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JAV politologas tiesia Lietuvai
kelią į

Vilnius, gruodžio 1 d. 
(BNS) — Žymus JAV politolo
gas Zbigniew Brzezinski džiau
giasi, kad Amerikos valdžios 
sluoksniuose pradeda plisti jo 
propaguojama idėja dėl Lietu
vos ir Slovėnijos priėmimo į 
NATO antrajame plėtros rate.

„Procesas labai sudėtingas, 
bet pirmieji žingsniai padary
ti, ir tikėtinas palankumas”, 
rašo Z. Brzezinski į Lietuvą
atsiųstoje telegramoje.

Ji adresuota įtakingo ameri
kiečių politologo vizitą Lietu
voje prieš kelias savaites pa
dėjusiam surengti Lietuvos 
prezidento konsultantui Čes
lovui Okinčicui.

Buvęs JAV prezidento pa
tarėjas informuoja iš Vilniaus

Diskusijos dėl Ignalinos 
elektrinės kenkia Lietuvai

Vilnius, gruodžio 1 d. 
(BNS) — Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininko pa
vaduotojas, socialdemokratų 
atstovas Rimantas Dagys 
mano, kad Seimas privalo kuo 
greičiau patvirtinti Lietuvos 
energetikos plėtros strategiją, 
kuri suteiktų galimybę dery
boms ir diskusijoms su Euro
pos Sąjunga dėl IAE uždary
mo.

R. Dagys praėjusią savaitę 
dalyvavo tarptautinėje konfe
rencijoje ES užsienio politikos 
klausimais, kurią Barcelonoje 
surengė Europos , Parlamento 
socialistų grupė.

Socialdemokratai ir jiems 
giminingos partijos dabar yra 
valdžioje 13-oje iš 15-kos ES 
valstybių.

„Atominės energetikos sau
gumo klausimai yra daugelio 
šalių socialdemokratų partijų 
programose. Toks reaktorius, 
kaip pas mus, visose pagrin

Žemės reforma bus baigta 
kitame šimtmetyje

Vilnius, lapkričio 26 d. 
(Elta) — Žemėtvarkos ir teisės 
departamento prie Žemės ūkio 
ministerijos (ŽŪM) duomeni
mis, nuo žemės reformos pra
džios priimta 315,700 sprendi
mų atstatyti nuosavybės teisę 
į 2 min. 105,500 hektarų že
mės plotą. Tai sudaro 56,6 
proc. piliečių prašymuose nu
rodyto ploto.

Valstiečių partija 
žada tapti

radikalesne
Vilnius, gruodžio 1 d. 

(BNS) — Lietuvos Valstiečių 
partija ketina tapti Lietuvos 
integracijos į NATO ir Euro
pos sąjungos priešininke, jei 
šis tikslas bus įgyvendinamas 
kaimo žmonių sąskaita.

Spaudos konferencijoje pir
madienį Valstiečių partijos 
pirmininku išrinktas Seimo 
narys Ramūnas Karbauskis 
piktinosi, kad krašto apsaugos 
finansavimas didinamas že
mės ūkio sąskaita.

Pasak jo, kitų metų valsty
bės biudžete žemės ūkiui ski
riamos lėšos sumažinamos 
200 min. litų.

„Jeigu stojimo į NATO ir 
ES interesai prieštaraus kai
mo žmonių interesams, tokiu 
atveju Valstiečių partija pasi
sakys prieš stojimą į šias orga
nizacijas. Tai yra mūsų spren
dimas, ir mes tai darysime, 
kad ir kaip tai nepopuliaru 
būtų”, pabrėžė R. Karbauskis.

NATO
vykęs į Švediją dalyvauti tarp
tautinėje Baltijos jūros valsty
bių saugumo konferencijoje, 
kur toliau pristatinėjo NATO 
plėtimo šiaurės ir pietų kryp
timi strategiją.

Z. Brezinski džiaugiasi, kad 
oficialiose diskusijose ir per 
priėmimus jo išsakytos mintys 
buvo labai populiarios Šve
dijos žiniasklaidoje.

Politologas taip pat pabrėžė, 
kad šia koncepcija labai susi
domėjo Vilniuje tuo pat metu 
kaip ir jis viešėję kai kurie 
JAV senatoriai.

Z. Brezinski su „didele sim
patija” prisimena, jo vertini
mu, labai gerai pavykusį vi
zitą Lietuvoje.

dinėse rezoliucijose įvardytas 
kaip pavojingas”, sakė R. Da
gys. Jo nuomone, būtų nerealu 
tikėtis pakeisti šią nuostatą.

„Vienintelis realus kelias 
— patvirtinti Seime energeti
kos plėtros strategiją, kurioje 
tegul būna įrašyti kad ir to
liausiai siekiantys uždarymo 
planai — iki 2020 metų, bet 
tada su ES prasidės realus de
rybų procesas”, samprotavo R. 
Dagys.

Lietuvos delsimas paskelbti 
konkrečią Ignalinos jėgainės 
uždarymo datą laikomas vie
na iš pagrindinių kliūčių pak
viesti ją intensyvių derybų dėl 
narystės ES.

Lietuvos vyriausybė laikosi 
nuomonėmis, kad sprendimas 
dėl IAE uždarymo negali būti 
vien politinis, o pagrįstas 
tarptautinės žinovų komisijos 
išvadomis, ir ragina Europos 
Komisiją bendromis jėgomis 
suburti tokią ekspertų grupę.

Kaip teigė prieš metus 
įsteigto Žemėtvarkos ir teisės 
departamento prie (ŽŪM) di
rektorius Albinas Raudonius, 
šiemet žemėtvarkos darbams 
atlikti jau panaudota 30 min. 
litų. Vyriausybė šiems dar
bams atlikti papildomai pa
skyrė dar 10 min. litų.

Dabar įvairiose Lietuvos 
vietovėse dirba apie 900 
žemės matininkų. Spalį buvo 
užbaigtas pirmasis Lietuvoje 
įkainojamos vietovės žemė
tvarkos projektas.

Tačiau, pasak A. Raudo- 
niaus, Alytaus, Marijampolės 
ir Vilniaus apskrityse dauge
liui piliečių dar trūksta nuosa
vybę įrodančių dokumentų. 
Vienas iš didžiausių kliuvinių 
sparčiau vykdyti žemės refor
mą — buvę rėžiniai kaimai.

Vien Vilniaus rajone jie 
užima apie 73 proc. visos turi
mos grąžinti žemės teritorijos. 
Švenčionių, Širvintų, Šalčinin
kų rajonuose nemažai kandi
datų neturi nuosavybės teisę į 
turėtą žemę įrodančių doku
mentų, kitų dokumentai yra 
atsidūrę kaimyninių valstybių 
— Lenkijos, Baltarusijos — 
archyvuose, nemažai jų dingo 
karo metu.

Nemažai problemų iškyla 
sprendžiant piliečių pageida
vimus perkelti turimą žemę iš 
kitų Lietuvos vietovių ir gauti 
sklypą arčiau gyvenamosios 
vietos.

Į klausimą, kaip vyksta pini
ginių kompensacijų išmokėji-
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Nuotr.: Negalėdamas sulaikyti susijaudinimo ašarų, buvęs Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos gynėjas Dalius 
Bastys (dešinėje) atsisveikina su savo apdovanojimu, prieš grąžindamas jį Seimo pirmininko pavaduotojui And
riui Kubiliui. (Elta)

Aukščiausiosios Tarybos gynėjas 
atsisakė Sausio 13-osios medalio

Vilnius, gruodžio 1 d. 
(BNS-Elta) — Buvęs Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos gynė
jas, kuris nebetiki „nei ponu 
Landsbergiu, nei ponu Vagno
riumi, nei konservatorių parti
ja”, antradienį atsisakė Sausio 
13-osios medalio.

Pastaraisiais metais Lietu
voje yra pasitaikę, kad žmonės 
atsisakydavo priimti apdova
nojimą, tačiau niekas dar nėra 
jo atsisakęs.

Prekybininku iš Jurbarko 
turgavietės prisistatęs 28-erių 
metų buvęs parlamento gy
nėjas Dalius Bastys perdavė 
Sausio 13-osios medalį Seimo 
pirmininko pirmajam pava
duotojui Andriui Kubiliui.

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, kuriam D. Bas
tys iš pradžių ketino atiduoti 
medalį, yra išvykęs į Vokie
tiją.

Sunkiai valdydamas jausmų 
protrūkį, būvęs parlamento 
gynėjas perskaitė pareiškimą, 
kuriame vyriausybės nutari
mus prilygino tautos genoci
dui. „Vyriausybės mes vadina
mi kontrabandininkais. Jos 
priimti absurdiški nutarimai 
sulygino mus su nusikaltė
liais. Vietoj deklaruojamos pa
galbos smulkiajam verslui, 
mums, sukūrusiems patiems 
darbo vietas ir išmaitinan
tiems savo šeimas, už ma
žiausią klaidą — didžiulės 
baudos”, sakė D. Bastys. Jis 
neigė savo žingsniu, kuris yra 
„nuo širdies ir nevilties”, sie
kiąs reklamos ar populiarumo.
D. Bastys, drebančiomis ran
komis išvyniojęs iš nosinės 
medalį ir jį pabučiavęs, padėjo 
jį ant stalo prieš A. Kubilių.

Seimo pirmininko pavaduo-

mas už turėtą žemę, A. Rau
donius informavo, kad šiemet 
tam buvo skirta 51 min. litų. 
Likusius iš tos sumos 7 min. 
litų ketinama išmokėti iki 
Naujųjų metų. Kitąmet to
kioms kompensacijoms reika
lingą piniginę sumą, sakė A. 
Raudonius, planuojama pa
dvigubinti.

Lietuvos žemėtvarkinin
kams padeda ir užsienio vals
tybės. Švedijos vyriausybė 
Lietuvos žemėtvarkos dar
bams yra paskyrusi beveik 10 
min. kronų. Šiemet Švedija 
Lietuvos žemės informacinės 
sistemos tobulinimui paskyrė 
dar apie pusę milijono litų.

tojas, kuris buvo užkluptas iš 
netyčių, taip pat atrodė sutri
kęs. Vėliau jis žurnalistams 
sakė, kad nebuvo būtina at
sisakyti medalio, reikėjo sėstis 
prie derybų stalo. A. Kubilins 
sakė medalį perduosiąs V. 
Landsbergiui.

D. Bastys sakė prisijungsiąs 
prie bado akcijos, kuri vyksta 
užsnigtoje pievoje, už Seimo 
rūmų. Šios akcijos organiza
torius Smulkiųjų verslininkų 
ir prekybininkų asociacijos 
pirmininkas Eduardas Ša- 
blinskas išdėstė A. Kubiliui 
pasiūlymus, kaip spręsti smul
kiojo verslo problemas parei-

Baltijos valstybėse — bendra 
tranzito procedūra

Vilnius, gruodžio 1 d. 
(Elta) — Antradienį Seimas 
patvirtino trišalę sutartį dėl 
Baltijos valstybių bendrosios 
tranzito procedūros, kuri pasi
rašyta šiais metais liepos 10 d. 
Siguldoje (Latvija).

Pasiūlyti 
nuosprendžiai 
Sausio 13-osios

sąmokslininkams
Vilnius, lapkričio 30 d. 

(BNS) — Valstybės kaltintojai 
pirmadienį Vilniaus apygar
dos teismui pasiūlė griežtomis 
bausmėmis nubausti 1991-ųjų 
metų sausio 13-osios pervers
mininkus.

Valstybės kaltintojas, Vil
niaus apygardos prokuratū
ros prokuroras Gintautas Paš
kevičius teismui pasiūlė įka
linti Mykolą Burokevičių 15 
metų ir konfiskuoti visą jo 
turtą.

Juozą Jermalavičių prokuro
rai siūlo įkalinti 12 metų ir 
konfiskuoti visą jo turtą.

Kaltintojai mano, kad Juo
zui Kuoleliui teismas turėtų 
skirti 7 metus nelaisvės griež
tojo režimo pataisos darbų ko
lonijoje, konfiskuojant jo tur
tą.

Stanislovą Mickevičių pro
kurorai siūlo bausti 5.5 metų 
laisvės atėmimo bausme griež
tojo režimo pataisos darbų ko
lonijoje.

Leonidui Bartaševičiui kal
tintojai prašė skirti 6 metus 
laisvės atėmimo, tačiau dėl 
amnestijos bausmę sumažinti 
iki 4 metų.

kalaudamas pirmiausiai su
stabdyti griežtų bausmių už 
pažeidimus taikymą.

E. Šablinskas reikalavo, kad 
jo vadovaujamai organizacijai 
būtų suteikta teisė atstovauti 
pasitarimuose vyriausybėje ir 
Seime.

Smulkiesiems verslinin
kams, pasak jų pačių, buvo 
pasakyta — „sėdėsite šone ir 
kalbėsite, kai paklaus”.

Lietuvos įstatymuose nėra 
numatyta galimybė grąžinti 
valdžiai jos įteiktą apdovano
jimą, sakė prezidentūros kan
celiarijos ordinų reikalų ve
dėja Zita Andrijonienė.

Ji teigė negalinti pasakyti, 
ką reikėtų daryti su D. Basčio 
grąžintu medaliu.

Kai ši procedūra įsigalios, 
faktiškai bus sukurta vienin
ga Baltijos valstybių tranzito 
sistema, kol kas apimanti tik 
automobilių transportu gabe
namas prekes. Vadinasi, pre
kės, automobilių transportu 
gabenamos per Baltijos val
stybes, gali būti deklaruoja
mos tik vieną kartą, pirmojoje 
muitinės įstaigoje (išvykimo 
įstaigoje). Toliau gabenant 
prekes, naujos deklaracijos 
pateikti nereikės. Būtina to
kios procedūros sąlyga — vi
sose Baltijos valstybėse, per 
kurias gabenamos prekės, ga
liojanti garantija, kurią reikia 
pateikti išvykimo valstybės 
muitinei.

Sprendimas rengti Baltijos 
valstybių bendrojo tranzito si
stemą buvo priimtas siekiant 
supaprastinti muitinės forma
lumus gabenant prekes tran
zitu per Baltijos valstybes, su
aktyvinti automobilių trans
porto srautus. Be to, ši su
tartis sudarys galimybę Balti
jos valstybių muitinės admi
nistracijoms sukaupti nau
dingą patirtį ir geriau pasi
rengti prisijungti prie Bendro
jo administracinio dokumento 
(SAD) bei Bendrojo tranzito 
konvencijų.

* Naujasis Vokietijos am
basadorius Lietuvoje Detlof 
von Berg ministrą pirmininką 
Gediminą Vagnorių antradie
nį vykusiame susitikime ofi
cialiai informavo, kad nuo 
1999 m. kovo 1 dienos tarp 
Lietuvos ir Vokietijos įveda
mas bevizis režimas. Gruodžio

Lietuva — holokausto 
konferencijoje Vašingtone

Vašingtonas-Vilnius, gruo
džio 1 d. (BNS) — Seimo na
rys Emanuelis Zingeris daly
vauja JAV sostinėje pra
sidėjusioje konferencijoje per 
holokaustą pagrobtų vertybių 
klausimais.

Šią konferenciją surengė 
JAV valstybės departamentas 
ir Holokausto atminimo mu
ziejus.

„Lietuva taip pat patyrė bai
siausią nuostolį Antrajame 
pasauliniame kare. Holokaus
tas yra ir Lietuvos nuostolis”, 
sakė E. Zingeris, kuris yra 
neseniai įsteigtos Tarptau
tinės komisijos nacių ir so
vietų okupacinių režimų nusi
kaltimams įvertinti pirmi
ninkas.

Vašingtono konferencijoje, 
kuri truks iki gruodžio 3 d., 
dalyvauja 45-ių valstybių pa
reigūnai ir 13-kos nevyriausy
binių organizacijų atstovai. 
Jie tarsis dėl galimybių iš
aiškinti ir grąžinti teisėtiems 
savininkams nacių konfiskuo
tas vertybes.

Lietuvai konferencijoje taip

Buvusi ministrė — Baltijos 
Asamblėjos pirmininkė

Vilnius, lapkričio 30 d. 
(BNS) — Savaitgalį Taline 
pasibaigė Baltijos Asamblėjos 
13-oji sesija, kurioje BA pir
mininkavimą perėmė Lietuva.

Baltijos Asamblėjos prezi
diumo pirmininke išrinkta 
Lietuvos Seimo narė Laima 
Andrikienė neabejoja šios or
ganizacijos ateitimi. Spaudos 
konferencijoje pirmadienį pri
sipažino, kad „buvo laikotar
pių”, kai ji skeptiškai žiūrėjo į 
BA ateitį. Tačiau, pasak jos, 
„žemėlapyje savęs neperkelsi į 
kitą vietą”, todėl tam tikram 
regionui priklausanti valstybė 
su savo artimais kaimynais 
turi derinti savo veiksmus. 
„Tai yra geras būdas ir gera 
priemonė trims Baltijos vals
tybėms susirinkti, kalbėtis, 
diskutuoti kuo aktualiausio
mis temomis”, sakė L. Andri
kienė. Pasak jos, BA sesija Ta
line jai suteikė daug optimiz
mo.

Lietuvos delegacijos BA va
dovė L. Andrikienė pranešė, 
kad sesijoje, be kitų doku
mentų, buvo priimta deklara-

18 d. numatomas vidaus rei
kalų ministro Stasio Šedbaro 
vizitas į Vokietiją, kurio metu 
ketinama pasirašyti nelegalių 
emigrantų grąžinimo sutartį, 
atversiančią kelią bevizio reži
mo įgyvendinimui. (Eita)

* Seimas antradienį pa
taisė šių metų biudžeto įs
tatymą ir beveik 300 min. litų 
sumažino šių metų valstybės 
biudžeto išlaidas. 1998 m. 
biudžeto išlaidos viršija paja
mas 695 min. litų. „Šios patai
sos — tai nuosprendis valdan
čiajai koalicijai, kuri per rinki
mus tvirtino žinanti, kaip val
dyti, tačiau gyvenimas parodė, 
kad nežino”, sakė LDDP frak
cijos narys Povilas Gylys. Ma
žinant biudžeto pajamas, „ko
reguojamas valdančiosios par
tijos optimizmas”, teigė social
demokratų frakcijos narys Ri
mantas Dagys. Pateikdamas 
įstatymo projektą Seimui, fi
nansų ministras Algirdas Še- 
meta aiškino, kad sumažinti 
išlaidas privertė tai, jog vy
riausybei šiais metais nepa
vyksta surinkti planuotų paja
mų. (BNS)

Nr. 233

pat atstovauja Lietuvos am
basadorius Izraelyje Romas 
Misiūnas.

Pirmadienį atidarydamas 
konferenciją, JAV Holokausto 
atminimo tarybos pirmininkas 
Milės Lerman pareiškė, kad 
neseniai „pasaulio sąmonę 
sukrėtė tai, kad net ir po II 
pasaulinio karo kai kurių val
stybių vyriausybės mėgino 
materialiai pasipelnyti iš holo
kausto, atsisakydamos grą
žinti teisėtiems savininkams 
tai, kas jiems priklauso”.

Praėjusią savaitę vienas 
konferencijos rengėjų, JAV 
Valstybės sekretorės pavaduo
tojas Stuart Eizenstat sakė, 
kad konferencijoje bus mėgi
nama „pasiekti tarptautinį su
sitarimą dėl vyriausybių ir 
kitų bendruomenių bendra
darbiavimo, siekiant panai
kinti iš holokausto eros iš
likusią neteisybę — ypač tai 
susiję su įvairių religinių gru
pių — katalikų, žydų, protes
tantų — bendruomeniniu tur
tu, bei su meno vertybėmis ir 
draudimo resursais”.

cija dėl NATO plėtros, kurioje 
pareiškiama, jog kitame 
NATO plėtros rate turėtų būti 
įtrauktos Lietuva, Estįja ir 
Latvija.

Lietuvos delegacijos narys 
parlamentaras Egidijus Bič
kauskas sakė, kad BA sesijoje 
buvo svarstomas neseniai Lie
tuvoje viešėjusio žymaus JAV 
politologo Zbigniew Brzezinski 
siūlymas visoms Baltijos vals
tybėms pasirašyti bendrą 
chartiją su NATO.

Pasak parlamentaro, sesi
joje šis siūlymas nebuvo „nei 
atmestas, nei priimtas”, ta
čiau neabejojamą, kad tokia 
idėja bus toliau svarstoma B A 
užsienio reikalų komitete.

* Baigta ženklinti 540 
kilometrų ilgio valstybinė
Lietuvos ir Latvijos sausumos 
siena. Daugpilyje dirbusi Lie
tuvos ir Latvijos sienos žymė
jimo komisija konstatavo, kad 
Latvija pasivijo Lietuvą ir bai
gė ženklinti jai priklausiusią 
bendros sienos pusę. Lietuvos 
delegacijos pirmininkas Zeno
nas Kumetaitis, pabrėžė, kad 
Lietuva savo sausumos sienos 
gabalą baigė žymėti dar per
nai gruodį. Kiek vėliau bus 
paženklintas 2 kilometrų ruo
žas Pasvalio rajone, kur Bifžų 
bendrovės „Naftotiekis” vamz
dynas, einantis į Mažeikius, 
yra šiek tiek „įlindęs” į Latvi
jos teritoriją.

* Švietimo ir mokslo mi
nisterija antradienį priminė 
sąlygas, kada Lietuvos bend
rojo lavinimo vidurinėse mo
kyklose nevyksta pamokos. Pa
sak viceministrės Vaivos Vėb
raitės pranešimo, pradinių (1- 
4) klasių mokiniams pamokos 
nevyks, oro temperatūrai nuk
ritus žemiau 20 C laipsnių 
šalčio (-4 F). Visų kitų klasių 
moksleiviams — temperatūrai 
nukritus žemiau 25 C laipsnių 
(-13 F). Būtent tokius šalčius 
trečiadienio naktį numato Lie
tuvos meteorologai. ibnsi

KALENDORIUS
Gruodžiu 2 d.: Liucijus, Sir- 

muntas, Skirmantė, Gėrutis.
Gruodžio 3 d.: Šv. Pranciškus 

Ksaveras; Vingra, Girutis, Lapūnė.

mailto:DRAUGAS%40EARTHLINK.NET


2 __________ DRAUGAS, 1998 m. gruodžio 2 d., trečiadienis

SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

NUOTYKIŲ IEŠKOTOJU 
DIENYNAS

Skautauti — reiškia gyven
ti; o gyvenimas pilnas įdomių 
nuotykių tiems, kurie nebijo 
išbandyti savo jėgas. Skautės, 
būdamos smalsios vis ieško 
progų save tobulinti ir įgyti 
naujos patirties. 1997 metų 
pavasarį, , Aušros Vartų”/ 
„Kernavės” tunto Žolpienės 
vyresniųjų skaučių būrelis nu
tarė 1998 m. vasarą dalyvauti. 
amerikiečių skautų vedamoje 
„Florida National High Adven- 
ture Sea Base” buriavimo pro
gramoje.

Rudenį, pradėjusios naujus 
skautiškus metus, sesės pasi
dalino pareigomis ir pasiruo
šimo darbais. įgulą sudarė bū
relio narės: vyr. skautės Biru
tė Ankutė, Birutė Juijonaitė, 
Alytė Stankevičiūtė ir Stefutė 
Utz. Prie jų prisidėjo vyr. 
skautės kandidatės Eglė Mila- 
vickaitė, Adelė Ročytė ir va
dovės Onutė Utz ir Marytė 
Utz. Sueigose buvo aptarta ke
lionės priemonės ir tikslai. 
Vienas siekių buvo akivaiz
džiai susipažinti su Floridos 
ekologija, gyvūnija ir augme
nija, kuri labai skiriasi nuo Il
linois valstijos. Visos sesės, 
norėdamos išbandyti jūreiviš
ką gyvenimą, mokėsi laivinin
kystės ir buriavimo pagrindų 
ir valstijos nuostatų laivams 
Floridos vandenyse. Skautė 
vis budi! Sesės, besiruošda- 
mos visokiems atsitiktinu
mams, lankė Raudonojo Kry
žiaus vedamus pirmos pagal
bos kursus ir suruošė kelionei 
reikalingą pirmos pagalbos 
komplektą. Pasibaigus mokslo 
metams atėjo nekantriai lau
kiama kelionė.

Ketvirtadienis, birželio 
25 d., 1998 metai.

Apsimiegojusios, bet tvar
kingai uniformuotos, penktą 
valandą ryto susirinkome 
„Midway” oro uoste aštuonios 
skautiškų nuotykių ieškotojos. 
Kiekviena nešėsi mažą kupri
nę su drabužiais, asmeniškais 
reikmenimis ir miegmaišį. 
Matėsi kad patyrusios skau- 
tautojos. Laukdamos skrydžio 
jautėmės kitų keleivių dėme
sio centre, „Laikas lipti į lėk
tuvą, bet ar sutilpsime į tokį 
mažą?” Lėktuvas mums atro
do mažesnis už Dariaus ir Gi
rėno, nors talpino dvidešimt 
asmenų. Valandos skrydis be 
nuotykių, nors daugiau 
triukšmo ir kratymo negu ti
kėjomės. Cincinnati miesto 
oro uoste persėdusios į didesnį 
lėktuvą patogiai skridome dar 
dvi valandas iki Miami, Flori
dos. Virš Floridos per lėktuvo 
langus stebėjome didžiulių 
gaisrų dūmus, kurie temdė 
dangų. Matėsi dūmai lyg žeme 
slenkantys pirštai. Sunku įsi
vaizduoti, kad gamtos atsi
naujinimui — reikalingas vei
kimo būdas. Lėktuvui nusi
leidus 11:30 v.r., suradome 
mūsų užsakytą autobusą ir 
nenumatytą karštį, bei sle
giančią drėgmę. Būdamos vie
nintelės keleivės, susitarėm 
su vairuotoju pakelėje sustoti 
ir papietauti, nes visos neval- 
giusios nuo pat ankstyvo ryto. 
Pasistiprinusios keliavome 
dar dvi valandas vieninteliu 
keliu per siaurus Floridos 
„Keys”. Tai salos, kurios vieto
mis yra truputį platesnės už 
kelią kurs visas jas jungė. 
Pagaliau pasiekėme „Sea Base 
High Adventure” stovyklą,

„Islamorada Key”, iš kur pra
sidės mūsų nuostabi buriavi
mo kelionė. Užsiregistravu
sios, sekėme mums paskirtą 
jauną patarėją Laurą, kuri 
apibūdino dienotvarkę ir galu
tinio pasiruošimo eigą. Ji ap
rodė stovyklavietę, kuri mums 
priminė kurortą su vėsina
mais bendrabučiais, o ne 
mums įprastą stovyklą miške. 
Po pietų dar turėjome įsigyti 
nardymo reikmenis, išlaikyti 
plaukimo egzaminą ir išmokti 
kaip nardyti, „snorkel”. Labai 
didžiavomės sužinojusios, kad 
esame pirmutinė vien moterų 
buriuojanti įgula šios stovyk
los istorijoje. Tada supratome 
kodėl mums teko tiek daug 
neįprasto dėmesio! Pasiskirs- 
čiusios nurodyto tvarkaraščio 
darbais, su gairele skubėjome 
į pirmą vėliavos nuleidimą. 
Išsirikiavusios pasijutome tik
rai ypatingos tarp tokio dide
lio būrio skautų. Tik keistai 
nuskambėjo anglų kalba ri
kiuotės komandos, šūkiai ir 
malda. Pasiilgome Lietuvos 
himno. Kol rikiavomės vaka
rienei, Eglė ir Onutė skubėjo 
valgyklos tarnybon. Po vaka
rienės padaryta mūsų įgulos 
nuotrauka, kurią gaus kiek
viena dalyvė. Paskui susipa
žinimas su mums paskirtu lai
vo kapitonu „Captain Chris 
Goodwin”. Jis mus pakvietė 
ant dvistiebio „ketch” laivo 
„Mr. Ed”, kuris bus mūsų na
mai per visą savaitę. Aprodęs 
artimą laivo aplinką ir mums 
pasiskirsčius pareigomis, ka
pitonas uždavė šiam vakarui 
namų darbą, kiekviena turinti 
sugalvoti kupletą apie save, 
be kurio nebus leidžiama už
lipti ant laivo. Grįžusioms į 
krantą, stovyklos gamtos va
dovas parodė būdingus jūros 
gyvūnus gamtos užtvankoje. 
Aplankiusios stovyklos krau
tuvėlę, visos įsigijome meške- 
riavimo leidimus. Susėdome 
įrašyti šios dienos prisimini
mus ir atlikti namų darbą. 
Stovyklos tyloje, gulėme svajo
damos apie rytojų.

Penktadienis, birželio 26 
d., 1998 m.

Atsikėlėme anksti ir per
tvarkėme savo kuprines, nes 
laive buvo mažai vietos pa- 
sidėjimui. Visus nereikalingus 
reikmenis bei drabužius su
krovėme į vieną atsarginį mai
šą, užrakinamą sandėlyje. 
Skubėjome į mums skirtus 
dušus. Būdamos vienos galėjo
me ilgiau pasidžiaugti mūsų 
paskutine proga patogiai nusi
maudyti. Išvaliusios bendra
butį, darbo uniformose rikia
vomės vėliavų pakėlimui. Įdo
mu dalyvauti amerikiečių

„Aušros Vartų”/,.Kernavės” tunto Žolpienės vyr. skaučių būrelis būriavimo iškyloje į „Florida Sea Base High 
Adventure” . Iš k. — vyr. skautės: Stefutė Utz, Onutė Utz, Birutė Jurjonaitė, Alicija Stankevičiūtė, Birutė An
kutė, kandidatės Eglė Milavickaitė ir Adelė Ročytė.

„Nuotykių ieškojimo” iškyloje į „Florida Sea Base High Adventure” „Aušros Vartų”/„Kernavės” tunto Žolpienės 
būrelio vyr. skautės ir kandidatės. Iš k.: vadovė v.s. Marytė Utz, sesės — Stefutė Utz, Birutė Jurjonaitė, 
Adelė Ročytė, Birutė Ankutė, Alicija Stankevičiūtė, Eglė Milavickaitė ir Onutė Utz.

skautų apeigose, nors stebė
jomės, kad berniukai nelabai 
tvarkingai pasirodė. Alytei ir 
Stefutei skubant į valgyklos 
tarnybą, likusios rikiavomės 
pusryčiams. Grįžusios į ben
drabutį, peržvelgėm tvarka-. 
raštį, kad nebūtų likę neuž
baigtų darbų. Būrelio dvasia 
labai stipriai reiškėsi. Atėjo 
laikas pradėti jūreivišką gyve
nimą. Stefutė, kapitono pa
skirta laivo ūkvede, su Adele 
ir patarėja ėjo į virtuvę su
rinkti ir atnešti skirtą šiai ke
lionei maistą bei kitus reikme
nis. Kitos nešėme kuprines ir 
miegmaišius į laivą. Kiekvie
nai prisistačius ir gavus kapi
tono leidimą įlipti į laivą, su
darėme virtinę daiktams su
dėti. Stefutė atidžiai žiūrėda
ma, kad vėliau atsimintų kur 
ką rasti, pagal kapitono nuro
dymą, viską gražiai sudėjo į 
kajutėje matomas ir paslėptas 
spinteles. Sekdamos kapitono 
komandas, pakėlėme būrelio 
gairę ir pagaliau palikome 
prieplauką išplaukdamos į jū
rą. Per debesis saulės spindu
liai mus šildė, o įsibangavusi 
jūra laivą siūbavo į visas pu
ses. Susėdusios ant denio 
stengėmės juokais bei skau
tiškomis dainomis atitraukti 
dėmesį nuo siūbavimo. Ne
lengva šios dienos šeiminin
kėms, Adelei ir Alytei paruošti 
priešpiečius siūbuojančiame 
laive; o kitoms nelengva su
rasti patogią vietą ant denio 
pavalgyti. Priplaukėm val
džios apsaugotą povandeninę 
uolą, vadinamą „Sombrero”, 
kurioje išbandėme neseniai 
įgytas nardymo žinias. Jūros 
vanduo ne tik sūrus, bet šiltas 
kaip vonioj, be jokios atgaivos. 
O povandeninis vaizdas nuos
tabus ir čia ne taip jautėsi 
bangavimas. Kiek daug įvai
rių žuvų ir augalų! Kai kurios 
išsigando smalsių žuvyčių, ku
rios aplink plaukiodamos švel
niai kuteno kojas ir rankas. 
Po kelių valandų nardymo su
lipusioms į laivą, kapitonas 
užvedė motorą ir plaukėm 
link šio vakaro nakvynvietės 
netoli „Big Pine Key”. Nuleidę 
inkarą ramioje įlankoje, visos 
skaniai pavalgėm. Džiaugė
mės žvaigždėmis nusėtu dan
gumi ir dalinomės šios dienos 
pergyvenimais ir nuotykiais.

Skautiškų dainynėlių pusla
piuose radome savo mėgia
miausias dainas, kurios skam
biai aidėjo į krantą. Kapitono 
pagirtos džiaugėmės savo lie
tuviška kilme. Pakvietusios 
kapitoną į draugystės ratą, 
užbaigėm vakarą giesme 
Ateina naktis” ir vyr. skaučių 
mėgiama „Toli, toli tėvų žemė 
brangi”. Poromis pasiskirs- 
čiusios budėjimo laiką, nuvar
gusios ruošėmės savus guo
lius. Kai kurios sugulė ka
jutėje ant lovų, o dauguma 
ieškojo patogios vietos ant de
nio po žvaigždėmis.

Šeštadienis, birželio 27 
d., 1998 m.

Iš saldaus miego prikėlė 
kapitonas laukiantis pusryčių. 
Skubėdamos neįprastoje ap
linkoje pusryčius ruošė šios 
dienos šeimininkės, o kitos 
tvarkė čiužinius, miegmaišius 
ir kėlė inkarą besiruošiant to
limesnei kelionei. Išplaukus, 
vėl pajutome stiprų jūros ban
gavimą. Diena saulėta ir kai
tri, o mes, dėvėdamos laivo 
uniformą (maudymosi kostiu
mus), kepures ir kremą nuo 
saulės susėdusios denyje ste
bėjome gamtą. Netikėtai mus 
apsupo būrys delfinų, kurie 
poromis nuostabiai šokinėjo, 
nardydami aplink laivą. Neil
gai lydėjo mus šie jūros akro
batai, nors mes ilgai akimis 
juos sekėme. Pasiekę „Looe 
Key” ir išmetę inkarą, su di
desniu pasitikėjimu nardėme 
tarp įvairiaspalvių žuvų ir 
gyvūnų. Skaniai paruošti pie
tūs ne visas viliojo stipriai 
siūbuojančiame laive. Nors 
nuotaika gera, kelioms teko 
pavaišinti žuveles. Po pietų, 
plaukdamos į „Key West”, 
meškeriojom ir mokėmės laivi
ninkystės taisyklių. Netikėtai 
kapitonui davus signalą, sesė 
Marytė per bortą išmetė lie
menę ir visa gerkle šaukė 
„gelbėkit įkritusį!” Atąigavu- 
sios nuo staigmenos, greitai 
pradėjome reaguoti į kapitono 
duodamus nurodymus. Paga
liau atgavusios liemenę, ilgai 
diskutavome budrumo ir ap
saugos reikalavimus buriuo
jant ir gyvenant laive. Prieš 
vakarienę pasiekėm „Key 
West” ir inkarą nuleidę prie 
„Christmas Tree” salos ruošė
mės vakarienei ir šokinėda

mos į vandenį nuo laivo denio 
plaukiojom netoli laivo. Va
kare su kapitonu pasitarėm 
dėl ateinančios dienos užsi
ėmimų bei tvarkos. Prieš pra
dėdamos budėjimą, dieną už
baigėm skaučių tradicine gies
me.

Sekmadienis, birželio 28 
d., 1998 m.

Visos atsikėlėm anksti, nes 
norėjome pirmos atsirasti prie 
prieplaukos „Key West Galle- 
on Marina”. Po mūsų atplaukė 
kiti du laivai „Serenity” ir 
„Antares” su berniukais skau
tais iš „Sea Base”. Sutvarkiu
sios laivą ir papusryčiavusios, 
skubėjome į vėsinamą prau
syklą patogiai nusiprausti. 
Džiaugėmės erdviais dušais, 
karštu vandeniu ir ypač grin
dimis, kurios nesiūbavo. Grį
žusios radome mūsų belau
kiantį amerikiečių skautų at
stovą, kuris apibūdino įdo
miausias vietas miestelyje, pa
tarė dėl saugumo visur eiti 
poromis, priminė, kad savo el
gesiu atstovaujame skautams 
ir pakartojo taisykles, kurių 
turime laikytis. Atsisveikinda
mos jam lietuviškai padaina
vome.

Miestelį apžiūrėjome kartu. 
Nuo pirmo žingsnio kepino 
saulė ir slėgė drėgmė. Kiek 
daug įvairių restoranų ir 
krautuvių; o turistų kaip 
skruzdžių visur pilna! Atsigai
vinti sustojome gerai žinomoje 
„Ben and Jerry’s ledų parduo
tuvėje. O, kaip skanu! Aplan
kėme rašytojo Ernest Heming- 
way namus ir susipažinome 
su įdomesniais jo gyvenimo 
įvykiais. Po pietų pavalgiusios 
ir apsipirkusios, grįžome atsi
gaivinti „Galleon Marina” 
viešbučio baseine. Vakarienei 
pakvietėme kapitoną į jo mė
giamą „Half Shell Raw Bar” 
restoraną. Skaniai ir pigiai 
pasisotinus, atsisveikinome su 
kapitonu ir ėjome apžiūrėti 
„Key West” pagarsėjusio sau
lėleidžio „Sunset” festivalio. 
Ten buvo daug mažų prekys
talių bei gatvės artistų ir me
nininkų. Sukaitusios nutarėm 
dar kartą pasidžiaugti basei
nu. Sugrįžome į laivą dešimtą 
valandą, mums nustatytu lai
ku, nors, žinoma, nebuvome 
dar pavargusios. Dar valan
dėlę praleidome ant denio dai
nuodamos ir kalbėdamos, kol 
pagaliau akys pradėjo merk
tis.

Pirmadienis, birželio 29 
d., 1998 m.

Šį rytą atsikėlusios anksti, 
išsikepėme pusryčius ir grei
tai nuskubėjome pasinaudoti 
dušais. Diena vėl karšta ir 
drėgna; jaučiasi kaip pirtyje. 
Nesinorėjo palikti „Marina” su 
baseinu, dušais ir žeme po ko
jomis. Nuplovusios denį, šal
dytuvą prikrovėm ledo gaba
lais, kad negestų maistas ir 
pripildžiusios vandens baką 
atsirišome nuo krantinės ir at
sargiai vingiavome tarp įvai
rių dydžių laivų. Išplaukusios 
radome aprimusią jūrą, kuri
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švelniai banguodama numal
šino mūsų abejones. Stengė
mės apsisaugoti nuo saulės 
sėdėdamos po ištemptu bre
zentu laivo gale. Su pasiti
kėjimu nardėm ir plaukiojom 
žuvyčių karalystėje, ieškoda
mos nematytų gyvūnų. Pasiju
tome kaip undinės. Pavaka
ryje, nuleidusios inkarą ir ska
niai pavalgiusios, atidžiai 
klausėmės kapitono aiškinimo 
apie audras („sąualls”). Sugu
lusios ant denio užmigome be- 
sigėrėdamos, berodos, pirštais 
pasiekiamomis žvaigždždėmis.

Antradienis, birželio 30 
d., 1998 m.

Paukščių čiulbesys ir ky
lančios saulutės pirmieji spin
duliai švelniai ragino keltis ir 
gėrėtis per miglas artėjančią 
Dievo nutapytą dieną. Kavos 
kvapas buvo ženklas, kad kapi
tonas pasiruošęs pusryčiauti 
Pavalgiusios kartu su kapito
nu aptarėm šios dienos numa
tytos kelionės eigą. Plaukėme 
link „Faro Blanco” miestelio, 
kurio prieplaukoje šį vakarą 
apsistosime. Kaitri diena ir 
švelnus bangavimas sudarė 
raminančią nuotaiką. Nesku
bėdamos atlikome šiai dienai 
paskirtus darbus ir uždavi
nius. Šiandien visa aplinka at
rodė artima ir pažįstama, nors 
saulė ir debesys vis keitė jūros 
atspalvį. Artėjant prie prie
plaukos, kapitono nuotaika 
staigiai pasikeitė. Nekantriai 
ir aštriai pradėjo mus koman
duoti. Nepripratusios prie to
kio elgesio, išsigandusios ty
liai vykdėm įsakymus. Pri
rišus laivą, kapitonas šypso
damasis aiškino, kad mes pa
tyrėme blogo vadovavimo bū
dą. Labai vaizdžiai pajutome 
gero vadovavimo svarbą bei 
užduotį. Vakariniame pasita
rime buvo iškelta daug įdomių 
minčių. Vėl turėjome progą 
ant kranto pasinaudoti dušais 
ir baseinu, nors neprilygo 
„Key West” aplinkai. Po ska
nios itališkų makaronų su pa
dažu vakarienės vakarą pra
leidome žiūrėdamos kapitono 
parūpintą „Video”. Buvo keis
ta žiūrėti į ekraną, vietoje į 
žvaigždes. Sugulus denyje pir
mą kartą šioje kelionėje teko 
kovoti su uodais.

Trečiadienis, liepos 1 d., 
1998 m.

Šią paskutinę dieną laive 
kėlėmės vėliau, nes buvo liku
sios tik trys valandos plauki
mo iki „Sea Base”. Po pus
ryčių, susitvarkiusios savo 
reikmenis, pasiskirstėme už
baigiamaisiais darbais. Rei
kėjo maistą suskirstyti ir iš 
pagrindų išvalyti laivą. Besi- 
ruošdamos pajutome išsisky
rimo liūdesį. Ant kranto laukė 
mūsų patarėja Laura. Laivą 
pririšus prasidėjo rimti dar
bai. Iškrovusios savo reikme
nis, vienos valė kajutę, o kitos
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1020 E.Ogden Avė., Sulte 310

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Sulte 3 C 

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

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

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

7722 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

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

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

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

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

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Profossional Pavilion 

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

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

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

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

su šepečiais plovė denį ir bliz
gino laivo išorę. Kapitonui at
likus patikrinimą, gavome lei
dimą nulipti nuo laivo. Galu- 

(Nukelta į 5 psl.)



AR JELCINO DIENOS 
SUSKAITYTOS?

E. RINGUS
Mažai kas tiki, kad Jelcinas 

išsilaikys iki savo kadencijos 
pabaigos. Beveik kasdien ra
šoma ir televizįjoje skelbiama, 
kad prezidento sveikata šlu
buoja, kad jis pajėgia dirbti 
tik porą valandų, kad dažnai 
būna neblaivus. Jelcino svy
ravimas Taškento oro uoste 
lyg ir patvirtino tuos spėlioji
mus. Po širdies operacijos Jel
cinas taip ir neatsigavo, nei 
fiziškai, nei psichologiškai. 
Dažnas bendradarbių keiti
mas žymi jo emocinį nepasto
vumą. Gydytojai spėja, kad 
Jelcinas turėjo porą mažų 
smegenų infarktu, kurie gero
kai sumažino jo pajėgumą 
dirbti ir privertė vis daugiau 
laiko praleisti vasarnamyje 
netoli Maskvos. Gydytojai 
galvoja, kad vienas tokių prie
puolių įvyko grįžtant iš Ameri
kos, kuomet Jelcinas negalėjo 
susitikti su Irlandijos prezi
dentu Shanon oro uoste.

Spalio 7 d. į gatves išėjo mi
nios, protestuodamos dėl vi
siškos suirutės. Komunistų 
vadas tikėjosi pamatyti kelis 
milijonus, bet nesulaukė. Su
sirinkusi minia reikalavo Jel
cino atsistatydinimo. Vienas 
plakatas, išspausdintas laik
raštyje, buvo toks: „Jelcinai, 
girta kiaule, lauk iš Rusijos”. 
Komunistų partija nesustoda
ma reikalauja, kad Jelcinas 
arba pats atsistatydintų, arba 
jis bus priverstas atsistatydin
ti. Rusų spauda išmoko ang
lišką žodį, kurį dažnai naudo
ja — „impeachment”. Komu
nistai kaltina Jelciną, kad šis 
ne tik nesugeba valdyti kraš
to, bet ir nusižengia konstitu
cijai. Jie kaltina Jelciną, kad 
šis: 1. Suskaldė Sov. Sąjungą, 
1991 m. pasirašydamas Bię- 
lovėžo sutartį su Ukrainos ir 
Baltarusijos prezidentais; 2.
1993 m. išvaikė Dūmą ir ap
šaudė Baltuosius rūmus; 3.
1994 m. pradėjo karą su Če
čėnija be Dūmos sutikimo.

Sovietų Su jungai sugriuvus, 
Maskva nutarė sukurti naują 
valstybę, pavadindama ją Ne
priklausomų valstybių san
drauga. Joje liko 12 buvusių 
respublikų. Atsiskyrę kraštai 
po truputį gerina savo piliečių 
padėtį, kuria demokratiją. 
Tuo tarpu didysis buvęs jų 
„globėjas” ir toliau „silpsta”. 
Nepadeda dažna kadrų kaita 
Kremliuje, gautos milijardinės 
sumos iš Vakarų. Atrodo, kad 
pagerinti ekonominę būklę kol 
kas neįmanoma. Todėl Jelci
nas su nauju premjeru Prima
kovu imperijos likutį nutarė 
gelbėti nuo visiškos suirutės. 
Pirmas bandymas buvo karas 
su Čečėnija, užsitęsęs visus 
metus, ir kainavęs Maskvai 
daug rublių ir tūkstančius

jaunų karių gyvybių. Kaip ir 
karas su Suomija 1940 m., ka
ras su Čečėnija vėl atskleidė 
rusiškos kariuomenės silp
numą, korupciją karininkų 
tarpe, jų nemokšiškumą. Iš 
keblios padėties padėti išsipai
nioti Jelcinas paprašė genero
lo Lebed, kuris dar Afganista
no kare parodė sugebėjimą 
vadovauti, taip pat tvarkingai 
išvedė kariuomenę iš Moldavi
jos. Nors ir daug aukų čečėnai 
suaukojo, bet visiškos neprik
lausomybės negavo. Paliaubos 
užtruks penkerius metus. Po 
penkerių metų sutartis bus 
peržiūrėta. Tačiau Maskva vis 
kišasi į Čečėnijos Respublikos 
gyvenimą. Maskva, su KGB 
pagalba, neleidžia krašto at
statyti, kursto pilietinį karą. 
Rusams padeda „vaghabistų” 
— kraštutinių islamistų frak
cija. Tos frakcijos nariai mato 
savo pasekėjus kitose islamiš
kose respublikose, į kurias 
plaukia vis daugiau Vaghabo 
religijos išpažinėjų. Dagestane 
keli rajonai jau įvedė „vagha
bistų” įstatus savo apylinkėse 
ir atsisakė klausyti centro. 
Talibams laimėjus karą Afga
nistane, per kaimyninį Tadži
kistaną islamo religija galės 
greitai išsiplėsti visose Vidu
rio Azijos valstybėse. Naujas 
premjeras, islamiškų tautų 
specialistas, tarnavęs Turki
joje, puikiai numano, kas lau
kia Rusijos jos pietuose. Štai 
kodėl jis pasiuntė Jelciną į 
Vidurinius Rytus. Jelcinas ke
lionės neužbaigė dėl. ligos. Vi
sas pasaulis pastebėjo Jelcino 
svyravimą Uzbekistano oro 
uoste. Greitai pamatysime, 
kaip Jelcinas gali dirbti, nes jo 
laukia kelionė į Vieną, kur su
sirinks Vąkarū finansininkai 
ir aptars finansinę paramą 
Rusijai.

Primakovas supranta, kad 
susidariusi geopolitinė tuštu
ma Vid. Azijoje vilioja daugelį 
turtingų kraštų: Turkįją, Ira
ną, Pakistaną, Kinįją. Tačiau 
kol kas didžiausią įtaką ten 
turi Turkija ir JAV. Amerikai 
rūpi užkariauti naftos pramo
nę, o Turkijai rūpi atgaivinti 
turkams giminingų tautų sim
patijas, ypač Kazachstane, Uz
bekistane ir Turkmėnijoje. 
Geologai tvirtina, kad Kaspi
jos jūroje ir jos pakraščiuose 
yra milžiniškos naftos ir dųjų 
atsargos. Kol kas nafta trans
portuojama į uostą prie Juodo
sios jūros per Rusuos terito
riją. Vakarai nori, kad ateityje 
transportas eitų per Turkijos 
uostą. Vid. Azijos kraštų va
dovai, žinodami savo turtų 
vertę, lankosi Vakarų ir Ame
rikos sostinėse, ir yra malo
niai priimami. Primakovas 
mato, kad Rusijos ir Vid. Azi

Iškilmingame Tilžės Akto 80 metų sukakties minėjime, š.m. lapkričio 15 d. Čikagoje suruoštame Maž. Lietuvos 
Rezistencinio sąjūdžio, Aldona Buntinaitė skaito Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos 1918 m. lapkričio 30 d. 
Tilžėje paskelbtą Mažosios Lietuvos prie Didžiosios Lietuvos prisiglaudimo nutarimo Aktą. Prie stalo — progra
mos vedėjas Vilius Trumpjonas. Nuotr. Ed. Šulaičio

jos ryšiai nesustabdomai silp
nėja, Rusija praranda didelius 
kiekius žaliavos ir užsienio va
liutos.

Kartu su kapitalistinėmis 
valstybėmis į Vid. Azijos plo
tus ir turtus šnairuoja žmonių 
perpildyta Kinįja. Kinija siūlo 
Kazachstanui siųsti alyvą per 
Kinijos uostus. Sugriuvus ko
munistinei sistemai, pasienio 
sargyba jau ne tokia budri il
gose sienose. Nuo perestroikos 
pradžios tarp pasienio gyven
tojų vyksta didelė prekyba su 
kiniečiais, japonais ir korėjie
čiais. Be gulagų Sibiro fabi-i- 
kai ir kasyklos buvo priverstos 
užsidaryti. Iš Sibiro ir Vid. 
Azijos rusai bando grįžti na
mo. Dėl darbo rankų stokos 
didelės kasyklos užsidaro. Po 
ne visai pavykusios Jelcino ke
lionės į Vid. Aziją Primakovas 
keliavo į Minską, kad užbaig
tų galutinį Baltarusįjos grįži
mą į Maskvos glėbį. Ukraina 
kol kas nerodo nordpr įsijungti 
prie dviejų slaviškų brolių, 
nors daug rusiakalbių Ukrai
nos rytuose to reikalauja.

Ateinanti žiema bus viena 
sunkiausių pokarinių žiemų, 
nes sunkumai, išgyventi tuo
jau po karo, naujai kartai ne
žinomi. Todėl nepatenkintųjų 
reakciją matysime gatvėse. 
Ziuganovo nuomone, paskuti
nieji protestai — tai tik įžan
ga. Įvykius galbūt galėtų su
stabdyti naujo prezidento iš
rinkimas. Partijų vadai apie 
tai galvoja ir rengia savo kan
didatus. Atrodo, kad publika 
irgi to laukia ir nori tvirtos 
rankos, kuri įkvėptų visuome
nei ryžtą ir pasitikėjimą. Vie
name laikraštyje net buvo ra
šoma: „Dieve, atsiųsk mums 
Reagan”. Pagrindiniai kandi
datai į prezidentus šiuo metu 
yra du; Lužkovas —Maskvos 
meras ir gen. Lebedis — Kras
nojarsko gubernatorius. Abu 
kandidatai yra stiprios asme
nybės ir yra nesusįję su dabar
tiniais oligarchais. Gen. Lebe
dis pasižymėjo Afganistano 
kare, o vėliau — kaip suma

nus ir savarankiškas 14-tos 
armijos vadas, be aukų išve
dęs karinius dalinius iš Mol
dovos. 1994 m. gen. Lebedis 
smarkiai kritikuoja vyriausy
bę, ypač štabo vadą gen. Gra
čiovą už nemokšišką plana
vimą ir korupciją. 1995 m. jis 
išrenkamas deputatu į Dūmą. 
1996 m. dalyvauja prezidenti
niuose rinkimuose, užimda
mas trečią vietą pirmame ra
te. Jelcinas pakviečia generolą 
į Kremlių, paskirdamas jį ap
saugos ministru. 1996 m. pa
baigoje Jelcinas, vėl tapęs pre
zidentu, gen. Lebedį pašalina.

Antras kandidatas, Lužko
vas, pasirodė puikiu adminis
tratoriumi, Maskvą padaręs 
beveik atskira respublika. 
Jam valdant, miestas nuolatos 
augo ir buvo aprūpintas pre
kėmis iš viso pasaulio. Luž
kovas atstatė Stalino susprog
dintą šventovę miesto centre.

Trečias kandidatas į prezi
dentus gali būti pats Primako
vas, jeigu jam pavyktų bent 
truputį pataisyti dabartinę su
irutę. Iš trįjų išvardintų kan
didatų tik gen. Lebedis pa
reiškė savo norą būti Krem
liuje. Kiti du vis dar dairysis, 
ar turi užtektinai šalininkų.

Teisininkas Jonas Dainauskas skaito paskaitą „Tilžės Aktas ir Ribben- 
tropo-Molotovo sandėrio šmėkla” š.m. lapkričio 15 d. Čikagoje vykusiame 
iškilmingame Tilžės Akto 80 metų sukakties minėjime.

Nuotr. Ed. Šulaičio

SUSITIKIMAS 
VILNIAUS KURIJOJE

Lietuvoje viešintis Jungtinių 
Tautų Ekonominės komisijos 
Europai vykdantysis sekreto
rius Yves Berthelot penkta
dienį, lapkričio 6 dieną, apsi
lankė Vilniaus arkivyskupijos 
kurijoje. Aukštas svečias čia 
susitiko su Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininku, Vil
niaus arkivyskupu metropoli
tu Audriu Juozu Bačkiu.

Vizitas, kaip informavo Eltą 
kurijoje, buvo neoficialus. 
Jungtinių Tautų Ekonominės 
komisijos Europai vykdantysis 
sekretorius Yves Berthelot ir 
Vilniaus arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis yra mokslo die
nų draugai, jie bendravo vai
kystėje, besimokydami toje 

ačioje mokykloje Paryžiuje, 
is susitikimas — pirmas nuo 

to laiko, kai jie mokėsi Pran
cūzijos sostinėje.

Ekonominės komisijos Euro
pai vykdantysis sekretorius 
Yves Berthelot, Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos In
formacijos ir spaudos skyriaus 
suteiktomis žiniomis, Vilniuje 
susitinka su įvairių institucijų 
aukšto rango pareigūnais.

Danutė Bindokienė

„Reikalaujame 
prigla udim o 

Mažosios Lietuvos prie 
Didžiosios Lietuvos”

Tai Mažosios Lietuvos lie
tuvninkų troškimo tapti vie
na, nedaloma lietuvių tauta 
ištraukėlė iš Tilžės Akto, pasi
rašyto maždaug pusmečiu po 
to, kai Vilniuje iškilmingai 
paskelbta Lietuvos nepri
klausomybė. Tuomet — 1918 
m. lapkričio 30 d. — Mažosios 
Lietuvos lietuviai žengė lem
tingąjį žingsnį ir tuo Aktu pa
reiškė savo valią, kuri dauge
lio širdyse ruseno ne metus, 
ne dešimtmečius, o šimtme
čius. „Mes lietuviai, čionai 
Prūsų Lietuvoje gyvenantieji, 
...reikalaujame priglaudimo 
Mažosios Lietuvos prie Di
džiosios Lietuvos...”, buvo rei
kalaujama tame Tilžės akte.

Šiandien mums istorija pri
mena, kad, deja, į to iškil
mingo Akto žodžius anuoment 
buvo kreipta labai mažai 
dėmesio, kaip jo nekreipta ir į 
Vilniuje paskelbtąjį Nepri
klausomybės aktą. Su vienu 
pagrindiniu skirtumu: Didžio
ji Lietuva vis tik pajėgė at
remti priešus ir išlaikyti savo 
nepriklausomybę apie dvide
šimt dvejus metus. Mažoji 
Lietuva buvo dar labiau sus
kaldyta, nuo jos atrėžiant 
Klaipėdos kraštą, kuris pri
jungtas prie Didžiosios Lietu
vos, o likusioji teritorija ir to
liau vokietinta, kol Antrojo 
pasaulinio karo pabaiga atne
šė naujus okupantus ir dar di
desnį — jau kone visuotinį, 
gyventojų sunaikinimą arba 
išblaškymą. Sovietų valdžia 
per palyginti trumpą laiką at
liko tai, ko neįstengė padaryti 
vokiečiai (nei ordinas, nei kai
zeriai, nei naciai) per kelis 
šimtmečius: pakeitė ne tik gy
ventojų sudėtį, bet panaikino 
senuosius, dar likusius lietu
viškus vandenvardžius ir vie
tovardžius, prikergdami jiems 
rusiškus. Šiandien net pačioje 
Lietuvoje daug nežinančių, 
kad Kaliningradas iš tikrųjų 
yra senasis Karaliaučius, lie
tuviškosios raštijos lopšys, ku
ris supo Mažvydą, Donelaitį, 
Rėzą, Rapalionį, Kulvietį, 
Kleiną, Bretkūną ir kitus lie
tuvių kalbos mylėtojus, ty
rinėtojus, palaikytojus.

Bet ir šiandien Karaliau
čiuje tebespinksi lietuviškumo 
kibirkštėlė. Karaliaučiaus lie
tuviai turi net lietuvišką mo
kyklėlę, susibūrę į dainos, 
tautinių šokių vienetą, praė
jusią vasarą dalyvavo Pasau
lio lietuvių dainų ir tautinių 
šokių šventėje. Tiesa, tai ne 
anie lietuvninkai, bet dau

giausia po II pasaulinio karo 
(arba jo metu) dėl įvairių 
priežasčių patekę į Karaliau
čiaus sritį ir ten pasilikę. Jų 
nedaug, jie neturtingi ir ne
stiprūs, tad negali reikalauti, 
kaip 1918 m. lapkričio 30 d., 
kad Kaliningradas vėl va
dintųsi Karaliaučiumi, kad 
nebūtų nei didžiosios, nei ma
žosios, o tik viena Lietuva!

Nedažnai ir Didžiosios Lie
tuvos vyriausybė pasisako už 
Karaliaučių, Tilžę, Gumbinę, 
Stalupėnus, Įsrutį ir kitas vie
toves, kad joms būtų grąžinti 
lietuviški vardai ir neteisė
tiems okupantams tvirtai pa
reikšta, kad prieš pusšimtį 
metų pasirašytos Postdamo, 
Jaltos ar kurios kitos ąnuome- 
tinių sąjungininkų sutartys, 
pataikaujančios, kruvinajam 
sovietų imperijos valdovui, 
jau nebegalioja. Nelikojiei So
vietų Sąjungos, tad dėl ko 
Karaliaučiuje ir apskritai Ma
žojoje Lietuvoje dar tvirtai lai
kosi okupacinės pajėgos? Ne
gana to, okupantas, pasirem
damas savo jėga ir tebeturimu 
senųjų sąjungininkų palanku
mu, reikalauja nevaržomo ke- 
lio-koridoriaus per Lietuvos 
teritoriją...

Sparčiai retėja mažlietuvių 
gretos ir užsienyje, nors dar- 
reiškiasi Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis, tebe- 
klabena tiek lietuvių, tiek ki
tataučių sąžines, priminda
mas, kad tokia padėtis vis 
dėlto yra nenatūrali, pavojin
ga. Sąjūdis Čikagoje su
ruošė ir Tilžės AkUr,"kuriam 
Šįmet lapkričio 30 d. suėjo ly
giai 80 metų, paminėjimą. Ne
teko kol kas girdėti, kad kur 
kitur ta sukaktis reikšmin
giau paminėta, tad ir kyla 
opus klausimas: kas kalbės už 
tuos, kurie jau patys kalbėti 
nebegali, kas primins Mažo
sios Lietuvos likimą, kai 
MLRS ar Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugijos narių skai
čių visiškai išskabys laikas ar 
beviltiškas nuovargis? Kol kas 
dar šios organizacijos turi 
gražių planų, kurių vienas 
reikšmingiausių — daugiato
mės Mažosios Lietuvos enci
klopedijos paruošimas ir iš
leidimas.

Tačiau mes — visi lietuviai, 
ne tik mažlietuviai — nega
lime leisti, kad ši mūsų tautos 
dalis liktų tik knygose. Ją 
grąžinti Lietuvai įpareigoja 
šauksmas: „...Reikalaujame
priglaudimo prie ... Lietuvos!”

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 

ROMANAS

Nr.76 (Tęsinys)

Įėjęs atsisėdau prie lango ir paprašiau kavos. Prie
kinė užeigos siena vėl virto tuo pačiu ledų griūties pa
veikslu. Jutau, kad jį galėčiau čia pat nukopijuoti ir 
taip tikrai atsikratyčiau, bet nieko neturėjau. Nei 
pieštuko, nei popieriaus. Kai vakar — dėjaus, apie 
juos net nepagalvojau. Mašinoje gal ir buvo, turėjo 
būti, bet mergaitė atnešė kavos, paklausė ko dar no
rėčiau ir pro mano petį ėmė žiūrėti į kiemą. Pažiū
rėjau ir aš. Apie kraislerius vaikščiojo policininkas.

— Ko tas ieško? — lyg pati savęs paklausė ir jau į 
mane pažiūrėjusi pridėjo: — Gal kokią vištą suva- 
žinėjai?

Toliau sėdį garsiai susijuokė.
— Nemačiau, nejutau ir užmigęs, rodos, nebuvau, 

— nusijuokiu.
— Ką žinai, gal pirkti nori, — įterpė kitas.
— Manau, kad nustebo vienoje vietoje pamatęs du 

vienodus.
— Ateina, pasakys.

Įėjęs pasisveikino su šeimininkėmis, paprašė ka
vos, atsisukęs peržvelgė visus ir paklausė:

— Kieno kraisleriai?
— Vienas mano, — atsiliepė kampe sėdįs jau pagy

venęs vyras.
— O kitas mano, — prisidėjau ir aš.
— Kuris tik dabar atvažiavot?
— Kai atvažiavau, jo jau buvo, — pasakiau. — Ar 

kas atsitiko? — pridėjau.
Pagalvojau, kad tos ledyno griūties persekiojamas 

galėjau gal ką nors ir užkabinti.
— Ar žinai, kokia čia greičio riba?
— Septyniasdešimt.
— O kiek važiavai?
— Gal kiek lėčiau
— Ha! Greičiau apie devyniasdešimt.
Tuo tarpu padavėja atnešė jam kavą ir kiaušinienę 

su keliom sausom lašinių riekelėm.
— Nebegalėjai pavyti? — šyptelėjusi įsiterpė dė

dama atneštą valgį ant stalo.
Nusišypsojo ir policininkas. Buvo aišku, kad jis čia 

nuolatinis.
— Būčiau. Jo laimė, kad motorą buvau išjungęs ir 

iš karto neužsivedė. Kai iš kelinto sykio užsivedžiau, 
jo nebebuvo matyti.

— Tai nežinai nė kad jis, — pasakė prie gretimo 
stalo sėdįs vyras, stambus, turbūt kurio didžiulio 
sunkvežimio vairuotojas ir dar pridėjo: — Jeigu jau 
taip greitai lėkė, tai gal nė čia nestojo.

Policininkas pasuko akis į mane.
— Ar pralenkė kas?
— Pralenkė.
— Toks pat kraisleris?
— Nežinau. Nekreipiau dėmesio.
Nemelavau. Kai pamatęs užeigą rengiausi užsukti, 

kažin kas pralėkė pro šalį, bet policininkas vargu ar 
patikėjo. Valandėlę pažiūrėjo tiesiai į veidą ir nieko 
nepasakęs įkibo į savo pusrytį. Paprašiau dar puo
duką kavos. Išgėręs pasijutau, lyg visą naktį būčiau 
ilsėjęsis. Nežinojau ar nuo kavos ar nuo pasišne
kėjimo su policininku, ledų grūsties paveikslas nuslin
ko. Žinojau, kad buvo, būčiau galėjęs net nupiešti, bet 
nebejaudino, kaip nejaudina atsiminimas kada nors 
šalia kelio matytų vaizdų. Buvo ramu. Atsisveikinau. 
Palinkėjau geros dienos ir policininkui.

— Ar toli vyksti? — nuo kiaušinienės galvą pa
kėlęs paklausė.

Pasakiau.
— Graži vieta. Ne taip vieta, kaip kalnai. — Ir at

sisukęs į kitus pridėjo: — Pora mylių prieš miestelį 
prie kalno buvo švari užeiga. Tiesiai apačioje kalno. 
Pravažiuodamas ne sykį buvau joje sustojęs. Užvakar 
atsitiko keista nelaimė. Užeigos šeimininkas nukrito 
nuo kalno ir užsimušė.

Pora vairuotojų nustebo. Jie irgi neretai tenai su
stodavo.

— Gal irgi teko kada sustoti? — paklausė vėl atsi
sukęs į mane.

— Jis buvo mano draugas, — pasakiau.
— Tai jau žinai?
— Vykstu palaidoti. Ir jeigu reikės, padėti jo pus

seserei.
— O, I’m sorry, — atsistojo ir ištiesė ranką. — Tai 

gal irgi lietuvis?, —jau pridėjo lietuviškai.
Kai pasisakiau, kad lietuvis, ir jis pasisakė kad jo 

mamė buvo lietuvė. Tėvas belgas, bet kai mainė ang
liškai nekaip temokėjo, tai namie su vaikais tekalbėjo 
lietuviškai.

Atsisveikinom lyg giminėmis tapę. Paprušė, kad 
Aldonai nuvežčiau užuojautos. Paskum susigriebęs 
užrašė savo adresą ir prašė, kad pravažiuodamas su
stočiau.

Užeiga buvo uždaryta. Kieme nė vienos mašinos. 
Net ir jų sunkvežimio nebuvo matyti. Pagalvojau, kad 
bus kur išvažiavusi, bet vos spėjau išlipti, kai atsivėrė 
durys ir išbėgo Aldona, lyg botų prie lango stovėjusi ir 
laukusi. Be žodžio apsikabinome.

— Pavargai? — pasakė paleidusi.
Tik papurčiau galvą. Apkabinimas taip užėmė 

kvapą, kad negalėjau prašnekti. Negalėjau atsiminti, 
kad kada kitą kartą būtų taip atsitikę.

— Juk turbūt tom pačiom akim? Ar buvai kur su
stojęs?

Per jos klausimus atgavau kvapą. Pasakiau kur 
buvau sustojęs ir kaip susipažinau su lietuviu polici
ninku. Atsiminė ir ji. Vis prašydavęs lietuviškos pau
tienės, tokios, kokią ją namie kepdavusi. (B.d.)
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Nors Lietuvos Respublikos 
prezidentas ir jo žmona Alma 
jau išvyko iš Vašingtono, ta
čiau vis dar malonu prisiminti 
jų buvimą čia, ir ypač, įdomius 
susitikimus su Alma Adam
kiene.

Svečių sutikimas
Antradienį, spalio 20-tosios 

dienos vakarą į Reagan Na
tional oro uostą susirinko ne
mažas būrys Vašingtono lietu
vių, kad sutiktų Lietuvos Res
publikos prezidentą Valdą 
Adamkų, Almą Adamkienę ir 
delegaciją, skrendančią iš Či
kagos. Nors jau buvo daugiau 
kaip dešimta valanda vakaro, 
tačiau visi susirinkusieji, pa
kilios nuotaikos, kartu su am
basadoriumi Stasiu Sakalaus
ku ir Jūrate Sakalauskiene 
laukėme mums taip artimo ir 
mielo Lietuvos prezidento ir 
žmonos. Lėktuvas iš Čikagos 
atskrido laiku, ir susirinkusie
ji pagal diplomatinį protokolą 
sustojo ir laukė, kada galės 
pasveikinti * prezidentą, jo 
žmoną ir delegacijos narius. 
Be ambasadoriaus ir jo žmo
nos į susitikimą buvo atvykęs 
mąjoras Valdemaras Sarapi- 
nas, LB tarybos pirmininkas 
Donatas Skučas, JAV LB In
formacijos centro vedėja Aud
ronė Pakštienė, LB Vašingto
no skyriaus valdybos nariai su 
pirmininku Viktoru Naku, 
ambasados darbuotojai ir keli aiškinimų ir nuosekliai ap 
Vašingtono lietuvių jaunimo žiūrėjo šią parodą. Po parodos dalyvavę dvylika dailininkų, 
atstovai. Sveikinimo metu nuo apžiūrėjimo žuvusiems ba_ kurių trys buvo moterys: Da- 
JAV LB, Vašingtono LB ir nuo gerbti prie amžinosios ugnies lia Alekna, Irena Mitkus ir 
atskirų asmenų buvo įteiktos buvo padėtas vainikas, ir pasi- Zita Sodeika, Vedąja šį kąta- 
gėlės Almai Adamkienei. Ro- rašyta muziejaus svečių kny- logą su džiaugsmu ir padėka 
mas Kasparas .Amerikos bai- goję. Po Holocausto muziejaus priėmė. Alma Adamkienė kar
šo” lietuvių skyriaus darbuoto- Alma Adamkienė atsiskyrė . tu su Vašingtono ir jo apylin-

nuo bendros delegacijos ir kar
tu su Jūrate Sakalauskiene 
pradėjo savo trečiadienio die
nos programą.

jas, surengė trumpą pasikal
bėjimą su prezidentu. Viskas 
vyko nepaprastai greitai ir per 
keletą minučių svečiai dingo 
iš oro uosto. Pasiėmę svečią, 
A. Adamkienės patarėją Jani
ną Šarkuvienę, ir mes išvažia
vome. V. Adamkus ir A. 
Adamkienė turėjo tiek daug 
susitikimų Vašingtone, kad 
galima buvo tik stebėtis jų iš
tverme ir nepailstama energi
ja. Nors Almos Adamkienės 
programa pynėsi su preziden
to programa, tačiau trečiadie
nį ir ketvirtadienį Almai 
Adamkienei buvo sudaryta

džiaugti tiktai vienu ekspo- 
Atvykus į šį didingą muzįie-', nuojamu didžiuliu dailininkės 

jų, skirtą moterų menui, Mu- Mary Strasevičius spalvingu 
ziejaus direktorė Constance moderniu meno paveikslu. Ap- 
Battle Almai Adamkienei įtei- žiūrėjusios muziejų leidomės 
kė didžiulę gėlių puokštę ir žemyn tais didingais marmu- 
trumpai supažindino su šio riniais laiptais, užsukome į
muziejaus istorija ir architęk- muziejaus krautuvėlę, kurioje l^ųrią atidžiai fisu šypsena 
tūra. Šis darantis įspūdį pąs- buvo daug gintaro papuošalų, išklausydavo, mielai atsaki- 
tatas, esantis Nevv Yorko ir Po to skubėjome į Carlton nėjo į jai pateiktus klausimus, 

speciali, ją dominanti progra- 13-tos gatvės sankryžoje, buvo viešbutį, į priešpiečius su, Al
ma, kurioje kartu dalyvavo ir suprojektuotas architekto ma Adamkiene. Susitikimas, su ICAF

direktoriumi

Ketvirtadienį, spalio 22 die
ną Almos Adamkienės progra
ma prasidėjo vienuoliktą va
landą. Ji susitiko su dr. Ash- 
faq Ishag, Tarptautinio vaikų 
pieno fondo direktoriumi (In
ternational Child Art Founda
tion r— ICAF). Ši organizacija 
vienija 8-12 metų menu besi
dominčius vaikus. Šiame su
sitikime dalyvavo ir kiti du šio 
fondo direktoriai, kelios šios 
organizacijos atstovės, amba
sadoriaus žmona Jūratė Saka
lauskienė, ponios Almos pa
tarėją Janina Šąrkųvienė ir 
Adriana Henley, ambasados 
darbuotoja ir Almos Adam
kienės programos koordina
torė. Tai buvo tikrai įdomus 
susitikimas. Indų kilmės dr. 
Ashfaų Ishag su nuoseklumu 
išaiškino savo organizacijos 
tikslus ir kvietė A. Adamkienę 
ir Lietuvos vaikus įsijungti į 
šią programą. Šios organizaci
jos tikslas, teigė dr. Ishag, per 
meną ir kūrybingumą sujung
ti visus to, paties amžiaus pa
saulio vaikus, įžvelgti vaikų 
sugebėjimus, stengtis, kad pa
tys vaikai susipažintų, įver
tintų ir gerbtų kitų kraštų 
kultūras, žengiant į istorinį 
naują šimtmetį. Dabai- šiai or
ganizacijai priklauso ir jos

Spalio 22 d. Vašingtone kalbasi „International Child Art Foundation (ICAF)" direktorius dr. Ashfag Ishag, am- programą vykdo 60-80 įvai- 
basados tarnautoja Adriana Henley ir Alma Adamkienė. Nuotr. Elvyros Vodopalienės riaušių pasaulio valstybių. Si

Susitikime su „International Child Art Foundation (ICAF)" direktoriumi ir darbuotojais Vašingtone. Nuotrau
koje: Janina Šarkuvienė, A. Adamkienės patarėja (antra iš kairės), Alma Adamkienė (viduryje), ICAF direkto
rius dr. Ashfag Ishag (trečias iš dešinės) ir Jūratė Sakalauskienė (antra iŠ dešinės).

ambasadoriaus žmona Jūratė 
Sakalauskienė, Almos Adam
kienės patarėja Janina Šarku
vienė ir keletas vietinių visuo- 
menininkių.

Holocausto muziejuje

Trečiadienį, spalio 21 dieną, 
jau anksti iš ryto nustatytu 
laiku atvykome prie Holocaus
to muziejaus ir laukėme at
vykstančio prezidento ir jo 
žmonos. Prezidentas buvo sau
gomas labai griežtai — ne
turėdami specialaus ženkliu
ko, negalėjome įeiti net ir į šio 
muziejaus koridorių. Turėjo
me laukti lauke, nors tą rytą 
pūtė šaltas vėjas. Atvykus 
prezidentui ir jo žmonai, kar
tu su ambasadoriumi ir jo 
žmona, visa delegacija ir sve
čiai buvome įleisti į vidų. Čia 
gavome ir tuos specialius 
ženkliukus, kurių vėliau, atro
do, ir nereikėjo rodyti.

Šiame muziejuje preziden
tas su žmona apžiūrėjo „Kav- 
no Ghetto” parodą. Šioje su
krečiančioje parodoje yra paro
dytas Kauno geto žydų gyveni
mas. Rodomi dokumentai, nu
žudytų asmenų sąrašai, girdė
ti pasikalbėjimai, rodomi Nu
rinkti įvairūs daiktai, nuo
traukos, detalės iš laiškų ir 
kiti dokumentai. Prezidentas 
ir Alma Adamkienė su susi
kaupimu, atidžiai, klausėsi

Valstybiniame muziejuje, 
skirtame moterų menui

Vašingtono Valstybinį moterų menui skirtą muziejų apžiūrėjus. Viduryje stovi Alma Adamkienė, kairėje - 
Jūratė Sakalauskienė, Janina Šarkuvienė, dešinėje pirmoje eilėje - Dalia Lukienė, Gražina Narkus Kramer,
Ramutė Aidienė ir muziejaus darbuotojos.

Waddy Butler Wood, kaip ele
gantiško renesanso atgimimo 
stiliaus pastatas, iškilęs 1907 
metais. O muziejus po restau
ravimo oficialiai įsikūrė 1987 
metais. Šiame erdviame ir ele
gantiškame muziejuje su di
dingais vidaus marmuriniais 
laiptais, vadinamais „Grand 
Staircase” yra sukaupta ne tik 
moterų dailininkių ir skulpto
rių menas (nuo 16 šimtmečio 
iki mūsų dienų), bet ir moterų 
menui skirta biblioteka kaj-tu 
su mokslo tyrimo centru. Bib
liotekoje matėme retų knygų 
parqdą, jų iliųstratorės — mo
terys. Tuo pačiu Vašingtono 
visuomenininke bibliotekinin
kė Dalia Lukienė muziejaus 
bibliotekos vedėjai įteikė me
no katalogą, kuris buvo išleis
tas 1973 m., kai vyko lietuvių 
męno paroda didžiojoje Corco- 
ran meno galerijoje. Joje buvo

kių lietuvėmis apžiūrinėjo šį 
ųiųzięjų daugiau kaip, valan
dą. Čia taip pat turėjo įvykti 
lietuvių moterų dailininkių 
paroda, tačiau dėl kažkokių 
priežasčių paveikslai laiku ne
atėjo. Buvo galima pasi-

Priešpiečiai su 
A. Adamkiene

Privažiavus prie šio viešbu
čio, didelį įspūdį padarė plevė
suojanti trispalvė, kabanti ant 
priekinio viešbučio fasado. 
Pats viešbutis dvelkė senove 
ir prabanga. Viešbučio resto
rane — tviskantys šviestuvai, 
milžiniška gėlių puokštė, sta
lai, papuošti rausvais rožių 
žiedais. LR prezidento žmona 
Alma Adamkienė ir ambasa
doriaus žmona Jūratė Saka- 
ląuskienė savo elegantiškumu 
ir grožiu kėlė pasididžiavimą 
visiems. Į šiuos priešpiečius 
susirinkusias viešnias (jų tar
pe buvo ambasadorių ir Kong
reso atstovų žmonos) pasveiki
no ambasadoriaus žmona Jū
ratė Sakalauskienė, padėkojo 
visoms atsilankiusioms ir pa
linkėjo Almai Adamkienei 

ažios viešnagės Vašingtone, 
ie priešpiečįai buvo lyg ku

linarijos meno pąroda, kiek
vienas patiekalas buvo ne tik 
skanus, bet ir meniškai išdės
tytas, padavėjai dirbo neprie
kaištingai. Po šių priešpiečių, 
padėkoję Jūratei Sakalauskie
nei ir Almai Adamkienei, sku
bėjom į Amerikos Katalikų 
universitetą, kurį prezidentui 
Valdui Adamkui buvo suteik
tas teisės daktaro garbės var
das. Tuoj pat po šios iškil
mingos programos vėl skubė
jome į prezidento garbei su
ruoštą diplomatinį priėmimą 
Lietuvos Respublikos ambasa
doje. Šiuose prieisimuose da
lyvavo ir Alma Adamkienė. Ji 
buvo nuolat apsupta svečių,

Nuotr. Elvyros Vodopalienės

organizacija taip pat kas ant
rą mėnesį leidžia ir spalvingą, 
pilną informacijos „Child Art” 
žurnalą. Dr. Ashfaų Ishag pa
aiškino, kad kitą vasarą, 1999 
m. liepos mėnesį, Vašingtone 
vyks „Vaiko menas 2000 fes
tivalis”, kuriame vaikai „įsi
vaizduos naują šimtmetį”. Tuo 
pačiu metu parodos ir meno 
festivaliai bus surengti skir
tingose valstybėse. Dr. A. 
Ishag kvietė lietuvių vaikus 
dalyvauti šioje programoje, iš
rinkti vieną mergaitę ar ber
niuką, kuris kartu su savo tė
vu ar motina ir mokytoja ki
tais metais galėtų atvykti į šį 
rengiamą „Vaiko menas 2000 
festivalį”. Už gyvenimą Va
šingtone jaunam menininkui 
ir jo palydovams ši organizaci
ja sumokės. Reikės tik už ke
lionę užsimokėti. Alma Adam
kienė, atidžiai išklausiusi dr. 
Ishag ir pateikusi dar keletą 
klausimų, sutiko šiame festi
valyje dalyvauti. Po šio susiti
kimo Alma Adamkienė, kuri 
labai rūpinasi Lietuvos vai
kais, teigė savo palydovėms, 
kad šis festivalis bus puiki 
reklama Lietuvai ir puiki pa
tirtis jaunai mergaitei ar ber
niukui išrinktiems dalyvauti 
šiame festivalyje. Ji teigė, kad 
tikrai suras būdų, kaip apmo
kėti kelionę trims asmenims. 
Tai bus įdomu matyti jaunus 
lietuvaičius kitą vasarą Va
šingtono meno vaikų festiva
lyje!

Van Gogho parodoje ir 
susitikimas su LB

Ketvirtadienio programa tę
sėsi. Po ilgesnės pietų per
traukos pusę šešių vakaro vėl 
susitikome prie Nacionalinės 
Meno Galerijos, norėdami ap
žiūrėti garsaus Van Gogh pa
rodos. Nors muziejus oficialiai 
užsidarė penktą valandą, ta
čiau ir po uždarymo prisirinko 
didelis būrys lankytojų, kurie 
kartu su mumis buvo įleisti 
apžiūrėti šią labai populiarią 
meno parodą. Šiame muzieju
je Alma Adamkienė specialios 
palydos neturėjo ir, gavę į

Almos Adamkienės patarėja Janina 
jaus Vašingtone.

Šarkuvienė prie Holocausto muzie- 
Nuotr. Elvyros Vodopalienės

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 

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

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773) 581-8654

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

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

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

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

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

Tel. 708-201-0586.

Ieškome darbininkų
paruošt sunkvežimius 

dažymui. 
Kreiptis: Steve,

tel.708-396-1515

Baltic Bakery praneša, kad 
Šakočius (Baumkuchen) galima

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

4627 S. Hermitage Avė.
Galime pristatyti į Čikagos 
pietvakarių priemiesčius.

Gruodžio 12 d. 8 vai. vak. Jaunimo cen
tre, gruodžio 13 d. 3 vai. p. p. — PLC 
Lemonte visus, mėgstančius linksmą 
kaimiška ir „kantrią” (country) muziką, 
smagų šoki, i koncertą kviečia 
dainininkas VIRGIS STAKĖNAS. 
Ištroškusieji galės atsigaivinti bare.

BALTIA EXPRESS- 
CO LTD.

PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS
MENEDŽ. ALGIMANTAS BARNIŠKIS

KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
AIR CARGO

Priimami iki GRUODŽIO 4 d. kasdien 
7269 s. Harlem Avė., Bridgeview, IL 60455 

TEL. 1-800-SPARNAI /1-800-772-7624 
1554 Carmen Drive, Eik Grove Village, IL 60007 

TEL. 1-800-AMBER XP /1-800-262-3797 
JAUNIMO CENTRE šeštadieniais 

nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. dienos

juostelę įrašytą pasakojimą 
apie šią parodą, galėjome as
meniškai džiaugtis ir grožėtis 
šio garsaus menininko pa-

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
y REALTORS

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

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blemai

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702,

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

PARDUODAME automobilį, 1989 
Buick LeSabre, išvažinėta 60,050 
mylių. Automobilis labai gerame 

stovyje. Kaina $4500.
Kreiptis pas kun. V. Rimšelį, 
„Draugo” tel. 773-585-9500, 

arba vienuolyno tel. 773-767-1687

veikslais. Po šios parodos ap
žiūrėjimo Alma Adamkienė 
vėl prisijungė prie prezidento 
ir aštuntą vai. vakaro vyko į 
JAV Aplinkos Apsaugos Tei
sės Instituto suruoštą iškil
mingą LR prezidento ' V. 
Adamkaus pagerbimą ir apdo
vanojimą. Si iškilminga prog
rama ir vakarienė baigėsi po 
dešimtos valandos vakaro, ta
čiau Alma Adamkienė dar pa
kvietė keletą svečių į Carlton 
viešbutį, kuriame buvo apsi
stojusi, išgerti vyno taurę ir 
pasisvečiuoti. Buvo malonu 
prisiminti kartu Vokietijoje iš
gyventas dienas, pasveikinti 
prezidentą ir stebėtis Almos 
Adamkienės ištvermingumu.

Penktadienis buvo skirtas 
lietuvių bendruomenei. Susi
tikimas su prezidentu ir jo 
žmona įvyko dvyliktą valandą 
Lietuvos ambasadoje. Prezi
dentas ir A. Adamkienė ilgai 
buvo apsupti gausaus būrio 
vietinių ir iš toliau atvykusių 
svečių, pažįstamų ir draugų. 
Visiems jie rado laiko nusišyp
soti, ranką paspausti. Būdami 
pakilios nuotaikos atsisveiki
no, sakydami: „Iki kito karto, 
Lietuvoje!”.

Elvyra Vodopalienė



ATSISVEIKINANT SU AtA 
LIUDVIKA DUBAUSKIENE

Po keletos metų kankinu
sios ligos, š.m. rugsėjo 28 d. 
Amžinybėn iškeliavo mokyto
ja Liudvika Dubauskienė. Di
deliame nuliūdime liko sūnus 
Stasys su žmona ir trys vai
kaičiai, brolis Jonas Gustai
nis Lietuvoje, dukterėčios 
Gražina, Eufrozina ir sūnus 
Egidijus.

Velionė 49 metus išgyveno 
Amerikoje — Cicero ir vėliau 
Clarendon Hills. Priklausė 
ALTui, BALFui, Cicero jūrų 
šaulių „Klaipėda” kuopai ir 
RLB.Velionė rugsėjo 30 d. bu
vo pašarvota Jean Vance lai
dotuvių namuose, Cicero, IL.

Atsisveikinimui 7 v.v. vado
vavo jūrų šaulių „Klaipėda” 
kuopos vadas Juozas Mikulis, 
atsisveikinęs su velione kuo
pos vardu. ALTo Cicero sky
riaus vardu žodį tarė Zuzana 
Juškevičienė. BALFo vardu 
— dr. Bronė MotuŠienė, RLB 
vardu Aldona Brusokienė.

Po atsisveikinimo dalyviai 
sugiedojo „Marija, Marija” ir 
Lietuvos himną. Velionė tau
tiniais drabužiais buvo pa
šarvota gražiame ąžuoliniame 
karste, kurį dengė Lietuvos 
trispalvė.

Spalio 1 d., po gedulingų šv. 
Mišių Cicero Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje velionė bu
vo nulydėta ir palaidota Mt. 
Auburn kapinių mauzoliejuje, 
Stickney, IL. Karstą dengusi vė
liava buvo įteikta sūnui. Bai
giant laidojimo apeigas, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Po to visi buvo pakviesti ge
dulo pietums.

A.a. Liudvika Dubauskienė 
gimė Lietuvoje, Šakių apskri
tyje, Griškabūdyje, pasitu
rinčio ūkininko šeimoje. Bai
gusi mokytojų seminariją, 
tapo mokytoja. Buvo šaulė 
nuo pat organizacijos įsikū
rimo. Buvo gera mokytoja — 
mylėjo vaikus ir savo profe
siją. Kiek pamokytojavusi iš
tekėjo, bet neilgai teko 
džiaugtis šeimynine laime — 
1940 m,. Sovietų Sąjungai 
okupavus Lietuvą, jau pirmo
siomis dienomis jos vyras 
buvo suimtas ir sušaudytas. 
Jos laimė, kad turėjo sūnelį, 
kuris jai buvo vienintelė pa
guoda. Dievas saugojo ir glo
bojo moterį su jaunučiu ber
niuku, kad nepateko į pir
mąjį vežimą Sibiran, nes 1941 
m. birželio 22 d. prasidėjęs 
vokiečių—rusų karas sus
tabdė trėmimus. Antrą kartą 
rusams okupuojant Lietuvą, 
L. Dubauskienė su sūneliu 
1944 m. pasitraukė Vokieti
jon, kurioje teko išbūti maž
daug 5 metus. Gyvenimas bu
vo gana sunkus. Prasidėjus 
emigracijai, Liudvika Dubau
skienė su sūneliu 1949 m. pa
siekė Ameriką. Apsigyveno 
Cicero mieste, nes ten buvo 
jos brolis. Čia dirbo įvairius 
darbus, o sūnus lankė mo
kyklą. įsisteigus lituanistinei 
mokyklai, Liudvika joje mo
kytojavo, kartu augindama ir 
auklėdama savo sūnų, kuris 
studijavo ir baigė elektros 
inžineriją. Sveikatai pradėjus 
negaluoti, L. Dubauskienė 
nutraukė darbą mokykloje. Ji 
priklausė kelioms patrio
tinėms organizacijoms — AL
Tui, BALFui, jūrų šaulių ,, 
Klaipėda” kuopai ir RLB. 
Sūnus vedė ir susilaukė 3 
vaikaičių, kurie labai mylėjo 
savo močiutę.

Nors velionė gyvenime pa
tyrė vargo, Dievas ją apdova
nojo ilgu amžiumi. Velionė 
buvo nuoširdi patriotė ir 
praktikuojanti katalikė, kas 
sekmadienį lankiusi bažny
čią. Iš visos širdies troško 
Lietuvai laisvės; savo darbu 
ir našlės skatiku rėmė Lietu
vos Laisvinimo veiksnius ir, 
sveikatai leidžiant, dalyvavo 
jų organizuojamose demonst-

Liudvika Dubauskienė.

racijose. Per BALFo šalpos or
ganizaciją rėmė vargstančius 
Lietuvoje. Visur jos darbšti ir 
dosni ranka prisidėdavo.

Savo sūnų užaugino ir iš
auklėjo geru Lietuvos patrio
tu, dalyvaujančiu lietuviškoje 
veikloje. Jis daug metų yra 
ALTo centro valdybos sekre
torius. Nuostabu, kad nors 
buvo labai jaunas, kai teko 
apleisti tėvynę, jis prisimena 
ir sako: „Palikome Tėvynę 
1944 metais per Šv. Onos at
laidus.”

Velionė savo pavyzdžiu ir 
darbais yra daug nusipelniusi 
Lietuvai. Tai buvo pavyzdin
ga lietuvė moteris ir motina. 
Negalėjusi atsigulti tėviškės 
ošiančių medžių pavėsyje, 
amžino poilsio vietą rado 
Amerikos žemėje. Ilsėkis ra
mybėje, gerojo Dievo globoje.

Ant. Repšienė

A. A. PIJUS 
JAUNUTIS NASVYTIS

Lapkričio 7 d. Clevelando 
lietuviai, palydėdami į Am
žinuosius namus, atsisveikino 
su a.a. Pijumi Jaunučiu Nas- 
vyčiu, vienu iš gausios ir 
žinomos Nasvyčių šeimos na
riu. Inžinierius J. Nasvytis 
(1919.7.11-1998.10.17) gimęs 
Kalnėnuose, Jurbarko vlsč., 
Raseinių apskr., mirė ilgos 
leukemijos ligos iškankintas 
Hartfordo CT. slaugos na
muose, palikdamas liūdinčią 
dukrą Aldoną Nasvytytę-Sath- 
erthvvaite, sūnų Vytautą, se
serį Birutę Nasvytytę-Sme- 
tonienę, gimines ir bičiulius.

Jaunutis, taip jis Clevelande 
buvo visų vadinamas, baigęs 
VDU Kaune inžineriją, tech
niškuosius mokslus gilino 
Dresdeno ir Stuttgarto uni
versitetuose. Dirbo lėktuvų 
pramonėje, pasiekė aukštų 
įvertinimų, gavęs kelioliką 
patentų, išradęs patobulinimų 
lėktuvų mechanikoje. Didžiu
lės TRW lėktuvų bendrovės 
buvo pasiųstas į Anglijos 
„Concord” — sprausminių lėk
tuvų bendrovę, kur sukonstra

Šv. Kotrynos bažnyčia Vilniuje. Nuotr. Alberto Kerelio

vo kuro tiekimo sistemos pato
bulinimą. Jo išradimai ir šian
dien tebėra naudojami lėktu
vų pramonėje. Pasitraukęs 
pensijon, parašė net tris šios 
srities mokslines studijas.

Nuo pat įsikūrimo, 1948 m. 
Clevelande, Jaunutis stipriai 
ir sėkmingai jungėsi į kul
tūrinę, sportinę, visuomeninę 
bei politinę veiklą. Jį matėme 
Čiurlionio ansamblio eilėse, 
kaip dainininką, kaip ansam
blio valdybos pirmininką (19- 
51-1959), „Tėvynės garsų” — 
lietuviškųjų radijo transliacijų 
iniciatorių ir trejus metus va
dovavusį transliacijoms, spor
to klubo „Žaibas” vieną iš stei
gėjų ir dalyvių, ypač pasi- 
reiškusio stalo tenise. Nesveti
mas Jaunučiui buvo ir spau
dos darbas. Buvo „Dirvos” re
dakcijos narys, ten rašė, lai
kas nuo laiko pasirodydavo jo 
straipsnių ir techniškoje bei 
bendroje lietuviškoje spau
doje. Apie savo profesinę ir vi
suomeninę veiklą P. J. Nasvy
tis yra palikęs išsamų rank
raštį. Ir persikėlęs į Hart
fordą, CT., tęsė savo visuo
meninę, kultūrinę veiklą, ne
pamiršdamas aplankyti ir Cle
velando. Hartforde jis atgaivi
no lituanistinę mokyklą.

Velionio nueitas kelias, iš
ryškinęs jo neeilinius talen
tus, ir palikti gilūs veiklos 
pėdsakai, gražiai prisiminti jo 
paskutiniame „Sudie” Cleve
lando lietuvių parapijos Dievo 
Motinos šventovėje ir Lietuvių 
namuose vykusiose atsisveiki
nimo pusryčiuose. Jaunučio 
palaikų urna bus nugabenta 
Lietuvon.

Šeštadienį, lapkričio 7 d., 
11:30 v.r. už P. J. Nasvytį Pri
sikėlimo Mišiose dalyvavo 
daug jo artimųjų ir klevelan- 
diečių. Šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą sakė kleb. kun. G. Ki- 
jauskas, S.J. Giedojo sol. 
sopranas Virginija Bruožytė- 
Muliolienė.

Vilija Nasvytytė-Klimienė 
buvo šios liūdnos netekties 
prisiminimų vadovė. Prieš vai
šes maldą sukalbėjo kun. G. 
Kijauskas. Rašytoja-žurna- 
listė Aurelija M. Balašaitienė 
savo žodyje trumpai stabtelėjo 
ties ryškiausiais Jaunučio gy
venimo momentais. Ji savo 
žodį baigė velionio garbei 
parašytu lyriniu eilėraščiu — 
ode. Lietuvos Respublikos 
garbės konsule Ingrida Bub
lienė dėkojo ir priminė velio
nio meilę Lietuvai ir jos 
žmonėms. Jo vaikams įteikta 
lietuviška juosta su įaustu 
„Lietuva brangi” tekstu. Dr. 
Vytautas Maurutis kalbėjo 
„Vilties” draugijos vardu. Ve
lionio, kaip tautinės srovės 
darbuotojo, darbai ilgai nebus 
pamiršti. Dr. Stepas Matas, 
kartu su Jaunučiu pirminin
kavęs Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
valdybai, pabrėžė jo organiza
vimo talentą ir jo pelnytą 
įvertinimą technikos srityje- 
išradimais bei patentais lėk

tuvų pramonėje. Algirdas 
Bielskus, lietuvių sporto vete
ranas ir entuziastas, sakė 
netekęs vieno iš savo geriau
sių draugų, atleto, stalo teniso 
čempiono, ŠALFASS-gos dar
buotojo, sporto rėmėjo, talki
ninko įvairiuose renginiuose 
bei rungtynėse. Poetas Balys 
Auginąs, poetišku ir stilingu 
žodžiu grįžo į Vokietįjos lai
kus, kai prasidėjo jų nuoširdi 
draugystė, kuri ir Clevelande 
tęsėsi ilgus metus, atkuriant 
„Tėvynės garsų” transliacijas, 
originaliai pradėtas „Dirvos” 
leidėjo ir red. Kazio Karpiaus. 
Vladas Plečkaitis, ilgametis 
„Čiurlionio” ansamblio daini
ninkas, solistas ir pirmininkas 
trumpai prisiminė Jaunučio 
įnašą į „Čiurlionio” ansamblio 
sėkmingą veiklą. Jo 8 metų 
pirmininkavimo gražūs rezul
tatai aiškiai byloja apie tą lai
kotarpį, išleidžiant Alfonso 
Mikulskio kūrybą. Gauta 
daug užuojautų raštu. Per
skaitytas PLB pirm. Vytauto 
Kamanto laiškas. Tautos fon
das, dr. Viktoras Stankus, Lie
tuvos Tautininkų sąjunga ir 
kitos organizacijos liūdi atsis
veikinant su šakotos lietuvių 
išeivijos veikėiu.

Atsisveikinimas su Pijum 
Jaunučiu Nasvyčių buvo baig
tas jo dėdės pianisto Antano 
Smetonos prisiminimų žiups
neliu iš to meto, kai Jaunutis 
dirbo Anglijoje ir suorganizavo 
eilę Antano koncertų tame 
krašte. Jo garbei pianistas čia 
paskambino Ludwig van Bee
thoven „Mėnesienos sonatą”. 
„Lietuva brangi” garsų aidai 
palydėjo dar vieno mūsų iš
eivijos bendrakeleivio dar
bingų dienų prisiminimą. Ar į 
lietuviškosios išeivįjos darbuo
tojų eiles dar įsijungs naujų 
Jaunučių Nasvyčių?!

Vacys Rociūnas

DAR KELI ŽODŽIAI 
JONO ŽUKAUSKO

ATMINIMUI

Kuomet šių metų lapkričio 
21 dieną į PL centrą Lemonte 
tradiciniam pokyliui ir savo
tiškai derliaus šventei rinksis 
Čikagos „Lituanicos” futbolo 
klubo nariai, rėmėjai bei 
draugai, pobūvio salėje jau 
nematysime vieno svarbiau
siųjų šio klubo narių žaidėjo, 
trenerio, rėmėjo ir didelio vi
sų mūsų draugo Jono Žu
kausko. Jis net 40 metų buvo 
aktyvus šio klubo narys, net 
ir prieš pat savo netikėtą ligą 
žaidė klubo veteranų koman
doje, o kiek anksčiau dar tre
niravo klubo vyrų vienuolikę.

J. Žukauskas lygiai prieš 
metus įvykusiame tradicinia
me pokylyje buvo pagerbtas 
kaip vienas iš klubo žymiųjų 
narių ir jam buvo įteiktas at- 
žymėjimo ženklas. Jonas, jo 
žmona Irena, sūnus Tomas 
buvo neatskiriama klubo da
lis. Ir atrodė, kad jis visada 
bus su mumis, kol tik šis klu
bas gyvuos.

Tačiau likimo buvo kitaip 
lemta: J. Žukauskas po neil
gos, bet sunkios ligos apleido 
gyvųjų eiles rugsėjo 6 dieną, o 
rugsėjo 10 d. atgulė amžinam 
poilsiui Šv. Kazimiero kapi
nėse Čikagoje. Jis buvo taip 
visų mėgstamas ir gerbiamas, 
kad ir koplyčioje, ir bažnyčio
je, ir laidotuvėse dalyvavo re
kordinis žmonių būrys. Jų 
tarpe turbūt buvo visi „Li
tuanicos” klubo nariai, trys iš 
jų — Alberto Glavinskas, Al
fredas Kiemaitis ir Don Bran- 
donisio buvo karstanešiais. 
Koplyčioje ir bažnyčioje skam
bėjo Čikagos Lietuvių operos 
ir Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos chorų giesmės, 
kuriomis buvo prisimintas 
mūsų Jonas.

Dabar lieka supiltas naujas 
kapas šv. Kazimiero kapi
nėse, kuris bylos apie šį neei

linį vyrą. Tačiau dar ilgai 
mes prisiminsime nuveiktus 
jo didelius darbus ne vien tik 
„Lituanicos” klube, bet ir ki
tose srityse, kur Jonas darba
vosi. Ir visur jo pasiges ne 
tik „Lituanica”, bet ir chorai, 
skautai, žmona, sūnūs, arti
mieji, visi jo bendradarbiai ir 
pažįstami.

E.Š.

NUOTYKIŲ IEŠKOTOJOS

(Atkelta iš 2 psl.)
tinai neatsisveikinome, žino
damos, kad bendrausime šį 
vakarą. Išlipusios ant kranto 
jautėme keistą žemės siūba
vimą, kuris sukėlė ilgesį grįžti 
į laivą. Sugrąžinę nardymo 
reikmenis, nuskubėjome į 
mums paskirtą kambarį, ku
riuo dalinomės su naujai atvy
kusiomis amerikietėmis skau
tėmis iš pietinio pakraščio. 
Jos ruošėsi panašiai kelionei 
mišriame skautų vienete, to
dėl klausė patarimų ir domė
josi mūsų įspūdžiais. Kai pasi- 
gyrėme, kad taupydamos laive 
gėlą vandenį, dvi dienas ne- 
simaudėme dušuose, jos labai 
keistai į mus pasižiūrėjo ir 
nutrūko mūsų kalba. Apsit
varkius, Laura pateikė šiai 
kelionei įvertinti apklausinė
jimo anketas. Atlikusios už
duotį, pradėjome dainuoti 
savo mėgiamiausias skautiš
kas dainas. Susidomėję prisi
statė du jauni vadovai, kurie 
mums padainavo amerikietiš
kų skautiškų dainų. Po vėlia
vos nuleidimo, šiandien sugrį- 
žusioms trims įguloms bei jų 
kapitonams buvo suruošta 
ypatinga havaietiško pobūdžio 
„Luau” vakarienė ir laužas. 
Dalyviai atėjo pasipuošę mar
gais, gėlėtais marškiniais. 
Valgėme įvairiai paruoštus 
žuvies patiekalus, žaidėme 
vikrumo žaidimus ir dalino
mės atmintinais įvykiais. Mū
sų kapitonas Chris, kaip be
sididžiuojąs tėvas, mus fotog
rafavo iš visų pusių. Lauže 
kiekviena įgula trumpai save 
pristatė ir suvaidino nuotykį 
iš kelionės. Buvo išdalinti 
įvairūs pažymėjimai ir stovyk
los ženklai. Buvome paprašy
tos padainuoti lietuviškai. Pa- 
sididžiuodamos dainavome sa
vo pamiltas lietuviškas dai
nas. Džiugu būti lietuve! Ka
pitonas pakvietė dar kartą ant 
laivo šeimyniškam atsisveiki
nimui. Mes padainavome apie 
šią kelionę sukurtus kupletus 
ir įteikėm prisiminimui žvakę, 
o jis perskaitė savo parašytą 
kupletą. Atsisveikinom pasi- 
žadėdamos jam parašyti ir 
niekad jo neužmiršti. Grįžu
sios, vienos žaidė tinklinį nau
jų pažįstamų tarpe, kitos ap
lankė stovyklos krautuvėlę, o 
kelios pasidavė siūbuojan
čioms lovoms.

Ketvirtadienis, liepos 2 
d., 1998 m.

Greitai kėlėmės, nes laukė 
paskutiniai įsipareigojimai. 
Nusipraususios skubėjome iš
valyti kambarį prieš eidamos į 
vėliavos pakėlimą. Tvarkingai 
uniformuotos išsirikiavome 
paskutinį kartą „Sea Base” ri
kiuotėje. Suskambėjo JAV 
himnas ir vienetų šūkiai. Ne
tikėtai prieš pusryčius atsira
do mūsų vairuotojas su auto
busiuku. Laura į dėžę sukrovė 
pusryčiams vaisių, bandelių, 
sausų javainių ir pieno. Tikra 
skautė! Trumpai atsisveikinu
sios su Laura, susėdome kelio
nei į oro uostą ir namus. Oro 
uoste patekome į ankstyvesnį 
skrydį, tad pasiekėm Čikagą 
dienos šviesoje. Kaip greit 
prabėgo ši nuostabi kelionė. 
Skautė linksmi, todėl gera 
nuotaik. prisiminėm šios ke
lionės nuotykius ir įsigytą pa
tirtį. Dabar nekantriai lau
kiame tolimesnių progų tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui, tobulindamos save.

M.U.
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DVYLIKOS IR SEPTYNERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTYS

AtA AJA.
RAMINTA ONA

PRAPUOLENIENĖ IZOKAITIENĖ
IZOKAITYTĖ 1991.XII.12

1986.XII. 1
Su dideliu liūdesiu prisimename šiuos mums brangius 

asmenis.
Šioms sukaktims paminėti, šv. Mišios už jų sielas 

atnašaujamos Tėvų Marijonų koplyčioje, prie „Draugo”, 
1998 m. gruodžio 1 d. ir gruodžio 12 d.

Prašome maldoje prisiminti a.a. Oną ir a.a. Ramintą.

Liūdinčios šeimos

AJA.
VENAI LAUKAITIENEI

į Amžinuosius Viešpaties Namus išėjus, šios didžios netekties 
skausme ir liūdesyje likusiems — vyrui ALEKSUI, dukrai 
VILIGAILEILENDRAITIENEI su šeima, sūnui VYTAUTUI 
ir kitiems giminėms bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

Jonas, Vanda Stankai ir šeima

Brangiai Draugei

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

Aldona ir Gediminas Griniai 
Vida Tumasonienė 

• Aldona ir Vaclovas Valiai

AJA
STASIUI BRIEDŽIUI

mirus, žmoną ELENĄ, dukrą VIOLETĄ, žentą dr. VILIŲ 
MIKAITĮ, anūkes TANIĄ, KRISTINĄ ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Bronė ir Albertas Kremeriai 
Bronė ir Oskaras Kremeriai 

Roma ir Viktoras Masčiai 
Emilija ir Liudas Valančiai

LIETUVOS PARTIZANU GLOBOS FONDUI AUKOJO
$400 Eugenia Pakulis per du š.m. įnašus.
$200 Bruno Masiokas.
$150 Lietuvių Bendruomenė, Colorado apylinkė.
$100 Gedas Kaunas, prisiminimui a.a. Onos Ščastnienės.

$90 Elena Sakas.
$70 Arvydas, Laima Jarašiai.
$52 Albertas, Regina Vaitaičiai.
$50 Petronėlė Staniškienė; Balys Brasauskas; Stasys,

C. Surdokai; Juozas Kirstukas; Lietuvių Bendruo
menė, Baltimorė, MD; Jaunutis Burbulis;
Gintaras Buivys; Stasys, Elena Mickai; Julius, 
Antanina Bulotai; Jane, Vytas Peseckai.

$40 Jonas Burinskas; Aldona Lataitis.
$35 Valerija, Kęstutis Laskauskai.
$30 B. ir I. Urbonai; Laimutė Tarasevičienė.
$25 A. Mikutis Jr.; Aldona Buda; Vaclovas Laukaitis;

Balys Raugas.
$20 J. Neverauskas; Aldona Pilienė; V. Pechulienė; J. 

Kar doką s; K. Gutauskas; Vladas Plečkaitis;
W.B. Feliss.

$15 G. J. Senkus; Elviną Stončius.
$10 M. Jankauskas; Angelė Waker; E. Maskauskienė;

Elena „X”; V. Dūlys; V. Sutkuvienė; Tallat-Kelpša; 
A. Styra; A. Matulaitis; Liucija Kaupas.

$5 A. Miškinis

Lietuvos Partizanų Globos Fondo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja mieliems aukotojams už parėmimą partizanų- 
tremtinių, kurie savo jaunystę ir kančias skyrė , kad 
Lietuva būtų laisva. Nors Lietuva ir atgavo savo 
nepriklausomybę, bet buvusieji partizanai kai kurių 
Lietuvos radijo, spaudos, televizijos bei administracijos 
pareigūnų nėra įvertinti.
Aukas siųsti: L.P.G. Fund, 2711-15 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. Aukos nurašomos nuo Fed. mokesčiu-
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

Deja, jau pasibaigė... 
„Draugo” prenumeratos 
papiginimas (tik 60 dol. me
tams) jau pasibaigė, per paly
ginti trumpą laiką atsiradus 
100 nauju skaitytojų. Esame 
labai dėkingi Lietuvių fondui 
ir JAV LB Kultūros tarybai, 
kurių dėka mūsų administra
cija galėjo padaryti Šį prenu
meratos papiginimą.

Moksleivių ir studentų 
ateitininkų Žiemos kursai 
Dainavoje vyks tuo pat metu 
— gruodžio 26-31 d. Bus at
skiros programos 8-10 ir 11-13 
klasių jaunuoliams. Kursų 
ideologinę programą ruošia 
patyrę vadovai: Birutė Bublie
nė, Mirga Girniuvienė, dr. 
Vėjas Liulevičius, dr. Audrius 
Polikaitis ir Monika Vygan- 
taitė. Prašoma registruotis iki 
gruodžio 16 d. Informacijai ir 
registracijai skambinti Moni
kai Vygantaitei, tel. 708-366- 
3808. Registracijos lapai gau
nami pas kuopų globėjus. Pra
šome tėvus ir senelius para
ginti jaunimą kursuose daly
vauti.

Prezidentūros bibliote
kai vienas geradaris, nepa
likęs savo pavardės, paaukojo 
5 dėžes nepaprastai vertingų 
knygų — Lietuvių enciklope
diją, Broniaus Kviklio „Mūsų 
Lietuva”, visus „Lietuvos baž
nyčių” tomus, Maceinos, Sta
sio Ylos ir kitų raštus. Trans
pak agentūros vedėjas Romas 
Pūkštys labai norėtų tam ge
radariui padėkoti, bet nežino 
nei jo pavardės, nei gyvena
mosios vietos. Visos knygos 
bus nedelsiant išsiųstos į Lie
tuvą.

Jaunimo- centro metinė 
šventė sekmadienį, gruo
džio 6 d. bus pradėta 3 v.p.p 
šv. Mišiomis. Vakarienė su 
programa — 4 v.p.p. Bilietų 
dar galima gauti paskambinus 
tel. 773-778-7500. Visi kvie
čiami.

Lemonto Pasaulio lietu
vių centro Dailės muziejaus 
salėje gruodžio 6 d., sekmadie
nį, 1 vai.p.p. galėsite išgirsti 
kalėdiškos baroko muzikos. 
Jums dainuos puiki, Čikagos 
apylinkėse jau žinoma, daini
ninkė Angel Petro (sopranas), 
o jai baroko laikų klavesinu 
akompanuos Rokas Zubovas.

Žiemos kursai mokslei
viams ateitininkams Daina
voje vyks š.m. gruodžio 26-31 
d. Čikagos moksleiviai infor
macijai ir registracijai prašo
mi kreiptis į dr. Aloyzą Pakal
niškį, tel. 630-717-7351.

Pastatykime Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje pa
minklą žuvusiems už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę! 
Skulptoriaus Ramojaus Mozo- 
liausko projektas pavadintas 
„Partizano motina”. Skulpto
rius už savo darbą neims jokio 
atlyginimo, tai - jo auka žuvu
siesiems. Prašome, prisidėkite 
prie šio projekto įgyvendini
mo. Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Čekius rašyti: Lithua
nian World Center ir siųsti 
ižd. Vytautui Čepėnui, 3181 
Grandview PI., Darien, IL 
60561.

„Aušros Vartų”/„Kema- 
vės” skaučių tunto tradi
cinės kūčios penktadienį, 
gruodžio 4 d., 7 v.v. vyks PLC, 
Lemonte. Visos sesės, tėveliai 
ir tunto rėmėjai kviečiami. 
Sesės ruošia programą, visus 
pavaišinsime skaniais kūčių 
valgiais, pagiedosime kalėdi
nes giesmes ir pabendrausime 
šventiška nuotaika. Apie daly
vavimą prašoma iš anksto 
pranešti tuntininkei Laimai 
Rupinskienei, tel. 630-887- 
0189.

„Draugo” administrato
rius Valentinas Krumplis
primena, kad šiais metais vėl 
galite pasveikinti savo arti
muosius, draugus ir pažįsta
mus su šv. Kalėdom ir Naujais 
metais dienraščio puslapiuose. 
Kaina — 15 dol. Žinant, kaip 
veikia paštas šiame krašte, 
paskubėkite siųsti savo svei
kinimus, kad Jūsų artimieji 
prieš šventes juos dar pama
tytų.

Akademinio Skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus filis
terių prieškalėdinė sueiga 
- pietūs sekmadienį, gruodžio 
13 d., 1 v.p.p. vyks „Seklyčios” 
patalpose. Kviečiami visi filis
teriai, jų šeimos ir draugai. 
Apie dalyvavimą iš anksto 
pranešama sesei Halinai, tel. 
773-523-9162.

Tauragės Lietuvių klubo
narių metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 6 d., sekmadie
nį, 2 vai. p.p. Šaulių namuose. 
Visus narius kviečiame susi
rinkime dalyvauti.

Advento susikaupimas 
Švč. M. Marijos Gimimo
parapijoje Marąuette Parke 
vyks gruodžio 11-13 d. Jam 
vadovaus Vatikano radijo lie
tuviškų laidų direktorius kun. 
Virginijus Vailentas.

Daina ir Peter Grina, Ne- 
shanic Station, NJ, už 
kalėdines korteles atsiuntė 
100 dol. auką. Labai dėkui!

PLC gyventojas Antanas Šantaras su pačia jauniausia centro lankytoja 
Ugnele Klibaite.

• 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

tiniai Kalėdoms. TRANS
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1- 
773-838-1050. (sk.)

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

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos 

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

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šefitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Jau penkiasdešimtąjį 
kartą Lietuvos Vyčių tauti
nių šokių grupė, vadovauja
ma Frank Zapolio, Lidijos 
Ringienės ir choreografės Ligi- 
jos Tautkuvienės, pasirodys 
Mokslo ir Pramonės muziejuje 
(Museum of Science and In- 
dustry, 57th ir Lake Shore 
Dr.) šį sekmadienį, gruodžio 6 
d., 2:45 vai. p.p., su kalėdine 
programa. Būtų gražu, jeigu 
lietuvių visuomenė gausiai su
sirinktų ir paremtų savo jau
nimo pastangas puoselėti lie
tuviškus papročius ir jais pa
sididžiuoti prieš kitataučius.

Aplankę Pasaulio lietu
vių centro rengiamą kalėdi
nę mugę, galėsite įsigyti Da
nutės Bindokienės knygą 
„Lietuvių papročiai ir tradici
jos išeivijoje”.

Šakiečių klubo Čikagoje
metinis narių susirinkimas 
bus gruodžio 3 dieną, 1 vai. 
p.p., V. D. Šaulių rinktinės 
namuose. Visus narius kvie
čiame dalyvauti; jeigu yra no
rinčių tapti šakiečių nariais - 
ateikite. Apsvarstysime atei
nančių metų veiklą, užbaig
sime šiuos metus. Po to Rama
nauskienė su padėjėjomis pa
vaišins.

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa turės savo kalėdinį susi
rinkimą pobūvį gruodžio 15 
d., 7 vai. vak., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Bū
tinos rezervacijos, kurias prii
ma Julie Zakarka 708-425- 
5015 arba Estelle Rogers 708- 
425-6003. Maloniai kviečiami 
ir svečiai arba norintieji pri
klausyti Lietuvos Vyčiams.

• Legaliai dar galima 
išrūpinti „Sočiai Security” . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720- 
2651.

(sk.)

• Kompiuterinės 
fotografijos parodos užda
rymas ir premijų įteikimas 
laimėtojams šį penktadienį, 
gruodžio 4 d. 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Kalbės šios 
parodos dalyviai, sukūrę 
paveikslus kompiuterine tech
nika. Vakaronę rengia Budrio 
Lietuvių Foto archyvas. 
Kviečiame visus gausiai 
atsilankyti.

(sk.)
• Praleiskite vieną 

savaitę šią žiemą plaukiant 
saulėtoje Karibų jūroje. 
Septynios dienos - 1999 m. 
sausio 31 d. - vasario 7 d. 
Kaina $1,339. First Class 
Travel, tel. 847-392-6320 arba 
1-800-470-3358.

(sk.)
• Atlantic Express Corp. 

siūlo darbą automechanikams 
ir vairuotojams, turintiems 
CDL teises. Kreiptis tel. 630- 
257-8652, Lemont, IL.

(sk.)

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

CLM 5-tas skyrius susipažino su tikrais partizanais, kurie su moksleiviais pasikalbėjo ir padovanojo savo kase
tę. Nuotraukoje iš kairės: Linas Aleksiūnas, Jonas Vaičikonis, Jurgis Briedikis, Tomas Mačiulis, Gediminas 
Bielskus, Živilė Badaraitė, Paulius Trimakas, Laura Saparnytė. Antroje eilėje: mokytoja Zita Dubauskaitė, 
„Girių aido” muzikantai, Domas Sinkevičius ir Mantas Stankevičius.

VIEN TIK JI

Aš eisiu ir eisiu,
Per Lietuvą eisiu,
Per pilkapių tylą,
Suartus laukus.
Nes ji — mano džiaugsmas, 
Nes ji — mano skausmas, 
Nes ji mano žemė 
Ir mano dangus.

Aš eisiu ir eisiu 
Keliais ir takeliais,
Sustosiu prie jūros 
Atgauti jėgas.
Prašysiu, kad Lietuvą 
Ji apkabintų,
Kad jai numazgotų 
Akis ir rankas.

Aš eisiu ir eisiu,
Po kryžium suklupsiu, 
Maldausiu Tėvynei 
Palaimos šventos:
— Apsaugok, o Kristau,
Nuo pikto, nuo melo,
Uždėk meilės ranką 
Ant vargo kaktos.

Teresė Rimulaitytė, 
Tytuvėnai

LIETUVOS PRAEITIS

Aš mokausi istorijos, nes tos 
žinios yra reikalingos praei
čiai sužinoti. Įdomaujuosi ir 
noriu gerai žinoti apie mūsų 
kraštą. Mano tėveliai gimė 
Lietuvoje, todėl noriu žinoti 
apie jų darbus Lietuvoje. Man 
tai yra įdomu ir reikalinga. 
Jei aš kurią dieną ten apsigy
vensiu, man bus įdomios 
žinios iš Lietuvos praeities.

Liana Modestaitė

MANO DRAUGAS

Aš dalyvavau Mišiose, nes 
norėjau pamatyti prezidentą 
Adamkų ir poną Jurgutį. Man 
patinka matyti tuos žmones, 
kuriuos aš pažįstu. Preziden
tas Adamkus yra mano drau
gas, jis mane pažįsta.

Justinas Novak 
Abu Lemonto Maironio 
lit. m-los 8 sk. mokiniai

KALĖDŲ SENELIŲ 
ŠALIS

(Kalėdų pasaka)

Nors iki Kalėdų dar yra ke
lios savaitės laiko, bet šią pa
saką pradedame spausdinti 
dabar, nes ji yra ilgesnė ir tę
sis dar po Kalėdų.
- Nėra jokių Kalėdų senelių! 

Tai tik pasakos, sugalvotos 
mažiems vaikams! — pareiškė 
aną dieną Algis savo mamytei, 
kai toji pasakė, kad neklusnūs 
vaikai negaus dovanėlių iš 
Kalėdų senelio.

Jo balsas buvo kietas ir pil
nas tikrumo. O Algis iš tikrų
jų nebuvo toks žioplys. Jis jau 
lankė Apreiškimo parapijos

SPORTAS

Sportas Dainavoje yra ber
niukų mėgstamiausia pamo
ka. Dažniausiai žaidžiamas 
krepšinis, kvadratas arba fut
bolas. Kartais vaikai žaidžia 
tenisą. Kiekvienais metais bū
na sporto šventė, tai Dainavos 
olimpiada. Vaikams patinka 
sportuoti.

Algis Aukštuolis

MENAS

Mums buvo duota plyta. 
Mes aplipdėme tą plytą popie
rine koše (papier machė). Ki
tą dieną, kai plyta išdžiūvo, 
mes užlipinom paveiksliukų ir 
aptepėme laku. Plytą bus gali
ma naudoti knygų lentynoje 
knygoms paremti.

Vytas Bradūnas

Meno pamokoje mes darėme 
popierių. Pirma suplėšėme po
pierių, tada jį sumalėme. Pas
kui leidome išdžiūti.

Algis Bielskus
Visi 1998 m. JAS stovyklau

tojai Dainavoje. („Dainavos 
knygų lentyna”).

KAS MAN PATINKA

Man patinka ruduo, kai la
pai nuo medžių krenta ir šal
tas vėjelis pučia. Man patinka 
laisvalaikiais važiuoti į mišką 
grybauti, tik nepatinka grybų 
valgyti. Atėjus rudeniui, prasi
deda mokslo metai, prasideda 
Halloween, kada visi vaikai 
eina po namus ir renka sal
dainius. Dar būna Padėkos 
diena, mes važiuojam pas tetą 
ir ten valgom kalakutą, kartu 
švenčiam mano tetos gimta
dienį. Rudenį būna labai sma
gu, tik man labai nepatinka 
eiti į mokyklą, nes reikia ruoš
ti daug pamokų. Vakar buvo 
mano mamos gimtadienis, bet 
mes švęsim kitą šeštadienį.

Agnė Gedvilaitė,
7 klasės mokinė Čikagos lit.

m-la.

mokyklos pirmą skyrių ir la
bai daug žinojo. Šeštadieniais 
jis nueidavo ir į Maironio mo
kyklos lietuviškas pamokas. 
Mokėjo jis žaisti gatvėje svie
diniu, laistytis iš vandeninio 
šautuvėlio, nušliaužti laiptų 
turėklais ir kitokių išdaigų 
prasimanyti. Tik knygos jam 
mažai rūpėjo ir jis visai ne
kreipė dėmesio į mokytojų 
pastabas ir mamytės susirūpi
nimą jo išdykumu.

— Kaip tai nėra?
— Ot, ir nėra! — spyrėsi Al

gis.
— O kas atneša dovanėlių? 

Lyg nematei pernai, užpernai?
— Neapgausit manęs: kartą 

buvo persirengęs tėtis, paskui

GALVOSŪKIO NR. 16 
ATSAKYMAS

Sostinės: Vilnius, Varšuva, 
Berlynas, Londonas, Talinas, 
Pekinas, Madridas, Ryga, 
Maskva.

GALVOSŪKIU NR. 18 
ATSAKYMAI

Mįslių atsakymai: 1. Irklas,
2. vanduo, 3. linai, 4. dūmai, 
5. bitė, 6. pirštinė, 7. laikas, 8. 
šepetys, 9. žvaigždės, 10. uo
das, 11. augalas, 12. inkilas.

GALVOSŪKIO NR. 20 
ATSAKYMAI

1. Lietuvos Bajorų Karališ
koji sąjunga turi 589 narius. 
Iš jų 355 yra savo bajorystę 
įrodę dokumentais. Narių- 
kandidatų yra 254. Jie pasau
lio archyvuose ieško senų do
kumentų, įrodančių jų bąjo- 
rystę. Sąjungos tikslas ne poli
tika, bet kultūrinė veikla. (Šie 
duomenys gauti prieš kelis 
metus, gal dabar kiek pasikei
tę. J.P.) 2. Atlanto vandenyne 
50 mylių pločio Golfo srovės 
greičio vidurkis yra 4 mylios 
per valandą. 3. Jūros vandens 
viename litre yra arti 30 gra
mų druskos (L.E. 5-198, Bos
ton, 1955). 4. Šviesos greitį 
apskaičiuoti bandė danų as
tronomas O. Roemer 1675 m. 
Jo duomenys: 141,000 mylių 
per sekundę. 1849 m. šiuo rei
kalu domėjosi prancūzų fizi
kas ir astronomas Leon Fou- 
cault (1819-1868). Žiūrėti L. 
E. 6-362, Boston, 1955. Jo ap
skaičiavimą tobulino vokiečių 
fizikas A. A. Michelson 1882 
ir 1927 m. amerikietis fizikas
K. M. Evanson 1972 m. spalio 
mėnesį preciziškai apskaičia
vo šviesos greitį: 186,282. 
3959 mylios per sekundę. (The 
Timeline Book of Science by 
G. Ochoa, N.Y., 1995). 5. 1570 
m. olandas A. Ortelius išleido 
pirmąjį atlasą, sudarytą iš 70 
žemėlapių.

dėdė Antanas, o šiais metais, 
greičiausiai, bus kaimynas Pe
tras. Mačiau aną dieną — siu- 
vosi barzdą, — su įsitikinimu 
pareiškė išdykėlis Algis.

Mama ilgiau nesiginčijo, tik 
susirūpinusi žiūrėjo į Algį, ku
ris, metęs knygas, jau žaidė 
gatvėje su draugais ir garsiai 
rėkavo svetima kalba.

Dienos bėgo greitai. Prieš 
pat Kalėdas ir Algis pasidarė 
geresnis. Kalėdų seneliu jis, 
žinoma, netikėjo, bet dovanė
lių norėjo gauti. Net laišką 
parašė Kalėdų seneliui, kuria
me išskaičiavo daiktus, kurių 
norėtų.

Pranas Naujokaitis
(Bus daugiau)

GALVOSŪKIS NR. 36
(Brėžinėlis)

Iš šio didelio kvadrato, ku
riame telpa 9 maži kvadratai, 
sudaryto iš 24 vienodo ilgio 
pagaliukų, nuimk 8 pagaliu-
kus, kad liktų tik 
tai: vienas didelis 
mažas. (5 taškai)

2 kvadra- 
ir vienas

<

4

GALVOSUKIS NR. 37
(Piešinėlis)

Įrašykite į langelius E raide 
prasidedančius berniukų var
dus. (5 taškai)

Sudarė Rima Šimėnaitė iš 
Stakliškės kaimo, Ignalinos 
rąjono.

GALVOSŪKIS NR. 38
(Brėžinėlis)

Kiekvieną langelį reikia su
jungti keturiomis tiesiomis li
nijomis taip, kad linija kirstų 
langelį tik vieną kartą, išski
riant tik vieną langelį. Linijas 
brėžti nepakeliant rašiklio. 
Brėžimą pavaizduoti skaitli
nėmis ir rodyklėmis (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 39

Parašykite 50 lietuviškų žo
džių, kurie susideda iš dviejų 
skiemenų ir baigiasi raidėmis 
„na”. Pvz. Ona, liekna. Ant 
kiekvieno žodžio uždėkite rei
kalingą kirtį. Kas parašys vi
sus 50 kirčiuotus žodžius, 
gaus 10 taškų, o kas tik 20 ar 
daugiau, — tik 5 taškus. (At
siuntė kun. dr. E. Gerulis)

GALVOSŪKIS NR. 40

1. Kada buvo išrasti akiniai?
2. Kada buvo išrasti akiniai 
trumparegiams? 3. Kuris eu
ropietis atrado Australų ą? 4. 
Kas sugalvojo chemijos ele
mentams duoti raidžių ir skai
čių simbolinius ženklus? 5. 
Kas pirmasis įžvelgė, kad šir
dies paskirtis yra kraujo cir
kuliacija?

(Atsiuntė kun. dr. E. Geru
lis) Kas atsakys teisingai vi
sus klausimus ir plačiau pa
aiškins, gaus 10 taškų, o kas 
atsakys trumpai, gaus tik 5 
taškus.




