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Šiame
numeryje;
Jūros diena Rako 
stovykloje; skautiškų 
stovyklų tinklalapiai.
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Vedamąjame Bronius 
Nainys rašo apie Rusijos 
atkirtį Amerikai, o 
Vidmantas Valiušaitis - 
apie atsisveikinimą su 
su poetu Bernardu 
Brazdžioniu Lietuvoje.

3 psl.

Lietuvių pėdsakai veda 
į Philadelphiją: kaip 
Vincas Krėvė atvažiavo 
į Ameriką... stipendijos 
lietuviams studentams 
buvo susietos su 
Amerikos žvalgybos 
pinigais... Baltų-slavų 
katedra Pennsylvanijos 
universitete tebeveikia; 
patarimai šeimininkėms, 
kaip pasirinkti persikus.

4 psl.

Vienerių metukų Sibire 
atsidūrusi dr. Elena 
Marcelionienė šiandien 
iš savo „Šaltinėlio” 
moko Lietuvos vaikus 
gimtosios kalbos.

6 psl.

Sportas
* Pirmadienį antrajame 

„Grande Boucle Feminine
Internationale” dviratininkių 
lenktynių, kitaip vadinamų 
moterų „Tour de France”, rate 
„Acca Due O” komandai atsto
vaujanti Jolanta Polikevičiūtė, 
finišavo kartu su pagrindine 
grupe ir užėmė 8-tąją vietą.

* Krepšininkui Robertui 
Javtokui teko vėlesniam lai
kui nukelti planuotą kelionę į 
JAV, kur NBA San Antonio 
„Spurs” klubo medikai ketino 
tęsti gydymą. Sekmadienį R. 
Javtoką beveik 4 valandas 
antrą kartą operavo patyręs 
traumatologas Andrius Sai
kus, kuris smarkiai susižeidu
si žaidėją operavo ir gegužės 1 
d. tuoj po krepšininko patirtos 
avarijos. Šeštadienį krepšinin
ko kojoje lūžusi metalinė kon
strukcija pareikalavo skubios 
medikų pagalbos. „Operacija 
buvo nebeišvengiama”, kalbėjo 
iš poilsio Nidoje iškviestas gy
dytojas. „Dabar po tokio šlau
nikaulio lūžio galime tikėtis 
kaulų suaugimo ne anksčiau, 
kaip po 4-6 mėnesių. Tad kurį 
laiką kelionę į Ameriką teks 
atidėti”, teigė A. Saikus.______

Naujausios
žinios

* Lietuvos narystė NATO 
nesietina su ginkluotės
kontrolės sutartimi, teigia V. 
Landsbergis.

* Prezidento rinkimų 
„maratone” — 43 metų moks
lininkas Vytautas Kundro
tas.

* Trakiškiai gali dekla
ruoti per padangų gaisrą
patirtus nuostolius.

* „Mažeikių nafta” šiemet 
perdirbo 3,6 proc. naftos ma
žiau, eksportas per Būtingę 
sumažėjo 15.9 proc.

* Lietuvoje viešės Korė
jos parlamentarai.

A. Sabonis 
kauniečiams žada

karjerą baigti 
„Žalgiryje”

Vilnius, rugpjūčio 6 d. 
(BNS) — Pirmadienį krepši
ninkas Arvydas Sabonis pa
skelbė atvirą laišką kaunie
čiams, kuriame tvirtina karje
rą baigsiantis Kauno „Žal
giryje”.

Žiniasklaidoje paskelbtame 
atvirame laiške krepšininkas 
apgailestauja, kad praėjusį se
zoną dėl traumų ir kitų prie
žasčių nepavyko rungtyniauti 
„Žalgiryje”, tačiau tikina savo 
pažado neišsižadėsiąs.

„Esu ne kartą sakęs, kad 
nekabinsiu sporbačių ‘ant 
cvieko’ prieš tai nepalošęs 
bent vieną sezoną ‘Žalgiryje’ ”, 
rašo A. Sabonis. , Anksčiau ar 
vėliau šį pažadą ištesėsiu”.

A. Sabonis kol kas nieko ne
galėjo pasakyti dėl ateinančio 
sezono, tačiau, dienraščio 
„Respublika” teigimu, beveik 
nekyla abejonių, jog šį sezoną 
37 metų 220 cm ūgio vidurio 
puolėjas ketina grįžti į krep
šinio aikštelę.

Nukelta į 5 psl.

Prancūzijos
pareigūnai pažeidė 
sulaikytos lietuvės

teises
Vilnius, rugpjūčio 6 d. 

(BNS) — Lietuvos dviratinin
ko Raimondo Rumšo šeimos 
advokatai Prancūzįjoje, pra
šys anuliuoti sulaikytos ir 
Bonneville kalėjime laikomos 
Editos Rumšienės apklausos 
procedūrą, aiškindami tuo, 
kad buvo pažeistos sulaikyto
sios teisės.

Kaip antradienį rašo Pran
cūzijos dienraštis „Le Figaro”, 
advokatas iš Prancūzuos Alex- 
andre Varaut pareiškė prašy
siantis panaikinti apklausos 
procedūrą. „Per visą jos sulai
kymo laiką ponia Rumšienė 
buvo lydima italų vertėjos. 
Tačiau čia gi namų šeiminin
kė, kuri gyvena Italijoje vos 
vienerius metus ir išmoko vos 
kelis žodžius, kad galėtų apsi- 
pirkinėti”, cituojamas A. Va
raut.

Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencįjos 6 straipsnis tei
gia, kad kiekvienas asmuo, 

Nukelta į 5 psl.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

anių agentorų praneSimais)

Londonas. Nepaisant pir
madienį toliau kritusių JAV 
akcijų rinkų, JAV dolerio kur
sas pagrindinių pasaulio va
liutų atžvilgiu antradienį kilo 
aukštyn. Anot žinovų, dolerio 
pozicijas stiprina spekuliaci
niai gandai, jog JAV Federali
nis rezervas, siekdamas iš
vengti ekonomikos smukimo, 
jau kitą savaitę sumažins pa
lūkanų normas.

Briuselis. Nedarbas dvyli
koje euro zonos valstybių bir
želį pakilo 0.1 procentinio 
punkto ir pasiekė aukščiausią 
nuo 2000-ųjų birželio lygį — 
8.4 proc., pranešė Europos Są
jungos statistikos agentūra 
„Eurostat”. Prarasti darbą bi
jantys Europos gyventojai ma
žina išlaidas, o mažėjantis 
vartojimas stabdo ekonomikos 
augimą. Ekonomistų vertini
mu, nedarbas euro zonoje di
dės.

Pirmadienį vakare Trakų pilies kieme surengta atidarymo ceremonija prasidėjo pasaulio jaunių irklavimo Čem
pionatas — vienas svarbiausių šių metų vasaros tarptautinių sporto renginių Lietuvoje. Iš 50 valstybių susirin
kusius jaunuosius irkluotojus pasveikino premjeras Algirdas Brazauskas, Organizacinio komiteto vadovas ir 
Seimo pirmininko pavaduotojas Artūras Skardžius bei Tarptautinės irklavimo federacijos (FISA) prezidentas, 
Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) narys Denis Oswald. Čempionate dalyvaus devynios Lietuvos įgulos. Iš 
jų tikimasi, kad trįjose valčių klasėse lietuviai dalyvaus pagrindiniuose finaluose ir kovos dėl apdovanojimų. Iš 
viso Čempionate akredituoti 25 Lietuvos irkluotojai. Iš viso Trakuose bus rungtyniaujama dėl 14 medalių komp
lektų. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Archeologiniai 
centre pateikia

Vilniaus senamiesty
je archeologai aptiko vieno bu
vusių miesto kvartalų ribas 
bei 14-15 amžiaus keramikos 
pavyzdžių.

Šią savaitę Vilniaus sena
miestyje — Dysnos, Ašmenos 
ir Mėsinių gatvių susikirtime, 
netoli nuo seniausios katali
kiškos Šv. Mikalojaus bažny
čios, — padaryti atradimai ar
cheologams padės nustatyti
14-15 amžiuje čia buvusios 
miesto dalies, vadinamos „vo
kiečių kvartalu”, ribas.

Kaip sakė archeologinių ty
rimų vadovas Valdas Vainilai
tis, „vokiečių kvartalo pava
dinimas yra tik sąlyginis, nes 
čia gyveno ne vien tik šios 
tautybės žmonės”. „Tiesiog tai 
buvo katalikų gyvenamoji vie
ta mieste, kurios centras buvo 
14 amžiuje pastatyta Šv. Mi
kalojaus bažnyčia”, pasakojo 
archeologas.

Pasak archeologų, iki 15-ojo 
amžiaus pabaigos Vilniuje bu
vo keturi pagrindiniai gyve
namieji kvartalai — Žemutinė 
pilis, Kreivoji pilis, kurią 
1390 metais kryžiuočiai sude
gino, bei „vokiečių” ir „rusų”

Berlynas. Likus 20 sekun
džių iki lėktuvų susidūrimo, 
kuris liepos mėnesį įvyko ore 
virš pietų Vokietįjos, Šveica
rijos oro transporto dispečeris 
perdavė jiems instrukcįjas, ta
čiau nenurodė, kuriam šių 
lėktuvų jos buvo skirtos. „Tai 
tiesa, kad lakūnai nežinojo, su 
kuojis kalba. Tačiau mes ne
galime įvertinti, kokios buvo 
(šio nesusipratimo) pasek
mės”, pareiškė Brunsvike įsi
kūrusio Vokietijos federalinio 
aviacįjos avarijų biuro atsto
vas spaudai. Liepos 1 d. susi
dūrus lėktuvams, žuvo visi 69 
Rusįjos lėktuvu „TU 154” 
skridę žmonės, įskaitant 45 
atostogauti vykusius vaikus, 
ir du „Boeing” įgulos nariai.

Londonas. Būsimasis An
glikonų bažnyčios vadovas ir 
tūkstančiai kitų krikščionių 
antradienį įsijungė į kylančią 
antikarinę kampaniją, paren
gę prenųerui Tony Blair ad
resuotą peticiją, prisakančią

tyrimai Vilniaus 
naujų staigmenų

kvartalai. „Vokiečių” ir „ru
sų” kvartalai buvo Žemutinės 
pilies priemiesčiai, kurie 15 
amžiaus pabaigoje, plečiantis 
Vilniaus miesto teritorijai, su
siliejo su visu miestu, o vėliau 
buvo apsupti gynybinės sie
nos. „Rusų” kvartalas apėmė 
šiandienines Maironio ir Auš
ros Vartų gatves. Šio prie
miesčio centru buvo Skais- 
čiausiosios Dievo Motinos 
cerkvė Maironio gatvėje.

Pasak archeologų, nors „vo
kiečių” priemiestis labiau ty
rinėtas nei „rusų”, iki šiol aiš
kios vokiečių kvartalo ribos 15 
amžiuje nebuvo žinomos.

Dysnos, Ašmenos ir Mėsinių 
gatvių susikirtime rasti kera
mikos likučiai, kurie sutampa 
su Žemutinės pilies kasinė
jimuose kartu su pirmųjų lie
tuviškų monetų lobiu rasta 
keramika.

Šioje vietoje taip pat buvo 
rastos dviejų, viena ant kitos 
pastatytų krosnių likučiai. 
Apatinė krosnis pastatyta 16- 
17 amžiuje, joje buvo lydomas 
juodasis metalas, o viršutinė 
krosnis — 17 amžiaus pirmo
sios pusės.

(BNS)

prieš karo veiksmus Irake. 
Rowan Williams, kuris spalį 
taps naujuoju 70 milijonų pa
saulio anglikonų dvasiniu va
dovu, yra garsiausias iš maž
daug 3,000 žmonių, kurie pa
sirašė protesto peticiją, verti
nančią galimą JAV vadovauja
mą Irako karo operaciją kaip 
„amoralią ir neteisėtą”.

~ ARTIMIEJI RYTAI

Jeruzalė. Izraelio pateiktas 
saugumo planas antradienį 
susilaukė skeptiškų visų Arti
mųjų Rytų konflikto valstybių 
vertinimų. Šiame plane siūlo
ma, kad jeigu Palestinos savi
valdos saugumo tarnybos susi
dorotų su Gazos Ruože įsikū
rusiomis ginkluotomis gru
puotėmis, tai mainais Izraelis 
atitrauktų kariuomenę į pozi
cijas, kurias ji užėmė iki prieš 
2 metus prasidėjusios palesti
niečių intifados (sukilimo). 
Tačiau kol kas tebėra neatsa
kyti klausimai, ar palestinie
čių prezidentas Yasser Arafat 
turi noro bei galios susidoroti 
su tokiomis radikaliomis gru
puotėmis „Hamas” ir „Islamo 
jihad’as”.

Dėl gaisro Trakų 
rajone — klausimai

prokurorams ir 
fizikams

Vilnius, rugpjūčio 5 d. 
(BNS) — Aplinkos ministras 
Arūnas Kundrotas paprašė 
generalinį prokurorą ištirti 
gaisro, kilusio praėjusią sa
vaitę Trakų rajono Žaizdrių 
kaime esančioje naudotų pa
dangų saugojimo aikštelėje, 
aplinkybes ir patikrinti ty
činio padegimo galimybę.

Aiškindamas! gaisro, pada
riusio didžiulę žalą aplinkai, 
priežastis, Aplinkos ministeri
ja taip pat pateikė užklausimą 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentui, ar 
bendrovė „Egapris”, sandė
liuodama naudotas padangas, 
nepažeidė priešgaisrinės sau
gos reikalavimų. Ministerija 
taip pat paprašė ugniagesių 
patikrinti, ar priešgaisrinės 
saugos reikalavimų laikosi li
kusios 15 įmonių, sandėliuo
jančių naudotas padangas.

Fizikos institutui pateiktas 
užklausimas, ar žaibo iškrova 
galėjo būti gaisro priežastimi. 
Aplinkos ministerija taip pat 
laukia išsamių atsakymų iš 
Hidrometeorologijos tarnybos, 

Nukelta į 5 psl.

 JAV ‘  “į

New York’o prokuratūra 
leido suimti daugiau kaip 100 
įtariamųjų, kurie kaltinami 
pavogę iš valdžios tarnautojų 
kredito draugijos 15 mln. dole
rių. Kai New York’o 37-osios 
apygardos tarybos kredito 
draugijoje po rugsėjo 11-osios 
teroro išpuolių kilo kompiute
rių nesklandumų, ji leido savo 
indėlininkams išsiimti pini
gus, pasitikėdama jų garbin
gumu. Tarp šių indėlininkų 
yra valstijos, federalinės bei 
miesto valdžios tarnautojai. 
Tačiau net 4,000 žmonių pikt
naudžiavo šia pasitikėjimo sis
tema, pasiimdami mažiausiai 
1,000 dol. daugiau, negu turė
jo savo sąskaitose. 540 šių in
dėlininkų viršijo savo sąskaitų 
balansą daugiau negu 5,000 
dolerių.

Vašingtonas. Informuoda
mas Pentagono gynybos komi
siją, vienas ekspertas apibūdi
no Saudi Arabįją kaip JAV 
priešą ir rekomendavo pa
skelbti jai ultimatumą, reika
laujantį liautis rėmus teroriz
mą, antradienį pranešė laik
raštis „The Washington Post”.

„Žaliųjų kortelių”savininkų 
dėmesiui!

Šių metu liepos 18 d. JAV 
Teisingumo departamentas 
(US Department of Justice) 
pranešė, kad pradės vykdyti 
50 metų senumo įstatymą 
INA 265(a), pagal kurį visi 
Amerikos legalūs gyventojai, 
kurie turi „Žalias korteles”, 
pasikeitus adresui, INS įstai
gai per 10 dienų turi pranešti 
naują adresą. Nepranešus ad
reso pasikeitimo galima de
portacija.

Formą tam reikalui galima 
gauti paskambinus telefonu 
800-870-3676 arba galima ras
ti kompiuteryje. Formos nu
meris yra AR-11.

Patariama, kad užpildžius

Pasaulio lietuviai kalbės apie 
problemas ir santykius su Lietuva

Vilnius, rugpjūčio 6 d. 
(BNS) — Metiniame Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės ir Pa
saulio lietuvių jaunimo są
jungos (PLJS) kraštų valdybų 
pirmininkų suvažiavime 
„Dainava” kitą savaitę Drus
kininkuose dalyvaus daugiau 
nei 60 atstovų iš 28 lietuvių 
bendruomenių ir draugijų 
įvairiose valstybėse.

Dviejų dienų suvažiavimo 
programoje numatyta rengi
nio dalyvių vakaronė kartu su 
Druskininkų’ miesto savival
dybės darbuotojais bei gyven
tojais, vyskupo lietuviams ka
talikams už Lietuvos ribų 
Pauliaus Baltakio invokacįja, 
PLB valdybos pirmininko Vy
tauto Kamanto, PLJŠ pirmi

Kanada deportuos prieglobsčio 
prašiusius lietuvius

Kanados valdžia nutarė de
portuoti visus šešis į Halifak- 
so kalėjimą pakliuvusius lie
tuvius.

Dar keturi lietuviai, laiku 
įregistravę prieglobsčio prašy
mus, į laisvę buvo išleisti 
prieš savaitę.

Kanados pakrančių apsau
gos tarnyba netoli šios vals
tybės pietrytinės pakrantės 
esančioje negyvenamoje saloje 
liepos pabaigoje aptiko 10 Lie
tuvos piliečių. Lietuviai teigė, 
jog buvo priversti išsilaipinti 
saloje, nes į netoli Kanados 
krantų esančias Prancūzijai 
priklausančias Sent Pjero ir

„Saudi arabai aktyviai veikia 
visais teroro grandinės lygiais, 
nuo planuotojų iki finansinin
kų, nuo kadrų iki pėstininkų, 
nuo ideologų iki įkvėpėjų”, sa
kė korporacijos „RAND Corp.” 
ekspertas Laurent Murawiec. 
Jis apibūdino šią valstybę 
kaip „blogio šerdį, pagrindinę 
varomąją jėgą, pačią pavojin
giausią priešininkę” visuose 
Artimuosiuose Rytuose.

JAV naikintuvai pirma
dienį atakavo Pietų Irake 
esantį oro gynybos valdymo ir 
vadovavimo centrą, duodami 
atkirtį į bandymą numušti 
šiame rajone budėjusius JAV 
ir Didžiosios Britanijos karo 
lėktuvus, pranešė Amerikos 
kariuomenė. Tai buvo jau 25- 
ta ataka, kurią JAV ir Didžio
sios Britanįjos lėktuvai šiais 
metais surengė jų saugojamo
se šiaurės ir Pietų Irako 
„skrydžių draudimo zonose”.

Pittsburgh, Pennsylva- 
nia. JAV prezidentas George 
W. Bush pirmadienį pareiškė 
neskubėsiąs apsispręsti dėl 
politikos „blogiausių pasaulio 
vadovų” atžvilgiu, tuo tarpu 
Jungtinių Tautų vadovas sakė 
laukiąs papildomų paaiškini

formą, ji būtų siunčiama re
gistruotu paštu, taip pat rei
kia pasidaryti formos kopiją ir 
kartu su gautu atgal pašto 
pranešimu, kad INS formą ga
vo, laikyti kaip įrodymą, kad 
asmuo pakeitė adresą pagal 
įstatymo reikalavimą.

Asmenys, kurie yra išsiuntę 
dokumentus JAV pilietybei 
gauti (užpildę formą N-400), 
apie savo gyvenamosios vietos 
pakeitimą INS gali pranešti 
telefonu: 800-375-5283.

JAV LB Socialinių reikalų 
raštinė „Seklyčioje” (2711 W. 
71st Str.; tel. 773-476-2655) 
turi adreso pakeitimo formą.

Birutė Jasaitienė

ninko Mato Stanevičiaus, 
PLB atstovo Lietuvoje Gabrie
liaus Žemkalnio, PLB istorijos 
redaktorės Vitalijos Ilgevičiū- 
tės-Stravinskienės, Lietuvos 
prezidento patarėjo Dariaus 
Kuolio, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento gene
ralinio direktoriaus Antano 
Petrausko, Seimo bei Užsienio 
reikalų ministerijos atstovų 
pranešimai ir apyskaitos.

Kaip sakė G. Žemkalnis, su
važiavime ketinama aptarti 
Lietuvių Bendruomenių už
sienyje problemas, pasidalinti 
problemų sprendimo patirti
mi, bus dar kartą pareikšta 
pasaulio lietuvių parama Lie
tuvos stojimui į NATO.

Nukelta į 5 psl.

Mikeliono salas juos gabenęs 
laivas buvo apgadintas audros 
ir banginio, tačiau Kanados 
pareigūnai įtaria, kad „ke
liautojai” mėgino nelegaliai 
patekti į valstybę.

Kanados pakrančių apsau
gos tarnyba įvairaus amžiaus 
Lietuvos piliečius aptiko Nau
josios Škotijos provincįjai pri
klausančioje saloje, nuo pro
vincijos centro Halifakso nu
tolusioje per maždaug 200 ki
lometrų. Priešingai nei į Ka
nadą ir JAV, į šias sėdas Lie
tuvos piliečiams vizų nerei
kia.

(LR, BNS)

mų dėl ginkluotės tikrintojų 
vadovui perduoto Irako kvieti
mo apsilankyti Bagdade dery
boms dėl ginklų tikrinimo at
naujinimo. Baltieji rūmai pir
madienį griežtai atmetė Bag
dado pasiūlymą JAV Kongre
sui atsiųsti į Iraką faktų nu
statymo misiją, kuri patikrin
tų įtarimus, jog Irakas kuria 
masinio naikinimo ginklus. 

BALTARUSIJA
Minskas. Baltarusijos Už

sienio reikalų ministerija ver
tina kaip nepagrįstą ir pra
simanytą JAV ambasadoriaus 
Minske pareiškimą dėl Balta
rusijos valstybinio universite
to (BVU) ir „McDonald’s” kon
flikto. JAV ambasadorius Mi
chael Kozak anksčiau pareiš
kė, jog ši situacįja yra vienas 
iš daugelio atvejų, kai Balta
rusijos valdžia pažeidžia susi
tarimus su užsienio investuo- 
tojasi. Jis sakė, kad „šioje vals
tybėje nesaugu investuoti pi
nigus”. Rugpjūčio pradžioje 
BVU pradėjo statyti tarptauti
nių santykių fakulteto pastatą 
žemės sklype, kuris ilgam iš
nuomotas individualiai įmonei 
„McDonald’s”.

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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ASę SKAUTYBES
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

„BALTIJOS” TUNTO TUNTININKĄ 
ps. ALFONSĄ VĖLAVIČIŲ PRISIMENANT

Sekmadienį, šių (2002-jų) 
metų balandžio 21-mą, Alfon
sas, žmonos Danutės prilaiko
mas, atėjo į Sunny Hills Šv. 
Teresės bažnytėlę ir atsisėdo, 
kaip visada, tarp giedorių — 
choristų. Pamaldoms baigian
tis, klebonas prel. Francis 
Szczykutowicz paskelbė, kad 
iškilusis choristas turi kažką 
pasakyti. Išbalęs, sumenkęs, 
nes, žinojome, jau labai ligo
tas, jš kišenės išėmė balto po
pieriaus lakštą ir pasilpusiu, 
bet visgi gerai girdimu balsu 
perskaitė.

„Noriu šiandien pasidalinti 
jumis labai nemalonia ži

nia.-Kaip jums žinoma, prieš 
pusantrų metų aš turėjau vė
žio operaciją. Deja, liga vėl su
grįžo ir jau daugiau išsiplėtu
si. Po ilgo svarstymo nutarė
me jokios terapijos nenaudoti. 
Nutarėme vėl grįžti į Michi
gan ir pagal Dievo valią tiki
me dar daug gražių dienų pra
leisti savo šeimos ir savųjų
tarpe.

Gera ir miela buvo gyventi 
Sunny Hills. Laikas, deja, ne
laukia ir turime skleisti naują 
lapą.

Noriu msgr. Leonardui ir 
kun. Izidoriui padėkoti už tė
višką globą, and msgr. Francis 
for being such a good friend. I 
love you all! Dėkojame visiems 
už draugystę.

Su meile,
Alfonsas ir Danutė 

Vėlavičiai”
Bažnyčioje mirtina tyla. Tik 

arčiau sėdintieji girdėjome 
Danutės tylų kūkčiojimą. Nuo 
akių ašaras braukė moterys ir 
vyrai. Danutės vedamam į au
tomobilį, daugelis bandė Al
fonsui bent ranką paspausti, 
dar sušnabždėti po kelis užuo
jautos, padrąsinimo žodžius.

Už kelių dienų Alfonsą ir 
Danutę jų vaikai išsivežė į 

.Detroito apylinkę, kur jiedu

Jurų budys Darius Silkinas sveikina ūdrytės įžodį davusią savo dukrelę 
1 »:,ri|i| Nuotr Viktoro Kučo

daugelį metų buvo laimingai 
gyvenę.

Alfonsas Vėlavičius mirė 
2002 metų birželio 8 ryte.
Buvo palaidotas Holy Se- 
pulchre katalikų kapinėse, 
Southfield, MI, šalia prieš ke
letą metų mirusio sūnaus 
Arūno.

Alfonsas Vėlavičius (g. 
1922.1.9 Svirkončiuose, Viekš
nių vis., Mažeikių ąps.) inži-. 
nierius, visuomenininkas. Mo
kėsi Mažeikių gimnazijoje 
(baigė 1940.VI. 14); studijavo 
Vytauto Didžiojo universiteto 
inžinerijos fakultete (iki na
ciai universitetą uždarė 
1943.III. 17) ir Detroito univer
sitete (U. of D.), JAV 1956- 
1958. Nuo 1955 m. iki pasi
traukimo į pensiją 1984 m. 
VIII.l, dirbo Detroite, General 
Motors inžinerijoje. Automobi
lių pramonės tobulinime yra 
įgijęs šešis (6) patentus.

1944 m. vasarą įstojęs į Že
maičių pulką, dalyvavo kau
tynėse prieš bolševikus. Mūšį 
prie Sedos pralaimėjus, turėjo 
trauktis į Vakarus ir pasiekė 
Daniją, o 1953 m. persikėlė į 
JAV, į Detroitą. Nuo 1985 m. 
gyveno Sunny Hills, FL.

Skautauti pradėjo Mažeikių 
gimnazijoje. Į skautų veiklą 
jungėsi visur, kur tik trum
piau ar ilgiau gyveno. Kopen
hagoj įsteigus lietuvių jauni
mo sambūrį „Ramovė”, 1947- 
1949 buvo valdybos pirminin
ku. Detroite 1970-1972 m. 
skautų „Baltijos” tunto tunti- 
ninkas. JAV LB tarybos narys 
1973-1975 m. Nuo 1985 m., 
pertraukomis, 6 metus Sunny 
Hills LB valdybos pirminin
kas.

Dar keli žodžiai prie kon
densuotos enciklopedinės bio
grafijos. Alfonsas Lietuvą my
lėjo ne vien žodžiais, bet ir šir
dimi. Tėvynei laisvę atgavus, 
bent kas antrą vasarą su Da
nute keliavo į mylimą Že
maitiją ir Danutės Suvalkiją, 
kur vis praleisdavo po porą 
mėnesių.

Turėjo gražų balsą ir tobulą 
klausą. Sunny Hills „Antro
sios jaunystės” chore — vienas 
iš pagrindinių dalyvių. Kvar
tetų ir duetų dalyvis. Žaidė 
golfą. Lankė Alabamos Šeks
pyro festivalį ir Panama City 
teatrus. Trumpai: kol sveikata 
tvėrė, gyveno laimingą mar
gaspalvį gyvenimą.

Blaiviai ir drąsiai mirtį pa
sitikęs, ilsėkis, broli Alfonsai 
ramybėje!

Alfonsas Nakas

„Nerijos” jūros skaučių tunto ūdrytės, Jūros dieną stovykloje švęsdamos, pasiruošusios bučiavimo pratyboms.

JŪROS DIENA RAKO STOVYKLOJE
Kas metai jūrų skautai ir 

skautės švenčia Jūros dieną. 
Šventė švenčiama stovykloje. 
Šiais metais šventėme „Pasa
kų šalies” stovykloje prie gra
žaus Eden ežero. Stovyklavo
me tik kelias dienas, tai pasi
ruošimui buvo mažai laiko. 
Darbščios sesės ir broliai su
spėjo paruošti pakrantę, pa
ruošti stiebą vimpilui, pasi
ruošti vainiko nuleidimo apei
goms.

Jūros dienos apeigos prasi
dėjo susimąstymu. Sesė v.v. 
Dalia Vitkienė paruošė mal
deles ir giesmes, kurias atliko 
ūdrytės, jūrų jaunės ir jūrų 
skautės. J.s.fil. Taiyda Chia- 
petta prisiminė mūsų brolį 
j.b. Taurą Gaižutį, jo brolį Ri
mą ir pusbrolį, Martyną Meš
kauską, kurie tragiškai žuvo 
Michigan ežere. Vainikas bu
vo nuleistas ežere, pagerbiant 
žuvusius gelmėse ir mirusius 
jūrų skautus ir skautes jau 
iškeliavusius į amžinybę.

Pasibaigus apeigoms, iškil
mingąją sueigą vedė v.v. Kris
tina Jonušaitė. Sesė Kristina, 
patyrusi komendantė, jau 
daug metų yra vadovavusi Jū
ros dienos iškilmėms. Pa- 
kviesdama jūrų skautų vado
vus ir „Pasakų šalies” virši
ninkę, j.s. Daną Mikužienę, 
sesė Kristina atliko vienetų 
inspekciją. Sesės ir broliai 
tvarkingose uniformose, entu
ziastingai šaukė šūkius.

Vimpilui pakilus į stiebo 
viršūnę, vair. Audrė Kapa
činskaitė perskaitė „Nerijos" 
tunto įsakymus. Trys naujos 
ūdrytės Dalia Glavinskaitė, 
Kristina Prunskytė ir Loretta 
Sutkutė po įžodžio buvo pa
puoštos šviesiai mėlynais kak
laraiščiais.

Jūrų jaunių įžodį vedė laivo 
vadės: j.ps. Aldona Weir ir 
j.ps. Laima Bacevičienė. Įžodį 
davė net devynios sesės: Lisa 
Bacevičiūtė, Vida Ignatonytė, 
Evelina Janušauskaitė, Aus
tėja Kaveckaitė, Andrea Kie- 
laitė, Aldona Martinkaitė, Li
na Meilutė, Laura Petraus
kaitė ir Beatričė Želvytė.

Darbštumo ženklu apdova
nojo ūdrytės laivo vadė v.v. 
Rima Jokubauskienė. Sesės 
Liana Jokubauskaitė, Viktori
ja Kirkutė, Siga Lapinskaitė, 
Liana Liubinskaitė, Julija 
Petraitytė, Alytė Prasaus- 
kaitė, Darija Siliūnaitė ir 
Ginta Sutkutė džiaugėsi nau
ju ženklu. Pasveikino ir nau
jas jūrų skautes — Lisą Bar- 
tašiūtę, Vanessą Ruesch, 
Kristą Weir ir Aidą Žygaitę. 
Jos davė įžodį Jūros dienos 
išvakarėse.

„Lituanicos” tunto įsakymus 
skaitė jūrų budys Aras Gali- 
naitis. Bebrų laivo vadui, j.b. 
Algimantui Siliūnui rekomen
duojant, penki kandidatai da
vė įžodį: Jonas Egan, Stepo
nas Grybauskas, Julius Ja- 
siukėnas, Justinas Mulkewicz

ir Vytautas Prunskis. „Šarū
no” laivo broliai Augustas 
Ambrizas, Algis Kazlauskas, 
Jonas Jokubauskas, Aliukas 
Lapinskas, Andrius Navickas, 
Rytas Vitkus, Stepas Vodicka 
ir Jonas Weir davė jūrų jau
nių įžodį. Mėlynus kaklaraiš
čius jiems užrišo laivo vadas 
j.b. Robertus Jokubauskas.

Savaitės slinktyje į jūrų 
skautų eiles įsijungė Mindau
gas Čepsys, [Donatas Kumpys, 
Tomas Kuras, Karolis Ošius- 
kas, Domas Tamulevičius, Ju
lius Sidabras,,Ramūnas Stan- 
čiauskas ir jJokūbas Vodicka. 
„Klaipėdos” , laivo vadas j.b. 
Raimundas Novak pasveikino 
savo brolius, linkėdamas 
jiems ir toliau pavyzdingai 
skautauti.

Iškilmėse LSS Vidurio rajo
no atstovė j.s.fil. Rūta Kirku- 
vienė perskaitė vyriausios 
skautininkės v.s. fil. Ritos 
Penčylienės įsakymą, šias se
ses apdovanojant „Žuvėdros” 
žymeniu: jj>s. Laimą Bace
vičienę, vaįt. Rūtą Griga- 
liūnaitę, valt. Nidą Lendraity- 
tę, v.v. Rimą Pauliūtę ir v.v. 
Onutę Savickienę.

Čikagos „Nerijos” tunto jaunosios undinės — ūdrytės Ashley Emery, Lia
na Jokubauskaitė ir Daina Kielaitė.

Detroito „Baltijos” tunto giliukai — Andrius Lukasiewicz, Andrius Gobia, 
broliai Aleksas ir Erikas Anužiai ruošiasi nustebinti savo garsiu Šukiu.

Nepamiršome ir buriavimo 
stovyklų, kurios vyko prieš 
„Pasakų šalies” stovyklą Rakė. 
Buriavimo stovyklų viršinin
kės v.v. Vilija Kielienė ir v.v. 
Rima Pauliūtė vedė sėkmin
gus buriavimo kursus. Sesė 
j.s. Laura Lapinskienė sveiki
no brolius ir seses, atlikusius 
buriavimo kursus Rakė, o v.v. 
Rima Pauliūtė ir j.b. Adomas 
Tautkus pasveikino skautus 
ir skautes buriavusius prie 

+Muskegon.
Gintarių ir jūrų budžių įžo

džiai vyko saulei auštant. 
Naujosios gintarės valt. Rūta 
Grigaliūnaitė ir valt. Nida 
Lendraitytė ir naujieji budžiai 
Viktoras Česas, Paulius Jara- 

’šius, Justinas Novak, Myko
las Pumputis ir Mykolas Vo
dicka džiaugėsi ir didžiavosi 
tapdami gintarėmis ir jūrų 
•budžiais.

f Iškilmėms pasibaigus sesės 
ir broliai išsiskirstė linksmai 
sveikindami naujai apdovano
tus skautus ir skautes. Su
grįžome į pastovykles pasiruo
šę toliau smagiai stovyklauti 
„Pasakų šalyje”.

sesė Vilytė
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Ste. 5 Ir 6 

Chicągo, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui

kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tol. 708-422-8260

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.”
Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicągo, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių

traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

SKAUTIŠKŲ
STOVYKLŲ

TINKLALAPLAI
Šiais metais bent dvi skautų 

stovyklos ruošia savo tinklala- 
pius (web sites). Kas naktį 
skautai ir skautės suredaguos 
.ir išplatins nuotraukas ir 
trumpus aprašymus apie sto
vyklos įvykius. Be abejo, jie 
laukia skaitytojų. Prašau pa
skelbkit tinklalapių svetaines 
„Skautybės kelyje”.

„Rambyno” stovykla, Los 
Angeles, jau antri metai plati
na tinklalapį:

http://www.skautai.com/
rambynas

Tinklalapio redaktorius: bro
lis Aras Mattis. Stovykla pra
sidėjo trečiadieni, rugpjūčio 
7 d.

„Romuvos” stovykla, To
ronte, pirmą kartą ruošia sto
vyklos tinklalapį:
http://www.toronto8kautai.com/

Tinklalapio redaktorius: bro
lis Rimas Pečiulis. Stovykla 
prasidėjo šeštadienį, rugpjū
čio 3 d.

Ačih! Brolis Voras

SIETUVIEČIŲ SUEIGA
Skautininkių ir vyr. skaučių 

„Sietuvos” draugovės sueiga 
rugpjūčio 17 d. vyks Ateiti
ninkų namuose. Sueigą pradė
sime 1 vai. ir baigsime 4 vai. 
p.p. Visos sesės prašomos da
lyvauti.

Tai - Jūsų laikraštis

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKllĮ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

kory

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd„ Htčko 
Hills, IL -

1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija

Center for Health,
1200 S. York, Eriust, IL 60126 

630-941-2609

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

ląparoskopinė chirurgija.
300 Bamev Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230

LSS VADOVYBĖS 
RINKIMAI

LSS Vadovybės rinkimų ei
gos antroji dalis vyksta pilnu 
tempu. Kandidatai jau Siūlo
mi, plaukia įvairūs pasisaky
mai, patikslinami balsuotojų 
sąrašai. Reikia pastebėti, kad 
nemaža balsuotojams išsiųs
tos medžiagos grįžo atgal, nes 
pašto įstaigos nepersiuntė jos 
į naują adresą gyvenamąją 
vietą pakeitusiems asmenims.

Turintieji teisę dalyvauti 
LSS vadovybės rinkimuose, 
bet dėl kurios priežasties ne
gavę rinkiminės informacijos, 
ar turint kitų su rinkimais su
sijusių klausimų, prašomi ne
delsiant skambinti Rinkimų 
prezidiumo pirmininkui v.s. 
Romui Fabijonui, tel, 778-448- 
4027, arba adresu: R. Fabijo
nas, 21 Commons Drive, Palos 
Park, IL 60464-1297.

Primenama, kad kandidatų 
siūlymas ir įvairūs pasisaky
mai Rinkimų prezidiumą turi 
pasiekti iki rugpjūčio 27 d.

SKAUTŲ STOVYKLOS 
JAV IR KANADOJE

Rugpjūčio 7-18 d. — Ra
miojo Vandenyno rąjono skau
tų stovykla „Rambyno” sto
vyklavietėje, Big Bear, CA.

Rugpjūčio 4-17 d. — Ka
nados rąjono skautų ir skau
čių „Šiaurės žvaigždyną*” sto
vykla „Romuvos stovyklavie
tėje, Kanadoje.

Rugpjūčio 11-17 d. — LSS 
Atlanto rąjono skautų ir skau
čių „Žvėryno” stovykla vyks 
Camp Resolute, Bolton Mas
sachusetts.
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ATSISVEIKINO SU LAISVĖS 

PRANAŠU

Dešimtys tūkstančių žmonių d&lyvavo poeto 
Bernardo Brazdžionio laidotuvėse Kaune

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Liepos 31-ąją Petrašiūnų ka
pinių pknteone, ant kalnelio, 
greta knygnešio ir carinės Ru
suos laikų tremtinio Juozo 
Akelaičio bei sovietiniame 
konclageryje Kazachstane žu
vusio Lietuvos kariuomenės 
mąjoro Petro Rusecko, pa
garsėjusio atsiminimų knygo
mis apie baudžiavos ir knyg
nešių laikus, iškilmingai pa
laidotas poetas Bernardas 
Brazdžionis, kurio žodis, kaip 
pastebėjo prezidentas V. 
Adamkus, jungė ir jungs viso 
pasaulio lietuvius į tautos 
broliją.

Netoliese nuo B. Brazdžio
nio amžinojo poilsio vietos pa
laidoti iškilūs Lietuvos alpi
nistai, žuvę galinėdamiesi su 
viršukalnėmis, kalvos papė
dėje — poetės Salomėjos Nė
ries, literatūrologo Jono Gri
niaus, kultūrininko Vinco Nat
kevičiaus, kunigo ir poeto Ri
čardo Mikutavičiaus kapavie
tės.

Paliko tautos išlikimo 
evangeliją

Apie 10,000 žmonių atlydėjo 
B. Brazdžionio karstą į Pet
rašiūnų kapines.

Iškilminga laidotuvių proce
sija prasidėjo Kauno arkikate
droje bazilikoje šv. Mišiomis, 
kurias aukojo arkivyskupas

metropolitas Sigitas Tamke
vičius, koncelebravo per dvi
dešimt kitų kunigų. Mišiose 
dalyvavo prezidentas Valdas 
Adamkus, Seimo nariai Vytau
tas Landsbergis, Kazys Bobe
lis, Lietuvos Rašytojų sąjun
gos pirmininkas Valentinas 
Sventickas, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos pirmi
ninkė Regina Narušienė, Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės atstovas Gabrielius Žem
kalnis, kultūros viceministrė 
ir laidotuvių komisuos pirmi
ninkė Ina Marčiulionytė, kiti 
kultūros ir visuomenės vei
kėjai iš Lietuvos ir išeivijos.

B. Brazdžionio karstas sto
rėjo priešais didįjį altorių pa
grindinėje navoje, toje vietoje, 
kur prieš keletą metų buvo 
pašarvotas ir kardinolas Vin
centas Sladkevičius.

Bernardas Brazdžionis pali
ko Lietuvai ne vien estetines 
ir etines vertybes, bet tautos 
išlikimo evangeliją, sakė arki
vyskupas S. Tamkevičius, pa
žymėdamas, kad jis buvo ne
nuslopinamas sąžinės balsas.

Atsisveikinimas — 
pergalės ir džiaugsmo

šventė
B. Brazdžionio palaikai į 

Kauną buvo atvežti liepos 
30-osios popietę iš Vilniaus.

Iš poeto B. Brazdžionio laidotuvių Petrašiūnų kapinėse Eltos nuotr.
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Tą pąčią dieną kelių šimtų 
metrų ilgio žmonių eilė Vil
niaus gatve nusidriekė iki ar
kikatedros bazilikos. Atsisvei
kinti su B. Brazdžioniu žmo
nės ėjo nenutrūkstama srove, 
dėl akimirkos, pažvelgti į bal
zamuotus poeto palaikus ir 
nusilenkti jo atminimui, eilėje 
turėjo stovėti valandą.

Šalutinėje navoje dešinėje, 
ant staliuko prie juodu kaspi
nu perrišto portreto, buvo 
padėta didelė užuojautų kny
ga, prie kurios taip pat buvo 
nusidriekusi ilga žmonių vir
tinė.

Laidotuvių išvakarėse arki
vyskupas S. Tamkevičius, su 
jam koncelebravusiais kitais 
11 kunigų, taip pat aukojo šv. 
Mišias. Pamokslą sakęs kun. 
Robertas Grigas pastebėjo, 
kad B. Brazdžionio kūrybos ir 
gyvenimo pilnatis liudija, 
koks klaidingas yra neretai 
girdimas prietaras, esą katali
kai menininkai negali sukurti 

reikšmingų kūrinių, nes krikš
čioniškoji moralė jiems „kbu- 
danti eksperimentuoti” savo 
gyvenimu. Anot pamokslinin
ko, B. Brazdžioniui rūpėjo ne 
bohema, ne vadinamasis „lite
ratūrinis gyvenimas”, o lite
ratūra.

Po Mišių buvo giedamas ro
žinis, bažnyčioje vyko lite
ratūros ir muzikos valanda. 
Žodį taręs diplomatas Vytau
tas Dambrava sakė, kad atsi
sveikinimas su poetu yra jo 
pergalės ir mūsų džiaugsmo 
šventė, tautos meilės puota”. 
Jis ragino giedoti himną „Te 
Deum", kad Viešpats poeto 
'eilėmis guodė ir stiprino tau
tą, rengdamas ją Lietuvos pri
sikėlimui.

Skambėjo Kauno 
katedros varpai

Bernardo Brazdžionio kars
to išlydėjimas iš Kauno kated
ros liepos 31-ąją buvo jaudi
nantis. Garbės sargyboje au
galoti kariai, prieš išnešant 
karstą iš bažnyčios, preziden
to akivaizdoje užklojo jį vals
tybės vėliava. Lėtu žingsniu 
kariams nešant karstą ir cho
rui giedant Antano Paula
vičiaus dramatišką giesmę 
„Ypatingai”, B. Brazdžionio 
žodžiais (Ypatingai, ypatin
gai, ypač vieno, trokštu — / 
Kad, pavargus, nepriglaustų 
mūsų svetimi kapai, / Kad 
išvysčiau saulę tekant ant 
baltų Pažaislio bokštų / Ir 
kaip gaudžia aleliuja Kauno 
katedros varpai), ne vienam 
procesuos dalyvių skruostais 
riedėjo ašaros. Giesmei nuti
lus, iš tiesų suskambo Kauno 
katedros varpai.

Laidotuvių procesija į Pet
rašiūnų kapines vyko Taikos 
prospektu. Prie namelio, ku
riame prieškariu gyveno, o 
nepriklausomybę atgavusioje

Lietuvoje ne vieną vasarą pra
leido Aldona ir Bernardas 
Brazdžioniai, laidotuvių kor
težas trumpam stabtelėjo.

Nepaisant alinančių karš
čių, kurie Lietuvoje pastaro
siomis dienomis laikosi apie 
30 ir daugiau laipsnių Celsi
jaus, žmonės kapinėse pradėjo 
rinktis likus kelioms valan
doms iki laidotuvių pradžios. 
Palydėti poeto į paskutinę ke
lionę žmonės atvyko autobu
sais ir lengvaisiais automobi
liais iš daugelio Lietuvos 
miestų ir miestelių. Kai kurie 
jų rankose laikė organizacįjų, 
miestelių, valstybines vėlia
vas.

Kapuose budėjo 4 greitosios 
pagalbos ekipažai, tvarkė ir 
laidotuvių eigą prižiūrėjo 
Kauno miesto savivaldybės or
ganizacinės struktūros.

Regėdamas į Petrašiūnų ka
pines plūstančias minias žmo
nių, poetas Robertas Ketura
kis pastebėjo: „Lietuva nepa
prastai pagarbiai ir netgi 
šventai palydi amžinybėn sa
vo didį poetą, aš nebįjau pasa
kyti, savo Pranašą — žmogų, 
asmenybę, kuriai Dievas, Tė
vynė, Lietuvių tauta buvo 
ypatingai didelės vertybės ir 
kurioms gilinti, ginti ir netgi 
praturtinti jis paskyrė visą 
savo kilnų, didelį ir šviesų 
gyvenimą”.

Dovana — nuskaidrinta 
dvasia

„Šiandien liūdna ir kartu 
iškilminga diena”, — savo at
sisveikinimo žodyje kapuose 
sakė prezidentas Valdas 
Adamkus. — Poetas Bernar
das Brazdžionis, valstybės va
dovo žodžiais, sugrįžta į savo 
tėvų žemę, į savo Lietuvą, 
kuri „buvo jo likimas, jo di
džioji viltis, jo didžioji meilė. 
Tai jo balsas šaukė užguitą 
tautą ir pavergtą tėvynę, ragi
no, maldavo nepalūžti pries
paudos metais”.

Pasak V. Adamkaus, B. 
Brazdžionis skleidė ir skleis 
tėvynės meilę, kaip tvirčiau
sią tautos brolįjos ryšį. Prezi
dentas ragino ne tik mylėti, 
bet ir visuomet girdėti B. 
Brazdžionio žodį, kviečiantį į 
naują vieškelį, į naują buitį. 
„Atsisveikinant su poetais 
mūsų dvasia lieka liūdnesnė, 
bet kartu ir tauresnė — tik
riau jaučianti ir giliau tikinti. 
Tai didžiausia dovana, kurią 
palieka tautai jos poetai. Te 
visada globoja šviesus atmini
mas poetą Bernardą Braz
džionį, jo vardą ir kūrybą”, — 
kalbėjo Lietuvos prezidentas.

Nulėmė šimtų tūkstančių 
gyvenimo kelią

Lietuvos Rašytojų sąjungos, 
visų literatūros žmonių vardu 
kalbėjęs Valentinas Sventic
kas citavo Bernardo Braz

džionio žodžius, esą nesensta 
tie poetai, kurie skelbia laisvę 
nelaisvėje atsidūrusiai tautai.

„Nuo 1940-aisiais atėjusios 
priespaudos, ištisus penkis 
dešimtmečius jis neseno, kas
dien siūbavo galingą laisvės 
varpą. Ir 1989-aisiais Vilniaus 
oro uoste nebuvo jaunesnio ir 
gaivalingesnio žmogaus už 
Bernardą Brazdžionį”, — sakė 
rašytojų sąjungos vadovas.

Tai, ką davė tautai Braz
džionio poezija, pasak V. 
Sventicko, yra niekad nesibai
gianti misija. Kūryba, susigė- 
rusi į gimtąją žemę, įsismel
kusi į „uolą, į pilnatį, į rezis
tencijos, laisvės ir valstybės 
sąvokas, į meškiuko Rudno- 
siuko mažųjų klausytojų pa
galves, kartu su žmogumi at
buvusi lagerius, gaivinusi lie
tuviškus Dievo namus, ji pa
baigos neturi, ji gyvena sava
rankišką gyvenimą”. Rašyda
mas eilėraščius, Brazdžionis, 
V. Sventicko žodžiais, „parašė 
pasipriešinimo, laisvės ir gro
žio konstitucįją, kuri nulėmė 
šimto tūkstančių lietuvių gy
venimo kelią”.

Kauno miesto meras Dona
tas Ašmys pabrėžė, kad B. 
Brazdžionis, žmonių pagarbos 
„nusipelnė už tai, kad visą 
gyvenimą buvo nuoseklus ir 
savo poelgiais bei kūryba ne
nusilenkė nei vienam mūsų 
tautos priešui”. Savo kūryba 
nuolat kėlė tautos dvasią, ug
dė pilietiškumą ir tautinę sa
vigarbą. Bernardas Brazdžio
nis, anot mero, „amžinai bus 
gyvas, nes išliko nemirtinga 
jo poezįja”.

Tarsi politinis 
sutvirtinimo sakramentas

Vytauto Didžiojo universite
to rektorius prof. Vytautas 
Kaminskas priminė poeto 
sąsąjos su šia Alma mater, 
kuri 1994 m. birželio 17 d. su
teikė B. Brazdžioniui garbės 
daktaro laipsnį. Rektorius ci
tavo testamentinius poeto žo
džius iš garbės daktaro inau
guracinės kalbos, linkėdamas, 
kad jo mintys išliktų „tarsi 
priesakai mūsų kartai ir busi
mosioms lietuvių kartoms”.

Pasak Atkuriamojo Seimo 
pirmininko prof. Vytauto 
Landsbergio, Bernardas Braz
džionis „nieko nebijojo ir nie
kad nesulinko”. Liko nepa
laužtas, nes negalėjo būti pa
laužtas: toks jis buvo vien
tisas ir stiprus, tikintis gėrio 
pergale.

Toji asmens savybė byloja ir 
jo kūriniuose. Brazdžionio 
balsas, anot V. Landsbergio, 
buvo vienas iš stiprių, gaivi
nančių šaltinių būsimam Są
jūdžiui. Ir kai 1989 m. Braz
džionis atvyko, didžiuosiuose 
žmonių susitikimuose su juo, 
suskriejo ta pati Sąjūdžio dva
sia: jis buvo jo dalis, jo dvasia.

Nukelta į 5 psl.
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Bronius Nainys

Rusįjos atkirtis 
Amerikai

PUŠIS
JURGIS JANKUS

Pagal ko
jas ir galvą būtų turbūt išaugęs net į šaunesnį vyrą už 
savo brolį, kuris buvo išėjęs į dvarą tarnauti pono 
vežiku, o dabar sukilėliuose kažin kur mušėsi su ru
stus, bet penkerių metų iškrito iš vyšnios tiesiai ant 
akmenų krūvos ir nuo to meto augo tik kojos ir galva; 
augo ir krūtinė, bet ne į aukštį, o plėtėsi tik į priekį ir 
į užpakalį. Turbūt nuo to ir kvapui vietos nebuvo kiek 
reikia — nuo sunkesnio darbo greitai dusdavo. Broliui 
išėjus į dvarą, abu su seseria tvarkėsi pamiškės dviejų 
hektarų sodybėlėje. Abu buvo nesugriuvę. Sesuo daug 
ką apverpdavo ir apausdavo, vasarą šiaudinėmis skry
bėlėmis vyrų galvas apdangstydavo, o Kupriuko vy
žomis, krepšiais, doklais, kretilais, siekais, rezginėmis 
naudojosi visi turtingesnieji. Jeigu kam prireikdavo, 
jis ir geldas dailiai iškeisdavo, ir tvirtas piestas iš
skobdavo. Kai Damazui prireikė parankinio, tai net 
namo po kelias dienas nebepareidavo. Ir pats Dama
zas iš pradžių sukilimą sutikęs beveik atžagariomis, 
dvarponių ir klebono kumšnojamas, net nepąjuto kaip 
į sukilimą renkas iki alkūnių sumerkė. Tam Kupriu
kas buvo labai parankus. Kur nors pasiųsti pėsčią ar 
net ir važiuotą geresnį sunku kur buvo ir rasti. Apy
linkės miškus pažino kaip savo delną. O ir važiuotą, 
kas kuprį pagalvos įtarti. Surinkti žinias arba kam ką 
pranešti geresnio žmogaus ir su žiburiu nebotum ra

dęs. Ir, rodos, niekam nerūpėjo, ar Kupriukas pas Da
mazą, ar savo pamiškėje, ar kur miške dailina lazdy
nus kopinėja.

Ano atmintino «tai tikimo vakare sugrįžo Damazo 
bernas. Ne sugrįžo, bet tik pagalbos užėjo. Suvargęs, 
veidas kaip žemė. Ir papasakojo. Aną savaitę jie už
puolę vieškeliu traukiančius rusus ir gerai aptašę. Ku
rie kritę, vietoje kritę, o kiti pasipustę padus nulėkę, 
kiek iškabindami. Manę, kad rusai kol gyvi į tą pusę 
net pasižiūrėti bįjos, bet atsitikę kitaip. Kitą dieną jie 
sugrįžę, pasitelkę visą pulką kazokų. Netikėtai už
puolę ir po mišką išblaškę. Kazokams pergalė irgi ne
buvusi pigi. Jis pats savo šautuvu net du nuo arklių 
nuvertęs? Ir kiti ne po vieną nugnybę, bet viso pulko 
nenugnaibysi. Ypač kad raiti puola, kaip akis išdegę. 
Turėjo bėgti, kur kuriem geriau atrodė. Iš viso būrio 
krūvon tesusirinko tik trisdešimt septyni vyrai ir, jau
no smarkaus bąjoro vedini, nutarė traukti Žemaitįjon. 
Visi antrą dieną jau nevalgę, bet blogiausia, kad turi 
du sužeistus, kuriems darosi sunku patiems bepaeiti.

Damazienė bernui padėjo valgyti, o Damazas su 
Kupriuku privertė drangas šiaudų sužeistiesiems, Da
mazienė įmetė į maišą paltį lašinių, kumpį, du kepa
lus duonos, sūrių, puodą sviesto. Kupriukas pakinkė 
porą arklių.

Į vežimą lipančio berno Damazas dar paklausė: 
— Ar šautuvo dar nepamatei?
— Tebeturiu. Tik nenorėjau kaime su šautuvu rody

tis. Parako tai jau kaip ir nebeturiu.
— Palauk, — ir po valandėlės 

šeliais.
grįžo su dviem mai-

t

Čia ir parako ir prie parako. Su vienu paraku kazo
ko nenuversi, — ir tuoj pridėjo: — Jau gal ir nujauti, 
kad iš to sukilimo vargu ar kas beišeis. Gal nuvežę 
sužeistuosius grįžkite abu.

Bet bernas bįjojo.
— Visi juk žino, kur išėjau. Žino ir rusai. Nelaikys. 

Tuoj ateis ir pasiims. Verčiau tegu ateina į mišką, — 
šyptelėjo.

— Dėl rusų gali nebįjoti. Iš kur jie sužinos. Kas 
jiems liežuvį pakiš?

— Atsiras.
— Ne iš mūsų sodžiaus. Bet kaip sau nori. Dabar ar 

po visam, tau pas mane vieta visada yra.
Paplojo bernui per petį, Kupriukas timptelėjo va

delėmis, ir išdardėjo iš kiemo.
Damazas, pasirėmęs ant vartų, ilgai klausėsi. Iš 

pradžių girdėjo vežimą dardant, paskum tik vieną kitą 
barkštelėjimą, paskum visiškai nieko, lyg kas būtų pa
ėmęs jį ir sustabdęs. Tik kai išgirdo Liaudiškio šunį lo
jant, spėjo, kad vežimas jau pasiekė pamiškę. Toliau 
važiuos kelučiu per eglynėlį, per jau pradžiūvusią An
tano balą į eglyną, kuriame laukia sukilėliai. Paskum 
linįja į vieškelį, vėliau per laukus į kleboniją. Kupriu
kas pats gerai žino kelius, bet Damazas vis tiek įspėjo, 
kad į kleboniją važiuotų per laukus. Per miestelį gali 
sustabdyti pažiūrėti kas vežime.

Be vidurnakčio ar net be paryčių vežimo grįžtant ne
laukė. Jeigu pačiam Kupriukui reikės sužeistuosius 
kur toliau iš klebono vežti, tai gera galėjo ir įdienoti. 
Laiko buvo daug, bet lova Damazo netraukė. Parymo
jęs ant vartų, išėjo į pakluonę. Iš ten dieną buvo maty

Neplėskite NATO, šaukė 
Kremlius, po subyrėjusios So
vietų Sąjungos tapęs Rusįjos 
vadovų buveine. Kam krėsti 
juokus, kai iš rytų nė jokio 
pavojaus Europai nebėra, ti
kino Vašingtoną nauji Rusi
jos vadovai, megzdami pir
muosius ryšius su Amerikos 
sostine. Kalbėkime apie rim
tus dalykus, sakė jie. Va
šingtonas nekreipė į juos dė
mesio. Neplėskite šios karinės 
sąjungos į buvusios sovietuos 
satelitus, ypač Maskvai prik
lausiusias respublikas, ir 
kumščiu grasindamas, ir mei
liai apkabindamas, Jelcin tie
siog maldavo JAV prezidentą 
Clinton. Ir Kremliui nepasi
sekė: į NATO buvo priimtos 
Lenkįja, Čekija, Vengrija ir 
mintis priimti Baltįjos vals
tybes buvo perduota dabarti
niam prezidentui Bush. Rusįja 
čia, bent iki šiol, žodžių mūšį 
pralaimėjo.

Nestatykite priešraketinės 
gynybos įrangos, nes tai drau
džia prieš trisdešimt metų So
vietų Sąjungos — JAV pasi
rašyta sutartis, taip pat kie
tai spaudė Ameriką naujas 
Rusįjos prezidentas Putin, net 
naujom sąjungom grasinda
mas. Prezidentas Bush irgi 
nekreipė dėmesio, aiškinda
mas, kad tokia įranga būtina 
ginti Ameriką nuo piktų 
kraštų, pikčiausius jų net blo
gio trejetuku įvardinęs. Tarp 
tų piktų buvo ir Iranas, su 
kuriuo Maskva draugiškai su
gyveno, rėmė ir statė jam 
branduolines jėgaines. Va
šingtonas reikalavo tų jėgai
nių statybą sustabdyti, nes 
įrangai tiekiamos medžiagos 
ir technologija galėjo būti nau
dojamos ir branduoliniams 
ginklams gaminti.

Rusįja silpna: karinės jėgos 
menkos, krašte skurdas, poli
tikoje maišatis, praėjusį mė
nesį plačiai skleidžiamais ra
šiniais Vakarus tikino Rusi
jos žinovas, patyręs JAV poli
tikas Zbigniew Brzezinski. 
Taigi Vašingtonui dėl savo 
politikos nėra ko bįjoti. Ir ne
bijojo. Jo dėmesys — Rusįjos 
energijos šaltiniai dėl kurių 
naudojimo bendram gėriui da
bar vyksta derybos. Su šios 
srities žinovais tartis liepos 
pabaigoje į Maskvą skrido 
JAV Energįjos departamento 
vadovas Spencer Abraham.

Ir čia kirto perkūnas. Ab
raham kelionės išvakarėse 
Rusįjos valdžia paskelbė do
kumentą, pranešantį apie pa
ruoštus naujus planus Irane

baigti 800 mln. dol. vertės 
branduolinę jėgainę prie Per
suos įlankos esančiame Bu- 
sheher mieste ir pastatyti dar 
penkias naujas, rašė „New 
York Times” rugpjūčio 1 d.
„Mes seniai žinome Irano 
tikslą įsigyti branduolinius 
ginklus, todėl mes prašėme 
Rusįją šioje srityje su šiuo pik
tu kraštu nutraukti bendra
darbiavimą ir neteikti nei ži
nių, nei paslaugų, įgalinančių 
jį atomines bombas pasiga
minti*, — pyko į Maskvą 
skrisdamas Abraham. Šis pla
nas rodo, kad Rusįja į tai ne
kreipė dėmesio, teigė jis. Ką 
toks Kremliaus užmojis reiš
kia?

Elgesys tiesiog akiplėšiškai 
drąsus, ir jo negalėtum pava
dinti kitaip, kaip tik atkirčiu 
Amerikai dėl nepaisymo čia 
minėtų Rusįjos reikalavimų 
neplėsti NATO ir nestatyti 
priešraketinės uždangos. Kaip 
jūs mums, taip mes jums. O 
gal dar svarbiau — Kremliui 
reikia nauju sąjungininkų at
spirčiai prieš iš jos įtakos Ry
tų Europą ištraukiančią Ame
riką. Tačiau ar ne per daug 
rizikinga tokiam sąjunginin
kui sudaryti sąlygas pasiga
minti branduolinius ginklus? 
Juk taip ginkluotam Iranui 
gali kilti noras ne tik Vašing
toną, bet ir Maskvą atomais 
padaužyti. Nejaugi tokios gali
mybės Maskva nenujaučia, o 
jeigu ją priima, tai kokį žaidi
mą ji žaidžia? Statyba blefuo
jant išgąsdinti Ameriką ir iš
sireikalauti iš jos nuolaidų? 
Gerai, tarkim, sako Rusįjos 
prezidentas Vladimir Putin 
JAV prezidentui George Bush, 
atšauksiu savo planą Irane, 
bet taip pat, kaip reikalavo 
Jelcin, sustabdyk NATO plėt
rą, arba, jeigu jau tai nebeį
manoma, prižadėk ten neįsi
leisti Baltįjos valstybių. Ir ką 
tada Bush pasakytų? Nors ir 
nujausdamas, kad tai yra tik 
Putin blefas, ar dar kartą 
drįstų numoti ranka, kaip nu
mojo į čia minėtus kitus du 
reikalavimus? O jeigu Va
šingtonui ranka numojus, 
Kremlius jėgaines stato, ką 
tada JAV prezidentas daro? 
Tad ar čia nesislepia dar vie
nas pavojus Lietuvai užkirsti 
kelią į NATO? Iki Prahos kon- 
ferencįjos dar trys mėnesiai, ir 
Baltįjos kraštų į NATO įleisti 
nenorinti Maskva dar daug 
kliūčių gali pristatyti! Ar pa
kaks Vakarams noro ir jėgų 
jas visas nugalėti?

ti vieškelis. Užvakar metė juo pralekiantį būrį raite
lių. Iš tolo smaku buvo pasakyti, bet Damazui atrodė, 
kad tikrai kazokai. Dabar, parimęs ant tvoros, pagal
vojo, kad galėjo būti ir žvalgai tų, kurie išblaškė berno 
pasakotus sukilėlius. Bet ir žvalgai ne ką tegali suuos
ti. Daugumas žmonių negali susikalbėti, o tiems, kurie 
ir galėtų, daug lengviau pasakyti: „Nemačiau, negir
dėjau”.

Vieškelis irgi atrodė tuščias —jokio garso. Jeigu kas 
važiuotų, tokiam tylume būtų girdėti. Nebent tik žin- 
ginėle slinktų. Po geros valandos tikrai pasigirdo ve
žimas, paskum kitas. Damazas ausimis nulydėjo, kol 
Dvarelių šunes ėmė loti. Ir lojo, kol išlydėjo į kaim^

Dar kiek pastovėjęs, sugrįžo į kiemą ir atsisėdo pa
šaly ant suolo. Po kiek laiko klebtelėjo durys. Išėjo Da
mazienė.

— Negabu užmigti, — tyliai prašneko. — Vis galvo
ju, kad ir tu, ko gera, būsi išvažiavęs.

— Ir aš galvoju, kad būtų buvę geriau. Tada žino
tum, kur esi ir ką veiki. O dabar, jeigu pagautų su 
sužeistaisiais. Gaila būtų ir tų vyrų, ir Kupriuko, ir 
arklių. Paliktum kaip be rankų.

— Ar manai, kad to užtektų?
— Gal ir neužtektų, jeigu sužinotų, kieno vežimas ir 

arkliai.
— Kur nesužinos. Visi žino, kad Kupriukas savo nė 

palaikės kumelės neturi.
— Abu nutilo.
— Darosi žvarbu, — po geros valandėlės prašneko. 

— Eik nors bluostą sudėsi, kol kas bus.
Bus daugiau
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Lietuvių pėdsakai Amerikoje

ALGIMANTAS GEČYS: 
GYVENIMAS BŪVO ĮDOMUS

Astuonių dienų kelionėje po 
Pennsylvaniją, ieškodamas 
lietuvių pėdsakų, mūsų eks
pedicijos trijų moterų kolekty
vas sutiko daug įdomių žmo
nių. Vienas iš susitikimų 
įvyko Phįladelphijos priemies
tyje. Pietų buvome pakviestos 
pas JAV LB Krašto valdybos 
pirmininką Algimantų Gečį ir 
valdybos sekretorę Teresę Ge
čienę. Šiuose puikiuose na
muose gavome ir daug infor
macijos apie to krašto lietu
vius, nes abu šeimininkai nuo 
jaunystes yra veiklūs lietuvių 
visuomenės nariai. Teresė 
Gečienė - yra buvusi JAV LB 
Philadelphijos apylinkės pir
mininkė, Algimantas Gečys - 
krašto valdybos vadovas iš 
viso jau trečių kartų.

Pačio Algimanto Gečio bio
grafijoje yra toks įdomus fak
tas. kuris gali būti ne visiems 
žinomas, o istorijai kada nors 
bus reikalingas. 1949 m. su 
tėvais atvykęs iš Vokietijos į 
Philadelphijų ir čia pabaigęs 
gimnaziją, studijoms gavo 
..Laisvosios Europos” stipen
dijų. Mokėsi Drexelio institute 
i dabar universitetas ). Ši sti
pendija buvo duodama pa
vergtų kraštų studentams, lin- 
kusiems į visuomeninę veiklą. 
O A. Gečys jau buvo veiklus 
ateitininkas ir patekęs į LB 
apylinkės valdybų.
- Kaip vėliau paaiškėjo, - 

pasakoja A. Gečys. - stipendi
ja buvo susieta su Amerikos 
žvalgybos pinigais. Viena iš 
sąlygų ją gauti buvo: jeigu 
kada nors prireiktų, turėjome 
sutikti važiuoti į savo kilmės 
kraštus ir ten darbuotis savo 
kraštui. Mus kartą per metus 
pakviesdavo į Niujorką, į to
kius; indoktrinavimo kursus. 
Stipendininkų lietuvių buvo 
kokie 6-7. Jų tarpe — ir jau mi
ręs prof. Vytautas Vardys. Po 
poros metų, paaiškėjus, kieno 
tie pinigai, JAV Kongresas sti
pendijas nutraukė, bet aš jau 
buvau baigęs du kursus ir 
galėjau verstis pats. Tuo 
metu veikiau Lietuvių stu
dentų sąjungoje ir buvau iš
rinktas į centro valdybą, vado
vavau visuomeniniam-politi- 
niam skyriui.

Iš Algimanto Gečio, Phila- 
delphijoje praleidusio 50 me
tų. išgirdome ir daugiau uni
kalių paliudijimų.

- Mes atvažiavę čia radom 
gan stiprų lietuvišką intelek
tualini branduolį - profesoria
vo Antanas Salys, Pennsylva- 
nijos universiteto Baltų-slavų 
departamentui vadovavo švei
caras prof Alfredas Sennas, 
kuris buvo dėstęs Lietuvoje, 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete. Dėstė prof. Vincas 
Krėvė-Mickevičius. Jie mums 
padėjo. Įsikūrė pirmiausia va
dinama Philadelphijos Tremti

Sv Andriejaus parapijos Philadelphijoje klebonas Petras Burkauskas 
prie altoriaus

nių draugija, 1950-1951 m. 
persiorganizavusi į Lietuvių 
Bendruomenės apylinkę, ku
riai vadovavo ilgus metus 
reiškęsis Balys Raugas. Mes 
nesam tokie gausūs, bet tu
rime tris lietuviškas parapi
jas. Iš jų tik Šv. Andriejaus 
parapijoje susibūrę daugiau 
kalbančių lietuviškai, bet ir 
kitos įrašytos kaip lietuviškos, 
nes jų šaknys lietuviškos. Ar
kivyskupija nesiryžta jų užda
ryti. Įdomu,- kad dabartinis 
kardinolas, jis -kartu ir arki
vyskupas, prieš tai buvo Pitts- 
burgo vyskupu. Ten jis už
darinėjo tautines parapijas ir 
dėl to netgi turėjo didelių bė
dų, ypač uždarant lietuvių 
parapiją Homsted, PA (buvo 
straipsnių spaudoje, demonst
racijų). Paaukštintas ir atkel
tas į Philadelphiją jis pasirin
ko nekonfrontacijos kelią ir 
bažnyčių neuždarinėja, — pa
sakojo A. Gečys.

Į klausimą, kiek geriausiais 
laikais po II Pasaulinio karo 
Philadelphijoje galėjo būti ak- 
tyvesniųjietuvių, jis atsakė:
- Didžiausias renginys buvo 

apie 1953-1954 m., kada buvo 
suruoštas priėmimas tiems, 
kurie mus priėmė - senie
siems imigrantams. Pokylis 
vyko gražioje, didelėje salėje ir 
dalyvavo arti 3,000 žmonių. 
Naujai atvažiavusieji pirko bi
lietus ir kvietė savo sponso- 
rius. Gegužinėse, būdavo, su
sirenka apie 1,000, bet paskui 
mažėjo ir mažėjo... Dabar 
gegužinė sutraukia 250-300 
žmonių. Senieji išmirė, išvyko 
į Floridą, o vaikai tuo jau ne
besidomi. Bet dabar vilčių 
teikia naujai atvykstantys, 
sekmadienio mišiose jie suda
ro apie pusę dalyvaujančių. 
Manau, proceso nereikia sku
binti, kai mūsų tėvai atva
žiavo, irgi nebuvo tokie uolūs 
jungtis į parapijas, jie kūrė sa
vas organizacijas - skautus, 
ateitininkus. Lietuvių Bend
ruomenę. Mes, atvykę į Phila
delphiją, neradome čia pagrin
dinių lietuviškų organizacijų, 
nebuvo ir ALTo skyriaus; 
BALFas rūpinosi šalpa. Lietu
vių Bendruomenei atiteko po
litinė, kultūrinė ir švietimo 
veikla. Ir dabar taip yra. Phi
ladelphijoje Lietuvių Bend
ruomenė yra gerai įsipilieti- 
nusi. Mes turime jaunų žmo
nių, to mums gali pavydėti di
dieji lietuvių telkiniai. Di
džiuojamės, kad čia kilo ne
mažai LB krašto valdybų. 
Prasidėjo nuo' Vytauto Volerto 
1970 m., kada jis atėjo pirmi
ninkauti. Jį sekė Juozas Gai
la, kuris tuo metu gyveno 
Philadelphijoje. Po to trejus 
metus pirmininku buvau aš; 
po Vytauto Kutkaus iš Detroi
to, dr. Antano Butkaus iš Cle
velando, LB centras vėl grįžo į

JAV LB Kultūros tarybos ekspedicijos „Lietuvių pėdsakai Amerikoje* da
lyvės svečiuose pas Teresę ir Algimantą Gečius Philadephijoje (sėdi iš 
kairės): Julija Dantienė, Teresė Gečienė; stovi: Algimantas Gečys, Marija 
Remienė, Aušrelė Sakalaitė.

Philadelphiją: vieną kadenciją 
dalinomės mes su Vytautu Vo- 
lertu; pertraukėlė - dr. Anta
no Razmos valdyba Čikagoje - 
- ir tada mūsiškio, jauno 
veikėjo Vyto Maciūno; po 
dviejų Reginos Narušienės 
Čikagoje kadencijų, LB val
dybą vėl teko perimti man.

Toliau pokalbyje grįžome 
prie unikalaus reiškinio imi
grantų istorijoje - Baltų-slavų 
departamento Pennsylvanijos 
universitete.

- Čia yra viena didžiausių 
užsienyje lietuviškų knygų 
bibliotekų. Jos pagrindą suda
ro ministro kun. Kazimiero 
Šaulio archyvai, kurie buvo 
nupirkti prof. Alfredui Sennui 
tarpininkaujant. Ir po to daug 
dėmesio buvo skiriama pil
dant K. Šaulio biblioteką bei 
archyvą. Buvo motyvuojama 
tuo, kad tai reikalinga Baltų- 
slavų departamentui. Univer
siteto bibliotekoje darbavosi 
rašytojas dramaturgas dr. 
Kostas Ostrauskas ir prof. 
Vincas Maciūnas. Philadel
phijoje gyveno, profesoriavo ir 
mirė rašytojas Vincas Krėvė- 
Mickevičius. Jį dažnai tekda
vo matyti, susitikti, jis studen
tams paskaitydavo paskaitė
lių. Buvo labai įdomu. Po jo 
mirties visuomenė rinko lėšas 
jo paminklui...

Čia reikia įsiterpti į A. Gečio 
pasakojimą ir pasakyti, kad 
išeivįja liko gerokai įskaudin
ta, kai jau laisvos Lietuvos 
metais V. Krėvės palaikus 
pervežant į Lietuvą, nebuvo 
paimtas kartu vežti ir šis pa
minklas. Subartonyse, Varė
nos rajone, kur yra palaidotas 
„Dainavos senų žmonių pada
vimų” autorius, jam pastatyta 
medinė I. Užkurnio skulptūra.

Pradėję gilintis į V. Krėvės 
imigracinį laikotarpį, sužino
jome jo atsiradimo Amerikoje 
aplinkybes, kurios tikriausiai 
nežinomos ir literatūros istori
kams. Pasakoja Algimantas 
Gečys:
- Į Ameriką V. Krėvę iš

kvietė prof. A. Sennas. Kai A. 
Sennas profesoriavo Lietuvoje, 
jis buvo ne vienintelis švei
caras Kaune. Tuo metu profe
soriavo ir Juozas Eretas (jie 
abu buvo vedę lietuvaites), ku
ris buvo visų mėgiamas, dir
bęs su ateitininkais, organiza
vęs sportą. Prof. A. Sennas 
buvo mokslo žmogus. Atsisto
jus ant kojų Lietuvai, prof. A. 
Sennūi susidarė opozicija, 
Kaune buvo pradėti rinkti 
parašai jį išstumti (apie 1934- 
1935 m.). V. Krėvė-Mickevi
čius, prof. Antanas Salys, Vin
cas Maciūnas ir kt. atsisakė 
prieš jį pasirašyti. Po karo A. 
Sennas tuos, kurie jį rėmė, 
prisiminė, susirado Vokieti
joje, DP stovyklose, ir dėjo 
pastangas iškviesti į Ameriką. 
Vienus Baltų-slavų departa
mente įdarbino profesoriais, 
kitus - bibliotekoje. Jie visi 
atvažiavo keliais metais 
anksčiau už mus pagal darbo 
sutartis.
- Prisimenu, - toliau pasa

kojo A. Gečys, - ir A. Sennas,

ir A. Salys, ir V. Krėvė, ir prof. 
Antanas Vasys, katalikų vei
kėjas, vesdavo kursus, kurie 
vykdavo kartą per savaitę. Tai 
nebuvo mokykla, bet savotiški 
aukštesnieji lituanistiniai kur
sai. Krėvė kalbėdavo ir poli
tiniais klausimais, pvz., apie 
savo susitikimus Maskvoje su 
Molotovu. Jie visi dirbo moks
linį darbą. Pvz., Salys su Sen- 
nu dirbo prie „Lietuvių kalbos 
žodyno”. Įdomu, kad prieš 
mėnesį našlė Sofija Salienė, 
kuri gyvena St. Petersburge, 
mums atsiuntė Lietuvoje iš
leistą pašto ženklą Antanui 
Saliui pagerbti. (Kitais metais 
planuojama išleisti ir J. Ere
tui skirtą pašto ženklą.)

A. Gečys paminėjo, kad Bal
tų-slavų departamente dokto
ratą įsigijo garsus moks
lininkas William Schmalstieg, 
dėstęs Pennstate, centrinėje 
Pennsylvanijoje’ kuriam Vil
niaus universitetas yra sutei
kęs garbės daktaro vardą; 
Rochester universiteto prof. 
Antanas Klimas, rašytojas dr. 
Kostas Ostrauskas, buvęs 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorius prof. Bro
nius Vaškelis ir kt.

Šiuo metu Pennsylvanijos 
universitete dar veikia Baltų- 
slavų katedra, bet studentų, 
studijuojančių ,, lituanistiką, 
jau nebeatsiranda. Kurį laiką, 
tuomet dar jauna visuomeni- 
ninkė, Aldona Pftge vedė lietu
vių kalbos kursą, bet ilgainiui 
pritrūko studentų, nes univer
sitetas brangus, ir kursai buvo 
brangūs. Visi, kas nori, va
žiuoja studijuoti į Čikagą, pas 
Violetą Kelertienę.

Sklaidant Gėčių šeimos vi
suomeninio gyvenimo pusla
pius, kilo klausimas, o kokie 
buvo įdomiausi jų susitikimai. 
Algimantas Gečys:

- Tikriausiai pirmas pateki
mas į Baltuosius Rūmus. Tai 
buvo laikas viceprezidentui 
Gerald Ford dar netapus pre
zidentu. Tuo metu LB krašto 
valdybos pirm. buvo Juozas 
Gaila. Pasitarėme, kad reikia 
gauti pasimatymą, jei ne su 
prezidentu, tai bent su vice
prezidentu. Kolega LB valdy
boje Rimas Česonis pasikal
bėjo su jo sekretore. Po kiek 
lhiko ji atskambino ir pasakė, 
kad tikriausiai pasimatymą ji 
galės sudaryti. Tada Rimas 
klausia, ką mes galėtume jai 
dovanų atvežti. Ji sako: 
„Butelį ‘scoch’ degtinės”. Pa
skirtą dieną vežėmės lietu
višką koplytėlę vicepreziden
tui ir kvepalų bei degtinės 
sekretorei, kurią gyvenime pa
matėme gal 20 metų jauną 
mergaičiukę, nors telefonu ji 
elgėsi 4abai „mandrai”.

Apie ką mes kalbėjome? Tai 
buvo susitikimas su asmeniu, 
kuris po pusmečio ar metų 
tapo prezidentu. Mums, žino
ma, buvo svarbi Lietuvos oku
pacijos nepripažinimo politi
ka, gąsdino artėjantys susiti
kimai su Sovietų sąjungos 
vadovais. Paprastai tokiuose 
susitikimuose buvo prašoma 
remti Lietuvos diplomatines

tarnybas užsienyje, nes jų fi
nansiniai resursai jau buvo 
pasibaigę. Vėliau, kai prasi
dėjo demokrato Jimmy Car- 
ter rinkimų kampanįja, mes 
užmezgėme ryšius ir su jo 
štabu. Mums pavyko Pitts- 
burge susitikti su prezidenti
nių rinkimų dalyviu J. Carter. 
Man tame susitikime neteko 
būti, nes ką tik buvo įvykę 
prezidentiniai debatai tarp 
dviejų prezidentinių kandi
datų ir prezidento G. Ford, ku
ris buvo padaręs neatsargų 
pareiškimą dėl Lenkijos, esą 
Sovietų sąjunga ten nedomi
nuoja. Spaudoje tai buvo pava
dinta nesąmone: iš tiesų sate
litinė Lenkija buvo visiškoje 
komunistų kontrolėje. Mes, et
ninių grupių atstovai, buvome 
skubiai sušaukti į Baltuosius 
Rūmus, į konferencįją su pre
zidentu, kur jis bandė aiškin
tis, ką kalbėdamas turėjo 
omeny. O, kaip minėjau, tą 
patį lytą Pittsburge vyko susi
tikimas su J. Carter. Susitiki
mas buvo toks sėkmingas, kad 
kai jį išrinko prezidentu, mes 
4 metus turėjome priėjimą 
prie Baltųjų Rūmų. Jo štabo 
narė, buvusi vienuolė Viktori
ja Mongyardo, sudarydavo 
mums tokias galimybes.

Vartydami šeimyninį Gėčių 
albumą, užtikome nuotrauką, 
kurią šeimininkai pakomenta
vo: „Pyragų balius*. Kas tai, 
pasiteiravau.
- Ši mintis buvo tuometinio 

krašto valdybos pirmininko 
Vytauto Volerto: vėl reikia 
kažką daryti, kad atkreiptume 
Amerikos dėmesį. Mes krašto

SEIMININKIŲ
KERTELĖ

KAIP PASIRINKTI 
GERIAUSIUS PERSIKUS

Parduotuvėse jau matyti 
šviežių persikų iš pietinių vals
tijų, Kalifornijos. Nors iš pa
žiūros kai kurie atrodo labai 
gražiai — geltoni su raudonais 
„skruostais”, bet kartais, net 
ilgiau palaikius namie, neiš- 
noksta, tik suvysta ir yra ne
skanūs.

Kaip sužinoti, ar persikai 
nuskinti jau užaugę, todėl tin
kamai prinoks, bus saldūs ir 
kvapnūs? Žinovai nepataria jų 
spaudyti, nes vaisiaus minkš
tumas nebūtinai reiškia, kad 
jis išnokęs. Apie persikus gali
ma spręsti ir iš išvaizdos. Jie 
turi būti gražiai apvalūs, gel
toni, ypač prie kotelio, su rau
donais atspalviais. Jeigu per
sikas yra žalios spalvos (ne
paisant, kad dalis rausva), nu
skintas per anksti. Vaisius 
taip pat turi skaniai kvepėti. 
Nereikia bijoti kietų persikų, 
nes jie greitai noksta. Par
sinešus namo, nedėti į šal
dytuvą. Nokinti uždarame po
pieriniame maišelyje (galima 
prie persikų į maišelį įdėti ke
lias obuolių sėklas, jos nokimą 
pagreitina). Prinokusius persi
kus kiek galima greičiau su
vartoti, nes jie po to greitai 
genda.

PERSIKŲ IR GERVUOGIŲ 
PYRAGĖLIAI

3 ir 3/4 puod. pieno
4 puod. šviežių persikų — nu
luptų, be kauliukų, supjaus
tytų skiltelėmis
1 puod. gervuogių*
6 ir 1/2 šaukšteliai cukraus — 
padalinto
2 puod. miltų
1 šaukštelis* kilimo miltelių 
(baking powder)
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 puod. gero alyvuogių alie
jaus >

"Vieton gervuogių galima 
vartoti šviežias avietes, net 
braškes ar kitas uogas.

Įkaitinti orkaitę iki 400

valdyboje turėjome senosios 
imigracįjos asmenį, jau gimusį 
Amerikoje, advokatą Antaną 
Navasaitį. Jis turėjo gerus 
ryšius su senatoriumi Hugh 
Scott, kuris JAV Senate buvo 
mažumos vadovas. Senatorius 
apsiėmė mūsų planuojamą 
priėmimą su lietuviškais ska
nėstais išreklamuoti. Ir iš
laikė žodį - atėjo 22 Amerikos

SKELBIMAI
PASLAUGOS

Al4UMCMjąNAMŲ,SVH<AlIKR
GYVYBES DRAIDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

STASYS CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings”, 

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

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
Landmark 

sol properties

Bus. 773-229-8761 
Res. 706425-7160 
Mofal 77360OŪ2O6 
Pager6303144330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą
• Pensininkams nuolaida

Paruošia Adelė

laipsnių F, Dubenyje sumai
šyti persikus, gervuoges ir 6 
šaukštelius cukraus. Kitame 
dubenyje sumaišyti miltus, ki
limo miltelius, druską ir 1/2 
šaukštelio cukraus. 4 puode
lius pieno supilti į indą ir pa
sidėti — pienas bus vartoja
mas vėliau. Sumaišyti 3/4 
puod. pieno su aliejumi, už
pilti ant miltų mišinio ir at
sargiai sumaišyti, tik kol visi 
produktai susimaišys (neper- 
maišyti). Padalinti tešlą į 4 
dalis, iš jų padaryti 8 pyra
gėlius ir išdėlioti ant neiš
teptos kepimo skardos. Kepti 
karštoje orkaitėje, kol paru
duos, apie 12 minučių.

Karštus biskvitus perpjauti 
per pusę horizontaliai ir kiek
vieną apatinę pusę įdėti į du
benėlį, skirtą desertui. Ant py
ragėlių išskirstyti du trečda
lius paruoštų persikų-gervuo- 
gių. Užvožti antrąja biskvito 
puse ir kiekvieną papuošti li
kusiais vaisiais.

O ką daryti su tais likusiais 
4 puod. pieno? Pienas užpila
mas ant biskvito, maždaug 
taip, kad apsemtų jo apatinę 
pusę. Valgoma su šaukšteliu.

Pastaba: užuot pieno, gali
ma biskvitus papuošti plakta 
grietine arba „Cool Whip”, 
tuomet tų 4 puod. pieno ne
reikia.

PERSIKŲ PYRAGĖLIS
3 vidutinio dydžio gerai prino
kę persikai, nulupti ir su
pjaustyti
1/2 puod. obuolių sulčių
1 dėžutė — 8 uncįjos — suma
žinto riebumo „cream cheese” 
sūrio
1/4 puod. persikų ar abrikosų 
uogienės
2 šaukštai margarino
1 dėžutė (9 uncįjų) „yellow 
cake mix”
2 šaukštai aliejaus 
1 kiaušinis
1 šaukštelis tarkuoto imbiero 
(ginger)

Į 8x8 colių keturkampį kep

senatoriai ir 40 Kongreso 
narių, gal 150 jų štabų .narių. 
Žinote, kartais geriau pažinti 
štabų darbuotojus negu Kon
greso narius ar senatorius, 
nes visus darbus juk atlieka jų 
pavaldiniai.

Iš tiesų, galima sutikti su 
Algimantu Gėčių - gyvenimas 
buvo įdomus.

Audronė V. Šlęudaitė

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.

Help Wanted:

Alexandria Massage 
$10-11 per hour

Call: 312-213-9684.

Window Washers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Wasning. 
Chicago and Milwaukee area.

Tel. 800-820-6155.

tuvą išdėlioti persikų gaba
liukus. Sūrį, uogienę ir mar
gariną išplakti elektriniu pla- 
kikliu ir užpilti ant išdėliotų 
vaisių. Išplakti „cake mix” 
miltus, obuolių sultis, aliejų, 
kiaušinį ir imbierą, užpilti ant 
persikų. Kepti 350 laipsnių F. 
orkaitėje 35-40 min.

KARBONADAS SU 
BULVĖMIS

6-7 nedidelės bulvės
1 šaukštelis druskos
1/4 puod. kapotų svogūnų 
6 kiaulienos karbonadai — 
„pork chops” (ne per stori)
1/8 šaukštelio maltų pipirų
2 šaukštai miltų
2 puod. pieno

Bulves nulupti, plonai su
pjaustyti griežinėliais. Kepimo 
indą ištepti riebalais. Pusę 
bulvių išdėstyti ant dugno, 
apibarstyti druska ir miltais. 
Pakartoti antrą tokią pat eilę. 
Ant viršaus užpilti pieną. Ant 
paruoštų bulvių išdėstyti kar
bonadus, apibarstyti druska, 
pipirais. Kepti 1 ir 1/2 vai. 350 
laipsnių F orkaitėje, kol mėsa 
bus iškepusi.

Marytės receptas

VERŠIENA SU GRYBAIS
1 ir 1/2 sv. veršienos, plonai 
supjaustytos, be kaulų
1 kiaušinis
2 šaukštai pieno
1 šaukštelis druskos 
1 šaukštas sviesto arba mar
garino (gali būti ir alyvuogių 
aliejus)
1 puod. duonos džiuvėsėlių 
1 skardinukė grybų sriubos 
(cream of mushroom soup) 
maltų pipirų — pagal skonį

Kiaušinį išplakti su pienu. 
Mėsą pasūdyti, pamirkyti į 
išplaktą kiaušinį, pavolioti 
džiuvėsėliuose. Kai visi ga
balėliai taip paruošti, pake
pinti karštuose riebaluose, kol 
pageltonuos. Po to sudėti į ke- 

, pimo indą ir užpilti grybų 
sriuba. Jeigu sriuba skardi
nukėje atrodo per tiršta, gali
ma įpilti apie 1/2 puod. lieso 
pieno. Kepti 350 laipsnių F. 
orkaitėje, kol mėsa bus visai
minkšta. Apie 1 vai.

Atsiuntė Marytė
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Trumpai apie viską
. s.

* Biržų pasienio policijos 
pareigūnai sutrikdė kelionę, 
per Lietuvos ir Latvijos sieną į 
atlaidus vykusiam Vatikano 
apaštaliniam nuncijui Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai arkivysku-

ui Peter Stephan Zurbriggen. 
iam aukštam Lietuvoje rezi

duojančiam Vatikano parei
gūnui nebuvo leista perva
žiuoti Germaniškio-Skaistkal- 
nės pasienio perėjimo punkto. 
Jis turėjo vykti per kitą pasie
nio postą. Motyvas — per Ger- 
maniškio Skaistkalnės postą 
gali vykti tik Lietuvos ar Lat
vijos piliečiai. <lr, Eitai

* Kauno miesto savival
dybės valdyba neturtingoms 
daugiavaikėms šeimoms nu
sprendė skirti vienkartines 
pašalpas, skirtas pasiruošti 
artėjantiems mokslo metams. 
Socialiai remtinos šeimos, ku
rios augina 3 ir daugiau vai
kų bei turi mokyklinio am
žiaus atžalų iki rugsėjo mėne
sio galės gauti po 50 litų kiek
vienam mokyklinio amžiaus 
vaikui. Vienkartinės pašalpos 
bus skirtos daugiavaikėms 
šeimoms, kurių pajamos vie
nam šeimos nariui yra ma
žesnės nei 135 litai. <bns>

* Rimas Kurtinaitis, bu
vęs legendinio Kauno „Žal
girio” ir Lietuvos krepšinio 
rinktinės žaidėjas, rengiasi 
kelti Azerbaidžano krepšinin
kų meistriškumą. Lietuviui 
trenerio pareigas siūlo Baku 
NTD komanda. .ilr, Eitai

* Lietuvos įmonė „Vil
niaus prekyba” Latvijoje ati
dariusi 32-ąją savo parduotu
vę, tapo didžiausiu mažmeni
nės prekybos tinklu Latvijoje, 
aplenkdama „Rimi”. Iš viso 
Latvijos rinkai „Vilniaus pre
kyba” tiekia maždaug 30 Lie
tuvos gamintojų prekes. <r. Eitai

* Tarptautinis Vilniaus 
oro uostas jaučia pagyvėji
mą — birželį čia pastebėtas 
didžiausias mėnesio keleivių 
srautas, o liepos 17-ąją Izrae
lio oro bėndrovės „El-AL” lėk
tuvas „Boeing 757” į Vilnių 
atskraidino rekordinį keleivių 
skaičių — 215. Birželį prasi
dėję Izraelio oro bendrovės 
„El-AL” reguliarieji užsako
mieji skrydžiai į Vilnių turėtų 
būti vykdomi iki žiemos.

* Netikėtai padidėjęs ke
leivių iš Tel Avivo srautas 
pagyvino Druskininkų ekono
miką. Druskininkų meras Ri
čardas Malinauskas sakė, kad 
kurorte poilsiaujantys žydai 
ėmė supirkinėti butus. Vieno 
ir dviejų kambarių butų pa
siūlos mieste beveik neliko. 
Miesto valdžia suka galvą, 
kaip pagerinti pramogų vers
lą. I LR, Elta)

♦ Vilniaus savivaldybė jog jūros žinduolis nuklydo 
bendradarbiaus su „Micro- toli į gėlus upės vandenis? 
soft”. <*. Elta)

ATSISVEIKINO SU POETU
Atkelta iš 3 psl.
O metai buvo lemtingi — pas
kutinieji prieš Kovo 11, metai 
galutinio apsisprendimo: „Ne
priklausomybė — dabar”. Ir 
Brazdžionio atvykimas, Braz
džionio susitikimai visoje Lie
tuvoje buvo tartum koks poli-

Poeto Bernardo Brazdžionio karstas Petrašiūnų kapinėse Eltos nuotr

* Lietuvos farmacijos są
jungos vadovas Eduardas 
Tarasevičius siūlo depolitizuo- 
ti Sveikatos apsaugos minis
teriją. „Sveikatos apsaugos 
ministras neturi būti politinės 
partijos narys”, pareiškė E. 
Tarasevičius. Dabartinis mi
nistras Romualdas Dobrovols
kis, kurį į vyriausybę delegavo 
Naujoji sąjunga (NS, socialli
beralai), yra šios partijos na
rys. Pastaruoju metu kilo ne
maža diskusija dėl jo kompe
tencijos, nepasitenkinimą jo 
veikla yra pareiškęs preziden
tas, opozicinė Liberalų sąjun
ga pareikalavo ministro atsi
statydinimo. (BNS)

* Valstybės valdoma elek
tros energijos perdavimo 
bendrovė „Lietuvos energija”, 
šią vasarą pradėjusi ekspor
tuoti elektrą į Lenkiją, nuo 
metų pradžios jos iš viso eks
portavo 3,845 mlrd. kWh — 
keturis kartus daugiau, paly
ginti su tuo pačiu 2001-ųjų lai
kotarpiu. (BNS)

* Farmacijos įmonė nu
sprendė tapti Kauno zoologi
jos sodo gyventojo — juodojo 
Amerikos lokio Suodžio — glo
bėju, o pradinė mokykla 
„Ąžuolas” toliau rūpinsis liūte 
Simba. Metams globos sutartį 
pasirašiusi farmacijos įmonė 
„GlaxoSmithKline” skirs lėšų 
lokio maitinimui. Vieno lokio 
mitybai metams reikia 4,000 
litų. Rugpjūčio mėnesį sutartį 
liūtės Simbos rėmimui pratęsė 
pradinė mokykla „Ąžuolas”. 
Visi moksleiviai pagal galimy
bes kas mėnesį aukoja- žvė
rių karaliaus mitybai. Kauno 
rajono ūkininkai ir viena že
mės ūkio bendrovė jau dova
nojo sodui 1.5 tonos grūdų bei 
žolės, o Lietuvos daržininkys
tės ir sodininkystės institutas 
— 500 kg grūdų ir 3.5 tonos 
šieno. ibns)

* Vienas populiariausių
lietuvių kino ir teatro ak
torių Algimantas Masiulis 
Kauno medicinos universiteto 
klinikose ištvėrė dvi širdies 
operacijas. Teatre sukūręs 
daugiau nei 150, o kine — 90 
vaidmenų aktorius A. Masiu
lis nežada taip lengvai pasi
traukti iš scenos. ir, eiui

* Stoniškių seniūnįjos 
Rūkų kaimo gyventojas
Viktoras Milišauskas su savo 
dukromis atvažiavo prie Ne
muno ties Lazdėnų kaimu iš
simaudyti. Vos įbridę į vande
nį nustebo — netoli kranto pa
matė... išdykaujantį nemažą 
ruonį. Klaipėdos jūrų muzie
jaus Jūrų žinduolių ir paukš
čių skyriaus vedėjas Arūnas 
Grušas, sužinojęs apie šį įvy
kį, labai nustebo: kas atsitiko,

a
tinis sutvirtinimo sakramen
tas.

„Girdėkim, tą balsą, tą dva
sią, tegul jo vėlė nemarūnė 
būna su mumis ir tepadeda 
mums teisingiau suprasti ir 
teisingiau gyventi”, — sakė 
Vytautas Landsbergis.

* Lietuva iki šiol nesu
laukė jokios oficialios reak
cijos į praėjusią savaitę JAV 
bendrovei „Williams Interna
tional” pateiktą pasiūlymą dėl 
75 mln. JAV dol. paskolos 
„Mažeikių naftai” perfinansa- 
vimo. „Šiuo metu vyksta susi
rašinėjimas su ‘Williams’, ta
čiau oficialaus pasiūlymo JAV 
bendrovė kol kas nepateikė”, 
teigė Finansų ministerijos pa
reigūnai. (BNS)

* Didžiausia Baltijos 
valstybėse stalų gamintoja 
bendrovė „Šilutės baldai”, dar 
gaminanti ir virtuvės baldus 
per septynis šių metų mėne
sius pardavė baldų už 30.323 
mln. litų — 4.6 proc. daugiau 
nei pernai tuo pat metu. ibnsi

* Anot Krašto apsaugos
ministerijos užsakymu at
liktos visuomenės nuomonės 
apklausos, beveik 65 proc. Lie
tuvos gyventojų dabartinę Lie
tuvos kariuomenę vertina tei
giamai, 75 proc. sutinka su 
teiginiu, kad dabartinė ka
riuomenė yra visiškai kitokia, 
nei buvusi sovietų. 70 proc. 
apklaustųjų sutinka, kad iš
laidos krašto apsaugai būtų 
numatytos valstybės biudžete, 
70 proc. mano, kad kariuome
nė Lietuvai reikalinga, nes tik 
joje galima parengti jaunuo
lius ginti valstybę. ibnsi

* Nors statistikai teigia, 
jog dėvėtų daiktų pardavi
mo apimtys po truputį ma
žėja, apklausa parodė, kad 
dėvėtus drabužius ir kitus 
daiktus perka beveik pusė 
Lietuvos gyventojų. Kaip pa
aiškėjo iš žurnalo „Veidas” 
užsakymu viešosios nuomonės 
ir rinkos tyrimų studįjos 
„Spinter” atliktos apklausos, 
dėvėtų daiktų ir drabužių par
duotuvėse apsiperka 47.6 
proc. gyventojų — iš jų 18.9 
proc. tai daro dažnai, o 28.7 
proc. — kartais. Kadangi ap
klausta buvo tik penkių di
džiausių miestų gyventojai, 
spėjama, jog to paties paklau
sus kaimo žmonių, paaiškėtų, 
kad dėvėtus drabužius ir daik
tus perka daugiau nei du 
trečdaliai Lietuvos gyventojų.

* Lietuvio nusikaltėlio
stereotipas įsivyrauja Ispa
nijos žiniasklaidoje — valsty
biniame dienraštyje „EI Mun- 
do” pradėtas spausdinti de
tektyvinis apsakymas apie 
nužudytą imigrantą iš Lietu
vos — „Lietuvio byla” („EI ca- 
so dėl lituano”). Apsakyme Is
panijos teisėsaugos pareigūnai 
netoli požeminės automobilių 
stovėjimo aikštelės apžiūri nu
žudyto lietuvio kūną ir žmog
žudystės vietą bei tiria įvykio 
aplinkybes. Apsakymo autorė 
Alicia Gimenez-Bartlett piešia 
imigravusio į Ispanįją lietuvio 
nusikaltėlio portretą: „1967 
metais Lietuvoje gimęs Ri
mantas Lazdelis buvo blondi
nas, lieknas, atletiško kūno 
sudėjimo, dėvėjo sportinį tre
ningą ir avėjo vasarinius bate
lius”. (BNS)

Priglaudė protėvių žemė

JAV LB tarybos pirmininkė 
Regina Narušienė sakė, kad 
B. Brazdžionis savo eiliuotu 
žodžiu „buvo mūsų vilties šal
tinis visur — Lietuvoje, trem
tyje, užsienyje, — ugdydamas 
meilę tėvynei, puoselėdamas 
Lietuvos išsilaikymą, nepri
klausomybės viltis ir jos at
kūrimą. Poeto žodžiai augino 
ir lydėjo vaikystėje, jaunystės 
metais ir brandos amžiuje, 
teikdami prieglaudą sielai at
viru tiesos liudįjimu ir ti
kėjimu Dievu”.

B. Brazdžionio eilėraštis ■ 
„Mano protėvių žemė”, suko-* 
rus jam muziką, laisvajame 
pasaulyje, pasak R. Narušis-, 
nės, tapo antra tautiška gies-,1 
me.

„Dabar Jūs, Bernardai Braz- 
džioni, amžinai ilsėkitės savo 
protėvių žemėje, bet žinokite, 
kad Jūs amžinai gyvensite

A. Sabonis kauniečiams žada 
karjerą baigti „Žalgiryje”

Atkelta iš 1 psl.
Krepšininkas džiaugiasi, 

kad Kauno valdžia nusprendė 
ištiesti pagalbos ranką senas 
tradicijas turinčiai ir šiuo me
tu ne pačius geriausius laikus 
išgyvenančiais Kauno „Žalgi
rio” krepšinio komandai.

„Išgirdęs, kad ir kauniečiai 
parodė savo gerą širdį ir euro
pietiškai brandžią mąstyseną 
bei solidarumą, negalėjau su
silaikyti neparašęs, norėda
mas pasidžiaugti kartu su vi
sais mūsų miesto žmonėmis ir

Prancūzijos pareigūnai pažeidė 
sulaikytos lietuvės teises

Atkelta iš 1 psl.
kaltinamas nusikaltimo pada
rymu, turi teisę, kad jam būtų 
skubiai ir nuodugniai praneš
ta tokia kalba, kurią jis su
pranta, apie pareiškiamo jam 
kaltinimo pagrindą ir moty
vus, taip pat kad jis galėtų 
nemokamai naudotis vertėjo 
pagalba, jeigu jis nesupranta 
ar nekalba teismo procese var
tojama kalba.

Paryžiaus dienraščio „Le 
Parisien” teigimu, šios gali
mybės advokatai ketina imtis 
tuo atveju, jei E. Rumšienė 
nebus paleista dėl kitų prie
žasčių. Tada jie kreipsis į 
Apeliacinį teismą.

( „Edita neturėjo lietuvių 
- vertėjo, o italų, tuo tarpu, kai 
ji labai blogai kalba šia kalba. 
Tai yra anuliavimo motyvas”, 
cituojamas A Varaut.

Dienraščio teigimu, praėju
sią savaitę dėl šios priežasties 

t buvo paleisti du narkotikų 
platintojai iš Slovėnuos.

„Ponia Rumšienė puikiai 
kalba itališkai, ji ten gyvena 
ir aš nematau, kodėl čia ga
lėtų būtų paleidimas į laisvę, 

į remiantis panašia priežas
timi”, „Le Parisien” cituoja 
Bonneville teismo pareigūną.

A. Varaut, kurį cituoja „Le
Pasaulio lietuviai kalbės apie problemas 

ir santykius su Lietuva
Atkelta iš 1 psl. Pasak
PLB atstovo, tikimasi, kad 
kalbėsiantys pagrindinių Lie
tuvos valstybės institucijų pa
reigūnai pristatys valstybės 
valdžios požiūrį į išeiviją, ap
tars konsulinius ir pilietybės 
suteikimo reikalus.

Svarbiausias išeivijos jauni
mo klausimas, G. Žemkalnio 
nuomone, yra nauju lietuviš
kumo išlaikymo kelių paieška.

Dėl gaisro Trakų apylinkėse — klausimai 
prokurorams ir fizikams

Atkelta iš 1 psl.
Jungtinio tyrimų centro, Vil
niaus regiono Aplinkos apsau
gos departamento bei kitų ins
titucijų.

Iš jų gauti duomenys leis 
daryti išvadas apie gaisro ap
linkybes bei padarinius, rašo
ma Aplinkos ministerįjos pra
nešime.

Jūsų dėkingos tautos žmonių liepos 11-ąją — tą pačią die- 
širdyse visame pasaulyje”, —
sakė kalbėtoja.

PLB Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis teigė susitikęs su 
poetu „nesuskaičiuojamai daug 
kartų — pas Buriatuos ir 
Krasnojarsko tremtinius, nuo 
Sibiro iki Argentinos, nuo 
Australuos iki Kanados — vi
sur, kur tik gyvena iięisklaidę 
po pasaulį lietuviai.Jis sakė, 
kad poeto netekus, „liūdime 
kaip nedaloma tautos dalis” 
„tačiau neatsisveikiname, nes 
ne atsisveikinti iš tikrųjų atė
jome. Atėjome pasakyti tai, ką 
gavome. Ką gavome iš jo. Ką 
turime ir ką amžinai turė
sime: meilę Lietuvai, meilę 
lietuviškam žodžiui”, kalbėjo 
G. Žemkalnis.

Šeimos vardu Petrašiūnų 
kapinėse kalbėjusi B. Braz
džionio anūkė Dalytė Lovett 
sakė, kad poeto gyvybė užgeso
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jiems padėkoti”, rašo krepši
ninkas. A Sabonio teigimu, 
tik veikdami drauge — mies
tas ir „Žalgiris” — „galime 
vėl grąžinti į Kauną pergalių 
šventes”.

„Tikiu neabejodamas, kad 
šis labai svarbus miesto val
džios žingsnis padės išsaugoti 
Kaunui, visoje Europoje žino
mam kaip lietuvybės ir Lietu
vos krepšinio sostinė, savo 
garbingą reputacįją”, rašo 
kauniečiams Lietuvos krepši
nio legenda.

Figaro”, teigimu, medikamen
tų transportavimas savo auto
mobiliu tėra paprastas mui
tinės taisyklių pažeidimas, 
„kuris nepateisina įkalinimo”.

„Le Parisien” rašo, kad 30- 
metis R. Rumšas Lietuvoje ta
po didvyriu. „Sekmadienį, lie
pos 28 dieną, kai jo žmona 
Edita buvo tyliai muitininkų 
apklausiama prie įvažiavimo į 
Monblano tunelį su 40 įtarti
nų medikamentų, iš kurių 5 
— dopingu įtariami produk
tai, trečiosios vietos laimėto
jas važiavo Eliziejaus laukais 
su valstybine vėliava ant pe
čių. Po kelių minučių jį telefo
nu sveikino Lietuvos prezi
dentas”, rašo „Le Parisien”.

R. Rumšas pirmadienį iš
platino pareiškimą, kuriame 
pareiškė nesiruošiąs vykti 
apklausai į Prancūziją, „nes 
bylą tiriantis teisėjas atsisakė 
jam suteikti liudininko statu
są”. R. Rumšo teigimu, jo ap
klausa turėtų vykti Italijoje. 
„Noriu turėti galimybę atsa
kyti į pateiktus kaltinimus ir 
išsklaidyti nesusipratimus dėl 
mano moralinių ir sportinių 
įsitikinimų”, Prancūzijos nau
jienų agentūrai AFP sakė dvi
ratininkas.

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2002 m. rugpjūčio 2 
d., St. Mary's ligoninėje, Livonia, MI, staigiai ir netikė
tai mirė mūsų mylimas vyras, tėvelis, brolis, sūnėnas, 
žentas, dėdė, pusbrolis

A.t A.
VYTAUTAS K. POLTERAITIS

Gyveno Plymouth, MI. Gimė 1947 m. lapkričio 4 d., 
Augusdorf, Vokietijoje. J JAV atvyko 1949 m.
Velionis buvo Compuvvare kompiuterių kompanijos kon
sultantas, Detroito sporto klubo „Kovas” vicepir
mininkas, ateitininkas.
Giliame liūdesyje liko: žmona Rita, sūnūs Saulius, 
Linas, Rimas ir dukra Lara, sesutė Danutė ir svainis 
Algis Liaugaudai, dukterėčia Kristina ir sūnėnas 
Tofnas, teta Stasė Bublienė, pusbroliai ir pusseserės — 
Romas Bublys su šeima, Algimantas Bublys su šeima, 
Galia Keblinskaitė, Kęstutis Keblys su šeima, Algirdas 
Keblys, Dalia Naujokaitytė, Gediminas Naujokaitis, 
uošvienė Lydia Skrebutėnienė, svainis Algis Skrebu- 
tėnas, daug kitų giminių ir pažįstamų.
Pirmadienį, rugpjūčio 5 d., velionis buvo pašarvotas 
R.G. & G.R. Harris laidotuvių namuose, Livonia, MI. 
Antradienį, rugpjūčio 6 d., po gedulingų šv. Mišių Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, a.a. Vytautas buvo nulydėtas ir 
palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, MI.

Nuliūdusi šeima

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

„Senoji išeivių karta galėjo 
semtis stiprybės iš istorijos ir 
prisiminimų, tuo tarpu jauni
mui daug sunkiau išmokti 
kalbėti lietuviškai. Todėl 
svarbiausi jam klausimai yra, 
kaip ir kodėl išlikti lietuviais, 
kokia yra lietuvių diasporos 
ateitis, kokios yra naujosios 
išeivijos įtraukimo galimy
bės”, sakė PLB atstovas Lie
tuvoje.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2002 m. rug
pjūčio 3 d., Lomita, CA, mirė mylima mamytė, sesutė, 
močiutė, promočiutė, uošvė

A. f A.
MAGDALENA JASUTIENĖ

Velionė gimė 1906 m. rugpjūčio 4 d., Balsupių kaime, 
Marijampolės apskrityje, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 
53 metus.
Nuliūdę liko dukros — Birutė Prasauskienė ir Mirga su 
vyru Algiu Vaitkum, aštuoni anūkai ir anūkės, vienuoli
ka proanūkių ir proanūkų. Taip pat liūdi sesutės 
Lietuvoje — Zuzana, Aldona, Stasė Gurevičiūtės ir 
Janina Dumčiuvienė.
Atsisveikinimo pamaldos vyks šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Los Angeles, šia tvarka:
Rožinis — ketvirtadienį, rugpjūčio 8 d., 7:30 v.v.
Šv. Mišios — penktadienį, rugpjūčio 9 d., 10 v.r.

Velionė bus laidojama Ali Souls kapinėse, Long Beach, 
CA.
Ilsėkis Viešpaties ramybėje!

Nuliūdusi šeima

Rugpjūčio 2 d. didelis gais
ras įsiplieskė bendrovės „Ega
pris” padangų aikštelėje Žaiz
drių kaime, kur buvo sukaup
ta daugiau kaip 7,000 tonų 
naudotų padangų. Dvi paras 
Trakų rąjonas buvo paskelb
tas ekologinio pavojaus zona. 
Manoma, kad gaisro padaryta 
žala gali siekti 22 mln. litų.

ną, kai žmonai, ištikimąjai jo 
gyvenimo palydovei, poeto ki
taip nevadintai, kaip tik Aldo- 
nyte, sukako 90 metų. Pa
dėkojusi valstybės ir Bažny
čios vadovams už parodytą 
atidumą poeto atminimui, ra
šytojo dukraitė ypač dėkojo vi
siems B. Brazdžionio poezįjos 
mylėtojams, teikusiems poetui 
stiprybės ir tikslų grįžti į Lie
tuvą per paskutinį dešimtme
tį: Jlis visus jus, glausdamas 
prie savo širdies, Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką 
skaitydavo, jūsų laiškus bran
gindavo ir meldėsi už ištver
mę. O tremtinius ir kitus nu
kentėjusius už jo poezįją, jis 
dar tebebučiuoja širdimi”.

Maždaug valandą užtrukęs 
gedulingas susibūrimas kapi
nėse baigėsi Bernardo Braz
džionio balso įrašu, jam skai
tant eilėraštį „Mano protėvių 
žemė”.

A. t A.
ALEKSANDRUI J. KIRILUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo tėvams — 
BALF‘o direktoriui ir Marųuette Parko skyriaus 
pirmininkui ALEKSUI KIRILUI, jo žmonai SOFIJAI, 
broliui JONUI, velionio žrfionai JOYCE su šeima ir 
visiems artimiesiems.

Bendras Amerikos lietuvių šalpos fondas

A. t A.
VYTAUTUI RIPSKIUI

mirus, jo žmonai ZOFIJAI, dukrai VIDAI, sūnui 
STASIUI su šeimomis bei kitiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia joniškiečiai

Valerija Čepaitienė su dukra Giedre 
Antanina ir Jaunius Dagiai 

Eglė ir Algis Eringiai 
Meilutė Eringienė 

Antanina ir Bronius Pranckevičiai 
Irena ir Romas Žuliai

===————-------------- -- -■ ■ ■■■ ■ 1 -.............................

„DRAUGA" atminkime savo'lestamente.
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Beverly Shores, Ind., Šv. 
Onos bažnyčioje šį sekma
dienį, rugpjūčio 11 d., 1 vai. po 
pietų, kun. Kazimieras Am
brasas, SJ, aukos šv. Mišias. 
Vargonais gros muz. Vytautas 
Gutauskas. Apylinkės lietu
viai kviečiami dalyvauti lietu
viškose Mišiose.

Bridgeporte, buvusioje 
Čikagos lietuvių „sostinėje” 
plečiasi statybos darbai! Ne
trukus prie Halsted ir 31-mos 
gatvių sankryžos prasidės 
naujos policijos nuovados sta
tyba. Teigiama, kad netolimo
je ateityje išsispręs lietuvių 
įsteigtos „Ramova” kino teat
ro pastato likimas. Bridgeport 
Village (Bridgeporto pietvaka
rių dalyje) planuojama pasta
tyti daugiau kaip 400 gyvena
mųjų namų.

Lietuvos Vyčiu Vidurio 
Amerikos apygarda spalio 
11-14 d. organizuoja maldinin
kų kelionę autobusu iš Čika
gos į Nekalto Prasidėjimo 
šventovę Washington, DC. 
Maršrutas apims ne tik pabu
vojimą šioje šventovėje, bet ir 
Vašingtono įdomybių apžiūrė
jimą. Kas norės, galės susipa
žinti su Lietuvos Vyčių centro 
valdybos atstovais. Informaci
ją apie autobuso ir viešbučio 
kainas teikia ir registruoja Te
resė Strolienė tel. 708-687- 
1430 . ba Peter Zansitis tel. 
773-626-2023. Registracijos 
mokestis - 20 dol. Susido
mėjusieji šia kelione užsire
gistruokite iki rugpjūčio 15 d.

Lietuvių verslo taryba
(Lithuanian Business Council) 
rengia vėlyvos vasaros geguži
nę rugpjūčio 25 d., sekmadie
nį, nuo 1 vai.p.p. iki 5 vai.p.p. 
Ateitininkų namuose (12690 
Archer Avė., Lemont, IL). Bus 
proga pasivaišinti skaniais 
valgiais ir pasikalbėti su 
bendraminčiais, sužinoti apie 
būsimą Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus delegacijos vizitą 
JAV. Daugiau informacijos 
skambinant Indrei tel. 312- 
337-6293 arba rašant interne
tu indrele@voyager.net

Meno mokyklėlė 2002-
2003 mokslo metams kviečia 
dirbti ne visą laiką (part time) 
dailės, dainavimo (chorve
džius), dramos, kanklių, smui
ko, birbynės -specialistus, tu
rinčius darbo patirtį su vai
kais. Skambinkite tel. 630- 
620-9904 (vakarais).

Meno mokyklėlės sportinių šokių klasės moksleiviai Berta Marčinskaitė 
ir Jonukas Sereikis (dės t Regimantas Beržanskia) dalyvavo „Draugo” va
saros šventės programoje. Jono Kuprio nuotrauka.

Vytautas Mikūnas, gyve
nantis Palos Hights, IL veik
lus ir darbštus Vydūno fondo 
pirmininkas, Stasio Džiugo 
knygų fondui padovanojo di
delį skaičių vertingų knygų 
ir leidinių, kurie bus pasiųsti 
Lietuvos bibliotekoms. Ta pro
ga malonu paminėti, kad Mi
kūnas ir Džiugas yra geri bi
čiuliai nuo 1939 metų, kai 
abu lankė tą pačią mokslo ins
tituciją Kaune.

Nemira Šumskienė, gyve
nanti Chicągo, IL, atsiuntė 
50 dol. auką, skirtą paremti 
a.a. rašytojo Jurgio Jankaus 
užbaigtos knygos „Pušis” iš
leidimą. Aukas galima siųsti 
Lithuanian Writers associa
tion vardu c/o Stasys Džiugas, 
5729 Edge Lake Dr., Oak 
Lawn, IL 60453-4509

„The Sabre Room” - šioje 
elegantiškoje pokylių salėje 
vyks šių metų „Draugo” ru
dens puota, kurioje ruošiasi 
dalyvauti garbingas svečias iši 
Lietuvos. Bilietus į pokylį, ku
ris vyks rugsėjo 29 d., sekma
dienį, galite užsisakyti „Drau
go” administracijoje. „The Sa
bre Room” adresas: 8900 West 
95th Street, Hickory Hills, IL 
60457; tel. 708-598-1200.

Naujos chiropraktikos 
klinikos atidarymas vyks 
rugpjūčio 10 d., šeštadienį, 
nuo 11 val.r. iki 3 vai.p.p. 
Health Connection Chiroprac- 
tic & Rehab Clinic (1000 S. 
State Str., Suite 201, Lock
port, IL 60441; tel. 815-834- 
9075). Atvykę į atidarymą, su
tiksite lietuvę daktarę, kuri 
suteiks patarimų apie sveika
tą, išklausys svečių. Konsulta
cijos - nemokamos. Klinikoje 
taip pat dirba dvi „Thera- 
peutic Massage” specialistės. 
Atidarymo dalyviams nemoka
mai galės būti atliktas trum
pas masažas. Bus ir užkan
džių. Naujosios klinikos spe
cializacija - manualinė ir fi
zinė terapija, nugaros, kaklo 
ir sąnarių gydymas, sporto 
traumos, galvos skausmai, mi
grenos, artritas. Čia teikiami 
patarimai apie dietą ir vitami
nus, alergijas. Visi kviečiami į 
atidarymą!

KALENDORIUS

Rugpjūčio 7 d.: Šv. Sikstas II, 
Šv. Kajetonas; Daumantas, Donatas, 
Drąsutis, Jogilė, Kantautas, Klaudi
ja.

Dr. Elena Marcelionienė (kairėje) ir Aušrelė Sakalaitė - „Draugo” redak
cijos viešnios. Jono Kuprio nuotr.

VAIKAI GERIAUSIAI MOKOSI, KAI JIE 
NEŽINO KAD MOKOSI

Redakcijoje lankėsi viešnios: 
Aušrelė Sakalaitė, JAV LB 
veikėja iš Lemonto, IL, ir dr. 
Elena Marcelionienė iš Lie
tuvos, Vilniaus pedagoginio 
universiteto dėstytoja, pradi
nių mokyklų vadovėlių „Šalti
nėlis” ir „Šaltinis” bendraau
torė. Jos atvyko iš Dainavos, 
MI, kur dalyvavo JAV LB 
Švietimo tarybos rengiamuose 
lituanistinių mokyklų moky
tojų tobulinimosi kursuose. 
Paprašėme abi viešnias atsa
kyti į keletą klausimų.

- Koks Jūsų atvykimo į 
Dainavą tikslas? - klau
siame dr. E. Marcelionienę.

- Atvykau susitikti su Ame
rikos lituanistinių mokyklų 
mokytojais. Kalbėjomės apie 
lietuvių kalbos ugdymą. Aš 
jiems papasakojau, kaip dabar 
nepriklausomoje Lietuvoje 
mes mokome vaikus lietuvių 
kalbos. Papasakojau apie mū
sų naujus vadovėlius. „Švie
sos” leidykla davė atvežti visą 
jų komplektą. Diskutavome 
apie literatūros dėstymą, mo
kymą. Susipažinom ir labai 
mielai bendravom. Pamačiau 
išeivijos mokytojas: kuojos gy
vena, kas čia joms svarbu. Jos 
tikriausiai suprato, kaip mes 
dirbame Lietuvoje. Iš tiesų 
Lietuvoje dabar vyksta švie
timo reforma, ir pradinė mo
kykla, galima sakyti, jau yra 
persitvarkiusi. Dirbam pagal 
visiškai naujas programas ir 
su naujais vadovėliais. Džiau
giamės, kad ugdom vaikus 
mąstančius, kūrybingus.

- Gal galėtumėte palygin
ti, kuo skiriasi ankstesnis 
mokymas ir dabartinis?
- Anksčiau mokymas buvo 

labai gramatizuotas: gramati
kos taisyklės, taisyklės, tai
syklės... Kalbos mokymas bu
vo akademinis. Atskirai buvo 
mokoma kalbos ir atskirai 
skaitymo, literatūros. Ir taip 
visose klasėse nuo antros. Da
bar mokymas yra integruotas.
- Ką tai reiškia?
- Tai reiškia, kad literatūra, 

kaip sako poetas Marcelijus 
Martinaitis, yra kalbos motina 
ir mokytoja. Grožinė lite
ratūra mums labai svarbi, vai
kai skaito literatūros tekstus, 
juos analizuoja, aptaria, pas
kui iš tų tekstų ima kalbos pa
vyzdžius ir mokosi kalbos da
lykų, supažindinami su kalbos 
reiškiniais. Tai yra kalbos ir 
literatūros integravimas.

- Ar vadovėlius turite 
naujus?
- Tai Vidos Plentaitės ir 

mbno lietuvių kalbos va
dovėliai II-III-IV klasėms. Jie 
skirti ir gramatikai, ir lite
ratūrai. Pradėti leisti nuo 
1993 m. Visi nauji. Dabar ren
giam antrą, pataisytą leidimą. 
Šį rudenį išeis visai naujas va
dovėlis II klasei, bet kryptis 
bus ta pati - integruoto moky
mo. Mes atsisakėm gryno gra- 
mat i žavimo, nes vaikams neį
domu kalti taisykles. Jiems 
daug įdomiau skaityti gražų 
kūrinį ir taip mokytis kalbos. 
Ir, manau, kad išeivijos mo
kyklai tai taip pat aktualu, 
gramatikos taisyklėmis nepa
žadinsi vaikų noro mokytis

Man net nepatogu, kiek aš čia 
visiems sudariau rūpesčių: 
manim rūpintis buvo sudaryta 
ištisa programa.

Kreipiamės į Aušrelę Saka- 
laitę, JAV LB Švietimo tary
bos rengiamuose lituanisti
niuose kursuose vadovavusią 
lietuviškai besimokančiųjų 
grupei, prašydami trumpai 
papasakoti, kas gero šiemet 
buvo Dainavoje.
- Mes visuomet turim 3 pro

gramas: pagrindinė yra moky
tojų tobulinimosi; mokytojai 
atvyksta iš visų vietovių. Yra 
kviečiami prelegentai. Šiemet 
mūsų pagrindinė pranešėja 
buvo dr. Elena Marcelionienė 
iš Lietuvos. Buvo ir kitų pa
skaitininkų. Antroji programa 
- vaikučių. Jų buvo apie 50. 
Visiems jiems buvo organizuo
jami žaidimai, šokiai...

- Ar jie tik žaidžia?
- Geriausiai vaikai mokina

si, kai jie nežino, kad mokina
si. Tada jiems smagu, jie 
žaisdami išmoksta ir kitais 
metais vėl nori grįžti. Tai dau
giausia mokytojų, jų giminių, 
kaimynų vaikai, kuriuos jos 
atsiveža kartu su savim.

Trečioji programa - lietu
viškai besimokančiųjų suau
gusių. Prie tos programos dir
bau ir aš. Tokių buvo 3 gru
pės: su pradedančiaisiais dir
bo Vytautas Jonaitis iš Grand 
Rapids, MI, su labiausiai pa
žengusiais - Rūta Udrienė iš 
Jackson, MI, o aš - su viduti
niokais. Mūsų buvo 29 moki
niai - iš labai skirtingų Šiau
rės Amerikos vietovių. Trys 
ketvirtadaliai buvo ne pirmą 
kartą atvažiuojantys, bet vi
suomet jie atsiveža naujų. Ši 
programa auga. Šiemet moki- 
ųių atvažiavo daugiau negu 
bet kada. Įdomiausia, kad jie 
čia taip susidraugauja, kad 
paskui visus metus gyvena 
kaip viena šeima, susiraši
nėja, kartu dalijasi lietuviška 
medžiaga, užsidegę ieško savo 
šaknų ir vis daugiau ir dau
giau nori žinoti apie savo 
kilmės šalį, iš kur atvažiavo į 
Ameriką jų seneliai ir prose
neliai. Jie studijų Dainavoje 
labai laukia.
- Ar visi Jūsų mokiniai 

turi lietuviškas šaknis?
- Būna ir amerikiečių. Štai 

šiemet buvo tokia Rosalie. Ji 
yra ištekėjusi už lietuvio. Ir 
įdomiausia, kad Rosalie dirbo 
pažengusių, o jos vyras lietu
vis - pradinukų grupėje. Ji la
bai domisi ta kalba. Manau, 
dėl to, kad ji labai myli savo 
vyrą ir nori kuo daugiau apie 
jį sužinoti.

Dėkojame už įdomų po
kalbį.

Kalbėjosi
Audronė V. Škiudaitė

lietuvių kalbos.
- Kaip ten Lietuvoje su ta 

švietimo reforma? Girdime 
nuolatines kovas: vieni už, 
kiti prieš.
- Aš daugiau domiuosi pra

dine mokykla ir man labai 
norėjosi, kad būtų pakeistas 
pradinės mokyklos turinys. 
Norėtųsi, kad į pradinę mo
kyklą vaikai eitų su džiaugs
mu. Ji turi būti turtingesnė, 
lengvai pasiekiama - kad 
būtų arti namų arba vaikai 
būtų iki jos pavėžėjami.

- Ką pati pamatėt, išgir
dot Dainavoje?
- Susipažinau su labai mie

lais žmonėmis. Pamačiau, kad 
ir čia žmonės gyvena Lietuva, 
Lietuvos idėjomis ir dėl Lietu
vos, dėl lietuvybės išlaikymo. 
Tikrai nustebau, kad tiek 
daug čia yra to lietuviškumo. 
Visi labai nuoširdūs, tikri Lie
tuvos patriotai. Man atrodo, 
kad mums reiktų labiau ben
drauti. Pvz., man atrodo, kad 
Amerikos lietuvių vaikai 
turėtų daugiau susipažinti su 
Lietuvos grožine literatūra 
vaikams ir vaikų literatūra. 
Mes Amerikos lietuvių rašy
tojų kūrybą vaikams gerai 
žinome, ją skaitome, dedame į 
vadovėlius, vaikai skaito. O 
čia aš mažokai mačiau groži
nės literatūros iš Lietuvos. 
Mes kalbėjome apie tai su Ma
ryte Newsom, ji man davė 
Amerikos lietuvių kalbos pro
gramą, prašė peržiūrėti. Man 
bus labai įdomu susipažinti ir 
gal net pagalvoti, kokią lite
ratūrą galima būtų atrinkti 
vaikams, ypač pradinukams.

- Prašome papasakoti 
apie save.
- Esu Mieldažytė iš Suvalki

jos, iš Skriaudžių parapįjos. 
Vienerių metukų su tėvais bu
vau išvežta į Sibirą, ten pra
leidau 8 metus. Grįžom, mo
kiausi mokykloje, baigiau 
Vilniaus universitetą, lietuvių 
kalbą. Dirbau mokykloje, Pe
dagogikos mokslinio tyrimo 
institute, dabar dirbu Vilniaus 
pedagoginiame universitete. 
Dukra dailininkė - grafikė, 
sūnus dirba su kompiuteriais, 
rengia interneto puslapius, vy
ras - statybos inžinierius.
- Beje, ii kalbos išėjus 

apie kompiuterius - ką Jūs 
manote dėl lietuvių kalbos 
ateities kompiuterizacijos 
laikotarpiu, ar nesilpnėja 
lietuviu kalbos pozicijos?
- Labai gražiai apie tai vie

noje konferencijoje kalbėjo 
prof. Viktorįja Daujotytė. Ji 
sakė, kad lietuvių kalba kažką 
praranda kompiuteriams įsi
skverbus į mūsų gyvenimą. 
Bet nieko nepadarysi, be kom
piuterio šiais laikais neįma
noma išsiversti. Bet yra kuria
mos jau ir lietuviškos progra
mos. *

Atsisveikindama noriu kuo 
nuoširdžiausiai padėkoti JAV 
LB Švietimo tarybos pirminin
kei Dalilei Polikaitienei ir ta
rybos narei bei Dainavos sto
vyklos vedėjai Marytei New- 
som už pakvietimą atvykti, 
Aušrelei Sakalaitei už globą, o 
visoms lituanistinių mokyklų 
mokytojoms - už nuoširdumą.

„Tėviškės" liaudiškos muzikos kapela linksmina „Draugo” gegužinės svečius. Iš kairės: Pranas Kasperaitis, Le
onidas Ragas, Laima Žukienė, Nijolė Penikaitė, Herkulis Strolia, Vytautas Zelenis, vadovė Stasė Jagminienė, 
Alfonsas Seniūnas, Pranciškus Ivinskis, Vytautas Jagminas. Jono Kuprio nuotr.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicągo, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.

TeL 630-257-0200,1 .omont, n.

„ATEITIES ŠYPSENOS”
Kiekvienais metais, nuo pat 

įsisteigimo 1990 m., organiza
cija Lithuanian Mercy Lift 
ruošia metinį lėšų telkimo po
kylį, jau tapusį tradicįja. Po
kylis vyksta rudenį.

Kiekvienais metais iš anks
to LML valdyba ir direktoriai 
svarsto, kur reikalingiausia 
panaudoti - renginio pelną. 
Pernai pelnas skirtas, kartu 
su visu pasauliu, spalio mė
nesį atkreipti dėmesį į Lietu
vos moteris, ypač nuo 40 iki 
65 metų, kad jos pasitikrintų 
savo krūtis. Buvo išleistas ir 
dalinamas leidinukas, kuris 
apšviečia moteris apie krūties 
vėžį. Akcija pradėta nuo Mo
tinos dienos gegužės mėnesį. 
LRTV ir žiniasklaida prisidėjo 
prie šios akcįjos ir generalinis 
direktorius Valentinas Milak- 
nis sakė, kad toliau propaguos 
mūsų projektus. Spaustuvė 
„Vox Populi” Vilniuje prisi
dėjo prie LML akcijos ir dau
gina nemokamai leidinukus. 
Leidinukas buvo išspausdin
tas dienraščio „Draugas” 
spaustuvėje, ragindamas mo
terims išsikirpti ir sekti pa
aiškinimus.

Šių metų pokylio pelnas bus 
skirtas vaikų dantukų būk
lei gerinti. 1992 m. atidaryti 
privatūs kabinetai, stomato
logai Lietuvoje gavo paskolas 
iš Pasaulio sveikatos organi
zacijos. Tie pinigai turėjo bū
ti grąžinami po 7 metų. Mies
tuose, kur aš lankiausi, jau 
matyti kabinetų beveik ant 
kiekvieno kampo. Kai aplan
kau vaikų internatus, globos

ČIKAGOS LIETUVIAI MINĖS KARALIŲ 
MINDAUGĄ

2003 m. kovo mėn. Čikagos 
lietuviai minės Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750 
metų jubiliejų. Visą kovo mėn. 
vyks įvairūs renginiai. Lietu
vos konsulas Giedrius Apuo
kas ir garbės konsulas Vaclo
vas Kleiza sudarė specialų ko
mitetą, kuris rūpinasi minė
jimą suruošti miesto centre 
ir supažindinti amerikiečių 
visuomenę su Lietuva bei jos 
praeitimi.

Rugpjūčio 5 d. konsulate 
įvyko posėdis, kuriame daly
vavo: generalinis konsulas
Giedrius Apuokas, garbės 
konsulai Vaclovas Kleiza ir 
Stanley Balzekas Jr., ALTo 
centro valdybos pirm. adv. 
Saulius Kuprys, LB Kultūros 
tarybos pirm. Marija Remie
nė, adv. Rimas Domanskis, 
Alė Kėželienė, Regina Gaile- 
šiūtė ir konsulato tarnautojas 
Ramūnas Astrauskas. Buvo

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 br. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v 
Šeštad 8 v.r. iki 1 v.p.p.

bendrijas, našlaičių namus, 
mokyklėles, labai aiškiai ma
tyti vaikučių blogi dantukai, 
dėl finansinių trūkumų, todėl 
jaučiam pareigą padėti. Pasi
kalbant su šių įstaigų vado
vais, jie nusivylę atsako — 
taip, atvažiuoja vieną valandą 
per savaitę tie, kurie turi savo 
kabinetus. Kiek vaikučių gali 
gydyti per tą trumpą laiką? 
Sako, kad anais gerais laikais 
kiekviena tokia įstaiga turėjo 
stomatologą, o dabar darbuo
tojai skundžiasi, kad negali
ma prisiprašyti.

Šių metų darbštus ir ener
gingas komitetas yra vadovau
jamas žinomos visuomeninin- 
kės Dainos Dumbrienės. Jos 
talkininkės reiškiasi skautų 
veiklos darbuose, bet randa 
laiko ir noro padėti LML. 
Reklama rūpinsis Lydija 
Griauždienė ir Maureen La
banauskienė. Kiekvienais me
tais pokylio metu ruošiamos 
aukotų dovanų varžytinės, 
kuriom vadovaus: Dalia Tra- 
kienė ir Eglė Novak. Zita 
Marčiulionienė ir dr. Birutė 
Pumputienė rūpinasi, kad 
Westin viešbutyje, 900 N. Mi
chigan Avė., salė būtų skonin
gai papuošta. Rūta Končie
nė ir Lidija Ringienė rūpinasi 
loterija. Visus adresų ir kitus 
spausdinimo darbus atlieka 
kompiuterio specialistė, LML 
viceprezidentė Aušrinė Karai- 
tis. Valdyba ir direktoriai pri
sideda, kur tik reikia, kad po
kylis pasisektų. Lauksime ir 
jūsų.

Pranė Šlutienė

nutarta suruošti iškilmingą 
puotą kovo 13 d. miesto cent
re. Detalės bus paskelbtos vė
liau.

LB Kultūros taryba minėji
mą ruošia kovo 8 d., šešta
dienį, PLC, Lemonte. Progra
moje — vieno asmens teatras 
su solistu ir kilnojama paroda 
„Krikščioniškoji Lietuvos 
valstybė”. Arvydas Reneckis 
ruošia lietuviškų filmų festi
valį. Bus ir kitų renginių.

Info.

„Draugas” norėtą drau
giškai padraugauti su visais 
savo skaitytojais, todėl visus, 
kam tik įmanoma, rugsėjo 29 
d. kviečia į ištaigingą „Sabre 
Room” pokylių salę kartu pasi
linksminti, susipažinti, suar
tėti. Bilietus įsigyti ir stalus 
užsisakyti galima mūsų ad
ministracijoje.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicągo, 

IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimą
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