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Žmogaus teisių gynėjai prašo 
paleisti Seimo narį iš suėmimo 
Vilnius-Viena, birželio 30 

d. (BNS) — Tarptautinė ir 
Lietuvos žmogaus teisių orga
nizacijos paragino paleisti iš 
kardomojo suėmimo teisiamą 
Seimo narį Audrių Butkevičių. 

Lietuvos Helsinkio grupės ir 
Lietuvos žmogaus teisių aso
ciacijos prašymas, kad Vil
niaus apygardos teismo bau
džiamųjų bylų kolegija skirtų 
švelnesnę kardomąją priemo
nę A. Butkevičiui motyvuoja
mas tuo, jog jis anksčiau ne
buvo teistas, aktyviai daly
vavo a tkur iant Lietuvos val
stybę, turėjo atsakingas parei
gas pirmosiose vyriausybėse ir 
iki šiol yra Seimo narys. 

Be to, A. Butkevičius, kuris 
laikomas Lukiškių kalėjimo 
izoliatoriuje j au 8 mėnesius, 
skundžiasi blogėjančia sveika
ta ir silpstančiu regėjimu. 

Prašymų autoriai nurodo 
ėmęsi iniciatyvos A. Butke
vičiaus tėvų prašymu. 

Tuo tarpu Tarptautinės Hel
sinkio žmogaus teisių federa
cijos vykdantysis direktorius 
Aaron Rhodes atviru laišku 
kreipėsi į Lietuvos ministrą 
pirmininką Gediminą Vagno
rių, kur iame reiškiamas su
sirūpinimas dėl A. Butke
vičiaus kalinimo. 

Laiške, be kita ko, neatme
tama galimybė, kad A. Butke
vičiaus byla yra politiškai mo

tyvuota, o valstybės saugumas 
neteisėtai įrašinėjo jo pokal
bius ir tuos įrašus sumontavo. 

Lietuvos premjeras prašo
mas skirti asmenišką dėmesį, 
kad būtų užtikrintas teisingu
mas A. Butkevičiaus atžvilgiu. 

Tarptautinė Helsinkio žmo
gaus teisių federacija, vieni
janti 34 valstybinius Helsin
kio komitetus Europoje, buvu
sioje Sovietų Sąjungoje ir 
Šiaurės Amerikoje, turi didelį 
autoritetą pasaulyje. 

Teisiamas Lietuvos parla
mentaras ir jo advokatai tris 
kartus prašė teismo nutraukti 
kardomąjį suėmimą, tačiau 
teismas prašymus atmetė 
kaip nepagrįstus. 

Trečiadienį Vilniaus apygar
dos teismas po trijų mėnesių 
pertraukos toliau nagrinės pa
sikėsinimu sukčiauti stambiu 
mastu kaltinamo A. Butke
vičiaus bylą. 

A. Butkevičius yra kaltina
mas tuo, jog iš kuro bendrovės 
„Dega" vadovo Klemenso Kir-
šos paėmė 15,000 JAV dolerių, 
kaip įtariama — už pažadą 
tarpininkauti nutraukiant by
lą bendrovei dėl finansinių at
siskaitymų su JAV naftos 
korporacija „Mobil". 

Tuo tarpu parlamentaras 
teismui teigia pinigus ėmęs, 
kad už juos organizuotų gy
nybą New Yorko teisme. 

Socialistai bijo naujos „raganų 
medžioklės" Lietuvoje 

Vilnius, birželio 30 d. 
(Elta) — Paskelbus apie va
dinamojo „antrojo Niurnber
go" rengimą, paralamento de
šinioji dauguma 'šalies saugu
mo užtikrinimo' ir 'istorinio 
teisingumo atstatymo' pre
tekstu inicijuoja įstatymus, 
kurie akivaizdžiai pažeidžia 
žmogaus teises. Imamasi teis
ti visą tarybinį Lietuvos laiko
tarpį", rašoma Eltai perduo
tame negausios, radikalių kai
riųjų pažiūrų Lietuvos so
cialistų partijos (LSP) valdy
bos pareiškime. LSP baimina
si „antikomunistinės isterijos" 
valstybėje ar naujos „raganų 
medžioklės". 

Socialistai greičiausiai kalba 
apie kai kurių Lietuvos de
šiniųjų politinių jėgų bei bu
vusių tremtinių ir politinių 
kalinių organizaciją ketinimus 
Vilniuje surengti tarptautinį 
komunistinio laikotarpio geno
cido teismo procesą. Be to, 
šiuo, metu Seime svarstomas 
įstatymas, uždrausiantis bu
vusiems sovietų saugumo tar
nautojams dirbti kai kuriose 
valstybinėse institucijose ir 
privačiose struktūrose. 

„Mūsų nuomone, fašizmo ir 
komunizmo sutapatinimas yra 

* B u v ę s kandidatas į Lie
tuvos prez identus Jurijus 
Subotinas paragino paleisti iš 
kardomojo įkalinimo „komu
nistus — idealistus" Mykolą 
Burokevičių ir Juozą Jermala-
vičių. „Idealistų kriterijus — 
žmonių gerovė, bet ne sava
naudiškumas Tautos sąskai
ta", rašo J . Subotinas kreipi
mesi 4 visuomenę ir Gerb. 
Lietuvos prezidentą". Teisia
mus 1991 m. sausio 13-osios 
perversmininkus J . Subotinas, 
vadovaujantis negausiai Liau
dies vienybės sąjungai, vadina 
„atpirkimo aukomis", kuriais 
„pasinaudoja dabartiniai poli
tikai — savanaudiškai nura
šydami jiems savo juodus dar
belius". 'BNS) 

Prezidentas susitiko su garsia 
lietuvių kilmės mokslininke 

Birželio 29 dieną prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma susitiko su žymia lietuvių kilmes mokslininke 
Birute Galdikas (dešinėje), atvykusia į Vilniuje surengtą Baltijos valstybių psichologų konferenciją. (Elta) 

Kalifornijoje", sakė B. Galdi
kas, pareiškusi viltį, kad net
rukus vėl galės grįžti Lietu
von. 

51 metų B. Galdikas į Lie
tuvą atvyko su viena savo 
dukterų Jane , kuri jau nebe
moka lietuviškai. Pati moksli
ninkė, kuri yra gimusi Vokie
tijoje ir studijavusi Kanadoje, 
lietuviškai supranta gerai, bet 
kalba sunkiai. 

didžiulė propagandinė ' ap
gaulė ir gali neigiamai atsi
liepti Lietuvos demokratinei 
raidai", teigia socialistai. 

Pareiškime stebimasi, kodėl 
„kairiosiomis besivadinančios 
Socialdemokratų ir Demokra
tinė darbo partijos tylėdamos 
pritaria šioms užmačioms". 

LSP primena, kad ji yra at
siribojusi nuo stalinizmo ir to
talitarizmo nusikaltimų, ta
čiau ryžtingai yra prieš „zoo
loginio antikomunizmo kurs
tymą". 

šiuo pareiškimu Lietuvos 
politinės partijos raginamos 
savo politinę energiją naudoti 
ne kovai su praeities šešėliais, 
o socialinėms problemoms 
spręsti. 

1995 m. rugsėjį įregistruota 
LSP yra nedidelė, kraštutinių 
kairiųjų pažiūrų visuomeninė 
politinė organizacija, turinti 
apie 600 narių, jai vadovauja 
buvęs Seimo narys Mindaugas 
Stakvilevičius. 

LSP šiuo metu neturi nė vie
no savo atstovo Seime. 1996 
m. vykusių parlamento rin
kimų proporcinėje dalyje ši 
partija surinko tik 0.73 proc. 
rinkėjų balsų. 

* Be artimų vyriškių paly
dos į Jungtinius Arabų Emy
ratus keliaujančioms jaunoms 
moterims šios valstybės turis
tinės vizos neišduodamos to
dėl, kad tokios moterys „pa
žeidžia įstatymus ir sukelia 
daug saugumo bei visuomeni
nių problemų". Šis trumpas 
Jungtinių Arabų Emyratų už
sienio reikalų ministerijos pa
aiškinimas pasiekė Lietuvos 
diplomatijos žinybą. Manoma, 
jog naujoji tvarka turėtų už
kirsti kelią merginoms ir jau
noms moterims, į Jungtinius 
Arabų Emyratus vykstan
čioms prekiauti savo kūnu. 
Apribojimai netaikomi tiems 
asmenims, kurie į šią valstybę 
vyksta dirbti turėdami oficialų 
leidimą būti pasamdyti, IEIUI 

Vilnius, birželio 29 d. (El
ta) — Lietuvos vadovas Val
das Adamkus pirmadienį susi
tiko su žymia lietuvių kilmės 
mokslininke, garsiausia pa
saulyje orangutangų žinove 
Birute Galdikas, atvykusia į 
Vilniuje surengtą Baltijos val
stybių psichologų konferen
ciją. 

„Informavau prezidentą 
apie savo veiklą, papasakojau 
apie orangutangus, taip pat 
savo apsilankymo Lietuvoje 
tikslą", po susitikimo žurna
listams sakė B. Galdikas. 

Pasak mokslininkės, su V. 
Adamkumi jie sutarė, kad pa
saulis ypač turi rūpintis gyvū
nijos išsaugojimu. „Preziden
tas, kaip žymus ekologas, pui
kiai tai supranta. Dėmesio kol 
kas stinga, tad kiekvieno vals
tybės vadovo supratimas, kad 
gyvūnijos išsaugojimas yra 
svarbus, džiugina ir viltingai 
nuteikia", pabrėžė B. Galdi
kas. 

Mokslininkė pirmą kartą 
lankosi Lietuvoje. J i teigia la
bai norėjusi atvykti ir anks

čiau, tačiau dėl laiko stokos 
negalėjusi to padaryti. „Labai 
norėčiau pamatyti Baltijos jū
rą, tačiau ir šį kaną neteks. 
J a u po dviejų dienų apsilanky
mo teks išvažiuoti, nes reikės 
dalyvauti tarptautinėse konfe
rencijose Malaizijoje, po to 

Malonės komisija nepasigailėjo 
buvusio laikraščio redaktoriaus 
V i l n i u s , birželio 29 d. (BNS) 

— Prezidento Valdo Adam
kaus vadovaujama Malonės 
komisija pirmadienį nepaten
kino nuteistojo žurnalisto 
Saul iaus Stomos roelonės pra
šymo. 

Prezidentūros raštinės va
dovas Andrius Meškauskas 
paaiškino žurnalistams, kad 
viena svarbiausių prašymo at
metimo priežasčių buvo tai , 
kad S. Stoma kali tik vieną 
savaitę. 

Papras ta i malonė suteikia
ma atl ikusiems bent pusę 
bausmės. 

Be to, S. Stomai skir ta 
bausmė yra mažiausia už tuos 

Patenkinta keliolika prašymų 
suteikti Lietuvos pilietybę 

Vilnius, birželio 30 d. 
(Elta) — Antradienį posėdžia
vusi Pilietybės komisija prie 
Respublikos prezidento svars
tė 21 asmens prašymus išim
ties tvarka suteikti Lietuvos 
pilietybę. Valstybės vadovui 
komisija rekomendavo paten
kinti 14 iš jų. 

Prezidento raštinės vadovas 
Andrius Meškauskas sakė, 
kad komisijoje, be kitų, buvo 
pasiūlyta patenkinti 62 metų 
Lenkijos piliečio, dailininko 
Jerzy Korzenowski prašymą 
suteikti Lietuvos pilietybę. Jis 
yra vedęs lietuvių pianistę Al
doną Dvarionaitę, dažnai lan
kosi Lietuvoje. J. Korzenowski 
parodos buvo rengtos Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžy
je. 

Bus patenkintas ir 60-mečio 
JAV piliečio Thomas Alphonse 
Michalski prašymas. Jo sene
liai buvo Lietuvos piliečiai, 
emigravę į Vakarus dar pir
mosios nepriklausomybės me
tais. T. A. Michaiski tėvai ir 
jis pats gimę JAV. Ten jis mo
kėsi, labai domėjosi lituanisti
ka. Moka lietuviškai, rašė 
straipsnius į užsienio leidinius 
„Vytis" ir „Darbininkas", dir
bo Lietuvos atstovybėje Va
šingtone. 

Lietuvos pilietybė bus su
teikta 1929 m. gimusiam Eliy-
ah Stoupel. Jis yra gimęs Lie
tuvoje, čia pat baigė medicinos 
studijas. Tačiau 1974 metais 

buvo priverstas išvykti į Izra
elį, pri imti šios valstybės pilie
tybę. Nepaisant to, nenutrau
kė ryšių su Lietuva. Iki šiol j is 
grįžta dėstyti Vilniaus univer
sitete, Kauno medicinos aka
demijoje, Palangos kardiologi
jos centre , konsultuoja ligo
nius iš Lietuvos. 

Lietuvos pilietybė taip pat 
bus suteikta 73 metų Taibei 
Abramovič, kuri gimė Lietu
voje, tačiau kartu su tėvais 
buvo sovietų ištremta į Alta
j aus kraštą. Iš ten pasi t raukė 
į Izraelį, priėmė jo pilietybę. 

Be to, Pilietybes komisija 
patenkino devynių Punske gy
venančių lietuviu prašymus 
suteikti Lietuvos pilietybę. 

Pilietybės komisija prie pre
zidento yra patariamoji insti
tucija, svarstant i galimybę iš
imties tvarka suteikti Lietu
vos pilietybę. 

„Lietuvos pilietybė įgyjama 
g imstant ir kitais įs tatymo 
nus ta ty ta i s pagrindais. Išsky
rus įs tatymo numatytus atski
rus atvejus, niekas negali būti 
ka r tu Lietuvos ir kitos valsty
bės pilietis", rašoma Lietuvos 
Konstitucijoje. Būtent tokių 
išimčių suteikimo galimybę 
svarsto Pilietybės komisija. 

V. Adamkus pirmą kartą 
vadovavo Pilietybes komisijos 
posėdžiui, nes paskutinį kar tą 
j is vyko vasario 18 d., prezi
dento Algirdo Brazausko ka
dencijos pabaigoje. 

JAV Senatas svarstys sutartį su 
Baltijos valstybėmis 

Vašingtonas-Vi ln ius , bir
želio 29 d. (Elta) — JAV pre
zidentas Bill Clinton birželio 
26 d. perdavė Senatui patvir
tinti JAV ir Lietuvos Respub
likos vyriausybių sutartį dėl 
pajamų dvigubo apmokestini
mo ir finansinių pažeidimų 
išvengimo. 

Si sutartis buvo pasirašyta 
Vašingtone šių metų sausio 15 
dieną, kai į Jungtinių Valstijų 
sostinę buvo atvykę trijų Bal
tijos valstybių prezidentai pa
sirašyti JAV ir Baltijos charti
jos. 

Pasak Amerikos centro Vil
niuje išplatinto pranešimo 

spaudai, prezidentas Bill Clin
ton pranešė Senatui, kad su
tartys su minėtomis vals
tybėmis yra panašios į su
tartis dėl mokesčių tarp JAV 
ir Ekonominio bendradarbia
vimo ir plėtros organizacijos 
I O E C D ) valstybių. Pagal jas 
nustatomos įvairių rūšių pa
jamų mokesčių ribos ir apsau
ga nuo dvigubo apmokestini
mo. 

JAV prezidentas siūlo Sena
tui kuo greičiau apsvarstyti 
šias sutartis ir prašo pateikti 
savo patarimus ir pritarimą 
tvirtinti jas. 

Šveicarija padovanojo Lietuvos 
kariuomenei automobilių 

nusikaltimus, kuriais jis pri
pažintas kaltas, o kaltę patvir
tino įvairios teismų instanci
jos — nuo apylinkės iki Ape
liacinio teismo. 

S. Stoma, kuris yra nuteis
tas už finansines aferas, kai 
vadovavo dienraščiui „Lietu
vos aidas", praėjusį pirmadie
nį buvo uždarytas sustiprinto 
režimo pataisos darbų koloni
joje Vilniuje. 

Kitą kartą prašyti preziden
to malonės S. Stoma galės po 
pusės metų. 

S. Stomos prašymui tarpi
ninkavo Seimo nariai Vytau
tas Bogušis ir Algirdas Patac
kas. 

Pasirašyta JAV ir 
Lietuvos sutartis 

dėl kultūros 
paveldo 

Vilnius , birželio 30 d. (BNS) 
— JAV viešintis Lietuvos kul
tūros ministras Saulius Šal
tenis vyriausybės vardu pasi
rašė dvišalę deklaraciją dėl 
bendradarbiavimo kultūros 
paveldo apsaugos srityje. 

Praėjusį penktadienį pasi
rašytame dokumente skelbia
mas Lietuvos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų ketinimas 
kartu siekti išsaugoti Lietuvos 
ir JAV tautų kultūrinio paliki
mo objektus, antradienį pra
nešė Užsienio reikalų ministe
rija. 

Ministras S. Šaltenis susiti
ko su JAV Kongreso bibliote
kos vyriausiuoju bibliotekinin
ku James Billington, JAV 
Valstybinio menų rėmimo fon
do pirmininku William Ivy ir 
Pasaulio banko pirmininko 
padėjėja kultūros paveldo ini
ciatyvos klausimais Christina 
Duer. 

* P r e z i d e n t a s Va ldas 
Adamkus išsiuntė Kanados 
ministrui pirmininkui Jean 
Chretien laišką, kuriame dė
koja Kanados vyriausybei už 
paramą, suteiktą Vilniui tvar
kyti, pranešė Kanados urba
nistikos institutas. An<•* nsti-
tuto atstovės Vilniuje Dahos 
Bardauskienės, Kanados tarp
tautinės plėtros agentūra ir 

Vi lnius , birželio 30 d. 
(Elta) — Lietuvos kariuomenė 
pasipildė šimtu kovinių t rans
portinių automobilių, kuriuos 
dovanojo Šveicarijos gynybos 
ministerija. 

Lietuvą jau prieš mėnesį pa
siekė šios transporto prie
monės — 70 Vokietijoje paga
mintų automobilių „Unimog" 
ir 30 austriškų „Pinzgauer". 
Bet oficiali jų perdavimo ce
remonija surengta tik dabar, 
Lietuvoje viešint Šveicarijos 
pareigūnų, diplomatų ir kariš
kių delegacijai. 

Dokumentai dėl šių karinių 
automobilių antradienį buvo 
pasirašyti Atskirajame ko-
mendantiniame batalione, įsi
kūrusiame Vilniaus pakraš
tyje, Visoriuose. 

Krašto apsaugos ministeri
jos Aprūpinimo departamento 
direktorius pulkininkas leite
nantas Stasys Levulis sakė, 
kad dešimt karių galinčius 

vežti „Pinzgauer" automobi
lius ketinama paskirstyti į at
skirąjį jėgerių batalioną, mo
torizuotosios pėstininkų briga
dos „Geležinis vilkas", Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų bei 
Gynybos štabus. 

„Unimog" automobilius bus 
siūloma perduoti „Geležinio 
vilko" Marijampolės ir Klai
pėdos dragūnų pamario gyny
bos batalionams, savanorių 
pajėgoms, kariuomenės medi
cinos tarnyboms, centriniam 
kariuomenės poligonui. 

Specialistai tvirtina, kad 
mūšio sąlygomis ar vykstant 
mokymams, šiais koviniais 
automobiliais galima vežti ka
rius bei krovinius ne tik ly
giose vietovėse, bet ir kal
nuose. Automobiliai pagamin
ti maždaug prieš dvidešimt 
metų, bet jais buvo nedaug 
važinėjama ir todėl jie yra ge
ros techninės būklės, tvirtina 
ministerijos pareigūnai. 

Lietuvos kariai priėmė Šveicarijos gynybos ministerijos dovaną — šimtą 
kovinių transportinių automobilių. lElta. 

Kariniuose mokymuose 
dalyvaus delfinai 

Vilnius , birželio 30 d. 
(BNS) — Pirmą kartą Euro
poje mokymuose „Baltic Chal-
lenge '98" dalyvaus delfinai, 
išmokyti ieškoti minų jūroje. 

Į Klaipėdos apskrityje vyk-
siusius mokymus amerikiečiai 
atsiveš tris delfinus, kur.e 
Baltijos jūroje ieškos minų. 

Lietuvos jūrų pajėgų koman
doras leitenantas Artūras An-
drušaitis sakė, kad delfinai 
mokymuose dalyvaus liepos 
12-21 dienomis. 

Pasak jo, JAV ir Rusija yra 
vienintelės pasaulyje valsty
bes, naudojančios šiuos jūrų 
žinduolius minų paieškoms. 

Taip pat pirmą kartą Euro
poje mokymuose dalyvaus 
JAV laivas-ligoninė. 268 met
rų ilgio laivas kasdien gali pri
imti iki 1,000 pacientų. 

urbanistikos institutas nuo 
1994 m. finansuoja Kanados ir 
Baltijos savivaldybių bendra
darbiavimo programą. ,BNS 

Lietuvos ir JAV rengiamose 
pratybose „Baltic Challenge" 
dalyvaus apie 5.000 kariškių, 
24 orlaiviai. 16 laivų. 

Pagal dalyvaujančių karių 
skaičių šiemet šie mokymai 
bus didžiausi Europoje. 

Pratybos prasidės liepos 10 
dieną jūroje, tačiau oficialus 
atidarymas vyks liepos 16-ąją. 
Liepos 16-19 dienomis vyks 
individualus kanų mokymas, 
o liepos 21-24 dienomis — tai
kos palaikymo lauko pratybos. 
„Baltic Challenge" baigsis lie
pos 25 dieną. 

KALENDORIUS 
Liepos 1 d : Palaiminta

sis Junipero Serra, Kaliforni
jos misijų steigėjas (1713-
1784i: Julijus, Regina. Gand-
rutis. Liepa, Tautrimas. Ka
nados diena 'Kanadoje). 

Liepos 2 d.: Procesas. 
Rustenis, Napoleonas, Leng
venis. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


ODČJ 

DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. liepos 1 d. 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

ČIKAGOS JAUNESNIŲJŲ 
SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 

STOVYKLA 
Čikagos tuntų jaunesniųjų 

skautų/skaudų ir jaunų skau
tiškų šeimų stovykla Rako sto
vyklavietėje, Custer, Michi-
gan, vyks š. m. liepos 11-18 d. 
Stovykla ,,Vabzdynas" ruošia
ma vilkiukams, paukštytėms, 
ūdrytems. bebrams ir jaunoms 
skautiškoms šeimoms su 
priešmokyklinio amžiaus vai
kučiais. Visi čia minimi kvie
čiami šion stovyklon. Visi kiti 
broliai ir sesės stovyklaus 
Tautinėje stovykloje, Paxton, 
Massachusetts. š.m. rugpjūčio 
8-21 d. Prašoma nedelsiant re
gistruotis. Registracijai ir in
formacijai kreiptis telefonu 
pas Romą Rupinską (630) 887-
0189. arba Rasą Aleksiūnienę 
(708' 423-6503. Nedelskite. 

Stovyklos viršininkė Rakė 
bus j .ps . Dalia Žygiene. Seseri
jos pastovyklei vadovaus j .ps. 
Laura Lapinskienė, Brolijos 
pastovyklės viršininkas — ps. 
Algis Tamošiūnas, jaunųjų 
šeimų pastovyklei vadovaus 
v.s. Donatas ir Rasa Rama
nauskai, jiems talkins būrys 
stovyklavime patyrusių va
dovų ir vadovių. 

Šiemet visi stovyklautojai 
patys pasirūpina savo trans-
portacija stovyklon ir atgal. 
Stovyklautojai stovyklon at
vyksta šeštadieni, liepos 11 d., 

ne vėliau kaip 12 vai. vidur
dienyje. Iš stovyklos būtina 
išvykti šeštadienį, liepos 18 d., 
ne vėliau kaip 12 vai. vidur
dienyje. 

J A U N U ŠEIMŲ STOVYKLA 
RAKĖ 

Donatas ir Rasa Ramanaus
kai vadovaus jaunų skautiš
kų šeimų pastovyklei „Vabz-
dyno" stovykloje, š.m. liepos 
11 - 18 d. vyksiančioje Rako 
stovyklavietėje, Custer, Michi-
gan. Visos skautiškos šeimos 
su mažamečiais vaikučiais (iki 
7 metų amžiaus) kviečiamos 
dalyvauti. Šios pastovyklės 
stovyklautojai turės savo at
skirą jaunoms šeimoms pritai
kytą programą, o taip pat da
lyvaus ir visai stovyklai bend
ruose renginiuose. Pernai jau
nųjų šeimų pastovyklėje daly
vavo arti 150 stovyklautojų. 
Daugiau informacijų gausite 
kreipdamiesi į Romą Rupins
ką, tel. 630-887-0189, arba į 
Rasą Aleksiūnienę, tel. 708-
423-6503. Laiko nebedaug, to
dėl prašoma nedelsiant regis
truotis. Kur geriau praleisite 
šeimos atostogas jei ne Rako 
stovykloje su skautais ir skau
tėmis? Dalyvaukite ir įsiti
kinsite. 

AKADEMIKŲ 
IŠKYLA 

BAIDARĖMIS 

Iškyla baidarėmis Fox River 
upe. ruošiama Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus, vyks sekmadienį, liepos 
11d . Visi skautai akademikai 
kviečiami dalyvauti. Informa
cijai ir registracijai skambinti 
sesei Nidai Bichnevičiūtei, tel. 
630-852-0460. Kad galėtume 
laiku išnuomoti pakankamai 
baidarių, prašoma registruotis 
iki liepos 5 d. Po to registraci
ja nebebus priimama. Iškylos 
diena visi dalyviai renkasi pas 
sesę Danutę Ankutę. 13547 S. 
Janas Pkwy.. Lockport. IL 
60441, tel. 708-301-2342. Iš
kyla prasidės punktualiai 9:30 
v.r. ir tęsis iki maždaug 6 v.v. 
Dalyvavimo kaina 15 dol. as
meniui i už baidarių nuomą ir 
maistą). 

KANADA 

GRAŽIAI UŽBAIGTI 
1997/98 VEIKLOS 

METAI 

Toronto „Šatrijos" tunto 
„Dainos" skaučių draugovės 
metinė veikla baigėsi birželio 
6 d. 22-jų km iškyla dvira
čiais. Dalyvavusios skautės at
liko reikalavimus ir įsigijo dvi
rat ininkės specialybę. Pake
liui sustojo pavalgyti ir pa
simaudyti pas Vidą ir Arvydą 
Smailius. Vaišių ruošoje talki
no Daiva ir Andrius Paulio-
niai. Iškylos metu skautes dvi
račiais lydėjo Algis Jonaitis ir 
Algis Simonavičius. 

Šių metų dr-vės veikla pra
ėjo sklandžiai, darbščia nuo
taika. 

Draugovėje dalyvavo 30 
mergaičių. Būtų buvę sunku 
apsieiti be talkininkų, kurie 
paaukojo savo laiką progra-

Darbštios ir pareigingos „Sietuvos " draugoves seses Susimąstymo dienos sueigoje Iš k — s.fil. Rita Likande-
rytė, s.fil. Svajonė Kerelytė, „Sietuvos" draugininke v.s fil Jolanda Kerelienė, ps. fil. Ramoną Kaveckaitė ir 
s.fil. dr. Vilija Kerelytė. 

„SIETUVOS" DRAUGOVES 
1997-98 VEIKLOS METŲ 

APŽVALGA 
Praėjo dar vieni veiklos me

tai „Sietuvos" draugovėje. Jie 
buvo gausūs renginiais ir dar
bais. 

Veiklos metus pradėjome 
1997 metų rugsėjo mėnesį su
eiga Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Paskaitininke buvo 
Marija Raudienė iš Meno ins
tituto Čikagoje. 

Spalio mėnesį „Sietuvos" 
draugovė buvo pakviesta glo
boti Lietuvių Skautų s-gos Ta
rybos suvažiavimą. 

Lapkričio mėnesį sueiga irgi 
vyko Pasaulio lietuvių centre. 
Paskaitininke buvo Živilė 
Numgaudaitė-Šilgalienė. Sesė 

nė, pasveikino jūrų seses ir 
brolius jubiliejaus proga. 

Gruodžio mėnesį buvo „Sie
tuvos" draugovės „Kalėdine 
puota" skautininkų Alfonso ir 
Jolandos Kerelių namuose. 
Šioje sueigoje dalyvavo daug 
„Sietuvos" draugovės sesių su 
savo vyrais. Nuotaika buvo 
tikrai šventiškai linksma, o 
vaišės nuostabios. Tikrai jau
tėsi „Sietuvos" draugovės dar
numas ir draugystė. Taip pat 
gruodžio mėnesį „Sietuvos" 
draugovė buvo pakviesta daly
vauti ir pravesti atidarymą 
PLC ruošiamų Kūčių. Sutiko
me ir atlikome! Atidarymas 

Živilė labai įdomiai apibūdino buvo tradicinis: su žvakių už 
lietuvių literatūrą ir dabar
tines problemas dėstant JAV 
lituanistinėse mokyklose. Po 
paskaitos, visos „Sietuvos" se
sės, uniformuotos, nuėjome į 
„Nerijos" tunto ruoštą jūrų 
skaučių 60 m. ir jū rų skautų 
75 metų jubiliejinę sueigą. 
„Sietuvos" draugovės draugi
ninke, v.s. fil. Jolanda Kerelie-

mos ruošoje arba jos vykdyme: 
Kristina Petrauskaitė, Algis 
Jonaitis, Julija Yčienė, Silvija 
Saplienė, Daina ir Romas Pu-
teriai, ses. Igne, ses. Ramutė, 
Ina Radžiūnienė, Liudas Bra-
žukas, Algis Simonavičius, 
Marius Rusinąs, Jurgis Valai
tis, Gerta Tarvydienė, Vida ir 
Arvydas Smailiai, Daiva ir 
Andrius Paulioniai. Jų įnašas 
ir prisidėjimas buvo svarbus ir 
giliai vertinamas visų skaučių 
ir jų vadovių. 

Vadovės: Nijolė Simonavi-
čienė, Irena Petrauskienė, Lo
reta Stanulytė-Duz. 

N.S. 

..Aušros Vartų" „Kernavės" tunto 
monte — ju gerasis darbelis visa va 

s<.'sės rūpestingai sodina g ė l y t e prie koplytėles Pasaulio lietuvių centre. Le-
sara spalvingais diedais džiugins PI. centro lankytojus 

Nuotr Sig Miknaifio 

degimu ir v.s. Nijolės Jan-
kutės-Užubalienės parašyto
mis eilutėmis, simbolizuo
jančiomis įvairius pasaulio 
kraštus, kuriuose gyvena lie
tuviai. 

Sausio mėnesio sueiga vyko 
pas sesę Ireną ir Liudą Kir
kus. Sueiga buvo gausi ir sma
gi. Sesė Irena buvo pasveikin
ta gimimo dienos proga. Liūd
na žinia sukrėtė visas sietu-
vietes, kai sužinojome, kad 
sausio mėnesį netekome mūsų 
mielos sesės a.a. s. Irenos 
Vaitkienės. Draugininkei teko 
liūdna pareiga atsisveikinti su 
velione laidotuvių koplyčioje. 

Vasario mėnesį buvo iškil
minga „Sietuvos" draugovės 
sueiga, kurioje Tėvynės Duk
ros žymeniu buvo apdovanotos 
vyr. si. Elena Čižinauskienė, 
vyr. si. Nijolė Kaveckienė, vyr. 
si. Leonidą Kazėnienė ir vyr. 
si. Irena Kirkuvienė. Į vyres
nės skiltininkės laipsnį buvo 
pakelta sesės Stasė Korres. 
Dovanos buvo įteiktos į vy
resnės skautininkės laipsnį 
pakeltai v.s. fil. Jolandai Ke-
relienei, \ skautininkės laipsnį 
pakeltai s. fil. Svajonei Kere-
lytei ir į paskautininkės laips
ni pakeltai ps. fil. Ramonai 
Kaveckaitci. Taip pat šios su
eigos metu buvo paminėta Va
sario Šešioliktoji, Kovo Vie
nuoliktoji ir Pasaulio skautų 
Susimąstymo diena. Toms 
progoms pritaikytus eilėraš
čius skaitė seses: Danute Bi-
laišiene, Vilija Kerelytė ir 
Gintra Narienė. 

Kovo mėnesį dalyvavome 
Kaziuko mugėje, kurioje turė
jome kavinę ir laimėjimus. 
Taip pat kovo mėnesi vyko 
„Skautų aido" 75 metų sukak
ties minėjimas, kurį rengti te
ko „Sietuvos" draugovei. Ruo
šos komitete dalyvavo seses: 
Leonidą Kazeniene, Jolanda 
Kereliene. Svajonė Kerelytė, 
Irena Kirkuvienė, Stasė Kor
res, Halina Plaušinaitienė, Al

bina Ramanauskienė ir Birutė 
Vindašienė. 

Balandžio mėnesio sueiga 
vyko pas sesę Leonidą Kazė-
nienę. Sueigos metu buvo pas
veikinta sesė Leonidą gimta
dienio proga. Taip pat balan
džio mėnesį „Sietuvos" drau
govė sudarė 400 svarų siun
tinį Lietuvos vaikų šalpai. 
Esame labai dėkingos „Trans-
pak" siuntinių agentūrai ir 
savininkui Romui Pukščiui, 
kuris už persiuntimą atsisakė 
mokesčio. 

Veiklos metus užbaigėme 
gegužės mėnesio sueiga Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te. Buvo ne tik sueiga, bet ir 
„Skautų aido" 75 metų jubilie
jinio renginio užbaigtuvės. 
Kiek juokų, kiek vaišių ir kiek 
besišypsančių veidų. Valio 
„Sietuvai", ir visai jos vadijai 
už našius veiklos metus ir at
liktus darbus. Sunku tikėti, 
kad iki „Sietuvos" dešimtme
čio beliko tik dveji metai . „Mū
sų vardas — 'Sietuva' — mūsų 
tikslas — Skautija!". „Sietu
vos" draugovei linkiu ir toliau 
taip gražiai, darniai, seseriš
kai ir uoliai veikti. Iki pasima
tymo „Sietuvos" draugovės ge
gužinėje, š.m. liepos 25 dieną 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. 

Sesė Svajonė 

MIELI BROLIAI IR SESĖS 

Artėjai ilgai lauktoji Tau
tinė stovykla. Nepaprasta, 
Lietuviškosios Skautybės 80 
metų sukaktuvinė! Linkiu, 
kad ji būtų jums smagi ir il
gai, ilgai prisimintina. Veskite 
užrašus, surašykite nuotykius 
ir patyrimus, o grįžę parašy
kite ir pasidalinkite mintimis 
su „Skautybės kelio'' skaityto
jais.Lauksime! Red. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Publiahed daily ezcept Sundays and Mondays, legal Holidays, tbe Tuesdays 
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2nd by the Lithuanian Catholk Press Society 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589 
Penodical claaa postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscriptian Ratas: $95.00. Foreign oountries $110. 
Poatmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
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JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Kanadoje (Kanados dol.) $160.00 $86.00 $58.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
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Užsakant į užsienį oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien nuo 8 30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

STOVYKLOS 
Liepos 11-18 d. — Čikagos 

tuntų jaunesniųjų skautų ir 
skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI. 

Liepos 17-27 d. — Tautinė 
stovykla Lietuvoje, Alytaus 
rajone. 

Rugpjūč io 2-8 d. — vienos 
savaitės stovykla „Romuvoje" 
jaunesniems skautams,-ėms ir 
vyresniems, kurie negalės 
vykti į Tautinę stovyklą Pax-
ton, MA. 

Rugpjūč io 8-21 d. — Aš
tuntoji Tautinė stovykla JAV 
— Paxton, MA. 

Saus io 2-10 d. — LSS 
Australijos rajono stovykla 
ukrainiečių stovyklavietėje 
netoli Geelongo. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Liepos 25 d.— „Sietuvos" 
vyr. skaučių ir skautininkių 
draugovės gegužinė Ateitinin
kų namų sode, Lemonte. 

Spal io 3 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus metinė šventė Willow-
brook pokylių salėje, Willow 
Springs, IL. 

Lapkrič io 15 d. — Lietu
vos Skautu organizacijos 
įs ikūrimo, gyvavimo ir veik
los 80 metų sukakties minėji
mas Jaunimo centre. Pradžia 
2 vai. p.p. Rengia Čikagos 
Skautininkių draugovė ir Ren
gimo komitetas. 

EDMUNDAS VONAS, UD., S.C. 
Specialybė - Vidaus togų gydytojas 

Kabame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

T t i 77*686-7756 
Valandos pagal susitarirną 

DR. PETRAS V.KJSIEUUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172Sch«erSt, Ehnhurst. IL 60126 

630441-2609 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKILJ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. Sotts 310 

Napervile. H. 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower1.Suite3C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel (630) 4364120 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055S.RobeftsRd., HickoryHHte, IL 
1 mylia į vakašas nuo Hariem Ave. 

Tel. (706) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79m Avf., Hfctory Hato, IL 
Tel. (706) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Nortnvrestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 706422-8260 

DR. V J. VASAU1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
TeL 706-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St Tel. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr. 12:30-^.p.p. 
tred. uždaryta, ketvirt 1-3v.p.p. 
panktad. ir sos tad. 9v.r.-12v.p.p. 

NUOLĖ STANKEV&OTE, M~D. 
Board Cemfied, Intemal Meckcine 

Valandos jūsų patogumui 
Hory Croee ProOeelonal PavHort 

3 fl. South 
UDuantan piaza Ct at CeMomta Ave. 

Cnkago.IL 60629 
Tel 773-471-7679 

..Nerijos" tunto udryt>s 
patenkitos sflvo darbu 

Laura Petrauskaite ir Viktutė Kirkute šypsosi 

RUTH JŪRATĖ NESAVAS-
BARSKY. M.D. 

Btnky DsvmarotogfcaV Assoaafee 
Dermatologijos ligų. odos vėžio 

specialybe 
Kosmetine chirurgija 

• Raukšles • Saules dėmes 

120 Oak Brook Center Mali #318 
Oak Brook. IL 60523 
Tel. 630-571-2630 
Kabame lietuviškai 

http://Cnkago.IL
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MOKYKLA GYDO VAIKŲ 
SOPULIUS 

1998 m. g e g u ž ė s 1 1 d . Kle
b i šk io pagr ind inė je mo
kykloje (Š i lavoto seniūnija, 
Pr i enų r.) l ankės i „Valstie
č i ų la ikrašč io" labdaros 
fondo „Kaimo vaikai" dar
buotojai , a t v e ž ę mokyklai 
d a u g d o v a n ų : neturt in
g i e m s v a i k a m s d r a b u ž i ų , 
mais to , ža i s lų . 

Šilavoto seniūnijos socialinė 
darbuotoja Nijolė Kazlauskie
nė „V.L." fondo „Kaimo vai
kai" darbuotojus užvežė į ke
lias šeimas. Skirtingai negu 
kituose rajonuose čia mažiau į 
akis krito materialinis skur
das. Palyginti tvarkingai, net 
pasiturinčiai gyvena vadina
mosios nedarnios šeimos. 
Tačiau į akis krito toks pat 
dvasinis nuosmukis kaip ir 
kitose Lietuvos vietose. Vie
noje šeimoje pabandėme iš-
siaškinti, kiek vaikų turjs ke
tur iasdešimtmetis vyras. Jis 
ėmė lankstyti pirštus: Anykš
čių rajone — du, Ukmergės — 
vienas, J u r b a r k e — trys, na, o 
šiame kraš te — irgi du... Pa-

- rodė ranka į berniuką ir mer
gaitę , kurie jo vaikai esą, nors 
pavardes visi vaikai turi kitas. 
Išskyrus tik pirmuosius. 

J a u n a s vyras tik nusijuokė, 
kai prakalbome apie tėvo gar
bę ir atsakomybę, apie geneo-
loginį medį. „Buržujų išmis-
las... Ar ver ta dėl to galvą 
sukti? Svarbu dieną pragyven
ti..." Žinoma, dar išgerti. O ir 
jo sugyventinė panašiai mąs
tė. Ar ne gėda prieš kaimo 
žmones? Tik pečiais patraukė 
penkių vaikų būrį auginantys 

* sugyventiniai. Atokiau stovė
jusi kaimo senolė galva palin
gavo, tyliai paaiškinusi: „Kol
chozai per pusšimtį metų su 
šaknimis išrovė bet kokį gar
bės supratimą. J ie ir nežino, 
kas yra gė^i . . . " 

Kitoje šeimoje išvydome bai
sios nevilties prislėgtą trijų 
vaikų motiną. Gąsdino ne 
randuotas jos veidas, o begali
nis skausmas , sklindantis iš 
širdies gelnr . „Mano sieloje 
— vienos iše igos . Vakare už
simerkiu ir bemat kūnu nu
bėga šiurpuliai: rodos, liepsna 
iš vidaus išsiveržia..." 

Išgirstame kraupią gyveni
mo istoriją. Vyras, girtas 
grįžęs į namus , reikalavo al
koholio. Nedavė. Tada sura
dęs žmonos paslėptą medici
ninį spiritą iš pykčio apipylė 
jos veidą ir uždegė. Vaikai, 
paklaikę iš siaubo, šaukėsi 
padalbos. Liepsnojo jų moti
na... 

Ašaros užgožia . motinos 
žodžius. Geriau neprisimin
ti... Geriau iš atminties ištrin
ti šį skauduli , geriau..„Ačiū 
Dievui, nuo to laiko negeria. 
Tik kad ateityje negertu". — 
sako jauna moteris Ji jau at

leido vyrui. Randai veide li
ko, jie neskauda ir ne tokie 
jau svarbūs. 

Tylūs ėjome iš šių namų. 
Nedilo iš motinos akių besi
veržiantis skausmas ir ypač 
vaikų pasauliuose tvyrantys 
sopuliai. Jie žeidė mus, jie 
buvo lyg gyvas priekaištas 
mūsų kartai, neišsaugojusiai 
vaikystės lauko, leidusiai so
vietiniams okupantams ir jų 
pagalbininkams sunaikinti 
sodžius, nutildyti amžiais 
tautą lydėjusias giesmes, pa
dėjusias išlikti per marus ir 
karus. 

— O jeigu nebūtų Klebiškio 
mokyklos,— tyliai suardė 
„Valstiečių laikraščio" labda
ros fondo „Kaimo vaikai" va
dovės dr. Reginos Švobienės 
žodžiai. — Vaikų sopulius mo
kykla gydo. 

Klebiškio pagrindinė mo
kykla svečius iš „Valstiečių 
laikraščio" pasitiko gėlėmis. 
Puokštelės neužmirštuolių 
sušildė mūsų sielas ir pras
kaidrino žvilgsnius. Mokyklos 
direktorius Jonas Kirkliaus-
kas su šauniomis pavaduoto
jomis Dalia Bredeliene ir Vir
ginija Ulinauskiene nuvedė į 
salę. Nors ir poankštė sujunk-
ta iš dviejų klasių sustumia-
ma siena — buvo pilnutėlė 
suaugusių ir vaikų. Mokinių 
pasirodymas scenoje bylojo 
apie mokytojų kūrybingumą. 
Dainos, giesmės, liaudies 
žaidimai, ritminiai šokiai ir 
daug pačių vaikų kūrybos. 
Evelinos novelė, Kristinos 
eilėraščiai, Danutės dainelės... 
Ir kiek šioje mokykloje ta
lentų! Savo akimis regėjau 
stebuklą: pasirodymo metu 
prašviesėdavo vaiko veidas ir 
skausmo lyg nebūta. Dalia 
Bredeliene sakė, jog tai ji irgi 
pastebėjusi. Ir į būrelius, į 
saviveiklą visų pirma įtraukia 
tuos vaikus, kurie namuose 
patiria vargą, skurdą, kurie 
ateina alkani ir neišsimie
goję. „Jūs galite įsivaizduoti, 
ką patyrė mergaitė, kai lieps
nojo motinos veidas. Arba kai 
motina dingo palikusi kelis 
vaikus. Jų skausmas mums 
savas, pažįstamas, mes ban
dome juo dalytis su nelaimin
guoju berniuku ar mergaite," 
—sakė direktorius. 

Mokinių programos dvasia 
buvo tautinė, Maironio, Braz
džionio, Aisčio eilėmis sušildy
ta. Ir kai pabaigoje scenoje 
pasirodė visi saviveiklininkai, 
negalėjai nesigėrėti jų švie
siais veidais. Tarsi gražiau
sias gėlynas. 

O tėvai? Plojo. Kai kurie 
šluostė ašaras, kiti snūdu
riavo ar žiūrėjo į vieną tašką, 
nieko negalvodami. Vaikų pro
grama jų nejaudino. J ie laukė 
koncerto pabaigos, kada gaus 

Birželio 25 d ministras pirm. Gediminas Vagnorius bakalauro diplomą įeikia Gedimino technikos universiteto 
biotechnologijos fakulteto absolventei Jūratei Kazlauskaitei. Nuotr. Eltos 

„Valstiečių laikraščio" fondo 
atvežtą labdarą... 

Tik po mokinių koncerto di
rektorius supažindino susirin
kusius su svečiais iš „Valstie
čių laikraščio". „Kaimo vaikų" 
fondo vadovė Regina Švobienė 
papasakojo, kaip mūsų išei
viai rūpinasi Lietuva. Moky
tojai norėjo kuo daugiau iš
girsti apie dr. Joną Adoma
vičių, dr. Rožę Šomkaitę. dr. 
Albiną Pundytę Prunskienę, 
išeivių organizacijas, besirū
pinančias vaikų likimais. Lie
tuvos vaikų. „Tai šventas pa
siaukojimas! Mes irgi turime 
sekti jų pavyzdžiu.— sakė 
dailės mokytoja Aistė Cer-
nėvičienė. Apie dvasinį vaikų 
ugdymą kalbėjo tikybos mo
kytoja Snieguolė Degutienė. 
„0 kas gi išgydys sužeistų 
vaikų sielų sopulius, jeigu ne 
mes, mokytojai?"— klausė li
tuaniste Aldona Vdovinienė. 
Daug įdomių minčių išgir
dome iš pedagogės Marijos 
Mazuronienės, Marijos Min-
kauskienės. 

Su kuo tik šioje mokykloje 
mokiniai nėra susitikę: čia 
svečiavosi buvę Lietuvos par
tizanai, tremtiniai. Vasario 
16-osios šventė mokykloje 
suburia visą seniūniją. Kaip 
ir kitos religinės tautinės 
šventės, kurių nuotaiką kuria 
patys mokiniai. 

Šilavoto seniūnas Antanas 
G'.uosnys, buvęs tremtinys. su 
„Valstiečių laikraščio" atsto
vais kalbėjo nuoširdžiai. „Tai 
žmonių pats mėgstamiausias 
laikraštis, nes rašote teisin
gai, atskleidžiate buvusių 
okupantų ir jų talkininkų nu
sikaltimus, parodote parti
zanų kovas,— sakė Antanas 
Gluosnys. Jo nuomone, kaimo 
žmonių dvasinio nuopolio 

ĮSTATYMŲ NESILAIKO 

Danutė Bindokienė 

Iki šiol geros valios 
neparodyta 

Vakariečiai pažeidinėja Val
stybinės kalbos įstatymą, — 
rašo „Lietuvos ryto" ekonomi
kos priedas ..Vartai". 

Kalbos inspektoriai valsty
binės kalbos nemokančių spe
cialistų iš Vakarų valstybių 
bausti nelinkę. „Lietuvos ry
to" žiniomis, valstybėje jau 
yra nemažai įmonių, kuriose 
užsieniečiai nebaudžiami pa
žeidinėja Valstybinės kalbos 
įstatymą. Pagal į įstatymą ir 
Vyriausybės nutarimą dėl kal
bos, valstybinių institucijų, 
įmonių bei organizacijų vado
vai, tarnautojai privalo mokėti 
valstybinę kalbą, lietuvių kal
ba tvarkyti raštvedybą. 

Kalbos inspekcija ne kartą 
įspėjo Ignalinos atomonės 
elektrinės vadovybę dėl val
stybinės kalbos ignoravimo 
įmonėje. Dabar elektrinėje 
Valstybinės kalbos įstatymas 
nepažeidinėjimas. 

Anksčiau kalbos inspekto
riai daug problemų turėjo dėl 
rusų, dabar jau tenka susidur
ti ir su vakariečiais. Pvz.. ben
drovę „Medienos plaušas" nu
pirkus Suomijos bendrovei, 
naujasis bendrovės vadovas 
Heikk Pietilainen su pavaldi
niais bendrauja, padedant ver-

kaltininkas — rusų okupan
tai, naikinę tautą, sėję bedie
vybę. Jie kardu, žodžiu išde
gino dorove O kaip dabar at
gaivinti, kaip prikelti iš pe
lenų besielę žmogystą? ..Kar
du nieko nepadarysi, lieka 
žodis...'"- at.-iduso seniūnas. Ir 
tą žodį kūnu verčia Klebiškio 
mokytojai. Kol kas mokytojai; 
visas Lietuvos kaimo mokyk
las. 

B e r n a r d a s Šaknys 

tėjoms. įstatymai rašomi ang
lų kalba, o prieš juos pasira
šant su turiniu supažindi
namos vertėjos. Kalbos in
spekcija nežino, kaip elgtis su 
užsieniečiais ir netgi abejo
jama, ar valstybinės kalbos 
įstatymą galima taikyti už
sieniečiams dirbant nevalsty
binėse įmonėse. 

Lietuvos valstybinėse įs
taigose ir privačiose imonėse 
dirba per 800 užsieniečių. 
Gavę prašymą leidimui įdar
binti užsienietį Respublikinės 
darbo biržos privalo ištirti 
pasiūlą ir paklausą — ar nėra 
tam darbui tinkamo specialis
to Lietuvoje. Iki šiol nė vie
nam užsieniečiui nebuvo at
sisakyta išduoti leidimą dirbti 
Lietuvos įmonėse. 

Pramonininkų konferenci
jos viceprezidentas Mykolas 
Aleliūnas sako nesuprantąs, 
kodėl paskiriant į vadovo pos
tą užsienietį nereikalaujama, 
kad jis bent kalbėtų lietu
viškai. Be to, ..Medienos plau
šo" atvejį jis vertina kaip bep-
recendentinį nesusipratimą. 
Pakeičiant įmonės vadovą 
užsieniečiu neįsitikinta, jog 
Lietuvoje nėra šiam darbui 
tinkamo specialisto. 

Iš darbo atleistasis „Medie
nos plaušo" vadovas ne tik 
sukūrė rimtos įmonės įvaizdį, 
bet pasiekė, kad ..Medienos 
plaušo" akcijos būtu kotiruoja
mos biržos Oficialiajame są
raše. Lietuvoje tai kol kas pa
vyko tik kelioms įmonėms. 

• Pumpurai yra medžio įkai
tai ateičiai — medžio pažadas 
sau, kad bus rytojaus diena, 
kiti metai. 

Hal Borland 

Neseniai Izraelio valstybe 
šventė 50 metų sukaktį. Ta 
proga iiš visur plauke sveiki
nimai, linkėjimai ir pasige
rėjimas, kad vis dėlto žydai 
įstengė sukurti ir išlaikyti sti-
pi.ą savo valstybę, nors pra
džioje nelabai kas tikėjo, kad 
jiems pavyks. Ypač daug gerų 
žodžių Izraelis girdėjo iš Jung
tinių Amerikos Valstijų, kur 
nemažą gyventojų dalį sudaro 
politiškai ir ekonomiškai įta
kingi žydų kilmės piliečiai, ku
rie gali ..palenkti" ir vyriau
sybės ausį į savo pusę, ir dos
niai remti Izraelio projektus. 

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, 
kad Izraelio valstybei keliai į 
sėkmingą ateitį yra atviri, jei
gu, žinoma, pavyks įgyven
dinti taikos sutartis su kaimy
nais palestiniečiais bei kito
mis arabų pasaulio šalimis. 
Daug pastangų šiuo atveju 
dėta. daug kartų sėdėta prie 
taikos derybų stalo, ne viena 
ir sutartis pasirašyta, bet vi
suomet kažkas atsitinka — 
paliaubos išyra, žydai ir pales
tiniečiai atsisako laikytis su
tarčių nuostatu arba net vesti 
tolimesnes derybas. Ir, kaip 
sakytų mūsų liaudis: „nu
trūko vadžios, ir vėl iš pra
džios", . 

Ne vienas Amerikos prezi
dentas buvo tas ypatingasis 
tarpininkas tarp Izraelio ir 
Palestinos 'ar kurios kitos, 
nenorinčios su žydais taikytis, 
valstybes;. Tačiau ir tvirčiausi 
pažadai — net surašyti popie
riuje, pasirašyti besitariančių 
šalių ir antspauduoti oficia
liais antspaudais — iki šiol 
nebuvo veiksmingi: taika toje 
pasaulio dalyje yra trapi ir ne
pastovi, kaip kiaušinio lukštas 
ant arklių lenktynių tako. 

Kyla logiškas klausimas: 
kodėl? Atsakymą į jį rasti ne
sunku, nors iki šiol dar 
nemažai amerikiečių, ypač po
litikoje besireiškiančių, nenori 
to matyti. Iš tikrųjų Izraelis 
elgiasi dvilypiškai: garsiai kal
ba, kad nori taikos, bet veiks
mais rodo visai ką kitą. 1993 
m. Oslo mieste pasirašytoje 
taikos sutartyje buvo paža
dėta, kad Jeruzalės klausimas 
nebus- keliamas, kol visi kiti 
susitarimo punktai (žinoma, 
po tolimesnių derybų) bus 
įvykdyti. Tačiau pasitarimai 
įstrigo maždaug prieš 16 
mėnesių, kai Izraelis pradėjo 
statyti naujas gyvenvietes žy
dams arabų gyvenamoje Har 
Homa srityje. Jau anksčiau, 
prieš dvejus metus, arabus 
suerzino pačioje Jeruzalėje 
atidarytas tunelis musulmo
nams šventoje vietoje. Žydai 
vadino tunelį archeologinės 
svarbos atradimu, o musulmo

nai — jų šventųjų vietų 
išniekinimu. 

Kiekvienas toks incidentas 
buvo palydėtas demonstracijo
mis, smurto veiksmais tiek iš 
arabų, tiek iš žydų pusės, tad 
bombų sprogimai, akmenų 
kruša ir Izraelio kareivių at
sakomosios šaunamųjų ginklų 
salves buvo kasdieninis įvy
kis. Paskutinis „šiaudas, su
laužęs kupranugario nugarą", 
atrodo, yra Jeruzalės miesto 
ribų praplėtimas, pri imtas 
praėjusios savaites pradžioje. 
Paskelbta, kad miesto ribos 
padidės kone 50 procentų, 
įjungiant kai kuriuos prie
miesčius ir, žinoma, arabų gy
venvietes. 

Kadangi Jeruzalės klausi
mas yra toks opus, galbūt ir 
neišsprendžiamas, bent dabar
tinės padėties metu, bet koks 
pasikeitimas sukelia daug 
kontroversijos ir priešiškumo. 
Paskelbus miesto ribų pra
plėtimą, net Amerikos spauda 
kėlė klausimus: ko siekia rri--
nistras pirmininkas Benjamin 
Natanyahu tokiais, agresija 
kvepiančiais, veiksmais, kai 
garsiai kalba apie derybų su 
palestiniečiais tęsimą; del ko 
vis delsiamas Izraelio atsi
t raukimas iš okupuotos pales
tiniečių žemes dalies, kai Oslo 
sutartimi buvo pažadėta tai 
padaryti prieš tolimesnius tai
kos pasitarimus? 

Palestiniečiams nedaug ke
lių telieka, siekiant pasto
vesnes taikos ir savo teisėtų 
žemių. Viena, bet labai pavo
jinga, išeitis yra tęsti pasi
priešinimą, virtusį „šventu 
karu", kuris, prasidėjęs aštuo
niasdešimtajame dešimtme
tyje, vis dėlto privertė Izraelį 
sėsti prie derybų stalo. Šio 
pasipriešinimo įvaizdis: vaikų 
ir jaunuolių būriai, svaidantys 
akmenis į gerai ginkluotą 
žydų kariuomenę, todėl pasi
priešinimas yra gavęs „inti-
fada" vardą. Antra: stengtis, 
kad pasaulio palankumas pa
svirtų Izraeliui nepalankia 
kryptimi. Čia palestiniečiams 
per daug pastangų nereikės, 
jeigu premjeras Natanyahu ir 
toliau nekreips dėmesio į pasi
rašytų sutarčių nuostatas, jei
gu elgsis savanaudiškai Jeru
zalėje ir kitose, strategiškai 
svarbiose bei opiose, vietovėse. 
Sakoma, kad paskutinis Na
tanyahu žingsnis į Jeruzalės 
miesto ribų praplėtimą yra 
kaip tik motyvuojamas patai
kavimu kai kuriems kraštu-
tiniesiems politiniams sluoks
niams, o jis pats teisinasi, kad 
buvo nesuprastas, kad pakei
timai Jeruzalėje neturi nieko 
bendra su taikos sutarties 
pažeidimais. 

TRAKAI 
PETRAS MATEKŪNAS 

Nr.16 Tęsinys 
l Trakus , kaip Vladislavą 

Sirokomlę, taip ir dailin. V. 
Makauską, viliojo ne kas ki
tas , kaip pagoniškoji Kęstučio 
dvasia. Salos pilį jis apžiūrėjo 
skersai ir išilgai. Atidžiai ap
žiūrinėjo kunigaikščių rūmus, 
jų sienų tinkuose išlikusias 
freskas ir paveikslus, kurių 
radęs net dvylika. Juos nu
piešęs ir paskelbęs spaudoje. 
Buvo susidomėta ir pusiasa
lio pilimi. J . Oziemblevskis sa
vo graviūrą pavadino net 
„Kęstučio pilis Trakuose". Tai 
parodo, kad Kęstučio ir Trakų 
vardai neišskiriami. 

Istorikas Teodoras Narbutas 
stengėsi išaiškinti Trakų kil
mę. Jo mintimi pasinaudojo 
Vilniaus gimnazijos mokytojas 
A. Turcevičius. Jis išleido apie 
Senuosius Trakus knygelę, 
kurioje rašo. kad Senuosius 

Trakus įkūręs Jeroslavas Iš
mintingasis, gyvenęs 11 
šimtm. Jis savo knygelėje iš
kėlė kas Trakų pilyje yra ru
siška, prisitaikydamas carinės 
valdžios politikai. 

Apie Trakus yra parašęs 
knygelę ir Vladislavas Zahore-
kis. Savo knygelėje aiškina, iš 
kur kilęs Trakų vardas, apra
šo svarbesnius Lietuvos istori
jos įvykius, kurie susiję su 
Trakais, kas ir kada pilyje 
gyvenęs, bei legendas, kuriuo
se minimos pilys ir Trakų 
miestelis. Žodžiu, jis apėmė 
viską, ką tik rado apie Trakus 
literatūroje bei šaltiniuose. Į 
knygelę įdėti V. Smakausko 
padaryti kunigaikščių rūmų 
sienų dekoracijų ir pilies griu
vėsių piešiniai bei keletą fo
tografijų. 

V. Zahorskio knygele susi
domėjo net vokiečių kultūros 
istorikai bei Mažosios Lietu
vos žymus veikėjas Aleksand
ras A. Kuršaitis. J is parašė 
straipsnį „Trakų griuvėsiai" ir 

jį paskelbė spaudoje. Tame 
straipsny atpasakojo V. Za
horskio knygelės turinį ir Tra
kų miestelio bei pilių istorija 
iki 1655 m. rusų invazijos. Pi
lys, nors jos buvo apgriautos ir 
apleistos, bet visgi, anot A. 
Kuršaičio, istorinė praeitis 
garsina miestelį ir romantiški 
pilies griuvėsiai vilioja turis
tus. 

Apie Trakų pilis dar rašė 
lenkų meno istorikas M. Me-
reliovskis, Berhardas Smidas 
ir kiti. M. Mereliovskis gyveno 
Vilniuje tuo metu, kai Vilnius 
ir Trakai lenkų buvo okupuo
ti. Savo kraštotyriniame va
dove po Vilniaus kraštą rašė. 
kad Lietuvos civilizacija ir pi
lių statyba paplito po krikš
čionybės įvedimo, esant Lietu
vai unijoje su Lenkija. M. Me
reliovskis labai klydo. Nors 
Lietuva tuomet buvo pagoniš
ka, bet, reikia pasakyti, ji tu
rėjo ir pilių, ir ginklų, ir gerą 
organizaciją. Nuo krikščionių 
kryžiuočių ir lenkų puolimų. 

kurie buv> labai dažni ir 
žiaurus, sugebėjo apsiginti. 
Nei krikščionybe, nei toji uni
ja su Lenkija, kurią dažnai 
perša Lenkija, Lietuvai nei 
tuomet, kai ji buvo pagoniška, 
nei dabar, po 50-ties Sovietų 
Sąjungos okupacijos metu. ne
turi reikšmes. 

Visai kitaip į Trakų pilis 
žiūrėjo vokiečių tyrinėtojai. 
Jie Lietuvos pilyse ieškojo vo
kiečių kultūros įtakų. 1917 m 
per I pasaulinį karą Trakuose 
lankėsi B( mhardas Smidas. 
Jis buvo perai susipažinęs su 
kryžiuočiu rdino pilių archi
tektūra. Buvo net parašęs 
apie Traku oilis straipsnį, ku
riame gan plačiai minėjo isto
rines žini.i- apie Trakus ir 
pilių įvertinimą architektūri
niu atžvikiu. Trakų pilys, 
kaip B. Smidas mano. pastaty
tos vokiečiu kryžiuočių ordino 
kultūros įtakoje. 

Dabar Tr.'.kų pilys yra atsta
tytos ir at-'do kaip Kęstučio 
laikais. Pabaiga 
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Šviesuliai iš Tėvynės 

iv!:viiaučiaus lietuviai susitinka su prez 
Adamkiene. 

Vaidu Adamkum ir Alma 
Nuotr. Eltos 

KARALIAUČIAUS 
KRAŠTO LIETUVIAI 
PASAULIO LIETUVIU 
DAINŲ ŠVENTĖJE 

Lietuvoje svečiuojasi gau
sus nurys Karaliaučiaus kraš
to lietuvių bendruomenės 
sportininkų ir dainininkų. 

47 sportininkai ir daugiau 
nei 80 dainininkų bei šokėjų 
Šakiuose. Sintautų mieste
lyje- rengia koncertus ir susi
tikimus, o pavakary Kauno 
kultūros centre ..Senasis tres
tas" susitiks su prezidentu-
Valdu Adamkumi. 

Vėliau svečiai iš Kara
liaučiaus koncertuos kaunie
čiams ir dalyvaus Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių kul
tūrinėje programoje. 

Kaune taip pat bus atidary
ta aštuntoji Karaliaučiaus 
krašto lietuvių vaikų ir jauni
mo etrtokuįtūrinė stovykla 
..Ramovė". 

Liepos 2-6 d. II Pasaulio lie
tuviu dainų šventėje daly
vaus septyni Karaliaučiaus 
krašto lietuvių vienetai. 
•BNS; 

PARODA SUBŪRĖ 
ŠV.JONO GATVĖS 

MENININKUS 
Per Jonines sostinės sena

miestyje, Šv. Jono gatvėje, 
įsikūrusioje Medalių galeri
joje atidaryta Šv. Jono gatvės 
menininkų kūrybos paroda. 
Joje savo darbus eksponuoja 
šioje gatvėje gyvenantys bei 
čia kūrybines dirbtuves turin
tys dailininkai, fotomeninin
kai. 

Šv. Jono menininkų paro-
loje eksponuojami fotomeni

ninkų Vitalijaus Butyrino ir 

Audriaus Zavadskio nuotrau
kos, Henriko N'atalevičiaus 
tapyba, Jūratės Juozėnienės 
grafika, Felikso Jakubauoko 
tekstilė, Liucijos Šulgaitės 
keramika, Filomenos Linčiū-
tės-Vaitiekūnienės pastelės, 
Antano Olbuto plaketės bei 
medaliai. 

Joninių paroda sostines Me
dalių galerijoje veiks tris sa
vaites. 

Bendrą savo kūrybos pa
rodą Šv. Jono gatvės meni
ninkai Medalių galerijoje su
rengė jau antrąjį kartą. (Elta) 

DIPLOMU ĮTEIKIMO 
IŠKILMĖS 

Birželio 25 dieną Vilniaus 
Gedimino technikos universi
tete (VGTU) prasidėjo geriau
sių šių metų laidos absolventų 
— bakalaurų, diplomuotų in
žinierių, magistrų — pagerbi
mo iškilmės. 

Mokslo baigimo diplomus 
ketvirtadienį daliai šios aukš
tosios mokyklos absolventų 
įteikė Lietuvos vyriausybės 
ministras pirmininkas,VGTU 
garbes daktaras Gediminas 
Vagnorius. 

Šiemetinė laida — 1.196 ab
solventai. Joje net 794 baka
laurai. Aukštojo mokslo diplo
mus gauna ir 254 magistrai, 
49 inžinieriai. Gausiausias lai
das išleidžia Verslo vadybos. 
Aplinkos inžinerijos ir staty
bos fakultetai. 

Šiemetinės laidos absolven
tams nebus sunku rasti darbą. 
Jaunieji bioinžinieriai laukia
mi biotechnologijos institute, 
akcinės bendrovės „Biota", 
„Fermentas". Statybos fakul
teto absolventams darbą siūlo 

27 Vilniaus, Molėtų, Pa
nevėžio, Mažeikių, Klaipėdos, 
Rokiškio, Ukmergės, Utenos 
ir kitos statybinės organizaci
jos ir firmos. Dažniausiai 
siūlomas statybos inžinieriaus 
arba statybos vadybininko 
darbas. 

Nemažai bakalaurų pasi
ryžę tęsti studijas magistran-
tūroje. (Elta) 

DAINŲ ŠVENTĖS 
DALYVIAI VILNIUJE-

VAŽIUOS NEMOKAMAI 

Nuo birželio 30 iki liepos 6 
dienos Pasaulio lietuvių dai
nų šventes dalyviai sostinės 
visuomeniniu transportu bus 
vežami nemokamai. Tokią tei
sę suteiks Vilniaus savival
dybės Kultūros ir meno sky
riaus išduotos šventės dalyvių 
kortelės. 

Pasaulio lietuvių dainų 
šventės dienomis, nuo liepos 
3-osios iki 6-osios, Vilniaus 
autobusai ir troleibusai važi
nės net iki 2 valandos nak
ties, kad po koncertų dalyviai 
ir žiūrovai galėtų sugrįžti į 
namus. (Elta) 

„VILNIAUS 
FESTIVALIS" BAIGIASI 

L. VAN. BEETHOVENO 
MUZIKOS KONCERTU 

Ludwig van Beethoven mu
zikos koncertu antradienio, 
birželio 30-osios, vakarą bai
giasi mėnesį trukusi muzikos 
šventė „Vilniaus festivalis 
'98". Šį muzikos festivalį jau 
antrąkart surengė Lietuvos 
nacionalinė filharmonija. 

Baigiamajame festivalio 
koncerte Vilniaus universite
to Didžiajame kieme skam
bėjo Beethoven uvertiūra 
„Leonora" ir 9-oji simfonija. 
Lietuvos nacionaliniam simfo
niniam orkestrui, Kauno val
stybiniam chorui bei Lietuvos 
ir užsienio solistams dirigavo-
Lietuvos bičiulis iš Vokietijos, 
maestro Jus tus Frantz. 

Gegužės 29-ąją BBC Filhar
monijos orkestro iš Didžiosios 
Britanijos koncertu Operos ir 
baleto teatre prasidėjęs tarp
tautinis „Vilniaus festivalis" 
tęsėsi mėnesį, jo programoje 
buvo keliolika koncertų bei 
du operos spektakli, pres
tižinėse scenose — Naciona
linėje filharmonijoje, Operos 
ir baleto teatre, taip pat Vil
niaus universiteto didžiajame 
— P. Skargos kieme. 

Tarp Lietuvos ir užsienio 
žvaigždžių, be festivalį pradė
jusio BBC Filharmonijos or
kestro, diriguojamo žinomo 
prancūzų dirigento Yan Pas
cal Tortelier, buvo pianistas 
iš Didžiosios Britanijos Peter 
Donohoe, švedų dirigentas 
Eric Ericson ir jo vadovauja-

CLASSIFIED GUIDE 

iv - -!onines Vilniaus senamiestyje, Sv Jono gatvėje Įsikūrusioje Medaliu galerijoje, atidaryta Šv. Jono gatvės 
menininku kūrybos paroda, kurioje savo darbus eksponuoja šioje gatvėje gyvenantys bei čia kūrybines dirb
tuves turintys dailininkai ir fotomenininkai Nuotr Eltos 

Viena Vilniaus Gedimino technikos 
teto bakalaurių Jūrate Kazlauskaite 

mas kamerinis choras, smui
kininkas ir dirigentas Gidon 
Kremer ir jo įkurtas jaunimo 
orkestras „Kremerata Balti-
ca", solistai Nina Rautio, Vio
leta Urmanavičiūte. Gehamas 
Grigorianas, Mario di Marco, 
Irena Milkevičiūtė bei kiti vie
netai ir solistai. 

Žiūrovai pamatė maestro 
Sauliaus Sondeckio vadovau
jamos kūrybinės grupės spe
cialiai „Vilniaus festivaliui" 
pastatytą Wolfgang Amadeus 
Mozart operą „Cosi fan tut te" 
(„Visos jos tokios"). 

Į festivalio programą įsiliejo 
trys lietuviškos muzikos vaka
rai: pianisto Petro Geniušo 
rečitalis, autorinis vakaras 
„Kompozitoriaus Fausto La
tėno muzikos sodas" bei spe
cialiai festivaliui sukurto 
kūrinio — kompozitoriaus Al
girdo Martinaičio ..Pietos" — 
premjera. (Elta) 

PARODA „OLIMPINIS 
JUDĖJIMAS I R 

LIETUVA" 

Birželio 23 d. Lietuvos spor
to muziejuje Kaune atidaryta 
paroda „Olimpinis judėjimas 
ir Lietuva", skirta Pirmosios 
Lietuvos Tautinės olimpiados 
60-mečiui ir Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) 
atkūrimo dešimtmečiui. Nau
joje ekspozicijoje apžvelgiamos 
Lietuvos olimpinio judėjimo 
ištakos ir paskutiniojo dešimt
mečio svarbiausi įvykiai. 

„Dalyvavimas 1924 metų 
olimpiadoje buvo pirmasis ma
žas Lietuvos sportininkų 
žingsnis, tačiau jis atvėrė di
deles olimpines perspektyvas", 
— sakė LTOK prezidentas 
Artūras Poviliūnas, atidaryda
mas ekspoziciją, kurioje de
monstruojamas ir jo neseniai 
gautas Tarptautinio olimpinio 
komiteto (IOC) ordinas. 

Parodos atidaryme dalyvavo 
gausus būrys Lietuvos sporto 
veteranų, daugelio iš kurių 
iškovoti trofėjai puošia muzie
jaus ekspozicijas. Naujos paro
dos atidarymas kartu tapo 
dingstimi padovanoti muziejui 
ir naujų eksponatų. Savo ap
dovanojimus muziejaus ad
ministratoriui Steponui Gečui 
įteikė I LTO dalyvis kaunietis 
Vytautas Ilgūnas, stalo tenisi
ninkas Tadas Adomavičius iš 
Floridos, plaukimo federacijos 
atstovai bei Kūno kultūros ir 
sporto skyriaus generalinis di
rektorius Rimas Kurtinaitis. 

Pasak Sporto muziejaus, ku
ris oficialiai yra Vytauto Di-

• džiojo karo muziejaus padali
nys, vadovo Stepono Gečo. 
šiuo metu jame sukaupta 
15,000 eksponatų, iš kurių 
1,000 demonstruojama nuola
tinėje ekspozicijoje. Iš viso 
muziejuje yra 21 nuolatinis 
stendas, iŠ kurių 14 skirta po
puliariausioms sporto šakoms. 
(Elta) 

universiteto biotechnologijos fakul-
džiaugias; diplomu Nuotr El tos 

KLASIKOS VASARA 
P A L A N G O J E 

Du vasaros mėnesius — 
liepą ir rugpjūtį — Palangoje 
tęsis klasikinių menų progra
ma „Klasikos sezonas Palan
gos parke". Pasak jos koordi
natoriaus, Vilniaus paveikslų 
galerijos vedėjo Vytauto Bal
čiūno, naujosios programos 
tikslas — išryškinti aristokra
tinės kultūros tradicijas Lie
tuvoje, atskleisti jos savitumą 
ir vertę. Klasikinių menų pro
grama turėtų tapti a tsvara 
masinei kultūrai , an t r a ver
tus, tai tarsi pirmasis žings
nis įsijungiant į ta rp taut inę , 
Europos Tarybos kultūros 
programą „Istorinių sodų ir 
parkų kelias". 

Klasikinių menų programą 
Palangoje įgyvendina kurorto 
savivaldybė, Palangos botani
kos parkas. Lietuvos dailės 
muziejus, Nacionalinė bei 
Kauno filharmonijos, Muzikų 
rėmimo fondas. 

Nuo liepos 1 iki rugpjūčio 
31d. Tiškevičių rūmuose ir 
juos supančiame parke vyks 
koncertai, l i teratūros vakarai , 
susitikimai su menininkais, 
videoperžiūros. Naujoji pro
grama užpildys visas savaitės 
dienas: pirmadieniais Tiške
vičių rūmų Židinio menėje bei 
koplyčioje vyks klasikinės 
muzikos koncertai. Antradie
niais rūmų menėje bus rodo
mi videofilmai apie Lietuvos 
kultūros paveldą, vakarais čia 
koncertuos muzikos konkursų 
laureatai. Trečiadieniais vyks 
literatūros vakarai , ketvirta
dieniais planuojami žinomų 
muzikantų rečitaliai, penkta
dieniais — susitikimai su 
įvairių sričių menininkais, in
telektualais, šeštadieniais 
klasikines dainas ir arijas -at
liks garsūs dainininkai. Sek
madieniais Tiškevičių rūmuo
se bus rodomi geriausių pa
saulio operų, dramos bei bale
to spektaklių video įrašai, lie-

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
• 773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscapmg/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
Washington, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
iauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiu i . 
Kreiptis tei. (202) 244-2373. 

AUTOMOOUO. NAMŲ. SVHKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoits ir Oft. Mgr Aukse 
S Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

* * RE/MAX 
^REALTORS 

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

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

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

"soffits*. "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

i S.Benetis, tei. 630-241-1912., 

Perkate automobili? 
Turite Kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ne problema! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galite sėst už vairo 

šiandien! 
(630) 579-1033 
Kviesti Ričardą 

I SIUNTINIŲ PERSIUNTIMAS 
JlR PRISTATYMAS \ NADMUS 

SIUNČIAME 
MRCARGO 

m LAIVU 

Pinigų "*'.••$ 
persiuntimą*, 
amtrtkletltki mauto 

[komplektai per 2 uv 

800-775-7363 • 773-434-7919 
888-615-2148 - 216-481 0 0 U 
914-2S8-5f33 • 813-367-5663 
412-381-6281 '716-223-2617 

INTERNATIONAL SHIPPING INC. 
Siunčiarpe automobilius ir komerci

nes siuntas į Lietuvą, Automobilių per
siuntimas nuo $ 1.350 priklausomai nuo 
automobilio. 

Kreiptis: 312-953-9516 arba 312-913-
0668. fax 312-913-0671 

G.L.Quality 
Parduodame automobilius, tvar

kome kėbulo ir mechaninius 
gedimus. Padedame įsigyti auto
mobili autovaržytinėse. 
Reikalingi žmonės kėbulo 

darbams. 
Kreiptis: 312-953-9516 

Giuseppe Verdi operoje „Trubadūras", statytoje birželio 18 d. „Vilniaus 
festivalyje '98". Leonoros vaidmenį atliko Lietuvos operos soliste sopra
nas Irena Milkevičiūtė, o grafo Di Lunos — Italijos baritonas Mario Di 
Marco. Nuotr. Eltos 

tuviški vaidybiniai filmai. 
Svarbiausiais „Klasikos sezo
no Palangos parke" akcentais 
taps klasikinės muzikos kon
certai Tiškevičių rūmų Di
džiajame parteryje. į progra
mą liepos 25— rugpjūčio 6 d. 
taip pat įsilies tradicinis ma
estro Sauliaus Sondeckio va
dovaujamas festivalis „Nak
ties serenados". 

„Klasikos sezono Palangos 
parke'' organizatoriai neabejo
ja sėkme. „Sociologų duome
nimis, klasikiniais menais do
misi apie 10 proc. žmonių. 
Jeigu į mūsų renginius ateis 
nors 2 procentai poilsiautojų, 
mes neturėsim jų kur dėti",— 
sako koordinatorius V. Bal
čiūnas. (Elta) 

I.* p:irodos ..Olimpinis judi'ji-nas u Lietuva" Nuotr Eltos 



I TĖVYNĘ GRĮŽTA prof. dr. V. 
DAUGIRDAITĖS-SRUOGIENĖS 

PALAIKAI 

RAIMUNDAS OŠLAPAS 
Mokslininkas, visuomenininkas, t au ru s 

šeimos žmogus 

Kai Lietuvoje po spaudos 
draudimo panaikinimo ir 1905 
m. revoliucijos sužėravo iš
silaisvinimo iš carinės prie
spaudos prošvaistės, kai tauta 
veržėsi į suverenios valstybės 
kovų kalią ir inteligentcijos 
sąmonėjimo daigai kalėsi 
apleistuose kultūros dirvo
nuose, iškilo didinga Balio-
Sruogos — busimo literatūros 
klasiko asmenybė. Jis kaip 
sąmoningas to laikmečio švie
suolis visa savo kūrybine pri
gimtimi tsijungė į daugiašakę 
veiklą. Tai plataus, šakoto ta
lento kūrėjas: poetas, prozi
ninkas, dramaturgas, teatrolo-
gas, literatūros ir tautosakos 
tyrinėtojas. Per neilgą savo 
gyvenimą nuėjęs kelią nuo 
žydrų dievų takų („Dievų ta
kais* vadinasi ankstyvoji poe
to eilėraščių knyga) iki „Dievų 
miško" pragaro. Jis buvo 
skaudžių įvykių liudytojas: vo
kiečių okupacijos metais, ne
pasisekus surinkti lietuvių 
jaunimo į vokiškus dalinius, 
rašytojas kaip įkaitas kartu 
su kitais žinomais inteligen
tais buvo išvežtas į Štuthofo 
koncentracijos stovyklą, Štut
hofo stovykloje B. Sruoga dau
giausia kentėjo ne dėl kūno 
sopulio ir suvaržymų, bet kad 
negalėjo kūrybos ir mokslo 
darbu save gaivinti, kad dva
sia buvo dusinama bepras
mybės tuštumu, smaugiama 
skriaudos ir nežmoniškumo 
varžtais. Grįžęs po karo į Vil
nių neberado šeimos. Žmona 
pasitraukė į vakarus, tikė
dama, kad su Baliu Sruoga, 
jei išliks gyvas, dar susitikti. 
B. Sruoga atsiskyrimą su 
šeima skaudžiau pergyveno. 
Parodydamas ypatingą vidinį 
dvasinį tvirtumą, jėgų sutel
kimą, žmonai ir dukrai jis 
rašė: „Kuo rūstesni laikai tuo 
daugiau drąsos ir gyvybinės 
galios aš jaučiu savyje. „Nors 
aš sėdžiu lageryje, mano dva
sia tebėra gyva ir laisva". 
Rašytojas sovietinės okupaci
jos metais greitai pajuto 
grėsmingą stalinistinę atmos
ferą. Jo memuarų knyga 
„Dievų miškas" nebuvo su
prasta, kritikuojama, baugiai 
iškraipyta. Sovietinės okupa
cijos pokario laikotarpiu vie
nas ideologinis vadeiva Kazys 
Preikšas apie šį kūrinį ra
šytojų suvažiavime išsireiš
kęs: knygoje tų stovyklų 
aprašymas yra iš esmės pasi
tyčiojimas iš tų žmonių, 
ciniškas šaipymasis iš vokiškų 
grobikų aukų. Pagaliau B. 
Sruoga, netekęs sveikatos ir 
sovietinių kritikų puolamas, 
1947 m. spalio 16 d. mirė. Pa
laidotas Rasose. 

Pastaruoju metu iš JAV 
gauti Dalios Sruogaitės (ra
šytojo dukters) laiškai, rašyti 
Vilniaus miesto merui R. Pak-
sui ir Lietuvos kultūros mi
nistrui S. Šalteniui, dėl jos 
motinos prof. dr., žymios isto
rikės Vandos Daugirdaitės-
Sruogienės palaikų perlaidoji
mo Lietuvoje, Rasų kapinėse, 
šalia jos vyro. Prof. dr. V. 
Sruogienė buvo ne tik istorikė, 
pedagogė, eseistė, bet ir akty
vi intensyvaus visuomeninio 
gyvenimo — tiek prieškarinėje 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
tiek išeivijoje — dalyvė bei liu
dininkė, palikusi ryškų pėd
saką tautos kultūros istorijoje. 
Ji parašė ir išleido istorine 
tematika apie 10 veikalų, jos 
parašytas ir išleistas daugiau-
kaip prieš šešis dešimtmečius 
„Lietuvos istorijos" vadovėlis 
neprarado savo vertės bei ak
tualumo. 

Lietuvoje susikūrus visuoti
nei švietimo sistemai, reikėjo 
laisvai mąstančių ir kūry
bingai dirbančių pedagogų, 
įvertindami tuometinę Lietu
vos švietimo situaciją ir su-

Vanda DaugirdaitA-Sruogien* 
(1899-1997) 

prasdami, kad tautinė mokyk
la susieta su kultūra yra 
sudėtinė tautos gyvavimo dal
is, mokytojais dirbo rašytojai, 
istorikai, kartais ir kitokio 
išsilavinimo žmonės. V. Dau
girdaitė-Sruogienė aktyviai 
įsijungė į liaudies švietėjų gre
tas. Mokykla jai tapo antrai
siais namais. Jai teko dirbti 
pedagoginį darbą Šiaulių, 
Kauno, Vilniaus gimnazijose. 
Neatsisakė savo pamėgtos 
veiklos ir išeivijoje, kur dirbo 
Detmoldo, Čikagos mokyklų 
dėstytoja. Už aktyvią pedago
ginę ir kultūrinę veiklą Lietu
vos vyriausybė 1938 m. apdo
vanojo V. Daugirdaitę-Sruo-
gienę Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino trečiojo 
laipsnio ordinu. 

1958-1968 m. ji dirbo Auro
ros kolegijoje (dabar universi
tetas) ir Čikagos Pedagogi
niame lituanistikos institute 
profesore. 

V. Sruogienė yra parašiusi 
ir paskelbusi daug straipsnių 
istorijos, išeivijos kultūrinio 
gyvenimo klausimais. Buvo 
„Lietuvių enciklopedijos", įvai
rių laikraščių ir žurnalų ben
dradarbė, priklausė daugeliui 
lietuviškų organizacijų, skaitė 
paskaitas garsindama Lietu
vos vardą. Pažymėtina, kad 
nuo 1988 m. prof. dr. V. Sruo
gienė — atkurtos Lietuvos is
torijos draugijos Garbės narė. 

Profesorė nuosekliai rūpi
nosi savo vyro, rašytojo B. 
Sruogos, atminimo įamži
nimu. Ji kartu su dukra pa
ruošė ir parengė spaudai 1974 
m. knygą „Balys Sruoga mūsų 
atsiminimuose?' kuri Lietuvoje 
buvo perspausdinta 1996 m. 
Būdinga ir tai, jog V. Sruo
gienė savo lėšomis JAV pakar
totinais leidimais išleido še
šias B. Sruogos knygas. 

Kaune, buvusiame B. ir V. 
Sruogų name, įkurtas jų atmi
nimui muziejus, kuriam di
džiulį sukauptą rašytojo ir 
savo archyvą perdavė V. Sruo
gienė. 

Gyvendama ir dirbda
ma emigracijoje, prof, dr. V. 
Daugirdaitė-Sruogienė nuolat 
mąstė apie tėvynę, šaknys vi
sada buvo Lietuvoje. Ji mirė 
1997 m. vasario 10 d., toli nuo 
tėvynės-Lemonte, JAV. Jos 
paskutinė valia ir troškimas 
— pasilaidoti šalia savo vyro 
prof. B. Sruogos Vilniuje. 

Jau dabar iškyla būtinumas 
sudaryti šios Lietuvos duk
ters, panorusios atgulti Ra
sose šalia savo vyro profeso
riaus, rašytojo Balio Sruogos 
perlaidojimo komisiją, į kurią 
įeitų kultūros, švietimo ir 
mokslo ministerijų, Lietuvos 
istorijos instituto, Rašytojų 
sąjungos valdybos, Vilniaus 
miesto savivaldybės atstovai. 
Tai geriau padėtų aptarti ir 
koordinuoti bei organizuoti 
iškilmingą dr. V. Sruogienės 
palaikų perlaidojimą. 

Antanas Chlebinskas 

Šeimai pageidaujant, yra 
liūdna ir garbinga parei
ga — parašyti apie mirusį, ta
rytum trumpai apibendrinant 
jo gyvenimo kelią. 

Dr. Raimundas Ošlapas, ne
seniai iš Čikagos su šeima 
persikėlęs į Kaliforniją, čia no
riai tapęs Lietuvių Bendruo
menės, Vakarų apylinkės 
(Santa Monica) pirmininku, 
visus maloniai nustebino nuo
širdžia iniciatyva ir veikla Lie
tuvos reikalams. 

Pažinojau dr. Ošlapą labai 
trumpai — tai ne tik šviesus, 
kūrybingas mokslininkas-bio-
logas, bet ir atviras, nuo
širdus lietuvis bei šeimos vy
ras. Gal vėliau jo kolegos dau
giau apie jį parašys. 

Gimė Raimundas Kaune 
1927 m. — dvynukai su broliu 
Algimantu; jie visą gyvenimą 
buvo ne vien geri broliai, bet 
ir artimiausi draugai. Tėvai — 
Albertas Ošlapas (žymus Kau
no advokatas) ir motina — El
vyra Apanavičiūtė (Rygos lie
tuvaitė) Ošlapienė; abu mirę 
ir palaidoti New Yorke. 

Raimundas lietuvių gimna
ziją baigė Eichstete, Bavarijoj. 
Tiubingene studijavo medi
ciną. Amerikoje nuo 1949 m. 
tęsė studijas. Brooklyn kolegi
joj (užsidirbdamas lėšas šo
kolado fabrike ir vėliau labo
ratorijoj). Bakalauro laipsnį iš 
biologijos gavo 1953 m. 

Su studente Regina Legec-
kaite (dr. Povilo Legeckio ir E. 
Plechavičiūtės, generolo Povi
lo Plechavičiaus sesers, duktė) 
buvo laiminga, romantiška 
Raimundo pažintis ir drau
gystė, užsibaigusi 1954 m. lai
mingomis vedybomis (New 
Yorke). 

Raimundas, nors jau sėk
mingai dirbęs laboratorijoj, 
norėjo studijas tęsti. Persikėlė 
į New Jersey ir 1956-1965 m. 
studijavo Rutgers universi
tete, įsigydamas ten magistro 
(1961) ir daktaro laipsnius 
(PhD-1965). Persikėlus šeimai 
į Čikagą, jis tęsė mokslinių ty
rimų darbą Abbott laboratori
joje, specializuodamasis endo
krinologijoj (hormonų kaita ir 
kt.) Nuo 1958 m. yra paskel
bęs dešimtis tos srities moksli
nių straipsnių amerikiečių 
žurnaluose (Clinical Chemis
try, Medical Chemistry, Proc. 
for the Society of Eksperimen
tai Biology ir kt.). Buvo kon
sultantu įvairiose bendrovėse, 
dėstė Loyola u-ty (Medical 
Center). 

Sunkiai dirbdamas dieną, 
vakarais studijuodamas (ar 
atvirkščiai), jis tapo valin
ga, stipria asmenybe: visada 
punktualiu, sąžiningu, parei
gos žmogumi. Jam padėjo ir 
žmona Regina, kuri dirbo taip 
pat laboratorijose (Medical 
tech.), be to, darbai šeimoje. 
Visus penkis vaikus išmoks
lino. 

Raimundas nebuvo vien už
sidaręs1 mokslininkas, o ir vi
suomenininkas. Rūpinosi Lie
tuvos reikalais. Nuo jaunų 
dienų sportininkas: lengva-
atletas, mėgo krepšinį, futbolą 
ir kt. Per sportą išgyveno su 
savais sūnumis daug gražių 
nuotykių. Kantrybė, humoras, 
nuoširdumas — visa tai žavėjo 
ir jo vaikus, ir draugus. 

Kaune jis buvo drauge gim
nazijoj su dabartiniu Lietuvos 
prezidentu Valdu Adamkumi. 
Ošlapas — intensyvus skau
tas: Tiubingene — Skautų 
vyčių draugovės vadas 1948-
1949; skautavo ir kitur. Buvo 
vienas Šviesos-Santaros stei
gėjų (Vokietijoj — Studentų 
atstovybėj), liko ištikimu jos 
nariu. Priklausė Sporto klu
bui, dirbo BALFe (1967-68). 
Lietuvių Bendruomenėj ir ki
tur. 

Mirė 1998 m. birželio 15 d. 

Dr. Raimundas Ošlapas 

*98, Šv. Jono ligoninėj Santa 
Monica, CA. Nuliūdusi liko 
žmona Regina, jų vaikai — 
Darius, Arūnas, Gintaras, 
Gailė, Tauras; trys vaikaičiai, 
jo brolis Algimantas ir žmona 
Elvyra-Ošlapai; brolio vaikai 
— Aura ir Algis bei jų šeimos. 

Raimundo palaikai galbūt 
bus pervežti į Lietuvą. Tačiau 
Los Angeles Šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo kun. St. 
Anužio aukotos už jo sielą 
Mišios; ir atsisveikinimas įvy
ko dr. Z. Brinkio rezidencijoj 
— gražiai paruoštuose (duk
ters Gailės) gedulinguose pie
tuose; dalyvavo nemažas bū
rys giminių ir draugų. 

Mišių skaitinius atliko pati 
žmona Regina, o prasmingą 
Eulogiją prie karsto bažnyčioj 
paskaitė sūnus Arūnas: atsi
minimai apie mylimą ir my
lintį tėvą, senelį, brolį ir 
draugą, apie jo nelengvą, bet 
šviesų ir garbingą gyvenimą 
— daugeliui išspaudė ašaras 
(o bažnyčia buvo apypilnė). 
Sūnus Arūnas plačiai nušvietė 
ir jautrius jų vaikystės pri
siminimus, labai šiltus ir 
džiaugsmingus lietuviškoje 
šeimoje, užbaigdamas religi
nėmis mintimis ir viltimis. 

Aukos velionio vardu, šei
mos pageidavimu, skiriamos 
vaikams — našlaičiams. 

Pietų metu vyriausias sūnus 
perskaitė gautą iš Japonijos 
Gintaro laišką (trečiojo sū
naus), kuris vienintelis ne
galėjo atvykti. Laiške jautriai 
išreiškiama Tėvui pagarba ir 
meilė bei dėkingumas. 

Užbaigdama noriu ir aš 
išreikšti savo šeimos ir San
ta Monica bendruomenininkų 
nuoširdžią pagarbą velioniui 
Raimundui ir užuojautą 
žmonai Reginai, visiems vai
kams bei jų šeimoms, taip pat 
broliui Algimantui bei jo 
šeimai. 

Alė Rūta 

A A KAZIMIERAS 

PABEDINSKAS 
Birželio 23 d. Vilniuje stai

giai mirė inž. Kazimieras Pa
bedinskas, sulaukęs 94 m. am
žiaus. 

Jis gimė 1904 m. vasario 7 
d. Naujamiestyje, Panevėžyje. 
Baigęs Panevėžio gimnaziją, 
pradėjo studijas Lietuvos uni
versiteto technikos fakultete, 
vėliau studijavo Grenoblio un-
te Prancūzijoje, kurį baigė 
elektros inž. diplomu. 1930-
1931 m. Vokietijoje specializa
vosi Sorau tekstilės tyrimo in
stitute. 1931-1940 m. K. Pabe
dinskas vadovavo Kučinskio-
Pabedinskų akcinei bendrovei 

Plungėje, buvo jos vyr. direk
torius ir v-bos vicepirminin
kas. Vokiečių okupacijų metu 
savo nacionalizuotoje įmonėje 
K. Pabedinskas dirbo kaip 
technikinis vedėjas. 

Jis dalyvavo ir kitose ūki
nėse įmonėse. (Mūro akcinėje 
b-vėje, Dangoje), užėmė vado
vaujančias vietas. 

1944 m. pasitraukė iš Lietu
vos, gyveno kurį laiką Vokieti
joje. 1948 m. persikėlė j Ma
roką, kur buvo vieno fabriko 
direktorius ir mokė marokie
čius linų apdirbimo. 1956 m. 
atvyko į JAV, pirmininkavo 
statybos b-vei „Danga". 

Jau 1915 m. K. Pabedinskas 
įsijungė į ateitininkų eiles ir 
visą laiką aktyviai reiškėsi jų 
veikloje. Ypač daug dirbo atei
tininkų korporacijoje „Kęstu
tis". Nuo 1958 m. jis buvo 
„Kęstučio" korp. vyr. valdybos 
pirmininkas. 

1919 m. K. Pabedinskas 
įstojo į šaulių organizaciją, 
1922-1923 m. buvo Panevėžio 
būrio vadas. 1920 m. dalyvavo 
fronte prieš lenkus. Jis buvo 
Plungės miesto Tarybos na
rys, Prekybos ir pramonės rū
mų narys, linų pramonės sek
cijos pirmininkas. Nuo 1958 
m. JAV buvo Krikščionių de
mokratų s-gos centro komi-
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Kazimieras Pabedinskas 
tėte. 

Lietuvoje rašė į „XX amžių", 
„Naująją Romuvą", „Tautos 
ūkį", vėliau bendradarbiavo 
užsienio lietuvių spaudoje. 

Apie savo patirtį ir išgyve
nimus K. Pabedinskas yra pa
rašęs įdomią knygą „Nuo 
Plungės iki Maroko". 

Lietuvos atgimimo pradžioje 
sugrįžęs į numylėtąją Plungę, 
buvo ten ypač pagarbiai ir 
šiltai visos Plungės gyventojų 
sutiktas ir dalyvavo jam pa
gerbti suruoštuose renginiuo
se. Ypač šiltai sutiko jo buvę 
darbininkai. 

Prieš 4 metus sugrįžęs į Lie
tuvą ir apsigyvenęs Vilniuje, 
įsijungė į ateitininkų gyveni
mą ir veiklą. 1995 m. paruošė 
knygą, kuri buvo išspausdinta 
Vilniuje — „Ateitininkų kor
poracija Kęstutis", kurioje, 
savo prisiminimais ir nuotrau
komis atkuria Korp! Kęstučio 
istoriją. 

K. Pabedinskas buvo vedęs 
Kučinskaitę, kuri jau prieš 
eilę metų iškeliavusi pas Vieš
patį. Likę yra du sūnūs Jonas 
ir Leonas su šeimomis. 

Jo liūdi ne tik artimieji, bet 
ir gausus būrys draugų bei 
pažįstamų JAV ir Lietuvoje, 
prisimindami jo per ilgus me
tus įdėtą didžiulį įnašą ateiti-
ninkijai ir bendrai liet. kat. vi
suomenei ir prašydami, kad 
Viešpats priglaustų jį kaip 
mylimą sūnų. 

A. Šmulkst ienė 

A.tA. 
KAZIMIERUI PABEDINSKUI 

mirus, sūnums JONUI ir LEONUI bei jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

Dr. Kazys ir Marija Ambrozaičiai 
Natalija ir Jonas Vazneliai 

AtA. 
JUZEFĄ GALĖJUTĖ 

PAULAUSKIENĖ 
Pranešame, kad birželio 29 d., po sunkios ligos, 4 vai. p.p. 

sulauksui 86 metų, mirė Juzefą Galėjutė Paulauskienė. 
Dideliame liūdesyje pasiliko dukros: Brigita ir žentas 

Zigmas Krasauskai su šeima ir Nelia Paulauskaitė; sesuo 
Ona ir Petras Peteriai su šeima, seserų ir brolio šeimos bei 
artimieji Lietuvoje, Australijoje ir Amerikoje. 

Velionė buvo našlė a.a. Bernardo Paulausko. 
Priklausė Švč. M.Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 

chorui, „Našlių ir našliukių" bei Tauragės klubams ir 
Lietuvos Dukterų draugijai. Reiškėsi savo sukurtomis 
deklamacijomis ir patriotiniais eilėraščiais. 

Velionė pašarvota nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo 
namuose, 4330 S. Califomia Ave. Atsisveikinimas 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks liepos 3 d., penktadienį. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M.Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų Vilčiai", 
Lietuvos Dukterų draugijai arba Almos fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukros, sesuo ir visi giminės. 

Laidotuvių direkt. Gerald F.Daimid, tel. 773-523-0440. 

A.tA. 
ONA ALDONA 

LAURINAITIENĖ LAURENT 
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Brighton Parko 

apylinkėje. 
Mirė 1998 m. birželio 29 d., 12:20 p.p., sulaukusi 81 metų. 
Gimė Rusijoje. Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: vyras Antanas Laurinaitis Laurent , 

pusseserės Alina Bareiša ir Irena Kerelienė su šeimomis. 
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai ir Lietuvos Dukterų 

draugijai. 
Velionė pašarvota liepos 1 d., trečiadienį, nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.Archer (arti 
Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks liepos 2 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
misįjos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šv . 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, pusseserės ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

Mielam Eichstaltt'o lietuvių gimnazijos klasės draugui 

A-tA. 
RAIMUNDUI OŠLAPUI 

mirus, žmoną REGINĄ, brolį ALGĮ, bei jų šeimas giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Dr. V.Vaitkevičius 
Stasys Butvilą 
L.Masaitytė 
N. Mikšytė-Čerekiene 

1 

AjA. 
KAZIMIERUI PABEDINSKUI 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo sūnums JONUI 
ir LEONUI bei jų šeimoms. 

Antanas ir Zeni, Juozas ir Adelė Grinos su šeimomis 

Išėjus Amžinybėn po ilgos ir prasmingos žemiškosios 
kelionės 

A.tA. 
Inž. KAZIMIERUI 
PABEDINSKUI, 

liūdinčius jo sūnus JONĄ su žmona IRENA, LEONĄ su 
žmona BIRUTE, vaikaičius ir provaikaičius nuoširdžiai 
užjaučiame ir netekties skausmu dalinamės. 

Stasė ir Cezaris Surdokai 
Linas Surdokas su šeima 
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Labai daug gražių atsi
liepimų girdėjome apie pra
ėjusį ketvirtadienį Lietuvių 
TV laidoje rodytą filmą — 
„Marius Katiliškis". Šį ketvir
tadienį, t.y. šiandien, liepos 1 
d., 7 vai. vak., bus rodoma an
troji to filmo dalis, o taip pat 
naujausios žinios iš Lietuvos. 
Verta atsisukti 23 TV kanalą 
ir pasižiūrėti. 

Primename, kad šį šeš
tadienį, liepos 4 d., yra Ame
rikos Nepriklausomybės šven
te. Kadangi šventė pasitaiko 
nedarbo dieną — šeštadienį, 
kai kurios įstaigos nedirba 
penktadienį, kai kurios — pir
madienį. „Draugo" adminis
tracija, redakcija ir spaustuvė 
nedirbs pirmadienį, liepos 5 
d., tad dienraštis antradienį 
neišleidžiamas. Penktadienį 
„Draugas" dirbs, kaip papras
tai. 

Iškyla baidarėmis Fox 
River upe, ruošiama Aka
deminio Skautų sąjūdžio Či
kagos skyriaus , vyks sekma
dienį, liepos 11d. Visi skautai 
akademikai kviečiami daly
vauti. Informacijai ir registra
cijai skambinti sesei Nidai 
Bichnevičiūtei, tel. 630-852-
0460. Kad galėtume laiku iš
nuomoti pakankamai baida
rių, prašoma registruotis iki 
liepos 5 d. Po to registracija 
nebebus priimama. Iškylos 
dieną visi dalyviai renkasi pas 
sesę Danutę Ankutę, 13547 S. 
Janas Pkwy., Lockport, IL 
60441, tel. 708-301-2342. Iš
kyla prasidės punktualiai 9:30 
v.r. ir tęsis iki maždaug 6 v.v. 
Visi akademikai skautai — 
jauni ir vyresnieji kviečiami. 

L ie tuvos (Pažaislyje) Šv. 
Kazimiero s e s e r y s yra labai 
dėkingos St. Petersburg, FL, 
lietuviams, ypač Antanui Gu-
doniui, Lietuvių klubo pirmi
ninkui, kuris, atsižvelgdamas 
į Pažaislio vienuolyno padėtį, 
parodė klube vaizdajuostę iš 
Pažaislio muzikos festivalio ir 
surinko aukų vienuolyno res
tauravimui. Aukojo: Amerikos 
Lietuvių klube vaizdajuostės 
rodymo metu — 500 dol., Am
erikos Lietuvių klubas — 150 
dol., po 200 dol.: Lietuvos 
Vyčių 147 kuopa ir Romo Ka
lantos Šiaulių kuopa; 100 dol. 
Lietuvos Dukterų draugija; po 
50 dol.: LB St. Petersburg, FL, 
apylinkė, Lietuvių Romos Ka
talikių moterų draugija, kun. 
dr. Matas Čyvas, A.P. Gudo-
nis. Iš viso surinkta 1,350 dol. 

Lemonto LB apyl inkės 
Soc ia l in iu re ikalų skyrius 
praneša, kad nuo liepos 3 iki 
liepos 17 d. neveiks, bus vasa
ros atostogos. Liepos 21 d. vėl 
pradės įprastą veiklą ir bus 
atidarytas antradieniais bei 
penktadieniais, nuo 10 vai. r. 
iki 3 vai. popiet. 

Maria ir A n t a n a s Ru
džiai, s tambiej i atei t inin-
kiškos ve ik los rėmėjai ir ge
radariai, paaukojo 2,000 dol. 
Ateitininkų namams paremti: 
1,000 dol. skirtas Ateitininkų 
namams Lemonte, o 1,000 dol. 
Ateitininkų namų remontui 
Vilniuje. Jie pirmieji atsiliepė 
į Ateitininkų šalpos fondo 
(Ateitis Foundation) skelbtą 
vajų Ateitininkų namus Vil
niuje remontuoti. M. ir A. 
Rudžiams reiškiama nuoširdi 
padėka. 

DAINŲ ŠVENTE 

Birželio 26-ąją pasirodė 
artėjančios Pasaulio lietuvių 
dainų šventės laikraščio 
„Skambėk, daina" numeris. 

„Skambėk, daina" — savaip 
unikalus periodinis leidinys, 
mat nuo 1955-ųjų lydi visas 
didžiąsias Dainų šventes. Per 
kiekvieną šventę išleidžiami 
keli jo numeriai, supažin
dinantys su programa, at
likėjais, švenčių istorija. 

Naujame leidinio „Skam
bėk, daina" numerytje spaus
dinama liepos 2-6 dienomis 
Vilniuje vyksiančios Pasaulio 
lietuvių šventės programa, 
pristatomi Kanklių muzikos ir 
Ansamblių vakarų, Folkloro, 
Šokių ir Dainų dienų koncer
tai. 

Apie organizavimo rūpes
čius rašoma pasikalbėjime su 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tės direktoriumi Juozu Miku
tavičiumi, leidinyje skaitytojai 
taip pat atras Dainų švenčių 
dalyvių atsiminimų. (Elta) 

TRADICINĖ ŠVENTĖ 
PUTNAME 

Metinė Nekaltai Pradėto
sios M. Marijos seserų šventė 
— „piknikas" bus vienuolyne 
Putnam, CT, liepos 26 d. Jau 
iš anksto visi lietuviai iš 
arčiau ir toliau kviečiami tą 
dieną skirti maloniam paben
dravimui. 

ATOSTOGAUJA 
„DARBININKAS" 

Brooklyn, NY, leidžiamas 
savaitraštis „Darbininkas" 
(vyr. redaktorius Julius Kele
ras) nuo liepos 2 iki liepos 15 
d. atostogauja. Poatostoginis 
numeris išeis su liepos 24 d. 
data. 

LiPtuv.ų fondo spaudo* konferencijom korespondenta i 
Jurkute. Birute VindaSiene ir Hronr.is Juodeli!? 

Iš kai res .Juozas Končius. Aldona Šmulkš t i ene . Aldona 

• Galiu padėt i legal ia i 
gauti „SOC. SECURITY" 
kortelę, vairavimo leidimą 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SMsafa M., Chieago, IL 60629 

(1 /2 bL j haurę nuo BalzckD muzfejaut) 
TeL 773-582-4500 

14325 S. BeBRd., Lockport, IL 60441 
Tel 70B-3O1-4S66 

Valandas pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinė* bylos 

8247 8 JKedaie Aveniu 
Chieago, IL 80629 
TeL 773-776-8700 

ToO free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v J . iki 7 v.v. 

Seatad 9v.r. iki lvp.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536W.63th9trast 
Chieago. IL 60629 

.'Startai gatvės ano „Draugo") 
TeL 77S-M44100 

Valandos pagal susitarimą 

( d r i v e r ' s l i c e n s e ) ir vizų 
pratęsima. Ed. Šumanas, tel. 1-
708-246-8241. 

(sk.) 
• L e m o n t e TRANSPAK 

įstaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-0497. 

(sk.) 
• P inigai , s iunt inia i , bal

dai, automobi l ia i . TRANS
PAK, 4545 W. 63rd Street , 
Chieago, IL 60629. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sk.) 
• P a r d u o d a m e l ė k t u v o 

bil ietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
Travel, tel. 847-392-6320. 

(sk.) 
• Perku v i s u s l ietuviškos 

enc ik lopedi jos tomus. Skam
binti: 1-773-838-1050 darbo 
metu. Pers iunt imo išlaidas 
sumokėsiu. 

(sk.) 
• Vytauto Didžiojo šauliu 

r inkt inė rengia gegužinę lie
pos 5 d., s ekmadien i . Pradžia 

12 vai. Šaulių rinktinės namuo
se, 2417 W. 43 St., Chieago. 
Pelnas skiriamas Šaulių sąjun
gos žurnalui „Trimitui" (leidžia
mas Lietuvoje). Bus skanių 
lietuviškų patiekalų, gausūs 
laimėjimai, veiks „Šaltinėlis", o 
šokiams gros ir visus linksmins 
Kosto Ramanausko orkestras. 
Visi šauliai ir lietuviškoji visuo
menė kviečiami atsilankyti, 
linksmai praleisti laiką ir pa
remti žurnalą. 

(sk.) 
• „Gintaro" vasarvietėje, 

Union Pier, MI, kun. I.Urbonas 
atnašaus šv. Misiąs l iepos 5, 
19,26 ir rugpjūčio 9 d. 1 vai. 
p.p. Michigan laiku (12 vai. 
Indiana laiku). Visus kviečiame 
dalyvauti. 

• Frank Jomantas ir Zu
zana Pupius , pratęsdami glo
bą Lietuvos našlaičiams, ku
riuos j ie globoja Lietuvoje, 
kiekvienas atsiuntė po $160. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
č ių globos" komitetas , 2711 
W. 71 SL, Chieago IL 60829. 

(sk.) 

Redaguoja J.Plačas. Medžią 

JAV Laisvės statula sv 

JAV 
NEPRDXLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 
Liepos mėn. 4 d. JAV šven

čia savo nepriklausomybės 
222 metines. Šio krašto isto
riją visi gerai žinome, todėl 
nėra reikalo kartoti. Tai vie
nintelis pasaulyje demokrati
nis kraštas, kuriame gyvena 
šimtai įvairių rasių ir tauty
bių žmonių. Jų tarpe ir lietu
viai užima tam tikrą' vietą. 
Kai Lietuvą persekiojo caro ir 
komunistinė Rusija, daug lie
tuvių Amerikoje rado ramią 
vietą. Čia kūrėsi laisvai, val
džios netrukdomi. Steigė savo 
parapijas, organizacijas, mo
kyklas, kultūrinius vienetus. 
Per laiką atsirado „mažoji" 
Lietuva už Lietuvos sienų. 
Turbūt niekas tiek daug ne
padėjo Lietuvai morališkai ir 
materiališkai, kaip šio krašto 
lietuviai. Todėl mums svarbu 
lietuvybę išlaikyti, kad ne
laimės atveju skriaudžiamieji 
lietuviai rastų čia prieglaudą. 
Valstybė nedraudžia mums 
būti lietuviais, kodėl dalis lie
tuvių savanoriškai atsisako 
būti tokiais. Uimiršta savo 
gražią, seną kalbą, atsisako 
gražių papročių ir savo vaikų 
neleidžia į lietuviškas mokyk
las. Mūsų tauta negausi, nere
tinkime jų eilių savanaudiš
kai. Dėkokime šio krašto val
džiai, kad mums netrukdo 
veikti, o būdami JAV piliečiai 
atlikime visus įsipareigojimus, 
kad šis kraštas išliktų visada 
laisvas, demokratiškas ir 
mums draugiškas. 

Tegyvuoja Jungtinės Ameri
kos Valstijos! 

Redaktorius 

INDĖNUI 

Sveiks, indėne! Kaip laikais 
Čia prie tos Missourės? 
Kad draugauji su vaikais, 
Imk — Andriulio sūris! 
Matom — prerija plati, 
Kaip verties be ratų? 
Ir pirkelė ta pati 
Nuo Kolumbo metų. 

Nei čia miesto, nei kalnų, 
Nei nueit į kiną, 
Kai kajotų alkanų 
Šauksmas iškankina. 

Laužas degė vakare, 
Ir daina aidėjo, 
O indėnas, kaip kare. 
Lanko nepadėjo. 

Jonas Minelga 
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* • 
ŽVAIGŽDUTĖ 

Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 
įgą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 

eikim visus Amerikon atvykstančius. 

„ĮDOMIAUSIA" 
VASAROS DIENA 

Šią vasarą plaukiau Saco 
upe su savo pussesere Vilija 
Pakalniškyte, su pusbroliu 
Marium Pakalniškiu ir su ma
ma. Mes išsinuomavome bai
darę ir kajaką. Marius plaukė 
kajaku, o moterys — baidare. 
Dar nebuvome toli nuplaukę, 
kai pastebėjome virvę, kaban
čią iš medžio. Yra labai smagu 
suptis virve ir kristi į vandenį. 
Nuplaukėme prie kranto ir 
mudvi su Vilija išlipome iš 
baidarės. 

Pradėjau lipti į medį laiky
damasi virve. Kamienas buvo 
žemai nulinkęs, bet siauras. 
Staiga paslydau. Virvė iškėlė 
mane virš vandens. Nežino-

, dama, ar buvau arti kranto, ar 
jau galėjau paleisti virvę, kri
tau į vandenį. Kritau gan arti 
kranto, bet nesusižeidžiau. 
Niekas nesuprato, kad netyčia 
kritau. Man rankos labai 
skaudėjo. Pažiūrėjau į jas, at
rodė blogai. Piršto oda buvo 
visai nulupta iki mėsos. Ta
čiau pasiryžau dar kartą nusi
leisti. Šį kartą nepaslydau, bet 
labai skaudėjo. 

Plaukėme toliau. Apie dvy
liktą valandą sustojome paval
gyti pietų. Mama ėmė lipti iš 
baidarės. Turbūt Vilija ir aš 
per daug palinkome į priešingą 
pusę. ir valtis apvirto. Visi 
rankšluosčiai, mamos ranki
nukas ir visa kita įkrito į van
denį. Man buvo baisu. Mano 
koja buvo nenormalioje pozici
joje įstrigusi. Ačiū Dievui, kad 
neišsisuko. Marius su kajaku 
ko lengviausiai susitvarkė ir 
stebėjosi, kaip mums nepasi
sekė. 

Upėje buvo daug sraunių 
vietų. Vienoje vietoje mūsų 
baidarė apsisuko ir pradėjo at
bulai plaukti. Tada ji įsirėmė į 
medį, kuris buvo įkritęs į upę. 
Stipri srovė priplojo baidarę 
prie medžio ir laikė ją lyg pri
rakintą. Buvome įstrigusios. 
Marius negalėjo mums padėti. 
Jis buvo jau toli su kajaku nu
plaukęs. Ką daryti? Visos trys 
įsikibome į medį ir, kovoda
mos prieš srovę, vargais nega
lais išlaisvinome baidarę. Bu
vo kitų panašių vietų upėje. 
Mama ir Vilija klykė (šaukė), 
nes manė, kad jau bus blogai. 
O aš iš anksto pranešdavau 
joms, kad jau matosi labai 
srauni srovė ir klausydavausi, 
kaip jos klykia. Buvo labai 

juokinga, bet jau nebeįstri-
gome. Plaukėme be didesnių 
nuotykių. 

Nomeda Girniūtė 
Bostono lit. m-los 8 sk. 

mokinė 
(Bus daugiau) 

1997/98 M. SEZONO 
GALVOSŪKIU 
SPRENDIMO 
DUOMENYS 

1. Bučmytė, Vaiva surinko 
785 taškus. Premija 110 dol. 

2. Crank, Aaron surinko 730 
taškus. Premija 107 dol. 

3. Šilėnaitė, Lindrė surinko 
685 taškus. Premija 100 dol. 

4. Mikuckis, Tomas surinko 
355 taškus. Premija 52 dol. 

5. Gudinskas, Vincas surin
ko 325 taškus. Premija 50 dol. 

6. Gudinskas, Domas surin
ko 200 taškų. Premija 30 dol. 

7. Gudinskas, Lukas surin-
• ko 165 taškus. Premįja 24 dol. 

8. Mikuckis, Andrius surin
ko 110 taškų. Premija 17 dol. 

9. Quin, Kristina surinko 50 
taškų. Premija 10 dol. 

10 Aleksa, Nerijus surinko 
20 taškų. 

11. Aleksa, Marius surinko 
15 taškų. 

12. Mikuckis, Tadas surinko 
5 taškus. 

Pirmiausia nuoširdi padėka 
Lietuvių fondui, paskyrusiam 
500 dol. premijoms. Be šios 
aukos nebūtų įvykęs konkur
sas. 

Padėka visiems sprendė
jams, ypač trims pirmiesiems, 
kurie sąžiningai per ištisus 
metus sprendė galvosūkius ir 
atsakymus siuntė redaktoriui. 
Pagal .T. žvaigždutės* tradi
ciją — nesurinkę 50 taškų, ne
gauna premijos. Linkiu kito 
sezono metu daugiau padir
bėti, kad ir jums tektų premi
jos. 

Vasaros metu visi pailsė
kite, praleiskite laiką stovyk
lose, ar kaip nors kitaip, bet 
kultūringai, o rudenį vėl grįž
kite prie galvosūkių sprendi
mo. Vasaros metu pasitenkite 
daugiau pabendrauti su lietu
viais draugais ir būtinai su 
jais kalbėti tik lietuviškai. 
Kas galite, vykite į Lietuvą, 
pasidžiaukite Lietuvos grožiu 
ir praturtinkite savo lietuvių 
kalbos žodyną. 

Sėkmės visiems! 
Redaktorius 

* * * 

Spauda yra gyvenimo dalis, 
kultūros veiksnys ir organiza
cijos būtinybė. 

Šviesus, kultūringas ir išsi
lavinęs žmogus laikraščio, 
knygos ir apskritai spaudos 
reikalingas taip, kaip jis rei
kalingas maisto ir oro. 

Moderniškai valstybei ir gy
vai tautai reikia spaudos taip, 
kaip jai reikia gerovės ir lais
vės. 

„Mūsu spauda" 

Mano ateitis priklausys nuo 
Dievo valios ir mano gerosios 
motinos maldų. 

Mackensen 

REIKIA DŽIAUGTIS 

Vasario 16-oji mums visiems 
žinoma kaip Lietuvos valsty
bės atkūrimo diena. Nors aš 
dar mažas, bet stengiausi su
prasti šios datos svarbą ir 
reikšmę. 

Valstybės atkūrimas, ne
priklausomybė kiekvienam di
deliam ir matam, daug ką 

reiškia. Juk mes gyvename 
Lietuvoje. Nepriklausomybė 
Lietuvai kainavo daug dau
giau negu pats valstybės atkū
rimas. Už laisvę reikėjo kovo
ti, apginti Tėvynę nuo priešų. 
Kiek daug narsių lietuvių žu
vo. Jiems nebaisu buvo mirti 
už Tėvynę. 

Okupantai iš Rusijos norėjo 
sunaikinti Lietuvą. Atrodė, 
kad Lietuva jau buvo pas
merkta žūti. Tačiau sulau
kėme Kovo 11-osios. Laisvė 
buvo apginta Sausio 13-ąją. 
Žuvo žmonės, liejosi kraujas... 
Šalia Vasario 16-sios atsirado 
dar dvi Lietuvos valstybės 
mūsų laisvei svarbios datos. 
Jų niekada neužmiršime. 

Dabar reikia džiaugtis lais
va, nepriklausoma Tėvyne. O 
žvelgiant į trispalvę Lietuvos 
vėliavą prisiminti šiuos dainos 
žodžius: 

Geltona spalva — tai saulė, 
Žalia — tai laukų spalva. 
Raudona spalva — tai 

kraujas. 
Kartu jos — tai Lietuva. 

Ruslanas Seitkalijevas 
IV klasės mokinys 

Vilkyčiai, Šilutės rajonas. 

PAGALVOKITE NR. 5 
ATSAKYMAI 

1. Žymiųjų kairiarankių są
rašas nėra trumpas: Mike
landželas, Leonardas da Vin-
cis, Čarlis Čaplinas, Reagan, 
Bush, Clinton. Nemažai boksi
ninkų ir teniso žaidėjų. (E. 
Brit. 11-53, Chicago, 1968; 
L.E. 10-249, Boston, 1957; 
Respublika Nr. 72^'psl. 18, Vil
nius, 1996.03.27). 2. Šv. Rašte 
apie inkarą prasitarta vos du 
kartu: Heb. 6:19 ir Apd. 27-30. 
3. Patranka buvo išrasta 1313 
metais. (L.E. 22-163-165, Bos
ton, 1960). 4. Šarka. 5. Raš
tas. 6. Lietuvos lapuočių gi
riose galima rasti alyvų, ku
rios pradeda žydėti apie ge
gužės mėnesį. Labai panašūs į 
alyvas yra raudonžiedžiai žal-
čialunkiai, keturių vainikla
pių žiedai. Žydi jau balandžio 
mėnesį dar be lapų. Gegužės 
mėnesį jie jau turi žirnio didu
mo vaisius, vėliau jie bus rau
doni. Vaisiai negardus ir nuo
dingi. Žalčialunkių krūmas 
didžiuojasi ne vaisiais, bet 
kvepiančiais žiedais. Tokių 
žiedų niekas anksti pavasarį 
neturi. 7. Šios vietovės yra 
Colorado valstijoije. 

PAGALVOKITE NR, 6 

1. Kada Lietuvoje pradėtas 
naudoti telefonas? 2. Kada 
buvo išrastas telefonas" 3. iŠ 
kur ir kada į Europą atkeliavo 
pipiras? (Atsiuntė kun. dr. E. 
Gerulis). 4. Baltas žmogiu
kas, ruda galvytė? 5. Baltas — 
ne cukrus, palaižai — tirpsta? 
6. O kas tai per būgnininkas? 
Įsikabino į kamieną medžio 
stipriomis kojomis. Atsirėmė į 
jį savo standžia uodega ir tvir
tu kaip kaltas snapu kala 
medį. Įspėjai? Teisingai! Tai... 
7. (Piešinėlis) Kurią, visiems 
gerai žinomą, pasaką vaizduo
ja šis piešinėlis? 
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