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Devynios partijos pasirašė 
garbės paktą 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. 
(BNS-Elta) — Devynių, dau
giausia neįtakingų, politinių 
partijų atstovai atsiliepė į so
cialdemokratinės koalicijos 
kvietimą garbingai dalyvauti 
rinkimų kovoje ir antradienį 
Seime pasirašė Politinės gar
bės paktą. 

Šį paktą, kuriuo įsiparei
gojama laikytis garbingos poli
tinės kovos principų, pasirašė 
LDDP, Lietuvos socialdemo
kratų partijos (LSDP), Naujo
sios demokratijos, Lietuvos 
rusų sąjungos, Valstiečių par
tijos, Demokratų partijos, 
Tautos pažangos partijos, 
Krikščionių demokratų są
jungos bei Lietuvos lenkų rin
kimų akcijos atstovai. 

Vienas šio dokumento ren
gėjų, LDDP rinkimų štabo va
dovas Juozas Bernatonis 
žurnalistams sakė, kad paktas 
yra tam tikras savikontrolės 
mechanizmas, kuris padės 
partijoms laikytis sąžiningos 
rinkimų kovos. 

Pakte numatoma įkurti Poli
tinės etikos komisiją, į kurią 
kiekviena dokumentą pasi
rašiusi partija deleguos po 
vieną atstovą. Komisija nag
rinėtų klausimus dėl etikos 
pažeidimų rinkimų kampani
jos metu. 

„Tos partijos, kurios nepasi
rašė, dar nėra pasirengusios 
laikytis pakte išsakytų prin
cipų. Nes jeigu būtų pasiren
gusios laikytis tų principų, 
prįjpžascių nepasirašyti nėra", 
salė J. Bernatonis. 

& pažymėjo, kad toks pak
tas Lietuvoje pasirašomas 
pianą kartą ir pridūrė, kad ki
tos partijos bet kada gali prie 
jo prisijungti. 

Dokumentą ketinama įteikti 
ir prezidentui Valdui Adam
kui bei Seimo pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui. 

Paktas primena 
komunizmo statytojo 

kodeksą 
Antradienį Tėvynės sąjun

gos rinkimų štabo vadovas 
Audronius Ažubalis paskelbė 
pareiškimą, kuriame sveikina 
opozicijos ryžtą siekti garbin
gai dalyvauti rinkimų kam
panijoje, bet „apgailestauda
mas primena", kad 1998 m. 
prezidento rinkimuose „šios 
partijos nevengė naudoti pa
čius negarbingiausius kovos 
metodus — šantažą ir melą 
prieš TS(LK) remiamus kan
didatus Vytautą Landsbergį ir 
Valdą Adamkų". 

„Vengimas. įvertinti buvu
sius savo pačių bei artimų ko
legų negarbingus veiksmus 
verčia abejoti netikėtu prieš 
rinkimus geranoriškumu", sa
koma pareiškime. A Ažubalis 
pareiškė viltį, kad „šį kartą 
kairiųjų viešai deklaruojamas 
noras garbingai dalyvauti rin
kimų kampanijoje nėra dar 
vfena politinė veidmainystė 
bei pigus rinkimų šou". 

„Tėvynės sąjunga savo 
veiksmais ne kartą įrodė, jog 
garbingą elgesį rinkimų metu 
lemia ne bendrai pasirašytos 
deklaracijos, o sąžinė ir mora
liniai įsitikinimai. TS(LK) rin
kimu štabas kviečia ir kitas 
partijas eiti šiuo keliu", rašo 
A. Ažubalis. 

Garbinga politika 
, reikalinga ne tik prie* 

rinkimus 
Naujosios sąjungos (NS, so

cialliberalų) pranešime spau
dai sakoma, jog „NS nepasi

rašė Politinės garbės pakto, 
nes nemano, kad garbingos 
politinės agitacijos galima lai
kytis tik prieš Seimo rinki
mus". 

Kartu NS pareiškė nema
nanti, kad kairioji koalicija 
laikosi užsibrėžtų principų. 
Socialliberalų teigimu, tai pa
tvirtina faktas, kad vienas 
LDDP vadų J. Bernatonis 
pakto nepasirašiusias partijas 
pavadino nepasirengusiomis 
laikytis pakte išdėstytų prin
cipų. 

Liberalai atmetė kairiųjų 
pasiūlymą 

Anot antradienį išplatinto 
Lietuvos liberalų sąjungos 
(LLS) rinkimų štabo pirminin
ko Artūro Zuoko pareiškimo, 
liberalai „dar kartą patvirtina, 
jog laikosi garbingos rinkimų 
kampanijos principų ir neketi
na palaikyti LDDP ir Social
demokratų partijos koalicijos 
bendro rinkimų štabo siūlymų 
pasirašyti garbės paktus ar 
steigti etikos komisijas". 

„Liberalų sąjungos rinkimų 
štabas įsitikinęs, kad svar
biausia, jog rinkimų kampani
joje vieni kitų nejuodintų ir 
nežemintų politikai, kurių in
teresams atstovauja rinkimų 
štabai. Garbės paktai ar ko
misijos garbingo elgesio ir 
moralinių nuostatų nesukurs, 
o pasiūlymai nustatyti garbin
gas rinkimų kampanijos tai
sykles tėra noras pasirodyti 
prieš rinkėjus", sakoma A. 
Zuoko pareiškime. 

Džentelmeniška kova — 
savaime suprantamas 

dalykas 
Tėvynės liaudies partijos 

(TLP) vadovė Laima Andri
kienė sakė, kad TLP niekada 
neleido sau, taip pat ir per 
praėjusius savivaldybių rinki
mus, taikyti kokių nors ne
garbingų kovos būdų. „Mes 
ėjome į rinkimus ne neigdami, 
o teigdami savo nuostatas, 
programą ir savo planus", sa
kė ji. Todėl antradienį spau
dos konferencijoje ji sakė ne
matanti prasmės pasirašyti 
Algirdo Brazausko koalicijos 
skelbiamo Politinės garbės 
pakto. 

Iš devynių paktą pasira
šiusių partijų tik LDDP, Vals
tiečių partija ir LSDP turi ga
limybes patekti į naująjį 
Seimą. Apklausos rodo, kad už 
darbiečius balsuotų apie 6.8 
proc. už valstiečius — 5.7 
proc., socialdemokratus — 4.2 
proc. rinkėjų. Partijos, daly
vaujančios rinkimuose daugia-
mandatėse apygardose, kur 
balsuojama už partijų sąra
šus, privalo įveikti 5 proc. 
ribą. 

* „Kariikiu valymas — su 
NATO antspaudu", rašo 
„Kauno diena". Lietuvos ka
riuomenėje nevyksta jokie bu
vusių sovietinių karininkų 
„valymo" reiškiniai, tikina ka
riuomenės vadas Jonas Kron-
kaitis. „Kalbėti galima daug 
ką, bet tai nereiškia, jog įtari
nėjimai apie kažkokį valymą 
yra teisybė", piktinasi krašto 
apsaugos viceministras Romas 
Kilikauskas. Tačiau faktai ro
do kitką. Ne vienas aukštas 
buvęs sovietinis karininkas, 
prisidėjęs prie Lietuvos ka
riuomenės kūrimo, tapo nebe
reikalingas. Beje, tokia pat si
tuacija ir kitose Rytų ir Cent
rinės Europos valstybėse, sie
kiančiose narystės NATO. Tai 

Lietuvos savivaldybės ketina Lietuvoje... 
bylinėtis su vyriausybe 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. 
(BNS) — Daugiau kaip puses 
Lietuvos miestų ir rajonų sa
vivaldybės ketina bylinėtis su 
centrine valdžia dėl savival
dybėms priskirtų uždavinių, 
neskiriant papildomų pinigų 
jų vykdymui. 

Spaudos konferencijoje ant
radienį Savivaldybių asociaci
jos prezidentas Bronius Ropė 
sakė, jog į asociaciją kreipėsi 
37 iš 60-ties Lietuvos savival
dybių, prašydamos, kad aso
ciacija atstovautų joms teis
muose dėl žalos padarymo ir 
savivaldybių teisių pažeidimo. 

Anot jo, bendras savivaldy
bių ieškinys centrinei val
džiai sudaro apie 80 mln. litų. 

B. Ropės teigimu, šiais me

tais, vyriausybei vykdant švie
timo reformą, padidinus mo
kestį „Sodrai" bei akcizus ma
zutui, įvedus didesnes šilu
minės energijos kainų kom
pensacijas gyventojams, pa
šalpas našlaičiams, padidėjo 
savivaldybių išlaidos, bet savi
valdybėms iš valstybės 
biudžeto papildomai pinigų 
nebuvo skirta. 

Bronius Ropė pareiškė, 
jog Savivaldybių asociacija ke
tina kreiptis į Europos Tary
bos atitinkamas institucijas, 
prašydama ištirti, ar vyriau
sybės nutarimai, išplėtę savi
valdybių funkcijas, bet nenu
statę finansavimo jų atli
kimui, neprieštarauja europi
nei Vietos savivaldos chartijai. 

Baudžiamoji byla Vilniaus 
savivaldybei nėra politizuota 

Nuotr^ Naujosios sąjungos vadas Artūras Paulauskas rinkimines kampani
jos renginyje Aukštadvaryje ne tik agitavo... Kc«tu6o V«nago Elta nuotr. 

Naujosios politikos „traukinys" 
pajudėjo rinkimų link 

valdžią", teigė A. Paulauskas. 
A. Paulauskas pabrėžė bū

tinybę labiau rūpintid"5aunimo 
galimybėmis gauti išsilavini-

Vilnius, rugpjūčio 8 d. 
(BNS) — Lietuvos sociallibe
ralai — populiariausia poli
tinė jėga iš „naująją politiką" 
propaguojančios ketveriukės 
— antradienį Vilniuje, Kated
ros aikštėje, oficialiai pradėjo 
rinkimų kampaniją. 

Socialliberalų pirmininkas 
Artūras Paulauskas aikštėje 
susirinkusiems kelioms de
šimtims partijos rėmėjų ir 
žurnalistų tvirtino, jog „naujo
sios politikos" dabar reikia 
„kiekvienam Lietuvos žmo
gui". „Naujoji sąjunga gimė 
todėl, kad Lietuva buvo su
brendusi pokyčiams, norėjo 
naujų žmonių, todėl nauja po
litinė jėga pasiruošusi atvesti 
nesavanaudžius, turinčius at
sakomybės jausmą žmones į 

mą ir darbą. 
Socialliberalai rinkimų kam

panijos metu žada aplankyti 
visą Lietuvą. 

Viešosios nuomonės tyrimai 
rodo, kad Naujosios sąjungos 
populiarumas tebeauga ir Ši 
partija turi geriausias gali
mybes patekti į Seinją. Jei ry
toj vyktų rinkimai ,į Seimą, 
didžioji dalis Lietuvos gyven
tojų — 16.5 proc. —j balsuotų 
už Naująją sąjungą (socialli
beralus). Jų populiarumas, pa
lyginus su birželiu, Įaugo 6.1 
proc. 

Lietuvos Seimo rinkimai 
įvyks spalio 8 dieną. 

Konservatoriai rinkimuose 
bendradarbiaus su politkaliniais 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. 
(BNS) — Antradienį įvyko 
Tėvynės sąjungos ir Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos (LPKTS) vadovybių 
pasitarimas, kuriame buvo de
rinamos abiejų partijų nuosta
tos spalio 8 dieną vyksian
čiuose Seimo rinkimuose. 

Kaip sakė Seimo kancleris, 
vienas konservatorių vadovų 
Jurgis Razma, baigiama susi
tarti, kad konservatoriai ir 
LPKTS tarpusavyje nekonku
ruos bent dešimtyje vienman
dačių rinkimų apygardų. 

„Manau, kad LPKTS kandi
datai galėtų balotiruotis maž
daug 10 apygardų", teigė J. 
Razma. Jis neįvardijo konkre
čių apygardų. Konservatoriai 
laikosi taktikos, kol įmanoma, 
neskelbti savo kandidatų 

panašu į savotišką duoklę NA
TO: nori būti po sąjungos skė
čiu — žaisk pagal jo taisykles. 
Neoficialių šaltinių teigimu, 
NATO yra išplatinusi viešai 
neskelbiamą pareiškimą, ku
riame kandidatės į sąjungą 
įspėjamos, jog narystės jos ga
li tikėtis tik tuo atveju, jei jų 
ginkluotosiose pajėgose iki mi
nimumo sumažės su sovietais 
susijusių kariškių. IEIU. 

„vienmandatininkų" pavar
džių, kad tuo nepasinaudotų 
politiniai priešininkai. 

Anot J. Razmos, tebėra dis
kutuotinos dar kelios vien
mandatės apygardos, kuriose 
ketinimų kandidatuoti turi 
abiejų partijų atstovai. Šiose 
apygardose bus bandoma išsi
aiškinti rinkėjams patinkan
čius asmenis par sociologines 
apklausas arba apsispręsti 
burtų keliu. 

Be kita ko, sutarta ir dėl 
LPKTS atstovų dalyvavimo 
konservatorių partijos rinki
mų sąraše daugiamandatėje 
apygardoje. Penktuoju nume -
riu TS (LK) sąraše pažymė
tas LPKTS pirmininkas Povi
las Jakučionis. Pasak J. Raz
mos, be to, pirmajame TS(LK) 
30-tuke bus dar keturi politi
nių kalinių astovai 

Pasak J. Razmos, tebevyk
sta derybos dėl konservatorių 
vidurio dešiniojo sparno su bu
vusiais koalicijos bendrinin
kais krikščionimis demokra
tais. Po praėjusią savaitę vy
kusių derybų TS(LK) ir 
Krikščionių demokratų parti
jos atstovai susitarė tarpusa
vyje nekonkuruoti maždaug 
11-koje vienmandačių apygar-
dų. 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. 
(BNS) — Generalinė proku
ratūra atmeta mėginimus po
litizuoti baudžiamosios bylos 
iškėlimą Vilniaus miesto savi
valdybei bei teigia, kad bylos 
iškėlimo faktas neturi nieko 
bendra su artėjančiais Seimo 
rinkimais. 

Tai antradienį pranešė Ge
neralinės prokuratūros atsto
vas spaudai Vidmantas Pute
lis. 

Generalinė prokuratūra su
sipažino su Vilniaus mero Ro
lando Pakso, taip pat kai 
kurių sostinės savivaldybes 
pareigūnų pareiškimais dėl 
baudžiamosios bylos dėl pikt
naudžiavimo tarnyba ir mo
kesčių vengimo Vilniaus mies
to savivaldybės Kultūros, 
švietimo ir sporto departa
mento Švietimo skyriuje, 
kurią iškėlė Generalinė proku
ratūra. 

Savivaldybės pareigūnų pa
reiškimuose sakoma, kad ši 
byla iškelta tendencingai, va
dinama „bjauriu politiniu 
aktu". 

Anot Generalinės prokura
tūros pranešimo, sumokėti 
mokesčius Vilniaus miesto sa
vivaldybė buvo raginama ir 
anksčiau, o baudžiamoji byla 
iškelta, remiantis ne tik pa
tikrinimo aktu, bet ir proku
ratūros atliktu patikrinimu. 
Lietuvoje tai ne pirma bau
džiamoji byla dėl piktnau
džiavimo tarnyba ir mokesčių 
nemokėjimo. 

„Revizine tvarka Vilniaus 
miesto savivaldybės Kultūros, 
švietimo ir sporto departa
mento Švietimo skyriuje ne
ginčijamai nustatyta, kad 
įsiskolinimas biudžetui ir žala 

* Algirdo Brazausko so
cialdemokratinės koalicijos 
„Veikime kartu" nariai neat
meta galimybes po Seimo rin
kimų bendradarbiauti su 
skandalinguoju Lietuvos lais
vės sąjungos (LLS) vadu, Kau
no meru Vytautu Šustausku. 
Pasak Naujosios demokrati
jos/Moterų partijos vadoves 
Kazimieros Prunskienės, kuri 
pareiškė neatmetanti galimy
bės po Seimo rinkimų bendra
darbiauti su V. Šustausku, so
cialdemokratinės koalicijos 
nariai bendradarbiavimą su 
Kauno meru vertina skeptiš
kiau, bet tam „nepriekaištau
ja". Pats V. Šustauskas teigė 
bendraująs su visomis partijo
mis, kokios tik yra Lietuvoje, 
o ypač su tomis, kurios „vado
vaujasi ne partiniais intere
sais, o dirba žmonių labui". 

IBMI 

dėl fizinių asmenų pajamų 
mokesčio nemokėjimo yra 160 
mln. 861,100 litų", rašoma 
pranešime. 

Generalinės prokuratūros 
teigimu, buvo nustatyta, kad 
Švietimo skyrius buvo mokus. 
„Todėl teigti, kad nebuvo pil
nutinio savivaldybes finansa
vimo, manipuliuojant kitos, o 
ne patvirtintos sąmatos skai
čiais, yra neteisinga. Tai tik 
klaidinimas. Dėl fizinių as
menų mokesčių nemokėjimo 
buvo paraginimai raštu. Į juos 
nebuvo reaguojama. Todėl yra 
vada ir pagrindas baudžia
majai bylai iškelti", rašoma 
Generalinės prokuratūros pra
nešime. 

Kaip jau buvo skelbta, Vil
niaus miesto savivaldybė, 3 
metus nemokėjusi fizinių as
menų pajamų mokesčio ir tu
rinti didelių skolų, savo dar
buotojams išmokėjo per 1.153 
mln. litų premįjų. Sostinės 
mero R. Pakso teigimu, premi
jos mokėtos laikantis galio
jančių įstatymų. Pasak mero, 
pinigai premijoms paimti iš 
sutaupyto darbo užmokesčio 
fondo. _______________ 

* „Sukčiaus auka pavers
ta sukčiumi", rašo „Lietu
vos rytas". Dėl policininkų įve
ltos klaidos pasieniečiai vietoj 
ieškomo nusikaltėlio sulaikė 
jo auką — pensininką Juoza
pą Jegelevičių. Dvi valandas 
Medininkų pasienio poste iš
buvęs vilnietis tai prisimena 
kaip absurdą: „Išvertęs akis 
žiūrėjau į kompiuterį ir nega
lėjau patikėti, kad mano pa
vardė — tarp ieškomų nusi
kaltėlių. Užuot gaudę mane 
apgavusį sukčių, pasieniečiai 
norėjo uždėti antrankius 
man", sakė J. Jegelevičifus, 
kuriam pusantros valandos 
pasieniečiai net negalėjo pa
aiškinti, už ką jį sulaikė. 

* įžūlūs padegėjai ne
rimsta — Eišiškėse naktimis 
toliau liepsnoja pastatai, rašo 
„Lietuvos rytas". Naktį iš 
penktadienio į šeštadienį du 
vyriškiai bandė padegti ūkinį 
pastatą, esantį miestelio cent
re. Ugnį pastebėjo naktį budė
ję du policijos nuovados parei
gūnai. Jie užgesino beįsiplies-
kiantį gaisrą, tačiau padegė
jams tamsoje pavyko paspruk
ti. Nežinomi padegėjai Eišiš
kes terorizuoja nuo gegužės 
mėnesio: piktadariai sudegino 
bei suniokojo 4 ūkinius pasta
tus ir gyvenamąjį namą. Dar 3 
ūkinius pastatus pavyko išgel
bėti, nes gaisrus spėjo numal
šinti naktimis budintys Eišiš
kių gyventojai bei policijos pa
reigūnai. 'Elui 

* Užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas 
pasirašė įsakymą atšaukti iš 
darbo Lietuvos ambasados 
Rygoje pirmąjį sekretorių To
mą Grybą, kuris praėjusį 
mėnesį neblaivus padarė auto
mobilio avariją ir nepakluso 
policijos pareigūnams. Taip 
pat pažemintas jo diplomati
nis rangas iš antrojo sekreto
riaus iki trečiojo. Rango pa
žeminimas yra laikoma griež
čiausia nuobauda diplomatui. 
Liepos viduryje 32 metų T. 
Grybas, vairuodamas Lietuvos 
ambasadai Rygoje priklausan
tį automobilį „Volvo", nuva
žiavo nuo remontuojamo Sa-
ločių-Panevėžio kelio, atsi
trenkė į apsauginę tvorelę ir 
pakibo ant apsauginių lynų. 
Manoma, kad Užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnas 
lėkė 160 kilometrų per va
landą greičiu, beveik du kar
tus viršydamas tame ruože 
leistiną greitį. Po įvykio j i s 
pamojavo mėlynu (diplomati
niu — BNS) pasu ir pasakė, 
kad nieko nepasirašinės, 
kraujo neduos ir niekur 
nevažiuos", sakė policininkai. 
Policijos pareigūnai teigė, kad 
automobilyje mėtėsi pusiau 
nugertas alkoholio butelis, o 
pats vairuotojas „negalėjo pa
stovėti ant kojų". 

* Kauno miesto taryba 
pritarė merui Vytautui Šus
tauskui, pasiūliusiam atsisa
kyti vieno is keturių mero pa
tarėjų. Greičiausiai atleidimo 
lapelis bus įteiktas kultūros ir 
švietimo klausimais patarinė-
jusiam Algimantui Puidokui. 
„Šiandien, 2000 metų rugpjū
čio 3 dieną, sueina 120 dienų, 
kai esu išrinktas Kauno mies
to meru. Atsigręžęs į praėjusį 
darbo laikotarpį, galiu kons
tatuoti, kad patyrimas diktuo
ja man tokius sprendimus, ku
rie pirmomis kadencijos dieno
mis atrodė nepriimtini arba 
net neįmanomi", sakė V. Šus
tauskas. 

* „Esu bedarbis, neketi
nu mokėti man skirtos bau
dos", sakė nelegalios Lietuvos 
nacionalsocialinės partijos va
das 26 metų Mindaugas Mur
za. „Jei ir turėčiau pinigų, pa
sielgčiau taip pat, nes nežadu 
remti režimo, kurį laikau 
fašistiniu". Šiaulių miesto 
apylinkės teisme šis šiaulietis 
buvo svarstomas dėl liepos 27 
d. prie savivaldybės surengto 
neleistino mitingo. Teisėja sa
kė atsižvelgusi į tai, kad M. 
Murza — bedarbis, anksčiau 
nėra organizavęs panašių ren
ginių ir pastaraisiais metais 
nebuvo baudžiamas administ
racine tvarka. Todėl jam skir
ta minimali 500 litų bauda. 

* Lietuvos miškų urėdijų 
duomenimis, per šių metų 
pirmąjį pusmetį nustatyti 773 
neteisėti miško kirtimai, ku
rių metu iškirsta 10,600 kiet-
metrių medienos ir padaryta 
nuostolių už 568,000 litų. Net 
480 kirtimų atvejų nustatyta 
privačių savininkų miškuose. 
Jų metu iškirsta 8,300 kietme-
trių medienos ir apskaičiuota 
354,000 litų nuostolių. Už ne
teisėtus miško kirtimus teis
mams perduota daugiau kaip 
70 bylų, išieškota 408,000 litų 
nuOSto l ių . 'Elta' 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 9 d.: Jorunas, Minta 

ras. Pilėnas. Rolandas. Romanas, 
Tarvilė. Virpnija. 

Rugpjūčio 10 d.: Šv Laurynas; 
Aistė. Astėrija (Astra). Laima. Lau-
rencija. Laurynas. Norimantas. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

„MEDEINĖS" STOVYKLOS 
„GRYBUKAI" 

Didesnėse LSS vienetų va
saros stovyklose bene dešimt
metį ruošiamos jaunųjų šeimų 
pastovyklės. Jose stovyklauja 
buvę veiklūs skautai ir skau
tės į skautavimą grįžtantys su 
savo mažamečiais vaikučiais, 
dar per jaunais be tėvų sto
vyklauti. Šiose pastovyklese 
jie susipažįsta su stovyklavi
mu gamtoje, o dalyvaudami 
kai kuriose bendrose visus sto
vyklaujančius apjungiančiose 
programose, susipažįsta disci
plina, su skautiškų stovyklų 
tvarka, drausme, tradicijomis, 
pradeda nuoširdžias drau
gystes ir kt. Čikagos ir apylin
kių jaunų šeimų tarpe šios 
stovyklos itin populiarios. 

Ir šią vasarą liepos 15-26 d. 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
MI, vykusioje „Medeinės" Či
kagos skautų ir skaučių sto
vykloje buvo „Medeinės girios 
grybukų'' pastovyklė. Negausi 
dėl ką tik Kanadoje vykusios 
Tautinių šokių šventės, ku
rioje dalyvavę jaunieji tėvai 
šįmet nebegalėjo stovyklauti. 

Pastovyklei vadovavo s. Gin
taras Lietuvninkas ir jo 
žmona Dalia, talkinami j.ps. 
Laimutės Bacevičienės, Lau
ros Vaičekauskaitės — Stalio-
nienės. Vėliau atvykusi sto
vyklos medicinos sesuo Vida 
Bertašienė su sūneliu An
drium gyveno „Vadovų kalne". 

Pastovyklė įsikūrė buvusioje 
.Aušros Vartų" skaučių tunto 
stovyklavietėje. Čia stovykla
vo: Gintaras ir Dalia Lietuv
ninkai su sūneliu Dovu, Laura 
Stalionienė ir sūnelis Marius, 
Laimutė Bacevičienė ir sū
nelis Aleksas, dr. Donatas 
Siliūnas ir sūnelis Paulius, Al-
dis Liubinskas ir sūnelis Ze
nius, Antanas Paužuolis ir vai
kaitis Dominikas, Henrikas 
Varneckas ir sūnus Tadas, 
Vida Bertašienė ir sūnelis An
drius. 

Šios pastovyklės mityba 
rūpinosi j . ps. Laimutė Bace
vičienė. Ji parūpindavo pus
ryčius iš .Lituanicos" tunto 
virtuvės. 

Stovyklautojai turėjo savo 
programą ir atlikdavo visus 
dienotvarkės reikalavimus: 
mankštą, gairės pakėlimus ir 
nuleidimus, sportą, maudymą
si, dainas. įvairius užsiėmi
mus ir iškylas. Pietums ir 
vakarienei žygiuodavo „Litua
nicos" valgyklon. Dalyvaudavo 

bendruose su visa stovykla 
vėliavų nuleidimuose ir vaka
riniuose laužuose. Diena buvo 
dalinama į tris dalis: ryto 
užsiėmimus, popietes ir vaka
rines programas. Visas šias 
programos dalis pravesdavo 
pastovyklės viršininko pak-
pakviesti šeimos nariai. 

Jaunos šeimos aplankė 
Amish ūkininką, turintį 40 
karvių ir 10 mažų veršiukų. 
Ūkininkas aiškino apie pieno 
surinkimą ir ūkio darbus. Vie
na jo karve per parą duoda 16 
galionų pieno. Tas ūkininkas 
turi ir daug vaikų. Vaikai nuo 
ankstyvo amžiaus pratinami 
prie ūkio darbų. Jo trejų metų 
dukrelė maitina buteliuku 
mažą veršiuką. 

Aplankėme ir didingas smė
lio kopas, įdomų Hamlin 
ežerą, esantį Ludington mies
to apylinkėje. To ežero labai 
įdomi istorija. Jo apylinkėse 
įrengta daug stovyklaviečių — 
Ludingtono apylinkės ir Michi-
gan ežero pakrantės labai 
gražios ir čia plūsta daug va
sarotojų. 

Skautininkas Vytenis Lie
tuvninkas kelių mylių žygyje 
supažindino stovyklautojus su 
Rako mišku. Michigan valsti
jos girininkas jaunuosius sto
vyklautojus ir jų tėvus su
pažindino su gyvatėmis, vėž
liukais, varlėmis, įvairiais 
vikšrais. Juos buvo leidžiama 
paliesti. 

Malonios stovyklavimo die
nos nepastebimai prabėgo. Ti
kimės, kad šie jauni grybukai 
bus ištikimi savo šūkiui „Me
deinės girios grybukai greitai 
auga" ir iš jų greit išaugs pa
vyzdingi skautai ir pareigingi 
vadovai. 
• Jaunų šeimų pastovyklės 
mažieji ir jų tėvai yra dėkingi 
Daliai ir Gintarui Lietuvnin
kams už gražiai ir įdomiai 
vestą stovyklą. Taip pat ir vi
siems kitiems, prisidėjusiems 
prie stovyklos veiklos pageri
nimo. 

Senelis A. Paužuolis 
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DRAUGO T** i i i 
1/2 matų 
$60.00 
$66.00 

3 man. 
$38.00 
$45.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$65.00 
$86.00 

Stovyklon „Budėk" atvykę pirmieji stovyklautojai. Iš k. : I eil. — E. Ožerskytė, I. Liseviciūte, G. Uobelionytė, R. 
Ribokaitė, E. Aleknaite, A. Miliauskaite, G. Zdanavičiūtė. II eil. — A. Gogyte, E. MichneviCius, A Tamošiūnas, 
J. Jauniškis. E. Mažeika, J. Gurskas, jų palydovė vyr sk. Kaluinienė ir G. Ciunis. Nuotr. sesės Alinos 

JAV $100.00 
Kanadoje ir kitur OJA) $116.00 
Tik asStadisnio laidė: 
JAV $60.00 $46.00 $33.00 
Kanadoje ir kitur ( U i ) $65.00 $60.00 $38.00 
UssakaaMUattrsą: 
Oro pastų $600.00 
Reguliariu paštu $100.00 
Tik aattadienio laida oro paltu """."" *160.00 
Tik šeštadienio laida rafidiariu pastai $66.00 

Vyriausia redaktorė - Danute 
firlminiitTatnrim Valaatliiaa Wkasųilli 
Moderatorius - kam. Viktoras Kiarteli* 

• Administracija dirbs kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, iaiUiliiiiiaii nedirba. 
• Redakcija dirbs kasdien, nuo 840 iki 4.-00, iaalailianiaii nedirbs. 
• Redakcija ut »kelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamo* 
gavus prašymą, ką nor» skelbti. 
» Redtkrįt straipsnius taiso savo ajpaasam Nenaudotu straipsniu nesaugo 
Siunčiant prašome pasilikti kopija. 

STOVYKLA „BUDĖK" 
LIETUVOJE 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Rugpjūčio 19 d. — „Sietu
vos" skautininkių ir vyresnių
jų skaučių draugovės sueiga 1 
vai. p.p. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

Ankstyvas birželio 15-osios 
rytas. Saulė šypsosi ir malo
niai beria savo spindulius, lyg 
džiaugdamasi, kad vėl skam
bės skautų balsai jų pa
mėgtame miške. 

Jaunesnieji stovyklautojai, 
lydimi tėvelių, vyresnieji — 
vieni atvyko anksti, kad 
greičiau susitikti, susitvarkyti 
ir kibti į darbą. Pirmiausia, 
pasiskirsčius skiltimis, savi-
tvarka. Po to, aplinkos tvarky
mas. Šeimininkės pakviesti, 
skubėjome pasistiprinti, kad 
turėtume daugiau jėgų. Trum
pas pasitarimas ir jau galvo
jome apie stovyklos puošimą. 
Nespėjome apsidairyti, kai 
saulutė panoro su mumis at
sisveikinti. Po visų dienos 
darbų miegas buvo labai sal
dus. 

Kita diena — pasiruošimas 
stovyklos atidarymui. Stovyk
los vadovai: sesė Alina (antro
ji), ir brolis Gintautas. 
„Senieji" vadovai — tik pa
tarėjai. Atsikėlėme anksčiau
siai, atlikome vandens proce
dūras, papusryčiavome, susi
tvarkėme ir ruošėmės stovyk
los atidarymui. 

Po pietų — jokio laisvalai
kio, bet daug naujų minčių. 17 
vai. Pagaliau budinčiosios sig
nalas kviečia stovyklos atida
rymui. Rikiuotė. Raportai Gie
dant himną, keliama trispal
vė. Malda. Stovyklos vy
riausia taria žodį, linkėdama 
gražių, turiningų stovyklavi
mo dienų. Netrukus bu
dinčiosios signalas — vakarie
niauti. Po vakarienės 19:30 
vai. rikiuotė, malda, vėliavos 
nuleidimas. 

Pagaliau, visų laukiamas 

„Medeinė* girios grybukai' 
prie ežero stato smėlio pilis 

globojami iškyloje 

laužas. Gal dar nelabai esame 
drąsūs, gal dar nesuspėjome 
apsiprasti, bet dainos, juokas, 
šmaikštavimas, o ir kai kurių 
problemų gvildenimas, greit 
mus suartina. Tačiau, jei yra 
pradžia, yra ir pabaiga. Tradi
cinė ^Ateina naktis". Nelabai 
norisi skirtis, bet dienotvarkė 
reikalauja. Pasiruošimas mie
gui ir 23 vai. pasineriame į 
sapnų karalystę. 

Kitas dienas plušame pagal 
mūsų vadovų paruoštą prog
ramą: skautamokslis, paty
rimų laipsniai, dainos, žai
dimai, varžybos. Visiems labai 
patiko karinis žaidimas, ku
riam vadovavo brolis Gintau
tas. Vakare prie laužo ne
tikėtai apsilankė Kariūnas To
mas (skautas). Pabendravus 
su broliais, brolis Tomas apsi
lankė sesu „Siaubo kamba
ryje". Matėsi ir rezultatai. Po 
to, atsiradc ir „indėnai", kurie , 
demonstra\o savo šuolius per 
laužą. Užg.sus laužui, 23 vai. 
mes jau mi.game. 

Šį kartą siminė žygio diena. 
Ryte pas rr.as atvyko s. Vytau
tas, kuris isada veda žygius. 
Gražus oris. Vienas paskui 
kitą vorel-;, pradedant ma
žiausiais, :ur atsisėdus poil
siui, kur u(gą nusiskynus, kur 
naujas statybas apžiūrėjus 
pamiškėje, takeliu mišku pa-* 
traukėme pirmyn. Žygiavome 
ir per aukštą žolę, krūmus, 
galvodami, kad paklydome. 
Tačiau, ta: buvo taktika. Poil
sio pertraukėlės metu s. Vy
tautas de»tė teorines žygio 
žinias. 

Pasirinkf laužui gerą viete
lę, pasisk-stėme pareigomis. 
Broliams — laužas, arbata, 
sesėms — arbatžolių rinki
mas, sumu-tirrtų ruošimas. Vi
siems — skanauti. Baigiant 
valgyti, pa>tebėjome nuo upės 
pusės telkiantis debesis. Pasi
girdo ir Dundulio trenksmas. 
Nenorėdami „šalto dušo", su
sitvarkę, tlikę keletą gerų 
darbų, paraukėme stovyklon. 
Daug kliu i.ų, kupstų, kalnai-
pakalnės. Pagaliau, įveikta 
paskutine kliūtis. O po jos, 
mus užkl po smarkus lietus. 
Prisiglaucme po eglėmis. Su
mažėjus . stui, nuskubėjome 
stovyklon Likimas! Tik atvy
kus, Stipri liūtis. Oho'. Džiau
gėmės, k;, i esame pastogėje. 
Vėliavininkai nuleido vėliavą, 
pavakaru iavome, išlydėjome 
s. Vytau:.-. ir nuėjome ilsėtis 
— atsiga i po žygio ir pasi
ruošti kit,:, dienai. 

Prieš; .skutinę stovyklos 
dieną sese Alina (antroji) davė 
vyr. ska lės įžodį. Tačiau. 
visa tai - paslaptis. 

Paskut;.o stovyklos dieną. 

ŽVAIGŽDYNO STOVYKLA 
KALIFORNIJOJE 

LSS Ramiojo vandenyno ra- kienė. 
jono skautės ir skautai jau 
stovyklauja nuosavoje „Ram-
byno" stovyklavietėje, esan
čioje žavioje Big Bear ežero 
apylinkėje. 

Šeštadienį, rugpjūčio 5 d., 
vyko „Žvaigždynq" stovyklos 
įkūrimo darbai. Šv. Mišias po 
atviru saulėtu dangum aukoti 
iš Los Angeles atvyko ten iš 
Lietuvos viešintis kun. Astijus 
Kungys, OFM. Tėvas Astijus 
Kristaus atsinaujinimo dienos 
evangeliją pritaikė mūsų 
skautiškam gyvenimui ir sto
vyklavimui. Savo linksmu 
draugiškumu ir sąmojumi vi
sus pritraukė bendrai maldai 
ir giesmei. 

Pirmajame vėliavų pakėlime 
ir nuleidime dalyvavo arti 50 
sesių, brolių, vadovių ir va
dovų. 

Sekmadienį laukiame būrio 
paukštyčių ir vilkiukų. Sto
vyklautojų tarpe yra ir sesių 
bei brolių iš Arizonos ir Illi
nois valstijų. 

Sekmadienį, rugpjūčio 6 d. 
stovyklą atidaryta paskelbė 
LSS Ramiojo vandenyno rajo
no vadė v. s. Birutė Prasaus-

SDMUNDAS VONAS, KO. SC 
Spactatyt* - Vidur* tgų gydytoja* 

Kala— iatti»WkH 
8918 W. Archsr Ava. S*. 5 Ir 6 

U. 60838 
Tat 

nuo pat ankstyvo ryto, ruo
šėmės įžodžiui, stovyklos už
darymui. 

Pagaliau iškilminga rikiuo
tė. Skilčių raportai. Įžodis. 
Pasveikiname seses, brolius, 
kurie papildė rnūsų skautišką 
šeimą. Stovyklos viršininko 
įsakymai. 

Malda (Mūsų pačių sukur
ta): „Tepasiekia Tave, Aukš
čiausias, mūsų žodžiai, skirti 
Tau šiame nuostabiame gam
tos kampelyje. 

Dėkojome Tau, kad mus 
saugojai, leidai džiaugtis, 
dirbti, žaisti. 

Prašome, globok mūsų Tė
vynę, jos žmones, mus mažus 
ir didelius, kad taptume geres
ni ir tarnautume Tau, Tė
vynei, Artimui". 

Giedant himną, nuleidžiama 
trispalvė. 

Paskutinis laužas. Dainos, 
šokiai, „indėnų" šuoliai per 
laužo liepsną. Svečiai ir tė
veliai nuo mūsų visų neatsili
ko. Gęsta laužas Giedama 
.Ateina naktis". Tylu, ramu. 
Visi susimąstę. Išlydime sve
čius, tėvelius. Pagaliau, jau
nųjų laukiama diskoteka. 
Pasišokome iki valiai. Vidur
naktis. Baigėsi linksmybės. 
Tyla... Gamta ilsisi... Ilsimės 
ir mes. 

Kitą rytą puolėme visi tvar
kytis, galvodami apie sto
vyklą, tolimesnes atostogų 
dienas. 

-Lik sveika, stovykla". 
Sesė Alina 

Stovyklos viršininkas yra fil. 
s. Tadas Dabšys. Skaučių pa
stovyklei vadovauja fil. ps. Da
nutė Mažeikienė, o skautų 
pastovyklei — fil. s. Vytenis 
Vilkas. 

Stovyklos užbaigimo savait
galį, rugpjūčio 12 ir 13 d., lau
kiama ypatingos viešnios — 
LLS Tarybos pirmininkės v.s. 
Birutės Banaitienės apsilan
kymo. Tada stovykla dar pa
didės šeimų ir ASS pasto-
vyklėmis. 

BJ>. 
„SIETUVOS" 
DRAUGOVĖS 

ŠEIMŲ 
GEGUŽINĖ 

„Sietuvos" skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės šeimų 
gegužinė liepos 16 d. vyko Le
monte, Ateitininkų namuose. 
Susirinko daugiau negu 50 as
menų — sesių, jų šeimų narių 
ir viešnių. 

Trumpos sueigos metu buvo 
pasveikintos visos liepos mė
nesį gimusios sietuvietės. 
Joms nuotaikingai sudainuota 
„Ilgiausių metų" ir „Valio!". 

Paskui vaišinomės cepeli
nais, gardžiu tortu, Racine ke
pyklos dovanotais pyragais, 
kava ir vaisvandeniais. Nuo
taika buvo pakili ir Ateiti
ninkų namų ąžuolynas skam
bėjo nuo mūsų dainų ir juo
ko. Smagu buvo bendrauti sa
vo sesių ir artimųjų tarpe pa
vėsingame ąžuolyne. Saulutei 
slenkant vakarop, kai jau bu
vo išžaisti žaidimai, išpasakoti 
linksmi nutikimai, išdainuo
tos dainos, gegužinę baigėme 
skautiškame rate linkėdamos 
vienos kitoms malonių atosto
gų, malonios vasaros, o vyks
tančioms Tėvynėn — laimingos 
kelionės. Kai išsiskirstėm, bu
vo jau .7 vai. vakaro. 

Ateinanti sueiga numatoma 
rugpjūčio 19 d., 1 vai. p.p. 
Ateitininkų namuose. Tikimės 
vėl visos susitikti ir, pasida
linus vasaros atostogų ir kelio
nių įspūdžiais, pradėti naujus 
ir darbingus 2000-2001 skau
tiškos veiklos metus. 

Sesė Birutė 

ARAS2UOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammas Avenue 
Jottet, IL 60435 

TaL 815-741-3220 

DR. PETRAS KIStEUUS 
INKSTŲ. FOSLčS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

1200 S. York, EhnhursL IL 60126 
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BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fetow. A/ntriean Academy of 

Fmrity Pmctk* 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

S20W.81atAvs. 
M< «Jj5»47jtS8 

TERES£ KAZLAUSKAS, U D 
Vaktt gydytoja 

900 Ravini« PI., Orland Park, IL 
TU 706-349-0687. 

Priklauso Palos ir Christ IgoninerM. 
Nuolaida naujai atvykusjarns. 

BJOBGC. DECKER, 0061 P C 
4847 W. 103 S t , Oa*. Umn, L 
rantas apyv su roonxma»n»m urvio 
olpiomu, HatuviarnB sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Ptffrtnlai 

Susitarimui (katoetf angMkai) 
T t 708-422-6260 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9826 8.7991 Aiva., Htatory Hfls, L 
Tat (708) 568-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NBHCKA8, HLD. 
KAROIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOSj 

7722 S. KedzieAve. 
Chicago, IL 60662 

Kab. tol. 773-471-3300 

DR.LPETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

90»S.Fk*ertsRA,H»ctaryHte.lL 
1 myfta į vakarus nuo Hadam Ava' 

Ta i (708) 668-4066 ;i 
Valandos pagal susitarimą J 

SKAUTŲ 
STOVYKLOS 

Rugpjūčio 6-20 cL — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto? 
vyklavietėje. ; 

Rugpjūčio 13-20 d. — LSS 
Atlanto rajono skautų fr 
skaučių stovykla Bolton, MA. 
Resolute Boy Scout Camp. 



KODĖL TAIP LĖTAI 
ATSIGAUNA LIETUVA? 

; į \ ; 

ZENONAS PRŪSAS 
Lietuva, atgavusi nepriklau

somybę 1990 metų kovo 11 
.dieną, paveldėjo labai blogame 
stovyje esančią ekonomiją ir 
komunistinės santvarkos su
jauktą daugelio žmonių galvo
jimą. Grižo didžiausias lietu
vių tautos priešas, iš Lietuvos 
išguitas 1918-1940 metų lai
kotarpiu: nepilnavertiškumo 
kompleksas, lietuvius vargi
nęs gal net nuo Vytauto Di
džiojo laikų. Tai galvojimas, 
kad ir lenkai, ir rusai, ir vo
kiečiai yra kažkodėl kilmin-
gesni, protingesni ir gabesni, 
negu mes. Tai pasireiškė, pa
vyzdžiui, per Petrapilio lietu
vių seimą 1917 metais, kada 
beveik visi kairieji atstovai 
buvo ne už nepriklausomybę, 
o už sujungimą Lietuvos atei
ties autonomijos arba federa
cijos pagrindais su Rusijos 
tautų demokratijomis (žiūr. A. 
Šapokos „Lietuvos istorija", 
pšl". 535). Per tai jie išardė šį 
šeimą, nes gal galvojo, kad be 
rusų vadovavimo vieni patys 
lietuviai nesugebės valdytis 
Bepriklausomoje valstybėje. 

T a s p a t s pasikartojo ir 1990 
metų kovo mėnesį, kada A. 
Brazausko grupė iš pradžių 
buvo ne už nepriklausomybę, 
o tik už autonomiją Rusijos 
-Sudėtyje. Tik, matydami V. 
Eafia§bergio grupės persvarą, 
A. Brazauskas ir kiti kairieji 
be entuziazmo pabalsavo už 
nepriklausomybę. 

Pradžioje buvo daug entu
ziazmo, nes daugelio gal buvo 
tikėtasi, kad ekonominė ge
rovė ateis per metus ar dar 
greičiau. Bet atėjo nusivyli
mas, kai tas neįvyko. Grįžo 
.menkavertiškumas ir kai ku-

Atrodo, kad to taut inio men
kavertiškumo ir jo pasekmių 
buvo daug ir 1918 metais , 
kada Lietuva pirmą ka r t ą iš
sikovojo nepriklausomybę. Ta
da sąlygos buvo dar blogesnės, 
negu dabar, o visgi sugebėta 
atsistoti ant kojų. Kas nulėmė 
greitesnį ekonominį ir dvasinį 
atsigavimą tuo laikotarpiu? 
Buvo daug veiksnių, bet, ma
no nuomone, bene svarbiau
sias buvo patr iot iškumas ir 
patriotinis auklėjimas per mo
kyklas, spaudą, ta rnavimą 
Lietuvos kariuomenėje. Prie 
patriotizmo išsivystymo daug 
prisidėjo ir priklausymas ideo
loginėms ar lavinimosi organi
zacijoms, pavyzdžiui, ateiti
ninkams, skautams, šaul iams, 
pavasarininkams, angelai
čiams, jaunalietuviams, jau
nųjų ūkininkų ra te l iams ir 
kitoms, tautiškai nusiteiku
sioms, organizacijoms. Prisi
dėjo ir sportas. 

Nustota gėdytis, kad esi lie
tuvis, pradėta tuo ne t didžiuo
tis. Suprasta, kad lietuvis 
savo sugebėjimais gali lygintis 
su kaimyninėmis tautomis. 
Sužinota, kad Lietuva turėjo 
garbingą istoriją. Paaiškėjo, 
kad patriotizmas yra geriau
sias vaistas, gydantis nuo tau
tinio menkavertiškumo. Čia 
tik norėčiau priminti , kad 
bent aš skiriu tris patriotizmo 
rūšis: šovinistinį, imperialis
tinį ir idealistinį. 

Gal geriausias šovinistinio 
patriotizmo pavyzdys yra j au 
žlugęs vokiškas nacizmas, ku
ris skelbė, kad vokiečiai y ra 
„išrinktoji tauta", o kitos tau
tos su jais negali lygintis — 
ypač slavai, negrai ir kitos ne-

lvojimas, kad be ruso >kaukaJm«B*kil»ė9 tau tos . Jos 
'globos^ ir vadovavimo ta ge- yra tinkamos tik būt i vokiečių 
rovė niekad neateis. Atsirado 
galvojimas, kad Lietuvai grės
mė yra ne iš rytų, o iš vaka
riečių, kurie tik žiūri, kaip 
daugiau pasipelnyti per inves-
•iaviratts. Tokio galvojimo ge
ras pavyzdys yra priešinima
sis Amerikos „VVillįams" bend
rovės atėjimui į Lietuvą ir 
norėjimas atiduoti Lietuvos 
inaftos ūkį Rusįjos „Lukoil" 
kontrolei. Nedraugiškas užsie
nio Jcapitalo sutikimas gal pri
sidėjo i r prie spaudoje minėto 
vokiškojo kapitalo pasitrauki
mo iš Kauno „Inkaro" bend
rovės, ku r vokiečiai nutarė pa
likti Lietuvą ir pabandyti lai
mę ] Ukrainoje. Bankrutavus 
„Inkarui", keli tūkstančiai 
darbininkų Kaune liko be dar
bo. Dėl nebuvimo darbų ir dėl 
mažų uždarbių Lietuvoje kilo 
daug nepasitenkinimo, net 
depresija ir tiesiog liguistas 

^nusivylimas. 

vergais, bet net inkamos pasi
daryti vokiečiais. 

Geras tebegyvuojančio impe
rialistinio patriotizmo pavyz
dys yra rusų tau ta . Bet , nors 
rusai ir yra nusiteikę šovinis-
tiškai, jie yra l inkę į savo 
tarpą priimti ir k i t as baltųjų 
ir kitų rasių tau tas , jei jos su
tinka pasidaryti rusa is , priim
ti rusų kalbą ir kul tūrą . Ne 
tik tam yra linkę, bet prak
tiškai tam net naudoja prie
vartą, kad padidintų rusų 
tautą ir išplėstų rusa is apgy
ventos imperijos r ibas . Lietu
viai pasirinko idealistinį pat
riotizmo variantą, su meile 
savo tautai ir tolerancija bei 
draugiškumų kitoms tautoms, 
be noro jas pavergti a r nutau
tinti, jas laikant lygiavertiš
kom. Natūralu, kad lietuvis 
myli savo kraštą labiau, negu 
kitus kraštus, ta ip kaip ir mo
tina myli savo vaikus labiau, 

Beverly Shores Lietuvių klubo valdyba Beverly Shores miesto tarybos pirmininkui Richard Rikoski įteikia 
Vilniaus Gedimino Technikos universiteto specialų pažymėjimą. Iš k. Vytautas Šimkus, pirmininkė Izolda 
Šimkienė, Richard Rikoski, Jonas Kubilius ir Juozas Noreika. 

negu kitų tėvų vaikus. Todėl 
tie, kurie skelbia, kad „pat
riotai yra idiotai", logiškai gal
vodami, turėtų laikyti motinos 
meilę savo vaikams irgi nei
giamu reiškiniu ir nenormaliu 
iškrypimu. Negalima reika
lauti, kad motina kitų tėvų 
vaikus mylėtų lygiai taip, kaip 
ir savo. Tai būtų ėjimas prieš 
prigimtį. J u k gamtoje st irna 
visų pirma rūpinasi savo stir-
niukais, o ne vilkės vilkiukais. 

Negalima norėti, kad lietu
vis būtų toks didelis kosmopo
litas, kad mylėtų rusą, lenką 
ar vokietį tiek pat, kiek ir sa
vo brolį lietuvį. Negalima no
rėti, kad lietuvis Rusiją, Len
kiją ar Vokietiją mylėtų lygiai 
taip pat , kaip Lietuvą. Meilė 
įpareigoja pasiaukojimą. Mei
lė įpareigoja pakantrumą, jei 
mylimoji — Lietuva — yra lai
kinuose sunkumuose. O kai 
kitais rūpiniesi, primiršti ir 
savo bėdas. Tokiu keliu eida
ma, Lietuva kultūriškai ir 
ekonomiškai per 1918-1940 
metų laikotarpį beveik prisivi
jo Suomiją ir j au planavo pri
sivyti Daniją. Nebuvo laiko 
verkšlenimui, kad kituose 
kraštuose žmonės gyvena ge
riau, negu Lietuvoje, bet kaž
kodėl su mumis nelinkę pasi
dalinti savo turtais . Užuot 
laukę iš ki tur pagalbos, per 20 
nepriklausomybes metų lietu
viai pradėjo • daugiau pasi
tikėti, pasikliauti savimi. Sun
kiu darbu buvo pasiekta di
delė pažanga. 

Kas galėtų ištraukti Lietuvą 
iš dabartinių bėdų liūno? Tik 
jau ne pasidarymas Rusijos 
satelitu, ko, atrodo, norėtų kai 
kurie Lietuvos rusofilai. J u k 
Rusijos ekonomija yra dar blo-
gesniame stovyje, negu Lietu
vos. Taip pat Rusiją irgi vargi
na dvasinė depresija. Bet ne 

kosmopolitizmas, kuris tik 
skatina mažųjų tautų menka
vertiškumo jausmą didžiųjų 
tautų naudai ir jas veda į 
išnykimą. Gal del to didžiosios 
imperialistinės tautos papras
tai propaguoja kosmopolitiz
mą. Mūsų atveju, kosmopoli
tizmas būtų pateisinamas tik 
tuomet, jei būtų įrodyta, kad 
mažosios, o ne didžiosios, tau
tos yra pagrindinis pasaulinių 
karų šaltinis ir priežastis. Is
torija rodo priešingai. Teisin
gai sako filosofas Juozas Gir
nius, kad: „Ne tautų išnyki
mas ar pasaulinių imperijų 
kūrimas, o laisvų tautų darni 
bendruomenė yra kelias į tai
ką ir visuotinį broliškumą" 
(„Tauta ir tautinė ištikimybė", 
psl. 108-9). Užuot kosmopoli
tizmo, gal būtų verta pasimo
kyti iš to, kas gera buvo daro
ma Lietuvoje-1939 metais, o 
nėra daroma dabar. Pavyz
džiui, gal reikėtų peržiūrėti 
mokyklų programas ir meto
dus, ypač kiek tai susieta su 
patriotiškumu. Gal mokyklose 
kai kurie, dabar moderniais 
laikomi, metodai mūsų sąly
goms yra mažiau tinkami, ne
gu tie, kurie buvo naudojami 
Lietuvoje 19$9 metais? 

Kurie 1936 m. gyvenome 
Lietuvoje, gepai prisimename, 
kiek tada bųVo entuziazmo ir 
noro dirbti dėl geresnės Lietu
vos ateities, ne tik pas jau
nimą, bet it pas vyresniuo
sius! Milijardo litų vertės 
klausimas yna: kaip atgaivinti 
tą 1939 ar 1990 metų entu
ziazmą? Tada dabartinė Lietu
vos krizė išnyktų kaip dūmas 
per porą trejetą metų. Juk ne
buvo „verksmų ir dantų grie
žimo", kai 1990 metais Mask
va uždėjo Lietuvai blokadą ir 
kai krašte visko trūko. Prie
šingai, tauta buvo pasirengusi 

viską iškentėti. Kodėl įvyko 
toks milžiniškas psichologinis 
lūžis, praėjus vos keletui me
tų? Gal tuo klausimu galėtų 
pasisakyti mūsų psichologai. 

AR TIK TIEK KGB-STŲ? 

Pirmadienio (rugpjūčio 7 d.) 
„The Chicago Tribūne" dien
raštyje pranešama, kad bent 
1,400 lietuvių skubėjo iki 
praėjusio savaitgalio pranešti 
vyriausybei apie savo buvusią 
veiklą KGB tarnyboje sovietų 
okupacijos metais. 

Š.m. vasario mėnesį priim
tas įstatymas davė kagėbis
tams tiek laiko — iki pra
ėjusio šeštadienio — pranešti 
apie savo ryšius su šia orga
nizacija ir bendradarbiavimu 
su sovietų valdžia. Padavusių 
prisipažinimus asmenų tapa
tybė ir pareiškimai bus įrašyti 
į kompiuterį ir laikomi paslap
tyje. Koloborantai, kurie patys 
neprisipažino buvę KGB agen
tais, bet vėliau paaiškėjus jų 
veiklai sovietmečiu, gali ne
tekti savo darbo. 

* L i e tuvos p rez iden tas 
Valdas A d a m k u s pasveikino 
100-ąjį gimtadienį švenčiančią 
Jungtinės Šiaurės Airijos ir 
Didžiosios Britanijos kara
lienę motiną Elizabeth. „Jūs 
esate savo šalies nacionalines 
vienybės simbolis. Gerai žino
me Jūsų svarų indėlį plėtojant 
Britų Sandraugos valstybių 
bendradarbiavimą ir, įtvirti
nant taiką bei stabilumą visa
me pasaulyje", rašoma V. 
Adamkaus sveikinime. Nepai
sant to, kad tikrasis karalie
nės motinos gimtadienis yra 
rugsėjo 4-ąją, britai švenčia 
jau kelis mėnesius: į rūmus 
plaukia sveikinimai, rengia
mos šventinės eitynes ir pa
maldos. BNS i 
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Danutė BindJokienė 

Padės, ar pakenksi 
„Laukimas pasibaigė, de

mokratų kandidatas paskelbė 
savo viceprezidento pavar
dę". — pirmadienį nuaidėjo 
pranešimas visose žinių lai
dose. O tas išrinktasis — se
natorius iŠ Connecticut valsti
jos, Joseph Isador Lieberman. 

Be abejo, didžioji Amerikos 
piliečių dalis ypatingo entu
ziazmo neparodė: „Kas gi tas 
Lieberman?" Nors senatorius 
šio krašto, ypač demokratų 
partijos, politiniame akiratyje 
maišosi jau daugiau kaip tris
dešimt metų, vis tik kitose 
valstijose nedaug pažįstamas. 
Galbūt į jį šiek tiek dėmesys 
nukrypo, prasidėjus JAV pre
zidento Bill Clinton skandalui 
su Monica Levvinsky. Nors Jo
seph I. Lieberman ir demo
kratas, ir ilgalaikis Bill Clin
ton bičiulis, jis vienas pirmųjų 
griežtai pasmerkė tokį nemo
ralų prezidento elgesį, duo
dantį blogą pavyzdį Amerikos 
jaunimui ir įžeidžiantį šeimos 
šventumo principus. 

Al Gore pasirinktasis part
neris yra Amerikos žydas, tad 
pirmą kartą šio krašto istori
joje į vieną svarbiausių val
džios vietų (juk vicepreziden
tas turėtų perimti prezidento 
pareigas, jeigu kadencijos me
tu jį ištikų mirtis ar kokia ne
galia) gali būti išrinktas žydų 
kilmės asmuo. Al Gore, pasi
rinkdamas Lieberman, gerai 
suprato, kad visgi Amerikoje 
egzistuoja nemažai • priešiš
kumo žydams, bet, jo nuo
mone, tie žmonės nebalsuotų 
už demokratų kandidatus, net 
jeigu viceprezidentas būtų kas 
kitas... 

Politologai jau spėlioja, ką 
iš tikrųjų reiškia toks drąsus 
Al Gore žingsnis, kodėl jis iš 
viso būrio tinkamų kandidatų 
į viceprezidentus, pasirinko 
būtent Joseph Lieberman. 
Daugelis mano, kad tai dar 
vienas mėginimas kiek galima 
toliau atsiriboti nuo Bill Clin
ton ir parodyti, kad Al Gore 
Vašingtone gali stovėti „ant 
savo kojų", nebūtinai įtakoja
mas dabartinio prezidento po
litikos, o juo labiau — jo elge
sio. Nors visus aštuonerius 
metus viceprez. Gore rėmė 
prezidentą, net tuomet, kai 
vyko jo pašalinimo iš pareigų 
procesas ir iš visų pusių buvo 
drabstomi kaltinimai dėl 
Aukščiausio valstybės parei
gūno moralinių bei kitokių 
nusižengimų, pats to nemalo
naus bagažo į Baltuosius rū
mus neštis nenorėtų. Juo la
biau, kad respublikonų parti
jos kandidatas į vicepreziden
tus Diek Cheney, besibaigiant 
jų partijos suvažiavimui Phi-

„ATEIKITE PAS MANE 
VISI!" 

'" ' f f c j ALEKSAS VITKUS Tęsinys 

Atėjus atgimimo laiko
tarpiui, 1989 m. buvo leista atstatyti katedrą. Rūpin
tis statyba vyskupas Juozas Žemaitis paskyrė kun. 
Vytautą Gustaitį. 

Kaip pats jaunasis kunigas (g. 1954 m.), dabar j a u 
klebonas, kun. Gustaitis pasakoja, tą atsakomybę j is 
labai nenoriai priėmė. Tačiau priėmęs, atrodo, atliko 
tą uždavinį nepriekaištingai. Visur matėsi gera klebo
no ranka, ir net tam tikra prabanga — plytelėmis iš
klotas net šventorius. Gal todėl, kad statybai daug au
kojo ir vokiečių katalikai? Dabartinę bažnyčią nė iš 
tolo negalėtum palyginti su 1620 m. iš maumedžio sta
tyta pirmąja bažnyčia. Vaikščiodami po bažnyčią, pa
stebėjome įdomų medelį, apkabinėtą spalvotomis po
pierinėmis širdelėmis. Matyt, neseniai buvusi vaikų 
pirmoji komunija, tai vaikučiai ant tu. širdučių surašė 
savo pažadėlius: „Klaupsiu Jevelių, Mokysiuos stro
piai, sukalbėsiu maldelėi''v O vksnasjai r realistas, t ik 
tiek4*pazadėjo: „MAiiautenusidėsiu" ; I . J ' 
•"^Štnipatingas klebonas mos apvedžiojo ir po sven* 
:l!oTfq, Ityrio viename kampe jau yra pasistatęs ir sau 
būsiro* amžino poilsio vieta, iš kur geras vaisdas į pa
grindines, bažnyčios duns. „Galėsiu stebėti, kas neeina 
į bažnyčią", — juokavo jis, mus vaišindamas net šam
panu. Kai vienai iš mūsų seselių užkliuvo klebono rep

lika apie moteris, klebonas dar pridėjo šį anekdotą: 
„Vyras, vieną vakarą, gerokai išgėręs, pasiryžęs paro
dyti žmonai, kas šeimoje kelnes nešioja, įžengęs į 
triobą ir trenkęs duris, iššaukiančiai sušuko: Tai kie
no čia valdžia?' O žmona, pakšt j am į vieną žandą, į 
kitą, o vyras tik teišstenėjo: T a i ką, argi negalima net 
paklaust i? " 

Dar tą patį vakarą nuspaudėme, aplenkdami Kauno 
centrą jo pietiniais pakraščiais, ir į mažiausią Lietu
voje — Kaišiadorių — vyskupiją. Kaip ji atsirado? Kai 
1920 m. lenkai užėmė Vilniaus kraštą, tik keli Vil
niaus vyskupijos dekanatai liko šiapus demarkacinės 
linijos, todėl ilgainiui buvo sudaryta Kaišiadorių vys
kupija, kurios pirmuoju valdytoju buvo paskirtas vys
kupas Juozapas Kukta, ją valdęs iki savo mirties 
1942 m. 

Č i i mus pasitiko dabartinis Kaišiadorių vyskupijos 
ganyiojas Juozapas Matulaitis, dar vienas pavyzdys 
visų iki šiol sutiktų nepaprastai malonių, nuoširdžių 
ir sąmojingų Lietuvos vyskupų. Vyskupas aprodė savo 
bažnyčią ir jo įsteigtą Katechetikos centrą, kurio pag
rindinis tikslas buvo ir yra tikybos mokytojų (kate
chetų) rengimas. Viskas švaru, tvarkinga, bet gana 
ramu, nes j au buvo gana vėlus metas. Gerasis vysku
pas vis tiek atrado laiko mus pavaišinti šilta vaka
riene, po kurios skubėjom atgal į Kauną. 

Kitą rytą sėdome į taip vadinamą „Raketos" laivą 
(hydrofoil), ir pasileidome Nemuno žemupio link. Dar 
prieš trejus metus svajojau atlikti tokią kelionę, tikė
damas ir vėl pergyventi dažnus vaikystės laikų pasi
važinėjimus senaisiais Nemuno garlaiviais. Šiek tiek 

ladelphijoje, savo Balboje pa
brėžė pasipikt inimą^ demo
krato prezidento elgjįsiu Bal
tuosiuose rūmuose^rr* būtinu
mą šiai įstaigai grąžinti de
ramą pagarbą bei orumą. 
Galbūt Al Gore ir pasirinko 
partnerį, kuris gali atsverti 
bet kokius palyginimus su 
prez. Clinton kontraversijo-
mis. 

Kai kurie įtakingi respubli
konai j au pareiškė, kad Al 
Gore pasekė jų kandidato 
George W. Bush pavyzdžiu, 
daugeliu atveju pasirinkda
mas sau partneriu -asmenį, 
primenantį Diek Cheney. Ir 
vienas, ir antrasis yra vyres
nio amžiaus ijiedu beveik 
vienmečiai) turi ilgų metų pa
tirtį Vašingtone kaip senato
riai, abu konservatyvių pa
žiūrų, be to. abu tam tikru 
būdu išsiskiria iš įprastų kan
didatų į Baltuosius roimus. 
Kaip jau minėta. Lieberman 
yra pirmasis žydas, pakvies
tas kandidatuoti į viceprezi
dento vietą, o Diek Cheney 
viena dukra yra viešai-prisi
pažinusi lesbietė. (Jdemu, ar 
JAV vyriausybė — karinė ir 
civilinė — dabar atsisakys su 
politikos, kurios laikytasi ho
moseksualų atžvilgiu: ,jeigu 
neklausite, nereikės žinoti ir 
atitinkamai veikti"?)' .•_.;. 

„The Nevv York-- Times" 
(rugpjūčio 8 d.) vedamųjų skil
tyje apie Al Gore pasirinkimą 
pasisakoma labai teigiamai. 
Visų pirma, kad Gore suteikė 
Amerikos balsuotojams progą 
peržengti savo nusiteikimo 
prieš žydus slenkstį, taip kaip 
kadaise John F. Kennedy kan
didatavimo \ prezidentus me
tu buvo siūlyta j Bffhuosius 
rūmus įvesti pirmąjį kataliką 
prezidentą. Verta paminėti, 
kad Joseph Lieberman, nors 
su džiaugsmu priėmė pasiūly
mą kandidatuoti, bet jau pa
reiškė nedalyvausiąs "rinki
minėje kampanijoje žydų šabo 
(šeštadieniais) dienomis, ta
čiau, jeigu bus išrinktas, vice
prezidento pareigas atliks vi
sas septynias savaitės dienas, 
nes jo religija nedraudžia dirb
ti vyriausybės darbą, kada tik 
reikia. 

Be to. Lieberman praeityje 
yra tvirtai pasisakęs valstybes 
saugumo klausimais, todėl nei 
demokratai, nei respublikonai 
negales priekaištauti naujam 
prezidentui dėmesio šiam 
svarbiam reikalui stoka. Ap
skritai Lieberman vis.uomet 
pasižymėjo konservatyvumu, 
tad jo pakvietimas Al Gore 
kandidatūrai gali išeiti tik į 
naudą. 

visgi nusivyliau, nes laivas skrode bangas, beveik nie
kur nesustodamas. Prabėgo beveik nepastebėti Rau
dondvaris, Kačerginė. Zapyškis. Kulautuva. Vilkija. 
Seredžius. Tai miesteliai, kuriuos 1944 m. vasarą. 
ginklams žvangant, skubiai pravažiavau dviračiu iki 
Vokietijos sienos. Šiandien pastebėjau tik tolumoje 
kyšantį Raudonės pilies bokštą. Sunku buvo atskirti ir 
Nevežk), Dubysos ar Mituvos žiotis. Štai jau Jurbar
kas, Tilže. Pagaliau ir Kauno užtvankos pažabotas Ne
munas tampa ^idingai platus, kai priartėjome prie 
Kuršių marių. Prie Rusnės pasukome į šiaure, ir. vėjui 
nemenkai siaučiant, įplaukėme į marias. 

Nida, tolimiausias į vakarus prasikisęs Lietuvos 
kampelis. Mielas, bet mus pasitiko blogai nusiteikęs. 
nes nesibaigiantis lietus suardė jau iš anksto sudary
tus planus gegužinei lauke, tokios gražios gamtos prie
globstyje. Bet mūsų gidė tai jau turbūt buvo nujautu
si, nes staiga įžengėme į vieną netoli esančių kavinu-
kių-barų, ir radome stalus, apkrautus įvairiausiais 
valgiais ir gėrimais. O kas svarbiausia, mus pasitiko 
tranki ir linksma mielų Klaipėdos krašto žmonių ka
pela. Pavalgę ir padėkoję ir prisipirkę jų muzikos ka
sečių — juostų, pakilome tolimesnen kelionėn. Prieš 
išeidamas pastebėjau virš baro nedviprasmišką iška
bą: „Nuo to laiko, kai atsirado pinigai, savo dėkin
gumą nebūtinai išreikšti žodžiais" 

Lietui dar nesiliaujant, paliekame Nidą. Prie Preilos 
nesustojome, nors žinojome, kad šįmet vokiečiai čia 
planuoja atnaujinti ieškojimą Kuršių mariose pasken
dusių lobių. 0 gal reikėjo vokiečiams užbėgti už akių0 

Tuoj pat už Juodkrantės sustojome prie Raganų kalno. 

Nors ir vis dar lašnoja. Ssiiengiame paeiti į-kalną 
pasižiūrėti įvairiausių fantastiškų medžio drožinių — 
..raganų" ir į jas panašiu būtybių. O jų būta apie šim
tą, ir visos savaip įdomios. Klaipėdą apžiūrėti- palie
kam kitai dienai, ir skubame Palangon. kur mūsų lau
kia „Palangos Vėtra" viešbutis, pasiruošęs savo-dar tik 
antram svečių priėmimo sezonui. Nors darįįjggi nau
jas ir patogus ir mes patarnavimo kokybe vįalrt^paten-
kinti. bet kažkodėl liftas nebeveikia Šiaip matrjįus in
terjeras, kambariai —jaukus ir erdvūs. Niekc'negaii 
prikišti. Gal tik nesupratau, kodėl dažytojai pradėjo 
uždažyti gražias natūralaus medžio lauko sienas 
kažkokiais dažais. 

Prie pat mūsų viešbučio yra ir visiems gerai žinomo 
krepšininko A. Sabonio viešbutis ..Pušų paunksme". 
Dariaus ir Girėno bei Daukanto gatvių sankirtoje. 
Nors kambariai čia dar brangesni, bet užeiname bent ) 
jų restoraną pavalgyti vakarienės. Paslaugus ir man
dagus patarnavimas, geras maistas, gėrimai ir visai 
pakenčiamos kainos. O sėdint prie staliuko matyti pro 
langą ir kieme įrengta pilno dydžio krepšinio aikštele. 

Dar čia ne sezonas, tai vakare gatves nelabai vilio
jančios. Grįždami iš centro ir dar nešiodami kelionei ir 
dovanoms skirtų pinigu krūvą, tamsoka ir apleista 
Daukanto gatve skubėjome atgal vicšbutiohjDEL.veliau 
sužinojome, kad gal ne be reikalo buvom susirūpinę: 
pajūryje užpuolikai sumušė net užsienio reikalų vice
ministrą Vygandą l'šacką. Gal jis daugiau pinigu tu
rėjo negu mes. 

Praleidome Palangoje net tris naktis, bet oras mažai 
pasitaisė. Bus daugiau 

. . . . 
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PRISIMENANT LONDONO 
(KANADOJE) „BALTIJĄ" 

EDMUNDAS PETRAUSKAS 

Išlikę per Antrojo pasaulinio 
karo mūšius ir bombardavi
mus, išsigelbėję, be abejo, tik 
Dievo Apvaizdos dėka, nuo 
sugrjžtančio komunistinio siau
bo, užplūstančio vėl ne tik Lie
tuvą, bet ir nepaprastai didelę 
dalį rytinės Europos, po 
1945-jų išgyvenome „Dievo 
paukštelių" bedarbę, betikslę 
ketverių metų buitį karo 
pabėgėlių — „išvietintųjų" pe
reinamosiose stovyklose (tada: 
lageriuose). Tik, vildamiesi 
sugrįžti tėvynėn, gyvai iš
laikėm savo tautiškumą, tra
dicijas ir kovą įvairiais būdais 
už įkalintą Lietuvą ir jos rei
kalus, už visą jos egzistavimą. 

„Šaltojo karo" politikai karš-
tėjant, išeiviai, iškeisdami la
gerius į tolimus nežinios Va
karus — Šiaurės Ameriką 
(JAV ir Kanadą), Australiją, 
P. Ameriką (daugiausia Vene-
zuelą), su savimi išsivežė var
giai ką daugiau kaip tose var
ganose DP stovyklose išsau
gotą kultūrinį kraitį iš ten bu
vusių vargo mokyklų, vargo 
spaustuvių, leidyklų ir t.t. 
Ypač ten veikusius įvairių 
dydžių lietuviškų dainų ir 
šokių ansamblius, chorelius, 
chorus ir paprasčiausius tauti
nių šiokių vienetus. 

Plačiai visur pabirus ir ku
riantis iš nieko, taip ir mažoje 
lietuviškoje salelėje Kanados 
Londone, toli nuo Toronto, 
Montrealio ar net Hamiltono, 
pradėjo atgimti bendruomeni
niai reikalai, bet pirm viso, 
kultūrinė lietuviškos dainos ir 
tautinio šokio veikla, ypač 
šokio. Kanadiečių tarpe lietu
vių tautiniai šokiai nerei
kalavo nesuprantamos jiems 
kalbos išvertimo į čionykštes, 
anglų/prancūzų. Šalia jaunat
viško tautinio entuziazmo 
šokiui, pažymint savo kilmę, 
su pateisinamu pasididžia
vimu, ir dainos, ir taut. šokių 
veikla išeivijoje visų pirma 
pasitarnavo vaizdžiai iškelti 
sovietų kankinamą, Vakarų 
baigiamą užmiršti Lietuvą, 
parodant, kad ta kumunizmo 
prievartaujama tauta turi sa
vitą ' sielą, istorinę kalbą, 
kultūrą, kuri nėra slavų pa
veldas. Tos šokių grupės buvo 
saviveiklinės, nebuvo gerai 
„išdirbti" ansambliai, kaip vė
liau, ne tik lietuvių, bet ypač 
ukrainiečių (su savo viršijan
čiu skaičiumi ir vakarinės Ka
nados ūkio išvystymo nuopel
nais) vėliau plačiajai visuome
nei pasirodant televizijoje ir 
didžiosiose, kaip Kanados tau
tines parodos —- CNC (Cana-
dian National Exhibition) sce
nose. 

1947-1948 metais, vos pir
miesiems ateiviams apsistojus 
Kanados Londone, ieškant 
šilumos savųjų tarpe, laikan
tis savo tautiškumo, įvyko 
tautinių šokių grupės užuo
mazga. Taip ir vadinosi tik 
„Grupė" — kol kas nerūpėjo 
gražus, skambus, iškilus var
das. Svarbu buvo tik šokis 
pasirengimui, kad būtų žino
vų, sugebančių mokyti. Štai, 
„Tėviškės Žiburiams" Toronte 
dar neišvydus dienos šviesos, 
Jono Kardelio redaguojamos, 
1949 m. sausio 21 d. „Ne
priklausomos Lietuvos" pir
masis puslapis skelbia didelių 
raidžių užvadinimais naujau
sias žinias: „Prasideda didis 
Šaltasis karas' tarp Rytų ir 
Vakarų", .Amerika ginkluoja 
Atlanto sąjungą", „Japonija 
bus rytine užtvara prieš so
vietų agresiją". Viduryje, tarp 
šių svarbių straipsnių, pra
nešančių pradžią, 40 metų 
užsitęsusio, „šaltojo karo", fo
tografo E. Gumbelevičiaus, 
londoni.škių tautinius šokius 
šokančių grupes nuotrauka. 

Vadovei Aldonai Mikalonytei, 
užbaigus imigracinį darbo 
kontraktą ir išvykus, šokiai 
Ontario Londone nesustojo. 
Svetimtaučių tarpe šokių 
reikėjo labiau negu kalbų (vos 
atvykus, mažai kam tiksliai 
mokant anglų kalbą). Šokta 
buvo visur ir kada tik reikėjo, 
centrinio Londono Viktorijos 
parko tribūnoje, bibliotekose, 
piknikuose, kaimyninėse lie
tuvių gyvenamose apylin
kėse, švenčiant savitarpines 
didžiąsias šventes, su kvies
tais kanadiečiais, įvairių val
džių svečiais, kurie nustebda
vo mergaičių/moterų rūbų 
įvairumu audiniuose ir spalvų 
mirgėjimu, įpratę matyti tik 
škotų/airių rūbų ramų konser-
vatyviškumą. Tada Kanadoje 
dar nebuvo daugiakultūraliz-
mo poveikių, atnešusių savo 
vaivorykštėje įvairių pasaulio 
tautų imigrantus, su savitais 
rūbais, tradicijomis ir šokiais. 

Toliau lietuvių tautinių 
šokių tradiciją Kanados Lon
done tęsė ne koks šokių eks
pertas (nes tokių čia nebuvo), 
bet patriotiniai nusiteikęs jų 
entuziastas, iš Danįjos su 
sužadėtine latvaite Vali atvy
kęs, linkęs į dailę — tapybos 
mena, Viktoras Bričkus. Pa
sirodymuose, ne vien kultū
riniu, bet ir politiniu atžvilgiu 
buvo svarbu prisitraukti ži-
niasklaidos dėmesį. Televizijai 
dar negimus, svarbu buvo su
laukti laikraščių, ypač jų vieti
nių fotografų, dėmesio. Valija 
tai sugebėjo puikiai atlikti, pa
lyginus gerai vartodama 
anglų kalbą ir būdama neei
linė gražuolė. 

V. Bričkaus tikrai patrioti
niai pagristas rūpestis liet. 
tautiniais šokiais Londone 
jam kaštavo netikėtą Valijos 
praradimą Londono lig šiol 
vienintelio dienraščio „The 
London Free Press" fotografui, 
kuris tapo artimas lietuviams 
apskritai, bet ypač Viktorui ir 
Valijai... Dailės meno studijos 
toliau užpildė Viktoro gyve
nimą, išvykus į Torontą, 
įstojus į žymiąją Art College of 
Ontario, iki netikėtos, tra
giškos jo mirties. Po jo sekė 
Ona Tomkevičiūtė. 

Ilgai liūdėti tautiniams šo
kiams Londone nereikėjo, nes 
entuziazmas liko neišblėsęs, 
žėruojąs, energizavęs ne tik 
mažą, keletos šimtų Londono 
lietuvių bendruomenę, bet 
uždegęs net tuo laiku išau
gančią ateivių naują kartą, su 
gausiu moksleivių amžiaus 
jaunimu artimose Londonui 
Rodney ir Delhi vietovių apy
linkėse. Veik liepsnojantis en
tuziazmas netruko atvesti 
Londoną, mažiausią iš keturių 
su žymiomis šokių grupėmis 
Kanadoje (Toronte, Mont-
realyje, Hamiltone ir Lon
done) lietuviškų telkinių, su 
kaimyninių Rodney ir Delhi 
talka, iki tikro, svetur ir Ka
nadoje plačiai keliavusio (per 
III P.L. Jaunimo kongresą ke
liuose P. Amerikos kraštuose 
bei Taut. Šokių Šventes Š. 
Amerikoje), jau oficialiai „pa
krikštyto" jaunimo šokių ir 
dainų ansamblio „Baltija", su 
ilgamečiais jo meno vadovais 
M. ir D. Chainauskais. 

Apie Londono „Baltiją" jos 
veiklos metais plačiai buvo 
rašyta, ypač „Tėviškės Žibu
riuose", „Drauge", „Pasaulio 
Lietuvyje", įvairiuose repor
tažuose. Jos veiklos istorija 
ten nepakeičiamai iškalta. Be 
to, itin detali „Baltijos" an
samblio įsikūrimo santrau
ka yra gražiai parengtame 
„16-tosios Kanados Lietuvių 
dienos", vykusios spalio 9, 10, 
11 dienomis 1970 metais, 

kartą Londone, leidi-

S K E L B I M Ą ! 

„Baltijos* tautinių šokių šokėjų grupė. London (Canada) 

PARODA „ŠAKIŲ RAJONO 
PANORAMA TŪKSTANTMEČIŲ 

SANDŪROJE" 
Tūkstantmečių sandūra — 

ne eiliniai metai. Jeigu giliau 
pažvelgtume į tūkstantmečio 
pradžią ir pabaigą, rastume 
daug pasikeitimų ir neatpažįs
tamo visuomeninėje santvar
koje, žmonių bendravimo san
tykiuose, mokslo ir technikos 
poreikiuose. Tik versdami pa
geltusius istorijos lapus ga
lime sužinoti, kaip gyveno mū
sų proproproseneliai prieš 
tūkstantį metų. Suprasdami, 
kaip svarbu palikti žinią apie 
save būsimoms kartoms, Za
navykų krašto muziejaus dar
buotojai ėmėsi nelengvo darbo 
— sustabdyti keletą gyvenimo 
akimirkų, viską įamžinti foto
nuotraukose ir su dabarties 
aprašymais padovanoti istori
jai. 

Zanavykų kietas būdas, to
dėl ne visur pavyko be dides
nių įkalbinėjimų sustatyti 
žmones prieš fotoobjektyvą, 
nufotografuoti darbo vaizdus 
ar pan. Nepaisant visų sun
kumų — užduotis įvykdyta. 
Surinkta daugiau kaip 700 
fotonuotraukų, kurios su ap

rašymais ir objektų vizitinė
mis kortelėmis dabar jau pui
kuojasi 29-iuose stentuose. 
Vadovai, kurie vertina ne tik 
materialines, bet ir dvasines 
vertybes, sudarė galimybes gi
liau atskleisti jų vadovaujamą 
įmonių ar objektų veiklos tu
rinį. Labai gražiai veiklą įam
žino Šakių miškų urėdija (urė
das Ksaveras Vaičiūnas). Jie 
pateikė medžiagą ir fotonuo
traukas ne tik apie urėdiją, 
bet ir apie visas girininkijas, 
nepamiršo miškų muziejaus 
Lekėčiuose (vad. Stanislovas 
Ruseckas), parodė techniką, 
kurią dabar naudoja miško 
darbuose. Be to, miškininkai 
rašo savo metraštį Jis dabar 
puošia muziejaus parodų salę. 
Gerai prisistatė Sakių paštas 
(viršininkas Valdas Giedrai
tis). Ne menkiau pasidarbavo 
istorijai Šakių ligoninės (vyr. 
gyd. Algirdas KHmaitis), Sa
kių pirmininės asmens sveika
tos priežiūros centras (vyr. 
gyd. Rima Laukaitienė). Rajo
no centre dabar dirba 77 gydy
tojai, 32 felčeriai ir apie 300 

pirmą 

nyje. Galutinai laikui skrie
jant, Londonui išleidus savo 
jaunimą į įvairius mokslus 
„svetur", o atvykstantiems į 
aukštojo mokslo Londone ins
titucijas iš kitur (jų būta 
daug) heįsįjungiant, „Baltijos" 
veikla išblėso, bet galutinai 
neužsidarė. Praradus jauni
mą, atsirado veteranų šokėjų 
„Sugrįžki, jaunyste" grupė, da
lyvavusi 1990 m. keliose Taut. 
šokių šventėse ir pagaliau at
gijusioje „Baltijoje", vadovau
jamoje Rasos Kurienės, už
praeitoje X Liet. T. Š. šventėje 
1996 m. Čikagoje. Su tik 
praėjusia XI Švente, deja, Ka
nados Londono „Baltijai" jos 
nesulaukus, paskutinis lapas 
užverčiamas, buvusiems balti-
jiečiams bebūnant tik tęsia
mos tradicijos žiūrovais ir 
nemažu nuostoliu čia dar 
bręstančiam jaunimui. 

Įdomu, kad Londone keletą 
metų turėta net „svetimšalių" 
(kanadiečių) liet. taut. šokių 
šokėjų grupė, Medway gim
nazijoje anglų ir lotynų kalbas 
dėstant Ontario kvalifikuotai 
gimnazijų mokytojai Gražinai 
Petrauskienei, paruošus mer
gaičių ir berniukų porinę gru
pę atlikti lietuviškus šokius 
tarpmokyklinių festivalių me
tu, daugiakultūrizmui pra
sidėjus. Sunkiausia buvo „pri
kalbėti" drįstančius šokti ka
nadiečius berniukus, kurie 
tradiciniai jau nuo mažens 
šokių baidosi, lyg vyrams ne
tinka... Juos išmokyti prob
lemų nebuvo, tačiau didelis 
rūpestis būdavo, iš kur susko-
linti visiems šokėjams liet. 
tautinius rūbus... 

Be šioje apybraižoje su
minėtų, dar yra ilgas sąrašas 
asmenų, kurie vienu ar kitu, 
ir net įvairiais judais, rū
pesčiais bei parama buvo ne
pakeičiami tautini j šokių rai
doje Londone. Jų daugelio jau 
nebėra mūsų tarpt (net nemi
nint nei buvusių pačių šokėjų 
per 50 metų tėkme). Palydint 
XI, vėl Kanadoje, T. Š. šventę 
prisiminimų srove, pagal J. 
Augustaitytę: 

Sveikinam taurų lietuvišką 
judesį, 

Įkvėptą, uždegtą grožio jėga, 
gelmėse gimusį, saulėj 

pabudusi, 
kylantį Baltijos aukšta 

banga..." 

viduriniojo medicinos persona
lo darbuotojų, kaimuose vei
kia 8 ambulatorijos ir 9 med. 
punktai. 

Vertingą istorinę medžiagą 
pateikė bibliotekos. Kaimuose 
jų yra 33. o centre — viešoji 
biblioteka. Bendras bibliotekų 
knygų fondas — 311,706 vnt. 
knygų. 1999 metais bibliote
kose buvo 11,855 skaitytojai, 
kas sudaro 28 proc. visų rajo
no gyventojų. 

Dvasinius žmonių poreikius 
21 bažnyčioje ir 4-iose koply
čiose tenkina 20 kunigų. Gra
žiai atsiskleidė kaimo pradi
nės mokyklos, kurių yra 26. 
Prad. mokyklose dirba 52 mo
kytojai, mokosi 456 mokiniai. 
Vidurinių mokyklų rajone yra 
16, pagrindinių —14. 

Stambiausios įmonės rajone 
yra „Lietuvos energija" Šakių 
skyrius (viršininkas Arvydas 
Rudzkis), turintis 3,184 km 
oro ir kabelinių linijų ir aptar
naujantis 16,537 vartotojus. 
1999 m. pateikta į tinklą 
61,870,730 kw/h elektros ener
gijos. Stambi įmonė „Lietuvos 
telekomas" Šakių grupė, 
„Kauno energija" Šakių šilu
mos tinklai, 1999 m. pagami
nę 26,642 Mwh (šiluminių vie
netų), UAB „Lekėčiai" augina 
kiaules ir gamina mėsos pro
duktus. 1999 m. gavo 270,207 
Lt pelno. Autobusų parkas, 
Kelių tarnyba, dar viena kita 
vietinės reikšmės stambesnė 
įmonė. Smulkaus verslo dirb
tuvėlių yra beveik 300. Nema
žai parduotuvių, kurių daugu
ma — privačios. Tačiau Zana-
vykija buvo ir yra žemdirbių 
kraštas, todėl daugiausia gy
ventojų gyvena kaime, verčia
si žemės ūkiu. Tik žemės ūkis. 
patyręs didelių perversmų ir 
sukrėtimų, dabar labai nu
skurdo. Iš buvusių kolūkių 
kūrėsi žemės ūkio bendrovės. 
Jų buvo daug, bet dabar dau
gelis bankrutavo. Nors doku
mentuose dar rašoma, kad 
veikia 48, faktiškai produkciją 
gamina tik devynios. Atskiri 
ūkininkai — tik vienas kitas, 
atsiėmę tėvų žemę, stengiasi 

ELEKTROS 
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Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 
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3208 1/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654 
Window VVashers Needed! 

40,000 per year. We need 100 crcws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portauon. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Window YVasbing. 
Tel. 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

Housekeeper needed full 
time. Mušt speak English, 

have good references. Live-in 
or come & go. Lake Shore Dr. 
location. Tel. 312-255-1197. 

« « * • - - — • — — — 
Alternative Home Care is look-
ing for responsible, live-in 
caregivers ana CNAs. Fluent Eng
lish & mušt drive & be able to lirt j 
References reąuired. Excellent sal-: 
ary between $80 and $130 per 
DAY. Caū 708-784-1088 for an 
appoitment. 

Reikalingas vairuotojas 
CDL. Minimum anglų 

kalba. Labai geras darbas j 
mieste. Tel. 708-268-0927. 

RIMAS L.STANKUS 
• Gretos ir aąžttnoas 
•Nuosavybių 
• Parkam* ir parduodam* 
• r<w u i tįsiams nuolaida 

kopti į viršų, kiti, po kolūkių 
griuvimo gavę 3 ha, dabar mė
gina išsilaikyti. 

Piniginius reikalus tvarko 3 
bankai ir dvi unijos. 

Rajonas yra labai lietuviš
kas (96 proc. lietuvių) ir kata
likiškas (prieš karą buvo apie 
94 proc. R. katalikų). 

Bendros žinios apie rajoną 
surašytos anotacijoje. Perskai
tę anotaciją, lankytojai gali 
susidaryti vaizdą, koks dabar 
yra rajonas. Įdomu ir tai, kad 
rajone dabar yra 9 draustiniai 
(Liekės geomorfologinis 95,5 
ha; Novaraisčio ornitologinis 
465 ha; Nykos botaninis 233 
ha; Nykutės hidrografinis 93,1 
ha; Aukspirtos hidrografinis 
107 ha; Baltkojų pedologinis 
160 ha; Šešupės landšaftinis 
266 ha; Milupės hidrologinis 
6,450 ha; Novos landšaftinis 
450 ha). 5036,5 ha Šakių rajo
no teritorijos priklauso Pane
munių regioniniam parkui. 
Šioje teritorijoje yra Ilguva su 
nuostabiais Nemuno ir jo pa
krančių vaizdais, Kriūkai, iš
augę Sviatošino dvaro lopšyje 
ir išsaugoję senąją špykėrę; 
Plokščiai — čia Šventaduobė 
su stebuklingu Šv. Mergelės 
Marijos paveikslu, žmones sa
vo gražiu skambėjimu į baž
nyčią kviečia antras pagal se
numą Lietuvoje (1573 m.) var-

Tvarklagaa paastaiakas 7 s a * 
nedidelio bato tu patogumais ir 
apšildymu. Būtina vieta malinai 
garaže. Vietovė: Brighton Park, 
Maronette Park (aortai | vakarai aao 
Kedzie), Oak Lawa ar pan. TaL 773-
247-0032. *-12 ryta. 7-16 

Vyro, ir moterų kirpėja. 
IS metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
teL 708-422-4558. 

ATTENTION IMMIGRANTS1 
Canada is accepting applicants for 

For free infonnation caU: 
1-773-282-9500. 

GTS concentrating in iranugrabonto 
Canada 

www.immigration-tervice.com 

Zanavykų muziejus Sakiuose. Nuotr. Gedimino Jokūbaičio. 

Staliaus darbai, rūsių, vonių k 
virtuvių įmnyiro**; p rii stalai; 
keramikos plytai** •akfngf, 

-aoffit**, 'oacka*. "guttsrs", ptokaa 
ir^inc^atoc^cairamtae. 

dažymas. Turiu darbo draudkną. 
. S.Btntf, lai 690-241-1911., 

pas, čia ir Kančių kelias su ak
menyse pažymėtomis tremtie* 
vietomis, ir sienelė, kurioje 
surašytos pavardės žmonių, 
nukentėjusių nuo sovietinio 
genocido. Paskui — Gelgau
diškis su jau baigiančiais su
nykti dvaro rūmais, bet atkars
tu pažintiniu taku, vedančiu \ 
žvaigždę, kurią sudaro aikšte
lė su 8 takais, toliau „Velnio 
kalnas" ir „Asesoriaus kapas 
— 3 m aukščio kauburys, na, 
ir parko pasididžiavimas: —' 
aukščiausia ir storiausia Sū
duvos eglė (aukštis 42,57 m, 
skersmuo 103,2 m., toris 16 
m3). Savo grožiu čia stebina 
ketureilė klevų alėja, juodo
sios ir veimutinės pušys, rau
donasis ąžuolas ir dar daug 
grožio, nors dabar jau gerokai 
sunykusio. Čia, Gelgaudišky
je, dabar dar šį ta turime, bet 
ar turėsime ateityje? Viskas 
negailestingai nyksta, o pri
žiūrėti ir saugoti nėra kam, 
nes niekas neskiria tam tiks
lui lėšų. 

Ši paroda — tai tik vienas 
istorijos etapas, apimantis 
2000-uosius metus. Pradeda
mas ir antras istorijos rašymo 
etapas — Sakių rajonas 1940-
1990 metais. Antrasis etapas 
pareikalaus žymiai daugiau 
darbo, energijos ir žinių, todėl 
kreipiuosi į visus, gyvenančius 
užsienyje mošų krašto — Za
navykuos žmones. Jūsų at
mintis jau padėjo atgaivinti 
mums ne vieną svarbų gyveni
mo epizodą, todėl tikimės pa
ramos ir šiuo metu. Labai 
svarbu kiekvieno žmogaus pa
sitraukimo iš Lietuvos aplin
kybės ir įsikūrimas svetimoje 
šalyje. Reikšmingi botų josų 
prisiminimų aprašymai apie 
gyvenimą Lietuvoje iki 1940 
metų. Gal kai kas dar turi 
išsaugoję senų dokumentų — 
jie mums reikalingi (jeigu ne 
originalai, tai bent kopijos), 
neįkainojamą vertę turi foto
nuotraukos. Bosime dėkingi 
Jums už viską, kuo paremsite 
mūsų krašto istorijos atkūri
mą ir užrašymą. 

Mošų adresas: Zanavykų 
krašto muziejus, Girėnų km., 
Sakių rajonas LT-4460. Bro
nei Sakalauskienei. 

B. SakalauakJonė 
Zanavykų seimelio narė, 

muziejaus darbuotoja 

http://www.immigration-tervice.com


Pirmasis is kairės (priekyje) knygyno savininkas Vidmantas Staniulis; 
prof. Domas Kaunas, dažnas knygyno lankytojas. F. Kerpausko nuotr. 

KNYGŲ ŠVENTOVĖ MIESTO 
CENTRE 

} Gamta rudenį puošiasi 
pačjomis gražiausiomis spal
votais. Medžiai dabinasi pas
teliniais tonais, upės vingis, 
susiliejęs.. su vaiskia dangaus 
mėttrne, praskaidrėja, lyg vai
ko Jkys'. Tada labiau išryškėja 
namai, vieniši suoleliai miestų 
aikštėse, nes medžiai kasdien 
nusjmeta pluoštus lapų. Pa
matai architektūros grožį, ku
rį v*šarą slėpė žaluma, gatvių 
linijas, skubančius žmones. 
J u o v . x e j a skaudūs lietaus 
laš^t*pegailestingi vėjo gūsiai, 
tad!dažnas ieško šilumos — 
puodelio kavos ar karšto vyno 
tautės , 

PilIKiiue kavines, užeigas ir 
pasiūlykime praeiviui užsukti 
i— knygų saloną. Juoba, kad 
Kaune, Vytauto prospekte, ša
lia restorano „Tete-A-Tete", 
rugsėjopabaigoje duris atvėrė 
modernus Vidmanto Staniulio 
knygynas— salonas. Čia ir yra 
ta vieta, kur valandų valan
das galima knaisiotis po fon
dus,. ; & ,-tą- paskaitinėti, pa
sišnekėti su svetingais knygy
no darbuotojais. 

Vidmanto Staniulio knygy
nas Kaune gyvuoja j au še
šerius metus, tačiau iki šiol jį 
lankė tik prisiekę knygų mė
gėjai, ir_itie, kas be knygos 
užmigti negali. Mat iki šiol jis 
glaudėsi Kauno kultūros rū
mų trečiame aukšte, o tai 
šiokia tokia kliūtis tiems, ku
rie nemenką amžiaus naštą 
užsikrovę ant pečių, kai kas, 
skubėdamas pro šalį ir už
miršdavo, jog čia knygyno esa
ma. Dabar gi praeivį kviečia 
daili" reklama: „V. Staniulio 
knygynas". 

Knygyno salono persikėlimo 
į naująsias patalpas dieną 
žurnalistai galėjo pavarvinti 
seilę, žiūrėdami į patį bran
giausia- leidinį — Danieliaus 
Kleino Gramatica Litvanica, 
1653. • Knygyno savininkas ją 
leido eksponuoti tik... vieną 
valandą. Per daug brangus 
malonumas, juokavo V. Sta
niulis. 

Šią knygą jis rado Kaune 
pas privatų asmenį. Tai vie
nintelis egzempliorius Lietu
voje, o pasaulyje — penkios 
šios knygos. Tuo viskas ir pa
sakyta. Tai leidžia susidaryti 
nuomonę apie Vidmanto Sta
niulio knygyną. 

Knygyno durys atviros, pir
miausia, ieškantiems retų lei
diniu*, o tokie, kaip žinia, vadi
nami senomis knygomis. Lai-, 
kantis iki šiol gyvavusių tradi
cijų, ir ateityje V. Staniulio 
knygyne-salone bus rengiami 
poezijos vakarėliai, disputai, 
čia užsiimama ir leidybine 
veikla. 

Lietuvoje senos knygos kol 
kas randa pastogę tik Vilniuje 
ir Katine, o kituose miestuose 
senieji antikvariatai pradeda 
nykti, kai kur ir visai jų nėra. 
Vertingi} knygų paieškomis 
vis dėlto privalo užsiimti pa
tirtį turintys žmones, jie ge
riausią „uoslę" turi, kur retos 
knygas 4'eSkoti, kaip ją vertinti 
ir kam pasiūlyti. V. Staniulio 
knygų salonas knygos mylė-

Čia 
žo-

tojams yra tikra atgaiva 
besidomintys nusiperka 
dynų, senų atvirukų, enciklo
pedijų, meno albumų, istori
jos, architektūros, etnografijos 
leidinių, numizmatai — senų 
monetų. Beveik viską, kas 
prieškario Lietuvoje buvo lei
džiama, kas vertinga išlei
džiama šiandien. Knygyne sa
lone galima rasti retų knygų, 
kurios, jas išleidus, tuoj buvo 
išgraibstytos. Čia yra knygų 
apie tremtį, tremtinių atsimi
nimų, jų eilių ir prozos, esė, 
apysakų, pubilicistikos. Tomis 
dienomis, kai knygynas pra
dėjo naują gyvenimo kelią, 
lentynose puikavosi V. Gustai
nio Be kaltės, J. Daumanto 
Partizanai, Laiškai mylimo
sioms (šios knygos Lietuvoje 
jau reikia ieškoti su žiburiu), 
J . Brazaičio Vienų vieni, K. 
Paltanavičiaus Gydytojas už 
spygliuotų vielų, V. Ašmensko 
Generolas Vėtra, S. Raštikio 
Raštai, rinktinė Savanorių 
žygiai ir kitos. 

Jei ko neturime, „iš po 
žemių iškasame," bet žmogus 
iš mūsų knygyno neišeina 
tuščiomis, — sako knygyno 
savininkas. — Ne kartą per 
porą valandų esame suradę 
retą žodyną ar knygą. 

Vidmanto Staniulio 
nas jau yra išleidęs 
knygų. Paminėtinos 
Miuntės Apie žmones ir žvėris, 
P. Antkalkio Trečdalis atskilu
sio mėnulio virš Lietuvos, Lie
tuviški kalendoriai, lietuvių 
išeivių A. Kairio, A. Tyruolio 
ir kitų kūriniai. 

Šiuo metu knygyno fon
duose yra per 5,000 pavadinimų 
leidinių. Tai — XV-XX am
žiaus knygos, išleistos įvairio
mis kalbomis, didžiausias pa
sirinkimas, žinia, lietuvių kal
ba. 

1993 metų gegužės mėne
sį Lietuvoje buvo atkurta 
„knygos mėgėjų" draugija (ji 
Lietuvoje gimusi 1930-siais). 

knygy-
per 20 
— A. 

Draugijos atgimimą inicijavo 
Vidmantas Staniulis. Atvykęs 
į knygyno-salono atidarymą, 
jos dabartinis pirmininkas vil
nietis Albinas Vaičiūnas, pa
kalbintas sutiko pasidalinti 
keliomis mintimis: 

— Kokiomis dorybėmis turi 
pasižymėti žmogus, pageidau
jantis tapti šios draugijos na
riu? 

— Pirmasis ir būtinas rei
kalavimas — meilė knygai, — 
sako A. Vaičiūnas. — Kitas, 
ne mažiau svarbus kriterijus 
— turėti nemažą biblioteką 
(ne bibliotekėlę), dalyvauti 
knygų leidyboje, rašyti į spau
dą, domėtis ir rinkti retus lei
dinius ir t.t. 

— Kas šiuo metu sudaro 
draugijos branduolį? 

— Vieni pirmųjų į „27 kny
gos mėgėjų" draugiją įstojo — 
V. Staniulis, A. Buračas, A. 
Samėnas, V. Raudeliūnas, D. 
Poškienė, P. Dumšienė, B. 
Butkevičienė, I. Korsakaitė 
bei kiti, — sako A. Vaičiūnas. 

— Kokias tradicijas puo
selėjate? 

— Panašias, kurios buvo ir 
prieškario metais: kiekvieno 
mėnesio 27 dieną, renkamės 
pasišnekėti, pasižmonėti. Kol 
kas mūsų draugijos nariai — 
tik vilniečiai ir kauniečiai. 
Mes talkiname, rengianjt 
spaudai knygas, prisidedame 
arba padedame rinkti lėšas. 
Atgaivinta šventė „Spaudos 
atgavimo ir knygos diena" — 
taip pat ne be mūsų pastangų. 

Žmones vienija charakterio 
bruožai, bendri pomėgiai, in
telektas, papročiai. Knygos 
bičiulius vienija tik... meilė 
knygai. Tarp svečių, kurie tą 
dieną atvyko pasveikinti V. 
Staniulį iš Vilniaus, Kauno 
apskrities miestų, sukiojosi ir 
inteligentiškos išvaizdos, gyvų 
akių, judrus vyriškis. Tai — 
Feliksas Maksvytis, Lietuvos 
knygų leidybos patriarchas, 
neseniai šventęs 90 metų jubi
liejų. Nepriklausomybės me
tais Šiauliuose turėjęs didelį 
„Žiedo" knygyną, o okupacijos 

SUVALKŲ LIETUVIŲ LEIDINYS 
„SUVALKIETIS" 

Neseniai „Draugo" pusla
piuose rašėme apie Marijam
polėje leidžiama kultūros žur
nalą „Suvalkiją", kuris, nors 
ir finansinių nedateklių spau
džiamas, dar vis nors jau re
čiau) rodosi. 

Šį kartą skaitytojus norime 
supažindinti su Suvalkų lietu
vių leidiniu -Suvalkiečiu", 
leidžiamu Punske, jau Lenki
jos teritorijoje. 

„Suvalkietis" irgi yra žurna
linio formato, pasirodantis 4 
kartus metuose. Antrą šių me
tų numerį Čikagon atvežė čia 
paviešėti atvykęs jo redakto
rius Gintautas Marcinkevi
čius. 

Žurnalo apimtis — 30 pus
lapių (įskaitant ir viršelius, 
kurie spalvoti). Juozas Vazne-
lis čia tęsia pasakojimą apie 
Valinčių kaimo golgotą, o Pra
nas Sovulis supažindina su is
torine figūra E. Pliateryte jo 
straipsnyje — „Emilija Pliate
rytė — Lietuvos didvyrė". 

Pats žurnalo redaktorius G. 
Marcinkevičius spausdina du 
rašinius. „Gibų valsčiaus eže
rai" ir „Malinauskų šeimos 
senjorai". Kazimieras Bara
nauskas supažindina su tie
siamu keliu „Via Baltica", ei
nančiu iš Estijos, per Rygą, 
Kauną, Suvalkus. Balstogę į 
Varšuvą. 

„Kada keliausime Via Balti
ca" straipsnis baigiamas taip: 
„Via Baltica, manoma, jeigu 
ne po metų ar dviejų, tai tik
riausiai po dešimties funkcio
nuos, keliausime europietiško 
standarto greitkeliu tiek į 
šiaurės, tiek į pietų valstybes. 
Kito kelio, atrodo, nėra ir ne
bus". 

E. Petruškevičius savo raši
nyje „Poezijos paukštė" vėl 
nutūpė Eglinėje" atžymi Lie
tuvos poetų atrykimą į Su
valkų trikampio apylinkes. 
Svečiai iš tėvynės bendravo su 

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 9 d .^trečiadienis 

vietiniais poetais ir kartu 
skaitė eilėraščius. 

Šiame numeryje yra ir spor
to žinių: aprašomas Marijam
polės" krepšinio komandos 
„Krai tenės" vizitas Suval
kuose bei duodamas rašinys 
apie moksleivių krepšinio tur
nyrą, kuriame šalia dviejų 
vietinių komandų rungtyniavo 
ir Kauno Ąžuolo vid. mokyklos 
jaunieji krepšininkai. 

Taip pat yra ir trumpesnių 
rašinių, rašoma apie sveikatos 
apsaugos reformą. Yra prane
šimų apie būsimus renginius, 
prekybinių reklamų, užuojau
tų, sveikinimų ir pan. Šalia 
redaktoriaus G. Marcinkevi
čiaus, redakcijoje dar darbuo
jasi K. Baranauskas, K. 
Leončikas, J . Vaznelis, T. Uz-
dilaitė. Stiliaus tvarkytojas — 
A. Uzdila, techninis redakto
rius S. Birgelis. 

Žurnalo redakcijos adresas: 
Minkiewicza 28, 16-400 Su-
walki. 

Tie, kurie domisi lietuviška 
veikla lietuviais tirštai apgy
ventame Suvalkų trikampyje, 
šis žurnalas tikrai yra įdomus 
ir reikalingas. j ^ g u i a j t i s 

A. t A. 
ROMANAS STAKAUSKAS 

Mirė 2000 m. rugpjūčio 7 d., sulaukęs 67 metų. 
Gyveno Č ikago je , M a r ą u e t t e P a r k o apylinkėje, 

anksčiau Australijoje. Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, 
Pakruojo miestelyje. Amerikoje išgyveno 40 metų. 

Nuliūdę liko sūnūs — Kęstutis, Dainius, Linas, buvusi 
žmona Nijolė bei pusbrolis Saulius Grėbliūnas su šeima, 
gyvenantys Colorado. 

Velionis priklausė keletai akademinių bei teatralinių 
organizacijų. Buvo vienas iš ,Antro kaimo" įkūrėjų ir 
nuolatinis tos grupės aktorius. 

A. a. Romanas pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 11 
dieną nuo 4 iki 8 vai. vakaro Petkus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St. Atsisveikinimas 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti atsisveikinime. 

N u l i ū d ę sunūs. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A . f A . 
ALBINA POŠKA 

Mirė 2000 m. rugpjūčio 6 d., sulaukusi 96 metų. 
Gimė Čikagoje. 
Nuliūdę liko: sūnus John Poška. 
Velionė buvo žmona a.a. John Poška. 
A.a. Albina pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 9 d. nuo 4 

vai. p.p. iki 7 vai. vakaro Petkus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St. Religinės apeigos 6 vai. vakaro. 
Laidotuvės privačios. 

N u l i ū d ę s sūnus. 
Laidotuvių direkt. Donai M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

Mielam Korp! Gaja nariui 

A. t A. 
Dr. ANTANUI BELICKUI 

iškeliavus už š io žemiško gyvenimo, nuoširdžiai 
užjaučiame liūdesyje likusią dukrą dr. MAGDALENĄ, 
jos šeimą, gimines ir artimuosius čia ir Lietuvoje. 

Ateitininkų medikų KorplGaja 
-1 

metais bolševikų sudegintą. 
Jo bendraminčių ir draugų čia 
tiek ir tiek. Ponas Feliksas 
spaudžia jiems rankas, juo
kauja, o akyse kartais sublyk
si nuoskaudos šešėlis: prisime
na anuos laikus ir žiaurų 
didžiausio jo turto — knygų — 
likimą. J is džiaugiasi, kad 
miesto centre atsirado nauja 
knygų šventovė, kur daug 
erdvės, šviesos ir kasdien 
sklando puiki nuotaika. 

Sėkmės, Vidmantai, — sako 
skirstydamiesi svečiai. 

— Užeikite, kasdien už
sukite, mes jūsų paslaugoms, 
— sako svetingas šeimininkas 
Vidmantas Staniulis ir su 
knygos bičiuliais bei vien
minčiais atsisveikina, kaip su 
giminėmis. 

A u š r a Šuopy tė 

KĄ PASĖSI, TĄ IR PJAUS! 
byloja lietuvių liaudies patarlė. Paklausykite 

liaudies išminties ir atidarykite 17-kos mėnesių 
sertifikatą First Personai Banke. 

Vidmanto Staniulio knygyno leidimai Kr I ikso Kerpausko nuotr. 

Gausite aukštą — 7.00 % APY — nuošimti, 
jūsų santaupos atneš gražų derliui 

Sąskaitos apdraustos federalinės valdžios agentūros. 

Dėl platesnės informacijos skambinkite 
Rūtai Staniulienei, Editai Žiurinskienei ar Jūrai Antanaitytei. 

\ / 

G r r t — Personai -Bank 
/ \ 

Building Personai Banking Relationships*** 
D R I V E U P : 

15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 
(in the Orland Greens Shopping Center) 
(708) 226-2727 

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

Member 
FDIC 

A/inul Percentage Yield (APY) te effective « of July 18,2000 and subject to change without notice. Minimum 
deposit of $250 U required to obtam the APY. Penalty tnay be imposed for early withdrawate. 



DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 9 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Bar ..Draugo" gegužinę Steponas Sadauskas dainavo specialiai ..Draugui" 
sukurtą dainą, kuriai pritarė visi svečiai. N'uotr. Jono Kuprio 

„Žiburėlio", Montessori 
mokyklėlės, tėvų susirinkimas 
vyks ketvirtadienį, rugpjūčio 
17 d., nuo 7 iki 8:30 val.v. Pa
saulio lietuvių centro Bočių 
menėje Lemonte. Tėveliams 
dalyvavimas - privalomas. 
Dar priimami nauji mokiniai. 
Daugiau informacijos skambi
nant Laurai Lapinskienei tel. 
630-257-8891. 

Mai ron io mokyklos admi
nis t rac i ja ieško sekretorės. 
Asmuo tun būti susipažinęs 
su ..Excel" ir „Microsoft Office" 
programomis. Prašome kreip
tis į mokyklos direktorę Eglę 
Novak tel. 630-257-2897. 

D a n u t ė i r J u r g i s Bendi-
kai , gyvenantys Deerfield, IL, 
Draugo fondo garbės nariai, 
Į. m. rugpjūčio 7 d. Draugo 
fondui atsiuntė 200 dol.. papil
dydami savo įnašus iki 1,500 
dolerių. Labi dėkojame už įna
šų padidinimą ir džiaugiamės 
mūsų garbės, narių tolimesniu 
Draugo fondo auginimu. Nors 
Draugo fonde jau surinktas 
pirmasis milijonas, jo prieaug
lis labai laukiamas iš visų 
Draugo fondo narių ir rėmėjų, 
ypač iš garbės narių. 

Maironio l i tuanistinė mo
kykla ieško asmenų, norinčių 
padirbėti mokytojo padėjėju 
ateinančiais mokslo metais. 
Mokytojas-padėjėjas turi turė
ti leidimą dirbti Amerikoje ir 
..Žalią kortelę". Prašome 
kreiptis į Maironio mokyklos 
direktorę Eglę Novak tel. 630-

zo, -2897. 

Vytenis Kirvelai t is , gyve
nantis Lemont, IL, pasakė: 
..Geriau vėliau negu niekad" 
ir Draugo fondui atsiuntė na
rio mokestį 200 dolerių. Labai 
dėkojame už tolimesnį Draugo 
fondo auginimą į antrąjį mili
joną. Dar yra nemažai „Drau
go" skaitytojų, neįstojusių į 
Draugo fondą. Visus labai 
kviečiame būti Draugo fondo 
nariais bei rėmėjais. 

Vyresniųjų l ietuvių cent
ras „Seklyčia" rugpjūčio 18 
d. (penktadienį) ruošia dienos 
išvyką į Michigan City, IN, 
Blue Chip Casino. Išvyksime 
„Blue Chip" kompanijos auto
busu nuo „Seklyčios" 9 vai.r. 
Sugrįšime 5:30 val.p.p. Kvie
čiame registruotis asmeniškai 
ar tel. 773-476-2655. 

Rugpjūčio 16 d., trečiadie
nį, 7 val.v. „Seklyčioje" kvie
čiamas susirinkimas-pašneke-
sys apie alkoholizmą. Pašne
kesį ves ir į klausimus atsa
kinės du blaivūs alkoholikai -
vienas iš Lietuvos, kitas - iš 
Amerikos. Visi kviečiami į su
sitikimą, o ypač tie, kuriems ši 
liga kelia rūpestį. 

Iš arti Ir f o # / ~ 
A. KEZIO PARODA -

KAUNE 
Rugpjūčio 10 d., ketvirtadie

nį, Kauno apskrities viešojoje 
bibliotekoje Amerikos lietuvių 
meno puoselėtojas Algimantas 
Kezys pristatys savo anksty
vosios kūrybos plakatus ir al
bumus. Paroda veiks iki rug
sėjo mėnesio. (Elta) 

Vac lovas Kleiza, Lietuvos 
garbės konsulas Čikagoje, Lie
tuviškų studijų savaitėje, vyk
siančioje rugsėjo 5-10 d. Dai
navoje, kalbės apie Lietuvos 
konsulatų ir ambasadų įtaką, 
uždavinius bei ryšius su lietu
viškąja išeivija. Jo paskaita 
bus rugsėjo 7 d., ketvirtadienį. 

F i l m a i 
Švenčiant žymaus Ispani

jos kino režisieriaus Luis Bu-
nuel 100-ąjį gimimo jubiliejų, 
"Music Box" kino tea t ras pra
deda rodyti šio kūrėjo filmus. 
Pirmasis šedevras, praside
dantis penktadienį - tai fil
mas „Kuklus buržuazijos ža
vesys", a tnauj intas ir naujai 
išverstas. Stulbinančiai sąmo
jingoje, siurrealistinėje juos
toje šešių draugų aukštuo
menės grupės planą pavaka
rieniauti pastoviai pertraukia 
keisčiausi įvykiai ir vaizduo
tės fantazijos. Bet pavadinti šį 
kūrinį vien tik siurrealistiniu 
negalima - taip liktų neįvar
dintos kitos meistriškai su
komponuotos režisieriaus idė
jos ir pasąmonės kelionės. 
Kaip ir kitos L. Bunuel juostos 
„Kuklus buržuazijos žavesys" 
yra ir absurdiškas, ir žiaurus, 
hipnotizuojantis ir aš t rus , ir 
juokingas filmas. „Music Box" 
kino teatro adresas: 3733 N. 
Southport Ave., Chicago, tel. 
773-871-6604. Interneto pus
lapis 

www.musicboxtheatre.com 
MAIRONIO MOKYKLOS 

PRADŽIA - RUGSĖJO 9 D. 
Maironio l i tuanist inės mo

kyklos vadovybė kviečia mo
kinius registruotis. Užsiregis
travę ir sumokėję visus moks-
lapinigius iki rugpjūčio 31 d., 
gausite nuolaidą. 

Maironio mokyklos mokslo 
metų a t idarymas vyks rugsėjo 
9 d., šeštadienį. Galutine re
gistracija rengiama nuo 9 iki 
10 vai.r. apatinėje salėje - val
gykloje. 9:45 val.r. mokiniai 
rinksis klasėse, 10 val.r. -
bažnyčioje, 10 val.r. - 12 vai. 
vyks pamokos, bus išdalintos 
knygos. Tėvų susirinkimas 
ruošiamas 10 val.r. apatinėje 
salėje. 

Maironio mokyklos vadovy
bė ragina vaikus mokslo metų 
atidarymo proga dėvėti mo
kyklos marškinėlius. Kas jų 
neturi, rugsėjo 9 d. rytą galės 
nusipirkti apatinėje salėje. 
Daugiau informacijos teikia 
mokyklos direktorė Eglė No
vak tel. 630-257-2897. 

pirm !. Paulius Guobuzis. Pat Michalski ir Stase Korres. 

S k e l b i m a i 
• I r e n a S i r u t i e n ė iš Hot 

S p r i n g s , AZ, r a š o : „Užsida
rius mūsų LB. Lietuvių klubui 
ir bažnytiniam komitetui, siun-
. ;u Jums mūsų kasos likutį — 
$80. pridedu dar savo $20, kad 
sudaryti apvalų skaičių. Prašo
me tuos p in igus p a n a u d o t i 
našlaičiams, gal nuš luos tys 
vaikučiams ašarėles" ir pridė-
tas $100 čekis . Dėkojame! 
„Lietuvos Naš la ič iu globa", 
2711 YVest 71 Str., Chicago, 
IIK0629. « ™ 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtNAS 
6436S.PuUski Rd .Chkago, IL60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8 Jledzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

To0 free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Seftad. 9 v.r. iki 1 v.p.p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

l E t i . ZVAIG2DUT6 
flk^L*!! " y , r " Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 66th Place, Chicago, JL 60629 

Dalis JAV I.B Vidurio vakarų apygardos valdytes narių su viešnia - Illinois valstijos gubernatoriaus asistente 
(Uliniams reikalams Pat Michalski gegužines metu. Iš kairės: Irena M. Kirkuviene. Birute A. Vindašienė 

RKJkjajaunAitfek. 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Tiksliausia yra eiti į kul
tūrą, atremtą religija ir mo
rale, per savo tautos aplinką, 
kadangi be tinkamos aplinkos 
vargu ar galima sukurti dide
lius meno, literatūros filosofi
jos, muzikos a r mokslo vei
kalus bei kitas vertybes. Sun
ku yra įsivaizduoti lietuvių 
liaudies dainas, lietuvišką 
muziką, meną ir mokslą be sa
vosios tautos per tūkstančius 
metų susidėjusių kultūrinių 
tradicijų. Mūsų senų amžių 
dainiai, liaudies dainų kūrė
jai, tai galėjo atlikti tik savoje 
tautinėje aplinkoje, tik jų 
dėka mes išaugome į savitą 
politiškai organizuotą ir są
moningą tautą, kuri tūkstan
čius metų išlaikė savo kalbą, 
savas visuomeniškojo ir poli
tinio gyvenimo institucijas ir 
sulaukė Kristaus Evangelijos 
knygose atskleistų naujų reli
ginių ir moralinių brangeny
bių. 

Pranas Viktoras 
Raulinait is 

Mokslo daktaras, 
profesorius, valstybininkas 

Moralė — visų dorybių moti
na. 

Poetė Marija Aukštaitė 

KREGŽDĖS ANT 
NUKRYŽIUOTOJO 

PEČIU 
(Tęsinys) 

Abi kregždės puolė žemyn 
pilnos baimės ir pragydo gai
liai, kad jos išdrįso ilsėtis ant 
Dievo pečių. Jos r.utūpė prie 
Nukryžiuotojo kojų, čiulbėjo, 
sparneliais plasno.o, kad net 
zakristijonas, išgirdęs bažny
čioje čiulbesį, paiko neuž-
stumtus stalčius ir iškišo gal
vą iš zakristijos. 

— Hm, kregždės vėjavaikės. 
Ir tos čia. Dar žvakes nuvers, 
— bet pamatęs bažnyčios pra
viras duris, nusiiamino, — 
išskris. 

Nukryžiuotasis žvelgė į jas 
maloniom akim. 

— Atskriskite pa^ mane. Aš 
mėgstu linksmus paukščius. 

— Vyt, vyt, me> neturime 
laiko. — Mums reikia ieškoti, 
kur lizdelius sukti, juk vasara 
mums siuntė ir gerąją saulu
tę. 

— Pasilikit čia, -iregždutės. 
Aš esu vienas, niekas manęs 
nelanko ir niekas su manim 
nesikalba. Ar mano pečiai 
jums negeras lizdelis. Pasili
kite... 

Kregždės sukliko džiaugs
mingai ir išskrido pusryčiauti. 

Prie upelio rado pulkus uo
dų Jie. žiūrėdami j vandenį, 
zujo išdidūs ir savimi pasiten
kinę. Ir jos pusryčiavo kaip 
dar niekada. Tada suvilgė 
sparnus, snapelias pasėmė 
vandens ir grįžo atgal į baž
nyčią. Durys jau ouvo užda
rytos. Zakristijonas, paste
bėjęs, pro kur išnėrė paukš
čiai, užrakino duris, kad atgal 
nesugrįžtų. Bet kregždės ži
nojo lange skylę ir įskrido vi
dun. 

Sutūpė ant Nukryžiuotojo 
galvos, sparneliais plovė vei
dą, įpylė vanden.- į lūpas. į 
akis lašino saules spindulį. 
Nūn pastebėjo Kr;-taus veidą 
pasidarius truput; linksmesnį. 

Paulius Jurkus 

(Bus dauyiau) 

Tėviškes idilija 
piešė dail. V. Vųeikis 

MANO LĖLES 

Tai išdyko mano lėlės — 
Šešios mano dukružėlės: 
Kai tik Rūta migti ima 
Eglė lipa į vežimą. 
O Dalia — lėlė drąsiausia 
Ten pirmoji įsikraustė. 
Stasė peša jai kasytę 
Ir Nendrytę puola vytis... 
Triukšmas kyla... lėlės ba

ras... 
Ką daryti? Tikras karas... 
Tamsiaveidė mano Čanga 
Tylutėliai dengia langą... 
Mano lėlės migti ima, — 
Visos telpa į vežimą. 

Gražina Ragalevičienė 
Mokytoja 

LIETUVIŠKAS 
MUZIEJUS 

Balandžio mėnesio 8 dieną 
mes važiavome į Balzeko mu
ziejų Čikagoje. Ten man pati
ko. Pirmiau aplankėme kam
barį, kur buvo sudėtos senie
nos. Ten matėme gintaro ga
balus su vabalais ir daug se
novinių ginklų. Paskiau įėjo
me į vaikų kambarį. Dar buvo 
kambarys su lietuviška sody
ba, o dar viename kambaryje 
buvo kunigaikščių piešiniai ir 
senovės žaislai. Dar žiūrėjo
me filmą apie žymias moteris, 
kurios daug padėjo Lietuvai. 
Matėme, kaip marginami 
margučiai. 

Algis Grybauskas 

Man patiko Balzeko muzie
jus. Ten buvo labai daug 
įdomių dalykų. Man labai pa
tiko pinigai ir ginklai. Iš Bal
zeko muziejaus važiavome į 
Mabenko restoraną. Ten val
gėme kugelį ir cepelinus. Man 
labai patiko ši iškyla. 

Matas Tamošiūnas 
Abu Lemonto Maironio lit. 

m-los 5 sk. mokiniai 
(„Žvilgsniai į pasaulį") 

LIETUVA MANO 
SVAJONĖSE 

Vaikščiočiau po senas pilis. 
Kalbėčiau su Lietuvos kara
liais — Mindaugu ir Vytautu 
Didžiuoju. Eičiau plaukioti 
Baltijos jūroje ir ieškočiau gin
tarų ant jūros kranto. Bė
giočiau po Nidos smėlio kopas. 
Pasimelsčiau ant Kryžių 'kal
no. Aplankyčiau karo muziejų. 
Kalbėčiau su kitais savo ben
draamžiais apie jų gyvenimą 
Lietuvoje. 

Laura Balčiūnaitė 
Philadelphijos Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinė 
(„Vaikų aidai") 

MAMOS GIMIMO DIENA 

Buvo šaltas žiemos vakaras. 
Lauke sniegas apklojo visą 
miestą. Viename namelyje su
sirinko visa šeima. Greit vai
kų mama turi grįžti iš Angli
jos. Ten mama gydė ligonius 
apie du mėnesius laiko. Paga
liau mama sugrįžta namo. 
Visi jos labai pasiilgo, nes ji 
gera, nuoširdi ir draugiška 
mama. Kaip minėjau, mamos 
sugrįžimo proga, visa šeima 
susirinko. Ten buvo jos keturi 
vaikai: Dalytė, Robertas, To
mas ir kūdikėlis Vytukas. 
Taip pat buvo tėvelis ir kėdėje 
sėdėjo močiutė. Močiutė iške
pė skanų tortą mamytei. Vai
kai gražiai sutvarkė visą na
melį. Tėvelis paruošė maistą 
ir užkūrė ugnį. Ši diena dar 
buvo tuo ypatinga, nes buvo ir 
mamytės gimtadienis. Kai visi 
pabaigė ruoštis, Robertas su
šuko: 

— Mama sugrįžo! Valio! 
Mamai įėjus, visi sušuko 

„Su gimimo diena!" 
Mama net pašoko, nes ją la

bai išgąsdino toks šauksmas. 
Kai pamatė tortą, apsidžiaugė 
ir sakė: 

— Ačiū! Jūs visi labai geri! 
Apsikabino ją visi ir džiau

gėsi. Tuoj sunešė visas dova
nas mamai. Visi žiūrėjo, kaip 
mama išvyniojo visas dova
nas. Niekieno nepastebėtas, 
Vytukas paragavo torto. Ma
ma gavo nuostabių dovanų. 
Dalytė padovanojo knygutę, 
kurią pati sukūrė. Tomas pa
dovanojo kavos puoduką, nes 
žinojo, kad mama mėgsta ger
ti kavą. Robertas atnešė pa
veikslą, kuriame buvo jo pa
ties nupiešta spalvinga gėlė. 
Tėvelis — gintarinius karo
lius. Buvo graži šventė. 

Živilė Badaraitė 
Čikagos lit. m-los 6 skyriaus 

mokinė 

PAGALVOKITE NR. 11 

II 

1. Kiek Lietuva neteko gy
ventojų Stalino ir Hitlerio 
siautėjimo laikais? 2. Kaip ma
hometonai vadina savo kilimą 
— patiesalą, ant kurio jie gar
bina Dievą? 3. JAV miškuose 
yra laukinių kalakutų. Ar juos 
galima medžioti visose valsti
jose? Atsiuntė kun. dr. E. Ge
rulis. 4. Ir su ūsais, ir su uo
dega, ir plaukuotas kaip katė, 
bet ne katė. 5. Ir tinginys, ir 
darbininkas tą patį įrankį var
toja. 6. (Kryžiažodis), {rašyki
te geriausių lietuvių estrados 
dainininkų dešimtuko pavar
des: vyrų — 1,2,4,8,9,10; mo
terų — 3,5,6,7. Sudarė 5 kla
sės mokinys Justas Grinke
vič ius iš Kaišiadorių. Pen
kiuose šimtuose dėžių yra su
dėti obuoliai. Kiekvienoje dė
žėje gali tilpti 240 obuolių. 
Įrodykite, kad bent trijose dė
žėse yra po tiek pat obuolių. 
Daugiausia gali boti 240 dė
žių, kurių bet kuriose dvie
jose dėžėse yra skirtingas obuo
lių skaičius. 8. Kaip vadinasi 
Šv. Rašto Senojo Testamento 
pirmoji knyga'.' 

PAGALVOKITE NR. 10 
ATSAKYMAI 

1. 1912 m. vokietis bioche
mikas Casimir Funk sukūrė 
žodį Vitamine, pasiskolinęs iš 
lotynų „vita" ir „amine''. 2. 
Susipažinus su Jeruzalės 
miesto topografiniu žemėla
piu, ir tikint, kad Kristaus 
kryžius stovėjo ten, kur dabar 
šv. Sepulchrės bažnyčia, ma
tome, kad Kristaus pralietą 
kraują lietaus vanduo nešė į 
Mirties jūrą. („The West-
minister Historical Atlas to 
the Bible", p. 108, Phila-
delphia, 1956; E. Brit. 20-230, 
1968). 3 . Pasaulio ilgiausias 
tiltas yra Japonijoje, Seto-
Ohashi. Jo ilgis 113 km ir 220 
m. Pastatytas 1988 m. 1972 
m. Švedijoje pastatyto tilto il
gis 6 km ir 60 m. 4. Vėžys. 5. 
Duona. 6. Paparčio žiedo. 2. 
Kupolėmis. 3. Saulėtekio. 4. 
Laužus. 5. Šatrijos. 6. Rasos. 
7. Lyguo. 7. 2557+8155 = 
10712. 8. Stockolmas yra Šve
dijos sostinė. 

LAPĖ m OŽYS 
Lapė nenoromis įkrito į šu

linį. Vandens ten būta negi
laus, lapė neprigėrė, bet ir iš
šokti negalėjo. Tupi ten lapu
tė ir galvoja, kaip čia jai iš su
linio iššokus. Taku pro šalį ėjo 
raguotas ožys. Buvo karšta; 
ožys ištroško gerti. 

Priėjęs prie šulinio ten pa
matė lapę. 

— Ką tu ten darai, lapute? 
— klausė ožys. 

— Nieko, — atsakė lapė, — 
ilsiuosi. Kad tu žinotum, kaip 
čia vėsu, kaip gera!.. O koks 
gardus šaltas vandenėlis!... O 
tau, oželi, turbūt, ten labai 
karšta! Šok ir tu į šulinį: čia 
mums abiems užteks vietos! 
Pasilsėsi ir atsigersi, kiek tik 
norėsi. 

Ožys drykt ir įšoko į šulinį, o 
gudrioji laputė tuoj šoko jam 
ant nugaros, paskui ant ragų 
ir padrykt iš šulinio. 

Kvailas ožys ilgai sėdėjo 
šulinyje ir bliovė. 

Šeimininkas, radęs jį, už ra
gų ištraukė. 

Ksaveras Sakalauskas-
Vanagėlis 

LINKSMIAU 
Vilkas pakvietė lapę į teat

rą. Lapė sako: 
— Tu nemandagus, nemoki 

gražiai elgtis, keikiesi... Bus 
man gėda dėl tavęs. 

— Prisiekiu, lapute, aš jokio 
negražaus žodžio nepasakysiu. 
Kalbėsiu tik apie gėles. 

Lapė sutiko. Atėjo abudu į 
teatrą. Žiūri, vilko vieta užim
ta. Ten sėdi kiškis. 

• — Ak, tu rože! Nagi, tu nar
cize, nešdinkis kuo greičiau iš 
čia, o tai kaip užtulpinsiu tau 
per ausį!... — ėmė šaukti per
pykęs vilkas. 

****** 
Bėga kiškis, susitinka jį vil

kas ir klausia: 
— Ko tu taip bėgi. 
— Bėgu, nes gaudo ir kaus

to. 
— Gaudo ir kausto ne 

kiškius, o kupranugarius, — 
aiškina villkas. 

— Pagaus, pakaustys, o 
tada ne pigu bus įrodyti, kad 
tu ne kupranugaris, — atsakė 
kiškis ir nubėgo. 

****** 

— Ko verki mažyti? 
— Manu šuo dingo. 
— O kur tu gyveni? 
— Tai žino tik šuo. 

http://www.musicboxtheatre.com



