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Okupacijų nusikaltimai 
bus deramai įvertinti 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
(Elta) — Rugsėjo mėnesį pre
zidento Valdo Adamkaus dek
retu sudaryta Tarptautinė ko
misija nacių ir sovietinio oku
pacinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti antradienį 
susirinko į pirmąjį posėdį, ku
riame nustatė savo veiklos 
tikslus. 

„Kreipiuosi į jus, prade
dančius svarbų darbą, kurio 
rezultatai gali padėti mums 
visiems atsakyti į istorijos ke
liamus klausimus. Kreipiuosi 
į komisijos narius ne tik kaip į 
visuomeninę organizaciją, bet 
pirmiausia kaip į žmones, ku
rių veiklą ir pastangas sieju 
su morale, humanizmu ir atvi
ru sakymu tiesos tokios, kokia 
ji yra", posėdžio pradžioje sakė 
V. Adamkus. 

Pasak prezidento, istorinio 
teisingumo reikia ir Lietuvos, 
ir tarptautinei bendruomenei. 
„Iki šiol nėra galutinai atsa
kyta, kas, kaip ir kodėl vyko 
mūsų valstybės teritorijoje 
Antrojo pasaulinio karo me
tais. Mūsų pareiga — ieškoti 
atsakymų į šiuos klausimus. 
Kviesdami kitų pasaulio šalių 
mokslo bei visuomeninių orga
nizacijų atstovus, tikimės 
efektyvaus bendro darbo bei 
objektyvių vertinimų", kalbėjo 
Lietuvos vadovas. 

Valstybės vadovas tvirtino 
laikąs komisiją kompetentin
ga. Tačiau, pasak V. Adam
kaus, jei pačiai komisijai atro
dytų tikslinga, ji galėtų su
daryti po atskirą padalinį so
vietų ir nacių nusikaltimams 
tirti. 

Prezidentas pripažino, kad 
.jokia komisija negalėtų atsa

kyti į absoliučiai visus iš pra
eities kylančius klausimus". 
Todėl, V. Adamkaus nuomone, 
darbą pradedančios instituci
jos uždavinys — kaip galima 
arčiau priartėti prie istorinės 
tiesos, pateikti kaip galima 
aiškesnį ir pilnesnį įvykių Lie
tuvoje II pasaulinio karo me
tais vaizdą. 

„Net jeigu iškiltų faktų, ku
rie vienai ar kitai tautai būtų 
nemalonūs, būtina juos pasa
kyti. Būtina atvirai išsakyti 
žodžius, kurių nutylėjimas ga
li tapti kliūtimi normaliai ben
drauti ir suprasti vieniems ki
tus. Norėčiau, kad ateinančios 
kartos nepatirtų tos įtampos, 
kuri kartais lydi abipusius įta
rinėjimus ir nemalonią tylą", 
teigė V. Adamkus. 

Rugsėjo 7 d. sudarytos 
Tarptautinės komisijos narių Į Lietuvą atvyko JAV politologas 
ir sovietinio okupacinių rėži- x T .7 Jt* »*»** 
mų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti pirmininku buvo pa-

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) įteikė JAV polito
logui Zbigniew Brzezinski Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 1-ojo 
laipsnio ordiną. .Eitai 

Zbigniew Brzezinski 
skirtas Seimo narys Emanue
lis Zingeris, o vykdančiuoju 
pirmininku — istorijos profe
sorius Liudas Truska. 

Tarptautinei komisijai pri
klauso dar trylika narių — 
Lietuvos, Izraelio, Rusijos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Didžiosios Britanijos moksli
ninkai, įvairių organizacijų ir 
prezidento V. Adamkaus ats
tovai. 

Ši tarptautinė komisija 
įvertins 1939-1991 metų įvy
kius Lietuvoje ir, kaip tikima
si, padės objektyviai pažvelgti 
į nacių bei sovietų okupacijos 
metais padarytus nusikalti
mus, kuriuose nukentėjo ar 
galėjo dalyvauti ir Lietuvos pi
liečiai. 

Saugumo komitetas pripažįsta 
savo trūkumus 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
(BNS) — Seimo Nacionalinio 
saugumo komitetas kritikuoja 
visas Lietuvos saugumą tu
rinčias užtikrinti institucijas, 
tačiau kartu pabrėžia, kad 
nekokybišką darbą didžiąja 
dalimi lemia lėšų trūkumas. 

Komiteto pirmininkas Algir
das Katkus antradienį Seimui 
pateikė pastarųjų pusės metų 
veiklos ataskaitą, kurioje, be 
kita ko, vardijami krašto ap
saugos, vidaus reikalų siste
mos bei Valstybės saugumo 
departamento trūkumai. 

Ataskaitoje pažymima, kad 
Krašto apsaugos ministerija 
nepakankamai įgyvendina na
cionalinio saugumo pagrindų 
įstatymo nuostatas, kurios yra 
„ypač svarbios valstybei". 

Tarp tokių minima iki šiol 
nereglamentuota visuotinė gy
nyba, alternatyvios krašto ap
saugos tarnyba, pasienio poli
cijos ir kitų specializuotų 
policijos dalinių pasirengimas 
ir dalyvavimas krašto gyny
boje. 

Vyriausybei priekaištauja
ma dėl ligi šiol neįkurtos na
cionalinio saugumo strategi
nio planavimo grupės, kuri 
numatytų galimas ateities si
tuacijas, naujus pavojus, jų 
poveikį, projektuotų išanks
tinius veiksmus jiems išvengti 
ir nuo jų apsisaugoti. 

Seimo komiteto nuomone. 
tokia grupė turėtų numatyti, 
kokios bus valstybės vadovų 
sprendimų pasekmės ateityje, 
kaip jos įtakos valstybinį sau
gumą. 

Vidaus reikalų ministerijai 
priekaištaujama dėl vis dar 
neišspręstos kontrabandos, ne
legalios migracijos problemos, 
dėl dažnų tarnybinės draus
mės pažeidimų bei kyšinin
kavimo. 

Parlamentinės priežiūros 
funkciją atliekančio komiteto 
netenkina ir padėtis vidaus 
reikalų sistemos kadrų srityje 
— dar neužimti beveik 30 
proc. etatų, netobula yra kad
rų atrankos bei jau dirbančių 
pareigūnų atestacijos sistema. 

Kalbėdamas Seimo visuoti
niame posėdyje, A. Katkus 
pabrėžė, kad labiausiai val
džios dėmesio, visų pirma, fi
nansinio, trūksta Valstybės 
saugumo departamentui. 

Jis ragino kuo greičiau su
kurti specialiųjų tarnybų su
renkamos informacijos ana
lizės sistemą, kad kaupiama 
informacija nenueitų perniek, 
o būtų efektyviai panaudoja
ma. 

* P i rmadienį Lenkijos na
cionalinio švietimo minist
ras profesorius Miroslaw 
Handke bei Lietuvos švietimo 
ir mokslo ministras Kornelijus 
Platelis pasirašė Lietuvos ir 
Lenkijos bendradarbiavimo 
sutartį švietimo srityje 1998-
2001 metams. Sutartimi šalys 
įsipareigojo remti tiesioginį 
bendradarbiavimą tarp visų 
pakopų mokymo įstaigų, ypač 
pasienio rajonuose, keistis 
studentų, dėstytojų, moksli
ninkų bei abiejų ministerijų 
specialistų delegacijomis. <EK»> 

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(Elta) — Žinomas amerikiečių 
politologas Zbigniew Brzezin
ski sako tikįs, kad kitą kartą 
atvykęs į Lietuvą lankysis jau 
valstybėje, integruotoje į euro
pines politines, ekonomines ir 
saugumo struktūras. 

Pirmadienį iš prezidento 
Valdo Adamkaus priimdamas 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino 1-ojo laipsnio or
diną, Z. Brzezinski sakė, kad 
šis apdovanojimas jam turi la
bai didelę prasmę. „Tai vals
tybės, kuri nuosekliai eina de
mokratijos keliu, apdovanoji
mas", teigė jis. 

Politologas prisiminė jau 
tris kartus lankęsis Lietuvoje. 
„Pirmą kartą tai buvo dar 
tuomet, kai Lietuva buvo oku
puota. Antrą kartą aš jau ma
čiau išsivadavimą, žmonių no
rą gyventi demokratinėje vals
tybėje. Dabar lankydamasis 
pastebiu jūsų konsolidaciją 
siekiant narystės europinėse 
ir transatlantinėse struktūro
se. Tikiu, kad kitą kartą apsi

lankius čia, Lietuva bus jau 
integruota į demokratiją už
tikrinančias organizacijas", 
kalbėjo Z. Brzezinski. 

Lietuvos prezidento dekrete 
dėl JAV Strateginių ir tarp
tautinių studijų centro vadovo 
apdovanojimo nurodoma, kad 
ordinas skiriamas „už ypatin
gą paramą Lietuvai siekiant 
bei įtvirtinant valstybės nepri
klausomybę, už nuolatines 
pastangas plėtojant Lietuvos 
ir JAV tarpvalstybinius ryšius 
bei padedant Lietuvai integ
ruotis į pasaulio valstybių 
bendriją". 

Dėl Lietuvos pakvietimo 
į NATO teks kovoti 

Amerikoje 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
(BNS). Sprendimą pakviesti 
Lietuvą į NATO nulems sunki 
politinė kova Jungtinėse Vals
tijose, ir nerealu tikėtis, kad 
šis pakvietimas bus įteiktas 
per NATO viršūnių susitikimą 
Vašingtone kitą balandį, an
tradienį Lietuvos Seimo na-

Žalieji nepritaria Nidos oro 
uosto plėtrai 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
(Elta) — Lietuvos žalieji yra 
griežtai prieš turizmo indus
trijos plėtrą Kuršių nerijos na
cionaliniame parke ir reika
lauja laikytis prieš ketverius 
metus patvirtinto parko gene
ralinio plano, kuriame reko
menduota nerijoje plėtoti tik 
rekreacinį-kultūrinį turizmą, 
ribojant lankytojų srautą ir di
delių turistinių kompleksų 
statybą. 

Lietuvos žaliųjų judėjimas 
(LŽJ) paragino Seimą ir prezi
dentą nelikti abejingiems, kai 
sprendžiamas Kuršių nerijos 
likimas. 

Ypač didelį judėjimo pasi
piktinimą sukėlė planai plėsti 
ir modernizuoti Nidos oro uostą. 

Rugsėjo 4 dieną Neringos 
savivaldybės taryba patvirtino 
oro uosto detalųjų planą, ku
riame numatoma pastatyti 1.5 
kilometro ilgio skrydžio juostą 
su lėktuvų pakilimo taku, pe
ronu, lėktuvų stovėjimo aikš
tele, tarnybiniu pastatu ir 
skrydžių valdymo centru. Nu
matomas oro uosto apkrovi
mas būtų apie du skrydžius 
per dieną lėktuvams iki 40 
vietų. 

„Tokio objekto statybai rei

kia iškirsti daugiau kaip 40 
hektarų miško, nulyginti Bul-
vikio kalno šlaitą, iškelti vei
kiančią vandenvietę, sunaikin
ti pamario palvę ir urvinių an
čių telkimosi vietas", rašoma 
Eltai perduotame LŽJ pa
reiškime. 

Pasak judėjimo, vyriausybės 
sprendimu leista Nidos oro 
uostą naudoti tik tarnybinėms 
reikmėms, o Aplinkos ministe
rijos derinimais nurodoma tū-
pimo-kilimo tak3 naudoti tik 
avariniams ir epizodiniams 
nusileidimams. 

Primenama, kad 1994 m. 
patvirtintame Kuršių nerijos 
nacionalinio 'parko generali
niame plane nenumatyta 
plėsti parko ūkinės zonos ribų, 
keisti transporto sistemos ar 
plėtoti galingos turizmo indu
strijos. Saugomų teritorijų 
įstatymu nacionaliniuose par
kuose griežtai apribota komer-
rinė-ūkinė ir statybinė veikla. 

„Kviečiame Seimą ir prezi
dentą nelikti abejingiems, kai 
sprendžiamas Kuršių nerijos 
likimas, kitaip kalbos apie 'lie
tuvišką Šveicariją', nepakarto
jamo grožio kampelį, virs tik 
demogogija ir praėjusio laiko 
aidu", baiminasi LŽJ. 

riams pareiškė Zbigniew Brze
zinski. 

Z. Brzezinski įspėjo Lietuvos 
Seimo narius neturėti klai
dingų vilčių, kad Lietuva ba
landį Vašingtone bus pakvies
ta prisijungti prie Šiaurės At
lanto sąjungos. 

Jo nuomone, per NATO 
viršūnių konferenriją bus ap
siribota sąjungos plėtros kon
cepcijos patvirtinimu, neįvar
dijant valstybių. 

Tačiau Z. Brzezinski neat
meta galimybės, kad viršūnių 
susitikime balandį NATO val
stybių užsienio reikalų ir gy
nybos ministrams bus nurody
ta 1999 metų pabaigoje ir 
2000-ųjų pradžioje „paleisti" 
mechanizmą, kuris nustatys, 
su kuriomis valstybėmis vė
liau bus pradėtos derybos dėl 
narystes NATO. 

Pasak politologo, JAV visuo
menė iš esmės laikosi labai 
palankios Baltijos valstybėms 
nuostatos, tačiau yra neri
maujančiųjų , kad jų pakvieti
mas į NATO apsunkins san
tykius su Rusija, kuri vis dar 
tebėra neaiškioje politinės rai
dos stadijoje. 

Pasak jo, visų trijų Baltijos 
valstybių priėmimas į NATO 
antrojoje plėtimosi stadijoje 
dėl šios įtampos yra „mažiau
siai tikėtinas". 

„Vienintelė alternatyva — 
kad būtų svarstoma tik viena 
valstybė. Valstybė, kuri galėtų 
argumentuoti esanti pasiruo
šusi atitikti objektyvius na
rystės reikalavimus ir ma
žiau provokuoja Rusiją, nes 
neturi vidinių etninių prob
lemų", sakė Z. Brzezinski. 

„Tai akivaizdžiai tinka Lie
tuvai", konstatavo jis. 

Tačiau, politologo nuomone, 
prireiks „milžiniškų" politinių 
pastangų, kad ši teorinė gali
mybė būtų įgyvendinta prak
tiškai. 

Politologas pabrėžė, kad 
šioje kovoje ypač svarbus 
Amerikos lenkų kongreso įsi
pareigojimas remti Lietuvos 
siekį tapti NATO nare. Pasak 
jo, būtent dėl JAV lenkų akty
vumo 19-koje iš 50-tie8 val
stijų įstatymų leidėjai priėmė 
Lenkijos įstojimą į NATO re
miančius nutarimus. 

* Statistikos departa
mento atlikta apklausa ro
do, kad 72 proc. gyventojų sa
vo gyvenimo lygį vertina kaip 
vidutinišką, 26 proc. priskyrė 
save vargšams, o 2 proc. tvirti
na gyvenantys pasiturinčiai. 
Namų ūkio tyrimo duomeni
mis, per šių metų 9 mėnesius 
gyventojų išlaidos maistui su
darė mažiau kaip pusę išlaidų 
arba 49.2 proc. Prieš porą me
tų išlaidos maistui buvo 6 
proc. didesnės. Antrąją pagal 
dydį išlaidų dalį sudaro lėšos, 
skirtos būsto išlaikymui, ku
rui ir energijai, jos sudarė 
12.2 proc. Drabužiams ir ava
lynei piliečiai per mėnesį ski
ria 7.6 proc. išlaidų arba 32 
litus vienam žmogui. (Eiu> 

* Premjeras Gediminas 
Vagnorius atidėjo šią savaitę 
planuotą vizitą į Vašingtoną, 
nes dėl JAV administracijos 
užimtumo nepavyko suruošti 
kelių svarbių susitikimų. Mi
nistras pirmininkas į JAV tu
rėjo vykti šį trečiadienį, ta
čiau, Lietuvos ir Amerikos vy
riausybių susitarimu, vizitas 
nukeltas į kitų metų sausį. 
BNS žiniomis, atidėti G. Vag
noriaus vizitą pasiūlė JAV ad
ministracija, dabar užsiėmusi 
Irako krizės sureguliavimu 

JAV senatoriai neprieštarauja 
Lietuvos narystei NATO 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus antradienį susitiki
me su Vilniuje viešinčiais 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
senatoriais nė iš vieno jų ne
išgirdo nuomonės, kad NATO 
plėtra turi būti sustabdyta. 

Net vadinamieji „NATO 
skeptikai" kalbėjo apie tai, 
kad sąjunga turi būti plečia
ma, o Lietuva kartu su Slovė
nija yra „potencialiausių būsi
mųjų organizacijos narių są
rašo viršuje". 

Respublikono William V. 
Roth vadovaujama aštuonių 
JAV senatorių delegacija atvy
ko į Lietuvą susipažinti su jos 
pasirengimu siekiant narystės 
NATO. Keli šios delegacijos 
nariai, pavyzdžiui, senatoriai 
Dale Bumpers ir John War-
ner, laikomi NATO plėtros 
skeptikais. 

„Prezidentas buvo paten
kintas šiuo susitikimu, nes nė 
vienas senatorius nekalbėjo 
prieš NATO plėtrą. Jis buvo 
užtikrintas, kad NATO plėti
masis į Rytus tęsis", po beveik 
valandą trukusio susitikimo 
žurnalistams sakė prezidento 
atstovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė, pridūrusi, kad, se
natorių nuomone, Lietuvos 
sėkmė daugiau ar mažiau pri
klausys nuo to, kaip ji prista
tys savo pasiekimus tiek poli
tinėje, tiek ekonominėje, tiek 

ir karinėje srityse. 
Senatorius W. V. Roth žur

nalistams sakė tikįs, kad 
„ateis diena, kai Lietuva taps 
sąjungos nare". Jis mano, kad 
balandžio mėnesį Vašingtone 
įvyksiančiame NATO viršūnių 
susitikime bus pabrėžtas są
jungos „atvirų durų" politikos 
tęstinumas. 

Eltos žiniomis, iš kai kurių 
senatorių prezidentas net iš
girdęs nuomonę, kad „NATO 
prarastų pasitikėjimą, jeigu ji 
negintų Lietuvos krizės atve
ju". Be to, jų nuomone, jeigu 
naujos sąjungos narės Va
šingtono susitikime nebus 
įvardintos, „Lietuva ir Slovė
nija yra realiausių kandidačių 
į šią organizaciją sąrašo viršų-
je". 

V. Adamkus informavo se
natorius, kad Lietuva didina 
išlaidas krašto apsaugai, tobu
lina valstybės gynybos siste
mą. 

Susitikime su prezidentu 
kalbėta ir apie Rusijos krizės 
įtaką Lietuvos ekonomikai, 
santykius su kaimyninėmis 
valstybėmis. 

Dviejų dienų vizito į Vilnių 
atvykę JAV senatoriai taip 
pat susitiko su Seimo pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu, 
ministru pirmininku Gedimi
nu Vagnoriumi, užsienio rei
kalų ministru Algirdu Saudar
gu. 

Nevėžio apygardoje — 
11 kandidatų į Seimo narius 

Panevėžys-Vilnius, lapk
ričio 13 d. (Elta) — Sekma
dienį Nevėžio rinkimų apygar
doje Nr. 26 vyks rinkimai į 
laisvą Seimo nario vietą. Jie 
laikomi pasitikėjimo politi
nėmis jėgomis patikrinimu 
įpusėjus dabartinio parlamen
to kadencijai. 

Kandidatai: mokslininkas, 
buvęs Seimo narys Antanas 
Baskas — nepriklausomas 
kandidatas; mokytoja Joana 
Čiplytė — iškelta Lietuvos so
cialdemokratų partijos; versli
ninkas Virginijus Daukas — 
iškeltas Lietuvos liberalų są
jungos; akcinės bendrovės 
„Metalistas" darbuotojas Ser
gejus Davydovas —nepriklau
somas kandidatas, remiamas 
LDDP; Panevėžio apskrities 
viršininko administracijos so
cialinių reikalų ir švietimo de
partamento direktorius Kęs
tutis Gudas — iškeltas Centro 
sąjungos; Panevėžio apskrities 
viršininkas Tomas Josas — iš
keltas Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių); moksli
ninkas Edvardas Kriščiūnas 
— iškeltas Nacionalinės parti
jos „Jaunoji Lietuva"; rašyto

jas Edmundas Malūkas — iš
keltas Naujosios sąjungos (so
cialliberalų); dainininkas ir 
kompozitorius Algirdas Motu
zas — nepriklausomas kandi
datas; savivaldybės įmonės 
„Panevėžio būstas" vadovas 
Vitalijus Setkevičius — iškel
tas Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos; visuomenės 
veikėjas, buvęs disidentas An
tanas Terleckas — iškeltas 
Lietuvos laisvės lygos. 

Rinkimai bus laikomi įvy
kusiais, jeigu juose dalyvaus 
daugiau kaip 40 proc. visų 
apygardoje gyvenančių rinkė
jų. Jų įregistruota 38,398. 

Laimės tas kandidatas, ku
ris surinks daugiau kaip pusę 
visų balsavime dalyvavusių 
rinkėjų balsų. Jeigu tokio kan
didato neatsiras, iki gruodžio 
6 d. bus surengtas antrasis 
rinkimų ratas, kuriame rung
sis du pirmajame rate dau
giausiai balsų surinkę kandi
datai. 

Seimo narys Panevėžyje 
renkamas vietoj birželio mė
nesį Valstybės saugumo de
partamento generaliniu direk
toriumi paskirto Mečio Lau
rinkaus. 

Taupomasis bankas 
išleis naujas 
VISA korteles 
Vilnius, lapkričio 5 d. 

(Elta) — Lietuvos taupomasis 
bankas (LTB) priimtas į tarp
tautinę mokėjimo kortelių or
ganizaciją „VISA Internatio
nal", kuriai jau priklauso Vil
niaus bankas ir bankas „Her
mis". Tai suteikia teisę bankui 
leisti ir aptarnauti VISA siste
mos korteles. 

Tokį sprendimą VISA orga
nizacijos regioninė valdyba 
priėmė spalio pabaigoje. 

Jau keletą metų Lietuvos 
taupomasis bankas yra kitos 

solidžios mokėjimų kortelės 
„EUROPAY International" or
ganizacijos narys, jos sistemo
je jau išplatino beveik 2,500 
„Eurocard/Mastercard" mokė
jimo kortelių. 

LTB iš viso yra pardavęs 
beveik 20,000 vietinių GLO
BUS mokėjimo kortelių. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 18 d Šv. Petro ir Po

vilo bazilikų Romoje dedikacija; 
Rote, Salomėja. Lizdeika, LedrOna. 
Latvijos nepriklausomybės diena. 
1988 m LTSR AT sesijoje lietuvių 
kalba paskelbta valstybine kalba. 

Lapkričio 19 d Šv Pranciška 
Ksavera Cabrini; Matilda, Daino-
tas. Tildą, Sviesmilas. 
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s. Stasys Kuzmas 

DRAUGAS, 1998 m. lapkričio 18 d., trečiadienis 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

BROLIUI STiVSIUI KUZMUI 
NAMO IŠĖJUS 

metus buvo išrinktas skauti
ninkų ramovės seniūnu. Ka
ziuko mugėse aktyvus dalyvis. 
Už veiklą ir gerus darbus a.a. 
S. Kuzmas apdovanotas „Už 
nuopelnus" ir „Padėkos" ordi
nais ir pakeltas į skautininko 
laipsnį. 

Mylėjo savo tėvynę ir, vos 
tik palengvėjus komunistų 
spaudimui, 1987 m. gėrybėmis 
apdalino gimines. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę jis 
dažnai ją lankė ir specialiai 
vykdavo į skautų suvažiavi
mus padėti jiems susivienyti. 
Buvusiame savo ūkyje Duse
tose savo lėšomis suruošė 
skautų-čių stovyklą. Joje sto
vyklavo arti 200 jaunimo. Jis 
dažnai minėdavo, kad skau-
tybė jam daug davė, tai ir jis 
jai norėtų atsilyginti. 

Jis padėjo išleisti prof. Igno 
Končiaus „Žemaičių šnekos" 
knygą, kuri be jo pagalbos 
vargu ar būtų išėjus, rašo Ig. 
Končius, tuo pačiu priminda
mas, kad Stasys buvo jo tėvo 
studentas. Jis rėmė ir „Vaiko 
tėviškės" namų našlaičius, ir 
grįžtančius Sibiro tremtinius. 
Kaip Toronte, taip ir Lietuvoj, 
jo dosnios rankos bus pasiges
ta. 

Atsisveikinimas vyko Tur-
ner & Porter šermeninėje š.m. 
spalio 9 d. Su velioniu atsis
veikino Kanados Lietuvių 
Bendruomenės vardu įgaliota 
v.s. fil. Rūta Žilinskienė ir To
ronto skautijos vardu v.s. F. 
Mockus. Velionis buvo pašar
votas skautiškoje uniformoje. 
Prie karsto garbės sargyboje 
budėjo skautininkai,-ės, sugie
dota „Ateina naktis" ir „Lie
tuva brangi". Maldas atliko 
prel. J. Staškus. Per laido
tuves spalio 10 d. karstą nešė 
skautai vyčiai vadovaujami 
v.sl. E. Pečiulio. Šv. Mišias 
Lietuvos Kankinių šventovėje 
aukojo L.K. parapijos klebo
nas ir Prisikėlimo parapijos 
klebonas s. Augustinas Sima
navičius, OFM. Vargonais gro
jo ir solo giedojo muzikė D. 
Radtke. Po Mišių gausus bū
rys artimųjų ir draugų paly
dėjo a.a. Stasį į Šv. Jono ka
pines, kur, sk. vyčiams budint 
garbės sargyboje, paskutines 
maldas atliko prel. J. Staškus. 
Sugiedojus „Marija, Marija" ir 
„Ateina naktis", palaidotas. 

Mielas Stasy, skautiškos 
idėjos broli, tebūna Tau leng
va Kanados žemelė. 

v.s. F. Mockus 

Toronto skautija ir visuome
ne neteko nuoširdaus, parei
gingo skautininko, dosnaus 
rėmėjo a.a. Stasio Kuzmo. 

Jis gimė 1919 m. balandžio 
18 d. Saratove, Rusijoje. Lie
tuvai atgavus nepriklausomy
bę Stasio šeima grįžo į Lietu
vą. Dusetose apsigyveno pas 
tėvo brolį mokytoją P. Kuz
micką. Baigęs pradinę mokyk
lą lankė Rokiškio gimnaziją ir 
1928 m. įstojo į jūrų skautus. 
Buvo aktyvus ir pavyzdingai 
vykdė skautų įstatus užsitar
naudamas vyr. vi. laipsnį. Bai
gęs gimnaziją įstojo į Vytauto 
Didžiojo universitetą, statybos 
fakultetą. 

Komunistams okupuojant 
Lietuvą. 1944 m. pasitraukė į 
Austriją, o karui pasibaigus 
apsigyveno Lustenau D.P. sto
vykloje, kurioje vykdė stovyk
los komendanto ir ūkvedžio 
pareigas, laisvu laiku lankė 
studijas. 1947 m. prasidėjus 
emigracijai, emigravo Kana-
don ir Regan. Ont.. atliko su
tartį miško darbuose. Baigęs 
sutartį atvyko į Torontą ir su
maniai darbavosi. 1948 m. su
sipažino su ankstyvesnių emi
grantų veikėjų J. ir M. Yoku-
bynų dukra Genovaite, sukūrė 
šeimą. Neturėdami savo vai
kų, įsūnijo sūnų ir dukrą, 
užaugino, išmokslino. 

Greitai įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Lietuvių namuose bu
vo viceprezidentu, o vėliau ad
ministratoriaus pareigose, vi
sapusiškai remdamas bei pa
rūpindamas paskolas. Nuo 
1967 m. buvo Board of Trade 
of Metropolitan Toronto na
rys. 

Krikšto tėvas tautinių šokių 
šokėjų grupių „Gintaro" ir 
„Atžalyno", sporto klubo „Vy
tis", „Volunges" choro, lietu
viškos spaudos bei lietuviškų 
parapijų gausus aukotojas, rė
mėjas. Dosniai aukojo ir stei
giant Kanados Lietuvių fondą. 

Skautams įsigijus stovyklą 
„Romuvą". 4 metus buvo jos 
valdyboje, dvejus metus valdy
bos pirmininku. įtraukdamas 
ir žmoną Genovaitę, kuri „Ro
muvos" valdybai sekretoriavo 
šešerius metus. Dvejose sto
vyklose buvo ūkio vedėjo pa
reigose. Daug prisidėjo stovyk
lavietės taisymui, pastatė 
vandens pompos namelį, su
tvarkė vartus, dovanojo didelį 
burinį laivą. 1982 m. gruodžio 
12 d. švenčiant „Romuvos" 20 
metų sukaktį, suorganizavo 
neeilinį koncertą, kuris, jo dė
ka, davė gera pelną „Romu
vai". 

1983 m. „Aušros" Jubilieji
nėje stovykloje Auroroje buvo 
ūkio vedėjo pareigose. Bai
giant stovyklą, jo sugebėjimų 
dėka liko nemažas pelnas iš 
kurio S.000 dol. teko ir „Ro
muvai". A.a Stasys dvejus 

VIII Tautinėje stovykloje įžodį davusius jūrų jaunius sveikina LS Brolijos 
Vyriausias skautininkas v.s. fil. Albinas Sekas. Nuotr. R. Otto 

80-MEČIO ŠVENTĖS ĮSPŪDŽIAI 
Štai švenčiame jau 80 metų riai. Tik tiek, kiek reikia. 

KANADA 
Skautų vyčių įžodis 

Toronte 

Į „Rambyno" skautų tuntą 
įsijungė du geri vadovai — 
Morkus Sungaila ir Linas 
Ruslys. Jie abu spalio 16 d. at
likę budėjimą davė sk. vyčių 
įžodį Hamiltono medžiotojų 
klubo sodyboje. Dalyvavo 14 
sk. vyčių. Jie prie laužo disku
tavo, kol naujieji atlikę užda
vinius atėjo. įsijungė į bendrą 
laužo programą ir prie vėlia
vos atliko įžodį. Kaklaraiščius 
užrišo tunt. s. M. Rusinąs; 
draugininkas sk.v.v.sl. inž. E. 
Pečiulis Tėvynės mazgelį, o 
v.s. fil. dr. A. Dailydė — Gero
jo darbelio. Priimti į ratą nau
jieji vyčiai su visais kitais su
giedojo vyčių tradicinę ir Lie
tuvos himną. Po vaišių klubo 
virtuvėje visi išsiskirstė. 

Lietuvos Skautijos sukaktį. 
Rodos dar taip neseniai mi
nėjome 50. O jau 80! Laikas 
greit bėga. Susirinkome Jau
nimo centre. Gerai, kad ren
gėjai nesurengė kažkur to
liau. Keliai į Jaunimo centrą 
labai įprasti ir žinomi. Pri
gužėjo nemažai. Pakankamai, 
kad galima būtų švęsti. Ir aš 
buvau pakviestas tarti žodį. 
Maniau, kad todėl, jog esu 
seniausias skautas. Bet pasi
rodė, kad buvo dešimtmečiu 
ar net ilgiau už mane skauta-
vusių. Tad nebuvau pirmuoju, 
bet beveik nudžiugau — dar 
jaunas! 

Programa buvo gerai sutvar
kyta. Akademinė dalis. Kal
bėjo Skautijos vadai ir visuo
meninių organizacijų atsto
vai, įvertindami lietuvių 
skautišką veiklą. Buvo ir fi
nansiškai džiaugsmingas rei
kalas. Vydūno fondas įteikė 
čekius toli gyvenantiems nusi
pelniusiems skautų veikė
jams. Tai priminė, kad be pi
nigų ne ką tenuveiksi. Buvo 
deklamacija. Buvo ir paskaita 
apie -skautų veiklą išeivijoje ir 
Lietuvoje. Buvo pateikta daug 
faktų ir statistikos, kuriuos 
retas težinome. 

Susirinkusieji labai ramiai 
klausėsi visko. Turbūt iš
mokslinti per ilgą skautavi-
mą, kad kitiems kalbant rei
kia tylėti. Galėjai musę skren
dant girdėti. Bet musių nebu
vo, tad nėra su kuo praktiškai 
palyginti. 

Meninėje dalyje pasirodė 
vyrų oktetas. Suskaičiau — 
tik septyni! Paskui man pa
aiškino, kad ir pianistas pri
klauso oktetui. Dainos buvo 
labai gerai parinktos. Kaip tik 
tinka tokiam renginiui. Buvo 
gražu, kad vyrai nestovėjo 
kaip kelmai, bet retkarčiais ir 

Pr is iminė amžinybėn 
išėjusius 

Lapkričio 1 d. Šv. Jono lietu
vių kapinėse Toronto skauti
ninkai ir skautininkės prisi
minė amžinybėn iškeliavusius 
seses ir brolius. Prie kiekvieno 
jų kapo pasimelsta, uždegtos 
žvakutės, kurių jau buvo 52. 
Prisiminta, kad per 50 metų iš 
mūsų tarpo išėjo daug nusipel
niusių brolių, sesių. Gražiai 
papuoštas s. Liudos Sendži-
kienės ir parūpintas v.s. V. 
Grybienės žvakutes prie kiek
vieno kapo uždegė: B. Abro-
maitienė, V. Grybienė, M. E. 
Kazakevičiai, V. F. Mockai, V. 
Morkūnas, L. V. Sendžikai, S. 
A. Škėmos, M. Vasiliauskienė. 

F.M. 

Tarp jų dainų ir man teko pa
kalbėti. Nieko apie tai nesaky
siu. Skautiškas kuklumas ne
leidžia. Tegul kiti pasako. 

Man teko sėdėti su redak
tore ir buvusiu redaktorium. 
Taigi sudarėme lyg ir spaudos 
stalą. Prie gretimo stalo buvo 
katalikų ir protestantų kuni
gai. Pagalvojau. Senovėje vie
nas iš jų būtų stovėjęs ant 
laužo, o kitas su deglu ran
koje. Ačiū, Dievui, laikai pa
sikeitė. Gal skautiškos idėjos 
padėjo. Pastebėjau, kad redak
torė viską uoliai užrašinėjo. 
Taigi, aš neminiu pavardžių. 
Mat bijau ką nors praleisti ar 
klaidingai užrašyti ir tuo už
sitarnauti nemalonę. Užtenka 
man tų nemalonių. 

Dauguma susirinko ne tik 
švęsti skautišką sukaktį, bet 
ir susitikti su senais pažįsta
mais, kurie dabar išsisklaidę 
po visas apylinkes, bet tam to
kio pobūvio metu nedaug pro
gų. Ar nereikėtų kas dešimt 
ar penkiolika minučių keisti 
vietas. Tokiu būdu galima su
sipažinti su nepažįstamais, 
susitikti su seniai matytais ir 
gal susitaikyti su pykstan
čiais. Rengėjai apie tai turėtų 
pagalvoti. 

v.s. Vladas Vjjeikis 

„SIETUVOS" DRAUGOVĖS 
SUEIGA 

„Sietuvos" skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės sueiga 
šeštadienį, lapkričio 21 d. 1 v. 
p.p. vyks Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Bus aktuali odos 
ligų specialisto dr. K. Jučo pa
skaita. Visos narės ir mūsų 
veikla susidomėjusios sesės 
kviečiamos dalyvauti. 

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 DievovApvaizdos 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. 
Kviečiame kiekvieną dalyvau
siančią šeimą prie Kūčių va
karienės prisidėti kokiu nors 
tradiciniu valgiu. Pradėkime 
kalėdinį laikotarpį kartu. 
Lauksime visų. 
Detroito skautės ir skautai 

„NERIJOS" TUNTO 
ŽINIOS 

Vasara greitai prabėgo. En
tuziastingai pradėjome naujo 
sezono skautišką veiklą. Šiais 
metais prisirašė 13 naujų ūd-
ryčių kandidačių! Susilaukė
me ir naujų jūrų jaunių (2) ir 
jūrų skaučių amžiaus sesių 
(3). „Nerijos" tuntas padidėjo! 
Kviečiu visas lietuvaites įsi
jungti į „Nerijos" tunto dar
bus. Mums visados reikia nau
jų idėjų ir pagalbos. Jei galė
tumėte pravesti bent vieną 
sueigą per metus — būtų di
delė pagalba! Gal norėtumėte 
padėti su iškylomis ar Kaziu-
mo muge? Prašau skambinti, 
jei turite klausimų ar pata
rimų (708) 388-2041. 

Kasmet švenčiame Kūčias 
kartu su broliais. Kviečiu Jus 
dalyvauti mūsų šeimos šven
tėje, penktadienį, gruodžio 11 
d., Pasaulio Lietuvių centre, 7 
v.v. Kūčios bus naujoje sporto 
salėje. Apie dalyvavimą pra
šau pranešti iki gruodžio 5 d. 
Kalėdų proga „Nerijos" tunto 
sesės pardavinėja „balsam" 
vainikus. Vainikų kaina 15 
dol. Čekius prašau rašyti Li-
thuanian Scouts Association ir 
siųsti sesei Danai Mikužienei, 
620 Edgebrook Drive, Shore-
wood, IL 60431. Vainikus bus 
galima pasiimti gruodžio 5 d., 
Pasaulio lietuvių centre, Kalė
dinės mugės metu. 

Taip pat noriu paprašyti na
rio mokesčio. Nario mokestis 
yra 25 dol. „Nerijos" tuntas 
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$40.00 
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sumoka Seserijai 20 dol. už 
kiekvieną užsiregistravusią 
sesę. Čekius rašyti Lithua-
nian Scouts Association ir 
siųsti sesei Dainai Rudaitienei 
iki lapkričio 21 d.: 1800 S. Eu-
clid Ave., Berwyn, IL 60402. 
Dėkoju iš anksto! 

Gero vėjo! 
j . s . Viligailė Lendra i t ienė 

^Nerijos" tunto tuntininkė 

ASS METINĖ ŠVENTĖ 
ČIKAGOJE 

Spalio mėnuo yra labai 
reikšmingas Akademiniam 
Skautų sąjūdžiui, nes šį mė
nesį — 1924 m. spalio 16 d. 
prasidėjo akademinė skautiš
ka veikla Lietuvoje. Šio sąjū
džio gimtadienis akademikų 
skautų kasmet minimas Me
tinėje šventėje. Ta proga vyks* 
ta iškilmingos sueigos ir nau
jiems nariams suteikiamos šio 
sąjūdžio spalvos, vyksta pakė
limas į Korp! Vytis senjorus, o 
sesės po pasižadėjimo tampa 
Akademikių Skaučių draugo
vės tikrosiomis narėmis. 

Š.m. spalio 3 d. Metinė 
šventė ASS Čikagos skyriaus 
buvo suruošta „Willowbrook" 
patalpose. Šiai iškilmingai su
eigai vadovavo fil. Vytenis 
Kirvelaitis. 

Pasižadėjimus davusios se
sės Daina Lukaitė ir Karina 
Turnerytė tapo Akademikių 
Skaučių draugovės tikrosio
mis narėmis. 

Broliai Rimas Pečiulis ir 
Moacir-Pranas de Sa Pereira 
po pasižadėjimo tarnauti Die
vui ir Tėvynei padėti Artimui 
ir palaikyti nuolatinius ryšius 
su Akademiniu Skautų sąjū
džiu, buvo priimti į Korp! Vy
tis senjorų eiles. Davusiems 
pasižadėjimus buvo įteiktos 
paminėtų vienetų juostos, ku
rios dėvimos sueigose ir skau
tiškose iškilmėse. Tai yra pa
sididžiavimo juostos, kurios 
parodo jų prisirišimą prie 
skautiškos akademinės veik
los. 

Sesė Lina Augutė ir brolis 
Rimas Gecevičius buvo perves
ti į Filisterių skautų sąjungą. 
Šis simbolinis pervedimas 
vyksta skautams akademi
kams gavus universitetų bai
gimo diplomą. 

Sesės ir broliai vieni kitus 
apdovanojo gėlėmis ir linkėji
mais skautijos gerovei. Juos 
sveikino ASS valdybos pirmi
ninkas fil. Rimantas Griškelis, 
o valdybos pirmininko pava
duotoja fil. Gina Mačiulienė 
paskaitė Lietuvos akademikų 
skautų sveikinimą. 

Fil. Birutė Vindašienė, LB 
apygardos pirmininkė, primi
nė, kad skautai akademikai 
turėtų palaikyti ryšį su Lietu
vių Bendruomene. 

Fil. istorikas Jonas Dainaus-

DR. PETRAS VMSIBJUS 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St . Elmhurst, IL 60126 

630-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA. M.D. 
INDRĖ RUDAITIS. O.D. 

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

Naperville, IL 60563 
Tol (630) 527-0080 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tai. (630) 436-0120 

kas kreipdamasis į naujai pa
keltuosius prašydamas ne
dingti iš akademinės skautiš
kos veiklos. Jis pastebėjo, kad 
daug kartų dalyvavęs tokio 
pobūdžio šventėse, šiandien 
jis pasigenda anų sesių ir bro
lių, kurie taip pat iškilmingai 
pasižadėjo nenutraukti ryšių 
su akademine skautija. Kur 
jie dabar? Dingo iš akade
minės ir iš skautiškos veiklos. 
Pažadai turi būti vykdomi, ki
taip asmuo praranda savo gar
bę ir lieka tik kaip vėjo linguo
jama nendrė. 

Vėliau vyko asmeniški svei-v 
kinimai ir pasipuošimas gėlė
mis, kurias įteikė Korp! Vytis 
ir Akademinės Skaučių drau
govės sesės ir broliai. 

Po įžodžių ir spalvų uždėji
mo buvo renkamos naujos val
dybos. 

Į Čikagos Akademinę Skau
čių draugovę buvo išrinktos: 
Jennifer Antanaitytė, fil. Juli
ja Plačaitė, fil. Dana Genčiūtė, 
fil. Lina Augutė, fil. Dona Ra
dzevičiūtė ir t.n. Karina Tur
nerytė. 

Į Korp! Vytis valdybą iš
rinkti: fil. Andrius Panaras, 
fil. Paulius Atkočiūnas, fil. Ri
mas Gecevičius, fil. Rimas Lu
kas, senj. Moacir — Pranas de 
Sa Pereira, senj. Rimas Ra
dzevičius, senj. Mike Jesewitz 
ir fil. adv. Vytenis Kirvelaitis 
— tėvūnas. 

Čikagos Filisterių Skautų 
sąjungos valdyba bus renka
ma atskirai kitą kartą. 

Po rinkimų vyko pasisvečia
vimas. Bendravimo metu, bu
vusi Filisterių sąjungos pirmi
ninkė fil. Svajonė Kerelytė 
dėkojo buvusiems valdybos 
nariams už pagalbą vadovavi
mo darbe, kiekvienam įteik
dama po gražią rožę. Nuo jos 
neatsiliko ir Korp! Vytis bei 
studenčių draugovės pirminin
kas/ė. 

Meninę šventės dalį atliko 
Algis Barniškis ir fil. dr. Vilija 
Kerelytė, padainuodami ilge
singas dainas. Vilija Kerelytė 
savo dainavimu yra mėgiama 
lietuvių visuomenėje. Džiugu, 
kad turime jauną dainos ta
lentą, išaugusią skautiško jau
nimo eilėse. 

Fil. Antanas Pau iuo l i s 
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IZRAELITAI UŽSIENYJE 
K. BARONAS, 

Mūsų korespondentas Europoje 

Rugsėjo 20 d. viso pasaulio 
žydai pažymėjo naujus — 
5759 metus. Atžymėjo juos 
taip pat negausus Frankfurto 
prie Oderio žydų telkinys. Jis 
įsisteigė tik prieš keletą metų 
ir turi jau 60 narių. Tačiau 
diena dienon žydų skaičius 
auga, nes į Frankfurtą/Oderio 
atvyksta Rusijos žydai. 

Ne tik tame Vokietijos mies
te auga žydų skaičius: štai 
Kasselyje padėti pamatai nau
jai sinagogai, Diusburge bai
giama žydų kultūros centro 
statyba, o nuo 1995 m. Vokie
tijoje veikia 30 naujų vaikų 
darželių, naujos sinagogos, 
kultūriniai centrai. Žydai ypač 
didžiuojasi Berlyno sinagoga, 
kurios paauksuotas stogas 
blizga nuo saulės spindulių. 
Reicho sostinėje yra di
džiausias žydų telkinys, o 
Schoenbergo rajone visos 
krautuvės, kavinės, naktiniai 
klubai (juose šoka pusnuogės 
rusės) ar kt. įvairios užeigos 
yra žydų rankose. Deja, šiame 
Reicho sostinės rajone neišgir
si Jidiš" kalbos, o tik rusų, ka
vinėse svečiai ir muzikantai 
griežia ir dainuoja tik ru
siškai. 

Televizija parodė žydų Nau
jųjų metų priėmimą Berlyne. 
Matėme jame daug įtakingų 
vokiečių, amerikiečių politikų. 
Vokietijos žydų bendruomenės 
pirm. I. Bubis (gimęs Breslau, 
multimilijonierius deimantų ir 
nekilnojamojo turto prekiauto
jas Frankfurte — K.B.) savo 
kalboje pažymėjo, kad žydų 
skaičius nuo 1990 m. paaugo 
45,000 ir šiemet jis pasiekė 
75,000 skaičių. Aišku, tai RU
SUOS žydų emigracijos pasek
mės. Berlyno žydų bendruo
menės pirm. A. Nachama pa
žymėjo, kad RUSUOS žydai at
vyksta be tikėjimo, beveik 
nepažįsta judaizmo pagrindų. 
Manding, vienas rabinas 1960 
m. jam yra pasakęs, kad du
tūkstantaisiais metais Ber
lyne gyvens gal 800 žydų. Pa
sirodo, kad rabinas klydęs, 
nes šiandieną Berlyne gyvena 
per 11,000 žydų. „Palyginus 
su 1933 m. kada Reicho sos
tinėje gyveno 160,000 žydų, 
tai dar nedidelis skaičius" — 
pareiškė televizijos A. Nacho-
ma. 

Kita medalio pusė — jaunų 
žydų gyvenimas Izraelyje. 
Daugumas jų atvyko su tėvais 
iš JAV. Bet jaunimas neprita
po prie gyvenimo protėvių že
mėje, mintimis klajodami po 
New Yorko, Chicago ir kt. 
JAV miestus, ypač nusipirkę 
pas „dealerį" narkotikus. Dau
gelis jų nenakvoja namuose, 

rasdami poilsį parkuose, užei
gose. Prie tokių jaunuolių pri
klauso amerikietis Dovydas. 
Išėjęs iš namų, jis pasiėmė 
„handy" pokalbiams su drau
gais, užsakymui narkotikų. 
Išeidamas iš namų jis pasiža
dėjo niekuomet negrįžti pas 
tėvus, nes Jeruzalė jam yra 
prakeiktas miestas. Juk Jeru
zalės McDonald valgykloje ne
galima valgyti mėsainių, nes 
mėsa nėra košer. Bet Dovydui 
mėsainis yra gyvenimo pa
grindas — geros rūšies prekė, 
be abejo, pridėjus dar coca-
cola. 

Tik prieš 9 mėn. Dovydas su 
tėvais iš JAV persikėlė Izrae-
lin. Tūkstančiai tokių, kaip 
Dovydas, nepritapo prie naujo 
gyvenimo, ieškodami laikino 
darbo. Sutaupę 700 dol., jie 
nusiperka lėktuvo bilietą ir 
grįžta atgal į JAV. Kodėl? Re
ligingi tėvai neleidžia dukrai 
užsivilkti trumpo sijonuko, 
verčia ją kartu eiti į sinagogą. 
Dukra Rina atsisako. Tėvai 
baudžia, neduodami kišenpi
nigių. Draugas Josef pataria 
jai su „seniais* nekalbėti. Abu 
išbėga į koncertą parke, šok
dami kaip JAV. 

Tokiais jaunuoliais rūpinasi 
35 m. iš Brooklyno atvykusi 
žydė. Ji sako: „Tėvai neturi jo
kio ryšio su vaikais. Tad kas 
nors turi jais pasirūpinti". Ra-
chaele jiems yra kaip motina: 
suranda nakvynę, laikiną dar
bą, pagavus policijai, perkant 
narkotikus, parūpina jaunuo
liams advokatą. 

Rachaele Ziono aikštės „rock 
bare" suranda jai gerai pažįs
tamą Dovydą. Ji paima šešio
likmetį poilsiui į jaunimo na
mus. Jis dėkoja jai. 

„Finansinė krizė Rusijoje, 
bet Prancūzijos Viduržemio 
jūros pakrantėmis, rusai plasti
kiniuose maišeliuose nešiojasi 
dolerius" — rašo vokiečių 
spauda. Keli pažįstami vokie
čiai atostogavo Kipro saloje ir 
Turkijoje. Ten jau matomi ki-
riliški užrašai, dažnai baruose 
patarnauja rusai. „Jie mėtosi 
pinigais, kaip beverte valiu
ta", — vėl pranešė žiniasklai-
da. Štai Sergiejus Rubinstein 
vestuvių proga vien tik gėlėms 
išleido 25,000 dolerių! Vėl Vla-
dimir Ponamarenko netoli Ni
cos oro uosto laiko ištaikingą 
raštinę ir Prancūzijoje yra in
vestavęs 60 mln. dol., kiti ru
sai perkasi pilis. Vokiečių tele
vizija parodė Maskvos naktinį 
„gyvenimą". Jis niekuo nesi
skiria nuo Vakarų Europos, 
gal kiek daugiau pornografi
jos. Tai nauji turtuoliai rusiš
kai vadinami „komersantai". 

Lietuvoje pradėta filmuoti vaidybine kino juosta „Vi .;iio aritmetika" 
kuria Lietuvos kino studija ir JAV-ių kino (staiga „Showtime". 

LIETUVOS PADANGĖJE 
Lietuvos aeroklubas įsikūrė 

8-jame dešimtmetyje. Iki 1997 
m., jubiliejinių metų, aviaci
jos sportininkai pasiekė daug 
gražių pergalių. Šalies rekor
dus gerino sklandytojai, para
šiutininkai, skraidytojai ir 
aviamodeliuotojai. 

LAK sportininkai startavo 
beveik visų aviacijos sporto 
šakų rungtynėse, kurios vyko 
Pasaulio 1-osios aviacijos žai
dynėse. Debiutas buvo sėk
mingas — aviamodeliuotojai 
iškovojo tris bronzos meda
lius. Praėjusiais metais taip 
pat buvo pagerbti pasižymėję 
LAK sportininkai. Buvęs il
gametis Vilniaus aeroklubo 
viršininkas Zenonas Bra
zauskas apdovanotas FAI 
aukso medaliu. Tissandier di
plomu apdovanotas žinomas 
lėktuvų konstruktorius Vla
das Kensgaila, Lietuvos Re
spublikos prezidento Algirdo 
Brazausko dekretais Stepono 
ir Stasio Girėno medaliais ap
dovanota grupė aviatorių: Vy
tautas Dundens, Vitalius 
Jaušauskas, Leonas Jonys, 
Jurgis Stanaitis, Algimantas 
Skurdenis, Pranas Vinickas ir 
Raimondas Zaluba. 

1998 metais Lietuvoje vyko 
daug įspūdingų renginių. Tai 
visų pirma 11 Tautinė lietuvių 
olimpiada ir VI Pasaulio lie
tuvių žaidynės, Dainų ir šokių 
šventės. Šiuose renginiuose 
dalyvavo per 40 tūkstančių 
dalyvių. Aviacija dalyvavo 
tiktai švenčių atidarymo ir 
uždarymo renginiuose. Tačiau 

Europos Sąjungos 2 milijar
dų dol. parama Rusijai dingo 
tų „komersantų" rankose. Vo
kietija nutarė daugiau nesko
linti pinigų, nes Maskva jai 
skolinga beveik 70 milijardų 
dol. ir dar nemoka nuošimčių. 

birželio ir liepos mėnesiai avia
cijos sportininkams buvo la
bai įtempti. Birželio mėn. įvy
ko sklandymo, skraidymo, 
aviamodelių, ultralengvųjų 
lėktuvų bei precizinio skraidy
mo čempionatai, dalyvauta 
Europos sklandymo klubinės 
klasės ir Europos krašto oro 
balionų čempionatuose. Mūsų 
sportininkų rezultatai paten
kinami. Surengta aviacijos 
šventė Žvirgždaičiuose, ku
rios metu pagerbta JAV gy
venanti pirmoji Lietuvos 
parašiutininkė lakūnė Anta
nina Liorentaitė. Aviacijos 
šventė buvo paminėta Vil
niaus Dariaus ir Girėno aero
klubo 50-mečio sukaktis, di
delis renginys Kauno Alekso
to ir kapitono Vlado Morkaus 
pirmojo šuolio su parašiutu 
70-metį sukakčiai pažymėti. 
Oro uoste pradėta Lakūnų 
memorialo — pilkalnio staty
ba, atlikta dalis žemės dar
bų, betonuotos kairioji ir 
dešinioji memorialo sienos. 
Darbai memoriale buvo sus
toję, tačiau dabar atnaujinti. 
Iki rudens tikimasi atlikti 
pagrindinius betonavimo dar
bus, sutvarkyti aplinką. Pa
ruošta 10 granito memoriali
nių informacinių lentelių, 
pagaminta ir Lietuvos aero
klubo lentelė. Centre bus be
tonuojamas pamatas ir posta
mentas A. Gustaičio pamink
lui. Tikimasi dar šiais metais 
pagrindinius memorialo dar
bus užbaigti. 

Ypač turtingas buvo liepos 
mėnuo. Aviasportininkai run
gtyniavo ne tik Lietuvoje (16 
čempionatų ir taurių varžy
bų), bet ir dalyvavo rengi
niuose Vokietijoje Lenkijoje, 
Slovakijoje, Slovėnijoje, Uk
rainoje, Rumunijoje, Portu
galijoje, Prancūzijoje ir Itali-

įamžinanli žydu genocido tragedija. Filmą 
N'uotr. Eltos 

joje. Buvo surengti Dariaus ir 
Girėno transatlantinio skry
džio 65-ųjų metinių minė
jimai Kaune, Judrėnuose ir 
Vitogaloje. Liepos 25 d. Biržų 
aeroklubas atšventė 30-tąsias 
įkūrimo metines. Liepos 4 d. 
Panevėžyje V. Lapėno oro 
uoste įvyko „A" kategorijos 
akrobatinio skraidymo varžy
bos, kuriose dalyvavo buvę 
pilotažininkai, dabar vetera
nai. Liepos 15 d. Klaipėdos 
aeroklubo bazėje į varžybas 
susirinko senjorai sklandyto
jai. Rugpjūčio mėn. buvo su
rengtas Nidos Sklandymo mo
kyklos 65-ųjų metinių minėji
mas Neringoje. 

Pažvelgę į nuveiktus dar
bus, aviacijos sporto mylėtojai 
į Lietuvos padangę žvelgia 
drąsiai! 

Vytautas Peseckas 

„ALYTAUS TEKSTILE" 
NUPIRKO SINGAPŪRAS 
Šiek tiek daugiau kaip 63 

proc. valstybei priklausiusių 
„Alytaus tekstilės" akcijų be
veik už 13 mln. litų nupirko 
Singapūro finansinės grupės 
„Tolaram Group" bendrovė 
„Asean Interest". Pasak prem
jero Gedimino Vagnoriaus, da
lyvavusio pasirašant sutartį, 
tai svarbus investicinis pro
jektas. Jis prisipažino esąs in
vesticinio privatizavimo šali
ninkas. 

Naująja „Alytaus tekstilės" 
savininke tapusi Singapūro 
įmonė įsipareigojo bendrovei 
modernizuoti per 5 metus 
skirti ne mažiau kaip 240 
mln. litų. 

1969 m. pastatytoje „Aly
taus tekstilėje" dirba apie 4 
tūkst. žmonių. Jų vidutinis at
lyginimas — 890 litų. Nors 
pastaraisiais metais išaugo 
gamybos ir pardavimo apim
tys, žmonėms vėluojama iš
mokėti atlyginimus, o įmonės 
skolos siekia apie 60 mln. litų. 

Danutė Bindokienė 

O gal tas tiktų ir 
lietuviams? 

Nors iš paviršiaus galbūt 
nematyti, žydai užsienyje su
siduria su tomis pačiomis pro
blemomis, kaip lietuviai ar 
kuri kita tautinė grupė, gyve
nanti toli nuo savo etnogra
finės tėvynės. Pasaulinio žydų 
kongreso žiniomis, užsienyje 
gyvena apie 8 milijonai jų tau
tiečių. Manoma, kad per 
būsimus 30 metų tas skaičius 
ne tik nepadidės, bet perpus 
sumažės. Vien tik Amerikoje 
apie pusė žydų sukuria miš
rias šeimas — ir tautiniu, ir 
religiniu atžvilgiu. Daugumas 
tų mišrių šeimų vaikų savęs 
nelaiko žydais. Svarbiausias 
šiuo metu uždavinys: kaip 
išvengti (arba bent sumažinti) 
tautai daromą nuostolį, kaip 
sulaikyti jaunuosius žydus, 
kad jie neatskiltų nuo savo 
kilmės kamieno. 

Argi ne tos pačios problemos 
yra ir mūsų visuomenėje? Ar 
ne jų sprendimą diskutuojame 
jau pusšimtį metų ir atsa
kymų į opiuosius klausimus 
dar negalėjome rasti? Tad ver
ta susipažinti su straipsniu, 
išspausdintu pirmadienį (lap
kričio 16 d.) „The New York 
Times", apie žydų rūpesčius 
priaugančių kartų nubyrėji
mu. 

Straipsnyje teigiama, kad 
įprastieji metodai — savos 
mokyklos, vasaros stovyklos, 
įvairios programos, ruoštos si
nagogų ir jaunimo organiza
cijų — nebuvo labai veiksmin
gos. Kadangi negausiai gyven
tojų skaičiumi tautai kiek
vienas žmogus yra brangus ir 
reikalingas, reikia ieškoti kitų 
priemonių, skatinančių jau
nuolius priklausyti žydų vi
suomenei, remti jos projektus, 
įtaigoti (jeigu reikia, net pa
spausti) Amerikos vyriausybę, 
kad visuomet būtų palanki Iz
raelio reikalams, o taip pat 
skirti konkrečią paramą do
leriais. 

Kilo pasiūlymas, kad veiks
mingiausias būdas jaunuosius 
Amerikos žydus patraukti 
prie savo tautos, yra apsilan
kymas Izraelyje. Pagal šią 
programą, Izrelio vyriausybė 
apmokėtų bet kuriame pasau
lio krašte gyvenančiam žydų 
kilmės jaunuoliui (tarp 15 ir 
26 metų amžiaus) dešimties 
dienų viešnagę Izraelyje. Nu
matoma, kad toks užmojis kai
nuotų iki 300 milijonų dolerių 
ir būtų remiamas ne tik Izrae
lio vyriausybės, bet ir turtin
gų žydų, nes tai geriausias in
vestavimas į žydų tautos at
eitį. Kol kas net nedrįstama 

skaičiuoti, kiek jaunuolių pa
sinaudotų šia programa, arba 
kas iš tikrųjų turėtų teisę ja 
naudotis. Galbūt visų pirma 
teksią atsakyti j klausimą: 
„Kas yra tikras žydas?" Vis 
tik vyrauja įsitikinimas, kad 
ilgainiui kelionė į Izraelį taps 
visuotine tradicija — kiekvie
no jauno žydo tautiškumo pa
matų sutvirtinimas. 

Prieš Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimą kelionės į 
tėvų žemę lietuviams jaunuo
liams nebuvo dažnos ar leng
vos, juo labiau, kad lietu
viškoji visuomenė į tokius ap
silankymus okupuotoje Lietu
voje žiūrėjo nelabai palankiai. 
Vis dėlto vienam kitam pavy
ko apsilankyti, kai kurie net 
Vilniaus universitete pasi
mokė lietuvių kalbos. Jie grį
žo su gražiausiais įspūdžiais 
apie savo tėvų žemę ir kur 
kas geresniu supratimu apie 
skriaudas, jai daromas oku
pantų. 

Po 1990 m. kovo 11-osios jau 
daug lietuvių jaunuolių turėjo 
progos lankytis Lietuvoje (kai 
kurie ne vieną kartą). Gražus 
jų būrys ten ilgesnį laiką pa
buvojo, dalindamiesi savo 
mokslo žiniomis, patirtimi, o 
kai kurie ryžosi Lietuvoje ap
sigyventi, nepaisant sunkes
nės kasdienybės. Tačiau be
veik kiekvienas, kartą pasta
tęs koją ant savo kilmės 
krašto žemės, neliko abejingas 
savo tautinės tapatybės tik
rųjų šaknų balsui. 

Skeptikai tegul pasiklauso 
mūsų jaunimo, dalyvavusio 
tautinių šokių ar dainų šven
tėse, tegul pasikalba su grį
žusiais po vasaros atostogų, 
su turėjusiais progą pasto-
vyklauti su tenykščiais skau
tais, ateitininkais, padirbėti 
artimiau pabendrauti su jau
nimu. Pasiklausykime pasa
kojimų apie Lietuvos gamtos 
grožį, žmonių nuoširdumą, is
torinių vietų ir muziejų įspū
dingumą... Nėra abejonės, kad 
po apsilankymo Lietuvoje tie 
jaunuoliai visai kitomis aki
mis žiūri į lietuviškumą: Lie
tuva nėra vien lituanistinės 
mokyklos pamokose ar tėvų 
pasakojimuose, o tikra, gyva, 
sava. Deja, ne visi turi lėšų ar 
galimybių ją aplankyti. Ar 
nevertėtų Lietuvių Bendruo
menei kartu su Lietuvos vy
riausybės atitinkamomis įstai
gomis pritaikyti minėtą žydų 
programą savo tautiečiams? 
Ar mūsų jaunuolių išlikimas 
prie tautos kamieno nėra ver
tas pastangų ir išlaidų? 
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— Radįjas teisybę sakė. Pūga kaip reikiant. Pro 
langą labai smagu žiūrėti, bet jeigu užgriūtų pakeliui, 
būtų kitaip. Tik pamėginau kapstytis ir mečiau. Pali
kau šeimininkauti vėjui. 

— Taigi sakė, kad apie penkiasdešimt mylių. Sa
kė, ir keliuose daug žmonių bėdoj. 

— Nematavau, bet kiek spėjau sniego ant kastuvo 
pakelti, tiek tuoj ir atėmė. O kaip pas jus? 

— Cia saulutė ir net plikos medžių šakos nė krust. 
Matau čia pat už lango. Būtum neskubėjęs, būtum ke
lias dienas saulutėje pasišildęs. 

— Bet grįžti vis tiek būtų reikėję. Ko gera tiesiai į 
velniavą. Ar Joną kur nors turi? 

— Čia pat. 
— Ar laimingai grįžai? — Jono balsas. 
— Gal net laimingiau negu buvau vertas. 
-Kodėl . 
— Kad apsikiaulinau. 
- K a i p ? 
— Bet kaltas ir pats. 
— Ką padariau? 
— Ne kad padarei, bet kad užkandęs žadą tylėjai. 

Juk liepei Brigitos laišką atvežti, atvežiau, o kai susi
tikau, iš galvos išdulkėjo, kad atvežiau. Tik puskelėje į 
namus atsiminiau. Ir ne atsiminiau, bet kišenėje ne
tyčia užčiuopiau ir susisarmatinau. Nenorėčiau prisi
pažinti, kad jau senstu, — nusijuokiau. 

— Jaunyn neinam nė vienas. Ar reikės laukti, kad 
kitą sykį atvažiuosi, ar atsiųsi? 

— O galėtum į savo sunkvežimį įšokęs ir pats at
lėkti. Pamatytum pūgą, kokios nesi matęs. Jeigu kada 
ir matei, tai tikrai užmiršai. 

— Manai, kad čia jų nebūna. Kai tuose kalniu
kuose susisuka, tai nežinai nei kur pradžia, nei kur 
galas. Norėčiau, kad kada pamatytum. 

— Ar nuo tavo kalno? 
— Kodėl ne. Jeigu tik turėtum sveikatos. 
— Aš jau verčiau būčiau linkęs žiūrėti iš apačios. 

Geriausiai iš kur nors pro langą. 
— Dabar matau.kad tikrai pradedi senti. Reikės 

pasakyti Aldonai. 
— Gali nevargti. Tą patį galiu jai pasakyti ir aš 

pats. 
— Gerai, gali ir pasakyti. Tik neužmiršk įmesti, ką 

užmiršęs. Ir tuoj. 
— Tuoj, kai tik toji siutą pasibaigs. Gal kada apie 

vidurį savaitės. Kažin kada sustos, o paskui reikės dar 
atsikąsti. Ir dabar kaimyno tvoros nebematau, o durys 
užneštos jau ligi rankenos. 

— O kam pasišiaušei? — jau įsiterpė Aldona — 
Sakiau, kad imtum pusę kalakuto ir kepalą pyrago. 
Ko gera šaldytuvas tuščias. Su vienais žagarėliais dū
šios kūne ilgai neišlaikysi. 

— Neišlaikysiu, tai ir nelaikysiu. Kurį rytą pama

tysi išbadėjusią dūšelę ant palangės betupinčią ir į 
šilumą besiprašančią. Ko gera gal dar neįleistum. 

— Nežinau. Su bekūne nežinočiau ką veikti. 
Žagarėlius buvau ir pamiršęs. Baigęs šnekėti iš 

mašinos atsinešiau nemažą dėžutę. Pagyriau kad to
kių trapučių, burnoje tirpte tirpstančių tik Lietuvoje 
kažin kur tebuvau valgęs, tai ir prikrovė. Turbūt vi
sus, kiek buvo prisikepusi. Dėl visako mečiau akį ir į 
šaldytuvą. Jeigu ne Stasys Juškaitis, būtų buvęs tuš
čias, bet prieš Kalėdas buvo Čikagoj ir parvežė taria
mai lietuviškų dešrų ir juodos duonos, dar buvo keli 
kiaušiniai, tai dėl manęs toji pūga gali siausti ir visą 
savaitę. Dar geriau. Kai savaitę negalėsiu išeiti į dar
bą, bus progos pasėdėti prie savo darbų. Vakar išva
žiuodamas kieme valandėlę stovėjau įsižiūrėjęs į kal
ną. Rudens spalvos visos buvo dingusios, bet jis nebu
vo bespalvis. Gal šimtai vos įžiūrimų spalvų raibulia
vo jo staiga viršum kylančiam šone. Pasitaikė, kad pro 
saulę slydo debesis ir kalno šonu slydo šviesesnis 
saulės ruožas iš naujo maišydamas vos akiai pajuntamas 
žiemos spalvas ir jų atspalvius. Dabar staiga panorau 
jį padaryti tokioj pūgoj, kokia šėlsta už lango. 

Persirengęs nuėjau viršun. Iš čia ir pūga atrodė ki
taip. Vėjas pro namo kampą net paūkčiodamas sviedė 
sūkurius sniego tiesiai į langą. Apačioje baltuma lėkė 
šuoliais pro šalį, staiga šoko viršun ir pasimuisčiusi 
vėl smuko žemyn. Baltuma siautė, sukosi, vėlėsi bal
tumoje, bet kartu labai gyvai ir ryškiai piešė savo 
piešinį. Mintis į tuos baltus sūkurius tai vienur, tai ki
tur kaišiojo Jono kalną, bet jis niekaip nenorėjo įsi
jungti. Ne toks, kokį mačiau, ne toks, kokį kartu su 
Jonu mačiau debesyse ir ne toks, kokį smagiai išgy

venom kartu su Aldona. Tam šėlime reikėjo visai kito
kio. Aiškiai jutau, kad jis yra čia pat, bet už uodegos 
sugriebti negalėjau. 

Suskambo telefonas, aš krūptelėjau. Išgąsdino, 
kaip anais laikais išgąsdindavo žmones telegrama — 
ji dažniausiai atlėkdavo pranešti mirtį. Kieno nors ar
timo. Apskritai mano telefonas labai retai teskam
bėdavo, o dabar tokią dieną. Pagalvojau, kad vel Aldo
na arba Jonas. 

Pakėliau ragelį. 
— Tai namie sėdi? 
Juškaitis. 
— Nesėdžiu. Stoviu prie lango ir žiūriu į pašėlusį 

'sniego žaismą. 
— Ne taip blogai, kaip atrodo. 
— Gražu, bet į lauką netraukia 
— O aš jau ir bažnyčią atbuvau. 
— Ar jau galva susisuko? 
— Kai gerai pritvirtinta, nesisuka. Dviese su kle

bonu ir Mišias atsilaikėm. 
— Tik dviese? 
— Geriau negu vienam klebonui. Jis paskaitė savo 

dalį, aš savo. Suvaidinom dialogą tuščiai bažnyčiai. 
Tik nė vienas negiedojom. Pasitenkinom tikru, nesu
jauktu žodžiu. Ir pamokslo nebuvo. Pasakiau, kad 
man vienam neaušintų burnos ir neaušino, užtat 
greičiau užbaigėm. Bet va Benita sako. kad gana ple
pėti. Taigi va. Ji norėjo, kad Kūčias valgytume pas 
mus, o tu kažin kur išsitrenkei. Užtai dabar už baus
mę turi atsirasti pietų. Ir kitaip nebus. Žuvis jau kros
nyje. 

(Bus daugiau) 
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„Sunkiausiose savo gyveni
mo valandose šiuose pusla
piuose bus pastiprinta Tavo 
viltis, Vytas. Kalėdos — Vo
kietija. 1948". 

Tie puslapiai — maldaknygė 
J3ūk mums malonus", o Vy
tas, tuos žodžius įrašęs ir man 
maldaknygę padovanojęs — 
Vytautas Vygantas. Tuo laiku 
abu buvome aštuoniolikmečiai 
Gross Heseppe stovykloje Vo
kietijoje. Abu buvome ateiti
ninkai, bet nebuvome „davat
kiškai" pamaldūs dalintis mal
daknygėmis, tačiau Vygantas, 
kaip būsimas psichologas, ma
tyt įžvelgė, kad mano gyveni
me tai bus svarbiausia dova
na, kurią išsaugosiu pusšimtį 
metų ir kurios puslapiuose ne 
kartą rasiu paguodos bei vil
ties žodžių. Lydėjo ji mane per 
pereinamų stovyklų kryžiaus 
kelius, kol vienas be tėvų, pa
galiau atvykau į Ameriką. Po 
ilgos dienos sunkaus darbo fa
brike, karštoj ir nežmoniškai 
drėgnoj Baltimorėje, rasdavau 
joje vilties žodžių ateinančiai 
sunkiai dienai. Nešiojau ją sa
vo jūros pėstininko kuprinėje 
ir ne kartą atsiversdavau jos 
puslapius, susigūžęs ant de
santinio laivo denio, ar po ilgo 
varginančio žygio atsisėdęs 
ant dulkino šarvuočio kokioje 
Karibų jūros saloje. Suteikda
vo ji man vilties, kai atrodyda
vo, kad visi mūsų darbai Lie
tuvos ir lietuvybės išlaikymo 
išeivijoje reikalais yra bevil
tiški, neleido kristi neviltin, 
besidarbuojant jau laisvoje tė
vynėje. Radau joje paguodos 
sunkioje savo ligoje ir rami
nančių žodžių, mirus tėvui. 

Šių metų saulėtą spalio 17 
dieną stovėjau su ta pačia 
maldaknyge Putname, seselių 
vienuolyno kapinėse, prie duo
bės su dr. Vytauto Vyganto 
karstu. Kai atėjo laikas berti 
saują žemės ant jo karsto, ne
pakilo mano ranka. Negalė
jau, nes atrodė, kad užkasiu 
ne tik jį, bet ir visą mūsų pra
bėgusią jaunystę — vargingą, 
bet pilną idealizmo ir ryžto, 
kad netaptume emigracijoje 
duoneliautojais ir nesusižavė
tume svetimo krašto blizgu
čiais. 

Su Vytautu Vygantu teko 
susipažinti prie Gross Hesep
pe stovyklos barako. Pažintis 
nebuvo labai mandagi. Išgir
dęs jį kalbant vokiškai, prisi
kabinau ir gerokai apsistum-
dėm. bet po to padavėm vie
nas kitam rankas ir vėliau 
juokais prisimindavom imty
nes. Vygantų šeima apsigyve
no tame pačiame barake, mū
sų šeimos kaimynystėje. Vy
tauto tėvas buvo nepriklauso
mos Lietuvos karininkas, o 
motina vokietė, bet visai gerai 
pramokusi lietuviškai. Nors 
mano tėvai buvo bemoksliai, 
bet Vygantai kažkaip su jais 
rasdavo bendrą kalbą ir net 
bičiuliavosi. Maisto davinys 
toje stovykloje buvo tiek var
gingas, kad mes paaugliai vi
sada buvome alkani. Dažnai 
mano tėvas ir kiti vyrai eidavo 
pas apylinkės vokiečius ūki
ninkus, ar mainikaudami, ar 
tiesiog prašydami, ir grįždavo 
su keliomis bulvėmis, puskilo
gramiu miltų, ar net gabalėliu 
mėsos. Vygantai, nors laisvai 
kalbėdami vokiškai. į tokias 
„keliones" nesileisdavo. Ne iš 
puikumo, bet iš nedrąsumo 
eiti, mainikauti, saugotis žan
darų. Taigi, maisto trūkumas 
spaudė juos labiau nei kitus, 
ypač abu sūnus: Vytautą ir 
Mindaugą. Del to labai pergy
vendavo Vygantienė ir ne kar
tą mano tėvo parneštu „laimi
kiu" pasidalindavome su Vy
gantų šeima. Nors su Vytautu 
b-ivau vienmetis, bet karo me
tai? praradau vienus mokslo 

metus, o jis, tėvams repatrija
vus, mokėsi Vokietijoje ir sto
vyklos gimnazijoje įstojo į me
tais aukštesnę klasę. Įsistei
gus stovykloje skautams, visi 
tapome skautais ir motinos 
vargo, siūdamos uniformas bei 
ženklus. Vytautas tuoj buvo 
paskirtas draugininku, tačiau, 
gimnazijos kapeliono kun. 
Petrelevičiaus pastangomis, 
pradėjo steigtis ateitininkai ir 
Vytautas palinko į juos. Ka
peliono kviečiamas ir aš jų su
sirinkime atsiradau, ir buvau 
paveiktas visai kitokio pobū
džio organizacijos. Pat iko 
man, kad viskas praėjo be ko
mandų, šūkių, bet daug dė
mesio kreipta į svarstybas, 
diskusijas ir kad kalbėjome 
visi: niekas nevadovavo ir ne
įsakinėjo. Netrukus ateitinin
kai pradėjo augti, o branduolį 
be Vytauto Vyganto sudarė 
Vytautas Vebeliūnas, Sigitas 
Bobelis ir gausus Polikaičių 
bei Miniotų atžalynas. Pradė-
įome važinėti į ateitininkų sto
vyklas, kursus. Žavėjo mus tuo
metinių studentų Vytauto 
Žvirgždžio (Vardžio), Jono 
Norkaičio paskaitos, Petro Ki
sieliaus pravedamos dainos, 
neleidusios ramiai pavalgyti, 
Antano Sabalio humoristiniai 
laikraštėliai. Iš mūsų jaunųjų 
ateitininkų visa galva išsisky
rė Vytautas: jį domino paskai
tos, jis tuoj įsijungdavo į dis
kusijas, mokėdamas greitai 
formuluoti mintis, ieškoti iš
vadų, kompromisų. Įsismagi
nę savo sugebėjimais kalbėti 
ir diskutuoti, surengėme sto
vykloje „mokytojo teismą" ir 
...nuteisėme. Mokytojai į tą 
„teismą" pažiūrėjo visai rim
tai, taip, kaip dabar Lietuvoje 
dėl „garbės ir orumo" pažeidi
mo, o kadangi vyriausiu „prc~ 
kuroru" buvo Vygantas, net 
posėdyje svarstė galimybę ne
duoti jam brandos atestato. 
Klausyti to gyvybiniai Vygan
tui svarbaus posėdžio, šliau
žėme pilvais palėpe virš moky
tojų kambario lubų, o vienam 
nuo balkučio nuslydus ir jo ko
jai per lubas virš posėdžiau-
tojų stalo išlindus, vos vos nuo 
persekiotojų ištrūkom. 

Vytautas Vygantas, nors 
lengvai būtų buvęs išr inktas 
kuopos pirmininku, bet vado
vavimo visada kratėsi, perleis
damas tas pareigas Vytautui 
Vebeliūnui, Sigitui Bobeliui ir 
man, pats likdamas aktyviu 
patarėju ir veiklos skatintojų. 
Ko jis nesikratė, tai vadovavi
mo įvairioms kelionėms. Lais
vai kalbėdamas vokiškai, su
gebėdavo gauti traukinių bi
lietus tuometinėje Vokietijoje 
ir sudarydavo mums galimybę 
veltui iš britų zonos nuvykti į 
įvairias stovyklas bei kursus , 
rengiamus amerikiečių ir 
prancūzų zonose. Jo sugebėji
mais ruošti keliones naudo
jomės ne tik mes ateitininkai, 
bet ir sportininkai, o tuo laiku 
sportavome visi. Ištisas dienas 
praleisdavome sporto aikštė
se, net pamiršę nuolatinį alkį. 
Aikštėse mums nenusileisda
vo ir „Aniciokas", taip vadi
nome vienintelę sportuojančią 
ateitininkę, nors už mus ir vy
resnę — Anitą Pociūtę. Deja, 
ją išsiviliojo atvykęs „Čiurlio
nio" ansamblis ir vėliau pavi
liojo ansamblietis Giedraitis, 
tačiau džiaugėmės, kad nuo 
išvykimo su čiurlioniečiais su
laikėme savo būrelio globėją 
mokyt. Praną Zaranką. 

Mes, gimnazistai, tiesiog 
dievinome stovyklos sporti
ninkus, kurių daugumą su
darė iš Belgijos belaisvių sto
vyklų paleisti mūsų vyrai ir 
tikru dievu laikėme geriausią 
stovyklos krepšininką ir var t i 
ninką „Pruncę" — Praną Puš-
korių.Jis tapo ir dideliu Vy-

Vytauia.- Vygantas > a n t r a s i s iš kai res , su 
GiD;b llt-seppc stovykloje, Vokietijoje. Pirmasi 
to r ius J u o z a s Gaila. 

bendraamži., i gimnazistais 
kairėje — ~ių eilučių au-

t au to Vyganto draugu, vėliau 
vedęs jo bendraklasę Marytę 
Eidukaitytę. Sportui, kaip ir 
mums kitiems, buvo Vytauto 
p ramuš ta galva. J is buvo vie
nintelis gimnazistas žaidęs 
krepšinį, tinklinį, futbolą sto
vyklos vyrų rinktinėse. 

Taip jau reikalai susiklostė 
mano tėvams, kad, prasidėjus 
emigracijai, likome stovykloje 
vieni paskutiniųjų. Niekada 
nepamiršiu pirmųjų dolerių, 
gautų laiškuose iš bendrakla
sių: „Jasiaus" — Jono Šoliūno 
iš Čikagos, ir vėliau iš „Vyt-
kio" — Vytauto Leveckio iš 
Bostono, tačiau labiausiai ma
ne rėmė Vytautas Vygantas. 
Pa t s skurdžiai gyvendamas 
s tudentų bendrabuty Brook-
lyne, kažkaip sugebėdavo su
krapštyti man siuntinėlius. 
Kai mūsų šeimai sumažėjo ga
limybės emigruoti, Vytautas 
paruošė iškvietimo dokumen
tus man vienam. Atvykus 
Amerikon ir gavus darbą fab
rike, jis nedavė ramybės, ra
gindamas studijuoti ir nelikti 
juodadarbiu. J i s tapo mano 
dukters Nidos krikšto tėvu, jis 

kaip abu prie barako spardy
davome iš skudurų susuktą 
kamuolį. Dabar jis gausiausiai 
aukojančių sąrašuose. Kai 
prieš keletą metų. Nijolės Sa-
dūnaitės atsiųsta, kreipėsi į 
mane jauna motina, dėl cukra
ligės netekusi regėjimo, be il
gų prašymų dr. Mindaugas su
tiko ją veltui operuoti ir pa
sirūpinti ligonines išlaidomis, 
„Saulutei" ir „Šarūno" viešbu
čiui parūpinus kelionę į Čika
gą. Mintyse mačiau ne sulin
kusį, ligos kankinamą dr. Vy
tautą, bet prakaituojantį spor
to aikštėje, barantį mus už 
išgėrimą po laimėjimo tinkliny 
prieš latvius Grevene, bede-
monstruojantį vėliausių šokių 
žingsnius, besiklausantį posė
džio virš mokytojų kambario 
lubų, beaiškinantį „Lituanus" 
žurnalo reikalingumą, įrodinė
jantį ateitininkuos prasmin
gumą moksleivių kursuose, 
dominuojantį tarptautiniuose 
Pax Romaną suvažiavimuose 
savo iškalba, intelektu, ir vi
sur skubantį, bėgantį, lekian
tį... 

Deja, ne laiku ir per anksti 

buvo pirmasis, pasveikinęs jis nuskubėjo ten, iš kur nie-
mane su išrinkimu į JAV LB kada negrįžtama. Suvažiavę į 
Krašto valdybos pirmininkus 
ir nepraleisdavo progos pagirti 
mane telefonu ar laišku už 
vieną kitą geresnį rašinį spau
doje. Seniai žinojau jį kamuo
jamą nepagydomos ligos, ta
čiau, prieš keletą metų susiti
kęs su juo Vilniuje, buvau 
daugiau nei priblokštas tos li
gos pasekmių. Vytautas buvo 
tiek sulinkęs, kad atrodė tarsi 
žemė jį prievarta t raukte 
t raukė į save. Neseniai ir aš 
buvau patyręs vėžio operaciją, 
kuri gerokai buvo mane pa
stūmėjusi į neviltį, bet Vytau
to dvasinė stiprybė ir nuotai
ka tiesiog mane sugėdino. J is 
domėjosi viskuo, realiai ir be 
iliuzijų vertino permainas Lie
tuvoje bei išeivijos gyvenime, 
sielojosi ir džiaugėsi ateitinin-
kija, o apie savo ligą kalbėjo 
su jam įprastu preciziškumu 
— be nuoskaudos ir be nepa
gydomai sergančiųjų tipiško 
„Dieve, kodėl man?" Atrodė, 
kad jis daugiau jaudinosi dėl 
iš Lietuvos atsivežtų ir jo šei
mos globojamų mergaičių ope
racijų ir jų ateities nei savo 
paties ligos. Išgirdęs Vytauto 
norą atgaut i Lietuvos piliety
bę, kreipiausi į prezidentą A. 
Brazauską ir jis išimties keliu 
ją suteikė Vygantų šeimoms. 
Nebesitikėjau su dr. Vytautu 
Vygantu daugiau besusitikti, 
tačiau pernai vėl suėjome Vil
niuje ir tai buvo paskutinis 
mūsų susitikimas, paskutinis 
sudiev. 

Bestovint Putname prie jo 
kapo, kaip filme praskrido visi 
šie atminimai. Čia stovėjo ir 
buvusios gimnazijos draugai: 
Sigitas i ' Antanas Bobeliai iš 
New Yorko ir Juozas Polikai-
tis iš Čikagos. Žvelgiau į Vy
tauto brolį dr. Mindaugą, taip 
savo veido bruožais prime
nantį Vytautą, ir prisiminiau, 

jo laidotuves Putname, savo 
atsisveikinimo kalbose primi
nė jo veiklą, jo darbus, jo as
menybę. Nesu iŠ verksnių, 
bet, išėjęs tarti žodį, užsikir-
tau ir mažai ką prasmingo te
galėjau pasakyti. Gniaužda
mas apdilusiais viršeliais, per 
penkiasdešimtį metų išnešio
tą, jo dovanotą maldaknygę, 
žvelgiau į liūdinčią žmoną ir 
dukteris, ir tegalėjau paguos
ti, kad kai niūrią rudens dieną 
jos pasijus vienišos, jis grįš 
švelniu vėju nudžiovinti jų 
ašaras nuo skruostų; kai žie
mos naktį šaltis sukaustys 
ežerus ir upes ledu ir jų širdis, 
lyg tas ledas suspaus jo ne
tekties skausmas, jis visada 
grįš pavasario saulės spindu
liu ištirpinti skausmui. 

J u o z a s Gai la 

LIETUVIŲ KULTŪROS 
INSTITUTO 

SUVAŽIAVIMAS 

Aštuonioliktasis Lietuvių 
kultūros instituto (LKI) suva
žiavimas įvyko 1998 m. spalio 
2-4 d.d., Huettenfelde. Suva
žiavimo pagrindinė tema buvo 
„Lietuvos kelias į nepriklau
somybę 1918". Paskaitose ir 
diskusijose dalyvavo per 50 
LKI narių ir svečių, parodos 
atidaryme ir koncerte apsi
lankė dar daugiau. 

Suvažiavimas prasidėjo 
penktadienio vakare. Jį svei
kinimo žodžiu atidarė LKI ve
dėjas Vincas Bartusevičius. 
Suvažiavime dalyvavo ir kaž
kada Lietuvos karaliumi iš
rinkto kunigaikščio Wilhelmo 
von Uracho vienas iš dviejų 
anūkų, kunigaikštis Inigo von 
Urach-Wuerttemberg, kuris 
gyvai domėjosi savo senelio 
ryšiais su Lietuva. 

Pirmąjį pranešimą skaitė 

Lietuvos dailės muziejaus di
rektorius Romualdas Budrys 
tema „Lietuvos dailės muzie
jaus rinkinių geneze", kurį 
jis iliustravo gausiomis skai
drėmis. Pranešėjas pristatė ir 
apibudino Dailės muziejuje 
saugomų eksponatų rūšis. 

Po paskaitos įvyko Marijos 
Dambriunaites-Šmitienės foto 
nuotraukų parodos atidary
mas, kurios tema — Vokietijos 
lietuviai, Vasario 16 gimnazi
ja, Lietuva. Parodoje buvo ek
sponuoti būdingi Vokietijos 
lietuvių ir Vasario 16 gimnazi
jos veiklos momentai, Romu
vos ir Lietuvos gamtos bei 
miestų peizažai. 

Šeštadienio rytą paskaitos 
tęsėsi Michael Kohrs, kuris 
šiuo metu yra Vokietijos aka
deminio pasikeitimo progra
mos (DAAD) lektorius Vil
niaus pedagoginiame universi
tete ir ruošia doktoratą iš Lie
tuvos istorijos, kalbėjo tema 
„Lietuvos politinių partijų 
išsivystymas iki 1918 m." Pa
skaitininkas, apibūdinęs ben
drąją padėtį Lietuvoje, kurios 
90% visos visuomenės sudarė 
ūkininkai, ir kuri turėjo tik 
labai mažą inteligentijos 
sluoksnį, nurodęs, kad 45% 
visų pagrindinių tautinio atgi
mimo veikėjų buvo kilę iš Su
valkijos, pristatė visas svar
besnes to meto politines 
sroves ir jų siekimus. Jo pas
kaitą papildė Vilniaus univer
siteto istorijos mokslų dokto
rantas Gintaras Mitrulevičius, 

kalbėdamas apie Lietuvos so
cialdemokratiją Lietuvos val
stybingumo atkūrimo procese. 
J is nušvietė lietuviškosios so
cialdemokratijos kelią nuo 
1893 m., kada susibūrė pirmo
ji socialdemokratų grupė, kuri 
per draugiją (1895), 1896 m. 
gegužės 1 d. susiformavo į po
litinę partiją su sava politine 
programa, papasakojo apie so
cialdemokratų vaidmenį, at
kuriant Lietuvos nepriklau
somybę 1918 metais. Jis ana
lizavo įvairias partijos progra
mas, ten keltus reikalavimus, 
ir nurodė įvairius sąryšius su 
vakarų socialdemokratiniais 
judėjimais. 

Popietinius svarstymus pra
dėjo Lyono univ. istorijos prof. 
dr. Eberhardas Demmas, kal
bėdamas tema „Lietuvos 1918 
metų vasario 16 d. nepriklau
somybės paskelbimas — lietu
vių tautinis mitas". Paskaiti
ninkas, remdamasis archyvi
niais aktais ir detaliai sekda
mas istorinių įvykių raidą, 
bandė pagrįsti savo jau anks
čiau suformuluotą tezę, kad 
ne Lietuvos Tarybos 1918 
m. vasario 16 d., o 1917 

m. gruodžio 11 d. nutarimas 
turėtų būti laikomas tikruoju 
nepriklausomybės paskelbimu. 
Diskusijose paaiškėjo, kad lie
tuvių istoriografijoje Tarybos 
nutarimų vertė ir reikšmė jau 
seniai nagrinėta, todėl liko 
neaišku, kiek toks akcentų pa
keitimas, je i jis i r būtų pa
grįstas, pakeistų ankstesnį 
žvilgsnį į įvykių raidą. 

Vilniaus univ. istorijos fa
kulteto prodekanas doc. dr. 
Zenonas Butkus kalbėjo apie 
Vokietijos i r SSRS diplomatinį 
bendradarbiavimą Baltijos ša
lyse 1920-1939 m. Paskaiti
ninkas, remdamasis archyvi
niais šaltiniais, atskleidė, kad 
SSRS ir Vokietijos diplomati
nis bendradarbiavimas Balti
jos šalyse nebuvo vien įprasti 
diplomatiniai kontaktai, tai 
buvo abiejų šalių specifinė po
litika. Ji sutrukdė Baltijos val
stybėms politiškai suartėti, 
sudaryti sąjungą, stiprinti 
saugumą. Taip buvo rengia
masi 1939 m. padalinimui. 

Paskutinę suvažiavimo pa
skaitą skaitė teisininkas dr. 
Andreas Holsteinas iš Bonnos 
apie 20 amžiaus Lietuvos kon
stitucijas. Jis išnagrinėjo 8 
konstitucijas, kurias Lietuva 
per 80 metų turėjo, ypač at-

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TVIRTO 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AIJTOM0eiJ0,NA*AiSV€K*15£ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Franfc Zapofo r Off. Mgr. Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Wact 95th Street 

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

STASYS' CONSTRUCJION 
Staliaus darbai, rasių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings", 

•soffits", "decks', "gutters", plokšti 
ir 'shingie* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
• S.Benetis, tet. 630-241-1912.{ 

GREIT PARDUODA 

£ į & ' R£/MAX 

(773)588-5959 
(708)425-7160 

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

RTVERDALE AUTOMOTIVE 
Padtsaoe parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aiktaleje 
arba auto-vartytume. Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklą, ar komercine siunta. 
j Lietuva. Reitalinttt skardininkas. 

Tet7W-2>l->5»». 

VVaffaington, D.C lietuvio savininko 
„landseaping" kompanija ic iko 2 
darbininkų Pradine alga $6.00 i vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis Akx,teL 202-
244-2373. 

HELPVVANTED 
Part tfane handy man 

for southwest Chicago repairs. 
773-434-5201 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

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: 
Arūnai, teL 773-205-7702. 

Baltk Bakery praneša, kad 
Šakočius (Baumkuchen) galima 

užsakyti tel. 773-523-1510 
ir atsiimti ii kepyklos, 

4627 S. Hermhatt Ave 
Galime pristatyti į Čikagos 
pietvakarių priemiesčins. 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

— išsiusime. 
Skambinkite 815-723-7650. 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms 
Jau dabar! 

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

Skambinkite 708-687-5627. 
Pristatome UPS 

BALTIA EXPRESS 
CO.LTD. 

PREZ. VIDMANTAS RAPSYS 
MENEDŽ ALGIMANTAS BARNISKIS 

NAUJAMETINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Priimami iki lapkr ič io 2 4 d . kasdien 
7269 S. HarlemAve^Bridgeview,IL 60455 

TEL. 1-800-SPARNAI /1-800-772-7624 
1554Carmen Drive,Elk GroveVfflage,IL60007 

TELl-800-AMBERXP/1-800-262-3797 
JAUNIMO CENTRE šeštadieniais 

nuo 8 vaLr. iki 12 vaL dienos 

kreipdamas dėmesį, kokį po
veikį jos turėjo valstybės val
dymo sistemai. Ilgiau apsisto
jo, vertinandamas dabartinę 
Lietuvos konstituciją, kuri su
kuria semi-prezidentine valdy
mo sistemą parlamentinės si
stemos rėmuose. Vyriausybė 
čia sudaro silpniausią grandį 
tarp dominuojančio parlamen
to ir tarsi nesutarimą derinto
jo funkcijas turinčio preziden
to. 

Vakare kamerinės muzikos 
koncerte grojo fortepijoninis 
duetas Lietuvos nacionalinės 
premijos laureatai Rūta ir 
Zbignevas Ibelhauptai iš Vil
niaus. Jie atliko M. K. Čiur
lionio, F. Schuberto, J. 
Brahmso ir S. Rachmaninovo 
kūrinius, skirtus fortepijonui 
keturioms rankoms. Dideliu 
muzikiniu įsijautimu ir tobula 
atlikimo technika jauni muzi
kantai sužavėjo publiką. Va
karas baigėsi bendru pobūviu, 
kurio metu buvo progos pasi
keisti dienos įspūdžiais. 

Sekmadienį LKI nariai susi
rinko į savo metinį posėdį, kad 
aptartų einamuosius reikalus 

ir ateities planus. Instituto 
veikla juda įprastu keliu pir
myn. Atsiveria vis didesnės 
bendradarbiavimo galimybės 
su Lietuvos įstaigomis. Biblio
teka ir archyvas auga ir toliau 
yra tvarkomi A. Hermano bei 
L. Kairio. LKI valdybos pa
teikta ir kontrolieriaus Petro 
S. Odinio patikrinta 1996 m. 
pinigų apyskaita buvo patik
rinta, ir valdyba už tuos me
tus jau neatsakinga. Į naują 
valdybą išrinkti: vedėjas — 
Vincas Bartusevičius, vedėjo 
pav. — dr. Vilius Lėnertras, 
sekr. — dipl.-bibl. Artūras Her
manas; kontrolierius — muz. 
Petras S. Odinis. Į kitą su
važiavimą numatyta kviesti 
Vokietijos jaunus tyrinėtojus, 
rašančius savo mokslinius 
darbus lietuviškomis temomis. 

Suvažiavimą globojo Vasario 
16 gimnazijos vadovybė ir 
ūkio personalas. Vakarais vai
šėmis rūpinosi Romuvos mo
terų klubo narės O. Šiugž-
dinienė ir I. Timpienė. 

Vokietijos LB Valdybos J n -
formacijos" biuletenis, 1998, 
N r . 3 . 



ATSISVEIKINAME 
1944 m. vasara. Artėja rau

donasis siaubas. Ūkininkas, 
kariškis Pranas Šapalas, žmo
na Hortenzija ir trys dar ma
žytės dukrelės Aldona, Nijolė 
ir Milda palieka mylimą Plun
gę, tėvynę Lietuvą ir keliauja 
nežinion. 

Pabėgėlių stovykla Vokieti
joje. Pranas rūpinasi ne vien 
savo šeima ir naujagime Apo
lonija, bet ir vargan pateku
siais ir iš stovyklos pašalintais 
lietuviais, randa laiko, noro, 
juos šelpia maistu, padeda 
kiek gali. 

Ir vėl šeima keliauja į sve
tingą Ameriką. Čikagoje įsiku
ria, dirba, augina dukras, da
lyvauja lietuviškoje veikloje. 
Jau 1962 m. nusiperka Le-
monto žemės ir atkuria lietu
višką sodybą. Savo rankomis 
pastato kryžių, taip, kaip Lie
tuvoje buvo statomi, sodina 
gėles, medžius, pradeda biti
ninkauti. Kiek džiaugsmo. 
Draugams dalina gėlių dai
gus, medelius. Išteka dukros, 
augina vaikus. Lemonto lietu
vių telkinys auga, vaikaičiai 
lanko Maironio lituanistinę 
mokyklą, dainuoja, Šoka, o pir

moji vaikaitė Rasa, gabi muzi
kai, su savo akordeonu visur 
dalyvauja: LB renginiuose, 
minėjimuose, gegužinėse. Ša
lia Prano ir Hortenzijos gyve
na dukros Aldonos ir žento 
Vytauto Šoliūnų šeima, kuri 
taip pat veikli telkinio gyve
nime. 

Kas prašo aukų, gauna — 
Pranas siunčia visiems. Kelis 
kartus lankosi Lietuvoje, tė
viškėje ir ten tiesia pagalbos 
ranką. Ir šiandien prisimenu 
jų sodyboje išdainuotas dai
nas, Prano išaugintus agur
kus su jo bitelių medumi. Jei
gu kada nors, kas nors rašys 
Lemonto lietuvių istoriją, joje 
pirmaus Šapalų ir Šoliūnų 
šeimos. Laikas bėga, vaikai
čiai auga, savo vaikus augina 
lietuviška dvasia ir kalba. 

Šiandien atsisveikiname su 
Pranu, kuris paruošęs savo so
dybą ir biteles žiemai, iške
liauja Amžinybėn. Klausiu 
dukrų, vaikaičių, kaip jos pri
simena Senelį. Visų atsaky
mas tas pats: mylėjo Lietuvą, 
šeimą, gamtą, didžiavosi bū
damas Žemaičiu. Padėjo vi
siems, patarė kas patarimo 

LIETUVOJE PERLAIDOTI 
GENEROLO J. ČERNIAUS IR JO 

ŽMONOS PALAIKAI 
Vėlų rugsėjo 16 dienos va

karą „Lietuvos avialinijų'' lėk
tuvu per Londoną iš JAV, sū
nui Vytautui pasirūpinus, bu
vo atgabentos urnos su buvu
sio Lietuvos Respublikos mi
nistro pirmininko brigados ge
nerolo Jono Černiaus (1898.-
01.06 - 1977.07.03) ir jo 
žmonos Veronikos (1898.05.29 
- 1979.11.27) palaikais. 

Kitos, rugsėjo 17 d., rytą 9 
vai. Arkikatedros Šv. Kazimie
ro koplyčioje buvo aukojamos 

_šit~-Mišios». Jose dalyvavo vy
riausybės ir Seimo nariai, Lie
tuvos atsargos karininkų są
jungos atstovai (kai kurie jų 
su brigados generolu J. Čer
niumi tarnavo iki sovietinės 
okupacijos), Vilniuje dislokuo
tų kariuomenės dalinių kariš
kiai, giminės, visuomeninių 
organizacijų ir politinių par
tijų atstovai, miesto gyvento
jai. 

Po šv. Mišių laidotuvių kolo
na su urnomis iš Vilniaus 
išvyko į Kauną. Ten urnos bu
vo pastatytos Kauno karinin
kų Ramovės salėje, kurioje 
kabėjo J. ir V. Černių portre
tai, Ramovės vestibiulyje vei
kė J. Černiaus gyvenimo ir 
veiklos ekspozicija. Netrukus 
prie urnų Garbės sargyboje 
stojo Kaune dislokuotų ka
riuomenės dalinių karininkai: 
kariniai inžinieriai, karo avia
toriai, savanoriai, kariniai me
dikai, jėgerių bataliono, VRM 
I vidaus tarnybos pulko atsto
vai. Prie urnų buvo padėti vai
nikai ir gėlės. Brigados gene
rolą J. Černių pagerbė ir vai
nikus padėjo Šaulių sąjungos 
vadas majoras L. Bakaitis, 
Lietuvos atsargos karininkų 
sąjungos Kauno skyriaus pir
mininkas dimisijos pulkinin

kas leitenantas J. Enčeris, 
LDK Birutės karininkų šei
mų moterų draugijos Kauno 
skyriaus pirmininkė E. Almo-
naitienė, kitų visuomeninių 
organizacijų, politinių partijų 
atstovai, miesto gyventojai. 

Dar kitą rytą Kauno Įgulos 
(Šv. Arkangelo Mykolo) bažny
čioje šv. Mišias aukojo bažny
čios rektorius, Kauno įgulos 
kapelionas kun. V. Dudonis. 
Mišiose dalyvavo ir Lietuvos 
Respublikos ministras pirmi
ninkas G. Vagnorius, ir KA 
ministras Č. Stankevičius su 
žmonomis. 

Prieš išnešant urnas pasku
tinei kelionei į Kauno Petra
šiūnų kapines, Garbės sargy
boje stovėjo LR ministras pir
mininkas G. Vagnorius, KA 
ministras Č. Stankevičius, 
Kauno miesto meras H. Ta
mulis, Kauno apskrities admi
nistracijos sekretorius V. Sen-
vaitis ir kt. Vykdama į amžino 
poilsio vietą, palaikų perlaido
jimo palyda stabtelėjo prie Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus, 
kur brigados generolo J. Čer
niaus garbei buvo iššautas 
Kauno karo istorijos klubo se
novinio pabūklo šūvis. Palyda 
privažiavo ir pro karinių oro 
pajėgų štabą Gedimino gat
vėje, kur prieškario Lietuvoje 
Lietuvos kariuomenės štabe 
1932-1939 metais štabo kari
ninku tarnavo J. Černius. 

Petrašiūnuose Jono ir Vero
nikos Černių amžino poilsio 
vietą pašventino Šv. Arkange
lo Mykolo bažnyčis rektorius, 
Kauno įgulos kapelionas kun. 
V. Dudonis. Prie kapo, kur 

prašė, pasakojo apie Lietuvą, 
Paskutinę dieną prašė vaikų 
rūpintis žmona Hortenzija. 

Koplyčioje visų vardu atsi
sveikino vyriausia vaikaitė 
Rasa, kurios pagrindinė min
tis buvo: „Jis visada buvo su 
mumis". PLB fondo vardu at
sisveikino Kazys Laukaitis, 
Palaiminto J. Matulaičio kop
lyčioje giedojo Praurimė Ra-
gienė ir misijos choras. 

Ilsėkis Ramybėje! 
B. Kronienė 

ŽYDŲ GENOCIDO AUKŲ 
ATMINIMUI 

Spalio 28 d. Kauno fotografi
jos galerijoje „Fujifilm" atida
ryta Antano Sutkaus fotogra
fijos paroda „Pro memoria". 
Žinomas fotomenininkas ją 
skiria „didžiosios akcijos" at
minimui, kai 1941 m. spalio 
28 d. Kauno K forte buvo 
sušaudyta 9,200 žydų. 

Per stebuklą mirties išven
gusius žydus A. Sutkus pra
dėjo fotografuoti 1988 metais 
per Sąjūdžio renginius DC 
forte, o vėliau per kitus žydų 
genocido kankinių atminimui 
skirtus renginius. 

Parodoje eksponuojama apie 
šimtas darbų, kuriuose Kauno 
gete, Štuthofo, Dachau kon
centracijos stovyklose kalėju
sių žydų portretai, jų kančias 
primenančios vietos. 

A. Sutkus yra vienas iš Lie
tuvos fotografijos meno drau
gijos kūrėjų, Fotomenininkų 
sąjungos pirmininkas. 1990 
metais jis buvo apdovanotas 
Valstybine premija, o praėju
siais metais — IV laipsnio ku
nigaikščio Gedimino ordinu. 

Su šia paroda jau turėjo ga
limybę susipažinti Vašingtono 
Holokausto muziejaus, Izrae
lio, .Vokietijos parodų lankyto
jai. 

Paroda Kauno „Fujifilm" ga
lerijoje veikė dvi savaitės vė
liau ją galės pamatyti ir kitų 
Lietuvos miestų gyventojai. 
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tis, (atsakingas už palaikų 
perlaidojimą), ministras pirmi
ninkas G. Vagnorius, krašto 
apsaugos ministras Č. Stanke
vičius, LDK Birutės draugijos 
Kauno skyriaus pirmininkė E. 
Almonaitienė ir sūnus Vytau
tas Černius. Kalbėtojai pri
minė brigados generolo J. Čer
niaus nuopelnus Lietuvos ka
riuomenei, jo, kaip valstybi
ninko, pasiekimus, pasakojo 
apie šeimyninį gyvenimą, dar
bą ir visuomeninę veiklą* sve
tur. Vytautas Černius padė
kojo šalies vyriausybei, Kauno 
miesto savivaldybei, karinių 
struktūrų vadams ir visuome
ninių organizacijų vadovams 
už tėvų pagerbimą ir pagalbą 
perlaidojant palaikus. 

J Kauno miesto savivaldybės 
kavinę gedulingiems pietums 
buvo pakviesti generolo gimi
nės ir kviestiniai svečiai. 

Rugsėjo 19 d. Kupiškyje — 
J. Černiaus gimtinėje buvo iš
kilmingai atidengtas pamink
las, o Kupiškio kultūros centre 

garbės sargyboje stovėjo ka- — atidaryta paroda. Iškilmėse 
riuomenės Garbės kuopos ka- dalyvavo rajono vadovai, gy-
riai, kalbėjo Kauno mero pir- ventojai ir giminės, 
masis pavaduotojas A. Balu- S. Ignatavičius 

GnrtH's ^arpyba stovi prie urnų su buvusio Lietuvos Respublikos ministro pirmininko briuadns ^'crcroio -luo/o 
("'ėmiaus ir jo žmonos Veronikos palaikais, kūne amžinam poilsiui atgulė Kauno Petra.smnu kapinėse 

Jono Ivaškevičiaus nuotr 

• Nors negaliu pakeisti vėjo 
krypties, galiu taip nustatyti 
savo bures, kad visuomet 
tikslą pasiekčiau. 

Jimmy Dean 

• Per daug žinome, kad 
galėtume būti skeptikai, bet 
per mažai, kad galėtumėm 
būti dogmatiški. 

Blaise Pascal 

Pranas ir Hortenzija Šapalai 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

ELZBIETA SKINDERIENĖ 
Minint mano Sesers mirties sukaktį, šv. Mišios už 

jos sielą bus aukojamos š.m. lapkričio 22 d. 10:30 vai. 
ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose Mišiose ir prisiminti a.a. Elzbietą maldoje. 

Sesuo Jadvyga Poškienė ir jos šeima. 

Mylimam Seneliui ir Tėvui 

AtA. 
PRANUI ŠAPALUI 

iškeliavus Amžinybėn, „Spindulio" vadovei RASAI 
POSKOČIMIENEI, ALDONAI ŠOLIŪNIENEI ir 
plačiai ŠAPALŲ giminei reiškiame gilią užuojautą. 

r 
Tautinių šokių grupė „Spindulys" 

Ilgamečiui Čikagos lietuvių golfo klubo nariui 

A t A 
Dr. VYTAUTUI DARGIUI 

mirus, širdingą užuojautą reiškiame jo sūnui LIU
TAURUI ir visai Velionio šeimai. 

Čikagos Lietuvių golfo klubas 

AtA 
IZIDORIUI GORIUI 

Montreal mieste, Kanadoje, mirus, dukrą BRONĘ, 
žentą FELIKSĄ BOČIŪNUS, sūnų KĘSTUTI su šei
ma Lietuvoje, skausmo valandoje užjaučiam. 

O. Adomaitienė 
V. ir L. Adomavičiai 
A. ir D. Arlauskai 
J. ir A. Bagužiai 
V. ir G. Beleckai 
A. ir G. Čekauskai 
B. ir J. Čepukai 
V. Dėdinienė 
V. ir M. Derenčiai 
D. ir A. Dulaičiai 
S. Estkienė 
V. ir G. Gečai 
Kun. I. Gedvilą 
P. Grigalauskas 
A. ir J. Janoniai 
S. Kačinskienė 
A. ir L. Kvečai 
V. ir B. Labučiai 
E. Lukienė 
J. ir J. Macijauskai 
V. ir S. Maciai 
P. ir D. Mackai 
J. ir S. Mačiulaičiai 
V. ir O. Mamaičiai 

Sunnv Hills, Florida 

J. Mamaitytė 
B. Motuzienė 
V. Mikutis 
kun. L. Musteikis 
A. ir B. Nakai 
A. ir J. Nakai 
M. Naruševičienė 
M. Okienė 
A. Pečkaitienė 
J. ir O. Peleckiai 
dr. M. ir E. Poulik 
D. ir S. Pranckevičiai 
J. ir K. Ratnikai 
J. ir L. Savaičiai 
A. ir D. Savickai 
G. Shatienė 
A. ir R. Strazdžiai 
J. ir D. Sūdžiai 
L. ir D. Vaitkevičiai 
A. ir D. Vėlavičiai 
J. ir A. Vyšniauskai 
H. ir V. Zitikai 
J. ir V. Zubavičiai 
V. ir E. Zebertavičiai 

A.tA. 
PAULINE SHARAUSKIENĖ 

Dargytė 
Gyveno Paw-Paw, MI, anksčiau Čikagoje, Mar-

ąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. lapkričio 15 d., sulaukusi 99 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaltinėnuose. 
Nuliūdę liko: anūkas dr. Randall Summers su žmo

na Kathy; anūkė Paulette Kasper; keturi proanūkai ir 
keturi pro-proanūkai. 

Velionė buvo žmona a.a. Frank ir motina a.a. Flo-
rence Summers. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, lapkričio 19 d. nuo 
2 iki 3 vai. p.p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). Po religinių apei
gų laidojimo namuose 3 vai. p.p., Velionė bus palaidota 
Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: anūkai, proanūkai ir pro-proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-

7600. 

Brangiai Draugei 
A4A. 

Dr. ALBINAI PRUNSKIENEI 
mirus, giliame skausme pasilikusioms dukroms adv. 
MARIJAI, dr. TERESEI, sūnui JONUI ir jų šeimoms 
bei visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime. 

Aldona ir Gediminas Griniai 
Vida Tumasonienė 
Aldona ir Vaclovas Valiai 

PADĖKA 
A.tA. 

BRONĖ ČIŽIKAITĖ 
Mūsų brangi ir mylima Sesutė, mirė 1998 m. spalio 

16 d. 3 vai. naktį, palaidota spalio 19 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, paliko mus begaliniame liūdesyje. 

Nuoširdžiausiai dėkojame Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo didž. gerb. klebonui kun. Antanui 
Puchenskiui už maldas koplyčioje, gedulingas šv. Mi
šias už Velionės sielą ir palydėjimą į Amžino Poilsio 
vietą. 

Gili padėka gerb. prelatui D. Mozeriui už maldas 
koplyčioje. Nuoširdi padėka gerb. kun. Fabijonui Kirei-
liui už maldas koplyčioje, šv. Mišiose ir už prasmingą 
pamokslą bažnyčioje. Nuoširdus ačiū Antanui Drūčiui 
už šv. Mišių skaitinius. Ačiū labai sol. Danai Stankaity-
tei už įspūdingą giedojimą šv. Mišių metu, muz. Algiui 
Barniškiui už palydą vargonais. Gili padėka dr. Petrui 
Jokubkai, Brighton Parko LB pirm. Salomėjai Daulie-
nei tarusiems jautrius atsisveikinimo žodžius. 

Nuoširdžiausią padėką reiškiame visiems gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems atsilankiusiems kop
lyčioje ir laidotuvėse. 

Esame giliai dėkingi už atsiųstas gražias gėles, už
prašytas amžinąsias šv. Mišias ir novenas. Taip pat 
dėkojame visiems ypač gausiai aukojusiems Almos Fon
dui. Nuoširdi padėka p.p. Mikutaičiams ir p.p. Eidu-
kams už buvimą su mumis mūsų skausmo valandoje. 

Reiškiame gilią padėką karsto nešėjams: dr. P. Jo
kubkai, M. Mikutaičiui, P. Povilaičiui, E. Eidukui, P. 
Stelmokui ir J. Butvilai, suteikusismes velionei pasku
tinį patarnavimą. Dėkojame laidotuvių direktoriui Gai-
das-Daimid už rūpestingą gražų ir malonų patarna
vimą. Visų dalyvių toks nuoširdumas ir gerumas stip
rina mus ir padeda mums pergyventi skausmą, netekus 
mylimos sesutės. 

Didžiai skausme likę: sesutės Eleonora ir Jadvy
ga, svainis Petras Gruodis ir visi kiti giminės. 

1 

Medicinos studijų draugei 

A.tA. 
DR. ALBINAI PRUNSKIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukroms dr. TERESEI, adv 
MARIJAI, sūnui dr. JONUI ir jų šeimoms, ir kartu su jais j 
liūdime. 

Alina ir Vandelinas Domanskiai 
Aldona ir Antanas Lipskiai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 
DRAUGAS, 1998 m. lapkričio 18 d.,^rečiadienis Korp! Neo-Lithuania Či

kagos skyrius ir vyr. valdyba 
kviečia visus korporantus, jų 
gimines bei draugus į korpora
cijos šventės pietus sekmadie
nį, lapkričio 22 d., 12:30 vai. 
p.p., Mabenka restorane, 7844 
S. Cicero. Rezervacyos būti
nos. Skambinkite Daivai Mei-
lienei, 708-636-5347 iki lapk
ričio 19 d 

Kuri. Juozas Vaišnys, SJ, 
stipriai sušlubavus sveikatai, 
atsidūrė Šv. Kryžiaus ligo
ninėje, Čikagoje Būtų labai 
gražu, kad visi, kurių gyve
nimą palietė šio darbštaus, 
veiklaus ir pareigingo kunigo 
mintis ar ranka, turėtų jam 
pasiųsti gražiausius linkėji
mus greitai pasveikti ir vel 
grįžti prie prasmingų darbų. 
Tačiau laiškelius kun. Vaiš-
niui siųskite ne į ligoninę ine-
žinia, kiek ilgai jis ten bus), o į 
t. jėzuitų namus. 

Vakarą su kun. Vyt. 
Bagdanavičiumi, MIC, ren
gia M.K.Čiurlionio galerija ir 
Lietuvių Rašytojų draugija š. 
m. lapkričio 20 d. Jaunimo 
centre. 

Rašytoja Danutė Brazytė 
Bindokienė jaunimui yra 
parašiusi daug knygų. Tarp jų 
- ir knygą „Angelų sniegas", 
kuri nuo platintojų lentynų 
„nutirpo" lyg pavasario snie
gas. Panašaus likimo susilau
kė ir dvi šios rašytojos išleis
tos „Lietuvių papročiai ir tra
dicijos išeivijoje" knygos lai
dos. Trečioji šios knygos laida 
vėl užpildė platintojų lenty
nas. Kviečiame įsigyti! 

Lietuviškų blynu pus
ryčiai ruošiami Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje, 
Marąuette Parke, sekmadienį, 
lapkričio 22 d., po 8, 9:15 ir 
10:30 vai. Mišių. Visi kvie
čiami į parapijos salę pasi
vaišinti, pabendrauti ir pa
remti šią lietuvišką parapiją. 

„Saulutė", Lietuvos Vai
ku globos būrelis su kalė
diniu sveikinimu A. Adamkie
nei pridės ir piniginę auką, 
kad paremtų jos šalpos dar
bus. Norintys prisidėti prie 
„Saulutės" dovanos, kviečiami 
siųsti savo aukas „Saulutei", 
419 Weidner Rd„ Buffalo Gro-
ve, IL 60089. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių. Sveikini
mas ir aukos su aukotojų są
rašu bus perduotos A. Adam
kienei gruodžio viduryje. 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyresniu skaučių drau
govės sueiga šeštadienį, lap
kričio 21 d. 1 vai. p.p. vyks 
Ateitininkų namuose, Lemon-
te. Bus aktuali odos ligų spe
cialisto dr. K. Jučo paskaita. 
Visos narės ir mūsų veikla su
sidomėjusios sesės kviečiamos 
dalyvauti. 

ZvAiGŽDŪT! 
Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

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

Mildute Savickaitė ir „Žiburėlio" mokyklos vėžliukas - Margutis. 

• P r a l e i s k i t e v i e n ą 
savaitę šią žiemą plaukiant 
saulėtoje K a r i b ų j ū r o j e . 
Septynios dienos - 1999 m. 
sausio 31 d. - vasario 7 d. 
Kaina $1,339. Fi rs t Class 
Travel. teL 847-392-6320 arba 
1-800-470-3358. 

(sk.) 
• Legaliai d a r ga l ima 

iš rūpint i „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel . 1-708-720-
2651. 

(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, maisto siun

t in ia i Kalėdoms. TRANS
PAK, 4545 W. 63rd Street, 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pul«aki Rd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8.K«d*ie Avenue 
Chicago, O, 60629 
Tel. 773-776-8700 

ToU free 24 hr. 888-7764742 
Darbo vaj. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

še*tad, 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

4536 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatv*« nuo .Draugo*) 
TeL 773-S84-0100. 

TeL 63O-M7-O300, Letaont, IL 

Chicago, IL 60629. Tel. 1-
773-838-1050. 

(sk.) 
• VVilliam Unakis, Morton, 

IL, reguliariai kas du mėne
sius atsiunčia po $100 Lie
tuvos našlaičių paramai. 
Geradariui Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame. E d v a r d a s 
Zunar is , Boston, MA, pa
skaitęs „Bridges" žurnale 
Jeanne Door straipsnį apie 
Lietuvos našlaičius, atsiuntė jų 
paramai $100 . $30 Lietuvos 
našlaičiams aukojo Nijolė ir 
Jonas Izokaičiai, St. Josepb, 
MI; $10 aukojo H.Ker-
nagienė, Chicago, IL. Visiems 
aukotojams dėkojame! „Lie
tuvos N a š l a i č i u g lobos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 
• Lietuvių fotografijų 27-

oje parodoje dalyvauja 166 
fotomenininkai. Bus kelios šios 
parodos ekspozicijos. Pirmo
sios, „Geriausia mano 1998 m. 
fotografija", atidarymas įvyks 
šį šeštadienį, lapkričio 21 d. 
7:30 v.v. Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemont, IL. Visus 
kviečia atsilankyti parodos 
rengėjas B u d r i o Lie tuvių 
Foto archyvas. 

(sk.) 
• Lapkričio 14 d. „Drau

ge" per apsirikimą buvo iš
s p a u s d i n t a s k l a i d i n g a s 
American Trave l Service 
skelbimas. Pataisytas skel
bimas buvo išspausdintas 
lapkričio 17 d. Bus vėl spaus
dinamas, kaip paprastai, šeš
tadieniais. Atsiprašome. 

(sk.) 

Dėmesio! Naujas Lithua-
nian Mercy Lift adresas: 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights, IL 
60463, tel. 708-448-6173, fak
so numeris 708-388-2059. 

Kalėdinė mugė-bazaras 
Pasaulio lietuvių centre 
bus gruodžio 5-6 d., nuo 9 vai. 
r. iki 4 vai. popiet. Tai puiki 
proga nusipirkti šventėms do
vanų, kuriomis pradžiuginsi
me savo artimuosius. Be to, 
galėsite skaniai papietauti. 
Jei norite patys ką parduoti, 
išsinuomokite stalą, paskam
binkite Aldonai Palekienei tel. 
708-448-7436. 

ATMTTNINKŲ JAUNIMO 
ŽIEMOS KURSAI 

Tradiciniai „kalakursai" ir 
Žiemos kursai Dainavoje 
vyks gruodžio 26-31 d. Bus 
atskiros programos 8-10 ir 11-
13 klasių jaunimui. Šįmet il
gamečiai kursų programos 
rengėjai pasiges a.a. Vytauto 
Vyganto vadovaujančių min
čių kursų programos ruošoje. 
Patys baigę šiuos kursus ir 
daug metų kartu dirbę su a.a. 
dr. V. Vygantu — Birutė Bub
lienė, Mirga Girniuvienė, dr. 
Vėjas Liulevičius, dr. Audrius 
Polikaitis ir Monika Vygan-
taitė ruošia šių metų kursų 
ideologinę programą. Dalyva
vimas kursuose 180 JAV dole
rių, asmeniui užsiregistra
vusiems iki gruodžio 16 d. Re
gistraciją priima Monika Vy-
gantaitė, tel. 708-366-3808. 
Registracijos lapai gaunami 
pas kuopų globėjus ir regis
tratorę. 

„MARGUTIS n " 
GYVUOJA 

„Margučio IT valdyba lapk
ričio 10 d. susirinko į eilinį 
posėdį. Posėdyje dalyvavo: Bi
rutė Jasaitienė, Vaclovas 
Momkus, Dalia Sruogaitė, 
Bronius Siliūnas ir Marija Re
inienė. Buvo svarstytas „Mar
gučio II" finansinė būklė. Val
dybai kelia susirūpinimą radi
jo laidų išlaikymas. Prailginus 
programos laiką, reikia dau
giau mokėti radijo stočiai, o 
taip pat padidėjo ir kitos iš
laidos. Dabar „Margutis IF 
gauna tiesioginius pranešimus 
iš Lietuvos kultūros ministeri
jos, iš prezidentūros, ir iš kitų 
Lietuvos valdžios pareigūnų. 

„Margučio 11" valdyba ypač 
dėkinga radijo laidų klausyto
jams už šio rudens vajaus au
kas. Šios aukos ir organizacijų 
parama įpareigoja mus radijo 
bangomis ir toliau skleisti 
žinias mūsų lietuviškai visuo
menei. „Margutis i r , kol jis 
egzistuos, visada išliks ištiki
mas savo steigėjo, muziko An
tano Vanagaičio idėjai: skleisti 
lietuvišką žodį, muziką bei in
formaciją lietuvių visuomenei. 

Posėdžio metu svarstėme, 
kaip pagerinti radijo laidų 
programas, ir atkreipėme dė
mesį į klausytojų pastabas. 
Valdyba laukia „Margučio i r 
klausytojų komentarų bei pas
tabų. Jei tik įmanoma, „Mar
gučio II" radijo laidų vedėjai 
stengsis prisitaikyti ir pagei
davimus pildyti. 

„Margučio II" valdyba dėkin
ga JAV LB Kultūros tarybos 
radijo premijų komisijai, kuri 
„Margutį II" premijavo, kaip 
geriausią 1998 metų laidos 
programą. 

MJL 

RUDENĖLIS 

Beržo kasos 
Susivėlė. 
Lapai laša. 
Rudenėlis. 

Vėjai siaučia 
Po palaukę, 
Debesėliai 
Plaukia, plaukia... 

Margus žiedus 
Šalnos kanda, 
O į pietus 
Paukščiai skrenda. 

Mes gimtinėj, 
Palei kelią 
Pasodinom 
Daug medelių. 

Augs čia kriaušės, 
Obelaitės — 
Lieknos, grakščios 
Kaip mergaitės. 

Uosiai augs 
Ir ąžuoliukai — 
Dailūs, stiprūs 
Kaip berniukai. 

Ernestukas džiaugiasi pagavęs pirmąją žuvelę 

Jonas Lapašinskas 

AINIS 

Šį žodį sugalvojo J. Basana
vičius ir pirmą kartą pavarto
jo „Aušroje" (1885). Kalbinin
kai nesutinka dėl šio žodžio 
netikusios darybos. Basanavi
čius sudarė veikiausiai iš savo 
krašto tarmines formos aina 
— eina. Vadinasi, ainiai yra 
po mūsų „einantieji". Prof. A. 
Salys (1902-1972) spėja, kad 
Basanavičiui galėjęs turėti 
įtakos ir vokiečių der Nach-
komme — palikuonis ar net 
Jono Bretkūno (1536-1602) 
raštuose vartotas a ta inis — 
atėjūnas. 

Jonas Jablonskis rašė, jog 
„Anūkų ar ainių" ir „proanū-
kų, proainių" vietoje pats aš iš 
žmonių ir raštų kalbos tevar-
toju paprastai žodžius vaikai-
tis,-čiai, vaikų vaikai , vai-
kaičiūnas,-nai". Juozas Balči
konis savo redaguotame „Lie
tuvių k. žodyne" žodį ainis pa
aiškina žodžiu papėdinin-
kas. Palikuonio reikšme šį žo
dį vartojo ir J. Jablonskis. 

Kalbininkams ainis nepati
ko. Tačiau visai kitaip apie jį 
mano poetai. Maironis ir kiti 
poetai šį žodį ir išplatino. O 
Julius Janonis net ir litera
tūrinį slapyvardį pasirinko 
Vaidilos Ainis. 

Kad žodis ainis nėra labai 
gudriai padarytas, galbūt liu
dytų ir tas faktas, kad kartais 
ir rimti, gerai savo gimtąją 
kalbą mokantys žmonės ima ir 
pavartoja šį žodį ne palikuo
nio, o protėvio reikšme. Ta
čiau poetai šį kartą pasirodė 
galingesni negu kalbininkai ir 
žodžio ainis vengti tikrai ne
vertėtų. 

Algirdas Sabaliauskas 

MŪSŲ DD3NOS 
Antradienis 

Antradienis buvo skirtas 
gamtai. Mes mokėmės apie 
gėles ir kitus augalus. Visi bū
reliai dalyvavo gamtos ieški
nio žaidime. Reikėjo surasti 
įvairių gėlių, augalų net pik-
tažolių. Vakare buvo laužas. 
Dainavome, vaidinome ir juo
kėmės. Gamtos dieną mes tik
rai pamatėme, kad Dainava 
yra labai graži. 

Lina Berzinskaitė ir 
Vaiva Bučmytė 

Trečiadienis 

Trečiadienį buvo sporto 
šventė. Rytą visi stovyklauto
jai susiskirstė į komandas. 
Paskui visi susirinko prie vė
liavų. Vyko įvairios rungtynės 
sporto aikštėje: kvadratas, fut
bolas ir tinklinis. Karšta saulė 
degino visus. Po pietų vyko 
plaukimo varžybos ežere. Po 
intensyvių plaukimo ir nardy
mo varžybų, stovyklautojai 
metė vienas kitam vandens 
pilnus balionus. Bėgimo lenk
tynės buvo ypatingos. Sušilę ir 
pavargę sportininkai susirin
ko pasiruošti vakarinei pro
gramai. Po pasirodymų buvo 
vėliavėlių žaidimas. Vėliau 
buvo pranešta, kad pilkoji ko
manda „dūda man" laimėjo 
olimpiadą. Vakare visi greit 
sumigo. 

Lina Sirgėdaitė 
Abi JAS 1998 m. 

stovyklautojos Dainavoje 
(„Dainavos knygų lentyna") 

MOUŪGU 
PJAUSTINĖJIMAS 

Jeigu jūs norite išpjaustyti 
moliūgą, jums reikia specia
laus peiliuko, šaukšto, popie
riaus, pieštuko ir aštrių plasti
kinių pagaliukų. 

Pirmiausia nupiešk ką nors 
baisaus ant popieriaus ir už
klijuok piešinį ant moliūgo su 
lipinuku. Tada nupjauk mo
liūgo viršų, išimk visas sėklas 
su šaukštu. Su aštriu plastiki
niu pagaliuku išbadyk skyles 
moliūge pagal nupieštas pieši
nio linijas. Baigęs tą daryti, 
nuimk popierių ir išpjaustyk 
tas vietas, kur yra skylės ir — 
baigta. 

Dėl įdomumo galite į vidų 
įdėti žvakę. Užtepk vazelino 
ant išpjaustytų kraštų, kad 
nesudžiūtų. Tavo moliūgas iš
gąsdins visus, kurie eis pro 
tavo namą. 

Rima Seštokaitė 

GALVOSŪKIO NR. 6 
ATSAKYMAS 

Automobilis buvo užkeltas 
ant sunkvežimio ir vežamas iš 
fabriko į krautuvę. Jis važiavo 
sunkvežimiu, kaip žmonės va
žiuoja autobusu. 

GALVOSŪKIO NR. 8 
ATSAKYMAS 

Rebuso mįslė: „Tėvas su 
adatytėm, močia su gromaty-
tėm, vaikai su uodegytėm". 
(Agrastas). 

GALVOSŪKIO NR. 9 
ATSAKYMAS 

1 Pup — šuniukas, 2. cup — 
puodukas, 3. cap — kepurė, 4. 
can — metalinė dėžutė, 5. 

man — vyras, 6. mat — ki
limėlis, 7. bat — muštukas, 8. 
cat — katė. 

GALVOSŪKIO NR. 10 
ATSAKYMAS 

1. Pirmąjį garinį automobilį 
sukūrė 1769 m. prancūzas 
Cugnot ir 1781 m. anglas 
Murdoch (L.E. 1-484, Boston, 
1953). 2. Iš Bizantijos imperi
jos stalo šakutė pasiekė Siau
rinės Italijos Veneciją 1071 m. 
ir palengva ėmė „įsipilietinti" 
visoje Europoje, 3. Šumerai pir
mieji išrado arklą 3500 m. 
prieš Kristaus gimimą. 4. Me
dinį arklą ėmė pakeisti gele
žinis plūgas šiaurinėje Euro
poje nuo 1050 metų. 5. Ki
niečiai 635 m. pastebėjo, kad 
kometų uodegos visada yra 
nutolusios nuo saulės. Euro
poje tą reiškinį pirmas pas
tebėjo vokiečių astronomas 
Petrus Apianus 1540 m. 

GALVOSŪKIS NR. 26 
(Piešinėliai) 

Matote nupieštas dvi eiles 
piešinėlių. Jie kartojasi. Pana
šius piešinėlius sujunkite 
brūkšniais. Visų piešinėlių pa
vadinimus parašykite lietuviš
kai. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 27 
(Piešinėliai) 

Pasižiūrėję į piešinėlius, vi
sus pavadinimus parašykite 
lietuviškai. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 29 

A. Iš žemiau surašytų žo
džių išrinkite ir surašykite 
vienoje eilutėje balsius, kitoje 
— priebalsius: Žydėti, obelys, 
grįžta, drąsus, karys. 

B. Žemiau surašytiems žo
džiams sugalvokite po sakinį: 
Ginė — gynė. Skus — skųs. 
Kasti — kasti. Lis — lys — lįs. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 30 

1. Nuo kada namų statybai 
pradėta vartoti *Two - by 
Four?" 2. Kada prasidėjo dan
goraižių era? 3 . Ar tiesa, kad 
mes savo eros metus skaičiuo
jame nuo Jėzaus Kristaus gi
mimo? 4. Kas matematikoje 
sugalvojo lygybės simbolį =? 5. 
Kas sugalvojo dalybos simbo
linį ženklą:? 

Atsiuntė k u n . dr . E. Geru
lis. Visi teisingai išsprendę ir 
plačiau paaiškinę gaus 10 taš
kų, o atsiuntę'trumpus atsa

kymus — tik 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 28 
(Kryžiažodis) 

1. Senovės Izraelio teisėjas 
ir kunigas. 2. Jokūbo sūnaus 
vardas. 3. Kur gyveno Abrao
mo sūnus Izaokas? 4. Ką žmo
nės pamatė danguje po di
džiojo tvano? 5. Kaip buvo va
dinamas kraštas, į kurį iške
liavo Jokūbas, bijodamas bro
lio keršto? 6. Kam Jėzus pa
sakė: „Nulipk žemyn, aš ruo
šiuosi apsilankyti tavo na
muose". 7. Per kokią šventę 
Dievas atsiuntė mokiniams 
Šventąją Dvasią? 8. Kas pasi
rodė Gedeonui ir pašaukė jį 
išvaduoti Izraelį iš madianie-
čių? 9. Izaoko sūnus. 10. Pra
našas, kuris buvo atsiųstas 
perspėti Judėjos žmonių, kad 
jie pasitaisytų. 11. Kaip vadi
nasi kunigas, kuris rūpinasi 
parapija? 12. Vyriausias Siri
jos armijos karvedys. (10 taš
kų) 

Sudarė aštuntos klasės mo
kinės J u s t i n a ir Kristina 
Zabielai tės iš Rokiško. At
sakymus siųskite be brėžinio. 


