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Centro frakcija oficialiai 
pereina į Seimo opoziciją 

Vilnius, lapkričio 16 d. ir nebedalyvauti konservato-
(BNS) — Seimo centristai an- riaus Andriaus Kubiliaus va- Ef 
tradienį oficialiai paskelbė dovaujamos vyriausybes vei-
esantys opozicijoje dešiniajai kloję. Tačiau vienintelis į an-
konservatorių ir krikščionių 
demokratų daugumai. 

Seimo valdybai adresuotoje 

kstesniąją Rolando Pakso vy
riausybę centristų deleguotas 
teisingumo ministras Ginta-

deklaracijoje, kurią pasirašė ras Balčiūnas nutarė likti 
frakcijos seniūnas Egidijus šiame poste ir sustabdė savo 
Bičkauskas, žadama paskelbti narystę partijoje, 
alternatyvią vyriausybės pro- Frakcijos deklaracijoje sako-
gramą, kaip to reikalauja Sei
mo Statutas. 

Centristų frakcija turi 18 
narių, tačiau ji balsuojant 
svarbiais klausimais retai 
kada remdavo dešiniuosius, 
kurie teišlaiko tvirtą daugiau 
nei pusės Seimo narių dau
gumą. 

Lapkričio pradžioje po griež
tos kritikos Seimo pirminin
kui Vytautui Landsbergiui iš 
jo pavaduotojų atsistatydino 
centristų vadovas Romualdas 
Ozolas. Netrukus Centro 
sąjunga nutarė tapti opozicine 

ma, kad sprendimas būti opo
zicijoje priimtas, įvertinus val
dančiosios daugumos veiklą 
Seime bei jos suformuotų vy
riausybių darbo "rezultatus, 
ypač privatizavimo politikos 
pasekmes ir sprendimą dėl Ig
nalinos jėgainės pirmojo bloko 
uždarymo iki 2005 metų. 

Centristai teigia nesitiki, jog 
Seimo daugumos veiklos me
todai, būdai ir tikslai pasikeis. 
Jie taip pat reiškia neprita
rimą naujosios vyriausybės 
programai. 

R. Pakso vyriausybė 
pavaldinius nubaudė neteisėtai 

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(BNS) — Buvusio premjero 
Rolando Pakso vyriausybės 
pareigūnai pažeidė įstatymus, 
spalio viduryje nubaudę vy
riausybės tarnautojus, kurie 
rengė nutarimą sukėlusį tur
gaviečių prekiautojų nepasi
tenkinimą, ir tas nuobaudas 
ketinama panaikinti. 

Tokias išvadas padarė spe
ciali darbo grupė, kurią su
darė tuomet laikinosios prem
jerės pareigas ėjusi socialinės 
apsatfgos ir darbo ministrė 
Irena Degutienė. Grupėje dir
bę Teisingumo bei Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijų, 
Žmogaus teisių centro ir kitų 
institucijų specialistai. 

Antradienį vyriausybės 
spaudos tarnyba pranešė, kad 
įsakymą dėl nuobaudų skyri
mo patarėjui finansų klausi
mais Stasiui Čipkui ir konsul
tantei Ramunei Balčėtytei vy
riausybės sekretorius priėmė 
skubotai. 

Nuobaudų skyrimo proce
dūra buvo pradėta, pažei
džiant Valstybės tarnybos 

įstatymo nuostatas — pažeidi
mas nebuvo užregistruotas ir 
nepaimti raštiški valstybės 
tarnautojų pasiaiškinimai. S. 
Cipkus ir R. Balčėtytė apie 
nuobaudas sužinojo tik iš 
žiniasklaidos, o įsakymas dėl 
jų skyrimo buvo priimtas 
neatlikus tarnybinio patikn-
nomo ir neišaiškinus, ar ap
skritai padarytas pažeidimas, 
ar jį padarė minėtieji val
stybės tarnautojai bei neiš
tyrus vyriausybės nutarimo 
projekto rengimo bei pateiki
mo svarstymui aplinkybių. 

Darbo grupė taip pat nu
statė, kad premjero patarėjui 
Robertui Martinkui bei val
stybės konsultantui Arūnui 
Degučiui nuobaudos nėra pa
skirtos, nes dėl jų nėra iš
leistas įsakymas. Tokį įsaky
mą galėjo išleisti vyriausybės 
kanclerė. 

Atsižvelgiant į šias išvadas, 
artimiausiu metu bus svarsto
mas klausimas dėl nuobaudų 
minėtiems tarnautojams pa
naikinimo, sakoma prane
šime. 

G. Vagnorius siūlo grįžti prie 
„išbandytos" politikos 

Vilnius, lapkričio 16 d. rencijoje konservatorių frakci-
(BNS) — Buvęs premjeras jos narys G. Vagnorius teigė, 
Gediminas Vagnorius žada jog pirmadienį per neoficialų 
„visokeriopai paremti" kito susitikimą su partijos vadovu 
konservatoriaus Andriaus Ku
biliaus vyriausybę, jeigu kon
servatoriai grįžtų prie „tikrai 
išbandytos" partijos progra
mos. 

Antradienį spaudos konfe-

* Likus maliau nei me
tams iki kadencijos pabai
gos, pakeistas Seimo narių 
darbo sąlygų įstatymas. Pa
keitimai leis sutaupyti Šiek 
tiek lėšų, bet svarbiausia 
sprendžia „neteisybės elemen
tus", buvusius ankstesniame 
įstatyme. Priėmus įstatymo 
pakeitimus, parlamentarai 
vilniečiai arba gyvenantys 25 
km atstumu nuo sostinės, ap
sistoję Seimo viešbutyje, turės 
susimokėti už komunalines 
paslaugas pagal patvirtintus 
įkainius. Seimo nario darbo 
sąlygų įstatymo pakeitimai 
taip pat suteikia teisę pasi
rinkti arba naudotis tarnybi
niu automobliu, arba, atsisa
kius jo, kas mėnesį gauti 0.8 
vidutinio darbo užmokesčio 
dydžio kompensaciją. <F.IU> 

Lietuvos Se imas smerkia 
Rusi jos karą pr ieš Čečėniją 

Nuotru Prie paminklo didžiajam tautos žadintojui, daktarui Vincui Ku
dirkai Vilniaus universiteto ligonines „Santariskių klinikų* parke — ligo
ninės generalinis direktorius Antanas Vinkus (kairėje) ir paminklo auto
rius, tautodailininkas iš Druskininkų Antanas Česnulis. (Eltai 

• Teskamba šiandien 
Vinco Kudirkos varpas 

Arūną BėkStą. 

Vytautu Landsbergiu apta
rė „diskutuotinus pakeitimus 
ekonominėje finansinėje politi
koje". G. Vagnorius pareiškė 
nepritariąs „finansinių likučių 
perskirstymui", o remias kom
pleksiškas priemones, kurios 
užtikrintų valstybės pajamų 
didėjimą. 

„Ir aš pažadėjau visokerio
pai paremti vyriausybę, tačiau 
su viena sąlyga — jeigu bus 
vykdoma tikrai išbandyta kon
servatorių programa, ir bus 
vykdoma ta finansų politika, 
kuri neslopintų finansų, bet 
padidintų biudžeto pajamas ir 
sudarytų geresnes sąlygas fi
nansuoti socialines ekono
mines programas", sakė G. 
Vagnorius. 

Buvęs premjeras teigė ne
matąs pagrindo savo interesų 
gynimui kurti naują partiją. 
Jis sakė turįs „labai aiškų 
savo ekonominį mąstymą" ir 
bandąs jį įgyvendinti „poli
tinėmis priemonėmis". 

Pastaruoju metu konservą-

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(Elta) — Žadinantis tautos są
monę atgimimo varpas ak
tualus ir šiandien, sakė tauto
dailininkas iš Druskininkų 
Antanas Česnulis prie savo 
naujausio darbo — paminklo 
daktarui Vincui Kudirkai. 

Ši 9 metrų aukščio ąžuolo 
kompozicija antradienį iškil
mingai atidengta ir pašven
tinta Vilniaus universiteto li
goninės „Santariskių klinikų" 
parke. 

Pasak ligoninės generalinio 
direktoriaus Antano Vinkaus, 
paminklas, pastatytas Vinco 
Kudirkos mirties 100-osioms 
metinėms, yra gerų žmonių 
labdaros aktas. Ligoninei tai 
nieko nekainavo. Skulptūrą iš 
ąžuolo iškalė Antanas Česnu
lis ir padovanojo „Santariskių 
klinikų" medikams, jų pacien
tams, visiems, kurie turės pro
gą atsidurti šiame Vilniaus 
kampelyje. Ąžuolą parūpino ir 
jį apdoroti padėjo Lietuvos 
miškininkai. 

Paminklas simbolizuoja gy
vybės medį, kurio centre — 
aukštai iškėlęs varpą — dak
taras Vincas Kudirka. Iškalti 
ąžuole ir V. Kudirkos tautinės 
giesmės — Lietuvos valstybės 
himno — žodžiai. 

Perkirpti paminklo ati
dengimo juostelę A. Vinkus 
pakvietė garbingus iškilmių 
svečius — Lietuvos Respubli
kos Seimo pirmininką Vytau
tą Landsbergį, sveikatos ap
saugos ministrą Raimundą 
Alekną, kultūros ministrą 

torių partįjoje ypač daug kriti
kuojamas G. Vagnorius teigė 
nesąs „toks bejėgis", kad rū
pintųsi, kurios partijos sąraše 
jis pateksiąs į Seimą per kitus 
rinkimus. „Matau gerą kon
servatorių ateitį, jeigu jie su
telks visas jėgas ir nuteiks 
save dalykiniam rimtam dar
bui", sakė G. Vagnorius. 

Paminklą pašventino Šv. 
Kryžiaus bažnyčios klebonas, 
Vilniaus dekanas Kęstutis La-
toža. 

Atidengimo iškilmėse daly
vavo Seimo narių grupė, Vil
niaus universiteto Medicinos 
fakulteto vadovybė, profesūra, 
Šios ir kitų ligoninių persona
las. Po to universiteto ligoni
nės naujoje konferencijų salėje 
vyko daktaro Vinco Kudirkos 
mirties 100-ųjų metinių minė
jimas. 

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimas an
tradienį vėl pasmerkė Rusijos 
kariuomenės veiksmus Čečė
nijoje ir paragino problemą 
skubiai svarstyti Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos viršūnių susiti
kime. 

Už tokį nutarimą, kurį pa
siūlė Seimo parlamentinių 
ryšių su Čečėnijos Respublika 
Ičkerija grupė, balsavo 38 Sei
mo nariai, nė vienas nebalsa
vo prieš ir vienas susilaikė. 

Dokumente Rusija kaltina
ma sulaužiusi 1996 m. Euro
pos Tarybai duotą įsiparei
gojimą nutraukti karo veiks
mus bei žmogaus teisių pa
žeidimus Čečėnijoje. Be to Ru
sija nesilaiko anksčiau suda
rytų taikos susitarimų su 
Čečėnija. „Dabar karo veik
smai ypač beatodairiški, o 
masinis žmonių išvarymas iš 
jų gimtojo krašto pernelyg 
primena Belgrado režimą Ko-
sove. Tai planingas visuotinis 
žmogaus teisių pažeidimas ir 
kolektyvinės atsakomybės tai
kymas visai tautai", skelbia 
Lietuvos Seimo nutarimas. 

Seimas mano, kad Rusijos 
vadovybė turėtų pasmerkti 
savo kariuomenės veiksmus 
prieš civilius ir sustabdyti 
„totalinį Čečėnijos griovimą". 

Lietuvos Seimas spalio 20 d. 
jau paskelbė griežtą pa
reiškimą dėl padėties Če
čėnijoje ir prisijungė prie ben
dro Europos Sąjungos valsty
bių pareiškimo, kuriame ra
ginama konfliktą spręsti tai
kiomis priemonėmis. 

Rusija įvairiomis progomis 
yra perspėjusi, kad Lietuvos 
parlamentarų simpatijos Če
čėnijai grasina pakenkti dvi
šaliams santykiams. 

Lietuva nešino tikrosios 
padėties Čečėnijoje 

Lietuvoje ne visi žmonės 
žino, kas iš tikrųjų vyksta 
Čečėnijoje, teigia Rusijos am
basadorius Lietuvoje Jurij Zu-
bakov. 

Antradienį Rusijos ambasa
da žurnalistams surengė do
kumentinio filmo „Įvykiai 
šiaurės Kaukaze" peržiūrą. 
Filme čečėnų kovotojai vadi
nami „žvėrimis žmogaus pavi
dalu". 

„Pažiūrėkite i jų veidus, akis 
— kiek jose neapykantos, 
tuštybės. Apnuodytos, atiduo
tos velniui sielos. Visas jų gy
venimas — žudyti, žudyti, 
žudyti", teigia filmo kūrėjai. 

„Tai tik maža dalis to, ką 
mes turime dokumentinių 
filmų archyvuose apie žu
dynes Čečėnijoje", žurna
listams teigė J. Zubakov. 

Pasak ambasadoriaus, šiur
pūs dokumentiniai kadrai 
buvo nufilmuoti pačių čečėnų 
bei naudojami įvairiems pro
pagandiniams tikslams ir pro
vokacijoms. Žudynių kadrai 
buvo gauti, rusų kariuomenei 
išlaisvinant įvairius Čečėnijos 
miestus ir užimant čečėnų 
štabus. 

Anot J. Zubakov, kai kurių 
Lietuvos politikų negalima 
pavadinti politikais. „Kai ku
rie jų, nežinodami tikros 
padėties, tyčia neteisingai ją 
vertina, tuo siekdami populia
rumo", teigė jis. 

Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio gana dažnus ko
mentarus dėl Rusijos veiksmų 
prieš Čečėniją Rusijos amba
sadorius vertina kaip neobjek
tyvius. „V. Landsbergis yra 
kūrybos žmogus ir pernelyg 
emocionaliai vertina kai ku
riuos faktus", sakė J. Zuba
kov. 

Rusijos ambasadorius mano, 

Energetikai: Baltarusija 
negrąžins skolų Lietuvai 

Vilnius, lapkričio 16 d. vos energetikos sistemos vado-
(BNS) — Energetikos specia
listai įsitikinę, kad Lietuva 
niekada neatgaus skolų iš Bal
tarusijos už patiektą elektros 
energiją. 

Lietuvos energetikos insti
tuto direktorius akademikas 
Jurgis Vilemas mano, kad nė
ra jokių vilčių kada nors at
gauti daugiau nei 300 mln. 
litų skolų. „Eksportas buvo 
suplanuotas, žinant, kad tų pi
nigų 'Lietuvos energija' ne
gaus. Sutartyje niekas už nie
ką neatsako, ypač tarpininkas 
neatsako už jokius savo veik
smus. Taip žioplai ir nevyku
siai surašyta sutartis, pagal 
kurią neįmanoma juridiškai 
ką nors iš ko nors išreikalauti 
— vadinasi, buvo kiti intere
sai", sakė J. Vilemas. 

Energetikos žinovas tvirti
no, kad dalis elektros energi
jos buvo oficialiai parduota ne 
už tą kainą, kuri nustatyta su
tartyje, o už pusę tos kainos — 
vadinamuoju nukainuotu įkai
niu. „Kas dabar grąžins, kai 
jam buvo parduota, pavyz
džiui, už 1 centą vietoj dviejų", 
aiškino J. Vilemas. 

Lietuvos energetikų techni
nės ir mokslinės draugijos pir
mininkas, buvęs vienas Lietu-

vų Algirdas Stumbras taip pat 
neabejoja, kad „Lietuvos ener
gijai" nepavyks atgauti visos 
skolos vien dėl sutartos neį
manomos kainos. 

Pasak A. Stumbro, baltaru
siai patys pasigamina elektrą 
po 1 JAV centą už kilovatva
landę (kWh), tačiau su Lietu
va pasirašo sutartį, pagal ku
rią žada mokėti po 2.13 cento. 

Pasak A. Stumbro, buvęs 
ūkio ministras Vincas Babi
lius „užsinorėjo ne Lietuvoje 
daryti tvarką, bet Baltarusijos 
bankų sistemoje". Dėl sutartos 
atsiskaitymų tvarkos ir Balta
rusijoje taikomų įvairių JAV 
dolerio kursų neįmanoma gau
ti tą pačią kainą, atsiskaitant 
prekėmis ir atsiskaitant gry
naisiais. 

„Daugiau nebėra juridi
nių priemonių, kaip priversti 
atgauti skolą. Jeigu problema 
nebus išspręsta vyriausybių 
lygiu, tai lieka viena išeitis — 
prašyti abiejų šalių preziden
tų tarpininkavimo", kalbėjo 
„Lietuvos energųos" generali
nis direktorius Bronius Cicė
nas. Jis tvirtino, kad nenusi
leis ir toliau sieks skolą susi
grąžinti. 

jog karas Čečėnijoje gali būti 
nutrauktas tuoj pat, kai 
čečėnų teroristai sudės gin
klus ir baigs savo nusikal
stamą veiklą. 

Ambasados išplatintame pa
reiškime spaudai rašoma, kad 
Rusijai čečėnai yra viena sa
vitų, gabių ir ryškių tautų, 
gyvenančių jos teritorijoje. Pa
sak pareiškime, Rusija buvo 
priversta panaudoti jėgą. Če
čėnijoje, atsakydama į įžūlų ir 
didelį čečėnų karių įsiveržimą 
į Dagestaną, taip pat sprog
dinimus Maskvos gyvenamuo
siuose rajonuose bei kituose 
Rusijos miestuose, įkaitų pa
grobimą ir kitus teroristinius 
aktus. Rusijai nieko kita neli
ko, kaip panaudoti karinę jėgą 
Čečėnijoje prieš gerai apmoky
tus ir ginkluotus organizuotų 
nusikaltėlių būrius, rašoma 
pareiškime. 

* Rusijos Valstybės Dū
mos deputatas generolas Va-
lentin Varenikov pareikalavo, 
kad Lietuvos valdžia paleistų į 
laisvę tris aštuntą dešimtmetį 
įpusėjusius sovietų NKVD ve
teranus, nuteistus už dalyva
vimą represijose Lietuvos teri
torijoje po II pasaulinio karo. 
„Ryžtingai smerkiu patyčias 
iš Lietuvos karo veteranų ir 
reikalauju juos tučtuojau iš
laisvinti", sakoma generolo V. 
Varenikov pareiškime. Gene
rolas primena, kad dabar Lie
tuvos kalėjimuose bausmę at
lieka trys iš tų, kuriuos jis va
dina „kovos su fašizmu vete
ranais": 74 metų Petras Bar
tasevičius, 76 metų Kirilas 
Kurakinas ir 75 metų Juozas 
Šakalys. P. Bartasevičius ir J. 
Šakalys nuteisti 3.5 metų lais
vės atėmimo, K Kurakinas — 

(BNS) šešeriems. 

„Williams" atsisakė naftos 
įmonių vadovų paslaugų 

Vilnius, lapkričio 16 d. ner „Mažeikių naftos" 
(Elta) — Prieš porą savaičių 
„Mažeikių naftos" susivieniji
mo valdymą perėmę JAV ben
drovės „Williams" vadybinin
kai atleido iš. darbo Biržų 
naftotiekio ir Būtingės termi
nalo vadovus. 

Nuo pirmadienio iš „Ma
žeikių naftos" Biržų filialo di
rektoriaus pareigų atleistas 
Ivanas Dološickis, kuris nafto
tiekį Biržuose aptarnaujančiai 
įmonei vadovavo nuo 1986 
metų, nuo pernai rudens 
maždaug pusmetį laikinai ėjo 
Būtingės terminalo vadovo pa
reigas. Taip pat atleista jo pa
vaduotoja finansų reikalams. 

Buvo atleistas pastaruo
ju metu Būtingės terminalo 
direktoriumi buvęs Piotras 
Ranko ir dar trys žmonės: jū
rinės dalies inžinierius, teisi
ninkas, vertėja. 

Pagal naują susivienijimo 
valdymo struktūrą numato
ma, kad terminalo ir vamzdy
nų darbui vadovaus vienas 
žmogus — tai bus „VVilliams" 
vadybininkas. 

Dar spalio 30 d. buvo pa
skirta nauja „Mažeikių naf
tos" valdyba, kuri susivieniji
mo generaliniu direktoriumi 
paskyrė „Williams Internatio
nal" vykdantįjį direktorių 
Steve Hunkus, vyriausiuoju fi
nansininku — bendrovės 
„VVilliams Lietuva" vyriausiąjį 
finansininką John Savolainen. 
„Mažeikių naftos" komunika
cijų direktoriumi tapo lietu
viškai gerai kalbantis škotas 
Alan Henderson, prieš tai pa
dėjęs „Williams" derybinin
kams kaip vertėjas. 

„Williams International" 
prezidentas John C. Bumgar-

akci-
ninkams spalio' pabaigoje ža
dėjo, kad įmonės darbuotojai 
nebus masiškai atleidžiami, 
kaip kai kas gąsdino, o vyks 
natūrali jų kaita. Jis minėjo, 
kad per artimiausią mėnesį 
bus pakeisti 25 bendrovės ad
ministracijos darbuotojai. 

Sudarius naują valdybą, pa
gal galiojančius darbo įstaty
mus, visi jos skiriami bend
rovės aukščiausio lygio vado
vai buvo iškart atleisti, bet su 
jais sudarytos terminuotos 
darbo sutartys. Darbo Mažei
kiuose iškart neteko personalo 
direktorius ir technikos direk
toriaus pavaduotojas saugos 
darbe, ekologijos ir darbo me
dicinos klausimais. 

Eltos žiniomis, su I. Dolo-
šiekiu, P. Ranko terminuotos 
sutartys buvo sudarytos nuo 
lapkričio 2 iki 15 dienos, jie 
atleisti pasibaigus terminui. 

Vietoj terminuotų darbo su
tarčių jau pasirašytos neter
minuotos sutartys su finansų 
ir ekonomikos direktore Vida 
Petrošiene, kuri iki ,.Wil-
liams" valdymo ėjo generali
nės direktorės pareigas, su ge
neralinio direktoriaus pava
duotoju gamybai Albertu Gim
butu, su technikos direktoriu
mi ir vyriausiuoju buhalteriu. 
Jų pareigų pavadinimai, įgy
vendinus naują susivienijimo 
valdymo struktūrą, turėtų pa
sikeistu 

KALENDORIUS 
Lapkričio 17 d^ šv Elzbieta. 

Vengre, Benita, Dionyzas, Getautas. 
Gilvile. Grigalius, Viktorija. 

Lapkričio 18 d.: Ginvydas. 
Ginvyyde, Ledruna, Lizdeika. Oto
nas, Romanas. Rože, Salomėja 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LSS VYRIAUSIA SKAUTININKE 
PRANEŠA 

S v e i k i n u v isas seses , su
grįžusias iš vasaros stovyklų 
ir vel įsijungusias į sueigas. 
posėdžius ir kitus skautiškus 
užsiėmimus. 

Šie paskutiniai keli mėne
siai buvo man labai sunkūs. 
Po trumpos, bet labai intensy
vios ligos netekau savo myli
mos mamytės. Atsiprašau vi
sų sesių, kad anksčiau j ums 
neparašiau. Nuoširdžiai dėko
ju visoms už gausius užuo
jautos laiškus, korteles ir vi
saip išreikštą užuojautą man 
ir mano šeimai. Visoms tariu 
skautišką ačiū. 

LSS r a š i n i ų k o n k u r s a s — 
rašinių tema „Mano gerasis 
darbelis 21-mame šimtme
tyje", grupei A ir _Mano parei
ga artimui 21-mame šimtme
tyje" grupei B. Sesė Birutė pa
siuntė visiems vienetams kon-

Alei Namikienei, apsiėmusiai 
redaktores pareigas. Sesei 
Alei šis darbas nėra naujas, ji 
anksčiau yra „Skautų aidą" 
redagavusi. Technikine redak
tore sutiko būti sese Renata 
Borucki. o administratore pa
silieka sesė Albina Ramanaus
kienė. Linkime visam redakci
jos kolektyvui sėkmes ir dė
kojame už sutikimą atlikti šį 
nelengvą darbą. Prašau seses 
siųsti joms vienetų veiklos 
aprašymus, nuotraukas, eilė
raščius ir kt. Sesės Alės adre
sas — 580 E. Park Ave., Elm-
hurs t . IL 60126. 

S k a u t u s k y r i u s „ D r a u g e " 
— kas savaitę, trečiadienį, 
„Draugo" laikraštyje spausdi
namas skautų skyrius. Sesė 
Irena Regienė jau 35 metus šį 
skyrių labai gražiai redaguoja 
ir mielai spausdina visą skau-

kurso taisykles. Labai prašau k t iška informaciją, nuotraukas 
visas vadoves paraginti seses 
šiame konkurse dalyvauti ir 
laiku rašinius pasiųsti sesei 
Laimai Kiliulienei. 

LSS v a d o v y b ė s r i n k i m a i 
— raginu visas seses, kurios 
dar nepabalsavo, tai padaryti 
neatidėliojant. Kiekvienos or
ganizacijos dalyvio pareiga ak
tyviai joje dalyvauti ir naudo
tis privilegija demokratišku 
būdu išrinkti savo vadovus. 
Kviečiu visas seses naudotis 
šia jums suteikta privilegija. 

N a r i o m o k e s t i s — prade
dami nauji skautiški metai ir 
vėl reikia nario mokestį bei 
vienetų sąrašus siųsti. Labai 
svarbu, kad visi sąrašai turė
tų teisingus adresus ir telefo
no numerius. 

„Skautų a i d a s " — broliui 
Antanui Saulaičiui išvykus 
Lietuvon ir broliui Vladui Vi-
jeikiui išėjus į užtarnautą 
pensiją, redakcinis kolektyvas 
turėjo būti perorganizuotas. 
Esame labai dėkingos sesei 

ir skautiškų įvykių aprašy
mus . Tai labai gera proga pa
garsint i savo vienetų veiklą 
spaudoje. Prašau visų vienetų 
vadoves siųsti sesei Irenai ap
rašymus ir nuotraukas iš va
saros stovyklų bei vienetų 
veiklos. 

M e s l i ū d i m e — reiškiame 
gilią užuojautą a.a. brolio 
Skrinsko ir brolio Jokūbaičio 
skautiškoms šeimoms. Užjau
čiame sesę Rimgailę Nasvytie-
nę ir jos šeimą netekus ma
mytės, v.s. Izabelės Jonaitie
nės. Kartu liūdime su sese 
I rma Deveikiene ir jos skau
t iška šeima, atsiskyrus su 
brangia mamyte. Broliui Kęs
tučiui Jėčiui reiškiame užuo
jau tą išlydėjus brangią seserį į 
amžinuosius namus. Užjaučia
me sesę Saulę Šatienę, nete
kus brangaus vyro. 

Budėdama, 
v.s . fil. Rita Penčy l i enė 

LSS Seserijos Vyriausia 
Skautininke 

VIENO DVIRATININKO 
ĮSPŪDŽIAI 

„Academia 1999" 
A k a d e m i n i o S k a u t ų Sąjūdžio 

75 m e t u J u b i l i e j a u s žyg is Lietuvoje , 
1999 m. r u g p j ū č i o 14 - 22 d. 

Sep t in to j i d i e n a : p e n k t a 
d i en i s , r u g p . 20 d., Žaga-
r i n ė — „Academia 1999" 
s tovykla 

Keliamės įprasta tvarka. 
Valgom įprastą košę. sumuš
tinius. Pradedu nebekreipti 
dėmesio į tai. Manau, kad tai 
labai geras ženklas. Diena 
panaši į praėjusias. Susilau-
kiam ir saulutes, ir lietaus. 
s au le l e i Motule' Užtekėk'. 
Užtekėki" Kelios sesės mėgina 
iškelti aitvarą, bet vėjas toks 
stiprus, kad virvutė vis t rūks
ta. Pastebiu, kad vienoje vie
toje virš stovyklos tamsių 
debesų viduryje formuojasi sū
kurys. Neatrodo, kad sieks 

mus ar žemę, bet stebim jį. 
Pagaliau dingsta už medžių ir 
praeina rūpestis. 

Rytą užsiimam rajono valy
mu ir bendrai kiek pasitvar-
kom po nakties audros. Susi
daro kelios komandos ir pra
deda futbolo rungtynes. Kiti 
nusprendžia važiuoti dvi
račiais į Dūkštą. Taip rytas ir 
praeina. Senj. Audrius Radze
vičius skaito paskaitą: „Vidur
amžio kankinimų nuopelnai' 
XX amžiuje". Nemaloni tema 
klausyti ir stengiuos suvokti 
ką mes galim iš to pasimokyti. 
Matome daug panašių veiks
mų pasaulyje ir mūsų laikais. 
Reikia tik atsiversti laikraštį, 
kad rastum pranešimus su 

Bostono „Senųjų lapinų" suvažiavime. Iš k.: I eil. — s. Bronius Banai t i s , ps Kamanas Kalvai t i s , ps . Liūtas 
Gražulis, j.v.s. G i n t a r a s Čepas. II eil. — „Lapinų" būrelio v-\das v.s. Česlovas Kiliulis, ps. Vincas Šnipas, 
v.sl. dr. Vytautas Klemas , s. Algis Adomkai t i s , si. Algis J u r k š t a s , si. Werner i s Mikaitis, si. Ged iminas Jozai t is , 
v.s. Vytautas Dilba ir si . Romas Leveckis. 

LAPINŲ PUOTA CAPE CODE 

(Bostono Senųjų L a p i n ų skautų-vyčių būrel io 
s u v a ž i a v i m a s M a s h p e e . MA) 

Sakoma, kad lapės išsiskiria 
iš kitų laukinių gyvulių suma
numu, išradingumu, tuo užsi-
tikrindamos sau sotų, saugų 
gyvenimą. Nenuostabu tad, 
kad Bostono skautai-vyčiai, 
maždaug prieš pusę šimto me
tų, siekdami išsilaikyti lietu
viais svetur, įkūrė būrelį ir jį 
pavadino „Lapinų" vardu. 

Sąskrydis įvyko 1999 m. 
rugsėjo 25 dieną Cape Code, 
skautininkų šeimos Česlovo ir 
Laimos Kiliulių vasaros rezi
dencijoje — istorinėje Mash
pee, VVampanoag indėnų vie
tovė, prie Ashumet ežero. Da
lyvavo 12 „Lapinų"; su sve
čiais buvo 21 asmenų būrys. 
Pasitaikė gražus, saulėtas ir 
dar gan šiltas oras. Rengėjai 
turėjo paruošę programą, ku
rios apimtyje buvo oficialioji 
dalis — aptarti būrelio reika
lai bei palikta laiko pasi
džiaugti ankstyvuoju rudeniu: 
pasagų mėtymo turnyras, 
plaukiojimas kajaku, atnauji
nimas senų pažinčių. 

Iškilmingos sueigos metu 
būrelio vadas ps. Liūtas Gra
žulis savo pareigas perdavė 

v.s. Česlovui Kiliuliui, užde
damas ant jo kaklo lapės gal
vos insignijas. Būrelio pava
duotoju tapo s. Bronius Banai
tis, iždininkas — v.s. Vytautas 
Dilba. Sąskrydžio proga buvo 
prisiminti mirusieji būrelio 
nariai: si. Tautvydas Šležas, 
ps. Vytautas Dambrauskas, si. 
Viktoras Brandtneris, si. Rim
vydas Ūtenis, s. Vytautas Jur -
gėla, ps. Romas Venckus. 
Kiekvienam jų uždegta po 
žvakutę. Suvažiavusius raš tu 
sveikino vienas jų steigėjų, s. 
Algis Banevičius-Banys (PA); 
v.sl. Algis Gustaitis (NY); s. 
Vytautas Strolia (NJ); Rimas 
Cibas (FL). LSS Tarybos pir
mininkė v.s. Birutė Banaitie
nė įteikė 50 metų skautavimo 
ženkliukas: v.s. Česlovui Ki
liuliui, ps. Liūtui Gražuliui,-
p.s. Vincui Šnipui. Senuosius 
„Lapinus" būrelio vadas pažy
mėjo, įteikdamas sidabrinės 
lapės ženkliukus. Juos gavo: 
dr. Vytautas Klemas, Algis 
Jurkš tas , si. Romas Leveckis, 
Gediminas Jozaitis. 

Kiek žinome, lapės nerūko, 
tačiau Bostono „Lapinai", 

baigdami savo sąskrydį, susto
ję ratu, sudainavo senųjų la
pinų dainą ir, uždegę indėnų 
tradicinę taikos pypkę, visi už
traukė po dūmą... 

Bostono skautai vyčiai — 
„Lapinai" per tuos 48-rius me
tus įsigijo įvairias profesijas, 
sukūrė šeimas, kai kurie jų iš
sikėlė į kitas valstijas, kur gy
veno ir dirbo. J ie tačiau nenu
traukė ryšių su savo būreliu. 
Štai dabar jie suvažiavo į 
Cape Codą švęsti savo ilgos ir 
tvirtos bičiulystės bei pasi
džiaugti nuveiktais gerais dar
beliais. Iš toliausiai atvykusių 
buvo: Gediminas ir Marytė Jo-
zaičiai iš Vašingtono, dr. Vy
tautas Klemas iš Delaware 
valstijos, Werneris ir Susan 
Mikaičiai iš New Jersey. Ps. 
Romas Bričkus sveikinimus 
atsiuntė net iš Lietuvos. 

Sakoma, kad sena meilė ne-
rūdyja. Turint mintyje skau-
tus-vyčius, ir perfrazuojant čia 
minėtą posaki būtų galima 
tarti: sena, nuoširdi draugys
tė, pagrįsta tautiškomis, skau
tiškomis idėjomis, yra amžina. 
Nors skautai negeria ir ne
rūko, bet, dabar, po tiek dar
bingų, našių metų, „Lapinai" 
turi teisę iš taikos pypkės pa
traukti net kelis dūmus.. . 

Alfa Petrutis 

žiauria grafika apibūdinančia 
žmogžudystes Kosovo Čečėni
joj, Nigerijoj, Rytinėj Timor ir 
kitur. Norisi ką nors klausti, 
kada žmonija pagaliau susi
pras, kad kiekvieno žmogaus 
gyvybė yra šventa, niekam ne
priklausanti. Bet nėr į ką 
kreiptis. Niekas to atsakymo 
neturi. 

Diena praslenka ramiai. Po 
vakarienės ir košės, susibu-
riam prie virtuvės laužo. Vėl 
dainomis linksminamės. Gir
disi jau ir mūsų seniai pažįs
tamos dainos. Pasijuntu ge
riau, ne taip svetimas. Prave
du „Juliją*\ Pasijuokiam. Pasi-
mainom anekdotais, nuoty
kiais. Prieinam prie laužo pa
baigos ir sustoję ratelyje, su-
giedam „Ateina naktis". Palin-
kim viens kitam „La-ba-nak-
tis!" 

Ši naktis ypatinga. Vidur
naktį einam į žygį per artimą 
mišką. Ilgokai vaikščiojam ve
dami brolio Vyto. Pasitikim 
juo. kol prieinam prie Šven
tosios upelio ir matom, kad 
nėra kaip perbristi nenusiren
gusiam bent iki liemens. Vie-

Academia 1999" stovvklos bendra nuotrauka Nuotr R i m o ( i r iAkel io 

nas kitas pereina. Daugumas 
stovim juodoje tamsoje ir gal
vojam, eit ar ne? Pagaliau bro
lis Vytas siūlo keliems nueiti 
kokį 100 metrų į dešinę kur, jo 
manymu, turi būti lengvesnis 
perėjimas. Du drąsuoliai nu
kulniuoja ten ir po kurio laiko 
girdisi jų šūksniai: „ateiti!" 
J a u gerokai nuvargę nueinam 
prie jų ir matom, kad čia tik
rai lengviau. Nusiaunam ba
tus ir kojines, kelnes iki kelių 
pasiraitom ir brendam. Per-
bridę valomės kojas ir vėl ruo
šiamės toliau žygiuoti. Brolis 
Vytas pagaliau „susigaudo" 
kaip išeiti iš šio miško gilu
mos, tai kaip žąsiukai sekam. 
Pagaliau prieš aušrą pasie
kiam stovyklą. Palapinė nie
kad neatrodė tokia graži, 
miegmaišis toks malonus! 

Aštuntoji diena: šeštadie
nis, rugpj. 21 d. Žagari nė — 
„Academia 1999" stovykla 

Sunku keltis šį rytą. Savait
galis. Dar daugiau naujai at
vykusių matosi. Prie vėliavos 
pakėlimo jau stovi 35. Paskir
tos dvi komandos grynai iš 
kandidačių ir junjorų atlikti 
LIKK-o uždavinius. Tai 
„Linksmųjų ir išradingųjų 
kandžių klubas". Uždaviniai 
įteikti. Varžybos prasidės po 
pietų. 

Spėkit ką valgom pusryčių! 
Rytą suruoštos junjorų ir 

kandidačių sueigos. Esu pa
kviestas pakalbėti apie tėvūno 
ir kandidačių globėjo parei
gas, ir kaip jos vykdomos 
Amerikoje. Po to klausimai ir 
nuomonių pasidalinimas. At
rodo skirtumų nedaug. Parei
gu* panašios ir panašiai vyk-

Po pietų, t.n. Gražina Kačer-
gytė, Lietuvos Skautijos pir-
mijos pirmininko pavaduotoja, 
supažindina su viešnia, kartu 
atvykusia iš Vilniaus, Tania 
Gurova, vyr. specialiste Vals
tybinėje jaunimo reikalų tary
boje. J i pateikia duomenis 
apie jaunimo politiką. Po to 
pasikalbėjimas apie įvairias 
jaunimo akcijas ir galimybes 
efektyviai jaunimui pasireikš
ti dabartinėje Lietuvos poli
tinėje atmosferoje. 

Po paskaitos atliekama 
LIKK-o varžybų pirmoji dalis. 
Labai įdomiai ir kūrybingai 
pasirodo kandidatuojantys. 
Brolis Audrius Radzevičius, 
vyriausias prokuroras, tvarko 
reikalus, o juos tuot i" pareiš
kia savo nuomonę, keldami 
nykščius tai aukštyn, tai že
myn. Visi apsčiai pasijuokiam. 

Po vėliavos nuleidimo — 
vakarienė. Jei atspėjote ką 
valgėm pusryčiams, tai atspė
jote ką valgėm ir vakarienei. 
Po vakarienės paskutinis mū
sų bendras laužas. Liūdnoka, 
bet viskas kada nors turi baig
tis, taip ir ši stovykla. Po 
dainų ir pasikalbėjimų, išsi-
skirstom kas sau. Dalis mūsų 
dalyvauja naujų narių pasiža
dėjime. Į tikrąsias nares pa
keltos kaunietės t.n. Aušra 
Židonytė ir t.n. Indrė Damb
rauskaitė. Vos spėjame grįžti į 
stovyklą ir prasiveria dangus, 
lyja kaip iš kibirų! 

Devintoji d iena: sekma
dienis, rugp. 22 d., Žagari-
nė • Vilnius 

Ramu. Paskutinis rytas sto
vykloje. Visi pradeda stovyk
los nuėmimo darbus. Nulei
džiamos palapinės Pakrauna-
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mi automobiliai. Mes savo 
vargšelius dviračius vėl ap-
kraunam, kaip išmanydami, 
nes, iš tikro, nėra kaip daug 
prie jų pritaisyti. Ne tokiai 
kelionei jie paruošti. Viskas 
tvarkosi ir ruošiamės oficialiai 
stovyklą uždaryti. 

Švilpuko sukviesti prie vė
liavos stiebo, išsirikiuojam 35 
pavargę, bet laimingi akade
mikai. Brolis Tomas priima 
raportus. Fil. Rimas Griškelis 
ir fil. Jolita Kašalynienė pas
kutinį kartą nuleidžia 
vėliavą. Ulytė stovi šalia jų 
atidžiai stebėdama kas čia 
vyksta. Atsisveikinimo žodžiai 
sujaudina visus ir jaučiamas 
noras nepaleisti to draugystės 
jausmo. Prisiminimui, mes ke
turi „iš anapus" gauname po 
dainynėlį su visų parašais. 
Atiduodu kelis ženklus iš Los 
Angeles „Rambyno" — J ) rau-
gystės" stovyklos. Norisi ir 
juoktis, ir verkti. Susigrupuo
jant visi vienoj vietoj stovyklos 
nuotraukai. Pasirodo foto apa
ratų beveik daugiau negu sto
vyklautojų! 

Brolis Tomas išverda savo 
įprastos kavos mums „kavi-
ninkams". Žinoma, be košės 
paskutinį valgį negalim valgy
ti! Atsiranda bananų ir su
muštinių. Skaniai užvalgę, 
ruošiamės skirstytis. Pasku
tinį kartą atsisveikinam, ta
čiau tokiu momentu sunku 
varžyti jausmus. Pagaliau, 
mes — 6 dviratininkai, stu-
miamės per miškus iki asfal
tuoto kelio (apie 12 km) link 
Dūkštos sutikti traukinį, ku
riuo grįšim į Vilnių. Kiti sa
vais būdais traukia savų vie
tovių link. 

Sesė Valytė sugalvoja Dūks
toj užsukti į parduotuvę kelio
nei nupirkti geros juodos duo
nos ir dešrų. Visi su šypsena 
pritariam. Laiku atvažiuoja 
įspūdingas traukinys, susi-
kraunam dviračius, visus la
gaminus ir suvirstame į vieno 
vagono galą. Mudu su Valyte 
tuojau ištraukiam tą juodą 
duoną ir naminę dešrą ir pra
sideda „hours de ouvres" va
landėlė. Ilgai netruko tuos 
skanumynus sudoroti! 

Po tfejetos valandų gan 
smagaus važiavimo, taip, kaip 
nurodyta, atsidūrėme Vilniu
je. Vėl viską kraustom lauk ir 
n ša m ant dviračių. Pradėję 
leistis į senamiestį link Auš
ros vartų ir girdim „pokšt". 
Tai brolio Andriaus užpaka
linė padanga pasiduoda. Sa
kom: „važiuok, gi dabar tikrai 
daug žalos nepadarysi. Tie 
dviračiai jau ir taip pagrindi
nai sugriuvę. Nuvežam dvi
račius prie brolio Gedimino 
namų. Jis rytoj juos sugrąžins 
nuomotojui. Atsisveikinam su 
broliu Gediminu ir jaučiam, 
kad dabar mūsų žygis tikrai 
baigtas. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTtl GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hfctory Hills, IL 
TeJ. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab tel 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANU) GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd'.'Hickory Hilts, IL 
1 mytia į vakarus nw Hartem Ave. 

Tel. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS, HLD., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9065 

ARASŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS. O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Surte 310 

Naperville. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1, Surte 3 C 

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

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, POSLČS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
CenterforHeami, 

1200 S. York, Ehnhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPtmS, M.D. 
FeHovr. American Academy oi 

Famty Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.81ttAve. 
HctatllN 46342 F « a •47-5278 

947-6236 

NIJOLĖ STANKEVIČIOTĖ. M.D. 
Board Certrfied, Intemal Medicine 

Valandos josų patogumui 
Hoiy Croaa PrafaaaioneJ PsvMon 

3fl.Soulh 
Uturtan Ptaa Ct at Oattemta A m 

Oracago.IL 80629 
Tai. 773471-7879 

Dažnai esu klausiamas, ar 
kelionė patiko ir kodėl aš ten 
vykau. Kad patiko tai klausi
mo negali būti. Negaliu įsi
vaizduoti geresnio būdo pama
tyti savąjį kraštą, sutikti liau
dies žmones, patirti miškų 
grožį, pušynų ir samanų 
kvapą bei ramybę. Vykau ten 
ne tik pabūti su mūsų sesėmis 
ir broliais akademikais Lietu
voje, bet svarbiau, jų akimis 
pamatyti Lietuvos kampelį, 
išgirsti jų balsus, bent kiek 
suprasti jų rūpesčius ir pajus
ti, kad esame vieningos idėjos 
vedami. Visa tai išsipildė la
biau negu drįsau tikėtis. Visa 
tai liks manyje amžinai. 

Ad meliorem! 
fil. Rimantas Griškelis 
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JAV VISUOMENĖS PAGALBA 
SUTEIKTA LIETUVOS ŽMOGUI 

IKI 1940 metų 
VACLOVAS KLEIZA 

Profesorius Marcus Lee 
Hansen, studijavęs Amerikos 
ateivių istoriją, tvirtina: „Atei
viai dažnai labiau savo seno
sios tėvynės kovomis rūpinasi 
negu naujosios reikalais. J au 
nuo pereito šimtmečio vidurio 
Amerikoje veikė airių, vokie
čių, vengrų, lenkų ir italų pat
riotinių sąjūdžių centrai. Ty
rinėjimai galbūt parodytų, 
kad po Pasaulinio karo, Vidu
rio ir Rytų Europoje tik todėl 
susikūrė naujų tautinių vals
tybėlių, kad per kartą a r dvi 
Amerikoje gyveno tų tautų 
veiklios kolonijos, auklėjusios 
nepriklausomybės idealą ir 
kritišką valandą davusios pi
nigų bei politinio spaudimo". 
(„The Immigrant in American 
History", Cambridge, Mass., 
1940, 212 psl.). Nors prof. 
Hansen ir neišvardina lietu
vių, bet mes žinome, jog jau 
paskutiniame praėjusio šimt
mečio ketvirtyje Amerikos lie
tuviai buvo pakankamai stip
riai paliesti tautinės sąmo
nės ir rūpinosi tėvynėje liku
siais broliais bei seserimis. 
Tas rūpestis bei parama dar 
labiau sustiprėjo po žiauriųjų 
Kražių įvykių 1893 metais. 
Dažniau girdime ir skaitome 
apie Amerikos lietuvių poli
tines pastangas bei įtaką, at
gaunant Lietuvos nepriklau
somybę, tačiau tas dar nereiš
kia, jog ir finansinė bei ekono
minė jų parama savo tėvų 
kraštui nesuvaidino labai 
svarbaus vaidmens šiame pro
cese. 

jSavo pranešimą norėčiau 
padalinti į dvi dalis: pagalba 
iki Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo ir pagalba nuo 
1918 m. ligi 1940 metų. 

Parama m o k s l u s 
e i n a n č i a m jaunimui 

J a u praėjusio šimtmečio pa
baigoje JA ' lietuviai suprato 
mokslo reikšmę ir parodė pir
mas pastangas remti į mokslą 
einantį jaunimą. Dar 1893 
metais Lietuvoje įsisteigusi 
„Žiburėlio" draugija šelpti 
moksleivius ligi 1900 metų 
pašalpomis išdalino 1,629 dol. 
(3,258 rublius), kurių didžioji 
dalis buvo sudėta JAV lietu
vių. 1899 m. rugsėjo 27 d. su
siorganizavo studentų šelpi
mui Amerikos Lietuvių kata
likų apšvietos draugija „Mo
tinėlė", kurios tikslas buvo „iš-
kariauti Lietuvai ir lietuviams 
žodžio liuosybę, tikėjimo liuo-
sybę, neprigulmybę, atgaivinti 

tautos susipratimą per moks
lą". Ši draugija iki 1926 metų 
stipendijoms išleido arti 14,000 
dol. Tam pačiam tikslui 1901 
metais gruodtio 1 d. Čikagoje 
įsteigta laisvamanių draugija 
„Aušra". J i veikė ligi 1910 me
tų ir per tą laiką surinko 
4,273 dol. — studentų šalpai. 
Studijuojantį jaunimą rėmė ir 
įvairūs kiti fondai, kaip kata
likų įsteigtas Tautos fondas, 
Tėvynės mylėtojų moksleivių 
fondas, socialistų moksleivių 
paskolos ratelis, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje stipendijų 
fondas ir kiti. Skaičiuojama, 
jog šiuo laikotarpiu mokslei
vių bei studentų rėmimui su
rinkta per 85,000 dol. 

Po 1905 m. revoliucinio su
kilimo iš caro Mikalojaus II 
Lietuva gavo kai kurių leng
vatų. Pagyvėjo kultūrinis bei 
švietimo darbas. Susidariusia 
padėtimi tauta pasinaudojo, 
steigdama privačias mokyklas 
ir stiprindama lietuvių kalbos 
bei tikybos lietuvių kalba dės
tymą visose mokyklose. Taip 
pat tenka pastebėti, jog tarp 
1900-1914 metų naujų lietu
vių ateivių skaičius Amerikoje 
irgi stiprokai padidėjo, visuo
meninis gyvenimas plėtėsi, 
pradėta leisti nauji laikraš
čiai, kūrėsi naujos organizaci
jos, stiprėjo naujų parapijų 
tinklas ir, kaip rašo dr. Jonas 
Šliūpas, „lietuvybė iš tikrųjų 
pražydo". Su tuo šiame krašte 
pradėjo rodytis ir pirmieji žy
mesnieji aukų rinkėjai iš Lie
tuvos. 1911 metais Saulės 
draugija atsiunčia Laižuvos 
kleboną kun. Juozą Tumą ir 
Kauno Šv. Kryžiaus kleboną 
kun. Olšauskį parinkti pinigų 
„Saulės" namų statybai. Jie 
surenka 19,000 dol., o kun. A 
Petraitis „Saulės* draugijai 
dar užrašo savo observatoriją, 
vertą 8,000 dol., Vilniuje įsi
steigusi Lietuvių mokslo drau
gija ir Lietuvių meno draugija 
nutarė Vilniuje statyti Tautos 
namus. Tam tikslui rinkti 
aukų į JAV 1913 metais at
vyksta dr. Jonas Basanavičius 
ir Martynas Yčas. J ie surenka 
per 29,000 dol. 1914 metais. 
Suvalkijoje veikusi „Žiburio" 
draugija atsiunčia savo atsto
vą, poetą kun. M. Gustaitį. Su 
juo atvyko ir Lietuvių infor
macijos biuro Paryžiuje vedė
jas Juozas Gabrys-Paršaitis. 
J ie abu surinko apie 2,400 dol. 
ir šią sumą pasidalino pusiau, 
o kun. Gustaitis dar savo 
ruožtu asmeniškai rinko au-

Gydytojai „Dovana Lietuvai" konferencijoje. VVanhmbgton, DC, lapkričio 5-7 d. Iš kaires: dr. Virgilijus Urbana
vičius, Vilniaus universiteto Santanškių ligonines vaikų ortopecijos chirurgas, dr. Kęstutis Saniukas, Vilniaus 

un-to Santariškių ligoninės vaikų ortopedines operacines vyr. chirurgas, dr. Linas Sidrys, „Dovana Lietuvai" 
organizacinio komiteto narys ir dr. Renata Variakojyte-Staniškiene, Chicago un-to skausmo gydymo specialiste. 

Nuotr J ū r a t ė s Variakojienės 
kas ir surinko daugiau kaip 
1,200 dol. Buvo dar ir kitų 
rinkėjų, tačiau tikslių duo
menų apie jų surinktas sumas 
nėra. Turimomis žiniomis, ga
lima teigti, kad ligi 1918 metų 
Lietuvos kultūrinei veiklai bei 
švietimui buvo surinkta apie 
80,000 dolerių. 

G a u s i p a r a m a 
po l i t i ne i ve ik la i 

Tačiau Amerikos lietuviai, 
šalia kultūrinės veiklos ir 
švietimo, nemažiau rūpinosi ir 
Lietuvos politine ateitimi. Jau 
1900 metais ruoštoje pasau
linėje parodoje Paryžiuje lietu
viai, nors ir būdami caro pa
vergti, ruošėsi dalyvauti kaip 
atskira taut inė grupė. Tam 
tikslui Amerikoje buvo suau
kota 2,168 dol. ir lietuvių sky
rius parodoje buvo įrengtas. 
Kaip jau minėjome, J. Gabrio-
Paršaičio įkurtas Lietuvių in
formacijos biuras Paryžiuje, o 
vėliau perkeltas į Šveicariją, 
irgi buvo remiamas Amerikos 
lietuvių. 

Lietuvoje kilęs 1905 metais 
revoliucinis sąjūdis atgarsį ra
do ir šiame krašte. Tuojau bu
vo pradėta organizuoti finan
sinė parama, kuri, dr. Jono 
Šliūpo tvirtinimu, sudarė apie 
30,000 dolerių. 

Politinei veiklai remti buvo 
įkurti įvairių pakraipų fondai. 
Tai buvo katalikiškas Tautos 
fondas, t a r p 1914-1922 m. su
rinkęs 590,136 dol., Socialistų 
Lietuvos Šelpimo fondas, su
rinkęs 37,771 dol., tautininkų 
Lietuvos Gelbėjimo fondas, ir 
vėliau sukur tas Lietuvos Ne
priklausomybės fondas surin
kęs 97,172 dol., bei dar kai ku
rios kitos pinigų rinkimo ini
ciatyvos. Apskritai politinei 
veiklai Lietuvoje remti ligi 
1926 m. sukaupta apie 
775,000 dol. 

N u o k a r o 
n u k e n t ė j u s i e m s ša lpa 

Nebuvo pamiršta ir šalpa 
nuo karo nukentėjusiems. 
1915 metų vasarą Lietuvių 
komitetas nuo karo nuken
tėjusiems šelpti į Ameriką at
siuntė muziką Stasį Šimkų 
rinkti aukas, kuris čia dėl ka
ro aplinkybių užsibuvo ligi 
1920 metų ir surinko 26,000 
dol. Pradėta rinkti ne tik pini
gai, bet ir drabužiai. Per Rau
donąjį Kryžių 1915 m. buvo 
pasiųsta 19 dėžių rūbų lietu
viams pabėgėliams Rusijoje, 
nes į Lietuvą nebuvo galima 
siųsti. Šv. Vincento Pauliečio 
rėmėjų draugija surinko visą 
laivą drabužių, vieno milijono 
dolerių vertės. Vien jo nuga
benimas kainavo 7,000 dol. 

1916 m. lapkričio 1 d. prezi
dentas Woodrow VVilson pas
kelbė Lietuvių diena ir tūks
tančiai rinkėjų ėjo į gatves, 
parduotuves, įstaigas ir įmo
nes, rinkdami aukas nuken
tėjusiai Lietuvai. Surinkta 
176,863 dol. ir jie perduoti 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Iš jų 35,000 dol. nusiųsta 
į Šveicariją ir* 14,500 dol. į 
Petrapilį Globos ir Grūdo 
draugijoms. Daugiau tų pini
gų Raudonasis Kryžius nebe-
siuntė, nes rinkliavos organi
zatoriai nepajėgė susitarti, 
kam siųsti, o JAV valdžia ne
norėjo pinigų siųsti į vokiečių 
užimtą Lietuvą. Pinigai buvo 
užšaldyti iki karo pabaigos. Po 
karo Amerikos Raudonasis 
Kryžius už pinigus ir procen
tus, dar pridėjęs 100,000 dol., 
nupirko drabužių, ligoninėms 
įrankių bei vaistų ir 1919 m. 
birželio 12 d. nusiuntė į Lie
tuvą. Pristatymo ir administ
racijos išlaidas — 59,000 dol. 
apmokėjo pats Amerikos Rau
donasis Kryžius. Taigi ši visa 
akcija Lietuvai davė 347,500 

dol. 
1917 m. gegužės 20 d. po

piežius buvo paskyręs Lietu
vių dieną visame pasaulyje. 
JAV lietuviai ta proga surinko 
127,000 dol. Apie šią rinkliavą 
rašo Vygandas savo straips
nyje „Lietuvių darbas dėl ne
priklausomybės užsienyje", 
išspausdintame Lietuvių Šau
lių sąjungos leidinyje „1928 m. 
Vasario 16": 

Šiai rinkliavai vykdyti tapo 
įsteigtas Vykdomasis Lietuvių 
komitetas nukentėjusiems 
nuo karo Lietuvoje šelpti. To 
komiteto pirmininku buvo iŠ 
Rusijos atvykęs kun. Alšaus-
kas, kurio rūpesčiu daugiau
sia buvo išgautas šitas rinklia
vos paskelbimas. Komitetui 
teko milžiniškas darbas: iš
siuntinėti viso pasaulio kata
likų bažnyčioms atitinkamus 
prašymus, atsišaukimus, vesti 
susirašinėjimą ir t.t. Be to, 
komiteto nariai važinėjo į 
Angliją, Prancūziją, Ispaniją, 
lankydami vyskupus ir prašy
dami paremti rinkliavą. 

I graudų komiteto atsišau
kimą, piešiant Lietuvos var
gus, nemaža gauta dideles 
užuojautos ir simpatijos laiš
kų. Nuoširdžiausi atsiliepimai 
buvo gauti iš juodos rasės ka
talikų: Afrikos negrų, Oceani-
jos malajiečių ir kitų. 

Šiandien prisimenu laišką, 
rašytą sunkia lotynų kalba, 
vieno juoduko (kiek galima 
spręsti iš pavardės) klebono iš 
Fidži salų... Klebonas rašo. 
kaip jis skaitė komiteto laišką 
bažnyčioje per pamokslą ir 
kaip jo parapijiečiai juodukai 
verkė. klausydami apie lietu
vių vargus. Klebonas atsipra
šo už surinktą nedidelę sumą. 
nes jo parapijiečiai patys esą 
labai neturtingi ir vos šiaip 
taip išminta". 

(Bus daugiau) 

Danutė Bindokiene 

Tarp akmens ir uolos 
Vakarai yra vakarai, o rytai 

yra rytai — jie niekuomet ne 
susitiks ir vieni kitus supras 
Taip šio šimtmečio pradžioje 
tvirtino vienas žinomiausių 
Amerikos rašytojų. Vis tik 
amerikiečiai yra įsitikinę, kad 
savo „atvirumo, dosnumo ir 
draugiškumo politika" gali vi
sus suprasti, visur rasti drau
gų ir — svarbiausia — veiks
mingai skleisti savo „demo
kratines idėjas". Ir juo dides
nes užtvaras tam savo įsiti
kinimui atranda, tuo labiau 
stengiasi tikslą pasiekti. 

Deja, retai tas pavyksta, 
nes nepasitikėjimas Amerika 
ir jos politika ryškus kone vi
suose pasaulio kraštuose, kur 
tik amerikiečiai yra įkėlę koją 
ar mėginę turėti daugiau įta
kos. Iš dalies tai komunisti-
nės-socialistinės propagandos 
„nuopelnas" — pagrindinis tos 
ideologijos priešiškumas ka
pitalizmo sistemai; iš dalies 
tam tikras pavydas, nes reta 
valstybė įstengė pasiekti Ame
rikos gyvenimo lygį ar įgy
vendinti savo teritorijoje lais
vės bei demokratijos princi
pus, kurie, nepaisant pasitai
kančių painiavų, vis tik čia 
veiksmingai gyvuoja jau dau
giau kaip du šimtus metų. 

Tačiau Amerika — Vakarai 
— nesiliauja dėjusi pastangas 
„prisijaukinti" — Rytus, ku
riuos šiuo atveju labiausiai re
prezentuoja Rusija, o prieš 
maždaug dešimtmetį — So
vietų Sąjunga. Stalinas ir po 
jo buvusieji raudonieji diktato
riai mokėjo pasinaudoti, „ka
pitalistinės Amerikos naivu
mu" nuo pat Antrojo pasauli
nio karo pabaigos, kai Vaka
rų sąjungininkai jau buvo pa
siruošę suduoti kone pasku
tinį mirtiną smūgį fašizmui ir 
sovietai geranoriškai „įsijungė 
į kovą „už geresnę ir laisvesnę 
pasaulio ateitį". Žinoma, už 
tai, karui pasibaigus, parei
kalavę ir gavę gausų atlygi
nimą. Jeigu Vakarų sąjungi
ninkai būtų buvę apdairesni ir 
mažiau pasitikėję „ūsuotojo 
dėdės iš Maskvos" gera valia, 
Lietuvai bei kitoms Vidurio ar 
Rytų Europos valstybėms ne
būtų reikėję pusšimtį metų 
„džiaugtis sovietiniu rojumi". 

Nedaug vakariečiai pasi
mokė ir iš „šaltojo karo", 
kuomet Kremlius juos nuolat 
laikė tarp skaudžios įtampos 
ir viltingo atoslūgio, kurio me
tu kiekvieną palankesnį žodį 
iš Maskvos sutikdavo, kaip 
..didįjį pasikeitimą7". Galbūt 
tik JAV prez. Ronald Reagan 
mokėjo kiek kiečiau „žaisti 

Maskvos žaidimą" ir mažiau 
virpėti del kiekvieno „niet!" 

Sugriuvus Sovietų Sąjun
gai. Vakaruose vel žybtelėjo 
viltis, kad pagaliau bus gali
ma lengviau atsikvėpti, nes 
nuolatine grėsme iš Rytų pasi
baigė. Nepaisant to atokvėpio, 
praeities įpratimas jau buvo 
tiek įsišaknijęs, kad pataika-
• imo Maskvai lengvai atsisa
kyti i pavyko. 'Ir iki šiol ne
pavyksta.; Štai tiK vienas pa
vyzdėlis: nors Amerika bei Va
karų Europa stebėjo hr gyrė 
Lietuvos atgimimo j_Jėjimą, 
tačiau vis tik reikėjo „Mask
vos palaiminimo", kad pripa
žintu jos nepriklausomybe... 

Galbūt didžiausia vakarie
čių, juo labiau Amerikos, klai
da yra tai. kad jie „mėgina de
mokratiją nupirkti"7, visuo
met, lyg pneš alkaną žuvį rie
biu jauku ant kabliuko, mo
suodami doleriais ir žadėdami 
paramą bematant nutraukti , 
jeigu kuri valstybe neprisilai
kys prie „demokratines ekono
mikos" reikalavimų. 

Labiausiai tas „meškerio
jimas" ryškus Rusijoje, tačiau 
šiandien, praėjus jau kone de
šimtmečiui nuo sovietų impe
rijos sugriuvimo, „Rytai ir Va
karai" — bent toje srityje — 
•nedaug tesuartėjo. Kai Va
šingtonas tiki, kad jau supran
ta Kremliaus politiką, ji taip 
žaibiškai pasikeičia, kad visus 
įvaro į paniką. Tad nereikia 
per daug stebėtis, jeigu Va
šingtonas įsikibęs laikosi tos 
pačios strategijos, kaip ir so-
vietijos laikais: visomis jėgo
mis remti Rusijos diktatorių 
(arba — kaip dabar — prezi
dentą), ypač jeigu jis palan
kiau nusišypso Vakarams. Vi
sa bėda, kad š-iuo metu vis 
dažniau klausiama: kas iš 
tikrųjų valdo Rusiją? Ar prezi
dentas Boris Jeicin, ar kari
ninkai, kurie žūt būt nori tęsti 
karą Čečėnijoje, o gal naujasis 
ministras pirmininkas Vladi-
mir Putin. kurio populiaru
mas tautoje gali sugriauti jo 
politinę karjerą, dar gerai ne
prasidėjusią17 I Kaip žinome, 
Boris Jeicin nelabai ilgai tole
ruoja premjerus, kurie tampa 
per daug populiarūs, tad jau 
kalbama ir apie Putin kaden
cijos galą.; 

Nors Vašingtonas, ypač 
prez. Bill Clinton. vis dar tvir
tai stovi už Jelcino pečių, bet 
abejonė dėl jo pajėgumo iš
tesėti iki naujų prezidento rin
kimų ir tolimesnes Rusijos at
eities kelia vis daugiau rū
pesčių. 

KELIONE LIETUVON 
BIRUTĖ JASAITIENĖ Nr.2 

Tęsinys 
Apie pusė devynių 

ryte gatvės ištuštėja — stu
dentai dingsta universiteto 
pastatuose. Tada, apie tą lai
ką, prie katedros sustoja įvai
rūs tur is tų autobusai. Ir vėl 
gatves prisipildo žmonėmis — 
turistais . Pro katedrą jie pra

eina Universiteto gatve į Dau
kanto aikštę, čia fotografuoja
si, stoviniuoja, grožisi gražia 
Lietuvos prezidentūra, paeina 
toliau, iki Vilniaus universite
to ir dingsta siaurose sena
miesčio gatvelėse. 

Vieną Šeštadienio rytą, iš

ėjau pasivaikščioti po sena
miestį. Ėjau siauromis gatve
lėmis, grožėjausi senais, atre
montuotais namais. Ne visi 
namai atremontuoti: vieni re
montuojami, kiti dar stovi ap
griuvę ir apleisti, nors juose 
gyvena žmonės. Tokių žmo
nių, kaip aš, turistų, pilnas 
senamiestis. Jie kalba įvairio
mis kalbomis, iš įvairių kraš
tų atkeliavę Vilniaus sena-

Lietuvių grįžimo j tėvynę informacijos centre. Stovi antrani* ii kairėn — centro direktorius Žilvinas Belinuaka? 

miesčio pažiūrėti ir juo pasi
grožėti. Vilniaus senamiestis 
garsus visoje Europoje, nes 
vienintelis toks didelis išlikęs. 
Kituose kraštuose, kituose 
miestuose tik viena kita sena
miesčio gatvė išlikusi. Eini 
akmenimis grįstomis gatvė
mis, ir galvoji kiek tie akme
nys matė gerų ir blogų laikų, 
kiek kunigaikščių, žmonių, 
karių tuos akmenis myne. 
kiek ašarų, prakaito ir kraujo 
čia išlieta! Kad akmenys ga
lėtų kalbėti, kiek jie papasa
kotų! 

Prieini Vokiečių prospektą, 
sėdi žmonės ant suoliukų, kal
basi, kiti kažkur skuba. Di
džioji gatvė — kada pro uni
versitetą mažutėmis gatve
lėmis išeini į ją, ypatingai pa
vakare, besileidžiančios sau
les apšviestą, atremontuoti di
dingi namai blizga, toliau Ro
tušes kolonos žvelgia į tave. 
Šv. Mikalojaus bažnyčia — 
čia ateina Mišiose dalyvauti iš 
užsienio atvykę lietuviai, nes 
čia Mišias dažnai aukoja kun. 
Antanas Saulaitis, paskui su
sitinka kieme, kur seselės vi
sus vaišina arbata ir pyra
gaičiais. Toliau Aušros Vartai. 

Čia visada pilna žmonių. Lipi 
per amžius nutrintais lipan
čių maldininkų akmeniniais 
laiptais į koplyčią. Vieni maldi
ninkai, suklupę ant laiptų, 
prisiglaudę prie sienos mel
džiasi, kiti koplyčioje garsiai 
kalba rožančių. Stovi prieš 
Aušros Vartų Švenčiausią Ma
riją, meldiesi, o pasąmonėje 
bėga seni vaizdai. 

Anais senais laikais iš mo
kyklos dukart savaitėje atei
davome čia ir susitikdavome 
su kun. Alfonsu Lipniūnu. Jis 
mokydavo mus melstis, nusi
vesdavo į savo butą — tai bu
vo prieš Aušros Vartus viena
me pastate du maži kambariu
kai, nuo žemės iki lubų pri
krauti knygų. Čia jis kalbė
davo, mes klausydavome, duo
davo knygų parsinešti namo 
skaityti. Didžiąją savaitę, 
prieš Velykas, jo paraginti. 
apeidavome ir aplankydavome 
visas Vilniaus bažnyčias. Pa
vasarį Pilies ir Trijų Kryžių 
kalne rinkdavome žibutes ir 
nešdavome jas į Aušros Var
tus pamerkti ant artoriaus. 

Eini Pilies gatve pro suve
nyrų turgų. Čia visada pilna 
turistų, visada vyksta preky

ba. Kažkas šaukia mane var
du, atsisuku — tai žmogus iš 
Čikagos. Pasisveikiname, pa
sidaliname įspūdžiais. Toliau 
pažįstama iš New Yorko per
ka dukteriai lauktuvių ginta
rinius karolius. Atrodo, rei
kėjo atvažiuoti tūkstančius 
mylių, kad galėtum su tais 
žmonėmis susitikti. 

Vilniaus katedra — pasąmo
nėje išlikęs vaizdas, kad ji la
bai didelė. Šiandieną katedra 
atrodo maža, nes mes matę 
daug ir labai didelių, bet ji 
tokia graži, nes sava. 

Eini Gedimino prospektu. 
įvairių pasaulio madų garse
nybių salonai su brangiais 
rūbais. Vadinasi, yra žmonių, 
kurie turi pinigų ir tuos rū
bus perka, kitaip tų krautu
vių nebūtų. Šalia tų brangių 
krautuvių sėdi močiutė — ap
skurusi, ištiesusi ranką prašo 
išmaldos. Koks kontrastas! 
Jeinu į centrinį Lietuvos paš
tą, perku pašto ženklus — tai 
lauktuvės žentui. Šalia sto
vintis žmogus aiškina, kokius 
ženklus ir kaip reikia pirkti . 

(Bus daugiau) 

Gerontologijos centro vedėja gyd Jadvyga Čeponiene su pirmaisiais ten 
apsigyvenusiais užsienio lietuviais — Leonais. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D A Y T O N A B E A C H , F L 

SVEČIAI IŠ LIETUVOS 
AMBASADOS 

S.m. spalio 3 1 d . mūsų tel
kinį aplanke svečiai iš Lietu
vos ambasados, Vašingtone, 
pirmoji sekretorė Rita Kazra-
giene su šeima — vyru Gied
riu, dukromis Gie'ire c-nių, 
Inga 6 metų. Svečius viešna
ges metu nuoširdžiai globojo 
mū-ų telkinio geradariai Joa
na r Vytautas Grybauskai. 
Jie svečius supažindino su 
Daytona Beach ir žavia Atlan
to vandenyno aplinka. 

Gražų priėmimą svečiams 
suruošė Lietuvių Bendruome
nės Daytona Beach apylinkes 
valdyba, paruošusi ir labai 
skanias vaišes. Pirmininkė Bi
rutė Kožicienė savo kondomi-
niumo salėje į susitikimą su 
svečiais sukvietė Daytona 
Beach veikiančių organizacijų 
pirmininkus, valdybų narius, 
visuomenininkus. Birutė Koži
cienė svečius supažindino su 
dalyviais, o vėliau savo šeimą 
pristatė ambasados sekretorė 
Rita Kazragienė. 

Vaišių metu viešnia, plačiai 
papasakojo apie Lietuvos am
basados Vašingtone veiklą, 
darbus, pareigas. Ambasada 
turinti ir problemų, pastatas 
senas, reikalingas pataisymų, 
tarnautojai dirba įvairius dar
bus, sąlygos nėra geriausios. 
Tarnautojai visi iš Lietuvos, 
tik vienas pareigūnas yra 
Amerikos lietuvis. Galvojama, 
kad reikės įsigyti naują am
basados pastatą. Kalbėtoja 
nuoširdžiai vertino išeivijos 
lietuvių talką, pagalbą Lietu
vai, dėkojo už visas pastangas 
tiek ekonominėje, tiek ir poli
tinėje srityje. 

Kazragių šeima į Vašingto
ną atvyko 1998 metais. Rita 
yra pirmoji sekretorė, o vyras 
Giedrius rūpinasi šeima, augi
na dukreles, lankančias ame
rikiečių mokyklą. Rita Kaz
ragienė ambasadoje yra atsa
kinga už kultūrinę veiklą, 
mokslo, švietimo klausimus 
bei ryšių su JAV lietuviškomis 
organizacijomis palaikymu bei 
plėtimu. 

Po įdomaus Kazragienės 
pranešimo, buvo daug klau
simų, liečiančių ir Lietuvos 
politinį gyvenimą, pareigūnų 
keliones, išlaidumą ir t.t. 
Viešnia į klausimus atsakė ge
rai, žinoma, pateisindama Lie
tuvos valdžios keliones, išlai
dumą, nes tai esą reikalinga 
Lietuvos įvaizdžiui stiprinti. 

Pirmininkė Birutė Kožicienė 
nuoširdžiai padėkojo svečiams 
už atsilankymą, pranešima ir 
gražų pabendravimą. 

Ačiū pirmininkei Birutei. 
Reginai Snarskienei, Violetai 
Avižienei ir Danutei Kuraus-
kienei už vaišių paruošimą ir 
malonų pabendravimą. 

MĖGSTAME 
PABENDRAVIMO 

POPIETES 

Lietuvių Bendruomenės 
Daytona apyl. valdybos ruo
šiamos pabendravimo popie
tės, besitęsiančios jau dvejus 
metus, susilaukia reikiamo 
dėmesio, yra gausiai lanko
mos. Popietės vyksta kiekvie
no mėn. pirmąjį trečiadienį, 
Homers restorane. 

Paskutinioji popietė vyko 
lapkričio 3 d. Dalyvavo arti 60 
asmenų. Papietavus, LB pirm. 
Birutė Kožicienė pasveikino 
gausius dalyvius, padėkojo už 
popiečių lankymą ir padarė 
įdomų pranešimą iš JAV LB 
Tarybos suvažiavimo, vykusio 
Milwaukee. Wisconsin. Pirmi
ninke ir dvi valdybos narės 
Regina Snarskienė ir Violeta 

me. stebėjo jo eigą ir nuotai
kas. Birutė Kožicienė palietė 
keletą opių suvažiavime svar
stytų klausimų, vienas iš jų, 
tai Clevelando s o d y b o s " rei
kalai. 

Byla pasibaigusi, bet ne ga
lutinai. Besibylinėjant Krašto 
valdyba ir „Sodybos" admi
nistracija patyrė dideles išlai
das. Tai buvę be reikalo. Pats 
Tarybos suvažiavimas buvęs 
ramus, nors tuščių kalbų ne
trūko. 

Spaudoje skaitėme Tarybos 
sesijos aprašymus, iš kurių 
nedaug ką galima suvokti apie 
LB uždavinius bei atl iktus 
darbus. 

Pirmininkės Birutes Koži-
cienės pranešimas san tūrus . 

Po Birutės Kožicienės pra
nešimo, kalbėjo nuolatinis ap
žvalgininkas Narimantas Ka-
raša. Jis ir šį kartą pasakojo 
apie Lietuvos ekonomines ir 
kultūrines problemas. Paruoš
tas pranešimas, pagal Lietu
vos spaudą, gana įdomus, o 
pabaigoje paįvairintas anek
dotais. 

Pranešimą apie būsimus 
renginius padarė klubo oirmi-
ninkas Jonas Daugėla. Atro
do, kad žiemą ir pas mus bus 
gyva veikla, o Naujus metus 
pradėsime sausio 1 d. bendrai 
pietaudami. 

Jurgis J a n ūsa i t i s 

IR VIENAS LIETUVIS 
YRA LIETUVA 

Tokį šūkį sau pasirinko dėl 
bolševikų įsiveržimo į mūsų 
šalį į Vakarus pasi traukę mū
sų žurnalistai ir atgaivinę 
laisvajame pasaulyje Lietuvos 
žurnalistų s-gos veiklą. Anuo 
metu Lietuvoje ši organizacija 
buvo priėmusi savo šūkį: „Tik 
laukinis žmogus laikraščių ne
skaito". Kažkaip atrodo, kad 
šis senasis šūkis galėtų būti ir 
šiandien pritaikytas kai ku
riems mūsų tėvynainiams. 

Bet laisvojo pasaulio lietu
vių žurnalistų šūkį labai gerai 
perprato žinomo mūsų žurna
listo V. Bražėno dukra Livija. 
Bražėnai ir jų dukra šiandien 
pensininkų dienas leidžia De-
Land mieste, Floridos viduri
nėje dalyje, ir yra mūsų apsk
rities (County) sostinė. Bražė
nai yra vieninteliai šio miesto 
lietuviai. Be jų daugiau šioje 
apylinkėje lietuvių nėra. Kiek 
didesnis lietuviškas telkinys 
yra gretimame. Daytona 
Beach mieste. Bražėnai yra 
įsitraukė į šio lietuviško telki
nio visuomeninę ir kultūrinę 
veiklą, yra Daytona Beach 
Lietuvių klubo ' .ariai. 

Lilija daug valandų pralei
džia DeLand miesto bibliote
koje. Šią didžiulę ir pavyzdin
gai sutvarkytą biblioteką lan
ko ir visais jos tur ta is naudo
jasi aukštieji valdžios parei
gūnai ir universiteto moksli
ninkai bei studentai. Livija su 
jais bendrauja ir dažnai pasi
keičia mintimis. Ji pastebėjo, 
kad veik visi jų nieko nežino 
apie Lietuvą. Daugelis jų net 
neturi supratimo, kuriame že
myne ši istorinė šalis yra įsi
kūrusi. Daugelis jų mano, kad 
Lietuva yra maža didžiulės 
Rusijos provincija. 

Tad Livija ryžosi šiems bib
liotekos lankytojams bei pla
čiajai DeLand visuomenei su
daryti tikrąjį savo tėvynės 
įvaizdį. Šiam tikslui ji visam 
spalio mėnesiui užėmė biblio
tekos didžiulę parodų spinta. 
Šioje spintoje daugiausia yra 
rengiamos prekybinio pobū
džio parodos. Livija ryžosi šią 
spintą užpildyti Lietuvos isto
riją vaizduojančia medžiaga ir 
mūsų tautodailės kūriniais. J 
pagalbą jai šokosi Daytona 
Beach Lietuvių klubo nariai. 

S K E L B I M A I 
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Avižiene dalyvavo suvažiavi- J ie padėjo jai sutvarkyti pa

rodą ir sunešė parodai daug 
reikalingos medžiagos. 

Tuo būdu buvo suorgani
zuota ir įrengta tikrai įspū
dinga paroda. Viduryje yra di
delis užrašas ir keli žemėla
piai, kurie rodo, kur yra ši ša
lis, kokio dydžio ji yra šian
dien ir kokio dydžio ji buvo se
novėje. Vienoje pusėje yra iš
statyta istorinė medžiaga, ki
toje pusėje — graži mūsų tri
spalvė ir tautiniais drabužiais 
papuošta lėlė. O spintos pa
kraščiuose ir ant lentynų iš
dėliota daug lietuviškais raš
tais austų juostų ir kitokių au
dinių, meniškų drožinių ir gin
taro kūrinių. 

Visa ši paroda kiekvieno 
žiūrovo akiai daro labai pa
trauklų įspūdį. Spinta yra 
centrinėje bibliotekos salėje 
prie pat pagrindinių įėjimo 
durų. Nei vienas bibliotekos 
lankytojas negali praeiti jos 
nepastebėjęs. Net pirmąją die
ną susidarė lankytojų eilė. Li
vija yra numačiusi tokias pa
rodas surengti kasmet ir jau 
yra tą spintą užsakiusi kitų 
metų kovo mėnesiui. Tad ir 
įrodė, kad savoje aplinkoje gy
vendamas ir vienas lietuvis 
gali labai daug pasitarnauti 
savo tėvynės pagarsinimui. 

Parodą įrengti ir deramai 
sutvarkyti daug pagelbėjo Lie
tuvių klubo nariai: N. Karaša. 
N. Kreivėnas, A. Šilbajoris, J. 
Baltrušaitis J. Daugėlienė... 
O kiti nariai paskolino paro
dai reikalingus eksponatus. 

J . Dgl. 

J U N O B E A C H , F L 

RUDENIUI ATĖJUS 
GYVĖ-IA VEIKLA 

Pietų Floridoje oras atvėso, 
prasidėjo labai gražus metų 
laikas, iš šiaurės sugrįžo atos
togas ten praleidę tėvynainiai, 
tad ir lietuviškas gyvenimas 
pagyvėjo. Turėjome ir staig
menų. Uraganas Floyd. grasi
nęs pietų Floridai, pakeitė 
nuomonę ir nuūžė į North Ca-
roliną, o uraganas Irena, ku
rio visai nesitikėjome, nutarė 
Palm Beach apylinkę apdova
noti gausiu lietumi. 

PABENDRAVIMO 
PIETŪS 

Rugsėjo mėn. pabendravimo 
pietūs dėl uragano Floyd iš 
rugsėjo 14 dienos buvo nukelti 
į rugsėjo 21 d. Pietuose atsi
lankė jau daug iš šiaurės grį
žusių floridiškių tėvynainių. 
Palm Beach LB apyl. pirm. 
Vincas Šalčiūnas pasidžiaugė 
gražiu susirinkusių būriu ir 
pranešė džiugią naujieną: 
kun. A. Čepanis laikys šv. 
Mišias kiekvieno mėnesio pir

mą sekmadienį, 2 vai. p.p. St. 
Jude bažnyčios koplyčioje. Te-
questoje. Vėl galėsime melstis 
ir giedoti lietuvi.-kai. Pirmos 
šv. Mišios lapkričio 7 d. 

Po to Vincas Šalčiūnas prisi
minė rugsėjo 8 d.. svarbią vi
siems lietuviams Tautos šven
tę, nes tai būtų ir Vytauto ka
rūnavimo diena. 

Po Vinco Šalčiūno kalbos ir 
žinių pluošto apie Lietuvą, dr. 
Vytautas Majauskas papasa
kojo apie savo atostogas Kana
doje, kur nuošalioje vietovėje, 
kurios gamta primena Lietu
vą, jis su šeima jau daugelį 
metų praleidžia keletą sa
vaičių. 

Spalio mėn. pabendravimo 
pietuose dalyvavo labai daug 
tėvynainių. Spalio mėn. 12 d. 
susirinkome Piccadilly resto
rane. Vincas Šalčiūnas pak
vietė kalbėti Pampano Beach 
LB apyl. pirm. Joną Paškų ir 
pasidalinti apsilankymo Lie
tuvoje įspūdžiais. Dalia ir Al
gis Augūnai, grįžę iš JAV LB 
XV Tarybos sesijos, apžvelgė 
ten padarytus sprendimus. 
Ypač svarbūs yra JAV LB 
įstatų pakeitimai. Kvietimas 
JAV lietuvių ir toliau padėti 
Lietuvai, palaikant ryšius su 
JAV Kongreso nariais, reaguo
jant į JAV politinius sprendi
mus Lietuvos ir Baltijos kraš
tų atžvilgiu. 

RENGINIAI 

Atėjo ir :rengMhį sezonas. 
Cia eiki; •.- • 

Spalio mėn . 29 - 31 d. 
BALFo '•••• -ii! - • 
mas, Holiday Ina Re.-' I 
būtyje. Sineer Islanr!. Suva
žiavimą globoja Palm B< 
BALFo skyrius. 

Gruodžio mėn 1 d.. tn 
dieni. 12 vai. Carlin parke. Ju-
piter. vyks metinė Lietuvių 
Bendruomenės apylinkes ge
gužinė. Kaip visuomet, čia bus 
gausių laimikių traukimai, 
pačių šeimininkių pagaminti 
valgiai, smagi lietuviška nuo
taika. Geg'ižinė kasmet nu
traukia labai daug žmonių iš 
visu pietų Floridos telkimų, 
tai ir -iais metais visi kvie
čiami atvykti, pabendrauti, 
smagiai praleisti laika. 

2000-ujų Metų su t i k imas 
ruošiamas gruodžio mėn. 31 d. 
United Methodist bažnyčios 
salėje. Juno Beach. FL. Šo
kiams gros ..Gintarai", vado
vas Vytautas Daugirda. Bus 
programa, lietuviška nuotai
ka. Plačiau bus skelbiama 
spaudoje. 

2000 m. vasario 4 d., šeš
tadienį, vyks tradicinis Lietu
vos Dukterų renginys. Lietu
vos Dukterys šelpia " daugia
vaikes šeimas Lietuvoje. Šio 
renginio pelnas skiriamas tik 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
D"bu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU. SVHKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentus FranK Zapofc ••< Ott. Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 Wwt 9Stn Strec: 

Tei. (708) 424-8854 
(773)581-8654 

Sutikiu 2000-uoauu savo šeimos ir 
draugų rate1 

I nepakartojamą Naujųjų meni puotą 
Hickory Hills Country Club kviečia 

Eimio ir Virgio Svabų 
koncertinė programa! 

Bilietą;: suaugusiems —$80, vaikams — $50 
lafonnacija lel.. 70*-2<71645.708-974-3919 

Nuotr. V. Mažeikos 

tani tikslui. Iš anks to kvie
čiame ats i lankyt i ir paremti 
Lietuvos Dukterų veikla jau 
2000 metais. 

D A 

K A N A D A 

T o r o n t e spalio 23-24 d. 
lankėsi Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus 
su žmona Alma ir 12 asmenų 
palyda. Atvykus į Torontą, 
pirmąją dieną buvo surengta 
prezidentiniai pietūs, kuriuo
se dalyvavo 400 asmenų. Ry
tojaus dieną, sekmadienį, spa
lio 25 d., prezidentas dalyvavo 
Lietuvos evangelikų švento
vėje ir vėliau atvyko į Prisi
kėlimo parapijos šventovę, kur 
dalyvavo šV. Mišiose. Po Mišių 
aplankė parapijiečius salėje, 
paspausdamas rankas tau
tiečiams. 

Po Mišių Anapil io lietuvių 
salėje įvyko susit ikimas su 
tautiečiais, kur ių buvo priva
žiavę ne tik iš Kanados miestų 
ir apylinkių, bet ir iš Jungti
nių Amerikos Valstijų. Prezi
dentas buvo su t ik tas su daino
mis, taut inia is šokiais ir kita 
programa. Invokaciją sukal
bėjo prel. dr . P. Gaida. Sveiki
no KLB pirm. A. Vaičiūnas, 
Hss issaugos mere H. McCa-
lion. ambasadorė Baltijos 
krantams. 

Liet. ambasador ius Kanadai 
-, EKhnntas sveikino preziden-

s;>vo kalba. Prezi-
tas įteikė apdovanojimus 

; i• ės* konsului H. 
Lapei, KLB pirm. A. Vaičiū-

• . darbuotojui S. 
suskui. Paskutinėje da-

lyje prezidentu!i buvo pateikia-
mri klausimai raš tu . Jis gana 

liai atsakinėjo, kol pritrū-

KOMPIU TF.RIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus 

Interaetima; arba industriniai 
serveriai. Taisomos kompiutenų 
sistemos Programinė pagalba. 

Intemeto pajungimas. Intemetimai 
puslapiai. Kreiptis. Tel. 773-737-

6792; Fax. 815-461-8159: 
E-mail Loto2000@Yahoo.com. 

IEŠKOMOS PADAVĖJOS 
BANKETAMS 

Condesa del Mar. Inc. 
12220 South Cicero Avenue 

Alsip. IL 60803 
ATVYKITE ASMENIŠKAI 

Išnuomojame: 1 kambarį, taip 
pat 1 miegamojo butą ir 2 

miegamųjų butą Kreiptis: 7 v.r. 
— 8 v.r. ir 12 vai. — 2:30 p.p., 

teL 708-594-1472 
arba palikti žinutę. 

ko laiko visiems. Su preziden
tu yra atvykusi grupė versli
ninkų, kurie bandys užmegzti 
ryšius su Kanados verslinin
kais . 

Prezidentas apgailestavo, 
kad negalės nuvykti į Čikagą, 
kaip buvo numatyta , nes Lie
tuvoje iškilusi krizė su prem
jeru R. Paksu. 

Hamil tone , Aušros Vartų 
šventovėje, Kristina Enskai-
tytė ir Tomas Žukauskas su
kūrė lietuvišką šeimą. Vestu
vių puota buvo La Salia Clasi-
ca salėje, kurioje dalyvavo per 
du šimtus tautiečių. Tai pui
kus pavyzdys tautiečiams kur
ti lietuviškas šeimas. 

Toronte lankosi pranciš
konų provincijolas iš Kretin
gos ir taip pat T. Astijus Kun-
gys, OFM, su Kretingos para
pijos klebonu T. Gediminu 
Numgaudžiu, OFM. Kun. Pe
t ras Rukšys. SDB. Brazilijos. 
San Paulo liet. parapijos kle
bonas, atvyko į Torontą aplan
kyti savo giminią. 

Viln iaus s t yg in i s kva r t e 
t as rito '. 'slums teatre 
koncertavo. Kanados ir lietu
viu publikai. 

Inž. V. Kamantas , svečiuo
damas Toronte, aplankė ir su
sipažino su lietuviškomis ins
titucijomis. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX RESUtTS 
REALTORS 

oHc (773) S86-59S9 
home (708; ->25-7160 
pacjer (708) 886-4919 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vottut 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensir.inkants nuolaida 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Car.ada is accepting applicants for 

Perraanent Residence! 
For free information call. 

1-773-282-9500. 
GTS concentratmg :n .mmigration to 

Canada 
www.redeusa.com 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles, "stdings". 

"soffits". "decks", "gutters', plokšti 
ir "shingte" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
L S.Benetis, teL 630-241-1912^ 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Transportuojame ir padedam* parduoti 

naudota auto. Pigiai parduodame iSsimo-
kepmci remontuojame po avanjų; atsta-
lome auto geometriją, ulsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus 

SkambinU Rimui tel. 708-201-tSM. 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su automobiliu. Kreipus 
nuo 8 v. v. iki 10 v.v., 

teL 847-808-9109. Kalbėti 
angliškai arba rusiškai. 

Prof. V. Samonis , grįžęs iš 
Lietuvos, Lietuvių namuose 
skaitė paskaitą, apie Lietuvos 
ekonomijos reformų dešimt
metį. 

„Tėviškės žiburių" įvyko 
metinis susirinkimas. Praėju
sieji metai buvo gana sėkmin
gi. Yra įsteigtas „Tėviškė* ži
burių" fondas ir jau yra 
atsiųstos pirmos įplaukos. Pa
gal laikraščio skaitytojų pasi
sakomus, norima įvesti anglų 
kalbos skyrių, pritaikytą Ka
nadoje gimusiems lietuviu
kams. 

Toronte besilankant Lie
tuvos prezidentui Valdui 
Adamkui, atsirado vienas lie
tuvis su „nešvankiu" plakatu. 
Pasitiko oro uoste ir prie Lie
tuvių namų. Pasirodo, kad ir 
čia kažkam trūksta kultūrin
gumo. 

Stasys Prakapas 

R u o š i a m a s siuntinėlis 
s k a u t a m s Lietuvoje 

Toronte ruošiamas skautiš
kų drabužių siuntinėlis skau
tų draugovei Lietuvoje. Pra
šome atliekamų uniformų ir 
kitokių reikmenų. Daiktų su
rinkimą vykdo s. Feliksas 
Mockus. 

Livija Bn?.Pr •(l.irsipiic prie jos durnosios h i<k-v= p-inidos F-or.tlojp. Dt-L-intl miesto bibliotekoje 

mailto:Loto2000@Yahoo.com
http://www.redeusa.com


DR. JUOZĄ J. GUDAUSKĄ 
AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS 

Dr. Juozas Gudauskas po il
gos ligos ir trečio širdies smū
gio, Šv. Jono ligoninėje (Santa 
Monica, CA) 1999 m. rugpjū
čio 26 d. iškeliavo į Anapus. 
Laidojimo namų koplyčioje, 
gedulingas pamaldas atlaikė 
kun. S. Anužis. Iš susirinku
siųjų atsisveikinimo kalbų, 
ypač Gasparo Kazlausko, susi
darė vaizdas, kad į amžinybę 
išlydimas neeilinis medicinos 
daktaras. Velionio kūnas iš
vežtas į Čikagos Lietuvių Tau
tines kapines, palaidotas šalia 
dėdės Alfonso ir sūnaus Gedi
mino. 

Juozas Jonas Gudauskas gi
mė 1912 m. balandžio 29 d., 
Renščių kaime, Telšių apskri
tyje. Augo ūkininko šeimoje su 
trimis seserimis: Emilija, 
Stase ir Elena. 

1931 m. baigęs Telšių Moky
tojų seminariją, įstojo į Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Medicinos fakultetą. Čia stu
dijuodamas, buvo aktyvus 
„Varpininkų" korporacijos 
veikloje, 1936 metais buvo 
išrinktas jos pirmininku. Rašė 
universiteto ir Lietuvos spau
doje. 1938 m. turėjo progos 
atlikti medicinos stažą Pran
cūzijoje ir Šveicarijoje. Būda
mas Šveicarijoje, kaip „Lietu
vių žinios" laikraščio žurna
listas, priskirtas prie Lietuvos 
delegacijos, dalyvavo Tautų 
Sąjungos posėdžiuose. 1940 m. 
baigė VDU-teto medicinos fa
kultetą, dirbo Kauno universi
teto klinikose, bei vertėsi pri
vačia praktika. 

Antrajai sovietų okupacijai 
artėjant, 1943 m. pasitraukė į 
Vokietiją, į Berlyną. Čia vo
kiečių buvo paskirtas dirbti 
Berlyno medicinos klinikose. 
Subombardavus Berlyną, pa
sitraukė į Dresdeną, kur 1944 
nv. spalio 7 d. vedė Giedrą 
Nasvytytę. 1945 m. vasario 13 
d. RAF subombardavus Dres-
deną, išvyko į Austriją ir ap
sigyveno Bregenso. Karui pa
sibaigus, dr. Juozas ir Giedra 
Gudauskai apsigyveno „išvie-
tintų" (D.P.) stovykloje, Stutt-
garte. 

Per dr. Juozo dėdes (Alfonsą 
ir Adolfą Kaulakius) gavę 

Dr. Juozas Gudauskas 

imigracijos dokumentus 1946 
m. atvyko į JAV, apsigyveno 
Čikagoje. Čia dr. Gudauskas 
turėjo išlaikyti valstybinius Il
linois egzaminus, atlikti medi
cinos stažą Loretto ligoninėje, 
kad įsigytų leidimą verstis 
medicinos praktika. 1948 m. 
jis buvo pirmas (iš naujai at
vykusių) lietuvis gydytojas ga
vęs tokį leidimą ir atidaręs sa
vo medicinos kabinetą. Čika
goje gyvenant, jis skatino mu-
zikę-kompozitorę žmoną Gied
rą tęsti kompozicijos studijas. 

1961 metais dr. Gudauskas 
su šeima: žmona Giedra, sū
numis Gediminu, Saulium ir 
dukra Daina persikėlė į Los 
Angeles. Pradžioje dirbo Vete
ranų ligoninėje, Westwood, iki 
išlaikė California State medi
cinos egzaminus ir gavo lei
dimą. 1963 m. iš į pensiją 
išeinančio daktaro nusipirko 
jo praktiką-kabinetą ir įsijun
gė į medicinos personalą Brot-
man Memorial ligoninėje, Cul-
ver City. 1967 m. Santa Mo
nica įsigijo pastatą, kuriame 
įsteigė savo medicinos kabi
netą. Čia medicinos praktika 
vertėsi iki 1987 metų, iki pasi
traukimo pensijon. 

Velionis, sugebėjo savo pa
cientus nuraminti, su humoru 
paguosti, turėjo įgimtą talen
tą, kad ir sunkiausiu atveju, 
palengvinti. Daug skaitė, do
mėjosi politika, įvykiais Lietu
voje. Mėgo muziką: grojo 
smuiku, saksofonu. 

Valerija Baltušienė 

JONAS VALUKONIS 
1911 -1999 

Jonas Valukonis 

Principingas ateitininkas, 
šviesus lietuvis, idealus šei
mos vyras — Jonas Valukonis 
turėjo daugybę artimų drau
gų, kurie, jo, mirusio spalio 
mėnesį 1999 m. ir palaidoto 
Forest Lawn kapinėse, Los 
Angeles, Kalifornijoje, labai 
apgailėjo ir niekad negalės už
miršti. 

Tvirtavalis, nuoširdus dzū
kas. Gimęs 1911 m. gruodžio 
27 d. Palazdijų km., Lazdijų 
valsč., Seinų apskrity. Baigęs 
Lazdijų „Žiburio" gimnaziją 
(1930 m.), įstojo į Vytauto Di
džiojo universitetą Kaune, 
studijavo matematiką ir baigi
mo diplomą gavo 1937 m. 

Su pertraukomis dirbo 
(1935-1940 m.) Ginklavimo 
valdybos, Baltistikos skyriaus 
tyrimų laboratorijoje. Kaip ga
bus ir pareigingas mokslinin
kas, buvo išsiųstas tolesnėms 
studijoms jį Besancon u-tą 

Prancūzijoje (1938-1939 m.). 
Vedęs kaunietę Aldoną Kati

liūtę, susilaukė dukters Ra
munės, kuri vėliau (jau Ame
rikoj) tapo irgi matematike. 

Grįžęs po studijų Prancūzi
joje į Lietuvą, 1940-1944 m. 
dėstė matematiką Kauno Vy
tauto Didžiojo universitete. 

Išvykęs su šeima 1944 m. į 
Vokietiją, apsigyveno Ravens-
burge, prancūzų zonoj, kur gy
veno nuo 1945 m. iki 1949 m. 
Ten buvo lietuvių gimnazijos 
direktoriumi. O 1949 m. pava
sarį emigravęs į Ameriką, ap
sigyveno Detroit, Michigan, 
kur 5 metus dirbo General 
Motors ir 20 metų Ford Mo
tors Co. — matematiko ir inži
nieriaus pareigose. 

Į pensiją išėjo 1975 m. ir iš
sikėlė į Kaliforniją, kur jau gy
veno duktė Ramunė. 

Detroite mums ir teko su 
Valukoniais susipažinti, arti
mai pabendrauti. Apie Joną 
Valukonį niekad negirdėjom 
jokių neigiamų atgarsių. Tai 
buvo rimtas mokslininkas; 
girdėjom, kad jis amerikiečių 
bendradarbių buvo didžiai 
vert inamas. 

Duktė Ramunė, irgi ateiti
ninkė, ištekėjusi už Romo Že
maitaičio, išauklėjo dvi gra
žias lietuviškas savo atžalas: 
dukrelę Viliją ir sūnų Vytą, 
kurie ir gabūs, ir persiėmę 
tėvų bei senelių idealais, lietu
viškais reikalais. 

Senelio laidotuvėse Vilija 
pasakė turiningą kalbą, iškel-

Easy CD 
Miegokite ramiai! 

First Personai Bankas jau pasiruošęs 
sutikti 2000 metus ir sudaro Jums geras 

sąlygas taip pat pasiruošti. 
Naujas Sleep Easy sertifikatas garantuoja 

Jums aukštą nuošimtį ir duoda labai 
patrauklų priedą — 

reikalui esant, galite pinigus išimti vieną 
kartą be pabaudos 

iki 2000 m. sausio 31 d. 

PIRMI 4 MĖNESIAI - 4.50 % APY 
SEKANTYS 10 MĖNESIŲ - 6.60 % APY 
VIDURKIS 14 MĖNESIŲ - 6.00 % APY 
Sąskaitos apdraustos federalinės agentūros 

\ / . 

pret —Personai Qam. 
/ \ 

Building Personoj Banking Relationships*™ 

DRAUGAS, 1999 m. lapkričio 17d. , trečiadienis 

LOBBYi 
15014 S. laGrange Rd. 
Orland Park, IL 
near Dominick's 
(in the Orland Greens Shopping Center) 

D R I V E U P : 

15255 S. 94th Ave. 
Orland Park, IL 
(in the InTrust building) 

Member 
FDIC 

(708) 226-2727 
AnnuaJ tmommm Yidd (APY) ts gffgcttvc m of Novgmbgr 10. 1999 and subjcct to changc without r>oo« Mmimum depo»tof $250 \s required tootrtain APY. 
Pcnaky may be mposed foc early withdowak Offirr camot be used .n confunction witn any othcr offers. 

Prel. Justinas BertaŠius 

ATSISVEIKINOME SU 
PREL. JUSTINU BERTAŠIUM 

1999 m. spalio 9 d., sulaukęs 
84 metų amžiaus, mirė Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
Winnipege, MB, Kanadoje, il
gametis klebonas prel. Just i
nas Bertašius. Ligos iškankin
tas, nusilpęs, bet iki pat mir
ties kantrus, kuklus, besišyp
santis ir nenugalimas optimis
tas, paskutinę savo gyvenimo 
savaitę praleido Seven Oaks 
ligoninėje. 

Seniai Šv. Kazimiero lietu
vių šventovė buvo taip pripil
dyta tikinčiųjų, kaip per gedu
lines maldas, antradieni, spa
lio 12 d. vakare. Spalio 13 die
ną, didelė Šv. Marijos katedra 
irgi buvo pripildyta žmonių. 
Čia gedulines pamaldas 10 
vai. ryto aukojo Winnipego ar
kivyskupas J . L. Wall, pade
dant šešiems kunigams, jų 
tarpe ir Lietuvos Kankinių 
šventovės Mississaugoje kle
bonui prel. J. Staškevičiui, 
vieninteliam lietuvių kunigui 
suspėjusiam atvykti į laido
tuves. Prel. Bertašius palaido
tas Visų Šventųjų kapinėse, 
kur jau seniai turėjo užsitik
rinęs vietą ir pasistatęs ak
menį. Maldas prie kapo su
kalbėjo prel. Comeau ir prel. 
Staškevičius. 

Just inas Bertašius gimė 

dama Senelio didžius nuopel
nus jos pasaulėžiūros forma
vime. 

Jonas Valukonis, darbštus 
mokslininkas, giliai krikščio
niškos sielos žmogus, nuošir
džiausias lietuvis, — padarė 
nemažai geros įtakos ir savai 
šeimai, ir mokiniams, studen
tams, ir darbo kolegoms bei 
asmeniniams draugams. 

Alė Rūta-Arbienė 

1915 m. kovo 21 d. Šauklių 
kaime, Mosėdžio par. Kretin
gos apskr., ūkininkų Kunigun-
dos ir Eligijaus Bertašių šei
moje. Būdamas vyriausias iš 4 
brolių ir 1 sesers, šalia darbo 
ūkyje siekė mokslo. Baigęs 
Mosėdžio pradžios mokyklą ir 
Skuodo gimnaziją. įstojo į Tel
šių seminariją. Sovietams už
darius seminariją, persikėlė į 
Kauną baigti studijas. Į kuni
gus vysk. Borisevičiaus įšven
tintas 1942 m. gegužės 14 d. ir 
paskirtas vikaru į Viekšnius. 
Vėliau V. D. universitete Kau
ne studijavo teologiją. 

Karui baigiantis nublokštas 
į Vokietiją, darbavosi vokiečių 
parapijose, buvo kapelionu li
goninėje ir karo pabėgėlių sto
vykloje Osnabruke. 1945 m. 
įstojo į Miunsterio universi
tetą kur 4 metus studijavo is
toriją, tautotyrą ir liturgiją. 
1949 m paskirtas kapelionu 
lietuvių transporto dal iniams 
britų okupuotos zonos kariuo
menėje. 

1951 m. sausio 25 d. emigra
vo į Kanadą ir ats idūrė pran
cūziškai kalbančioje Kvebeko 

provincijoje. Lietuviams, tė
vams pranciškonams pasiū
lius, 1951 m. gruodžio 15 d. 
atvyko į Winnipegą sielovados 
darbui lietuvių tarpe. Jo rū
pesčiu ir pastangomis, jau 
1953 m. rudenį lietuviai įsikū
rė savo kuklioje pastogėje — 
būsimos šventovės rūsyje, o 
1957 m. balandžio 14 d. jis 
įvedė tikinčiuosius į užbaigtą 
šventovę. Pradžioje šventovė 
turėjo tik misijos teises, bet 
netrukus tapo Šv. Kazimiero 
lietuvių R. K. parapija, o jos 
klebonu — kun. Jus t inas Ber
tašius. Čia jis vedė pastoracinį 
darbą, rūpinosi lietuviais iki 
pat mirties. 1985 m. spalio 1 
d., už nenuilstamas pastan
gas, popiežius Jonas Paulius 
II jam suteikė Garbės prelato 
titulą. Pamažu, sveikata pra
dėjo blogėti, vaikščioti darėsi 
vis sunkiau ir kelionės į ligo
nines dažnėjo. Vyskupas, dėl 
kunigų trūkumo, neleido ser
gančiam prelatui išeiti į už
tarnautą pensiją; jis liko savo 
pareigose iki mirties. 

Šalia visų savo parapijos pa
reigų buvo labai įsipareigojęs 
remti savo numylėtą Telšių 
seminariją. Ją rėmė savais iš
tekliais, rinkdavo aukas para
pijiečių tarpe, bei ragindavo 
prisidėti aukomis visas vysku
pijos parapijas prie Telšių se
minarijos atstatymo ir išlaiky
mo. Todėl, dabar, šviesiam 
prelato Just ino Bertašiaus at
minimui, parapijos komitetas 
kviečia pageidaujančius auko
ti Telšių seminarijai. Tai gali
ma atlikti per savo parapijas 
arba adresuoti čekius ar pini
gines perlaidas: 

Mr. J . Grabys, 132 Woodha-
ven Blvd., Winnipeg, MB. Ca-
nada R 3 J 3 K 1 . 

Pažymėti „Telšių seminari
ja'"- E. K a l a s a u s k a s 

Tu parodysi man taką, 
kuris veda į gyvenimą. 
Tavo artume yra 
džiaugsmo pilnatvė. (PS 16,11) 

A. t A. 
IRENA GARUNKŠTIENĖ 

Mūsų brangi Mama, Bobute ir Žmona, ilgai gyvenusi 
Long Island. XY, vėliau Orland Park, IL, prie Čikagos, po 
sunkios ir ilgos ligos mirė 1999 m. lapkričio 14 d. Severna 
Park, MD. 

Nuliūdę liko: dukterys Eugenija, Kristina, žentas 
Valentinas Kurapka, sūnus Tomas, marti Nora. vaikaičiai 
Nida ir Tadas Baukiai, Chase ir Mia Scott; vyras Bronius 
Garunkštis. Vokietijoje svainis Vytautas Garunkštis. 

Velione pašarvota ketvirtadienį, lapkričio 18 d. Shalins 
laidojimo namuose, 84-02 Jama ica Ave., VVoodhaven, 
Queens. NY 11421. Atsisveikinimas tos pačios dienos 
vakare. 

Laidotuves penktadieni, .apkričio 19 d. Iš laidojimo 
namų Velionė bus atlydėta \ Apreiškimo parapijos 
bažnyčią Breoklyn. NY. Po šv. Mišių už Velionės sielą, ji 
bus palydėta j St. Charles, Piiielavvn, Long Island kapines. 

Gėles prašome siųsti į Sahlens laidotuvių namus, o 
aukas ..Lietuvos Vaikų vilčiai", Lithuanian Children's 
Hope, 2711 W. 71 St., Chicagc, IL 60629. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti a. a. I reną 
maldoje. 

Nul iūdus i š e ima . 

Laidotuvių direkt. Shalins Funeral Home. Tel. 718-296-2244. 

A. t A. 
msgr. STASYS MAZILIAUSKAS 

Mirė š. m. lapkričio 13 d. Amerikoje išgyveno 49 metus. 
Gyveno Ferndale, Michigan. 

Nuliūdusi liko giminaitė Stasė Vasiliauskienė su šeima 
Lietuvoje. 

Velionis buvo Mazil Research ir Amberland Publishing 
kompanijų savininkas. 1944 m. gavo VDU chemijos 
technologijos inžinieriaus diplomą. 

Žmonai a. a. Jadvygai mirus 1980 m., Velionis 1991 m. 
rugsėjo 14 d. Vilkaviškio vyskupo Žemaičio buvo 
įšventintas į kunigus. Pastoracijos darbą atliko Windsoro 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje, kur kelerius metus ejo 
parapijos admin i s t r a to r i aus pare igas . S t a m b i o m i s 
aukomis rėmė katalikiškas organizacijas, o ypač Vil
kaviškio vyskupijos kunigų seminariją. 

Parašė ir išleido keletą knygų. Buvo spaudos bendra
darbis. 

Lapkričio 15 d. buvo pašarvotas Baužos laidotuvių 
namuose. Lapkričio 16 d. pervežtas ir pašarvotas Šv. 
Antano lietuvių bažnyčioje, kur lapkričio 17 d., 11 vai. įvyks 
gedulingos šv. Mišios. Po Mišių bus palaidotas Holy Sep-
ulchre kapinėse, Southfield, Michigan. 

Nuliūdę: giminės ir t es tamento vykdytojas 
kun, Alfonsas Babonas. 

Laid. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275. 

A . t A . 
Sesuo M. PLACIDĄ GRIGAS, SSC 

Mūsų mylima Seselė mirė 1999 m. lapkričio 16 d., 
sulaukusi 86 metų. 

I vienuolyną Įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, 
Worcester, MA. Vienuolyne įžaduose išgyveno 66 metus. 

Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 
giminės: sesutės Priscilla Hasset, gyv. Worcester, MA. 
ir vienuolė seselė M. Urban, SSC, gyv. Šv. Kazimiero 
motiniškame name; taip pat dukterėčios ir sūnėnai. 

A. a. seselė Placidą pašarvota Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyne. 2601 W. Marque t t e Rd., Chicago, IL. 
lapkričio 18 d. 1 vai. p.p. Laidotuvių šv. Mišios lapkričio 
18 d. 7 vai. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyno koplyčioje. 

Laidotuvės Šv. Kaz imie ro l ietuvių kap inėse 
penktadienį, lapkričio 19 d. 10 vai. ryto. Prašome 
dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už seselės 
Placidos sielą. 

Šv. Kazimiero seserys i r a. a. Placidos 
giminės . 

Laidotuvių direkt Donald M Petkus 

* Verslo p rograminės 
į rangos sąjunga Business 
Softvvare Alliance; yra pasiry
žusi kelti civilines bylas vi
siems be išimtios piratines 
įrangos platintojams bei var
totojams ir teigia jau šį rudeni 
pasiekusi pirmųjų rezultatų. 
Sąjunga įsitikinusi, jog tik 
ryžtingomis priemonėmis gali
ma sumažinti piratavimo lygį 
Lietuvoje, kuris dabar sudaro 
maždaug 90 procentu. <Eiia> 

* Nedidukė L i e t u v o s re
formų partija pasiūlė prie
globstį buvusiam ministrui 
pirmininkui Rolandui Paksui. 
besidairančiam sąjungininkų 
tolesnei politinei karjerai 
Partijos vadas Algirdas Pilve
lis pirmadienį paskelbė atvirą 
kvietimą buvusiam premjerui 
savaitgalį atvykti į partijos 
būstinę „susipažinti su Lietu
vos reformų partijos įstatais ir 
programa". 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Ši sekmadienį, lapkričio 
21 d., Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijoje. Brighton 
Parke, vyksta rudens šventė. 
Iš ryto, po kiekvienų Mišių 
rengiamas pabendravimas 
prie kavutes, o po 10:30 vai. 
lietuviškų Mišių parapijos sa
vanorės šeimininkės ruošia 
balandėlių pietus. Visi kvie
čiami ir labai laukiami. Vė
liau po paskutinių Mišių vyks 
įvairi programa; 1:30-2:15 v. 
užsiėmimai vaikams, 2:15-
2:45 v. liaudies šokiai (folk 
dancing), 2:45-3:30 v. humoro 
valandėlė (comedy time), 3:30-' 
4:30 v. bendras dainavimas 
(sing along), 5:00 vai. loterijos 
traukimas. Atvykite! 

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misŲos choro vado
vybė praneša, jog nuo lapkri
čio 14 d., sekmadieniais po 
kiekvienų šv. Mišių bus gali-
ma-įsigyti bilietus į pietus ir į 
katėdinį choro koncertą, kurie 
vylis gruodžio 12 dieną. 

Suvalkiečių draugijos Či
kagoje metinis narių susirin
kimas ir draugijos ateities 
sprendimas bus lapkričio 18 
dieną, ketvirtadienį, 1 vai. 
p.p. Vytauto Didžiojo šaulių 
namuose. Nariai ateidami 
prašomi atsinešti nario knyge-
lę. 

E. Sukučio rasinio „Pra
dėta JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šfŽntės ruoša" („Drau
gas", 1999 m. lapkričio 12 d.) 
pradžia turėtų būti tokia: 
„Nors 2001 metai dar toli, ta
čiau jau pradėta aštuntosios 
JAV ir Kanados lietuvių dainų 
šventės ruoša. Šventę planuo
jama surengti 2001 metų pa
vasari gegužės 27 d. (sekma
dienį) Morton aukšt. mokyklos 
salėje, Cicero miestelyje prie 
Čikagos (ten, kur vyksta Lie
tuvių operos pastatymai). 

Manigirdas Motekaitis akompanuo
ja visoms „Dainavos" ansamblio re
peticijoms, kurios vyksta tikrai in
tensyviai. Be „Dainavos", didžiaja
me trijų choru koncerte dalyvaus 
dar ir „Volungės" bei „Exultate" 
chorai. Šis iškilmingas koncertas 
rengiamas 90-ajam „Draugo" jubi
liejui paminėti. Visų trijų chorų 
dainininkai paruoš dviejų dalių 
programą. Pirmoje dalyje skambės 
lietuviški kūriniai, antroje girdėsi
me bažnytinę muzika. Bilietus į šį 
neeilinį koncertą galite įsigyti 
„Draugo" administracijoje ir „Sek
lyčioje" bei šį sekmadienį PLC, Le-
monte, prie įėjimo. 

Nuotr. S. Krumplienėa 

Prezidento Antano Sme
tonos minėjimas jau visai 
netoli. Šį sekmadienį 12:30 
val.p.p. Lietuvių fondo salėje 
Pasaulio lietuvių centre apie 
nepriklausomos Lietuvos pre
zidentą pranešimus skaitys 
Danutė Bindokienė ir Jonas 
Jurkūnas. Dainuos naujai su
sibūręs vyrų choras (vadovė 
Birutė Mockienė), fortepijonu 
skambins Aldona Kanaukaitė-
Naudžiuvienė. Po programos -
bendri pietūs. Minėjimo rengi
mo komitetas kviečia visuome
nę gausiai dalyvauti. 

Lietuviu operos solistai 
Nijolė Penikaitė, Julius 
Savrimas ir Vaclovas Mom-
kus su choru atliks pokylio 
programą, kurioje girdėsime 
nuotaikingų dainų ir operų 
arijų. Vakaro programa ir 
šiais metais bus puiki. Nuo 
ankstyvo rudens ją intensy
viai ruošia muzikai Alvydas 
Vasaitis ir Manigirdas Mote
kaitis. Visi, kurie dalyvaus 
šiame šauniame pokylyje, la
bai smagiai praleis vakarą, o 
taip pat parems šiais metais 
statomą G. Verdi operą „Tra
viatą". Daugiau informacijos 
apie pokylį suteiks jums val
dybos vicepirmininkas Jurgis 
Vidžiūnas tel. 773-767-5609. 

Juozas ir Birutė Brie
džiai, gyvenantys Chicago, 
IL, Draugo fondo jubiliejinio 
vajaus proga atsiuntė 300 do
lerių, pridėdami juos prie 
ankstyvesnių 700 dol. ir tap
dami garbės nariais. Sveiki
name naujus garbės narius ir 
dėkojame už didelę paramą 
milijono pasiekimui. 

VISI KVIEČIAMI 
Į „LITUANICOS" POKYLĮ 

Dar kartą kviečiame į „Li-
tuanicos" futbolo klubo pokylį, 
šį šeštadienį, lapkričio 20 d., 
6:30 v.v. vyksianti Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centro poky
lių salėje. Čia bus paminėta 
klubo 49-ji sukaktis, pagerbti 
nusipelniusieji žaidėjai, o taip 
pat ir dosnusis Lietuvių fon
das. Bus pasivaišinta, pašok
ta, pasižmonėta. Žadama gera 
vakarienė, o dalyvius links
mins ir šokiui kvies žinomasis 
„Nemuno" orkestras. Visuo
menė kviečiama atsilankyti 
šiame šauniame pokylyje ir 
malonioje aplinkoje praleisti 
vakarą su tais, kurie ištisus 
metus garsina lietuvių vardą 
amerikiečių ir kitataučių tar
pe. Apie dalyvavimą tuojau 
praneškite Laimai Glavinskie-
nei, tel. 630-323-6302, arba 
Leonui Juraičiui, tel. 708-532-
7526. Visi esate laukiami. 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

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

XIII Amerikos lietuviu kongreso rengėjos Iš k. Kaze Puzarruukiene. Evelina Oželienė, Filina Braunienė, Ma
tilda Marcinkiene A n ta r.: r. a Repšiene Zuzana JuSk^vieiem;. 

AdVokatas Jonas GOmitia 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6*47 SJKedsie Avenue 
Chicago, IL 60829 
T«L 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 886-778-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Seitad.9 VJ. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4836 W 83 Street 
Chicago, IL 60629 

Skėriai gatvea ano .Draugo') 
T«L 77S-S84-010O. 

TeL «S0-U7-0M0, Laaaont, IL 

• Lapkričio 28 d., sek
madieni, 1 vai. p.p. Tėviškės 
bažnyčioje, 67 St. ir Troy Ave. 
įvyks Povilo Mieliulio kū
rybos rečitalis. Programoje: 
sonatos, preliudai ir 10-oji 
simfoninė poema. Prie vargonų 
Manigirdas Motekaitis, solistas 
Algimantas Barniškis. Įėjimas 
$5 auka. »HM 

• Atsiprašome! Lapkričio 
13 d. „Drauge", paskutiniame 
puslapyje įsivėlė klaida skel
bime ,,Tik 33 centai už mi
nute...". Turi boti kaip ir anks
čiau „Tik 33 centai ui minute 
skambinant i Lietuvą, 8 
centai JAV, per I. E. COM". 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. O f Č N A S 
M» sj»uiMki Rd., dfesj* n. «*» 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

• Pranas ir Ona Miche-
levičiai, St. Pete Beach, FL, 
globoja Lietuvoje 3 vaikus. 
Pratęsdami globą kitiems me
tams, atsiuntė $450; Joana 
Stoškus, Palos Park, IL, globoja 
du našlaičius Lietuvoje. Pra-
tęsdama paramą kitiems me
tams, atsiuntė $300; Šarūnas ir 
Audronė Užgiriai, Higland 
Park, IL, taip pat globoja du 
Lietu vos našlaičius. Pratęs
dami paramą kitiems metams, 
atsiuntė $300; Juozas ir Sigutė 
Užupiai globoja Lietuvoje du 
vaikus. Pratęsdami paramą 
kitiems metams, dar pridėjo ir 
šv. Kalėdų dovaną atsiųsdami 
$350. John ir Elena Rads, 
Livonia, MI, pratęsdami glo
bojamo vaiko paramą, dar pri
dėjo ir dovaną šv. Kalėdom ir 
Velykom, atsiųsdami $200. 
Visiems aukotojmas dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 3711 West 71 SL, 
Chicago, H 80629. « m 

Mes lietuviai baltai mylime savo Baltijos jūrą. 

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ 

Artinasi lapkričio dvidešimt 
trečioji. Tai Lietuvos kariuo
menės šventė, įsteigta prieš 
81 metus. Kariai atliko didelį 
vaidmenį, atkuriant Lietuvos 
nepriklausomybę. Jei ne ka
riai ir partizanai, tai šiandien 
Lietuva dar neštų vergijos 
naštą. Daug karių žuvo kovo
dami už Lietuvos laisvę. Mes 
juos prisimename, gerbiame ir 
meldžiamės už juos. 

JAV taip pat prisimena ka
rius ir pagerbia net du kartus 
per metus: lapkričio ir gegu
žės mėnesiais. JAV kariuo
menėje tarnauja nemažai lie
tuvių, kurie budi ir už šio 
krašto laisvę. Amerikos-lietu
vis karys dabar vadovauja 
Lietuvos kariuomenei. 

Gerbkime gyvuosius karius 
ir melskimės už mirusiuosius, 
nes jų dėka mes galime 
džiaugtis laisve ir gyvenimu. 

Redaktorius 

Ryžtinga, gyva tautos valia 
yra nenugalimas valstybinės 
laisvės veiksnys. 

Prel. Kazimieras Šaulys 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Žmonijai, mano supratimu, 
nepaprastai trūksta kultūros. 
Aš čia jau nekalbu apie lauki
nių arba puslaukinių stovyje 
esančius. Visų pirma, kultūros 
trūksta tiems, kurie save vadi
na kultūringais, — kultūros 
trūksta pačioms kultūrinėms 
viršūnėms. Bet yra ir kultū
ringų žmonių, nors ir nedaug. 
Gaila, kad jų balsas mažai gir
dimas: jis dingsta masės ūže
sy. Bet neabejoju, kad kultūra 
kyla, nors ir nepaprastai lėtai. 
Man atrodo, kad krikščionybė 
čia labai daug galėtų padėti. 
Ji ir padeda, bet gal ne tiek 
daug, kiek galėtų. Gal aš klys
tu, bet man regis, kad krikš
čionybė per daug kreipia 
žvilgsnį į dangų ir tuo mažiau 
į žemę — į žmogaus tobuli
nimą — ir iš dvasines, ir iš 
materialinės pusės. Gal geriau 
tiktų teigimui: Kas Dievo — 
Dievui, kas mamonos — ma
monai... 

Kadangi kiekviena tauta tu
ri specifinių savybių, naudin
gų ir kitoms tautoms, tai sa
vaime aišku, kad kiekviena 
tauta, dabartinėmis sąlygomis 
ir dabartyje, turi ir savo vertę, 
todėl tautinis klausimas yra 
svarbus ir itin palaikytinas. 

Jonas Kardelis 
Pedagogas, muzikas, 

žurnalistas, redaktorius 

• MANO KAUKĖ 

Čia yra mano veido kaukė, 
padaryta praėjusiais metais 
Dainavos stovykloje. Aš ją pa
dariau meno pamokos metu 
kartu su Vakare Petroliūnai-

Piešė daiL J. Paukštiene 

te, kuri buvo mano pora. Pir
ma atsiguliau ant cemento, o 
Vakarė man užtepė kremo ant 
veido. Paskiau mokytoja atne
šė tokius popierėlius, kurie 
buvo padaryti iš plasterio. 
Vakarė juos įmerkė į vandenį 
ir uždėjo ant mano veido. Ji 
taip darė, kol mano visas vei
das buvo uždengtas šitais po
pierėliais. Paskiau aš turėjau 
gulėti saulėje iki ši kaukė iš
džius. Po to aš galėjau tą kau
kę nusiimti nuo veido. 

Nors buvo labai smagu šią 
kaukę daryti, bet buvo ir ne
patogu, nes reikėjo gulėti ant 
cemento ir saulė labai smar
kiai švietė, buvo karšta. Kai 
aš nuėmiau kaukę, pasirodo 
nebuvau užsidėjusi užtenka
mai kremo ant veido, kad ne
liptų kaukė prie veido, todėl 
buvo sunku ją nuimti. Šis dar
bas man liks, kaip geriausias 
prisiminimas iš Dainavos sto
vyklos. 

Živilė Bielskutė, 
10 kl. abiturientė 
Čikagos lit. m-la 

LENKTYNĖS 

Šuolis vienas, du ir trys, — 
Šoka katinas Rainys. 
Per tvorelę taip vikriai, 
Stebisi net jo draugai. 

a š , -
Au, au, au — dabar tai 

Greitos kojos mane neš. 
Pro žolelę pakelės 
Uodegėlė tik mirgės! 

— Na, ir aš nesurišta! — 
Pamėgins sportuot višta. 
Nuo laktelės, iš aukštai, 
Skrenda ji per kiemą, Štai! 

O dabar mėgins gaidys, 
Sąšlavyno karvedys. 
Plest, paplest-ka-ka-rie-kū-
Nepavys šimtai vaikų. 

Aš taip pat mėgint galiu! 
Šaukia Mikas su Aliu. 
Kas greitesnis, tas laimės, 
Tik, vyručiai, ištvermės! 

Stasys Džiugas 

MANO MINTYS 
Aš manau, kad negalima pa

sidaryti gera lietuvaite, tik 
Šeštadieniais lankant lituanis
tinę mokyklą nuo 9 iki 1 va
landos. Nėra užtenkamai lai
ko išmokti lietuvių kalbą, isto
riją, lietuvių literatūrą, dar 
dainuojant ir šokant tautinius 
šokius. Yra sunku, kai ateinu 
Šeštadieniais į mokyklą, nes 
nerandu linksmumo, sunku 
kalbėti. Lankau amerikietišką 
mokyklą, mokaus svetimą kal
bą, kurios tėvai nemoka. Ne
malonu, kad negaliu namuose 
kalbėti ta svetima kalba su 
tėvais.Yra gražu kalbėti lietu
viškoje mokykloje su mokyto
jais. Kalbu angliškai ir lietu
viškai, sunku, kai reikia atlik
ti pamokas namuose. Reikia 
daug laiko ir kantrybės iš
mokti kalbą. Norint boti ge

resne lietuvaite, reikia turėti 
pamokas kiekvieną dieną. 

Aušra Brooks, 
10 klasės abiturientė 

Čikagos lit. m-la 

LITUANISTINĖ 
MOKYKLA 

Jei aš nelankyčiau lietuviš
kos mokyklos, aš daryčiau 
daug kitų dalykų. Ilgiau mie
gočiau, kad tą dieną geriau 
jausčiaus. Aš, turbūt, atlik
čiau daug kitų darbų su savo 
broliu ir tėvais. Su šeima ei
čiau valgyti į „Snacker Cafe". 
Bendraučiau su savo drau
gais. Aptvarkyčiau savo kam
barį ir atlikčiau kitus darbus 
namuose. Žaisčiau su kompiu
teriu ir rašyčiau laiškus. Žais
čiau krepšinį su savo broliu ir 
tėvu. Jei būtų šiltas oras, žais
čiau tenisą. Pagaliau užbaig
čiau savo namų darbus. 

Marija Domanskytė 
Jeigu nereikėtų eiti į litua

nistinę mokyklą, aš ilgiau 
miegočiau ir visur eičiau su 
draugais. Man būtų smagu. 
Dar skaityčiau savo istorijos ir 
literatūros knygas. Aš links
niuočiau ir kalbėčiau lietu
viškai visą dieną. 

Linas Dailidė 
Abu Lemonto Maironio lit. 

m-los mokiniai (Maironio 1-
ituanistinės mokyklos moks
leivių 1996/97 metų me
traštis). 

GALVOSŪKIO NR. 6 
ATSAKYMAI 

Pradedant nuo viršaus iš ei
lės žodžiai, kardas, indas, var
das, ledas, gardas, sodas, lor
das, uodas, kurdas, pūdas, 
grūdas, rudas, puodas, gudas, 
kuodas, kūdas, juodas, būdas, 
nuodas, badas, brudas, padas, 
vėzdas, Tadas, randas, vadas, 
gandas, aidas, veidas, žydas, 
lizdas, iždas, žiedas, Judas, 
skydas. 

Papildomi žodžiai: baldas, 
urėdas, įžadas, pėdas (javų), 
pūdas, gidas, įvadas, prūdas, 
jardas, fondas, rundas (bok
sas), kodas, jodas (vaistas), 
anodas, Vidas, Valdas, Fordas 
ir t.t. 

Gali būti ir kitokie žodžiai., 

GALVOSŪKIŲ NR. 7 IR 9 
ATSAKYMAI 

1. Dešimt šimtų. 
2. Švyturys, anyta, karys. 

GALVOSŪKIO NR. 10 
ATSAKYMAI 

A. Lietuvoje vartojamo mau-
serio, kurio kalibras 7.92 mm, 
kulka per pradinę sekundę 
nulekia 750 ar 880 metrų. (R. 
Mintautas, „Trimitas9 Nr. 5, 
Kaunas, 1996). B. Dievas per 
Mozę paskelbė įsakymą: dirbti 
šešias dienas, o septintąją die
ną švęsti. (Šv. Raštas, 35: 1-2). 
C. Sparnuotą dievaitį graikai 
vadino Hermes, o romėnai — 
Merkurius (Illustrated World 
E 1-1065, N.Y., 1966). D. Nuo 
Marijampolės į rytus už 27 km 
yra vietovė, kurios vardas yra 
Ūta. E. Pasaulyje yra 36,000 
skirtingų voro rūšių (P. Palys, 
J>raugas" Nr. 173,1996.K.5). 

deimantus suskaičiuodavo. Vi
sada jis skaičiuodavo nuo kry
žiaus apačios: iki viršaus tie
siai jis rasdavo 9 deimantus, 
nuo apačios skaičiuodamas ir 
pasukdamas į kairę ranką, 
taip pat rasdavo 9 deimantus, 
taip pat pasukdamas į dešinę 
ranką, irgi rasdavo 9 deiman
tus. Tačiau vieną naktį vagis 
pavogė iš kryžiaus du deiman
tus. Bet turtuolis tikrindamas 
deimantų skaičių, vagystės 
nepastebėjo, nes skaičiuoda
mas anksčiau minėtu būdu, 
vis rasdavo po 9 deimantus. 
Kuriuo būdu vagis taip gud
riai pavogė du deimantus? (5 
taškai) 
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GALVOSŪKIS NR. 28 

(Piešinėlis). Perskaitykite 
rebuse sakinį. Sudarė 10-tos 
klasės mokinė Ieva Vitavičiū-
tė iš Šėtos, Kėdainių rajono 
(10 taškų) 

GALVOSŪKIS NR. 26 
Parašykite, teisybe ar netei

sybė, kad pitonas (python) yra 
gyvačių giminės šliužas? (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 27 

(Brėžinėlis) Vienas turtuolis 
turėjo brangų kryžių, prisags
tytą deimantų. Kas dieną jis 

» GALVOSŪKIS NR. 29 

Parašykite 20 lietuviškų žo
džių, susidedančių iš keturių 
ar penkių skiemenų ir baigiasi 
raidėmis JISL". Pvz. Palestina. 
Galite pasinaudoti lietuvišku 
žodynu. Atsiuntė kun. dr. E. 
Gerulis. (5 taškai) 

P.S. Galite rašyti ir kitatau
čių vietovių pavadinimas. 

GALVOSŪKIS NR. 30 

A. Jan Dlugosz arba Jonas 
Dlugošius (1415-1480) buvo 
aršiausias Lietuvos priešas. 
Kas buvo jo auklėtojas? B. 
Kiek vaikų turėjo Abraomas ir 
Sara? C. Raskite žodį, kuris 
turi penkias „a" raides. D. Kai 
žmogus eina, jis kojos kelį ke
lia pirmyn. Kas, eidamas pir
myn, savo kojos kelį kelia at
gal? E. Kuriame Lietuvos 
mieste buvo pradėtos gaminti 
lošiamosios kortos? * 

Už visus teisingus atsaky
mus skiriama 10 taškų, o už 
dalinius atsakymus — tik 5 
taškai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis. 

— Seneli, o kaipgi lengvos ir 
mažytes snaiges ii tokios bai
sios aukštybes žemę randa? 

— Juozuli, tai lapinas baltu 
uodegos galu parodo joms, kur 
tūpti. 

Leonardas Gutauskas 




