čempionai 
R. Garkauskaitė ir G. Juchna 
garsina Lietuvos vardą Euro
poje.

Užsienio lietuvių medalių 
kraitis žymiai kuklesnis — tik 
šeši medaliai (JAV — 4 meda
liai).

Čia suminėsiu visus laimin
guosius. Moterų dvejetai: O. 
Volungaitė (Vilnius) ir Z. Va
bolienė (Australija) — II vieta;
M. Šatienė (JAV) ir L. Jure
vičienė (Kaunas) — III’vieta. 
Vyrų dvejetai: B. Taločka 
(Kaunas) ir VI. Adomavičius 
(JAV) — I vieta.

Vyrų vienetai: VI. Adomavi
čius (JAV) — II vieta. Mišrūs 
dvejetai: B. Glodenis (Klaipė
da) ir Z. Vabolienė (Australija)
— III vieta; VI. Adomavičius 
(JAV) ir J. Urbšienė ( Šiauliai)
— I vieta.

Neatsitiktinai anksčiau su
minėjau varžybų dalyvius — 
užsienio lietuvius. Reikia svei
kinti ir džiaugtis, kad jie ga
lėjo iš visų pasaulio kraštų at
vykti į tėvų žemę, dalyvauti 
sporto žaidynėse. Aišku, kad 
tikslas nebuvo tik medaliai. 
Vyresnieji atvyko pabendrau
ti, paklaidžioti vaikystės ta
kais, o jaunieji — gal pirmą 
kartą susipažinti su protėvių 
žeme. Tikiuosi, kad niekas ne
nusivylė Lietuva, ir į kitas 
žaidynes atvyks dar daugiau 
užsienyje gyvenančių lietuvių.

Milda Šatienė

• Visi kiti talentai yra gau
tos dovanos, tačiau charakte
ris yra mūsų pačių sielos pa
daras, dėlto talentai kartais 
apvilia, o charakterio žmonės
būna mylimi. „ . „

Stifter

Po daug metų VI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse susitikę mokslei
viškų dienų stalo teniso trejeto žaidėjai — dabartinis stalo teniso 
sąjungos prezidentas Rimas Baleiša ir žaidynių dalyvė Milda Šatienė.

Nuotraukos Dalios Šataitės.

VI Pasaulio sporto žaidynėse susitiko buvusio Panevėžio miesto stalo te
niso trenerio Viliaus Variakojo auklėtinės, laimėjusios medalius. Iš kairės 
— kaunietės V. Vaitkevičienė, Ž. Zailskienė ir čikagietė M. Šatienė.

KALBA, KURIOS NESUPRASIME
Prieš kurį laiką mane pa

siekė Algimanto Taškūno „Ne
reikalingų svetimžodžių rin
kinys”, kurį išleido Tasmani
jos universitete veikiantis Lie
tuvos Studijų sambūris. Jo 
veikla nesiriboja vien šiuo lei
diniu, bet intensyviai garsina 
Lietuvos vardą, net apgynė 
keturias disertacijas Lietuvos 
tema, ir leidžia anglų kalba 
leidinį „Lithuanian Papers”.

Savaime suprantama, kad 
visi sielojamės Lietuvoje žalo
jama mūsų sena, gražia bei 
turtinga kalba, nes jau yra ir 
„fermos”, ir „industrija”, ir 
„publikacijos”, miestuose — 
„skverai”. O kai pamačiau 
skelbimą apie „šou”, maniau, 
kad tai sukeistos raidės — 
turbūt turėjo būti „šuo”. Tik iš 
tolimesnio teksto supratau, 
kad tai ne šuo, bet paroda. 
Leidiniai jau virto „publika
cijomis”, užuot parodų, yra 
„ekspozicijos”, o parduodami 
namai yra „komfortabilūs”. 
Santūrios merginos skatina
mos būti „komunikabilesnė
mis”, o rinkimų metu balsuo
tojams skelbiamas kandidatų 
„aukcionas”. Tai nepaprastai 
klaidingas priešrinkiminės 
kampanijos apibūdinimas, nes 
aukcionas yra procedūra, ku
rios metu aukščiausią kainą 
pasiūlęs pirkėjas gauna nu
matytą prekę. O gal I ietuvoje 
kandidatai buvo perkami? 
(Red. pastaba: aukcionas lie
tuviškai — varžytinės.)

Vartydama knygą, gėriuosi 
lietuviškais pakaitalais, atlie
tuvinus „afišą”, „alasą”, „biz
nį”, „ciongą”, „džemą”, ir tūks
tančius kitų. Tačiau įdomiau
sia buvo perskaityti iš „Tėviš
kės aidų” perspausdintus du 
Antano Musteikio straipsnius: 
„Nauja Baltijos kiltis ’Avu- 
teil’ ” ir „Naujoji kalbos žar- 
gonija”. Pirmame straipsnyje 
jis baiminasi, kad, atvykęs į
Lietuvą, negalėsiąs susikal
bėti su tėvynainiais. Autorius

pateikia daug „naujakalbės” 
pavyzdžių: „Postsovietinė epo
cha inauguruota brifingais, 
daižestais, pachmielu”; „Stra
teginis alijansas eksponavo 
sąmonės plokštumą”; „Konsul
tuotas bumo piko spikeris de
limitavo fotografišką stresą”. 
Antrasis straipsnis baigiamas 
klausimu: „Ar supratote?”. Ne
turėdama galimybės gauti au
toriaus leidimo, jo negaliu iš
tisai perspausdinti, tačiau 
duosiu kelias charakteringas 
ištraukas, kurios pailiustruoja 
autoriaus mintis, kai jis lan
kėsi tėvynėje ir rado „naują 
kalbą”. Štai keli pavyzdžiai: 
„Dislokuota fotografija tira
žuojama”; „Šunų populiacijos 
specifika reakcinėse zonose 
sertifikuota”; „Video koncepci
ja nelimituoja konsultacijos 
inicijavimo?...

Kai prieš kiek metų Ameri
koje lankėsi mano tolimas 
giminaitis, važiuojant greitke
liu, jis mane paklausė: „Koks 
čia greičio limitas?”

Kur dingo Lietuvos kalbi
ninkai? Prieš kelis metus 
skaičiau populiariame „New 
York Times” dienraštyje vieno 
kalbininko straipsnį, kuriame 
ir jis, ilgokai lankęsis Lietu
voje, tikras šio krašto kilmės 
amerikietis, pastebėjo lietuvių 
kalbos perkrovimą „tarptauti
niais žodžiais”. Jis pasiteiravo 
pas Lietuvos kalbininkus, pra
šydamas paaiškinti, kodėl ma
tomos „konditorėjų” iškabos ir 
dar daugelis kitų svetimžo
džių. Jam yra žinoma, kad lie
tuvių kalba seniausia gyvoji 
kalba Europoje, todėl jis linki 
Lietuvai laikytis savo grynos 
kalbos šaknų.

Kai Lietuvon nuvažiavę už
sienio lietuviai stengiasi ati
taisyti labai aiškiai matomas 
klaidas ir naikinti nereikalin
gus svetimžodžius, jiems ne 
visai mandagiai atsakoma, 
kad „amerikonai moko lietu
viškai kalbėti”...

Analizuojant svetimžodžių 
rinkinį, deja, negaliu visiškai 
sutikti su kai kuriais pakaita
lais, pvz., monarchija, anemi
ja, ofenzyva, ir keliais kitais, 
kurie yra mūsų kalboje prigiję 
— stenografija, motoras, radi
jas, automobilis ar telefonas. 
Tačiau reikia pripažinti, kad 
tai labai naudingas, vertingas 
ir reikalingas leidinys.

Aurelija M. Balašaitienė

PADEKIME
PASTATYTI
MOKYKLĄ

Praėjusiame 24-tame meti
nio Tautos fondo narių susi
rinkime, įvykusiame Kultūros 
židinyje, Brooklyne, gegužės 9 
d., išklausius Tautos fondo (to
liau — TF) vadovybės prane
šimų, susirinkę TF nariai, pa
tvirtino ir ją įpareigojo vykdy
ti 10 nutarimų punktų. Ypač 
išskirtinu originalumu ir svar
ba iš visų kitų ryškiai išsisky
rė punktai 7 ir 8. Punktas 7

skamba taip: „Toliau remti 
Vilniaus krašto ir Lietuvos 
užribiu mokyklas bei mo
kytojus”. Punktas 8: „Rūpin
tis, kad Tautos fondo val
dyba pravestu ypatingą va
ju mokyklų statybai piet
ryčių Lietuvoje, bendra
darbiaujant su šiam reika
lui kompetentingomis įstai
gomis ir Vilnijos draugija 
Lietuvoje”.

Vadovaujantis tais nutari
mais, juos nuodugniai išsiaiš
kinant, TF taryba ir valdyba, 
savo posėdžiuose tam punktui 
skyrė daug dėmesio. Supran
tant, kokioje apgailėtinoje pa
dėtyje švietimo reikalai yra 
Vilnijos krašte, nutarė Lavo
riškių miestelyje, kuris nuo 
Vilniaus yra apie 30 km, pa
dėti pastatyti lietuvišką mo
kyklą. Kad pasiektų tą tikslą, 
TF skelbia vąjų. Reikalinga 
surinkti 75,000 dolerių. 
Trūkstamą pinigų dalį pa
dengti įsipareigojo Vilniaus 
apskrities viršininko įstaiga.

TF savo nariams išsiuntinė
tame laiške, kviečiant prisi
dėti prie šio gyvybinio projek
to, rašo: „... Pirmieji žingsniai 
kelyje į lietuvybės puoselėjimą 
prasideda su švietimu nuo 
pirmųjų dienų mokyklos suo
le... Dabar, atstačius Lietuvos 
nepriklausomybę, mūsų visų 
pareiga grąžinti lietuvių kalbą 
į Vilniaus kraštą, o su kalba 
sugrįš į lietuvių tautos šeimą 
ir šio krašto nutautėjęs žmo
gus”.

TF kviečia visus jungtis į 
mokyklos steigėjų, geradarių, 
rėmėjų gretas. Paaukoję 
10,000 dol. ar daugiau — mo
kyklos steigėjai, 5,000 dol. mo
kyklos geradariai, 1,000 — rė
mėjai, mažiau — talkininkai.

Prie šio itin svarbaus ir bū
tino projekto įgyvendinimo 
prisidėti turėtų ne tik TF na
riai, bet ir visi, kuriems ta opi 
Vilnijos krašte esanti, ir labai 
palengva gyjanti žaizda, kelia 
didelį rūpestį.

Visi, kurie prie šio kilnaus 
darbo norėtų prisidėti, bet nė
ra gavę kvietimo, savo auką, 
pažymint, kad ji skiriama La
voriškių mokyklos statybai, 
siųsti šiuo adresu: Lithuanian 
National Foundation, Ine., 351 
Highland Boulevard, Brook- 
lyn, New York 11207-1910.

P. Palys

APDOVANOTA 
„SIDABRINE SILKE”

Švedijos turizmo tarnyba 
„Sidabrinės silkės” apdovano
jimą, kuris skiriamas labiau
siai pasižymėjusiems, plėto
jant turizmą su Švedija, įteikė 
Lietuvos Turizmo departa
mento vyriausiajai specialistei 
Nijolei Beliukevičienei.

Aukščiausios Švedijos val
stybinės turizmo institucijos 
vadovas Gote Ekstrom „Si
dabrinės silkės” apdovanojimą 
— modernų, akvarele tapytą 
paveikslą, N. Beliukevičienei 
įteikė tarptautinio simpoziu
mo „Baltijos jūra — turizmas, 
saugumas, sveikata ir kultū
ra”, vykusio Pietų Švedijoje, 
metu.

N. Beliukevičienė sakė, kad 
Švedijos piliečių į Lietuvą at
vyksta vis daugiau. Prieš tre
jus metus švedai įsivaizdavo, 
jog čia trūksta elektros energi
jos, šalta, o dabar Lietuva ge
rokai pasistūmėjo į priekį, 
kurdama savo įvaizdį — or
ganizuojami seminarai, foru
mai, leidžiamos brošiūros.

Turistų srautą iš Pietų Šve
dijos į Lietuvą riboja transpor
to problema: nėra keleivinio 
kelto į šį regioną, nedideli, bet 
dažniausiai pilni, lėktuvai iš 
Kristianstado per Palangą 
skrenda į Kauną, o ne į Vil
nių. Švedijos turizmo ekspertų 
nuomone, išsprendus šias pro
blemas, švedai mielai lanky
tųsi ar ilsėtųsi Lietuvoje. 
(Elta)

CLASSIFIED GUIDE
i K E L B Z Azf _____/

ĮVAIRŪS
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBIUO, NAMU, SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS
3206 1/2 Wost 95th Street 

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

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

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

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

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

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

Tel. 708-201-0586.

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis?

Ne problema!
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galite sėst už vairo 

šiandien!
(630) 207 2748

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBAI ALKOJO:

$300 Anicetas Šimutis.
$200 Ramunė, Algirdas Česnavičiai.
$100 Antanas Sereika; Juozas Žemaitis; Janina, Justi

nas Lieponiai; Jonas, Stela Šiaučiūnai; Vytautas Tamo
šaitis.

$50 Danguolė Kviklytė; Algirdas Laskys; Mamertas Er
čius; Pranas, Lilli Šimkus; Kostas Šimkus; Regina Žalne- 
raitis.

$40 Vytenis Radzevičius.
$30 Aurelia, Bronius Polikaitis; Genė Čyvas.
$25 Daina Variakojis; Kostas, Stefa Dočkai; Petras, 

Anelė Narkevičiai; M. Kiemaitis; Algerd Pivariūnas; Dalia, 
Rimvydas Jakai; Arvin Karas.

$20 Stanley Bernatavičius; Maria Valiukevičienė.
$15 Dana Bendikas; Birutė J. Prakapas; Vaclovas Kiu- 

kys.
$10 K. Skaisgirys; V. Baltrušaitis; St. Kaselis; M. Rai- 

sienė; P. Mileris; Liudmila Stulpin.
Partizanų Globos fondo valdyba nuoširdžiausiai dėkoja 

aukotojams. Dievo palaima telydi Jus!
Aukas siųsti: 2711-15 W. 71 St., Chicago, IL 60629.
Aukos nurašomos nuo fed. mokesčių.

JAV LB Kultūros Tarybos SPAUDOS VAJUS 
PAPIGINTA METINĖ PRENUMERATA 

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS:

DRAUGAS
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629 
DIRVA
P.O. Box 19191 
Cleveland, OH 44119-0191

DARBININKAS 
341 Highland Blvd 
Brooklyn, NY 11207 
EGLUTĖ
13648 Rickapoo Trail 
Lockport, IL 60441
LIETUVIŲ BALSAS 
2624 W. 71st St.
Chicago, IL 60629
PASAULIO LIETUVIS 
6428 Ridge Rd.
Clarendon Hills, IL 60514
BRIDGES
1927 W. Boulevard 
Racine, WI 53403
LITUANUS
6621 S. Troy St.
Chicago, IL 60629

Lietuviškas laikraštis — puiki dovana bet kuria proga

NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

f RE/MAX
REALTORS

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

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

Realmart £ gflbng 
Realty Group Ine. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI

Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997

Baby sitter wanted
5 days a wk, 8:30 a.m.-5:3O p.m. in Hyde 

Pk neighborhood for newbom and 3 year 
old. Some English, references, drivers li- 
cense and own transportation reųuired. Sal- 
ary negotiable, based on experience. Call 
Julie 773-536-6371.

$60.00 (vietoje $95)

$25.00 (vietoje $35.)

$2(X00 (vietoje $35.)

$10.00 (vietoje $15.)

$20.00 (vietoje $30.)

$10.00 (vietoje $20.)

$15.00 (vietoje $18.)

$8.00 (vietoje $10.)
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A.A. BRONĖ GUSTAITIENĖ

Bronė Gustaitienė.
Išgyvenus daugiau kaip šim

tą metų Bronė Gustaitienė, 
mano motina, mirė š.m. liepos 
12 dieną, savo gyvenamoj vie
toj Oakland, California. Iki 
paskutiniųjų dienų ji buvo ge
ros sveikatos ir kasdien rado 
kuo pasidžiaugti.

Keletą dienų po jos laidotu
vių, liūdėdama aš lyg pama
čiau ją prieš akis, šokant di
delėj salėj su savo mylimu An
tanu. Jie abu buvo jauni ir lai
mingi, žiūrėjo tik į vienas kito 
akis ir švelniai šypsojosi. Lyg 
jaučiau jos kairę ranką jo ran
koj, jo dešinę, apsupant ją.

Ir liūdesys, ir džiaugsmas 
mano širdį užpylė. Supratau, 
kad mamos gyvenimas, kuris 
turėjo daug skyrių, iš esmės 
buvo meilės istorija. Jinai ir 
mano tėvas vienas kitą turėjo 
vos 15 metų, bet ji liko amži
nai jam ištikima. Laukė dau
giau 25 metų, neprarado vil
ties, kol pagaliau gavo iš Rau- 

. dono Kryžiaus laiškelį, prane
šantį, kad jis sušaudytas 
Maskvoj kalėjime 1941 m. 
spalio 16 d., septynis mėnesius 
po jo arešto Lietuvoj. Neišblės
tanti viltis Antano Gustaičio 

; žmonai davė stiprybės ir ryž
to. Ji sugebėjo išauginti tris 
dukras ir apsaugot jas, kartu 
su savo pačios motina, mūsų 
močiute, per tremtį ir vėliau 
Amerikoj per įvairius vargus
bei pasikeitimus.

- Bronislava Aleksandravičiū
tė gimė 1897 m. lapkričio 27 
d. Rygoj, kur jos tėvas, Jokū
bas Aleksandravičius, dirbo 
valdišką darbą. Caro laikais 
savame krašte dirbti apskritai 
neleido, bet kadangi jis darbe 
labai nusipelnė, jam pagaliau 
davė leidimą grįžti, ir šeima 
įsikūrė Raseiniuose. Būdamas 
gimnazistas, jos tėvas dalyva
vo 1863 m. sukilime, o vėliau 
buvo vienas Aušros sąjungos 
steigėjų. Bronės mama, Julija 
Muravska, kilo iš ūkininkų 
šeimos Baltgudijoj ir už savo 
vyrą buvo 20 metų jaunesnė.

Norėdami gero išsilavinimo 
savo vienintelei dukrai, tėvai 
ją išsiuntė mokytis į Petrapilį, 
į Šventos Kotrynos gimnaziją, 
kurios mokytojos buvo slaptos 
katalikų vienuolės. Pirmasis 
pasaulinis karas mergaitei už
kirto grįžimą namo. Kai gim

nazija ir bendrabutis užsidarė 
vasarai, ji liko viena, be lėšų 
ir rėmėjų, tad turėjo rasti dar
bą, kad pragyventų. „Karui ei
nant, spaudoj buvo raginama 
stoti į seserų kursus, padėti 
dideliam skaičiui sužeistų, — 
ji rašė savo atsiminimuose. — 
Nutariau mėginti, gal priims, 
nors buvau tik 17 metų ir pi
nigų neturėjau”. Buvo priim
ta, baigė gailestingų seserų 
kursus 1916 metais, ir buvo 
rusų Raudono Kryžio paskirta 
slaugyti sužeistuosius, veža- * 
mus traukiniu iš lauko ligo
ninės į Minską ir Maskvą. Su 
kita seserim ir vienu daktaru 
aptarnavo du sanitarinius va
gonus.

„Žaizdos būdavo po tris die
nas neapžiūrėtos. Sužeisti gu
lėjo ant narų prekiniuose va
gonuose, o buvo vasara, karš
ta. Baigi apžiūrėti savo va
gone, ląuki, kol traukinys eis į 
kalną, lėtai, iššoki su savo 
dėže ir įsikabini į kitą vago
ną”, — vėliau prisiminė. Dirbo 
taip metus, paskui persikėlė į 
chirurginę lauko ligoninę, kur 
sužeistieji buvo atvežami tie
siai iš mūšių laukų.

„Baigėsi karas, virė revoliu
cija. Daktarus nuo vadovavi
mo šalino, paprasti kareiviai, 
sanitarai, buvo skiriami admi
nistruoti ligonines. Mus atlei
do iš karo tarnybos”, ji rašė.

Bronė pateko į Maskvą ir 
ten rado badą. Vieną sekma
dienį 1918 m. rudenį, baž
nyčioj išgirdo kunigo praneši
mą, kad rytojaus dieną va
žiuos paskutinis ešalonas į 
Lietuvą. Važiuojančių sąrašas 
jau buvo pilnas, bet Bronė įsi
prašė, kad ir ją paimtų. Jau 
būdama labai silpna nuo bado, 
traukinyje susirgo. Tada siau
tė baisi influenza. Lietuvis 
daktaras ją paėmė į globą, pa
guldė prekinio vagono kampe, 
davė vaistų. „Ant rubežiaus 
man jau buvo geriau, o ten 
davė sriubos, duonos, sūrio”. 
Pagaliau pąsiekė namus. Tė
vai, manydami ją seniai žuvu
sią, savo akim netikėjo ją pa
matę.

Pasitaisius ir pasveikus, 
Bronė ilgai Raseiniuose neli
ko. Lietuva gavo laisvę, bei 
turėjo dar kariauti su lenkais 
ir atsilikusiom vokiečių ban
dom (bermontininkais). Mama 
vyko į Kauną, stojo į Karo li
goninę ir buvo komandiruota 
prie Gardino, kur grįžtantys 
belaisviai rinkosi, baisioje 
būklėje, sirgdami cholera, šilt- 
lige ir kitomis ligomis.

Vėliau buvo komandiruota į 
Karo ligoninę Kaune. „Mano 
palatoj buvo 15 kareivių. Jau
ni vaikinai, dauguma vos pasi
rašyti mokėjo. Pasiūliau, kas 
nori pamokysiu skaityti, rašy
ti ir aritmetikos laisvu laiku. 
Visi norėjo, — ji rašė — Tie, 
kurie ilgiau turėjo gulėti dėl 
žaizdų, tikrai šį tą išmoko. 
Daug vėliau, kartą einu gatve, 
sustabdo mane vyrukas, ’Po-v

Per Motinos dieną 1998 m. — Bronė Gustaitienė su anūke Uska ir dukra
Rasa.

nia’, sako, 'atsimenat mane? 
Jūs mane išmokėt skaičiuoti 
ir dabar aš turiu gerą vietą 
kooperatyve. Dėkui jums!’ Bu
vo taip malonu”.

„Koks puikus tada buvo 
žmonių ūpas! Visi dirbo, sten
gėsi už mažus atlyginimus, 
niekas dėl to nedejuodavo. 
Sekmadieniais važiuodavom 
garlaiviu į gegužines. Zepelino 
angare lakūnai rengė šokius 
(veltui). Ir kaip būdavo links
ma... Turėjau uniformą, vieną 
baltą markizeto suknelę, ir 
porą tupliukų ant virvinių 
padų, o kaip buvo linksma 
šokti...”

„Skraidė tie mūsų jaunuoliai 
senais, vokiečių paliktais, lėk
tuvais (o daug kas ir persis
tengdavo pasirodyti), tai ir 
avarijų buvo nemažai”. Vienas 
tų lakūnų, Vytautas Jablons
kis, gan ilgai gulėjo ligoninėje 
po avarijos. „Buvo graži meilė, 
kuri baigėsi vedybom, — rašė 
Bronė, — bet aš buvau per 
daug naivi ir nesupratau, kad 
jis buvo mielas, bet įsitraukęs 
į kortas ir gėrimą”.

Bj-onės tėvas mirė, jos ma
ma atvažiavo į Kauną pas 
dukrą, ir jos išsinuomavo bu
telį. Kad šiek tiek užsidirbtų, 
Aleksandravičienė paėmė dar 
du lakūnus pietauti: Antaną 
Gustaitį ir vieną jo draugą. Po 
pietų, kai Vytas išeidavo 
linksmintis, jie palaikė Bronei 
kompaniją. Antanas kaip tik 
projektavo savo pirmą lėktu
vą, ir savo planais su ja dali
nosi. „Pamilau Antaną, abu 
jautėme tiek daug bendro. Tai 
buvo tvirta, graži draugystė”, 
Bronė rašė. Jis pavadino savo 
pirmą lėktuvėlį AnBo, su
traukdamas abiejų vardus. 
(Vėliau lakūnai nutarė juo
kaudami, kad tai reiškia .An
tanas nori būti ore”, Bronė 
prisiminė.)
Antanas gavo valdžios sti

pendiją trejų metų studijom 
Ecole Superieure d’Aeronauti- 
que et de Construction Meęa- 
niąue Paryžiuj. Prieš išvyk
damas, pasakė Bronei, kad jis 
lauks, kol galės ją vesti. Su 
Vytu Jablonskiu persiskyrė 
geruoju. (Vėliau jis vėl vedė ir 
sulaukė dviejų dukrų; abi 
šeimos pasidarė kaimynai ir 
liko visada geri draugai). Kai 
Antanas vasarą grįžo atosto
gom, buvo vestuvės ir Bronė 
persikėlė su juo į Paryžių. Ten

ji įstojo į Alliance Francaise 
studijuoti prancūzų kalbą ir 
mokėsi pianino. Jis smarkiai 
ir sėkmingai studijavo inžine
riją ir lėktuvų konstrukciją. 
„Gyvenom kuklų studentų gy
venimą ir buvom laimingi; vie
nam kambaryj su teise naudo
tis virtuve, ant Montmartre 
kalno, netoli Sacre Coeur baž
nyčios”. Fotografijos iš tų lai
kų liudija jų laimę.

Antanui baigus studijas 
1928 metais, jie grįžo į Lietu
vą. Antanas projektavo ir sta
tė daugiau Anbo, vedė Lietu
vos Aviaciją, skraidė. „Jis bu
vo lakūnu visa savo širdimi ir 
tikrai mylėjo savąją aviaciją, 
svajojo matyti ją stiprią ir to
bulą. Jo lėktuvai buvo jam lyg 
jo vaikai, .?— rašė Bronė. — 
Skraidydamas buvo jo di
džiausias malonumas. Kaip 
senam jūrininkui jūra, taip 
jam buvo oro erdvė. Kiek kar
tų pavargęs nuo savo darbų, 
ar būdamas sunervintas, vyk
davo į aerodromą, kur pakil
davo su Anbo — ir grįždavo 
atsigaivinęs, geram ūpe, lyg 
atsitrūkęsn nuo žemės, prisi- 
semdavo naujos energijos nuo 
dangaus ramybės”.

Bronė Antanui stengėsi pa
rengti namie geriausias sąly
gas, kad jam būtų malonu ir 
ramu. Ji augino dukteris su 
savo mamos pagalba, rūpino
si, kad išmoktų svetimų kalbų 
ir kitaip lavintųsi. Jūratė gi
mė 1929 <m., Rasa 1934 m., 
Elena 1940 m. Bronė taip pat 
siekė savo profesiją tobulinti, 
buvo seserų sąjungos pirmi
ninkė ir redagavo sąjungos 
žurnalą. Vasarą šeima vykda
vo į Palangą ir Antanas at
vykdavo trumpesniam laiko
tarpiui, nes visad smarkiai 
dirbo.

Viskas pasibaigė, Antram 
pasauliniam karui prasidėjus. 
Prezidentas komandiravo An
taną Gustaitį į Maskvą slap
tais uždaviniais. Paskutinį 
kartą iš ten grįždamas, jis 
matė rusų kariuomenę prie 
Lietuvos sienos. Nespėjo pre
zidentui net pranešti.

„Rusų invazija buvo čia pat, 
žmonės bėgo, bet Antanas bu
vo neperkalbamas, — rašė 
Bronė. Buvo kvietimų iš Šve
dijos ir kitur, bet jis atsisakė. 
— Maldavau dėl vaikų, bet ir 
tas nepadėjo. Jis nenorėjo iš
vykti, sakydamas, kad, jei pa

vojus yra, tai inteligentai ne
turi palikti liaudį vieną, turi 
kentėti kartu ir jiems padėti. 
Pats jis nepolitikas, jo nelies. 
Vėliau suprato, kad klysta, 
bet buvojau per vėlu”.

Rusams atėjus, Antanas
Gustaitis buvo visur sekamas.
Rusai atėjo į namus, siūlė va
žiuoti į Maskvą, ten dirbti, bet 
jis atsakė, kad sutiks dirbti 
tik savo krašte. Vokiečiai siūlė 
jį slaptai išvežti, bet jis ne
norėjo su Hitleriu susidėti. 
Kai pagaliau pamatė, kad ne
gali nieko daugiau padaryti, 
sutiko išvykti į kokį kitą kraš
tą. Bronė apvaikščiojo konsu
latus, bet dauguma “konsulų 
jau buvo išvykę. „Dar buvo Ar
gentinos konsulas (jis buvo ve
dęs lietuvaitę), ir jis sutiko 
priimti visus, jei tik galėsime 
išvykti į Vokietiją ar kitą 
kraštą. Vėliau sutikau jį Ber
lyne, jis labai apgailestavo. 
Turėjo visai šeimai dokumen
tus paruoštus, ir Antanui vie
tą Argentinoj”, ji atsiminė.

Sienos pervažiavimui Bronė 
išsirūpino dokumentą, įrodi- 
nantį, kad jos mama buvo prū
sų vokietė. Tai buvo neteisybė, 
bet dokumentas leido jai, mo
tinai ir dukrom išvažiuoti į 
Vokietiją. Antanas turėjo būti 
pervestas slaptai, susitikti su 
šeima kitoj pusėj, ir kartu to
liau važiuoti. Tačiau, kaip vė
liau paaiškėjo, Antanas buvo 
išduotas, prie sienos pašautas 
ir suimtas. Sužinojus tą trau
kinyje, jau už sienos, Bronė 
norėjo grįžti jo ieškoti. Gavo 
leidimą po keleto mėnesių, kai 

vokiečiai jau buvo užėmę Lie
tuvą. Sužinojo, kad vieną die
ną jį laikė Kauno kalėjime ir 
paskui išvežė į Maskvą. Po to 
neberado pėdsakų.

Kai rusai vėl artėjo 1944 m., 
Bronė pagalvojo nebėgti: „O 
gal susirasiu Antaną. Pasa
kiau šeimai, vaikučiai tylėjo 
išsigandę. Mama irgi sakė, pa
galvok! Naktį sapnuoju, stovi 
Antanas prie mano lovos, žiūri 
į mane ir sako: 'Pagalvok, ką 
tu darai!’ ir išnyko... Sukrėtė 
mane. Bėgti kuo greičiau, gel
bėti vaikus. Tuščios gatvės, 
traukinio jau nėra”. Pamatė 
greitosios pagalbos mašiną, 
stovint arti, besiruošiančią iš
važiuoti. Vairuotojas sutiko 
paimti, bet kadangi jau buvo 
labai pilna, mūsų šeima galėjo 
paimti tik du lagaminėlius. 
Močiutė apsiklojo pūkine, ir 
taip išvykom.

Bronė nutarė vykti į Austri
ją, galvodama, gal ten bus 
saugiau. Ir taip atsiradom 
Vienoj, paskui Grąže ir po 
karo Salzburge, pabėgėlių sto
vykloj. Visą tą laiką ji susiras
davo darbo ir šeimą išlaikė. Ji 
rašė mašinėle raštinėse, dirbo 
valgyklose, kaip pasitaikė. Dė
ka Antano sesers Kastės 
Montvilos, kuri buvo ištekėjus 
už Amerikos lietuvio ir gyveno 
Brooklyn, N.Y., 1947 m. atvy
ko į New Yorką. Ten, dirbda
ma kaip menkai apmokama 
„licensed practical nurse”, pra
dėjo studijas ir sėkmingai 
išlaikė Registruotos medicinos

sesers egzaminus. Kai duktė 
Jūratė, studijuodama Michi- 
gan universitete, ištekėjo ir 
įsitaisė Flint, Michigan, Bronė 
persikrausė ten su jaunesnėm 
dukrom ir savo mama. Vėliau 
persikėlė į Čikagą, būti tarp 
lietuvių. Dirbo ligoninėse iki 
jai suėjo 80 metų, tada persi
kraustė į Kaliforniją, kad būti
arčiau Rasos ir Elenos.

Dar daugiau yra skyrių Bro
nės ilgam gyvenime. Ji padėjo 
Elenai išauginti dukrelę, An
tanę, mokė ją lietuviškai, gy
veno su jomis Navajo indėnų 
krašte (Elena irgi gailestinga 
sesuo, ten dirbo). „Koks dide
lis ir gražus čia dangus”, pasa
kojo. Vėliau gyveno su jomis 
Portland, Oregon, iki 1993 m., 
kai vėl grįžo į Kaliforniją. Kas 
vasarą lankydavo Jūratės šei
mą Michigan, kur išahgo pen
ki anūkai ir auga 15 proanū- 
kų. Mėgo su jais būti prie di
džiojo ežero, kuris jai priminė 
Palangą.

Senatvėj stebėjo ir džiau
gėsi, kai Lietuva atgavo lais
vę, kai Antanas buvo pagerb
tas savo krašte. Džiaugėsi, 
sužinojus, kad Vilniaus uni
versitete Aviacijos institutas 
pavadintas Antano Gustaičio. 
Aviacijos institutu. „Čia tai 
jau svarbu, — tarė. — Čia tai 
jam patiktų. Jam mokslas 
buvo svarbiausia, jis visada 
norėjo, kad visi lavintųsi, kiek 
tik pajėgia”.

Kai paaiškėjo, kad jos ma
mutė arti mirties, Elena, su 
Antane, buvo prie jūros Ore
gone. Kai jas pasiekė žinia, 
jau temo, tai nutarė pradėti il
goką kelionę anksti iš ryto. 
Nuėjo abi prie kranto, atsi- 
mindamos, kaip mama mėgo 
jūrą. Elena prašė savo tėvo 
pagalbos: „Padėk jai, atsiimk 
ją”. Kaip tik tuo momentu iš
girdo lėktuvėlio garsą ir pa

PADĖKA
A.tA.

IRENA JAKŠTIENĖ
Mūsų mylima Motina, Sesuo ir Pusseserė mirė 1998 

m. liepos 4 d. Honolulu, Hawaii. Gyveno St. Petersburg, 
Florida; anksčiau Čikagoje. Palaidota liepos 11 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse šalia a.a. vyro Jono Jakščio.

Nuoširdžiai dėkojame Erikai Dilytei Brooks už maldas 
koplyčioje ir kapinėse.

Esam dėkingi Korp! Neo-Lithuania ir Vaclovui Ma
žeikai už atsisveikinimą laidotuvių namuose.

Gili padėka visiems mūsų ir a.a. Irenos draugams 
atsilankiusiems koplyčioje ir laidotuvėse.

Širdingai dėkojame už mums pareikštą užuojautą 
žodžiu, laiškais ir spaudoje; už gėles ir už aukas šv. Mi
šioms ir Almos Fondui.

Ypatinga padėka Onutei Šiaudikienei ir Nijolei Shut- 
terly už suteiktą pagalbą mums ir a.a. Irenai jos ligos 
metu.

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už sąžinin
gą ir malonų patarnavimą.

Liūdintys: Jūratė ir Jerome Landfield, Edas ir 
Hannelore Puodžiūnai, Mara Jurcienė.

AJA.
MYKOLUI JAGUČIUI

mūsų klubo nariui mirus, jo žmonai, klubo narei 
AMALIJAI ir visiems giminaičiams bei artimiesiems 
reiškiame širdingiausią užuojautą ir drauge visi išgy
vename gilaus liūdesio valandas.

Daytona Beach Lietuvių klubas
Florida.

Ilgametės Lietuvos Dukterų draugijos narei

A.fA.
ONAI BRIEDIENEI

baigus šią žemišką kelionę ir palikus savo mylimuo
sius — vyrą JUOZĄ, dukrą DALIĄ STONIENĘ su 
šeima, pusseserę JŪRATĘ PEČIŪRIENĘ bei visus 
artimuosius, reiškiame gilią užuojautą šeimai ir dali
namės šia skaudžia netektimi.

Detroito Lietuvos dukterys

matė mažą, senoviškai atro
dantį lėktuvą, skrendantį į 
pietų pusę. Gal tai buvo tik 
sutapimas, o gal kas daugiau.

Keletą valandų vėliau, dar 
prieš saulei patekant, mūsų 
motina, Ęronė Gustaitienė, at
siduso paskutinį kartą. Sėdė
dama prie jos, stebėjau atei
nantį rytą, klausydama 
paukščių aušros simfonijos 
medžiuose už jos lango. Ir taip 
sėdėdama, lyg pamačiau savo 
motiną pirmą kartą, visai ki
taip negu ją pažinojau, ne 
kaip mano motiną, bet jaunu
tę, pilną gyvybės, grakščią, 
laisvą — tokią Bronę tikriau
siai pažinojo jos mylimas, ją 
mylintis Antanas.

Bronė Gustaitienė palaidota 
po ąžuolu Oakvvood kapinėse, 
Chelsea miestelyj, Michigan, 
dukters Jūratės šeimos skly
pe. Jau seniai ten padėta gra
nito lentelė, įrašyta „In Me- 
moriam” Antanui Gustaičiui 
— niekad nerasta, kur jis pa
laidotas, niekad daugiau ne
sužinota apie jo paskutinius 
mėnesius kalėjime — ir po jo 
vardo įrašytas Bronės vardas, 
ir gimimo data. Liko tik dar 
įrašyti jos mirties metus. Mi
šios buvo prie Howell mieste
lio, Šv. Augustino bažnyčioj, 
kurios aplinka primena Lietu
vos kaimą.

Jei kas nori, galima a.a. Bro
nę Gustaitienę atsiminti, au
kojant Šv. Augustino našlaičių 
namams Marijampolėje. (St. 
Augustine’s Church, 6481 
Faussett Rd., Howell, Michi
gan, 48843-8209. Pažymėti: 
„Children’s Home”).

Rasa Gustaitytė

• Charakterio žmonės yra 
sąžinė kultūrinės bendruome
nės, kuriai jie priklauso.

R.W. Emerson

Gen. A. Gustaičio giminės svečiuojasi Aukštojoje Fredoje (apie 1930 m.). Priekyje — Antanas ir Bronė Gus
taičiai. Mažoji Jūratė (ant močiutės kelių) yra vienintelė, išlikusi gyva iš visų tų žmonių, esančių fotografijoje. Antanas ir Bronė Gustaičiai su Jean Batten, aviatore iš Anglįjos.
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Atvykite į Marąuette 
parką šeštadienį, rugsėjo 19 
d., ir dalyvaukite „Chicago 
Lawn Fest ‘98" festivalyje. 
Bus visokių įdomybių, infor
macijos, vaišių. Pelnas skiria
mas apylinkių mokykloms.

Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos choras repeticijas 
pradėjo rugsėjo 10 d. Repetici
jos vyksta Pasaulio lietuvių 
centre ketvirtadieniais, 7 vai. 
vak. Choro vadovės ir valdyba 
maloniai kviečia naujus na
rius prisidėti savo balsais, gies
me garbinant Dievą.

John Shimkus, lietuvis at
stovas JAV Kongrese, puikiai 
pristato Lietuvą ir lietuvių rei
kalus — tuo jau ne kartą ga«- 
vome progų įsitikinti. Jo pa
gerbimą ir padėką už gražiai 
atliktus darbus rengia J. 
Shimkus rėmėjų komitetas 
spalio 4 d., 12:30 vai. p.p., Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti.

Janina Pileckienė, Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės 
Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelio pirmininkė, gimnazi
jos paramai surinko ir į Vokie
tiją pasiuntė 602 dol.

Filisterių Skautų s-gos 
Čikagos skyriaus sueiga 
penktadienį, rugsėjo 18 d., 
7y.v. vyks Tėvų Jėzuitų kle
bonijoje, Čikagoje. Laukiama 
visų narių dalyvavimo.

ATGAIVA IR KŪNUI 
IR DVASIAI

Ar kada • nors, šeštadienio 
sulaukę, susimąstėte, kur ne 
tik smagiai, bet ir turiningai 
savaitgalį praleisti? O galbūt 
toks klausimas niekada ir ne
iškilo, ries vasarą tai šen, tai 
ten galėjai prasiblaškyti rengi
nyje, žadėjusiame, taip sa
kant, atgaivą ir kūnui, ir dva
siai. Tačiau tą pačią renginių 
vis dar trokštančią Čikagos 
lietuvių publiką pasižmonėti 
pakviečia vieni ir tie patys, ge
rai pažįstami vietiniai links
mintojai. „Varge, — pagalvoji 
grįžęs namo, — nejaugi»tai 
viskas? Nejaugi nėra kitų, ku
rie priverstų iš namų ištrū
kusį tautietį vis dėlto atkreip
ti dėmesį į scenoje prie mikro
fono stovintįjį, suklusti išgir
dus pievoje beskambėjusią 
melodiją ar šmaikštų žodį”.

O gal tokia atgaiva — rug
sėjo 19 d. PLC Lemonte ren
giamas „piknikas su 'Studija 
R’ ”? Šventės reklama nenu
maldomai perša mintį, jog bus 
tai, ko niekuomet Čikagos lie- 
tuvija dar neregėjo. Pasirodo, 
yra ir kitų veidų — tereikia 
panorėjus paieškoti. Nustebau 
išgirdusi, kad dalyvauti žada 
ir Lietuvoje prieš dešimtmetį 
— du visu ryškumu spindėju- 
sios estrados žvaigždės, ir pir
muosius žingsnius žengią nau
jokai, ir amerikiečių publikai 
žinomi, lietuviško kraujo tu
rintys muzikantai.

Tai šauni proga išgirsti ori
ginalų Liutauro Čepracko vo
kalą. Nors jis jau nemažai lai
ko gyvena JAV, neteko jo čia 
regėti scenoje. Seniai begir
dėtą 8-ojo dešimtmečio popu
liarią Lietuvos estrados daini
ninkę Violetą Rakauskaitę 
prisimena ne vienas vidutinio 
ar vyresnio amžiaus lietuvis. 
Artūras Blažukas — šių dienų 
muzikos pasaulyje žinomas 
muzikantas ir dainininkas. 
Ypač vilioja lietuvių kilmės 
amerikiečiai muzikantai, ku
rių pavardės ar jų vadovau
jamų grupių pavadinimai ne 
vienam, neseniai Amerikoje 
įsikūrusiam, tautiečiui mažai 
ką sako. Smalsu išgirsti profe
sionalus, pasirengusius pasi
rodyti ne amerikietiškajai, o

D. Bindokienė, Paulius 
Jurkus, Daiva Kimtytė, 
Živilė Šilgalienė dalyvaus 
Antano Lipskio parodos atida
rymo ir jo naujosios poezijos 
knygos „Rausvas dagio žie
das” sutiktuvių vakare Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte, 
šį šeštadienį, rugsėjo 19 d., 7 
vai. vak. Visuomenė maloniai 
kviečiama kultūringai praleis
ti šeštadienio vakarą gražioje 
muziejaus aplinkoje.

Nepamirškite ketvirta
dienio vakare, 7 vai. (rug
sėjo 17 d.), atsisukti 23 TV ka
nalą ir pasižiūrėti lietuvių te
levizijos programos. Jos ko
kybė jau pačioje pradžioje 
buvo aukšta, bet dar vis 
gerėja — kiekvieną savaitę 
pateikiamos naujausios žinios 
iš Lietuvos, įdomių reportažų 
apie įvairius kultūrinius 
įvykius, muzikos ir kt. Ta pati 
programa pertransliuojama ir 
šeštadienio ryte, 7 vai. Para
ginkite savo vaikučius pasi
žiūrėti lietuviškos televizijos 
programos, užuot tuščių ir 
dažnai pilnų smurto veiksmų, 
pieštų „cartoons”.

Rugsėjo 20 d. bus aukoja
mos šv. Mišios ir po to vyks 
piknikas buvusiems Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos, Ga- 
ry, IN, parapijiečiams bei jų 
draugams, Jagiella ūkyje, 
15104 Hancock Str., į pietus 
nuo Leroy, IN, prie 231 kelio. 
Mišias 12 vai. dieną aukos 
prel. Ignas Urbonas.

lietuviškajai auditorijai. Vie
nas jų — Kęstas Stančiauskas 
su džiazo grupe „Street Dan- 
cer”. Vytas Beliaška, atliekan
tis vadinamąją eksperimenti
nę muziką, ketina pasirodyti 
su grupe „Virtual Party”. Ti
kiuosi, jog ne man vienai knie
ti išvysti modernaus šokio tru
pę, kurioje šoka, nepaprasta 
plastika pasižymintys, akto
riai Haroldas ir Vaidas. Na, o 
satyros ir humoro teatro .Ant
ras kaimas”, vadovaujamo Eu
genijaus Būtėno — jau pats 
pavadinimas iškalbingas. Tie
siog sakyte sako: „Išgirsi — 
nenusivilsi”, Jaunimui, tiems, 
kas mėgsta šiuo metu Lietu
voje populiarią muziką, keti
nama surengti diskoteką 
„Naujoji karta”. Matyti, šįkart 
iš tikrųjų sumanyta prablaš
kyti, išjudinti ir jaunus, ir se
nus, suruošiant ne tik origina
lią kultūrinę programą. Di
džiausia staigmena, ko gero, 
turėtų tapti laimėjimų pagrin
dinis prizas — bilietas kelio
nei į Lietuvą — kurio laimė
toju gali tapti kiekvienas, tą- 
vakar nusipirkęs bilietą į pik
niką.

Lina Minkevičiūtė

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

(1/2 bL į Šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJKedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-7764742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šefitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

Dar yra bilietų į „Drau
go” metinį pokylį rugsėjo 20 
d., 4 vai. p.p., Martiniųue 
salėje. Kreipkitės į dienraščio 
administraciją.

Tik pagalvokite: pirmasis 
100 naujų prenumeratorių, 
gyvenančių JAV, gali užsi
sakyti visiems metams „Drau
gą” už 60 dol.! (Paprastai pre
numerata yra 95 dol. me
tams). Tą galima pasiūlyti su 
JAV LB Kultūros tarybos, Lie
tuvių fondo ir „Draugo” ad
ministracijos pagalba. Pasi
naudokite proga.

Lithuanian Mercy Lift 
pokylis, įvykęs praėjusį šeš
tadienį, rugsėjo 12 d.,
puošnioje Chicago Cultural 
Center salėje, sutraukė gražų 
būrį rėmėjų ir garbių svečių, 
tarp kurių buvo ir Lietuvos 
prezidento žmona Alma 
Adamkienė. Platesnį repor
tažą spausdinsime rytoj.

Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų orga
nizacijos narių susirinkimas 
šaukiamas rugsėjo 18 d.,
penktadienį, 6:30 vai. vak., 
6820 S. Washtenaw — Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje. Į susirinkimą atvyks nau
jasis 8-tos apygardos (district) 
policijos vadas James Molloy 
ir atsakys į susirinkusių klau
simus; taip pat dalyvaus 15- 
tos apylinkės atstovas Virgil 
Jonės. Kviečiami ne tik nariai, 
bet visi, apylinkėje gyvenan
tys lietuviai. Po susirinkimo 
bus kavutė.

Žurnalistas Juozas Žygas
šiuo metu keliauja Europoje. 
Jis rašo savo draugams: 
„Sveikinimai iš šlapio Pa
ryžiaus — iš 27 kelionės die
nų, 26 d. buvo lietingos. Lai
mė, kad viešbutį turime pa
čiame miesto centre...” įr 
anksčiau jis skundėsi, kad 
oras labai blogas — dideli vė
jai ir šalta.

Kun. Algirdo Palioko, SJ,
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos Lemonte kape
liono, 25 metų kunigystės 
šventė rengiama spalio 11 d. 
Šv. Mišios bus aukojamos 11 
vai. r., o pagerbimas ir pietūs 
— 12:30 vai. p.p. Pasaulio lie
tuvių centre, 14911 127th
Str., Lemont, IL. Šventės ruo
šimu rūpinasi Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos taryba. Rezer
vuokite vietą, skambindami 
630-257-6675 arba 630-257- 
8346.

Dail. Rasa Sutkutė ruošia 
scenos dekoracijas Vytauto 
Juozapaičio koncertui, kuris 
bus sekmadienį, rugsėjo 27 d., 
3 vai. p.p., jaunimo centre. Bi
lietus iš anksto galima gauti 
„Seklyčioje” ir Pasaulio lietu
vių centro parduotuvėlėje.

• Parduodame lėktuvo 
bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
Travel, tel. 847-392-6320.

(sk.)

• Lemonte TRANSPAK
įstaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. Tel.
1-630-257-0497.

(sk.)

• Pinigai, siuntiniai, bal
dai, automobiliai. TRANS
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1- 
773-838-1050.

(sk.)

• Legaliai galiu išrūpinti 
„Sočiai Security” iki spalio 30 
d. E. Šumanas, tel. 1-708-720- 
2651.

(sk)

Žvaigždutė
RhMMflEsJL'* S * J ' Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus

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

Piemenėlio draugystė
Piešė dail. J. Paukštienė

AMERIKA

Amerika, Amerika,
Ar tu labai toli?
Amerika, Amerika,
Ar tu labai graži?
Amerika ir Lietuva —
Gražiausioji daina.

Rūta Dirsytė, 9 m. 
Vilniaus Menų darželio

„Dainorėlis” 2 kl. mokinė

KODĖL VARGSTA KAIP 
ŽIRNIS PRIE KELIO

Turbūt, visi suprantame, jog 
jeigu žmogus sakosi „gyvenu, 
kaip žirnis prie kelio”, vadina
si, gyvena blogai, niekas su 

■juo nesiskaito, visi jį skriau
džia. Tokį prasto gyvenimo ly
ginimą su žirniu prie kelio tu
rime ne tik mes, taip sako len
kai, rusai ir kiti mūsų kai
mynai.

Aiškinti šio pasakymo kilmę 
bene pirmieji ryžosi lenkai. 
Garsus jų etnografas Oskaras 
Kolbergas (vienas — penkias
dešimt trečiasis tomas yra 
skirtas Lietuvos dalykams) 
kažkur prie Krokuvos yra už
rašęs tokį pakelės žirnio aiški
nimą. Girdi, buvę laikai, kai 
ne vaikinai merginas lankyda
vę, o merginos pačios pas vai
kinus eidavo. Ėjo kartą būre
lis tokių merginų pas vaikinus 
paviešėti. Žiūri, prie kelio žir
niai. Kad kibs merginos į 
žirnius, net vaikinus pamiršo, 
kol žirnių prisivalgė, ir smar
kiai pavėlavo. Anie labai su
pyko ir nuo to laiko patys pra
dėjo merginas lankyti, o mer
ginos daugiau nedrįso pas vai
kinus eiti. Šis aiškinimas 
mums šiandien tik šypseną 
kelia, o posakio apie žirnį prie 
kelio nepaaiškina.

Rusų etnografas Sergejus 
Maksimovas, parašęs ir knygą 
„Sparnuoti žodžiai”, jau daug 
gudriau mėgina surasti žirnio 
prie kelio pradžią. S. Maksi
movas pasakoja, kad toks pa
sakymas atsirado tada, kai ru
sai, skverbdamiesi į negyvena
mas žemes, į Sibiro n ’škus, 
patys patyrė daug vargo. No

rėdami padėti kitiems“ pana
šaus likimo žmonėms, specia
liai pakelėse statydavo tro
beles, jose palikdavo maisto, 
apie jas pasodindavo kokių 
nors augalų, kad jais galėtų 
pasinaudoti, pro šalį eidamas, 
alkanas keleivis. Tokia pagal
ba ypač pravertė iš Sibiro bė
gantiems katorgininkams.

Šis aiškinimas daug tikres
nis. Tačiau lenkų akademikas 
Julianas Kryžanovskis abu ką 
tik atpasakotus aiškinimus 
pavadino tiek mūsų mokslo 
nuodėmėmis, o žirnio prie ke
lio atsiradimą aiškina pačiu 
paprasčiausiu būdu. Žirniai 
maistui mūsų kraštuose sėja
mi nuo senų seniausių laikų. 
Pasėtus prie kelio žirnius vi
sados apskainiodavo praeiviai, 
ypač kokie alkani klajūnai, 
kurių anksčiau netrukdavę, 
vadinasi, žirniui prie kelio iš 
tikrųjų buvę bloga, todėl ir at
siradęs rtiūsų posakis. Kurioje 
viątoje — ar prie Krokuvos, ar 
Sibire, ar dar kur kitur — ir 
kada jis atsirado, šiandien, 
turbūt, niekas nepasakys. Tie
są sakant, toks posakis visiš
kai savarankiškai galėjo atsi
rasti ir keliose vietose, svarbu 
tik, kad ten būtų auginami 
žirniai.

Algirdas Sabaliauskas 

AUKA NEVELTUI

Vasario 16-oji... Kiek daug 
pasakantys žodžiai! Tai ir su
kilėlių kovos, ir pavojingi 
knygnešių žygiai iš Tilžės į 
Lietuvą, ir trėmimai į šaltąjį 
Sibirą, ir už laisvę pralietas 
kraujas, ir dabar plevėsuo
jančios trispalvės.

Kaip žinome, prieš 80 metų 
buvo pasirašytas ir paskelbtas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
aktas. Tačiau laisva mūsų Tė
vynė buvo labai trumpai. Tar
si didžiulis, ugnimi spjaudan
tis slibinas atslinko 1940-ieji... 
Horizontas aptemo nuo karo 
dūmų, griaudė šūviai, o tūks
tančiai mokytojų, kunigų, švie
sių Lietuvos žmonių bei laukų 
artojų gyvuliniuose vagonuose 
buvo vežami į Rytus, į baisųjį 
Sibirą.

Viename iš vagonų buvo ir 
mano senelis su tėvais, bro
liais ir seserimis. Tada senelis 
buvo dar jaunas, tik ką vedęs. 
Dešimt metų jis kentėjo lage
riuose ir sunkiai dirbo šach
tose vien todėl, kad buvo lietu
vis, mylėjo žemę.

Mano senelė su maža mer
gyte ant rankų (mano mamy
te) liko viena. Norėjo išvežti ir 
ją, tačiau, matyt, saugojo Die
vas — kratos metu senelei pa
vyko pasislėpti po lova. Kaip 
dabar ji man pasakoja, tada 
ieškojo visur, net po krosnimi, 
po lovomis, tačiau po ta, kur 
slėpėsi, taip ir nepažiūrėjo... 
Mano mamytė tada buvo vos 
pusės metukų. Kratos metu 
gulėjo lopšyje. Vienas stribas 
norėjo ją pasiimti — žinojo, 
kad senelė būtų dukros neati
davusi, išlindusi iš slėptuvės, 
tačiau kitas atkalbėjo. Vėliau 
senelė slapstėsi pas kaimynus 
— geri žmonės nelaimėje ne
paliko.

Teresė Aleknavičiūtė, 
Alytaus Putinų vidurinės 

mokyklos 8 kl. mokinė.
(Bus daugiau)

MŪSŲ DIENOS 
Trečiadienis

Trečiadienis — spaudos die
na. Buvo įvairių užsiėmimų: 
rašėme korespondencijas, 
skaitėme įvairius žurnalus, 
apklausinėjome mokytojas ir 
darbininkus. Vakare žaidėme 
žaidimus susijusius su laik
raščiais. Visi stovyklautojai 
susiskirstė į grupes. Buvo 
daug stočių, kuriose žaidėme 
įvairius žaidimus. Pvz., vie
noje stotyje reikėjo lenkty
niauti poromis, užsikišę laik
raštį už nugaros. Buvo labai 
smagi diena.

Vakarė Petroliūnaitė, 
Jaunųjų Ateitininkų 

stovykla Dainavoje 1998.
(„Dainavos knygų lentyna”).

SUNKU ŠEŠTADIENIAIS

Kiekvieną šeštadienį atsike
liu anksti rytą ir stengiuosi 
būti gerai nusiteikusi. Tačiau 
prisimenu, kad reikia eiti į 
šeštadieninę mokyklą. Nors 
visi sako, kacj šeštadieninė 
mokykla yra beveik tokia pat 
kaip ir angliška, bet mano ma
nymu yra didelis skirtumas. 
Aš manau, kad lietuviai dau
giau rūpinasi savo jaunimu, 
nes mes privalome išlaikyti 
savo gražią kalbą ir tauto
saką.

Lankyti šią mokyklą yra la
bai sunku: reikia dvigubas pa
mokas ruošti ir lankyti mo
kyklą šeštadieniais. Vėliau, 
bet ne dabar, gal aš subręsiu 
ir padėkosiu visiems lietu
viams, kurie man padėjo per 
šiuos lankymo metus.

Dabar atsiprašau visų, ku
riems aš buvau nemaloni. Aš' 
žinau, kad jūs tikrai norite 
padėti man užaugti gera ir 
stipria lietuvaite.

Daina Valaitytė, 9 klasės 
mokinė. Čikagos lit. m-la

„GELEŽINIO VILKO” 
BŪRELIS

Šiais metais „Geležinio Vii-- 
ko” istorijos būrelis dirbo kar
tu su svečiais. Būdama šio 
būrelio vadovė, aš daug dau
giau išmokau ir supratau, ką 
reiškia atsakomybė, nes reikė
jo įtemptai dirbti. Reikėjo 
skambinti atstovams, galvoti 
kaip pagerbti svečius ir ku

riuos klausimus klausti. .Man 
ypač padėjo vienas iš mano 
geriausių draugų Arūnas Ka- 
ralis. Šiais metais mes turė
jom daug svečių. Pažymėtini: 
tėvas A. Saulaitis, kuris įdo
miai pasakojo apie tikėjimą 
Lietuvoje. Toliau — Lietuvos 
prezidentas Valdas* Adamkus. 
Jis pasakojo, kaip vargsta Lie
tuvos žmonės ir kaip Amerika 
turėtų jiems padėti. Aplankė 
kandidatas į Lietuvos prezi
dentus Vaidotas Žukas. Trečią 
kartą mus aplankė Arvydas 
Žygas. Jis pasakojo, kaip rei
kia įtraukti mokinius į pasi
kalbėjimus. Mūsų paskutinia
me susirinkime dalyvavo Aud
rė Budrytė. Ji būdama teatro 
aktorė, įdomiai pasakojo apie 
savo praleistą laiką Lietuvoje. 
Dalyvaudama istorijos būrely
je pajutau daug meilės ir pa
triotizmo Lietuvai. Šis istori
jos būrelis išliks ilgai mano 
prisiminimuose.

Kristina Jonušaitė, 10 kl. 
mok. Lemonto Maironio lit. 
m-la (1996/97 m. Moksleivių

metraštis)

PAGALVOKITE NR. 16 
ATSAKYMAI

1. A. Sabonio motinos var
das yra Milda, o M. Jordano 
motinos vardas Delores. 2. Ko
lumbo ketvirtosios kelionės 
įgulos žtnonės 1503 metais 
pastebėjo Amerikos indėnus 
žaidžiant guminiu kamuoliu. 
Europą apie gumą pasiekė 
žinios 1615 m. 3. Milijonų 
metų slinktyje lsįikas dėimari- 
tus paverčia į grafitą. Moks
lininkams kilo klausimas, ar 
galima grafitą atversti į dei
mantą? Rasta, kad tai įma
noma, naudojant didelį spau
dimą ir aukštą temperatūrą. 
Šis bandymas 1955 m. pavyko 
amerikiečiams. 4. Šukos. 5. 
Žirniai. 6. Šermukšnis. Pagau
tos šalčio uogos, esti skanios 
valgyti. Uogienė, pastilė ir 
marmeladas dar skanesni. Iš 
uogų gaminami kisieliai ir 
kompotai. Iš šermukšnio tvir
tos medienos gaminamos de
talės mašinoms. Šermukšnis 
yra reikalingas gydytojams, 
bitininkams, chemikams ir 
odininkams. Šermukšnio uo
gomis maitinasi daugelis nau
dingų paukščių. 7. Kiškis pa
miršo 3, 9 ir 11.

PAGALVOKITE NR. 17

1. Kuriais metais Europoje 
atsirado pirmoji Veterinarijos 
mokykla? 2. Kiek laiko rusai 
valdė Alaską? 3. Ar yra karš
tesnių žvaigždžių už Saulę? 
(Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis). 
4. Daug namukų per lauką 
nurūko (nubėgo)? 5. Debesyse 
gimus, debesyse augus, žemėn 
nukritus, ašarėle rauda? 6. 
Kas ir kada atnešė į Lietuvą 
ąjerus? 7r(Brėžinėlis). 
įrašykite vienženklius skait
menis nuo 0 iki 9, išskyrus 
penketą taip, kad apskritimu
ose esančių skaičių sumos 
būtų lygios ir didesnės už ver
tikalių, horizontalių ir įstrižų 
inijų skaičių sumą.




