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Vilnius sveikina Bonos 
sprendimą panaikinti vizų 

režimą 
Vilnius, rugpjūčio 4 d. tą įrodo, 

(Elta) — Lietuva sveikina Vo
kietijos pasiryžimą jau šiemet 
panaikinti vadinamąjį „pilkąjį 
sąrašą", vienijantį valstybes, 
kurioms galioja vizų režimas, 
tačiau yra galimybių jį panai
kinti. „Tokie ketinimai, kurie 
patvirtinami ir oficialiai, sus
tiprina mūsų viltis dar iki 
Naujųjų metų pasirašyti su 
Bona bevizio režimo sutartį", 
sakė Lietuvos Užsienio reika
lų ministerijos Konsulinės in
formacijos ir analizės skyriaus 
vedėjas Vaidotas Verba. 

Liepos pradžioje vieneriems 
metams perimdama pirminin
kavimą Šengeno grupės vals
tybėms Vokietija pareiškė, 
kad vienas svarbiausių darbų, 
kurių ji imsis artimiausioje 
ateityje, taps „pilkojo sąrašo" 
panaikinimas. „Vokietija, pir
mininkaudama Šengeno gru
pei, darys viską, siekdama 
'pilkojo sąrašo' panaikinimo. 
Manau, kad tai gali atsitikti 
dar iki šių metų pabaigos", 
kalbėjo Vokietijos Vidaus rei
kalų ministerijos valstybės 
ministras Kurt Schelter. 

Pasak vokiečių pareigūno, 
„pilkojo sąrašo" panaikinimas 
tampa įmanomu todėl, kad 
daugelyje į jį įtrauktų valsty
bių jau pasiekta pakankama 
socialinė pažanga. 

„Pilkajame sąraše" yra 23 
pasaulio valstybės, , tarp jų — 
Baltijos valstybės. 

„Tokie pareiškimai dar kar-

kad Vokietija jau 
nebelaiko Baltijos šalių poten
cialiai pavojingomis savo soci
aliniam saugumui. Prieš ke
lerius metus gana dideliu Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pa
siekimu tapo jų įtraukimas į 
'pilkąjį sąrašą', išbraukiant iš 
grupės valstybių, kurioms kol 
kas nėra jokių galimybių tu
rėti bevizį režimą su Vokietija 
ar Šengeno grupės valstybė
mis. Dabar žadama žengti dar 
svaresnį žingsnį, pakeliant 
Baltijos valstybes į dar aukš
tesnį lygį", sakė V. Verba. 

130 pasaulio valstybių pri
klauso grupei valstybių, ku
rioms Vokietija taiko vizų re
žimą ir neturinčioms perspek
tyvų jį panaikinti. 26 valsty
bių piliečiai gali įvažiuoti į Vo
kietiją be vizų. 

Liepos mėnesį Lietuvoje ap
silankęs Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Klaus Kin
kei taip pat pareiškė tikįs, kad 
iki šių metų pabaigos Baltijos 
valstybės pasirašys bevizio re
žimo sutartis su Vokietija. To
kios sutarties įsigaliojimas at
vers kelią beviziam režimui su 
visomis Šengeno grupės vals
tybėmis. 

Šengeno sutarčiai, panaiki
nusiai vidaus sienų kontrolę, 
priklauso dešimt iš penkioli
kos Europos Sąjungos valsty
bių — Vokietija, Prancūzija, 
Belgija, Olandija, Luxembur-
gas, Austrija, Ispanija, Italija, 
Portugalija ir Graikija. 

Nuotr.: Krašto apsaugos ministerijoje vykusioje spaudos konferencijoje apie Lietuvai siūlomų amerikietiškų 
šautuvų „M 14" siunta diskutavo (iš kairės) Gynybos resursų analizes skyriaus viršininkas Alvydas Kunigėlis, 
Gynybos politikos ir planavimo departamento direktorius Vytautas Butrimas ir Gynybos štabo viršininkas An-

(ElU) tanas Jurgaitis. 

Automatais „M 14" bus 
apginkluotas kariuomenės 

rezervas 

Neapgalvota ūkio reforma 
miškams gali atnešti žalos 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(Elta) — Rengiamose Miškų 
įstatymo projekto pataisose 
numatomas urėdijų išskaidy-
masį atskirus padalinius yra 
žalingas Lietuvos miškų 
ūkiui, buvo pareikšta vyriau
sybės kanclerio Kęstučio Či-
linsko ir Miškininkų sąjungos 
atstovų susitikime. 

Miškininkai įsitikinę, kad. 
esant keliems šeimininkams, 
būtų sunku operatyviai imtis 
bendrų veiksmų užklupus 
miškus įvairioms stichinėms 
nelaimėms. 

Pokalbio su vyriausybės 
kancleriu . metu buvo išsklai
dytos Miškininkų sąjungos at
stovų išankstinės klaidingos 
abejonės dėl kai kurių rengia
mų Miškų įstatymo pataisų 
reikalingumo. 

Vyriausybės sudaryta komi
sija dabar yra pateikusi savo 
siūlymus, tačiau laikotarpis, 
kol nepriimtas galutinis 
sprendimas, palankus įvai
rioms interpretacijoms ir ne
pagrįstoms prielaidoms. Vy
riausybės kanclerio K Čilins-
ko teigimu, vyriausybė nepri
tartų skubotiems, miškininkų 
siekiams prieštaraujantiems 
sprendimams. 

Kita vertus, K. Čilinskas 
pritarė tam, kad naujajame 
Miškų įstatyme būtų išlaiky
tas miškų ūkio darbų komp
leksiškumas. Taip pat pasiū
lyta dabartines miškų urėdi
jas reorganizuoti į valstybines 
įmones — miškų ūkius. Miškų 
ūkio žinyboje turėtų būti pa
naikinta dvivaldystė, ir Ge
neralinė urėdija taptų pavaldi 
Miškų departamentui. 

Be abejo, turi būti pakeista 
padėtis, kai valstybės miško 
tarnautojai, neįkūrę įmonių, 
užsiima komercija. Tačiau ne
bus pritarta siūlymams, kurių 

įgyvendinimas sukeltų ne
prognozuojamus arba neigia
mus padarinius miškininkys
tei. 

Lietuvos miškininkų sąjun
gos (LMS) prezidentas, Žemės 
ūkio universiteto Miškų fakul
teto dekanas Albinas Tebėra 
teigė, kad miškų valdymo 
struktūrų suskaidymas būtų 
labai naudingas medienos ver
slo įmonėms. Jau dabar po 
Lietuvos miškus dairosi už
sienio valstybių prekeiviai, 
kurie norėtų pirkti nemažus 
medienos kiekius. Taip labai 
greitai galima išparduoti sun
kiai išauginto miško produkci
ją, o medienos perdirbimo pra
monei grėstų žlugimas. 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Krašto apsaugos mi
nisterijos (KAM) atstovai tei
gia, kad prieštaringų vertini
mų sulaukę amerikiečių dova
nojami automatai- „M14" ne
bus pagrindinis Lietuvos ka
riuomenės ginklas. 

Spaudos konferencijoje ant
radienį KAM Resursų ir prog
ramų departamento vadovas 
Alvydas Kunigėlis sakė, kad 
„M14" planuojama apginkluo
ti ginkluotųjų pajėgų rezervą. 

Dabar nėra nustatyta, koks 
yra pagrindinis ginklas Lietu
vos kariuomenėje, kurioje 
daugiausia naudojami rusiški 
Kalašnikovo automatai. 

A. Kunigėlis pažymėjo, kad 
automatai ir jų atgabenimas į 
Lietuvą „nekainuoja krašto 
apsaugai nė cento". 

KAM neskelbia, kiek tokių 
ginklų gali gauti Lietuvos ka
riuomenė. 

Pasak A. Kunigėlio, nau
jiems automatams įsigyti reik
tų apie 100 mln. litų. „Tokių 
lėšų mes neturime", sakė jis. 

Kai kurie Lietuvos ginklų 
specialistai viceministro Jono 
Kronkaičio iniciatyva gauna
mus „M14" įvertino kaip vi
siškai netinkamus Lietuvos 
kariuomenei, teigdami, kad jis 
yra nepatikimas ir neatsparus 
permainingiems orams. 

„M 14" buvo gaminamas 
1959-1963 metais, o 1974 m. 
Jo gamyba buvo atnaujinta 
„komerciniais pagrindais". 
Dabar šiuo automatu apgink
luotas JAV laivynas, Pietų 
Korėjos ir Taiwano ginkluoto
sios pajėgos. 

Pasak A. Kunigėlio, Lietuva 
taip pat šiuo metu neturi lėšų 
šarvuočiams įsigyti.įtodėl dar 
šią vasarą KAM ketina pra

dėti derėtis su Vokietija dėl 
naudotų transportinių „M-
113" šarvuočių perdavimo. De
rybose Lietuva sieks šarvuo
čius įsigyti už dyką, sumokant 
tik transportavimo išlaidas. 

„M-113" visureigiai šarvuo
čiai daugiausia naudojami 
saugiam kareivių transporta
vimui. Juos Lietuva naudotų 
kariniam parengimui bei pra
tybose. 

Pasak Gynybos štabo vir
šininko Antano Jurgaičio, šar
vuočiai padidintų „Lietuvos 
kariuomenės manevringumą" 
bei apsaugotų karius nuo kul
kų ir skeveldrų. 

Eksportuodama ginklus, Lietuva 
turės laikytis moralės principų 

Kuršių marių lobis dar neištrauktas 
Neringa, rugpjūčio 3 d. 

(BNS). Vokiečių archeologams 
pirmadienį dar nepavyko 
pradėti spėjamo lobio Kuršių 

kiečiai užkasė lobį, nustatė, 
kad toje vietoje iš tiesų kažkas 
yra. 

Tyrimus ir kasinėjimus fi-
mariose prie Preilos iškėlimo nansuoti pasisiūlė filmą apie 
darbų, nes marių dugną prieš Neringą kurianti, vokiečių te
tai dar turi ištirti išmi- levizijos bendrovė NDR, kuri, 
nuotojai. Kasinėjimo darbai 
turėtų netrukus prasidėti. 

Pirmadienį atvykę narai-
išminuotojai tyrinėjo, ar 
dugne nėra metalo. Jo apti
kus, kasinėjimo darbai būtų 
atidėti, o dugnas dar geriau 
ištirtas. 

Praėjusį penktadienį turėję vertingos, 
prasidėti kasinėjimo darbai 
buvo sustabdyti, paaiškėjus, 
jog negautas Lietuvos kultū
ros vertybių apsaugos depar
tamento sutikimas, be to, ka
sinėjant turėjo dalyvauti Lie
tuvos archeologijos specia
listai. 

Kuršių marių dugną ties 
Preila nuspręsta kasinėti, kai 
vokiečių mokslininkai, tikrinę 
gandus, neva toje vietoje II pa
saulinio karo metais vo-

pagal sutartį su Neringos sa
vivaldybe, gavo išskirtines ka
sinėjimų filmavimo teises. 

Anot atstovės spaudai, vo
kiečiams visai nesvarbu, kas 
bus ištraukta iš dugno ir jie 
neketina reikšti jokių preten
zijų, jei iškasenos pasirodytų 

* Lietuvos banko valdy
ba leido valiutos keityklas 
steigti ir neizoliuotose nuo ap
linkos patalpose; bet tik tuo 
atveju, kai jos bus viešbučiuo
se ir tik užsienio valiutos su
pirkimui iš viešbučio klientų 
jų sąskaitoms už apgyvendini
mą bei kitas su tuo susijusias 
viešbučio suteiktas paslaugas 
apmokėti. Toks papildymas 
valiutų supirkimo, pardavimo 

Briuselis-Vilnius, rugpjū
čio 4 d. (BNS) — Lietuva 
drauge su kitomis 12 Europos 
valstybių, prisijungė prie nau
jojo Europos Sąjungos ginklų 
eksporto kodekso, kurio tiks
las — laikytis moralės normų, 
parduodant karinę įrangą. 

Nuo šiol Lietuva, norė
dama parduoti įprastinę gink
luotę, bus įpareigota laikytis 
kodekse nurodytų kriterijų ir 
principų. 

„Šiuo žingsniu parodytas 
Lietuvos pritarimas Europos 
Sąjungos politikai dėl įpras
tinės ginkluotės eksporto", an
tradienį sakė Lietuvos URM 
Politinio bendradarbiavimo 
skyriaus trečiasis sekretorius 
Donatas Aškinis. 

Pasak jo, Lietuvoje svars
tant prisijungimą prie kodek
so, buvo gautas Vidaus reika
lų, Krašto apsaugos ir Ūkio 
ministerijų pritarimas. 

Šį kodeksą, kurį birželį ofi
cialiai priėmė ES užsienio rei
kalų ministrai, taip pat pasi
rašė Bulgarija, Čekija, Estija, 
Islandija, Kipras. Latvija, 
Norvegija, Lenkija. Rumunija, 
Slovakija, Slovėnija ir Vengri
ja. 

Reuters pranešimu, ES pa
skelbė pareiškimą, kuriame „į 
tai atkreipiamas dėmesys ir 
tai sveikinama". 

Kodeksas nustato 8 kriteri
jus, kurių reikia laikytis, prii
mant sprendimą dėl ginklų 
eksporto. 

Tarp svarbiausiųjų reikala
vimų — atsižvelgti į žmogaus 
teisių padėtį ginkis perkan
čioje valstybėje. 

Remdamasi kodeksu, Lietu-

ir keitimo taisyklėse sudarys 
p^'imybe palonevir'i atsiskai
tymą užsienio vanuta turis
tams Lietuvos viešbučiuose. 

(Elta) 

va taip pat negalėtų parduoti 
ginklų valstybei, kurios at
žvilgiu taikomas Jungtinių 
Tautų, ESBO ir ES ginklų em
bargas. Ginklų pardavimo lei
dimas negalėtų būti išduotas, 
jeigu tai neatitiktų įsiparei
gojimų Branduolinio neplati
nimo sutarčiai, Biologinių ir 
toksinių ginklų bei Cheminių 
ginklų konvencijoms ir įsipa
reigojimams neeksportuoti 
sausumos kariuomenės naiki
nimo minų. 

Kodeksas neleidžia ekspor
tuoti ginklų į valstybe, kurioje 
vyksta ginkluoti konfliktai ar 
įtampa kelia grėsmę jiems kil
ti, taip pat — jeigu sandoris 
paskatintų vienos valstybės 
agresiją kitos atžvilgiu. 

Rusai ilgisi Baltijos 
kurortų 

Maskva, rugpjūčio 3 d. 
(BNS). Trys ketvirtadaliai Ru
sijos gyventojų norėtų pailsėti 
Baltijos šalių kurortuose, bet 
daugeliui trūksta informaci
jos, kaip ten nuvažiuoti — to
kie liepą surengtos 3000 įvai
rių Rusijos sričių gyventojų, 
apklausos rezultatai. 

Vienos daugelio Rusijos so
ciologinių firmų, Tarptautinių 
sociologinių tyrimų centro su
rengtos apklausos duomeni
mis, 74 proc. apklaustųjų 
norėtų pailsėti Lietuvos, Lat
vijos ar Estijos kurortuose 
arba nuvykti į ekskursiją į 
Baltijos valstybių miestus. 

Apklausos rengėjai teigia, 
kad 32 proc. apklaustųjų no
rėtų pailsėti prie jūros Jūr
maloje, Palangoje arba Pernu, 
20 proc. pasirinktų ekskursiją 
į Taliną, Rygą, Vilnių ar 
Kauną, o 18 proc. reikalingos 
gydyklos, esančios Druskinin
kuose bei Baltijos valstybių 
kurortuose. 

Rusijos žvalgyba neigia savo 
suaktyvėjimą Baltijos valstybėse 

Maskva-Vilnius-Talinas 
rugpjūčio 4 d. (Interfax-BNS) 
— Rusijos žvalgyba nepatvir
tina, kad jos veikla Baltijos 
valstybėse būtų suaktyvėjusi, 
kaip teigia Lietuvos saugumo 
tarnybos vadovas. 

„Pareiškimai, kad Rusijos 
užsienio žvalgybos tarnybos 
(UŽT) veikla aktyvinama Bal
tijos šalyse, neturi pagrindo", 
antradienį interviu agentūrai 
„Interfax" pareiškė UŽT di
rektoriaus sekretorė spaudai 
Tatjana Samolis. 

T. Samolis atsisakė komen
tuoti Lietuvos saugumo tarny
bos vadovo Mečio Laurinkaus 
pareiškimą, tačiau paklausė: 
„Ar pateikia Laurinkus kokių 
nors savo žodžių įrodymų?". 
„Jeigu nepateikia, tai — ne 
daugiau kaip nepagrįstas tei
gimas", pažymėjo ji. 

Drauge T. Samolis pabrėžė, 
kad Rusijai Baltijos valstybės 

„yra tokios pat, kaip ir visos 
šalys, su kuriomis nesudary
tas susitarimas atsisakyti 
žvalgybinės veiklos viena 
prieš kitą". 

Valstybes saugumo depar
tamento generalinis direktori
us M. Laurinkus pirmadienį 
Lietuvos laikraščiui „Respub
lika" pareiškė, kad pastaruoju 
metu Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje vis aktyviau veikia Ru
sijos žvalgybos tarnybos. 

Pasak jo, atnaujinama ne 
tik buvusios KGB veikla, kuri 
yra skilusi į žvalgybą (SVR) ir 
kontržvalgybą (FSB), bet ir 
Rusijos karinės žvalgybos 
GRU veikla. 

Estijos saugumo policijos di
rektorius Juris Pihlis taip pat 
pažymėjo, kad Estijoje yra dir
bančių užsienio valstybėms 
žvalgybininkų, kai kurie jų ži
nomi ir Estijos policijai. 

Lietuva derasi su baltarusiais 
dėl ambasados Minske 

teigė diplo-Minskas-Vilnius, rugpjū
čio 4 d. (Elta) — Lietuvos dip
lomatai derasi su Baltarusijos 
pareigūnais dėl ambasado
riaus rezidencijos Minske. Pa
sak Lietuvos laikinojo reikalų 
patikėtinio Baltarusijoje Dai
niaus Trinkūno, derybos šiuo 
klausimu prasidėjo dar liepos 
pradžioje ir gali baigtis tik po 
kelių savaičių. 

D. Trinkūnas sakė liepos 
10 dieną pradėjęs derybas su 
aukštais Baltarusijos Užsienio 
reikalų ministerijos pareigū
nais, įvyko ir keletas susitiki
mų su Baltarusijos užsienio 
reikalų viceministru Vladimir 
Gerasimovič. 

D. Trinkūnas atsisakė pa
teikti derybų detales — ką 
siūlo baltarusiai ir ar šie pa
siūlymai yra priimtini Lietu
vai. „Vyksta derybos, todėl ne
derėtų atskleidinėti jų turinio, 
kol jos nėra pasibaigusios. 
Mes svarstome Baltarusijos 
pasiūlymus ir teikiame savo 

Lietuvos 
kariuomenės vadas 

atidarė naują 
NATO vadaviete 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Lietuvos kariuome
nės atstovai, praėjusią savaitę 
apsilankę Anglijoje įsikūru
sioje NATO vadavietėje AF-
NORTHWEST, susipažino su 
jos struktūra bei įranga. 

Spaudos konferencijoje ant
radienį Gynybos štabo vir
šininkas pulkininkas Antanas 
Jurgaitis sakė, kad per vieš
nagę Lietuvos kariuomenės 
vadas Jonas Andriškevičius 
atidarė naują NATO Šiaurės 
Vakarų jungtinių pajėgų Eu
ropoje vadavietės pastatą. 

„Jam buvo patikėta perkirp
ti juostelę", teigė A. Jurgaitis. 

Lietuvos delegacijos ir va
davietės vadovybės susitikime 
buvo apsvarstytas tolesnis 
bendradarbiavimas. Tikimasi, 
kad gruodį į Lietuvą atvyks 
AFNORTHWEST vadas. 

Būtent šioje vadavietėje dir
ba pirmasis Lietuvos kariuo
menės karininkas NATO 
struktūroje kapitonas Valdas 
Ki bartas. 

A. Jurgaitis pažymėjo, kad 
jis atstovauja ne Lietuvos tik
slams, o darbuojasi visos Šiau
rės sąjungos labui. 

samprotavimus", 
matas. 

Laikinasis reikalų patikė
tinis neprognozavo, kada dery
bos galėtų pasibaigti. „Sten
giamės, kad tai įvyktų kuo 
greičiau. Nėra jokio reikalo 
vilkinti derybų procesą. Ta
čiau manau, kad rezultatas 
bus žinomas ne anksčiau, kaip 
po kelių savaičių", sakė D. 
Trinkūnas. 

Pasak diplomato, Baltarusi
jos URM tuo padu klausimu 
derasi ir su kitų valstybių dip
lomatiniais atstovais Minske. 

Derybos dėl ambasadoriaus 
rezidencijos Baltarusijos sos
tinėje prasidėjo po to, kai 
birželio mėnesį kai kurių Eu
ropos Sąjungos valstybių, 
JAV, Japonijos bei kitų valsty
bių, taip pat ir Lietuvos diplo
matiniai atstovai buvo pri
versti išsikraustyti iš oficialių 
rezidencijų Minsko Drozdy ra
jone, kur įsikūrusi ir Baltaru
sijos prezidento Aleksandr Lu-
kašenko rezidencija. Iš pra
džių buvo skelbiama, kad ra
jone numatoma atlikti remon
to darbus, o vėliau oficialiai 
pareikšta A. Lukašenko nuo
monė, esą diplomatams „ne 
vieta reziduoti ten, kur gyve
na Baltarusijos vadovas". 

Po tokio Baltarusijos žings
nio JAV ir kai kurios Europos 
Sąjungos valstybės iš Minsko 
konsultacijoms atšaukė savo 
ambasadorius bei ėmėsi kitų 
sankcijų, tarp jų — draudimo 
aukštiems baltarusių pa
reigūnams, taip pat ir prezi
dentui, keliauti į savo valsty
bes. 

Tuo tarpu Lietuva nutarė 
laikytis švelnesnės pozicijos, 
todėl Lietuvos ambasadorius 
Minske Viktoras Baublys iš 
Baltarusijos išvyko atostogų, 
nenurodydamas grįžimo da
tos. Manoma, kad ambasado
rius sugrįš į Minską tik tuo
met, kai bus galutinai už
baigtos derybos dėl rezidenci
jos. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 5 d.: Švč. M. 

Marijos bazilikos Romoje pa
šventinimas (435 metais) — 
vad. Švč. M. Marija „Sniegi
nė"; Nona, Vaidas, Vilija. 

Rugpjūčio 6 d.: Kristaus 
atsimainymas; Daiva, Karoli
na, Vaidutis, Lengvė. 1252 m. 
Mindaugo krikštas. 

http://EARTHUNK.NET
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

RAŠINIŲ KONKURSAS 
BAIGĖSI 

I 1998-tais metais skelbtą 
Lietuvių Skautų sąjungos ra
šinių konkursą atsiliepė gra
žus jaunesniųjų skautų ir 
skaučių būrelis. Čia jie įdo
miai pasisakė t ema ..Man pa
tinka skautaut i" . 

Juri komisija, kurią sudarė 
s. Aldona Dabriliene, s. Aldo
na Lingertait ienė ir v.s. Stefa 
Subatienė įvertino gautus 
rašinius ir skelbia rezultatus: 

1-mą vietą — 75 dol. lai
mėjo Matas Tamošiūnas iš 
Dovvners Grove, IL 

2-rą vietą — 50 dol. Jonas 
Vaičikonis iš Chicago, IL 

2-rą vietą — 50 dol. Rober
tas Senkevičius iš Naperville, 
IL 

3-čią vietą — 25 dol. Anta
nas Senkevičius iš Naperville, 
IL 

Konkurse dalyvavo ir jau

nesniųjų skautų ir skaučių 
draugovės. Jos paruošė po 
,,didelę knygą", kurioje atsis
pindėjo jų noras skautaut i . 

Šie vienetai laimėjimais pa
siskirstė taip: 

1-mą — 100 dol. laimėjo 
jaunesniųjų skaučių „Nerin
gos" draugove iš Boston, MA. 

2-rą vietą — 75 dol. jaunes
niųjų skautų DLK Vytauto 
draugovė iš Toronto, Kana
dos. 

Šia proga reikia džiaugtis ir 
sveikinti visus laimėtojus ir 
dalyvius. 

Dėkojame prel. s. Juozui 
Prunskiui už suteiktą paramą 
premijoms ir Jur i komisijai už 
rašinių įvertinimą. 

Budėkime! 
v.s.fil. L a i m a K i l i u l i e n ė 

LSS Tarybos 
vicepirmininkė 

PREZIDENTAS KVIETĖ: 
„BROLIAI, SESĖS — BUDĖKIM" 
Beveik 2000 skautų iš visos 

Lietuvos ir įvairių pasaulio 
kraštų iki liepos 27-osios sto
vyklavo pirmoje tokio masto 
stovykloje. 

Tautinė jubiliejinė (ši sto
vykla skir ta skautų judėjimo 
Lietuvoje 80-mečiui paminėti ) 
stovykla pretenduoja patekti į 
šalies rekordų knygą kaip ma
siškiausias tokio pobūdžio 
renginys. Lietuvos skautijos 
tarybos pi rmininkas Mečis
lovas Raštikis teigia, kad jų 
tikslas — ^savo kūrybine ener
gija uždegti pasimetusį ir 
apsnūdusį jaunimą, pabudinti 
valdžios vyrų supratimą, jog 
skautybė — ta i jėga, kurianti 
Lietuvos ateitį". Beje. Nemu
naityje susir inko ne vien jau
nimas: vyriausias pagal amžių 
— brolis skau tas iš Kauno, 
kuriam jau 78-eri, o jauniausi 
stovyklautojai — vos kelių 
mėnesių naujagimiai. 

Penktadienį, stovyklos ati
darymo dieną, skautus aplan
kė ir prezidentas Valdas 
Adamkus. „Linkiu, kad tauri 
skautijos dvasia ir jaunat 
viška energija visada pras
mingai t a r n a u t ų patiems kil
niausiems t ikslams, aiškiai 
išreikštiems jūsų šūkyje — 
Dievui, Tėvynei, Artimui!" — 
sveikino skau tus šalies vado
vas, o pats žurnal is tams prisi
pažino, kad į šį judėjimą 
įsitraukė dar besimokydamas 

,,Vilkiukas klauso savo vado!" „Vabzdyno" stovyklos komendanto skauto vyčio Tomo Rupinsko atidžjai klauso
si vilkiukai Andrius Aukštuolis, Vytas Kapačinskas, Antanas Luneckas ir Paulius Ambutas. 

AKIMIRKOS IŠ „AVILIO" 
PASTOVYKLĖS. 1998.07.11-18 D. 

pradžios mokykloje. J a m daug 
reiškia būti skautu, nes šios 
organizacijos šūkis nusako 
žmogaus gyvenimo prasmę. 

„Tų trijų žodžių paunksmėje 
linkiu jums , broliai ir sesės, — 
vis budėkime!" — kvietė prezi
dentas . Saugomi karių skau
tai iškylauja, bendrauja, lanko 
įvairius saviaukos užsiėmi
mus . Liepos 22-ąją skautus 
galėjo aplankyt tėveliai, drau
gai, stovyklos rėmėjai. Visi 
svečiai tą dieną buvo įleidžia
mi į stovyklavietę ir galėjo su
sipažinti su jos gyvenimo tvar
ka. 

Iš „Lietuvos rytas" 

DŽIAUGIAMĖS 
SKAUTAIS 

VYČIAIS 
Šiais, 1998 metais , Čikagos 

lietuviai skautai pakėlė spar
nus į 80-ją lietuviškosios skau-
tybės šventę, į Taut inę stovyk
lą Paxtone. 

Savoje Rako stovyklavietėje 
šiais metais stovyklavo tik jau
nesnieji ir jauniausieji su tėve
liais. Tarp 160 stovyklautojų 
šūkavo, žaidė, žygiavo, varles 
gaudė ir ilgą kelią į skautus 
vyčius pradėjo arti 40 vilkiukų 
ir bebriukų. Komendantu tam 
jaunesniųjų skautų rajonui 
buvo skautas vytis Tomas Ru-
pinskas. 

Rako stovyklavietėje vyku
sioje „Vabzdyno" stovykloje 
dalyvavo ir mūsų patys jau
niausi — vilkiukai/bebrai, 
paukštytės/ūdrytės ir jaunos 
šeimos su savo mažamečiais 
vaikais. Jaunų šeimų pasto-
vyklė pasivadino „Avilio" var
du, nes mūsų vaikučiai darbš
tūs ir judrūs kaip bitės. Mūsų 
stovyklos tema — vabzdžiai — 
Rako valdovai. 

Pastovyklei vadovavo vyr. 
sk. v. si. Rasa Ramanauskie
nė ir aš — s.v. v. s. Donatas 

Todėl ir rašosi šios eilutės, 
nes prasidėjus stovyklai Tomas 
davė skauto vyčio įžodį. Labai 
svarbus lietuviškoje skautybėje 
tas įžodis, tas pasirinkimas 
TARNAUTI. Kaip daug pavyz
dingų jaunuolių sveikinom per 
tuos 42 metus Rako ąžuolyne! 
Kaip švietė jų veidai ir violeti
niai kaklaraiščiai, kaip džiau
gėsi jais — gražiais, jaunais, 
gerais! Skauto vyčio tradicija 
pradėta 1925 m. Lietuvoje, at
gaivinta 1945 m. Vokietijoje 
DP stovykloje ir sėkmingai tę
siama toliau, traukia į savo 
eiles gražųjį jaunimą. 

Skautiškoje Rupinskų šeimo
je skautas vytis Tomas yra jau 
trečioji karta . Jo tėvelis s. fil. 
Romas — skautas vytis, dėdė 
Vytas — skautas vytis ir abu 
seneliai jvs. Vladas Rupinskas 
ir vs. Zįgmas Jaunius buvo 
skautai vyčiai. Malonu buvo 
sužinoti, kad Tomo įžodyje da
lyvavo jo krikšto tėvas Algis 
Tamošiūnas ir Sutvirtinimo 
sakr. tėvas Gražutis Matutis 
— abu skautai vyčiai. 

Laimingo ir sėkmingo vyčia-
vimo! 

A-Namikienė 
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Ramanauskas. Mudu tarpusa
vyje pasidalinom stovyklos pa
siruošimo ir pravedimo dar
bais, tai ir abu skaitemės „vir
šininkai". Visi tėveliai, atvy
kusieji su savo vaikais, talki
no mums pravesdami įvairius 
žaidimus bei rankdarbių už
siėmimus. Stovyklautojų skai
čius kelis kartus keitėsi, nes 
dalis šeimų atvažiavo pilnam 
laikui, kiti stovyklos tik pra
džiai, o dar kiti — stovyklos 
uždarymui. Aplamai, dalyvavo 
ar t i 45 tėveliai ir 45 vaikai. 
Vaikų amžius buvo tarp 2 ir .7 
metų. Buvo ir viens kitas vy
resnis, kurie padėjo tėveliams 
prižiūrėti savo jaunesniuosius 
broliukus ir sesutes. Mūsų 
tarpe buvo vienas tėvukas — 
brolis Alfonsas Eitutis, dau
giau 70 metų aažiaus. Visi 
susigyvenome labai gražiai ir 
tos septynios dienelės labai 
greit prabėgo. 

Atvykome šeštadienį, ir pra
dėjome kurtis. Oras auksinis 
— šilta ir saulėta. Vaikai 
darbščiai kūrė savo asmeniš
kas gaireles. Pirmą vakarą tu
rėjom, pastovyklės laužą. Po 
keletos dainų ir šūkių, leidom 
vaikams kepinti „minkštu-
kus" (marshmallows). Žinoma, 
tą vakarą visi turėjo saldžius 
sapnus... 

Sekmad ien io rytą sesė 
Dana Mikužienė visiems sto
vyklautojams pravedė susi
kaupimo valandėlę. Po susi
kaupimo, mūsų būrys žygiavo 
prie Eden ežero pasitaškyti 
bangose. Popiet prasidėjo 
rankdarbiai ir žaidimai. Ne vi
suomet reikėjo tėveliams orga
nizuoti — patys vaikai grie
bėsi kamuolius ir patys rajono 
vidury žaidė įvairius žai
dimus. Vienas iš mėgiamiau
sių laisvalaikio užsiėmimų 
buvo suptis didele sūpyne, 
pernai įruošta ps. Vytenio Lie
tuvninko talka. Brolis Vytenis 
pravedė vaikams labai įdo-' 
mią iškylą per Rako stovykla
vietės pelkes, „Mosąuito Val-
ley". Sekmadienio vakaro pro
gramoje buvo pirmasis bend
ras visų stovyklautojų laužas. 
Mūsų jaunesniesiems buvo la
bai įdomu stebėti vyresniuo
sius ir prisidėti prie mokomų 
dainų ir šūkių. Kai kurie 
„iškrito" (užmigo) dar gerokai 
prieš laužui pasibaigiant. 

P i r m a d i e n i s — pirma pas
tovyklės iškyla. Važiavom į 
Silver Lake State parką. Pir
miausiai vykom pasivažinėti 
Mac Wood's Dune Ridės. Mū
sų vairuotojas Dan Raudonis 
buvo pusiau — lietuvis jau
nuolis, kurio protėviai gyveno 
Brighton Parke, Čikagoje. Jis 
nustebo sužinojęs, kad lietu-
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viai skautai kas vasarą sto
vyklauja šiose apylinkėse. 
Dan mus ne tik vežiojo, bet 
sustodavo ir paaiškinti apie 
smėlio kuopų formavimą ir 
ekologiją. Baigę pasivažinė
jimą, nukeliavom į artimą Sil
ver Lake paplūdimį, kur sma
giai pasimaudėme ir pakran
tėje pavalgėme pietus. Vakaro 
programa — pastovyklės lau
žas. Įtraukiau į laužo progra
mos pravedimą kelis tėvelius, 
įskaitant Dainą Siliūnienę, 
Dalią Lietuvninkienę, Reginą 
Reusch ir Vytenį Lietuvnin
ką. Stengėmės pravesti kuo 
daugiau dainų su judesiais bei 
skambių šūkių. 

Antradienis — Oras žy
miai šiltesnis ir labai tvankus. 
Ryto užsiėmime vaikai turėjo 
atlikti rankdarbį — dažyti ak
menukus ir sustatyti bitės 
skulptūrą. Paskui vėl žygia
vome prie ežero pasimaudyti. 
Jūrų skautės buvo mums pali
kusios vandens žaislų su ku
riais pravedėm kelis vandens 
žaidimus. Popietinis užsiė
mimas buvo papuošti marški
nėlius (T-Shirt) — ačiū sesei 
Violetai Strikienei už pa
ruošimą. Vakarinė programa 
— jaunų šeimų vaikai „puolė" 
Seserijos pastovyklę — sėk
mingai! Mūsų vyrukai par
sinešė daugiau negu vien 
sesių gairelę. 

Trečiadienis — Ryte vėl 
keli žaidimai ir rankdarbiai. 
O po pietų, tėveliams talki
nant, pravedžiau trumpą 
Orientacijos užsiėmimą — visi 
vaikai gavo progą pažvelgti į 
Rako stovyklos žemėlapį ir 
ieškoti pakely bei miške pas
lėptas vėliavėles. Vakaro pro
grama — sesė Dana Mikužie
nė paruošė visiems „Karnava
lą". Buvo paruošti šeši ar sep
tyni žaidimai, užsiėmimai. Po 
kiekvieno, visiems buvo įteik
tos mažos premijos — plasti
kiniai vabzdžiai. 

Ketvirtadienis — Petraus
kų šeima po pusryčių pravedė 
„Miško brangenybių" ieškonę 
(Scavenger Hunt). Sesė Daina 
paruošė smėlio skulptūros už
siėmimą. Jau Eden ežero pap-
lūdimis uždarytas (sargai tu
rėjo išvažiuoti namo dėl asme
niškų reikalų), bet mes vis-
tiek pasitaškėme prie valgyk
los su vandens žarna bei van
dens balionais. Šiandien sto
vykloje vyko sporto šventė. Po 
pietų sesė Rasa ir Laura Sta-
lionienė pravedė vaikams ke
lias įvairias estafetes, baigiant 
bėgimo lenktynėmis. Net tė
veliai prisidėjo prie sporto, 
žaisdami krepšinį prieš jau
nuosius skautus vyčius bei 
jūrų būdžius — žinoma, „seni 
krienai" nugalėjo jaunuolius. 
Gaila tik, kad brolis Vytas Bu-
tikas bežaisdamas išsinarino 

kelį. Tikėkimės, kad greit iš
gis. Po sporto šventės — šo
kiai! Oi, kaip dūko jaunimas 
bešokdamas „Macarena"! Vė
liau, po šokių, mūsų postovyk-
lę „puolė" vyčiai ir budžiai. 
Sunku žinoti ar tėvams sargy
biniams ar vaikams buvo 
svarbiau pagauti puolikus, bet 
vienaip-kitaip, pagavome. 

Penktadienis — Antroji 
iškyla. Po rytinio užsiėmimo 
(D. ir V. Siliūnų pravestas ka
rolių gaminimas) keliavome 
miesto link prie Hamlin Lake 
paplūdimio, Ludington State 
parke. Truputį pasimaudėme, 
paskui puolėme valgyti pietų. 
Po valgio — vėl maudytis, 
pasivaikščioti. Diena šilta ir 
saulėta. Grįžome į stovyklą 
laiku pavalgyti vakarienę — 
PITCĄu Šio vakaro vėliavų 
nuleidime vyko „išpirkimai 
užpraeitos nakties puolimų 
,grobio' ". Pabauda vyčiams 
ir budžiams buvo pargabenti 
mūsų visus vaikus atgal į 
mūsų pastovyklę. Kai kurie 
net po du turėjo nešti, bet 
nunešė. Mūsų gairės nulei
dime aš ir Rasa nustebome, 
kai sesė Violeta, stovyklautojų 
vardu mums padovanojo di
delį molinį puodą su išrašytais 
visų vaikų vardais bei bitės 
piešinukais. Ačiū visiems už 
tokį gražų prisiminimą. Va
karo programa — paskutinis 
bendras laužas. Vaikams labai 
patiko vyčių ir budžių pasiro
dymas — padainavo keturis 
variantus dainelės „Pučia 
vėjas", įskaitant normalų, ope
rinį „alien" ir „rap". Kitas ge
ras pasirodymas buvo vil
kiukų „Laimės šulinys", ku
riame įvairūs stovyklautojai 
(viršininkė, šeimininkė) iš šu
linio gavo įdomiais „dovanė
les". 

Šeštadienis — Stovyklos 
uždarymas. Anksti atsikėlę 
pradėjom stovyklos uždarymo 
darbus. Po pusryčių paskuti
nis vėliavų pakėlimas ir ofi
cialus stovyklos uždarymas. 
Po oficialios dalies, Sesė Rasa 
tėveliui Rimui Petrauskui įtei
kė dovanėlę, padėkodama jam 
už suolo pastatymą tėvelių 
laužavietėje. Paskutinį sykį 
sušukome šūkį: „Avily bitės 
dūzgia — Bzzzzz". Grįžę į savo 
pastovyklę visi ne tik savo 
daiktus susidėjome, bet ir visi 
„pridėjom" ranką pastovyklės 
bei pastatų sutvarkymui. Di
delis ačiū visiems už pagalbą. 
Norime padėkoti šeiminin
kėms, ypač sesei Zitai už visą 
savaitę gamintą skanų 
maistą. 

Paskutinysis žodis. Nuta
riau du įdomiausius dalykus 
apie mūsų stovyklėlę: dieno
mis klausytis kaip vaikai kal
basi tarp savęs (dažnai ir lie
tuviškai), o vakarais klausytis 

EDMUNDAS V&NAS, M.D.. S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tet 773-585-7756 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SchUler St, Eknhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susKarimą 

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

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

Ootmers Grove, IL 60515 
Tet (630) 4364120 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory HiHs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tet. (706) 598-4065 
Valandos pagal sus/tarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory H«s, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. V J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 S t , Burbank. IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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TAS SALDUS ŽODIS LAISVE 
PROF. JUOZAS BURNEIKIS 

Laisvė ir apribojimai 

Laisvės sąvoka vaidina le
miamą vaidmenį, ugdant pi
liečių pažiūras, formuojant 
valstybės politiką. Tačiau to
kios jos išvestinės, kaip ne
priklausomybė, apsisprendi
mas, laisva valia nėra tiksliai 
apibrėžtos. Kalbėti apie laisvę 
galima tik tada, kai kiekvie
nas žmogus gali nevaržomai 
išreikšti save — atskleisti sa
vo protą, dvasią, jausmus, fi
zinius sugebėjimus. 

Kaip rodo istorija, visuome
nės vystymasis — tai daugiau 
apribojimų, bet ne laisvės isto
rija. Vieną civilizaciją keitė 
kita, bet jų tikslai buvo tie pa
tys — turtas ir valdžia, ar at
virkščiai. Visuomenė vis kūrė 
įvairius apribojimus, bet lais
vės jie nekompensavo. Dabar 
laisvė tiek atskiram žmogui, 
tiek visuomenei ribojama vals
tybinės konstrolės sistemos. 

Nėra tokios nepriklausomy
bės: „Juo daugiau laisvės, tuo 
daugiau laimės ir gerovės". 
Didelė laisvė negarantuoja 
daugumai žmonių daug privi
legijų. Net priešingai — gali 
iššaukti sauvaliavimą, nusi
kalstamumo augimą. Ar ne 
taip atsitiko krašte, kur užuot 
lauktų laisvės pasiekimų, ski-
name jos karčius vaisius. Iš
ties, laisvė, jos siekimas buvo 
viena iš priežasčių, lėmusių 
šiuolaikinę mūsų tautos raidą, 
nepriklausomybės atstatymą. 

Tačiau laisvė negali būti 
priemonė nuo visokio blogio, 
vaistas visiems ir kiekvienam. 
Ji niekada nebus išeitis iš pa
dėties bet kuriomis socialinė
mis ir ekonominėmis aplin
kybėmis. Dar daugiau, kartais 
ji gali būti kenksminga kaip ir 
bet kurie /universalūs vaistai. 

Laisvė įgyvendinti asmeni
nius siekius, nepaisant visuo
menės interesų gali gerokai 
pakenkti jos gerovei. Siekda
mas asmeninių tikslų, žmogus 
pamiršta s. /o, kaip visuo
menės nario, atsakomybę. Jis 
eina pasirinktu keliu, net ne
susimąstydamas dėl kitų žmo
nių rūpesčių ir gerovės. Kuo 
aukštesnes pareigas valstybė
je toks žmogus turi, tuo dau
giau jis gali pakenkti papras
tiems žmonėms. Vis dėl to tokį 
žmogų kamuoja abejonės, gal 
net ir sąžinės balsas, jeigu jos 
dar likę. Jis blaškosi tarp savo 
ambicingų siekių ir atsakomy
bės visuomenei. Ir tai dar tei
kia vilčių. 

Žmogaus polinkiai, potrau

kiai, kaip mes matome kas
dien, gali būti ir kūrimas, ir 
griovimas. Laisvė tik suteikia 
galimybę veikti. Šia prasme 
galime drąsiai dėti lygybės 
ženklą tarp laisvės ir galimy
bės. Gaila, tačiau Lietuvai, at
kūrus nepriklausomybę 1990 
m. kovo 11 d. ir atsiradus di
delėms galimybėms siekti ge
rovės, buvo daugiau užsiimta 
griovimu negu kūryba. Tai yra 
tiek pramonėje, tiek žemės 
ūkyje, tiek kai kuriuose kultū
ros ir meno dalykuose, ypač 
tuose, kurie turėjo pelitinį at
spalvį. 

Laisvė yra vienos ar kitos 
visuomenės grupės vidinės ko
vos laimėjimo rezultatas, per
galės vaisiai. Štai, po neprik
lausomybės iškovojimo, mato
me, kad tie visuomenės nariai, 
kurie be jokių abejonių ir 
skrupulų siekė savo tikslų, 
užėmė svarbiausias pozicijas 
naujoje valstybėje: privatizavo 
kapitalą, iškovojo valdžią ir 
t.t. Jie gali įsakinėti savo tau
tiečiams ir juos išnaudoti. Šei
mininko laisvė spręsti paval
dinių likimą pasiliko visur: 
kur vyrauja privatus kapita
las, viskas matuojama pini
gais. 

Kai pasirinkimo laisvė gali 
duoti kitiems pavojingų rezul
tatų, tikroji laisvė išnyksta, 
užleisdama vietą apriboji
mams. Laisvė būti ir pasielgti 
gali turėti visiškai skirtingų 
padarinių. Viską lemia tikslai 
tų, kurie gali pasirinkti ir tą 
pasirinkimą įgyvendinti. 

Reikia pripažinti, kad lais
vės reikšmė mūsų politikoje 
pervertinama. Juk niekas ne
įrodė, kad, apribojimas pakei
tus laisve, atsirastų daugiau 
perspektyvų, pagerėtų gyveni
mo sąlygos, aprūpinimas ir t.t. 
Kolei kas daugiau laisvės at
nešė daugumai žmonių tik 
neigiamus rezultatus. Ja pasi
naudoti sugeba apsukrūs ir be 
sąžinės žmonės, įvairūs sukti 
valdininkai, sukčiai, pagaliau 
nusikaltėlių pasaulis. Kuo pa
aiškinti tokį išaugusį nužudy
mų skaičių valstybėje? Būti
nas apribojimas — mirties 
bausmės įvedimas. Dabar 
koks nors nusikaltėlis net per 
daug nesusimąsto, nes žino, 
kad ir kiek jis nužudys, mir
ties bausmė jam negresia. 

Kas trukdo laisvei 

Realizuojant laisvės reika
lavimus valstybės gyvenime, 
susiduriama su dviem svar

biausiomis kliūtimis: būtinu
mu ir konformizmu. 

Būtinumas — tai sukurtos 
žmogaus aplinkybės: papro
čiai, tradicijos, įstatymai, logi
ka, dorovė ir t.t. Jis riboja pa
sirinkimą. Sakoma, toks liki
mas, dalia, aplinkybės ir pan. 
Todėl, kalbant apie žmogaus 
laisvę, būtina atsižvelgti į jo 
gyvenimo aplinkybes. Žmonės 
trokšta laisvės, tačiau pa
klūsta būtinumui, kuris ją ri
boja. Tiesą sakant, kitos išei
ties jis neturi. Būtinumas iš 
esmės susijęs su gamtos proce
sais. 

Jei būtinumas būna tik tam 
tikrais atvejais, tai konformiz
mas nuolatinis, klastingas 
laisvės priešas. Tai atskiro 
žmogaus ar visuomenės tram
domieji marškiniai. Konfor
mizmas pripažįsta socialinę 
priespaudą, paklusnumą val
džiai, jėgai. Jis — pasaulėjau
ta, atitinkanti „esamą padėtį". 
Taip daugumas žmonių, išsky
rus herojus, elgėsi sovietme
čiu. Kad išgyventų, netaptų 
niekšais, kiek galima padėtų 
kitiems žmonėms, jie buvo pri
versti apsimetinėti lojaliais, 
nors viduje buvo prieš sovietų 
okupacinį režimą, komunis
tus. 

Be abejonės, nemažai kon
formizmo matome ir šiandien. 
Daugelis buvusių sovietmečiu 
aktyvių ir atsidavusių veikėjų, 
skubiai persidažė, vaizdavo 
save Lietuvos patriotais, slėpė 
tikrąją savo veiklą anksčiau. 

Apsukrūs ir nepadorūs žmo
nės jau seniai suvokė, kad kur 
kas naudingiau nuolaidžiauti 
valdžiai ir negerovėms, negu 
rūpintis teisybe ir dorove. Iš 
čia ir nežabota demagogija, as
meninių tikslų siekimas. Ko
rupcijos laisvė prasideda nuo 
pačių viršūnių smukimo, o au
komis tampa visuomenė, mo
kesčių mokėtojai, paprasti 
žmonės. Kaip sakoma, „žuvis 
genda nuo galvos". 

Pasirodė, kad laisvė, kaip ir 
kiti skambūs šūkiai, kurių 
mes prisiklausome rinkiminių 
agitacijų metu, yra reikalingi 
ir naudingi tik tomis progomis 
ar keliant savo kaip politikų 
vertinimą. 

Vyriausybė neišsilaikys, 
jei jos nerems visuomenė 
Respublika, kuri buvo su

kurta skambiu 1990 m. kovo 
11 konstitucijos pagrindu, dar 
netapo demokratine teisine 
valstybe visiems. Ją valdė vie
na ar kita partinė grupuotė, 
mažumos interesus iškėlusi 
aukščiau visų gerovės. Žmo
nių vertė matuojama valdžia, 
prestižu, pinigais. Šiose bega
linėse varžytinėse atskiri vei-
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kėjai ir ištisos partijos be jo
kių skrupulų siekia valdžios, 
prestižo. Taip pat ir ekonomi
koje „mano" sėkmė, „mano" 
firmos sėkmė — svarbiau ne
gu daugumos gerovė. Užten
ka paminėti telekomo privati
zavimą ir jo paslaugų mokes
čius. 

Individualistas visada rūpi
nasi tik savimi, visais laikais. 
Jo šūkis: „Laisvė (man) aukš
čiau visko". Taip visuomenė 
skaidosi į atskiras grupes. At
skirus žmones, kurie gyvena 
palyginti neilgai, pakeičia su
dėtingesni ir ilgaamžiškesni 
dariniai, koncentruojantys 
turtus ir įtaką, formuojasi tur
tingųjų kasta, kuriai nebus 
galima nieko prikišti. Šian
dieninė konkurencija pagal 
šūkį: „Kas gera nedaugeliui, 
tas gera visiems" saujelės ge
rovė iškelia virš visų gerovės. 

Tikrai laisvi gali jaustis tik 
turtingieji, turintys valdžią. 
Paprasti gamintojai, verslinin
kai, vartotojai, darbdaviai, 
darbininkai, inteligentija turi 
tokią teisę, kaip tarkime, lėk
tuvo keleiviai, kurie visiškai 
priklauso nuo lėktuvo koman
dos, jo judėjimo krypties. 

„Laisvoji spauda" — kur kas 
prieinamesnė reklamai, negu 
rašytojams, menininkams, 
mokslininkams, prenumerato
riams. Rašytojai norėtų ho
noraro, prenumeratoriai moka 
skatikus, užtat reklama — 
aukso kasyklos. Pinigai lemia 
viską. Spauda ir propaganda 
— pirkimo ir pardavimo objek
tas. Žodžio laisvė nedraudžia
ma, nes dėl jos valdžia gali 
būti rami, ji nepavojinga. 

Jaunieji valstybės piliečiai 
8-10 metų didesnę laiko dalį 
priversti atiduoti pedagogų 

globai. Pastarieji savo ruožtu 
paklūsta tiems, kurie valdžio
je, kurie duoda jiems uždarbį. 
Jie auklėja jaunąją kartą ta
riama laisve. Jaunimas gauna 
teisę balsuoti. O už ką balsuo
ti? 

Iš tikrųjų, argi negalima nu
sipirkti padėvėto automobilio? 
Jie tikrai nebrangūs, tik keli 
šimtai dolerių. Argi negalima 
sportuoti, žiūrėti TV, eiti į dis
koteką ar kokį teatrą, kurių 
šiuo metu gausybė? Kam 
kištis į ne savo reikalus? Žmo
gus, kuris rūpinasi tik savimi, 
pasirenka saugiausią kelią. 
Jis prisitaikys ir gyvens, be
veik nepatirdamas sunkumų 
ir vargo. Iš čia —jaunimo apo-
litiškumas. 

Visi supranta, kad visuome
nės santvarka — piramidė. 
Jos apačioje daug laisvų vietų, 
bet, juo aukščiau, tuo bran
gesnė vieta, tuo sunkiau ją 
užimti. Šioje piramidėje vieš
patauja partiškumas, protek
cionizmas, negailestinga kova 
dėl valdžios. Laisvė tik antroje 
vietoje. Laisvės šūkiai glosto 
politikų ausis, kelia jų popu
liarumą, o paprastam žmogui 
jie nieko nereiškia. Iš esmės 
apribojimai dar gerokai pra
noksta laisvę. Pati laisvė dar 
joks gėris. 

Pagaliau žmogus niekada 
neturės absoliučios laisvės. Jį 
visuomet varžo savikontrolė, 
visuomenės normos, prievar
tos sistema. Negalima pamirš
ti, kad visuomenėje reikia ne 
tik konkurencijos, bet ir ben
dradarbiavimo bei kooperaci
jos. Apie tėvynės pasiekimus 
reikia spręsti ne iš jos tei
kiamų laisvių, o iŠ sugebėjimo 
užtikrinti paprastiems žmo
nėms gyvenimo pilnatvę ir pa
žangą. 

Danutė Bindokienė 

Nereikia bijoti 
pasikeitim ų 

Ne veltui mūsų liaudis 
sako, kad ..pripratimas yra 
antras prigimimas" — visi 
mėgstame nusistovėjusią tvar
ką, ypač kai persiropšėiame 
per savo gyvenimo pusamžio 
slenkstį. Kiekvienas pasikeiti
mas reikalauja pastangų pri
sitaikyti, o paskui apsispręsti: 
ar jis mums priimtinas, ar ne. 
Tai labai suprantama, kaip 
natūralu nelauktus pasikeiti
mus sutikti su atsargiu nepa
sitikėjimu. 

Juo ilgiau mindome šia Die
vo mums duotą planetą, tuo 
daugiau pasikeitimų — gerų 
ir nelabai malonių — esame 
patyrę. Juk daugelis mūsų 
buvo priversti ar patys pasi
rinko pakeisti net savo tėvynę 
svetimais kraštais, prisitaiky
ti prie naujų gyveninio są
lygų, išmokti svetimą kalbą. 
Vis dėlto su kiekvienu pasi
keitimu savaip praturtėjame, 
prasiplečia mūsų akiratis, net 
ir tuo atveju, jeigu pasikeiti
mas nelabai teigiamas. 

„Draugas" gyvuoja jau 89 
metus. Pradėjęs savo žings
nius kaip savaitraštis, išaugęs 
į dienraštį — kadaise vieną iš 
daugelio, šiame krašte lei
džiamų lietuviškų dienraščių, 
išlaikęs savo krikščionišką pa
saulėžiūrą, turėjęs daug labai 
sumanių ir pasišventusių re
daktorių ir dar daugiau kom
petentingų bendradarbių. 

Daug kartų buvo pra
našaujama (kai kam tų pra
našysčių išsipildymas būtų la
bai malonus), kad „Draugo" 
dienos suskaičiuotos, kad ne
beliks nei redaktorių, nei ben
dradarbių, o juo labiau skaity
tojų. Tačiau jų visuomet atsi
rasdavo, ir ateityje atsiras. 
nes šis, vienintelis užsienyje 
lietuvių kalba leidžiamas 
dienraštis, atlieka savo pas
kirtį, informuodamas, vieny
damas, suburdamas bend
riems darbams ir veiklai visus 
lietuvius, kur jie begyventų. 

Laikas vietoje nestovi — jo 
srovė daug ką nusineša, bet 
daug ir atneša, tik nereikia 
bijoti tų laiko dovanų ir per 
daug sielvartauti, ko nebeten
kame. Besikeičiant „Draugo" 
redakcijos darbuotojams, pasi
girsdavo skaitytojų (ir neskai-
tytojų) būgštavimai, kad kaž
kaip dienraštis praras įpras
tąjį veidą, susvetimės. Kiek
vienas naujas redaktorius, pa
keitęs net antraštės dydį ar 
šriftą, bematant sulaukdavo 
reakcijos: „Visuomet taip bu

vo, kam reikėjo keisti..." Po 
kiek laiko jau nuaidėdavo ki
tokia nuomonė: „Gerai, kad 
įvedėte naują skyrių, gerai, 
kad pakeitete..." 

Praėjusi savaitgalį ..Drau
gas" prarado, šešiolika metų 
jo šeštadieninį priedą redaga
vusią, visiems pažįstamą ir 
mėgstamą redaktorę Aušrelę 
Liulevičienę. Nepaisant įtiki
nėjimų, kad ji „Draugui" la
bai reikalinga ir svarbi, Auš
relė pasirinko kitą kelią. Jos 
pasirinkimą turi gerbti ir 
..Draugo" leidėjai, ir bendra
darbiai, ir skaitytojai. Sun
kiausia bus prie tos atsiradu
sios spragos prisitaikyti dien
raščio redaktorėms: mūsų tiek 
nedaug, tad jaučiamės tary
tum viena, glaudi šeima, 
draugiškai bendraujanti ir 
bendradarbiaujanti, besidali
janti nuolatiniais leidybos rū
pesčiais, kartu besprendzian-
ti atsirandančias problemas. 
• Aušrelė Liulevičienę buvo 
idelios krikščioniškos inteli
gentijos pavyzdys, aukštos 
erudicijos moteris, turinti la
bai plačią pasaulėžiūros ver
tybių skalę. Jos pėdomis eiti 
naujam redaktoriui ar redak
torei bus ypač sunku. 

Bet ar būtina eiti kažkieno 
pramintu taku? Kiekvienas 
asmuo atsineša ir savo spe
cialų krait}, sav<; įnašą, ku
riuo praturtina užimamas pa
reigas ir visus, kurie su tuo 
asmeniu turi dirbti, bendrau
ti. 

..Draugo" šeštadieninis prie
das nedingo: jis bus lei
džiamas toliau, pasibaigus va
saros atostogoms, kurios tęsis 
visą rugpjūčio mėnesį. Ar jis 
bus lygiai toks, kaip redaguo
jant Aušrelei Liulevičienei? 
Tikriausiai, ne. Tačiau šiame 
priede ras vietos nauji ir jau 
žinomi poetai, prozininkai, 
kultūrinių įvykių aprašymai, 
menas, teatras, išleistų knygų 
bei kitų leidinių paminėjimai 
ir ilgesnes recenzijos; skaity
sime apie parodas, koncertus, 
įvairius renginius, bent va
landėlei ant savo sparnų iš
nešusius mus į dvasinės kul
tūros pasaulį. 

Tad nuoširdžiai prašome 
visų buvusių bendradarbių to
liau praturtinti ..Draugo" šeš
tadieninį priedą savo kūryba, 
savo įnašu ir nepamiršti, kad 
pasikeis tik to priedo redak
torė, bet tie keturi puslapiai 
ir toliau kas šeštadienį džiu
gins mūsų skaitytojus. 

APDOVANOJIMAI 
LIETUVOJE 
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 

Nr.7 (Tęsinys) 

Klaipėdos atvadavimo medalis, 
1923-1924 m., sukūrė dail. A. 
Žmuidzinavičius 

Nors apie lietuviškų apdovano
jimų kūrimąsi išliko nemažai 
žinių ir informacijos, tačiau 
dar į daug klausimų lieka 
neatsakyta ir šiandieną. Iki 
šiol nepavyko išsiaiškinti, kas 
suprojektavo pirmuosius Vy
čio Kryžius ar sukūrė Žūs-
tančiųjų gelbėjimo kryžių, 
dar vis tebetikslinamos ordinų 
steigimo datos ir kt. faktai bei 
žinios. 

Nors pagrindinių lietuviškų 
apdovanojimų kolekcija yra 
sėkmingai išlikusi ir saugoja
ma Kauno Nacionaliniame M. 
K. Čiurlionio muziejuje, tačiau 
kolekcijai užbaigti dar labai 
trūksta Lietuvos ugniagesių, 
skautų, jaunalietuvių apdo
vanojimų. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
ordinai buvo kuriami, taikan
tis prie europietiškų apdova
nojimų tradicijų ir stiliaus. 
Lietuviškų ordinų kūrėjai 

atidžiai studijavo Europos val
stybių ordinų ikonografiją ir 
stengėsi sekti tradicija. Nors 
lietuviški apdovanojimai buvo 
kuriami, kopijuojant Vakarų 
šalių apdovanojimų sistemą ir 
taisykles, tačiau kūrėjams pa
vyko sukurti visiškai savitą ir 
labai originalią, meniškai 
aukšto lygio ordinų išvaizdą ir 
formas, labai išsiskiriančias 
tarpe kitų pasaulio valstybių 
apdovanojimų. Kuriant gar
bingiausius lietuviškus apdo
vanojimus, dalyvavo garsiausi 
to meto Lietuvos dailininkai, 
meninkai ir netgi visuomenės 
veikėjai. Tačiau geriausio pa
sisekimo sulaukė J. Burba, J. 
Burčas, A. Žmuidzinavičius. 
P. Tarabilda, P. Rimša, ir kt. 
dailininkai, pagal kurių su
kurtus projektus buvo paga
minti lietuviški ordinai ir 
medaliai. Nepriklausomoje 
Lietuvoje, kaip ir gilioje se

novėje, apdovanojimais ir pa
gerbimu, įteikiant įvairius lie
tuviškus garbės ženklus, buvo 
siekiama keleto tikslų. Jei 
Lietuvos piliečiams ordinų 
įteikimas reiškė jų darbo ir 
veiklos įvertinimą ar didelės 
pagarbos asmeniui išreiškimą, 
tai, teikiant apdovanojimus į 
užsienį, buvo siekiama tiek 
pagerbti atskirus žmones, tiek 
parodyti jų nuopelnus, tačiau 
pagrindiniai lietuviški ap
dovanojimai tarnavo, kaip pa-
gelbininkai diplomatijos sri
tyje. Pasikeitimas garbingais 
valstybiniais žymenimis tarp 
įvairių valstybių išreiškia 
gerų santykių buvimą ar jų 
vystymąsi. Todėl ordinai, kaip 
ir medaliai, dažnai atidaryda
vo kelius į įvairius susitari
mus, pasitarnaudavo, užmez
gant tarpvalstybinius santy
kius, ar tiesiog pagelbėdavo 
Lietuvos diplomatams įgyven
dinti siekiamus tikslus vardan 
savojo krašto gerovės. O 
aukščiausiųjų ordinų laipsnių, 
kaip Vytauto ordinas su gran
dine, teikimas į užsienį buvo 
laikomas garbingiausia lietu
vių tautos dovana kitai tautai 
ir jos žmonėms. Taigi Vytauto 
ordinas su grandine nepri

klausomoje Lietuvoje ne vien 
tik prezidentinės galios simbo
lis ar aukščiausiojo mūsų val
stybės pareigūno regalija, 
kurią pelnydavo, vos išrinkus 
prezidentu, šio apdovanojimo 
reikšmė ir siekiai buvo daug 
svarbesni ir reikšmingesni nei 
juos šiandieną supranta da
bartiniai ar buvusieji mūsų 
valstybės vadovai. 

Ar nepriklausomos Lietuvos 
žmonės vertino apdovanoji
mus, tikriausiai nereikia nei 
klausti. Jau vien tai, kad, 
prasidėjus sovietinei okupaci
jai, užsitarnauti lietuviški ap
dovanojimai buvo giliai slepia
mi kaip didžiausias turtas, 
pasako daug ką. Nereikia 
giliai ieškoti faktų, kad su
žinotume, jog sovietinė repre
sijų banga pirmiausia šlavė 
kaip tik pasižymėjusius ir nu
sipelniusius Lietuvos pilie
čius, — ordinų ir medalių sa
vininkus. Todėl šiandieną, 
vartant apdovanotųjų sąrašus, 
pajunti siaubingą faktą. Tie 
sąrašai daugeliu atvejų vie
nintelis įrodymas, kad mūsų 
krašte tokių žmonių gyventa. 
Ilgainiui, gyvenant sovietinėje 
sistemoje, požiūris į apdova
nojimus labai pasikeitė. (B.d.) 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas. 1 laipsnis, antroji laida 
Ordinas įsteigtas 1927 m. 

i 



DRAUGAS, 1998 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis 

LIETUVA PASAULIO 
KREPŠINIO PIRMENYBĖSE 

NEBLOGAI LAIKOSI 
Mūsiškiai jau pateko i 

ketvirtfinalį 

Turbūt mažai kas iš sporto 
mėgėją laukė tokio gero Lietu
vos krepšininkų pasirodymo 
pasaulio vyrų krepšinio pirme
nybėse Graikijoje. Daugumos 
nuomonė buvo. kad šių pirme
nybių debiutantei Lietuvai 
jose teks ..pašalietės" rolė. 

Tačiau realybė yra kitokia 
ir ji džiugina visus lietuvius, 
nepaisant, kur jie begyventų. 
Tokio didelio susidomėjimo bei 
džiaugsmo mūsų krepšinin
kais Lietuvoje jau seniai buvę. 

Jo netrūksta ir užsienyje 
gyvenančią tautiečių tarpe, 
nes jų pokalbiuose dabar do
minuoja jau ne politika, o 
krepšinis. 

įveikta Brazilija 66-62 

Jau buvome rašę apie pir
mąsias dvi lietuvių pergales: 
prieš P. Korėją (97-58) bei 
JAV -84-82). Ypač laimėjimas 
prieš amerikiečius buvo ne
lauktas ir stebinantis. 

Paskutinėse pirmojo etapo 
rungtynėse ..C" grupėje Lietu
va įvfįkė ir trečiąjį varžovą — 
Braziliją. Lietuvių pergalė čia 
buvo gana sunki, nes pirmame 
kėlinyje geriau sekėsi brazi
lams, kurie jį laimėjo 39-28. 
Jau per pirmas septynias mi
nutes varžovai buvo įsigiję 14 
taškų persvarą ir vedė 31-17. 

Tačiau po pertraukos vaiz
das pasikeitė ir pagaliau S. 
Štombergas išlygino, padary
damas po 56 ir nuo tada Lie
tuva išsiveržė priekin. Šį 
kartą šalia Štombergo efekty
viai rungtyniavo A. Karni
šovas ir komandos veteranas 
• 30 m. amžiaus) D. Lukminas. 

Daugiausia taškų Lietuvai 
pelnė: A. Karnišovas — 20, S. 
Štombergas — 18, D. Lukmi
nas — 10. 

Su dviem taškais į antrąjį 
etapą 

Laimėję abu susitikimus 
prieš pirmojo trejetuko da
lyves, lietuviai į antrąjį etapą 
atsinešė dvi pergales (prieš 
JAV ir Braziliją . kas mūsiš

kius „F" grupėje tuoj pat pa
darė jos vadovais. 

Tačiau pirmosios rungtynes 
čia nebuvo sėkmingos ir pirmą 
kartą šiose pirmenybėse teko 
pajusti pralaimėjimo kartelį. 
Po vienos dienos pertraukos 
lietuviai rungtynėse prieš 
Australiją atrodė per daug at
sipalaidavę ir turėjo pripažinti 
.,kengūrų žemes" atstovams 
pranašumą — 71-61.-

Lietuviai sugebėjo atkak
liau priešintis tik pirmame 
kėlinyje, kurį jie laimėjo 37-
35. Labai prastai rungtyniavo 
pagrindinis Lietuvos centras 
G. Einikis, kuris ir rungtynėse 
prieš brazilus sugebėjo pelnyti 
tik 6 taškus. Kovoje prieš aus
tralus per 17 minučių šis 
aukštaūgis .,sukalė" tik 4 
taškus ir atkovojo 4 kamuolius, 
padarė vieną klaidą. Spau
dos pranešimuose buvo rašo
ma, jog mūsiškis žaidė „dre
bančiomis rankomis, buvo su
prastėjusi jo koordinacija". 
Per šias rungtynes treneriai 
visai aikštelėn neišleido anks
čiau agresyviai rungtyniavu
sio V. Praškevičiaus. 

Geriausiuoju lietuvių šauliu 
buvo S. Štombergas, pelnęs 17 
taškų. Po jo ėjo A. Karnišovas 
— 10, E. Žukauskas ir D. Luk
minas — po 9 taškus. Beje, ne 
vien tik G. Einikis šį kartą 
žaidė prastai; ypač blogas 
buvo visų žaidėjų pataikymo 
rodiklis. Kaip teigia treneriai, 
komandos žaidėjams trūko ag
resyvumo ir čia gerąja pras
me išsiskyrė komandos kapi
tonas A. Karnišovas. 

Argentiniečiai įveikti 
84-75 

Labai svarbus buvo pirma
dienio (rugpiūčio 3 d.) susitiki
mas su Argentinos rinktine, 
kuri pirmame etape sugebėjo 
įveikti šių pirmenybių favori
tais laikytus australus 66-62. 

Tačiau lietuviai argenti-
niečiams šį kartą užkūrė 
karštą pirtį ir svečius iš P. 
Amerikos gerokai išplakė. Jau 
pirmame kėlinyje išryškėjo 
lietuvių pranašumas (jis baig
tas 41-33 Lietuvos naudai). 

G. Einikis šį kartą sužaidė 
savo geriausias iki šiol rung-

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

AKADEMIKO ZIGMO 
ZINKEVIČIAUS VASAROS PRIE 

ŽALIŲJŲ EŽERŲ 

A'ikštaijįris Eurelijus Žukauskas 'su kamuoliu) veržiasi prie rusų krepšio 
per rungtynes I.ietuva-Rusija Vilniaus sporto salėje. 

Nuotr V . K a p o č i a u s 

Ar įmanoma rašyti mokslo 
knygas, su aktualiais moksli
niais straipsniais dalyvauti 
spaudoje ir tuo pačiu metu 
darbuotis sode ar darže? Su
prantama, pakaitomis: atidė-

tynes, o S. Štombergas buvo 
nesulaikomas. Tik pabaigoje 
pradėjo skubėti įžaidėjas T. 
Pačėsas, kuris nerasdavo vie
tos prie argentiniečių krepšio. 
Tačiau jį pakeitęs Š. Jasike-
vičius padėtį pataisė. Gerai 
užsirekomendavo vienas rung
tynes prasėdėjęs V. Praškevi
čius. 

Geriausiuoju taškų medžio
toju vėl buvo S. Štombergas — 
19 taškus per 27 min. Tada 
ėjo D. Lukminas — 14 (21 
min.), G. Einikis — 11 (33 
min.), V. Praškevičius — 11 
(24 min,), A. Karnišovas — 11 
(29 min.) 

Be šių taškus pelnė T. 
Račėsas — 6, Š. Jasikevičius 
— 4, D. Adomaitis — 4, E. 
Žukauskas — 2, D. Masko
liūnas — 2. 

Lietuva jau 
ketvirtfinalyje 

Po pergalės prieš Arte .įtiną, 
Lietuva jau užsitikrino vietą 
aštuntuke (iš abiejų grupių į jį 
patenka po 4 komandas), ku
ris penktadienį (rugpjūčio 7 
d.) turės ketvirtfinalio susiti
kimus, nežiūrint, kad lietuviai 
dar žais 1 rungtynes (prieš Is
paniją) grupinėse varžybose. 

Jeigu laimėtų ketvirtfinalio 
susitikimą, lietuviai Šeštadie
ni rungtyniautų, pusfinalyje. 
Pralaimėjimo atvejyje jie tada 
pradėtų kovas dėl 5-8 vietų. 

Kadangi visos komandos 
žaidžia gana banguotai (su 
vienu pralaimėjimu dabar 
eina Lietuva, Rusija, Graikija, 
Ispanija ir JAV) tai yra ne
maža galimybių lietuviams 
patekti į pusfinalius arba net į 
finalą. Tas būtų tikrai retas ir 
džiugus įvykis. Tikėkimės, 
kad mūsiškiai paklius bent į 
baigminį ketvertuką ir turės 
galimybę kovoti dėl medalių. 

Netikslumai amerikiečių 
spaudoje 

Apie šias pirmenybes dau
giau ar mažiau rašo ir didžioji 
JAV spauda, kuri daugumoje 
naudojasi AP žinių agentūros 
pranešimais. 

Tik labai keista buvo matyti 
klaidingas šių pirmenybių len
teles, išspausdintas „Chicago 
Tribūne" dienraščio rugpjūčio 
1 ir 2 dienos laidose. Jose pav. 
Lietuvai nebuvo duota nė vie
no taško, nežiūrint, kad iš pir
mojo etapo mūsiškiai atsinešė 
net 2 pergales. Tačiau rug
piūčio 3 d. laidoje Lietuvai jau 
pateikiamos 4 pergalr- ir 1 
pralaimėjimas. 

E. Šulaitis 

jus į šalį protinį darbą, imtis 
žolės pjovimo, vaismedžių ir 
krūmų priežiūros, piktžolių 
naikinimo. Ar galima sustab
dyti minčių srautą, išsiliejantį 
į vis naujas pastraipas supla
nuotam moksliniam veikalui 
ir valandai — kitai užsiimti 
„žemdirbyste"? Taip, galima, 
ir tai — labai sėkmingas dar
bo metodas, kurį jau daugelį 
metų praktikuoja kalbininkas, 
indoeuropiestas, penkiasde
šimtį savo gyvenimo metų 
dėstęs Vilniaus universitete, 
profesorius Zigmas Zinke
vičius. Jis — ir penkių mokslų 
akademijų: Švedijos kara
liškosios humanitarinių moks
lų, Norvegijos, Latvijos, Lietu
vos ir Lietuvių katalikų 
mokslų — narys. Už savo 
mokslinius darbus tarptauti
niu mastu jis buvo atžymėtas 
tarptautine Herdefio premija, 
kuri jau buvo įteikta Vienoje, 
Austrijoje, 1994 metais. 

Prof. Zigmas Zinkevičius. 

Taip ištisomis vasaromis 
dirba ir poilsiauja pasižymėjęs 
Lietuvoje ir plačiame pasau
lyje lituanistas, habilituotas 
humanitarinių mokslų dak
taras Z. Zinkevičius. Nedide
liame šeimos sodo namelyje su 
aukštaitiškomis gonkomis ir 
jaukiu darbo kambariu namo 
pastogėje gimė didžioji dalis jo 
iki šiol parašytų 25 knygų 
ir nemažiau 500 mokslinių 
straipsnių įvairiomis lingvisti
kos temomis. 

Apie šį moks!ininką-sodi-
ninką plačiai rašoma Lietu
voje leidžiamame žurnale 
„Mūsų sodai", š.m liepos mėn. 
numeryje. Rašinys iliustruoja
mas profesoriaus ir sodo na
melio nuotraukomis. Šalia 
gelsvai dažyto medinio name
lio — aukštas, liaudies moty
vais išdrožinėtas, ąžuolinis kry
žius, saulės spindulių aplie
tas, lyg laiminantis šį ramybe 
alsuojantį gamtos kampelį. 

Štai ką apie čia vasaras 
leidžiantį profesorių ir jo 
šeimą minėtame žurnale rašo 
Aid. Mileškienė. 

„Niekada Zinkevičiams so
das nebuvo pragyvenimo šal-

Z. Zinkevičiaus „sodo namelis". 

tinis. Vien tik poilsiavietės 
„Ąžuolyne" jie irgi nekūrė. 
Svarbiausias reikalavimas 
naujam sodui buvo — kad jo 
aplinka tiktų kūrybiniam dar
bui. Namelio mansardoje aka
demikas įsirengė nediduką 
darbo kambarėlį. Visi pašaliai 
jame nudėlioti rankraščių 
krūvelėmis. Per 10 metų (tiek 
laiko jau stovi šis namelis) čia 
parašytas ne vienas mokslinis 
straipsnis, knyga. Valandą pa
sėdėjęs prie rankraščio, kita 
tifek profesorius mėgsta pasi
krapštyti sode. Protinį darbą 
fiziniu pakeisdamas jis sakosi 
geriausiai pailsintis, atsipalai
duojantis, kūrybinį įkvėpimą 
išsaugantis. Sode tam — idea
lios sąlygos: medį ar krūmą 
apžiūrėjai, nereikalingą šaką 
nugenėjai, darže pasikapstei. 
Štai, pavyzdžiui, piktžolių po
nia Regina Zinkevičienė nie
kada neravi. Tai vyro rū
pestis. Tačiau jis prie jų irgi 
nesilanksto — tam turi porą 
ilgakočių įrankių. Vienas, su 
aštria geležte, — takeliams 
skutinėti, kitas-keturnagis, 
savo aštriais pirštais apčiupi-
nėjantis sudygti niekaip ne
spėjančias daržoves. Pirmą 
kartą Z. Zinkevičius juo daržą 
apeina prieš pasirodant kokiai 
nors žalumai. Trijų keturių 
tokių pasikapstymų paprastai 
iki rudens ir pakanka. Tiesa, 
kartais nukenčia ne tik pikt
žolės, bet ir sudygti nespė
jusios daržovės... 

Nereikia Z. Zinkevičiui ir iš 
peties su kastuvu sode dar
buotis. Įsitaisė plūgelį — at
sidžiaugti negali. Darbymečiui 
artėjant R. Zinkevičienei te
reikia „traukiamąją jėga", ku
rią pati su sūnumi dažniausiai 
ir atstoja, pasirūpinti. Akade
mikas gi už artoją pabūna, 
mat iš jaunystės praktikos 
turi (tėvai netoli Ukmergės 
turėjo ūkelį, tad žemės darbai 
jam nebuvo svetimi). 

Pievelės (o jos Zinkevičių 
sode tikrai daug, nes šeimi
ninkai labai mėgsta erdvę) 
šienavimas taipogi didesnio 
rūpesčio nekelia. Kurį laiką, 

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTOMOetJO.NAMŲ.SVBKAT^ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane katoa uatuvtskai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 We*t 95tn Street 

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

STASYS' CONSTRUCTION 
Sta! ' s darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"softits", "decks'. "gutters', plokšti 
ir 'sfungle* stogai; cementas, 

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

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
yREALTORS 

(773)5*6-5959 
(708)425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Gretos ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arbt 

pigiai nupirkti automobili mūsų aiktelėję 
arba auto-variytinėse. Padėsime persiųsti 
automobili. motocikU ar komercinę siunta 
I Lietuva. Reikalingas skardininkas. 

TeL7Qg.201.Q5M. 

Brighton Parke 
išnuomojamas 1 kamb. 

butas dviem asmenims 
savaitgaliams. Kreiptis, 

tel. 773-523-7885. 

Išnuomojamas 1 
kamb. moteriai. $250 į 
mėn. Skambinti Jovitai, 

tel. 708-594-6432. 

senu papratimu, akademikas 
dalgiu visą žolę išguldydavo. 
Dabar po žaliąjį kilimą stum
do benzininę žoliapjovę. 

Sodas — nepamainoma Zin
kevičių giminių, bičiulių su
sibūrimo vieta. Zigminėmis, 
per gegužės 1-ąją, susprogus 
beržynėliui, slyvaitėms žie
dais apsipylus, prasideda sve
čių sezonas. Itin šventiška ir 
įsimintina ši diena buvo šie
met. Be akademiko vardadie
nio, paminėta ir 45-oji Zinke
vičių vedybų sukaktis. Įspū
dinga buvo ši šventė, vykusi... 
šiltnamyje. Namelyje kamba
riai nedidukai, nebent stati 
visi sutilpti galėtų. Iš kebliau
sios padėties išeitį visada su
randanti, Regina Zinkevičienė 
ir sumojo: o kuo blogas jų stik
linis šiltnamis? Lentų paklojo, 
kad stalų ir svečių kojos į 
žemę neklimptų, ir vieta poky
liui paruošta! 

Zinkevičiai sodo naudos nes
kaičiuoja. Nėra mato, kuriuo 
galėtum įvertinti būseną, kai, 
atsišliejęs į ošiantį beržą ar 
nuo vaisių apsunkusią obelį, 
pajunti nykstant nuovargį, kai 
lakštingalos trelė nutolina 
sunkias mintis, o brydė raso
toje pievoje tėvišką primena... 
Juk reikia kampelio, kur 
galėtų atsigauti ir žmogaus 
siela. Toks Zinkevičiams ir 
yra jų sodas". 

Šiuo metu Z. Zinkevičius 
baigia rašyti naują knygą — 
monografiją „Prie lituanisti
kos židinio". Tenka tik linkėti, 
kad darbštuolio profesoriaus 
vasaros šioje jaukioje sodyboje 
būtų našios naujais darbais ir 
palaiminta ramybe kūnui ir 
sielai, o žiemos Vilniuje su 
šlapdriba ir miesto triukšmu 
bei žiniomis iš kaleidosko-
piško dabarties gyvenimo ne
mažintų šio nepaprastai pro

duktyvaus mokslininko įpras
to gyvenimo ritmo. 

Sofija Jelionienė 
SPALVOTA 

^RESPimUKAT 
Dienraščio „Respublika" lei

dėjai pradeda naują veiklos 
etapą: liepos 10 d. vakarą ofi
cialiai atidarytoje naujojoje 
spaustuvėje išspausdintas 
pirmas nuo šiol spalvotu tapu
sio laikraščio numeris. 

I naujos spaustuvės pastatą 
ir įrangą bendrovė investavo 6 
milijonus dolerių. „J užtar
nautą poilsį" išleista daugiau 
kaip šešerius metus „Respub
likai" tarnavusių kolegų danų 
dovana — šveicariška 1964 
metų spausdinimo mašina 
WIFAG. Ją pakeitė nauja ga
linga prancūzų gamybos spal
vota spausdinimo mašina 
„GOSS Universal 45". 

Lygindamas naująją ir se
nąją įrangą, „Respublikos" 
spaustuvės direktorius Min
daugas Saulius Eltai sakė, 
jog spaustuvininkai jaučiasi, 
vaizdžiai kalbant, iš „žigulių" 
persėdę į „mersedes". Naujoji 
spausdinimo mašina „Res
publikos" numerio tiražą iš
spausdins per valandą. 

Nors laikraščio apimtis lie
ka ta pati, iš esmės keičiasi 
naujos spalvotos „Respubli
kos" struktūra. Dabar dien
raštį sudarys keturios dalys. 
„Naujienose" bus apžvelgiami 
Lietuvos ir pasaulio įvykiai, 
„Pinigų" dalyje bus nagrinė
jamos bankų, biržų ir kapitalo 
rinkos problemos, sporto mė
gėjams bus skirta laikraščio 
dalis „Sportas", o besidomin
tiems kultūra ir socialinėmis 
naujienomis dienraštis skirs 
„Gyvenimo" dalį. Populiarus 
skyrelis „Vienu sakiniu" nuo 
šiol bus kiekvienoje laikraščio 
dalyje. (Elta) 

V.is\'»™ Lietuvoje Nuotr Viktoro Ku6o 
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RENGINIAI ČIKAGOJE 
1998 METAI 

RUGPJŪČIO MĖN. 

9 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės gegužinė 
šaulių namuose. 

16 dieną — JAV LB Vid. 
Vakarų apygardos gegužinė 
12 vai. PLC sodelyje, Le-
montė. 

23 dieną — PLC gegužinė, 
PLC sodelyje, Lemonte. 

— Zarasiškių klubo gegu
žinė Vytauto Didž. šaukiu 
rinktinės namuose. Pradžia 12 
vai. dieną. 

30 dieną — Illinois lietuvių 
respublikonų lygos metinė 
gegužinė 12 vai. PLC sodelyje, 
Lemonte. 

— Kun. Rimo Gudelio susi
pažinimo su parapijiečiais 
pietūs 2 vai. p.p. Svč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje, 
Marųuette Parke. 

RUGSĖJO MĖN. 

6 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Tautos šven
tės minėjimas Šaulių na
muose. 

— LKDP rėmėjų sambūrio 
gegužinė Ateitininkų namuo
se, Lemonte. 

7 dieną — ALTo gegužinė 
Grinių sodyboje, Lockport, IL. 
Pradžia 12 vai. 

10 — 13 dieną — Santaros-
Šviesos suvažiavimas PLC, 
Lemonte. 

12 dieną Lithuanian Mer-
cy Lift pokylis. 

13 dieną — JAV LB Le-
monto apylinkės tradicinė ge
gužinė PL centro sodelyje. 

19 dieną — Dr. Antano 
Lipskio meno darbų paroda ir 
jo naujos poezijos knygos su
tiktuvės Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte. Rengia JAV 
LB Kultūros taryba 

20 dieną — „Draugo" meti
nis pokylis Martiniąue poky
lių salėje. 

25 dieną — Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus rengia
ma šiuolaikinės lietuvių teks
tilės paroda Čikagos kultūros 
centre (78 E. Washington St.). 
Paroda tęsis iki spalio 18 d. 

— Dailės paroda — Meilės 
vizijosršiuolaikinis Lietuvos 
gobelenas Čikagos Kultūros 
centre( 78 Washington St., 
Chicago). Rengia Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus. Daly
vauja 20 autorių su 40 meno 
darbų. Iškilmingas atidary
mas 6-8 v.v. Paroda tesis iki 
spalio 18 dienos. 

26 dieną — PLC 10 metų 
sukaktuvinis pokylis PLC, Le
monte. 

27 dieną — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų metinis pokylis 
Polonia Banąuet salėje, 4604 
S. Archer Ave., Čikagoje. 

— Lietuvių fondo golfo die
na Lieponių Old Oak Country 
klube, Lockport, IL. 

— Sol. Vytauto Juozapaičio 
koncertas Jaunimo centre. 3 
v.p.p. Ruošia „Saulutė" — Lie
tuvos vaikų globos būrelis. 

—Kongresmano John M. 
Shimkus pagerbimas 12:30 
vai. p.p. „Bočių" menėje, PLC, 
Lemonte. Ruošia Illinois lietu
vių respublikonų lyga. 

SPALIO MĖN. 

3 dieną — ASS Čikagos 
skyriaus metinė šventė Wil-
lowbrook pokylių salėje, Wil-
low Springs, IL. 

4 dieną — Nekalto Prasi
dėjimo seserų rėmėjų metinė 
šventė: 3 vai. p.p. šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje; 4 vai. 
p.p. iškilminga'* vakarienė su 
programa Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— Vytauto Didž. šaulių. 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. 

— Seserų pranciškiečių rė
mėjų seimas:ll vai. r. šv. 
Mišios Marijonų koplyčioje; 12 
vai. — pietūs; 1 vai. p.p. — 
posėdžiai. 

9 dieną — Vilnietės dail. 
Liucijos Kryževičienės mono
tipijų paroda Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Atidary
mas, dalyvaujant autorei, 7 
v.v. Paroda tesis iki spalio 22 
dienos. 

10 dieną — „Girių aido" — 
partizanų koncertas Cicero 
Šv. Antano parapijos salėje. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos metinis pokylis Jaunimo 
centro didž. salėje. 

11 dieną— „Girių aido" — 
partizanų koncertas Jaunimo 
centre, Čikagoje. 

— Šakiečių klubo gegužinė 
Vytauto. Didž. šaulių rinkt, 
namuose. 

— Pal. J. Matulaičio misijos 
ruošiami pabendravimo pietūs 
12:15 vai. p.p. PLC salėje, Le
monte. 

17 ir 18 dieną — Moters 
savaitgalis PLC, Lemonte. 

18 dieną — Susitikimas 
— vakarienė su Lietuvos Res
publikos prezidentu Valdu 
Adamkum, 6 v.v. Willowbrook 
pokylių salėje, Willow 
Springs, IL. 

23-25 dieną — Filatelistų 
draugijos „Lietuva" filatelijos 
ir numizmatikos paroda 
,JJTHPAX XXVTT Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 

DRAUGAS, 1998 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis 

Svečiai „Draugo" vasaros šventėje rugpjūčio 2 d. t. marijonų sode. Nuotr. Jono Kuprio 

24 dieną — Danutės- Bra-
zytės-Bindokienės pagerbimas 
-pietūs 11 v.r. Mayfield poky
lių salėje, 6072 So Archer 
Ave, Čikagoje. Rengia ALRK 
Moterų sąjunga. 

25 dieną — Sol. Virgilijaus 
Noreikos ir sol. Audronės 
Gaižiūnienės koncertas Jauni
mo centre, 3 vai. p.p. Ruošia 
„Saulutė" — Lietuvos vaikų 
globos būrelis. 

— Lietuvių agronomų s-gos 
Čikagoje šv. Mišios už miru
sius narius 10 v.r. Marijonų 
koplyčioje prie „Draugo". Po 
Mišių pusryčiai ir pabendravi
mas vienuolyno posėdžių sa
lėje. 

30 dieną — .Ateities" sa
vaitgalio literatūros vakaras 
Jaunimo centro kavinėje. 

31 dieną — .Ateities" sa
vaitgalis Ateitininkų namuo
se, Lemonte. 

— „Puota jūros dugne" — 
maskaradas! Willowbrook po
kylių salėje. Ruošia jūrų skau
tininkų,-ių „Grandis" 

LAPKRIČIO MĖN. 

1 dieną — .Ateities" sa
vaitgalis Ateitininkų namuo
se, Lemonte. 

7 dieną — Lietuvių fondo 
metinis pokylis Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. 

8 dieną — JAV LB Lemon-
to apylinkės ruošiami pietūs 
PL centro didž. salėje. Loteri
jos laimingųjų bilietų trauki
mas. 

— Panevėžiečių klubo susi
rinkimas Jaunimo centre. 

— Antano Maceinos minėji
mas Jaunimo centre. 

— „Lietuvių balso" laikraš
čio metinė vakarienė 4:30 vai. 
p.p. „Mabenka" restorane, 
7844 So Cicero , Burbank, IL. 

12 dieną — Zarasiškių klu
bo pusmetinis narių susirinki
mas V.D. šaulių rinkt, na
muose. 

14 dieną — Lietuvių Ope
ros metinis pokylis Jaunimo 
centro didž. salėje. 

15 dieną — Tilžės Akto pa
skelbimo 80 metų sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. V.D. 
Šaulių rinktinės namuose. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis. 

— PLC madų paroda, PLC, 
Lemonte. 

— Lietuvių Skautų organiz
acijos įkūrimo, 80 metų gyva
vimo ir veiklos sukakties mi
nėjimas Jaunimo centre. Pra
džia 2 vai. p.p Rengia Čika
gos skautininkių draugovė ir 
minėjimo rengimo komitetas. 

20 dieną — Suvalkiečių 
dr-jos metinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

21 dieną — „Lituanicos" 
futbolo klubo 48-tas metinis 
sezono uždarymo pokylis PLC, 
Lemonte. 

22 dieną — Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo 80 metų 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose, Čikagoje. Rengia 
Lietuvių Karių veteranų s-ga 
Ramovė. 

— Nelės ir Arvydo Paltinų 
koncertas 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Rengia .Amerikos lie
tuvių radijas". 

29 dieną — Anglijos lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose. . 

GRUODŽIO MĖN. 

3 dieną — Šakiečių klubo 
metinis narių susirinkimas 
V.D. Šaulių rinkt, namuose. 

4 dieną — Šampano vaka
ras. Rengia „Lietuvos vaikų 
viltis". 

5 ir 6 dieną — Kalėdinė 
mugė, PLC, Lemonte. 

6 dieną — Tauragės lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

— Tradicinis Balzeko mu
ziejaus „Metų žmogaus" poky
lis. 

12 dieną — Labdaros vaka
ras „Seklyčioje". Rengia JAV 
LB Soc. Reikalų taryba. 

13 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Kūčios Šaulių 
namuose. 

20 dieną — PLC Kočios, 
PLC, Lemonte. 

31 dieną — Vytauto Didž. gia LB Lemonto apylinkė. 
šaulių rinktinės Naujųjų Metų 
sutikimas Šaulių namuose. 

— Lietuvių Operos Naujųjų 
Metų sutikimas Jaunimo cen
tro didž. salėje. 

— PLC Naujųjų Metų suti
kimas PLC, Lemonte. 

1999 METAI 

SAUSIO MĖN. 

17 dieną — Sausio 11-sios 
minėjimas PLC, Lemonte, Lie
tuvių dailės muziejuje. Rengia 
LB Kultūros taryba. Svečias 
— Vytautas Cinauskas. 

VASARIO MĖN. 

14 dieną — Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas 
Maria mokyklos salėje. Rengia 
ALTo Čikagos skyrius. 

— Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas PL centre. Ren-

KOVO MĖN. 

14 dieną — „Margučio II" 
renginys Jaunimo centre — 
Los Angeles Dramos sambūrio 
spektaklis. 

• 1874 m. rugpjūčio 10 d. 
gimė pirmasis nepriklausomos 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona. Mirė Cleveland, OH, 
1944 m. 

» Daugumas žmonių iš 
tiesų mano, kad krikščioniški 
įstatymai, pvz., mylėti savo 
artimą kaip save patį.yra 
tyčia per griežti — panašiai 
kaip laikrodis nustatytas pus
valandžiu anksčiau, kad jokiu 
būdu iš ryto nepavėluotum. 

Soren Kierkegaard 

Pranešame, kad 1998 m. liepos 28 d., Santa Monica, CA 
po ilgos ir sunkios ligos mirė mūsų mylima Mamytė 

A.tA. 
APOLONIJA VITKUTĖ 

RIBOKIENĖ, 
sulaukusi 79 metų. 

Gyveno Santa Monica, CA. 
Gimė Lietuvoje, Šilalės apskrityje, Šilų kaime, kur ir bus 

palaidota. 

Dideliame liūdesyje: duktė Elena Neįmanai tė Diamond 
ir sūnus Juozas Neįmanąs su šeimomis. 

A4A. 
Dr. INAI ČEPĖNAITEI 

UŽGIRIENEI 
mirus, jos vyrą dr. VYTAUTĄ ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime. 

MAbromaitienė 
Dundzilai 
Šakaliai 

A.tA. 
JONUI ASMINUI, 

mano brangiam Bičiuliui mirus, žmonai, dukrai ir giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Eduardas Senkus 

Mielam Tėveliui 
A.tA. 

JONUI VITUI 
Amžinybėn iškeliavus, Velionio žmoną GRAŽINĄ, sūnų 
ROBERTĄ ir dukrą ALEDĄ, buvusią „Grandies" ansamblio 
šokėją, su šeimomis - nuoširdžiausiai užjaučiame. 

Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis" 

A.tA. 
VALENTINAS RAČIŪNAS 

i 
Gyveno Čikagoje. 
Po ilgos ligos mirė 1998 m. liepos 31 d., 11:15 vai. vakaro, 

sulaukės 78 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje., Pliorišių kaime. 
Nuliūdę liko: žmona Ana Gasiūnaitė, vaikai: sūnus Ramutis, 

marti Candace, dukra Dana, žentas Algis Norvilą, sūnus Vitas, 
marti Nicole; anūkai: Elizabeth, Juozas, Anna ir Amilia | 
Račiūnai; Gintas, Niką ir Austė Norvilai; brolis Vytautas, gyv. 
Australijoje, seserys Kleofa Maumevičienė ir Zosė Išganaitiene 
bei daug dukterėčių ir sūnėnų, pusbrolių ir pusseserių. 

Velionis buvo brolis a.a. Teresės Jucaitienės. 
Velionis pašarvotas rugpjūčio 4 d., antradienį ir rugpjūčio I 

5 d., trečiadienį nuo 3 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo 
namuose, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 6 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M.Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv.Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duktė, anūkai, brolis, seserys 
ir kiti giminės. 

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

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š.m. 
rugpjūčio 2 d. po sunkios ir ilgos ligos mirė mano mylima Žmona 

A.tA. 
INA ČEPĖNAITĖ UŽGIRIENĖ 

Velionė gimė 1937 m. gruodžio 2 d. Kaune. 
Baigusi Maria aukštesniąją mokyklą Čikagoje, studijavo Il

linois universitete psichologiją. Daktaro laipsnį gavo 1963 m. 
Nuo 1966 m. profesoriavo Clark universitete, psichologijos 

skyriuje, Worchester, MA. Už nuopelnus Lietuvos psi
chologijai, Lietuvos Psichologų sąjunga 1997 m. jai suteikė 
Garbės Nario vardą. 

Nuliūdę liko: vyras Vytautas, pusbroliai Algis ir Vytautas 
Čepėnai Čikagoje ir kiti pusbroliai bei pusseserės Lietuvoje 
ir Kazachstane. 

Velionė pašarvota rugpjūčio 5 d., trečiadienį, nuo 6 iki 9 
vai. vakaro Dirsos ir Kazlausko laidojimo namuose, 51 Provi-
dence St., Worchester, MA. 

Rugpjūčio 6 d., ketvirtadienį, 9:30 vai. ryto Velionė bus 
atlydėta į Šv. Kazimiero bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Vėliau Velionės palaikai 
bus laidojami Lietuvoje. 

Nuoširdžiai prašau prisiminti Velionę Iną savo aukomis 
Švč. M.Marijos Nekalto Prasidėjimo seserims, Lithuanian 
Mercy Lift ir „Lietuvos Vaikų vilčiai". 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvių Mišiose. 

Giliai liūdintis vyras i r giminės. 

Laidotuvių direkt. Dirsa-Kazlauskas, tel. 508-754-3501. 

A.tA. 
EDVARDAS A.BIELSKUS 

Mirė 1998 m. rugpjūčio 3 d., sulaukęs 15 m. Gimė rugsėjo 
3 d. Čikagos apylinkėje. Gyveno Oak Lawn. 

Nuliūdę liko: tėvai Roma ir Gediminas Bielskai, seneliai 
Genovaitė Bielskienė, Aleksandras Keniausis, tetos ir dėdės, 
Danguolė ir Pijus Bielskai, Audrė ir Gediminas Čampės, 
Algirdas Bielskus, pusseserės ir pusbroliai: Kristina ir Audra 
Bielskutės, Kristina ir Michael Tragakiss, Monika, Tomas ir 
Jonas Čampės, artimi giminės Marytė ir Kęstutis Norvilai 
ir Joana ir Alius Jovaišai bei kiti giminės ir draugai. 

Edvardas mylėjo sportą, jūrą ir gyvenimą. 
Edvardas bus pašarvotas rugpjūčio 5 d., trečiadienį, nuo 3 

iki 9 v.v. Edgar laidojimo namuose, 10900 S. Cicero Ave., 
Oak Lawn, IL 60453. 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 6 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo j 
namų 8:45 v.r. velionis bus atlydėtas į St. Germaine bažnyčią, 
4245 W. 98th St. Oak Lawn, kurioje 9:30 vai. ryto bus 
aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių 
laidotuvės įvyks Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus, 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: tėvai, giminės ir draugai. 

Laidotuvių direkt. Christine M.Donavan, tel. 708-423-1600 

A.tA. 
Prof. INAI ČEPĖNAITEI 

UŽGIRIENEI 
per anksti mirus, skausmo prislėgtoms JASAIČIŲ, ČEPĖNŲ 
ir UŽGIRIŲ šeimoms nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir 
skausmu dalinasi 

Jane ir Kęstutis Kirvaičiai su šeima 



6 DRAUGAS, 1998 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Tiek d a u g puikių talki
n inkų sus i laukė „Draugo" 
vasaros šventė, kad šios sa
vaitės antradienio laidoje ne
spėjome visų paminėti. Tad 
pratęsiame tų darbštuolių są
rašą naujomis pavardėmis ir 
esame visiems labai labai 
dėkingi už pagalbą. Štai jie: 
Sofija Plenienė, Sofija Džiu-
gienė, Kostas Dočkus, Aldona 
Palukaitienė, Robertas Mon
kevičius, Donatas Šokas, kuris 
su draugu labai uoliai patar
navo prie automobilių pastaty
mo, Dana Gierštikienė. Nors 
ir labai atsargiai skaičiavome 
visas pavardes, bet, be abejo, 
dar ką nors praleidome. Nors 
esame dėkingi visiems, bet 
sąrašą dar pratęsime. Ačiū! 

Pasau l io l ie tuvių centro 
salėje penktadieniais, 7 vai. 
vak., rodomos vaizdajuostės iš 
Antrosios pasaulio lietuvių 
dainų šventės Vilniuje. 

Muzikos ir poezijos vaka
ru Dainavoje užbaigiama 
Lietuviškų studijų savaitė. 
Programoje bus trys nuotai
kingos dalys: klasikinės muzi
kos, poezijos ir estradinės mu-

; zikos. Dirigentas, pianistas 
Alvydas Vasaitis bei smuiki
ninkas Valdas Vasaitis atliks 
klasikinės muzikos kūrinių. 
Savo poezijos paskaitys Daiva 
Karužaitė ir Apolinaras Bag
donas, o lengvesnės muzikos 
dainų padainuos Vilija Kere-
lytė, akompanuojant Algiman
tui Barniškiui. Programai va
dovaus Julija Gylienė. Vaka
ras bus šeštadienį, rugpjūčio 
22 d. Šią, 42-rąją, Lietuviškų 
studijų savaitę (rugpjūčio 16-
22 d.) rengia Lietuvių fronto 
bičiuliai. Norintieji savaitėje 
dalyvauti ir rezervuoti kam
barius, prašomi kreiptis į 
Joną Vasarį, tel. 330-644-
7411. Užbaigiamajame kon
certe laukiama svečių iš 
aplinkinių miestų ir toliau. 

Vytautas Volertas ir Jo 
nas Pabed inskas Lietuviškų 
studijų savaitėje Dainavoje 
supažindins dalyvius su Lie
tuvos Krikščionių demokratų 
partijos dabartine programa 
ir ateities perspektyvomis. Jų 
pranešimai bus antradienį, 
rugpjūčio 18 d. 

Malonu pranešt i , kad 
„Studija R", vadovaujama 
Raimundo ir Ramunės Lapų, 
vėl girdima penkis kartus per 
savaitę, nuo pirmadienio iki 
penktadienio, tarp 4 ir 6 vai. 
popiet, iš stoties WNWI 10809 
AM. Laidos pradėtos rugsėjo 3 
d. pasikalbėjimu su Lietuvos 
Respublikos prezidentu Valdu 
Adamkum. 

L i e t u v o s p r e z i d e n t o žmo
n a Alma A d a m k i e n ė daly
vaus Lithuanian Mercy Lift 
rengiamame pokylyje „Kryž
kelė '98". Pokylis rengiamas 
rugsėjo 12 d., 6:30 vai. vak., 
Chicago Cultural Center 
(kampas E. VVashington ir 
Michigan Ave Čikagos vidur-
miestyje). Pokylio pelnas ski
riamas Lietuvoje sergantiems 
tuberkulioze gydyti. Rezerva
cijos priimamos ir informaci
jos teikiamos telefonais: 708-
974-2464 ir 708-442-8297 (va
karais). Tai, be abejo, šau
niausias rudens sezono poky
lis, rengiamas labai puošnioje 
salėje. Visi kviečiami dalyvau
ti, paremti LML darbą, paben
drauti su Alma Adamkiene, 
kurią taip retai matome savo 
tarpe. 

Dr. J o n a s Adomavič ius , 
Chicago, IL, nuolatinis „Drau
go" bendradarbis sveikatos 
klausimais ir konsultantas 
„Draugo" vasaros šventėse, 
Draugo fondui įteikė 1,000 
dol. įnašą, tapdamas jo gar
bės nar iu . Labai dėkojame už 
stambią paramą Draugo fon
dui ir už svarbius sveikatos 
patarimus mūsų dienraščio 
skaitytojams. 

Č ikagos m e r a s Richard 
M. D a l e y praėjusio mėnesio 
pabaigoje pranešė, kad šį ru
denį bus pradėti nauji kursai, 
kuriuose per ketverius metus 
tarnybai policijoje bei ugnia-
gesyboje galės pasiruošti 600 
Čikagos aukštesniųjų mo
kyklų (gimnazijų) moksleivių. 
Tuo būdu miestas užpildys 
spragas, atsirandančias dėl 
tinkamų kandidatų policijai ir 
ugniagesiams trūkumo. 

IŠ LKD RĖMĖJŲ 
VEIKLOS 

Vasaros pradžioje išrinkta 
Lietuvių Krikščionių demok
ratų rėmėjų sambūrio valdy
ba, daug nedelsdama, pradėjo 
savo veiklą. Nors dabar ir 
atostogų metas, bet kai ku
riuos veiklos darbus galima 
suderinti ir su atostogomis. 

Į Lietuvoje vykusią Dainų 
šventę panūdo nukeliauti ne 
vien dainininkai, bet ir gausus 
būrys tautiečių iš šiapus At
lanto, norėdami pasigėrėti 
šventiniais renginiais, pake
liauti po kraštą, susitikti su 
giminėmis, pažįstamais bei 
bendraminčiais tautiečiais. 
Pasinaudodami ta proga, ir 
LKD rėmėjų sambūrio nariai 
— Petras Kisielius, Jonas Pa
bedinskas bei Juozas Končius 
iš Čikagos ir Vytas Petrulis iš 
Detroito susitiko su grupe KD 
partijos veikėjų neformaliam 
pokalbiui. Iš krikščionių de
mokratų susitikime dalyvavo 

A. Saudargas, F. Palubinskas, 
V. Adomonis, Kuzminskas, V. 
Bogušis, E. Vareikis, A. Kašė
ta, G. Paliokienė, A.Penkaus-
kas, J. Šimėnas ir A. Vazbys. 

Pokalbio metu pasidalinta 
mintimis apie krikščionių de
mokratų veiklą Lietuvoje, o 
svečiai iš Amerikos trumpai 
nušvietė, kas ta kryptimi da
roma užjūryje. Pokalbių spek
tras buvo platus, kiekvienas 
dalyvis galėjo pasisakyti, kas 
jam atrodė svarbiausia. 

Sugrįžę iš kelionės, pokal
byje dalyvavę sambūrio nariai 
J. Pabedinskas ir J. Končius 
pasidalino mintimis bei par
sivežtais iš Lietuvos įspū
džiais sambūrio valdybos po
sėdyje, liepos 30 d., Ateiti
ninkų namuose. Posėdyje da
lyvavo ir jam vadovavo valdy
bos pirm. Jonas Vaznelis, o 
taip pat dalyvavo Marija Re
inienė, J. Pabedinskas ir J. 
Končius. Valdybos iždininkas, 
pats asmeniškai negalėjęs da
lyvauti, pranešimą atsiuntė 
raštu. 

Tarp kitų darbotvarkėje dis
kutuotų reikalų, buvo pasitar
ta artėjančios LKD rėmėjų 
gegužinės reikalais. Gegužinė 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 6 
d., 12:30 vai. Ateitininkų na
mų kiemelyje, 12690 So. Ar
cher Ave., Lemonte. Svečių ge
gužinėje lauks gardus mais
tas, alus ir vynas, graži gamta 
ir gera nuotaika. Visi bus lau
kiami, maloniai priimami ir 
pavaišinti. 

J.K. 

IŠ ARTI IR TOLI 

UŽSIDARO LIETUVIU 
MENO GALERIJOS 

Prieš porą mėnesių turtin
giausioje Michigan apskrityje 
Oakland užsidarė, „Cligue" 
galerija, vadovaujama Elaine 
Redmond. Toje galerijoje Nelė 
Zornitė (Žukauskaitė) iš Rygos 
turėjo bent dvi sėkmingas pa
rodas. 

Rugpjūčio mėnesį Oakland 
apskrities sostinėje Pontiac 
užsidaro R. Petrausko galerija 
„Skulptūra", kur savo darbus 
sėkmingai rodė Lietuvos meni
ninkai, Danielius Sodeika, 
Dalia Kasčiūnaitė, Petras Ma
zūras, Arvydas Gurevičius, Ri
mantas Šiulskis, Audronė Pet-
rašiūnaitė, Aistė Ramūnaitė, 
Justas Mickevičus, Algis Ši-
matonis, Leonas Stroga, Sta
sys Žirgulis, Alius Berdenko-
vas, Virginija Petrauskaitė ir 
kt. 

Galerijos vedėja Verena 
Petrauskaitė sakė, jog nėra 
pakankamai lankytojų. Gera. 
kad Redmond ir Petrauskas 
sudarė progą pasirodyti Lietu
vos menininkams Amerikoje. 
Gal jie vėl kažką panašaus pa
darys ateityje. 

Saul ius Šimoliūnas 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtNAS 
6436 SMMM Rd., Chicago, n. M 

a/2bM»utnuoBalMkDaniti4M) 
TeL 773-582-4S00 

14325 S Bell M, Lockport. IL 60441 
TtL 708-301-4*46 

Valandos pagal tuattirimą 

Advokatas Jonas Gibaitia 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6347 GLKedsie Avenue 
Chicago, IL 60639 
TeL 773-776-8700 

Toli free 34 hr. 886-776-6743 
Darbo vai. nuo 9 T.r. iki 7 T .T. 

SeAtad. 9 r.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4636 W. 83th Straet 
Chicago, IL 60629 

(Skaraai gatvaa ano JOrsogo") 
Tai. 77S-S84-O100 

• P in iga i , s iunt in ia i , bal
dai , a u t o m o b i l i a i . TRANS-
PAK, 4545 W. 63rd Stree t , 
Chicago, 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 

bi l ie tus \ Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
TraveL teL 847-392-6320. 

(sk.) 
• L e m o n t e TRANSPAK 

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

(sk.) 
• V a i z d a j u o s t e s i i Lie

t u v o s perrašome į amerikie
tišką s istemą ir atvirkščiai. 
Puiki kokybė, kaina tik $20. 
A m e r i k o s L i e t u v i ų te lev i 
zija, te l . 708-839-8922. 

(sk.) 
• S i u n t i n i u i L i e t u v ą 

k o m p a n i j a B a l t i a E z p r e s s 

praneša gerą naujieną: priimi-
nėjame s iunt in ius naujose 
patalpose, 7269 S. Harlem 
Ave. , Br idgeview, IL 60455 
(Amber Health Center). Atvy
kite arba skambinkite tel. 708-
458-3810 arba nemokamu te l . 
1-800-SPARNAI. 

(sk.) 

hlBBiaaMMM66l 
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Čikagos jaunesniųjų skautų „Vabzdyno" stovykloje, Rakė, savo skilčiai 
pusryčius gamina bebras Alius Lapinskas ir vilkiukas Antanas Kirkus. 

Nuo t r Tai ydos Cbiapetta 

TAI IR MANO ŠVENTĖ 
Vasario 16-ji tai mano tau

tos Nepriklausomybės šventė. 
Tai ir mano šventė. Aš di
džiuojuosi, kad esu lietuvis. 
„Lietuva" buvo vienas iš pir
mųjų mano tariamų žodžių. 
Tą įsimintiną 1991 metų sau
sio mėn. 13 dieną aš kartojau 
„Lietuva, Lietuva..." kartu su 
močiute, žiūrėdamas televizo
rių. Šaukiau iškėlęs du pirš
tukus, lyg būčiau drauge su 
tais, kurie budėjo prie televizi
jos bokšto Vilniuje. Man tada 
buvo tik dveji metukai. Viską 
mačiau ekrane, tik nesupra
tau, kodėl tankai važiuoja ant 
žmonių ir šaudo. Jaučiau, kad 
tai labai labai mums visiems 
svarbu, nes močiutė verkė... 
Tas žodis „Lietuva" liko įra
šytas manyje visam laikui. 

Dabar jau žinau, kad lietu
viai senovėje turėjo laisvą ir 
galingą valstybę, kad vėliau 
kentėjo rusų priespaudą. Lie
tuvos užgrobėjai norėjo, kad 
lietuviai būtų tamsūs, be
moksliai, pamirštų savo pa
pročius, tradicijas, negalėtų 
išsivaduoti. Uždraudė net lie
tuvišką raštą. Rusinamą ir en
giamą Lietuvą iš apsnūdimo 
žadino mūsų šviesuoliai Jonas 
Basanavičius, Vincas Kudirka 
ir kiti patriotai, leisdami laik
raščius, „Aušrą", „Varpą", 
knygnešiai iš Tilžės slapta per 
sieną gabeno lietuvišką spau
dą, rizikuodami gyvybe ją pla
tino. 

1918 metų vasario mėnesio 
16 dieną buvo pasirašytas Lie
tuvos Nepriklausomybės ak
tas. Ta data lietuviams tapo 
švente, kuri būdavo gražiai 
švenčiama. Tačiau pasibaigus 
Antrajam pasauliniam karui, 
Lietuva vėl buvo užgrobta so
vietinės Rusijos. Vasario 16-
oji buvo draudžiama švęsti. 

Jonas Abromaitis, 
Kauno „Žiburio* vidurinės 

mokyklos 4-klasės mokinys 
(Bus daugiau) 

TESIU LIETUVYBĖS 
DARBA 

Užbaigusi lituanistinę mo
kyklą, aš stengsiuos tęsti 

pradėtą lietuvybės darbą. Da
bar aš esu ateitininkų vadovė, 
priklausau tautinių šokių šo
kėjų grupei ir padedu jaunes
niems. Aš stengsiuos ir šiai 
mokyklai padėti, o gal vyksiu į 
Lietuvą pabendrauti su savo 
gimine. Aš jiems papasakosiu 
apie Amerikos lietuvių gyve
nimą, gal ten pasiliksiu ir mo
kysiu jaunimą. Man patiktų 
dirbti ir padėti mažiems vai
kams, nes aš manau, kad jie 
bus Lietuvos vadai, todėl jie 
turi daug ko išmokti. Aš labai 
myliu mažus vaikus, būdama 
mokytoja, galėčiau jiems pa
dėti. Aš negaliu daug padaryti 
viena pati, bet jei aš vienam 
žmogui padėsiu, tas žmogus 
gal kitam padės ir t.t. Tada at
sirastų daug žmonių, kurie 
galėtų padėti Lietuvai ir pada
rytų Lietuvą daug geresne. Jei 
atsiras žmonių, kurie darys ką 
jie gali, tada jie atnaujins Lie
tuvos kraštą. Tada visi galės 
pasakyti: „Aš esu lietuvis!" 
Taip bus puiku ir gražu. 

Aušra Norušytė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

10 klasės mokinė 
(1996/97 m. Moksleivių me

traštis) 

KAIP RAŠYTI ŽINUTĘ 
Jūs dažnai paskaitote kitų 

parašytas pasakas, įvykius, 
parašote į mokyklos laik
raštėlius, bet rečiau į didžiąją 
spaudą. Pratinkitės ir čia ben
dradarbiauti. Kaip rašyti? Pil
nai nurodykite: kas, ką, kada, 
kur, kaip, kuriam tikslui; 
vengti tuščių žodžių, pasaldi
nimų; rašyti tik tą, ką galima 
laikraštyje skelbti. 

Greitai parašyti ir išsiųsti, 
kad žinios nebūtų pasenusios. 
Spaudos skaitytojai nenori 
sausų, vienodų aprašymų, bet 
vaizdžių pranešimų; vaizdus 
sakinys, kalbos ištraukėlė, 
mažas įvykis. Skaitytojai pa
tys padarys išvadas, jei kores
pondentas bus įdomiai para
šęs. 

PASAKA APIE ŽIBUKUS 

J pievą nusileido vasaros va
karas. Vienos gėlės suglaudė 

savo žiedus ir jau ėjo miegoti, 
o kitos budo ir ėmė kvepėti. 
Aukštoj padangėj sutvisko 
žvaigždės. 

Žibukai (šv. Jono vabaliu
kai) baigė dienos darbus, nusi
prausė rasa ir palinkėjo vieni 
kitiems labos nakties. 

Ruošėsi užmigti, žiūri — 
ateina nakties sapnai. 

— Mes turime skristi į Šiau
rės ašigalį, — kalbėjo sapnai. 

— Šiąnakt Šiaurės pašvais
tės šventė. Gal galėtumėte pa
saugoti mūsų vaikelį? 

Žibukai sutiko, ir sapnai nu
plasnojo į šiaurę. 

— Jau žvaigždelės žiba, lai
kas miegoti, — tarė žibukai. 

— O aš dar nenoriu. Jeigu 
man pasektumėte pasakų, tai 
greičiau užmigčiau, — pasakė 
sapnų vaikas. 

— Gerai, paseksiu pasaką 
apie žolę, — tarė vienos ži-
bukas. 

— Kad aš viską apie žolę 
žinau... 

— Tai paseksiu apie žemę, 
— tarė kitas žibukas. 

— Ir apie žemę viską žinau. 
Geriau papasakotumėte apie 
dieną. Apie ją aš mažai te
girdėjau, nes dieną mes, sap
nai, miegame. 

Ir ėmė žibukas jam pasakoti 
apie dieną: kaip šilti saulutės 
spinduliai visa, kas gyva, pri
kelia, kaip nubunda paukščiai 
medžiuose, medžiai miškuose, 
žuvys vandenyse. 

Danutė Žilaitytė 
(Bus daugiau) 

KELIONĖ! 
LITUANISTINE 

MOKYKLA 

Mano šeima išvažiuoja iš 
namų 7:45 vai. rytą. Pra
važiuojam mūsų miestelio ty
lias gatves ir tada važiuojame 
rytų-vakarų greitkeliu. Pava
žiavę dvi mylias, užmokame 
40 centų. Iš greitkelio išsu-
kam į 294 kelią ir važiuojame 
55 mylių per valandą greičiu. 
Pakelėse auga medžiai. Kiek 
pavažiavę, įsukame į Stewen-
son greitkelį. Prieš tai mes 
pravažiuojame tiltą su resto
ranais. Stewenson greitkeliu 
ilgai važiuojame, iki pri
važiuojame posūkį į Pulaski 
gatvę. Prieš tai reikia sumo
kėti 15 centų. Mes pasukame į 
dešinę ir pravažiuojame „Su-
per Mali", Jewel-Osco ir daug 
kitų krautuvių. Tada įsukame 
į 55 gatvę. Mes pravažiuojame 
dvi Bažnyčias ir kelias mokyk
las. Prie Western gatvės su
kame į dešinę ir greit vėl į kai
rę. Pasiekiame „Honorary 
Lithuanian Youth Center Dri-
ve" ir atsirandame prie Či
kagos lituanistinės mokyklos 
8:30 vai. ryto. 

Rasa Dovilaitė, 9 klasės 
mokinė Čikagos lit. m-la. 

ELNIAS m JAUČIAI 

Medžiotojų pakeltas elnias, 
iš tankmės išniręs (pabėgęs), 
leidosi bėgti nuo tikros mir
ties. Iš baimės jis atbėgo į so
dybą netoliese ir tvarte, kur 
stovėta jaučių, greitai pa
sislėpė. Jam taria vienas jau
tis: „Vargše, kur slepies? Ar 
nematai? Veržiesi į tikrą 
pražūtį, jei savo gyvastį 
žmonių pastogei patiki!" „O el
nias meldė: „Pasigailėkite ma
nęs! Kai tik galėsiu, pasi
trauksiu tuojau iš čia!" Diena 
pasibaigė, ir artinosi naktis. 
Atėjęs šerti gyvulių, piemuo 
žvėries nepastebėjo; ėjo daug 
kitų žmonių, bet jo nematė 
niekas; ūkvedys patsai praėjo 
nieko nenujausdamas. Žvėris 
nudžiugęs jaučiams už tą prie
glaudą dėkoti pradėjo, kad jį 
parėmė sunkiu laiku, bet vie
nas jautis tarė: „Gero tau lin
kiu! Bet jei čia mūsų šimta-
akis sugalvos ateiti, tikrai tu 
atsidursi mirtinoje bėdoje." Iš 
vaišių grįžta šeimininkas tuo 
metu; kadangi jaučius matė 
neseniai sunykusius, užsuko į 
tvartą: „Kodėl 6a šieno tiek 
mažai? Ko gailite? O voran-
tinklius nubraukti sunku gal 
buvo?" Po kampus besidairy
damas, pamato elnio aukštus 
styrinčius (išsikišusius) ra
gus... Tuojau tarnus pak
viečia, liepia jį nudobti (už
mušti) ir gauna grobį. 

Moko mus šita šneka, kad 
akyliausias būni savo reika
luose. 

Fedras 

Nešauk vienu šūviu dviejų 
zuikių. 

PAGALVOKITE NR. 11 

1. Kelis vyrus, kurių ūgis 
buvo 2 metrai ir daugiau, 
turėjo 1996 metų Lietuvos 
olimpinė krepšinio rinktinė? 
2. Kas astronomijoje sugalvojo 
terminą „Black Hole"? 3. Ku
rio aukščio yra aukščiausias 
pasaulyje mūrinis paminklas? 
(Atsiuntė kum E. Gerulis). 4. 
Be kojų eina, be rankų dirba? 
5. Be ko duonos neiškepsi? 6. 
Kuris žvėris plėšrūnas turi 
daugiausia vaikų? 7. (Pieši
nėliai). Šiuose piešinėliuose 
yra 5 skirtumai. Suraskite 
juos. 

MANO MINTYS 

Mano kelionė į lituanistinę 
mokyklą dažnai yra labai nuo
bodi. Kartais aš galvoju, ką 
mes darysime mokykloje, ar 
įvyks kas nors ypatingo šį 
šeštadienį ir ką aš veiksiu po 
pamokų. 

Važiuodama į mokyklą ma
tau greitkelį, įvairias krau
tuves ir daug namų. Man ge
riau patiktų kelionė į mokyklą 
per mišką, ten nebūtų tokio 
didelio judėjimo, greičiau 
galėtume nuvažiuoti į mo
kyklą. 

Živilė Bielskutė, 9 klases 
mokinė Čikagos lit. m-la. 

PAGALVOKITE NR, 10 
ATSAKYMAI 

1. 1894 m. oru pripučiamas 
padangas (pneumatic tires) 
išrado du prancūzai: A. ir E. 
Micheliniai. Šia proga prisi
minkime prancūzų aforizmą: 
„Mandagumas — kaip padan
gose oras, jis nieko nekainuo
ja, bet mūsų gyvenimo kelionę 
padaro malonesnę. 2. 1900 m. 
amerikietis B. Holt išrado 
žemei arti traktorių 3. 1938 
m. Austrijos inžinierius P. 
Porsche sukorė Volkswagen'ą. 
4. Šaltis. 5. Vėjas. 6. Nebūna 
juodųjų aviečių, bet gervuogė 
yra juodos spalvos uoga, labai 
panaši į avietę, tiktai kitokio 
skonio. Jos šakelės apaugusios 
smulkiais spygliais. 


