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Patvirtintas naujasis 
Lietuvos ministrų kabinetas 
Vilnius, birželio 1 d. (BNS) 

— Prezidentas Valdas Adam
kus antradieni rytą pasirašė 
dekretą dėl Lietuvos vyriau
sybės sudėties, į kurią sugrįžo 
populiariausia Lietuvoje poli
tinė jėga Centro sąjunga. 

Tai — devintoji vyriausy
bė nuo 1990-ųjų metų kovo 
11-tosios, kai Atkuriamasis 
Seimas paskelbė Lietuvos ne
priklausomybę. 

Dešiniojo centro vyriausybei 
vadovauja 42-jų metų konser
vatorius, ligšiolinis Vilniaus 
meras Rolandas Paksas. Iš 
keturiolikos kabineto narių 
pusė yra dirbę ankstesniojoje 
Gedimino Vagnoriaus vyriau
sybėje. 

G. Vagnorius gegužės pra
džioje atsistatydino, preziden
tui V. Adamkui pareiškus po
litinį nepasitikėjimą juo. Tada 
V. Adamkus pareiškė, kad iš 
esmės ir tuometinė vyriausybė 
gali dirbti, ir kad jos progra
ma yra tinkama. 

Antradienį po susitikimo su 
R. Paksu V. Adamkus sakė 
žurnalistams, kad šis kabine
tas pajėgus sėkmingai dirbti, 
ministrai yra geri savo srities 
specialistai. Jis ir premjeras 
vienu balsu tvirtino, kad ne
sutarimų, parenkant ministrų 
kandidatūras, nebuvo. 

Lietuvos vyriausybėje dirbs 
ministrai: aplinkos — Danius 
Lygis, finansų — Jonas Lion
ginas, krašto apsaugos — Čes
lovas Stankevičius, kultūros 
— Arūnas Bėkšta, socialinės 
apsaugos ir darbo — Irena De

gutienė, susisiekimo — Ri
mantas Didžiokas, sveikatos 
apsaugos — Raimundas Alek
na, švietimo ir mokslo — Kor
nelijus Platelis, teisingumo — 
Gintaras Balčiūnas, ūkio — 
Eugenijus Maldeikis, užsienio 
reikalų — Algirdas Saudar
gas, valdymo reformų ir savi
valdybių — Sigitas Kaktys, vi
daus reikalų — Česlovas Bla
žys, žemės ūkio — Edvardas 
Makelis. 

Naujojoje 15 narių vyriau
sybėje yra septyni konservato
riai (premjeras Rolandas Pak
sas, D. Lygis, I. Degutienė, R. 
Didžiokas, R. Alekna, K. Pla
telis, S. Kaktys), du krikš
čionys demokratai (Č. Stanke
vičius, A. Saudargas), vienas 
Centro sąjungos atstovas (G. 
Balčiūnas) ir penki neparti
niai ministrai — J. Lionginas, 
A. Bėkšta, I. Maldeikis, Č. 
Blažys ir E. Makelis. 

Vyriausybėje yra šeši Seimo 
nariai: R. Alekna, I. Degu
tienė, R. Didžiokas, S. Kaktys, 
A. Saudargas ir Č. Stanke
vičius. 

Premjeras R. Paksas pra
nešė, kad antradienį rytą Sei
mui pateikta jo vadovaujamos 
vyriausybės programa. Seimo 
Statutas numato, kad tai rei
kia padaryti 24 valandos iki 
posėdžio. Pasak R. Pakso, pro
grama sudaryta pagal G. Vag
noriaus vyriausybės pro
gramą, kurioje nebeliko jau 
įgyvendintų nuostatų ir „tru
putį koreguojant pačią stilis
tiką". 

Nuotr.: Gegužės 31 dieną Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (viduryje) (teikė aukštus Lietuvos apdovanoji
mus užsieniečiams, atvykusiems į Vilniuje surengUj tarptautine konferenciją, — (is kairės) Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordma JAV Valstybės sekretorės padėjėjo pavaduotojui Europos ir Kanados 
reikalams Ronald D. Asmus; III laipsnio — Tarptautinės gynybos patarėjų tarybos pirmininkui, britų generolui 
serui Garry Johnson, JAV nevyriausybinės organizacijos „Rand Corporation* moksliniams bendradarbiams Ste-
phen F. Larrabee ir Robert Nerik Nutrick. (Eita) 

Seimo nariai gali susipažinti su 
nauja vyriausybės programa 

Vilnius, birželio 1 d. (Elta) riausybės programą, kuriai 
— Antradienį Seimo nariams 
buvo išdalyta naujosios vy
riausybes 1999-2000 m. veik
los programa. 

Naujoji vyriausybė gaus 
įgaliojimus veikti, kai parla
mentarai balsų dauguma pri
tars programai. Kaip sakoma 
programos įžangoje, dokumen
tas yra parengtas pagal vy-

Vyriausybės krizės 
istorijoje bus 

padėtas taškas 

1996 m. gruodžio 10 d. pritarė 
Seimas. Jau įgyvendinti seno
joje programoje kelti uždavi
niai naujajame vyriausybės 
dokumente nekartojami. 

Pagrindinis tikslas, kaip ra
šoma programoje, —Lietuvos 
sėkmė. O siekiant jo, ketina
ma vykdyti palankią valstybės 
ūkiui ir investicijoms ekono
mikos politiką, mažinti impor
to muito mokesčius, didinti 
konkurenciją vidaus rinkoje. 
Vyriausybė numato toliau tęs
ti energetikos, medicinos, vie
šojo administavimo, teisinės 

Prezidentas pristatė Lietuvos 
pasirengimą į NATO 

Vilnius, birželio 1 d. (BNS) 
— Seimo konservatorių frakci- sistemos reformas, įgyvendinti 
jos seniūno pavaduotoja Rasa ilgalaikes darbo vietų kūrimą 
'Juknevičienė teigia, kad vy- skatinančias verslo ir eksporto 

draudimo, žemės ūkio paskolų 
garantijų teikimo, paskolų 
būstui įsigyti, įmonių veiklos 
gaivinimo programas. 

Užsienio politikoje išlieka 
strateginiai Lietuvos tikslai — 
integracija į NATO, ES ir ki
tas Vakarų bendruomenės in
stitucijas. 

Naujojoje programoje pasi
žadama nuoširdžiai tarnauti 
savo piliečiams ir valstybei, o 
ne naudotis valdžios siekiais, 
tartis su žmonėmis ir opozici
nėmis politinėmis jėgomis, 
užtikrinti viešumą. 

Nežadėdama sunkiai ar ne
pakeliamai sunkiai gyvenan
tiems žmonėms jų būklę page
rinti didesnėmis pašalpomis ir 

riausybės krizės istorijoje šią 
savaite bus padėtas taškas. 

Spaudos konferencijoje an
tradienį ji pasidžiaugė, kad 
prieš kelis mėnesius kilusi vy
riausybės krizė neperaugo į 
politinę krizę. R. Juknevičienė 
taip pat tikisi, kad susikūrė 
itin palankios sąlygos pagrin
dinėms valdžios šakoms kon
struktyviai bendradarbiauti. 

R. Juknevičienės teigimu, 
konservatoriai premjerui ne
turėjo priekaištų dėl naujų 
ministrų kandidatūrų. „Esa
me patenkinti tuo, kad R. 
Paksas atėjo į frakciją, kad 
vyksta bendradarbiavimas, 
kad jis informavo visų pirma 
mus", sakė ji. 

R. Juknevičienė taip pat lengvatomis, panaudojant sko-
pranešė, kad R. Paksas iš- lintas lėšas ar perskirstant 
dėstė savo principinę nuomo- bendrąsias pajamas, vyriausy-
nę dėl „Williams" investicijų bė ketina sudaryti sąlygas 
Lietuvoje. „Jis pareiškė, kad įmonėms gauti daugiau ir ge-
susipažinęs su dokumentais, resnių užsakymų, dirbantiems 
susitikęs su daugeliu žmonių, 
Kurie buvo vienaip ar kitaip 
įtraukti į šį procesą, ir pasisa
ko ui šio projekto tęstinumą", 
teigė Seimo narė. 

— daugiau užsidirbti. Gaivi
nant ekonomiką, didės ir vals
tybės biudžetas bei pensijų 
fondas. 

Nedidindama infliacijos vy-

Vilnius, gegužės 31 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus mano, kad Lietuva 
yra viena geriausių NATO na
rystei pasirengusių kandi
dačių. „Ji vadovaujasi politi
kos principais, palaiko gerus 
santykius su kaimynais ir tie
siogiai ribojasi su aljansu", 
sakė prezidentas pirmadienį, 
atidarydamas tarptautinę 
konferenciją apie NATO veik
los perspektyvas „NATO po 
50-ties metų: naujas senasis 
Aljansas". 

V. Adamkaus nuomone, Lie
tuvos visavertei narystei 
NATO labiausiai trukdo iš
likusios psichologinės kliūtys. 
Jis pažymėjo, kad Rytuose 
išliko „šaltojo karo" metais su-

„Williams" atėjimas 
\ Lietuvą — 

JAV valstybinis 
tikslas 

Vilnius, gegužės 31 d. 
(BNS) — Vašingtonas laiko 
JAV valstybiniu uždaviniu 
bendrovės „Williams Interna
tional" investicijas į Lietuvos 
naftos ūkį, teigia aukštas JAV 
diplomatas. 

„Tikimės, kad parlamento 
sprendimas bus palankus", 
pirmadienį Vilniuje sakė JAV 
Valstybės sekretorės padėjėjo 
pavaduotojas Ronald Asmus. 
Jis turėjo galvoje ketvirtadienį 
numatytą Seimo balsavimą 
dėl įstatymo, kurių būtų su
teikta teisė „Williams Interna
tional" iš viso įsigyti 66 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų. 

R. Asmus teigė nėra su
sirūpinęs Seime kilusiomis 
diskusijomsi dėl „Mažeikių 
naftos" tolesnio privatizavimo. 
„Noriu užtikrinti, kad „Wil-
liams International" yra 
aukšto lygio bendrovė, kuri 
apsisprendė Lietuvoje padary
ti ilgalaikes investicijas", sakė 
R. Asmus. „Tai būtent tas ben
dradarbiavimas, kuris numa
tytas pernai pasirašytoje JAV 
ir Baltijos valstybių partne
rystės ir bendradarbiavimo 
chartijoje", pridūrė diploma
tas. 

riausybė planuoja 1999 m. 
vidutinį mėnesio atlyginimą 
busiant 1,150, o 2000 metais 
— 1,320 litų. Vidutinė pensija 
šįmet turi būti 400, o kitais 
metais 460 litų. 

siformavęs neigiamas sąjun
gos įvaizdis, o Vakaruose kar
tais kyla dvejonių dėl NATO 
plėtros neigiamo poveikio san
tykiams su Rusija. 

„Mes siūlome pozityvią for
muluotę: Lietuvos priėmimas į 
NATO sustiprintų stabilumą 
čia, Rusijos kaimynystėje, bei 
teigiamai prisidėtų prie 
NATO — Rusijos partnerystės 
plėtojimo", kalbėjo Lietuvos 
vadovas. 

Jis išreiškė viltį, kad Lietu
va pajėgs įveikti narystei 
NATO keliamus reikalavi
mus ir antrasis sąjungos 
plėtros ratas apims geriausias 
kandidates, jų tarpe — Lie
tuvą. 

Kalbėdamas apie šiemet 
minimą NATO 50-metį, prezi-

Į Lietuvą sugrįš 
Stasio Lozoraičio palaikai 
Vilnius, gegužės 31 d. 

(BNS) — Lietuvos diplomato 
Stasio Lozoraičio mirties pen
ktųjų metinių dieną amžinam 
poilsiui gimtojoje žemėje bus 
pargabenti jo palaikai, Seimui 
pranešė velionio diplomato ir 
buvusio kandidato į Lietuvos 
prezidentus našlė Daniela Lo
zoraitienė. 

Birželio 13 dieną S. Lozo
raičio palaikai iš JAV per Ro
mą bus pargabenti į Lietuvą ir 
pašarvoti Vytauto bažnyčioje 
Kaune. Tą patį vakarą bažny-

dentas džiaugėsi, kad tai 
„netapo tik dar viena apvalia 
sukaktimi 21 amžiaus išva
karėse". „Šiuo metu vieninte
lis efektyvus Europos ir Ame
rikos aljansas mūsų akyse vir
sta operatyvia, nūdienos 
poreikiams pritaikyta struk
tūra, ginančia svarbiausias 
demokratinio pasaulio ver
tybes — žmogaus teises, stabi
lumą, pasirinkimo laisvę", sakė 
V. Adamkus. 

J Vilniaus Rotušėje vyks
tantį renginį susirinko apie 
150 dalyvių iš Lietuvos ir 
užsienio valstybių: ministrai, 
parlamentarai, saugumo, gy
nybos specialistai, politologai 
ir žurnalistai iš JAV, Di
džiosios Britanijos, Vokietijos, 
Prancūzijos, Danuos, Čekijos, 
Rumunijos, Lenkijos, Slovė
nijos, Estijos, Latvijos ir kitų 
valstybių. 

* Opozicinės LDDP frak
cijos Seime seniūnas Čes
lovas Juršėnas teigia, kad Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis „imasi dirbti už 
prezidentą". LDDP vadas pri
minė praėjusią savaitę V. 
Landsbergio sušauktą Valsty
bės gynimo tarybos posėdį, ku
riame buvo priimtos rekomen
dacijos nepasirašyti penkių 
valstybių susitarimo dėl bend
radarbiavimo energetikos sri
tyje. Prezidentas Valdas 
Adamkus tuomet su vizitu 
viešėjo Vengrijoje. „Pagal kokį 
įstatymą Seimo pirmininkas 
ėmėsi vadovauti Gynimo tary
bai, pagal kokį konkretų 
straipsnį jis nutarė ją su
šaukti, pirmininkauti bei lyg 
ir pasirašyti atitinkamą nuta
rimą. Kada ir kokiu juridiniu 
dokumentu Respublikos prezi
dentas perdavė Seimo pirmi
ninkui savo įgaliojimus?", 
klausė jis. 

Aukščiausiasis teismas atmetė 
nuteistų „stribų" skundus 

Vilnius, birželio 1 d. (BNS) 
— Lietuvos Aukščiausiasis 
teismas antradienį atmetė už 
Lietuvos gyventojų genocidą 
nuteistų trijų buvusių „liau
dies gynėjų" kasacinius skun
dus. Visiems nuteistiesiems 
yra per 70 metų. Tai buvo pa
skutinė Lietuvos teismų in
stancija, kuriai nuteistieji ga
lėjo apskųsti teismo nuo
sprendį. 

Teismui atmetus skundus, 
nuteistieji pateks į Pravie
niškių sustiprinto režimo pa
taisos darbų koloniją. 

Ši genocido byla yra pirmoji 
Lietuvoje, kurioje paskelbtas 
nuosprendis ir jis galutinai 
įsiteisėjo. Genocido bylose se
naties terminas nėra taiko
mas. 

Teismo posėdyje nuteistieji 
Kirilas Kurakinas ir Juozas 
Šakalys prašė panaikinti 
nuosprendį, nutraukti bylą ir 
juos išteisinti. 

Pernai gruodį Vilniaus apy
gardos teismas buvusį „liau
dies gynėją" K Kurakiną pri
pažino kaltu dėl genocido ir 
nuteisė jį kalėti 6 metus 
sustiprinto režimo pataisos 
darbų kolonijoje. Pritaikius 

Amnestijos įstatymą, nutei
stajam bausmė sumažinta 
dvejais metais. 

K. Kurakinas nuteistas už 
tai, jog 1945 m. Zarasu rajone 
Salinių kaime nužudė nėščią 
Veroniką Gaidienę. Kiti toje 
baudžiamojoje operacijoje 
per kurią buvo išžudyta 4 
asmenų Gaidžių šeima, daly
vavę NKVD būrio nariai yra 
mirę. Nusikaltimą padėjusius 
įvykdyti dar du asmenis — 
Petrą Bartasevičių ir J. 
Šakalį, teismas nuteisė kalėti 
pusketvirtų metų. Pritaikius 
Amnestijos įstatymą, bausmė 
sumažinta trečdaliu. Kalėti 
jiems numatyta po 2 metus 4 
mėnesius. 

Teismo sprendimu, atima
mas visas teisiamųjų turtas. 

Išklausęs visų dalyvių, 
aukščiausiasis teismas nu
sprendė, kad keisti Vilniaus 
apygardos teismo nuosprendį 
ir Apeliacinio teismo nutartį 
nėra pagrindo. Prokuratūros 
vertinimu, nuosprendis yra 
humaniškas ir, skirdamas 
bausmę, teismas atsižvelgė, 
kad nuteistieji yra senyvo 
amžiaus, serga nepagydomo
mis ligomis. 

Socialdemokratų partijoje — 
permainų vėjai 

Vilnius, gegužės 31 d. nuo to partijos populiarumas 

čioje planuojama surengti ge
dulingą koncertą, kuriame ve
lionio atminimui bus atlieka
mas Osvaldo Balakausko su
kurtas „Reųuiem". 

Laidotuvės įvyks birželio 15 
d. Kauno Petrašiūnų kapinė
se. 

„Tikiuosi, kad negalintys 
dalyvauti bus kartu mintimis 
ir malda", rašo D. Lozorai
tienė savo faksogramoje. 

Planuojama S. Lozoraičio 
palaidojimo vietoje vyriausy
bės lėšomis pastatyti pamink
lą. 

Ilgametis Lietuvos ambasa
dorius Vašingtone ir kandida
tas į prezidentus 1993 m. rin
kimuose S. Lozoraitis 1994 m. 
po sunkios ligos mirė Jung
tinėse Vaistuose, kur ir buvo 
palaidotas. 

Minčių pargabenti į Lietuvą 
jo palaikus buvo ir anksčiau, 
tačiau su tuo nesutiko D. Lo
zoraitienė. 

* P rez iden ta s Valdas 
Adamkus p i rmadieni nu
siuntė užuojautos telegramą 
Baltarusijos vadovui Alek-
sandr Lukašenka dėl Minsko 
požeminėje perėjoje įvykusios 
tragedijos, nusinešusios žmo
nių gyvybes. Sekmadienį va
kare vienoje Minsko požemi
nių perėjų susidarė spūstis 
žmonių, besislepiančių nuo ne
tikėtai užklupusios liūties. 
Spūstyje žuvo 54 žmonės, šim
tai sužeista. CEIU> 

(Elta) — „Socialdemokratai 
neskilo, neskyla ir neskils", 
pirmadienį spaudos konferen
cijoje pažymėjo išrinktas nau
juoju Lietuvos socialdemokra
tų partijos pirmininku Seimo 
narys Vytenis Andriukaitis. 

Partijos garbės pirmininkas 
Aloyzas Sakalas, komentuoda
mas partijos vadovybės pasi
keitimą, užtikrino, kad partija 
pakliuvo į geras, tvirtas ran
kas. Jis sakė neabejojąs, kad 

Lietuviai galės 
nekliudomai vykti į 

susitikimą su 
popiežiumi 

Vilnius, gegužės 31 d. 
(BNS) — Artėjant popiežiaus 
Jono Pauliaus II viešnagei 
Lenkijoje, Lietuvos Pasienio 
policijos departamentas pas
kelbė sienos kirtimo tvarką 
maldininkams, neturintiems 
pasų. 

Kitą antradienį Lenkijos 
Elko miesto katedroje popie
žius aukos šv. Mišias. 

Pirmadienį išplatintame 
pranešime spaudai sakoma, 
kad Lenkijos pasienio tarny
bos, atsižvelgdamos į ypatingą 
popiežiaus vizito reikšmę, su
tiko, kad grupės iš Lietuvos 
važiuotų per valstybės sieną 
pagal vykstančiųjų sąrašus, 
kuriuose turi būti nurodytas 
asmens vardas, pavardė, gimi
mo metai, gyvenamoji vieta ir 
tapatybę patvirtinančio doku
mento numeris. 

Šiuo ypatingu atveju orga
nizuotos grupės dalyviams jų 
tapatybę patvirtinančiu doku
mentu gali būti asmens kor
telė, vairuotojo pažymėjimas 
arba kitas dokumentas, turin
tis numerį, savininko nuot
rauką, patvirtintą'valstybinės 
įstaigos spaudu, ir kuriame 
įrašytas asmens kodas. 

Vykstančiųjų sąrašus turės 
pateikti grupės vadovas, kuris 
būtinai privalės turėti pasą. 

Pasienio policijos departa
mento duomenimis, į Lenkiją 
važiuos apie 120 autobusų su 
maldininkais iš Lietuvos 

tik padidės. 
Pasak Socialdemokratų 

partijos pirmininko V. Andriu
kaičio, priimtame naujame 
partijos Statute įtvirtinta 
nuostata, kad garbes pirmi
ninkas yra partijos vadovybes 
narys su sprendžiamojo baiso 
teise. 

A. Sakalas žurnalistus in
formavo apie tai, kad savait
galį vykusiame Socialdemok
ratų partijos suvažiavime bu
vo paskelbta iniciatyvinė gru
pė, kuri žada įkurti partijoje 
Žaliųjų frakciją. 

Tai būtų antroji frakcija, 
nes partijoje jau veikia frakci
ja „Socialdemokratįja-2000"". 

Žaliųjų frakcijos įkūrimo ini
ciatyvinei gTupei vadovauja 
Seimo narys Nikolajus Medve
devas. 

Be to, partijos suvažiavime 
priimtas pareiškimas ..Dėl ak
cines bendrovės 'Mažeikių naf
ta" privatizavimo'" skelbia, 
kad Socialdemokratų partija 
ir toliau sieks, kad valstybė 
kol kas išlaikytų akcinės ben
drovės „Mažeikių nafta" kont
rolinį akcijų paketą. 

„Jeigu 'Mažeikių naftos' 
kontrolinis akcijų paketas bus 
Lietuvai nenaudingomis sąly
gomis perleistas kitam ar ki
tiems subjektams. Lietuvos 
socialdemokratų partija ir 
ateityje imsis visų įmanomų 
Konstitucijai neprieštaraujan
čių teisinių ir kitokių priemo
nių, įgalinančių valstybę efek
tyviai kontroliuoti šią akcine 
bendrove", rašoma pareiški
me. 

Suvažiavimas pažymėjo, 
kad Lietuvos strateginių ob
jektų privatizavimas yra „pa
vojingas valstybei, nenaudin
gas nei platiems visuomenes 
sluoksniams, nei didžiajai 
daugumai kitų verslų". 

KALENDORIUS" 

Birželio 2 d.: Aukse. Ąžuolus, 
Erazmas. Eugenijus, Marcelinas, 
Petras 

Birželio 3 d Develta, Dovilė, 
Karolis. KlotiMa. Oliva. Tautkan-
ta« 

i 

http://EARTHLINK.NET


.-

<JD& 

DRAUGAS, 1999 m. birželio 2 d., trečiadienis 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

ASS JUBILIEJINIU METŲ 
RENGINIAI 

Šiais Akademinio Skautų 
sąjūdžio 75 metų sukaktuvi
niais metais yra numatyti trys 
svarbūs visus narius apjun
giantys renginiai. 

STOVYKLA 
„DRAUGYSTĖ" 

Vienuolikos dienų „Draugys
tės" stovykla vyks Los Angeles 
skautų „Rambyno" stovykla
vietėje, Big Bear. CA, esan
čioje maždaug 2 vai. vairavi
mo nuo Los Angeles. Stovyklai 
ruošti komitetą sudaro Los 
Angeles ASS skyriaus nariai. 
Komitetui vadovauja senj. Au
ris Jarašūnas, Korp! Vytis Los 
Angeles skyriaus pirmininkas. 

Registraciją tvarko fil. Vy
tenis Kirvelaitis. 1 East Cus-
ter Street. Lemont. IL 60439. 
tel. 630-257-0645. E mail: Vy
tenis. kirvelaitis@rrd.com 

Stovyklos mokes t i s : 
11d. s tovyklau jan t : 
1 asmuo — 255 dol. 
2 iš šeimos — 215 dol. už 

kiekvieną 
3 iš šeimos — 180 dol. už 

kiekvieną 
Savaitę s tovyklau jan t : 
1 asmuo — 195 dol. 
2 iš šeimos — 155 dol. kiekv. 
3 iš šeimos — 135 dol. kiekv. 
5 d. s tovyklaujan t : 
1 asmuo — 150 dol. 
2 iš šeimos — 115 dol. kiekv. 
3 iš šeimos — 100 dol. kiekv. 
Trumpiau stovyklaujant — 

30 dol. asmeniui už dieną. 
Palapines atsiveža patys 

stovyklautojai. Jei reikia — 
galima palapines išsinuomoti, 
bet apie tai iš anksto prane
šama (registruojantis stovyk
lai). 

ASS nario mokestis — 20 
dol. turi būti sumokėtas už 
1999 metus. Galima sumokėti 
registruojantis. Mokestį už 
stovyklą reikia susimokėti iki 
š.m. birželiolS d. Čekius rašy
ti: Lithuaman Scouts Associa-
tion. Jei reikalingas transpor
tas, prašoma pranešti regist
ruojantis. 

Būtina užpildyti: ^Agree-
ment of Release'", LSS, ir 
„Health History" formas prieš 
atvykstant stovyklom Mini
mos formos užpildymui užsire
gistravusiems bus pasiųstos 
paštu. 

Formali akademikų unifor
ma bus su juosta ir stovykli
niu kaklaraiščiu: sesių — mė
lynas sijonas ir balta palaidi
nuke: brolių — khaki trumpos/ 
ilgos kelnės su khaki skau
tiškais marškiniais. Stovyk

loje bus galima įsigyti „Drau
gystes" T-marškinėlius ir tre
ningus (tokius pat, kuriuos 
turėjome Tautinėje stovyklo
je), ženkliukus ir kaklaraiš
čius. 

Stovykliniai reikmenys bus 
ne t rukus paskelbti . 

ŽYGIS LIETUVOJE 
Žygi p radės ime Vilniuje š.m. 

rugpjūčio 14 d., keliaudami 
dviračiais ir grįšime š.m. rug
pjūčio 22 d. į Vilnių. Anksčiau 
buvo n u m a t y t a kel iaut i ir bai
darėmis, tačiau to nebus gali
ma įvykdyti dėl įvairių prie
žasčių. Visi keliausime dvira
čiais. 

Dviračius numaty ta visiems 
nuomoti Lietuvoje. Nuomos 
kaina da r nenus ta ty ta . 

Maistas ir nakvyne bus pa
rūpinta. Mokestis už maistą 
bus 80 litų (20 dol.) už visą 
laiką. 

Skrydžių koordinacija vyks 
per American Travel Service, 
kur fil. Rita Penčylienė (tel.: 
708-422-3000) sut inka padėti 
norint iems keliauti. Stengsi
mės gau t i kelionės bilietus 
kiek papigintai . Reikia žinoti 
kas ir iš kur žada vykti. No
rintys keliauti savomis pas
tangomis bus sutikti Lietu
voje. 

Kelionės m a r š r u t a s į Aukš
taitiją (š iaurėn ir į rytus) toks: 

8/14 — Iš Vilniaus į Dubin
gius. Nakvosime ir pabūsime 
vieną dieną. 

8/16 — Iš Dubingių į Alantą. 
8/17 — Iš Atlanto pro 

Anykščius į Šimonis. 
8/18 — Iš Šimonių į Alaušą. 
8/19 — Iš Alaušo į Salaką. 

Ten prie ežero praleisime dvi 
dienas. 

8/21 — Iš Salako į Dūkštą. 
8/22 — Iš Dūkšto grįžtam į 

Vilnių. 
Kreipsimės į prezidentą Val

dą Adamkų, kad mus išleistų 
iš prezidentūros kiemo ir ten 
sutiktų m u s grįžusius. 

Akademikai Lietuvoje klau
sia kas iš mūsų gali apsiimti 
mediko, sporto, laužavedžių ir 
kitas pareigas . Manom, pri
sidėsime kiek ir kaip galėsi
me. 

Registracijos mokestis — 20 
dol. 

Registraciją tvarko fil. Ri
mas Griškelis, 5801 S. Grant 
St., Hinsdale, Illinois 60521-
4966. Tel.: 630-655-2485. Fax: 
312-645-0076. E-paštas: Aka-
demikai@aol.com 

Palapinių k laus imas da r ne-

Phi ladelphi jos s k a u t a i ir skau t ė s su savo vadovu ir vadovėmis. Kairėje — fil. Linas Kučas, dešinėje skauti-
n i n k ė s Ale Mačiūnienė ir Danu tė Surdeniene . 

JAV VIDURIO RAJONO 
SKAUTU STOVYKLA 

Skautų ir s k a u č i ų JAV 
V i d u r i o rajono stovykla 
R a k o stovyklavietėje Cus-
ter , Michigan, vyks š.m. liepos 
28 iki rugpjūčio 7 d. Stovyk
laus visi Čikagos, Detroito, 
Clevelando ir Omahos skautai 
ir skautės. Registracija jau 
vykdoma per tun tus . Tunti-
ninkai surinks mokestį, pilnai 
užpildytus registracijos lapus 
ir juos iki birželio 20 d. pasiųs 
stovyklos administracijai. Pla
tesnė informacija bus pateikta 
ateinančio trečiadienio „Skau
tybės kelio"7 laidoje. 

išaiškintas. Užsiregistruojant 
praneškit ar turėsi te savąją. 

Nario mokestis turi būti su
mokėtas už 1999 metus (20 
dol.). Galima sumokėti užsire
gistruojant. 

Mokestį siųsti iki š.m. liepos 
15 d. Čekius rašyti: Lithua-
nian Scouts Association. 

Jei reikia transporto Lietu
voje, būtina pranešti užsire
gistruojant. 

Formali akademikų unifor
ma bus su juosta ir stovykli
niu kaklaraiščiu: sesių mėly
nas sijonas su balta palaidi
nuke; brolių khaki trumpos/ 
ilgos kelnės su khaki marški
niais. 

Stovykliniai reikmenys bus 
skelbiami vėliau. 

ASS JUBILIEJINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

Iškilmingas Akademinio 
Skautų sąjūdžio 75 metų jubi
liejaus visų narių akivaizdinis 
suvažiavimas vyks prie Čika
gos š.m. spalio 15-17 d., Com-
fort Inn. Hotel Conference & 
Conference Center, 8888 W. 
159th Street, Orland Park, IL. 

Daugiau informacijos bus 
skelbiama „Skautybės kelio" 
skiltyse. 

Ad meliorem! 
fil. R imantas Griškelis 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadijos pirmininkas 

MOTINOS DIENA 
WORCESTERYJE 

J a u kelinti metai skautės ir 
skautai suruošia kuklų Moti
nos dienos minėjimą. Šių me
tų gegužės 9 d. šv. Mišias už 
gyvas ir mirusias motinas už
prašė RKM sąjungos 5-oji kuo
pa Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Mišiose dalyvavo narės su sa
vo vėliava, pasipuošusios tau
tiniais drabužiais. Mišių metu 
pritaikytas dienai giesmes gie
dojo parapijos choras ir solo V. 
Rozevičius. Po Mišių dalyviai 
rinkosi į parapijos salę, kur 
laukė seses skautės, paruo
šusios kavą ir užkandžius. 

Minėjimą pradėjo tuntinin-
kė v.s. L Markevičienė, svei
kindama visas mamytes, mo
čiutes, linkėdama joms sveika
tos, gražaus, ramaus gyveni
mo, pakvietė vaišintis pa
ruoštais užkandžiais. Susirin
kusiems pasivaišinus, paprašė 
brolius Br. Narą ir R. Joku-
bauską visoms dalyvaujan
čioms minėjime moterims 
įteikti po gėlę, o pati tarė 
trumpą žodį, apibūdindama 
motinos reikšmę vaiko ir šei
mos gyvenime. Motina yra pir
moji vaiko auklėtoja, mokyto
ja, pergyvena vaiko nepasise
kimus, džiaugiasi jo laimėji
mais. Ji yra šeimos židinys. Iš 
vaiko ji nori truputį meilės — 
širdies šilumos. 

Paskui pakvietė dvi sesutes 
— Onytę ir Rožytę Harris pa
deklamuoti po eilėraštį. Nors 
jų tėvelis ne lietuvis, abi mer
gaitės kalba lietuviškai. Tai 
mamytės Bernadetos ir močiu
tės J. Miliauskienės nuopel
nas. Onytė padeklamavo Da
nutės Lipciūtės-Augienės eilė
raštį „Tau, Mamyte", o Rožytė, 
irgi tos pačios autorės, „Myliu 
aš Mamytę". Vyresnės kartos 
atstovė P. Antakauskienė pa
deklamavo eilėraštį „Moti
nos". Šio eilėraščio autorius 
nežinomas, nes sakėsi atsime
nanti tą eilėraštį iš Lietuvos. 
Šv. Kazimiero parapijos 26 
Vyčių kuopos pirmininkė V. 

Rodgers paskaitė irgi D. Au
gienės eilėraštį „Močiutė". Pa
baigai sesė Irena paskaitė 
angliškai eilėraštį „Meilės pin
tinėlė", kuriuo baigė šį kuklų 
motinų pagerbimą. Dėkojo vi
siems atsilankiusiems, o ma
mytėms ir močiutėms linkėjo 
gražiai praleisti dieną šeimos 
tarpe. 

E.Č. 

KANADA 
NAUJI GILVELISTAI 

TORONTE 

Toronto „Šatrijos" ir „Ram
byno" tuntų šie vadovės ir va
dovai baigė Gilvelio kursus: 
Kanados rajono atstovas ps. 
fil. A. Simonavičius, „Dainos" 
skaučių draugovės drauginin
ke s. fil. N. Simonavičienė, jū
ros skaučių laivo vadėj . ps. R. 
Birgiolienė, prityrusių skau
čių draugovės draugininke ps. 
A. Sergautienė. Antrąją kursų 
dalį, su teise kursus dėstyti, 
baigė L Petrauskienė. Anks
čiau tokius kursus baigė ps. R. 
Kalendra, skautų draugovės 
draugininkas, ir ps. fil. M. 
Leknickas, pradėjęs organi
zuoti skautų akademikų drau
govę. Sveikiname ir didžiuo
jamės visais baigusiais šiuos 
nelengvus kursus. 

FJVI. 

TORONTO SKAUTU 
MINDAUGO 

DRAUGOVĖS IŠKYLA 

Lietuvos karaliaus Mindau
go skautų draugovė gegužės 8 
d., tuoj po Maironio šeštadie
ninės mokyklos pamokų, išky
lavo Stripinių „Loretto Ski Re-
sort" miškelyje. 

Iškyla pradėta iškilminga 
draugovės sueiga, kurios metu 
skautai kandidatai, sėkmingai 
užbaigę programą, davė skau
to ižod): Tomas Krakmvski, 
Ian Stanaitis, Matas Tirilis. 
Lukas Turczyn, Tomas Yčas ir 
Raymond Žilinskas. 

Baigus iškilmingą sueigą, 
susirinkom užkandžiams. Ka-
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LSS STOVYKLOS 

Birželio 11-13 d. — Čika
gos ir Lemonto skautų ir 
skaučių savaitgalio stovykla 
— Jamboree '99 vyks „Goode-
now Grove Nature Forest 
Preserve" netoli Beecher. IL. 

Birželio 30 - l iepos o d. — 
ASS stovykla Los Angeles, 
CA. 

Liepos 20-27 d. — „Gin
taro" ir „Ąžuolo" vadovių ir 
vadovų mokyklų stovykla Ra
ko stovyklavietėje, Custer, MI. 

Liepos 28 - rugp jūč io 7 d. 
— JAV LSS Vidurio rajono 
stovykla Rako stovyklavietėje. 
Custer •, MI. 

Rugpjūčio 1-15 d., — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje netoli nuo Toron
to. 

„LITUANICOS" ŠVENTĖ 
Spalio 2 d — „Lituanicos" 

tunto 50 metų veiklos sukak
tuvinė vakaronė ir pokylis 
Willowbrook pokylių salėje. 
Willow Springs, IL. 

dangi pradėjo lyti. šeiminin
kas Pranas Stripinis mus pa
kvietė po pastoge pavalgyti. 

Besivaišinant lietus liovėsi 
lijęs, tada draugininkas pra
vedė porą žaidimų, kurie įjun
gė ir skautų tėvelius, atvažia
vusius į šią iškylą. Kompaso 
vartojimo uždavinius skautai 
gerai atliko. Po to dar kartą 
užlipome į kalną, tik šį kartą 
įdomesniu miško taku. Šios 
iškylos paruošimo darbus dau
giausia atliko draugininkas 
ps. Ričardas Kalendra, jam 
padėjo s.v. Morkus Sungai'a ir 
draugovės globėjas v.s. dr. 
Arūnas Dailydė. Draugovė ir 
vadovai labai dėkingi Stripi-
mams, kad leido pas juos išky
lauti ir priėmė po pastoge. 

A.D. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyi. su Northwestem un-to 
dipicmu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tei . 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
• DANTŲ GYDYTOJA 

S525 S.79tn Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Ketizie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te!. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory HiHs, IL 
1 mylia į vaVanjs nuo Harlem Ave. 

Tel . f / 0 8 ) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

Cnicago, !L 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Deniai Care 
6317Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAKIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
102C E.Ogden Ave., Suite 310 

Napervitte. IL 60563 
Tol. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1. Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. PfJSLcS IR PROSTATOS 

gyciymas bei chinjrgiįa 
172 Schilier St.. Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susrtanmą 
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BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

(219) 947-5279 
Fax (219) 947-6236 

32C N 6-"stAve 
H B t t IN 46342 

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų Datogumui 
Hely Cross Professfonal PaviHon 

3 n. South 
Lithuaman Ptaza Ct. at CaJKomia Ava. 

CMcago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

Liepsneles ir giliukai Detroito ..Gabijon" ir ..Baltijos" tun tu iškilmingoje sueigoje Iš k Julyti- Sir;v 
Mikesk.i. Monika Rudytė. Mikas Giedra i t i s , Aleksas ir Audrius Matvekai. Don.it.is Tuki* ,r V r .-. 

Vili ja 

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO RENGINIAI 

1999 METAIS 

Birželio .'50 — l iepos 5 d. 
ASS 99 vasaros stovykla Los 
Angeles, CA. 

Rugpjūčio 15 — 20 d., va
saros žygis Lietuvoje. 

Spalio 15 — 17 d., ASS su
važiavimas Čikagoje. 

mailto:kirvelaitis@rrd.com
mailto:demikai@aol.com


JAV BALTIJOS FONDO 
PARAMA LIETUVOS 

MIESTELIAMS 
D r . J O L A N T A TARUŠKIENĖ, 

J A V Bal t i jos f o n d o L i e t u v o s s k y r i a u s d i r e k t o r ė 

Daugelis Amerikos lietuvių 
žino JAV Baltijos fondą 
(USBF), kuris j au nuo 1990 
metų remia Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos demokratinius pro
cesus. Dar prieš Lietuvos atgi
mimą šio fondo įkūrėjas ir ini
ciatorius Linas Kojelis subūrė 
Baltijos tautų bičiulius, neabe
jingus šių trijų valstybių liki
mui. Visus suvienijo bendras 
siekis — tiesti pagalbos bei 
draugystės tiltą t a rp Ameri
kos ir Baltijos šalių. 

Šiandien galime didžiuotis 
Ateities lyderių, Viešojo admi
nistravimo, Nepriklausomos 
spaudos, „Revoliucija tęsiasi" 
(dokumentika apie Baltijos ša
lis, Cronkite Ward & Co.) ir 
kitais projektais, kurie įrodo, 
kad aukota buvo neveltui. 
Ypač reikšmingi fondui buvo 
1995-1998 metai, kuomet fon
das vykdė JAV tarp taut inės 
plėtros agentūros (USAID) fi
nansuojamą 2,6 milijono dole
rių vertės „Demokratijos t ink
lo" programą. Šios programos 
rėmuose buvo teikiama finan
sinė ir teorinė pa rama įvai
rioms Baltijos šalių nevyriau
sybinėms organizacijoms — 
judėjimams, draugijoms, infor
macijos centrams. Įdomu tai , 
kad nevyriausybinių organiza
cijų lyderiai buvo mokomi ir 
skatinami daryti įtaką vieša
jai politikai, t.y. siūlyti patai
sas įstatymuose, daryti įtaką 
savivaldybių sprendimams, 
atkreipti visuomenės dėmesį į 
gamtos apsaugos, laisvosios 
rinkos, socialines bei ki tas 
svarbias problemas. 

Lietuvoje JAV Baltijos fondo 
vardas gerai žinomas. Mūsų 
kuklią įstaigą Vilniuje, Jakš to 
gatvėje, dažnai lanko jos bi
čiuliai, kažkada gavę fondo 
paramą ar įkvėpti seminarų 
bei stažuoc'-i. Daugelis toliau 
noriai beni radarbiauja, dali
nasi savo pasiekimais ir idėjo
mis. Fondo indėlį į demokrati
jos vystymą Lietuvoje yra pri
pažinusi ir Lietuvos vyriau
sybė, pakvietusi JAV Baltijos 
fondą konsultuoti šį pavasarį 
įsteigtą Nuolatinę nevyriausy
binių organizacijų komisiją. 
Baigiant kalbėti apie fondo 
praeitį, norisi pasidžiaugti, 
kad suteiktos paramos dėka 
išaugę ir sustiprėję nevyriau
sybinių organizacijų lyderiai, 
savivaldybių darbuotojai, 
spaudos atstovai šiandien yra 
pasirengę dirbti kaip fondo 
partneriai , perduodami savo 
žinias mažesniuose Lietuvos 
miesteliuose ir kaimuose, ku r 
šiandien jos tikrai labai reika
lingos. 

Naujos fondo i n i c i a t y v o s 

1999-uosius Baltijos fondas 
pradėjo nauja „Partnerystės 
bendruomenėje" programa, 
kurioje suteiktas dėmesys Lie
tuvos kaimo ir mažų miestelių 
problemoms ir ieškoma jų 
sprendimo galimybių. Būtent 
kaimuose ir mažuose mieste
liuose šiandien didžiausias ne
darbas ir skurdas, sparčiai 
p l in ta nusikalstamumas, gir
tavimas, savižudybės, narko
manija. Baltijos fondo naujojo 
projekto idėja — kreiptis į vie
tos bendruomenes ir padėti 
išsiaiškinti, ko šiandien la
biausiai žmonėms reikia, ir ką 
j i e galėtų nuveikti savo mies
telių ir savo pačių gerovei. Žo
džiu, imtasi skatinti bendruo
menės iniciatyvą, raginti žmo
n e s spręsti problemas, nelau
k ian t „geresnės valdžios" ir 
„geresnių laikų". 

Pirmuoju savo idėjų įgyven
dinimo taikiniu fondas pasi
r inko Jurbarką. Žinojome, kad 
Ju rba rko ekonominė situacija 
neteikia daug vilčių. Miestelis 
nutolęs nuo pramonės centrų, 
nė ra geležinkelio nei respubli
kinės reikšmės kelių, sustoję 
d a r prieš kelerius metus veikę 
pramonės objektai. Privatus 
verslas vos „kvėpuoja". Todėl 
gyventojus slegia nedarbas, 
skurdas , depresija. Nerimą 
kelia faktas, kad iš 41 tūks
tančio rajono gyventojų apie 
3 0 tūkstančių y ra vienaip a r 
ki ta ip valstybės šelpiami. Ta
čiau JAV Baltijos fondas rado 
iniciatyvių žmonių, kurie nu
siteikę permainoms ir patys 
ieško naujų sprendimų. Tokių 
žmonių y ra Jurbarko savival
dybėje, nevyriausybinių orga
nizacijų, verslininkų, mokyto
j ų , kultūros veikėjų tarpe. 
JAV Baltijos fondo surengt 
bendruomenės lyderių sesijoje 
buvo su tar ta dėl trijų šiandien 
ypač aktualių problemų, ku
r ias bandys spręsti jurbarkie
čiai: 1) nepakankamo bend
ruomenės (ypač jaunimo) 
užimtumo; 2) infrastruktūros 
tur izmui plėtoti nebuvimo, 3) 
menkai išvystyto smulkaus ir 
vidutinio verslo. Šioms proble
moms spręsti susibūrė bend
ruomenės narių grupės, j au 
pradėjusios rengti pirmuosius 
projektus. Į USBF projektą 
Ju rba rke aktyviai įsijungė 
JAV Taikos korpuso savanoris 
Ryan Campbell, ypač daug 
prisidedantis prie verslo bei 
tur izmo plėtros projektų ren
gimo. Šis Amerikos universi
t e te ekonominį išsilavinimą 
įgijęs jaunuolis visus nustebi
n o per keletą mėnesių išmo-

Lietuvo8 Mokslo tarybos atstovai, profesoriai Leonas Kadžiulis ir Jūra tė Balevičiene supažindino prez. Valdą 
Adamkų su šios tarybos ekspertų grupes pasirinktu kandidatu premijai gauti. Birželio 11 diena turėtų būti 
įteikta Valdo Adamkaus premija už aktyvią gamtosaugos veiklą. Nuotr. Eito* 

kęs lietuvių kalbą. 
Neseniai panašios iniciaty

vos JAV Baltijos fondas ėmėsi 
Sasnavoje, Marijampolės ra
jone, kur pirmieji susitikimai 
su gyventojais parodė, kad iš 
pažiūros apsnūdusiame mies
telyje slypi daug talentų ir 
galimybių. Artimiausiu metu 
numatome padirbėti dar pen
kiuose nedideliuose Lietuvos 
miestuose. 

JAV Baltijos fondas tvirtai 
tiki savanoriško darbo savo 
bendruomenei idėja, nors Lie
tuvoje, skirtingai nei Ameri
koje, ji dar nėra populiari. 
Siekdamas atkreipti į tai dė
mesį, fondas, padedamas Tai
kos korpuso savanorių ir Jur
barko savivaldybės, surengė 
„Mūsų miestelio dienos" ren
ginius Jurbarke, kurių svar
biausias elementas — savano-
riavimo akcijos ir savanorių 
pagerbimas. Bendruomenės 
nariai neliko abejingi kvieti
mui — gausiai dalyvavo 
tvarkant ir gražinant aplinką, 
lankė senelius ir invalidus, o 
vėliau kartu linksminosi, 
klausėsi Jurbarko ir iš Vil
niaus atvykusių muzikos gru
pių, galynėjosi įvairiose varžy
bose. 

Pirmieji ž i n g s n i a i ke l i a 
pas i t ikėj imą 

Bendruomenės projektų įgy
vendinimui Ju rbarke žengti 
tik pirmieji žingsneliai, tačiau 
džiugu, kad praėjus mėnesiui 
po pirmosios Jurbarko bend
ruomenės sesijos, bendruome
nės nariai sukruto. Fondą 
dažnai aplanko Jurbarko ne
vyriausybinių organizacijų at
stovai, verslo lyderiai, ieško
dami galimybių savo naujai 
idėjai — verslo centro įsteigi
mui. JAV Baltijos fondas pa
deda šioms grupėms, rengda
mas įvairius seminarus. Pa
vyzdžiui, balandžio pabaigoje 
surengta „Seminarų diena" 
nevyriausybinėms Jurbarko 
organizacijoms, kurios metu 
ekspertai dalinosi patirtimi, 
kaip pritraukti ir apmokyti 
savanorius, kaip rengti pro
jektus, koks galėtų būti mote
rų nevyriausybinių organiza

cijų vaidmuo atgaivinant vie
tos bendruomene. Trečioji Jur 
barko bendruomenės grupė su 
Baltijos fondu dalinasi, atro
do, šiandien donkichotiška 
idėja — apleistuose Belvederio 
rūmuose įkurti Bendruomenės 
koledžą. Padėti jurbarkie-
čiams rengti šį projektą, fon
das pakvietė Illinois valstijoje 
gyvenantį profesorių Robert 
Poorman, apie kurio paramą 
Lietuvai „Draugas" j au yra 
rašęs prieš porą metų, kai šis 
Fulbright profesorius, padir
bėjęs Kaune, parūpino Lietu
vai vertingų knygų, vadovėlių 
siuntą. 

Apie rezultatus kalbėti dar 
anksti , tačiau JAV Baltijos 
fondo darbuotojai ir mūsų 
partneriai tiki projekto sėkme. 
To garantas — tai pasiti
kėjimas bendruomene ir joje 
slypinčiose galiose, o fondo 
vaidmuo — sutelkti kuo dau
giau gera valia paremtų ini
ciatyvų, ir nukreipti jas mažų 
miestelių bendruomenių gero
vei. Mes džiaugiamės, kad 
mums pritaria Amerikos am
basadorius Lietuvoje Keith 
Smith, Amerikos centro direk
torė Lisa Helling, Švietimo 
viceministre Vaiva Vėbraitė, 
Lietuvos pramonės ir preky
bos rūmų direktorius Rimas 
Varkulevičius, Seimo narys 
Rimutis Petrikis ir visi kiti , 
kurie neabejoja tokios progra
mos būtinumu. Svarbu ir tai , 
jog Baltijos fondas, skatinda
mas Lietuvos mažesnių mies
telių atgaivinimą, atlieka ir 
kitą misiją — būti tiltu per 
Atlantą, kuriuo tiesiami tvirti 
įvairiapusės paramos ir ben
dradarbiavimo ryšiai, skati
nantys demokratinius proce
sus Baltijos šalyse. Pasinau
dodami šia proga, norėtume 
pakviesti Amerikoje gyvenan
čius tautiečius, kuriems rūpi 
Lietuvos mažų miestelių liki
mas, įsijungti į mūsų draugų 
bei rėmėjų ratą. Jūsų minčių 
bei pasiūlymų lauksime adre
su: JAV-Baltijos fondas, J a k š 
to 9 - 21 , Vilnius, 2000 Lietu
va, telefaksas (370 2) 627675: 
elektroninis paštas: 

jotaUSBF@takas.lt. 

PARODA M U Z I E J Ų 
DIENAI 

Gegužės 18-ąją muziejai vi
same pasaulyje švenčia Tarp
tautinę muziejų dieną. Kiek
vienais metais Tarptautinė 
muziejų taryba (ICOM), įsi
kūrusi Paryžiuje, muziejų die
nos renginiams ir parodoms 
siūlo idėją. Šių metų tema — 
„Atradimo džiaugsmai". Ta 
proga Kauno paveikslų galeri
joje atidaryta paroda „Pra
radimo grėsmė — atradimo 
džiaugsmai". 

Parodos eksponatai užima 
dvi paveikslų galerijos sales. 
Vienoje salėje pristatomi įsi
gyti nauji kūriniai, kuriais 
pasipildė muziejaus rinkiniai. 
Kitoje — eksponuojamos ne
sustabdomai nykstančios, lai
ko, kelionių pažeistos ar visai 
suniokotos praeities vertybės, 
kurių dalis po kruopštaus re
stauratorių darbo prisikėlė 
naujam, gyvenimui. 

Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio dailės muziejaus di
rektorius Osvaldas Daugelis 
surengtoje spaudos konferen
cijoje sakė, kad vidutiniškai 
per metus pavyksta restau
ruoti apie septyniasdešimt 
meno kūrinių, o šiuo metu 
skubios specialistų pagalbos 
laukia net 3,842 eksponatai. 
„Aptriušę baldai, gabalais by
ranti tapyba, yrantys audi
niai, suaižėjusios skulptūros, 
laiko, šalčio ir lietaus 'nu
skalbti' sodybų dievukai — tai 
tik mažutė dalis muziejuje 
prieglobstį radusių, saugomų 
ir laukiančių pagalbos tylių 
mūsų atminties liudininkų", 
— pasakojo direktorius. (Elta) 

• Ąžuolų B ū d a . Gegužės 2 
d. Ąžuolų Būdos parapijos 
bažnyčioje literatų ir daili
ninkų klubo „Girių versmė" 
nariai gražiai pasveikino gau
siai susirinkusias motinas ir 
močiutes. Klubo narius svetin
gai priėmė klebonas kun. I. 
Plioraitis ir parapijiečiai, ku
riems buvo skirtos O. Kup
činskienės, T. Paplauskienės, 
S. Augustinavičienės eilės. 

Danutė Bindokienė 

Tauta visuomet stovės 
su juo! 

Kai kurios pavardes beveik 
negirdėtos, kai kurios tik pu
siau nugirstos, tačiau — ga
lime būti tikri — jas nuo 
birželio pradžios girdėsime 
dažnai. Tai naujieji Lietuvos 
ministerijų vadovai, pakviesti 
premjero Rolando Pakso, pa
tvirtinti prezidento Valdo 
Adamkaus. Telieka visiems 
palinkėti ir sėkmės, ir išmin
ties, ir Dievo palaimos. 

Lietuvoje šiuo metu yra 15 
ministerijų. Nors jų skaičius 
gerokai apkarpytas nuo ne
priklausomybės atkūrimo lai
ko, bet dar galėtų ir sumažėti 
— juo mažiau biurokratu, tuo 
vedcsmingesnis darbas <na. ir 
išlaidos mažesnės). Kai kurie 
ministrai liko tie patys: kraš
to apsaugos — Česlovas Stan
kevičius; užsienio reikalų — 
Algirdas Saudargas; išliko ir 
socialinės apsaugos ir darbo 
Irena Degutienė. Iš tikrųjų ji 
šiuo metu yra vienintelė mote
ris vyriausybėje. Konservato
riai prarado vieną kėdę. ta
čiau jų partijos narys vis tiek 
vadovauja vyriausybei; krikš
čionys demokratai, kaip ir 
anksčiau, užima dvi ministeri
jas, bet įdomu, kad penki nau
ji ministrai yra nepartiniai. 
Tokia sudėtis gali būti ypač 
veiksminga, nes yra pakanka
mai įvairus pažiūrų pasiskirs
tymas. 

Norime tikėti, kad naujieji 
ministrai kreips ypatingą dė
mesį į tas kliūtis, dėl kurių 
Lietuvos ūkio, ekonomikos, 
sveikatos apsaugos, švietimo 
ir mokslo, teisingumo ir kai 
kurių kitų svarbiųjų sričių 
vežėčios negali sklandžiai rie
dėti į geresnę visos tautos 
ateitį. Kiekvienas kandidatas į 
ministro kėdę — tuoj po pa
kvietimo — skubėjo pakriti
kuoti savo pirmtako darbą ir 
žadėjo stengtis, kad „būtų ki
toks vaizdas". Aišku, lengviau 
pasakyti, negu padaryti, ta
čiau pradžia jau padaryta — 
ministrai bent suvokia, kas 
taisytina. 

Prezidentas Valdas Adam
kus vakar pareiškė, kad ..mi
nistrai yra geri savo srities 
specialistai, o Lietuva su di
džia viltimi ir geromis nuotai
komis pasitiks šį ministrų 
kabinetą..." Deja, geranoriš
kas pasitikimas yra tik viena 
medalio pusė, linkime, kad. 
atvertus antrąją — kai naujie
ji ministrai pradės vykdyti vy
riausybės programą, kuri iš 
esmės nėra pakeista, nepa
matysime visai kitokio vaizdo. 
Stebuklų nepadarė buvusioji 
vyriausybė, vargiai per savai
tę, mėnesį a r net kur kas il
giau, padarys ir dabartine, juo 

trukme nėra tokia ilga. Vis tik 
prezidento tiesa: visi parink
tieji žmonės (nors iki šiol — 
bent užsienio lietuviams — 
nedaug žinomi) turėtų neblo
gai nusimanyti apie užimamų 
pareigų reikalavimus. Pvz.: 
sveikatos apsaugos ministras 
Raimundas Alekna yra gydy
tojas, psichiatras, buvęs ligo
ninės vedėjas, dirbęs (prie dr. 
Brediki"' kaip. apsaugos mi
nisterijos sekretorius, žemes 
ūkio ministras Edvardas Ma-
kelis yra agrarinių mokslų 
daktaras. Lietuvos ūkininkų 
sąjungos tarybos narys, Lietu
vos agranomų sąjungos pirm.: 
ūkio ministras Eugenijus Mal-
deikis yra ekonomikos dakta
ras; Kultūros ministerijai va
dovausiąs Arūnas Bėk.šta bu
vęs Kultūros viceministru, 
Lietuvos Dailės muziejaus di
rektoriaus pavaduotoju, Prano 
Gudyno restauravimo centro 
direktorium: Finansų ministe
rijai vadovauti paskirtas Jo
nas Lionginas dirbęs Valsty
binės mokesčių inspekcijos 
viršininko pavaduotoju, Revi
zijos skyriaus viršininku, baigęs 
Vilniaus universiteto Ekono
minės kibernetikos ir finansų 
fakultetą: teisingumo minis
tras Gintaras Balčiūnas stu
dijavęs teisę Vilniaus univer
sitete, yra advokatą.-,. G. Vag
noriaus paskirtas teisingumo 
viceministru 'galbūt įdomu ir 
tai. kad jis buvo aktyvus Val
do Adamkaus kampanijos rė
mėjas bei jo patikėtinis Pa
nevėžyje)... Be to. visi naujieji 
ministrai yra kone to paties 
amžiaus — gimę (su mažomis 
išimtimis) . penkiasdešimtojo 
dešimtmečio antrojoje pusėje. 

Iš tikrųjų laikas Lietuvos vi
daus gyvenimui pradėti žy
giuoti darnesniu žingsniu. Juk 
nuo nepriklausomybės atkūri
mo praėjo kone dešimtmetis 
— kodėl vis delsiama? Laimė, 
kad vis tik Lietuva turi tikrą, 
o ne ..kosmetiniais pagrindais 
dirbantį" prezidentą, kuris sa
vo pareigų svarbą ne tik su
pranta ir vykdo, bet stengiasi 
valstybes vairą iš klaidžių 
šunkelių pakreipti j lygų greit
kelį. Prezidento didysis egza
minas išlaikytas. Ministras 
pirmininkas — jau praeitis. 
Galbūt dabar ir valdančiosios, 
ir ne tiek žymios Lietuvos par
tijos pamatė, kad Valdas 
Adamkus nesėdi rankas susi
dėjęs, kai reikia darbą dirbti. 
Jis pats nuoširdžiai, sąžinin
gai dirba ir reikalauja to pa
ties iš kitu. Suprantama, poli
tikų ir biorakratų tarpe prezi
dentas už tai nebus giriamas, 
bet tauta visuomet stovės su 

labiau, kad jos kadencijos juo. 

SENO KARIO GYVENIMO 
IR KOVŲ ATSIMINIMŲ 

NUOTRUPOS 
P i k . P E T R A S G E N Y S 

N r . l l Pabaiga 

Griežtai atsisakyti 
įsakymą vykdyti negalėjau, nes j i s galėjo mane areš
tuoti. Tad jam aiškinau, kad Kėdainiuose turi antrąjį 
artilerįjos pulką, kodėl j is to nepanaudoja? Įrodinėjau, 
kad iš Klaipėdos paimti vieną batalioną negalima, nes 
nežinau, ką dabar galvoja vokiečiai, ir kaip jie pasi
elgs. „Tai pasiųsk bent vieną sunkiųjų kulkosvaidžių 
kuopą", — nusileido divizijos vadas . Toliau Šiaulių 
link vykstant, nuotaika blogėjo i r liepiau stotyse atsi
šaukimų daugiau neišmesti. Šiauliuose mus pasitiko 
aštuntojo pėst. pulko vado pareigas einąs karininkas 
Jurgait is ir budintis kar in inkas Tinteris. Jie norėjo 
sužinoti smulkesnių žinių apie nakt ies įvykius Kaune 
ir pranešė, kad jau yra pask i r t a s naujas divizijos va
das karin. Tamašauskas, ir kad kar in . Jakaičio jie jau 
nebeklauso. 

Kartu su manim važiavo gubernatoriaus padėjėjas 
p. Šleža(?). Visą dieną buvome nevalgę, tad nutarėme 
Mažeikių stotyje sustoti ir užkąst i . Išlipusius mus su 

raportu pasitiko geležinkelio stoties nuovados virši
ninkas. Jis buvo labai susijaudinęs, kad net rankos 
drebėjo. Galvojau, kame čia priežastis? Tik bufeto šei
mininkei mano bendrakeleivio paklausus, ar aš esu 
tas griežtasis P. Plechavičius, viskas paaiškėjo. 

Gruodžio 17-tos dienos vakare jau buvau Klaipėdoje. 
Nemažas būrys stotyje susini.kę laukė žinių iš Kauno. 

Nors Kariuomenės štabas reikalavo, kad pulkas 
būtų tinkamoj aukštumoj, bet, papildant pulką, j tai 
nebūdavo atsižvelgiama. Pulkų vadai, norėdami atsi
palaiduoti nuo nepageidaujamo vyresnio kadro, kei
čiant pulko sudėtį, įterpdavo ir juos. 

Pradžioje Klaipėdos pulkas buvo dviejų batalionų 
sudėties, vėliau buvo suformuotas trečias Macikų dva
re, prie Šilutės. 

Septintasis pėstininkų Žemaičių kunigaikščio Bute-
geidžio pulkas pasižymėjo šaudymo sporte — kariuo
menės rungtynėse vis laimėdavo pirmas vietas. Pulko 
rūpesčiu buvo įkurtas vietos lietuvių įgulos kanų spor
to klubas K.S.S., kuris rungtyniaudavo su vietos vo
kiečių klubais ir juos nugalėdavo. Vokiečiai nemėgo 
boti nugalėti ir tasjiems labai nepatikdavo 

Bet buvau ir atsargus. Visą laiką pulke buvo sustip
rinta apsauga, ypač naktimis. Buvo vidaus sargybi
niai, išoriniai patruliai, tam tikrose vietose paruošti 
sunkieji kulkosvaidžiai ir parengties kuopa. Visą laiką 
gyvenau kareivinių rajone, kad nebūčiau atskirtas 

nuo įgulos. Kartais pasklisdavo gandas, kad šią naktį 
vokiečiai puls, nors tiems gandams netikėdavau, bet 
vis tiek šiokia tokia įtampa bodavo. Klaipėdos krašte 
dauguma gyventojų buvo lietuviai ir namie kalbėdavo 
lietuviškai, bet laike rinkimų balsuodavo už vokiečius, 
mat jie turėjo ekonomiškus ryšius su Vokietija. Buvo 
ir lietuvių patriotų. 

Įsisteigus vokiečių nacių partijai, jų vadai Zaksas ir 
Mejeris buvo suimti ir nuteisti. Bet paskiau, Vokietijai 
pareikalavus, buvo leista nacių partijai veikti. Tada 
vaizdas greit pasikeitė. 

1934 m. kovo 1 dieną septintas pėstininkų pulkas 
buvo perkeltas į Tauragę, kur buvo pastatytos naujos 
kareivinės. Klaipėdoje paliktas vienas batalionas, iš 
kurio buvo suformuotas šeštas pėstininkų kunigaikš
čio Margio pulkas. Tauragės Naumiestyje stovėjo vie-
nas septinto pešt. pulko batalionas ir Pagėgiuose — 
dviratininkų kuopa su motorizuotu sunkiųjų kulkos
vaidžių būriu. Tauragėje dar stovėjo artilerijos grupė 
ir Tauragės dvare dragūnų pulkas. Dažnai reikėjo 
važinėti plentais Tauragė — Pagėgiai, Pagėgiai — 
Šilutė ir Šilutė — Naumiestis Vakarais negalima 
buvo pravažiuoti, nes žygiuodavo ištisos nacių kuopos 

1938 metais Klaipėdos kraštas buvo atiduotas Vo
kietijai. Iki paskutines minutes tai buvo laikoma pas
laptyje, todėl pasitraukta netvarkingai. Ypač pasienio 
policija jokio įsakymo traukt is negavo, todėl vieni 

traukėsi, kiti norėjo priešintis. Naują siena turėjo 
užimti kariuomenė, bet Pagėgių įguloje gautas įsa
kymas skubiai pasitraukti ir neturėti jokio sąlyčio su 
Vokietijos kariuomene. Pasitraukimą trukdė ant plen
to susirinkę vietiniai smogikai. Mūsų kariai prasi-
skynė kelią, tik pagrasinę pavartoti ginklą. 

1939 m. kovo mėnesio pradžioje buvau paskirtas tre
čiojo pėstininkų DLK Vytauto pulko vadu 

Štai Kėdainiuose įvykęs nuotykis, rusų kariuomenei 
okupuojant Lietuvą: 

Lietuvos „liaudies vyriausybės" buvo paskelbtas ka
ro stovis ir įsakyta netrukdyti rusu kariuomenės 
judėjimo, bet ją sutikti. Bet rusų kariuomene savo ju
dėjimą slėpdavo. 

Pirmą okupacijos dieną pas mane. kaip igulos vir
šininką, atėjęs Kėdainių policijos vadas pranešė, kad 
ant Nevėžio tilto vienos tautybes f žydu1 piliečiai gru
puojasi ir trukdo judėjimą. Jie pasipriešinę policijai, 
apstumdę ir nudraskę jų antpečius. Dar iš 1917 metų 
Rusijos revoliucijos laikų žinojau, kad tokiais laikais 
įsakymai neatitinka padėčiai ir su pagalba nes
kubėjau. Po kurio laiko vėl ateina karo komendantas 
ir policijos vadas su pranešimu, kad minia žygiuoja 
per miestą, bet kur žygiuoja, nežino. Galvojau, pats 
išeisiu pažiūrėti ir išaiškinsiu padėtį. Kartu įšsive-
džiau budintį parengties buri 

(Nukelta į 5 psl.) 

. 

mailto:jotaUSBF@takas.lt


DRAUGAS, 1999 m. birželio 2 d., trečiadienis 

LYRINIS LIETUVIŲ DAINŲ EPAS 
VYTAUTAS NARASKEVIČIUS 

Tikra lietuvio būtis — gies
me, rauda. dama. sutartinė. 
Svarbu nenusiminti, svarbiau 
— dirbti, svarbiausia — dai
nuoti. Dainuoti — gražiausia 
ir vertingiausia tautos tradici
ja. 

Gamtos išgyvenimas dainoje 
yra esminis. 

Lietuviai — ne gamtos filo
sofai. Lietuviai — gamtos poe
tai. Mūsų dainos ne liūdnos, 
jos rimtos ir gilios. Jų monoto
nija primena amžiną jūros 
bėgsmą, religinį ilgesį, švelnų 
džiaugsmą. Gamtos motyvų 
gausa. įsimintini paralelizmai 
— baltų senovėje ilgai gyvavu
sio gamtos kulto pasekmė. 

_Lhe\ as man pasakė, kad jis 
vėl norės girdėti mūsų mažas 
nesvarbias liaudies dainas, jos 
Jam patinka". — poetizuoja 
Jonas Mekas. 

Mūsų daina — ne ideologijos 
stabas, ne pataikūnų liaupsė. 
Daina — gyva tautos dvasia, 
mūsų balsas Viešpaties ir visų 
tautų akivaizdoje. Esame di
džios dainų šalies, didingų 
dainų švenčių žmonės. 

Daina — lietuvių vedlys — 
šventasis pažinimas. Tautos 
tiesa slypi dainoje. Dainoje 
yra viskas, ko reikia lietuviui. 
Ji kalba tautos demokratinės 
daugumus vardu. Ne kara
liaus, ne didiko, ne kario, ne 
plėšiko ar žudiko, o taikios 
valstiečių šeimos darbus, rū
pesčius ir jausmus daina išsa
ko laba; meniškai, išsamiai, 
bet niekada nepasakydama 
per daug. Visa valstiečių pa
tirtis švelniai išgiedama, iš
dainuojama, išraudama. Lie
tuvių tauta išlaikė šventąją 
seniausią kalbą, papročius, 
tradicijas, todėl keista, kad 
neliko dainų apie istorinius 
veikėjus, karo žygius, pergales 
mūšiuose.... I. Kantas paste
bėjo lietuvių valstiečių savi
garbą. 

Visas lietuvių menas, visa 
literatūra buvo ir lieka kaimo 
kultūros parafrazė. 

Lietuvio sodyba — lietuvių 
pilis, žydintis jos sodas — ro
jus žemėje. Ne mažiau! 

Didelis menas visada skir
tas dideliems tikslams. 

Kiekviena tautą stiprina jai 
skirta idėja. Lietuvių misija 
labiau etine ir estetinė, nei 
techninė ar komercinė. 

Visi mes — lyrikai iš prigim
ties ir pašaukimo. 

Metaforos žmogus yra tran-
scenduojantis lyrikos žmogus. 
Poezija — aukščiausia tiesos 
pajauta. Lyrika — giliausias 
nuoširdumas. Širdimi jaučia
me, kaip daina šaukiasi dai
nos, kaip daina dainai atlie
pia. Sintezė yra kūryba. 

Mūsų dainorėlių sukurtų ir 
širdy išsaugotų šimtų tūks
tančiu dainų visuma sudaro 
nuostabią poemą — pirmąjį 
pasaulio lyrinį epą, pirmąją 
pasauly valstiečių šeimos dai
nų poemą, pirmąjį Aristotelio 
įvardintą eleginį epą. 

Dainuojančios tautos epas 
negali būti ne lyrinis. 

Dainų epas pačių valstiečių 
lūpomis išsako ne vien mūsų 
tautos būtį, bet universalią vi
so pasaulio žemdirbio jauseną, 
ideologiją, visas jos teigiamy
bes ir, be abejo, nenutyletus 
t rūkumus. Nedrąsa, kuklu
mas , nepasitikėjimas savimi 
kaimo žmogui ilgai neleido 
save išsamiai išsakyti. 

Pasaulio maitintojai verti 
epo, nes artojų sielos nenuo
dėmingos, lyg mažų vaikų. To
kiems — dangaus karalystė ir 
pagarba žemėje. 

Lyrinis valstiečių šeimos 
epas, greta vergvaldžių — 
Homero „Iliados" ir „Odisėjos", 
šalia feodalų „Rolando gies
mės" ir „Nibelungų giesmės", 
svariai papildo ir tarsi išse
mia, užbaigia globalinę epų 
sistemą. 

„Pasaulis — tai pirmas pa
vyzdinis kūrinys. Jo atsira
dimą imituoja visi svarbūs ak
tai: gimimas, santuoka, mir
tis, darbas, karas ir t.t. Pačias 
vestuves, darbo dainose atsis
pindinčius kuriamuosius veik
smus galima būtų interpretuo
ti kaip kosmogoninio akto 
simbolinį pakartojimą. „M. 
Eliado". 

Kaimiškas lietuvių gyveni
mo būdas. Šeima — meilės 
šventovė. 

Bet ir visi pasaulio mitai. 
padavimai, legendos vienaip 
ar kitaip kalba apie šeimą. 
Šeima stovi visos žmogiško
sios kultūros pradžioje. „Šei
moje ne vieną šimtą metų 
glaudėsi iš visur išvaryta mū
sų kalba, augo šviesos ir tiesos 
viltys", J. Marcinkevičius. 

Bevardžiai mūsų dainų epo 
veikėjai. Ak, ir Dievas yra be
vardis — tauriausieji iš mir
tingųjų, tikri dvasios aristok
ra ta i , neabejotini poetai. Juos 
daina į kosmines aukštumas 
iškėlė: mėnuo — tėvelis, saulė 
— motulė, sesė — žvaigždelė, 
sietynas — brolelis. Tiesa, dar 
svarbesni už juos epe yra mer
gužėlė lelijėlė, bernužėlis do
bilėlis. 

Yra trys meno pakopos: sim
bolinė — pirmapradės naivios 
poezijos, klasikinė — objekty
vi, romantinė — subjektyvi ir 
moderni mozaika. Valstiečių 
epui būdinga simbolinė pako
pa. 

Visos lietuvių kultūros sim
bolinis charakteris — dvasinio 
gerumo ženklas. Simbolis or
ganiškai jungia sąmonę ir 
pasąmonę, kūrišką ir dvasinį, 
realųjį ir idealųjį pradą. „To
kia simbolika tėra galima ant 
nepaprastai aukšto vidaus 

kultūros laipsnio", Vydūnas. 
Dainorėliui svarbios meni

nės detalės, o ne aki ;ja, verks
mas. Jis įsijaučia \ žmogaus 
būties misteriją: gimimą, gy
venimą ir mirtį. Dainų epo tie
sa — proistorinė, visuotinės 
lyrikos tiesa. Dainos — mūsų 
proistorė. 

Lietuviškos knygos dar ne
buvo, o šimtai tūkstančių dai
nų skambėjo. Sutartinės — už 
šventąsias indų vedas senės-

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairus 

Gražus Lietuvos kampelis prie Nemuno 

MANO SVAJONIŲ ŠAUS 

• • , ;,.,,.t, (''jk;igo<< Svmphony Orchestra Hali koncertavo įžymu-
--• ' .• •.: V A Moznrtn gimtojo miesto - Mozarteum orkentraK Ja

me pirmaisiais smuikais grieže ir du muzikantai i* Lietuvos - Paulius 
Sondeckis 'kairėje ir Leonidas Bindens. Paulius šiame žymiajame or
kestre groja trečius metus, Leonidas - septintus 

Nuotr EmilijoK Andrulytes 

Aš Tave dažnai matau, ma
no svajonių šalie! Tu esi tokia 
graži ir didi. 

Kai einu vakare miegoti, už
merkiu akis ir įsivaizduoju 
Tave. Jaučiu, kaip gaubi savo 
šiluma, meile. Mano mintys 
skrenda Tavo žydriu dangumi. 
Kaip puiku matyti visada 
giedrą dangų, spindinčią sau-
lę. 

Nusileidžiu žemyn, ant žalių 
lankų, kur ganosi gyvulėliai ir 
žvėreliai. J ie ramiai ėda sod
rią žolę. O koks čia kvapas 
nuostabus! Kvepia čiobreliais, 
jonažolėm. Kaip gera būtų pa
gulėti čionai. Bitutės aplanko 
visas gėleles ir žoleles. Jos 
renka skanų medutį. 

Kažkur girdėti paukštelių 
šauksmas. Prieinu arčiau, pa
silenkiu ir pamatau dar visai 
mažučius paukštelius. Jie 
šaukia mamą. Matyt, valgyti 
jau nori. Apsidairau, bet jos 
nematyti. 

nės. nes vedos garsažodžių 
priedainių neturi. 

Amžinybė turi savo laiką. 
Toks yra ir nuolat pasikarto
jantis valstiečių buities laikas, 
kuriame numatomas laisvojo 
gamtažmogio ciklinis sugrįži
mas. Lyrinis valstiečių epas 
yra amžinybės — ciklinio lai
ko meninė išraiška. 

Paslaptingos mūsų dainos, 
nes pati lyrika yra tauri sielos 
paslaptis. 

Kas gali paneigti mūsų so
diečio doros ir^gero skonio eta
loną? Kas lietuviška — tikrai 
gražu. 

„Aukščiausias tautos dva
sios pasiekimas yra tas, kad ji 
pažįsta pati save", G. F. Hė
gelis. 

Lietuviui pažinti save — tai 
suprasti dainą, aprėpti jų vi
sumą. 

Mūsų sąmonė, kaip ir gam
ta, ne dramatinė, ne tragiška 
— herojinė. Mūsų sąmonė — 
poetiška, lyrinė. 

Paprastumas — ne prastu
mas — yra etaloninio, klasiki
nio meno pagrindas. Papras
tumo grožis — ne didikų 
privilegija. Paprastumas, na
tūralumas — valstiečio esmi
nė savybė. 

Ir dabar grožis visada rea
lesnis už išsigimstančio pa
saulio pavidalus. 

Pirmapradis ir pats jauniau
sias, visų meniškiausias epas 
yra jau neatšaukiamas, nesu
naikinamas. Dainos epas — 
savitas. Vienintelis. 

Pasaulinis lituanistikos kon
tekstas nekelia abejonių, ta
čiau mūsų reikšmingiausias 
globalinės vertės, visos tautos 
kūrinys dar nepateiktas. Duo
kime tautai epą ir ji negalės 
išnykti, savo universalia kū
ryba tapusi nepakeičiamu na
riu pasaulio tautų šeimoje. 

— Neverkite, mamytė tuoj 
atskris , pamaitins jus. 

Imti jų negalima, nes paukš
čiai pajaus žmogaus kvapą ir 
gali mesti savo vaikelius. Ne
reikia, kad žūtų paukšteliai. 

Toliau, prie upės, geltonuoja 
laukas kviečių. Varpos jau 
sunkios, prinokusios. Šiemet 
duonos ir pyrago bus daug. 
Tai labai gerai, nes be duonos 
žmogus negali gyventi. 

Praeinu tiltelį ir patenku į 
tamsų žalią mišką. Čia girdėti 
įvairūs garsai. Ir gegutės ku
kavimas, ir šerno žviegimas, 
ir briedžio šaukimas. Kaip čia 
miela ir puiku! Niekas nešau
do, nežudo gyvūnėlių, nenaiki
na gamtos. Pakelyje kvepia 
žemuogės, mėlynuoja mėly
nės. Greitai čia ateis grybau
tojai ir uogautojai. Einu dairy
damasis ir nepastebiu, kai 
miškas retėja. Patenku į mies
tą. 

Girdėti mašinų burzgimas, 
troleibusų švilpimas. Kvepia 
šviežia duona. Matyti gamyk
lų, fabrikų kaminai. 

Skuba žmonės į darbus, 
vaikšto į parduotuves. Vaikai 
eina į mokyklą, į būrelius, į 
sporto aikšteles. Maži vaiku
čiai žaidžia ant žalios pievelės. 
J ų mamos sėdi ant suoliukų; 
vienos mezga, kitos siuvinėja, 
o dar kitos skaito madų 
žurnalus. Visi kalba tyliai, ra
miai. 

Mano svajonių šalyje nėra 
skirtumo tarp tautybių. Visų 
veidai mieli, su šypsena. 

Mokinukai žaidžia kamuo
liu. J ie nesipeša, visi drau
giški. Šioje šalyje moterys gra
žios. Jos nežino rūpesčių, pi
nigų užtenka. Jos laimingos, 
nes šeimoje viskas gerai, visi 
sveiki. Vyrai turi nuolatinį ge
rai apmokamą darbą. O ateis 
savaitgalis ir daugelis važiuos 
į gamtą pailsėti. 

Mano svajonių šalyje daug 
gėlių ir medelių. Prie kiekvie
no namo gražūs gėlynai. Ša
ligatviai apsodinti vaisme
džiais. J ų niekas nelaužo. 

Mano šalyje nėra vaikų na
mų, nes vaikai auga pas gerus 
tėvus. Nėra seneliams prie
glaudos. J ie gyvena su vai
kais. 

Šioje šalyje niekas nerūko. 
negeria ir nėra narkomanų 
Čia visi žmonės gyvena dorai, 
tvarkingai. Policija yra, bet ji 
gyventojų nebaudžia, o pade
da nelaimėje. 

O kokios parduotuvės! Jų vi
trinos kviečia žmones užeiti, 
nusipirkti prekių už mažas 
kainas. 

J a u miestai vakarėja, užsi
dega žiburiai. Namų languose 
matyti šviesos. Mano mies
tuose ir kaimuose atėjo nak
tis. Visi eina miegoti, nes rytoj 
vėl bus nauja darbo diena. 

O, mano svajonių Šalie, kaip 

noriu, kad Tu būtum tikro
vėje. Aš į Tavo šalį perkelčiau 
savo mamą, tėtę. močiutę, tris 
broliukus ir sesutę. Man taip 
norisi, kad mano šalyje gy
ventų visi geri žmonės. No
rėčiau, kad visada būtų šalia 
mylima lietuvių kalbo^ moky
toja Vandutė Vasiliauskienė, 
mano dainavimo mokytoja 
Natalija, mano krikštatėviai 
Helga ir Vincas. 

Aš noriu, kad visi žmonės 
būtų sveiki, draugiški, nepa
vydus ir laimingi. Aš nenoriu 
matyti ašarų, skausmo, nusi
vylimo. 

Aleksas Gorboč iovas 
11 metų 

Tilžė, Karaliaučiaus 
kraštas, sekmadieninė 

lietuviška mokykla. 
PLB Švietimo komisijos 

skelbto konkurso rašinys. 

KUPIŠKIS RENGIASI 
470-OSIOMS METINĖMS 

„Kupiškiui — 470". Toks už
rašas, iškeltas virš savival
dybės pastato, skelbia, jog šis 
miestas Lėvens ir Kupos san
takoje jau pasitinka savo 
įsikūrimo sukaktį. 470 metų 
sukakties minėjimas Kupiš
kyje vyks liepos 16-18 d. 

Iki to laiko savivaldybė keti
na nuveikti daug įvairių dar
bų: suremontuoti koncertinę 
estradą, pažvyruoti kelius ir 
takus, Pyragių ežero pakran
tėje apgenėti medžius ir iš
kirsti nereikalingus krūmus, 
kai kur miesto centre perkloti 
šaligatvius, perdažyti kai ku
riuos pastatus. 

Miesto 470 metų minėjimo 
programoje — tarptautinė 
folkloro šventė, regioninių 
tautinių kostiumų pristaty
mas, sutartinių vakaras, tau
todailininkų ir amatininkų 
mugės, daug įvairių koncertų. 
Pakviesta svečių iš kitų Lietu
vos miestų bei užsienio, ku
riems numatytos ekskursijos 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTrOMOB«X>.NĄMLLivSWR5^ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Vveat 951h Street 

Tei. (706) 4244654 
(773) 581-8654 

P a r d u o d a m a sofa 
ir du staliukai. Skambinkite 

po 4 vai. vakaro 
teL 773-471-0720. 

*K> 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 
Permanent Residence! 

Aityone can apply. 
For free information call: 

1-773-282-95O0 
CTS concentiating in inmigration to Canada 

www.radauaa.com 

Išnuomojamas 1 miegamojo 
gražus butas naujame name. 
Nuoma $425 į mėn. įskaitant 
visus patarnavimus. Teiraukitės 
pas Zitą 708-594-1184. 9*3 

Cicero išnuomojamas 1 mie
gamojo butas su baldais, elektra 
ir šiluma vyr. amžiaus vyrui 200 
dol. mėnesiui. 
Tei. 708-656-6599. 

po žymias rajono istorines ir 
kultūrines vietoves. Be kitų 
įdomių dalykų, svečiai turės 
galimybę savo akimis pama
tyti, kaip senieji šio kraš
to aludariai daro alų. Liepos 
18-osios rytą, tekant saulei, 
ketinama prie Kupiškio pi
liakalnio pasodinti sukakčiai 
skirtą ąžuolą. 

Septyni Kupiškio apylinkėse 
esantys piliakalniai, kaip rašo 
savo knygoje „Mūsų Lietuva" 
Bronius Kviklys, rodo, kad 
senovėje čia buvęs vienas iš 
svarbių Lietuvos gynimo 
punktų. Šešioliktame amžiuje 
Kupiškis — pavieto centras . 
1616 metais čia buvo pastaty
ta pirmoji medinė katal i
kų bažnyčia. Aštuonioliktame 
amžiuje dvaras priklausė Ty
zenhauzams ir Čartoriskiams. 
Manoma, kad Adomas Čar-
toriskis įsteigė ir išlaikė 
pirmą kaimo mokyklą. 1781 
metais mokyklą lankė 28 mo
kiniai. 

Spaudos draudimo metais 
Kupiškis garsėjo knygnešiais. 
Po 1863 metų sukilimo Ku
piškio — Skapiškio apylinkėse 
caro baudžiamieji būriai iš
trėmė trijų kaimų gyventojus. 
Dar praėjusiame šimtmetyje 
Kupiškyje buvo surengti pir
mieji lietuviški klojimo vaka
rai. 

1919 metais prie Kupiškio 

GREIT PARDUODA 

(773)5§M205 
(7Ū8)425-T1S0 

RIMAS L.STANKUS 
Greitas ir sąžiningas patarnavime* 

1 Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namu* 
> Pensininkams nuolaida 

Realmart 
Reaity Groop Inc. 

6602 S. Palaiki Rd. 
Chkago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bu*. 773-5S5-altt Pagcr 3U-3*M3t7 
Fax773-5S»9*7 

Ieškoma angliškai kalbanti 
moteris padėti invalidei moteriai 
apsitvarkyti ir namų ruošoje. Reikia 
torėti vairuotojo leidimą. Darbas 
nuo vakaro iki ryto. Dienos metu -
laisva. Rekomendacijos būtino* 
Skambinti Jerri, teL 773-553-3353 

Namų valymai reikalingos 
moterys, turinčios savo 
transporto priemones. 
Tei. 815-464-7146 
arba 815-464-0261 

vyko smarkios Lietuvos ka
riuomenės kautynės su bolše
vikais. Kritusiems Lietuvos 
laisvės kariams 1929 metais 
Kupiškio visuomenė kapinėse 
pastatė gražų paminklą. 
(Elta) 

MARIAUS KATILIŠKIO 
IR LIŪNĖS SUTEMOS 

P R E M I J O S 

Gegužės 20 d. Švietimo ir 
mokslo ministerijoje buvo 
įteiktos rašytojų Mariaus Ka
tiliškio bei Liūnės Sutemos 
premijos. Jos kasmet skiria
mos Lietuvos jaunųjų filologų 
konkurso dalyviams už prozos 
ir poezijos kūrinius. 

Šiais metais Mariaus Kati
liškio premija atiteko Rokiško 
J . Tūbelio gimnazijos abitu
rientui Nerijui Vėtai už apy
saką. Liūnės Sutemos premįja 
paskirta Laurynui Rimševi-
čiui, Vilniaus M. Daukšos vi
durinės mokyklos abiturien
tui, už poeziją. 

Mariaus Katiliškio fondas ir 
kasmetinė premija įsteigta 
1993 metais, o Lionės Sute
mos premija — 1994 metais to 
paties fondo lėšomis, š io fondo 
steigėjai — rašytoja Liūne Su
tema (Zina Katiliškienė) bei 
Švietimo ir mokslo ministeri
ja. Fondą remia „Metmenų" 
redakcija. (Elta) 
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Bareliu nuometuotų lietuvių moterų Nuometas — ištekėjusios moters galvos apdangalas. 

*r 

http://www.radauaa.com


BOSTONO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
50-SIS JUBILIEJUS 

Šiuo metu, kai visas pašau- Šis vakaras įvyks lapkričio 13 
lis ruošiasi triukšmingai su
tikti naująjį tūkstantmetį, 
Bostono lituanistinė mokykla 
taip pat rengiasi atminti ypa
tingą istorinį momentą. Šis 
momentas įvyko prieš pen
kiasdešimt metų, kai Bostono 
lituanistinė mokykla oficialiai 
atvėrė savo duris pirmiesiems 
mokiniams. Būdama viena il
giausiai visoje Amerikoje vei
kiančių lituanistihių mokyklų, 
ji turi ypač daug kuo didžiuo
tis. 

Per tą pusę šimtmečio, Bos
tono lituanistinė mokykla iš
auklėjo dvi kartas tautiškai 
susipratusio jaunimo, kurio 
daugumas ir šiandien tebedir
ba lietuviškoje bendruomenė
je, organizacijose ir kultūri-

dieną, South Bostono Lietuvių 
piliečių draugijos namuose. 
Jau sudarytas renginio orga
nizacinis komitetas, kuris pa
siskirstė pareigomis ir rūpina
si, kad šis vakaras padėtų 
užtikrinti Bostono lituanisti
nės mokyklos tęstinumą, jos 
ilgesnį išsilaikymą, bei jos di
delę svarbą mūsų lietuviškam 
gyvenimui. 

Jubiliejaus organizacinis ko
mitetas šiuo kreipiasi į visus, 
kurie lankė Bostono lituanisti
nę mokyklą arba joje mokyto
javo. Norėtumėm paminėti bu
vusius, dabartinius ir miru
sius mokytojus ir mokinius... 
Ilgai nedelsiant, prašome iš 
jūsų atsiminimų, faktų, anek
dotų ar nuotraukų, kuriuos 

ir nėję veikloje. Taip pat mokyk- n o rė t Umėm surinkti ir iš
loję dirba ir darbavosi didelis spauS(jįnti sukaktuvinėje kny-
būrys nuostabiai gabių ir pa- geĮėje . Už visus atsiliepimus 
siaukojančių mokytojų bei di- būsime labai dėkingi. Ant 
rektorių, be kurių pastangų nuotraukų prašytumėme už-
mokykla nebūtų gyvavusi taip 
ilgai ir sėkmingai. 

Šis Bostono lituanistinės 
mokyklos jubiliejus turi būti 
mūsų visų tinkamai įvertintas 

rašyti datas, vardus bei pa
vardes. Po spausdinimo mes 
grąžinsime atsiųstas nuotrau
kas. 

Prašome siųsti bet kokią 
bei džiaugsmingai paminėtas. medžiagą šiuo adresu: Brigita 
Norėdama garbingai švęsti šią Špakevičiūtė-Rasienė, 334 
brangią sukaktį. Bostono litu- Harvard St., #K-6, Cam-
anistine mokykla pradeda bridge, MA 02139. 
ruoštis iškilmingam vakarui. Jubiliejaus komitetas 

Raminta Marchertienė (tel. 630-243-9488) rūpinasi gauti suaukotų rūbų, 
batų, žaislų, higienos bei mokslo priemonių, invalidams ramentų ir rate
lių „Saulutės", Lietuvos vaikų globos būrelio siuntiniams į Lietuvą, o ga
vusi daiktus, rūpinasi pakavimo ir krovimo į talpintuvą talka. 

Nuotr. Baniutės Kronienės 

SENO KARIO GYVENIMO IR KOVŲ ATSIMINIMAI 
Atkelta iš 3 psl. Atkėlus kareivinių var

tus, pasirodė, kad minia jau prie vartų. Tą pačią aki
mirką prie būrio buvęs viršila, man įsakius, sukoman
davo: „Valio, pirmyn ant demonstrantų!" Tik sudul
kėjo, ir dingo visi demonstrantai. 

Netrukus atskubėję Karo komendantas ir Policijos 
vadas praneša, kad suėmę ir į kalėjimą uždarę de
monstrantų vadą, ir klausia: ką daryti? Atsakiau: 
„Kreipkitės į Kariuomenės štabą". Kariuomenės štabe 
atsiliepęs vienas generolas įsakė suimtąjį laikyti kalė
jime. Bematant supratau, kad tas įsakymas neatitiko 
esamai padėčiai, nes iš vienos pusės mums įsakoma 
neišsišokti ir padėtį ramiai sutikti, o iš kitos — de
monstrantus sodiname į kalėjimą. Pasirodė, kad dėl tų 
demonstracijų buvo kaltas rusų šarvuotos* brigados 
komisaras, atsiųstas iš Gaižūnų poligono demonstraci
jas suorganizuoti. Ta demonstracija, mums nieko ne
pranešus, turėjo sutikti per Kėdainius iš Gaižūnų poli
gono pražygiuojančius rusų kariuomenės dalinius. 
Mat norėta, kad „liaudis", o ne tvarką palaikančios 
įstaigos, jas surengtų. Greit atvyko ir toji rusų briga
da. Kai kas pasiskundė brigados komisarui, kad lietu
vių kariai juos išvaikė. Aš komisarui paaiškinau: „Kai 
jūsų šaly karo stovis, tai juk ir pas jus negalima de
monstruoti!' Komisaras man nieko neatsakė, o tiems, 
kurie jam pasiskundė, jis pasakė: „Jūs žinote, kas jus 
išvaikė, tai vėliau su jais atsiskaitykite. Revoliucija 
nevykdoma baltomis pirštinėmis". 

Netrukus buvau sukeistas su ketvirto pėstininkų 
Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko vadu pulkininku 
Žadeika. Ui dviejų savaičių — 1940 m. rugpjūčio 1 
dieną, buvau iŠ kariuomenės atleistas. Tą pačią dieną 
Lietuvos kariuomenė buvo įjungta į Raudonąją ar
miją. 

Paruošė Karolis Milkovaitis 
(Pabaiga) 
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Liaudies dainas Taikomosios dailės muziejuje atliko folkloro ansamblis „Ratilio". Karinių istorinių dainų vaka
ru gegužės 25 d. prie „Žalgirio mūšio" paveikslo prasidėjo festivalis „Samba, skamba kankliai". Nuotr. Eltos 

nalą įrašyti į UNESCO pašau-REMIA „ČIURLIONIO INSTITUTO" 
STEIGIMĄ 

Gegužės 7 d. Kultūros mi
nisterijoje įvykusiame susiti
kime su įvairių kultūrinių 
projektų vadovais, meninin
kais aptarta viešosios įstaigos 
„Čiurlionio institutas" įsteigi
mo tikslai bei tolesnės darbų 
gairės. „Čiurlionio instituto" 
steigėjai — LR kultūros mi
nisterija ir Lietuvos kultūros 
fondas. Susirinkusieji nedvejo
dami pritarė šio instituto idė
jai. Beveik visose Europos 
valstybėse (Švedijoje, Danijo
je, Lenkijoje, Slovėnijoje, Lat
vijoje, Estijoje ir kt. veikia to
kie institutai. Kiekvienoje ša
lyje šios pakraipos institutai 
yra skirtingi; vienur valstybi
niai, kitur — visuomeniniai. 
Pvz., Latvijos instituto steigė
ja yra Latvijos vyriausybė, Es
tijos institutas — nevalstybinė 
institucija. 

Pagrindinės tokių institu
cijų darbo kryptys: kultūrinės, 
visuomeninės informacijos 
skleidimas šalies viduje ir, 
svarbiausia, — už jos ribų. 
Įdomu, kad daugelis Europos 
kultūros sklaida besirūpinan
čių institucijų turi savo atsto
vus užsienyje. 

Institucijos, kurios tikslas 
būtų Lietuvos kultūros ir me
no sklaida pasaulyje, įkūrimo 
idėja puoselėta jau seniai — 
beveik dešimtmetį. Tokio ins
tituto atsiradimu Lietuvoje 
suinteresuoti ir mūsų kaimy- Seminarą organizavo Lenki
nai, jau turintys savo kultūros jos paminklinio kraštovaizdžio 
ir meno sklaidos įstaigas. apsaugos centras ir vietos sa-

Gegužės 10 d. Kultūros mi- vivaldybė. Jo tikslas — pasi-

nizacinė struktūra jau yra, 
tačiau reikia pasirūpinti turi
niu, būtina pradėti kaupti 
kultūrinės informacijos ban
ką, užsiimti lėšų paieška ir 
„apsaugoti" kultūriniais pro
jektais. Taip pat pažymėta, 
kad prie instituto veiklos tu
rėtų prisidėti ne tik atskiri as
menys, bet ir struktūros. Pla
nuojama, kad instituto veik
loje plačiai dalyvaus ne tik 
Kultūros ministerija, bet ir 
Švietimo ir mokslo bei Užsie
nio reikalų ministerijos. 

„Kultūros gyvenimas", 
1999 m. Nr. 16 

AUGUSTAVO KANALAS I 
UNESCO SĄRAŠĄ 

Lenkijos specialistai kviečia 
Baltarusijos ir Lietuvos pa
minklosaugininkus kartu pa
teikti siūlymą, kad į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą būtų 
įrašytas ir Augustavo kanalas. 
Tai nuspręsta Augustave 
(Lenkija) vykusiame tarptau
tiniame seminare „Augustavo 
kanalo sutvarkymas ir apsau
ga. Gamtos ir kultūros ver
tybės, istorija, turizmas". Se
minare kartu su Lenkijos, 
Baltarusijos bei Prancūzijos 
atstovais dalyvavo ir Lietuvos 
delegacija, vadovaujama Kul
tūros vertybių apsaugos de
partamento (KVAD) direk
torės Dianos Varnaitės. 

nisterijoje viceministras Juo
zas Širvinskas susitiko su 
Švedijos instituto generaliniu 
direktoriumi Erlandu Ring-
borgu. Švedijos institutas, su
sipažinęs su „Čiurlionio insti
tuto" programos projektu, 
pasiruošęs bendradarbiauti su 
„Čiurlionio institutu", skirti 
metodinę bei finansinę pagal
bą (500 tūkst. Švedijos kronų 
— apie 250 tūkst. Lt), kviestis 
instituto darbuotojus stažuo
tėms Švedijos institute, siųsti 
į Lietuvą savo ekspertus. Beje, 
Švedija yra viena iš pirmųjų 
šalių, kurioje įsteigtos Lietu
vos kultūros atašė pareigos. 
Finansinės paramos taip pat 
tikimasi ir iš Lietuvos Respu
blikos vyriausybės. 

Susitikime su įvairių kul
tūrinių projektų vadovais, me
nininkais, reklamos eksper
tais pažymėta, kad ši institu
cija turi būti kuo naudingesnė 
Lietuvai. „Čiurlionio institu
tas" turėtų ne tik inicijuoti 
kultūrinius projektus, bet 
svarbiausia — užsiimti jų 
koordinavimu. 

Susitikimo metu nutarta 
rengti tęstinį seminarą „Lietu
vos kultūros meno sklaidos 
strategija", nes diskusijų metu 
dar daug kas turėtų paaiškėti. 
Todėl siekiama bendradar
biauti su įvairių kultūrinių 
projektų organizatoriais. Su
sitikime pabrėžta, kad orga-

rengti siūlyti Augustavo ka

lio paveldo sąrašą, kaip gam
tos ir technikos paminklą. 

Devynioliktojo amžiaus pir
moje pusėje statytas Augusta
vo kanalas sujungė Vyslą su 
Nemunu. Šio projekto tikslas 
— apeiti Prūsijos valdomą te
ritoriją ir patekti į Baltijos 
jūros uostus. Statybos darbai 
prasidėjo 1824 metais, buvo 
užbaigti 1838 metais. 

Dabar Augustavo kanalas 
su šliuzais, kitais kanalui 
priklausančiais statiniais įra
šytas į paminklų sąrašą ir yra 
vienas iš svarbiausių Lenkijos 
vandens technikos ir inžine
rijos istorijos objektų. Kanalo 
teritorija jungia trijų dabarti
nių valstybių — Lenkijos, Bal
tarusijos ir Lietuvos — pa
sienį. Čia ypač gražus, turis
tus patraukiantis kraštovaiz
dis. Tarptautinio seminaro da
lyviams buvo sudaryta reta 
proga garlaiviu perplaukti 
vieną iš pagrindinių turistinių 
trasų nuo Augustavo iki Pa-
nievo. 

Seminaro dalyvių praneši
muose apžvelgta Augustavo 
kanalo istorija, išskirtos kul
tūros, kraštovaizdžio vertybės. 
Ypač karšta buvo diskusija 
apie kraštovaizdžio išsaugo
jimą nuo besiskverbiančių sta
tybų, nebūdingos tam kraštui 
architektūros. 

Seminaro dalyviai pritarė 
sumanymui rengti dokumen
tus ir siūlyti, kad Augustavo 
kanalas būtų įrašytas į 
UNESCO reikšmingiausių pa
saulio paminklų. sąrašą. Pri
sidėti prie šio teikimo pakvies
tos Baltarusija ir Lietuva. 
(Elta) 

Brangintai ir mylėtai močiutei 

A. t A. 
EVAI PAŠKEVIČIENEI 

BANYTEI 
mirus, jos anūkę REGINĄ ŠLIAŽIENE ir jos Seimą, 

taip pat jos dukrą REGINĄ PATLABIENE su Seimą 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Juozas ir Rėdą Ardiiai 
Viktoras ir Ona Šilėnai 

A. t A. 
JULIUI RAULINAIČIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai IRENAI 
ir visai šeimai. 

Krikšto sūnus Kęstutis Šonta ir šeima 

Brangiam broliui 

A. t A. 
JULIUI RAULINAIČIUI 

mirus, ALGJ RAULINAITI ir artimuosius giliai 
užjaučia ir kartu liūdi 

Nijolė, Vida ir Algimantas Brolėnai 

A.tA. 
BIRUTĖ TERESĖ 

ALIŠAUSKAITĖ STONČIENĖ 
Gyveno Lietuvoje, Klaipėdoje. 
Po sunkios ir ilgos ligos mirė 1999 m. gegužės men. 

28 d., sulaukus 66 m. amžiaus. 
Gimė Meiliūnų km., Vištyčio valsč., Vilkaviškio 

apskrityje. 
Nuliūdę liko sūnus Raimundas su šeima, duktė Vir

ginija su šeima; sesuo Genovaitė Ališauskaite Lietuvoje 
ir brolis Amerikoje — Juozas Ališauskas su šeima; Ro
mas Kartavičius, pusbrolis su žmona Nelza bei kiti gi
minės. 

Velionė Teresė Birutė buvo a.a. Jono Stončiaus 
žmona. 

Velionė bus laidojama Lietuvoje 1999 m. gegužes 30 
dieną. 

Prašau gimines pasimelsti už velionės sielą. 
Nuliūdęs brolis su šeima. 

A. t A. 
JURŲ KAPITONAS INŽ. 

POVILAS LABANAUSKAS 
Mirė 1999 m. gegužės 28 d. Port St. Lucie, Florida, 

sulaukęs 90 metų amžiaus. 
Nepriklausomoje Lietuvoje buvo pirmojo Lietuvos 

karo laivo,.Prezidentas Smetona" kapitonas. Amerikoje 
baigė elektroninę inžineriją, dėstė Marąuette 
universitete, WI. Nuo 1951 iki 1984 metų dirbi Voice of 
America lietuvių skyriuje ir Pietų Amerikos Divizijoje. 
Šių metų vasario mėn. Lietuvos prezidento dekretu jam 
buvo įteiktas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 
m laipsnio ordinas. 

Liūdesyje liko giminės: sesuo Ona Minutkienė 
Lietuvoje, sesuo Liuda Jurėnienė su vyru Petru 
Kanadoje, brolis Vytautas su žmona Uogute Amerikoje, 
Stasys Labanauskas su žmona Lione Amerikoje, dr. 
Kostas Labanauskas su žmona Irena Lietuvoje. Sūnėnai: 
Mindaugas Labanauskas ir Juozas Norkus su šeimomis 
bei Algis Jurėnas. Dukterėčios: Danutė Karpavičienė, 
Julija Ruslienė, Sofija Hopkins, Teresė Avižienienė, Ona 
Polyak ir jų šeimos. 

Velionis buvo brolis a. a. Marijos Norkienės. 
Velionis bus pašarvotas Royal Palm Memorial Gar

delis, W. Palm Beach, FL. Maldos ir atsisveikinimas 
birželio 10 d., 10 vai. ryto. Numatytos Mišios Washing-
ton, D. C, Our Lady of Lourdes bažnyčioje birželio 12 d. 

Prašome pasimelsti už a. a. Povilo sielą. 
Nuliūdę seserys, brolis ir kiti giminės 

Mūsų mylima Mamytė, Močiutė, Sesuo, Uošvienė ir 
Draugė 

A-tA. 
EUGENIJA LUCIENĖ-LUTZ 
mirė 1999 m. balandžio 3 d. ir buvo palaidota balandžio 
12 d. Vokietijoje, Huettenfeldo kapinėse. Buvo veikli 
įvairiose organizacijose, priklausė Vokietijos ir Stuttgarto 
Moterų klubams ir buvo jų pirmininke. Buvo 
bendradarbė Vasario 16-osios gimnazijoje. Širdingai 
dėkojame kun. Dėdinui už ligonės lankymą ir maldas 
koplyčioje bei dalyvavusiems kunigams; solistei Nelei ir 
Arvydui Paltinams už giesmes. Atsisveikinimo žodžius 
tarusiems direktoriui A. Smitui, Irenai Timpa, Romuvos 
LB apylinkės pirmininkei, ir skautams. Nuoširdi padėka 
Jonui Vaicekauskui už globą, giminėms ir draugams už 
gėles ir pareikštą užuojautą. 

Liūdi sūnus Alfredas Lutz su žmona Ute, 
anūkai Kai Linas ir Jan Vitas; duktė Zita ' 
Dubaualdenė su vyru Ignu, anūkais Zitute ir 
Ignuku. 

A. t A. 
JULIUI RAULINAIČIUI 

Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
IRENĄ, dukrą JŪRATĘ, sūnus ARVYDĄ ir SIGITĄ, 
brolį ALGI, jų šeimas ir artimuosius. Liūdime kartu su 
jumis. 

Los Angeles ateitininkų šeima 

A.tA. 
LIUDUI KAIRIUI 

mirus, jo žmonai NIJOLEI, dukroms DAIVAI ir 
ŽIBUTEI bei jų šeimoms, reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Ramunė ir Vincas Lukai 
Danguolė Kviklytė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Neris Šimkus, Orland 
Park, IL, savo gimtadienio 
švente (birželio 2 d.) pasidali
no su „Draugu", atsiųsdamas 
100 dol. auką, kaip jis 
laiškelyje rašo: „vietoj pasi
linksminimų, siunčiu paramą 
dienraščiui". Sveikiname ma
lonų skaitytoją su brandaus 
amžiaus sukaktimi ir dė
kojame už dovaną. Juk „Drau
gas" šįmet švenčia 90 metų 
gimtadieni, tad ši dovana dar 
prasmingesnė! 

Čikagos ir apylinkių atei
tininkų Šeimos šventė ir 
Ateitininkų namų gegužinė 
vyks sekmadienį, birželio 6 d. 
Šventė prasidės 9 vai. r. šv. 
Mišiomis Pal. Jurgio Matulai
čio misijoje, Lemonte. Po Mi
šių bus trumpa akademinė 
programa PLC didžiojoje sa
lėje. Paskui visi kviečiami į 
Ateitininkų namus pietums ir 
pabendravimui pavasario pa
puoštoje Ateitininkų namų 
aplinkoje. 

Manigirdo Motekaičio for
tepijono studijos mokinių kon
certas įvyks šį penktadienį, 
birželio 4 d., 7 vai. v. Jaunimo 
centro salėje. Po koncerto — 
kavutė. Įėjimas veltui — visi 
maloniai kviečiami atsilanky
ti. 

Kviečiama talka: šešta
dienį, birželio 5 d., vėl bus 
kraunami „Saulutės", Lietu
vos vaikų globos būrelio, siun
tiniai. Galintys padėti, pra
šomi rinktis PLC apatinėje 
mašinų pastatymo aikštelėje 
9:45 vai. r. Bus apie 300 dėžių. 
„Saulutė" dėkoja anksčiau pa
dėjusiems ir tikisi, kad šį 
kartą vėl atsiras galinčių atei
ti į talką. 

I LAISVĘ FONDAS 
STUDIJŲ DIENOS 

ANYKŠČroOSE 

J laisvę fondo lietuviškai 
kultūrai ugdyti Lietuvos sky
rius šią vasarą rengia aštun
tąsias studijų dienas. Jos bus 
Anykščiuose birželio 23-27 d. 
Pagrindinė studijų tema — 
bendruomenė Lietuvoje: is
torinė patirtis ir perspekty
vos". Kadangi tuo metu Lietu
voje bus nemažas skaičius be
silankančių užsienio lietuvių, 
norime pateikti nors keletą 
šių studijų dienų programos 
punktų. 

Su paskaitomis ir praneši
mais dalyvaus: dr. Kazys 
Ambrozaitis — Jstorinis Bir
želio sukilimo palikimas"; 
prof. dr. Kęstutis Skrupskelis 
— „Kritinė istorija ir 1941 m. 
sukilimas"; Valentinas Mite 
(Laisvosios Europos radijas) 
— „Spaudos įtaka bendruo
menes raidai"; amb. dr. Vytau
tas Dambrava — „Nesibai
gianti rezistencija: 25 metai 
be Juozo Brazaičio". Taip pat 
su paskaitomis (tuo tarpu te
mos nežinomos) dalyvaus prof. 
R. Grigas, doc. R. Stačiokas, 
dr. Kajetonas Čeginskas. Sim
poziume, kurio tema yra Jfci-
niasklaida ir jaunimo verty
bes", dalyvaus Auksė Balčytie
nė (VDU), Petras Kimbrys 
(„Naujasis židinys"), Kęstutis 
Masiulis (VU), Vaidotas Žu
kas (Lietuvos radijas). 

Šeštadienio (06.26) vakare 
bus poeto Bernardo Brazdžio
nio kūrybos vakaras ir koncer
tas Numatytos kelios išvykos 
\ istorines Anykščių apylinkes 
ir j klojimo teatro spektaklį. 

Šias studijų dienas rengia 
JLF Lietuvos filialo valdyba, 
kurios pirmininku yra Benius 
Mažeika. Prie rengimo darbų 
prisideda ir Anykščių meras 
S. Nefas, kuris pasiūlė net ir 
pagrindinę studijų dienų 
temą. J # R 

T. marijonų provincijolas 
kun. Donai d Petraitis, MIC, 
šiandien išvyksta į Romą, o 
vėliau vyks į Lenkiją, kur da
lyvaus ypatingose iškilmėse: 
popiežius Jonas Paulius II 
pastoracinio vizito į Lenkiją 
metu paskelbs palaimintai
siais 108 lenkus kankinius, 
žuvusius nacių režimo metais. 
Toje kankinių grupėje yra ir 
du marijonai kunigai: Antho-
ny Leszczewicz ir George Kas-
zyra, nužudyti Gudijoje 1943 
m. provincijolas į Čikagą su
grįš liepos 6 d. 

Anglų kalbos pamokos 
Marąuette Parko apylinkėje. 
Registracija pradedantiems 
bus St. Adrian mokykloje, 
7014 S. Washtenaw, ketvirta
dienį, birželio 3 d., 7 vai. vak. 
Pamokos vyks antradieniais ir 
ketvirtadieniais, nuo 7 iki 9 vai. 
vakarais, pradedant birželio 8 
d. Informacijos teikiamos tele
fonu (skambinti SWOP): 773-
471-8208. 

Šv. Kazimiero seserys 
kviečia visus dalyvauti Mi
šiose jų koplyčioje — moti
niškame name — šeštadienį, 
birželio 5 d., 9:30 vai. r., 
meldžiant Viešpatį, kad Moti
na Marija Kaupaitė būtų pas
kelbta palaimintąja. Mišias 
aukos kun. Antanas Zaka
rauskas, Lietuvos Vyčių ka
pelionas. Bus visiems gera 
proga pasimelsti prie Motinos 
Marijos sarkofago, kuriame il
sisi jos palaikai. Reikia vieno 
stebuklo, kad Motina Marija 
būtų paskelbta palaimintąja. 
Daug malonių buvo sutejktą. 
per jos užtarimą ir šiuo metu 
Bažnyčia peržiūri tris iš tų su
teiktų malonių. 

„Ūlos" ansamblio koncer
tai Lemonte ir Čikagoje buvo 
labai sėkmingi ir sutraukė 
nemažai žiūrovų. Spalvinga ir 
įdomi tautinių šokių, dainų ir 
vaikų žaidynių pynė bei jauni
mo kanklių melodijos buvo 
publikos palydėtos gausiais 
plojimais. Koncertų žvaigždė 
buvo kanklių solistė Kristina 
Kuprytė. Ji taip pat kankliavo 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje sekmadienį, 11 vai. 
Mišių metu. 
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MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Kas išsižada Dievybės ir sa
vo tautos, tas yra ligonis. Jis 
pasveiks, kai ligos krizė pra
eis. Neskink lengvabūdiškai 
tautos žiedo, kuriam nuvytus 
meti į purvą. Nieko nedaryk, 
kol rimtai neapgalvoji, kad po 
kai kurio laiko nereikėtų dva
sioje stipriai atgailauti. Jei no
ri, kad tavo įsitikinimus kiti 
pagerbtų, rimtai pagerbk ir jų 
įsitikinimus, nors jie tau atro
dytų ir juokingi. Nesibįjok 
sveikos kritikos; juk tu savo 
drabužius irgi laikas nuo laiko 
išdulkini. Tegul apie tave kal
ba ne tavo liežuvis, bet tavo 
darbai. Tavo gimtosios žemės 
akmenėlis yra brangesnis už 
svetimos žemės aukso gabalą. 

Muzikas Juozas Bertulis 

,Ūlos" ansamblio kanklininkė Kristina Kuprytė Nuotr. B. K r o n i e n ė s 

•Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų draugijos ge
gužinė vyks sekmadienį, bir
želio 6 d., 12 vai. po pietų 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 
St. Bus skanaus lietuviško 
maisto, loterija, šokiai. Gros K 
Ramanausko orkestras. Visus 
maloniai kviečiame pasilinks
minti ir pabendrauti. Narius 
prašome atnešti loterijai fantų. 
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mokykla i e i k o mokytojų 
kitiems mokslo metams. Susi
domėję skambinkite mokyklos 
vedėjai tel. 630-832-6331. 

• ALMOS FONDUI a.a. 
Henriko Varanecko, Chicago, 
IL, mirusio 1999 m. balandžio 
7 d., atminimą pagerbdami, 
giminės, draugai ir pažįstami 
suaukojo $600, kuriuos per
siuntė žmona Danutė Vara-
neckienė. Knights ofColum-
bus, Sunny Hills, FL, per kun. 
Leonardą Musteikį atsiuntė 
$180. A.a. Benedicto Povi-
lavičiaus atminimą pagerb
dama, Irena Ulpa, South Bos
ton, MA, aukoja $25. Dėko
jame! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Tax I.D. 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui ir siųsti 
2711 West 71 St. Chicago tL 
60629. MI 

• Legaliai dar gal ima 
išrūpinti „Sočiai security". 
E. Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. (ik.) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SPulMki RA, Chicago, 0.60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalines bylos 

6247 SJEedsie Avenue 
Chicago, DL, 60629 
TeL 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Še*ta«L9vj-. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

4636 W. 63 Street 
CbJcaio,IL 60829 

(Skersai gatves noo .Draugo") 
TeL 773-884-0100. 

TeL S30-Z57-0J00, Lement, IL 

Boružė. Piešė Kristina Kairelrte. 

SUGRIŠK, PAVASARĖLI 

Dundėk, griaustini, du du 
du, 

Pabusk, upeli, po ledu. 
Sugrįšk, pavasarėli. 
Purienos, skleiskit taureles, 
Linksmai užtraukit 

daineles, 
Strazdai ir vyturėliai! 

Liūliuokit, lankos, nuo 
gėlių, 

Pagrok, žiogeli, sparneliu, 
Bitele, lėk į puotą: 
Jau nėr medučio aviliuos, 
Žaliuos pavasario šiluos 
Dūzgėki vėl ratuota! 

Kvepėkit, girios, lig rudens, 
Ir kilkit dirvoj iš želmens, 
Javų laukai auksiniai, 
O tarp marguojančių laukų 
Lelijos žiedo puikumu 
Žydėk, laisva Tėvyne! 

Viktoras Šimaitis 
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• Ieškau draugų Marytės 
ir Lionia Novikov, gyvenusių 
Klaipėdoje, Gintaro g-vė 9, 
bendrame bute su Regina Jot-
kute-Lazukina ir sūnumi Vaidu 
apie 1965-66 metus. Prašau 
skambinti Reginai tel. 310-
451-3032 (d.) arba 310-394-
6081 (n.). Adresas: 1234 3rd 
St. Promenade # 5, Santa 
Monica. CA 90401. 9/107 

LEKIANTIS LAIVAS 

Kartą gyveno trys broliai. 
Jie norėjo pastatyti laivą. Jau
niausias ir geriausias davė se
neliui valgyti ir senelis pa
statė jam laivą. Jaunuolis 
plaukė tuo laivu, norėdamas 
pamatyti pasaulį. Sutiko įvai
rių žmonių. Taip jie atvyko į 
vieną didelį miestą. Čia kara
liaus buvo paskelbtas konkur
sas laimėti princesę. Tris dar
bus jam reikėjo atlikti. Jam 
padėjo jo draugai. Tuos atli
kus, davė daugiau darbų. Kai 
visi darbai buvo atlikti, jis no
rėjo atlikėjus nužudyti. Bet 
karaliui ir tas nepasisekė, jie 
liko gyvi. Jis laimėjo princese 
ir laimingai gyveno. 

Aušra Buiėnaitė, 
7 kl. mokinė, 

Čikagos lit. m-la 

MANO ŠUNELIUKAS 
(Pabaiga) 

Tanga mielas ir draugiškas 
šuo. Bet kartais jis mums pa
rodo, kad turi laukinio žvėries 
kraujo. Kai lauke sutinka kokį 
šunį, pykdamas ir niršdamas 
puola pastarąjį. Kadangi jis 
labai stiprus, su juo pasivaikš
čioti eina tėtė, nes tik jis 
įstengia sulaikyti Tanga nuo 
kovos su kitais šunimis. Kuo 
priešininkas didesnis, tuo 
Tangai įdomiau. Į mažus šu
nelius jis nekreipia dėmesio. 

Tanga yra įkandės keliems 
žmonėms. Tris sužeidė itin 
stipriai. Kartą yra įkandės ir 
man pačiai. Mes žaidėme ka
muoliuku. Kai vėliau norėjau 
jį paimti, Tanga man jo ne
davė, pradėjo urgzti ir puolė 
mane. Kai atbėgo mama, jis 
jau buvo spėjęs man įkąsti į 
ranką (bet nestipriai). Mama 
pradėjo spiegti, tada Tanga 
pasitraukė. Niekad nebelendu 
prie jo taip įžūliai, kaip tą
kart, nes niekad nežinai, ką 
jis pagalvos, tas vilkas. 

Negalvokit, kad Tanga kaž
koks baisuolis. Aš jį vis vien 
labai myliu. 

Milda Arcikauskaite, 
Vilnius 

VARLES IR JAUČIAI 

Varguoliai kenčia, kai di
džiūnai pešasi. 

Varlė, prie pelkės sykį jau
čių dvikovą pamačiusi, tarė: 
„Tai nelaimė gresia mums!" 
Kita ir klausianti: .Kodėl? Juk 
jaučiai šie čia dėl valdžios tar
pusavyje grumiasi, o Šiaip juk 
jie toli nuo balų vaikščioja". — 
„Bet pralaimėjęs pasitraukti 
privalės, įlindęs kur į pelkę, 
kad žaizdas užgydytų, kietom 
kanopom ir sutraiškys mus vi
sas. Taip jaučių dukulys ir 
mūsų daliai atsilieps*. 

Fedras 

VĖJO GALYBĖ 
(Lietuvių tautos mitologija) 

Ėjo kažkur žmogelis savais 
reikalais. Beeidamas pamatė 
po krūmu gulintį žmogų dide
liais ūsais ir tarėjam: 

— Ko taip raivais (nenorėti 
ko daryti)? Mesk tinginį ir kel
kis! Matai, kad laikas bran
gus. 

— Aš esu vėjas. Duok man 
ramybę ir eik tolyn nuo čia! 

Kai žmogus nesiliovė (ne
nustojo) žadinęs, tada tas vė
jas, pakėlęs ranka vieną ūsą, 
papūtė truputį pro lūpas ir, 
vėl ramiai atsiguldamas, rūs
čiai (piktai) pridūrė: 

— Eik tik tolyn, išnyk iš ma
no akių! 

Žmogelis daugiau nieko ne
besakęs, nuėjo toliau. 

Bet, parėjęs namo, kaip jis 
nustebo, kartu ir nusigando:' 
jo trobelė aukštyn kojomis ap

versta ir viskas išdarkyta. Su
prato žmogelis, kad tas vėjas, 
kai pūstelėjo, gulėdamas po 
krūmu, — suvertė jo trobelę. 
Mat supyko, kam iidriso ža
dinti. 

Tai tokia vėjo galybė. 

KNYGNEŠIAI 

Knygnešiai buvo svarbūs, 
nes jie nešė knygas ir laik
raščius lietuviams. Vaikai tuo 
būdu galėjo išmokti skaityti. 
Knygnešiams buvo labai sun
ku iį darbą atlikti, nes buvo 
labai daug rusų kareivių, ku
rie juos gaudė. Ai labai mėgs
tu visas lietuviškas knygas. 
Man patinka trumpos ir ilgos 
pasakos, labiausiai apie nykš
tukus. 

NidaVidutytė 

Knygnešiai Lietuvai buvo la
bai reikalingi, kai rusai buvo 
uždraudę lietuvišką spauda. 
Man labai patinka visos lietu
viškos knygos. Man patinka 
plonos ir storos knygos, ypač 
detektyvinės. 

Vilti. Meilute 

Kai rusai Lietuvoje buvo už
draudę spausdinti lietuviškas 
knygas ir laikraščius, knyg
nešiai jas nešė į Lietuvą ii 
Prūsų. Man patinka visokiau
sios knygos. 

Tadas Rimkus 
Baltimorės Karaliaus Min

daugo lit. m-los mokiniai 
(•Mūsų metai*) 

LINKSMIAU 

— Tėveli, duok pinigu. No
riu nueiti į zoologuos sodą ir 
pasižiūrėti į smauglį. 

— I smauglį? Imk didina
mąjį stiklą, eik į darią ir pasi
žiūrėk į slieką. 

Darželio auklėtoja rodo pirš
tinę ir klausia: 

— Kieno šita pirštinė? 
— Ji panaši į mano, — sako 

Sigutė, — bet negali būti ma
no, nes ai ją pamečiau. 

— Kaip tavo mama suprato, 
kad šį rytą nesiprausei? 

— Pats kaltas, pamiršau su
šlapinti muilą. 

— Audriuk, ko tu toks liūd
nas? 

— Švarkelį pradeginau. 
— Ar didelė skylė? 
— Tik apykaklė liko... 

1879 m. Ukmergės apskri
tyje, Kurklių valsčiuje, Užune-
vėžio kaime, gimė Steponas 
Kairys, Lietuvos Tarybos na
rys, 1918 metų Nepriklauso
mybės akto signataras, VLTKo 
pirmininkas. Mirt 1964 JOJ. 16 
New Yorke. 120 metų sukak
tuvės. 

VAIDUOKLIU PASAKA 

Halkmeen vakarą grupė 
vaikų ėjo savo rajone pasirink
ti saldainių. Vienos gatvės ga
le vaikai pamatė seną, apleis
tą namą, kuriame jau daug 
metų niekas negyveno. Vaikai 
tarp savęs tarėsi, kad būtų 
įdomu pažiūrėti kas ten viduje 
yra. Kurstė vienas kitą, kuris 
ii jų būtų pirmutinis, kuris 
įeitų į namą. Vienas didesnis 
berniukas įėjo, o po jo ir visi 
kiti. Jie matė daug senų, dul
kinų baldų, bet nė vienos .dū
šios" (nė vieno gyvo žmogaus). 
Gal kas nors galvojo, kad tas 
namas priklauso senai raga
nai. Niekas jos nematė. Jie i i 
lėto perėjo abu namo aukštus. 
Jau buvo pasiruošę išeiti, kai 
išgirdo keistą garsą ir jiems 
pasirodė sulinkusi, raukšlėta, 
negraži senutė. Visi vaikai la
bai išsigando. Bet senutė pa
prašė vaikus nusiraminti ir 
jos netrijoti. Ji atnešė jiems py
ragaičių ir papasakojo savo 
gyvenimą. Jos vyras mirė ir ji 
liko viena. Ji buvo labai netur
tinga, todėl nebuvo ii ko namo 
taisyti. Jai buvo liūdna vienai 
gyventi. Vaikai prižadėjo su
grįžti, ją aplankyti ir padėti 
namą sutvarkyti. 

Andrius Juška, 
9 kl. mokinys 

Čikagos lit. m-la. 

GALVOSŪKIO NK. 147 
ATSAKYMAI 

f.. ĮP»-
1. Jonava, 2. Alytus, 3. Ba

sanavičius, 4. Lyduvėnai, 5. 
Ona, 6. Naumiestis, 7. Sauer-
veinas, 8. Kovas, 9. Ieva, 10. 
Skuodas. Kalbininkas Jab
lonskis. 

GALVOSŪKIO NK. 148 
ATSAKYMAI 

1. Gandras. 2. Kiškis. 3. 
Meška. 4. Tigras. 5. Antis. 6. 
Dangus. 7. Pinavįja. 8. Slys. 
9. Nemunas. 10. Ieva. 11. Sau
lė. 

GALVOSŪKIO NR. 149 
ATSAKYMAS 

Galvosūkio atsakymas: 
Mylėk Dievą visa širdimi. 

GALVOSŪKIO NR. 150 
ATSAKYMAI 

1. Nuo Baisogalos iki Mai
šiagalos oro keliu yra 120 km. 
S. Dainoje minimi Klausučiai 
yra į pietų vakarus nuo Birtų 
ui 4 km. Kiti Klausučiai yra į 
šiaurės vakarus nuo Vilka
viškio ui 8 km. Tretieji Klau
sučiai yra netoli Nemuno ir 
Dubysos, iki Kauno apie 38 
km. 8. Krekenava yra tarp Pa
nevėžio ir Kėdainių. 4. Dai
noj* minimas Krinčinas yra į 
rytus nuo Pasvalio. 5. Mieste
lis Sūduva yra Sūduvos šalyje, 
į šiaurę nuo Vilkaviškio. 

PAGALVOKITE NR.1 

L Nuo kada egzistuoja .me
ridianai"? 2. Kur yra Green-
wich vietovė? S. Kiek ant iš
mes gaublio turime viso me
ridiano linįjų. Atsiuntė kun. 
dr. E. Gerulis. 4. Didelė šei
myna matai tesuvalgo. 5. 
Dieną kaulus nešioja, o naktį 

žiopso, i . Kas yra atominė 
bomba? Kitaip sakant, kas ją 
sudaro? 7. (Žiūrėkite brėžinė-
h*). Sekdami luujomis, raskite 
du keturženklius skaitmenis 
ir jų sumą, taip pat susida
rančią ii keturių skaičių. Du 
kartus pavartoti to paties 
skaitmens negalima. Sudarė 
V.G. 8. Kas išrado pirmąjį 
garu varomą laivą? 

Slibinas Piese Rieardas 
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