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Tėvynės sąjunga žada 
atsisakyti dvivaldystės 

Vilnius, liepos 3 d. (Elta) — 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pripa
žįsta, kad partijoje yra „tam 
tikrų dvivaldystės požymių". 
Galimybę jiems atsirasti, pa
sak jo, sudarė partijos įstatų 
netobulumas. 

Partijai vadovauja du kon
servatorių vadovai — pirmi
ninkas V. Landsbergis ir val
dybos pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. 

Šeštadieni Vilniuje vyku
siame TS (LK) skyrių pirmi
ninkų pasitarime buvo pasi
keista nuomonėmis apie par
tijos įstatų keitimą. 

Partijos neeilinio suvažia
vimo išvakarėse rengtame pa
sitarime nedalyvavo G. Vag
norius. Pasitarimo kuluaruose 
buvo kalbama, kad jis išvykęs 
į artimo giminaičio vestuves. 

Kaip sakė TS (LK) pirminin
kas V. Landsbergis, diskusi
jose apie partijos įstatų kei
timą nėra priešpriešos. Yra 
pasiūlymų plėsti partijos poli
tinę tarybą. Diskutuojama, ar 
pati politinė .taryba turi būti 
didelė ir plačiai atstovaujanti 
Tėvynės sąjungą struktūra, ar 
kaip dabar nedidelė, mažesnė 
už valdybą, bet sukoncen
truojanti savyje politinių 
sprendimų galią. 

Jis taip pat pastebėjo, kad 
dabartiniuose .partijos įsta
tuose kai kurie valdybos 

įgaliojimai yra aiškūs, kai ku
rie — ne visai. Pavyzdžiui, a r 
partijos valdyba gali savaran
kiškai priimti politinius 
sprendimus. V. Landsbergio 
nuomone, partijos įstatai tu
rėtų būti suredaguoti taip, 
kad neliktų dviprasmybių ir 
skirtingų politinių sprendimų 
galimybės. 

Konservatorių partijos sky
rių pirmininkų pasitarime su
tarta liepos 11 dieną įvyk
siančiame neeiliniame suva
žiavime įstatų pakeitimų pro
jekto dar nepriiminėti. Su
važiavime planuojama sudary
ti naują darbo grupę įstatų pa
keitimo projektui parengti. 
Juos planuojama priimti an
troje konservatorių partijos 
neeilinio suvažiavimo sesijoje, 
kuri įvyks spalio mėnesį. 

Tėvynės sąjungos vadovas 
V. Landsbergis suvažiavimui 
parengė dar vieną nutarimą, 
skelbiantį, kad valdančioji 
partija prisiima politinę atsa
komybę už konservatoriaus 
Rolando Pakso vadovaujamą 
vyriausybę. „Suvažiavimas 
yra aukščiausia partijos val
džia. Bus gerai, jeigu suva
žiavimas pasakys — čia — 
mūsų vyriausybė. Mes už ją 
atsakome kartu su preziden
tu", tvirtino šį nutarimą pa
rengęs Seimo pirmininkas, Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon-
se^vgtoriiii vadovas Vytautas 
Landsbergis. 

Prezidentas ragina svarstyti 
Konstitucijos pakeitimus 

Vilnius, liepos 3 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus pasiūlė Seimui pradėti 
svarstyti Konstitucijos patai
sas, kurios yra neišvengiamos. 
Lietuvai integruojantis į Euro
pos Sąjungą, ir kuo išsamiau 
šią problemą pristatyti visuo
menei. 

Šeštadienį pasirašęs tarp
tautinių sutarčių įstatymą, 
prezidentas atkreipė dėmesį, 
kad šis dokumentas iš esmės 
nesprendžia tarptautinių su
tarčių ir valstybinių įstatymų 
santykio klausimo, pranešė 
prezidento atstovė- spaudai 
Violeta Gaižauskaitė. 

Prezidentas pažymi, kad ne
pakeitus Konstitucijos 138 
straipsnio, lieka neatsakyta. 

ar Seimo patvirtintos Lietuvos 
tarptautinės sutartys turi di
desnę juridinę galią už val
stybės įstatymus. 

Šią savaitę Seime posė
džiavę Lietuvos tarptautinės 
teisės specialistai paskelbė, 
kact stojant į ES, Lietuvai 
neišvengiamai teks pataisyti 
Konstituciją, numatant tarp
tautinių organizacijų teisės 
aktų viršenybę bei deleguo
jant joms kai kurias valsty
bines kompetencijas. 

Prezidentūra pabrėžė, kad 
Konstituciją tenka keisti vi
sose į ES stojančiose val
stybėse. Pagrindinį valstybės 
įstatymą 1992 m. keitė Vokie
tija ir Prancūzija, 1997 m. pa
taisas priėmė ir Lenkija. 

A. Šleževičius neigia savo ryši 
su nužudyto kunigo byla 

Vilnius, liepos 3 d. (BNS1 

— Buvęs premjeras Adolfas 
Šleževičius laukia aiškaus ir 
viešo įvertinimo, arjis yra su
sijęs su nužudytojo kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus kolek
cijos neteisėtu pirkimu. 

„Kadangi pirminiu šios de
zinformacijos šaltiniu buvo 
nurodomas Valstybės saugu-

* Genera l in i s p r o k u r o r a s 
Kazys P ė d n y č i a Seime pa
teikė savo veiklos ataskaitą 
bei atsakė į parlamentarų 
klausimus. Pasak jo, Lietuvoje 
100,000 gyventojų tenka 350 
kalinių, maždaug 40 proc. nu
teistųjų Lietuvoje skiriamos 
laisvės atėmimo bausmės, kali 
apie 14,000 žmonių. Vienas iš 
bausmių politikos švelninimo 
tikslų yra už nesunkius ir ne-
recidyvinius nusikaltimus nu
teisti lygtinai. „Nė kiek nea
bejoju, jog klausimas bus 
sprendžiamas ta kryptimi, 

'kad laisvės atėmimo bausmių 
praktika bus mažiau toleruo
jama", sakė K. Pėdnyčia. 'Eitai 

Kultūros atašė iš JAV 
grįžta \ Lietuvą 

Nuotr.: Mindaugo karūnavimo — Valstybės dieną — po vftliavų pakėlimo iikilminga kariuomenės eisena Vil
niuje žygiuoja is S. Daukanto į Nepriklausomybes aikšte. <Du> 

Lietuva paminėjo Valstybės 
dieną 

Viln ius , liepos 6 d. (BNS- mobiliais bei pabandyti su-
Elta) — Vilniaus Arkikated
roje aukojamomis šv. Mišio-
mis Lietuvoje antradienį pra
sidėjo Mindaugo karūnavimo 
— Valstybės dienos paminėji
mas. 

Šventės proga antradienio 
vidurdienį Vilniaus senamies
tyje, S. Daukanto aikštėje 
priešais prezidentūrą, buvo 
surengta Lietuvos valstybės 
vėliavų pakėlimo ceremonija, 
kurioje dalyvavo prezidentas 
Valdas Adamkus, kadenciją 
baigės prezidentas Algirdas 
Brazauskas, Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis, mi
nistras pirmininkas Rolandas 
Paksas, Seimo nariai , minist
rai, kiti aukšti Lietuvos parei
gūnai, diplomatinis korpusas. 

Džiaugsmo šūksniais ir plo
jimais V. Adamkų sveikino 
daugiau kaip 1,000 žmonių, 
susirinkusių aikštėje. Grojant 
valstybės himnui , ant trijų 
stiebų prie prezidentūros buvo 
pakeltos lietuviškos trispal
vės. 

V. Adamkus kreipėsi į susi
rinkusiuosius. Savo kalboje 
prezidentas kėlė valstybės pa
skirties, jos prasmės klausi
mą. „Dabart iniam lietuvių 
santykiui su savo valstybe ne
svetimas ir perdėtas išlaiky
tinių reiklumas, ir visiškas 
abejingumas. Tačiau gerokai 
stinga sąmoningo piliečio ir 
valstybės ryšio. Toks ryšys ga
li rastis tik iš supratimo, kad 
valstybė yra mūsų pačių kū-

rinkti išardytą kareivišką 
automatą. 

Norintieji pailsėti buvo 
susėdę ant Lukiškių aikštės 
vejos ir klausėsi karinių or
kestrų atliekamų melodijų bei 
kariškų chorų dainų, juos taip 
pat linksmino Lietuvos estra
dos žvaigždes ir pradedantieji 
dainininkai. 

Kariuomenės vadas briga
dos generolas Jonas Kronkai-
tis teigė neabejojąs šventės 
nauda. „Tokios švegtės reika
lingos tam, kad per jas visuo
menė pamatytų, jog mūsų ka

riuomenė — kitokia kariuo
menė nei buvo sovietų lai
kais", sakė jis. 

Kariuomenės ir visuomenės 
šventės buvo populiarios 
prieškario metais. Tada visuo
meninės organizacijos ka
riams dovanodavo kojinių, 
pirštinių, saldainių, knygų ir 
kitų dalykų. Kariai savo ruož
tu civilius gyventojus vaišin
davo kareiviška koše ir arba
ta, be kurių nebuvo apsieita ir 
antradienį Lukiškių aikštėje. 

Tradicija rengti Kariuome
nės ir visuomenės šventes 
1992 m. buvo atgaivinta ne
priklausomybe atkarusioje 
Lietuvoje. 

V i l n i u s , liepos 3 d. (BNS) 
— Skandal ingai pagarsėjusi 
Lietuvos kultūros atašė JAV 
skyrimo istorija pasiekė ato
mazgą — Vida Pabarškaitė 
grįžta iš New Yorko į Lietuvą. 

Kultūros ministras Artūras 
Bėkšta sakė , kad kol kas tai 
yra jo „principinis sprendi
mas", ir dabar ieškoma 
procedūrinių galimybių at
šaukt i paskirtąją kultūros 
a tašė . 

Ministras pabrėžė, kad V. 
Pabarška i tė atšaukiama, tau
pant lėšas. Pusė milijono litų 
a tašė išlaikymui, ministro 
nuomone, y ra „pernelyg didele 
prabanga". Dabar bus mėgi
nama suras t i vietinį Amerikos 
lietuvį, kur i s „dviejų valstybių 
kultūros t i l tus galėtų statyti 
ir geriau, ir pigiau", pažymėjo 
A. Bėkšta. 

Kultūros ministerija dabar 
tariasi su Užsienio reikalų 
ministerija, kaip įteisinti tokį 

išeivijos lietuvio talkininka
vimą. Galbūt bus steigiamas 
garbės atašė postas, remiantis 
garbes konsulo skyrimo prak
tika. 

Lietuvos generaliniame kon
sulate N'evv Yorke V. Pa
barškaitė darbą pradėjo nuo 
liepos 1 d. Ją buvo paskyręs 
buvęs kultūros ministras Sau
lius Šaltenis, ignoruodamas 
prezidentūros ir kai kurių Sei
mo politiką pastabas, kad 
kultūros atašė postas JAV 
Lietuvai kol kas nėra labai 
reikalingas. 

S. Šaltenį pakeitęs A. 
Bėkšta yra ne kartą viešai 
suabejojęs ir V. Pabarškaites 
profesiniais sugebėjimais. 

Kol kas pareigūnę ketinama 
atšaukti į jos iki paskyrimo 
turėtas Kultūros ministerijos 
Tarptautinio bendradarbiavi
mo skyriaus vadovės parei
gas. 

A.P.P.L.E savanoriai — vėl 
Lietuvoje 

Vyriausybei nemokamai siūlomos 
„Lietuvos aido" akcijos 

liepos 2 d. (BNS) Vi ln ius . 
— Vienas dienraščio „Lietuvos 
aidas" akcininkų Algirdas Pil
velis penktadienį spaudos 
konferencijoje pareiškė, jog 
yra pasiryžęs vyriausybei pa
dovanoti 34 proc. šio laik
raščio akcijų. 

Praėjusią savaitę A. Pilvelis 
pasiūlė vyriausybei įsigyti 34 
proc. jo turimų „Lietuvos aido" 
akcijų. Iš viso A. Pilveliui 
priklauso 39 proc. dienraščio 
akcijų. 

Atlyginimas 
mokamas 
konservais 

VUnius , liepos 1 d. (BNS) 
— Didžiausia Šiaurės Lietu
vos mėsos perdirbimo įmonė 
„Panevėžio maistas" dalį atly-

mo departamentas, prašau 
gerbiamą generalinį direkto
rių viešai paskelbti tokią ar 
kitokią jūsų departamento 
nuomonę", rašoma Valstybės 
saugumo departamento gene
raliniam direktoriui Mečiui 
Laurinkui adresuotame laiške. 

Šį viešą laišką A. Šle
ževičius šeštadienį išsiun
tinėjo ir žiniasklaidos prie
monėms. 

Buvęs premjeras informuoja 
prieš kurį laiką sulaukęs atsi
prašančio M. Laurinkaus 
skambučio su pažadu paneigti 
žinią dėl A. Šleževičiaus 
sąsajų su kunigo nužudymo 
byla. „Deja, to nesulaukiau, o 
melas toliau eskaluojamas", 
pažymi A. Šleževičius. 

„Kaip žinote, priklausiau ve
lionio kunigo bičiulių rateliui, 
ir tokie išvedžiojimai mane, 
kaip nieką kitą. žeidžia", rašo 
buvęs premjeras. t 

Nors R. Mikutavičiaus 
nužudymas išaiškintas ir su
imti visi įtariamieji, dalis jo 

nnys . J i a t i t iks mūsų lūkės- . . , . ., , 
,. ... . . . . , , ginimo atostogų išeinantiems 
čius tik tuomet, jei bendromis d a r b u o t o j a m s i š m o k a mėsos 
valios pastangomis ją tvarky- k o n s e r v a i s 
sime ir tobulinsime , sakė V Adamkus. 

Po prezidento kalbos vidu
ramžių pat rankos iššovė tris 
salves — „Lietuvai Tėvynei", 
„Lietuvos valstybei" ir „Ka
raliui Mindaugui". 

Po ceremonijos iškilminga 
eisena žygiavo iš S. Daukanto 
į Nepriklausomybės aikštę. 

Tuo tarpu Lukiškių aikštė 
porai valandų buvo paversta 

Kiekvienas iš 55 dabar 
atostogaujančių darbuotojų 
gavo 36 dėžutės mėsos kon
servų, rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas". Šio atlygio vertė 
— 120 litų. 

„Panevėžio maistas" skendi 
skolose, jo tur tas įkeistas ban
kams. Anot bendrovės gene
ralinio direktoriaus Algirdo 
Čepelės, įmonės darbuotojams 

nedideliu poligonu. Čia vyko dėl atostogų pinigų dar labai 
Kariuomenės ir visuomenės P a s e k ė , nes kitų Panevėžio 
šventė. Atėjusieji į šventę no
riai dalyvavo rungtyje, pava
dintoje „Kareivis penkioms 
minutėms" — pasiryžusiems 
šiam išbandymui teko įveikti 
supaprastintą kliūčių ruožą. 
Galima buvo savo jėgas išmė
ginti pneumatinėje šaudykloje 
ar mėginti surast i nesprogs-
tančias minas , paslėptas že
mėje. Kariai taip pat siūlė pa
sivažinėti kareiviškais auto-

pagrobtos 
nerasta. 

kolekcijos iki šiol 

gamyklų darbuotojai atlygini
mus yra gavę ir „nevalgoma" 
produkcija — kabeliais, skar
da, plytomis. 

„Panevėžio maistas" savo 
darbuotojams konservus par
duoda po 3 litus, o parduo
tuvėse jie yra gerokai branges
ni. 

Šiemet Panevėžio bendrovė 
paskerdė 2.6 karto daugiau 
galvijų nei pernai. Įmonės 
šaldytuvai yra prigrūsti mė
sos, kurią vietos rinkoje vis 
sunkiau parduoti. 

A Pilvelis mano, kad vy
riausybei įsigijus laikraštį, jis 
„taptų tam tikra atsvara 
šiandien propaguojamam blo
giui šalies žiniasklaidoje". Pa
sak jo, privatūs Lietuvos dien
raščiai yra vien komerciniai ir 
„vaikydamiesi pelno, publi
kuoja labai daug įvairių 
straipsnių, kurie kvailina lie
tuvių tautą". „Šiandien Lietu
vai būtina turėti valstybės 
dienraštį-oficiozą, kuris nu
šviestų politikos aktualijas ir 
atvirai kritikuotų negeroves 
įvairiose valstybės instituci
jose", sakė A Pilvelis. 

Birželio pradžioje A. Pilvelis 
buvo apsiėmęs apmokėti visas 
dienraščio skolas, kurios sie
kia daugiau kaip 600,000 litų, 
nes dėl didžiulių įsiskolinimų 
akcinė bendrovė „Spauda" ke
tino nebespausdinti šio dien
raščio. Tačiau jis nutraukė 
skolų mokėjimą, nesulaukęs 
konservatorių sutikimo jam 
perduoti kontrolinį dienraščio 
akcijų paketą. 

Pasak A. Pilvelio, 40 proc. 
dienraščio akcijų priklauso 
buvusiam kultūros ministrui, 
konservatoriui Sauliui Šal
teniui, 39 proc. — A. Pilveliui, 
7.5 proc. — JAV lietuviui Albi
nui Markevičiui, apie 4.4 proc. 
akcijų turi konservatorių par
tija. 

• Jungt in ių Valsti jų Ne
priklausomybės dieną — 
liepos 4-ąją — Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus iš
siuntė sveikinimo telegramą 
JAV prezidentui Bill Clinton. 
Telegramoje reiškiama viltis, 
kad ir ateityje bus sėkmingai 
plėtojami dvišaliai santykiai 
tarp abiejų valstybių. 1776 
metų liepos 4-ąją tuomet Di
džiajai Britanijai priklausiu
sių vienuolikos Amerikos vals
tijų atstovai paskelbė Neprik
lausomybės deklaraciją. <BU> 

V i l n i u s , liepos 3 d. 'BNS; 
— JAV pedagogai dalinsis pro
fesine patir t imi su Lietuvos 
mokytojais ir kitais švietimo 
darbuotojais. 

Amerikiečiai savanoriai — 
85 pedagogai, aukštųjų mo
kyklų dėstytojai ir jų talkinin
kai — iki rugpjūčio mėnesio 
lankysis 20 Lietuvos vietovių, 
ku r bus vykdoma pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimo pro
grama, kurioje dalyvaus apie 
1,500 Lietuvos mokytojų. 

Nuo 1991 metų, kuomet 
prasidėjo A.P.P.L.E. 'Ameri
kos pedagogų talka Lietuvos 
švietimui) kursai, vasaros pro
gramose yra dėstę 450 JAV 
pedagogų ir yra dalyvavę 30 
procentų visų Lietuvos peda
gogų. 

Šių metų programa vyks Vil

niuje, Kaune, Klaipėdoje, Ma
žeikiuose, Akmenėje. Alytuje 
Anykščiuose, Molėtuose. Pa
kruojyje. Panevėžyje, Šalči
ninkuose, Skuode. Utenoje: 
Veisiejuose ir Visagine. 

Tarp programos naujovių 
yra seminaras apie pedagogi
kos tyrimus, konferencija JRi-
zikoi vaikai — Amerika? teo
rinė ir praktine patirtis" ir 
darbas su neįgalinčiais vai
kais, jų šeimomis ir pedago
gais. 

Amerikiečius sukvietė JAV 
visuomeniniais pagrindais vei
kianti A.P.P.L.E. bedrija, jau 
devynerius metus pagal su
tarti su Lietuvos Švietimo ir 
mokslo ministerija pateikianti 
švietimo reformas ir mokymo 
naujoves Lietuvos pedago
gams. 

UPS taikys naują kainoraštį 
Lietuvoje 

K a u n a s , liepos 3 d. (Elta) 
— Tarp tau t inė skubių s iuntų 
pr is ta tymo tarnyba (UPS) nuo 
sekmadienio pradeda taikyti 
naują kainoraštį, kur is yra pa
pras tesnis ir patogesnis klien
t ams . Šiek tiek atpigs doku
mentų siuntimas į Vakarų Eu
ropą, sakė UPS direktorius 
Lietuvoje Vladas Lašas. 

* V i s u o m e n i n i ų o r g a n i z a 
ci jų, g r i e ž t a i p a s i s a k a n č i ų 
prieš sovietinio laikotarpio 

• skulp tūrų parodos kūrimą, va
dovai liepos 3 d. vėl įteikė 
aukščiausioms valdžios insti
tucijoms reikalavimą — nedel
s iant iki Seimo vasaros atosto
gų sustabdyti visus parodos 
rengimo Grūto miške darbus. 
„Suprasdami visų protestuo
jančių Lietuvos žmonių, visuo
menės veikėjų bei visuomeni
nių organizacijų pastangas 
apsaugoti Tautą ir Valstybę 
nuo tarptaut inės gėdos, visuo
menės susiskaldymo ir įvairių 
grėsmių, kūnas sukeltų toks 
bolševizmo auros pūlinys lais
vės kevotojų krauju aplaisty
toje Dzūkijos žemėje", reikala
vimo autoriai ragina panai
kinti vyriausybės nutar imą ir 
ki tus aktus, pagal kuriuos 
pa rkas buvo pradėtas steigti. 
Pačias sovietinio laikotarpio 
skulp tūras reikalaujama išga
benti iš Grūto miško ir per
duoti j a s Gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centrui. 

• M 

Skubių siuntų firmos UPS 
padalinys Lietuvoje, gabenda
mas siuntas į daugelį Vakaru 
valstybių, teiks garantiją: jei
gu dėl UPS kaltės siunta būtu 
įteikta ne paga! kompanijos 
tvarkaraštį, siuntėjas galės at
siimti už šią paslaugą sumo
kėtus pinigus. 

UPS — didžiausia pasau
lyje privati siuntų pristatymo 
firma. Jos centras yra Atlan
toje, o Europos padalinio vado
vybe įsikūrusi Briuselyje. Fir
ma aptarnauja daugiau kaip 
200 pasaulio valstybių. 

Lietuvą, kaip atskirą vals
tybę. UPS aptarnauja nuo pat 
tarptautinio pripažinimo pra
džios 1991 metais. 

1996 m. UPS pirmoji pradė
jo kasdieninį krovinini lėktuvo 
skrydį į Lietuvą. UPS kasdien 
organizuoja tris nuolatinius 
lėktuvų skrydžius iš Kauno 
oro uosto į artimiausių Lietu
vos kaimynių sostines — Var
šuvą. Rygą ir Minską. Jie skir
ti aptarnauti ne tik Lietuvos, 
bet ir visų kaimyninių valsty
bių — Latvijos ir Baltarusijos 
— UPS tarptautiniu skubių 
siuntų srautą. 

KALENDORIUS 
Liepos 7 d.: Astas, Ritautns. Es

tera. Songailas. Skinutė. Vilgaile. 
Vihbaldas 

Liepos 8 d.: Arnoldas. Audrius. 
BiU>. Kihjonas. Kolonatas. Vaitau
tas. Valmantr 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

1999 m. 
LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ 

NUOSTATAI 
VII. VADOVYBĖS 

RINKIMU KANDIDATAI 

25. Kandidatais j renkamuo
sius LSS Vadovybes narius 
gali būti siūlomi: 

a) šios vadovybės rinkimų 
dalyviai (LSS nariai), 

b> bent 21 metų amžiaus ir 
c) turį bent paskautininkio,-

es laipsnį. 
di LSS narys,-ė gali kandi

datuoti tik vienoje skautų or
ganizacijoje ^Lietuvos Skautų 
arba Lietuvių Skautų sąjungo
je) į šias pareigas: Tarybos na
rys,-e; rajono vadas,-ė, Broli
jos ar Seserijos vyriausias,-ia 
Skautininkas.-ė; Akademinio 
Skautų sąjūdžio pirmininkas,-
e ir jų pavaduotojai,-os (,LSS 
Tarybos nutarimas 1993 m. 
šeštame korespondenciniame 
posėdyje). 

26. Kiekvienas vadovybės 
rinkimu dalyvis gali siūlyti 
tiek kandidatų, už kiek jis turi 
teisę balsuoti. Kandidatus į 
LSS Garbes teismą ir LSS 
Kontrolės komisiją vadovybės 
rinkimų dalyvis gali siūlyti 5 
iš vienos vietovės ar vieno ra
jono, bet balsuoti gali tik už 3. 

27. Siūlydamas kandidatą, 
vadovybes rinkimų dalyvis 
privalo: 

a) užtikrinti prezidiumą, 
kad iš kandidato tikrai gautas 
sutikimas. 

b) parašyti kokioms parei
goms siūlomas, 

c) nurodyti siūlomo kandida
to vyresniškumo^ laipsnį, var
dą, pavardę, amžių. 

28. Esant mažiau pasiūlytų 
kandidatų, negu atitinka
moms pareigoms turi būti iš
rinkta, LSS Vadovybės rin
kimų prezidiumas tą raštu 
praneša LSS Tarybos pirmi
ninkui. Seserijos Vyriausiai 
skautininkei. Brolijos Vyriau
siam skautininkui. ASS Vadi-
jos pirmininkui ir LSS rajonų 
vadams, kurie pasirūpina, kad 
būtų pasiūlyta daugiau kandi
datų prieš skelbiant galutinį 
kandidatų sąrašą. 

29. Pageidaujama, kad sąra
še paskelbtas kandidatas tuoj 
pat atsiųstų vadovybės rinki
mų prezidiumui savo trumpą 
biografiją, nurodydamas skau
tišką patyrimą, kvalifikuojan
ti pasirinktoms pareigoms. Jei 
tas pats asmuo siūlomas ke
lioms pareigoms, Prezidiumas, 
atsiklausęs kandidatuojančio, 
galutinai kandidatų sąraše jį 
įrašo pagal jo paties pasirin
kimą. 

30. Galutiniai kandidatų są
rašai skelbiami atskirai nuo 
balsavimo ir taip, kad vado
vybes rinkimų dalyviai juos ži
notų bent dvi savaites prieš 
balsavimo pradžią. 

VIII. BALSAVIMAI 

31. 
a1 LSS Vadovybės narių rin

kimai vykdomi raštu, balsuo
jant slaptu balsavimu. 

b> Vadovybės rinkimų daly
vių siūlymai (str. 21 ir 22* bal
suojami atviru balsavimu, ir 
gali būti grąžinami paštu, fak
su ar kitokiais elektroniniais 
budais. 

32. Prezidiumas balsavimo 
medžiagą visiems dalyviams 
išsiunčia tuo pačiu laiku. Atvi
ru balsavimu siunčiamą me

džiagą sudaro balsavimo la
pas. Slaptam balsavimui siun
čiamą medžiagą sudaro balsa
vimo lapai, slapto balsavimo 
vokelis ir išorinis vokas balsui 
grąžinti. Išorinis vokas yra 
pažymėtas su balsuotojo re
gistracijos numeriu ir aiškiai 
adresuotas Balsų skaičiavimo 
komisijos dėmesiui, taip, kad 
jo nebūtų įmanoma sumaišyti 
su kitais tuo pačiu adresu 
siunčiamais laiškais. 

33. Siūlymą balsuodamas, 
dalyvis vadovybės rinkimų 
prezidiumo nustatytos formos 
lape parašo savo sprendimus 
ir pasirašo. Balsavimo lapas 
balsuotojo pasiunčiamas paštu 
vadovybės rinkimų prezidiu
mo nurodytu adresu. 

34. LSS vadovybės narius 
renkant, balsavimui naudoja
mi tik vadovybės rinkimų pre
zidiumo atsiųsti slapto balsa
vimo lapai. Jei kuris vadovy
bės rinkimų dalyvis atsisa
kytų pasinaudoti jam suteikta 
slapto balsavimo teise, jo bal
sas praranda galią. Toks bal
savimo lapas skaitomas suga
dintu ir yra atmetamas. 

35. Vadovybės rinkimų daly
vis slapto balsavimo lape pats 
atitinkamai pažymi jo ren
kamų kandidatų pavardes, la
pą įdeda į slapto balsavimo 
vokelį, jį užlipina ir įdeda į 
išorinį voką, su išspausdintu 
vadovybės rinkimų prezidiu
mo adresu ir užlipinęs atitin
kamą pašto ženklą pats per
duoda pašto įstaigai. 

36. Jei kurioms pareigoms 
pasiūlyta tik tiek kandidatų, 
kiek atitinkamoms pareigoms 
turi būti išrinkta, tai: 

a) tuo atveju vadovybės rin
kimų dalyvis balsuoja: už. 
prieš ar susilaiko. 

b) tokiu atveju kandidatas 
bus išrinktas, jei 51% balsuo
tojų pasisako už. 

37. Už kandidatus į Vyriau
sią skautininke ir pavaduo
toją, į Vyriausią skautininką 
ir pavaduotoją bei ASS Vadi-
jos pirmininką ir pavaduotoją 
balsuojama drauge. 

BL BALSŲ 
SKAIČIAVIMAS 

38. LSS vadovybės rinkimų 
prezidiumas priima tik paštu 
gautus slapto balsavimo vokus 
ir juos atidaro tik balsų skai
čiavimo posėdyje. 

39. Balsai skaičiuojami vie
šai, iš anksto paskelbtame po
sėdyje. Balsų skaičiavimo ko
misijos posėdyje gali dalyvauti 
ir kiti LSS nariai. 

40. Gautieji balsavimo vokai 
yra atitinkamai pažymimi 
Mandatų komisijos sudary
tame vadovybės rinkimų daly
vių sąraše. Mandatą turinčių 
dalyvių vokai sugrupuojami 
rajonais vadovybės rinkimų 
dalyvių sąrašo tvarka. Visi ki
ti, šiems nuostatams neatitin
ką vokai, dedami į vadovybės 
rinkimų prezidiumo bylas, jų 
neatidarius. 

41. Rajonais sugrupuoti išo
riniai vokai atidaromi ir iš jų 
išimama gautoji medžiaga: 

a) slapto balsavimo vokeliai 
atskiriami nuo kitos medžia
gos 'kaip kad atviro balsavimo 
lapų, jei tas kartu buvo siųs
ta), 

b) išoriniai vokai rajonų 

LSS Pietų Amerikos rajono veikios 25-metj „Sidabro" stovykloje 
švenčiant, LSS Tarybos pirm v s Birute Banaitiene sveikinimo juosta ap
juosia stovyklos viršininkę — Pietų Amerikos raj atstove ir ilgamete 
„Palangos" tunto tuntininkę vs. Eugenijų Bacevičienę 

kai bei kiti vyresni vadovai,-ės 
įpareigojami LSS vadovybės 
rinkimų bhiietenio informa
ciją perduoti kitiems vado-

tvarka sudedami į prezidiumo 
bylas, • 

c) rajonais išskirstyti slapto 
balsavimo vokeliai sumaišomi 
ir iš jų išimami slapto balsavi
mo lapai. 

d i balsų skaičiavimui slapto 
balsavimo lapai jungiami taip: 

aa). — atskirų rajonų; bb). 
— bendrosios; cc) — Seserijos; 

dd). — Brolijos ir ee). — 
ASS: 

e) atviro balsavimo lapai 
jungiami atskirai. 

42. Balsų skaičiavimo komi
sija ten pat surašo balsų skai
čiavimo posėdžio protokolą. 

X. LSS VADOVYBĖS 
RINKIMŲ BALSAVIMO 

DUOMENŲ SKELBIMAS 

43. Balsavimo duomenis 
skelbia vadovybės rinkimų 
prezidiumas. 

44. Nutarimų duomenis 
skelbiant pažymima, kiek bal
savo už, kiek prieš ir kiek su
silaikė. 

45. LSS vadovybės narių 
rinkimų duomenis skelbiant, 
visi kandidatavę atitinkamai 
surašomi gautų balsų skai
čiaus eile. I tas pačias parei
gas išrinkti ir gavę po lygiai 
balsų, pristatomi atitinkamos 
sueigos perbalsavimui. 

46. LSS Vadovybės rinkimų 
išrinkta: 

a) Nauja LSS Taryba, LSS 
Garbės teismas ir LSS Kont
rolės komisija skelbiami abė
cėlės tvarka. 

b) LSS nariai, likę kandida
tais, skelbiami pagal gautų 
balsų skaičių. 

XI. VADOVYBĖS 
RINKIMU BIULETENIS 

47. LSS vadovybės rinkimų 
prezidiumas leidžia LSS Vado
vybės rinkimų biuletenį ir jį 
siuntinėja registruotiems va
dovybes rinkimų dalyviams. 

48. Biuletenyje skelbiami 
LSS vadovybės pranešimai, 
vadovybės rinkimų dalyvių są
rašai, vadovybės rinkimų pa
sisakymai bei siūlymai, kandi
datų sąrašai, balsavimo duo
menys ir, vadovybės rinkimų 
prezidiumo nuožiūra, kiti da
lykai. 

49. Biuletenis yra viešas ir 
per tiesioginius LSS vadovus, 
registruotus dalyvauti vadovy
bės rinkimuose, prieinant vi
siems LSS nariams ir vado
vybes rinkimų dalyviams. 

50. Rajonų vadai, rajonų at
stovai, tuntininkai ir vietinin-

vams bei LSS vadovybės rin
kimų dalyviams vietovėse. 

XU. SKUNDAI 

51. Vadovybės rinkimų daly
vis, nesutinkąs su vadovybės 
rinkimų prezidiumo ar komisi
jos nutarimu', gali raštu: 

a) prašyti vadovybės rin
kimų prezidiumą nutarimą 
persvarstyti, arba b) skųstis 
LSS Garbes teismui. 

52. Vadovybės rinkimų daly
vis, sužinojos iš vadovybės rin
kimų prezidiumo, kad pers
varstytas nutarimas liko ne
pakeistas, gali laike dviejų sa
vaičių įteikti skundą Garbės 
teismui. Vadovybės rinkimų 
dalyvis tuo pačiu laiku turi 
skundo nuorašą įteikti vado
vybės rinkimų prezidiumo pir
mininkui. 

53. Paduotas skundas auto
matiškai nesulaiko nutarimo 
ar veiksmo. 

54. LSS Garbės teismas gali: 
a) atitinKamai nustatyti, 

kas ir kaip turi būti padaryta 
skundo iškeltuoju reikalu. 

b) skundo nesvarstyti, 
c) skundą atmesti, 
d) savo sprendimą praneša 

Tarybos pirmininkui ir vado
vybės rinkimų dalyviui. 

XHI. LSS VADOVYBĖS 
RINKIMŲ PABAIGA 

55. Rinkimų duomenis pa
skelbęs, vadovybės rinkimų 
prezidiumai kviečia: 

a) nauja, trinktus LSS Ta
rybos nariu3 į koresponden-
cinį posėdį Tarybos pirminin
kui rinkti. 

b) LSS Ga-bės teismo narius 
Garbės teismo pirmininkui 
rinkti ir 

c) LSS Kontrolės komisijos 
narius Kontrolės komisijos 
pirmininku, rinkti. 

56. LSS \adovybės rinkimų 
prezidiumas, surašęs atitin
kamą aktą. visą susirašinėji
mą, protokolus, bylas, apys
kaitas ir visą kitą perduoda 
naujam LSS Tarybos pirmi
ninkui. Tai atlikęs, prezidiu
mas savo darbą baigia. 

57. Šie nuostatai įsigali LSS 
Tarybai juos priėmus. 

58. Šiems nuostatams įsiga
liojus, visi kiti LSS vadovybės 
rinkimų reikalu veikę nuosta
tai nustoja galios. 

59. LSS vadovybės rinkimų 

ISTORINIŲ 
LIETUVOS 

VĖLIAVŲ PARODA 
Pirmadienį, liepos 5 d. Min

daugo karūnavimo — Vals
tybes dienos, išvakarėse, Vil
niaus paveikslų galerijos kie
me atidaroma paroda „Lietu
vių istorinės vėliavos". 

Istorinių vėliavų kolekcija 
yra JAV Lietuvių skautų są
jungos nuosavybe ir saugoma 
skautų archyve, Lemonte 
(JAV). Vilniaus galerijos kie
me išstatomos 45 šio rinkinio 
vėliavos, atgabentos Jėzuitų 
(SJ) Lietuvos ir Latvijos pro
vincijolo tėvo Antano Sau-
laičio rūpesčiu. 

1977 metais grupelei Ameri
kos lietuvių skautų ir ateiti
ninkų kilo graži mintis, re
miantis skurdžiais archyvi
niais duomenimis, pabandyti 
atkurti istorines Lietuvos ku
nigaikščių, didikų, žemių vė
liavas. Per 20 metų entuzias
tai pasiuvo daugiau kaip 50 
vėliavų, kuriose mokslininkai 
pastebės tikslintinų ar tobu
lintinų dalykų, tačiau ne vien 
istorinė tiesa buvo šio darbo 
tikslas, bet ir jaunimo auklėji
mo galimybė, jo tautinės są
monės ugdymas. Šios vėliavos 
jau daugelį metų plevėsuoja 
Lietuvių skautų sąjungos sto
vyklose JAV, Australijoje, Ka
nadoje, puošia Čikagos jauni
mo centrą, Baltimorės lietuvių 
namus, įvairius renginius. 

(Elta) 

LIETUVOS SKAUTAI 
NORI VYRIAUSYBĖS 

PARAMOS 

Lietuvos skautija sieks, kad 
jų veikla būtų finansuojama iš 
valstybės biudžeto. 

Tokia pozicija buvo išdės
tyta spaudos konferencijoje 
pirmadienį, kurioje buvo api
bendrinti Pasaulio skautų or
ganizacijos generalinio sekre
toriaus Jacąues Moreillon tri
jų dienų vizito Lietuvoje rezul
tatai. 

Pasaulio skautų vadovas 
Lietuvoje susitiko su preziden
tu Valdu Adamkumi, Seimo 
pirmininku Vytautu Lands
bergiu, kitais aukštais parei
gūnais, su kuriais aptarė Lie
tuvos skautijos veiklą bei tiks
lus. 

Seimo Jaunimo ir sporto 
komiteto pirmininkas Sigitas 
Čirba teigė, jog visi Lietuvos 
pareigūnai pripažino, jog 
skautų judėjimas turėtų su
laukti daugiau valdžios ir vi
suomenės dėmerio. 

S. Čirba pažymėjo, kad akty
viai veikiančioms jaunimo or
ganizacijoms Lietuvoje sunku 
išsilaikyti iš savo lėšų, todėl 
siūlo joms skirti finansavimą 
iš valstybės biudžeto. 

Pasaulio Skautų Organizaci
jos vadovas J. Moreillon teigė, 
kad daugelyje pasaulio valsty
bių skautai yra išlaikomi vals
tybės. 

Lietuvos skautų judėjimas 
dabar vienija arti 3 tūkstan
čius jaunuolių. BNS 
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JAV $100.00 
Kanadoj* ir kitur ~ ~ (UJ5.) $116.00 
Tik Jaitadianio »-t-*V 
JAV $60.00 
KanadojairkituriUS.j T $66.00 
Uiaakant į Lietuvą; 
Oro paltu $600.00 
Raguliariu paatu $100.00 
Tik teitadianio laida oro paltu ~~ ' $160.00 
TikMtadianio laida reguliariu paktu $66.00 

Vyriausia radaktoca - Daeiil t 
Adminiatratorim - Vai—fina* Knaeplia 
Modaratorhu-kuB. Viktoru rUmšaUa 

« Arimimitragja dirba kaadian, nuo 8.30 iki 4:30, jaatadutnitii padirba. 
» Radakcpa dirba kaadian, nuo 8:30 iki 4:00, iaatadianiata padirba. 
» Radakega ui ikalbimų turini nt^tfw" Skalbimų kainu ataiuntiamoa, 
garua pratyma, ką norą akelbti. 
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$38.00 
$46.00 

$33.00 
$38.00 

LSS STOVYKLOS 
' ' r i e l i o 30 - liepos II d. 

— (amiojo vandenyno rajono 
skautų stovykla Los Angeles 
skautų „Rambyno" stovykla
vietėje. 

Liepos 20-27 d. — „Gin
taro" ir „Ąžuolo" vadovių ir 
vadovų mokyklų stovykla Ra-
V. 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. 

KANADA 
Nauja skautiška seimą 

Toronte 
Ps. Edvardas Grybas, buvęs 

ilgametis vilkiukų ir skautų 
draugininkas, sukūrė šein*ą 
su Terese Ciruiyte. Buvę jo 
vilkiukai ir skautai bei 
„Rambyno" ir „Šatrijos" tuntai 
sveikina jaunuosius linkėdami 
laimingo gyvenimo ir sugrįži
mo į skautišką veikla. 

Skautininkų sueiga 
Toronto skautininkų sueiga 

birželio 15 d. vyko vs. V. 
Skrinsko namuose. Diskutuoti 
Skautybės fondo Toronto sky
riaus reikalai. Nutarta sky
riuje laikomus pinigus per
siųsti centrui, palūkanomis 
remiančiam visus LSS rajo
nus. Numatoma surengti mi
rusių skautininkų,-kių prisi
minimą užprašant Mišias ir 
surengiant skautiškos veiklos 
parodėlę. Kalbėta apie para
mą Lietuvos skautams. 

EUGENE C DECKER DDS. P.C. 
4647 W. 103 8 t . Oak. L«wn, H. 
Pirmu spyL su NoiMimeetem un-to 
aytomu, ietuvtame sutvarkys dantie 

už prieinamą kainą. Pacientai 
primarnl abaoiuCiai punktualsi. 

Šusterimi (kalseS ano$Sfc&J) 
Tsi. 700-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9G2S S.TMh Ava., IRckory HBs, L 
Tsl. (708) 5084101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEkHCKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722S.KsdBeAvs. 
CWcsgo.IL 60662 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PEmeuas 
DANTŲ eVDYTOJA 

9066 S.RcDarit Rd., HkttOiy HBs, IL 
1 mylia į vakaru* nuo Hartam Ava. 

T«L (708) 5004085 
Valandos pagal susitarimą 

B)MUNDASVQNAS,MJ)^&a 
SpactafyM-Vidaus figų gydytojas 

9918 W. Archer Ava. S* 5 Ir 6 
_ ,IL 60638 

Tal i 

DANTŲ GYDYTOJAS 
T O M A S ZUBINAS, D.D.S. 

Fairvte* Deniai Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
Westrnont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDATTIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. Sūria 310 

NaparvBa,«. 80663 
TsL (630) 527-0000 
3625 HkjNend Ava., 
To*erl.Suft»3C 

Dovinėm Orova, IL 60615 
Tat (930) 486-0120 

VEIKLIOS HAMILTONO 
„ŠATRIJOS RAGANOS" 

Hamiltono „Šatrijos Ragą- dies dainų, skautiški Šukiai, 
nos" skautininkių būrelis Š.m. 
birželio 10 dieną suėjome pas 
sesę E. Kontenienę. Susirin
kusios aptarėme ateities pla
nus. Ateinančiai sueigai nu
tarėme vėl kviesti svečią. Pa
sivaišinusios pitca, kavute ir 
saldumynais, nuėjome prie 
pamiškėje sukurto lauželio. 
Vienu degtuku sesės Aldonos 
Pietrantonio uždegtas lauželis 
gražiai liepsnojo. 

Prie lauželio buvo sudainuo
ta nemažai skautiškų ir Iiau-

prezidiumui šie nuostatai yra 
vienintelės privalomos tai
syklės. 

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos pirmininkė 

kurie, kaip ir lauželio žėrėji
mas, prisidėjo prie pakilios 
nuotaikos. Būrelio vadovei To-
nei (Antaninai) Vilimienei 
ateinančių Antaninių proga 
sušukome sveikinimo šūkį. 

Prie blėstančio lauželio su
stojusios palinkėjome viena 
kitai smagios vasaros, taip pat 
gero vėjo į Europą vykstančiai 
sesei Aldonai Pietrantonio. 
Sueigą užbaigėme giesme 
„Ateina naktis". 

Kita sueiga bus spalio 6 d., 
trečiadienį, 7 v.v. pas sesę A. 
Stanaitienę. Joje dalyvauti 
buvo pakviestas ir maloniai 
sutiko, hamiltonietis vaisti
ninkas, veiklus visuomeninėje 
ir skautiškoje veikloje skautas 

UH.PklHA3V.KISIEUUS 
tscarg, POSLČS m PROSTATOS 

sydymae bei rtfcurgsa 
172 ScNfttr St. EMvjrst, IL 60126 

680041-2609 

BIRUTĖLPumvns, W.D 
FaSoir American Acadamyof 

rmrmy rrmcocm 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

3B0W.9letAMa. am 947-6279 
Nubart, JN ant t £»(H9)947-
NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certtted, IntemaI Me<*dr» 

Vaianrioa jOeų patogumui 
kJbeBu OaM«a«a*j DasjąS^aasasa^aB^aJ f a ^ ^ j i . ^ 
n w f VdTOVB r n M M D n s l r"VV1K)fl 

3t.8ou9i 
CtatCeDunSaAve. 

Crsussn. 9.90999 
TsL 773-471-7679 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
106E8upwfor.8utai402 

Valandos pagal aueitarimą 
Tsi 312-337-1286 

vytis Viktoras Remesat. Jis 
praves pašnekesį apie vaistus, 
vitaminus ir kitas sveikatos 
priežiūros priemones. 

Reg.B. 
Iš „Tėviškės žiburiai" 

http://CWcsgo.IL


KUO MUMS ĮSIMINTINAS 
LIEPOS MĖNUO 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Prieš keletą mėnesių Lietu
voje buvo norėta atžymėti ra-
iytojo Justo Paleckio 100 me
tų gimimo sukaktį, t ik kilus 
tr iukšmui, to buvo atsisakyta, 
nes j is buvo kvislingas, savo 
darbais prisidėjęs prie Lietu
vos Respublikos pakasynų. 
Kaip rašoma Tarybų Lietuvos 
Enciklopedijos III tome, LKP 
CK rekomendavus, 1940 m. 
liepos 17 d. j is sudarė vadina
mą Lietuvos liaudies vyriausy
be, buvo jos ministras pirmi
ninkas ir kar tu ėjo Respubli
kos prezidento pareigas. 1940 
m. rugpjūčio mėn. vadovavo 
Liaudies Seimo komisijai, kuri 
vyko pas Staliną ir įteikė Sei
mo rezoliuciją, kad Lietuva 
batų priimta į SSSR. 

Liepos mėnuo mums prime
na skaudžius 1940 m. vasaros 
įvykius, kada Lietuva klasta 
ir jėga buvo okupuota, o 
Maskvos pasiuntinys G. Deka-
rrazovas padiktavo vyriausybę 
su J u s t u Paleckiu priekyje, 
kurios daugumą sudarė komu
nistų partijai priklausą asme
nys (M. Gedvilas, L. Koganas, 
M. Mickis, L. Adomauskas, M. 
Junča-Kučinskas, K Grosma-
nas-Didžiulis) ir komunistų 
sirapatikai A. Venclova, V. 
Vitkauskas. Prie šios grupės 
buvo pritraukti V. Krėvė-Mic
kevičius ir E. Galvanauskas, 
kurie supratę klastą, iš vy
riausybės pasitraukė. 

Jus t inas Paleckis pagal 
Masyvus instrukcijas paskelbė 
Seimo rinkimus. Eltos direk
torius K Korsakas paaiškino: 
„Šiandien Lietuvos liaudis, ei
dama SSSR laisvų tautų, va
dovaujamų didžiojo Stalino, 
pavyzdžiu, renka seimą de
mokratiškiausiu būdu". Pas
kelbus rinkimų įstatymą, jo 
vykdymo kontrolė pavesta ko
munistų partijai. Rinkėjai bu
vo įspėjami, jiems buvo gra
sinama: „Asmenys, kurie ne
balsuos yra 'iaudies priešai. 
J iems nėra vietos darbo Lietu
voje", 

Skelbiamoj rinkimų prog
ramoj ne tik nieko nebuvo už
simenama apie įsijungimą į 
Tarybų Sąjungą, priešingai, 
dargi buvo paneigiama, nuro
dant, kad tai esąs liaudies 
priešų prasimanymas. Rinkė
jai buvo gąsdinami, net prie
vartaujami, atgabenant juos į 
rinkimų būstines. Vyriausioji 
rinkimų komisija paskelbė, 
kad balsavo 95.1% turėjusių 
teisę balsuoti, nors jokie bal
savimo sąrašai nebuvo suda
ryti, taip pat balsavo ir ne Lie
tuvos piliečiai. 

Spaudoje buvo paskleista 
mintis, kad Lietuvos liaudis 
reikalauja įvesti Stalino kon
stituciją ir įsijungti į Tarybų 
Sąjungą, vadovaujamą didžio
jo Stalino. 

Susirinkęs liaudies Seimas 
„vienbalsiai" priėmė rezoliuci
ją, kad Lietuva skelbiama so
cialistine Respublika. Kitą 
dieną „nutarė" prašyti SSSR 
Aukščiausią Tarybą, kad Lie
tuvos Tarybų Socialistinė Res
publika būtų priimta į Tarybų 
Socialistinių Respublikų Są
jungą. Delegacija išvyko į 
Maskvą parvežti Lietuvai Sta
lino saulės. Tuo būdu buvo 
paskelbtas mirties nuospren
dis gražiai klestėjusiai Lietu
vai, kar tu ir jos žmonėms, ku
rie buvo verčiami meluoti ir 
veidmainiauti. J ie ligi šiol da r 
negali iš tų blogybių išsiva
duoti. 

Paskleista šėtoniška mintis 
— sunaikinti geriausius Lie
tuvos sūnus ir dukteris , ku
riais rėmėsi Lietuvos valstybė. 
1940 m. liepos 7 d. Saugumo 
departamento A. Sniečkaus 
patvirtintas planas likviduoti 
priešvalstybinių partijų vado
vaujančios sudėties žmones. 
Buvo sunaikinta Lietuvos vy
riausybė ir šeimų nariai. Išsi
gelbėjo tik tie, kurie pasi
traukė \ Vakarus. 1940 m. lie
pos 11-12 d. prasidėjo masinis 
smurtas ir teroras. Komisarui 
A. Guzevičiui vadovaujant, 

Danutė Bindokienė 

Pagaliau laputė įsirangę 
į roges 

S.m. birteho 25 d Camp Grayling, MI, vykuaii} tarptautinių pratybų, kuriose dalyvavo ir Lietuvos daliniai. 
užbaigimo iškilmes — lietuviai kariai su Michigan vdstijoje gyvenančių lietuvių būreliu. Nuotr. Jono Urbono 

EURO NUOSMUKIS ŽLUGDO 
LIETUVOS PRAMONĘ 

Lietuvos įmonės savo kailiu 
pajuto nelygų bendros Euro
pos Sąjungos valiutos pulsą. 
Birželio pradžioje Europos va
liutai — eurui — nukri tus iki 
rekordiškai žemo — 1,027 

buvo suimta apie 2,000 žymes
nių lietuvių visuomenės veikė
jų, kurie už akių buvo nuteisti 
sunkiems darbams Sibiro 
šachtose, kur tik retas iš jų 
išliko gyvas. 

Liepos 21 d. prisimintina, 
kad susirinkęs liaudies Sei
mas pagal Maskvos muziką 
prie Nepriklausomybės karsto 
sušoko judošišką šokį, Lietu
vos gyvenimą nukreipė į 
Maskvos pusę, ir nuo tada 
prasidėjo visos lietuvių tautą 
palietusios nelaimės. Per tą 
laiką Lietuvos žmonės patyrė 
daug skriaudų ir nelaimių. Tų 
kančių negalima ištrinti iš 
Lietuvos istorijos puslapių. 
Tie, kurie dalyvavo sovietinės 
valdžios kūrime, kolaboravo 
su tautos žudikais, dalyvavo 
vykdomame genocide, nusikal
to lietuvių tautai , nes sutruk
dė jos pažangą. Daugybė jos 
sūnų ir dukterų prarado gyvy
bę ar buvo suluošinti. Tos kal
tės gali būti išpirktos tik nuo
širdžiu gailesčiu, o ne išsisuki
nėjimu ir pasiteisinimu, kad 
aplinkybės vertė. 

Ii National Guard, Camp Grayling, MI. vykusiu tarptautinių pratybų, kurios* dalyvavo daliniai ii Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Kanadon ir JAV (Pennsylvania, Ohio,Indiana, Illinois. VVisconsin ir Michigan). Nuotraukoje — 
barelis dalyvių pratybų baigimo iškilmėse Is kaires: Pranas Gobis, Nijolė Zelwindcr, Jonas Urbonas, lietuvių 
karių vadovas Rolandas Valiokas, Mich gubernatorius John'Engier. Jaunius GUvydis ir kiti. 

euro u i JAV dolerį lygio, dau
gelis Lietuvos pramonės įmo
nių, eksportuojančių produk
ciją į Europos Sąjungos šalis, 
buvo priverstos sumažinti ga
minių kainas. 

Pasak „Lietuvos ryto", pra
monės įmonių vadovai ir eko
nomikos ekspertai nuogąstau
ja dėl neryžtingų Lietuvos val
džios veiksmų, sprendžiant 
lito susiejimą su euro ir JAV 
dolerio krepšeliu. Nors po Ru
sijos krizės Lietuvos pramonės 
įmonės per pusę metų persio
rientavo į Europos Sąjungos 
šalių rinkas, per tą laiką ša
lies pinigų politika nepasi
keitė. 

Panevėžio bendrovė „Ekra
nas", daugiau nei 70 proc. pro
dukcijos eksportuojanti į Eu
ropos Sąjungos šalis, per 5 šių 
metų mėnesius dėl euro kurso 
svyravimo patyrė daugiau 
kaip 10 mln. litų nuostolių. 
Euro nuosmukis padarė nuos
tolių ir Alytaus šaldytuvų ga
myklai „Snaigė". Pasak įmo
nės generalinio. direktoriaus 
Antano Andrulionio, įmonė 
metų pradžioje visus kontrak
tus pasirąžė eurais. Euro kur
sui per 5 mėnesius nukritus 
beveik 12 proc., įmonė tiek pat 
mažiau gavo įplaukų. 

Ūkio ministerijos Eksporto 
ir importo reguliavimo depar
tamento direktoriaus Rimanto 
Šegždos teigimu, euro vertės 
sumažėjimas neigiamai atsi
lieps būtent tiems eksportuo
tojams, kurie sudarinėjo kon
traktus eurais. 

Įmonių vadovai mano, kad, 
smukus euro kursui, nebėra 
jokios logikos palikti litą, su
sietą su JAV doleriu. Finansų 
analitikės M. Starkevičiūtės 
teigimu, litas su euro ir JAV 
dolerio krepšeliu turėjo būti 
susietas dar šių metų pra
džioje. Tada buvo galima iš
vengti pramonės įmonių nuos
tolių. 

R. J a k u t y t ė 

PASIENIEČIAI TURI 
ŠVENTE 

Pirmą kartą po Nepriklauso
mybės atkūrimo Lietuvoje 
minima Pasieniečių diena — 
birželio 29-oji. 

Rytą pasienio policijos vado
vai bei pareigūnai rinkosi Vil
niaus arkikatedroje. Čia buvo 
aukojamos Mišios bei šven
tinamos Lazdijų, Pakrančių 
apsaugos, ŠiaulAj ir Vilniaus 
pasienio policijos rinktiniu 
vėliavos. 

Vėliau pasieniečių maršas-
paradas žygiavo Gedimino 
prospektu iki Nepriklauso
mybės aikštės. Jame dalyvavo 
minėtų rinktinių vėliavų bū
riai, Pasienio policijos depar
tamento ir jo padalinių pa
reigūnai. Tarp svečių — Latvi
jos, Estijos, Rusijos Federaci
jos Kaliningrado srities, Bal
tarusijos ir Lenkijos pasienio 
apsaugos struktūrų vadovai 
bei reprezentacinis Vidaus 
reikalų ministerijos pučiamų
jų orkestras. 

Prieš vidurdienį Nepriklau
somybės aikštėje prasidėjo 
šventinės iškilmės. Jų daly
vius pasveikinęs Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
linkėjo pasieniečiams sėkmės, 
saugant valstybės sieną. 

Pasieniečių diena buvo mini
ma ir anksčiau nepriklauso
moje Lietuvoje. Pirmasis pa
sienio (parubežinis) pulkas 
pradėtas formuoti 1920 metų 
vasario 1 dieną. 1922 sausio 
26 dieną tuometinis krašto ap
saugos ministras Jonas 
Šimkus pasirašė įsakymą ka
riuomenei, kuriame įteisinta 
Pasienio pulko šventė — 
birželio 29-oji. 1923 metų 
gegužės 2 dieną Ministrų ka
bineto nutarimu buvo sufor
muota pasienio divizija, kurią 
sudarė 4 pasienio pulkai. Ši 
divizija buvo pavaldi Vidaus 
reikalų ministerijai. 

Atkurti pasieniečių dienos 
tradiciją šių metų kovo 31 die
nos įsakymu nurodė ankstes
nysis vidaus reikalų ministras 
Stasys Šedbaras. (Eltai 

Rusija primena lietuviškos 
pasakos lapute, kuri, susitiku
si keliu važiuojant) ūkininką, 
pasiprašė pavėžinti: pradžioje 
tik vieną kojelę, po to jau ir 
uodegėlę, kol pagaliau visa 
įsirangę į roges. Kol ūkininkai 
apsižiūrėjo, laputė „sutvarkė" 
rogėse vežtas žuvis ir pati pra
nyko. 

Nuo pat Kosovo karo pra
džios Maskva stengėsi jo ei
goje . .a t ras t r prasminga vaid
menį ir įrodyti savo svarbą 
tarptautine plotme: kartais 
aštriai protestuodama prieš 
Jugoslavijos bombardavimą, 
kartais geravališkai tarpinin
kaudama ta rp NATO sąjun
gininkų ir prez. Slobodan Mi-
loševič, ieškant taikaus spren
dimo. Nepaisant prez. Boris 
Jelcin nenuoseklaus elgesio. 
Vašingtonas ypač daug kredi
to davė Rusijai už kiekviena 
palankesnį mostą, vengdamas 
gilinti sprūdį tarp Rytu ir 
Vakarų, atsiradusį bene nuo 
pirmųjų Rusijos žingsnių de
mokratijos keliu, o pasta
ruoju metu vis labiau ryš
kėjantį. Kadangi santykiai su 
komunistine Kinija darosi vis 
mažiau nuoširdūs ivpač po 
branduolinių paslapčių išvo
gimo.!, suerzinti Kremlių nea
trodo protinga 

Maskva vakariečių baimes 
ir nuolaidžiavimus moka pa
naudoti savo labui — taip ji 
darydavo šaltojo karo metais 
ir dar anksčiau, taip daro ir 
dabar. Ji žino, kad geriausias 
būdas išlaikyti spaudimą, yra 
retkarčiais jį atleidžiant, duo
dant tarytum atsikvėpti, o po 
to vėl kietai užspaudžiant. Kai 

vakariečiai pradeda tikėti. 
kad Maskva su jų nuomo
nėmis sutinka, reikalavimams 
nusileis, ir j au džiaugiasi pa
sisekimu, staiga pasigirsta 
tvirtas Jelcino „niet" — ir vėl 
viskas iš pradžios. 

Šiandien Vašingtonas yra 
tvirtai įsitikinęs, kad tik su 
Rusijos pagalba pavyko pa
siekti taiką Jugoslavijoje, ta
čiau — visų NATO sąjungi
ninkių didžiausiam nustebi
mui — vos tik taikos doku
mentai buvo pasirašyti, pirma 
negu NATO karinės pajėgos 
spėjo įkelti koją \ Kosovą, rusų 
kariuomenė jau buvo įsi
taisiusi Pristinos oro uoste ir 
kitose strateginėse vietose, 
užtverdama kelius ir trukdy
dama kitų valstybių kariu 
judėjimą. 

Jeigu nebūtų susidariusi 
tokia skausmingai rimta pa
dėtis, visas reikalas būtų bu
vęs tikrai juokingas: pora 
šimtų rusų karių ir keli tan

kai kažkokiu būd i .kupavo" 
svarbu -\- iu . Kosovo 
punktą ir niekas nežinojo, ka 
daryti, kaip .-u j ; ; Vie
na tik buvo aišku: svarbu 
išvengti „tarptautinio ini 
to", nors tam reikėtų panaudo
ti ir nelogiška.- p: 

Taip ir stovi Ą \ ankai 
Pnstinoje nuo birž< l d. 
kol pagaliau birzeh'. 1- d. 
Suomijos sostinėje JAV7 ir Ru-
sija pasirašė susitarimą del 
rusų kanų vaidmens K 
Tiesa, tas susitarimas buvo la
bai abstraktus, tad situa* 
iš e»mes nepakeitė. Reikėjo 
dar daug įtampos ir ilgų va
landų bendruose posėdžiuose, 
kol pagaliau liepos 5 d. 
bent tuo tarpu — pasiektas 
kitas susitarimas: Rusija i 
Kosovo provinciją ilgainiui 
atsiųs 3.600 karių, kurie bus 
NATO karinių pajėgų vado
vybes žinioje ir klaus;. -
įsakymų. 

Va. čia ir vėl nueita į 
„plonybes". Atrodo, kad tu įsa
kymų klausys, be* i 
arba vykdys tik tuos. kurie 
Maskvai atrodys vykdytini. 
Kol kas nei vyr. NATO pajėgų 
vada i gen. Wesley K. Clark, 
nei jo štabas nepaaiškina, ku
rie įsakymai Rusijai bus ne
priimtini. 

Susitarimo dokumente api
brėžtos Kosovo provincijos da
lys, kuriose „šeimininkaus" 
rusai, bet taip pat. kad tarr. 
t ikra kariuomenes dalis bus 
integruota ir į kitu NATO 
sąjungininkių saugomas vie
toves. Maskva reikalavo dau
giau įtakos turėti ten, kur 
tirščiausiai gyvena serbai, nes 
rusai bus jiems, kaip broliams 
slavams, palanke=,r.., atlaides
ni, o serbai rusų globoje jaunis 
saugiau. 

Kažin ar liepos 5 d. susitari
mas būtų pasiektas, jeigu ne 
NATO vadovybes sugebėjimas 
įtikinti Bulgariją. Rumuniją ir 
Vengriją, kad uždraustų Rusi
jos lėktuvams, gabenantiems 
papildomas karines pajėgas į 
Kosovą. skristi per ju teritori
nę erdvę. ..Laputė" buvo pasi
ruošusi įsirangyti į roges ir 
jose patogiai šeimininkauti, o 
ją iš ten iškrapštyti būtų buvę 
daug sunkiau. Tad geras 
NATO vadovybes „strateginis 
ėjimas" laimėjo liepos 5-osios 
susitarimą. 

Problemos Kosove negreit 
baigsis. NATO pajėgu — i 
su rusų talka — dar laukia 
daug sunkaus ir pavojingo 
darbo, kol vietiniai serbai ir 
albanai galės bent iš dalies at
sikratyti padarytomis nuos
kaudomis ir taikiai tarpusa
vyje gyventi. 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PIJUS GALVYDIS 

K _ - . 
Moksleivio atsiminimai 

Nr.24 Utena, 1943 m. 
Sunkūs var

tai vėl užsidaro ir vėl pasidaro nyku. 
Kameroje išsiimu nuskintą gėlytę ir jp gėriuosi. Visi 

Apstoję žiūrime į ją, kaip į kokį brangakmenį, kaip į 
didžiausią retenybę. Stebime jos besikalančius lape
lius, besiskleidžiančius rausvuosius vainiklapius. Vi
duryje žiedelio dar tebesilaiko rasos lašelis, dar tebe-
gaivina gražųjį brangakmenį, gėlytę. Žiūrima kaip į 
stebuklų stebuklą, ir ją matant mums darosi malonu 
ir gera. 

Kalėjimo vienutėje — pavasario gėlė! 
J au ir birželio vidurys, o teismų kaip nėra, taip nė

ra . Vienutėje pasiutiškai tvanku. Prirūkyta keturių 
pypkorių, dūmai tik liūliuoja, rodos, palubėje galė
tume kirvuką pakabinti, kaip sako žmonės... Ventilia
cijos jokios. Tabako dūmai su šimtais kitų „kvapų", o 
ypač sklindantys iš neapdengto „visiems reikalams" 
kibiro, rodos, ims tave ir vietoje pasmaugs, kai už lan
go dainuoja pavasaris!!! 

Vieną vakarą subruzdo kalėjimo administracija. Ka
lė langus koridoriuje, pyškėjo per visą naktį, kai ka
merose jau buvo tamsu. Kodėl? 

— Didieji Raudonosios armijos manevrai, — trum

pai a tsakė gerasis prižiūrėtojas ir keistai nusišyp
sojo... 

Mes šį tą jau susivokiame. Bet, — argi jau taip arti 
išsigelbėjimo diena? 

Ne! Ne! tūkstantį kartų — ne! J u k vokiečiai taip toli 
— Šiaurės Afrikoje.. 

Vieną dieną užgirdome, kad mieste kažkas lyg spro
go. Ir lėktuvai ūžė... Bet, juk manevrai... 

Po patikrinimo į pirmą ir antrą kameras atkėlė mo
teris kriminalistes. Jos arza, šūkauja ir bara pri
žiūrėtojus už kažkokias skriaudas. 

Man buvo labai keista, kodėl čia atgrūdo moteris? 
Padarėm išvadas: atves daugiau kalinių, laisvėje 
vyksta masiniai suėmimai, gal prasidėjo sukilimas, 
kai vyksta manevrai... Gal? 

Kaip paprastai , prieš guldamas pasimeldžiu ir lei
džiu šonams pajusti, kokie kieti narai. Už lango dar 
šviečia saulė. Čia kalėjime jau naktis. Nors ir visada: 

„Saulė teka, saulė leidžias, 
o kalėjime naktis!" — 
kaip sako daina. 
Galva skausta ir širdyje neramu. Per miegus blaš

kausi . Sapnuoju kunigus, klebonus, pralotus ir klieri
kus: dvasiškius ir dvasiškius.. Rodės važiuoju dideliu 
autobusu ir klausausi radijo žinių: vokiečiai Graikijoj. 
Jugoslavijoje ir Šiaurės Afrikoje, ir Šiaurės Afrikoj, ir 
Šiaurės Afrikoje... Vis girdisi ta Šiaurės Afrika. 
Šiaurės Afrika... Paskui važiuoju dideliais miestais, 
gatvėmis. Gatvėse daug Žmonių. O ausyse vis girdžiu: 

„Ir Šiaurės Afrika, ir Šiaurės Afrika..." 
Staiga nubudino sprogimas. Sudrebo visas kalėji

mas. Visi pašokstame. Girdis, kaip koridoriuje krimi
nalistai ėmė daužyti duris, keiktis ir šūkauti. Moterys 
pirmoje ir antroje kamerose klykia. 

— Kas yra? — klausinėjame vienas kitą. 
— Kas yra? 

•>?? 
— Vyrai, karas! — sakau aš. 
— Ne. Negali būti... — suabejoja jie. 
O koridoriuje didžiausias triukšmas. Politinių kali

nių kameros tyli. Už lango girdisi lėktuvo ūžesys. 
??!!?? 
Po kiek laiko girdisi, kaip kažin kas atidaro kalėjimo 

duris ir įeina vidun. Tai ne prižiūrėtojas, kuriam da
bar reikėtų budėti, nes aš puikiai pažįstu to prižiū
rėtojo žingsnius. Šis kažin kas tyliai prieina prie pir-

, mosios kameros, pastovi ir vėl toliau nueina Nueina 
prie antrosios, pastovi truputį ir vėl toliau nušlepsi 
Prie trečiosios nesustoja. Prieina prie mūsų kameros... 
Mažai mažai praveria valčioką ir pasižiūri pro plyšeli. 
Paskui dar tyliau įkiša raktą į duris, palengva 
atšauna geležinį valktį ir tyliai atidaro duris Mes su
drebame: Kas? 

Duris atidarė ir įėjo visiškai nepažįstamas žmogus 
Jis prideda pirštą prie lūpų ir sako: 

— Rusai išbėgo... Užrakinėjus paliko... Va. atradau 
raktus raštinėje ir atnešiau. Užrakinęs jūsų palikti ne
galiu... Imkite raktus. Atrakinkite kitas kameras ir 

išeikite... — padavęs raktus, išėjo. 
Mes klausėmės, netekę žado. Nei padėkoti, nei ką 

pasakyti nebegalėjome. 
Jo įsakymą įvykdėme. Už keletos minučių visas ka

lėjimas verkė džiaugsmo ašaromis. Sveikinosi ir bučia
vosi! 

Laisvė! 
Pagaliau atėjo išsvajotoji laisve' 
Su Juozu ir Viaduku einame pro kalėjimo vari 

nenoromis sudrebame. Mes žengiame į laisve. 
Visur žalia, visur gražu ir visur k\ 
Ar ne gražų sapną sapnuojame1 

— Juozai1 

— Ką° 
— Įgnybk man į ranka. . 
— Kodėl'' 
— Ar nesapnuojame'.' 
— Ne. Bet del visko. duok... 
Ir man įgnyba. 
— Oi. skauda' 
— Dabar, Vytautai, man įgnybk.. 
Įgnybu iki kraujų, nesigaik d im is, ka( 

tų. jog nesapnuoja... 
— Pasiutėli, kraujas prade- tekėti 
Ir nejaugi mes dabar galim 

toli... j žaliuosius horizontus.. 
Ačiū. Tau Dieve, uz laisvę. 
už gyvybę ir džiaugsmą! 

' * 
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MEDALIŲ NĖRA, BET 
RINKTINĖ VYKSTA Į SIDNĖJŲ 

L i e t u v a s u r a n d a s a v o formą ir s u t r i u š k i n a Turkija. 80:56 

R E M I G I J U S GAŠKA 

„ D r a u g o " spec . k o r e s p o n d e n t a s Paryžiuje 

Nepasiekusi savo tikslo ir 
nepatekusi j pusfinalius, kur 
lauke galimi medaliai, Lietu
vos krepšinio rinktinė, paga
liau sužaidė, kaip jai pridera, 
ir paklupdė turkus net 24 
taškų skir tumu. O turkai irgi 
nepėsti. Prieš atvažiuodami į 
Paryžių, jie atrankinėse rung
tynėse sutvarkė tokias koman
das kaip Čekiją, Kroatiją su 
Tomu Kukocium, Vokietiją, o 
i talams pralošė tik 3-ų taškų 
skir tumu. Taigi Lietuva ne
galėjo paprastai į jas žiūrėti, 
nes pralošimo atveju neturė
tume teises dalyvauti ateinan
čioje olimpiadoje. 

Rungtynes pradeda Sabonis, 
Karnišovas. Masiulis. Adomai
tis ir Maskoliūnas. Nebloga 
sudėtis, tik keista, kodėl Mas
koliūnas, o ne Jesikevičius. 
J u k vakar dienos rungtynėse 
prieš ispanus Šarūnas buvo 
bene vienintelis sužaidęs pa
gal savo pajėgumą ir beveik 
iš traukęs mums laimėjimą. 
Atrodo treneris Jonas Kaz
lauskas daugiau vertina Mas
koliūno sugebėjimus kaip gy
nėjo. Bet j is nėra geriausias 
įžaidėjas, tas komandos narys, 
kuris veda a takas ir diriguoja 
visam žaidimui. Pirmosios aš
tuonios minutės buvo įtemp
tos rr kietos. Vakarykštė ne
laimė dar tebebuvo sukaus
čiusi mūsiškius. Ir rezultatas 
— 10:8, atspindi tai. Tačiau, 
dėka Karnišovo ir Sabonio tri
taškių, bei Masiulį pakeitusio 
Praškevičiaus dvitaškio, Lie
tuva įgyja 19:10 persvarą, 

gali atsikvėpti ir Sa
bonį aikštėje keičia Einikis. 
Pagaliau atsibunda Adomaitis 
ir pelno šešis taškus. Iki kė
linio galo išlaikoma persvara 
ir rinktinės eina pailsėti švies-
lentėje mirgant 38:24 rezulta
tui. 

A n t r a s k ė l i n y s p r i k l a u s o 
P r a š k e v i č i u i 

Jei kam dar šių rungtynių 
pabaiga nebuvo visiškai aiški, 
tas gavo atsakymą po penkių 
antrojo kėlinio minučių. Ką 
komandai rūbinėje sakė trene
ris, tai labai padėjo. Dviem 
Adomaičio, dviem Praškevi
čiaus. Karnišovo tritaškio ir 
tr imis Sabonio metimais lietu
viai įgauna 24 taškų persvarą. 
Sabonis atliko savo darbą ir 
sėdasi ant atsarginio suolelio. 
J a m dar likę žaisti du metai 
pagal kontraktą Portlande ir 
jis yra sakęs, kad vienus me
tus grįžęs iš NBA žais ^Žal
giryje". O taip pat ir Sidnėjus 
kitais metais. Tai kam rizi
kuoti? 

Lietuviai pasitiki savimi ir 
žaidžia atsipalaidavę. Aikštėje 
reiškiasi Jesikevičius. Kęstu
tis Marčiulionis, o ypač Praš
kevičius. Prieš šias rungtynes 
j am gal buvo tekę žaisti vos 
keliolika minučių, bet šian
dien parode, kad jis buvo per 
ilgai pamirštas. Ypač malonu 
buvo matyti jo kovas po prie
šininkų krepšiu, viena iš silp
niausių mūsų krepšininkų sri
čių. J is atkovojo Šešis atšoku
sius kamuolius ir lietuviams 
pelne daugiausia taškų — 16. 
Kiti Lietuvos žaidėjai pelnę 
taškų — Sabonis 13 (7 atkovo
ti kamuoliai). Adomaitis 12, 
Štombergas 10. Karnišovas 8, 
Jesikevičius 7, Marčiulionis 6 
ir Masiulis su Eurelijum Žu
kausku po 4. 

Laimėjus šias rungtynes ne
buvo matyti to džiaugsmo lie
tuvių akyse. Nei krepšininkų, 
nei žiūrovų, nei koresponden

tų akyse. Jie čia atvažiavo 
aukštesnio tikslo vedami. 

K a byloja rungtynių 
stat ist ika? 

Šios rungtynes, nors ir lai
mėtos lengvai, aiškiai parode 
stipriąsias ir silpnąsias mūsų 
rinktinės puses. Lietuviai mė
tė kaip tikri profesionalai — 
55 nuošimčiai metimų rado 
savo tikslą. Atkovoti 42 ka
muoliai Uurkai 29). blokuoti 3 
turkų metimai I turkai — 0). 
padarė 24 rezultatyvius per
davimus (turkai 11). Bet... 
išryškintos ir komandos tebe
sitęsiančios problemos. Klaidų 
padaryta 12 i.turkai 9-, po 
priešininkų krepšiais atkovoti 
11 kamuoliai (turkai 15). Pa
našios bėdos kamavo Lietuva 
ir anksčiau. 

I f inatą — Ispanija i r 
Italija 

Žaisdami namuose prancū
zai (ir jų žurnalistai) sugebėjo 
įtikinti kitus europiečius, kad 
jie yra vieni iš rimčiausių kan
didatų į aukso medalius. Šis 
burbulas supliuško pusfinalio 
rungtynėse, kai Ispanija 70:63 
rezultatu gan nesunkiai nu
galėjo savo šiaurės kaimynus. 
Per spaudos konferenciją Jūsų 
korespondentui užklausus is
panų trenerio Sainz, kurios 
rungtynės, ar šiandien pusfi
nalio prieš Prancūziją, ar va
kar ketvirtfinalio prieš Lietu
vą buvo jiems sunkesnės, 
daug nedvejojęs arti šimtui 
korespondentų atšovė: „vakar 
prieš Lietuvą rungtynės 
mums buvo sunkesnes". Gaila, 
bet Prancūzija ryt žaidžia dėl 
bronzos medalio, o mes tik dėl 
penktosios. Kitose pusfinalio 
rungtynėse Italija lengvai su
sidorojo su Jugoslavija, 71:62. 
Galingai šį čempionatą pra
dėjusi Jugoslavija, atrodo, pa
vargo. NBA žaidėjas Vlade 
Divač tepelnė 8 taškus ir nu
ėmė vos 4 kamuolius. Bend
rai paėmus, nei vieno šiose 
pirmenybėse dalyvavusio 
NBA žaidėjo komanda nepate
ko į finalą. Tony Kukoč ir Sto-
jan Vrankovič (Sacramento 
JCings") Koatija iškrito po 
antrojo rato. Sabonio Lietuva 
žais dėl penktos vietos, Sacra
mento „Kings" Vlade Divač ir 

Lietuvos rinktinei Parytiuje ne taip sekasi, kaip visa L.»tuva — ir, tik
riausiai, patys krepšininkai, išvykdami į Europos krep.-:nio pirmenybes 
Prancūzijoje, tikėjosi. Vis tik komanda kietai laikosi ir turi daug galimy
bių dalyvauti Australijoje, Sidnėjuje, vyksiančioje olimpiadoje. Nuotrau
koje: akimirka iš rungynių su Rusijos rinktine Nuotr. Eltos 

VYSTANT RYŠIUS TARP LIETUVOS IR 
AMERIKOS VERSLININKŲ 

Neseniai Lietuvos Verslo ta
ryba surengė pirmąjį atvirą 
susirinkimą, į kurį buvo pa
kviesti ne tik nariai, bet ir be
sidominčios verslais su Lietu-

Pradrag Stojakovič dėl trečios, 
Dirk Nowitzki iš Dalias „Ma-
vericks" Vokietija pralošė 
pneš Rusiją ir su Turkija žais 
dėl 7-8 vietos. Pastarosios su
dėtyje žaidė ir New York 
„Knicks" žaidėjas Mirsad 
Turkcan. Antrame rate iškri
tusios Slovėnijos komandoje 
dalyvavo ir 2 NBA krep
šininkai: Nesterovic (Minneso
ta1 ir Marko Milič (Phoenix). 
Ar čia kitoks krepšinis, ar jie 
nespėjo apsiprasti, sunku pa
sakyti, bet nei vienas NBA 
žaidėjas neatrodė kaip tikras 
„Superstar". Peršąs išvada, 
kad Europos krepšinis pama
žu artėja prie NBA. 

Kaip minėjome, ryt Lietuva 
dėl penktosios vietos žaidžia 
su savo senu priešu — Rusija, 
kuri šiandien nugalėjo Vokie
tiją 74:70. Kadangi abi ko
mandos išsikovojo teisę daly
vauti Sidnėjuje, tai penktoji ar 
šeštoji vieta yra daugiau gar
bės ir senų sąskaitų suvedimo 
reikalas. 

va organizacijos oei pavieniai 
asmenys. Susiekimas vyko 
McDermott, Wiil and Emery 
teisines firmos pa;alpose. Ren
ginys buvo ne: ;rmaius. kad 
svečiai galėtų diugiau tarpu
savyje pabendrauti prie už
kandžių, skonir.gai paruoštų 
Juozo KapačinsKo ..Bake for 
you" įmones. 

Renginio programą vedė ge
rai visiems muąis žinomas ad
vokatas ir vienas tarybos di
rektorius Rimanas Domans-
kis. Jis trumpai apibūdino, 
kuriam tikslui buvo sukviesti 
žmonės ir suteikė žodį Lietu
vos konsului Giedriui Apuo
kui. Konsulas nušvietė eko
nominę situaciją Lietuvoje, 
papasakojo, kokį vaidmenį ga
li atlikti Lietuvos Verslo tary
ba, vystant ryšius tarp Ameri
kos ir Lietuvos. 

Šių eilučių autorė pristatė 
naująją organizaciją atvyku
siems svečiams, papasakojo, 
kam reikalinga Lietuvos Vers-

UETUVOS ŠAULIAI 
MINI 80-ĄSIAS METINES 

Birželio 26 dieną, šeštadie
nį, šauliai iš visos Lietuvos 
rinkosi į Kauną, kur vyko 
renginiai, skirti Šaulių sąjun
gos (kūrimo 80-osioms meti
nėms. Švente prasidėjo Mišio-
mis Šv. Mykolo Arkangelo 
(Jgulos i bažnyčioje. 

Vidudienį šauliai rikiavosi 
Vytauto Didžiojo karo muzie
j aus sodelyje, kur juos pasiti
ko varpų skambėjimas. Ta 
proga muziejuje buvo atidary
ta Lietuvos šaulių sąjungai 
skirta ekspozicija, o Šaulių są
jungos centro būstinėje — 
naujas muziejus. Vėliau šau
liai ir bei jų svečiai dalyvavo 
šiai progai skirtame iškilmin
game minėjime Kauno valsty
biniame muzikiniame teatre. 

Lietuvos šaulių sąjungos at
kūrimo diena laikoma 1989 
metų rugsėjo 20-oji. Tą dieną 
Kauno Prisikėlimo bažnyčioje 
buvo pašventinta atkuriamo
sios Šaulių sąjungos vėliava, o 
Kelmėje prisiekė iniciatyvinės 
grupės nariai. 

Pasak Lietuvos šaulių są
jungos vado majoro Leonardo 
Bakaičio, nepriklausomos Lie
tuvos Šaulių sąjunga buvo be
ne populiariausia organizaci
ja . Jos reikšmė, kuriant nepri
klausomą valstybę, ugdant 
tautinį susipratimą bei puo
selėjant lietuvišką kultūrą, 
neabejotinai didelė. 

Šiandien ši savanoriška, 
karinė ir nepolitinė organiza
cija, sudaryta iš dešimties 
rinktinių, vienija apie keturis 
tūkstančius narių. (Elta) 

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

lo taryba, kokie yra jos tikslai 
ir misija, padėkojo patalpų 
šeimininkams už svetingumą 
ir pakvietė vieną McDermott 
partnerių Tom Jonės tapti ofi
cialiu tarybos rėmėju. 

Po to kalbėjęs Tom Jonės pa
pasakojo apie savo patirtį, 
įkuriant ir vystant McDermot, 
Will and Emery atstovybę Lie
tuvoje, nušvietė verslo situa
ciją Lietuvoje ir savo asmeni
nius įspūdžius. 

Susirinkusieji svečiai ilgai 
nepaliko patalpų, nes verslo 
žmonės paprastai turi apie ką 
pasikalbėti. Vakare dalyvavo 
nemažai žinomų Amerikos lie
tuvių bei amerikietiškų orga
nizacijų verslo atstovų, pa
siryžusių toliau plėtoti ryšius 
tarp abiejų valstybių. 

Angelė K a v a k i e n ė 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOOUO, NAMU. SVBKAT06 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

AgartM Fw* Zlpaii ir Oi. Mgr. Auto* 
S. Karte kabe letuviikai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 W«at90h8trMt 

TeL (708) 424-8654 
(773)581-8664 

GREIT PARDUODA 

Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. wu> 

Parduodamas 1 mfcg. „condo" 
pirmame aukšte, netoli Marouette 
Parko, ant Pulaski gatvės. Arti 
krautuvių ir susisiekimo. Palikti 
žinute. TeL 773-838-1373. *»• 

Išnuomojamas 2 mieg. namas 
Lietuvoje, Vilniaus centre, su 
dideliu privačiu kiemu. Kaina 
$1,200 į mėn. Tel. Evergreen Pk., 
IL, 708-423-3105, Vilniuje 011-
370-272-8991. wa 

Komercinių pastatų valymo 
kompanija priims vyrus ir 
moteris popietiniam darbui. 
Atlyginimas $7.50 i vai., po 60 d. 
$8. f darbą bus vežama kom
panijos transportu. Anglų kalba ir 
darbo leidimas nebūtinas. 

TeL 773-925-9282. 
Skambinti darbo dienomis rytais 

nuo 9 iki 12 vai. 

RIVtRDALfc AUTOMOTIVE 
Transportuojame ir padedame parduoti 

aaudota, auto. Pigiai parduodame iSsimo-
kėjimui. remontuojame po avarijų; atsta-
totne auto geometriją, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui tel. 76S-281-8586. 

McDf rmott ta r 
Stankevičius k 
Staniuliene 

mitinis koordinatorius ir vienas LVT direktorių Vladas 
eje •. Transpak prez Romas PukStys ir bankininke Rūta 

susirinkimo metu 

APSILANKĖ 
100,000-ASIS ŽMOGUS 

Birželio 28 d. tarptautinę 
parodą „Žalgirio mūšis" 
aplankė 100,000-asis lankyto
jas . Juo tapo kaunietis pensi
ninkas Henrikas Klementa-
vičius, kartu su dviem vai
kaitėmis atvykęs apžiūrėti 
Jono Mateikos paveikslo „Žal
girio mušis". 

Taikomosios dailės muzie
jaus darbuotojai H. Klementa-
vičiui įteikė dešimt kartų ma
žesnę už originalą „Žalgirio 
mūšio" paveikslo reproduk
ciją, taip pat Mečislovo Jučo 
knygą „Žalgirio mūšis" ir ki
tus, specialiai parodai skirtus, 
leidinius. 

H. Klementavičius yra 
trečiasis apdovanotas „Žalgi
rio mūšio" parodos lankytojas. 
Prieš tai 10,000-uoju ekspozi
cijos lankytoju tapo Panevėžio 
Juozo Balčikonio gimnazijos 
šeštokas Arminas Maksimo-
vas, o 5Xh000-ąja — Druski
ninkų trečiosios vidurinės mo
kyklos mokytoja Ryte Bolienė, 
į parodą atlydėjusi savo 
auklėtinius. 

Dabar planuojama apdova
noti 150,000-ąjj žmogų, ap-

RtTMJU RESUITS 

offc. (773) S86-S9S9 
home (708) 425-7160 
paoar (708) 886-4919 

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Penarūnkams nuolaida 

ATTENTION IMMrGRANTS! 
Canada is accepting appticants for 

Pamanant Raaidancat 

For free inf ormatjon call: 
1-773-282-9500 

OIS conoantmting m immigrabon to Canada 
wrww.redeusa.com 

For Sale 
Lovely condo, O a k Lawn, 

Parkshire South 98 St. & 
Keeler. Spacious, 2 bdrms., 2 
baths. 1 st fl. Eat- in kitehen, 

huge balcony, lge. P v t 
Garage & laundry rm. 

$104,900. Call 708-423-
6088. 

Single g a r d e n e r o r a 
couple for p/t w o r k at 

home in Burr Ridge , IL. 
Tel . 630-887-8119, J o y c e . 

STASYS CONSTRUC JION 
Stataus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių (rengimas; priestatai; 
keramikosjjryt****; "skUngs", 

*$o<fMs", "decks", "guttera", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudkną. 
J L S.BeneOs, M 630-241-191ZJ 

Mam Tapė. W,sron*in valstijos U-ndr 
Edvardas Skališiu? 

Susit ik imu su JAV versl ininkais rr.c'ii is kaires! 
plėtros agentūros direktorius Pau! \'- ••«. t eki nomin 
Miller. 

•JAV Kkrnomine«i 
• natar^ay Wil l iam L V T su-:r. i;k 

Allied Irifcr:: 
metu iJ ka i res - Aris:-

i ii atstove Rerky R ••M: 
mversity tarybos pirm. John Kalaras, vieinia is Ukrainos Marina, 

l.ithuanian Consulting bendroves prez Vytautas Januskis 

lankiusi „Žalgirio mu*k>" pa
rodą. (Elta) T 

ANT B U V U S I V K G B 
R Ū M Ų R E Z I S T E N T Ų 

P A V A R D Ė S 
Gegužės 31 d. vyko Tus

kulėnų aukų a tminimo įam
žinimo komisijos posėdis. Ga
lutiniam svarstymui buvo pa
teiktas 203 rezistencinio ju
dėjimo dalyvių pavardžių iš
kalimo pastato Gedimino pr. 
40 cokolyje projektas. 

Darbus pradėti nuspręsta 
birželio 14 d. Prie pastato 
Gedimino pr. 40 bus pritvir
t inta informacinė lenta, jog 
bus kalamos tų rezistencinio 
judėjimo dalyvių pavardės, 
kurie 1945-1947 m. buvo nu
žudyti šiame pas ta te ir už
kasti Tuskulėnų dvaro parko 
teritorijoje. 
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P I R M A S I S ŽURNALO 

„KELIONIŲ M A G I J A " 
N U M E R I S 

J a u išėjo pirmasis mėnesi
nio žurnalo „Kelionių magija" 
numeris. J o redaktorius, Lie
tuvos turizmo sąjungos pirm. 
Jonas Ignatonis sako, kad to
kio leidinio poreikis rinkoje 
yra, nes analogiški žurnalai, 
rašantys apie keliones, išeina 
kur kas rečiau. 

„Kelionių magija" buvo iš
leista 10,000 egzempliorių 
tiražu, jos apimtis siekia 60 
puslapių. Naujajame žurnale 
ketinama daug dėmesio skirti 
Lietuvai. „Nurodysime daug 
papildomos informacijos: ne 
tik marš ru tus , paslaugas, bet 
ir adresus bei telefonus", — 
teigė J . Ignatonis. Nes, pasak 
jo, dažnai vengiama pateikti 
adresus ir telefonus, norint tai 
publikuoti kaip mokamą skel
bimą. 

Planuojama, kad ateityje 
žurnalo apimtis ir tiražas 
plėsis. 4 litus kainuojantis lei
dinys bus p la t inamas spaudos 
kioskuose, dalis — turizmo in
formacijos centruose. (Elta) 

http://wrww.redeusa.com


„Seklyčioje" per partizanų iftleistuvea. Sėdi ii k : Marytė Reinienė, partizanas Antanas Lukša, ,,Draugo" vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė, Bronė Nainienė, partizanas Vytautas Balsys. Stovi i i k Birute Jasaitienė, Agu-
tė Tiškuvienė, Antanas Paužuolis, Alė Karaliūnienė, Juozas Žygas, Aldona Smulkstiene ir Bronius Nainys. 

„PARTIZANO MOTINAI" PAMINKLĄ 
ŠVENTINANT 
BRONĖ NAINIENĖ 

Paminklas, tai mūsų paliki
mas ateinančioms kartoms. 

Susirinkome prisiminti ir 
pagerbti lietuvių tautos did
vyrius ir didelė mums Dievo 
dovana, kad čia prie paminklo 
turime du iš Lietuvos atvyku
sius partizanus. Šį rytą ne vie
nas mintimis buvome Lietu
voje ir iš tol aidėjo žodžiai: 

„Man Lietuva — lietuvis 
prie lietuvio ilgajam Baltijos 
kely, 

Man Lietuva — laukų gėlėm 
apaugęs, partizano kapas, 
Ir motinos rauda tyli". 
Sustabdykime laiko tėkmę, 

sugrįžkime į tas tolimas, jau į 
istoriją įrašytas, dienas, kada 
mūsų tėvynę ir ramius jos gy
ventojus užplūdo svetimųjų 
banga, ramus gyvenimas su
griuvo. Kiekviena diena atne
šė vis baisesnes žinias, kad 
kažkas labai negerai vyksta 
mūsų tėvynėje. Neilgai reikėjo 
laukti, kada per Lietuvą nu
aidėjo tremiamų į Sibirą 
šauksmas ir aimanos: kur 
mus veža, už ką? 

Pabudo lietuvio savisaugos, 
didvyrio dvasia. Gelbėkime 
tautą ir jos nekaltus žmones! 
Ir taip jauni vyrai, to šauksmo 
vedini, palikę viską, ką turėjo, 
nerūpestingą jaunystę, juoką 
ir svarbiausia tuos, kuriuos 
labiausiai mylėjo, žvelgė į mo
tinos liūdnas akis, užvėrė kie
mo vartelius ir neatsigręžda-
mi išėjo. Tartum priesaiką 
kartojo žodžius: Lietuva tu bū
si vėl laisva. 

Motina, drebančia ranka 
peržegnojo ir ramiu žvilgsniu 
palydėjo sūnų. Sunku įsivaiz
duoti motinos ilgesį, kai laukė 
ir niekada nesulaukė, bet dar 
sunkiau suprasti jos širdies 
skausmą, matant ant aikštės 
grindinio sūnaus lavoną. 

Ji tyliai savęs klausė, už ką? 
Juk čia mūsų žemė, mūsų 
upeliai, miškai, ežerai. Mes 
nieko svetimo nenorėjom ir 
nenorim. Ir motina tarsi išgir
do sūnaus raminantį, guo
džiantį balsą: neverk, būk 
stipri, į mano vietą stos kiti ir 
tęs pradėtą kovą iki pergalės. 
Tau, motinėle, ir visai lietuvių 
tautai nušvis laisvės rytas. 

Lietuvos didvyriai krito ko
voje, bet jų dvasia, pasklidusi 
po visą Lietuvą, buvo gyva ir 
stipri. Jų meilė ir drąsa nepa
siduoti buvo pavyzdys kitiems 
— kas tik galėjo, ėjo ginti gim
tinės, savo žmonių. 

Lietuvai didvyrių niekada 
netrūko. Pavergėjas visais bū
dais stengėsi paniekinti, su
mažinti ar visai sunaikinti jų 
prisiminimą. Bijojo, kad parti
zanų dvasia nesustiprintų 
laisvės troškimo. 

Labai prasminga, kad Lietu
va gegužės 23 d. pavadino 
Partizanų diena. Šiandien 
tauta dėkoja, gerbia ir tiki, 
kad laisvės gynėjų prisimini
mas parodys, kaip reikia ginti 
ir mylėti savo žemę, savo tau
tą, savo tėvynę. Prisimename 
ir tuos, kurie mirė prigrūs
tuose vagonuose pakeliui į ne
žinią, prisimename mirusius 
šaltajame Sibire, gerbiame ir 
meldžiamės už juos. 

Mes, išeivijos lietuviai, visa
da gerbėme ir įvertinome jų 
auką. Partizano vardas mums 
visada buvo brangus. Daina
vome jų dainas. Tos liūdnos, 
tėvynės meile ir ilgesiu per
sunktos, dainos mus jungė. 
Stengėmės išlikti ištikimi sa
vo tautai, nors ir toli nuo jos, 
atskirti geležine uždanga. Su
pratome ir įvertinome juos, 
žinojome, kad jie paaukojo 
savo jaunystės gyvenimą, 
mokslą, šeimą, nepažino savo 
ateities ir nespėjo įgyvendinti 
savo troškimų. Jie žuvo, kad 
kitiems būtų geriau. Ta mu
myse per daugelį metų susi
kaupusi pagarba niekada ne
išnyko. 

Įsikūrus PLC Lemonte, rū
pinomės jo išlaikymu, rūpėjo 
sukviesti po plačias Čikagos 
apylinkes išsisklaidžiusius lie
tuvius į vieną didelę, lietuviš
ką šeimą, lietuviškus namus, 
bet visada galvojome, kaip 
akivaizdžiu būdu prisiminti ir 
pagerbti žuvusius už Lietuvos 
laisvę partizanus bei Sibire 
žuvusius tautiečius. 

Nuo pamiškėje supilto parti
zano kapo, paėmėme vieną, 
vienintelę melsvos žibutės 
sėklą ir paskleidėme savųjų 
tarpe: centro sodelyje pastaty
kime jiems paminklą, kuris 
praeiviui primintų patį drą
siausią, bet kartu ir patį 
skaudžiausią lietuvių tautos 
laikotarpį. 

Pačios — sumanytojos — 
nustebome, kad sėkla pa
skleista pačiu laiku, nes į 
kvietimą pastatyti paminklą 
visuomenė atsiliepė labai grei
tai — savo gausiomis auko
mis. 

Lietuva jau laisva, o ant 
partizanų kapų pamiškėse su
žydo gražiausios tėvynės lau
kų gėlės, o mūsų PL centro so
delyje atsistojo didingas, 
skulp. Ramojaus Mozoliausko 
sukurtas, paminklas — parti
zanams prisiminti ir pagerbti. 
Žiūrint į šio paminklo moti
nos veidą, matome jos skaus
mą dėl sūnaus, dėl visos lietu
vių tautos išgyventų tragiškų 
dienų. Norime, kad šis pa
minklas primintų mums ir 
ateinančioms kartoms, ir kiek

vienam centro lankytojui, apie 
didelę meilę, ištikimybę ir gy
vybės auką savo tautai, savo 
tėvynei. 

PAGYRIMAS VILNIUI 

Geriausiai savo istoriniu pa
veldu besirūpinančių miestų 
sąrašą UNESCO generalinio 
direktoriaus pirmasis pava
duotojas Daniel Janicot pra
dėtų Vilniumi. Tai aukšto 
tarptautinio rango pareigūnas 

pareiškė balandžio 12 dieną, 
per susitikimą su Vilniaus 
meru Rolandu Paksu. Daniel 
Janicot balandžio 12 d. pra
dėjo trijų dienų oficialų vizitą 
Lietuvoje. 

Šįmet sukanka penkeri me
tai, kai Vilnius įtrauktas į 
UNESCO pasaulio paveldo są
rašą. Tai, kaip buvo pabrėžta 
UNESCO generalinio direk
toriaus pirmojo pavaduotojo ir 
Vilniaus mero susitikime, ne 
tik svarbus mūsų istorinio 
kultūrinio paveldo įvertini
mas, bet ir didelė atsakomybė 
jį tvarkant. Daniel Janicot 
sakė, kad" UNESCO vadovybė 
yra patenkinta Vilniaus sena
miesčio priežiūros darbais, 
ypač palankiai vertino specia
lios struktūros — Vilniaus se
namiesčio atnaujinimo agen
tūros įsteigimą ir jos pradėtus 
darbus. Svečiui, pasak jo pa
ties, malonu buvo išgirsti ži
nią, kad greitai bus įkurtas ir 
Senamiesčio atgaivinimo fon
das. 

Generalinio direktoriaus pir
masis pavaduotojas Daniel Ja
nicot informavo apie UNES
CO ketinimą 2001-aisiais — 
dialogo tarp civilizacijų me
tais — šiai temai skirtą konfe
renciją surengti Lietuvos sos
tinėje. Vilnius tokiai konferen
cijai tinka ne tik todėl, kad 
yra netoli Europos geografinio 
centro, bet visų pirma del to, 
kad čia savo ryškius pėdsakus 
yra palikusios įvairios kul
tūros, įvairios santvarkos, kad 
mieste teisingai suvokiama is
torinio paveldo svarba. I kon-

fererenriją bus kviečiami politi
kai, nes dabar, pasak Daniel 
Janicot, viskas krypsta į poli
tiką. 

Kalbant apie kultūrinį 
turizmą, Vilniui pažadėta 
UNESCO konsultacine para
ma, UNESCO generalinio di
rektoriaus pirmasis pavaduo
tojas paprašė mero, kad sa
vivaldybė oficialiai raštiškai 
pareikštų pageidavimą, kokių 
sričių kvalifikuotų konsultan
tų pagalba šiuo metu labiau
siai reikalinga tvarkant Vil
niaus senamiestį, pritaikant jį 
kultūriniam turizmui. (Elta) 

Panevėžys. Gegužės 2 d. 
Panevėžio „Sandoros" klubo 
nariai ir svečiai — „Sandoros" 
žurnalo vyr. redaktore E. Ku
činskaite, tėvas kun. A. Sau-
laitis, SJ, Marijos į Dangų 
Ėmimo kongregacijos seserys 
lankėsi Panevėžio moterų ko
lonijoje. 

Klaipėda. Gegužės 7-9 d. 
„Gyvųjų akmenų" bendruo
menės iniciatyva Katechetikos 
centre vyko šlovinimo semina
ras, kuriame dalyvavo per 20 
žmonių. 

Ustronė (Panevėžio raj.). 
Gegužės 7 d., minint Spaudos, 
kalbos ir knygos dieną, čia 
veikiančiame Knygnešių mu
ziejuje lankėsi „Tėvynės sar
go" redaktorė, daug svečių iš 
visos Lietuvos. Aplankytas ir 
Bažnyčios Kronikos muziejus, 
įkurtas kun. K. Kuzminsko 
gimtinėje, Baluškių kaime. 
Buvo pagerbti visų kartų 
knygnešiai. 
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Vilniaus meras Rolandas Paksas su žmona Laima ir Vilniaus archivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis 
(kairėje). Vilniaus rotušėje gruodžio 27 d. įteiktos šv. Kristoforo statulėlės už nuopelnus Vilniaus miestui 1998 
metais. Nuotr. Eltos 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No ooe makes round-

trip travel to Lithuania 

easier and more coraenient 

than SAS. From Chicago, v»e 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free connectton 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gwes you a retaxed morn-
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Chicago through our Copenhagen 
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sure our service wiM be wortd-class. 

and will allow you to arrive rested and 
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A. f A. I 
DOLORES DAUŽVARDIENĖ 

Gyveno Lockport, IL. Mirė 1999 m. liepos 6 d., 
sulaukusi 69 metų. 

Gimė Čikagoje. 
Nuliūdę liko: vyras Petras V. Daužvardis. sūnūs: 

Michael, Daniel, Paul ir Matthevv, dukros: Jomaria ir 
Marian. 

Velione buvo duktė Alex ir Mary Šrupša 
Velione bus pašarvota ketvirtadieni, liepos 8 d., nuo 

3 iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės penktadienį, liepos 9 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto Velione bus atlydėta į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv.Mišios užjos sielą. Po Mišių Velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnūs ir dukterys. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A.f A. 
VYTAUTĄ PAULIONĮ 

taip netikėtai palydėjus į Amžinuosius 
poilsio namus, nuoširdžiai užjaučiame jo 
žmoną STASELĘ LIUBERSKYTĘ 
PAULIONIENĘ,sūnų NERIJŲ, brolį 
AUGUSTINĄ, seserį ZUZANĄ, jų 
šeimas ir gimines Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Donata, Alfonsas Samušiai 
Andželė, Petras Petraičiai 

Tu iškeliavai pas Viešpatį -
džiaukis gėlėmis jo soduose. 

Mūsų brangiai Draugei, Pamergei, 

A.tA. 
Gydytojai ALDUTEI 

BAJORAITYTEI 
PALŪNIENEI 

amžinai užmerkus akis ant savo mylimos, rūpestingos 
šeimos rankų, Viešpaties ramybės bei paguodos 
meldžiame jos dukroms: RASAI ir MONIKAI, 
sūnums: ANDRIUI. JULIUI. POVILUI ir 
VIKTORUI, seseriai DANUTEI HANDY, broliui 
RIMVYDŽIUI BAJORAIČIUI bei jų šeimoms. 
Mintyse ir maldoje esame su Jumis šią skausmo 
valandą. 

Danguolė ir Petras Griganavičiai 

TARPTAUTINIS 
TEATRO FESTIVALIS 
Birželio 1 d. Klaipėdoje 

baigėsi dešimt dienų trukęs 
mažų formų tarptautinis tea
tro festivalis .Riba '99". ku
riame dalyvavo teatrai iš pen
kiolikos pasaulio šalių: Rusi
jos, Slovakijos. Estijos. Japoni
jos. Ukrainos. Baltarusijos, 
JAV, Moldovos. Danijos. Vo
kietijos. Švedijos. Lenkijos, 
Tuniso. Latvijos ir. žinoma, 
Lietuvos. Festivalyje buvo ro
domi spektakliai vienu ar kitu 
požiūriu žinomi savose šalyse, 
kai kurie pelnę tarptautinį 
pripažinimą. 

^Kultūros gyvenimas", 
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KETURGUBAS 
GIMTADIENIS 

Balandžio 30 d. vidurdienį 
sukako lygiai metai, kai Vil
niaus miesto universitetinės 
ligoninės Moterų klinikoje gi
mė ketvertukas — dvi mergy
tes ir du berniukai. 

Mažųjų Lauryno. Dominy-
kos. Mindaugo ir Dianos moti
nai vilnietei Valerijai Latukie-
nei sunku patikėti, kad jau 
praėjo vieneri metai. Labai 
judrūs, energingi mažyliai ke

lia tėvams nemažai rūpesčių. 
Auginti vaikus Latukams pa
deda Valerijos tėvai Genutė ir 
Vincas Stelmokai. 

Gimus ketvertukui. Vil
niaus savivaldybe šeimai, gy
venusiai dviejų kambarių bu
te Užupyje, skyrė vieno ir tri
jų kambarių butus Pilaites 
mikrorajone. Iki šiol vaikišku 
maisteliu šeimą remia firma 
..Nukas", sauskelnių skina 
.,Sanitex". Latukai apskaičia
vo, kad vaikams pamaitinti 
per mėnesį reikėtų 1.600 Lt. o 
sauskelnems pirkti — 800 Lt. 
Šeimos mėnesio pajamos šiek 
tiek viršija tūkstantį litų. 

Kaip informavo vyriausybes 
spaudos tarnyba, vyriausybes 
posėdyje Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijai pavesta 
išmokėti Valerijos ir Albino 
Latukų keturis mažamečius 
vaikus auginančiai šeimai 
20.000 litų vienkartinę pašal
pą iš vvriausybes rezervo fon
do. 

Kiek siekia medikų atmin
tis, tai — pirmasis ketvertu
kas Vilniuje. O iš viso Lietu
voje pokario metais — antra
sis. Beveik prieš tris dešimt
mečius ketvertuko buvo susi
laukusi Šilutėje gyvenusi šei
ma. (Elta) 

http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Būki t e d r a u g i š k i „Drau
go" šventes gamtoje svečiams 
— ir suaugeliams, ir vaikams 
— paieškokite savo namuose 
gražių dovanėlių laimėji
mams. Visos dovanos su di
džiu dekingimu priimamos ad
ministracijoje kasdien, darbo 
valandomis. 

P a s a u l i o l i e tuv ių c e n t r o 
r e n g i n i ų k o m i t e t a s nepavė-
siauja net pačiomis karš
čiausiomis liepos dienomis, o 
ruošiasi PLC gegužinei, kuri 
rengiama liepos 11 d. centro 
sodelyje. Žadama skanus 
maistas, kava, pyragai, lai
mėjimai, muzikl , daina, atgai
va. Visi kviečiami pabendrauti 
ir pasilinksminti. 

Kr ikšč ion ių d e m o k r a t ų 
s a m b ū r i o geguž inė je , kuri 
įvyko birželio 26 d. Ateiti
ninkų namų sode, darbavosi 
neseniai iš Lietuvos atvykusi 
G r a ž i n a S a v i c k i e n ė ir vie
tines lietuvės — M a r y t ė Sa-
l ik l ienė be i N i u t a Vaznelie-
n ė . Sambūris y ra labai dė
kingas už jų talką. 

JAV L B Š v i e t i m o t a rybos 
ruošiamoje studijų savaitėje 
Dainavoje lietuvių kalbos kul
tūros lektore bus doktorantė 
Kar i l ė V a i t k u t ė . Studijų sa
vaitė vyks rugpjūčio 1-8 d. 

AT81ŲSTA PAMINĖTI 

„ T e c h n i k o s ž o d i s " įdomus 
ne tik inžinieriams ir architek
tams, šį žurnalą su įdomumu 
skaitys ir paprastas skaityto
jas . Ypač jūsų dėmesį pa
trauks paskutiniame numery
je (1999. Nr.2) spaudinamas 
A. Panavo straipsnis-prisirni-
nimai „Komandiruotė į Kariš
ką". Tai inžinieriaus-tremtinio 
kelionė į vieną iš seniausių Si
biro elektrinių. Je i norite užsi
sakyti šį žurnalą, rašykite: 
..Technikos žodis" c/o A. Braz
džiūnas. 7980 W. 127th St., 
Palos Park, IL 60464. 

Š imta jame „Naujojo Židi
nio-Aidų" numeryje rašoma 
apie niūriai pagarsėjusį Lie
tuvos archyvų vadovą Eusiejų 
Rozauską. spaudinami Kazio 
Bradūno eilėraščiai, pirmą 
kartą publikuojami Antano 
Maceinos laiškai Bradūnui, 
apžvelgiamos knygos ir žurna
lai ir kt. Užsisakykite šį leidi
nį, jo adresas: „Naujasis Židi
nys-Aidai", Universiteto g. 4, 
2001 Vilnius. Lietuva. 

Apie K a u n o „Aušros" 
g imnaz i j a pasirodė dar vie
nas leidinukas - tai knygos 
„Prisimenam Aušrą" papildo
ma knygelė. Daugiausia joje 
panaudoti tėvynėje gyvenan
čių mokytojų ir mokinių atsi
minimai, rašoma apie K. V. 
Banaitį, brolius Biržiškas, V. 
Jakubėną. K. Kavecką, S. 
Santvarą, V. Landsbergį, V. 
Adamkų, A. Miškinį ir kitus 
garsius šios gimnazijos moky
tojus ir mokinius. Knygelė 
pradėta ruošti Lietuvoje, baig
ta - Kanadoje. Norėdami ją 
įsigyti, rašykite: J. Gustainis, 
Etobicoke, Ontario M9P 3S3, 
Canada. „Prisimenam Aušrą" 
knygos kaina - 12 dol„ papil
dymų knygelės - 5 dol. 

Angl i jos Lie tuv ių k l u b o 
g e g u ž i n ė įvyks, sekmadienį, 
liepos 11 d., 12 vai. Šaulių 
namuose, Čikagoje. Bus geras 
maistas, nuotaikinga Kosto 
Ramanausko muzika ir kiti 
įvairumai. Gegužinė suteiks 
gerą progą atsigaivinti ir pa
bendrauti vėsinamoje Šaulių 
salėje. Visi maloniai kviečiami 
atvykti. 

A n t a n i n a R e p š i e n ė , rašy
dama apie birželio trėmimų 
minėjimą Čikagoje, birželio 29, 
dienos „Drauge", prasilenkia 
su tiesa. J i rašo, jog „giedojo 
parapijos choras, muziko An
tano Lino vadovaujamas, pa
maldas paįvairino muz. Ri
čardo Šoko vadovaujamas vo
kalinis moterų ansamblis". 
Tačiau pamaldose muz. A. Li
nas nedalyvavo. Buvo iš anks
to sutar ta , kad muz. R. Šoko 
vadovaujamas moterų an
samblis giedos šv. Mišių metu. 
Ansamblis atliko keturias, pa
ties R. Šoko sukurtas ir diri
guojamas, giesmes, taigi, mo
terų vokalinis ansamblis buvo 
pagrindinis tą sekmadienį 
giesmių atlikėjas. 

IŠARTURIŠTOU 

KVIETIMAS I TREČIĄJA 
„ G I J O S " GEGUŽINE 

Cleveland lietuvių sam
būris „Gija" visus kviečia į 
trečiąją sambūrio gegužinę 
šeštadienį, liepos 17 d„ 4 vai. 
p.p., „Beachland Park" išvykų 
vietoje, kuri yra Canterbury 
gatvės pabaigoje, prie Erie 
ežero. Visi bus vaišinami šaš
lykais, salotomis ir gaivinan
čiais gėrimais. 

Gegužinės programa prasi
dės 6 vai. vak. Bus Vilniaus 
Teatro „Lėlė" aktorės Onutės 
Pučkoriūtės lėlių vaidinimas, 
vaikų pasirodymai, žaidimai 
vaikams ir suaugusiems, lie
tuviškos dainos, muzika, šo
kiai ir laimėjimai. Vakaro pa
baigoje Kauno „Radiją Tau" 
pranešėjas Vytautas Sasnaus
kas praves diskoteką. 

įspūdingiausi gegužinės 
laimėjimai yra — 100 dol. tau
pymo sutartis (savings bond), 
dovanota lietuvių kredito koo
peratyvo „Taupa", yra pirki
mo kortelė drabužiams „Old 
Navy" parduotuvėje, geru-
mynų krepšelis iš „Patrios", 

pietūs „Gintaro" restorane ir 
kitos vertingos dovanos. 

„Beachland Park" yra tink
linio aikštele, dvi lauko teniso 
aikštelės, vaikams žaidimų 
aikštynas. Smulkesnę infor
maciją galite gauti, paskambi
nę tel. 216-481-0011 arba in
ternete www.gija.org. 

L ina s J o h a n s o n a s 

B. BRAZDŽIONIO 
DOVANA 

Liepos 6-osios. Mindaugo 
karūnavimo dienos, proga poe
tas Bernardas Brazdžionis Lie
tuvos mokykloms padovanojo 
po plakatą su Adomo Varno 
paveikslo „Mindaugo vainika
vimas Lietuvos karaliumi" re
produkcija bei savo eilėraščiu 
„Karaliaus Mindaugo priesai
ka". 

A. Varno paveikslo repro
dukcija su B. Brazdžionio eilė
raščiu pasieks daugiau negu 
2,2 tūkstančio Lietuvos bend
rojo lavinimo mokyklų. Tapy
ba ir poezija yra tiesioginiai 
keliai į jaunų žmonių širdis, 
dėkodamas poetui sakė švieti
mo ir mokslo ministras Kor
nelijus Platelis. Pasak jo, da
bartinis menas jaunimui yra 
per daug sudėtingas, daugia
prasmis ir užkoduotas, o įtai
gių kūrinių yra sukuriama ne
daug, todėl ši dovana Lietuvos 

mokykloms yra labai brangi. 
Panašaus didumo, kaip ir 

Jano Mateikos „Žalgirio mū
šis", paveikslo originalas dar 
tebėra Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, sakė B. Brazdžio
nis. Bet aš manau, kad Lietu
va jį įsigys. teigė jis, svečias 
(„Žalgirio mūšis"1 išvyks į savo 
vietą, o čia atsiras Mindaugo 
karūnavimo paveikslas. (Elta) 

Bernardas Brazdžionis. 

• „Sau lu t ė " Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, daugia
vaikėms šeimoms bei inva
lidams vaikams. Aukojo: Gary 
Boone $240, tęsia berniuko 
metinę paramą, dr. Arūnas 
Gasparaitis $240 metams pa
remti mergaitę, Leslie Behnke 
Hali $240 metams remti mer
gaitę, dr. Arūnas Gasparaitis 
aukoja $60 remiamam vaikui, 
Vilūne ir Justinas Kirvelaičiai 
$50, a. a. Kęstučio Cicėno 
atminimui, Liet. Moterų klubų 
fed. Wate rbury k lubas (ka
s in inkė Albina Pa l iu l i enė ) 
$100. Labai ačiū! „Sau lu t ė " , 
419 W e i d n e r Rd., Buf fa lo 
Grovc, IL. Tel . 847-537-7949. 
T a s ID * 36-3003339. MIS 

• A n t a n a s G r i n a , „Sau
lutės" Lietuvos vaikų globos 
būrelio .Atviro žodžio forume" 
skaitys pranešimą „Lietuvos 
ekonomine padėtis stebėtojo 
akimis" Paskaita s e k m a d i e 
nį, l iepos 18 d.,12:15 va i . p . 
p . (po 11 vai. Mišių) Pasaulio 
lietuvių centro Bočių menėje. 
„Saulutė" nuoširdžiai v isus 
kviečia išgirs t i šią An tano 
Grinos analizę, kuris, ilgesnį 
laiką praleidęs Lietuvoje, ne
seniai grįžo. •**• 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SJutarid Rd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas J o n a s Gibai t is 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJEedzie Avenae 
Cbicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

ToD free 24 hr. 888-7766742 
Darbo vai. nito 9 v.r. iki 7 v. v. 

Settad. 9v.r.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvė* nuo .Draugo") 
T«L 778-884-0100. 

TeL 630-257-0300, Lement, IL 

flšh. ŽVAIGŽDUTE 
k^^r* J1 *» įsteigta Lietuvių Mokytąją Sąjungos Čikagos skyriaus 

• L e g a l i a i d a r g a l i m a 
i š r ū p i n t i „Sočiai security". 
E. Šumanas , t e l . 1-708-720-
2651. (sk.) 

Laimingi vaikučiu: angeliškoje tėvelio globoje. 

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Plaee, Chicago, IL 60629 

t r i s kartus iškilo ir lenkė gal
vą atsidėkodama, kad paleido. 
Ir trečią kartą kai paniro, 
daugiau nebeiškilo. 

JAUTUKAS, LIŪTAS IR 
MEDŽIOTOJAS 

Perbloškęs (užmušęs) jautį, 
liūtas džiaugėsi laimikiu. Me
džiotojas prie jo priėjo ir da
lies paprašė: „Duočiau, — tarė 
liūtas, —jei neimtum pats!" Ir 
tą nenaudėlį pavijo tuojau ša
lin. Keleivis, niekuo dėtas 
(pripuolamai), ėjo sau mišku; 
pamatęs žvėrį, leidosi bėgte 
atgal. O liūtas žmogui švelniai 
tarė : „Nebijok manęs! Verta 
atlyginimo tavo nedrąsa, še 
savo dalį!" Ir, atplėšęs nugarą, 
tankmėj pasislėpė, kad jo ne
gąsdintų. Pagirtinas, man ro
dos pavyzdys, tačiau godieji 
skęsta turtuose, o kuklūs — 
varguose. 

F e d r a s 

SUSIPAŽINIMO LAUŽAS 

Vakar buvo laužas salėje, 
nes lauke lijo. Pasirodymai 
buvo labai įdomūs. Man du 
patiko: „restorane" ir „špice 
bobos". Man labiausiai patiko 
šventa „špice". 

Vilija Vi l iamai tė , 
10 būrelis 

Vakare turėjo būti laužas, 
be t lijo. Tai laužas buvo salėje. 
Mokytojos buvo „špice mergi
nos". Buvo labai juokinga. 
Svaja ir Vija dainavo švediš
kai . Buvo labai įdomu. 

Sigi ta Sal ik lytė , 10 būrelis 
JAS 1998 metų stovykla 

Dainavoje („Dainavos knygų 
lentyna") 

Pinifj.n. siuntini.n 
prr sikr.in . lym.n i I M tuv 

p . r TRANSPAK 
' I V T . 11 - | . I O f . H K Į • | t t . l l • ' 

[>.»!>. . v i i ' ' ' . k I M I M M V. %M 

Tel. 1 77J 8*8 1050 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Netekimą Lietuvos skau
džiai atjaučiu... Bet liūdesys 
negali virsti nuliūdimu. Kas 
išliko po baisios audros, tas 
tur i veikti — veikti ir už tuos, 
kuriuos j au dengia žemė, veik
ti už tuos, kurie okupuotoje 
Lietuvoje gyvi palaidoti, veikti 
už tuos, kurie kankinami Si
bire, veikti ypač už tuos, kurie 
laisvame pasaulyje yra tapę 
vergais pinigo, smagumų ir iš 
kurių a tmint ies vis labiau iš
nyksta tas kraštas, kuris 
j iems davė gyvybę, veikti kiek 
gerasis Dievas dar leidžia. 
Kas gyvena iš' Viešpaties jė
gos, t a s amžinai gyvena ir jo 
negali ištrenkti nei patys bai
siausi įvykiai. Dėl to mūsų ne
gali perblokšti nei pasaulinis 
bolševizmo pavojus, kuris gra
so susprogdinti visas užtva
ras. Mes nugalime šios žemės 
tikėjimą nepalyginamai galin
gesniu tikėjimu, siekiančiu 
anapus , nes juk žemė, pasau
lis ir laikas — visi jie priklau
so amžinybei. 

P r o f e s o r i u s 
J u o z a s E r e t a s 

Namuose turi prasidėti tai, 
kas privalo šviesti tėvynėje. 

J e r e m i j a s Gotthelf . 
P.S. J . Eretas yra šveicaras, 

pamilęs Lietuvą. 

T R E M T I S 

Pamiršt i niekas negalės 
Tos buvusios baisios 

tremties. 
Nors daugel metų jau praėjo 
Tą liūdną sukaktį minėjom. 

Prisiminėm, kaip vežė, 
mušė, 

Kurie išlikom dar gyvi. 
Pamirš t to niekas nepajėgs, 
Nors metai bėga, bėgo, bėgs. 
O mirusio tremty siela 
Nors kūnas žuvo, ji — gyva. 
Ir iš aukštybių vis stebės, 
Kol Lietuva vėl sužydės. 

A l d u t ė M a r k a u s k a i t ė 
Šėtos mokyklos VII klasės 
mokinė, Kėdainių rajonas 

P Ė D O S M I R T I E S 
Z O N O J E 

Knygoje JPėdos mirties zo
noje" Elena Juciūtė aprašo sa
vo ir kitų moterų trėmimus į 
Sibirą. Komunistai, veždami 
lietuvius į Sibirą, turėjo tikslą 
juos pažeminti, bet tai jiems 
nepasisekė. Stengėsi iš kali
nių širdžių išplėšti meilę savo 
kraštui . Kaliniai savo pavar
gusias sielas atgaivindavo lie
tuviška daina. Kartais taip 
darydavo minėdami gimtadie
nius. Kalėdas ir Velykas švęs-
dnmi. Stengdavosi gyventi sa-

Pieše dail. J. Paukštiene 
vo senaisiais įpročiais. 

1946 m. rudenį, Elena Ju
ciūtė buvo pakviesta į parti
zanų eiles; jiems rašė atsišau
kimus. Už tai, 1947 m. komu
nistai ją areštavo ir nuteisė 
dešimties metų bausme, ištre
miant į Sibirą. Ja i teko miške 
kirsti medžius, dirbti prie tie
siamo geležinkelio ir žėručio 
įmonėje. Po Stalino mirties 
galėjo grįžti Lietuvon, bet čia 
vėl buvo areštuota ir nuteista 
devyneriems metams Sibiro 
darbams. Bet Chruščiovo am
nestija politiniams kaliniams 
palietė ir ją. 1956 m. grįžo po 
baisaus vargo į Lietuvą. Lietu
voje mokytoja E. Juciūtė neat
gavo savo profesijos darbo. Ji 
turėjo dirbti vienos mokyklos 
fizikos kabinete tarnaitės dar
bą. 

Elena Juciūtė gavusi laišką 
iš sesers, sužinojo, kad iš jos 
šeimos yra gyvenančių Bosto
ne. Sesers pagalba, E. Juciūtė 
atvyko į Ameriką 1967 m. Ga
vo darbą lengvosios pramonės 
fabrike. Įvairiais būdais susi
rašinėjo su likusiomis gimi
nėmis, draugais ir politiniais 
kaliniais. 

E. Juciūtė niekada neprara
do vilties ir amžinai mylėjo sa
vo tėvynę Lietuvą. 

G in t au t a s Stirbys 
Philadelphia's Vinco Krėvės 
lit. m-los mokinys. (Bitutė). 

SUGAUTA UNDINĖ 
(Lietuvių liaudies 

mitologija) 

Žvejai žvejojo Nemune ties 
Plokščiais ir užmetė tinklą į 
tokią įlanką, kuri buvo kaip 
bala Nemuno krante. Užmetę 
tinklą, ištraukė didelę nei žu
vį, nei žmogų. Ji buvo labai 
graži, turėjo geltonus plaukus 
ir labai mažas ir trumpas ran
kas. Vietoj kojų buvo lyg žu
vies uodega. Žvejai ją parvežė 
namo, padarė didelę skalbtuvę 
ir įleido į vandenį. Vandenį 
veždavo iš Nemuno, šis buvo 
dešimt kilometrų nuo tos vie
tos, kur undinė. Kas antrą 
dieną jai keisdavo vandenį. Ir 
eidavo žmonės iš visur jos pa
žiūrėti. 0 ji, kaip daug priei
davo žmonių, užsileisdavo sa
vo gražius garbanotus plau
kus ant veido ir labai verkda
vo. Tik tos žvejo žmonos, pas 
kurią buvo, nebijodavo. Kai 
būdavo gražus oras, ji gražiai 
dainuodavo. Jos buvo labai 
gražus balsas, kokio neturi nė 
vienas žmogus, tik žodžių, ką 
ji dainuodavo, nebuvo galima 
suprasti. Visi žmonės iš aplin
kinių kaimų ėjo jos pažiūrėti. 
O kai jau niekas nėjo žiūrėti, 
tada ją vežiojo po miestelius. 
Kai jau nusibodo, nuvežė at
gal j Nemuną ir paleido. Tai 

Šilalės rajono. 7,^Kuriame že
myne yra Sudanas? 8. „Sau
sumos" drugys — peteliškė, 
bet jo vardas jūreiviškas. Koks 
jo vardas? 

PAGALVOKITE N R . 5 
ATSAKYMAI 

1. Rygos įlankoje esant i sa
lelė Ruhnu priklauso Estijai. 
2 . Gudija nori perimti Latvijos 
miestą Daugpilį. (L.E. 6-53, 
Boston, 1955; Židinys nr . 5, 68 
psl., Vilnius, 1993.V; Ham-
mond Medallion World Atlas, 
53 psl., N.Y., 1969). 3 . Lietuva 
ir Latvija nesutaria ku r nus
tatyti valstybinę sieną Baltijos 
jūroje. 4. Ratai ir arklys. 5 . 
Arklys. 6. Vasarą, kai miške 
visi medžiai su lapais, a l k s n i s 
niekuo iš jų neišsiskiria. Užtat 
ankstyvą pavasarį, kai miškas 
dar visai nuogas, šis medis ge
rai matomas netgi iš tolo — 
ant jo šakų daugybė nukaru
sių rausvų žirginių. Bet šiuo 
metu įdomiau žiūrėti į a l k s n i 
iš arti . Papūtus nors ir silp
nam vėjeliui, virš medžio pa
kyla geltonas dulkių debesiu-
kas. Netgi patuksenus į ka
mieną — alksnis ima dulkėti . 
Daugelio augalų žiedadulkės, 
reikalingos sėkloms subran
dinti, išnešioja vabzdžiai, o 
alksnio — vėjas. Tačiau vėjui 
kur kas patogiau išnešioti 
žiedadulkes, kai nėra lapų — 
juk j ie sulaikytų jas, t rukdytų 
joms patekti, kur reikia. Štai 
kodėl alksnis žydi ir „dulka" 
anksti pavasarį. 7. Balalaika, 
laužtuvas, užraktas, rafina
das,' filosofas, loterija, telefo
nas, letargija, taburetė, bu
rokėlis, rožančius, žaliuokė, 
licencija, cepelinas, peticija. 8. 
smuikas. 

PAGALVOKITE NR. 6 

1. Kiek spalvų matome ofi
cialiame Lietuvos Vyčio her
be? 2. 16-ame amžiuje Vilniu
j e buvo sudarytas Lie tuviš 
k a s H e r b y n a s . Iki šiol išliko 
t ik vienas albumas. Kas jį da
ba r saugo? 3 . Ant kurio me
džio pasikorė Judas Iskario-
tas? Atsiuntė kun . d r . E. Ge
r u l i s . 4 . Du duria, du moja, 
duriama putoja. 5. Du ežerė
liai tvosko, tarp jų kalnas 
riogso. 6. (Kryžiažodis). Teks 
naudotis Šv. Raštu, Senuoju 
Testamentu: 1. Pranašas, ku
rio maldą Dievas išklausė ir 
prikėlė mirusį našlės sūnų. 2. 
Izaoko žmona, Ezavo ir Jokū
bo motina. 3. Vienas iŠ didžių
j ų pranašų, gyvenęs Jeruza
lėje, kai ją valdė Ozijas. 4. 
Dievo pažadėtoji žemė izraeli
tams. 5. Levitas, sukėlęs 
maištą prieš Mozę. 6. Jokūbo 
i r Lijos antrasis sūnus, Juoza
po parduoto Egiptan, brolis. 7. 
Žemė, kur Juozapas apgyven
dino savo tėvų. 8. Dievo palai
mos kalnas Samarijoje, ant jo 
buvo pastatyta šventykla. 9. 
Dovydo sūnaus vardas. 10. 
Egiptiečių miestas rytinėje Ni
lo deltos pusėje. 11. Jaunesny
sis Mozės brolis. 12. Pranašas, 
išgydęs raupais sirgusį Sirijos 
kariuomenės vadą Naamaną. 
13. Izaoko tėvas, kurio vardas 
reiškia „tautų tėvas". Sudarė 
A n d r i u s , S imonas i r Agnė 
Žvirbl ia i iš šiauduvos kaimo. 

LINKSMIAU 

Andrius sako draugui: 
— Mes turime šunį. Ar ne

norėtum ateiti pas mus ir pa
žaisti su juo? 

— Gerai, o jis nekanda? 
— Tą ir aš noriu sužinoti, — 

ramiai paaiškino Andrius. 

Mama, mokytoja mane šian
dien barė, kad aš neatsimi
niau, kur yra piramidės. 

— Kitą kartą, sūneli, atsi
mink, kur pasidedi daiktus , — 
neįsigilinusi į vaiko kalbą, pa
sakė mama. 

— Mama, ar Dievas gyvena 
mūsų vonios kambaryje? 

— Kodėl tu taip klausi, 
vaikeli? 

— Todėl, kad tėtis kiekvieną 
rytą beldžiasi į vonios kamba
rio duris ir šaukia: „Dieve, tu 
ir vėl čia!" 

http://www.gija.org



