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Norvegija žada visokeriopą 
paramą Lietuvai

Oslas, lapkričio 3 d. (Reu
ters, BNS) — Norvegija sieks, 
kad Baltijos valstybės būtų 
priimtos į NATO, taip sustip
rinant sąjungos šiaurinį spar
ną, besiribojantį su nepastovia 
Rusija, pirmadienį pareiškė 
Norvegijos premjeras Kjell 
Magne Bondevik.

„Toli šiaurėje įsikūrusiai 
Norvegijai svarbus šiaurinis 
NATO plėtimosi proceso mat
muo”, sakė K. M. Bondevik 
bendroje spaudos konferenci
joje su viešinčiu Lietuvos 
premjeru Gediminu Vagnoriu
mi.

G. Vagnorius, kalbėdamas 
apie balandžio mėnesį vyk
siantį NATO viršūnių susiti
kimą Vašingtone, sakė, jog 
Lietuva tikisi, „kad durys taps 
atviresnės”.

„Manau, kad 1990-aisiais 
nelabai daug kas iš mūsų iš 
tiesų tikėjo, kad Baltijos val
stybių nepriklausomybė bus 
pripažinta. Todėl mes turime 
pagrindo manyti, kad mūsų 
narystės NATO byla nebus 
sunkesnė ir sudėtingesnė, 
negu mūsų nepriklausomybės 
pripažinimas”, sakė Lietuvos 
ministrų kabineto vadovas.

Norvegijos Stortingo (parla
mento) prezidentė Kirsti Kolle 
Grondahl susitikime su prem
jeru G. Vagnoriumi gyrė Lie
tuvos santykius su kaimynais 
bei Karaliaučiaus sričiai tei
kiamą humanitarinę pagalbą.

Susitikime buvo kalbėta 
apie Lietuvos ir Norvegijos 
parlamentų bendradarbiavi-

Biudžeto lėšomis neturėtų būti 
„lopomas” Seimo rūmų stogas

Vilnius, lapkričio 3 d. 
(Elta) — Seimo LDDP frakcija 
griežtai pasisako prieš pasiū
lymą kitais metais iš biudžeto 
lėšų finansuoti Seimo salės re
konstrukciją.

Antradienį spaudos konfe
rencijoje šios frakcijos narys

Žmonės nenori
„pietauti per

saulėlydį”
Vilnius, lapkričio 3 d. (BNS)

— Seimo liberalų frakcijos 
narys Alvydas Medalinskas ti
kisi, kad vyriausybė apsvars
tys galimybę atsisakyti šį pa
vasarį įvesto I juostos laiko ir 
sugrąžinti ankstesnįjį II juos
tos laiką.

Pirmadienį vyriausybė pas
kelbė, kad premjeras ir vy
riausybės kancleris Jokia for
ma” nepritarė laiko juostos 
pakeitimui, o toks nutarimas 
Europos reikalų ministrės 
Laimos Andrikienės buvo pa
rengtas nesitarus su jais.

„Tai leidžia tikėtis, kad da
bar, kai vyriausybėje nebėra 
ministrės L. Andrikienės, vy
riausybė galės ramia sąžine 
priimti sprendimą gyventi tuo 
laiku, kuriuo seniau gyve
nom”, spaudos konferencijoje 
antradienį sakė A. Medalins
kas.

Ironizuodamas, kad dabar 
Lietuvos gyventojai turi „uni
kalią galimybę pietaudami 
grožėtis saulėlydžiu”, liberalas 
išreiškė viltį, kad vyriausybė 
grįš prie šio klausimo sprendi
mo, atsižvelgdama į visuo
menės apklausos rezultatus.

Praėjusią savaitę vyriau
sybės kancleris Kęstutis Či- 
linskas pažadėjo, jog per tris 
savaites bus atlikta visuo
menės apklausa dėl laiko juos
tos pakeitimo.

mą, užsienio politikos klausi
mus, pasikeista nuomonėmis 
dėl Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje (ES) ir NATO sie
kių.

Vėliau vykusiame susitiki
me Norvegijos UR ministras 
Knut Vollebaek pažymėjo, kad 
jo valstybė tvirtai remia Lietu
vos siekį tapti NATO nare ir 
pasiūlė konsultuoti Lietuvą 
NATO plėtros klausimu.

Pasak K. Vollebaek, taip pat 
labai svarbus valstybių ben
dradarbiavimas Baltijos jūros 
valstybių taryboje (BJVT). 
Norvegįja, kuri šioje taryboje 
perims pirmininkavimą iš Lie
tuvos, žadėjo pasinaudoti Lie
tuvos patirtimi. 11 valstybių 
ir Europos Komisiją vieni
jančiai BJVT Lietuva pirmi
ninkaus iki kitų metų vidurio.

Galimybė pirkti gamtines 
dujas iš Norvegijos buvo ap
tarta Lietuvos finansų mi
nistro Algirdo Šemetos ir Nor
vegijos naftos ir energetikos 
ministrės Maritos Arnstad su
sitikime.

A. Šemeta sakė, jog impor
tuodama dujas iš Norvegijos, 
Lietuva nebūtų priklausoma 
vien nuo Rusijos dujų — ji 
turėtų atitinkamą šaltinį Va
karuose.

„Konkretūs dujų kiekiai yra 
tolesnių derybų objektas. Mū
sų metinis poreikis dabar yra 
2.5 mlrd. kubinių metrų, ta
čiau jei tektų atsisakyti ato
minės energetikos, dujų porei
kis galėtų labai išaugti”, sakė 
finansų ministras A. Šemeta.

Arturas Plokšto sakė, kad 
išleisti tam tikslui apie 4 mili
jonus litų yra per didelė pra
banga. Jo nuomone, yra žy
miai svarbesnių biudžetinių 
poreikių negu pakeisti stogą 
Seimo salėje.

Seimo narys taip pat pripa
žino, kad asmeniškai jam ne
patinka parlamento rūmai, 
nes, pereinant iš vienos vietos 
į kitą, reikia sugaišti apie 10 
minučių.

A. Plokšto nuomone, rekon
strukcijos projekto autorius 
turėtų būti paskirtas konkur
so tvarka. „Tai leistų išrinkti 
geriausią ir pigiausią varian
tą, neapsiribojant vienu archi
tektu, kuris suprojektavo pas
tatą”, sakė parlamentaras.

Kaip jau skelbta, praėjusią 
savaitę Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, susiti
kęs su parlamentinių frakcijų 
seniūnais, tarėsi, ar tikslinga 
rekonstruoti Seimo posėdžių 
salę. Artimiausiu laiku bus 
nuspręsta, ar pavesti rengti 
šios salės rekonstrukcijos pro
jektą.

V. Landsbergio nuomone, 
šiemet padarius projektą, kitų 
metų vasarą galiiha būtų pra
dėti darbus. Sprendimas dėl 
salės rekonstrukcijos galėtų 
būti priimtas, jo nuomone, 
kartu su biudžeto projekto 
svarstymu. Seimo pirmininko 
duomenimis, Seimo visuotinių 
posėdžių salės rekonstrukcija 
kainuotų nuo 3.5 iki 4 milijo
nų litų.

Rekonstrukcijos metu būtų 
atnaujinama susidėvėjusi ven
tiliacija, šildymo technologijos, 
mėginama įleisti į salę dienos 
šviesą pro stogą ir lubas. Par
lamentarų, ypač medikų, nuo
mone, šiuo metu įstatymų lei
dėjai dirba akivaizdžiai pras-

TREČIADIENIS - WEDNESDAY, LAPKRIČIO - NOVEMBER 4, 1998 Nr. 215

Rinkimai Amerikoje neturėtų 
atnešti žymesnių pokyčių

Nuotr.: Konferencijoje „Lietuvos diplomatija XX amžiuje” susitiko (iš kairės) Lietuvds užsienio reikalų minist
ras Algirdas Saudargas, Seimo narys Kazys Bobelis bei Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto 
ir Maltos ordino Kazys Lozoraitis. (Eltai

Vilniaus konferencija — apie šio 
amžiaus Lietuvos diplomatiją
Vilnius, lapkričio 2 d. 

(Elta) — Lietuvos politikų, 
diplomatų, politologų ir isto
rikų žvaigždynas antradienį 
susirinko į Vilniaus universi
teto Teatro salę, kur prasidėjo 
konferencija „Lietuvos diplo
matija XX amžiuje”, skirta 
Lietuvos diplomatijos 80-me- 
čiui ir buvusio užsienio rei
kalų ministro bei diplomatijos 
vadovo Stasio Lozoraičio 100- 
osioms gimimo metinėms.

Dviejų dienų konferencijoje 
bus kalbama apie pirmosios 
nepriklausomybės ir okupaci
jos metų, šių dienų Lietuvos 
diplomatiją bei užsienio politi
ką, organizacijų veiklą.

Pranešimus skaitys Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, užsienio reikalų minis
tras Algirdas Saudargas ir 
ankstesnysis diplomatijos va
dovas Povilas Gylys, buvęs 
Lietuvos derybininkų su Rusi
ja vadovas, krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stankevi
čius, ambasadoriai Vytautas 
Dambrava, Gintė Damušytė, 
Kazys Lozoraitis, žinomi poli
tologai ir istorikai.

Į jubiliejines iškilmes įsilies 
ir Lietuvos diplomatijos pat
riarcho Stasio Lozoraičio vy
resniojo, kuriam šių metų rug
sėjo 5-ąją būtų sukakę 100 
metų, palaikų perlaidojimo ce
remonija. Buvusio užsienio

Opozicijos netenkina kitų metų 
biudžeto projektas

Vilnius, lapkričio 3 d. (Elta) 
— Seimo LDDP frakcijos na
rys Petras Papovas teigia, kad 
ši opozicinė frakcija pritaria 
pačiai idėjai formuoti nedefici
tinį kitų metų valstybės biu
džetą ir taupyti išlaidas.

„Tačiau realiai išnagrinėjus 
Seimui pateiktą projektą, at
rodo, kad taip nėra, nes biu
džetinėms išlaidoms yra skoli
namos lėšos per vertybinius 
popierius, be to, Privatizavimo 
fondas yra naudojamas * biu
džeto reikalams, o ne investi
cijoms ir gamybai plėsti”, sakė 
jis antradienio spaudos konfe
rencijoje.

P. Papovo nuomone, išlaidų

tomis higienos sąlygomis.
Seimo vadovo nuomone,

ateityje reikėtų galvoti ir apie 
elektronikos patobulinimą, 
nes ji susidėvėjusi ir dažnai 
genda balsavimo ir diskusijų 
metu.

reikalų ministro ir diplomati
jos vadovo bei jo žmonos Vin
centos Matulaitytės Lozorai
tienės palaikai iš Italijos į Vil
nių bus atvežti lapkričio 8 die
ną, o dar po dienos juos amži
nojo poilsio priglaus Kauno 
Petrašiūnų kapinės.

Iškilmingas minėjimas ir 
koncertas Nacionaliniame 
dramos teatre Vilniuje rengia
mas lapkričio 7-ąją. Būtent 
šią 1918 m. dieną užsienio rei
kalų ministras Augustinas 
Voldemaras, kuris vadovavo ir 
laikinajai vyriausybei, pradėjo 
eiti savo pareigas. Todėl lapk
ričio 7-oji istorikų vadinama 
oficialiu ministerijos gimtadie
niu.

Lietuvos diplomatinės tar
nybos struktūra nuolat kito. 
Pradžioje ją sudarė Bendrasis 
ir Informacijos, o vėliau — 
Bendrasis, Rytų, Europos 
Centro ir Vakarų departamen
tai. Po to jie buvo pertvarkyti į 
Politikos, Administracijos, 
Teisių bei Ekonomikos depar
tamentus.

Pastebimai didėjo ir dar
buotojų skaičius. Nuo kelių 
darbuotojų 1918 metais ji 
buvo išplėsta iki beveik 220 
etatų okupacijos išvakarėse. 
1940 m. pradžioje ministerija 
turėjo 218 darbuotojų, iš kurių 
123 dirbo Lietuvoje, 95 — pa
siuntinybėse ir konsulatuose

taupymas lieka tik šūkiu. Jo 
duomenimis, šiais metais val
dymo išlaidos sudarė 3 proc., o 
kitais jos sudarys 3.1 proc.

Parlamentaras įsitikinęs, 
kad Savivaldybių biudžetų fi
nansinių rodiklių patvirtinimo 
įstatymo projektas yra pa
rengtas, pažeidžiant Savival
dybių pajamų formavimo me
todikos įstatymą.

P. Papovas apgailestavo, 
kad vyriausybė pateikė Sei
mui šį projektą nesuderinusi 
su Savivaldybių asociacija. 
Tuo tarpu įstatymas numato, 
kad turi būti pateiktas derybų 
protokolas tarp Savivaldybių 
asociacijos, Finansų ministeri
jos bei Valdymo reformų ir sa
vivaldybių reikalų ministeri
jos. Seimo narys sakė, kad 
šiuo metu derybos tarsi vyks
ta, tačiau derybų protokolo kol 
kas nėra nei su išlygomis, nei 
be jų.

užsienyje.
1918-1940 m. Lietuva turė

jo 12 užsienio reikalų minist
rų, buvo įkūrusi 15 pasiunti
nybių užsienyje. 1940 m. sau
sio 1 d. Lietuva turėjo 12 kar
jeros konsulatų.

Okupacijos metais už
sienyje likusi Lietuvos diplo
matinė tarnyba buvo vieninte
lė valstybinė Lietuvos institu
cija, 1940 m. protestavusi 
prieš krašto aneksįją. Atsaky
dama į pasiuntinių pasiprieši
nimą, sovietų valdžia ėmė. nai
kinti Lietuvos diplomatinę 
tarnybą bei Lietuvoje likusius 
jos narius. Dalis jų netrukus 
atsidūrė Sibire. Kitus, tebegy
venusius užsienyje, bandyta 
apgaulės keliu įkalbėti grįžti į 
Lietuvą. Kai tai nepavyko, iš 
jų buvo atimta Lietuvos pilie
tybė, konfiskuotas turtas.

Dabar URM ir daugiau kaip 
40 Lietuvos ambasadų, nuola
tinių misijų bei konsulatų dir
ba 280 diplomatų.

* Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto pirmi
ninko Algirdo Katkaus nuo
mone, daugelį metų besitę
siantis šmeižtas, nepagrįsti 
kaltinimai ir psichologinis te
roras turi aiškų tikslą: diskre
dituoti Lietuvos Seimo pirmi
ninką profesorių Vytautą 
Landsbergį, sutrikdyti jo dar
bą ir veiklą. „Analizuojant 
šmeižtų kampanijos braižą ir 
metodus, galima daryti išva
dą, kad egzistuoja Lietuvai 
priešiška grupuotė, į kurią 
įtraukiami net Seimo nariai 
bei visuomenės informavimo 
priemonės”, pažymi A. Katkus 
savo pareiškime. Jo nuomone, 
laikas pasakyti, kad panašūs 
veiksmai diskredituoja visuo
menės ir užsienio valstybių 
akyse ne tik valstybės vado
vus, bet ir pačią valstybę.

(BNS)

* Vienuolika kredito 
unijų, įsteigtų įgyvendinant 
Pasaulio kredito unijų tarybos 
projektą, šiemet sausio-rugsė- 
jo mėnesiais uždirbo 35,560 li
tų pelno. Kredito unijose yra 
1,092 nariai, Jų turtas spalio 
1 d. sudarė 2.86 min. litų. Nuo 
1994 m. Lietuvoje įgyvendina
mi du tarptautiniai projektai, 
skatinantys kredito unijų stei
gimą Lietuvoje. Pirmuoju už
siima Kaune atidaryta Kana
dos Quebec provincijos kredito 
unijų konfederacijos atstovy
bė. Antrasis — finansuojamas 
JAV tarptautinės plėtros 
agentūros ir remiamas Pasau-

Vašingtonas, lapkričio 3 d. 
(Reuters-BNS) — Pirmadienį 
pasibaigus JAV Kongreso rin
kimų kampanįjai, apklausos 
rodė, jog demokratai nepatirs 
didesnių politinių nuostolių po 
prezidento Bill Clinton skan
dalo.

Antradienį vykstančių „ka
dencijos vidurio” rinkimų iš
vakarėse atliktos dviejų JAV 
televizijos tinklų apklausos 
nežadėjo didesnių Kongreso 
perversmų. Jų duomenimis, 
rinkėjai beveik vienodai teikia 
pirmenybę tiek demokratams, 
tiek respublikonams.

Kitos apklausos rodė, kad 
demokratų pozicijos turi ne
žymų polinkį stiprėti, ir kad ši 
partija net gali nustebinti opo
nentus netikėtu stipriu pasiro
dymu.

Antradienio rinkimuose var
žomasi dėl visų 435 Atstovų 
Rūmų vietų, 34 Senato vietų, 
36 valstijų gubernatorių postų 
ir tūkstančių mažesnių val
stijų bei apygardų lygio postų. 
Kai kas laiko šiuos rinkimus 
referendumu, ar prieš B. Clin
ton turi būti pradėta apkalta. 
Tačiau kiti juos laiko nieko

Izraelio premjeras pažadėjo 
vykdyti taikos susitarimą

Jeruzalė, lapkričio 2 d. 
(AP-BNS) — Izraelio premje
ras Benjamin Netanyahu tvir
tina vykdysiąs taikos susita
rimą „žemė mainais į saugu
mą”, nors šio dokumento pat
virtinimas vilkinamas Izrae
lyje. Tai B. Netanyahu pa
reiškė, pirmadienį telefonu 
kalbėdamasis su palestiniečių 
vadovu Yasser Arafat.

„Y. Arafat neprieštaravo B. 
Netanyahu teiginiui, kad pa
tvirtinus susitarimą vyriau
sybėje ir parlamente, per sa
vaitę po lapkričio 16 d. Izra
elis nedelsdamas pradės vyk
dyti susitarime numatytus 
savo įsipareigojimus”, sakė 
premjero atstovas spaudai 
Aviv Bushinsky.

A. Bushinsky teigimu, Izrae
lis vykdys įsipareigojimus per 
12 savaičių išvesti kariuome
nę iš 13 procentų teritorijų, 
jeigu palestiniečiai įvykdys 
savo įsipareigojimus.

Lietuva gali likti 
už Europos rinkos ribų

Vilnius, lapkričio 3 d. (Elta) 
— Finansų ministerijos pa
rengtą nutarimo projektą, nu
matantį atidėti Lito patikimu
mo įstatymo pataisų svarsty
mą dar metams, nepriklauso
ma finansų žinovė Margarita 
Starkevičiūtė vadina skanda
lu, kuris labai pakenks Lietu
vai.

Dienraštis „Respublika” ra
šo, jog vyriausybės programoje 
lito atsiejimas nuo JAV dole
rio ir susiejimas su euro ir 
JAV dolerio „krepšeliu” turėjo 
būti pradėtas įgyvendinti šių 
metų antrajame pusmetyje.

M. Starkevičiūtė piktinasi, 
kad valdžia tik skelbia norą 
vesti valstybę į Europos Są
jungą, bet nusigręžia nuo euro 
tuo metu, kai visos valstybės 
orientuojasi į bendrą Europos 
rinką. „Mes liksime už bend
ros rinkos ribų. Taip bus su
trukdyta Lietuvos ekonomikos 
integracija į Europos Sąjungą,

lio kredito unijų tarybos, tu
rinčios atstovybę Vilniuje.

(Eltai

nesprendžiančiais rinkimais.
Pasak Reuters, Baltuosius 

Rūmus kontroliuojanti partija 
paprastai pralaimi „kadencijos 
vidurio” rinkimus, ypač Šeš
taisiais vieno prezidento va
dovavimo metais. Tačiau šių 
metų rinkimai, kurių kampa
niją ilgą laiką temdė B. Clin
ton sekso skandalas, gali pa
keisti tokį įprastą reiškinį.

Tačiau respublikonų Nacio
nalinio komiteto pirmininkas 
Jim Nicholson sumenkino ap
klausų duomenis ir numatė 
savo partijos pozicijų susti
prėjimą visose kategorijose. 
Pasak jo, tuomet Respubli
konų partija gautų didžiausią 
daugumą per 50 metų.

Per visą rinkimų kampaniją 
B. Clinton laikėsi tyliai, apsi
ribodamas lėšų rinkimu sava
jai Demokratų partijai. Tačiau 
pastaruoju metu jis davė virti
nę interviu, kuriuose ragino 
demokratų rėmėjus gausiai 
dalyvauti balsavime.

Jis taip pat ragino juoduo
sius ir ispanų kilmės ameri
kiečius aktyviai balsuoti. Šios 
dvi bendruomenės yra svar
bios demokratų rėmėjos.

Izraelio pareigūnų teigimu, 
jie laukia patvirtinimo iš 
Vašingtono, kad palestiniečiai 
pateikė saugumo planą Jung
tinėms Valstijoms.

Pasak A. Bushinsky, Izrae
lio vyriausybė antradienį ir 
trečiadienį susirinks į posė
džius, per kuriuos numatyta 
patvirtinti spalio 23 dieną pa
sirašytą taikos susitarimą.

„Jeigu susitarimą patvirtins 
vyriausybė, lapkričio 11-12 
dienomis jo tvirtinimą svars
tys parlamentas”, sakė pa
reigūnas.

Pasak A. Bushinsky, Y. Ara
fat sakė, kad palestiniečių 
pusė susitarimą jau patvirtino 
ir pradės įgyvendinti savo 
įsipareigojimus, kai prasidės 
pirmasis Izraelio kariuomenės 
išvedimo etapas.

Anot jo, palestiniečiai numa
tę paskelbti „karą su teroriz
mu” ir kurti „efektyvią teisinę 
ginklų konfiskavimo sistemą”.

nes tam reikalingos ne dekla
racijos, o būtent finansiniai in
strumentai, monetarinė politi
ka čia yra vienas iš pagrindi
nių dalykų”, teigia ji.

M. Starkevičiūtė taip pat 
atkreipia dėmesį į didžiulį Lie
tuvos einamosios sąskaitos 
deficitą — 1.5 milijardo JAV 
dolerių. Vyriausybė nesiima 
jokių veiksmingų priemonių 
skatinti eksportą ir mažinti 
importą. Jos nuomone, kai de
ficitas labai padidės, vyriausy
bė išspręs problemą nuvertin
dama litą. „Tai labai pavojin
ga Lietuvai”, įspėja ji.

M. Starkevičiūtės teigimu, 
investuotojai metus lauks, kas 
bus su litu, nes juo niekas ne
pasitikės. Jos tvirtinimu, kaip 
tik šiuo metu yra geriausios 
sąlygos perorientuoti litą, nes 
Lietuvos užsienio atsargos yra 
pačios didžiausios.

KALENDORIUS
Lapkričio 4 d.: Šv. Karolis Bor- 

romeo; Karolina, Vitalis.
Lapkričio 5 d.: Elzbieta, Za- 

charįjas, Judrė, A&vydas.
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TESĖTI PAŽADAI
Skautininkiu/židiniečių ir skautininkų suvažiavimas

2

Šiais metais švenčiame du 
skautiškus jubiliejus, būtent 
80 metų lietuviškos skautijos 
ir 50 metų lietuviško skauta- 
vimo išeivijoje. Lapkričio 14 
d., LSS skautininkių/židinie- 
čių bei skautininkų skyriai 
rengia suvažiavimą Argonne 
Guest House, Argonne, IL. 
Suvažiavimo tema — „Tesėti 
pažadai”.

Mes visi nuo pat mažens, 
tiek šeimoje, tiek organizaci
joje, tiek visuomenėje duo
dame pažadus ir stengiamės 
juos ištesėti. Per paskutiniuo
sius 50 metų, vienas mūsų lie
tuviškos visuomenės didžiau
sių užsimojimų ir tikslų buvo 
išlikti lietuviais, kad galėtume 
padėti Lietuvai atgauti ne
priklausomybę, Lietuva tapo 
laisva. Lietuviškoji išeivija gy
va ir jos organizacijos stipriai 
veikia ir žada savo veiklą to
liau tęsti.

Suvažiavimo temą pristatys 
v.s. fil. Nijolė Kersnauskaitė, 
o ją gvildenti pasikvietėme lie
tuviškosios visuomenės atsto
vus: Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės, švietimo, spaudos 
ir skautų sąjungos bei ateiti
ninkų organizacijos. Šie atsto
vai, ąvarstybų būdu pasisa
kys, kaip jie mano savo orga
nizacijų plotmėje įgyvendinti 
duotus pažadus mūsų lietu
viškai visuomenei ir savo or
ganizacijų nariams.

Adv. Povilas Žumbakis daug 
dirba teisiškoje plotmėje su 
mūsų lietuviškos visuomenės 
nariais. Jis mielai sutiko kal-

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje

Lapkričio 13-15 d. —
Tesėti pažadai — LS Seseri
jos skautininkių ir Židiniečių, 
LS Brolijos skautininkų ir vy
resnių skautų vyčių suvažiavi
mas „Argonne Guest House”, 
Argonne, IL.

Lapkričio 15 d. — Lietu
vos Skautų organizacijos 
įsikūrimo, gyvavimo ir veik
los 80 metų sukakties minėji
mas Jaunimo centre. Pradžia 
2 vai. p.p. Rengia Čikagos 
Skautininkių draugovė ir Ren
gimo komitetas.

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

VIII Tautinėje stovykloje vadovių pagerbime. Iš k.: buv LSS Tarybos pirm. ir Seserijos Vyriausia skautininkė 
v.s. fil. Lilė Milukienė, buv. VS v.s. Irena Kerelienė, dabartinė Vyriausia skautininkė v.s. fil. Rita Penčylienė, 
buv. VS dabartinė LSS Tarybos pirmininkė ir VIII Tautinės stovyklos viršininkė v.s. Birutė Banaitienė.

bėti mums visiems rūpimais 
klausimais.

v.s. Alė Namikienė, daug 
metų dirbanti LSS apimtyje, 
sutiko pasidalinti savo minti
mis, kaip mes, lietuviškos 
skautijos skautininkai ir 
skautininkės ištesėjome savo 
duotus pažadus ir nenuleisda
mi rankų tesėsime juos ir to
liau. V.s. Zita Rahbar papasa
kos savo įspūdžius patirtus 
lankant skautų stovyklas Lie
tuvoje, o vakare turėsime pro
gą pamatyti filmą iš VIII Tau
tinės stovyklos vykusios Pax- 
ton, MA.

Sesė v.s. Marytė Utz praves 
literatūros vakaronę, kurioje 
dalyvaus v.s. Nijolė Užuba
lienė ir sesė Nijolė Martinai
tytė. Kviečiame visas skauti- 
ninkes, židinietes bei skauti
ninkus šiame suvažiavime 
dalyvauti, drauge pabuvoti 
bei pasisemti naujų idėjų atei
čiai. Sekmadienį, lapkričio 15 
d. raginame visus nuvykti į 80 
metų lietuviškos skautijos ju
biliejaus minėjimą, rengiamą 
Čikagos skautininkių drau
govės ir talkininkų.

Apie dalyvavimą suvažiavi
me prašome nedelsiant pra
nešti, skambinant v.s. Jolan- 
dai Kerelienei, tel. 630-257- 
2558. Reikia iš anksto žinoti 
visų dalyvių pavardes, kad ga
lėtume pranešti sargams prie 
įvažiavimo į Argonne National 
Laboratory. .

„Tesėti pažadai” 
suvažiavimo rengėjai

Lemonte.

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

Sausio 30 d. — Jūrų 
skautų ir skaučių slidinėjimo 
iškyla.

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

Detroite

Gruodžio 13 d. — Bendros 
Kūčios skautams ir visuome
nei 4 vai. p.p. Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje. Ruošia De
troito „Gabijos” ir „Baltijos” 
tuntų skautės ir skautai.

LS Brolijos Vyriausias skautininkas v.s. fil Albinas Sekas sveikina naujausią LSS narį Ričardą Gaputi, vilkiuko 
įžodį davusį VIII Tautinėje stovykloje. Nuotr. R. Otto
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VILI TAUTINĖ STOVYKLA
(Tęsinys)

Įžodžiai '

Stovyklai artėjant prie pa
baigos, daug laiko skirta pa
tyrimo laipsnių patikrinimui 
ir pasiruošimui įžodžiams.

Vytauto Didžiojo karalijos 
kandidatas Ričardas Gaputis, 
pasižadėjęs mylėti Dievą ir tė
vynę, ir kasdien padaryti ge
rąjį darbelį, pasipuošė vilkiu
ko kaklaraiščiu.

Skautams ir skautėms, at- 
likusiems nustatytos progra
mos reikalavimus, leidžiama 
duoti pasižadėjimą tapti prity
rusiais skautais ir skautėmis. 
Tai atsimintinas įvykis jau
nuolių gyvenime. Šioje stovyk
loje 9 kandidatės, po įspū
dingų apeigų, vakare prie de
gančio laužo buvo įvesdintos į 
prityrusių skaučių būrį. Tai 
sesės: Nyka Aukštuolytė, Au
dra Bielskutė, Aurelija Kon- 
čiūtė, Kristina Lingertaitytė, 
Aistė Narkevičiūtė, Audra Ru- 
pinskaitė, Aurytė Sušinskaitė, 
Viktorija Trakytė ir Vida 
Žiaugraitė. DLK Algirdo pa
stovyklės kandidatai į prityru
sius skautus — Laimis de Sa 
Pereira, Rytas Vygantas ir To
mas Subatis pasižadėjo būti 
pavyzdžiu jaunesniems, vyk
dyti skautų įstatus, tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir padėti arti
mui. Pasipuošę prityrusių 
skautų kaklaraiščiais, šie bro
liai pareiškė dėkingumą vado
vams už jų paruošimą šiai 
iškilmingai dienai. Didžiavosi 
prisiėmę didesnę atsakomybę 
būti pavyzdžiu kitiems skau
tams ir visuomenei. Ypač juos 
jaudino, kad įžodį jiems leista 
duoti Tautinėje stovykloje.

Akademinio Skautų sąjū
džio stovyklautojai taip pat

turėjo pakėlimus į vyresniš
kumo laipsnius. Studentai 
skautai, įsijungę į ASS eiles, 
po vienerių metų studijų uni
versitete ir atlikę nustatytą 
programą, yra keliami į tik
rąsias nares ir į Korp! Vytis 
senjorus.

„Draugystės” pastovyklės 
stovyklautojos Diana Gulbi- 
naitė ir Nina Padalino, pasi
žadėjusios dirbti skautijos idė
jų ugdymui ir visada palaiky
ti ryšį su Akademiniu Skautų 
sąjūdžiu ir jo nariais, tapo 
Akademikių skaučių draugo
vės tikrosiomis narėmis. Korp! 
Vytis junjorai Rimas Pečiulis 
ir Povilas Leknickasr. atlikę 
nustatytą programą, parašę 
reikalaujamas temas ir praėję 
apklausinėjimą, po įžodžio bu
vo pakelti į senjorus ir gavo 
Korp! Vytis spalvas.

Suvažiavimai

Stovyklon suvažiavus Lietu
viškos skautybės fondo na
riams ir rėmėjams, to fondo 
pirm. fil. v.s. Petras Molis 
pravedė LS fondo atstovų su
sirinkimą. Apžvelgta LS fondo 
veikla. Fondas, iš jo gaunamų 
palūkanų, skautiškai veiklai 
jau yra paskyręs 13,000 dol. 
Ragino atstovus būti veikles
niais lėšų telkime, siekiant 
fondui gausesnių įplaukų. LS 
fondan 1,000 dol. įnešusiems 
asmenims buvo įteikti gražiai 
įrėminti paveikslai. Juos gavo 
v.s. fil. Sigitas Miknaitis, v.s. 
fil. Vytautas Vidugiris ir v.s. 
Irena Kerelienė.

Stovykloje dalyvaujant ne
mažam būriui „Miško ženklo” 
kursus baigusių vadovių ir va 
dovų, buvo suruoštas susi
būrimas ir pažinčių atnaujini
mas. Šiam įdomiam susirin
kimui vadovavo v.s. Laima Ki- 
liulienė ir v.s. Česlovas Kiliu
lis. Dalyvavo 40 sesių ir bro
lių, entuziastingai dainavusių 
„grįžt į Gilwellį smagu, ką pa
žadėjau, atliksiu su džiaugs- 
mu .

Stovyklai įpusėjus ir progra
mai įžengus į numatytus rė
mus, atėjo laikas susipažinti 
su vadovais ir vadovėmis, ski
riančiais savo laiką jaunimui. 
Turėjome vadovų ir vadovių 
pagerbimą. Šiam susibūrimui 
vadovavo „Protėvių žemės” 
viršininkė v.s. Birutė Banai
tienė, o jai talkino v.s. Laima 
Kiliulienė ir v.s. Meilė Mickie
nė. Viršininkė, dėkodama už 
pastangas ir laiką organizuo
jant ir pravedant užsiėmimus 
atskirose stovyklose, nusipel
niusiems įteikė odinius kakla
raiščio žiedus su VIII Tau

tinės stovyklos įrašu. Stovyk
los darbuotojams — talkinin
kams, paaukojusiems daug as
meniško laiko, buvo įteiktos 
gražios lentelės su skautišku 
ženklu ir įrašu. Savo ruožtu 
LS Seserijos stovyklos „Vil
tis” viršininkė v.s. fil. Rita 
Penčylienė ir LSS Brolijos 
stovyklos „Kunigaikščių že
mė" valdovas v.s. fil. Albinas 
Sekas, ASS stovyklos „Drau
gystė” viršininkas v.s. fil. Ri
mantas Griškelis ir jo pava
duotoja v.s. fil. Gina Mačiu
lienė įteikė simbolines do
vanėles už gerą bendradarbia
vimą sprendžiant stovyklose 
kilusius vadovavimo rūpes
čius.

Prisiminimų dovanėles įtei
kė Australijos, Brazilijos ir 
Europos rpjonai. JAV ir Kana
dos vadovai stovyklos virši
ninkei įteikė bendrą pažymėji
mą - didžiulį grafikos pa
veikslą, vaizduojantį kara
laitę. Šis paveikslas tiksliai 
vaizdavo visos VIII Tautinės 
stovyklos „Protėvių žemė” vir
šininkę v.s. Birutę Banaitienę, 
kuri, padedant v.s. Laimai Ki- 
liulienei, v.s. Meilei Mickienei, 
komendantui v.s. Gediminui 
Deveikiui ir kitiems vadijos 
talkininkams ir talkininkėms, 
apjungė visus stovyklautojus 
ir sukūrė darnią stovyklą.

Įdomūs užsiėmimai

Pasibaigus iškilmėms, įvai
riems susirinkimams ir pasi
tarimams, grįžta prie skau- 
tamokslio ir pasiruošimų pa
tyrimo laipsnių užbaigimui.

Prityrę skautai ir skautės, 
sk. vyčiai, vyr. skautės, jūrų 
budžiai ir gintarės turėjo ga
limybę išmėginti savo fizinį 
pajėgumą amerikiečių skautų 
paruoštoje „Challenging Out- 
door Personai Experience” 
programoje, kurioje buvo: lai
piojimas virvėmis, lipimas į 
aukštą bokštą stačia siena ir 
kt. Čia broliai ir sesės „skri
do” oru, kopė 30 pėdų aukščio 
stačia siena. Galėjo eiti 30 
metrų aukštyje nutiestu virvi
niu tiltu ir nuo jo žemyn leis
tis virvinėmis kopėčiomis. Šie 
užsiėmimai reikalavo patyri
mo ir ištvermės, todėl jais ne
sinaudota.

Skautai ir skautės patyru
sių amerikiečių instruktorių 
buvb supažindinti kaip naudo
tis saugumo priemonėmis. 
Šioje užsiėmimų programoje 
vyresni stovyklautojai išmoko 
dirbti grupėje, atliekant įvai
rius sudėtingus uždavinius. 
Visiems laipiojimo pratybose 
reikėjo dėvėti šalmus ir apsau
gos diržus. Kopiant stačia sie
na aukštyn, labai nuvargsta- 
ma ir, nepajėgiant kilti aukš
tyn, krentama žemyn, tačiau 
dėka specialių diržų, pakimba

ma ore ir saugiai nusilei
džiama žemyn. Vis dėlto buvo 
keletas ir brolių ir sesių, ku
riems pavyko pasiekti bokšto 
viršūnę. Šie užsiėmimai vyko 
pusantros savaitės ir norin
tiems buvo gera proga vystyti 
savo fizinį pajėgumą. Pami
nėtini pirmieji didvyriai — 
Vytautas Januškis iš Čikagos 
ir Linas Ruslys iš Kanados, 
kurie greit ir vikriai įkopė į 
„statų kalną”. Buvo ir sesių, 
bandžiusių savo raumenų jė
gas; vyr. skautė Venta Civins- 
kaitė iš Clevelando beveik pa
siekė „laimės žiburį”.

Amerikiečių skautų vado
vybė suteikė galimybę daly
vauti pratybose šaudimo lan
kais ir nedidelio kalibro šau
tuvais. Pionerijos darbams bu
vo atskiras žemės plotas, ku
riame buvo statomi tiltai, 
bokštai ir mokoma rišimo 
mazgų, pritaikomų įvairių rū- 
šių statybose.

Jūrų skautai naudojosi bai
darėmis ir burlaiviais, kurių 
šioje stovyklavietėje buvo ne
mažai. Čia skautai pasiruošė 
ir išlaikė buriavimo, plauki
mo, irklavimo specialybes.

Šioje stovykloje buvo galima 
pasitobulinti ir išlaikyti net 30 
specialybių, kurių pasiruoši
mui vadovavo amerikiečių 
skautų vadovai. Mūsų pasto- 
vyklių viršininkai iš anksto 
buvo numatę kurių specialy
bių pasiruošimams vesti savo 
skautus.

Reikia paminėti, kad šioje 
stovykloje sesės ir broliai įgijo 
gerą patyrimą maisto paruo
šime, nes buvo sudarytos pro
gos patiems gamintis valgį.

VIII Tautinėje stovykloje 
kiekviena diena turėjo savo 
mintį, pvz.: dirbam, padedam, 
draugaujam, mokomės, mel
džiamės, dainuojam, šokam ir 
kt. Ar atskiros pastovyklės 
laikėsi šių iš anksto numatytų 
temų, priklausė nuo jų va
dovų, nes kiekviena pasto- 
vyklė turėjo ir specifinius savo 
planus.

v.s.fil. Antanas Paužuolis
(Bus daugiau)

DETROITO SKAUTAI 
RUOŠIA KŪČIAS

Detroito „Gabijos” ir „Balti
jos” tuntų skautai ir skautės 
šįmet ruošia Kūčias skautams 
ir Detroito bei apylinkių lietu
viškai visuomenei. Šventė sek-, 
madienį, gruodžio 13 d., 4 vai. 
p.p. vyks Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje.

Pradėsime iškilminga suei
ga, kurioje visi broliai ir sesės 
dalyvauja išeiginėse uniformo
se.

Kviečiame visus. Norintieji 
šventėje dalyvauti prašomi iš 
anksto pranešti Dainai Anu
žienei, tel. 517-545-0925.

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
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 Avė.,
Tower 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. 
4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

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

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

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

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

Valandos jūsų patogumui
Holy Cross Professional Pavilioti

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

Chicago, IL 60629
Tel. 773-471-7879

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of 

Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61 Bt Avė. (219) 947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Family Dental Care
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559

630-852-5353
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
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DARBINGAS LIETUVNINKŲ 
SUVAŽIAVIMAS TORONTE

Pasaulinio Mažosios Lietu
vos Rezistencinio sąjūdžio ir 
Pasaulinio Mažosios Lietuvos 
fondo suvažiavimas š.m. rug
sėjo 26 ir 27 d. vyko Kanadoje, 
Toronto Lietuvių namuose. 
Suvažiavimą globojo Ievos 
Adomavičienės vadovaujama 
rengėjų grupė.

Suvažiavimas rugsėjo 26-tos 
— šeštadienio rytą buvo pra
dėtas MLR sąjūdžio ir ML fon
do bendru atidarymu, kurį 
9:15 vai. ryto pradėjo Ieva 
Adomavičienė. Rengėjų vardu 
pasveikinusi dalyvius susirin
kimui pirmininkauti pakvietė 
niujorkietę Ievą Jankutę, sek
retoriauti — torontiškę Ireną 
Šernaitę-Meiklejohn. Visiems 
sugiedojus Lietuvos himną, 
prezidiuman buvo pakviesti 
kun. Algimantas Žilinskas, 
MLR sąjūdžio pirm. Algis Re
gis (iš Čikagos) ir ML fondo 
pirm. Vilius Pėteraitis (iš 
Montrealio).

Amžinybėn iškeliavusių 
MLR sąjūdžio ir ML fondo na
rių nuopelnus iškėlęs ir pa
garbą per šimtmečius už Ma
žosios Lietuvos laisvę kovoju
siems ir kankinių mirtimi įni
rusiems pareiškęs, MLR sąjū
džio pirm. Algis Regis pa
kvietė visus dalyvius jų atmi
nimą pagerbti atsistojimu ir 
susikaupimo minute.

Kun. A. Žilinskas invokaci- 
joje prašė Aukščiausiąjį palai
mos darbingam suvažiavimui 
ir jo darbų tęstinumui.

1995 m. rugsėjo 2 ir 3 d. 
Čikagoje vykusio suvažiavimo 
iškilmingo atidarymo proto
kolą perskaitė Irena Šernaitė- 
Meiklejohn. Taip pat perskai
tė ir raštu gautus sveikinimus 
iš Amerikos Lietuvių Tarybos 
(ALTo) pirm. dr. Jono Rač
kausko; LB Karaliaučiaus 
krašto pirm. Sigito Šambors- 
kio; Vydūno Jaunimo fondo 
pirm. Vytauto Mikūno; ML 
fondo Dr. Vydūno jaunimo fon
do pirm. Vytauto Mikūno; ML 
fondo Dr. Vydūno premijos 
laureato prof. dr. Domo Kauno 
iš Lietuvos; Endriaus Giliaus 
(Vokietijos) ir Jono Kaseliūno 
(Kolumbijos).

Maž. Lietuvos 
Rezistencinio sąjūdžio

susirinkimas

Po sveikinimų be pertraukos 
prasidėjo Maž. Lietuvos Rezis
tencinio sąjūdžio susirinki
mas. Jam pirmininkavo Ieva 
Jankutė, sekretoriavo Irena 
Šemaitė-Meiklejohn.

Praėjusio MLR sąjūdžio su
važiavimo, 1995 m. rugsėjo 2 
d. vykusio Čikagoje, protokolą 
perskaitė Ir. Šernaitė-Meikle- 
john.

MLR sąjūdžio pirm. Algis

Regis savo pranešime apžvel
gė šiandieninę padėtį Maž. 
Lietuvoje ir pasaulinę politiką 
sąlygojančią MLR sąjūdžio 
veiklos galimybes. Kalbėjo 
apie būtinybę nenuilstamai ir 
nenuolaidžiai kelti Maž. Lie
tuvos klausimą gyvenamų 
kraštų ir Lietuvos valdžios 
sluoksniuose, išryškinant tam 
kraštui padarytą skriaudą ir 
vis dar tebetęsiamą rusų oku
paciją. Ragino visus įmano
mais būdais stengtis infor
muoti ir sąmoninti visuomenę, 
ieškoti paramos šiame reikale. 
MLR sąjūdis savo veiklą grin
džia 1918 m. lapkričio 30 d. 
Tilžėje paskelbtu Aktu, kuris 
yra tolygus tais pačiais metais 
Vilniuje Vasario 16-tos — Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo Aktui. Neturime tei-' 
sės atsisakyti savo tautos pa
veldo. Šiandieninės Lietuvos 
pastangos įsijungti į NATO 
gerokai varžo mūsų veiklos 
dėl Mažosios Lietuvos pasi
reiškimus. Nepaisant to, pri
valome nepasiduoti neveiklu
mui ir neprarasti vilties Maž. 
Lietuvai susijungti su Lietu
vos valstybe. Prisiminkime 
savo laiku beviltiškai atro
džiusį Vilniaus krašto išspren
dimo reikalą, kurio išsipildy
mu tikėjo ir laukė visa tauta., 
Maž. Lietuvos klausimo 
sprendimas nėra vien mažlie
tuvių ir jų organizacijų, bet vi
sos lietuvių tautos sąmoningo 
tikėjimo ir pastangų reikalas. 
Netylėkime, kaip anuomet ne
tylėjome dėl Vilniaus. Tylėji
mas veda prie užmiršimo ir 
išsižadėjimo, o tam neturime 
moralinės teisės. Nuolat pri
minkime pasauliui tam kraš
tui padarytą skriaudą ir kad 
Mažoji Lietuva nuo amžių yra 
lietuvių tautos žemė.

MLR sąjūdžio iždininkas 
Vilius Trumpjonas pranešė iž
do stovį, o Ieva Andruške- 
vičienė perskaitė Revizijos 
komisijos aktą, pasirašytą su
važiavime negalėjusių daly
vauti Aldonos Buntinaitės ir 
Jurgio Lampsačio.

Maž. Lietuvos istorijos ir 
reikalų žinovas ir vienas iš ne
daugelio mūsų tarpe besančių 
1923 m. Klaipėdos vadavimo 
dalyvis, teisininkas Jonas Dai
nauskas šiam suvažiavimui 
paruošė išsamią paskaitą 
„Mažoji Lietuva — nuo amžių 
lietuvių žemė”. Dainauskui 
negalint asmeniškai dalyvau
ti, ilgos paskaitos santrauką 
perskaitė Vilius Trumpjonas. 
Paskaitos autoriui ir ją sklan
džiai perdavusiam plojimais ir 
žodžiu buvo pareikšta padėka.

Suvažiavimo proga A. Regis 
pasiūlė priimti pareiškimą 
tautai „Kodėl dar vis tęsiamas 
Mažosios Lietuvos genoci-

Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio praėjusios kadencijos valdyba buvo perrinkta dar vienam terminui. 
Vietoj nuotraukoje esančio Maž. Lietuvos fondo tarybos pirm. Vėliaus valdybon įeina inž. Gytis Šernas. Iš k.: 
Kurtas Vėlius, Irena Regienė, Vilius Trumpjonas, MLR sąjūdžio pirm. Algis Regis, Ieva Jankutė, dr. Martynas 
Buntinas ir Ramūnas Buntinas. (Dar priklauso Gytis Šernas.)

das?”. Perskaitytas pareiški
mas buvo priimtas ir bus pa
siųstas Lietuvos prezidentui, 
Seimui ir lietuviškai spaudai 
Lietuvoje, JAV, Kanadoje, 
Australijoje, Europoje ir Pietų 
Amerikoje.

Kadencijai pasibaigus, A. 
Regis atsistatydino iš pirmi
ninko pareigų ir nuo įsiparei
gojimų atpalaidavo kitus val
dybos narius. Padėkojęs vi
siems už darnų bendradarbia
vimą, prašė išrinkti kitą pir
mininką. Tačiau suvažiavimo 
dalyviai vienbalsiai prašė A. 
Regį pasilikti pareigose. Padė
kojęs už pasitikėjimą, A. Regis 
sutiko dar vieną kadenciją va
dovauti MLR sąjūdžiui ir pra
šė, kad valdybon įeitų tie pa
tys buvę v-bos nariai. Prie jų 
prisidėti pakvietė ir torontiškį 
Gytį Šerną. Tuo būdu naują 
valdybą sudaro: pirm. Algis 
Regis, ižd. Vilius Trumpjonas, 
Ramūnas Buntinas, Ieva Jan
kutė, dr. Martynas Buntinas 
ir Gytis Šernas. Septintą v-bos 
narį susirinkimas suteikė tei
se kooptuoti.

Svečias iš Lietuvos dr. Mar
tynas Purvinas pasveikino su
važiavimo dalyvius ir perdavė 
linkėjimus nuo savo tėvo Eri
ko Purvino, neseniai šventusio 
90-tą gimtadienį.

Suvažiavimą ŠVeikino ir MLr 
fondo pirmininkas Vilius Pėte
raitis, paryškindamas, kad 
Maž. Lietuvos fondas gimė iš 
Maž. Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio. Džiaugėsi, kad sąjū
džio valdyba, o ypač pirminin
kas dirba svarbų darbą. Bū
tina, kad tas darbas ir toliau 
būtų tęsiamas.

Vilius Pėteraitis

Susirinkimo pabaigoje Ieva 
Andruškevičienė paskaitė lie
tuvninkų liaudies patarlių.

Mažosios Lietuvos Fondo 
Visuotinis narių

susirinkimas

Po pietų pertraukos ir trum
po dalyvių pabendravimo 1 
vai. p.p. tuose pačiuose Toron
to Lietuvių namuose vyko 
Maž. Lietuvos fondo visuotinis 
narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė 
pasižymėjo gausa pranešimų 
su diskusijomis bei pasisaky
mais dėl jų, valdybos bei kitų 
valdančiųjų organų rinkimais, 
ateities darbų svarstymais ir 
nuomonių pasikeitimais, kurie 
netilpo į jiems numatytų ketu
rių ir pusės valandų rėmus. 
Dalį darbotvarkės teko nukel
ti į sekmadienio, rugsėjo 27 d. 
popietę.

Susirinkimb prezidiumą su
darė: Maž. Lietuvos fondo 
pirm. Vilius Pėteraitis, ML 
fondo visuotinio susirinkimo 
pirm. Gytis Šernas, sekretorės 
Ieva Andruškevičienė ir Irena 
Šernaitė-Meiklejohn.

Ir. Šernaitei-Meiklejohn per
skaičius 1995 m. rugsėjo 2 d. 
Čikagoje vykusio ML fondo vi
suotinto susirinkimo protokolą 
ir. jį su mažais papildymais 
priėmus, Mandatų komisijos 
vardų Ramūnas Buntinas pra
nešė dalyvių ir gautų įgalio
jimų skaičių.

Po to ML fondo pirm. Vilius 
Pėteraitis pasveikino daly
vius, kartu perduodamas ir 
buvusio pirm. Anso Lymanto 
linkėjimus. Padėkojęs aukoto
jams už Fondo darbų rėmimą, 
paminėjo stambesnius aukoto
jus, naujų narių skaičių, vidu
tinišką per metus sutelktų pi
nigų sumą, premijoms skirtas 
sumas bei jų gavėjus. Suteikė 
žinių apie ML fondo leidžiamą 
ir jo paties redaguojamą ap
linkraštį — biuletenį, kurio iš
leisti jau septyni numeriai. 
Sužinoję, kad buvusiam pirm. 
Ansui Lymantui rugsėjo 26 d. 
sukako 77 metai, dalyviai plo
jimu pritarė V. Pėteraičio pa
siūlymui pasveikinti sukaktu
vininką visų suvažiavimo da

lyvių vardu.
Apie ML fondo stovį pranešė 

iždininkė Kanadoje Ieva Ado
mavičienė ir iždininkas JAV- 
se Ramūnas Buntinas. Revi
zijų komisijų protokolus per
skaitė Gertrūda Jocienė (Ka
nada) ir Vilius Trumpjonas 
(JAV). Išklausytas ir ML fon
do Tarybos pirm. Kurto Vė
liaus pranešimas apie jo veik
lą.

Platoką pranešimą apie 
spaudai ruošiamą trijų tomų 
Mažosios Lietuvos enciklope
diją atliko ML fondo pirm. Vi
lius Pėteraitis. Į šį milžinišką 
darbą yra įsijungę daugiau 
kaip 50 asmenų. Pirmas to
mas jau baigiamas paruošti 
spaudai ir turėtų pasirodyti 
1999 m. Antrąjį tomą tikimasi 
išleisti 2000 metais, o trečiąjį 
tomą — 2002/2003 metais. 
Pirmojo tomo paruošimui rei
kia dar arti 5,000 JAV dolerių, 
o spausdinimo išlaidos prik
lausys nuo tiražo. ML fondo 
įsipareigojimas enciklopedijos 
paruošimui yra 36,000 dol. 
Spausdinimui tikimasi gauti 
lėšų iš Lietuvos valdžios ins
titucijų. Be to, dar įsipareigota 
15,000 - 16,000 dol. kitų kny
gų išleidimui. Iš valdžios lėšų 
tikimasi gauti pirmajam en
ciklopedijos tomui iš spaudos 
išėjus. Susidomėjimas šia en
ciklopedija Lietuvoje didelis. 
V. Pėteraitis pranešė, kad pas
kutinės trejų metų kadencijos 
metu išėjo 7 ML fondo leidi
niai ir 6 kiti MLF remiami lei
diniai. Šiais metais laukiama 
pasirodant dar dviejų leidinių, 
o kiti keturi teberuošiami 
spaudai.

Po diskusijų dėl čia minimų 
pranešimų, pagal tolimesnę 
darbotvarkę buvo išklausytas 
Ievos Adomavičienės praneši
mas apie lietuvių kalbos mo
kymą Karaliaučiaus krašte. Ji 
susirašinėja su lietuvių kalbos 
mokytojų asociacija, kuriai 
priklauso 27 mokytojai. Lietu
vių kalba mokoma 17-koje kla
sių, kuriose yra 454 mokiniai. 
Parama mokykloms teikiama 
mokymui reikalingomis prie
monėmis.

(Nukelta į 5 psl.)

Danutė Bindokienė

Nuostolis yra tik jai 
pačiai

Posovietiniu laikotarpiu 
Amerikoje ir Vakarų Europoje 
vis labiau įsitvirtina trijų Bal
tijos valstybių sąvoka. Lietu
va, Latvija ir Estija, daugelio 
nuomone, yra tarytum nedalo
mas vienetas, bendro likimo 
sesės, kartu kentėjusios oku
paciją, kartu ragavusios išsi
laisvinimo džiaugsmo. Po ne
priklausomybės atkūrimo vi
sos trys išgyveno tas pačias 
politines painiavas, besisten
giant pereiti iš totalitarinio 
režimo į demokratinę san
tvarką. Ar joms visoms vieno
dai gerai tas procesas pavyko, 
daugiausia priklausė nuo pa
čios valstybės pateikiamų fak
tų ir užsienio šalininkų už
nugario.

Jau ne kartą pastebėta, kad 
užsienio šalininkai ne visas 
tris Baltijos valstybes matuoja 
tuo pačiu matu — vienose 
stengiamasi matyti tik pozity
vias, kitose ypač kelti negaty
vesnes gyvenimo puses. Kaž
kodėl daugiausia tų negatyvių 
pasisakymų tenka Lietuvai, o 
mažiausiai — Estijai. Dabar ir 
pati Estija pradeda vis gar
siau kalbėti, kad ji nenori būti 
siejama su Baltijos kraštais, 
kad ji yra Šiaurės valstybė, 
negimininga Lietuvai ir Latvi
jai, besišliejanti prie Suomijos 
ir Švedijos, kurių pavyzdžiu 
stato savo ekonomikos ir 
krašto valdymosi dabartį.

Kadangi Estijos kandida
tūra į Europos Sąjungą šiuo 
metu jau beveik užtikrinta, 
jos vyriausybei atrodo naudin
ga atsitolinti nuo kitų dviejų 
Baltijos valstybių, kad jų 
„neparuoštumo šešėlis” ne
kristų ant spindinčio estų 
įvaizdžio.

Ar tas įvaizdis tikrai jau 
taip skaisčiai spindi, galima 
abejoti, bet negalima užginčyti 
fakto, kad Estija amerikiečių 
spaudoje susilaukia palan
kiausio įvertinimo. Ypač tuo 
palankumu pasižymi „The 
Economist” žurnalas, š.m. spa
lio 31 d. vėl išspausdinęs 
straipsnį apie buvusį Estijos 
Užsienio reikalų ministrą Too- 
mas lives. Jis, kaip ir Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
balševikų okupaciją praleidęs 
Vakaruose (1953 m. su tėvais 
atvykęs į JAV), tad laikomas 
vakarietiškos galvosenos, pa
saulėžiūros ir ekonomikos 
propaguotoju. Kaip ir Adam
kus, jis niekuomet nebuvo at
sitolinęs nuo savo gimtojo 
krašto reikalų ir kovojęs prieš 
neteisėtą okupaciją bei jos 
daromas skriaudas. Tačiau 
Toomas lives į Estiją grįžo 
tuoj po nepriklausomybės at
kūrimo ir užėmė atsakingas

pareigas jos vyriausybėje. Sa
vo kadencijos metu, pasinau
dodamas vakarietiška patirti
mi ir metodais, ne tik Estijos 
politiką, bet ir įvaizdį pa
kreipė teigiama linkme.

Užsienio politikos sluoks
niuose užsimenama, kad Esti
ja pirmoji taps Europos Są
jungos nare, o jos pėdomis ne
trukus paseks ir Latvija, 
tačiau Lietuvai kaip tik yra 
daug daugiau galimybių būti 
pakviestai į NATO. Tai ne
reiškia, kad Rusijos vyriau
sybė staiga pakeis nuomonę ir 
nesipriešins Lietuvos narys
tei, bet lietuvių tautos už
sispyrimas ir pastangos įgy
vendinti visus reikalavimus, 
nuo kurių priklauso priė
mimas ar atmetimas, be to, 
užsienio lietuvių (ypač Ameri
koje) pastangos laimėti Lietu
vai palankumą, gali padaryti 
skirtumą. Antra vertus, Mask
va turi mažiau priekaištų Lie
tuvai, kaip Latvijai ar Estijai 
dėl rusakalbių padėties ar 
kitų opių klausimų.

Verta paminėti, kad po ne
priklausomybės paskelbimo 
1918 metais, Lietuvai sėk
mingai paveikti užsienio poli
tiką savo naudai daugiausia 
koją kaišiojo Lenkija, negalin
ti atsisakyti savo kėsh} į kai
myninę teritoriją. Tarptautine 
plotme lenkai turėjo tiek 
šalininkų, kad laimėjo kone 
kiekvieną bylą prieš lietu
vius. Šiuo metu, kaip ne kartą 
girdėjome, Lenkijos preziden
tas ir apskritai vyriausybė 
rodo daug palankumo Lietu
vai bei jos siekiams įsijungti į 
tarptautines organizacijas.

Iš dalies tai džiugus kaimy
ninių tautų bendravimo: reiš
kinys, iš dalies reikalaujantis 
tam tikro atsargumo. Galbūt 
tos abejonės iššauktos vien 
ankstesnės lietuvių-lenkų san
tykių patirties, bet vis dėlto 
nepasitikėjimas pasąmonėje 
gan garsiai knibžda: dėl ko 
Lenkija rodo Lietuvai palan
kumą, kokiomis nuolaidomis 
už tai turės atsilyginti Lietu
va? Ar nuolat matomas nuo
laidžiavimas lenkų mažu
moms, ypač Vilniaus krašte, 
nereikalaujant tų pačių teisių 
lietuviams, gyvenantiems 
Lenkijos teritorijoje, yra su 
tuo susietas? Ar Lenkijai kaž
kaip naudingos Lietuvos pa
stangos ir jėgos, nukreiptos 
pasiruošimui NATO narystei?

Šiaip ar taip, Estija jau 
pradėjo tikėti savo pranašumo 
propaganda ir stengiasi atsiri
boti nuo kitų dviejų Baltijos 
valstybių. Tai yra nuostolis, 
bet tik jai pačiai...

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 

ROMANAS

Nr.58 (Tęsinys)

Kai nuo baro keliom valandom atitrūkęs ateinu 
čia, atsisėdu ant savo akmens, ant pačios to kupsto 
viršūnės ir galvoju apie tuos visus dalykus, kuriuos 
čia susakiau. Ir apie daugelį kitų, kurių gal jau net ne
beatsimenu. Ir apie Aldoną. Argi jai čia vieta. Vos 
spėjo baigti biznio administraciją, dar galvojo iš leng
va įsigyti magistrą gal net daktaratą. Kiek žmogus be 
reikalo prigalvoji. Atvažiavo čia į laidotuves ir pasili
ko. AŠ ir vėl kaltas. Gal būtų ir nepasilikusi, bet 
prašiau, kad padėtų apsiprasti. Aš apsipratau, o ji ne. 
Kai tik atsivėriau, jai iš karto nepatiko mano toks 
nežmoniškas pasibalnojimas Brigitai. Kitaip to apsė
dimo negaliu pasakyti. Užsidėjau kaip balną ir nega
liu nusimesti. Užsidėjimą ji suprato, bet negalėjo su
prasti, kad negaliu vyriškai pasipurtyti ir numesti. 
Lengva pasakyti. Kitam ir aš pats būčiau tą patį pada
ręs. Sėdėdamas savo „soste”... Taip vadinu tą lėkštą 
viršūnės akmenį, ant kurio ką tik stovėjom.

— Žinau. Aną dieną abu su Aldona ant jo sėdėjom. 
Gal net toje pačioje vietoje, kur pats sėdi, — įterpiau.

— Teisybė. Sugrįžę sakėt. Ten sėdėdamas daug

prigalvoju. Ir pats save ne visada paglostau. Kad ir į 
tą pačią prakeiktą stovyklą ne Brigitėlė panūdo, bet 
aš pats. Dyko pagyvenimo užsigeidžiau. Jau nuo ru
dens buvom prisiglaudę pas ūkininką. Teisingiau pas 
ūkininkę. Vyras buvo fronte, o po Stalingrado buvo 
dingęs be žinios. Visokiems darbams turėjo porą rusų 
belaisvių. Tai mudviem nė didelių darbų nereikėjo, 
ypač, kad per mane moteriškė galėjo laisvai su ruse
liais susišnekėti. Po karo rusehai tuoj išrūko pas savuo
sius. Žinai, nugalėtojai, o moteris norėjo, kad mudu 
pasiliktumėm. Ir būtumėm pasilikę. Jau buvom apsip
ratę, jautėmės kaip namie, tik sykį miestelyje nugir
dau du vyrus lietuviškai šnekančius. Užkalbinau. 
Sužinojau, kad kitoje miestelio pusėje už keliolikos kilo
metrų yra pabėgėlių stovykla. Joje esą keli šimtai lie
tuvių. Valgyti duoda, dirbti nieko nereikia. Tai jau 
turi savo chorą, vaikams mokyklą. Tik patiems apie 
stovyklą reikią apsižiūrėti. O to apsižiūrėjimo tik tiek, 
kad vos į antrą savaitę reikia kokią dieną prikišti, ir 
viskas. Parėjęs pasakiau Brigitėlei. Sakiau, gal 
nuvažiuojam pasižiūrėti. Brigitėlė nė į tą pusę. Ji taip 
susigyveno su vokiete, kaip su motina. Ir vokietė at
kalba. Netiki. Sako: „Kur girdėjote, kad anglas ką dy
kai maitintų. Gal kol kas, savaitę kitą, o paskum 
reikės trigubai atpetuoti”. Manęs neįtikino. Buvo ne
sunku pažiūrėti. Ligi pat stovyklos ėjo traukinys. 
Nuvažiavau. Vyrai nemelavo. Gyveno naujai 
išbaltintuose barakuose, visi dykinėjo, pasieniais 
susėdę nuotykius pasakojosi, kortom lošė, į pakalnę 
nusileidę žvejojo. Maistą davė, tik reikėjo patiems

išsivirti. Ne didelė bėda. Čia pat barake buvo ir vir
tuvė. Galėjo ir virti ir kepti. Nė vienas nesiskundė. Ra
dau ir porą pažįstamų. Pažinai ir pats. Stankų, kurį 
Šikšnele vadinom ir Buteiką. Tie irgi ragino, kad atei- 
tumėm, kol dar yra vietų. Pašnekėjau su valdžia, tie 
irgi tą patį pagiedojo. Šiandien vietų dar yra, o rytoj 
gali ir nebebūti. Sakė, kai anglai viską veltui duoda, 
būtų labai neprotinga vokiečiui už nieką dirbti. Užsi
rašiau. Brigitėlę apsiašarojusią atsitempiau, vokietę 
irgi ašarotą palikom. Daugiau ir pats žinai. Stovykla 
pilna išsidykinėjusių bernų kaip ryklių. Ir manoji, ro
dosi, to tik telaukė. Kai vienas ant to kupsto krašto 
sėdžiu pats su savimi kalbuosi. Gal ir netiki, bet aš 
pats garsiai pats su savim kalbuosi. Ne sykį net kvai
liu pats save išplūstu. Kada pradėjau, nežinau. Prieš 
kokius metus pats save nutvėriau. Dabar žinau, kad 
šnekuosi ir vis tiek šnekuosi. Ir ne ant Brigitėlės pyk
stu, bet pats ant savęs. Ir ne vien pykstu, bet ir svar
stau. Ar jos pakitimas stovykloje nebuvo man atlygi
nimas, kam ją ištraukiau iš kaimo ramybės. Norėjai 
— gerai. Ne ji ieškojo būrio išalkusių bernų, aš sura
dau ir ją atitempiau. Ko žmogus gali prigalvoti. O tas 
padrikas jos pasiplaikstymas ar negalėjo ir ją užgulti 
sunkumu? Tokiu sunkumu, kad ir norėdama nebega
lėjo sugrįžti. Netikiu, kad ji būtų galėjusi būti bloga. 
Tik viskas taip susivėlė. Ji norėjo pabėgti nuo to susi
sukusio nejaukaus gumulo. Ir nuo manęs. Iš baimės. 
Žinau, kad niekada niekojai nebūčiau priminęs, bet ji 
irgi žinojo, kad visko ir aš užmiršti negalėjau. Ir ji ne
galėjo, o kartu gyvenant būtų reikėję kasdien žiūrėti

vienas kitam į akis. Kas gali žinoti. Gal ir ne taip. Gal 
tada iš kaimo tempamai kažin kas nutrūko ir atvėrė 
tai, ko pati visada troško. Gal jai viskas, kaip žąsiai 
vanduo nuo plunksnų. Užkrito, nuriedėjo, nė pasipur
tyti nereikėjo. O aš suku, o aš ieškau, o aš pats su sa
vimi šneku... Kartais norėtum nusispjauti, bet nesi- 
spjauna. Gerklė džiūsta tik pagalvojus. Dažnai pagal
voju: būčiau laimingas, kad tik gerklė. Ė! — numojo 
ranka. — Tik be reikalo tauziju, bet kai išsižioju susi
čiaupti nebegali. Ar neima juokas?

— Neima. Ne iš visko galima šaipytis. Ypač iš 
tokių kaip tavo. Ar mano, o gal ir Aldonos. Esu tikras, 
kad ir jos. Bet sakyk, kodėl eina taip tamsyn? Argi jau 
būtų vakaras?

Jau kurį laiką stebėjau, kaip rūkas ėjo tirštyn. Ne 
staiga, iš lengva. Dabar taip sutirštėjo, kad ištiesus 
ranką, pirštų galai tarpais niro į rūką. Ėmė rūpėti, ar 
Jonas beras kelią į pakalnę. Būtų gražu, jeigu paklys- 
tumėm kalno viršūnėje. Kažin ar ir pats tikrai žinojo 
kur esam.

Jonas pažiūrėjo į laikrodį.
— Nebėra ko laukti, — pasakė. — Apačioje, maty

ti, vėl prapliupo lyti, kad čia taip patamsėjo. Ir namo 
laikas. Ji viena mušte užsimuš.

Pakilo, užsikabino mano krepšį. Pakilau ir aš.
— Ar rasim kelią? — smagiai pajuokaudamas pa

klausiau, nors iš tikrųjų ir juokas nelabai teėmė.

(Bus daugiau)
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80-JI „AUŠROS” GIMNAZIJOS 
ABITURIENTŲ LAIDA

RIMAS BAGDONAS

CLASSIFIED GUIDE
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO

S K £ LB/ M /\ /

Prisiminimai apie vienus iš 
svarbiausiųjų mūsų gyvenimo 
žingsnius, siekiant mokslo, 
man niekada iš širdies neiš
dils. Pradinė mokykla, gimna
zija ar Aukštosios mokyklos 
visada išliks mintyse. Ir Kau
no „Aušros” gimnazija buvo, 
yra ir liks man Alma mater.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę po pirmojo pasaulinio 
karo, Kaune buvo įsteigta 
„Aušros” gimnazija, bet turiu 
prisipažinti, kad nežinau ku
riose patalpose. Ji buvo mišri, 
tai yra joje mokėsi mergaitės 
ir berniukai. Kaip suprantu, 
didėjant mokinių skaičiui, 
„Aušra” buvo padalinta į ats
kiras „Aušros” berniukų ir 
mergaičių gimnazijas. Kai aš 
pradėjau ją lankyti, berniukų 
gimnazija buvo Laisvės Alėjos 
ir Kanto gatvių kampe, o 
mergaitės buvo, jei gerai prisi
menu, Seimo gatvėje.

Pirmosios sovietų okupacijos 
mokslo metais (1940-1941) da
lis berniukų buvo perkelti į 
mergaičių gimnaziją, o į ber
niukų gimnaziją atkėlė dalį 
„aušrokių”. Vokiečių okupaci
jos mokslo metais (1941-1942, 
1942-1943 ir 1943-1944) „Auš
ra” vėl buvo perskirta į ber
niukų ir mergaičių gimnaziją, 
bet, vokiečiams užėmus gim
nazijų patalpas, mokslas vyko 
jėzuitų gimnazijos patalpose, 
mergaitės mokėsi rytais, ber
niukai po pietų. Tada „Aušra” 
oficialiai prarado savo vardą 
ir tapo 1-ja ir 2-ja gimnazijo
mis.

Antrosios sovietų okupacijos 
laikais, ir Lietuvai vėl atgavus 
nepriklausomybę, jos vėl tapo 
mišrios ir joms buvo suteiktas 
vidurinių mokyklų statusas. O 
šiais metais, kiek žinau, tik 
dvi viduriniosios mokyklos 
(„Aušra” ir J. Jablonskio vi
durinioji mokykla, kurią aš 
baigiau, kai ji tebebuvo tik 
pradžios mokykla...) gavo gim
nazijos statusą.

Kiekvieną kartą apsilanky
damas Lietuvoje (1991, 1992, 
1994 ir 1998 metais), atvykęs 
į Kauną užeidavau į savo 
„būstą”. Bet ji jau nebe ta, tai 
yra ne tokia, kurią aš lankiau. 
Ji jau keturių aukštų. Įėjus 
per „paradines” duris pir
mame aukšte, yra didelis fojė, 
nėra tos valgyklos. Nėra ir di
rektoriaus kabineto, nes jis 
yra antrame aukšte, tame 
kambaryje, kur man prade
dant gimnaziją buvo I a klasė. 
Tikrai nežinau, ar toji senoji 
salė dar tebėra antrame aukš
te, bet naujoji salė yra ketvir
tame aukšte. Šiais metais bir
želio mėnesio pradžioje būda
mas Kaune, vėl užėjau į „Auš
rą”, bet tos puikios ir malonios 
direktorės Bronislavos Valun- 
gevičienės nebuvo kabinete,

Po abiturientų išleistuvių: Regina Bagdonienė, „Aušros” direktorė Bronis
lava Valungevičienė, Rimas Bagdonas.

tai aš tik paprašiau sekretorės 
paminėti direktorei, kad bu
vau apsilankęs.

Po kurio laiko, kelias dienas 
viešėjęs Panevėžyje ir sugrį
žęs į Kauną, vėl nužingsnia
vau į „Aušrą” ir tada susiti
kau direktorę. Nors šiais me
tais Lietuvoje buvo nemažai 
suvažiavusiųjų iš įvairių pa
saulio kraštų, bet gal tik keli 
buvusieji aušrokai aplankė sa
vo gimnaziją. Direktorė B. 
Valungevičienė man suteikė 
didelę garbę, prašydama, kaip 
vieną iš ankstyvesniųjų abi
turientų, dalyvauti 80-sios 
„Aušros” abiturientų laidos 
brandos atestatų įteikimo iš
kilmėse! Aš tą savaitę turėjau 
kitų planų, bet juos pakeičiau, 
kad neprarasčiau tokio nuos
tabaus sutapimo mano gyve
nime.

Tą ketvirtadienį, birželio 25- 
tą dieną, prieš vidudienį, kar
tu su savo žmona Regina nu
ėjau į „Aušrą”. Direktorės 
kabinete vyko paskutinieji iš
kilmių aptarimai, ir manęs 
paprašė, kad aš salėje, prieš 
pradedant atestatų įteikimą, 
pasakyčiau kelis žodžius, gal 
ir savo prisiminimus. Ketvirto 
aukšto salėje buvo susirinkę 
pedagogai, abiturientai, jų tė
vai ir kiti. Po direktorės B. Va- 
lungevičienės ir kitų tariau 
žodį ir aš.

Padėkojęs už šią galimybę 
kalbėti, aš papasakojau, kokią 
įtaką „Aušra turėjo visai ma
no šeimai. Pasibaigus 1923 
mokslo metams, mano motina, 
tada Irena Bernotaitė, tų me
tų „Aušros” abiturientė, bir
želio mėnesį ištekėjo už „Auš
ros” mokytojo Mato Bagdono. 
Mano mamos sesuo Aldona 
Bernotaitė irgi lankė „Aušrą” 
ir ištekėjo už „Aušrą” baigusio 
Vytauto Stašinsko, vėliau įsto
jusio į diplomatinę tarnybą ir 
paskui tapusio Lietuvos ge
neraliniu konsulu Niujorke. 
Pabaigęs J. Jablonskio pra
džios mokyklą, aš, kaip ir ma
no vyresnis brolis Algirdas, 
įstojau į „Aušros” berniukų 
gimnaziją, į 1 b (vokiečių kal
bos) klasę ( pirmoji auklėtoja 
buvo toji puikioji pedagogė 
vokiečių kalbos mokytoja Ase- 
vičiūtė, „Pupsikas”, kaip ją 
visi tarpusavyje vadinome) ir 
baigiau „Aušrą” paskutiniai
siais prieš antrąją sovietų 
okupaciją (1944) metais. Toje 
26-je laidoje, kiek primenu, 
buvome dvidešimt keli abitu
rientai. Nebuvo jokių baigimo 
iškilmių, ir atestatų nega
vome, nes vokiečiai norėjo juos 
išduoti tik tiems, kurie stos į 
vokiečių kariuomenę. Šių me
tų 80-je „Aušros” laidoje buvo 
72 abiturientai, daugiau kaip 
pusė — jų mergaitės. Palinkė
jau sėkmės ir, aišku, niekada

Buvusiųjų aušrokų eilė mažėja... Senoje 1943-44 mokslo metų „Aušros” gimnazijos sporto būrelio ir gimnazijos 
krepšinio rinktinės nuotraukoje iš vienuolikos gyvi yra likę tik keturi. Pirmoje eilėje sėdi: sporto mokytojas Al
bertas Lukošaitis, šiais metais miręs Lietuvoje; sporto mokytojas Anupras Tamulynas, jau prieš daugelį metų 
miręs JAV; R. Stripinis, dabar Toronte, Kanadoje; Vytautas Vasiliauskas, prieš kelioliką metų miręs Burling- 
tone, Kanadoje; Anatolijus (Tolka) Underys, besibaigiant karui, atsiradęs Italijoje ir po poros metų ten miręs. 
Antroje eilėje stovi: Raimundas Ošlapas, šiais metais miręs Kalifornijoje; Valdas Adamkus, tais laikais Adam- 
kavičius, dabartinis Lietuvos prezidentas; Tadas Sopyla, per karą ar pokario metais atsiradęs Lenkijoje, bet nuo 
1948 metų nieko apie jį negirdėta; Rimas Bagdonas, šių eilučių autorius, dabar Hamiltone, Kanadoje; Stepas 
Butautas, likęs Lietuvoje ir visą laiką tebegygyvenantis Kaune; Vilimas(?), gyvenęs ir miręs Kaune.

PRAMEDŽIAVOS KAIMO ISTORIJOS 
IŠTRAUKA 

1370—1940 METAI
Lietuvos vietovių pirmuo

sius paminėjimus radome pik
čiausių mūsų priešų Kry
žiuočių kronikose.Vieno tokių 
metraštininkų — Vygando 
Marburgiečio „Naujoje Prūsi
jos kronikoje”, išleistoje 1370 
m. randame pirmą kartą pa
minėtą Pramedžiavos žemę, 
tuo metu vadintą Promedės 
žeme. Metraštininkas Vygan
das Marburgietis buvo Prūsi
jos magistro heroldas, gyvenęs 
XIV amžiuje, ir pats dalyvavęs 
kryžiuočių žygiuose į Lietuvą. 
V. Marburgiečio kronika buvo 
parašyta vokiškai. 1464 m. 
lenkų metraštininkui J. Dlu
gošui pageidaujant, kronika 
išversta į lotynų kalbą. Vokiš
kasis originalas, matyt, din
gęs. Iškilo tik lotyniškasis ver
timas, kuris buvo rastas To
ninės bernardinų vienuoly
ne. Rankraštis buvo išleistas 
1842 m. ir pakartotas „Prūsi
jos metraštininkų” leidinyje.

Antrą kartą Pramedžiava 
jau paminėta „Senojoje ordino 
didžiųjų magistrų kronikoje” 
1393 m. Rašoma, kad grįžda
mas iš žygio į Žemaitiją, kry
žiuočių ordino maršalas su 
Virtenbergo grafu ir daugeliu 
riterių bei knechtų įsiveržė į 
Pramedžiavos žemę ir paėmė 
daug grobio.

Kryžiuočių kronikose ne
minima Pramedžiavos pilis ar 
kita, konkreti gyvenamoji vie
ta — tik žemė. Lenkų istori
kas 1931 m. išsakė prielaidą, 
kad XIV a. pabaigoje Pra-

nepamiršti „Aušros”.
Gražios, kartu ir širdį virpi

nančios ceremonijos. Direk
torė ir auklėtojos įteikė atesta
tus ir man buvo garbė pas
veikinti naujuosius abiturien
tus, paspaudžiant jiems vi
siems ranką, o mergaitėms į 
skruostelį duodan mažą buči- 
nėlį. Tvarkingai apsirengę 
abiturientai išdalino rožes. 
(Pastebėjau, kad dabartiniai 
Lietuvos auklėtiniai ir auklė
tinės yra lieknesnės, nei jų 
bendraamžiai Šiaurės Ameri
koje...).

Po iškilmių mudu su Regina 
buvome pakviesti puikiam 
užkandžiui viename sena
miesčio restorane kartu su di
rektore, jos asistente ir tėvų 
komiteto pirmininku V. Ta- 
landžiumi su žmona. Kokie 
malonūs prisiminimai! Ir tik 
gaila, kad tą vakarą negalėjau 
dalyvauti abiturientų vaka
rėlyje, nes turėjau iš Kauno 
išvažiuoti, tad nebuvo pasku
tinio tango „Aušroje...”

medžiava buvo valsčiaus cen
tras. Kitas lenkų istorikas F. 
Leontovičius rašo Varšuvoje 
išleistame 1896 m. „Lietuvos 
Metrikos aktų” dvitomyje. Ten 
randame net tris aktus iš to 
laiko, liudijančius, kad pirma
sis —Pramedžiavos dvaro pa
minėtas savininkas buvo 
(Goltautas) Goštautas. Jis, 
mirdamas, dvarą paliko žmo
nai Taliušai. Po jos mirties 
Pramedžiava atiteko J. Kęs
gailai.

Pramedžiavos žemės priklau
sė Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Kazimiero ir vėliau 
Didžiojo kunigaikščio Alek
sandro valdoms. Reikia trum
pai pasakyti, kad Pramedžia
vos apylinkėse valdų turėjo šie 
didikai: kunigaikščiai Ogins- 
kai, Višneveckiai ir Sapiegos.

Pramedžiavos istorija XIX 
amžiuje tampriai susijusi su 
Sofija Kaisarova. Jei iki XIX 
a. pradžios Pramedžiava prik
lausė Lietuvos bajorams, tai 
po to ji atiteko Busijos impe- 
ratorienės Jekaterinos II bu
vusio favorito Platono Zubovo 
nesantuokinei dukrai. S. Kai
sarova gyveno Peterburge, jos 
vyras buvo Rusijos generolas.

Po Kaisarovienės mirties 
(apie 1881-1882) Pramedžiavą 
valdė jos anūkės vyras Faria 
de Castro. S. Kaisarovienės 
dukra buvo ištekėjusi už Vak- 
selio. 1875 m. pablogėjusios 
sveikatos taisyti Sofija Vakse- 
lytė buvo nukakusi net į to
limą Madeiros salą, iš kur ir 
parsivežė vyrą portugalą Far
ia de Castro.

Faria de Castro valdymo 
metu Pramedžiavoj, ant Be- 
birvos upelio, buvo pastatytas 
vandens malūnas, kuriame 
1925 m. jau buvo lentpjūvė ir 
faneros dirbtuvė. Faria de 
Castro mėgo lengvą gyvenimo 
būdą, prisidarė daug skolų. 
Ilgą laiką jis gana sėkmingai 
„atmušinėjo” kreditorių ata
kas. Bet 1931 m. ir 1937 m. jo 
turtas atsidūrė varžytinėse. 
Matyt, prieš pirmąsias varžy
tines jis dar sugebėjo sulaikyti 
kreditorius, bet 1938 m. Pra
medžiavos dvarą jau valdė 
naujas savininkas — Petras 
Vidžiūnas. P. Vidžiūnas dva
rą valdė iki 1940 metų. Per 
karą jis pasitraukė į JAV, kur 
ir dabar gyvena. Istorikams 
šio kaimo istorija buvo žinoma 
jau seniai, bet tik ne sovieti
nių enciklopedijų leidėjams. 
Tiek „Mažosios Lietuvos en
ciklopedijos” 3 tomas sako, 
kad Pramedžiava istoriniuose

šaltiniuose minima tik 1505 
metais.

Antanas Šulskis
Pramedžiavos bibliotekos 

vedėjas
Red. prierašas. Prame

džiavos bibliotekos vedėjas 
Antanas Šulskis redakcijai 
atsiųstame laiške nuoširdžiai 
dėkoja už kiekvieną savaitę jo 
biblioteką pasiekiantį „Drau
gą”. Jis taip pat prašo skaity
tojams priminti jo biblioteką, 
kuriai vis dar trūksta knygų. 
Jei atsirastų norinčių padėti 
bibliotekai, knygas galėtumė
te siųsti šiuo adresu: Antanas 
Šulskis, Pramedžiavos paštas, 
Pramedžiavos biblioteka, Ra
seinių raj., Lietuva.

• Kaunas. Rugsėjo 25 d. Šv. 
Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) 
bažnyčioje vyko bendruome
ninės susitaikymo pamaldos, 
kurioms vadovavo bažnyčios 
prefektas Vytautas Sadaus
kas, SJ. Pamaldų metu giedo
jo katalikų bendruomenė „Gy
vieji akmenys”. Tokias pamal
das šioje bažnyčioje numato
ma rengti kiekvieno mėnesio 
paskutinį penktadienį.

„Aušros ” abiturientų išleistuvės. Iš kairės: Rimas Bagdonas, „Aušros” direktorė Bronislava Valungevičienė, Re
gina Bagdonienė ir „Aušros” pedagogės.
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Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 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. Benetis, tel. 630-241-1912. t

RIVERDALE AUTOMOTIVE
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

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

Tel. 708-201-0586.

Dėmesio, nagingi vyrai! 
Skubiai parduodamas 2 bt. namas 
Bridgeport apyl. Kaina $49,900.

Namui reikia remonto.
Kreiptis: Aušra Padalino 

First Rate R.E.
Tet. 773-767-2400.

FORSALE
1 st. fl. condo - O.L. loc„

2 bdrm 2BA, Pvt. garage and 
laundry rm. Excellent condition. 

Call 708-686-4646.

VVashington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping” kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 i vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 i 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tel. 202- 
244-2373.

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė - $33.00
8 svarų statinaitė - $19.00 7 

Skambinkite 708-687-5627.
Pristatome UPS

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
Y REALTORS

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

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Ieškome protingo, tvarkingo vy
ro dirbti baldų sandėlyje, pri
žiūrėti tvarką, švarą, pakavimą ir 
dirbti kt. įvairius darbus. Turi turėti 
darbo leidimą ir suprasti angliškai. 
Skambinti Anelei, tel. 312-850-0595.

Parduodu ’94 m. Pontiac 
Grand AM Se Coupe V6,

30,000 mi. Labai gerame stovyje, 
pilkos spalvos. Kaina $8,400.

• Skambinti 630-323-7574.

G.L.QuaIity Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

'-išsiųsime;
Skambinkite 8! 5-723-7660.''1



RENGINIAI ČIKAGOJE

1998 METAI

LAPKRIČIO MĖN.

5 dieną — Venezuelos lie
tuvių drauguos Čikagoje vi
suotinis pusmetinis susirinki
mas 12 vai. Šaulių namuose.

7 dieną — Lietuvių fondo 
metinis pokylis Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte.

8 dieną — JAV LB Lemon
to apylinkės ruošiami pietūs 
PL centro didž. salėje. Loteri
jos laimingųjų bilietų trauki
mas.

— Panevėžiečių klubo susi
rinkimas Jaunimo centre.

— Antano Maceinos minėji
mas Jaunimo centre.

— „Lietuvių balso” laikraš
čio metinė vakarienė 4:30 vai. 
p.p. „Mabenka” restorane, 
7844 So Cicero , Burbank, IL.

12 dieną — Zarasiškių klu
bo pusmetinis narių susirinki
mas V.D. Šaulių rinkt, na
muose.

14 dieną — Lietuvių Ope
ros metinis pokylis Jaunimo 
centro didž. salėje.

15 dieną — Tilžės Akto pa
skelbimo 80 metų sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. V.D. 
Šaulių rinktinės namuose. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis.

— PLC madų paroda, PLC, 
Lemonte.

— Lietuvių Skautų organi
zacijos įkūrimo, 80 metų gy
vavimo ir veiklos sukakties 
minėjimas Jaunimo centre. 
Pradžia 2 vai. p.p. Rengia 
Čikagos skautininkių drau
govė ir minėjimo rengimo 
komitetas.

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdybos ruošiami 
pietūs (nuo 11:30-12:30 v.p.p.) 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje, 
4420 S. Fairfield Avė.

20 dieną — Suvalkiečių 
dr-jos metinis narių susirinki
mas Šaulių namuose.

— „Vakaras su kun. dr. Vy
tautu Bagdanavičiumi” Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje. Rengia Lietuvių rašytojų 
draugija.

21 dieną — „Lituanicos” 
futbolo klubo 48-tas metinis 
sezono uždarymo pokylis PLC, 
Lemonte.

— 65-tas metinis Lietuvių 
prekybos rūmų atžymėjimų 
pokylis, kuriame už nuopel
nus lietuvių visuomenei bus 
pagerbtas Edvvard Mankus, 
vyks Willowbrook pokylių sa
lėje, Willow Springs, IL. Pra
džia 6 vai. vak.

21 ir 22 dieną — Tradicinė 
rudeninė mugė Jaunimo cent
ro žemutinėje salėje .

22 dieną — Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo 80 metų 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose, Čikagoje. Rengia 
Lietuvių Karių veteranų s-ga 
Ramovė.

— Nelės ir Arvydo Paltinų 
koncertas 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Rengia „Amerikos lie
tuvių radijas”.

29 dieną — Anglijos lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose.

— Telšių teatro spektaklis 
Jaunimo centre. Rengia LB 
Kultūros taryba.

— 58-sis ALTo suvažiavi
mas Jaunimo centro žemuti
nėje salėje. Pradžia 10:30 vai. 
r. Po posėdžių vyks iškilminga 
suvažiavimo vakarienė.

GRUODŽIO MĖN.

3 dieną — Šakiečių klubo 
metinis narių susirinkimas 
V.D. Šaulių rinkt, namuose.

4 dieną — Šampano vaka
ras. Rengia „Lietuvos Vaikų 
viltis”.

5 ir 6 dieną — Kalėdinė 
mugė, PLC, Lemonte.

6 dieną — Tauragės lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose.
— Antroji muzikos popietė 1 

vai. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte.

— Don Varnas veteranų 
posto ir Pagalbinio moterų 
vieneto pokylis-narių pagerbi
mas 1 vai. p.p. Camelot resto
rane, 8624 W. 95th St., Hicko
ry Hills, IL.

11 dieną — Jūrų skaučių ir 
skautų Kūčios PLC, Lemonte.

12 dieną — Labdaros vaka
ras „Seklyčioje”. Rengia JAV 
LB Soc. Reikalų taryba.

13 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Kūčios Šaulių 
namuose.

— Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos choro kalėdinių gies
mių koncertas ir pietūs po šv. 
Mišių PLC, Lemonte.

— Tradicinis Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus „Metų 
žmogaus” pokylis.

20 dieną — PLC Kūčios, 
PLC, Lemonte.

31 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Naujųjų Metų 
sutikimas Šaulių namuose.

— Lietuvių Operos Naujųjų 
Metų sutikimas Jaunimo cen
tro didž. salėje.

— PLC Naujųjų Metų suti
kimas PLC, Lemonte.

1999 METAI

SAUSIO MĖN.

17 dieną — Sausio 11-sios 
minėjimas PLC, Lemonte, Lie
tuvių dailės muziejuje. Rengia 
LB Kultūros taryba. Svečias 
— Vytautas Cinauskas.

23 dieną — Maironio litua
nistinės mokyklos pokylis, 
PLC, Lemonte.

24 dieną — „Dainavos” an
samblio religinis koncertas, 
pagerbiant žuvusius už Lietu
vos laisvę, 3 vai. p.p. vyks Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marąuette Parke.

— Jūrų skautų ir skaučių 
iškilminga metinė Klaipėdos 
dienos sueiga Jaunimo centre, 
Lemonte.

31 dieną — Ateitininkų na
mų metinis narių susirinki
mas Ateitininkų namuose.

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkės metinis narių susi
rinkimas Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
44 ir S. Fairfield Avė. kampas. 
Pradžia 11:30 v.r

VASARIO MĖN.

7 dieną — Trečioji muzikos 
popietė — Romantinės minia
tiūros, 1 vai. p.p. Lietuvių dai
lės muziejuje, PLC, Lemonte.

— Tradicinis 39-sis metinis 
„Lietuvos prisiminimų” poky
lis Martiniąue didž. salėje, 
Evergreen Park, IL. Rengia 
Lietuvos Vyčių JAV Vidurio 
apygardos valdyba.

— Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė Brighton Parke, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
mokyklos salėje, 4420 So. 
Fairfield Avė. Pradžia 11:30

v.r. Rengia JAV LB apylinkės 
valdyba.

14 dieną — Lietuvos ne 
priklausomybės minėjimas 
Maria mokyklos salėje. Rengia 
ALTo Čikagos skyrius.

— Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas PL centre. Ren
gia LB Lemonto apylinkė.

28 dieną — JAV LB Brigh
ton Parko apylinkės valdybos 
11:30 v.r. ruošiami pietūs Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo mo
kyklos salėje, 4420 S. Fairfield 
Avė.

KOVO MĖN.

7 dieną — Skautų ir 
skaučių tradicinė Kaziuko 
mugė Jaunimo centre.

14 dieną — „Margučio II” 
renginys Jaunimo centre — 
Los Angeles Dramos sambūrio 
spektaklis.

BALANDŽIO MĖN.

18 dieną — Bizet 
„CARMEN” opera Morton au
ditorijoje, Cicero, IL. 3 vai. 
p.p. Stato Lietuvių opera.

25 dieną — Operos koncer
tas (pooperinis) 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre, Čikagoje.

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkės v-bos 11:30 v.r. 
ruošiami pietūs Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair
field Avė.

GEGUŽĖS MĖN.

2 dieną — „Laiškai lietu
viams” žurnalo metinė šventė 
Jaunimo centre.

—Ketvirtoji muzikos po
pietė — Fortepijoniniai duetai 
1 val.p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte.

21 dieną — Poezijos diena 
Jaunimo centre. Rengia LB 
Kultūros taryba.

22 dieną — Poezijos diena 
Lietuvių dailės muziejuje, 
PLC, Lemonte. Rengia LB 
Kultūros taryba.

23 dieną — JAV LB Brigh
ton Parko v-bos 11:30 v.r. 
ruošiami pietūs Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair
field Avė.

BIRŽELIO MĖN.

6 dieną — Jaunųjų talentų 
popietė Jaunimo centre. Ren
gia LB Kultūros taryba.

Ateitininkų Šeimos šventė 
ir gegužinė Ateitininkų na
muose, Lemonte.

RUGSĖJO MĖN.

26 dieną — „Draugo” jubi
liejinis pokylis Martiniąue 
salėje.

SPALIO MĖN.

3 dieną — Lietuvos himno 
autoriaus Vinco Kudirkos 100 
metų sukakties minėjimas 
Jaunimo centre. Rengia LB 
Kultūros taryba.

Kultūros veikėjos Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus parodoje. Iš 
kairės: Stasė Semėnienė, Marija Remienė, Magdalena Stankūnienė.

, Zigmo Degučio nuotr.
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Atkelta iš 3 psl.

Vilius Trumpjonas, Mažo
sios Lietuvos lietuvių draugi
jos pirmininkas Čikagoje, šią 
vasarą kelias savaites pralei
dęs Karaliaučiaus krašte ir 
ten turėjęs susitikimus su lie
tuviškų organizacijų vadovais 
ir lietuvių kalbos mokytojais. 
(V. Trumpjonas vyko savo lė
šomis). Čikagiečiai mažlietu- 
viai sėkmingai telkia lėšas lie
tuvybei ugdyti Karaliaučiaus 
krašte. Jų pastangomis pernai 
į Lietuvos vyriausybės remia
mą vasaros stovyklą tremtinių 
vaikams Giruliuose buvo pa
siųsta 10 Karaliaučiaus kraš
to vaikų, čikagiečiams apmo
kant jų stovyklavimo mokes
čius. Stovykla brangi ir ne
daug iš jos buvo naudos, nes 
vaikai joje kalbėjo rusiškai. 
Šįmet į „Lietuvos vaiko” ruo
šiamą stovyklą Kačerginėje, 
kur viskas vyko lietuvių kal
ba, buvo pasiųsta 30 Kara
liaučiaus krašto vaikų. Išlai
das sumokėjo čikagiečiai maž- 
lietuviai. Stovykla buvo sėk
minga, stovyklavusiems pali
ko latfai gerus prisiminimus ir 
sustiprėjusius lietuvybėje. 
Taip pat prisidėta prie 50 Ka
raliaučiaus krašto vaikų ir jų 
vadovų pasiuntimo į Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes ir 
Dainų bei tautinių šokių šven
tę Lietuvoje..

Po šių pranešimų Ieva And- 
ruškevičienė paskaitė Šilutėje 
gimusio lietuvninko prieš 150 
metų parašytą eilėraštį.

Po pertraukėlės V. Pėterai
tis kalbėjo apie ateities planus 
ir priimtinus projektus. Iš sa
vo šešerių metų pirmininko 
pareigose patyrimo jis supro
jektavo valdybos nariams dar
bo barus ir atsakomybę už 
juos. Šį projektą perskaitė su
sirinkimo pirmininkas Gytis 
Šernas. Tarp gairių ateities 
veiklai V. Pėteraitis skatino 
išeiviją tęsti ML fondo projek
tus ir stiprinti jiems lėšų telki
mo vajus. Taip pat iškėlė min
tį Lietuvoje steigti Maž. Lietu
vos bičiulių draugiją, kuri 
puoselėtų ir rūpintųsi Maž. 
Lietuvos reikalais.

Kalbant apie ateities projek
tus, buvo išklausyti Ievos Ado
mavičienės ii* Viliaus Pėterai
čio pranešimai apie paramos 
prašymus keletos knygų iš
leisti. Šį reikalą svarstyti ir 
atitinkamai veikti nutarta pa
likti naujai valdybai.

Po to vyko ML fondo pirmi
ninko ir valdybos atsistatydi
nimas ir naujos valdybos rin
kimai. Pagal konstituciją, pir
mininkas renkamas atskirai, 
o paskui kiti valdybos nariai. 
V. Pėteraitis, pasiryžęs visas 
savo jėgas skirti Maž. Lietu
vos enciklopedijos ruošimui, 
kandidatuoti atsisakė. Po ilgų

LAPKRIČIO MĖN.

28 dieną — „Draugo” didy
sis koncertas Maria mokyklos 
auditorijoje.

• Niekam kitam šypsena 
nėra taip būtina, kaip tam, 
kuris nesugeba pats sau nusi
šypsoti.

diskusijų, pirmininko pareigas 
ateinančių dviejų metų kaden
cijai apsiėmė torontiškis Gytis 
Šernas. Naujon valdybon iš
rinkti: Ieva Adomavičienė, Ie
va Andruškevičienė, Ramūnas 
Buntinas, Vilius Pėteraitis, 
Irena Šernaitė-Meiklejohn, Vi
lius Trumpjonas ir Kurtas 
Vėlius.

Išrinkus valdybą, susirinki
mas buvo nutrauktas. Ištver
mingi suvažiavimo dalyviai 
šeštadienį užbaigė vakariene 
ir pabendravimu.

Premijos įteikimas ir 
suvažiavimo užbaigimas

Sekmadienį, rugsėjo 27 d. 
Maž. Lietuvos fondo susirinki
mas buvo tęsiamas, išrenkant 
JAV ir Kanados ML fondo re
vizijos komisijas bei MLF ta
rybą. JAV Revizijos komisijon 
išrinkti: Aldona Buntinaitė, 
Balys Račkauskas ir Aldona 
Markelienė. Revizijos komisi
jon Kanadoje — Gertrūda Jo
cienė ir V. Norvaišienė. ML 
fondo tarybon išrinkti: Kurtas 
Vėlius (pirmininkas), Ramū
nas Buntinas, Vilius Trumpjo
nas, Teodoras Blinstrubas, 
Jurgis Lampsatis ir dr. Marty
nas Buntinas. Išsėmus darbot
varkę, 2:30 vai. p.p. vyko iškil
mingas Dr. Vydūno premijos 
įteikimas.

Iškilmes pradėjo naujasis 
Maž. Lietuvos fondo pirm. inž. 
Gytis Šernas. Su premijos lau
reatais architektais Martynu 
ir Marija Purvinais bei jų dar
bais plačiau supažindino Ieva 
Adomavičienė. Martynas ir 
Marija Purvinai tyrinėja ar
chitektūros paveldo likučius 
rusų nuniokotoje Mažojoje 
Lietuvoje. Purvinams premija 
paskirta už jų tyrinėjimų 
rankraštį „Mažosios Lietuvos 
architektūra”. Irenai Šernai- 
tei-Meiklejohn perskaičius Dr. 
Vydūno premijos paskyrimo 
protokolą, premiją — 5,000 
dol. čekį laureatams įteikė jos 
mecenatas Kurtas Vėlius. Gė
lėmis apdovanoti laureatai su
sijaudinę dėkojo ML fondui ir 
premijos mecenatui.

Visi dalyviai buvo pakviesti 
į gretimą patalpą, kur laurea
tai plačia paskaita supažin
dino su savo tyrinėjimais ir 
gausiomis tyrinėjamų objektų 
skaidrėmis. Po paskaitos, su
grįžus į iškilmių salę, buvo 
vaišinamasi Maž. Lietuvos 
Moterų draugijos pyragais, 
kava ir laureatų iš Tėvynės 
atvežta rugine duona ir Tilžės 
sūriu.

Vaišių metu Vilius Pėterai
tis padėkojo visiems suvažia
vimo dalyviams ir ML fondo 
aukotojams. Pranešė ir labai 
malonią žinią, kad Kurtas Vė
lius sutiko būti mecenatu ir 
baigiamo spaudai paruošti 18- 
to ML fondo leidinio — V. Gai
galaičio .Atsiminimai”, paža
dėdamas skirti 5,000 dol. V. 
Pėteraitis siūlė, kad Dr. Vydū
no premija būtų įteikiama po 
dviejų metų vyksiančiame su
važiavime.

Suvažiavimą baigiant, Algis 
Regis čikagiečių vardu padė
kojo triūso įdėjusiems šio su
važiavimo rengėjams. Ypatin
gą padėką išreiškė buv. ML 
fondo pirm. Viliui Pėteraičiui, 
energingai vadovavusiam ML 
fondui. Jo atlikti milžiniški 
darbai bus įamžinti. Padėkojo 
ir laureatams Martynui ir Ma
rijai Purvinams už labai įdo
mią paskaitą ir skaidres, ku
riose atsispindi jų meilė ir pa
sišventimas šiam darbui.

ML fondo tarybos pirm. K. 
Vėlius padėkojo buv. MLF pir
mininkui Viliui Pėteraičiui už 
ilgametį vadovavimą, o nauja
jam pirm. Gyčiui Šernui pa
linkėjo sėkmės ir ištvermės 
nelengvose pareigose.

Ir. Regienė

Ateitininkų jaunimo vadui ir mokytojui

A.fA.
Dr. VYTAUTUI VYGANTUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai MARAI, 
dukroms MONIKAI ir KRISTINAI, broliui dr. MINDAUGUI 
ir visiems artimiesiems.

Jaunųjų Ateitininkų sąjunga

Vienam iš pirmųjų Lietuvių Bendruomenės Lemonto 
darbuotojų

A.tA.
PRANUI ŠAPALUI

mirus, jo žmonai HORTENZIJAI, dukroms ALDONAI, 
NIJOLEI, MILDAI ir APOLONIJAI bei jų šeimoms ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

LB Lemonto apylinkės valdyba:
Gediminas Kazėnas Leonas Juraitis
Liudas K.Šlenys Alfredas Mikučauskas
Nijolė Nausėdienė Alicia Mikučauskienė
Algis Urbutis Agutė Tiškuvienė
Gražina Sturonienė

Mirus
AJA.

VLADUI GUSARUI
jo žmonai IRENAI, dukterims RE N IT AI ir SABRINAI, jų 
šeimoms ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Tadas ir Gailutė Palioniai 
Raimundas ir Janina Matulioniai 
Jane Rastas
Aušra Guckle

DĖKOJAME
Šeimai ir geradariams aukojusiems

A.A.
ZDISLOVO KORIO

atminimui

A.a. Zdislovui Koriui mirus, artimieji ir pažįstami aukojo 
lėšų paremti Lietuvos Jėzuitų jaunimo auklėjimo darbus ir 
Vilniaus bei Kauno Jėzuitų gimnazijas. Mes dėkojame, kad 
dosniai prisidėjote prie Jėzuitų pastangų Lietuvoje auklėti 
jaunimą ir stiprinti jo mokslinį ir dvasinį išsilavinimą. Yra 
labai gražu, kad a.a. Zdislovo Korio dvasia gyvuoja Lietuvos 
jaunime.

Lietuvių Jėzuitai reiškia giliausią užuojautą. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems, kurie prisimindami Zdislovą Korį, aukojo 
Lietuvos Jėzuitų projektams. Bendromis jėgomis padarysime 
geresnį pasaulį.

Nuoširdžiai ačiū, Tėvai Jėzuitai.

Aukojo: Danutė ir Walter Balchai, Kazys Barmus, Adomas 
Jocas, Salomėja ir Pranas Pakalniškiai, Genovaitė Plukas, 
Antanas ir Dalilė Polikaičiai, Birutė Prasauskienė, Gražutė 
Sirutienė, Mintautas ir Dalia Sodeikos, B. ir M. Stančikai, 
Genovaitė Nefas-Stevens, Henry F. Stevens, Vytautas 
Vidugiris, Leah Vilimienė, Eugenijus ir Irena Vilkai, 
Algimantas ir Audronė Žemaitaičiai

Jezuit Fathers Baitie Project, 2345 W 56th St, Chi
cago, IL 60639 tel:(773)737-9891

PADĖKA

A.tA.
GENOVAITĖ DRAUGELIENĖ
Mūsų mylima Mama, Močiutė ir Sesuo mirė 1998 m. spalio 

5 d. ir buvo palaidota spalio 8 d. Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse Čikagoje.

Nuoširdžiai dėkojame kunigui Algirdui Paliokui, S.J. už 
maldas koplyčioje, Sv. Mišių auką ir maldas kapinėse.

Dėkojame sol. Danai Stankąitytei už gražų giedojimą ir 
muz. Faustui Stroliai už vargonų palydą šv. Mišių metu.

Taip pat nuopširdžiai dėkojame karsto nešėjams: Vytautui 
Balniui, Edmundui Pauliui, Juliui Lintakui, Petrui Bulikai, 
Broniui Mačiukevičiui ir Romanui Stropui.

Širdingai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už pareikštą užuojautą žodžiu ir laiškais; už maldas, gėles ir 
aukas.

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už sąžiningą ir 
rūpestingą patarnavimą.

Liūdesyje likę: sūnus Arūnas ir marti Irena; duktė 
Diana ir žentas Rimas Palas; anūkė Dina Swires su 
šeima; sesuo Eleonora Marčiulionienė su šeima
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEB

JAV LB Kultūros tarybos
šių metų veikiančių lietuviškų 
radijo laidų premijai skirti ko
misija, posėdžiavusi lapkričio 
2 d., vienbalsiai nutarė 1998 
m. JAV LB Kultūros premiją 
skirti „Margučiui II”, nes jo 
laidos geriausiai atitinka ank- 
styvesniame komisijos posė
dyje nustatytiems kriterijams. 
Vertinimo komisiją sudarė: 
Eglė Juodvalkė, Jūratė Jan
kauskaitė, Edvardas Tuske- 
nis, Leonas Narbutis ir Da
nutė Bindokienė. Premija bus 
įteikta Kultūros tarybos šven
tėje, ruošiamoje Cleveland, 
OH, lapkričio 28 d. Premijos 
mecenatas — Lietuvių fondas.

Naujas JAV LB Krašto 
valdybos būstinės adresas 
ir telefonas nuo lapkričio 1 
d. yra toks: Lithuanian-Ame
rican Community, Ine., Suite 
17C, 11250 Roger Bacon
Drive, Reston, VA 22090. Tel.: 
703-397-0950, fax.: 703-397- 
0951. Būstinės vedėja - Aud
ronė Pakštienė.

Kalėdinė mugė Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salė
je vyks gruodžio 5-6 d. nuo 9 
val.r. iki 4 val.p.p. Galėsite 
pasirinkti įdomių gintaro pa
puošalų, medžio dirbinių, ka
lėdinių atvirukų, eglutei pa
puošti šiaudinukų ir kitokių 
rankdarbių. Be to, galėsite nu
sipirkti kūčiukų, grybukų, vir- 
tinukų su grybais, naminių 
sūrių ir t.t. Galėsite ir skaniai 
pavalgyti, su kava paragauti 
skanių pyragaičių. Jei turite 
savo prekių ir norėtumėte jas 
parduoti, turėtumėte išsinuo
moti stalą. Skambinkite Aldo
nai Palekienei tel. 708-448- 
7436.

Pastatykime paminklą 
Pasaulio lietuvių centro 
sodelyje, Lemonte, kad pa
gerbtume žuvusiuosius už Lie
tuvos laisvę partizanus ir Si
biro tremtinius. Valentinas 
Ramonis atsiuntė du čekius ir 
rašo: „Siunčiu auką savo tėvų 
prisiminimui, o antras čekis - 
mano dukters Viktorijos - jos 
senelių prisiminimui”. Ačiū už 
aukas. Nors ir labai pavėluo
tai, pastatykime žuvusiems 
paminklą, pagerbkime juos, 
nes nėra didesnės aukos už 
savo gyvybės auką. Čekius 
rašyti: Lithuanian World Cęn- 
ter vardu ir siųsti ižd. Vytau
tui Čepėnui, 3181 Grandvievv 
PI. Darien, IL 60561. Aukos 
nurašomos nuo mokesčių.

• Praleiskite vieną savai
tę šią žiemą plaukiant saulė
toje Karibų jūroje. Septynios 
dienos - 1999 m. sausio 31d. 
- vasario 7 d. Kaina $1,339. 
First Class Travel, tel. 847- 
392-6320 arba 1-800-470-3358.

(sk.)
• A.a. Onos Simonaitie- 

nės atminimui $150 „Saulu
tei”, Lietuvos vaikų globos

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

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S JKedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-77^6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šeštad. 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 

Valandas pagal susi tarimą

METINIS ALTO 
ATSTOVŲ

SUVAŽIAVIMAS

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiais ALTo atstovų 
suvažiavimas įvyks š.m. lap
kričio 29 d., sekmadienį, Jau
nimo centro apatinėje salėje. 
Suvažiavimas vyks šia tvarka: 
9 vai. ryto Mišios jėzuitų kop
lyčioje, po pamaldų visi renka
si į apatinę salę, kur bus re
gistracija ir darbo posėdžiai. 
Po posėdžių rengiama vaka
rienė toje pačioje salėje. Va
karienės pradžia 4 vai. p.p. 
pabendravimas JC kavinėje, 5 
vai. vakarienė apatinėje salė
je, kur vyko suvažiavimas.

Visi apylinkės lietuviai pra
šomi dalyvauti suvažiavime ir 
taip pat vakarienėje. Nepa
mirškime ALTo, kuris yra tiek 
daug nusipelnęs mums ir Lie
tuvai, kuris tebėra reikalingas 
dar ir dabar. Dar kartą noriu 
priminti, kad jeigu ne ALTas, 
tai mūsų čia Amerikoje ne
būtų.

Todėl kreipiuosi į visus lie
tuvius ir organizacijas, kad 
šia suvažiavimo proga skirtų 
nors kuklią auką. Po suvažia
vimo visi maloniai kviečiami 
dalyvauti vakarienėje. Bilie
tus į vakarienę galima įsigyti 
pas visus ALTo valdybos na
rius: M. Marcinkienę — 708- 
499-2172, J. Bagdžių — 773- 
434-3713, A. Repšienę — 773- 
434-4645 ALTo valdyba malo
niai prašo visus Čikagos ir 
apylinkių lietuvius gausiai da
lyvauti suvažiavime ir vaka
rienėje.

Ant. Repšienė

Lietuvių fondas ištiesia 
pagalbos ranką lietuvių kul
tūriniam ir visuomeniniam 
gyvenimui, dabar atėjo laikas 
padėkoti už tą pagalbą — ne 
žodžiais, o veiksmais. Daly
vaukime Lietuvių fondo me
tiniame pokylyje, kuris ruo
šiamas lapkričio 7 d. Pasaulio 
lietuvių centre, 14911 127th 
Str., Lemont, IL 60439. At
kreipkime dėmesį, kad Lietu
vių fondas net ir šia proga 
pasirinko palaikyti lietuviškos 
institucijos veiklą, pokylį 
ruošdamas Pasaulio lietuvių 
centre. Rezervuokite vietą 
(arba stalą), tel. 630-257-1616 
kasdien nuo 9 vai. r. iki 5 vai. 
p.p., išskyrus savaitgalius.

būreliui, suaukojo Vincas ir 
Agnė Bigeliai, Ramūnas Bi
gelis, bei Jūratė ir Charles 
Silverman. „Saulutė” dėkoja už 
auką ir reiškia nuoširdžią 
užuojautą a.a. Onos Simonai- 
tienės artimiesiems.

(sk.)
• V. Bražėnas kviečia 

„garbės knygnešius”! Kviečiu 
pritariančius ir išgalinčius 
mano straipsnių skaitytojus 
būti „garbės knygnešiais”, 
prisidedant prie Lietuvoje lei
džiamos mano knygos „Nauja 
pasaulio santvarka? — Lie
tuva ir Pasaulis iš JAV De
šinės Žiūrint”, 300 psl., grei
tesnio ir platesnio paskleidimo, 
tuo pačiu $100 (JAV) vertės 
knygų „krepšiu” paremiant 
saviškius ar remtinas organi
zacijas Lietuvoje. Tai gali pa
dėti atsverti kairiąją propa
gandą. Knygą leidžia Lietuvos 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga, dalyvaujant autoriui. 
Jūsų nurodytas adresatas gaus 
$100 vertės, maždaug 45 kny
gų, „krepšį”, (priklausys nuo 
galutinių davinių), platintojo 
savikaina. Kad spėjus pla
tintojus įrašyti „Garbės Knyg
nešių” sąrašan knygoje, prašau 
iki š.m. lapkričio 20 d. at

PALAIKYKIME VĖLINIŲ 
TRADICIJAS

ALRK Moterų sąjungos 
centro valdyba ir Čikagos 
apskrities valdyba kviečia 
visuomenę dalyvauti tradi
cinėse Vėlinių Mišiose šeš
tadienį, lapkričio 7 d., 10:30 
vai. r., Šv. Kristinos parapijos 
bažnyčioje, 111 Str. ir Chris- 
tiana Avė. Ruošimu rūpinasi 
75-tos kuopos narės. Mišias 
aukos parapijos klebonas kun. 
Martin O’Donovan, kartu su 
kun. Jonu Velučiu, 75 kuopos 
Dvasios vadu. Prašomos, tu
rinčios tautinius kostiumus, 
juos dėvėti. Procesiją į baž
nyčią palydės Kolumbo Vyčiai. 
Parodykime, kad galime puo
selėti gražiąsias lietuviškų 
Vėlinių tradicijas ir būdamos 
toli nuo Lietuvos. Nepraleis
kite progos pasimelsti už savuo
sius mirusius ir už tuos, kurie 
seniai mirę, kurie jau pa
miršti. Gėlėmis ir žvakėmis 
simboliškai papuošime jų ka
pus.

Po Mišių susirinksime An- 
nie-Tiques restorane, 8200 S. 
Cicero, šeimyniškiems pie
tums. Rezervacijas priima Bea 
Martus, tel. 708-841-5120. 
Lauksime.

Dalė Murray
Centro valdybos pirm.

Pianistas
Motekaitis
kanklininkė 
gros prof. dr.

Manigirdas
ir profesionali 
Daiva Kimtytė 
Antano Macei

nos minėjime lapkričio 8 d., 4 
vai. p.p. Jaunimo centro mažo
joje salėje. Visuomenė nuošir
džiai kviečiama dalyvauti.

Pedagogė Stasė Peterso
nienė kalbės apie Antano Jas- 
manto poeziją, o dr. Kazys 
Ambrozaitis pasidalins savo 
draugystės prisiminimais apie 
prof. dr. Antaną Maceiną. 
Prof. dr. A. Maceinos 90-ties 
metų sukakties paminėjimas 
įvyks lapkričio 8 d., sekmadie
nį. 3 vai. p.p. - šv. Mišios tėvų 
jėzuitų koplyčioje, 4 vai. p.p. 
Jaunimo centro mažojoje sa
lėje - akademija. Paskaitą 
skaitys dr. kun. Feliksas Juce
vičius, svečias iš Motrealio, 
Kanados. Visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti. Minėji
mo rengėjai - Lietuvių fronto 
bičiuliai.

Dėmesio, dėmesio! Į Čika
gą atvyksta Telšių Žemaitės 
dramos teatras. Lapkričio 29 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Jau
nimo centre bus rodoma dvie
jų veiksmų komedija - Že
maitės „Piršlybos”. Rengia 
Jaunimo centras.

siųsti adresato, asmens, šeimos 
ar organizacijos adresą ir, jei 
galima telefoną su mano vardu 
$100 (JAV) čekiu, adresu: 200 
Evergreen Terrace, DeLand, 
FL 32724-1200, U.S.A., tel. 
904-740-7047. Būsiu dėkingas 
už talką. Vilius Bražėnas. Prie 
sąrašo bus pastaba: platinimo 
rėmėjai ir platintojai ne būtinai 
visame sutinka su autorium.

(sk.)
• Legaliai galiu išrūpinti 

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

(sk.)
• „Draugo” administra

torius ieško asmens dirbti 
dienraščio ekspedicijoje kelias 
valandas po pietų. Skambinti 
Valentinui, tel. 773-585-9500.

(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.)

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

AŠ TIK ŠIANDIEN 
NUMIRIAU

(Lietuvių tautosaka)

Kitąsyk gyveno kaime gas- 
padorius (ūkininkas), labai 
geras žmogelis, gražiai sugy
veno su šeima ir su kaimy
nais. Bet jis labai mėgo pini
gus ir niekam nieko nesakė 
apie tuos pinigus. Kada jis 
numirė, namuose pradėjo vai
dentis. Pradėjo baladotis ir 
girdėjosi visokių balsų. Vi
siems įkyrėjo tas triukšmas ir 
balsai. Vienas kito klausė: 
„Ką reikia daryti?” Pakvietė 
vieną kunigą, pakvietė kitą, 
vis tiek nieko nepadėjo.

Pas tą ūkininką gyveno ber
nas su savo šeima. Kartą jis 
sakė gaspadinen „Žinot ką, 
dėdiene, aš suvaidinsiu miru
sį, tada gal sužinosiu, kas čia 
baladojasi. Aš nusipirksiu 
karstą, o jūs mane nuvešite ir 
padėsite šalia gaspadoriaus. 
Aš pažiūrėsiu, kas čia dėsis”. 
Namiškiai tą sumanymą įvyk
dė. Kitąsyk žmones laidodavo 
po bažnyčia rūsiuose, tai buvo 
labai lengva įeiti — tik laip
tais nulipi ir jau rūsyje. Da
bar jau jam gulint karste, apie 
pusę dvyliktos nakties, klauso 
bernas, kad jau gaspadoriaus 
karstas atsidarė ir jis keliasi. 
Bernas tuoj savo karsto viršų 
numetė ir atsistojo. Gaspado- 
rius klausia: „Bene, ar ir tu 
čia?” Jis sako: „Taip gaspado- 
riau, aš tik šiandien numi
riau”. — „Ir taip greitai tave pa
laidojo?” — „Tokia staigia 
mirtimi numiriau, tai užtat 
taip greitai palaidojo”. — „Na, 
dabar eisime abudu”. Eina, 
užlipa laiptais, eina ties baž
nyčios durim. Kai priėjo prie 
durų, gaspadorius išeina, o 
bernas liko bažnyčioje. „Ber
ne, tu nemiręs, kad tu negali 
eiti taip, kaip aš ”. — „Gas- 
padoriau, tu seniai numirei, 
tai tu sudžiūvęs, o aš dar tik 
dabar numiriau, tai negaliu 
taip greitai. Palauk, ir aš 
būsiu toks, kaip tu”. Gaspa
dorius išėjo ir bernui duris 
atidarė.

(Bus daugiau)

„GIRIŲ AIDAS”

Vieną šeštadienį „Girių ai
das” aplankė Čikagos lituanis
tinę mokyklą. Jų grupė su
sidėjo iš penkių vyrų ir vienos 
moters. Vyrai buvo Lietuvos 
partizanai, kurie dainavo par
tizanų dainas, o moteris pri

tarė jiems pianinu. Jų dainos 
buvo liūdnos ir tragiškos. Par
tizanai kovojo už Lietuvą ir 
mus. Jie kovojo su rusais iki 
paskutinio kraujo lašo. Kai jie 
dainavo, aš labiau susidomė
jau partizanais. Kai koncertas 
pasibaigė, mes buvome lai
mingi, nes galėjome pasikal
bėti su partizanais. Vienas 
pasakojo, kad jis buvo išvežtas 
į Sibirą ir ten dirbo 19 metų. 
Sibiras labai šalta vieta, kur 
duoda labai mažai maisto ir 
miegama ant lentų su tais 
pačiais drabužiais, su kuriais 
dirbo. Jam buvo labai sunku 
tą išgyventi. Po pasikalbėjimo 
jis Čikagos lituanistinės mo
kyklos 5 skyriui padovanojo 
„Girių aido” įdainuotą kasetę. 
Šis šeštadienis buvo labai įdo
mus.

Živilė Badaraitė,
5 sk. mokinė 

Čikagos lit. m-la

1998 M. LIETUVIŲ 
DIENOS

Spalio mėn. 3 ir 4 dieną Los 
Angeles, atėjęs prie parapijos 
vartų, visur galėjai matyti lie
tuviškas spalvas ir vėliavas, 
galėjai girdėti lietuvišką mu
ziką. Per tas dvi dienas atvy
ko apie 3,000 žmonių. Atvyko 
tautinių šokių grupė iš Toron
to ir choras iš Čikagos mums 
pašokti ir padainuoti. Mano 
tėvas labai daug dirbo su ki
tais vyrais, kad paruoštų Lie
tuvių dienas. Jei norėjai pirk
ti maisto ar gėrimo, turėjai 
iškeisti savo dolerius į „litus”. 
Vienas doleris už vieną litą. 
Daug kas norėjo gauti keturis 
„litus” už vieną dolerį. Labai 
daug gėrimų pardavė, nes 
buvo šiltas oras. Vaikams la
bai patiko golfo aikštė, kur už 
vieną litą galėjai „žaisti devy
nias skyles”.

Lietuvių dienose buvo daug 
būdų (palapinių). Visose buvo 
pardavinėjami skirtingi daly
kai. Buvo labai daug gintaro. 
Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos būdoje buvo parduo
damos knygos. Mano klasės 
draugo Manto tėvelis parda
vinėjo meniškus dirbinius, 
kuriuos jis išdrožinėjo iš me
džio. Taip pat buvo du barz
dočiai, kurie pardavinėjo 
daug keistų dalykų. Vienoje 
būdoje buvo galima pirkti 
šiaudinukų, papuošimui Kalė
dų eglutės. Buvo vaikų kam
pas, kur pardavinėjami sal
dainiai ir kur galėjai dažyti 
įvairiausius dalykus.

Visą laiką lauke padarytoje 
scenoje vyko tautinių šokių ir 
dainavimo programos. Žmo
nės valgė, gėrė ir linksminosi. 
Visi džiaugėsi. Čia buvo vie
nuoliktosios LA lietuvių die
nos. Aš žinau, nes pirmosios 
buvo kai aš gimiau, dabar aš 
esu vienuolikos metų am
žiaus.

Andrius Mikuckis,
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los 6 sk. mokinys.

LINGERA
(Pabaiga)

Mergaitė nenorėjo būti blo
gio auka. Ji pribėgo prie lango 
ir šoko į žemai banguojančią 
jūrą. Šokdama mergaitė šyp
sojosi ir linkėjo, kad pabaisa 
pavirstų žmogumi. Nušvito 
dangus, jūros gelmė pasiglem
žė (nusinešė) Lingerą.

Priėjęs prie lango pabaisa 
išgirdo iš jūros skambančius, 
spindinčios Lingeros sielos ta
riamus žodžius:

— Prince, gražuoli prince, 
atsitokėk (pasikeisk)! Juk tu 
esi toks, kaip visi žmonės. 
Nežudyk savęs!..

Pabaisos krūtinėje suspur
dėjo (suvirpėjo) širdis, ir jis iš 
tiesų pavirto žmogumi — gra
žiu princu, o jo akmeninė šir
dis — mylinčia širdimi.

Jūra pašviesėjo ir vėl iš ten 
atsklido balsas:

— Lik sveikas, prince!
Viską supratęs princas vos 

nenumirė iš sielvarto. Kad jis 
taptų žmogumi, gražiausia 
pasaulyje mergina paaukojo 
savo gyvybę...

Po to atsitikimo princas bu
vo ne tik pats geras žmogus, 
bet ir kitus mokė gerumo. O 
jūros bangos ėmė dainuoti tą 
nuostabią dainą, kurią Linge- 
ra girdėdavo savo rožyne. Gal 
ir dabar tebedainuoja...

Atpasakojo 
Laura Makselytė,

Utenos gimnazijos VIII 
klasės mokinė

MŪSŲ DIENOS 
Pirmadienis

Pirmadienį, prieš dūdą, sto
vyklautojus pažadino besibel- 
džiantys „komunistai”. Jie šū
kavo rusiškai. Kai nuėjom vė
liavos pakelti „rusai” mus pri
vertė iškelti jų vėliavą. Jie gie
dojo savo himną. Stovyklauto
jai ir mokytojas drąsiai giedo
jo Lietuvos himną, komunistai 
supyko. Tą rytą prasidėjo par
tizanų žaidimas. Buvo KGB- 
istai, partizanai ir geri lietu
viai. Partizanai slaptai dalino 
raštus. Reikėjo saugotis, kad 
raštas nepatektų KGB-istui. 
Sugauti partizanai „mirė”. 
Žaidimas tęsėsi iki vėliavų nu
leidimo. Pusė partizanų liko 
gyvi. Vėliavas nuleidome, gie
dodami Lietuvos himną visa 
širdimi. Vakare buvo parti
zanų minėjimas. Nešėme žva
kutes į kryžių kalną ir padė
jome ant partizano kapo.

Lina Bublytė, 
JAS 1998 m. stovyklautoja

Dainavoje („Dainavos 
knygų lentyna”)

Kas nori daug turto turėti, 
tam niekada negana, nors ir 
daug turi.

GALVOSŪKIS NR. 16

Devynių vaikų pavardės ir 
pirmosios vardo raidės slepia 
devynių valstybių sostinių pa
vadinimus. Kaip vadinasi tos 
sostinės? 1. N. Vilius, 2. V. 
Šuvara, 3. N. Lyberas, 4. D. 
Nolonas, 5. L. Naitas, 6. P. 
Keinas, 7. R. Damidas, 8. G. 
Yra, 9. M. Vakas (5 taškai)

Sudarė 5 kl. mokinys Jus
tas Grinkevičius iš Kaišia
dorių.

GALVOSŪKIS NR. 17
(Piešinėlis)
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Tarp šių raidžių yra pa

sislėpę šie vaismedžiai ir vai
siai: obuolys, citrina, abriko
sas, vyšnia, arbūzas, mango,

serbentą, apelsinas, fyga, ag
rastas, persikas, vynuogė, 
kriaušė, ananasas, slyva, razi
na, avietė, braškė. Suraskite 
juos ir apibraukite. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 18
(Piešinėlis)

Žemiau surašyta 12 mįslių, 
kurias turėsite įminti ir atsa
kymą įrašyti į piešinėlio tuš
čius langelius. 1. Ilgas šaukš
tas vandenį semia, bet nie
kaip neišsemia. 2. Negalima 
sukramtyti, bet lengva prary
ti. 3. Ąžuolėlis devynšakis, de- 
vynlapis rugiagėlėmis pražy
do. 4. Gimsta žemėje, mirštą 
danguje. 5. Sėdi mergelė tam
sioje seklyčioje, audžia be 
staklių ir be nyčių. 6. Penki 
tvartai, vienos durys. 7. Ei
na, eina, atgal neatsigrįžta. 8. 
Galva medinė, plaukai ašu
tiniai. 9. Vakare žydi, rytą 
miršta. 10. Ne paukštis, o su 
sparnais, ne šuo, o kanda. 11. 
Rankomis kvėpuoja, kojomis 
valgo. 12. Stovi namelis pasta
tytas, žiemą vasarą atidary
tas. (10 taškų)

Sudarė 4 kl. mokinė Inga 
Vitkutė iš Telšių.

GALVOSŪKIS NR. 19
(Piešinėlis)

Piešinėlyje pasislėpę šie 
daiktai ir gyviai: pelė, sraigė, 
kastuvas, lempa, trilapis dobi
las, peteliškė, obuolys, paukš
tis, bulvė, bananas. Suraskite 
juos ir apibraukite. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 20

1. Kiek Lietuvoje yra ba
jorų? 2. Kokiu greičiu teka 
Golfo srovė Atlante? 3. Kiek 
yra druskos jūros vandens 
viename litre? 4. Kas iš žmo
nijos pirmieji pradėjo apskai
čiuoti šviesos greitį? 5. Kas 
pirmasis išleido Žemės plane
tos atlasą?

Už visus teisingus ir plačiau 
paaiškintus atsakymus skiria
ma 10 taškų. Už trumpus at
sakymus — tik 5 taškai.

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis




