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V. Landsbergis: Lietuva 
ateityje atsisakys mirties 

bausmės 

Žemdirbiai nesulaukia 
paramos iš vyriausybės 

Vilnius, liepos 22 d. (AGEP) 
— Seimo opozicijos vadovas Vy
tautas Landsbergis neabejoja, 
kad Lietuva ateityje atsisakys 
mirties bausmės. 

Pirmadieni spaudos konferen
cijoje, komentuodamas prezi
dento Algirdo Brazausko keti
nimus rudeni pateikti Seimui 
projektą, kuriuo būtų siūloma 
sustabdyti mirties bausmės vyk
dymą Lietuvoje, V. Landsbergis 
sakė, kad toks sprendimas yra 
galimas. 

„Kai kurios valstybės yra 
pasirinkusios tokią formulę, 
kurią dabar kas nors patarė ir 
Lietuvos prezidentui", sakė 
opozicijos vadovas. Jis pastebėjo, 
kad nors moratoriumas vykdy
mui ir nepanaikina mirties 
bausmės pačiame Baudžiamaja

me kodekse bei neužkerta kelio 
teismams ją skirti, toks spren
dimas turbūt „nebus populiarus 
dalyje visuomenės, nes tarp 
žmogžudžių yra labai „degene-
ravusių". 

Moratoriumą mirties bausmės 
vykdymui V. Landsbergis pava
dino „humanišku principu", 
paremtu krikščioniškos 
civilizacijos požiūriu i žmogaus 
gyvyvę. Toks principas nurodo, 
kad yra kitų būdų apsaugoti 
visuomenę ir nubausti sadistus 
žudikus, neatimant jiems gyvy
bės, pažymėjo Vytautas Lands
bergis. 

Kartu jis pastebėjo, kad kar
tais net patys iki gyvos galvos 
nuteisti nusikaltėliai prašo mir
ties bausmės. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, ĮTARTAS, BNS. RIA žinių agentūrų pranešimais) 

Rusąjos Federacijos užsienio 
reikalų ministras Jevgenij 
Primakov po susitikimo su 
Danijos užsienio reikalų mi
nistru Niels Helveg Peter-
sen pareiškė, kad NATO plė
timo klausimu Kopenhaga ir 
Maskva nesutaria. Kalbėdamas 
apie Baltijos valstybes N. 

bui (PfP) programoje. Tai pir
masis kartas, kai NATO kari
nės pratybos yra vykdomos ne 
NATO teritorijoje. 

Konstanca (Rumunija). Sek
madieni i ši didžiausią Rumuni
jos uostą įplaukė NATO kari
niai laivai, kurie dalyvaus 

Helveg Petersen pasakė, kad pagal Partnerystės taikos labui 
joms turi būti suteiktos tokios programą surengtose karinio 
pačios galimybės dalyvauti ku- jūrų laivyno pratybose. Kartu 
riant Europos saugumą, kaip ir su NATO laivais pratybose da-
visoms kitoms. 

NATO vadovybė nusprendė 
nedislokuoti branduolinio gink
lo Rytų Europos šalyse, sie
kiančiose tapti Šiaurės Atlanto 
aljanso narėmis. Tai liepos 18 d. 
pareiškė JAV ambasadorius 
ypatingiems pavedimams Ne
priklausomų valstybių sandrau
gos šalyse James Colins spau
dos konferencijos pasibaigus 
vienos dienos vizitui į Minską. 
Pasak jo, NATO vadovybė laiko 
netikslinga dislokuoti bran
duolines raketas Rytų Europos 
va ls tybių teritorijose. J i s 
pabrėžė, kad NATO plėsis, 
stengdamasi nepakenkti kitoms 
valstybėms. Aljanso plėtimo ne
reikia laikyti mėginimu „iš 
naujo padalinti Europą", pažy
mėjo JAV ambasadorius. 

New Yorkas. Jungtinės Vals
tijos svarsto galimybę panaikin
ti draudimą parduoti naujausias 
technologijos Lotynų Amerikos 
valstybėms ir parduoti joms 
naujausius karo lėktuvus, pra
neša dienraštis „The New York 
Times". Viename iš straipsnių 
sakoma, kad JAV gynybos sek
retorius William Perry yra 
vienas didžiausių 1970 m. įvesto 
draudimo panaikinimo šalinin
kų. Spaudimą panaikinti drau
dimą daro kai kurie senatoriai 
ir JAV karinės pramonės 
atstovai. 

Buenos Aires. Argentinos 
prezidentas Carlos Menėm nau
juoju šalies gynybos ministru 
pakyrė buvusį Buenos Aires 
merą Jorge Dominguez. Jo 
pirmtakas buvo priverstas atsis
tatydinti, kilus skandalui dėl 
neteisėto ginklų tiekimo Ekva
doru i ir Kroatijai. 

Budapeštas . Šešiolika vals-
:ybių dalyvauja šeštadienį pra-
lidėjusiose NATO karinių oro 
lajėgų pratybose, kurios vyksta 
letoli Vengrijos Šolnoko miesto. 
\stuonios iš dalyvaujančių vals-
ybių yra Šiaurės Atlanto aljan 
o narės, o kitos dalyvauja 
^ATO Partnerystės taikos la-

lyvaus ir Bulgarijos, Ukrainos 
bei Rumunijos karo laivynai, 
JAV, Italijos bei Rumunijos jūrų 
pėstininkai. NATO pareigūnų 
teigimu, dabar pratybos yra 
daugiau praktinės, nei simboli
nės. Jų tikslas — suderinti 
įvairių technologinių lygių 
laivynų veiksmus ekstremalio
mis sąlygomis. NATO pareigū
nai pabrėžė, jog didžiulė Ru
munijos vyriausybės parama 
pratybų organizatoriams rodo, 
kaip atkakliai ši valstybė siekia 
narystės NATO. Šios pratybos 
- tai didžiausios karinio jūrų 
laivyno pratybos surengtos 
pagal Partnerystė taikos labui 
programą. Rusija kvietimą daly
vauti šiose pratybose atmetė. 

J A V ambasadorius specia
lioms užduotims NVS šalyse 
vykdyti James F. Colins liepos 
18 d. Minske per spaudos kon
ferenciją pasakė, kad Baltarusi
ja privalo laikytis ankstesnių 
susitarimų ir iki metų pabaigos 
išgabenti iš savo teritorijos 
branduolinį ginklą. 

Vilnius, liepos 19 d. (AGEP) 
— Lietuvos Žemės ūkio ministe
rija maisto pramonės perdir
bimo įmonėms dabar yra skol
inga apie 20 mln. litų žadėtų 
subsidijų. Pastarosios su 
žemdirbiais jau neatsiskaito 
apie porą mėnesių. 

„Mes niekuo negalime padėti, 
tik išklausyti priekaištus ir 
guosti, kad pinigai už pieną, 
mėsą ir grūdus bus sumokėti", 
sakė korespondentui Žemės 
ūkio ministerijos vyriausioji 
ekonomistė Genė Ališauskienė. 

Pinigų subsidijomis dėl biu-
dežto nepriteklių neperveda Fi
nansų ministerija. Pasak jos, 
anksčiau atsiskaitymai su per
dirbimo įmonėmis, o pastarųjų 
— su žemdirbiais irgi vėluodavo, 
tačiau tokios būklės, kai pagal 
pateiktas pažymas pinigai ne
pervedami porą mėnesių, dar 
nebuvo. Pareigūnė tvirtino, kad 
susidarė užburtas ratas: anks
čiau ūkininkai skambindavo ir 
skolų reikalaudavo iš įmonių, 
bet dabar jų skambučiai nesi
liauja ir ministerijos kabine
tuose. 

Už pieną ir pieno mišinius bir
želio mėnesį liko nesumokėta 
4.7 mln. litų subsidijų, už mėsą 
— apie 7 mln. litų. Viso už per 
pastaruosius mėnesius supirktą 
galvijų prieauglį ir kiaules 
valstybės žemdirbiams skolinga 
beveik 14 mln. litų. 

Liepos 11 d. nutarimu vyriau
sybė subsidijas ui superkamą 
pieną vasaros laikotarpiu 

padidino. Dabar už 1 litrą pieno, 
supirktą nuo liepos 1 d. iki 
rugsėjo 30 d., bus mokama 8 
centai subsidijų (buvo 5 centai). 
Už 1 litrą pieno, superkamą nuo 
spalio 1 d. iki balandžio 30 d., 
nustatyta 2 sentų subsidija 
(buvo 3 centai). 

Spaudos konferencijoje lie
pos 18 d. žemės ūkio ministras 
Vytautas Einoris teigė, kad jis 
neleis skriausti žemdirbių ir 
tikino, kad subsidijos jiems bus 
išmokėtos „bet kokiu atveju". 

Lietuvoje 
privatizuota 1 mln. 

hektarų žemės 
Vilnius, liepos 17 d. (Elta) -

Lietuvos Žemėtvarkos bei geo
dezijos tarnybų žiniomis, iki šių 
metų vidurio privatizuota 
1,006,000 hektarų Lietuvos Res
publikos teritorijos. Viduti
niškai per mėnesį Žemės re
gistre įregistruojama apie 
10,000 naujų žemės savininkų. 
Iš viso šiuo metu Žemės registre 
yra teisiškai įregistruota per 
500,000 žemės sklypų. 

Artimiausiais mėnesiais lau
kiamas žymus nuosavybės įfor
minimo darbų paspartinimas, 
kadangi pagal Europos Bendri
jos PHARE programą kiekvie
nas rajonas ir miestas aprū
pintas nauja kompiuterine tech
nika, gautas did < s kiekis labai 
našių prietaisų žemės sklypų 
geodeziniams matavimams. 

N. Prielaida atleistas iš 
ambasadoriaus pareigų 

Vilnius, liepos 22 d. (Elta) -
Nuo sekmadienio ambasadorius 
Narcizas Prielaida nebeatste-
vauja Lietuvai Ženevoje. Kaip 
jau skelbta, Lietuvos preziden
to dekretu jis atleidžiamas iš 
Lietuvos Nuolatinės misijos 
Jungtinių Tautų Ženevos sky
riuje vadovo pareigų, o užsienio 
reikalų ministro įsakymujis ne
tenka garbės generalinio kon
sulo Ženevoje posto. 

Užsienio reikalų ministras Po
vilas Gylys kitu savo įsakymu 
įpareigojo Audrių Naviką 
laikinai eiti Nuolatinės misijos 
vadovo pareigas. A. Navikas 
anksčiau buvo Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos Ekonomi
kos departamento direktorius, o 
šį pavasarį jis atvyko dirbti 
patarėju į misiją Ženevoje. 

Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius, Konsulinio depar
tamento direktorius Rimantas 
Šidlauskas savo įsakymu pasky
rė Romą Švedą. laikinai eiti 
Lietuvos konsulo Ženevoje 
pareigas. R. Švedas iki 
praėjusių metų gegužės mėnesio 
vadovavo Užsienio reikalų 
ministerijos Ekonomikos depar
tamento Užsienio prekybos po
litikos skyriui. Po to jis buvo 
paskirtas patarėju Nuolatinėje 
misijoje prie Jungtinių Tautų 
skyriaus Ženevoje. 

Ambasadorius Narcizas 
Prielaida teigia, kad Šveicarijos 
vyriausybė nėra informuota 
apie pasikeitimus Lietuvos dip
lomatiniame korpuse Ženevoje. 
,,Aš esu vienintel is , kurį 
šveicarai pripažįsta Lietuvos 
konsulu", teigė jis telefonu 
Eltos korespondentui. Tuo tar
pu R. Šidlauskas Eltai atsisakė 
komentuoti tokį N. Prielaidos 
pareiškimą. 

Liepos pradžioje lankydama
sis Lietuvoje N. Prielaida sakė 
žurnalistams, kad susitikime su 

Baltijos 
valstybėse 

'Remiantis AFP. ĮTARTAS, BNS. 
RIA žinių agentūrų pranešimais) 

Didžiosios Britanijos užsie
nio reikalų ministro pavaduo
tojas Nikol Bonsor liepos 18 d. 
Taline susitikęs su Estijos mi
nistru pirmininku Tiit Vahi pa
reiškė manąs, kad Estija turi 
gerų galimybių ateityje tapti 
Europos Sąjungos nare. N. Bon
sor taip pat pabrėžė, kad 
„NATO durys turi būti atviros 
visiems pageidaujantiems". T. 
Vahi manymu, pirmiausia priė
mus į NATO tik tai kurias 
Vidurio Europos šalis be Balti
jos valstybių, Europoje gali susi
daryti „pilkosios saugumo zo
nos". „Rusija tai gali panaudoti 
savo intersams", pažymėjo Esti
jos ministras pirmininkas. 

Latvijoje klausimą ar panai
kinti mirties bausmę turi spręs
ti visuomenė, liepos 19 d. inter
viu BNS korespondentui pasakė 
prezidentas Guntis Ulmanis. 
Tai ne vien administracinis 
aktas, tam būtina visuomenės 
nuomonė, pabrėžė prezidentas. 

Vilnius. Švedijos valstybinė 
bendrovė „Telia AB" ir „Lie
tuvos Telekomas" turėjo pasira
šyti susitarimą, pagal kurį 
švedai finansuos stiklo pluošto 
optinio kabelio nutiesimą tarp 
Gotlando ir Klaipėdos. Projekto, 
kuris sukurtų alternatyvų, Eu
ropos telekomunikacijų kelią, 
vertė — 8-10 mln. dolerių. 

Minskas. Praėjusią savaitę 
Minske mirė Ivanas Kučerovas 
— vienas iš valstybinio pervers
mo bei sovietų agresijos 1991 m. 
sausio 13-%ją ideologų. Jis buvo 
suimtas ir laukė teismo Lukiš
kėse iki praėjusių metų pabai
gos. Baltarusijos prezidentui 
Aleksandr Lukašenko tarpinin
kaujant, dėl sveikatos būklės I. 
Kučerovas buvo paleistas iš ka
lėjimo ir išvyko į Baltarusiją. I. 
Kučerovo laidotuvės įvyko sa
vaitgalį, dalyvaujant negau
siems giminaičiams ir Baltaru
sijos komunistų partijos atsto
vams. Lietuvoje teismo laukia 
dar du I. Kučerovo bendražygiai 
— buvusiosios promask vietiško-
8ios kompartijos vadovai Myko
las Burokevičius ir Juozas Jer-
malavičius. 

prezidentu Algirdu Brazausku 
buvo aptarta galimybė dirbti 
jam diplomatinį darbą toliau, 
tačiau tuomet nebuvo kalbėta 
apie kokį nors konkretų postą. 

Gegužės pabaigoje prezidento 
pasirašytas dekretas dėl amba
sadoriaus N. Prielaidos atšau
kimo iš Lietuvos Nuolatinės 
misijos JT Ženevos skyriuje 
vadovo pareigų tą pačią dieną 
buvo sustabdytas, tačiau vėliau 
paskelbta, kad jis galioja. N. 
Prielaida su dekretu nebuvo 
supažindintas daugiau kaip 
mėnesį. 

BALBAT kariai išvyko 
mokytis į Daniją 

Liepos 8-9 d. Eatįjoa aoatinaje lankiai JAV prezidento žmona Hillary Rodham 
Clinton. Talinas buvo paskutinis jos 11 dienų vizito po Vidurio ir Rytų 
Europos šalis taikąs. H. Clinton lankėsi Lenkijoje, Rumunijoje, Čekijoje, 
Slovakijoje ir Vengrijoje. Nors pirmosios JAV ledi vizitas — ne politinė akci
ja, politiniai apžvalgininkai mano, kad ii kelionė turėjo ir propagandini 
pobūdi prie* rudeni įvyksiančius Amerikos prezidento rinkimus. Nvotr.: 
Talino buities muziejuje H. Clinton buvo pakviesta šokiui „Ai daug girdėjau 
apie dainuojančia Baltijos šalių revoliuciją, bet niekada nemaniau, kad ir 
man teks joje dalyvauti^ smagiai juokdamasi pasakė Hillary Clinton. 

P. Mafoko nuotr. „Lietuvos ryte" 

Vilnius, liepos 19 d. (Elta) -
Liepos 20 d. rytą apie 80 Lie
tuvos pėstininku kuopos karių 
Ruklos mokymo centre buvo iš
kilmingai išlydėti į Danijos 
Viborgo miesto poligoną, kur 
tobulins savo žinias, kurios pra
vers drauge su Danijos karių 
batalionu dalyvaujant taikos 
įgyvendinimo misijoje buvusio
je Jugoslavijoje. 

Likusioji kuopos dalis — 
maždaug tiek pat karių — į 
šiuos mokymus išvyks rugpjūčio 
3 d. Lietuvos pėstininkų kuopa 

itf Lietuviai 
olimpia doje 

Lietuvos krepšinio rinktines žaidėjas Artūras Karnišovas I kairėje i ir koman 
dos asistentas trener.s Donn Nelson spaudos konferencijoje po Lietuvos ir 
Kroatijos draugiškų rungtynių liepos 7 d. Rosemont Horizon. 

Ed. Šulaičio nuotr. 

Lietuvos prezidento viešnagė 
Waycross mieste 

Rukloje buvo rengiama nuo pra
ėjusio rudens. 

Danijoje vyksiančiuose moky
muose maždaug 150 BALTBAT 
Lietuvos kuopos karių dalyvaus 
iki pat NATO vadovaujamos 
misijos buvusioje Jugoslavijoje 
pradžios — spalio mėnesio. Kitų 
dviejų batalioną kuriančių vals
tybių — Estijos ir Latvijos — 
kariai šį rudenį į misiją išvyks 
taip pat drauge su Šiaurės Eu
ropos šalių taikdariais. 

Baigę šią pusės metų misiją, 
visų trijų Baltijos šalių taikos 

Vašingtonas, liepos 22 d.. 
(LR ambasados spaudos sk.i — 
Liepos 21 d. Algirdas Brazaus 
kas lankėsi VVaycross mieste. 
kur šiuo metu treniruojasi Lie
tuvos olimpinė lengvosios atle
tikos rinktinė Waycross aero
uoste Lietuvos prezidentas buvo 
sutiktas nepaprastai iškilmin
gai, jį sveikino didelė minia 
žmonių, orkestras grojo Lie
tuvos himną. 

Waycross miesto visuomenė 
surengė didelį pr iėmimą Lle-
tuvos prezidento ir olimpiečiu 
garbei. A. Brazauskas padėkojo 
miesto valdžiai bei visuomenei 
už Lietuvos olimpinės lengvo
sios atletikos r inkt inės išlai
kymą, už puikias sąlygas, suda
rytas Lietuvos olimpiečiams 
ruošiantis s ta r tams Atlantoje. 

Po to Algirdas Brazau.-kas 
apsilankė Waycross medžio ap 
dirbimo bei gatavų namu ga
myklose, kurios yra vienos iš 
stambiausių tokio pobūdžio įmo
nių JAV. Jis domėjosi maisto 
produktų įpakavimu. JAV įmo
nių bendradarbiavimo šioje sri
tyje su Lietuva galimybėmis. 
Sutarta, jog Waycross įmonių 
ekspertai ar t imiausiu laiku at
vyks į Lietuvą bendradarbiavi 
mo galimybėms konkretizuoti . 

Algirdui Brazauskui ir Lietu 
vos delegacijai išvykstant iš 
VVaycross. nepaisant liūties, i 
aerouostą svečiu iš Lietuvos 
palydėti vėl susirinko minia 
žmonių. Pasak ambasadoriaus 
dr. Alfonso Eidinto, Lietuvos 
prezidentą ir visus Lietuvos 
delegacijos nar ius nepaprastai 
sujaudino š i l t a s p r i ė m i m a s 
Waycross . I š v y k d a m a s A. 
Brazauskas pakvietė šio miesto 
visuomenės atstovus apsilankyti 
Lietuvoje. 

Atvykęs į At lanta , preziden 
tas stebėjo olimpinį bokso tur
nyrą bei Lietuvos olimpinės vil
ties boksininko V. Karpačiaus-
ko pasirodymą. Iš bokso varžybų 
A. Brazauskas nuvyko stebėti 
olimpinio krepšinio turnyro . 
Sužinojęs, jog varžybas stebi 
Lietuvos prezidentas, prie jo 
netikėtai priėjo garsusis „sva
jonių" komandos vidurio puo 
jas Shaquille O'Neal. Apstulbu 
šios apsaugos akivaizdoje tarp 

palaikymo bataliono kariai i 
misiją vyks savarankiškai — be 
Šiaurės valstvbiu daliniu 

A. Brazausko ir žymaus ameri
kiečių krepšininko įvyko įdo
mus pokalbis. Atsakydamas į 
prezidento Brazausko klausimą, 
kas atsi t iko su ..svajonių" ko
manda susitikime su Argen
tinos rinktine, Shaąuilie O'Neal 
pareiškė, jog šiose rungtynėse 
amerikiečiai žaidė kiek atsi
palaidavę, tačiau užtikrino, kad 
argenti mečiai jiems ..nesuda
rytų jokiu problemų". 

* Lietuvos krepšinio rinktinė 
pirmadieni rezultatu 61-65 pra
laimėjo Argentinos komandai. 
Lietuvos krepšininku varžovai, 
p a s i r i n k ę r amia , i š l a iky ta 
žaidimo takt ika panašiai, kaip 
ir praėjusio šeštadienio rung
tynėse su -JAV ..svajonių" 
komanda1 . nor> ir be dviejų 
stip:-iu žaidėjų Marcelo Nicola 
ir Ruben YV ko\v-kv nežaidė 
antrajame k. yje dėl traumų •. 
pasiekė pergale ArvydasSabo-
nis pelnė 30 tšk., iš varžovu 
rezultatyviausias buvo -Juan 
Espil — 25 taškai. 

* O l i m p i a d o s moterų dvira
čiu lenktynėse plente sekma
dieni ka r tu su pagrindine dvi
ratininkių grupe finišavo Jolan
ta Polikevičiūtė ir užeme penk 
tąja vieta. Jos sesuo Rasa Poli
kevičiūtė buvo dvylikta. Dar 
viena Lietuvos dviratininkė — 
Diana Žiliūtė — buvo tarp 15 
sportininkių, nebaigusiu distan
cijos. 

* L i e t u v o s k repš in io 
r i n k t i n ė s puolėjas Ar tū ras 
K a r n i š o v a s r u n g t y n ė s e su 
Kroatija gavo kojos trauma, 
tačiau ji nėra tokia rimta, kaip 
iš pradžių buvo nuogąstauta. A. 
Karnišovui gydytojai nustatė 
sausgyslių patempimą Sekma
dieni krepšininkas vaikščiojo 
beveik nešlubčiodama.-.. nors ko
ja buvo dar patinuM Lietuvos 
misijos Atlantoje vadovas Sta
sys Š a p a m s sake. kad Karni
šovas dabar jaučiasi normaliai. 
nors ir pradžių buvo išsigandęs. 

KALENDORIUS 

Liepos 24 d.: Kristina, Kris 
tofora.-. Kunigunda. Laimis. 

Liopos 25 d.: Šv Jokūbas, 
apaš ta las ; Galmine . Aušra . 
Kns tunas 

1 

file:///stuonios


O D £ I 

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. liepos mėn. 24 d. 

SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LSS VADOVYBES 
RINKIMAI 

LSS Vadovybės rinkimų pre
zidiumas liepos 16 d išsiuntė 
„Biuletenį Nr. 2". Jis buvo iš
siųstas visiems/oms tur in-
tiems/čioms teisę dalyvauti rin
kimuose pagal gautus sąrašus iš 
Brolijos, Seserijos, ASS i r Tary
bos iždininkų. Prezidiumas lai
kosi LSS VADOVYBĖS RINKI
MŲ NUOSTATŲ priimtų LSS 
Taybos 1995 m. spalio 5 , 6 ir 7 
dienomis. 

Negavę „Biuletenio Nr. 2" iki 
rugpjūčio 1 dienos kreipkitės į 
savo vieneto ar savo lakos iždi-
ninkąy'ę jei manote, kad yra įvy
kusi klaida. Dažnai užmirštame 
kada ir kam esame susimokėję 
nario mokestį už 1994, 1995 ir 
1996 metus. Tik šakų iždininkai 
gali papildyti balsuotojų sąra
šus. Registruokimės ir dalyvau
kime rinkimuose visi, nedelski-
me! 

Budėkim ir Ad Meliorem! 
v.s. f i l . Kęstutis Ječius 

LSS Tarybos pirmininkas 

Mieli ASS Nariai ir Narės, 

Šiais metais kartu su LSS 
rinkimais vyks ir ASS rinkimai. 
Tai daroma ne vien taupant ga
na dideles pašto išlaidas, bet, 
svarbiausia, tikint, kad šiuo 
metu žymiai gausiau dalyvausi
te rinkimuose su pasiūlymais, 
pareiškimais ir balsuodami. 

LSS rinkimuose r inks ime 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
Pirmininką/ę, Pavadutoją ir 
Garbės gynėją. ASS rinkimuo
se rinksime ASD valdybos pir
mininkę ir pavaduotoją, Korp! 
Vytis valdybos pirmininką ir 
pavaduotoją ir FSS valdybos 
pirmininką/ę ir pavaduotoją. 

Nedelsdami rašykite, siūly
kite kandidatus ir dalyvaukite 
rinkimuose. Norime išgirsti iš 
jųsų visų. 

Ad Meliorem! 
s.fil. Gediminas Leškys 
ASS Vadijos Pirmininkas 

LSS Vadovybės Rinkimų 
Prezidiumas 

Čikaga, 1996 m. liepos 12 d. 

Mieli Broliai,Sesės, 

„Biuletenis Nr. 2"? Kaip tai , 
dar pirmo negavau! Taip, nega
vote, nes pirmas biuletenis buvo 
siunčiamas tik Pirmijos na
riams ir Rajonų vadams. Tai bu
vo kvieslys vadovybei pristatyti 
sąrašus skautų, turinčių teisę 
balsuoti. 

Skautiškas AČIŪ Australijos 
Rajono vadui, vs Narcizui 
Ramanauskui, u i laiku prista
tytus ir tikslius sąrašus. Bravo, 
broli Narcizai! Taip pa t ačiū vs 
Ramūnui Bužėnui už parūpin
tus 1993 m. rinkimų sąrašus, 
kurie labai palengvino darbą. 

Sąrašai nėra pilni: t rūksta 
Hamiltono, Montrealio, Europos 
sesių. Atrodo, kad ir ,,Li-
tuanicos" tuntas nėra pristatęs 
Brolijai 1994 m. registracijos. 
Esu tikras, kad dar bus daug 
papildymų ir iš kitų vietovių. 

ASS Vadijos pi rmininkui 
papraš ius , kartu su š i a i s 
rinkimais bus pravedami ir ASS 
Korporacijų rinkimai. Kyla 
klausimas kas yra ASS nariai? 
ASS nariais bus skaitomi tik tie 
akademikai, kurie bus prista

tyti ASD, Korp. Vytis! ar FSS 
sąrašais, kaip turintys teisę 
balsuoti atitinkamu sąrašu. Jo
kių ASD ir Korp! Vytis sąrašų 
nąsame gavę, o FSS sąrašus 
turime tik iš Worcester, Los 
Angeles, Čikagos ir iš keletos 
pavienių akademikų. 

Budėkime, 
vs . R. Fabijonas 

Prezidiumo pirmininkas 

1996 METŲ LSS 
VADOVYBĖS RINKIMŲ 

DARBOTVARKĖ 
1. Rinkimų pradžia — 1996 

gegužės 5 d. 
2. Sąrašai prisiunčiami Rinki

minei komisijai iki — birželio 3 
d. 

3. Registracijos lapai išsiun
čiami iki — liepos 8 d. Kartu 
siunčiamos: kandidatų siūlymo 
ir pasisakymų formos. 

4. Dalyvių registracija iki — 
rugpjūčio 26 d. 

5. Kandidatų siūlymas iki — 
rugsėjo 19 d. 

6. Balsavimo lapai išsiun
čiami iki — rugsėjo 30 d. 

7. Balsavimo lapai grąžinami 
iki — spalio 28 d. 

8. Rinkimų duomenys skelbia
mi iki — lapkričio 25 d. 

9. Tarybos, Garbės teismo ir 
Kontrolės komisijos pirmininkų 
rinkimai — nuo gruodžio 9 iki 
20 d. 

Detroito skautų stovykloje, Dainavoje, stovyklautojai klausosi vs . fil. kun. Antano Saulaičio, SJ, 
pamokslo. 

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE 

Ištraukos iš 

Pasibaigus mokslo metams ir 
prasidėjus vasaros atostogoms, 
š.m. birželio 15-22 d., Dainavos 
jaunimo stovyklavietėje, Man-
chester, MI, vyko Detroito 
„Baltijos" ir „Gabijos" skautų 
ir skaučių tuntų stovykla. Sto
vykloje dalyvavo daugiau negu 
120 Detroito sesių, brolių. 
vadovų,-ių ir tėvelių, kartu su 
svečiais iš Clevelando, Čikagos 
ir net iš North Carolinos. 

Stovyklos viršininkė buvo ps. 
Viktė Jankutė-Moss. Vadovai ir 
vadovės buvo: Liepsnelių ir 
giliukų — vyr. skautė vsl. Re
gina Puškorienė; paukštyčių — 
s. Rasa Karvelienė; skaučių — 
vyr. skautė vsl. Aida Viskan-
taitė; prityrusių skaučių — vyr. 
skautė vsl. Kristina Dėdinaitė; 
vyr. skaučių — ps. Virga'Nor-
kevičienė; vilkiukų — ps. An 
tanas Paškus; skautų — ps. Pau
lius Jankus; prityrusių skautų 
— skautas vytis Andrius Vis 
kantas. Vakarines programas 

pravedė vyr. skautė vsl. Rūta 
Mikulionienė. Virtuvėje ir šiais 
metais puikiai šeimininkavo ir 
visus skaniai maitino Edmun
das ir Rita Kaspučiai. Būrys 
tėvelių ir vadovų j v a i r i a i 
prisidėjo prie stovyklos sėkmin
gumo. 

Stovykloje paukštyčių įžodį 
davė: Liana Butkūnaitė , Kris
tina Juškaite. Aleksas Luką 
siewicz ir Kristė Neimanytė. 
Vilkiukų įžodį davė: Arminas 
Alksninis , Linas K a s p u t i s , 
Marius Miliūnas. Vyresniųjų 
skaučių įžodį davė: D a i n a 
Anužienė, Lisa Griciūtė, Lora 
Maier, Alexa Rukštelytė ir Aida 
Viskantaitė. 

Mūsų jaunų šeimų pastovyk-
lė kasmet didėja. Šią vasarą jo
je stovyklavo 19 mažiukų su 
tėveliais ir mamytėmis. 

Broliai savp pionieriškus ga
bumus akivaizdžiai įrodė pasta
tydami įspūdingus var tus . 

Savaitei įpusėjus mus aplankė 

LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ 
NUOSTATŲ 

I. LSS VADOVYBĖS 
RINKIMAI 

1. LSS Statuto 67-69 straips
niais nustatyti LSS vadovybės 
r i n k i m a i korespondenciniu 
būdu įvyksta trečiaisiais LSS 
vadovybės kadencijos metais. 

2. LSS Tarybos Pirnuja: 
a) kviečia vadovybės rinkimų 

prezidiumo pirmininką; 
b) tvirt ina LSS vadovybės rin

kimų prezidiumą; 
c) nustato vadovybes rinkimų 

darbotvarkę: paskiria datas 
vadovybės rinkimams pradėti, 
dalyviams registruoti, kandi
datams siūlyti, kandidatų są
rašus skelbti ir balsavimus at
likti. 

3. LSS rinkimų prezidiu
mas kviečia šias sueigas: 

a) Bendrą Sąjungos sueigą 
b) Skautų Brolijos 
c) Skaučių Seserijos 
d) Akademinio Skautų Sąjū

džio i r 
e) Rajonų sueigas. 
4. LSS vadovybės rinkimų 

metu: 
a) išklausomi LSS vadovybės 

pranešimai; 
b) išrenkama LSS vadovybė; 
c) susipažįstama su rinkimų 

dalyvių pasisakymais organi
zacijos klausimais; 

d) priimami pasiūlymai nau
jai LSS vadovybei. 

5.1 LSS vadovybę renkami 
šie vadovai: 

A. LSS bendroje sueigoje 
renkami: 

a) 6 LSS Tarybos nariai ir 3 
kandidatai; 

b) 3 LSS Garbės Teismo nariai 
ir 2 kandidatai; 

c) 3 LSS Kontrolės Komisijos 
nariai ir 2 kandidatai. 

B. Skautų Brottjos sueigoje: 
a) 4 LSS Tarybos nariaj (r 3 

kandidatai; 
b) Vyriausias Skautininkas ir 

Vyriausio Skautininko pava
duotojas; 

c) Brolijos Garbės Gynėjas. 
C. Skaučių Seserijos sueis , 

goję: 
a) 4 LSS Tarybos narės ir 3 

kandidatės; 
b) Vyriausia Skautininke ir 

Vyriausios S k a u t i n i n k ė s 
pavaduotoja; 

c) Seserijos Garbės Gynėja. 
D. Akademinio Skautų Są

jūdžio sueigoje: 
a) 4 LSS Tarybos nariai ir 3 

kandidatai; 
b) Vadijos Pirmininkas ir pir

mininko pavaduotojas; 
c) ASS Garbės Gynėjas. 
E. Rajonų vadovų sueigoje: 
a) Rajono vadas. 
6. LSS Vadovybės rinkimuose 

balsuojama tiesioginiu, lygiu ir 
slaptu balsavimu. 

II. LSS VADOVYBĖS 
RINKIMŲ DALYVIAI 

7. LSS Vadovybės rinkimų 
dalyviai gali būti įžodį davę LS 
Sąjungos nariai: 

a) ne jaunesni kaip 18 metų 
amžiaus registravimosi metu ir 
išbuvę Sąjungos nariais bent 
dvejus (2) paskutinius metus 
prieš rinkimus; 

b) užsimokėję LSS nustatytus 
nario mokesčius už visus 3 šios 
kadencijos metus ar atitinka
mai nuo įstojimo į LSS. 

8. LSS Vadovybės rinkimų da
lyviai nario mokestį sumoka: 

a) atskirų šakų pareigūnai ir 
nariai, per savo šakos vadijos 
atstovus arba per apjungiančius 
vienetus; 

b) Sąjungos vadovybės nariai 
gali sumokėti ir per LSS Tary
bos iždininką. 

9. Nario mokesčio nemoka Ge

ležinio Vilko Ordinu apdo
vanotieji. Nuo nario mokesčio 
LSS Tarybos Pirmijos gali būt i 
atleisti pensininkai ar iš viso 
neuždirbą vadovai,-ės, o išimti
nais atvejais nuo mokesčio gali 
būti atleisti ir kiti LSS nariai,-
rės, Seserijos, Brolijos, ASS ar 
rajonų vadijoms atitinkamai pa
siūlius. 

10. LSS Vadovybės rinkimų ir 
dalyvio gyvenamojo rajono su
eigoje dalyvauja vis asmenys 
sumokėję Sąjungos nario mo
kestį, pagal šių nuostatų 8 ir 9 
straipsnius: 

a) dalyvis, priklausąs vienai 
LSS šakai, dalyvauja ir balsuo
ja tos šakos sueigoje; 

b) dalyvis, aktyviai įsijungęs 
daugiau negu vienos šakos 
veikloje, t u r i t e i sę p i l n a i 
dalyvauti ir balsuoti pirmoje ir 
antroje šakoje už kandidatus į 
Vyr iaus ią S k a u t i n i n k ą a r 
vyriausią Skautininke ir ASS 
Vadijos Pirmininką bei atitin
kamus pavaduotojus ir Garbės 
gynėjus. Antrą kartą negali bal
suoti už kandidatus, r enkamus 
bet kurioje šakoje ar bendruoju 
sąrašu į Tarybą, Garbės teismą. 
Kontrolės komisiją ir rajonų va
dus. 

22. Visais klausimais vadovy
bės rinkimų siūlymus gali pa
teikti kiekvienas vadovybės 
rinkimų dalyvis. 

23. a) Vadovybės r inkimų da
lyvių siūlymus organizaciniais 
klausimais prezidiumas per
duoda naujai LSS Tarybai. 

bl Vadovybės rinkimo referan-

vs. fil. kun. Antanas Saulaitis, 
SJ . J i s aukojo šventas Mišias, 
k a r t u su mumis pasivaikščiojo 
gamtos takeliu, virė gėlyčių ar
batėlę, pasikalbėjo ir maloniai 
pabendravo. 

Gamtininkas mus aplankė su 
įvairiais gyviais — vabzdžiais, 
gyvatėmis, peteliškėmis ir ki
ta i s Dievo tvariniais. 

Nė nepajutom kaip prabėgo 
savaitė mums smagiai skautau-
jan t . Iškylavome, sportavome, 
žaidėme, sušlapome, išsidžiovi
nome ir dainavome gražios ir 
mūsų pamėgtos Dainavos gam
toje. Išsiskirdami pasižadėjome 
kitą vasarą vėl suvažiuoti. 

r. k 

durno prasme klausimus nutarti 
pateikia LSS Tarybos Pirmija ir 
t ie klausimai perduodami Ta
rybai. 

24. LSS Taryba vadovybės 
r ink imų p r i imtus s iūlymus 
svarsto pirmuosiuose LSS Ta
rybos posėdžiuose. 

VTI. LSS VADOVYBĖS 
RINKIMŲ KANDIDATAI 

25. Kand ida t a i s į renka
muosius LSS Vadovybės narius 
gali būti siūlomi: 

a) šios vadovybės rinkimų 
dalyviai (LSS nariai), 

b) bent 21 metų amžiaus ir 
c) turį bent paskautininko,-ės 

laipsnį. 
d) LSS na rys . ė gali kandida

tuoti tik vienoje skautų organi
zacijoje (Lietuvos Skautų arba 
Lietuvių Skautų sąjungoje) į 
šias pareigas: Tarybos narys,ė; 
rajono vadas .ė ; Brolijos ar Se
serijos Vyriausias.-ia Skauti-
ninkas.-ė; 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
pirmininkas,-ė ir jų pavaduoto-
jai,-os (LSS Tarybos nutarimas 
1993 m. šeštame koresponden-
ciniame posėdyje). 

26. Kiekvienas vadovybės rin
kimų dalyvis gali siūlyti tiek 
kandidatų, už kiek jis turi teisę 
balsuoti. Kandidatus į LSS 
Garbės teismą ir LSS Kontrolės 
komisiją vadovybės rinkimų 
dalyvis gali siūlyti 5 iš vienos 
vietovės ar vieno rajono, bet bal
suoti gali t ik už 3 

27. Siūlydamas kandidatą, va
dovybės rinkimų dalyvis priva
lo: 

a) užtikrinti prezidiumą, kad 
iš kandidato t ikrai gautas su
tikimas, 

b) parašyti kokiom pareigoms 
siūlomas, 

c) nurodyti siūlomo kandidato 
vyresniškirmak__ląipsnį, vardą, 
pavarde, amžių - . . 
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Paukštyčių įžodis Detroito skautų stovykloje, Dainavoje. 

29. Pageidaujama, kad sąraše 
paskelbtas kandidatas tuoj pat 
atsiųstų vadovybės rinkimų 
prezidiumui savo trumpą bio
grafiją, nurodydamas skautišką 
patyrimą, kvalifikuojantį pasi
rinktoms pareigoms. Jei tas 
pats asmuo siūlomas kelioms 
pareigoms Prezidiumas, atsi
klausęs kandidatuojančio, galu
tinai kandidatų sąraše jį įrašo 
pagal jo paties pasirinkimą. 

(Bus daugiau) 
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Valandos pagal susitarimą 
Tot (312) 393-7710 
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KADA PARUOŠIME 

LIETUVIŠKA LIETUVOS 
ISTORIJA? 

JONAS DAINAUSKAS 
Dr. J. Basanavičius pirmojo 

Aušros" numerio pirmajame 
puslapyje rašė: „Žmonės nepa
žįstantieji savo istorijos, yra it 
vaikai". Pasaulio tautos, kraš
tai savo praeiti pristato savo 
pasižymėjimo, garbingumo, 
karžygiškumo spalvomis. Pa
saulio istorijos, literatūros dideli 
vardai į pasaulio kultūros lo
byną atėjo iš tų tautų istorijos 
puslapių. Besididžiuodamas sa
vo praeitimi, prancūzų, vokie
čių, lenkų, rusų, skandinavų ir 
kitos tautos, skelbia savo istori
jos dokumentaciją, mokslinius 
bei beletristinius veikalus, jau
nimui skirtus rašinius, skelbia 
vis naujus leidinius, nepaisant 
net daugybės jau paskelbtų, iš
samiai dokumentuotų, leidinių 
apie tų tautų, kraštų praeitį, jų 
istoriją. 

Tik lietuviai kažkaip kažko
dėl savo praeitimi labai mažai 
domisi. Lietuvių beletristinėje 
literatūroje Lietuvos praeitis 
mažiausiai minima. Labiausiai 
pasigendama beletristinių lei
dinių Lietuvos istorijos klausi
mais jaunimui. Laikas bėga, bet 
lietuvių tautos, Lietuvos is
torijos tematika vis lieka „Pe
lenė". 

Mūsų istorijos šaltiniai su
rašyti svetimųjų, daugiausia 
Lietuvos kaimynų, kurie duo
menis apie mus surašė savo in
teresu požiūriu, kada lietuviai 
(pvz., lenkų kar. Kazimiero Di
džiojo kronikininko teigimu) 
buvo kronikininko tautos „mir
tini priešai". Daugiausia mūsų 
praeities žinios tose svetimųjų 
dokumentuose pateikia mūsų 
praeities „kreivo veidrodžio" 
vaizdą. Nemažai tokių „kreivo 
veidrodžio" vaizdų mes gavome 
iš lenkų, o ypač iš jų kro
nikininko J. Dlugošo raštų. Lie
tuvių teisė yra išnagrinėti tuos 
„kreivo veidrodžio" vaizdus 
suderinti su kitais autentiškais 
šaltiniais, išanalizuoti taip, kad 
pagaliau mes turėtumėme lietu
višką Lietuvos istoriją. Tam 
tikslui pasiekti būtina atlikti 
daug papildomų studijų kon
krečiais klausimais. Deja, iki 
šiol čia veik jokios pažangos 
nėra. 1969.II.8 d. „Draugo" Nr. 
33(6) rašinyje „Lietuvos istorijos 
problematika" buvo pateiktas 
sąrašas 50 temų, kurių nagri
nėjimas būtinas tikslesniam 
mūsų istorijos pažinimui ir 
padėtų apsivalyti nuo svetimųjų 
mums primestų „duomenų", 
melagingai vaizduojančių mūsų 
istorijos įvykius. Iki šiol gal tik 
3-4 tų temų buvo nagrinėtos... 
lenkų istorikų. 

Istorija nagrinėja faktus, tai, 
kas įvyko, o ne tai, kas galėjo ar 
turėjo įvykti, tad čia nėra vietos 
prielaidoms, tačiau istorijos 
tematika susidomėjimas nėra 
vien istorikų privilegija ar 
pareiga, ypač kai klausimas 
sukasi apie konkretų mūsų pra
eities įvykį. Mokslinėms studi
joms privalomas kritiškas 
duomenų vertinimas. 

Iki šiol neturime mokslinių 
leidinių (lietuvių kalba) senosios 
Lietuvos istorijos dokumentų, 
daugiausia esančių Lenkijos, 
Rusijos, Vokietijos, Vatikano 
archyvuose. Reikalingi tikslūs 
tų dokumentų vertimai, nes 
jaunieji istorikai nemoka ne tik 
kanceliarinės slavų kalbos, bet 
ir viduramžių lotynų, lenkų, 
vokiečių, rusų kalbų. Būtina 
Lietuvos istorijos populiariza-
cija, o taip pat kritiškas supažin
dinimas su svetimųjų paskelb
tais tokiais dokumentais, ra
šiniais, nes iš tų dokumentų 
dažnai Lietuvos praeities vaiz
das kitoks, nei pvz. lenkų isto
riografijos komentatorių mums 
primesti suformulavimai. Keli 
pavyzdžiai: 

1. Kada susiformavo Lietuvos 
valstybė, tiksliai nežinojome, 
bet 1219 m. ji jau egzistavo. 
Tada 21 Lietuvos kunigaikštis 
(5 vyresni ir 16 jaunesnių) 
sutartį su Valuinės kunigaikš
tiene sudarė ne savo, o Lietuvos 
vardu. Jie buvo Lietuvos kolek
tyvinės delegacijos nariai. Tą 
pačią sutartį 18 metų vėliau at
naujino vienas valdovas — Min
daugas. Lietuvos sostinė nuo se
niausių laikų buvo Vilnius. Kal
bininkas K. Būga teisingai su
prato žodžio Voruta prasmę. Tai 
buvo Lietuvos valdovo sostinės 
„kremlius". Neįveikiamų šlai
tų ir pelkės apsaugota, Gedi
mino kalno pilis, neabejotinai 
nuo 4 šimtmečio apgyventa ir 
Mt. S. Michele vienuolyno tvir
tovė prie Atlanto yra vienin
telės tvirtovės Europoje, kurių 
jokie užpuolikai nepajėgė užim
ti. Čia pat brasta per Nerį ir nuo 
amžių senas prekybinis kelias iš 
Vakarų į Rytus. 

2. Lietuva buvo karalystė ne 
vien Mindaugo laikais! Gedi
minas, Algirdas su Kęstučiu, 
Jogaila save titulavo ir sve
timieji juos titulavo karaliais. 
Jogailos išlikę antspaudai, iki jo 
išvykimo į Krokuvą, turi tik 
vieną titulą: „Jagalo Rex 
Letove". Net pirmoji Jogailos 
privilegija Lenkijos kilmingie
siems, patvirtinant jų senas 
privilegijas, turi tą lietuvišką 
Jogailos antspaudą. Nuo 1386 

m. rugpjūčio mėn. atsiranda 
antspaudas su įrašu: „Jagalo 
Rex Polonia Lituaniaąue, dux 
suprem. Russiae..." (t.y. Lenki
jos ir Lietuvos karalius...). Bur
gundijos riteris Ghillebert de 
Lannoy dienyne savo pirmo ap
silankymo Lietuvoje (1413-14) 
metu, rašo, jog atvyko į Lietu
vos karalystę, kad pasimatytų 
su „Lietuvos, Žemaitijos, Rusi
jos karalium" kunigaikščiu Vy
tautu. Vadinasi, jam Lietuva — 
karalystė, kurios karalius Jo
gaila nebuvo Lietuvoje, o Lie
tuvos karaliaus vietoje buvo ku
nigaikštis Vytautas. Tik J. Dlu
gošo „Kronikose" Lietuvos val
dovas buvo „degraduotas". Len
kų istorikai dabar pripažįsta, 
kad J. Dlugošo priskirtas Jo
gailai Didžiojo kunigaikščio 
titulas yra jo paties išgalvotas, 
keliasdešimt metų po Jogailos 
mirties; Jogailos niekad nebuvo 
vartotas. Lenkų istorikai liguis
tai nepripažįsta Lietuvos valdo
vams karaliaus titulo. 

Turkų sultono Suleimano Iš-
mintigojo (1520-66) laikais, 
Lietuvos totorių (nuo Alytaus ir 
Butrymonių) grupė vykusi į 
Meką, Vezirui paliko, totorių 
kalba, „raportą" apie totorių pa
dėtį Lietuvoje ir apie „Lietuvos 
karalių Vytautą". Tai vienin
telis dokumentas iš Turkijos 
senų archyvų, iš dalies išverstas 
į lenkų kalbą ir paskelbtas 
„Rocznik Tatarski" žurnale. Tą 
vertimą paskelbęs, lenkų isto
rikas Michal Ždan totorių 
Vytautui paskirtą karaliaus 
titulą, vertime, paėmė į kabu
tes. Lenkai vis teigia: jūs, lietu
viai, buvote „tik kunigaikštija, 
o mes, lenkai — karalystė", 
nors, Jogailai ateinant į Len
kijos sostą, Lenkija tada buvo 
5-6 kartus mažesnė nei to laiko 
Lietuvos valstybė. 

3. Mindaugo krikštas 1251 m. 
yra Lietuvos krikštas, bet šv. 
Brunono gyv. aprašyme ran
dame, kad jisai 1008 m. rudenį 
kažkur Pietų Lietuvoje apkrikš
tijo „Lietuvos karalių Notimerą 
ir jojo dvariškius". Dublino (Ai
rijoje) „Trinity College" biblio
tekoje esantis rankraštis „Des-
criptio orbis terrarum..." (prilei
džiama, kad parašytas 1254-60 
m. kažkokio misionieriaus, re
gimai čeko) rašo apie krikšti
jimą žmonių Lietuvoje, Nalšėje. 
Rygos arkivyskupas byloje su 
Kardininkų ordinu rašo, kad su 
Mindaugu, jo šeima bei dva
riškiais tada apsikrikštijo apie 
20,000 pagonių, kurių niekas 
nenaikino ir po Mindaugo nužu
dymo. Mindaugas karaliumi 
vainikavosi Naugarduko katali
kų bažnyčioje, tada ten buvu
sioje. 1357.11.16 d. raštu lenkų 
karalius Kazimieras Didysis 
kreipėsi į popiežių Inocentą VI 
su prašymu subordinuoti Gniez-
no arkivyskupijai visas Lietu
voje tada statomas katalikų 

bažnyčias. Atrodo, kad popie
žius to lenkų prašymo nepaten
kino, bet tai liudija, kad katali
kybė Lietuvoje plito ir po Min
daugo. 

Konstancos Bažnytiniame su
važiavime (1414-17) kryžiuočiai 
lenkų-lietuvių delegacijai priki
šo, kad tada Lietuvoje buvusios 
katalikų bažnyčios (7 bažn. ir 1 
vienuolynas) buvo pastatytos 
prieš Jogailos laikus. Užtat J. 
Dlugošo teigimas, kad (iki 1387 
m.) lietuviai nepažinojo Kris
taus mokslo ir jo nekentė", yra 
melas. 1386 m. Krokuvoje įvyko 
asmeniškas Jogailos krikštas, o 
1387.11.22 d. Jogaila paskelbė 
katalikybę esant Lietuvos vals
tybės religija Visas J. Dlugošo 
pasakojimas apie 1387 M. Lie
tuvos apkrikštijimą yra jo iš
galvotas ir paimtas iš kry
žiuočių ordino pamfleto, pa
skelbto Konstancos suvažia
vimo metu. Dlugošo paskelbtas 
tekstas tariamos popiežiaus Ur
bono VI 1387 m. bulės (su 
padėka Jogailai už Lietuvos ap
krikštijimą) yra paties Dlugošo 
išgalvotas. J. Dlugošas rašo, kad 
Vilniaus katedra buvo pasta
tyta po to, kai Jogaila esą su
griovęs pagonišką šventyklą, iš
kirtęs šventą girią ir išnaikinęs 
ten garbinamas gyvates. Tuo 
tarpu Jogaila 1387JJ.17 privile
gijoje (kurią tada surašė Lenki
jos kancleris bei vicekancleris ir 
kurios autentiškumu niekas ne
abejoja) rašo: „...valdovo pilies 
teritorijoje esančią, pastatytą, 
įrengtą ir (tik nežinia kurio vys
kupo) konsekruotą katalikų 
bažnyčią atiduodu būsimajam 
vyskupui, kurį popiežius pa
skirs...". 

4. Nuo Jogailos laikų Lietu
voje vyko lenkų kultūrinė inva
zija, okupacija, kuri pasibaigė, 
tik nepriklausomos Lietuvos 
valstybei atsiradus. Juk net ca-
ristinis Vilniaus universitetas 
buvo vien „lenkų kultūros ži
bintas", kur lietuviu kalbai, net 
„svečio teisėmis" nebuvo vietos. 
Juk per tuos „lenkų kultūrinės 
okupacijos" šimtmečius, lietu
vių tauta nustojo bent 4,000,000 
sulenkintų žmonių! Lietuviai 
per tai neteko viso savo istorinio 
elito, kilmingųjų, bajorų, kurie 
pasidarė „ lenkais iš pasi
rinkimo", lietuvių atžvilgiu 
aršesniais nei tikrieji lenkai. Iš 
jų tarpo buvo ir didžiausi 
nepriklausomos Lietuvos prie
šai. Jonušas Radvila (1612-
1655), didysis Lietuvos etmonas 
ir Vilniaus vaivada, vis apšau
kiamas išdaviku. Mat, kai 1654 
m. Maskva puolė Lietuvą ir 
užėmė Vilnių bei dalį Lietuvos, 
o iš vakarų įsiveržė švedai, 
Jonušas Radvila, gelbėdamas 
Lietuvos valstybę, Kėdainiuose 
sudarė sutartį su švedais, ban
dydamas švedus nukreipti prieš 
Maskvą. Kai lenkų kariuomenė 
tada prie Ujscie miestelio pasi

davė švedams be jokio mūšio, 
tai „viskas tvarkoje", o Jonušo 
R. atveju — išdavystė, nors No-
tec upės krantai prie Ujscie iš 
lenkų pusės yra tiek statūs, kad 
ir su šiandienine karo technika 
švedams būtų sunku įveikti 
lenkus. 

5. XVI amžius Lietuvos teisės 
istorijoje yra aukso amžius. 
Visos trys Lietuvos Statuto lai
dos, Valakinė žemės reforma. 
Tribunolo nuostatai ir daugybė 
smulkesnių patvarkymų yra 
Lietuvos valdovo paskelbti įsta
tymai. Neatsitiktinai caro Alek
siejaus 1649 m. Kodekse iš 986 
straipsnių apie 500 paimti iš 
Lietuvos Statuto, o Lietuvą 
okupavusi carų vyriausybė XIX 
amž. pradžioje buvo pradėjusi 
rengti net IV Lietuvos Statuto 
laidą, dėl jo teisinių suformula
vimų tobulumo. Statuto tekstas 
parašytas Lietuvoje (formaliai 
iki 1698 m.) vartota kancelia
r ine slavų kalba (atitikmė 
bažnytinei slavų kalbai), kilusi 
iš Macedonijos slavų tarmės, 
bulgarų caro Simeono (apie 
1000 m.) laikais ištobulinta ir 
kuri į Lietuvos valdas atėjo po 
Kijevo (1240 m.) sugriovimo. Ji 
su rusų, gudų, ukrainiečių, čekų 
ir kit. slavų kalbomis turi tiek 
pat bendra, kiek Vakaruose 
lotynų kalba turi bendro su 
rumunų, prancūzų, ispanų kal
bomis. Lietuvoje jos sakinio kon
strukcija ilgainiui, suartėjo su 
lietuvių kalbos sakinio kon
strukcija (ypač UI, 1588 metų, 
Lietuvos Statuto kalba). O turi
nys — iš Lietuvos žemių papro
čių. 

Tai tik maža dalelytė didingos 
Lietuvos praeities, kuria galime 
didžiuotis. Platesnis mūsų pačių 
susidomėjimas ta Lietuvos pra
eitimi gal padės parengti lietu
višką Lietuvos istoriją. 

SKRIDO TIK 10 KELEIVIU 

„Lietuvos avialinijų" lėktu
vas JAK42 neišskrido į nuolati
nį skrydį iš Vilniaus per Pa
langą į Varšuvą, nes Lenkijos 
kelionių agentūroms nepavyko 
rasti žmonių, norinčių ilsėtis 
Palangoje. Šį sezoną dažniau į 
Palangą skraido rusai. Tačiau 
lėktuvas iš Maskvos į Palangą 
būna užpildytas tik 30%. 

Pelningiausias LAL skrydis 
yra iš Palangos į Frankfurtą 
prie Maino. Du trečdaliai 
Boeing-737 vietų šeštadienio 
skrydyje būna užimta, sekma
dienį — apie 30%. Per pusantro 
mėnesio iš Vilniaus į Palangą 
skrido tik dešimt keleivių. 
Galvojama apie tai, kad 1997 
metų vasarą kartą per savaitę 
lėktuvas, skrendantis iš Vil
niaus į Stokholmą, tūptų ir Pa
langoje. 

Danutė Bindokivne 

Modernios technikos 
dilema 

(LR 06.21) 

Kai Amerikos Atstovų rūmuo
se ruošiamasi priimti įstatymą 
ar bent svarstyti jo galimumą ir 
jokiu kitu būdu neįmanoma šio 
proceso sustabdyti, griebiamasi 
labai savotiško metodo: nesibai
giančio kalbėjimo (angliškai — 
filibuster). Tai nėra dažnas, bet 
labai efektingas, reiškinys, kai 
vienas kuris senatorius, atradęs 
progą pareikšti savo mintis, be 
sustojimo kalba ta pačia tema 
taip ilgai, kol jau nebepajėgia 
praverti burnos arba kitiems 
nusibosta ir jie nusileidžia 
kalbėtojo nuomonei. 

Šiomis dienomis „filibuster" 
metodą panaudojo du Nevados 
senatoriai, demokratai Harry 
Reid ir Richard Bryan Jų tiks
las buvo sustabdyti norimą pri
imti projektą dėl ilgalaikio ra
dioaktyvių atliekų sandėlia
vimo Nevada valstijoje, Yucca 
kalnyno urvuose, esančiuose 
maždaug 75 mylios nuo žinomo
sios azartiniu lošimų sostinės — 
Las Vegas miesto. 

Jau gan seniai ieškoma vietos 
šioms pavojingoms medžiagoms, 
susikaupiančioms iš branduo
linės energijos jėgainėse pavar
totų kuro lazdelių. Iki šiol radio
aktyvias atliekas saugiai sandė
liuoti buvo kiekvienos jėgainės 
rūpestis, tad paprastai tokie 
sandėliai įruošti jėgainės ap
linkoje. Amerikos 34 valstijose 
šiuo metu veikia 110 branduoli
nių jėgainių, kurios per metų 
eilę sukaupė daugiau kaip 
30,000 tonų pavojingai aukštos 
radiacijos atliekų. Kone visose 
jėgainėse sandėliai jau tiek pri
pildyti, kad daugiau nebegali 
su ta lp in t i . Verkiant reikia 
ieškoti pastovesnės išeities šiam 
pavojingam modernios techni
kos produktui. 

Nei vienas Amerikos gyven
tojas negali pasakyti, kad bran
duolinių jėgainių kuro atliekos 
yra „ne mano kiaulės, ne mano 
pupos". Kone kiekvieno ameri
kiečio elektros sąskaitoje įrašy
tas tam tikras mokestis jėgainei 
už radioaktyvių medžiagų 
sandėliavimą. Juk tai ne mal
kos ar metalo laužas, kurį gali
ma pašalyje sumesti ir pamirš
ti. Šių branduolinių atliekų ap
sauga labai svarbi žmonėms,' 
gyvenantiems netoli jėgainių, 
kur nelaimės atveju gali būti 
užnuodyta visa gyvoji ir negyvo
ji gamta. Jėgainių apylinkėse 
įtaisyti pavojaus signalai-si-
renos, kurios reguliariai ban
domos ir turėtų perspėti gy
ventojus apie radiacijos pavojų, 
jei įvyktų katastrofa. 

Bet tai tik problemos led
kalnio viršūnė. Nepaisant, kaip 

svarbu, surasti saugią ir pasto
vią vietą branduolinio kuro 
atliekoms nėra lengva, nes nei 
viena Amerikos valstija nenori 
tokio pavojingo bagažo, be to. ne 
visur žemės bei uolų struktūra 
tam tinka. Kai buvo apsistota 
prie Yucca kalnyno Nevadoje. 
nors geologai ir ta vietove per 
daug nepasitiki (juk radioakty 
vios medžiagos savo spindulia
vimo nepraranda bent 10.000 
metų), atrodė, kad problema bu.-̂  
išspręsta, juo labiau, kad retai 
apgyventi žemes plotai, ne 
derlingos dirvos, kalnai ir dy
kumos neturi tiek daug poli 
tinės įtakos, kaip daugelis kitu 
valstijų. Tai del to minėtieji 
senatoriai pasiryžo pradėti 
..nesibaigiančios kalbos" kam
paniją už savo valstijos gy
ventojų saugumą. 

Nors „filibuster"" tam t ikra 
prasme buvo veiksmingas, il
gainiui jį reikėjo užbaigti ..dėl 
viso krašto gerovės ir vis tiek 
sustota prie Nevados. kaip 
patogiausios vietos radioakty
vių medžiagų s a n d e l i a m s . 
Kalbama, kad galbūt tik laiki
nai, nes Atstovų rūmams svar 
bu dabar, kai jau nebetoli pre
zidento rinkimai ir abi partijos 
stengiasi išspręsti ..įsisenėjų 
šias'" bėdas, kad apramintu 
balsuotojus, radioaktyvių atlie
kų problemą nustumti nuo savo 
galvos, o vėliau — tegul kiti jos 
pašalinimu rūpinasi. 

Pagaliau liepos 16 d. pasiūly
to įstatymo šalininkai surinko 
pakankamai reikalingų balsų 
„filibuster" nutraukti, kad būtų 
galima eiti prie diskusijų, ar 
pasiūlymas gali tapti įstatymu. 

Jeigu ilgainiui bus nuspręsta 
šias pavojingas medžiagas san
dėliuoti Yucca kalnuose <Law-
rence Livermore Valstybinės 
tyrimo laboratorijos Kaliforni
joje jau perspėjo, kad šiame kal
nyne vis dėlto gali pasitaikyti 
žemės drebėjimai, kurių metu 
ugniakalninė lava pradėtų tekėti 
tiesiai per sandėlius ir galimai 
sukeltų radiacijos pavojų), jas į 
tas vietas reikia gabenti per 43 
valstijas, kurios turi įstatymus. 
draudžiančius pavojingą tran 
zitą per savo teritorija. (Gaila. 
kad Lietuva negali remtis tokiu 
įstatymu ir drausti Rusijos 
pavojingą tranzitą per savo 
žemę į Karaliaučiaus sritį.I 

Šiuo metu dar neaišku, kaip 
radioaktyvios atliekos pasiektu 
sandėlius, kaip jos pakeliui būtu 
apsaugotos nuo natūraliu ava
rijų ar teroristų veiklos. Visa tai 
— dar viena, modernios techni
kos pasauliui atnešta, dilema. 

i 

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ 
14 VYTAUTAS VOLERTAS 

Jonas „Alguvos baro" neredagavo, tik jį administra
vo. Bet tas patą Jonas Skladaitis koplytėlę prižiūrėjo, 
valgyklą tvarkė ir net i i čempionų zirzlių nesulaukė 
priekaištų. Vienas Jonas Skladaitis, ne trys. 

Iškilmingose šventėse, į kurias kviesdavome ir vokie
čius (pavyzdžiui, Vasario 16 minėjimai), rinkdavomės 
į arti esančią didžiulę Šv. Lauryno bažnyčią. Tada bent 
Mišios būdavo... Net šiurpo spuogeliai odoje pašokdavo. 

Sueidavo masė lietuvių, tikinčių ir netikinčių, 
katalikų ir kitų krikščionių. Vėliavos, uniformuoti skaa-
tai, tautiniai drabužiai. Sugausdavo vargonai, pra
bildavo Petro Armono vadovautas choras, minia kris
davo ant kelių ir graudindavosi. Kas, Dieve, su mumis 
bus, kur šią savo liaudį nutrenksi, kas vyksta su mūsų 
artimaisiais Lietuvoje, apie kuriuos nieko nežinome? 
Gelbėk juos ir mus! Čia ir pykčiai dėl BALFo siuntų dali
jimo ir spekuliacijos mintys dingdavo. O po „Maria, Deo 
gratiae, Maria Misericordia" giesmės, kurią širdį gniau
žiančiu sopranu giedodavo solistė Prudenrija Bičkisnė 
chorui pritariant, didžioje Lauryno bažnyčioje nelikdavo 
nei vieno netikinčio lietuvio. Maria, Deo gratiae... 
Prudenrijos Bičkienės balsas ir šiandien skamba turbūt 
ne vieno kempteniečio ausyse. Kai ji koncertuose 
išeidavo duetams su Stase Daugėliens* pritariamai 
saukdavome visi, už jas guldydami savo vienintelį 
menką turtą, vargdienes galvas, nes šios moterys 

maloniais balsais mus ramino, guodė, linksmino. 
— Ir susirink dviem, taip gerai tinkančiom, vieno

je vietoje... — džiaugdavosi koncertų klausytojai. — 
Sopranas ir altas, abu geri. Lyg būtų kas užsakęs, kad 
abi į Kempteną atvyktų. 

Kai išėjome kartą į miesto religines apeigas, išėjome 
lyg ii uolos išsiveržusi srovė. Buvo Dievo Kūno šventė, 
Kempteno miestą puošė altorėliai, kuriuos lankė tikin
čiųjų procesija. Vieną toki altorėlį ryžosi įrengti lietu
viai. Ryžosi ir padarė! Bent padarė, bet tai buvo ne lietu
viai, o lietuvės. Moterys i i gyvų žiedų nupynė didžiulę 
ornamentinę sieną. Lietuviškų šūdinių painūs raitai, 
įmantrios juostos... Tai buvo mūsų dailininkų projektas. 
Didžiulė siena, gal 3 m z 4 m ploto. Ir vien žiedai, balti, 
raudoni, mėlyni, geltoni, vien gėlės, gėlės... Kad 
nenuvystų, kad sienai nereikėtų iki procesijos ilgai 
stovėti, dirbo naktį, baigdamos gal 8 vai. ryto. Vokiečiai 
uostė, čiupinėjo, kraipė galvas, vos vos patikėjo, kad tai 
gyvos gėlės. Ir mes stebėjomės. Ir mes uostėme, 
čiupinėjome. 

— Šitiek darbo, šitiek vargo... Sumanumas, sugebėji
mas! — tokios vyravo nuomonės apie lietuves, stebuklą 
sukūrusias. Štai koks pozityvus feminizmas vyravo tais 

Ne tik Prudencįja Bičkienė su Stase Daugėliene ska
tino kempteniečių gyvastingumą. Su mumis buvo solis
tės Pranė Radzevičiūtė, Armonienė, Eitutienė, ypač mė
giama pamaldose už giesmę „Jei širdį tau skausmas..." 
O violenčelistas Petras Armonas, geras instrumentalis
tas, geras dirigentas ir mezgėjas (taip, mezgėjas!), suor
ganizavo tokį chorą, kad buvo miela ne tik dainavimo 
klausytis, bet ir į visus choristus pasižiūrėti. Petras Ar-
"monas su choru, minėtiems solistams talkinant, įvairi

no stovyklinį gyvenimą ir traukė dėmesį raibais, savo 
darbo megztukais. P. Bičkienės ir St. Daugėlienės 
asmenybės, kooperatyvus P. Armono būdas leido jiems 
gražiai sutarti darbe. 

Ne vien koncertų vertė sudarė choro svarbą. Ver
tinga buvo kiekviena jo repeticija. Jose laiką praleis
davo jauni žmonės, mažiau išsilavinę ir universitetus 
baigę. Dažnai tekdavo pastebėti, kad būrelio pokalbį, 
kieme ar koridoriuje, kedenant niekingus niekelius, 
staiga pertraukdavo vienas ar keli vikruoliai: 

— Turim eiti, laikas! Choro repeticija. 
Stovykloje buvo ir teatrinio pobūdžio bandymų. Min-

tin įstrigo „Atžalyno" spektakliai, režisuoti Valavičiū
tės, įstrigo todėl, kad ir man teko rimčiau bandyti 
sceninius talentus. Niekas manęs negyrė, niekas 
nepasakė: 

— Puiku! Nežinojome, kad slėpei didelius aktoriaus 
sugebėjimus. 

Pažįstami po spektaklio tik numykdavo nei šiaip, 
nei taip, nors scenoje labai stengiausi. Lietuviškuose 
laikraščiuose taip pat būdavo tik parašyta, kad 
„psichologą vaidino V. Volertas". Be mažiausio pagyrų 
žodelio. Tai štai koks likimas... NeuSioks, nei toks 
aktorius, o gal net nei šioks, nei toks žmogus. 

Kemptene laikėsi dailininkai Regina Ingelevičienė, 
PaškeviČiai (vyras su žmona), Rutkauskas, Steponas 
MakareviciuB. Kūrybai buvo sunkiausias metas — nei 
tinkamų priemonių, nei patalpų, nei paklausos. Iš kur 
atsiras drobė paveikslams, kai stigo apatini^kelnaičių? 
Ir kur dažai, kai net merginų ir moterų lūpos blyškėjo 
be raudonumo? Kas domėsis paveikslo įsigijimu, kai ne
turi savo kampo ir nežino, kur bus rytoj. Ir kuo paveikslą 
pirks... U i stovyklos ribų, vokiečių visuomenėje, taip pat 

ne dailė, bet duonos riekė varstė akis. maišė galvą 
— Nelemto likimo malonūs, ramūs, inteligentiški 

žmonės, — užjausdavo šiuos dailininkus. O kiti net 
nežinojo, kad jie buvo dailininkai. Tik šiaip malonūs, 
išsiauklėję žmonės. 

Kempteno lietuviai rodė gilų prielankumą krepši
niui. Kaip nerodys, jei „Šarūno" vienetą nerodyta matė. 
Kas tik pabandė su šiais krepšininkais rungtynėmis su
sipažinti, pralaimėjo. Išdidžiai atvykdavo amerikiečių 
karių grupelės, išvykdavo išdidumu už rungtynes su
mokėjusios. Atvažiuodavo krepšinio vienetas iš kitos 
lietuvių stovyklos, išvažiuodavo maloniai makaronais 
pavaisintas, tačiau pergalėmis neapdovanotas. Tik Sein-
felto (Scheinfeld) „Kovas" kempteniečius priversdavo 
susimąstyti, bet ir tasai „Šarūnui" pralaimėdavo. 

Stovykloje buvo gera sporto sale. beveik kaip draiki 
jos Atėnuose. Prisėsdavo būrys krepšinio gerbėjų, 
neturėjusių nieko kita veikti, ir stebėdavosi Z. 
Puzinausku, broliais V ir A. Morkais. broliais Adl. ir 
Alf. Andriuliais. Z. Varkala, vikriuoju M Duliūnu, K. 
Bagdonu, St. Markevičium, Sventicku. Štai kokie krep
šinio dinosaurai buvojo Kemptene. Tod- 1 nenuostabu. 
kad jie laimėjo visas rungtynes prieš amerikiečius, prieš 
latvius, kad įgijo Bavarijos meistro vardą. 

Ne vien tik krepšinis buvo užgožės Kempteno lietu
vius. Kur tada būtų dėjęsi vidutinio ar vos vos vidutinio 
ūgio žmogeliai? Dūlėtų be sporto, putų? Niekados' 1946 
metais į amerikiečių zonos lietuviu sporto šventę iš 
Kempteno vyko 10 įvairių komandų Tai bent sporto 
tauta! Lyg klasikiniai gladijatonai Kovoti, pralaimėti. 
gal net laimėti, kad tik nepasiduoti! 

•Bus daugiau 
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G I N T A R A S D R U Č K U S 

I šk i lmės Karo muz ie j aus 
sodelyje 

Kurdamas Karo muziejų, V. 
Nagev ič ius rūp inos i ir jo 
aplinkos sutvarkymu. Jo in
iciatyva šalia sodelio buvusi 
„arklių r inka" Kauno miesto 
tarybos sprendimu buvo panai
kinta, praplėstas muziejui pri
klausantis sklypas. 

Karo muziejaus sodelio tradi
cijos prasidėjo nuo 1921 m. ru
dens, kai tų metų spalio 16 d. 11 
vai. 30 min.. dalyvaujant Stei
giamojo Seimo pirmininkui, lai
kinai einančiam prezidento pa
reigas A. Stulginskiui, vyriau
sybės nariams, visuomenei ir 
užsienio šalių atstovams, buvo 
iškilmingai atidengtas pirmasis 
paminklas Karo muziejaus so
delyje — „Žuvusiems už Lietu
vos laisvę". Atidengė A. Stul
ginskis, pašventino Žemaičių se
minarijos rektorius J. Mačiulis-
Maironis. Paminklo autoriai-
skulpt. J. Zikaras ir arch. V. Du
beneckis. Paminklas — kuklus, 
piramidės formos, sukrau tas iš 
lauko akmenų. Jo viršuje — kry
žius. Apatinėje paminklo daly
je — J. Zikaro sukur ta plokštė, 
vaizduojanti atsiklaupusią liū
dinčią lietuvaitę, dedančią gėles 
ant kapo. Virš plokštės — įrašas: 
„Žuvusiems už Lietuvos laisvę 
1921". Viršutinėje paminklo da
lyje — skydas su jame atvaiz
duotu Vyčio kryžiumi. Prieš pa
minklą pastatytas akmeninis 
aukuras su įrašu: „Redde Quod 
Debes" (Grąžink ką privalai). 

1922 m. sausį į Kauną buvo 
atgabenta JAV lietuvių dovana 
— Laisvės varpas. Ant varpo yra 
reljefinis Vyčio atvaizdas ir 
jrašai:,.Lietuvių Seimas Ameri
koje Lietuvai Chicagoje 1919 m. 
birželio 8-11 d." „O, skambink 
per amžius vaikams Lietuvos,/ 
Kad laisvės nevertas, kas negi
na jos". 

1922 m. vasario 16 d. šis var
pas pirmą kartą nuskambėjo 
Karo muziejaus bokšte. Buvo 
nutarta, kad Laisvės varpu bus 
skambinama šiomis progomis: 
1. Politinės reikšmės — Nepri
klausomybės paskelbimas, Vil
niaus konferencijos, Steigia
masis Seimas ir pan. 2. Svar
biausi karo istorijos momentai 
— m ū š i s t i es Ž a l g i r i u , 
Širvintomis, Kalkūnais ir pan. 
3. Kultūros kovoje — spaudos 
atgavimas, pirmosios mokyklos, 
universiteo įsteigimas ir kt. 4. 
Socialinės ir ekonominės svar
bos — baudžiavos panaikinimas, 
žemės reformos paskelbimas. 

1922 m. vasarį Karo muzie
jaus bokšte buvo pakabintas 
JAV lietuvių dovanotas „Roch-
litz" firmos elektrinis laikrodis, 
kuris mechaniniu būdu mušda
vo valandas į šalia kabantį 
varpa 

Dar montuoįant laikrodi, kilo 
mintis jrengti varpų muziką. 
Tais pačiais metais muziejaus 
administracijos, kompozitorių J. 
Tallat Kelpšos. J. Žilevičiaus. V. 
Žadeikos. V. Kačanausko ir kitų 
pastangomis buvo kreiptasi į 
minėtos firmos ..Rochlitz" Ber
lyne savin inką Ochlasoną. 
kuriam vadovaujant, muziejaus 
bokšte buvo įrengtas devynių 
varpų muzikinis a u t o m a t a s . 
1922 m. spali muziejaus sodelyje 
pirma karta suskambo varpų 
muzika Nuo to laiko kiekvieną 
diena 8, 12 ir 2 vai. p.p. muzi
kinis automatas grodavo Lietu
vos himną ir giesmę „Marija, 
Mar i j a" . 

Ne vėliau kaip nuo 1922 m. 
vasaros sodelyje imta rengt i 
simfonines muzikos koncertus. 
Pr ie Karo muziejaus buvo 
js teigtas nuola t in is m i š ru s 
choras. ..kurio tikslas — daly
vauti iški 'mese" 1928 m. buvo 
suburtas ir Karo muziejaus or

kestras (kapelmeisteris — E. 
Gudanavičius). 

Netrukus muziejaus sodelis 
tapo viena centrinių Kauno (ir 
visos Lietuvos) visuomeninio bei 
politinio to meto gyvenimo 
vietų: „Karo Muziejus dabar 
tapo t ikra šventenybe, — rašė 
1926 m. ltn. Naunčikas, — o tos 
šventenybės siela, tai žuvusiu 
už Lietuvos laisvę paminklas. 
Čia prasideda ir pasibaigia Lie
tuvos valstybinės šventės, iš
kilmės, čia atliekamos ir visos 
kitos taut inės apeigos; čia iš
kilmingai priimami ir užsienių 
svečiai". 

Kaip žinome, V. Nagevičiaus 
in ic ia tyva Karo muziejaus 
sodelyje buvo įvesta valstybinės 
vėliavos pakėlimo ir nuleidimo 
ceremonija, kurią atlikdavo 
karo invalidai. Jaudinantį vals
tybinės vėliavos nuleidimo cere
monijos Karo muziejaus sodely
je aprašymą yra pateikęs J . Ba
sanavičius: „Prasidarius mu
ziejaus didelėms durims, išeina 
iš jo gražia uniforma apsitaisę, 
rankoje pikes nešini, 10 karo 
invalidų — muziejaus garbės 
sargybinių. Priešaky jų eina 
grodamas mažas invalidų orkes
tras. Ta maža garbingos gvardi
jos saujelė, taisyklingai susiri
kiavusi ir išlaikydama sulig 
orkestru taktą,palengva, lazde
lėmis pasiramsčiuodama, žen
gia prie žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę paminklo ir išsirikiuoja 
šalia jo. Pasigirsta viršilos ko
manda: 'Ramiai! Valstybės vė
liavą ginklu gerbk!' Po koman
dos, įsakančios nuleisti vėlia
vas , orkestras groja maršą, o 
nuo trijų stiebų pamažu, toly
giai, nuleidžiamos Valstybinė, 
Tautinė ir Vyties vėliavos, ku
rios rytą tokiomis pat ceremoni
jomis buvo pakeltos aukštyn. Po 
komandos: TJž žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės maldai kepures 
nusiimk', invalidai, suderintais 
judesiais, nusiima nuo galvos 
šalmus, orkestras groja maldą 
(...). Tuo metu an t paminklo 
sužiba mažas elektros kryželis. 
O ant aukuro, stovinčio priešais 
paminklą, uždegama ugnis (...). 
Iškilmės baigiamos tautos him
nu, po to invalidai vėl atatin
kamai susirikiuoja ir eina į mu
ziejų". 

Dar gilesnio dvasingumo iš
kilmės prie paminklo Žuvu
siems už Lietuvos laisvę įgavo 
tuomet, kai 1934 m. lapkričio 23 
d. per Lietuvos kariuomenės 
šventę jo papėdėje buvo palai
doti Lietuvos Nežinomojo karei
vio palaikai. Pašventinimo ir 
laidojimo apeigas atliko arki
vyskupas J. Karevičius. Iškil
mėse dalyvavo Respublikos 
prezidentas A. Smetona, J. 
Tūbelio vadovaujama vyriausy
bė, k a r i u o m e n ė s atstovai , 
Vytauto Didžiojo universiteto ir 
kitų mokyklų profesoriai bei 
jaunimas, daugelio organizacijų 
ir visuomenės atstovai, užsienio 
svečiai. 

Kadangi pastačius naująjį 
muziejaus pastatą, iškilmės prie 
paminklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę kiek pasikeitė, pa
teikiame dar vieno tų iškilmių 
liudininko — gen. S. Raštikio, II 
pasaulinio karo metais dirbusio 
Karo muziejuje — įspūdžius: 

„O ko nejaudino kuklios, bet 
be galo gražios, gilios ir jaus
mingos apeigos prie Nežinomojo 
kareivio kapo, kada besilei
džiančios saulės paskutinių 
spindulių šviesoje ir gražaus 
vakarinio dangaus didingume 
paskirtą valandą aukštame Ka
ro Muziejaus bokšte pasirody
davo Lietuvos kario siluetas ir 
iš ten pasigirsdavo pažįstami 
karinio trimito garsai. 

Jiems atsakydavo kitas tri
mitas iš aptvertos aikštelės prie 
Nežinomojo kareivio kapo. Jie 

Lietuvos Knygnešys Vytauto Didžiojo Karo muziejaus .-..įdėlyje Kaune. 
Nuotr Prano Abelkio 

primindavo žuvusių dėl Lie
tuvos laisvės karių dvasių pasi
kalbėjimą tarp bokšto viršūnės 
i r paminklo papėdės, tarp pa
dangių ir nežinomojo kareivio poil
sio vietos, t a rp Dangaus ir Že
mės. 

Nutildavo vėjas, nustodavo 
plevėsavusios garbingos vė
liavos, nurimdavo platūs kaš
tanų lapai, nutildavo giesmi
ninkai paukščiai, sustodavo 
žmonės, nutraukdami savo kal
bas ir nukreipdami žvilgsnį į 
aukštai iškilusį akmeninį kelią. 

Rimties ir laukimo minutėje 
kažkur giliau, tartum išdidžių 
Karo muziejaus rūmų pože
miuose, kur yra rami ir tyli 
žuvusių karių kripta, kur vieš
patauja nuolatinė tyla, kur 
melsvų žiburėlių šviesoje auksu 
spindi tūkstančiai garbingai 
žuvusių didvyrių vardų ir kur to 
žėrinčio aukso blizgėjime for
muojasi didžiausio pasiaukoji
mo ir meilės žodžiai: 'Žuvome, 
kad jūs gyventumėt', pasigirsta 
iš pradžių labai duslūs, o vėliau 
vis garsesni ir aiškesni karinio, 
nors ir liūdno, maršo garsai. 

Iškilusiame akmeniniame ke
lyje pasirodo juodieji karžygiai. 
Žengia orkestras. Jį seka negau
sios karių gretos. 

Drabužiai juodi, papuošalai 
raudoni, ženklai blizga auksu. 
Tai žemė, kraujas ir garbė. 

Ginkluoti ilgomis ietimis. 
Ginklai papuošti Vyčio Kry
žiaus vėl iavėlėmis-pergalės 
ženklais. Didieji auksiniaiVyčio 
kryžiai spindi šalmuose. Kuk
lūs sidabriniai Vyčio Kryžiaus 
ordinai puošia krūtines. 

Žygiuoja iškilmingai, lėtai ir 
sunkiai, šlubuodami ir pasi
ramsčiuodami lazdomis, vieni 
berankiai, kiti bekojai. 

Ir kur atsirado tie simboliniai 
kariai? Kas jie? 

Tai t ie patys, kurie buvo kar
tu, viename būry su anais, 
kurių vardai auksu išrašyti 
žuvusiųjų karių kriptoje. Tai 
tie, kurie kartu su Nežinomuoju 
Kareiviu gynė Lietuvos laisvę, 
tai sužaloti, tačiau likę gyvi 
Lietuvos Laisvės kovų kariai. 
Tai Lietuvos laisvės kovų karo 
invalidai. 

Kur jie dabar žygiuoja? Aplan
kę žuvusių karių kriptą, jie eina 
aplankyti Nežinomojo Kareivio 
kapo ir prie paminklo žuvu
siems pagerbti visų, kurie yra 
žuvę dėl Lietuvos laisvės. 

Susikaupusi minia stebi Lie
tuvos karžygius. Vyrai nusiima 
kepures. 

Komanda: 'Žuvusius už Lietu
vos laisvę ginklu gerbk! 

Liūdni laidotuvių maršo gar
sai. Nusvyra vėliavos. Dedami 
vainikai. Aukuro dūmai kar tu 
su tautiečių mintimis kyla į ten, 
į Anapus, į Dangų... O čia pa
garba ir rožių kvapas. 

Bet štai nuotaika keičiasi. 
Gerbiama Lietuva. Vėliavos 
pakyla. Orkestras energingai 
griežia Lietuvos himną: 

'Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu 
didvyrių žemė,/ Iš praeities 
Tavo sūnūs testiprybę semia". 

Su ašaromis akyse gieda visi: 
seni ir jauni; moterys ir vyrai; 

darbininkas, ūkininkas ir valdi
ninkas; jaunutis mokinys ir se
nas profesorius; eilinis kareivėlis 
ir kariuomenė? vadas; prasčio
kėlis ir Respublikos prezidentas. 

Iš Karo Muziejaus bokšto pasi
girsta Amerikos lietuvių Lietu
vai padovanoto Laisvės Varpo 
dūžiai, dar prasmingiau papil
dydami Lietuvos himną, savo 
žodžiais: 'Tas laisvės nevertas, 
kad negina jos!' 

Mielas tautieti , a r t u galėsi 
kada nors užmiršti visa, ką ten 
matei ir išgyvenai? Ne, broli, tu 
niekad negalėsi. 

Visi be išimties svetimtaučiai 
ir užsieniečiai taip pat jaudin
davosi, matydami mūsų iškil
mes ir dalyvaudami jose. Visi jie 
vienu balsu tvirtindavo, kad to
kių gilių ir įspūdingų ceremo
nijų jie niekur kitur nematę, o 
kai kurie net atvirai jų mums 
pavydėjo". 

1937 m. rugsėjo 8 d. Karo Mu
ziejuje buvo pašventinti 36 Bel
gijoje atliedinii varpai. Nuo to 
laiko varpų muzika skambėda
vo kasdien — 4, 8, 12 vai. ryte, 
2, 8 vai. vakare ir vidurnaktį. 
Varpai buvo pavadinti žuvusių 
Lietuvos vaduotojų-gynėjų ir 
Lietuvos laisvės kovų vietovių 
vardais: Vilnius, Klaipėda, Kė
dainiai, Alytus, Panevėžys, Rad
viliškis, Zarasai, Dauguva, Sei-
nai A u g u s t a v a s , Š i rv in ta i , 
Giedraičiai, Kūrėjas-Savanoris, 
Par t izanas-Šaulys , Vilniaus 
Kovotojas, Klaipėdos Kovotojas, 
Amerikos Lietuvis Kovotojas, 
Gediminėnas (1 pešt. pulkas), 
Algirdėnas (2 pėst. pulkas), Vy-
tautėnas (3 pėst. pulkas), Min 
daugėnas (4 pėst. pulkas), Kęs-
tutėnas (5 pešt. pulkas). Margė-
nas (6 pėst. pulkas), Buteigeidė-
nas (7 pėst. pulkas), Vaidotėnas 
(8 pėst. pulkas), Vytenėnas (9 
pėst. pulkas), IV Divizijos karys, 
Karo mokyklos karys. Gudas 
karys, Aviatorius, 1-o artilerijos 
pulko karys, 2-ro artilerijos 
pulko karys, 3-čio artilerijos 
pulko karys, 4-to artilerijos 
pulko karys, Husaras-radvilė-
nas, Ulonas-birutėnas, Geleži
nio vilko pulko dragūnas. Tech
nikas karys. 

Laimingai susiklosčius aplin
kybėms, visi bokšto varpai 
išliko (taip pat ir Laisvės var
pas), tik kuriam laikui buvo 
nutilusi jų muzika (atgaivinta 
maestro V. Kuprevičiaus pa
stangomis bei rūpesčiu 1956 
m.). 

Iškilmės prie Nežinomojo 
kareivio kapo paskutinį kartą 
įvyko 1940 m. birželio 26 d. ir 
buvo atgaivintos tik po pusės 
amžiaus. 

Žmones, daiktai ir 
paminklai 

Muziejui į s i k ū r u s , t rūko 
muziejininkyste išmanančių 
žmonių. Muziejaus organizato
rius Vladas Nagevičius-Nagius 
(1881.06.17 Kre t ingo je -
1954.09.15 Clevelande) turėjo 
aukštąjį karo gydytojo išsilavi 
nimą. Muziejininkystės žinių 
stoką kompensavo giliu domėji 
muši praeitimi, entuziazmu. 

energija, neeiliniais organizaci
niais gabumais. Nepaisant įvai
riausių sunkumų, gausėjo mu
ziejaus fondai, ekspozicija pasi
pildė naujais eksponatais. kei
tėsi muziejaus sodelis. 

Be jau minėtų paminklo Žu
vusiems už Lietuvos laisvę ir 
varpų muzikos, per palyginus 
trumpą laiką buvo pastatyta 
dar visa eilė paminklų. 

1°°3 m lapkričio 23 d. 3 vai. 
p.p įvo iškilmingai atidengtas 
paminklas J. Basanavičiui (aut. 
J. Zikaras). Biustas atlietas iš 
gilzių, surinktų Lietuvos Nepri
klausomybės kovų laukuose. 
Postamentui panaudotas ak
muo, stovėjęs Kretingos ap
skrityje, Vokietijos-Rusijos pa
sienyje, skyręs Didžiąją ir 
Mažąją Lietuvą. Ant biusto bu
vo iškaltas įrašas: „Jonas Ba
sanavičius", o postamente — 
„Lietuvos atgimimo tėvui, dė
kinga kariuomenė savo penke
rių metų sukaktuvių dienoje 
1923.XI.23 šį pagarbos ženklą 
pastatė iš tūtelių nuo šovinių 
paleistų į Lietuvos priešus ir 
akmens, kurs skyrė Didžiąją ir 
Mažąją Lietuvą". 

1927 m. gegužės 15 d. iškil
mingai atidengti dar du pa
minklai — V, Kudirkai ir S. 
Daukantui. Paminklų autorius 
— Juozas Zikaras. Postamentus 
suprojektavo arch. Vladimiras 
Dubeneckis. Dalyvaujant val
džios atstovams, kan. J. Tumas-
Vaižgantas atliko pašventinimo 
ceremoniją. Ant V. Kudirkos 
biusto buvo iškaltas įrašas: 
„Vincas Kudirka", o postamen
te - „1858-1899 Lietuva, Tėvy
ne mūsų". Ant S. Daukanto 
biusto įrašas: „Simanas Dau
kantas". Paminklo postamente 
buvo iškaltas įrašas: „Rašiau 
lietuvių kalba..." Taip pat buvo 
atgabentas ir pastatytas šalia 
antkapinis S. Daukanto akmuo 
su įrašu: „D.D.G. Cze gul Kū
nas Symona Kaukąta rasztini-
ka wargą pieles gimuse metusi 
1793 miruse 1864 m. sijke 6 die
noj". 

1928 m. gegužės 14 d. iškil
mingai atidengtas dar vienas J. 
Zikaro sukur tas paminklas-
Laisvės paminklas. Postamentą 
suprojektavo V. Dubeneckis, 
pastatymo darbams vadovavo F. 
Vizbaras. Ant postamento-ke
tur ios plokštės su įrašais: 
„ K a r ž y g i a m s " , „Š i rv in tos , 
Giedraičiai 1920", Klaipėda 
1923", „Panevėžys, Dauguva. 
Radviliškis 1919". 

i930 m. spalio 9 d., minint 
dešimtąsias Vilniaus netekties 
metines, buvo pastatytas akme
ninis, obelisko formos Vilniaus 
gedulo paminklas. Jame buvo 
iškaltas įrašas: „1930 V.D.M. 
Atmink, lietuvi, kad klastingas 
l enkas , pas i r a šęs Suvalkų 
sutartį 1920 m. spalio mėn. 7 d., 
jau po dviejų dienų tą sutartį 
sulaužė ir pagrobė tavo sostinę 
Vilnių", Po tekstu buvo įmon
tuotas P. Rimšos bareljefas 
„Unija". 

1938 m. rugsėjo 7 d. buvo ati
dengti paminklai karininkui 
Antanui Juozapavičiui ir ka
reiviui Povilui Lukšiui (skulpt. 
B. Pundzius) — pirmosioms Lie
tuvos Nepriklausomybės kovų 
aukoms. Iškilmėse be valdžios, 
kariuomenės bei visuomenės 
atstovų, dalyvavo A. Juozapavi
čiaus sesuo, P. Lukšio sesuo 
Ona ir brolis Pranas, savanorių 
bendražygiai. 

Tų pačių 1938 m. lapkričio 23 
d. buvo atidengti paminklai pir
majam Lietuvos kariuomenės 
vadui gen. Silvestrui Žukauskui 
ir Lietuvos Šaulių sąjungos įkū
rėjui Vladui Putviui-Putvins-
kiui. Tai pačiai datai buvo at-
liedinta iš bronzos kario skulp
tūra (aut. J. Mikėnas) ir pasta
tyta Karo muziejaus bokšto ni 
šoje. 

1938 m. pradžioje grafas J. 
Tiškevičius padovanojo Karo 
muziejui dvi liūtų skulptūras. 
iki tol stovėjusias jo Astravo 
dvare (Biržų apskrityje). Liūtu 
skulptūros papuošė įėjima i mu
ziejų. 

f Nukelta į 5 psl.) 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

REALMART II, Ine 
6602 S. PulasU Rd. 
Chicago.lL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja (vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bui.312-M«100 
Fu . 312-585-3997 

P»g«r312-30MW7 

M I S C E L L A N E O U S 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai .. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

w* GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 5 0 ^ 5 9 5 9 
(708,425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompkjtariujr FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
» Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

FOR RENT 

AUTOMOMUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
m GYVYBĖS [MAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapohs ir Off. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3206% Weet S S * Street 

Tet. (70S) 424-S6S4 
(312) S61-S6S4 

. J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
aiuminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tol. 708-969.2658. 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

pneinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
3 1 2 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

MOVING-KRAUSTYMAS 
Professionalus patarnavimas 

prieinamoms kairiomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
708-424-7183 
312-539-3547 

Apt. for raut. 5 rms, 2 bdrms, 
quiet; new appiiances; $500 a mo. 
+ sec. deposit. 

Tai. 312-737-1S40 

HELP W A N T E D 

R«*kaMngaa dartoinlnkaa sunk
vežimių ir automobilių ruošimo ir 
dažymo darbui. Su praktika. 
Kreiptis: Stovą Labins*. 

Tai. 706-396-1516. 

M I S C E L L A N E O U S 

VTVIAN R. KHALAF 
Attorney st Law 

8327 S. Pakaki Rd., 
Chkago, IL 60652 

Profesionalus advokatai padės jums 
išspręsti HBrUliniai a — M a — t im
igracijos, skyrybų, „real ettate", ava
rijų,, asmens m audimu ir kt. Taip pat 
verčiame ir tvirtiname įvairios 
dokumentus. K a i — lietuviškai 
Tel. 312-M5-2524 

Lietuvos encertopedtją 1936 
m.; dr. V. Kudirkos raitus, 6 tomai; kny
goms spintą; Kalėdų eglute: stikJrnį stalą ir 
4 kėdes; vėsintuvą (dedamą į langą; dideli 
šaldytuvą; 60" viryklą. Teirautis: tat. 
312-776-3328. 

M O L O M A K E R 

Leading manufacturar ot precsion "įjection mokts <s saefcing itw SaVaSaj quaMM. 
•xperenced ndividual: 

Jf. MoM mekani 

Our toolrooms ara bnght. ctoan. smoka-trM. wa<l irenSkesd and A/C wWi madam, 
up to date equipment. We offar compatitiv* wagm. •Manant oanatt pfcg. (10 paid 
hokdays. vacation. proM sharing. 401 k plan. ssc. 125 mad. & dap. care n . ptan. naaRi 
•ns. e<c Į. and overtime (eurrendy «t 55 rvs. plūs per wa*fc). IndMduals are being sougnt 
for ootf oi our mfg. taciMias. COMMANO OF THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT. 
Ptsase contact: 

SkeMe M7-a77-a*M 
Or 

FOX VAUST OtVMION 
M B M 
BS*SeMB*l 

E.O E. PBĮNCIPALS ONLY 

PADĖKA DRAUGAMS 
Dukrų, Rimos ir Viktorijos, suruoštame mano 85 matų 

amžiaus paminėjime dalyvavusiems draugams u i 
sveikinimus, dovanas ir gražius linkėjimus tariu draugišką 
didelį ačiū! 

Širdinga padėka Vaclovui Mažeikai už vadovavimą iiai 
šventei, nuoširdus ačiū poniai Reginai Kučienei. Švietimo 
Tarybos pirmininkei, už gražų adresą ir dovaną — drožinį. 
Ačiū kalbėtojams, apžvelgusiems mano gyvenimo kalią. 

Nors ir buvome prašė nejausti įsipareigojimo dovanoms, 
dosnieji draugai sudėjo bendrą didelę dovaną, $690, kurią 
paskyriau Lietuvių Fondui, remiančiam lietuvišką veiklą bei 
šalpą čia ir Lietuvoje štai tie draugai: Baras Stasys ir Elena; 
Domanskis Van ir Alina; kjnatonis Lilija; Jokubauskas Stasys; 
Jurcienė Dagmara; Kasakaitienė Birutė: Kasniūnas Vytautas 
ir Eva; Kašubą Jonas ir Lillien ir motina Ona Kašubienė; 
Mažeika Vaclovas ir Vanda; Modestienė Genovaitė; 
Mironaitė Ona; Ruibys Adolfas ir Alė; Šimkienė Valerija; 
Valiukėnas Mečys ir Eleonora; Žukauskienė Gražina; žvynys 
Juozas ir Leokadija. Ačiū Petrui ir Danguolei Grtganavičiams 
už gražią ir praktišką dovaną. x 

Didžiai dėkingas visiem*,/.;/ . 
N Antanas Ki 
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A.A. HENRIKAS RUDZINSKAS 

Henrikas Rudzinskas 

Jis gimė 1909 m. 01.19 d., mirė, 
- 1996 m. 06.13 d., šv. Kryžiaus 
ligoninėje Kaune. Ankstyvoje 
jaunystėje gyveno tėviškėj , 
Lauckaimio kaime, prie Šeime
nos upės, art i Kudirkos Nau
miesčio. Čia jis pradėjo dirbti 
ūkio darbus, mėgo vandens 
sportą ir žuvavimą. Būdamas 
dar kaime, jau pradėjo domėtis 
skulptūra, iš molio lipdė įvai
rius objektus ir pagaliau žmonių 
galvų biustus. Tada jam pavyko 
sukurt i jo dėdės Prano galvos 
biustą, o tas meniškas atlikimas 
įrodė jo gabumus ir talentą. 

Lankė „Žiburio", vėliau — dr. 
Basanavičiaus gimnaziją, kurią 
baigė 1929 m. Atliko karine 
prievole karo mokykloj, įgyda
mas jaunesniojo le i tenanto 
laipsnį. Metais po to įstojo į 

Vyriausias amžiumi Kauno 
skulptorius 

Vytauto Didžiojo universiteto 
Technikos fakultetą, kartu pra
dėjo studijas Kauno meno mo
kyklos skulptūros skyriuje. 
Baigės studijas pasišventė peda
gogo darbui. Gavo paskyrimą į 
Joniškio gimnaziją eiti meno 
mokytojo pareigas. Vėliau jis 
buvo perkeltas į Telšius, į 
Dailiųjų amatų mokyklą. Gabus 
ir darbštus dailininkas ten 
įkūrė keramikos skyrių, kuriam 
vadovavo ir dėstė dailės da
lykus. 1946 m. skulptorius buvo 
pakviestas į Kauno taikomosios 
ir dekoratyvinės dailės institutą 
vadovauti Dailės istorijos ka
tedrai. 1951 m. gavo paskyrimą 
į Vilniaus Dailės institutą, kur 
vėliau mokytojavo vidurinėje 
dailės mokykloje, iki išėjimo į 
pensiją. 

Nuo 1935 metų pradėjo daly
vauti meno parodose. Jo meno 
darbus įsigijo meno gerbėjai ir 
Vilniaus, Kauno bei Telšių 
meno muziejai. Mėgo savo mo
kytojo skulptoriaus J. Zikaro 
kūrybą. Paveldėjo jo techniką. 
Kurdamas portretus, jis akcen
tavo ne tik išorine išvaizdą, bet 
dėjo pastangas išreikšti dvasi
nius nusiteikimus. Pažymėtini 
jo sukurti portretai: vysk. A. 
Baranausko, Butkų Juzės, dail. 
A. Kučob autoriaus pirmosios 
žmonos Jonės. Įdomi portretų 
serija — „Mano mokiniai". 

Ypač Jonės įspūdingas kūri
nys „Sielininkai", kuris sukur

tas bronzoj ir pastatytas Lvovo 
miesto parke. 

Buvo veiklus visuomeninin
kas. 1939 m. suorganizavęs dai
lininkų grupuote — „Forma", 
kuriai priklausė dailininkai — 
V. Petravičius, A. Kučas, Ratas-
Rataitis ir kiti. Prasidėjęs karas 
nutraukė tos grupuotės veiklą. 

Kaip buvo minėta, gimnazijoj 
priklausė skautams. Vėliau jis 
buvo „Skautų aido" redakcijos 
narys, vesdamas „Suk galvą" 
skyrelį, kur pats sugebėjo pa
ruošti daug galvosūkių. 1932 
m., įkūrus Dailininkų sąjungos 
skyrių Kaune, dail. Rudzinskas 
buvo aktyvus tos draugijos na
rys. Jis 12 metų vadovavo 

skulptūros skyriui. Be to, buvo 
Dailės kombinato meno narys. 

Sovietų okupacijoje jis buvo 
žinomas, kaip tautos visuome
nės veikėjas, bet buvo toleruo
jamas kaip lojalus dailininkas, 
todėl nebuvo išvežtas į Gulago 
salynus. Tačiau jis perspėjo 
gimines Amerikoje, kad nesiųs
tų siuntinių, nes jam grėsė 
ištrėmimo pavojus. 

Jam mirus, liūdi jo žmona 
Mirga, giminės, kolegos dailinin
kai ir jo buvusieji mokiniai. 
Velionio darbštumas, pasišven
timas dailės menui buvo didin
gas. Tebūnie jis pavyzdžiu mūsų 
ateinančioms kartoms. 

- Dr. V. Tauras 

PAVYZDINGA ŽMONA, 
MOTINA, MOČIUTĖ 

Gyvenimo keliai įvairus: vie
nas eina kalnais, kitas — 
kloniais, — pasakęs H. Ibsen. 

Sofija Petrikaitė-Gliožerienė 
užbaigė savo dažnai akmenuotą 
gyvenimo kelią š.m. gegužės 16 
d. amžiams ramiai užmigdama. 

Mudvi priklausėme Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune tai 
pačiai žemaičių studenčių Korp! 
, ,Filiae Samogitiae" organizaci
jai, bet... susipažinome tiktai 

savo skausmus, draugai manė, 
kad jo Zoselė kris su juo kartu 
— vaikščiojo, lyg mirties šešėlis. 

Tačiau Sofija atsigavo ir 
atsidavė dukros ir vaikaičių 
labui. Persikėlusi iš Brighton 
Parko į Pasaulio lietuvių centrą 
Lemonte, buvo arčiau jų. Jei sa
koma, kad motinystė yra moters 
gyvenimo prasmė, jos uždavi
nys, jos džiaugsmas, jos išgany
mas, — visa tai įsikūnijo Sofijos 

Čikagoje. Gliožeriai Čikagoje asmeny. Davusi dukteriai fizinį 
apsigyveno Bridgeporte, šalia gyvenimą, taip pat teikė jai 
mūsų elektronikos prekybos dvasinę stiprybę, moralinį at-
„Daina". Tučtuojau Sofija pa- sparumą. Vokiečiai visados 
traukė savo žemaitišku tei- teigė, kad gera motina verta 
singumu, draugiškumu, šeimos šimto mokytojų, 
darna. Sofija nesiveržė į jokį vadovą 

Zoselė, kaip ją vadindavo vimą, bet priklausė Lietuvių 
draugai, išvydo pasaulį 1918 m. Bendruomenei, Pabaltijo Mote 

PAGERBTI AVIACIJAI 
NUSIPELNĖ ŽMONĖS 

Stepono Dariaus 100-ųjų gimi
mo metinių proga Lietuvos pre
zidentas medaliais apdovanojo 
aviacijai nusipelniusius Lietu
vos žmones. 

Antradienį prezidento pasi
rašytu dekretu Dariaus ir Gi
rėno medaliai už nuopelnus Lie
tuvos aviacijai paskirti 16 asme
nų. 

Tarp apdovanotųjų — Šiaulių 
meras aviatorius Alfredas Lan
kauskas, Karinių oro pajėgų 
Pirmosios aviacijos bazės vadas 
Jonas Marcinkus bei jo pava
duotojas Stasys Murza. 

Dariaus ir Girėno medaliais 
taip pat pagerbti, aviacijos 
istoriją puoselėję, Lietuvos 
aviacijos muziejaus direktorius, 
Lietuvos aviacijos istorijos 
metraščio „Plieno sparnai" re
daktorius Algirdas Gamziuka, 
vidurinių mokyklų mokytojai 
bei aviamodeliavimo būrelių 
vadovai. 

Medaliai skirti ir aviacijos 
sportui nusipelniusiems žmo
nėms. Tarp tų tarptautinės kla
sės aviamodelizmo sporto meist
rui Jonui Adamoniui, aviamo
delizmo bei parašiutų sporto 
veteranams. 

Dariaus ir Girėno medaliai 
bus įteikti ir aviacijos inži
nieriams, lakūnams, „Lietuvos 
avialinijų", „Aviakompanijos 
Lietuva" bei „Vilniaus aero
dromo" darbuotojams. 

(AGEP, 07.09) 

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. liepos mėn. 24 d. * 

A.tA. 
DR, FELIKSAS ZUBINAS 
Gyveno Westchester, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette 

Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. liepos 22 d., 7:45 vai. ryto, sulaukęs 92 metų. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Mažeikių valsčiu

je, Buknaičių kaime. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Nuliūdę liko: žmona Valentina Lebedytė Zubiniene, sūnus 

Jonas, marti Jolanta, anūkai: Andrius ir Tomas Zubinai: pus
seserė Irena Linartienė su šeima ir kiti giminės Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Gydytojų draugijai, BALF'ui; buvo 
vienas iš Korp! Gaja steigėjų. 

Velionis pašarvotas trečiadieni, liepos 24 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 25 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus D. M. Petkus. Tei. 

312-476-2345 arba 800-994-7600. 

(Atkelta iš 4 psl.) 
VIENAS SENIAUSIŲ 

KAUNE 
1939 m. rudenį savivaldybė 

nupirko iš Stankevičių apie 
2,700 kv. m. sklypą Karo muzie
jaus sodelio praplėtimui. Sut
varkytame sklype buvo pastaty
ti paminklai „Sėjėjas" (aut. B. 
Bučas) ir „Knygnešys" (aut. J. 
Zikaras). Kiek vėliau įrengta 
Knygnešių sienelė, o 1955 me
tais — pastatytas paminklas S. 
Nėriai (aut. B. Bučas). 

1939 m. rugsėjo 8-ąją, Tautos 
šventės dieną, buvo atidengti 
paminklai Mažosios Lietuvos 
patriarchui Martynui Jankui ir 
žymiam lietuvių tautinio atgi
mimo veikėjui, „Vilniaus žinių" 
įsteigėjui inž. Petrui Vileišiui. 
Abu biustus sukūrė skulptorius 
Bernardas Bučas. Atidengimo 
iškilmėse, beje, dalyvavo ir pats 
M. Jankus. Tą dieną prie Neži
nomojo kareivio kapo kalbėjęs 
ministras pirmininkas atsargos 
brigados generolas J. Černius, 
be kita ko, pažymėjo: „...mes 
patys turime būti stiprūs, vie
ningi ir ištvermingi. Ne laikas 
dabar visokiems ginčams ir ne
susipratimams. Mes turime ieš
koti to, kas mus jungia, o ne to, 
kas skiria. Šiandien, pasikeitus 
sąlygoms, gyvenimas stato 
mums naujus reikalavimus. 
Mes turime su dviguba energi
ja, pasiryžimu ir pasišventimu 
visus tuos sunkumus nugalėti. 
Jei mes vieningai, pasišventę 
dirbsime, jokie pavojai nebus 
mums baisūs. Tik prisiminkime 
tų, kurių palaikai šioje šventoje 
vietoje palaidoti, mintis ir 
norus. Juk jie kovodami norėjo, 
kad Lietuvoje visiems jos vai
kams būtų gera ir jauku gyven
ti. Jų mes neturime apvilti". 

Tuo pat metu dideli darbai 
vyko ir muziejaus viduje. Muzie
jaus darbuotoiai eksponatų 
ieškojo ne tik atokiausiuose 
Lietuvos kampeliuose, bet ir 
užsienyje: Švedijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje. 1933-1935 m. per 
Lietuvos Respublikos atstovą 
Berlyne pik. K. Škirpą buvo 
nupirktos kelios senovinių 
ginklų siuntos; kiek vėliau iš 
Paryžiuje gyvenančios dail. J. 
Stykos našlės už 12,000 litų 
buvo įsigytas iki šiol žavintis 
savo monumentalumu paveiks
las „Vytauto priesaika"; pagal 
brėžinius, gautus iš Stokholmo 
Ui>rnmi i? io i - i t io n f l i r n t t i i n t m Vp. 

Uos XVI a. pab.-XVII a. pr. lie
tuviškų pabūklų kopijos (origi
nalai saugomi Stokholmo karo 
muziejuje). Nemažai paveikslų 
istorine tematika buvo įsigyta 
iš lietuvių dailininkų, nors, gen. 
S. Raštikio žodžiais tariant, 
„meno parodose Karo Muzie
jaus vadovybė nerasdavo tinka
mų muziejui paveikslų, nes dai
lininkai buvo linkę prie smul
kesnių darbų, dažniausiai pieš
dami tik Lietuvos gamtą arba 
atskirų asmenų portretus. Ka
riuomenės vadovybė buvo pa
skyrusi net dvi stipendijas 
batalistiniam menui studijuoti 
Paryžiuje, tačiau ir čia mūsų 
jaunieji menininkai neparodė 
tinkamo susidomėjimo". Iš mo
numentalesnių lietuvių daili
ninkų darbų, skirtų Karo mu
ziejui, galime paminėti dail. A. 
Mackevičiaus 1938 m. nutapytą 
paveikslą „Vytautas ties Nau 
gardu". 

1936 m. atidaryta „Lituani-
cos" ekspozicija (galutinai 
įrengta 1937 m.), 1937 m. gruo
džio 20 d. atidarytas „Napoleo
no I žygio per Lietuvą 125 su
kaktuvėms paminėti skyrius", 
1938 m. rudenį buvo atidarytas 
Žuvusiųjų skyrius, įrengtas pa
gal dail. S. Ušinskio projektą. 

Kauno Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus kūrimosi ir jo pir
mųjų gyvavimo dešimtmečių iš
samus atskleidimas dar laukia 
savo tyrinėtojų. Pagarsinus 
kelis muziejaus kūrimosi bei 
raidos faktus, norėjosi išreikšti 
pagarbą žmonėms, tuščioje vie
toje per kelerius metus suku- f u 
rusiems dvasinės atgaivos ir 
istorinės atminties puoselėjimo! 
šventovę. Todėl baigti norisi į 
gen. Stasio Raštikio, pastarojo t 
karo metais dirbusio Karo' 
muziejuje, žodžiais: „Be Karo, 
Muziejaus steigėjo ir viršininko 
gen. gyd. Vlado Nagevičiaus-Na-
gio, daug sielos ir darbo yra 
įdėję į Karo Muziejų ir buvę ad
ministracijos pareigūnai ir ge
nerolo Nagevičiaus artimiausi 
pagalbininkai: majoras Šešta- \ 
kauskas, pulkininkas Šaraus 
kas, majoras Valaitis, pulkinin 
kas leitenantas Ališauskas, o 
taip pat ištisa eilė Lietuvos 
nepriklausomybės kovų karo 
invalidų. Jiems visiems ir jų 
šefui generolui Nagiui priklau
so tikrai nusipelnyta visos lie
tuvių visuomenės padėka". 

(Pabaiga) 

gegužės 15 d. Palangoje. Ten ir 
pradžios mokyklon lakstė. Vė
liau lankė Šv. Kazimiero seselių 
gimnaziją Kaune, „Saulės" rū
muose. Draugavo bendrabutyje 
su Aldona Stulginskyte, dabar 
dr. Juozevičiene, Lietuvos an
trojo prezidento dukra. Klasėje 
artima draugė buvo Irena Ma
ciūtė (Linartienė). 

1939 m. įstojo į Vytauto Di
džiojo universiteto Filologijos 
fakultetą, pasirinkdama huma
nitarinius mokslus. 1943 m. 
ištekėjo už Kazio Gliožerio, 
kuriam paskyrė visą savo gy
venimą. Metais vėliau Aukš
čiausias apdovanojo juos dukre
le Jolanda, o už dar poros metų 
davė ir atėmė sūnelį, kuris 
mirė, tik gimęs. 

Su bėgančiais nuo raudonojo 
siaubo atsidūrė Bamberge, Vo
kietijoje. Vyskupo dvare dirbo 
šeimininkės padėjėja. Paskui 
gyveno Schweinfurte, o į 
„naująją žemę" atvyko 1949 m. 
Philadelphijon, Pa. Po poros 
metų atsikėlė Čikagon. Pradėjo 
dirbti Campbell Soup fabrike. 
Vėliau — lietuviškame Midland 
banke. 

rų Tarybos lietuvių Atstovybės 
Čikagos skyriui, Lietuvos Duk
terims ir kitoms organizacijoms. 

O šios „neapdainuotos didvy
rės" dukra, ištekėjusi už inž. dr. 
Algio Mockaičio ir užauginusi 
trejetą vaikų, aktyvi Lietuvių 
Bendruomenės, skautų, abu su 
vyru ateitininkų ir Korp!,,Neo-
Lithuania" veikloje, o jų vaikai 
yra ir veiklus ateitininkai, ir 
skautai. 

Velionės dukraitė Audra, bai
gusi Illinois universitete Ur-
banoje tarptautinę prekybą, jau 
dveji metai studijuoja Vilniuje 
ir dirba Kazimieros Prunskie
nės įstaigoje. 

Sofijos vaikaitis Romas studi
juoja filosofiją Vilniaus univer
sitete ir dirba vertėju Jungtinių 
Tautų organizacijos įstaigoje 
Vilniuje. 

S. Gliožerienė buvo pašarvota 
D. Petkaus koplyčioje Lemonte. 
Po Šv. Mišių;, atnašautų kun. 
Algirdo Palioko, išlydėta į Šv. 
Kazimiero kapines ir palaidota 
šalia savo brangaus vyro. Laido

tuvių dalyviai buvo pakviesti 
pietų į „Bočių" salę Lietuvių 
centre Lemonte. 

Sofija giliai mąstė apie teisy
bę, grožį, troško visiems gero. Ji 
žengė per gyvenimą, kaip amži
nybės spindulėlis. 

Sofija Petrikaitė-Gliožerienė 
Tebūnie jai lengva draugiška 

amerikietiška žemelė, toli nuo 
jos pamiltos Baltijos jūros ir 
Palangos smiltynų, kur amžinai 
ilsisi jos tėveliai ir brolis. 

Stasė Semėnienė 

Yra žmonių, atiduodančių vi
są savo gyvenimą veiklai, visuo
menei. Sofija pasirinko pasi
švęsti savo šeimai. Jai Kazelis 
buvo Alfa ir Omega. O jam, anot 
posakio, nebuvo didesnės palai
mos, kaip gera žmona. Jis ken
tėjo nuo baisių dviejų artritų, 
žmogų luošinančių. O ji kentėjo 
dvigubai, kantriai ir parei
gingai jį slaugydama. Kai vyras 
prieš penkiolika metų užbaigė 

Mylimam Vyrui, Tėveliui ir Seneliui 

A.tA. 
PETRUI STRAVINSKUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame poniai STRAVINS
KIENEI, mūsų mieliems draugams RITAI ir RIMUI 
PENČYLAMS, DANUTEI ir ROMUI su žmona. 
Liūdime su jumis. 

Salomėja Bartuškienė 
Ramutė ir Romas Bartuškai 
Danutė ir Raimundas Korzonai 

; ; 

No One Offers You 
More of Eastern Europe! 
Over the past few years. LOT Polrsh Airlines has 
estabhshed the most comprehensive netvvork of 
destinatiom irt Eastern Europe, with Warsaw as the 
strategk hob. The netvvork is conveniently linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York, Nevvark and Chtcago easy access 

to Riga, Tallinn, Moscovv. St. Petersburg, Kiev.'Lvov, 
Minsk andVILNIUS.'vLIfHUA&l*... 

Take advantage of LOT's k>w fares, the luxurv of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com-
fort of the new intemational terminai at VVarsavv 
Okecie Airport. Make your reservations today! 

Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POUSH AIRLINES or your local Travel Agenf. 

mr New York: 212-M9-1t74. 
Chicjgo 312-23*-33M. 
Los Angeles: 213-934-51 SI . 

Montreal, P.Q.: 514-«44-2fc74 
Toronto, Ont.: 41fc-23*-4242. 

Toll-free. SOO-223-OS93. 

A.tA. 
Dipl. teisininkas 

PETRAS STRAVINSKAS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. liepos 22 d., 6:45 vai. vakaro, sulaukęs 89 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Prienų apskrityje, Žiegždžių kaime. 

Amerikoje išgyveno 47 m. 
Giliame liūdesyje liko: žmona Jadvyga, duktė Rita Pen-

čyliene, žentas Rimantas, anūkė Danutė, anūkas Romas su 
žmona Jenni; Lietuvoje sesuo Eugenija Brilienė ir brolis 
Juozas su šeimomis. Taip pat daug kolegų teisininkų ir pažįs
tamų. 

Priklausė Lietuvių Teisininkų draugijai. Lietuvių 
Krikščionių demokratų partijai, ateitininkams. 

Velionis pašarvotas ketvirtadieni, liepos 25 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadieni, liepos 26 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas, anūkai, sesuo, brolis 
ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tei. 312-476-2345 arba 800-994-7600. 

A.tA. 
Dipl. ekonomistui 

EDVARDUI STEPUI 
mirus, jo žmonai JOANAI, sūnui KĘSTUČIUI su 
šeima, giminėms bei artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia 

Lidija Mingėlienė 

Mylimam Tėvui ir Seneliui 

A.tA. 
PETRUI STRAVINSKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mielas seses RITĄ 
PENČYLIENE ir DANUTĘ PENČ YLAITE bei jų vi
są šeimą. Skaudžiose valandose seseriškai glau
džiame. 

„Verpsčių" būrelis 

t 3 

P A D Ė K A 
A.tA. 

v YTAUTAS JUOZAS DAILIDĖ 
1996 m. gegužės 1 d. mirė mūsų mylimas Vyras, Tėvas 

ir Senelis. Buvo palaidotas gegužės 4 d. Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Reiškiame nuoširdžią padėką Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos klebonui kun. J. Kuzinskui už maldas 
koplyčioje, už atnašautas šv. Mišias, prasmingą pamokslą ir 
už maldas prie kapo. 

Širdingai dėkojame solistei Danutei Stankaitytei už įspū
dingą giedojimą bažnyčioje. 

Ypatingą padėką reiškiame giminėms, draugams ir 
bičiuliams už atsilankymą koplyčioje, dalyvavimą laidotuvėse. 
už aukas šv. Mišioms ir labdarai, už puikias gėles, už 
užuojautas spaudoje ir žodžiu. 

Labai ačiū karsto nešėjams, kurie nešė velioni j Amžino 
Poilsio vietą. 

Nuoširdi padėka D. Petkui už rūpestingą ir malonų 
patarnavimą. 

Nuliūdę: žmona Joana ir sūnus Arvydas su šeima. 

\ 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. liepos mėn. 24 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
„Draugo" spaustuvei reika

lingas patyręs spaustuvės spe
cialistas. Turi žinoti visus 
spaustuvės darbus — nuo rinki
mo ir laužymo, iki spausdinimo. 
Besidomintieji šia pozicija, pra
šome kreiptis raštu arba telefo
nu į administratorių Igną 
Budrį. 

Šv. Mišios bus aukojamos t. 
marijonų koplyčioje sekmadie
ni, liepos 28 d., 11:30 vai. r. Visi, 
anksčiau atvykusieji j gegužinę, 
gali dalyvauti Mišių aukoje, po 
to pasivaišinti gerais pietumis, 
pabendrauti su naujais ir seniau 
pažįstamais. Tad sekmadienį 
praleiskite su „Draugo" 
draugais. 

Juozas Brizgys, Aldona ir 
Antanas Laurinaičiai, Julija 
Satinskaa, Aga Rimienė, Vi
da Tumaaonienė, dr. Petras 
Rasutis, Marga Baras, kun. 
Jonas Kuzinskas, Halina 
Plaušinaitienė — tai vis 
„dosniosios bitelės", atnešusios 
dovanų „Draugo" vasaros pobū
vio gamtoje laimėjimams. Esa
me nuoširdžiai visiems dėkingi 
ir kviečiame savo laimę išban
dyti sekmadienį, liepos 28 d., 
tėvų marijonų sodyboje (prie 
„Draugo" pastatų) Čikagoje. 

Algimantas Barniskis jau 
yra užsirekomendavęs kaip so
listas, muzikas, vargonininkas 
ir akompaniatorius. „Draugo" 
vasaros šventėje sekmadienį, 
liepos 28 d., jis susirinkusius 
linksmins savo muzika. Ateiki
te pasiklausyti. 

Kaip ir kiekvienais metais, 
„Draugo" vasaros šventės metu 
bus atidaryta administracija, 
dovanų krautuvėlė, knygynas 
(bus daug knygų papigintomis 
kainomis). Kviečiame visus 
ateiti, pasižiūrėti, pamatyti 
pasikeitimus, apsirūpinti lietu
viškais dirbiniais ir spauda. 

Marija Remienė, „Draugo" 
renginių komiteto pirmininkė, 
labai prašo, jeigu kas galėtų 
sekmadieni, liepos 28 d., patal
kininkauti prie laimėjimo bilie
tėlių platinimo ir apskritai 
„laimės stalo", jeigu kas galėtų 
valandėlę padirbėti, būtume la
bai labai dėkingi. Galintieji 
prašome paskambinti į adminis
traciją „Draugo" telefonu. 

„Lithuanian Heritage" sto
vykla Dainavoje vyks š.m. 
liepos 28 rugpjūčio 4 d. Sto
vyklauti kviečiami visi lietuvių 
kilmės jaunuoliai nuo 7 iki 16 
m. amžiaus. Informacijai skam
binti tel. (708) 257-2022. 

Čikagos skautų ir skaučių 
stovykla Rakė jau įpusėjo. 
Stovyklauja daugiau negu 160 
brolių ir sesių. Savaitgalyje jų 
buvo net 240. Oras labai palan
kus — dienos šiltos, saulėtos, 
naktys vėsios, nuotaika pakili, 
darbinga. Sąlygos labai geros 
vykdyti numatytą programą ir 
pasidžiaugti gyvenimu atviroje 
gamtoje. Skautai ir skautės 
stovyklavimą nenorom baigs ir 
į namus keliaus šeštadienį, lie
pos 27 d. 

Penktadieni, liepos 12 d. į 
Dainavos stovyklavietę suvažia
vo „žmoneliai iš visų Lietuvos 
kraštų į didžiuosius Trakų 
Dievo Motinos atlaidus". Su 
vėliavomis ir giesmininkais at
vyko atstovai net iš dvylikos 
parapijų! Procesijos priekyje 
buvo nešamas didžiulis Trakų 
Dievo Motinos paveikslas, kurį 
maldininkai puošė auksiniais ir 
sidabriniais votais, dėkodami ir 
prašydami malonių. Visom iš
kilmėm vadovavo garsus pa
mokslininkas kun. Robertas 
Pukenis, kuris atvyko iš 
Romos. Po atlaidų, maldininkai 
vaišinosi riestainiais ir buvo 
linksminami čigonų, akrobatų 
ir ubagų. Visa tai vyko jaunųjų 
ateitininkų stovyklavimo 
metu jie ir atlaidus įscenizavo. 

Trisdešimt trečiasis „Gintaro" pokylis, kuriame buvo pagerbtos trys 
nusipelniusios lietuvės visuomenininkės — Birute Jasaitienė, Aldona Bra-
zienė ir Evelyn Oželienė — įvyko Hilton Inn, Oak Lawn, IL, birželio 30 d. 
Nuotraukoje rengimo komiteto vadovės (iš kairės) Ramoną Kaveckaitė ir 
Harriet Kamin 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaski Rd., Chicago, It 60629 

: : bl j šiaure nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 312-582-4500 

[14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
šeštad 9 v r iki 1 vai d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo ,,Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9 v.r.—5 v.v 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuvoje yra apie 900 tonų ne
tinkamų naudoti ir žmogaus 
sveikatai kenksmingų pes
ticidų". Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Travel Centre, Ltd. siū
lo skrydžius j Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
resę Lesniauskienę, tel. 847-, 
526-0773. (ak) 

x Vasaros metu TRANS
PAK įstaigos Lemonte va
landos: penkt. 3 v.p.p. - 7 v.v., 
sekmd. 8:30 v.r. • 1 v. p.p. 
Šeštadieniais uždaryta. 

0TRANSPAK tel. Lemonte: 
708-257-0497. ** 

~ (sk) 

Žinomasis visuomeninin
kas — ir bitininkas — Kazys 
laukaitis vėl nutarė pasaldin
ti „Draugo" vasaros šventės 
svečių kasdienybe ir padovano
jo laimėjimų stalui šviežio, 
kvepiančio, geltono medaus... 
Kas bus laimingieji, sužinosime 
tik sekmadieni, liepos 28 d., 
tėvų marijonų sodelyje, kai bus 
ištrauktas — ten pat nusipirktas 
— laimingas bilietas ir jo savi
ninkas apdovanotas medaus 
stiklainiu. Atvykite ir paban
dykite savo laimę, juk medus — 
sveikata. 

Artėjant Seimo rinkimams 
Lietuvoje, o prezidento rinki
mams JAV, daugelis lietuvių 
mėgsta papolitikuoti, o kartais 
diskusijos virsta gan karštomis 
ir net kraujospūdis pakyla... 
Kad nebūtų jokio pavojaus mū
sų vietiniams politikuotojams, 
„Draugo" pobūvyje po žaliais 
medžiais marijonų sode sekma
dieni, liepos 28 d., bus galima 
pasimatuoti kraujo spaudimą. 
Sią paslaugą atliks Šv. Kry
žiaus ligoninės personalas. 

Kazimierietė ses. Margaret 
Petkavage, neseniai grįžusi iš 
Lietuvos, pranešė, kad ben
dromis jėgomis su Pažaislio vie
nuolėmis kazimierietėmis grei
tu laiku bus išleisti leidiniai 
apie Pažaislio vienuolyną, an
glų ir vokiečių kalba. Leidiniai 
iliustruoti spalvotomis nuotrau
komis, apima visą plačią ir seną 
vienuolyno istoriją. Pažaislio 
vienuolynas buvo restauruotas 
ir tai didelis lietuvių tautos 
pasididžiavimas. 

Ateitininku Studijų dienos 
Dainavoje vyks Darbo šventės 
savaitgalyje, š.m. rugpjūčio 30 
rugsėjo 2 d. Registraciją priima 
Lidija Ringienė, 50 Carriage 
Trail, Palos Heights, LL. 60463. 
Tel. (708) 361-2557. 

Balzeko Lietuvių kultūros 
Vaikų muziejus kviečia 5-12 
metų vaikus į vasaros programų 
ciklą „Lietuvos istorija vaikų 
akimis". Čia mes žaisime, pie
šime, lipdysime, konstruosime, 
fantazuosime ir daug sužinosi
me. Susitikimai vyks šeštadie
niais, liepos 27, rugpjūčio 3 ir 10 
dienomis, 10-12 vai. Registruo
tis skambinkite į muziejų tele
fonu (312)582-6500. Atvykite -
bus linksma! Programos vadovė 
— Eglė Ivinskienė. 

„Artimo meilės meno" poky
lis, rengiamas Lithuanian Mer-
cy Lift, įvyks rugsėjo 7 d., 6 vai. 
vakare, Art Institute of Chicago 
patalpose. Svečiai ne tik bus 
puikiai pavaišinti, bet galės 
apžiūrėti ir meno parodas. Visi 
kviečiami. Reservacijos priima
mos telefonu 708-442-8297 
(vakare). 

x Gerbdami brangaus 
senelio A.A. JERONIMO 
LANDSBERGIO atminimą, jo 
vaikaičiai — Paulius, Jonas-Al
bertas, Andrius ir Liudas 
Landsbergiai ir Ligija Erciūtė 
DiPaola skiria 50 dolerių auką 
Lietuvos našlaičiams. Reiškia
me užuojautą velionio artimie
siems ir dėkojame jo vaikai
čiams už auką! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas. 

(sk) 
x Ariana Kumpienė, Mia-

mi, FL, globoja našlaitį Lietu
voje; pratęsdama metinę para
mą atsiuntė $150. Našlaičio var
du dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 
x Atsiliepkite biržiečiai! 

Biržų kraštotyros muziejus 
norėtų išgirst apie jus. Biržietis 
Jonas Balčiūnas, autorius 
dviejų knygų apie Biržų apy
linkę, rašo knygą apie išsisklai
džiusius biržiečius. Jo adresas: 
Jonas Balčiūnas, Varnių 
40-36, Kaunas 3026, Lithu-
ania, arba Olympia Timukas 
Chonin, 10204 S.E. 8th, Bel-
levue, WA 98004. 

(sk) 
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LIEPOS 21-JI 

Liūdna diena Lietuvai. Rusai, 
okupavę Lietuvą, nutarė okupa
ciją „įtvirtinti". Paskelbė Lie
tuvoje rinkimus. Visi žmonės 
buvo verčiami balsuoti už rusų 
parinktus kandidatus, kurie po 
rinkimų turėjo vykti į Maskvą 
ir prašyti Staliną, kad Lietuvą 
priimtų į Sovietų Sąjungą. Tai 
didžiausias pasityčiojimas iš 
lietuvių. Aišku, lietuviai nebal
savo arba metė į balsavimo dė
žes popierių gabalus su prieš-
rusiškais žodžiais. Nors balsa
vimai ir nepasisekė, bet rusai 
visam pasauliui paskelbė, kad 
Lietuva 99% pasisakė ui įstoji
mą į SSSR. Pasaulis nepatikėjo 
ta neteisybe ir Lietuvą laikė 
okupuota valstybe. 

Redaktorius 

GERŲJŲ VAIKŲ DAINELĖ 

Prie Dubysos ir prie marių, 
Prie Žagarės ir Žiežmarių 
Mums po vieną ir po du 
Medų valgyti gardu, 
Atsikąst skanaus pyrago, 
Pieną gerti lyg iš rago! 

Saulei šviečiant ar per lietų 
Prie Raseinių ir Molėtų 
Linksma suptis mums beržuos, 
Rinkt kvapnias braškes daržuos 
Ir mylėti seserėlę — 
Žalią žalią vasarėlę 

Prie Varėnos ir prie Varnių 
Dūkstam, žaidžiame be barnių. 
Stebis pievos ir laukai: 
— Tai labai geri vaikai! 

— Tai geri! — Kai saulė leidos, 
Atkartojo girios aidas. 

Juozas Nekrošius 

KUR NORĖTUM GYVENTI 

Džiunglėse, nes yra beždžio
nių. Mano namas būtų medinis. 
Aš gaudyčiau gyvates. 

Algis Bielskus, 
2 būrelis 

Džiunglėse, nes ten yra daug 
medžių. Man patinka lipti į me
džius. Mano namas būtų didelis. 
Aš turėčiau didelę beždžionę, 
kuri gyventų kartu su manimi. 
Mes valgytume bananus. 

Nida Masiulytė, 
7 būrelis 

Džiunglėse. Mano namas būtų 
medžio drevėje. Aš turėčiau 
beždžionę ir žaisčiau su ja. Aš 
žuvaučiau. 

Gytis Motiejūnas, 
2 būrelis 

Džiunglėse. Mano namas bū
tų žemėje. Aš turėčiau kurmį. 
Kai lauke būtų šalta, čia man 
būtų šilta. Aš eičiau pas Simą. 

Julius Gylys, 
2 būrelis 

Džiunglėse, nes būtų labai ty
lu. Mano namas būtų medyje, 
padarytas iš bambuko. Aš nu
šaučiau žiaurius gyvulius. Aš ei
čiau pas Gytį ir Julių. 

Simas Tatarūnas, 
2 būrelis 

JAS vasaros stovykla 
Dainavoje 1995 m. 

(„Keliaujame per pasaulį") 

PETRO N.L.O. 

Petras atsikėlė, pažiūrėjo į 
savo laikrodį, kuris rodė 1:30 
v.r. Petras gyveno ūkyje ir ne
turėjo šeimos. Ūkyje gyveno su 
draugo šeima. Žiūrėdamas pro 
langą, jis matė plačias pievas. 
Staiga neatpažintas lekiantis 
objektas (NLO) nusileido prie 
namo ir gyviai iš kitos planetos 

Detroito „Žiburio" lituanistinės mokyklos dalis mokiniu, dalyvavusių Tautinių Šokių Šventėje, 
Čikagoje. 

įtraukė Petrą į savo NLO. 
Kai Petras atvėrė akis, pama

tė, kad jis stovi metaliniame 
kambaryje. Durų nebuvo, tik 
oro ventiliatorius. Pradėjo 
galvoti ką šitie kitos planetos 
gyventojai su juo darys. Sugalvo
jo pabėgimo planą. 

Petras savo ūgiu buvo aukšto
kas, todėl galėjo pasiekti oro 
ventiliatorių. Jis nutraukė 
dangtį ir įlindo į ventiliatoriaus 
vamzdį, kuris buvo panašus į tu
nelį. Jis ropomis šliaužė ir at
sirado vietoje, kur kelias išsis
kyrė. Jis nutarė pasukti į dešinę 
pusę. 

Po vienos minutės laiko, jis 
prišliaužė prie kito ventilia
toriaus galo. Išmušė dangtį ir 
išlindo laukan. Apsidairė ir 
pamatė, kad ten stovi...a... 
Pamiršau, kaip toliau buvo. Gal 
pats užbaik. Kurią pabaigą 
pasirinksi: 1. Petras pamatė 
mažus, žalius žmones, kurie jį 
paleido. 2. Petras pamatė Elvis 
Presley, kuris pradėjo dainuoti. 
3. Petras pamatė karves su 
didelėmis galvomis. Jos uždarė 
Petrą į mažą kiaulių kine, 
kurioje Petras turėjo valgyti 
žolę visą gyvenimą iki paseno. 

Mantas Lingertaitis, 
Bostono lit. m-los 
5 klasės mokinys. 

(„Švilpukas"). 

KITI APIE MUS 

Praėjusios savaitės „Tėvynės 
žvaigždutės" laidoje kalbėjome 
apie profesorių A. Sleicherį, ku
ris norėjo išmokti lietuviškai. 
Jis gavo leidimą vykti į Prūsiją, 
gavo ir pinigų kelionei. Jis per 
Drezdeną, Berlyną atvyksta į 
Štetino uostą ir per audringą 
jūrą 1852 m. atvyksta j Kara
liaučių. Pirmiausia kreipiasi į 
lietuvi Fridrichą Kuršaitį, kuris 
Karaliaučiaus universitete 
dėstė lietuvių kalbą. Jis 
nesutiko mokyti Šleicherio 
lietuviškai. Kreipėsi dar į vieną 
šiek tiek mokantį lietuviškai, 
bet ir čia nepasisekė. Supykęs 
palieka Karaliaučių ir 
iškeliauja į lietuviškus Rytų 
Prūsijos kaimus lietuvių kalbos 
mokytis iš pačių žmonių lūpų be 
profesorių pagalbos. 

Greitai pradeda rašyti laiškus 
savo draugams Prahoje, Vieno
je apie tai, kaip jam sekasi mo
kytis lietuviškai. Apraše-lie-
tuvių kaimus ir žmonių gyveni
mą. Kaip jis linksminasi su 
prastais kaimo žmoneliais 
krikštynose, tai vestuvėse prie 
puotos stalo. Visada su savimi 
turi sąsiuvini ir užsirašo liau
dies dainas ir papročius. Tai su 
kaimo moterėlėmis traukia į 
šermenis (laidotuvės). Didelio 

džiaugsmo jam teikia šienapjū
tės ir rugiapjūtės pabaigtuvės. 
Čia daug įvairių papročių, kurių 
gimęs ir augęs mieste nebuvo 
matęs. Toliau savo laiškuose jau 
mini, kad lietuviškai suprantąs 
ir galįs jau su ūkininkais susi
kalbėti. Nereikia užmiršti, kad 
Prūsų kraštas buvo vokiečių 
okupuotas. Miestų inteligentai 
jau buvo nutautėję ir kalbėjo 
vokiškai, tik kaimo žmonės iš
laikė lietuvių kalbą. Todėl Šlei-
cheriui neteko gyventi miestuo
se, kur daugiau patogumų, bet 
vargti kaimuose, kur žmonių 
gyvenimas vargingas. 

KVAILUTĖ IR LAUMĖ 

(Lietuvių liaudies pasaka) 

(Tęsinys) 

Nesulaukusi vyriausios sesers 
grįžtant, išėjo Bebenčiuko ieško
ti antroji sesuo. Ėjusi priėjo 
obelį. Obelis merginą prašė pa
krėsti — nepakrėtė, karvė prašė 
pamilžti — nepamilžo, duona 
prašė iškepti — neiškepė, liep
tas prašė ji nuplautî — nenu
plovė. Neparsivedė brolio ir an
troji sesuo. Pagavo ją laumė ir, 
parsinešusi namo, nugrūdo pa-
lovin. 

Išėjo Bebenčiuko ieškoti kvai
lutė. Priėjo obelį — papurtė, pa
krėtė, karvę pamilžo, dar pati 
saldaus pieno atsigėrė, duoną 
prieš kaitrią saulę iškepė, dar 
mažą kepaliuką įsidėjo, lieptą 
švariai nugramdė (nuplovė), nu
mazgojo. Atėjo į laumės namus. 
Laumė sėdi prie stalo, vienas jos 
petys remia vieną sieną, antras 
petys — kitą sieną. Ranka ant 
stalo padėta, net visą stalą 
užklojusi, o apatinė lūpa aslą 
siekia. Mato kvailutė: po lova 
guli abi sesrys ir Bebenčiukas. 

— Ko tu čia vaikščioji, ko 
nekviesta nosį kaišioji? — pa
klausė kvailutę laumė, rūsčiai 
(piktai) į ją pažiūrėjusi. 

— Buvau riešutauti, tetule. 
Lietus užėjo, permerkė, tai ir 
užbėgau čia pradžiūti, — atsakė 
kvailutė. 

— Kol tu išdžiūsi, gali man 
plaukus sušukuoti, — tarė 
laumė. 

Kvailutė paėmė šukas, atsisė
do prie ilgalūpės ir ėmė jos 
plaukus šukuoti, tyliai sau niū
niuodama. Laumė merkėsi, 
merkėsi ir užsnūdo. Kai tik ji 
užsnūdo, kvailutė tyliai atsi
kėlė, paėmė iš indaujos puodą, 
juo pavogė juodąjį šuniuką, iš 
palovio ištraukė Bebenčiuką, 
abi seseris ir bėga. Nubėgę pusę 
kelio, girdi -* žemė dun^dun-
dun. Jau laumė ątlapatoja, atsi-
veia. skardėdama eeležinėmis 

Nuotr. J. Urbono 
klumpėmis. Pribėgusi lieptą, 
laumė klausia: 

— Liepteli, liepteli, ar nusi
vedė mergaitė Bebenčiuką ir sa
vo seseris? 

(Bus daugiau) 

PAGALVOKITE 

1. Ar žinome pavardes Lenkijos 
karių, kurie pastojo kelią ka
rališkam vainikui, siunčiamam 
Lietuvos valdovui Vytautui? 2. 
Po karaliaus Mindaugo mirties, 
Gediminas, Algirdas, Kęstutis 
vadinosi Lietuvos karaliais! Kas 
karalių Gediminą nužemino į 
kunigaikštį? 3. Kada karaliaus 
Gedimino vaikaitis, karaliaus 
Algirdo sūnus Jogaila pasivadi
no Lietuvos „vyriausiu kuni
gaikščiu"? 4. Kada Vytautas 
pirmą kartą pasivadino didžiuo
ju Lietuvos kunigaikščiu? 5. 
Nuo kada Lietuvos valdovas 
Vytautas tapo Didžiuoju? 

Atsiuntė 
Kun. dr. E. Gerulis 

PAGALVOKITE 
ATSAKYMAI 

1. Fantastinio pasakų Tar
zano „tėvas" buvo čikagietis 
rašytojas E.R. Burroughs (1875-
1950). Jis nuo 1914 metų pradė
jo spausdinti pasakų seriją apie 
beždžionių užaugintą Tarzaną. 
Šias pasakas žmonės pamėgo iš 
karto. Jos buvo išverstos į dau
gybę kalbų. Susukta daug filmų 
(L.E. 30:398, Boston, 1964. The 
American Peoples Enc. 4 — 422, 
Chicago, 1953). 2. Istoriniai šal
tiniai tikslios Pilėnų vietovės 
nenurodo. Ji galėjo būti prie 
Nemuno ties Punia, tarp Birš
tono ir Alytaus, kur teka Pu-
nelės upelis. Ji galėjo būti ir prie 
Nemuno ties Pypliais, tarp 
Kauno ir Zapiškio, netoli Ne
vėžio žiočių (Br. Kviklio „Mūsų 
Lietuva" 1 — 380 ir 3 — 277 — 
8; E.L. 4 - 273, Boston, 1975 + 
L.E. 2 2 - 4 9 7 - 8 , Boston, 1960; 
L.E. 3 - 470, Boston, 1973; 
M.L.T.E 2-846 , Vilnius, 1968) 
Trečioji spėjama vietovė — tai 
Piliakalnių kaimas prie Astos 
upelio, Bartininkų vlsč. Vil
kaviškio apskr. (Br. Kviklio 
„Mūsų Lietuva" 3 - 407, 
Boston, 1966; L.E. 22 - 499, 
1960; L.E. 2 - 231, 1954). 3. 
Mokslininkai yra pastebėję, kad 
nuo mėnulio pilnaties žemės 
temperatūra pakyla trimis de
šimtadaliais vieno laipsnio. 4. 
Turkijoje žmonių, šalia vardo, 
pavardės pradėjo egzistuoti nuo 
1934 metų (L.E. 1 - 340, Bos
ton, 1953). 5. Panevėžiuko 
miestelis yra tarp Kėdainių ir 
Kauno, prie Nevėžio ir Striūnos 
upių. ^ 


