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Izraelio ambasadorius: Lietuva 
— karo nusikaltėlių rojus 

Vilnius, birželio 22 d. 
(BNS) — JAV žydų bendruo
menių sąjungos ir Lietuvos 
žydų bendruomenės vaka
rienėje Vilniaus Rotušėje pir
madienį vakare Izraelio am
basadorius Baltijos, valstybėse 
Oded Ben Hur pareiškė, kad 
karo nusikaltėliai Lietuvoje 
jaučiasi lyg rojuje". 

Daugiau kaip 200 žmonių 
vakarienėje ambasadorius ap
žvelgė žydų problemas Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje. 

Pasak 0. Ben Hur, Baltijos 
valstybėms bus nelengva inte
gruotis į Europą, j e i jos neat-
siskaitys su praeitimi, atvirai 
neįvardins to, kas įvyko". 

„Nesulaukiame, kada paga
liau bus imta teisti karo nusi
kaltėlius, kurie čia jaučiasi lyg 
rojuje. Lietuvos prezidentui 
sudarius dvilypę komisiją pra
eičiai tirti, iš esmės statomas 
lygybės ženklas tarp nepalygi
namų dalykų •— nacių ir so
vietų nusikaltimų", pažymėjo 
Izraelio ambasadorius. 

Pernai rugsėjį prezidento 
Valdo Adamkaus sudaryta 
tarptautinė komisija nacių ir 
sovietų okupacinių režimų ju-
sikaltimams Lietuvoje įver
tinti renkasi du kartus per 
metus ir kontroliuoja, kaip dvi 
specialistų darbo grupės tiria 
holokausto ir sovietų okupaci
jos metais vykdytus nusikalti
mus. 

160 JAV žydų bendruome
nių sąjungos atstovų šią savai
te vieši Vilniuje, kur domisi 
savo tautiečių Lietuvoje praei
timi ir dabartimi. Jie pagerbė 
holokausto aukas Paneriuose, 
aplankė buvusį Vilniaus getą, 
žydų bendruomenę, Gaono 
muziejų. 

Vakarienės metu kalbėjęs 
JAV ambasadorius Lietuvoje 
Keith C. Smith pabrėžė iš
skirtinę šio JAV žydų vizito 
reikšmę. „Atvykote iš val
stybės, kurioje žydai aktyviai 
reiškiasi politikos, kultūros, 
ekonomikos srityse, į valstybę, 
kur praeityje klestėjo ryš
kiausias žydų kultūros lopšys, 
į valstybę, kurioje II pasauli

nio karo metais išžudyta be
veik visa bendrija. Todėl ypač 
svarbus jūsų bendradarbiavi
mas su čia likusiais", kalbėjo 
JAV ambasadorius. 

Lietuvos 
diplomatus 

nustebino Izraelio 
pareigūno kalba 

Lietuvos diplomatams 
„sunku patikėti", kad Izraelio 
ambasadorius galėjo išvadinti 
Lietuvą karo nusikaltėlių ro
jumi. „Jei Izraelio ambasado
rius iš tiesų taip pasakė, tai 
keltų didelį nusistebėjimą jo 
neatsakingais ir nepagrįstais 
apibendrinimais", sakė Užsie
nio reikalų ministerijos parei
gūnas. 

Lietuvos diplomatijai nesu
prantamas toks pareiškimas, 
nes pastaruosiuose susitiki
muose su ambasadoriumi O. 
Ben Hur buvo dalykiškai dis
kutuojama, abiem pusėms pri
pažįstant objektyvius Lietuvos 
teisėsaugininkų sunkumus ir 
teigiamas pastangas tiriant 
karo meto nusikaltimus. 

„Lietuva supranta morali
nę atsakomybę ir būtinybę pa
traukti baudžiamojon atsako
mybėn bei nuteisti visus karo 
nusikaltėlius, esant įrody
mams dėl padarytų nusikalti
mų ir remiantis Lietuvos įsta
tymais", pažymėjo pareigūnas. 

Jis pabrėžė, kad tirdami 
tokias bylas, Lietuvos teisė
saugininkai bendradarbiauja 
su JAV ir Kanados kolegomis. 

Nuo 1993 m. į Lietuvą su
grįžo šeši lietuviai, kurie buvo 
apkaltinti bendradarbiavę su 
naciais ir deportuoti iš JAV 
arba išvyko patys, nelaukda
mi deportacijos. Du iš jų Lie
tuvoje buvo apkaltinti civilių 
gyventojų genocidu ir iškeltos 
baudžiamosios bylos, bet teis
mas sustabdė jų nagrinėjimą 
dėl pernelyg silpnos kaltina
mųjų sveikatos. 

Pasak Lietuvos pareigūno, 
panašūs Izraelio atstovų pa
reiškimai „tikrai nepalengvi-

L i e t u v o s v i s u o m e n ė p r i t a r i a 
sov ie t in ių skulptūrų p a r k u i 

na karo nusikaltimų tyrimo". 

Buvęs premjeras rūpinasi pinigų 
reforma 

Vilnius, birželio 21 d. 
(BNS) — „Nuoširdžiai prašau 
nekeisti praėjusiais metais ofi
cialiai paskelbtos nuostatos 
dvejiems metams atidėti lito 
perorientavimą, nes dar tebe
jaučiamas ir Rusijos krizės, ir 
nuvertėjusio euro spaudimas 
nacionalinei valiutai", rašo bu
vęs ministras pirmininkas 

* „Seimo LDDP frakcija 
tikisi, kad devintoji Lietu
vos Respublikos vyriausybė 
dirbs savarankiškai, priims 
tik gerai apgalvotus ir pama
tuotus sprendimus, kurių ne
reikės keisti ir tikslinti, kaip 
neretai buvo daroma Gedimi
no Vagnoriaus laikais", sako
ma Eltai perduotame pareiš
kime. Opozicįją nustebino bu
vusio premjero rūpestis vals
tybinės valiutos likimu, nors, 
kaip pastebima pareiškime, jo 
vyriausybės narys Algirdas 
Šemeta žadėjo lito atsisakyti 
ir greitai Lietuvoje įvesti eu-
rus. LDDP frakcija, abejoda
ma buvusio premjero nuošir
dumu, neatmeta galimybės, 
kad tokiais pareiškimais jis 
siekia sukelti visuomenės ne
pasitikėjimą naujuoju minist
ru pirmininku Rolandu Paksu 
ir jo komandos nariais. EU« 

Gediminas Vagnorius pirma
dienį išplatintame kreipimesi 
į prezidentą, vyriausybę ir 
Lietuvos banką. 

Kreipimosi autorius teigia, 
jog „tokioje įtemptoje tarptau
tinėje situacijoje bet koks po
litinis ketinimas artimiausiais 
metais prisiliesti prie lito gali 
išprovokuoti ažiotažą su sun
kiomis finansinėmis pasek
mėmis". 

G. Vagnoriaus vyriausybė, 
pasak kreipimosi, buvo pa
skelbusi, kad lito atsiejimas 
nuo JAV dolerio atidedamas 
iki 2001 metų. 

„Nors per pastaruosius me
tus šalies užsienio rezervai 
padvigubėjo, o einamosios są
skaitos deficitas šiemet pra
dėjo mažėti, dar išlieka nepa
lankus momentas keisti pi
nigų sistemą", rašo G. Vagno
rius. 

Rūpestį buvusiam premjerui 
kelia Lietuvos banko ir Fi
nansų ministerijos vadovų 
ketinimai dar šių metų antrąjį 
pusmetį priimti sprendimus 
dėl lito perorientavimo ir jau 
kitais metais susieti litą su 
JAV dolerio ir euro krepšeliu. 

Seimo narys G. Vagnorius 
yra valdančiosios konservato-

Nuotr.: Lietuvių fondo Pelno skirstymo komisijos nariai su Lr vadovybe — <sedi iš kaires' Reda Pliūrienė, Ra
munė Lukienė, LF Valdybos pirmininkė Rūta Staniuliene, Daiia Puškonenė ir Ramoną Steponavičiūtė; (stovi) 
Kęstutis Ječius, LF Tarybos pirmininkas Algirdas Ostis, LF sekretorė Alė Razmienė, Pelno skirstymo komisijos 
pirmininkas Antanas Razma, Garbės komisijos pirmininkas Jonas Valaitis ir Vytas Narutis. 

Daugiau kaip 800,000 dolerių — Lietuvoje... 
lietUVybėS išlaikymui * Žemės ūkio mašinomis 

sutrikdė eismą, keli šimtai 
žemdirbių visą pirmadienį 
reikalavo vyriausybės nedel
siant atsiskaityti už pernai 
priduotus cukrinius runkelius, 
taip pat nepanaikinti Joniškio 
runkelių supirkimo punkto, o 
rajono kaimo rėmimo fondui 
skirti daugiau lėšų. Žem
dirbiai taip pat reikalauja di
desnių mėsos supirkimo kai
nų, apriboti visos žemės ūkio 
produkcijos įvežimą į Lietuvą, 
didinti paramą žemės ūkiui. 
Nors vyriausybė jau pervedė 
10 mln. litų įsiskolinimams už 
pernai supirktus cukrinius 
runkelius padengti, Joniškio 
žemdirbiai antradienį tęsia 
protesto renginį. Kelią Šiau-
liai-Ryga užtvėrė šimtas že
mės ūkio mašinų. Jei žem
dirbiai nesulauks asmeninio 
valdžios vyrų dėmesio, jie 
žada važiuoti į Vilnių. 

* Seimo opoziciniu frak
cijų atstovai antradieni kate
goriškai sukritikavo ketini
mus pritarti Lietuvos karių 
dalyvavimui tarptautinėje tai
kos operacijoje Kosove. Social
demokratų frakcijos seniūnas 
Aloyzas Sakalas klausė: kas 
atsakys už galimas netektis ir 
ar Seimo nariai turi teisę rizi
kuoti nors vieno jaunuolio gy
vybe? Jis abejojo, ar valstybės 
ižde yra pakankamai pinigų 
šiai užduočiai paruošti. LDDP 
frakcijos narė Sigita Burbienė 
teigė, kad karių siuntimo į Ko-
sovą lėšas galima tinkamai iš
leisti ir Lietuvoje, kur trūksta 
pinigų švietimui ir kitoms sri
tims. Pasak jos, kariai veržia
si būti savanoriais, vedini no
ro užsidirbti pinigų. Konserva
torių frakcijos atstovas Audro
nius Ažubalis ragino opoziciją 
įsisamoninti, „kad pasaulis 
dabar jau ne tik gimtasis 
kraštas ar ulycia". Lietuvių 
dalyvavimas operacijoje kai
nuotų nuo 1 iki 1.5 mln litų. 

* Nežinomi asmenys pneu
matiniu šautuvu apšaudė 
JAV gyvenančio verslininko 
Josepho Kazicko pastatą Vil
niuje. Pirmadienio vakarą Vil
niaus vyriausiajam policijos 
komisariatui J. Kazicko pa
statą prižiūrintis asmuo pra
nešė, kad pastato pirmajame 
aukšte esančiuose šešiuose 
languose aptiko skylutes, ku
rios panagios į pneumatinio 
šautuvo kulkų paliktas žymes. 
Pasak VRM. į įvykio vietą at
vykę pareigūnai languose rado 
26 vieno milimetro dydžio 

Birželio 12 dieną įvykusia
me Lietuvių fondo (LF) Pelno 
skirstymo komisijos posėdyje 
buvo paskirstytos lietuvybei 
remti lėšos — 883,224 dole
riai. 

Didžiausios sumos Lietuvoje 
atiteko Rytų Lietuvos mokyk
lų mokytojams remti — 
80,000 dol.; Kauno Technologi
jos universitetui — 10,000 dol. 
ir AP.P.L.E. Lietuvos pedago
gų kvalifikacijos kėlimo kur
sams — 8,000 dolerių. 

Kadangi Lietuvių fondo pa
grindinė paskirtis yra lietu
vybės išlaikymas už Lietuvos 
ribų, stambiausios sumos bu
vo paskirtos užsienio lietuvių 
darbams: 60,800 dolerių — 
žiniasklaidai; 60,000 dol. — 
JAV lituanistinėms mokyk
loms; po 40,000 dol. — lietu
vių veiklos centrams — Jauni
mo centrui Čikagoje, Pasaulio 
lietuvių centrui Lemonte ir 
Philadelphijos Lietuvių na
mams. 

18,000 dolerių buvo skirta 
Mažosios Lietuvos enciklope
dijai leisti; 11,300 dol. — 
Lietuvių operai Čikagoje. 

Po 10,000 dolerių gaus Mai
ronio lituanistinė mokykla. 
Pasaulio lietuvių archyvas, 
University of Washington 
(Baltic Studies programa), Va
sario 16-osios gimnazija Vo-

* Vokietijoje viešintis Sei
mo pi rmininkas Vytautas 
Landsbergis įrodė savo strate
ginį mąstymą, Berlyne du sy
kius šachmatais aplošdamas 
Vokietijos vidaus reikalų mi
nistrą Otto Schilly. Susitiki
mas prie šachmatų lentos, da
lyvaujant būriui žurnalistų, 
įvyko Šarlotenbergo parke 
prie balto marmurinio obelis
ko, skirto Kovo 11-osios Ne
priklausomybės aktui. 

* Prez identas Valdas 
Adamkus pasveikino išei
vijos rašytoją Algirdą Lands
bergį 75 metų sukakties pro
ga. „Ilgametė kūrybinė veikla, 
knygos, straipsniai, dramos ir 
eilėraščiai tapo ne vien Jūsų 
talento, bet ir visos mūsų tau
tos kultūros dalimi, įtaigiai at
spindinčia žiaurius besibai
giančio amžiaus įvykius", ra
šoma Lietuvos vadovo sveiki
nimo telegramoje. <EIU> 

rių partijos valdybos pirminin
kas. Norint perorientuoti litą. 
bus būtinas ir Seimo pritari
mas. . 

kietįjoje. 
Tikėdamas, kad ateityje bus 

išugdytas Lietuvai ir lietu
vybės išlaikymui už jos ribų 
susipratęs ir išsilavinęs jauni
mas, fondas 104,442 dolerių 
paskyrė Lietuvos studentų, 
besimokančių už jos ribų, sti
pendijoms. 60,765 doleriai ati
teko išeivijos studentų studi
joms. 

Antanas Razma 
LF Pelno skirstymo komisijos 

pirmininkas 

Lietuvių, lenkų 
ir ukrainiečių karių 
būry 8 — \ taikos žygį 

Kosove 
Briuselis, birželio 21 d. 

(PAP-BNS) — NATO generali
nis sekretorius Javier Solana 
pasveikino Lenkijos idėją pa
siųsti į Kosovą savo batalioną, 
kuriame dalyvaus Lietuvos ir 
Ukrainos kariai. 

Apie tai pranešė Lenkijos 
užsienio reikalų ministras 
Bronislaw Geremek po susiti
kimo su J. Solana Budapešte, 
kur vyksta tarptautinis NATO 
seminaras. 

Pasak B. Geremek, NATO 
generalinis sekretorius parodė 
susidomėjimą planais pasiųsti 
į Kosovo provinciją Lenkijos ir 
Ukrainos batalioną bei nedi
delį karių būrį iš Lietuvos. Su
sitikime dalyvavęs Lenkijos 
gynybos ministras Janusz 
Onyszkiewicz teigė, jog bata
lionas, tikriausias, bus nau
dojamas kaip atsargos dali
nys. 

Sprendimą dėl Lietuvių ka
rių dalyvavimo Lenkijos bata
lione visų valstybių vyriau
sybės priėmė birželio viduryje. 

Lietuva į Kosovą ketina 
pasiųsti apie 35 kernus. Šiems 
planams dar tun pritarti Sei
mas. 

* Seimas antradienį pa
tvirt ino Lietuvos Latvijos ir 
Estijos sutartį, kuri suteiks 
Baltijos valstybių mokslei
viams teisę įgyti viena kitos 
bendrąjį vidurinį išsilavinimą 
bei jį patvirtinančius dokume-
tus. Parlamentarai vienbalsiai 
pritarė sutarčiai dėl bendros 
švietimo erdvės Baltijos val
stybėse sukūrimo vidurinio 
bendrojo lavinimo paskutinės 
pakopos ir profrsinio moky
mo lygiu, neapimant aukštojo 
mokslo. (BNSI 

Vilnius, birželio 22 d. 
(Elta-BNS) — Birželio mėnesį 
visoje Lietuvoje daugiau negu 
1,000 žmonių buvo klausta, ar 
jie pritaria, kad ne valstybės 
lėšomis Grūto miške kuria
mame Lietuvos istorijos parke 
būtų rodomos ir komunistinių 
veikėjų skulptūros. 

63.1 proc. apklaustųjų buvo 
„už", 20.8 proc. tam nepritarė. 
o 16.1 proc. nežinojo arba 
jiems buvo sunku atsakyti. 
Net 72.4 proc. dalyvavusiųjų 
apklausoje buvo prieš komu
nistinių veikėjų skulptūrų. 
įrašytų į kultūros paminklų 
sąrašą, sunaikinimą. 10.5 
proc. asmenų mano, kad jas 
reikėtų sunaikinti, o 17.1 
proc. — neturi nuomonės. 

Alytaus apskrities, Varėnos 
rajono ir Druskininkų miesto 
gyventojai, apklausti telefonu. 
taip pat pritaria minėtų skul
ptūrų demonstravimui. Už tai 
yra 64.4 proc. Alytaus apskri
ties gyventojų, prieš — 20.5 
proc., 15.1 proc. — sunku buvo 
atsakyti. 

Šią visuomenės apklausą 
vyriausybė nutarė surengti po 
to, kai komunistinio laikotar
pio skulptūrų eksponavimui 
Lietuvos istorijos parke pasi
priešino Vilniaus sąjūdžio gru
pių susivienijimas „Labora", 
kiti visuomenės veikėjai, o 
Seimo narys Juozas Galdikas 
parengė projektą, kuriuo siū
loma panaikinti vyriausybės 
sprendimą, leidžiantį kurti 
minėtą parką. 

Opozicinės LDDP frakcijos 
nariai Justinas Karosas ir 
Gediminas Kirkilas bei disi
dentinio judėjimo veteranas 

Antanas Terleckas sps 
konferencijoje griežtai kritika
vo bandymus Seime nutraukt 
parko kunmą. 

Seimas praėjusią savaitę 
pradėjo svarstyti nutarimo 
projektą, kuriuo vyriausybė 
būtų įpareigojama atšaukti 
savo nutarimus perduoti leni-
nų ir kapsukų skulptūras ku
riamam muziejui bei grąžinti 
juos Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
centro žinion. Svarstymo pro
cedūra pradėta, nepaisant tei
sės žinovų pastabų, kad nuta
rimo projektas neatitinka 
Konstitucijos. 

Minėtąjį parką kuria priva
tus asmuo Vilimas Malinaus
kas, kurio vadovaujama įmor.ė 
„Hesona" verčiasi grybų bei 
kitų miško ir žemės ūkio gė
rybių konservavimu ir parda
vimu. 

J. Karosas teigė, kad skulp
tūrų parko steigimo problema 
„parodo mūsų požiūrį į isto
riją". Jo teigimu, taip būtų nu
vertintas visas antisuvietmis 
disidentinis judėjimas. Jis tei
gė esąs nustebęs, kad dešinio
sios partijos, pažeisdamos pri
vačios nuosavybės gynimo 
principus, „pradeda kištis į 
privatų žmogaus gyvenimą ir 
sumanymus". 

Lietuvos Laisvės lygos va
das A Terleckas teigė sveiki
nąs verslininko V. Malinausko 
iniciatyvą. ..Jeigu tokiu darbo 
fanatikų būtų Lietuvoje bent 
šimtas, tai žemė Lietuvoje ne
dirvonuotų", sakė A. Terlec
kas. Pasak jo, V. Malinauskui 
„reik;a nusilenkti žemai, kad 
daro tautai gerą darbą". 

Baltarusijos premjeras pažadėjo 
grąžinti skolas už elektrą 

Vilnius, birželio 22 d. (BNS) 
— Baltarusijos premjeras Ser
gejus Lingas Vilniuje, pradė
damas Baltarusijos ekonomi
kos dienas Lietuvoje, tvirtai 
pažadėjo grąžinti Lietuvai 
maždaug 70 mln. dolerių sko
lą už elektros energiją. 

„Mes jaučiamės nepatogiai, 
kad neatsiskaitėme už elekt
ros energiją", sakė jis spaudos 
konferencijoje, pripažindamas, 
kad Baltarusija per trumpą 
laiką negali sukaupti tiek va
liutos, todėl atsiskaitoma pre
kėmis. 

Teisinė bazė atsiskaitymui 
yra, tačiau kol kas nesuderin
tos prekių, kuriomis atsiskai
toma už elektros energiją, kai-

skyles. Šv. Jono gatvėje 13 nu
meriu pažymėtas pastatas 
priklauso JAV gyvenančiam 
81 metų verslininkui J. Ka
zickui. Pastatą prižiūri savi
ninko įgaliotas asmuo, kuris ir 
kreipėsi į policiją. Įvykis tiria
mas. iBNS 

* „Kalinčiam R. Jakuč iu i 
ieškoma privilegijų", tokia 
antrašte pirmą puslapi prade
da „Lietuvos rytas" (06.22j. 
Buvusio Nemenčinės klebono 
Ričardo Jakučio advokatas Ze
nonas Juknevičius neatmeta 
galimybės, kad 6.5 metų kalė
ti nuteistas kunigas bausmę 
galės atlikti Vilniaus sustip
rintojo režimo pataisos darbų 
kolonijoje, skirtoje teisinin
kams ir valstybės tarnauto
jams. Prašymą perkelti R. Ja
kutį į šią koloniją palaiko ir 
keletas Seimo narių R. Jaku
tis — antras kunigas, kalintis 
nepriklausomos Lietuvos pa
taisos darbų įstaigose. mui 

nos. Pvz., baltarusiškas trak
torius, kurį privatūs verslinin
kai parduoda už o.OOO dolerių, 
atsiskaitant už elektros ener
giją, vertinamas 12,000 dole
rių. Baltarusijos premjeras sa
kė, jog taip atsitinka del to, 
kad privatininkai kaitalioja 
kainas, norėdami išsikovoti 
vietas rinkoje, todėl valstybės 
parduodamos prekes tampa 
brangesnės. 

„Jei mes perkame elektrom 
energija pasaulinėmis kaino
mis, tai ir mūsų traktorius 
reikia vertinti pasaulinėmis 
kainomis". sakė S. Lingas. 

Lietuva tikisi, kad Baltaru
sija skolas už elektros energiją 
grąžins greičiau, nei per pusę 
metų. po dalykinių pietų su 
Baltarusijos premjeru pareiš
kė Lietuvos premjeras Rolan
das Paksas. Pasak jo. svar
biausia buvo aiškiai suformu
luoti, jog Baltarusija yra iš 
tiesų skolinga Lietuvai. Jo tei
gimu, Baltarusijos vyriausybei 
pripažinus skolą Lietuvai, jos 
atidavimas yra technikos rei
kalas. 

Lietuvos ūkio ministras Eu
genijus Maldeikis žurnalis
tams nurodė, kad Baltarusija 
skolinga Lietuvai 77 mln. do
lerių, tuo tarpu S. Lingas 
kalbėjo tik apie 70 mln. (!<>!»'-
riu. 

KALESDORIVS" 
Birželio 23 d.: Agnpin i, Arvy

das, Vaida. Vanda. Zenonas ' 
m Lietuvoje jvyko sukilim.: 
sovietų okupantus. 

Birželio 24 d. Sv. Jono Kri 
tytojo Įjnriman; Budyt 
Eiviltė. Simplicijus. 19<VS r 
niuje. Katedros aikštėje, . 
masis viešas .Sąjūdžio niirng.ip 
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LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ 
NUOSTATAI 

ĮVADAS 

Šie nuostatai duoda teisę 
vadovybės rinkimuose daly
vauti ir LSS vadovybę rinkti 
kiekvienam įžodį davusiam 
LSS nariui, esančiam 18 metų 
ir išbuvusiam LSS nariu bent 
dvejus paskutinius metus 
prieš balsavimą. 

Vadovybės rinkimų manda
tai suteikia teisę Brolijos, Se
serijos ir ASS nariams balsuo
ti už atitinkamus pavaduoto
jus ir tų šakų garbės gynėjus. 

LSS Taryba stengiasi išlai
kyti skautišką jaunimą akty
viais nariais. Ši balsavimo tei
sė jaunesniesiems uždeda at
sakomybę puoselėti Sąjungos 
tradicijas ir tęsti lietuviškumo 
skiepijimą broliams bei se
sėms skautams, -ėms. 

I. L S S VADOVYBĖS 
RINKIMAI 

1. LSS Statuto 67-69 
straipsniais nustatyti LSS va
dovybės rinkimai korespon-
denciniu būdu vyksta trečiai
siais LSS vadovybės kadenci
jos metais. 

2. LSS Tarybos Pirmija: 
a) kviečia vadovybės rinki

mų prezidiumo pirmininką; 
b) tvirtina LSS vadovybės 

rinkimų prezidiumą; 
c) nustato vadovybės rinki

mų darbotvarkę; paskiria da
tas vadovybės rinkimams pra
dėti, dalyviams registruoti, 
kandidatams siūlyti, kandi
datų sąrašus skelbti ir balsa
vimus atlikti. 

3. LSS rinkimų prezidiumas 
kviečia šias sueigas; 

a) Bendrą Sąjungos sueigą; 
b) Skautų Brolijos; c) SkauCių 
Seserijos; d) Akademinio 
Skautų sąjūdžio ir e) Rajonų 
sueigas. 

4. LSS vadovybės rinkimų 
metu: 

a) išklausomi LSS vadovy
bė* pranešimai; 

b) išrenkama LSS vadovybė; 
c) susipažįstama su rinkimų 

dalyvių pasisakymais organi
zacijos klausimais; 

d) priimami pasiūlymai nau
jai LSS vadovybei. 

5. Į LSS vadovybe renkami 
šie vadovai: , 

A. LSS bendroje sueigoje 
renkami: 

a) 6 LSS Tarybos nariai ir 3 
kandidatai; 

b) 3 LSS Garbės teismo na
riai ir 2 kandidatai; 

c) 3 LSS Kontrolės komisijos 
nariai ir 2 kandidatai. 

B. Skautų Brolijos sueigoje: 
a) 4 LSS Tarybos nariai ir 3 

kandidatai; 
b) Vyriausias skautininkas 

ir Vyriausio skautininko pava
duotojas: 

c J Brolijos Garbės gynėjas. 
C. Skaučių Seserijos suei

goje: 
a) 4 LSS Tarybos narės ir 3 

kandidatės; 
b) Vyriausia skautininke ir 

Vyriausios skautininkės pava
duotoja; 

c) Seserijos Garbės gynėja. 
D. Akademinio Skautų Sąjū

džio sueigoje: 
a) 4 LSS Tarybos nariai ir 3 

kandidatai; 
b) Vadijos pirmininkas ir 

pirmininko pavaduotojas; 
c) ASS Garbės gynėjas. 
E. Rajonų vadovų sueigoje: 

a) Rajono vadas. 
b) LSS Vadovybės rinki

muose balsuojama tiesioginiu, 
lygiu ir slaptu balsavimu. 

II. L S S VADOVYBĖS 
RINKIMŲ DALYVIAI 

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

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

b) užsimokėję LSS nustaty
tus nario mokesčius už visus 3 
šios kadencijos metus ar ati
tinkamai nuo įstojimo į LSS. 

8. LSS Vadovybės rinkimų 
dalyviai nario mokestį sumo
ka: 

a) atskirų šakų pareigūnai 
ir nariai, per savo šakos vadi
jos atstovus arba per apjun
giančius vienetus; 

b) Sąjungos vadovybės na
riai gali sumokėti ir per LSS 
Tarybos iždininką. 

9. Nario mokesčio nemoka 
„Geležinio Vilko" ordinu apdo
vanotieji. Nuo nario mokesčio 
LSS Tarybos Pirmijos gali 
būti atleisti pensininkai ar iš 
viso neuždirbą vadovai,-ės, o 
išimtinais atvejais nuo mokes
čio gali būti atleisti ir kiti LSS 
nariai,-ės, Seserijos, Brolijos, 
ASS ar rajonų vadijoms atitin
kamai pasiūlius. 

10. LSS Vadovybės rinkimų 
ir dalyvio gyvenamojo rajono 
sueigose dalyvauja visi asme
nys sumokėję Sąjungos nario 
mokestį, pagal šių nuostatų 8 
ir 9 straipsnius: 

a) dalyvis, priklausąs vienai 
LSS šakai, dalyvauja ir bal
suoja tos šakos sueigoje; 

b) dalyvis, aktyviai įsijungęs 
daugiau negu vienos šakos 
veikloje, turi teisę pilnai daly
vauti ir balsuoti pirmoje ir 
antroje šakoje už kandidatus į 
Vyriausią Skautininką ar Vy
riausią Skautininke ir ASS 
Vadijos pirmininką bei atitin
kamus pavaduotojus ir Garbes 
gynėjus. Antrą kartą negali 
balsuoti už kandidatus, renka
mus bet kurioje šakoje ar 
bendruoju sąrašu į Tarybą, 
Garbės teismą, Kontrolės ko
misiją ir Rajonų vadus. 

(Bus daugiau) 

ASS STOVYKLA 
KALIFORNIJOJE 

Akademinio Skautų sąjū
džio 75 metų veiklos- su
kaktis bus švenčiama „Drau
gystės" stovykloje š.m. birželio 
30 - liepos 5 d. vyksiančioje 
Los Angeles skautų „Ramby-
no" stovyklavietėje Big Bear, 
CA, esančioje maždaug 2 vai. 
vairavimo nuo Los Angeles. 
Stovyklai ruošti komitetą su
daro LA ASS skyriaus nariai. 
Komitetui vadovauja senj. Au
ris Jarašūnas, Los Angeles 
Korp! Vytis skyr. pirmininkas. 
Registraciją vykdo fil. Vytenis 
Kirvelaitis, 1 East Custer St., 
Lemont, IL 60439. Tel. 630-
257-0064. Prašoma nedelsiant 
registruotis. 

ASS SUVAŽIAVIMAS 

Spalio 15-17 d. Akademi
nio Skautų sąjūdžio suvažia
vimas Čikagoje. 

VYDŪNO FONDO TARYBOS 
POSĖDIS 

Skautiškos Vilkų šeimos trys kartos ir dėdė kunipis Iš kairės — s fil. Vytenis Vilkas, v.s. fil. Eugenijus Vilkas, 
v.s. fil. kun. Antanas Saulaitis, S J., skautas Tauras Stoikus, pnt skaute Alma Stočkute, s. 51. Alma Viikaite-
Stočkienė ir ps. fil. Rimas Stočkus. 

mieji dokumentai pridėti. Po 
to vyko diskusijos. Taryba pat
virtino revizijos komisijos ak
tą ir valdybos pateiktą metinį 
darbų ir išlaidų planą. 

Daugelį metų buvo skiriama 
VF piniginė premija jaunam 
lietuviškoje veikloje pasižymė
jusiam asmeniui. Vytautas 
Mikūnas pasiūlė, kad reikėtų 
pakeisti piniginę premiją. Bu
vo nutarta vietoje piniginės 
premijos įteikti Vydūno me
dalį ir gražiai paruoštą pager
bimo aktą. 

Pagal nuostatus trejų metų 
kadenciją baigią šie tarybos 
nariai: Danutė Eidukienė, Ed
mundas Korzonas, Leonas 
Maskaliūnas, Liudas Rama
nauskas. Jūratė Variakojienė 
ir Leopoldas von Braun. Jonas 
Dainauskas pasiūlė visus per
rinkti. Gavus visų jų suti
kimą, buvo išrinkti. Taip pat 
buvo perrinktas tarybos pirm. 
Leonas Maskaliūnas. 

Po to buvo svarstyta ateities 
veikla. Pagrindiniai VF tikslai 
lieka tie patys: paskolomis ir 
stipendijomis remti lietuvius 
studentus išeivijoje ir Lietu
voje. Taip pat remti kultūrinę 
veiklą, ypač knygų leidimą. 
Kaip ir kitos lietuviškos orga
nizacijos, VF rūpinasi ateities 
veikla. Tam svarbu įtraukti 
jaunąją kartą, kuri ateitų su 
naujomis idėjomis. 

Buvo svarstyta įvairių kon
kursų organizavimas. Vida 
Brazaitytė paminėjo, kad moks
leiviams, jaunimui trūksta lie
tuviškos grožinės literatūros. 
Kaip reikėtų paskatinti tokio
mis temomis rašyti. Ruošiant 
konkursus labai svarbu pa
rinkti jaunimui įdomias ir 
jiems svarbias temas. VF ski
ria tokioms premijoms pini
gus. Yra paskirti keli fondai 
rašinių rašymo konkursams. 

2002 metais VF švęs 50 me
tų jubiliejų. Ateities veikla 
priklausys, kiek visuomenė 
parems savo aukomis ir kiek 
pastangų parodys fondo dar
buotojai. VF dėkingas už vi
suomenės parodytą paramą. 

Irena Kairytė 

Vydūno fondo tarybos posė
dis 1999 m. gegužės mėn. 22 
d. vyko Vydūno/ASS būstinėje, 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, kuriame dalyvavo 14 
narių. Posėdžiui pirmininkavo 
Leonas Maskaliūnas. Pasvei
kino susirinkusius ir pasi
džiaugė, kad į tarybą įsijungė 
naujos narės — Vida Brazai
tytė ir Rita Likanderytė, ku
rios plačiai reiškiasi lietuviš
koje visuomeninėje veikloje. 
Pirmininkas paminėjo, kad vi
suomenė vertina ir remia VF 
savo nuolatinėmis aukomis. 
Tai rodo paskutiniu laiku gau
tos didesnės sumos, kurių 
palūkanos skiriamos įvai
riems kultūriniams darbams 
paremti. Gautas Kęstučio Si
dabro įnašas, jo mirusios žmo
nos Erikos atminimui, ski
riant metines palūkanas raši
nių konkurso premijoms. 

Posėdyje buvo peržvelgta 
metų veikla ir patvirtinta fi
nansinė atskaitomybė. VF val
dybos pirm. Vytautas Mikū
nas pateikė ateinančių metų 
veiklos planą. VF daugiausia 
lėšų skiria lietuviams studen
tams, teikiant paskolas ir ne
grąžinamas stipendijas. Šie
met numatyta skirti 26,000 
dol., kas sudaro 40 proc. visų 
išlaidų. Iš jų 30 negrąžinamų 
stipendijų po 150 dol. skiria
mos studentams Lietuvoje. Be 
anksčiau įsteigtų stipendijų 
yra nauja Sofijos Čiurlionie
nės vardo Vilniaus universi
tete. 

ir nedėkingos sąlygos 
leidimui, VF tęsia šį 

Kad 
knygų 

LIETUVOJE 
LANKYSIS 
PASAULIO 

SKAUTŲ VADOVAS 

darbą. Per 47 veiklos metus 
daug lėšų ir pastangų buvo 
paskirta knygų ir kitų leidinių 
leidimui. VF išleistas Lietuvos 
topografinis žemėlapis susi
laukė nemažo susidomėjimo. 
Dalis žemėlapių buvo įteikta 
įvairioms institucijoms Lietu
voje. Šiuo metu Amerikoje yra 
didelis susidomėjimas savo 
kilme; daug kas ieško savo 
„šaknų", jų tarpe ir lietuvių 
kilmės asmenys. Juos ir sudo
mino šia labai smulkus žemė
lapis su .vietovardžiais kaimų 
ir miestelių, dalis jų jau pa
naikinta. 

Prof. E Gudavičius toliau 
rašo Lietuvos istoriją. Ypač 
laukiamas naujųjų laikų Lie
tuvos istorijos tomas. Taip pat 
yra ruošiama antra laida Vy
dūno „Mano Tėvynė" Lietuvos 
mokykloms ir prof. Igno Kon
čiaus „Mano gyvenimo išeitas 
kelias". Jau paruoštas leidinys 
apie skautus, žuvusius ir nu
kentėjusius okupacijų metais 
Lietuvoje ir Sibire. Daugelis 
su įdomumu yra skaitę Nijolės 
Užubalienės kelionių įspū
džius. Tie įvairių kelionių 
įspūdžiai leidžiami atskira 
knyga, pavadinta „Atvirukai". 

Kaip ir kasmet ruošiamasi 
išleisti kalėdinius atvirukus. 
Aukos gautos už atvirukus, 
sudaro pagrindines metines 
pajamas. Vis sunkiau rasti 
menininkus, kurie sutiktų at
virukus piešti. Mėginama su
sisiekti su menininkais Lietu
voje. 

VF investavimo komisija rū
pinasi tinkamai investuoti pi
nigus, o valdybos iždininkas 
Liudas Ramanauskas veda fi
nansinę atskaitomybę, pasko
lų grąžinimą ir paruošia ra
portus valstybės įstaigoms. 
Metinį finansų patikrinimą 
atliko revizijos komisija: Vyte
nis Kirvelaitis, Ramunė Lu-

Kitą savaitę į Lietuvą at- kienė ir Leonas Maskaliūnas. 
vyks Pasaulio skautų organi- Rado, kad visos knygos veda-
zacijos generalinis sekretorius mos tvarkingai, visi pateisina-
ir Raudonojo Kryžiaus tarp
tautinio komiteto valdybos na
rys Jacąues Moreillon. 

Birželio 26-28 d. vyksiančio 
apsilankymo tikslas — supa
žindinti Lietuvos vadovus ir 
visuomenę su pasaulio ir Lie
tuvos skautų, kaip aktyvios 
visuomenės dalies, veiklos vi
zija. 

Svečias susitiks su Lietuvos 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, kitais aukštais 
pareigūnais. 

Birželio 28 dieną jis daly
vaus konferencijoje „Lietuvos 
skautija — XXI amžiaus jau
nimo vizija". 

Lietuvos skautija nuo 1997 
metų atstovauja Lietuvai Pa
saulio Skautų organizacijoje. 

Liepos 26-30 d. Pietų Afri
kos Respublikoje vyks jau 35-
oji pasaulinė skautų konferen
cija, kurioje dalyvaus ir Lietu
vos atstovai. BNS 
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LSS VIDURIO RAJONO 
STOVYKLA 

Skautų ir skaučių JAV 
Vidurio rajono stovykla 
Rako 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 tuntus. Tunti-
ninkai surinks mokestį, pilnai 
užpildytus registracijos lapus 
ir juos iki birželio 20 d. pasiųs 
stovyklos administracijai. 

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 • liepos 5 d. — 
ASS stovykla Los Angeles, 
CA 

Birželio 30 • liepos 11 d. 
— Ramiojo vandenyno rajono 
skautų stovykla Los Angeles 
skautų „Rambyno" stovykla
vietėje. 

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

Liepos 28 • rugpjūčio 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. 

Rugpjūčio 15 - 22 d. - At
lanto rajono skautų stovykla 
Camp Resolute, Bolton. MA. 

EUOENEC DECKER DOS, P.G 
4647 W. 103 St , Oak. Lmm, H. 
Pirmas apyl. su Notthweetem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kaJbett sngMkai) 

TeL 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Htetory Hato, IL 
TeL (706) 596-6101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANUI GYDYTOJA 

9055 S.Rcberts Rd, Hėkory Ha*, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hadam Ava. 

TeL (708)5964056 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VBNAS, MD.. &C 
Specialybė - Vidaus ftgų gydytoja* 

6918 W Archer Ava. Sts. 5 ir 6 
Chtcapo, IL SOS38 

TaL775.2 
VsUndos pagat i 

DANTLj GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS. O.D.S. 

Fairvi6w Dental Care 
6317 Fairview. Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-9664064 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kubą lietuviškai 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdan Ava.. Stata 310 

NttptMvttt), IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3625 Highland Ava.. 
Towari.Su)ts3C 

DovJTMrs Grove. IL 60515 
Tat (630) 436-0120 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Scniller St, Eknhurst, IL 60126 

630-941-2609 

BIRUTĖLPUMPUnS, MD. 
hošow. Amevjcao Acadavny of 

Family Pmctk* 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAve. 
Hūbart,W4S342 Fax 12 •47-627* 

•47 

NUOLĖSTANKEViaOTE, M.D. 
Bcard Certified, IntemaJ Medeine 

Valandos jOsų patogumui 
Hofy Croas Profeaatanaj1 PavfJon 
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VISUOMENINE KATALIKŲ 
LAIDA 

Pasaulio lietuvių katalikų 
bendrijos komisija šių metų 
kataliko visuomenininko pre
miją nusprendė skirti Artu 
rui Vazbiui Lietuvoje, veik
liam jaunųjų krikščionių de
mokratų veikėjui. JKD pirmi
ninkui. 

Pagal 1976 m. patvirtintas 
premijai skirti taisykles, 
„premija skiriama asmeniui, 
kuris savo visuomeniniu vei
kimu daugiausia pasitarnavo 
lietuvybės ir krikščioniškos 
kultūros- idealų skiepijimui ir 
plėtimui lietuviuose, artimiau 
siekiant visuomenine organi
zacine veiklos plotme. 

Tas ,,Komisija, pastebėjus 
A. Vazbio našias pastangas, 
organizuojant Lietuvos jau
nimą dirbti krikščioniškai vi
suomeniniais pagrindais eku
menine prasme, paskyrė šį 
apdovanojimą' — teigiama 
komisijos sprendime. 

Pasaulio lietuvių katalikių 
bendrija 1975 įsteigta 197"> 
m. vyskupo Vincento Brizgio 
iniciatyva. Šios bendrijos kas
met įteikiamos Kataliko vi
suomenininko premijos me
cenatas — ilgametis bendruo
menes veikėjas prelatas dr. 
Juozas Prunskis. 

Komisiją, kurią sudaro vei
klūs pasaulio lietuviai katali
kai: kunigas dr.Vytautas Bag-
danavičius, MIC, dr. Juozas 
Meškauskas. Jonas Pabedins
kas ir Pranas Povilaitis, 
džiaugiasi, kad jaunoji Lietu
vos karta, nors ir gimusi ko
munizmo nužmoginimo lai-
kais, supranta tas vertybes. 
kurias skelbia Katalikų Baž
nyčia, užtikrindama kiekvie
nam žmogui pagarbą ir gali
mybe augti bei stiprėti žmo
nijos bendruomenėje, ger
biant kiekvieno piliečio lais-

:"°^vc;tautin{'solidarumą ir indi
vidualią atsakomybę'. 

Anksčiau Kataliko visuo
menininko premiją yra gavę 
daugiausia išeivijos katalikų 

Lietuvos Krikščionių demokratu 
jaunųjų sekcijos valdybos pirm 
Artūras Vazbys. 

veikėjai: Ignas Pavalskis (Ar
gentina), Viktoras Laukai t i s 
'.Australija), Jonas Masiulio-
nis Kanada;, Leonardas Ši
mutis (JAV), Alina Grin ienė 
: Vokietija) ir kiti. 

Su visuomenininkų premijos 
laureatu Artūru Vazbiu kalba
si „Apžvalgos" koresponden
tas Paulius Milčius. 

—Ką galvoji, g a v ę s t o k i 
į ve r t in imą? J u k toje p a t 
Lietuvoje d a ž n a i s a k o m a , 
esą j a u n i ž m o n ė s š i a n d i e n 
s tokoja m o r a l i n i ų n u o s t a t ų 
O je i dar pol i t ika i . . . 

— Ko gero. mes irgi kokių 
30 metų manysim a rba tu
rėsim pagundą manyt i , kad 
jaunimas yra mažiau mora lus 
už mus. Tikiuosi, kad išsiva
duosime nuo to, pr is imindami , 
kad patys buvom jaun i ir ne 
visada susilaukdavome ta ip 
mums svarbaus gero žodžio iš 
vyresniųjų. 

— Bet šį k a r t ą j a u y r a k i 
t a i p . T iesus k l a u s i m a s : 
k a i p p a t s manai, k o d ė l b u 
vai t a ip į v e r t i n t a s ? 

— Man atrodo, kad ši premi
ja — tai pirmiausia jaunųjų 
krikščionių demokratų orga
nizacijos įvertinimas. Taip j a u 
susiklostė, jog ketvir tus me
tus vadovauju jaunies iems 
krikščionims demokra tams ir 
todėl daugelis mūsų darbų sie
jami su mano vardu, tač iau 
neabejoju, jog bet kuris k i t as 
asmuo, būdamas mano vie
toje, laikytųsi iš esmės tų pa
čių nuostatų ir at l iktų tuos 
pačius darbus, nes tai y ra vi
sos organizacijos politika, su
siformavusi per šešerius me
tus jos egzistavimo metus , o 
ne vieno žmogaus veiklos re
zultatas. 

Svarbiausios mūsų veiklos 
kryptys — tai p i rmiausia po
puliarinti krikščioniškus pr in
cipus, o kartu ir mums a r t imą 
politinę organizaciją — LKDP 
— tarp jaunimo; šia krypt imi 
vystoma ir daug organiza
cinės veiklos — kur iami 
jaunųjų krikdemų skyriai , 
mokomi būsimieji lyderiai ka
talikai. Kita mūsų veiklos 
kryptis — tai bendrų j a u n i 
mo problemų svars tymas , na
grinėjimas ir sprendimas 
krikščioniško socialinio moky
mo šviesoje. 

JKD kaip s t ruk tūra , ka ip 
jaunų krikščioniškai bei de
mokratiškai nusi te ikusių 
žmonių sambūris, yra įver
tinta — labai reikšmingai 
įvertinta ir tai padidina mūsų 
veiklos prasmę bei sute ikia 
vilčių ateičiai. 

— Jaunieji k r i k š č i o n y s 
d e m o k r a t a i tol i g r a ž u n ė r a 
t r a d i c i n ė e r d v ė v e i k t i j a u 
n i e m s l i e t u v i a m s kata l i 
kams. Tad kodė l b ū t e n t 
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Baltimorės lietuvių pensininkų klubo 
Aldona Marcinkienė, talkininkė Ona 
kiene. 
jauniej i k r i k š č i o n y s demo
kratai v e r t i n a m i kaip 
aktyvesnioj i v i s u o m e n i n ė 
kata l ik i ško j a u n i m o dalis? 

— Sunku objektyviai įver
t inti savo da rbus toj šviesoj, 
ar verta juos laikyti svaria 
katalikų visuomenine veikla. 
Mano nuomone, šiandien Lie
tuvoje yra ir tų asmenų, ir tų 
s t ruktūrų, kurios gal netgi 
labiau vertos pagyrimo ir pas
katinimo. Šia prasme premiją 
turbūt būtų galima traktuoti 
kai tam tikrą pasitikėjimo 
kreditą, investavimą į krikš
čionių demokratų jaunimą su 
įpareigojimu ateičiai: šios 
premijos sute ikimas liudija, 
kad pasaulio lietuvių katalikų 
aktyvistai mato jaunuosiuose 
krikščionyse demokratuose tą 
jėgą, kuri atei ty gali vykdyti 
katalikiško veikimo sociali
nėje erdvėje misiją. 

— Kaip t u suprant i kata
l ikų v i s u o m e n i n į ve ikimą? 
Kai k a l b a m a t a t ema, klau
s iama, ar gal i ka ta l ikas bū
ti po l i t iku , ar ta i nepr ieš 
tarauja j o p r i e d e r m ė m s , 
pagal iau , ar yra kok ie n o r s 
ypat ing i pr inc ipa i , kur ia i s 
kata l iko v i s u o m e n i n ė veik
la turė tų būt i k i tok ia ne i 
ne katal iko? 

— Gana aiškiai katalikų 
vaidmenį visuomeniniame gy
venime apibrėžia Bažnyčia. 
Antai savo enciklikose Jonas 
Paulius II yra įvardijęs, kad 
katalikui ne tik leistina ir mo
ralu dalyvauti visuomeni
niame gyvenime, bet ta i yra jo 
pareiga. Tad principinis kata
liko santykis su visuomene 
yra pakankamai akivaizdus. 
Kita vertus, Lietuvoje situaci
ja susiklostė kiek kitokia: jau
niems kata l ikams, kurie yra 
aktyvūs savo bendruomenių 
nariai, netgi telkiasi į t am tik
ras visuomenines s t ruktūras , 
būdingas požiūris, jog jų prie
dermė — dalyvauti evangeli-

valdyba ir talkininkės ruošia siuntinius Lietuvos našlaičiams. Iš k.: sekr. 
Enngienė, v-bos pirm. Algirdas Skudzinskas ir talkininkė Eva Skudzins-

zacijos procese, tačiau dalyva
vimas politikoje yra suvokia
mas kaip nepakankamai mo
ralus ar reikalingas dalykas. 
Ir tai yra gana opi problema. 
Tokį požiūrį tenka sutikti ben
draujant su daugumos kata
likiškų jaunimo organizacijų 
atstovais, netgi aktyvesniai-
siais jų nariais. Lietuvoje ka
talikiškas jaunimas šiandien 
dar nėra pakankamai aktyvus 
visuomeninio gyvenimo daly
vis. 

Kalbant apie perspektyvas 
dėl anksčiau minėtų prie
žasčių labai sunku tikėtis, kad 
tas jaunimas taps kertine 
visuomenės jėga, kad krikš
čioniškas požiūris į visuome
nės problemų sprendimą įsi
tvirtins. Juk jeigu dabar kal

bama apie tai, kad dominuoja 
koks nors nuo Bažnyčios at
sietas, ar kosmopolitinis, ar 
masoniškas požiūris mūsų vi
suomenėje į tai, kaip turėtų 
būti sprendžiamos bendros 
mums problemos, tai dėl to
kio katalikiškojo jaunimo apo-
litiškumo tikrai sunku tikėtis 
kokių nors permainų. 

— Tačiau Pasaulio lietu
vių katalikų bendrija, ma
tyt, įžvelgia kokių nors 
jaunųjų krikščionių demo
kratų perspektyvų? 

— Pats mūsų egzistavimas 
remiasi tikėjimu pozityviomis 
permainomis Lietuvos visuo
menėje. Pasaulio katalikų lie
tuvių bendrijos įvertinimas jį 
dar labiau sustiprina. 

Danutė Bindokienė 

Kokio dar ženklo 
laukiama? 

BUS PRIIMTA DAUGIAU STUDENTŲ 
Ateinančiais mokslo metais į 

aukštųjų mokyklų valstybės 
finansuojamas vietas bus pri
imta šešiais procentais dau
giau studentų. Taip šį mėnesį 
nusprendė vyriausybė, iš es
mės pritarusi Švietimo ir 
mokslo ministerijos siūlymui 
padidinti studentų priėmimą į 
valstybės finansuojamas vie
tas . 

Iš viso ateinančiais mokslo 
metais į Lietuvos aukštųjų 
mokyklų pagrindines, specia
lizuotas profesines ir magis
t rantams studijas planuojama 
priimti 18,5 tūkstančio stu
dentų. Iš jų į pagrindines stu
dijas 12,4 tūkstančio, specia
lizuotas profesines — 1,7 
tūkstančio, o į magistrantūrą 
— apie 4,4 tūkstančio žmonių. 

Šiuo metu Lietuvos aukšto
siose mokyklose studijuoja 
daugiau negu 70,000 stu
dentų. Statistiniai duomenys 
rodo, kad dešimčiai tūkstan
čių gyventojų tenka apie 200 
studentų. Šiuo skaičiumi Lie
tuva atsilieka nuo daugelio 

išsivysčiusių valstybių bei kai 
kurių Centrinės ir Rytų Euro
pos kraštų. Pažymėtina, sako 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos specialistai, kad 1975-1995 
metais studentų skaičius Eu
ropos Sąjungos kraštuose pa
didėjo du kartus, o Lietuvoje 
— tik keliais procentais. 

Švietimo ir mokslo minist
ras Kornelijus Platelis griežtai 
nesutiko su vyriausybės po
sėdyje nuskambėjusiu pasiū
lymu su kitomis ministerijo
mis ir švietimo institucijomis 
dar kartą derinti studentų 
priėmimo skaičiaus didinimą. 
Jis teigė, kad šis klausimas 
jau buvo aptarinėtas ir dabar 
apsispręsti privalo vyriausybė. 
Ministrų kabinetas ministeri
jos siūlymui nusprendė pritar
ti iš esmės, tačiau Švietimo ir 
mokslo ministerija turės sude
rinti priimamų studentų skai
čių su Krašto apsaugos ir 
Sveikatos apsaugos ministeri
jomis, kurios patikslins atitin
kamų specialistų poreikį. (El
ta) 

Kartais pamurmame, kad 
Lietuvoje per daug partijų ir 
dėl to kyla įvairių nesuta
rimų, kai kiekviena turi savo 
nuomonę, savo pirmenybes ir 
jokiu būdu nežada nusileisti 
jokiai kitai. Tačiau šiuo atveju 
nereikėtų stebėtis: ko norėti iš 
daugiapartines Lietuvos, kai 
Amerikoje yra tik dvi pagrin
dinės partijos ir tos pačios 
niekaip negali susitarti, net 
labai svarbiais klausimais. 

Po pastaruoju metu pasi
reiškusios jaunuolių smurto 
epidemijos (ji dabar aprimo 
vien dėl to, kad pasibaigė 
mokslo metai, bet, be abejo, 
rudenį vėl įsiliepsnos), ypač 
po Littleton, Colorado valsti
jos gimnazijoje ginkluotų pa
auglių siautėjimo, pareikala
vusio gausių aukų, Amerikoje 
— tiek savivaldybių, tiek vy
riausybės sluoksniuose — 
buvo garsiai ir daug kalbama 
apie būtinybę suvaržyti kraš
te lengvatinėmis sąlygomis 
vykdomą ginklų prekybą, bent 
sukurti sistemą, kad šauna
mieji (ypač automatiniai) 
ginklai būtų sunkiau prieina
mi nepilnamečiams, įvairiems 
nusikaltėliams ir kitokiam 
neatsakingam elementui. La
bai stipriai šiuo reikalu kelis 
kar tus pasisakė prezidentas 
Bill Clinton, ragindamas At
stovų rūmus ir Senatą priimti 
atitinkamus įstatymus. 

J a m neblogai pavyko Se
nate, kur daugumą sudaro de
mokratai, tačiau vargiai buvo 
galima tikėtis tokios pergalės 
Atstovų rūmuose. Vis tik nau
jasis jų pirmininkas Dennis 
Hastert (R-Ill) žadėjo dėti 
nemažai pastangų, kad įsta
tymas, uždedantis bent kiek 
tampresnį apynasrį šauna
mųjų ginklų gamintojams, 
pardavėjams ir pirkėjams 
įvairiose parodose bei suva
žiavimuose, kur publikai siū
lomi ir rodomi naujausi gink
lai, o ant prekystalių, kuriuos 
dažnai pasistato neturintys 
leidimų prekiauti šaunamai
siais ginklais, galima rasti ir 
pakankamai vartotų, pigių 
modelių. 

Atrodo, kad po praėjusio 
penktadienio sesijos Atstovų 
rūmuose, užuot siūlytų su
varžymų, pasidarė dar leng
viau bet kam nusipirkti 
šaunamąjį ginklą: National 
Rifle Association — geriau 
sakant, jų pilami doleriai — 
laimėjo prieš sveiką protą, lo
giką ir, svarbiausia, Amerikos 
žmonių prašymus. Nėra abe
jonės, kad būsimuose rinki
muose šio krašto piliečiai ge
rai atsimins, kuri partija rū

pinasi jų gerove, saugumu. 
Nedaug balsų tetruko IK 

laimėjimo: už ginklų pardavi
mo ir pirkimo suvaržymą 'tie
sa, nelabai dideli, bet vis ge 
riau, kaip nieko j balsavo 212 
Atstovų rūmų narių, prieš — 
218. Galima sakyti, kad pir
moji nepasisekusio balsavime 
dėl griežtesnės ginklų kon
trolės auka yra kaip tik pa 
siūlytoji įstatymo pataisa. Tai 
iš esmes ne kažkoks ypatingai 
draudimas ar suvaržymas, tik 
siūlymas, kad minėtose paro
dose bei suvažiavimuose pir
kėjams butų taikomos tos 
pačios taisyklės, kaip perkan
tiems šaunamąjį ginklą par
duotuvėje — trijų dienų lauki
mas, specialus ptikrininimas. 
ar asmuo, norintis įsigyti 
ginklą, praeityje nėra areš
tuotas, baustas: nepardavimas 
ginklų nepilnamečiams ir 
pan. Taip pat demokratai siū
lė, o prezidentas Clinton tam 
ypač pritarė, kad visi šau
namieji ginklai turėtų tam 
tikrą įtaisą, apsaugojant; nuo 
netikėto iššovimo. Labai daž
nai pasitaiko, kad vaikai, radę 
neužrakintą savo ar draugų 
namuose šaunamąjį ginklą. 
pradeda juo žaisti ir patys 
persišauna arba savo draugus 
nušauna. 

Visos šios taisyklės — vie
nokia ar kitokia forma — jau 
įsigaliojusios, bet tokiuose su
važiavimuose į j a s nekrei
piama dėmesio, nes svarbiau
sia kuo daugiau ginklų nuim
ti nuo prekystalių ir įbrukti į 
pirkėjų rankas . Tvirtinama. 
kad Amerikoje nusikaltimų — 
apiplėšimų, nužudymų. įvai
rių smurto veiksmų metu var
tojamų ginklų didžioji dalis 
įsigyjama kaip tik tokiose pa
rodose bei mugėse. 

Mums verta pastebėti ir 
pasidžiaugti, kad už griež
tesnį ginklų prekybos apribo
jimą balsavo ir neseniai į At
stovų rūmus Illinois valstijoje 
išrinktas lietuvių kilmes John 
Shimkus, nors jis taip pat re
spublikonas. Galbūt didžiau
siu pralaimėtoju reikėtų lai
kyti Atstovų rūmų pirmininką 
Dennis Hastert . \ kurį net de
mokratai dėjo vilčių 'po prob
lemų su Newt Gingnch ir ne
pasisekusiu jo pakaitalu Bob 
Livingston). Tikėta, kad Has
tert į respublikonų dominuo
jamus Atstovų rūmus galbūt 
atneš vadovavimą, paremtą 
logika ir sugyvenimu, bet ne 
nuolatinėmis partijos pastan
gomis parodyti ..kieno viršus". 
Bet dar skaudesnį smūgį pa
tyrė visi, praradę artimuosius 
dėl šaunamųjų ginklų... 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PI JUS GALVYDIS 

Moksleivio a t s imin imai 

Utena.1943 m. 
Nr.15 Tęsinys 

Kad pašoks ant manęs su visais velniais ir bjauriais 
žodžiais, rodos, sienos turėtų nurausti nuo tokių 
nešvankių žodžiu. Išvadino paskutiniais žodžiais, pas
kutiniu kvailiu. O paskui — kai pradėjo man įrodinėti 
„moksliškai", kad tikėjimas mulkina žmones, esąs 
žmonijos gėda ir tamsumas. Primena man, kad gal aš 
neskaitąs „Kultūros" žurnalo. ,Xaisvosios minties" — 
pažangiausio ir moderniškiausių laikraščio... 

— Man įdomu. — paklausiau jo, — kiek tamsta kla
sių esi baigęs9 

— Cia jis susikamašijo. Supratau, kad galėtų atsi
kirsti, sakydamas, jog protas ne klasėmis matuoja
mas, bet to nepadarė. Be abejo, ir tada turėjau pakan
kamai argumentų jį sukamašyti. 

— Dvejus metus skaičiau „Laisvąją mintį", kal
bėjaus ne su tokiais, kaip tu... — Čia mane taip 
iškoliojo, kad net pagalvoti šlykštu... 

Paskui pradėjo įrodinėti paprastais bedievių argu
mentais 

— Kas Dievą mato. a? Kas0 Ko aš nemačiau, ne-
pauosčiau ir nepalytejau — netikiu! 

— Aišku, čia jį sukirst i labai lengva. Nebeturėdamas 
ko sakyti , jis man aiškina, kad, girdi, daugiau, kaip 
pusė pasaulio Dievą netiki ' tokia didelė Rusija, Mek
sika, Ispanija... I r kiekvienoj valstybėj esą milijonai 
bedievių. Tuoj visame pasaulyje bus ne Dievo vardas 
garb inamas , o Voltero, Markso, Engelso... 

Juokiaus i tikrai nuoširdžiai ir ilgai. Tikrai tas mūsų 
P e t r a s Kalėdose nemaža juokų iškrėtė... 

— O Stalino...? — paklausiau. 
Visi juokėmės ir kvatojomės. Ilganosis nebeturėjo ką 

ir a tsakyt i . 
Tuo laiku atidarė duris ir išleido mus pietų pasiimti. 

Mes išėjome į koridorių juokdamiesi. Prižiūrėtojas pik
tai į mus pasižiūrėjo ir nustebo: šiandien dauguma ei
na su ašaromis akyse, liūdni, o mes juokdamiesi... 

Tai buvo Kalėdų dieną, kurią turėjau progos arčiau 
pažint i savo kameros draugus. Mūsų liūdną nuotaiką 
išblaškė ginčas su Petru.. . 

J a u art inasi Naujieji metai. Storulį Andrių iškėlė iš 
kameros. Žmogus jaudinosi, balo, trepsėjo... Nuošir
džiai atsisveikinęs, išsinešė savo daiktus. 

— Kur? — klausia savęs Alfonsas. — Tsss... tss... — 
pridėjęs pirštus prie lūpų, tarė jisai: — paklausykime, 
ku r jį veda? 

— Laukan... Čiužinį padėjo prie pat prižiūrėtojų 
stalelio. Puodelį ir šaukštą išsinešė... — šnibžda Alfon
sas . 

— Visi, vienas į kitą žiūrime ir klausiame: 
— Laisvėn..? 
Gal... Bet ne. Po kiek laiko kieme pasigirdo auto 

ūžimas. Aišku, Andrius vežamas kitan kalėjiman... 
Alfonsas džiaugėsi, kad jie labai gerai padarę, pa

slėpę kortas ne Andriaus batuose, o mano veltinio 
švarko pamušale. 

— Būtų Andrius išsinešęs, o dabar — atliko... — pa
tenkintas kalba jis. 

Andrius buvo evangelikas, — bent pats taip sakėsi, 
— ir labai prietaringas. Ypač tikėjo kortomis. Jas Al
fonsas padarė iš papirosų dėžutės. Ženklus sužymėjo 
mažučiu chemiško pieštuko grafitu. Jį laikėme paslėpę 
stalo lentos mažutėj skylutėj, duona užlygintoj. Pri
žiūrėtojai per kratas jokiu būdu rasti negalėjo. Na, ir 
burdavos Andrius sau laimę tomis kortomis per dieną 
— du, tris, penkis sykius... Ir vis jam kitaip išeidavo. 
Tada pykdavo nervuodavos, kad blogai rodą? Žmogus 
užmigti negalėdavo. Jei korta negerai parodydavo, 
dūsaudavo ir vis kartodavo: 

— Taigi... taigi... taip ir maniau... Taigi... taigi... ir 
savo papratimu glostydavo pilvuką ir dairydavosi į 
mus. 

Mes su didžiausia „užuojauta" jį ramindavome, vėl 
duodavome kortas, kad gerai išsiburtų... Tik gerai kor
tai parodžius, galėdavo ramiai užmigti. 

Įtikinti, kad toks būrimas — tik piemenynė, nieko 
rimta neesą — jokiu būdu negalėdavome. Jis savo, ir 
tiek. Šiaip žmogus, nieko sau: nuoširdus, neužgaulus, 
kantrus.greitai nesupyksta. 

Gaila man jo, bodavo pasijuoks, pasišaipys, pakri
zens — visus užkrečia tuo savo juoku. 

Visi, net ir Petras, jo gailėjome! 

— Tai kam dabar ateis eilė išsinešti savo kromą iš 
kameros9 — paklausė Alfonsas. 

Tylim. 
— Mūsų Vytaučiukas važiuos tuoj... — jis man pra

našauja. 
— O ne! Juk aš paskutinis atvažiavau, paskutinis ir 

išvažiuosiu, — atsakiau. 
Prieš pat Naujus metus kalėjime didžiausios refor

mos: kamerų durys trinksi, prižiūrėtojai bėgioja, bara
si. Alfonsas visą laiką stovi prie durų ir klausosi. 

— Žinoma, kalinius grupuoja: iš vienų kamerų \ ki
tas perkeldinėja. Korpuse yra viršininkas. Gal ir mus 
iškeis. išskirs... — kalba jis. 

— O kad tik mes abudu vėl būtume vienoje kame
roje. Alfonsai! — sakau jam. 

— Taigi, kažin ar taip bus9 

— Kažin. Atrodo, gali mane su juo išskirti Man 
liūdna pasidaro. Nuliūsta ir jis... Jeigu kartais iš
skirtų, tai mes sutariame kaip nors susižinoti, kuris 
kokioj kameroj sėdėsime, pranešti, kaip gyvename. Ji.» 
pasakė, kad išvietėje, prie pat vandens rezervuare, rei
kią nuolat pasižiūrėti. Ten jis pažymėsiąs, jei bus 
žemutiniame korpuse, kas reikia, slapyvarde Bandi
tas. 

— O kaip tu pasirašysi? — paklausė jis manės. 
— Aš pasirašysiu — Žalias, gerai? — atsakiau. 
— Gerai. Tik. Vytaučiuk. saugokis kitų kalinių. Ne

siduok išprovokuojamas. Nei vienu nepasitikėk. Ir jei 
kas tave klaustų apie mus. tai sakyk, kad ne<isakė. už 
ką sėdįs — ir baigta. 
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SPAUDOS VAKARONĖ 
NEW YORKE 
K Ę S T U T I S K. M I K L A S 

Naujoji Lietuvių žurnalistų davo puiki vakarienė ir įspū-
sąjungos valdyba, pradėjusi 
veikti 1997 m. vasarą, nuo pat 
pirmųjų dienų t a rp įvairių 
savo veiklos planų svarstė ir 
galimybes del spaudos pokylio 
surengimo New Yorke. Tuo 
būdu būtų tęs iama spaudos 
puotų tradicija, vykusią prieš 
karą Kaune ir vėliau atgaivin
ta Čikagoje. 

S p a u d o s pokyl ia i Kaune 

Pokyliai buvo nepaprastai 
populiarūs ir visų laukiami. 
Kai j ie buvo rengiami „Metro-
polio"' res torane, jo salę sausa
kimšai užpildydavo kaunie
čiai. Bet vėliau, kai buvo pas
ta ty ta Lietuvos Karininkų ra
movė ir kai pokyliai nukelti į 
jos daug didesnę salę, buvo 
pakankama i vietos ir sve
čiams iš kitų miestų. 

Kad pr i t r auk tų kuo daugiau 
žmonių, pokyliai buvo ne
papras ta i reklamuojami, siū
lant pirkt i tų jų loterijos bilie
tus , kur ie galiojo taip pat kaip 
įėjimo bilietai . J ie buvo plati
nami visuose didesniuose Lie
tuvos miestuose, ten esančiuo
se viešbučiuose, svetainėse ir 
per specialius agentus. Nepai
sant to, daugumą svečių vis 
vien sudarė kauniečiai. Juose, 
be žurnal is tų ir šiaip spaudos 
darbuotojų, būdavo kviečiama, 
ir noriai dalyvaudavo, beveik 
visa to meto Lietuvos „grieti
nėlė", p radedan t valstybės 
prezidentu, ministrais, aukš
tais kar iuomenės pareigūnais, 
užsienio ambasadoriais , visų 
sričių menininkais , stambiais 
versl ininkais ir baigiant to
kiais kurie pajėgė nusipirkti 
tą gan brangų loterijos bilietą. 

Buvo s ta toma sąlyga, kad 
pokylyje dalyvaujantieji vyrai 
privalėjo vilkėti frakus, o mo
terys — ilgas puošnias suk
nias. Žinoma, ne visi vyrai pa
jėgė ateit i su fraku. Daugelis 
jų pasis tengdavo smokingu ar 
šiaip t ams iu kostiumu, ir dėl 
to jų niekas iš salės neišmetė. 
Moterys kažkaip lengviau mo
kėdavo susi tvarkyti — jos vi
sos būdavo ilgomis sukniomis, 
labai kvepiančios ir su gau
sybe blizgučių. 

Reklamose buvo skelbiama, 
kad į pokylius įėjęs pro vienas 
duris, pro k i tas galėsiąs palik
ti salę net su automobiliu. Ži
noma, niekas juo neišvažiavo, 
bet loterijoje buvo visokiausios 
vertes laimikių. J ie loterijai 
buvo surinkti nemokamai 
daugiausia LŽS valdybos na
rių pastangomis. J ie juos iš
prašydavo iš Lietuvos versli
ninkų, iš užsienio prekybinių 
atstovybių ir net iš užsienio 
diplomatų. Vieno tokio pokylio 
metu loterijon buvo leidžiama: 
Švedų — Amerikos bendrovės 
„Susisiekimas" dovana - trys 
nemokamos kelionės į Švediją, 
Lietuvos „Baltijos Lloydo" — 
kelionė į Angliją, Olandiją ir 
Belgiją, JLietūkio" — siuvamo
ji mašina, Prienų Šakovo 
alaus bravoro — 10 butelių 
midaus ir s tat inė alaus, brolių 
Alperavičių galanterijos pre
kybos — dveji marškiniai su 
12 apykaklių, 6 kišeniniai pei
liai ir 100 skutimo peiliukų, 
„Dunlop" prekybinio atstovo 
— du dviračiai, „Nemuno" ge
lumbių fabriko — 30 metrų 
medžiagos kostiumams ir suk
nelėms, brolių Ožinskių — 
penki maišai miltų, Š.y. — dvi 
savaitės Palangoj. Metropolio 
— 3 buteliai prancūziško kon
jako. Valstybės teatro — 6 bi
lietai į operą, „Lietuvos žinių" 
— 12 metinių prenumeratų, 
Philips bendrovės — šimto li
tų nuolaida penkiems radijo 
apa ra t ams ir t.t. 

Tuose pokyliuose visada bū

dinga meninė programa, kurią 
atlikdavo operos solistai bei 
dramos aktoriai. Šokiams gro
davo garsiausi Kauno džiazo 
orkestrai. 

Tų pokylių dėka gimė ir po
puliarusis spaudos valsas. 
„Tris dienas, tris naktis kele
liu ėjau..." Jam žodžius parašė 
žurn. Bronys Raila, melodiją 
pritaikė „Metropolio" pianis
tas Bankas ir pirmą kartą pa
grojo muziko Antano Dvariono 
džiazo orkestras, dainuojant 
Antanui Šabaniauskui. 

Lietuvos Žurnalistų sąjunga 
rengdavo tuos pokylius, kad 
sukeltų lėšų žurnalistų poilsio 
namų statybai Giruliuose, lei
diniams ir socialiniams reika
lams. Pelno būdavo iki 11,000 
litų. 

Su sovietine okupacija visi 
pokyliai pasibaigė. Dabar Lie
tuvoje jie pamažu atgaivina
mi, bet dar neįsisiūbavo iki 
prieškarinio lygio. 

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

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO, NAMŲ. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Wwt 95th Street 

Tei. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

Dabartinė Lietuvių žurnalistų sąjungos vaidyba. Iš kaires: \ įcepinn. Paulius Jurkus, pirm. Kęstutis K. Miklas, 
sekr. Salomėja NarkeliOnaitė, vicepirm. Julius Veblaitis ir vicepirm. Romas Kezys. 

Pokyliai atgaivinami 
Čikagoje 

Atsikūrus Lietuvių žurnalis
tų sąjungai Amerikoje, beveik 
kiekviena jos centro valdyba 
svajodavo, bet neįstengdavo, 
spaudos puota surengti. Ir tik 
Čikagoje buvusi valdyba 
(pirm. kun. Juozas Vaišnys, 
vicepirm. Vytautas Kasniū-
nas, vicepirm. Vladas Butė
nas, sekr. Algirdas Pužauskas 
ir ižd. Jurgis Janušaitis), bū
dama gan sunkioje finansinėje 
padėtyje, 1971 m. ryžosi įkurti 
dr. Petro Daužvardžio fondą ir 
surengti spaudos pokylį, tę
siant prieškarinę Lietuvos tra
diciją. Pasisekimas buvo di
džiulis. Apie tai šitaip rašo 
Vytautas Kąsnis š.m. gegužės 
14 dienos ^Darbininko" lai
doje". 

Jį pirmąjį balių susirinko 
tiek, kiek buvo vietos — apie 
500 žmonių. Jame nebuvo fra
kuotų, bet tuxedo smokingais 
apsirengusių — didelė dau
gybė, papuošta spalvingom, 
meilingom poniom ir panelėm. 
O kaip su valdžios viršūnė
mis? — paklausite. Tik unifor
muotų generolų nebuvo, bet 
su generolu Povilu Plecha
vičium buvo visa svita. Buvo 
visa mūsų pripažintoji valdžia 
su visomis v'ršūnėmis... Ant
ras spaudos balius — 600 
žmonių, ir vėl salė per maža. 
Bet kai buvo surasta Marti-
niąue salė (900 žmonių) vis 

Milkovaitis perėmė tolimesnį 
valdybos vadovavimą, ir į val
dybą buvo kooptuotas Petras 
Maželis sekretoriaus parei
gom. Valdybos iždas tada jau 
buvo beveik tuščias. Buvo ke
liama mintis surengti spaudos 
pokylį, bet nuo jos buvo greit 
atsisakyta. Buvo apsispręsta 
pasitenkinti mažesniu rengi
niu — žurnalistų popiete su 
pietumis, menine programa ir 
loterija. J i buvo surengta 1996 
m. vasario 25 d. Los Angeles 
lietuvių parapijos salėje. Pasi
sekimas buvo geras. Žmonių 
susirinko apie 200. Programą 
atliko Los Angeles vyrų kvar
tetas, akompanuojant Rai
mondai Apeikytei. Visi buvo 
patenkinti šiuo renginiu, o 
ypač vaidyba, nes iždas susi
laukė įplaukų tolimesnei veik
lai tęsti. 

Pagal iau vakaronė 
N e w Yorke 

lėtas jų: „Kaizerio kareivių 
maištas Šiauliuose" 11916 m.), 
„Valio! valio! kare jau pasi
baigė" (1918 m.). „Lietuvos 
prigulmybės deklaracija įteik
ta visoms valdžioms" (1918 
m.), „35,000 Lietuvių eina ant 
Petrogrado" (1918 m.), „Kaize
ris patvirtino Lietuvos kara
lių" (1918 m.), „Extra valio! 
Bolševikai Lietuvoj gauna kai-
lin" (1919 m.), „Naruševičius 
Lietuvos prezidentas" (1920 
m.), „Valio! lietuviai supliekė 
lenkus" (1920 m.), „Extra! 
Raudonasis sukilimas Kau
ne" (1921 m.), „Vokiečiai nušo
vė lietuvių lakūnus" (1933 
m.), „Lituanica nusileido Airi
joje" (1935 m.), „Lietuvoje ka
ro stovis" (1938 m.;, „Lietuva 
atgavo Vilnių" (1939 m.), „Lie
tuva paskelbta Sov. Rusijos 
dalimi" (1940 m.) ir t.t. 

Dalis vienos sienos buvo 
skirta dr. Vinco Kudirkos mir
ties šimtmečiui pažymėti. Jo 
portretas buvo apsuptas LŽS 
buvusių pirmininkų ir dabar-

Čia j au veikianti LŽS centro tinės valdybos narių portre-
valdyba (pirm. Kęstutis K. 
Miklas, sekr. Salomėja Narke-
liūnaitė ir vicepirmininkai — 
Paulius Jurkus , Romas Kezys 
ir Julius Veblaitis) praėjusių 
metų rudenį savo posėdyje ap
sisprendė surengti spaudos 

tais. Vienoje sekcijoje buvo su
grupuoti buvę ir esantieji išei
vijos periodinės spaudos re
daktorių portretai. 

Kaip buvo skelbta, vakaronė 
turėjo prasidėti 6 vai. vak., bet 
į ją spaudos gerbėjai ir rėmė-

pokylį ir šiame mieste. Rengi- jai pradėjo rinktis net pusva-
niui buvo nustatyta data ir landį anksčiau. Tada atrodė, 
užsakyta Kultūros- Židinio di- kad tų svečių prisirinks ne-
džioji salė ateinančių metų ge- mažai. Deja, reikėjo apsivilti 
gūžės 22 dienai. 

Pradinio entuziazmo buvo 
daug, bet jis greit atvėso, ste
bint eilę kitų renginių ir jų 
lankytojus. Buvo ryšku, kad 
lankytojų skaičius yra nepras
tai sumažėjęs. Priežastis aiški 
— jau daug yra iškeliavusių 
amžinybėn, yra daug išvyku
sių poilsiui į šiltesnius kraš
tus, yra ir daug, kurie netu
rėdami savos susisiekimo prie
monės, jau nebepajėgia įkopti 

tiek daug likdavo už durų 
Čikagoje surengti pokyliai 

padėjo sąjungos valdybai iš- vykeliai iš Lietuvos senesnių-
plėsti veiklą, tuo pačiu ir to- jų ateivių renginiais nesidomi 
liau leisti žumalą „Lietuvis 
žurnalistas". 

Žurnalistų popietė 
Los Angeles mieste 

1985 m. naujai išrinktoji są
jungos valdyba iš Kalifornijoje 
gyvenančių (pirm. Rūta Klevą 
Vidžiūnienė, vicepirm. Vladas 
Bakūnas ir Ignas Medžiukas, 
sekr. Juozas Kojelis ir ižd. 
Rūta Šakienė) iš pradžių apie 
pokylių rengimą negalvojo. 
Pasitenkino, surengdama Ne
lės ir Arvydo Paltinų koncer
tą, įvairių autorių (Jono Viz
baro, M. Tūbelytės-Kuhlman 
ir Aurelijos Balašaitienes) 
knygų pristatymus visuome
nei ir „Lietuvio žurnalisto" lei
dimu. Šiek tiek vėliau, V. Ba-
kūnui ir J. Kojeliui iš valdybos 
pasitraukus, jų vieton įėjo 
Karolis Milkovaitis ir Vytau
tas Šeštokas. Šio sąstato val
dybos pastangomis buvo iš
leisti net šeši „Lietuvio žur
nalisto" numeriai. 1995 m., 
pirm. R. K. Vidžiūnienei įšvy-

ir jų nelanko. Valdybai buvo 
aišku, kad spaudos puotą su 
platesne programa ir su šo
kiais neverta rengti, nes būtų 
nuostolinga. Buvo nutarta, su
rengti spaudos vakaronę su 
vakariene mažesnėje Židinio 
salėje. 

Jai buvo ruošiamasi gan tęsta Čikagoje, yra tik bandy-
kruopščiai. Ypač daug dėme- mas atgaivinti ir New Yorke 
sio skirta salės papuošimui ir 
reklamai. Salės priekinė siena 
buvo padengta montažu, suda
rytu iš apie 300 užsienio lietu
vių pokarinių ir šiek tiek da
bartinių Lietuvos periodinių 
leidinių pirmųjų puslapių. Abi 
šonines sienas puošė apie 
šimtas užsienyje gyvenusių ir 
gyvenančių spaudos darbuo
tojų 11" x 17" dydžio portretų. 
Tarp jų dalis sienos buvo pa
puošta tai pat montažu, suda
rytu iš 40 „Darbininko" laik
raščio trūnyjančių pirmųjų 
puslapių, parinktų su būdin
gom antraštėm iš laikotarpio, 

bolševikinį okupantą, kėlė 
spaudos nuopelnus išeivijos 
lietuvių tarpusavio ryšiams ir 
lietuvybei išlaikyti. Užbaigda
mi savo žodžius, jiedu abu 
linkėjo spaudai nepavargti ir 
sėkmingai tęsti savo darbą 
ateityje. 

Po jų trumpai pakalbėjo ir 
dr. Jonas Lenktaitis, buvęs 
dažnas dalyvis spaudos puo
tose Kaune prieškariniais lai
kais. 

Vakaronės kulminaciją ap
vainikavo specialiai šiam ren
giniui pakviestas iš Čikagos 
dailininkas, rašytojas ir hu
moristas Vladas Vijeikis. J i s 
tikrai pagyvino šią vakaronę. 
Jo šmaikštus žodis, pilnas hu
moro, kalbant ir dainuojant, 
apie kasdienybes čia ir Lietu
voj, apie mūsų veikėjus, apie 
prezidentą Valdą Adamkų ir 
jo sapnus, daugelį prajuokino 
net iki ašarų. Na, žinoma, j am 
baigus programą, susirinku
sieji ir nesigailėjo ilgų ploji
mų. (Nukelta į 5 psl.) 

— jų susirinko tik per 70. Aiš
kiai matėme, kad tie, kurie 
atėjo, buvo nepaprastai susi
žavėję salės dekoravimu, ypač 
senųjų „Darbininkų" ir dabar
tinės mūsų periodinės spau
dos montažais. Visi būriavosi 
prie jų, fotografavosi, balsiai 
skaitė antraštes ir nesigailėjo 
komentarų. 

Už valandos vakaronė paga
liau buvo oficialiai atidaryta. J 
susirinkusius, susėdusius prie 

į ant kalno esantį Kultūros Ži- gražiai papuoštų, žaliom stal-
dinį. Jaunimas ir naujieji at- tiesėm apdengtų stalų vaka-

Komercinių pastatų valymo 
kompanija pr i ims vyrus ir 
moteris popiet iniam darbui. 
Atlyginimas $7.50 į vai., po 60 d. 
$8. f darbą bus vežama kom
panijos transpomi. Anglų kalba ir 
darbo leidimas nebūtinas. 

Tel. 773-925-9282. 
Skarnbinti.darbo dienomis rytais 

nuo 9 iki 12 vai. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX RESULTS 
REALTORS 

ottc. (773) 586-S9S9 
home (708) 425-7160 
pager (708) 886-4919 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas if sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• PerKame ir parduodame namus 
• Pensininkais nuolaida 

rienei, kurią paruošė lenko Si
korskio firma, kreipėsi šių 
eilučių autorius ir oficialiai. 
kaip Lietuvių Žurnalistų są
jungos pirmininkas atidarė 
šią vakaronę ir toliau jai vado
vavo. Savo žodyje jis nupasa
kojo prieš karą Kaune vykusių 
pokylių populiarumą, pabrėž
damas, kad jų tradicija, vėliau 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 
Permanent Residence! 

Anyone can apply. 
For free information call: 

1-773-282-9500 
CTS concentraung m immigration 4o Canada 

www rcaeusa.com 

RIVtRDALE AUTOMOTIVE 
Ti HMĮHII IIHIJĮMH far padedame parduoti 

• K Į mito. Pigiai parduodame iisimo-
kejimur. remontuojame po avarijų; atsta-
lome auto geometriją, užsakome dalis ge
riausia kauta, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui tcL 7«*.2tl-t586. 

Galiu slaugyti senelius 
arba ligonius ir gyventi 

kartu. Tel. 630-655-4259 
Valerija. 

Needed housekeeper with com-
panion duties.-Must have refe-
rences. speak some English. Fui! 
time. live in, 200d home. 
Tel. 773-56^-7895. Answer ir. 
English. v;59 

Dėmesio! Dalau botos, namus, 
atlieku visokius namų pataisymus, 
greitai, sąžiningai, kokybiškai. 
Geros rekomendacijos. Skambinti: 
708-656-6599. 

Help \V anted 
Northside of Chicago nanny-house-
keeper wanted to provide care for 7 mo 
old baby 25 hrs. a wk. $ 10 an hr. Mušt 
speak English. love babies & dogs. 
Mušt have references Call 773-296-
9264. ww 

I šnuomojamas mieg . 
kambarys prie šeimos vyr. 

amžiaus asmeniui arba 
studentui. Tel 708-594-1472. 

Palikti žinutę. ^v 

45 m. moteris ieško darbo. Turi 
vairavimo teises u mašinų. Goii slaugyti 
senelius, prižiūrėti namus, gaminti 
valgį, pristatyti maisto produktus Gali 
būti 12 vai . 6 vai . arba vien naktimis 
Skambinu nuo4 p.p iki 9 v. v. Tel. 773-

i 427-1184. į » 

Arnb .-įsadorn.- Aniceta.'' Simutis kalba Lietuvių žurnalistų sąjungos 
NVw Yorke 

ruoštoje spaudo:-- •.ak.ir'.-i "j-' t: •<:'!, /'.i 'i 

Jis taip pat šiek tiek pakalbej.-) 
ir apie salės dekoravimą — 
joje iškabintus laikraščiu 
montažus ir žurnalistų, foto 
reporterių bei radijo valandė
lių vadovų portretus. Po to, 
prieš pradedant vakarienę, jis 
pakvietė JDarbininko" vyriau
sią vadovą tėvą Pranciškų 
Giedgaudą, OFM, sukalbėti 
maldą. 

Vakarienę baigiant, prieš 
kavutę, \ susirinkusius prabilo 
ambasadorius Anicetas Si
mutis ir Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke dr. Pet
ras Anusas-. Šios vakaronės 

nuo 1916 iki 1940 metų. Tos proga jiedu sveikino LŽS, išei-
antrastės neįprastai didelės, vijos spaudą bei jos darbuoto-
sudarytos iš stambių raidžių jus, dėkojo už jų atliktą darbą. 

kus gyventi į Vilnių, Karolis net iki 4 colių aukščio. Štai ke- ypač kovojant prieš Lietuvos Spaudos darbuotojų portretai. puo*c salta sienan LŽS spaude* vakaronėje (?e(ru^s 22 d 
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LIETUVOS SKOLAS TEKS 
GRĄŽINTI VAIKAIČIAMS 

Lietuvos ir išeivijos spauda 
rašo apie nuolat augančias 
Lietuvos valstybės skolas už
sienyje ir krašto viduje. Kar
tais nurodomas ir užsienyje 
gautų paskolų neracionalus 
panaudojimas. Ne tik valsty
bė, bet ir jos gyventojai, įmo
nės ir įstaigos sėdi skolose ir 
niekas nesuka galvos, kas tas 
skolas grąžins. 

Apie tas Lietuvos skolas, jų 
nuolatinį augimą, su oficialia 
Lietuvos Statistikos departa
mento informacija, rašo socia
linių mokslų daktaras Anta
nas Petrauskas „Lietuvos ai
do" 1999.05.25 laidoje. Duo
menys įdomus Ir išeivijos lie
tuviams, todėl juos ištisai pa
teikiame. 

Valstybės skola didėja 

Lietuvos ūkio vežimui išju
dinti ir jį tempti įkalnėn bū
tinos užsienio paskolos. Ir 
valstybės skola nuolat auga. 

Apžvelgiant 1991-1998 m. 
laikotarpį matyti, kad dau
giausia užsienio paskolų imta 
1996 m. — 639,18 mln. JAV 
dolerių, o pernai tik 380,91 mln. 
JAV dolerių. 1995-1998 m. su
tarčių pasirašyta dėl dviejų 
trečdalių (68,4 proc.) numa
tytų gauti paskolų. 

Kadangi paskolų gaunama 
daugiau nei grąžinama, Lietu
vos užsienio skola didėja. Šių 
metų pradžioje valstybė užsie
nio šalių ir Lietuvos bankams, 
oficialioms finansinėms orga
nizacijoms ir firmoms buvo 
skolinga 1681,96 mln. JAV do
lerių, iš jų užsienio kredito
riams — 1661,41 mln. JAV do
lerių. Per 1998 metus vienam 
Lietuvos gyventojui tenkanti 
skolos dalis padidėjo 76 JAV 

..doleriais ir sudarė 454,6 JAV 
dolerio. 

Kam naudojamos 
paskolos? 

Beveik pusė (48,6 proc.) už
sienio paskolų naudojama in
vesticiniams projektams fi
nansuoti, 22,0 proc. — valsty
bės ir biudžeto deficitui deng
ti, 16,7 proc. — kurui ir ki
tiems energetiniams ištek
liams įsigyti, 6,3 proc. — na
cionalinei valiutai stabilizuoti, 
2,7 proc. — žemės Okiui, 1,9 
proc. — savivaldybių biudže
tams ir vos 1,8 proc. tenka 
smulkiojo bei vidutinio verslo 
plėtrai. Ar ne todėl jo padėtis 
šiandien tokia apgailėtina? 

Užsienio prekybos 
balanse dominuoja 
vartojimo prekės 

Nepaisant užsienio paskolų 
kiekio Lietuvos užsienio pre
kybos balansas tebėra neigia
mas. Pernai į šalį buvo im
portuota prekių ir žaliavų už 
23 186,3 mln. Lt, o eksportuo
ta tik už 14 849,2 mln. Lt. im
portas viršija eksportą 8337,1 
mln. Lt. Nuo 1995 m. šis skai
čius padidėjo 2,2 karto. 

Šalies eksporto ir importo 
struktūroje dominuoja vartoji
mo prekės (įskaitant tarpinio 
vartojimo) atitinkamai 82,5 ir 
75,6 proc. 

Daugiausia prekių ir žaliavų 
iš Lietuvos praėjusiais metais 
buvo išvežama į ES (37,4 
proc.) ir NVS (36,2 proc.). Im
porto struktūroje ES šalims 
tenka 47,3 proc., o NVS — tik 
26,0 proc. Pastarieji skaičiai ir 
ateityje turėtų didėti ES šalių, 
kaip patikimesnių prekybos 
partnerių, naudai. 

Ką perkame ir ką 
parduodame? 

Pagal atskiras prekių rūšis 
praėjusiais metais Lietuvos 
eksporto struktūroje vyravo 
mineraliniai produktai (18,9 
proc.), tekstilės medžiagos ir 
dirbiniai (18,3 proc.), mašinos 
ir įrenginiai (11,7 proc.), gyvi 
gyvūnai ir maisto produktai 
(11,0 proc.) bei chemijos pra

monės ir jos šakų produkcvja. 
Importo struktūroje domina

vo mašinos ir įrengimai (18,9 
proc.), mineraliniai produktai 
(15,4 proc.), chemijos pramo
nės produkcija (9,2 proc.) ir 
netaurieji metalai bei jų dirbi
niai (6,2 proc.). 

Neturėdami savų strategi
nių gamtos išteklių ir norė
dama sparčiau modernizuoti 
šalies ūkį, Lietuva turi įsivežti 
nemažai mineralinės produk
cijos bei technologinių įrengi
mų. 

Pigi darbo jėga — ne 
panacėja 

Kadangi eksportas priklauso 
nuo NVS šalių ekonominės 
padėties ir kyla importuojamų 
mineralinių produktų kainos, 
nerealu manyti, jog artimiau
siu metu pavyktų gerokai pa
didinti eksportą ir sumažinti 
neigiamą užsienio prekybos 
balansą. Vien pigia darbo jėga to 
pasiekti neįmanoma. Užsie
nio paskolos, šalies užsienio 
prekybos balanso irgi iš esmės 
nepakeitė. Vadinasi, paskolos 
nėra efektyviai panaudoja
mos, nepakankamai dirbama 
ieškant naujų rinkų produkci
jai realizuoti ir naujų tiesiogi
nių investuotojų į mūsų ūkį. 

Br. Juodelis 

DRAUGAS, 1999 m. birželio 23 d., trečiadienis 

Karšta birtelio 5-osios ryta tėveliai ir vaikai sunkvežimyje tvarkė „Saulutės", Lietuvos vaikų globos būrelio, 
siuntinius. Nuotraukoje: Juozas Pranckevicius, Raimundas Cepelė, Andreja Siliūnaite, Andrius Lietuvninkas, 
Daiva Siliūnaite, Aleksas SiliOnas, Amelija PranckevičiOte, Julius Lietuvninkas, Alena Pranckevičiūtė. 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

* Prekybą ir investicijas 
tarp Lietuvos ir Kanados 
skatins Vilniuje įsteigta Kana
dos ir Lietuvos verslo asociaci
ja, kurios nariu gali tapti bet 
kuris verslininkas ar įmonė, 
plėtojanti verslą tarp Kanados 
ir Lietuvos. Prekybos apimtys 
tarp Kanados ir Lietuvos sie
kia 90 mln. litų. (BNS> 

PREMIJA UŽ 
GAMTOSAUGOS 

PASIEKIMUS 

Valdo Adamkaus šių metų 
premija už aktyvią gamtosau
gos veiklą skiriama jau miru
siam daktarui Kazimierui Šo-
pauskuirpasižymėjusiam savo 
atliktais atmosferos užterštu
mo tyrimais. Premijos suteiki
mo ceremonija birželio 11 d. 
surengta Fizikos instituto an
truosiuose rūmuose. 

Daktaras K. Šopauskas bu
vo atmosferos taršos tyrimų 
pradininkas Lietuvoje. Jis 
įkūrė dvi laboratorijas, atlie
kančias šį darbą. „Ir jo paties, 
ir jo sekėjų darbai neprarado 
aktualumo ir šiais laikais", — 
sakė Mokslo tarybos pirminin
kas, profesorius Leonas Ka
džiulis. 

Mokslo tarybos ekspertai, 
paprašyti V. Adamkaus, iš ke
lių kandidatūrų premijai gau
ti išrinko vieną. „K. Šokaus-
kas buvo nepelnynai užmirš

tas, todėl, manome, kad buvo 
būtina pagerbti jį patį ir jo at
liktus darbus. Prezidentas V. 
Adamkus karštai pritarė mū
sų siūlymui", — sakė L. Ka
džiulis. 

Premijos pažymėjimą pats 
V. Adamkus penktadienį įtei
kė 1983 metais mirusio K. 
Šopausko našlei Daliai Šo-
pauskienei, kuri taip pat dirba 
atmosferos taršos tyrimų sri
tyje. 

Didelę ekologo patirtį turin
čio V. Adamkaus premija ski
riama jau aštuonerius metus 
specialistams, kurių darbai 
prisidėjo prie gamtos apsau
gos Lietuvoje. 

Pernai premija įteikta che
mikei, Panevėžio savivaldybes 
ekologei, Zitai Tverkutei ir 
Geologijos instituto vyresnia
jam moksliniam bendradar
biui, gamtos mokslų daktarui 
Alfredui Radzevičiui už jų su
darytą Panevėžio geocheminį 
atlasą. 

Premijuojamus mokslinin-

Atkelta iš 4 psl. 

SPAUDOS VAKARONĖ 
NEWYORKE 

Einant prie pabaigos, buvo 
padėkota visiems svečiams, 
sveikinusiems su glėbiu lin
kėjimų šio renginio kaltinin
kams, taip pat Vladui Vijei-
kiui už jo puikiai pritaikytą 
humorą Šiam vakarui, ir vi
siems dalyviams. Buvo padė
kota ir šios vakaronės rengi
mo pagalbininkams (Živilei 
Jurienei, Malvinai Klivečkie-
nei, Onai Miklienei.Vidai Pe-
nikienei ir Edmundui Vaičiu
liui), kurie iš meilės spaudos 
darbuotojams skyrė tiek daug 
valandų ir ypatingo triūso, 
kad ši vakaronė būtų sėkmin
gesnė. 

Kalbant apie šį žurnalistų 

Vasaros skrydžiai į 

VILNIŲ 
Finnair ir kitomis oro linijomis 

žemiausiomis kainomis iš New York, 
Chicago ir iš visų JAV miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 235 St. 

DOUGLASTON, NY >1363 

TEL 718-423-6161 
800-778-9847 

FAX 718-423-3979 

Email: VYTTOURS ©EARTHLINK.net 
VVEBSITE: WWW.VYTISTOURS.COM 

kus, V. Adamkaus prašymui, 
jau ketvirti metai parenka 
Mokslo taryba. Premijos dydis 
— 2,5 tūkst. litų (Elta) 

ĮTEIKTA 
V. BERGO PREMIJA 

Birželio 4 d., minint Pasau
linės aplinkos apsaugos dieną 
jteikta Aplinkos ministerijos 
V. Bergo 1999 m. premija. 

Šiemet už reikšmingus dar
bus bei ilgametę rezultatyvią 
veiklą aplinkos formavimo ir 
apsaugos srityje šios premijos 
laureatu tapo Lietuvos hid
rometeorologijos tarnybos vir
šininko pavaduotojas Rapolas 
Liužinas. 

Taip pat Aplinkos ministeri
jos 1999 m. premijos „Meni
ninkai už gražią, sveiką gam
tą ir saugią aplinką" paskirtos 
rašytojui Gediminui Isokui, 
poetui Justinui Marcinkevi
čiui ir rašytojui Selemonui 
Paltanavičiui. 

Apdovanojimus įteikė aplin
kos ministras Danius Lygis. 

(Elta) 

Ieško giminių 
• Ieškome Kazimiero* ir 

Jono Puplauskių, atvykusių 
į JAV apie 1910 metus , pali
kuonių — sūnaus Vytauto 
(gim. 1912 m ) , dukterų Stasės 
(gim. 1914 m.), Valerijos (gim. 
1915 m.) ir Zuzanos (gim. 
1917 m.) arba jų vaikų. Jonas 
Puplauskis su žmona Kazi
miera iki išvykstant į JAV gy
veno Kulių valsčiuje, Mižuikių 
kaime (45 kilometrai nuo 
Klaipėdos) savo ūkyje. 1910 
metais Pup lauskams išvykus į 
JAV, Lietuvoje liko penki jų 
vaikai: Zofija, Kazimieras, 
Marcelė, Vincas, Zenonas. 
1923 m. J . Puplauskis su žmo
na ir ketur ia is vaikais, j a u gi
musiais JAV - Vytautu, Sta
sele, Valerija ir Zuzana, su
grįžo į Lietuvą. Kazimiera Pu-
plauskienė su vaikais, gimu
siais JAV, greit ne t rukus vėl 
išvažiavo į Ameriką. Jonas 
Puplauskis pasiliko Lietuvoje 
su vyresniaisiais vaikais Zofi
ja, Marcele, Vincu ir Zenonu 
savo ūkyje. Iki 1940 metų gi
minės susirašinėdavo, tačiau 
užėjus karui , ryšiai nutrūko. 
Labai prašome išlikusių gimi
nių atsiliepti. J ų ieško Zofijos 
Puplauskaitės-Meškauskienės 
sūnus Stanislovas Meškaus
kas. J a m rašykite: Tuskulėnų 
56-10, Vilnius, Lietuva arba 
skambinkite tel. 73-11-04. 

• Ieškome Kazimiero Czi-
wo, kuris ilgus metus gyveno 
Čikagoje (6111 S. Albany 
Ave.), artimųjų. Būdamas gy
vas, Kazimieras susirašinėjo 
su jauniausia savo seserimi 
Julija Čivaite-Rokiene-Makš-
tiene. Julija gyveno kaime, ne
toli Anykščių, o po to persik
raustė pas savo dukterį į 

Kauną. Broliui Kazimierui mi
ru s . JU ryšiai nut rūko. Julija 
y r a vienintelė gyva likusi iš 
visų savo brolių ir seserų, jai 
grei t sukaks 90 metų. Prieš 
keletą metų iš Amerikos į Lie
tuvą buvo atvykęs j a u n a s , 
angl iškai kalbantis žmogus. 
J i s ieškojo Julijos Civaites-
Rokienes-Makštienes. Su ver
tėjo pagalba aplinkinių sody
bų gyventojų klausinėjo, ku r 
Jul i ja Čivaitė dabar gyvena. 
Labai gaila, bet niekas nega
lėjo pasakyti tikslaus adreso 
Kaune . Apie jo apsilankymą 
mes sužinojome gerokai vė
liau. Kazimieras Czivvas buvo 
vedęs lietuvaitę Antaniną 
Džiugaitę . J ie turėjo sūnų Al
bertą. Mums žinoma, kad sū
nus Albertas Cziwas su savo 
žmona žuvo avarijoje. J ie tu
rėjo dvi dukras . Mūsų many
mu, j aunas i s vyras, kuris bu
vo atvykęs į Lietuvą, yra Kazi
miero Cziwo proanūkis. Deja, 
ne i šio žmogaus vardo, nei 
pavardės nežinome. Gal kas 
nors iš skaitytojų pažinojo jų 
šeimą ir jos jaunąją kar tą? 
M u m s rašykite: Regina Za-
kai t ienė , Baltijos 45-5, 3040 
K a u n a s , Lietuva. 

Antomna ir Kazimieras Cziwai. 

sąjungos renginį, nepaisant 
nesulaukto didesnio dalyvių 
skaičiaus, vis vien reiktų lai
kyti jį pasisekusiu, įnešusiu 
kažką nauja į niujorkiečių da
bartinį blankų gyvenimą. Ja
me buvo pakankamai nauje
nybių ir dvasinio peno. Atro
do, kad ir reklamos jam turėjo 
pakakti. Jau daug anksčiau, o 
ypač per paskutiniąsias tris 
savaites, apie jį buvo rašoma 
ir reklamuojama apmokamais 
skelbimais NTew Yorke leidžia
mame JDarbininko" savait
raštyje. Taip pat ir vietos 
„Laisvės žiburio" radijo valan
dėlė nepagailėjo savo laiko, 
kviesdama savo klausytojus į 
šią spaudos vakaronę. Atrodo, 
kad tokiems renginiams niu
jorkiečiai dar kol kas yra gan 
apatiški! 

14911 127th Street • Lemont. IL 60439 
Fax 

(630) 
(630) 

257-1616 
257-1647 

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = 
aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = mašų iš 
viso. 

1999 m. kovo mėn. 

lx$5 Bundelienė Ona atm. įn., $1,055. 
lx$10 Kasaitis dr. Edmundas, $10. 
1x24 Šaulys prel. Kazimieras atm. in : Šaulys Dalia. $3,160. 
2x$25 Sved George ir Dana, $ 150; Valeska Edward ir Marcella. 

$275. 
lx$30 Meižys Dennis ir Vaida. $30. 
16x$100 Anužis Saulius ir Lina, $100: Buivys Justinas ir 

Danguolė, $1,100; Čižinauskas Ędward ir Elena, $200; Čyvas kun 
Matas. $2,500; Dragūnas Gintaras ir Rosemary. $100; Druseikis 
Petras ir Julija atm. įn.: Druseikis Algimantas. $4,225; Dubinskas 
dr. Viktoras ir Jadvyga (mirusi), $4,100; Hartfordo skautės ir skautai. 
$100; Hathaway Sederavičiūtė Margarita, $100: Kvvedar dr. Edward, 
$800; Matz, Jerald ir Irena, $100; Paltanavičiūte Lina. $100; Reikenis 
Richardas ir Živilė, $600: Sautils Stasys, $ 100; Sealey prof Raphael. 
$2,500; Vilkas Eugenijus ir Irena, $620. 

lx$200 Černius Rimas, $2.500 
lx$2,000 Andrašūnas Juozas, testamentinis palikimas, $2,100 
lx$35,000Prel. Juozo Prunskio fondas jaunimui: Prunskis prel 

Juozas. $35,000. 
Iš viso$38,919. 

1999 m. balandžio mėn. 

lx$10 Sabalis Aldona. $110. 
2x$20 Grybauskas Vytautas ir Joana. $500; Perez Petrauskaite 

Jūrate atm. įn.: Petrauskas Marijona, $520 
5x$25 Čyvas Juozas atm. įn.: Čyviene Gene, $315; Kiliulis 

Česlovas ir Laima. $225; Milaknis dr. Antanas (miręs) ir Halina. 
$ 1.200. Ugianskis Juozas ir Ann. $455; Zailskas Antanas ir Teodora. 
$1,165 

8x$50 Galdikas Valentinas atm. įn.: Galdikas Sofija. $650: 
Giedraitis dr Domas ir Jadvyga. $1,100: Laniauskas Rimantas J . 
$400; Lukas Juozas ir Barbora. Vasario 16 proga. $ 1,200; Novickis 
Antanas atm. įn.. Ratas Živilė. $200; Stanaitis Joseph P . $300; 
Stanaitis Valeria G, $300; Vailokaitis Domas ir Antanina. $475. 

35x$100 Alminas Rama, Apeikis Vytautas ir Nele. $1.800; 
Aukštuolis Andrius ir Anastazija atm. įn.: Dainienė Ona. $300; 
Balašaitienė Aurelija. $450: Balzekaitė Irena Gintarė: Balzekiene 
Sigita. S100; Balzekas Stanley Vasaris Juozas: įm Balzekiene Sigita. 

$100; Budrienė Jūratė. $100; Draugelis Arūnas ir Irena. SI.800: 
Gauronskas Petras ir Marija (mirusi), $4,400: JAV LB Clevelando 
apylinkė, $2,900; JAV LB Daytona Beach apylinke,S400: Karaša 
Narimantas ir Ona, $600; Karnius Albinas ir Angelė. $200: Kirkilas 
kun. Mykolas, $1,100; Koncė dr. Arvydas. $800; Lietuvių Fronto 
Bičiulių Los Angeles sambūris: įm. dr. George Zigmas Brinkis. S203; 
Macys Vytas ir Stasė, $100; Mikaila Jurgis ir Regina. SI.300; 
Nyerges Napaleonas atm.: Nyerges Salomėja. $300; Peleckas Tomas: 
įm. Peleckas Petras. $100: Puzinas dail. Povilas atm. įn.: Puzinas 
Austrą, $1,700; Quinn dr. Thomas ir Daine. $500; Reškevičius 
Albinas ir Gražina, $400; Ruseckas Vincas ir Charlotte. S200; 
Sabaitienė Albina, $200; Sabaitis Adolfas, $200: Šimkus Aleksandras 
(miręs) ir Bronė $1,700; Sirutis Aloyzas (miręs) ir Gražute, S 1.100: 
Šlapelienė - Piaseckaitė Marija atm. įn.. Sirutiene Gražute. $400; 
Šlapelis Jurgis atm. įn.: $400: X, $3,100; Stankus Kristina. S100; 
Vasiliauskas - Wesey Aleksas. $200: Vilutis Edvardas atm įn 
Vilutiene Marija. $800; Žekonis dr Mindaugas. $300. 

lx$101 Shankar, A.. $101 
2x$150 Lukša - Daumantas Juozas atm Įn Bražėnaite -

Paronetto dr. Nijolė. $400; Mickus Vytautas ir Karen. S329 
4x$200 Bakšys Corneha, Baltutis Vytautas atm.: Baltutiene Ona. 

$3,000; Rimkus Juozas ir Marija atm. įn.: Zvirzdiene Zita. SI.000: 
Stulpinas Antanas ir Augusta (mirusi),$200. 

2x$250 Omahos Lietuvių Moterų klubas. $2.000; dr Vandos 
Sruogienės Stipendijų fondas. Sruoga Dalia. SI 1.530. 

lx$450 Kučiauskas Igoris ir Kunigunda. 50 m vedybų sukakties 
proga. S2.000 

lx$500 Bnnkis dr George Zigmas. $2.000 
l x$ l , 000 Andrašiūnas dr Bronius atm Andrašiūnienė 

Apolonija. $4,100 
lx$ 10,000 Mykolo ir Amalijos Jagučių Stipendįių fondas: 

Jagutiene Amalija, $21.000 
lx$15,000 Prel Juozo Prunskio fondas jaunimui Prunskis prel. 

Juozas. $50.000. 
Iš viso $32,726. 
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1999 IV 

30 $9,664,^64 Palikimais gauta $4.906.219. 
Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, kultūrą. 

jaunimą $5.773,849 
Sudarykime testamentus ir bent dalĮ turto palikime Lietuvių 

Fondui: LITHUANlAN FOUNDATION. PNC . A \OTFOR-PROFTT 
TAX EXEMPT nJJNOIS CORPORATION Visi remkime Lietuvių 
Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę 

http://�EARTHLINK.net
http://WWW.VYTISTOURS.COM
file:///OTFOR-PROFTT


DRAUGAS, 1999 m birželio 23 d., trečiadien 

ČIKAGOJE IR APYLI\KĖSE{ 

V. K. Vai tkevič ius , MD, 
Pleasant Ridge, MI. prie 
..Draugo" prenumeratos mo
kesnio prijungė ir 100 dol. 
auką. Kadangi šių metų liepos 
12 d. „Draugas" švenčia bran
daus amžiaus — 90 metų — 
gimtadienį, labai džiaugiamės 
gražia dovana ir tariame ačiū! 

J a u ruošiamasi XIII Ame
rikos lietuvių kongresui! Šis 
neeilinis, plataus masto ren
ginys vyksta kas penkeri me
tai. Šiais metais kongresas or
ganizuojamas spalio 23-24 die
nomis Čikagoje, jį ruošia 
Amerikos lietuvių tarybos Či
kagos skyrius, vadovaujamas 
Matildos Marcinkienės. Kon
greso šūkis: „Sutart inai dirb
kime Lietuvai!" Kongreso ren
gimu rūpinsis įvairūs komite
tai: finansų (vadovauja J. Gai
žutis), informacijos ir spaudos 
(vadovauja A. Repšienė), tran
sporto (J. Bagdžius), puotos 
(E. Oželienė), leidinio (J. Ja-
siūnienė), loterijos (J. Gaižu
tis). Norėdami sužinoti dau
giau informacijos, skaitykite 
spaudą arba skambinkite į. 
ALTo būstinę tel. 773-434-
2040. 

Vytauto Didžiojo šaul ių 
rinktinė rengia tradic ines 
J o n i n e s birželio 26 d., šeš
tadienį, 5 vai. po pietų Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd Str., 
Chicago. Bus šalti užkandžiai, 
šilta vakarienė, veiks „laimė? 
šulinys", šokiams gros šaulių 
rinktinės orkestras, vadovau
jamas Kosto Ramanausko. 
Kviečiami visi šauliai, ramo-
venai ir visuomenė Joninėse 
dalyvauti. 

Visų laukiame, visus kvie
čiame atvykti į BALFo ren
giamus cepelinų pietus, kurie 
vyks birželio 27 d . sekmadie
nį, švč. Mergeles Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Pietūs 
prasidės tuojau po sumos, apie 
\2 vai Tuo pačiu metu para
pijos salėje vyks įdomi dviejų 
lietuvių dailininkų paroda -
galėsite susipažinti, apžiūrėti 
ir prieinama kaina įsigyti dai
lininkes Ados Peldavičiutes-
Montvydienės tapytų paveiks
iu, taip pat jos brolio architek-

Šv. Kazimiero l ietuvių 
kapinių sklypų savininkų 
draugijos sus ir inkimas Le-
monte, Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje vyks sek
madienį, birželio 27 d., tuoj po 
šv. Mišių Pal. J. Matulaičio 
misijoje. Kviečiami visi šiose 
kapinėse turintieji kapų skly
pus asmenys ir susidomėjusi 
visuomene. Prašoma nesivė-
luoti. nes sale gauta vienai va
landai. Visi laukiami. 

Moksle iv ių ateit ininkų 
stovykla Dainavoje praside
da šeštadienį, birželio 26 d., o 
registracija 2-4 vai. p.p. Visi 
prašomi atsivežti stovyklos 
mokestį; čekiai rašomi: Atei
tis — MAS'. Jei stovyklautojus 
reikia paimti iš traukinių sto
ties ar oro uosto, prašoma iš 
anksto pranešti stovyklos ren
gėjams. Stovykla baigsis šeš
tadienį, liepos 3 d., 1 vai. p.p. 
Tėvai prašomi nesivėluoti nes 
būtina stovyklautojus pasiimti 
nurodytu laiku. Dar yra vietų 
stovykloje. Iki šiol neužsire
gistravę, bet norintieji stovyk
lauti moksleiviai prašomi 
skambinti Vytui Žemaitaičiui, 
tel. 773-927-6877, arba Julijai 
Krumplytei tel. 312-670-8845. 

t o Peklos darbu. m e 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
,L i thuanian Her i t age" — 

gegužes/birželio mėn. nume
ris, pasipuošęs žinomo fotogra
fe Antano Sutkaus sugautu 
lietuviško pavasario vaizdu — 
nerūpestingai žaidžiančių vai
kučių baltų pienių „burbulais" 
nusėtos žalios pievos fone — 
džiugina ne tik savo išore, bet 
ir medžiaga (anglų kalba) 48-
iuose žurnalo puslapiuose. Šį 
kaną rašoma apie „Neringos" 
stovyklavietės 30 m. sukaktį, 
apie žinomą mokslinės fanta
zijos autorių Algį Budrį, apie 
Mikalojaus K. Čiurlionio mu
zikinį palikimą, Rembrandto 
paveikslą, kuriame galbūt pa
vaizduotas Lietuvos Didž. Ku
nigaikštystės didikas, ir daug 
kitų įdomių dalykų... 

Žurnalą redaguoja Vai Ra-
monis, administratorė yra Al
dona Reimeika. Adresas: Bal-
tech Publishing, P.O. Box 225, 
Lemont, IL 60439-0225. 

Naujausio „Pasaulio, lie
tuvio" numerį puošia motinos 
ir vaiko nuotrauka, o jame ra
šoma apie įvykius Lietuvoje, 
spausdinamos aktualios žinios 
iš pasaulio lietuvių bendruo
menių, reportažas apie Lietu
vių fondo suvažiavimą. Norė
dami užsisakyti šį žurnalą, 
skambinkite: 630-257-8217. 

no darbai yra mirusio archi
tekto Vyto Peldos palikimas 
BALFui. 

Lietuvos krikščionių de
mokratų rėmėjų gegužinėje, 
rengiamoje šį sekmadienį, bir
želio 27 d.. Ateitininkų na
muose Lemonte, turėsime ge
rą progą sutikti draugus ir pa
žįstamus iš Čikagos ir kitų 
apylinkių. Prasidėjus vasarai, 
naudokimės saulutės teikia
mais malonumais viliojančia-
me Ateitininkų namų gamtos 
prieglobstyje. Čia peno rasime 
kūnui ir dvasiai: skambės me
lodinga lietuviška muzika, o 
šeimininkės visus vaišins gar
džiais pietumis. Gegužinės 
pradžia - 12 vai. 

IŠ ARTI IR TOLI 

ŠVĘS KUN. A. ČEPANIO 
GIMTADIENI 

Floridos lietuviai džiaugiasi, 
kad kun. A. Čepanis sutiko 
rūpintis jų dvasiniais reika
lais. Kunigo dalyvavimo svar
ba itin išryškėjo, atliekant 
paskutinį patarnavimą P. La
banausko šermenyse. Kas bū
tų be jo? Dėl to LB apyl. val
dyba nutarė kunigą pagerbti, 
arčiau susipažinti, apie atei
ties planus pasitarti. Jo gim
tadienio proga penktadienį, 
birželio 25 d.. 1 vai. Merriott 
viešbutyje (prie 1-95 ir PGA 
Blvd.. Palm Beach Gardens) 

Su „Žiburėlio lietuviškosios Montessop mokyklėlės baigimo ..diplomu" 
N'uotr. Indrės Tijūnėlienės 

• Dar iaus ir Girėno at
naujinimo fondas, kartu su 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjunga, Balzeko 
lietuvių kultūros muziejumi bei 
kitomis organizacijomis ruošia 
iškilmes prie atnaujinto Da
riaus ir Girėno paminklo. Dėl 
susiklosčiusių aplinkybių, jos 
vyks ne liepos mėnesi, o rug
sėjo 19 d. Kviečiame visas 
organizaci jas pr is idėt i prie 
būsimo renginio ir atsiųsti savo 
atstovus į pasitarimą, kuris 
jvyks b i rže l io 28 d., 6 vai. 
vakaro „Seklyčioje" 

• J u z ė Krokienė sukak
tuvių proga sveikindama Julia 
Danta, Exton PA. skiria Lie
tuvos našlaičiams $25. Sveiki
name dar kartą sukaktuvinin
kę, o aukotojai dėkojame! „Lie
t u v o s N a š l a i č i ų g l o b o s " 
komitetas. 2711 West 71 st. 
Str., Chicago. IL 60629 ™. 

• L e g a l i a i d a r g a l i m a 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPiNAS 
6436 SPulaski Rd, Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalines bylos 

6247 S.Kedzie Avenue 
Chicago, DL 60629 
TeL 773-776-8700 

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

Šettad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, EL 

ZVATGŽDŪTI 
Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

dijosi pilti trupinius į burną ir 
turėjo suspaudusi saujoje. 
Kaimynas klausia: 

— Ką tu čia turi toje sau
joje? 

Ji nieko neatsakė. Kaimy
nas paėmė jos ranką, atgniau
žė saują, žiuri — pilna sauja 
rožių. 

valdyba rengiai priešpiečius ir i šrūpint i „Sočiai security". 
kviečia visuomenę dalyvauti. E. Šumanas , t e l . 1-708-720-

..Lietuvių biuletenis" 2651. (sk.) 

Piniqai. siuntiniai, 
persikraustv'Ti.is i Lietuv.i 

per TRANSPAK 
ii'-t.iKi.i D r . i i i ' j • | >.»s t , 11 • 
rt)o v,)l ') S k . u d i . i ) . u>\t'l '> ) 

Tel. 1 77J-8J8 1050 

Naktigonė. 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Dažnai pabrėžiame savo 
tautinės kultūros vakarietiš-
kumą, tik ne visada aiškiai 
suprantame jį. Mūsų kultūros 
vakariet iškumas formavosi ly
giagrečiai su tautos christia
nizacija (krikščionybe). Su 
pastarąja ėjo į tautą palengva 
ir vakarinės Europos mentali
tetas, kurį, ka ip ir pačią krikš
čionybe, šiuo metu brangina
me savyje, kaip svarų ginklą 
kovoje su rytietiškąja Mask
vos despotija. Deja, ir šioje ko
voje esame gerokai nevieningi, 
nes dar daugelis svyruoja tarp 
dviejų pasaulėžiūrinių ašiga
lių, idealizmo ir materializmo. 

Vac lovas Čižiūnas 
Pedagogas 

TĖVELIO PAGERBIMAS 

Gegužės mėnesį buvo ma
myčių šventė, šį mėnesį — tė
velių šventė. Reikia manyti, 
kad praėjusį sekmadienį visi 
pagerbėte savo tėvelius ir pa
sižadėjote jų klausyti ir jiems 
būti gerais. Neužtenka būti 
geru tik vieną dieną. Gėris yra 
amžina vertybė. Ta diena bu
vo tik tos vertybės simbolis. 
Jei norite matyti gražų pa
saulį, t u r i t e sekti tuo simboliu 
kiekvieną dieną. Reikia many
ti, kad nesidžiaugiate blogų 
berniukų elgesiu, kuriuos ma
tote dažnai televizijoje. Kodėl 
jie pasidarė blogi? Greičiau
siai nemylėjo savo tėvelių, jų 
neklausė, o gal ir neturėjo sa
vo tėvelių. Lietuviška patarlė 
sako: .,Gerų tėvų. geri vaikai". 
Taip būna, jei va.kai neklauso 
blogų draugų, o paklauso savo 
tėvelių gerų patarimų. Ir Die
vas liepia mylėti tėvą ir mo
tiną. Neklusnūs vaikai ir Die
vą įžeidžia. Lietuvių tautoje 
mažai buvo blogų vaikų, nes 
tėvai juos gražiai auklėjo. 
Komunizmas išpiešė iš vaikų 
širdžių Dievą ir tėvų meilę, 
todėl šiandien ten matome 
daugiau blogų vaikų ir jau 
suaugusių. Atsirado ten gerų 
žmonių, kur ie kovoja su blo
giu. Tikėkime, kad blogis ir 
ten greitai išnyks. Pasižadė
kite būti geri savo tėveliams ir 
Dievuliui, per visas metų die
nas! 

Redaktor ius 

GERA S U TĖVELIU 

Gera man su tėveliu, 
atsidžiaugti negaliu! 
Aš laikau an t rankų lėlę, 
o jis skaito pasakėlę. 

Apie pilkąjį zuikelį, 
kaip gyvena ten miškely. 
Jis kopūstus rinkt tingėjo, 
žiemą maisto neturėjo... 

Irena Alekn ienė 

LAIŠKAS KARALIUI 
MINDAUGUI 

Didžiai gerbiamas Karaliau 
Mindaugai, 

Ačiū. kad kovojai už Lietuvą 

Piešė dail. J. Paukštienė 

ir lietuvybę. Aš didžiuojuosi, 
kad esu lietuvaitė. Aš lankau 
lituanistinę mokyklą kiekvie
ną šeštadienį. Ten aš rašau, 
skaitau, šoku ir dainuoju. Na
muose šeimoje visi kalbame 
lietuviškai. Aš esu ateitininkė. 
Lietuvybė yra svarbiausias 
dalykas mano gyvenime. Aš 
esu buvusi Lietuvoje. Aš norė
čiau kiekvieną vasarą nuskris
ti į Lietuvą, nes aš myliu Lie
tuvą. Aš noriu, kad ateityje 
mano vaikai būtų lietuviai, 
kaip ir aš. 

Vi l t is Mei lutė 

Ačiū, kad sujungei Lietuvą 
ir nugalėjai visus nepaklus
nius kunigaikščius. Nelengva 
tau buvo valdyti Lietuvą, bet 
tu turėjai kantrybės ir suma
numo. Kai tu apsikrikštijai, 
kryžiuočiai daugiau nebepuolė 
Lietuvos. Gaila, kad žuvai. 
Tavo dėka daugelis lietuvių 
suprato, kas yra vienybė. 

Mantas Vidutis 
Abu Baltimores Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokiniai. 
(„Mūsų metai"). 

PAVASARIS 

Mano mėgstamiausias metų 
laikas yra pavasaris. Pavasarį 
visos gėlės pradeda žydėti. Jų 
yra įvairiausių spalvų ir labai 
gražiai puošia gamtą. Dienos 
ilgesnės ir saulė ilgiau šildo. 
Yra smagu būti ir žaisti lauke. 
Mes jau žinome, kad pavasarį 
mokslo metai baigiasi, ko mes 
labai laukiame. 

Kristina Lingertaitytė 
Bostono lit. m-los mokinė 

SPAUDOS DIENA 
Pas ikalbėj imas su 
Paul iumi Gražuliu 

Paulius jautė pašaukimą, 
nes norėjo tarnauti Dievui. Jis 
sako, kad Jėzus yra labai 
svarbus visai žmonijai. Jis 
jaučia, kad jo darbas yra rei
kalingas ir naudingas. Jis 
atvažiavo į stovyklą, nes jam 
pat inka vaikai, stovyklavi
mas, vadovavimas ir gamtos 
grožis. Jis aštuonerius metus 
gyvena Kalifornijoje. Anksčiau 
jis buvo chemikas „Rockvvell 
International" įmonėje. Jis la
bai mėgsta raudoną spalvą. 
Mėgstamiausias žvaigždynas 
— Šaulys. Jam yra trisdešimt 
treji metai. Mėgsta sportą, la
biausiai krepšinį, tinklinį ir 
tenisą. Dvejus metus buvo vie
nos krepšinio komandos trene
ris. Patinka Beethoven'o muzi
ka 

Šeš tas būrel is 
JAS 1998 metų stovykla 

Dainavoje („Dainavos knygų 
lentyna") 

ROŽĖS SAUJOJE 
(Lietuvių liaudies 

mitologija) 

Viena tarnaitė, valydama 
stalą, trupinių niekada neiš
mesdavo laukan, bet, susipy-
lus į burną, suvalgydavo. 

Kartą, jai bešluostant stalą, 
atėjo kaimynas. Prie jo ji gė-

PELJU IŠVEDIMAS 

Gervėčių parapijoje, Galčiū-
nų sodžiuje, prieš karą atsirado 
žmogus, kuris susitarė su gal-
čiūniečiais, kad iš sodžiaus vi
sas peles išvarys. Jis dvi sa
vaites pynė sau botagą. O kai 
atėjo paskirtoji diena, išėjo į 
galą sodžiaus. Bet, prieš pi
nant botagą, jis uždraudė 
juoktis, kai peles varys. Jis su
pliauškino savo ilguoju bota
gu, — ir ėjo visos pelės iš visų 
kampų viduriu gatvės. Pelės 
ėjo ir ėjo, o jų buvo tokia dau
gybė — net akys mirgėjo. Jis 
jau varė į kitą galą, kai išbėgo 
iš vieno kampo kreiva pelytė, 
ir ji kulzojo pati paskutinė. 
Bet štai vienas žmogus susi
juokė iš kreivos pelės, ir visos 
pelės išbėgiojo po sodžių. 

GALVOSŪKIŲ 
SPRENDIMO 
REZULTATAI 

1. Lindrė Alena Šilėnaitė — 
750 tšk., prem. — 137 dol. 

2. Aaron Crank — 650 tšk., 
prem. — 1 2 0 dol. 

3. Vaiva Bucmytė — 585 
tšk., prem. — 106 dol. 

4. Darija Malinauskaitė — 
535 tšk., prem. 97 dol. 

5. Nerijus Aleksa — 110 
tšk., prem — 20 dol. 

6. Marius Aleksa — 105 
tšk., prem. — 20 dol. 

Surinkę mažiau 50 taškų 
negauna premijų. Pirmiausia 
nuoširdi padėka Lietuvių fon
dui už paskyrimą premijoms 
500 dol., kurie ir išdalinti pre
mijų laimėtojams. Dėkoju da
lyvavusiems konkurse, kurie 
per aštuonis mėnesius spren
dė galvosūkius ir siuntė re
daktoriui atsakymus. 

Vasaros mėnesiais pailsėję, 
rudenį vėl kviečiami dalyvauti 
naujame konkurse. Tikime, 
kad Lietuvių fondas vėl pa
rems mūsų pasiryžimus bend
radarbiauti lietuviškoje spau
doje. Lietuviška spauda yra 
labai svarbi visiems lietu
viams, ypač jaunimui čia ir 
Lietuvoje. Visi mes esame 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos sesės ir broliai, spauda 
atlieka ryšio uždavinį. Kas 
galite, praleiskite atostogas 
Lietuvoje ir atsinaujinę bei 
tautiškai sustiprėję, grįžkite 
vėl į savo šeimas ir mokyklas. 
Ir atostogų metu, tegul lietu
viškas laikraštis būna geriau
sias draugas! 

Redaktorius 

PAGALVOKITE NR. 3 
ATSAKYMAI 

1. Ant užpakalinių kojų sta
ti moka vaikščioti meška, ken
gūra ir beždžionė. 2. Žodis 
„Madagaskaras" ir Persijos -
Irano miesto vardas „Bahra-
mabadas" turi po 5 raides „a". 
3. Lietuviai skanią girą gami
na iš duonos, džiovintų obuo
lių, beržo ir klevo sulos, miežių 
salyklo, ruginių miltų. (L.E. 7-
273, Boston, 1956). 4. Langas. 
5. šešėlis. 6. Sterblė, 2. Rez
ginės, 3. viešnagė, 4. senolė, 5. 
peludė, 6. Sietuva, 7. aukš
tinis, 8. plaštaka, 9. saldunai, 
10. stebulė, 11. kapšas. 7. he
donizmas. 

PAGALVOKITE NR. 4 

1. Kurią teritorįją Latvija 
siekia atgauti iš Rusijos? 2. 
Kurias teritorijas Estija siekia 
atgauti iš Rusijos? 3 . Dėl ku
rio miesto tebeina ginčas tarp 
Latvijos ir Rusijos? Atsiuntė 
k u n . dr. E. Gerulis. 4. Dirba 
kaip gaidys, ėda kaip arklys. 
5. Du bėga, du veja, du spok
so, du kiokso, du riogso, vie
nuoliktas pliekia. 6. Keturi 
draugai išsirikiavo lenkty
nėms: Aras, Balys, Cezaris ir 
Domas. Balys buvo ne 1 ar 3, 
Cezaris, kuris nemėgo Aro, 
buvo dviem vietom virš Aro. 
Domas buvo dviem vietom 
žemiau Balio. Kokia eile jie 
dalyvavo lenktynėse? 7. (Brė-
žinėlis). I kiekvieną apskri
timą įrašykite aukštyn ir že
myn valstybių pavadinimus, 
prasidedančius ta pačia di
džiąja raide ir pasibaigiančius 
ta pačia mažąja raide. Sudarė 
V klasės mokinys Justas 
Grinkevič ius i i Kaišiado
r ių . 8. Kuriuos ypatingus 
griuvėsius, 1911 metais, atra
do Amerikos išradėjas Hiram 
Bingham? 

LINKSMIAU 

— O iš kur voverėlė, kevalo 
neprakandus, žino, kuris rie
šutas pilnas, o kuris tuščias? 

— Kaipgi nežinos, vaikeli, 
— juk jos prosenelis tuos laz
dynus pasodino. 

— Seneli, o kodėl višta 
kiaušinius dilgynėje slepia? 

— Kad šarkos neišgertų. 
— Tai nejau Kastukas šar

kos giminė, kad tuos paslėp
tus kiaušinius vis išgeria? 

— Gal ir giminė, nes tarška 
taip, kaip šarka. 

— Simuk, rašyk įskaitomai! 
— primena mokytoja. 

— Galėčiau rašyti įskaito
mai, bet tada jūs panorėsite, 
kad rašyčiau be klaidų, — 
samprotauja Simukas. 

— Mano brolis mokykloje du 
kilometrus nubėgo per vieną 
minute. 

— Negali būti, vadinasi, jis 
pagerino pasaulio rekordą... 
Tai neįmanoma. 

— Įmanoma. Reikia tik 
žinoti trumpiausią kelią. 

— Taduk, kas ten taip gar
siai ginčijasi? — klausia mo
čiutė iš virtuvės. 

— Tai mamytė su tėveliu 
sprendžia matematikos užda
vinį, kurį man uždavė išspręs
ti namie, — paaiškino Tadu
kas. 

— Mama, mes einame žaisti 
drambliukus zoologijos sode. 
Ar tu mums padėsi? 

— O ką aš turiu daryti? 
— Tu būk ponia, kuri 

drambliukus vaišina saldai
niais ir pyragaičiais. 


