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Lenkai grasina „atvėsinti" 
santykius su Lietuva dėl 

autonomininkų bylos 
V i l n i u s , rugpjūčio 17 d. 

(BNS) — Lenkijos senatoriai 
ir Lietuvos lenkas parlamen
t a ras žada įvairiais būdais pa
garsinti t a rp tau t in iu mastu 
Lietuvoje nute is tų lenkų auto
nomijos kūrėjų bylą. 

Antradienį, spaudos konfe
rencijoje lenkų senatoriai ir 
Lietuvos Seimo narys komen
tavo Apeliacinio teismo spren
dimą, sugriežtinti žemesnio 
teismo skir tus nuosprendžius 
autonomijos skelbėjams Lietu
vos, „lenkiškame" Šalčininkų 
rajone prieš 10 metų. Būvu* 
šiems Šalčininkų rajono tary
bos nar iams, nuteis t iems už 
antivalstybinę veiklą, laisvės 
atėmimo bausmės buvo prail
gintos daugiau nei dvigubai. 

Seimo nario J . Senkevičiaus 
teigimu, „nugalėjo nuomonė, 
kad galima ir toliau santykius 
su Lenkija grįsti dvejopa poli
tika". Anot par lamentaro , Lie
tuva sėkmingai naudojasi 
Lenkijos pa rama siekiant na
rystės Europos struktūrose, 
tuo pat metu darydama „vis
ką, ką širdis geidžia su Lietu
vos lenkais. „Tai ciniška politi
ka, bet j i , deja, iki šiol labai 
efektyvi. Toje byloje yra teisia
ma visa Lietuvos lenkų visuo
menė. Tyčiotis iš savęs mes 
negalime leisti", piktinosi J. 
Senkevičius. Jo teigimu, nu
teistieji apskųs Apeliacinio 
teismo nuosprendį Aukščiau

siajam teismui, o vėliau bus 
daroma „viską, kad bylą išeitų 
į tarptautinį lygmenį". 

Lenkijos senatoriai vienin
gai vadino „autonomininkų" 
bylą ne kriminaline, o poli
tine, ir teigė, kad teismo 
sprendimas jkūnija valstybes 
politikos požiūrį į tautines 
mažumas. Senatorius Stanis
lava Marczuk teigė, kad teismo 
sprendimas smarkiai pakenkė 
jo puoselėtoms simpatijoms 
lietuvių tautai. Tuo tarpu Lie
tuvos kaimynystėje įsikūru
siam Augustavo miestui atsto
vaujantis senatorius Z. Rope-
levvski vylėsi, kad Aukščiau
siasis teismas sušvelnins nu
teistųjų bausmes. Senatoriai, 
stebėję teismo procesą, pa
brėžė nepastebėję jokių proce
dūrinių pažeidimų. 

Visiems buvusiems Šalči
ninkų rajono tarybos nariams 
bausmės buvo sugriežtintos. 
Stipriausia bausmė — puske
tvirtų metų. Visi nuteistieji 
bausmę turės atlikti griežtojo 
režimo pataisos darbų koloni
joje. 

Dešimtmečio pradžioje, Lie
tuvai atkuriant nepriklauso
mybę nuo SSR, Šalčininkų ra
jono taryba mėgino skelbti va
dinamąją lenkų autonomiją, 
ištikimą Sovietų Sąjungai. 
Dauguma Šalčininkų rajono 
gyventojų — etniniai lenkai. 

••» * gyymj®pmizm , . * 

Prezidentas Valdas Adamkus siit.tiku aU Liuli:'.--.-.- Taupi.::'.ojo banko valdybos pirmininko pavaduotoju Povilu 
Milažausku Planuojama, kad Lietuvos Taupomasis bankas, kurio kontrolinis akcijų paketas priklauso valsty
bei, bus privatizuotas iki kitų metų vidurio. Nuotr. Eltos 

Lietuvos valstybinės sienos 
sutarties patvirtinimas užtruks 

Konservatorių vadai aptars 
politiką 

Viln ius , rugpjūčio 17 d. 
(BNS) — Iš pr ivataus vizito 
užsienyje grįžęs Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
kviečia konservatorių poli
t inės tarybos posėdį. 

Kaip BNS sakė partijos pir
mininko pavaduotoja Rasa 
Juknevičienė, antradienį pra-
sidėsiančiame posėdyje pla
nuojama aptar t i „aktualijas — 
derybų su VVilliams Interna
tional' reikalus, biudžeto pro
blemas". 

Pasak R. Juknevičienės, 
konservatorių vadovybė taip 
pat aptars rudenį neeiliniame 
suvažiavime planuojamus pri

imti partijos įstatų pakeiti
mus. R. Juknevičienė vado
vauja įstatų pakeitimų rengi
mo grupei. Anot konservą-, 
torės, „yra įvairių variantų, 
nuo pačių radikaliausių iki 
nuosaikių". Įstatų pakeitimais 
siekiama griežčiau atskirti 
aukščiausiųjų partijos organų 
— politinės tarybos bei valdy
bos — funkcijas. Pagal vieną 
pasiūlymų, remiantis Vokieti
jos krikščionių demokratų pa
tirtimi, abi struktūros gali 
būti sujungtos į vieną, turin
čią prezidiumą. Suvažiavimas 
planuojamas spalį arba lap
kritį Klaipėdoje. 

Maskva, rugpjūčio 17 d. 
(BNS) — Lietuva supranta, 
kad dėl pastarųjų politinių 
permainų Rusijoje valstybinės 
sienos sutarties patvirtinimas 
gali užtrukti, bet to nelaiko di
dele problema, pareiškė Lietu
vos ambasadorius Maskvoje 
R. Kozyrovič. 

„Lietuva neturi iliuzijų. Dėl 
šios krizės Rusijoje dabartinės 
sudėties parlamentui gali ne
pavykti ratifikuoti sienos su
tartį, bet tai mums nėra svar
biausia", BNS sakė ambasa
dorius, paklaustas, kokios įta
kos Rusijos vyriausybės vado
vo pasikeitimas gali turėti sie
nos sutarties likimui. 

Per Lietuvos ministro pirmi
ninko Rolando Pakso apsilan
kymą į Maskvą birželio 29 
dieną, tuometinis Rusijos vy
riausybės vadovas Sergej Ste-
pašin pažadėjo asmeniškai pa
sirūpinti sutarties patvirtini
mu. Tačiau prieš savaitę 
prezidentas Boris Jelcin ne
tikėtai atleido S. Stepašin ir jo 
vieton paskyrė Vladimir Pu-
tin. 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus perdavė sienos su

tartį su Rusija patvirtinti Sei
mui liepą. Patvirtinimo svar
stymą ketinama įtraukti į 
Lietuvos Seimo rudens sesijos 
pirmųjų posėdžių darbotvar
kę. Neatmesdamas galimybės, 
jog patvirtinimas Valstybės 
Dūmoje gali boti atidėtas, am
basadorius R. Kozyrovič 
drauge priminė, kad V. Putin 
patvirtino ketinąs tęsti savo 
pirmtako politiką. „Jeigu V. 
Putin laikysis perimamumo ir 
dėl sienos sutarties su Lietuva 
bei prisidės prie jos patvirtini
mo, mes, žinoma, būsime labai 
patenkinti", pažymėjo amba
sadorius. Dėl Valstybės Dū
mos atstovų požiūrio į sutartį 
su Lietuva ambasadorius nu
siteikęs optimistiškai: „Dūmos 
nuotaikų mes specialiai ne-
siaiškinome. bet jaučiame, 
kad Dūmoje lieka vis mažiau 
ratifikavimo priešininkų", sa
kė jis. „Mūsų santykiai su Ru
sija visais klausimais suregu
liuoti, per mūsų premjero vi
zitą į Maskvą pasirašyta 10 
susitarimų, tarp jų Kalinin
grado (Karaliaucius-Red.) sri
ties ir mūsų apylinkių bendra
darbiavimo susitarimas, o šis 

Bendradarbiavimas su nauja 
Rusijos vyriausybe 

Žolinės atlaidus Pivašiūnuose 
pradėjo jaunimas 

P i v a š i ū n a i , rugpjūčio 14 d. 
(Elta) — Rugpjūčio 14-ąją Pi
vašiūnuose prasidėjo didieji 
Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos Ėmimo į Dangų atlaidai, 
Žolinė. 

Nors atlaidų pradžios šv. 
Mišios buvo aukojamos tik 7 
valandą vakare , nuo pat ryto 
šiame Alytaus rajono mieste
lyje jau buvo pilna jaunimo. 
Mat rugpjūčio 14-oji pagal šių 
atlaidų kalendorių — Jauni 
mo diena. Kar tu su savo vado
vais — vienuolėmis, klieri
kais, diakonais, važiuoti ir 
pėsti, į Pivašiūnus atkeliavo 
jaunieji maldininkai iš Aly
taus ir Perlojos, iš Kaišiado
rių, Jiezno, Elektrėnų, Želvos, 
Kruonio ir kitų parapijų. 

Atlaidų išvakarėse, kaip 
sakė Pivašiūnų klebonas Vin
cas Baublys, šventiškai pasi
puošęs miestelis sulaukė ir 
svečių iš Vokietijos — atvyko 
Magdeburgo vyskupijos jauni
mu grupė. 

Žolinės atlaidai Pivašiūnuo
se truks 8 dienas. Kiekviena 
jų skiriama vis kitai intenci
jai . Pirmąją dieną bus mel
džiamasi už jaunimą. Antroji 
— rugpjūčio 15-oji — pagrin
dinė atlaidų diena, skiriama 
maldai už šeimas. Kitomis 
dienomis bus meldžiamasi už 
mokytojus ir katechetus, už 
Caritas darbuotojus, už kuni
gus ir vienuolius, už parapi
jas , už ligonius ir invalidus, už 
politinius kalinius ir tremti
nius. 

Sekmadienį, pagrindinę at
laidų dieną, šv. Mišias aukos 
vyskupai. 

Ant kalvos iškilusi Piva
šiūnų bažnyčia, pasak klebo
no, garsėja Dievo Motinos pa
veikslu, kurį Kardinolas Vin
centas Sladkevičius prieš 
vienuolika metų vainikavo Po
piežiaus Jono Pauliaus II do
vanotomis karūnomis ir sutei
kė Nuliūdusiųjų Paguodos 
vardą. 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. 
(BNS) — Premjeras Rolandas 
Paksas patvirtino naujajam 
Rusijos vyriausybės vadovui 
Lietuvos suinteresuotumą to
liau plėtoti „pragmatišką" 
dvišalį bendradarbiavimą. 

„Malonu paminėti, kad Lie
tuvos ir Rusijos santykiuose 
vyrauja tarpusavio pasitikė
jimas ir supratimas. Drau
giški kaimyniniai santykiai, 
abipusiškai naudingi ekono
miniai ryšiai y ra geras mūsų 
valstybės ateities bendradar
biavimo pagrindas", sakoma 
R. Pakso sveikinimo telegra-

Yra daug pasakojimų apie 
Pivašiūnų Dievo Motinos ma
lones. Niekas nesuskaičiuos, 
sako klebonas V. Baublys, 
kiek čia suteikta paguodos ir 
ramybės, kiek žmonių čia su
rado Tikėjimo kelią. Ypač 
daug žmonių su prašymais ir 
dėkingumo maldomis suplūsta 
į Pivašiūnus per Žolinę. 

Šiais metais atlaidai — 
ypatingi. Lietuvos vyskupų 
konferencija Pivašiūnų bažny
čią paskelbė viena iš jubilieji
nių bažnyčių. Artėjant krikš
čionybės 2000 metų sukakčiai, 
apsilankantys Pivašiūnų baž
nyčioje gali pelnyti jubilieji
nius atlaidus. 

moję Rusijos vyriausybės pir
mininkui Vladimir Putin. 

V. Putin paskyrimą naujuo
ju Rusijos premjeru vietoj at
statydinto Sergej Stepašin 
Dūma patvirtino pirmadienį. 
Lietuvos premjeras telegra
moje V. Putin savo vyriausy
binį vizitą j Maskvą šiemet 
birželį vadina „reikšmingu 
dvišalių santykių įvykiu" ir 
reiškia įsitikinimą, kaį , įgy
vendinus per šį vizitą pasiek
tus susitarimus, bus susti
printi valstybių ryšiai įvai
riose srityse ir suaktyvės eko
nominis bendradarbiavimas. 

Lietuvos vyriausybės vado
vas pakvietė V. Putin atvykti į 
Lietuvą jam patogiu laiku, 
pranešė vyriausybės spaudos 
tarnyba. 

„Šio vizito metu galėtume 
tęsti abiem pusėms rūpimų 
klausimų svarstymą", rašo R. 
Paksas savo telegramoje. 

* T r y s aukšč iaus i Lietu
vos vadovai — prezidentas, 
Seimo pirmininkas ir premje
ras — trečiadienio rytą susi
tiks prezidon'uroje aptarti 
politikos ir ūkio aktualijų. 
Valdo Adamkaus, Vytauto 
Landsbergio ir Rolando Pakso 
susitikimo, išsami darbotvar
kė nepaskelbta. 

klausimas, rodos, labiausiai 
trukdė ratifikuoti sienos su
tartį", paaiškino Lietuvos di
plomatas. 

Komentuodamas Valstybės 
Dūmos vicepirmininko Sergej 
Baburin pažadą prieš kelias 
savaites spaudos konferenci
joje Karaliaučiuje padaryti 
viską, kad sutar t is su Lietuva 
nebūtų patvirt inta, Lietuvos 
ambasadorius pažymėjo, jog S. 
Baburin šiuo atveju neatsto
vavo Rusijos valstybei. „Po
pulistiniai S. Baburin pa
reiškimai neturi nieko bendra 
su mūsų santykiais su Rusija. 
1991 metais pasirašytoje su
tartyje Rusija ir Lietuva pa
reiškė, kad neturi viena kitai 
teritorinių pretenzijų", sakė R. 
Kozyrovič. 

Sienos su Lietuva sutartį 
patvirtinti tur i pateikti Dū
mai Rusijos URM. R. Kozyro
vič žiniomis, URM norėtų su
tartį perduoti į Valstybės 
Dūmą jau rugsėjį. 

Lietuviai — 
tarptautinėse 

karinėse pratybose 
Lenkijoje 

Ščec inas , rugpjūčio 16 d. 
(Elta) — Dešimt lietuvių ka
rių dalyvauja pirmadienį Len
kijoje prasidėjusiose tarptau
tinėse pratybose „Baltic Co-
operation '99". 

Dešimt dienų šalia Ščecino 
miesto vyksiančiose pratybose 
dalyvauja valstybiniai daliniai 
iš Danijos, Vokietijos ir Lenki
jos. Danijai atstovauja 49 ka
riai, Vokietijai — 50. Lenkijai 
— 61 karys. 

Lietuvos kariškiai priskirti 
lenkų daliniui. J a m taip pat 
priskirti 4 kariai iš Latvijos. 

„Baltic Cooperation" tikslas 
— parengti karius Jungtinių 
Tautų taikos palaikymo už
duotims konfliktuojančiose 
valstybėse. 

Pratybų metu imituojamas 
susirėmimas ta rp dviejų iš
galvotų valstybių. 

Tarptautiniai daliniai šiame 
konflikte vykdys taikos palai
kymo operaciją pagal JT Sau
gumo Tarybos nutarimą. Ka
rių tikslas — atskirti prie
šiškas puses, prižiūrėti pa
bėgėlių pasitraukimą, saugoti 
nekarinę zoną nuo bet kokio 
karinių dalinių judėjimo ir 
nuo nelegalaus ginklų pra
siskverbimo. Taip pat jie turės 
suteikti paramą tarptauti
nėms humanitarinėms organi
zacijoms, vykdančioms pagal
bos užduotis ir saugoti bei ly
dėti pabėgėlius, ypač tautinių 
mažumų atstovus, grįžtančius 
\ namus. 

* Š e š t a d i e n į P i v a š i ū n u o 
se, A l y t a u s ra jone , p ra s i 
dėjo didieji Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos Ėmimo į 
Dangų atlaidai, vadinami 
Žoline. Rugpjūčio keturiolikto
ji pagal šių atlaidų kalendorių 
— Jaunimo diena. Todėl kartu 
su savo vadevais — vienuo
lėmis, klierikais, diakonais, 
važiuoti ir pėsti į Pivašiūnus 
tą dieną atkeliavo jaunieji 
maldininkai iš Alytaus ir Per
lojos, iš Kaišiadorių, Jiezno, 
Elektrėnų, Želvos. Kruonio ir 
kitų parapijų. 

* Š i e m e t p e r s e p t y n i s 
m ė n e s i u s va l s tybės b iu
d ž e t a s n e g a v o 611.3 milijono 
litų pajamų. 

Pirmadienį Seimo Biudžeto 
ir finansų komiteto posėdyje 
finansų ministras Jonas Lion
ginas patvirtino vyriausybės 
pasiryžimą rugsėjo mėnesį 
parlamentarams pateikti pa
tikslintą šių metų valstybės 
biudžeto projektą, numatantį 
pajamas bei išlaidas suma
žinti apie 600 milijonų litų 
arba maždaug 8.3 procento. 
Kitą mėnesį vyriausybe taip 
pat numato pristatyti Seimui 
kitų metų biudžeto projektą. 

Susirūpinęs valstybės biu
džeto vykdymu, Seimo Biu
džeto ir finansų komitetas pir
madienį išklausė Finansų 
ministerijos bei jai pavaldžių 
Muitinės departamento ir Val
stybinės mokesčių inspekcijos 
vadovų ataskaitas. Parlamen
tarai ragino Finansų ministe
riją ir Vyriausybę ne tik kon
statuoti sunkią finansinę 
šalies padėtį, bet ir greičiau 
parengti konkretų planą, kaip 
gauti papildomų pajamų bei 
sumažinti išlaidas. (Elta) 

* Į L i e tuvos naf tos ūkį in
v e s t u o t i k e t i n a n t i Jungtinių 
Valstijų kompanija „Wil-
liams" atsake ūkio ministrui 
Eugenijui Maldeikiui į nese
niai gautą Lietuvos vyriau
sybės derybų pasiūlymą, ir šią 
savaitę laukia vyriausybės at
sakymo. „VVilliams Lietuva" 
kompanijos generalinio direk
toriaus Randy Majors teigimu, 
savo atsakyme ,.VVilliams" su
tinka su nemažai naujų klau
simų, kuriuos nurodė Vyriau
sybės ir „Mažeikių naftos' 
finansų konsultantas - JAV 
bankas „Chase Manhatann". 

* Čeki jos a l aus d a r y k l a i 
„Plzensky Prazdroj" atstovau
janti teisinių paslaugų ben
drovė AAA Vilniaus apygar
dos teismui pateikė ieškinį del 
neteisėto „Pilsener" pavadini
mo naudojimo ..Utenos alaus" 
prekės ženkle. Čekijos aluda
rių nepasitenkinimą sukėlė 
„Utenos alaus" gaminamo 
alaus pavadinimas „Pilsener" 
ir freta jo esantis užrašas 
„Tradicinis lietuviškas alus", 
rašo „Lietuvos rytas" (08.14'. 
„Plzensky Prazdroj" prašo 
uždrausti Utenos alaus daryk
lai vartoti žodi „Pilsener". 
„Utenos alaus" generalinis di
rektorius Stasys Krasauskas 
tvirtina, kad bendrovė nesiims 
jokių veiksmu, kol ieškovų 
galimybių neįvertins teisinin
kai. J i s teigė žinąs, jog visame 
pasaulyje daugybė alaus da
ryklų naudoja tokį bendrinn: 

Šią s a v a i t ę L i e t u v o j e 
l ankys i s devyn i J A V Sena 
to ir Atstovų rūmų patarėjai. 
Delegacijoje bus Senato Už
sienio reikalų, Ginkluotųjų 
pajėgų, Lėšų telkimo bei At
stovų rūmų Tarptautinių san
tykių komitetų patarėjai, at
stovaujantys įtakingiems šių 
komitetų nariams Patarėjų 
teikiami pasiūlymai daro ne
menką įtaką Kongreso na
riams formuojant savo pozici
jas , todėl šis susitikimas leis 
išskirti Lietuvos pasiekimus 
milžiniškame informacijos 
sraute, plaukiančiame į Kon
gresą. 

* P r e z . Va ldo A d a m k a u s 
n u o m o n e . Seimas turėtų sku
biai svarstyti Valstybinio Lie
tuvos radijo ir televizijos 
(LRT) reorganizavimo klau
simą, kad racionaliau būtų 
išnaudojamos visuomeniniam 
transliuotojui skiriamos vals
tybės biudžeto lėšos. 

LRT problemas bei kai ku
riuos kitus klausimus Prezi
dentas aptarė pirmadienį susi
tikęs su Ministru Pirmininku 
Rolandu Paksu. „Premjeras 
supažindino Prezidentą su 
preliminaria LRT finansinės 
būklės patikrinimo medžiaga. 
Išjos aiškėja nemažai neracio
nalaus valstybes skiriamų 
lėšų panaudojimo faktų", -
sake Prezidento atstove spau
dai Violeta Gaižauskaitė. 

Pa^ak pareigūnės, susiti
kime buvo konstatuota, kad 
Lietuvos komercines televizi
jos sėkmingai dirba, nors nau
dojasi kur kas mažesniais 
biudžetais ir mažesniu dar
buotojų skaičiumi. 

..Ministras pirmininkas in
formavo Prezidentą, kad vy
riausybė neturi galimybių 
dengti LRT skolų. V. Adam
kus pritaria šiai pozicijai, nes, 
jo nuomone, mokesčių mokė
tojai neturi dangstyti ne
ūkiškumo faktų", tvirtino V. 
Gaižauskaitė. 

Rugpjūčio pradžioje LRT 
skolos ryšininkams pasiekė 
4.5 mln. litų. Bendra šios 
įstaigos skola yra beveik 7 
mln. litų. LRT administracija-
tikėjosi, kad vyriausybe padės 
padengti skolas, tačiau ši atsi
sakė tai daryti, paraginusi 
LRT ieškoti kitų galimybių fi
nansinėms problemoms spręs
ti. (Elta* 

* „ V y t a u t a s L a n d s b e r g i s 
su ž m o n a s l a p t a i švyko 
atostogauti į Juozo Kazicko 
namus Amerikoje", skelbia 
„Lietuvos rytas" '08.14). Dien
raščio žiniomis, į JAV atosto
gauti išvykęs Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis su 
žmona Gražina apsistojo išei
vijos lietuvio 81 metų versli
ninko Juozo P. Kazicko na
muose netoli New Yorko. Lie
tuvos politikos užkulisiuose 
pasklido kalbos, kad konser
vatorių vadas gali įtakingo 
verslininko prašyti finansinės 
paramos busimiems rinki
mams į Seimą, mainais siūly
damas prisidėti privatizuojant 
svarbius Lietuvos objektus. 
..Jau daug metų pažįstu V. 
Landsbergį ir Gražiną. Labai 
juos gerbiu ir pakviečiau pa
sisvečiuoti kaip asmeninius 
draugus". — sake J. Kazickas. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

POKALBIS SU LSS JAV VIDURIO 
RAJONO STOVYKLOS VADOVYBE 

Čikagos ir apylinkių lietuvių 
skautų Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan, kasmet 
vyksta skautų ir skaučių sto
vyklos. Šią vasarą čia stovyk
lauja LSS JAV Vidurio rajono 
broliai ir sesės. Stovykla pava
dinta „Ateities aidai", o jai 
vadovauja pats JAV Vidurio 
rajono vadas v.s. fu. Romas 
Rupinskas, talkinamas gau
saus būrio patyrusių vadovų 
ir vadovių. 

Gausi stovyklautojais sto
vykla, atskiromis pastovyklė-
mis išsidėsčiusi Rako ąžuoly
no plotuose, iš stovyklos vir
šininko pareikalauja daug dė
mesio ir viso laiko. Atsakomy
bė didelė, tad poilsiauti nėra 
kada. Nutaikęs kiek laisvesnę 
valandėlę, paprašiau skauti
ninką Rupinską pasidalinti 
mintimis apie šią stovyklą. 

— Kodėl šią stovyklą pa
vadinote „Ateities aidai"? 
— pasiteiravau. 

— Šį pavadinimą pasirin
kome todėl, kad norime pa
minėti mūsų žingsnius į naują 
tūkstantmetį. Žengdami atei-
tin, atsigrįžtame į praeitį, pri
simindami, kad tik per darbą 
ir pasišventimą prieš mus dir
busių vadovų buvo išlaikyta 
lietuviškoji skautybė ir meilė 
mūsų tėvų ir prosenių žemei 
— Lietuvai. 

— Jūs esate vyriausias 
„Ateities aidų" viršininkas. 
Kas Jums talkina, nes sto
vykloje yra daug sesių ir 
brolių? 

— Štai sesės Rasa Alek-
siūnienė ir Dalia Žygienė yra 
mano pavaduotojos, o komen-
dantės pareigas puikiai atlieka 
sesė Vida Brazaitytė, — brolis 
Romas pristato tris maloniai 
besišypsančias skautininkes. 

— Jūs abi prisidėjot prie 
stovyklos pavadinimo pa
rinkimo, remdamosios kitų 
vadovų pasiūlymais: — 
kreipiausi į abi viršininko pa
dėjėjas. 

— Kaip jau minėta, ateitis 
yra mūsų rankose, bet praeitis 
mums davė daug patyrimo ir 
žinių. Su ta patirtimi turime 
ugdyti jaunesnius, remdamo
sios skautiška ideologija. Iš
laikydami per įžodį duotus pa
žadus, užtikrinsime, kad atei
tis bus įdomesnė už praeitį. 
Tie mūsų pažadai yra „ateities 
aidai". Paminėti praeitį yra 
lengviau negu numatyti ateitį. 
Gyvenimas modernėja. keičia
si asmenybes ir jų pažiūra į 
gyvenimą bei veiklą. Roikia 
ryžtis, kad naujausios susiži
nojimo priemones patarnaus 
geresniam vienas kito pažini

mui ir priartins prie mūsų 
skautiškų idealų vykdymo, 
tarnaujant Dievui, tėvų ir pro
senių žemei Lietuvai ir nepa
mirštant artimo, kuris kartais 
yra užmirštamas. Gerasis dar
belis turi būti kelrodžiu tautų 
ir žmonių sugyvenimui, — 
tvirtu įsitikinimu užbaigė se
sės. 

— Stovykloje yra sesių ir 
brolių pastovyklės. Kaip 
jos pasiskirsto? — kreipiau
si į brolį Rupinską. 

— „Vilties švyturys" — tai 
jūrų skautų pastovyklė. Jai 
vadovauja j.ps. budys Romas 
Česas, jam talkina Tadas Mi
kužis, o Justinas Jonas yra 
komendantas. Jų šūkis: 
„Skamba aidas, ūžia bangos, 
spindi vilties švyturys". Šioje 
pastovyklėje stovyklauja še
šios valtys: „Jūrų kempinės", 
„Bangų slibinai", „Auksinės 
žuvys", „Peranos", „Rykliai" ir 
„Vandens gyvatės". Čia sto
vyklauja 40 jūros mylėtojų ir 
jie visi gerai sugyvena, nors 
yra skirtingų įpročių „gyvū
nai". Jų užsiėmimai vyksta 
prie ežero. 

Judriausi stovykloje yra jau
nesnieji skautai — „vilkiukai"; 
jų pastovyklė vadinasi ^Jau
nos jėgos". Šioms jaunoms jė
goms vadovauja ps. fil. Ginta
ras Aukštuolis, visų darbų ži
novas, ypač gerai nusimano 
lauko virtuvės mene. Jis pa
tarimus teikia 30-čiai gražio
mis kepurėmis pasipuošusių 
jaunuolių, priklausančių „ryk
lių", „tigrų", „lapių", „meškų", 
„žalių uodų", „varlių", „vilkų" 
ir „plonų gyvačių" skiltims. 
Jiems vadovauja dar šie jauni 
vadovai, neseniai patys buvę 
jaunesniaisiais skautais: To
mas Rupinskas eina komen
danto pareigas, pastovyklės 
inspektorius ir laužavedys yra 
Petras Plačas, kiti vadovai — 
Gailė Leipienė, Aldis Liubins-
kas, Romas Senkevičius, Li
nas Sadauskas. „Jaunos jėgos" 
daug žaidžia, dirba darbelius 
ir iškylauja. Jiems talkina 
Saulius Anužis ir Algis Stri
kas, o sportu rūpinasi Darius 
Rudis ir Donatas Siliūnas. 
„Vilkai" retkarčiais gaminosi 
pietus ir buvo supažindinti su 
kitomis virtuvės mandrybė-
mis, todėl lauko virtuvei vado
vavo G. Aukštuolis, sesė Ina 
Luneckienė, padedant kitiems 
vadovams. Jaunesnieji skau
tai turėjo virvių tiltą, kurį 
pastatė jų vadovai. Vilkų šū
kis: „Kadjega būtų su tavim". 

Skautai savo pastovyklei pa
sirinko ^Atžalyno" vardą. 
Jiems vadovauja Detroito 

LSS JAV Vidurio rajono stovyklos „Ateitie* aidai", liepos 28-rugpjo6o 7 
d. vykusios Rako stovyklavietėje, Custer, Michigan, stovyklos viršininkas 
v.s. fil. Romas Rupinskas ir stovyklos direktorė v j . Marytė Utz. 

„Baltijos" tunto tuntininkas 
ps. Paulius Jankus, talkina 
Paulius Jurgutis, Algis Tamo
šiūnas, Justinas Andriušis, 
Ričardas Končius, Arūnas Ka-
ralis ir Edvardas Leipus. „At
žalyno" skautai ir vadovai yra 
pionerijos mėgėjai. Jie pastatė 
didelę „pilį" su „pabėgimo" ta
ku ir išsikasė valgomąjį stalą 
ir kiekvienas skautas pasidarė 
iš lentos sėdynę, išdeginę joje 
ąžuolo lapą ir savo vardą. To
kių kastinių žemėje stalų retai 
kur begalima užtikti skautų 
stovyklose. Jie taip pat kartą 
dienoje patys gaminasi valgį ir 
daug iškylauja. „Atžalyno" šū
kis: „Tarp paparčių ir klevų, 
dygsta miškas ąžuolų — auga, 
auga, auga, auga, auga atža
lynas". 

Paskutinis Brolijos vienetas 
yra prityrę skautai ir skautai 
vyčiai. Jie savo pastovyklę va
dina „Lokynu". Šiems „lo
kiams" vadovauja ps. fil. Gra
žutis Matutis, atvykęs net iš 
Texas valstijos. Tai daug paty
rimų turįs vadovas, pradėjęs 
skautauti nuo vaikystės die
nų; nors gyvena toli nuo Rako 
skautų stovyklavietės, kas 
metai atvyksta stovyklauti. 
Jam padeda Dainius Dum-
brys, Matas Tamošiūnas, Edis 
Brooks ir Marius. „Lokyne" 
yra „ožkų" ir „lapų" skiltys. 
Pastovyklės šūkis: „Lokiai 
mes esame, gyvenam Lokynė-
je, žiemą miegam, vasarą sto
vyklaujame Rakė". 

— Mielos sesės, Rasa ir 
Dalia, susipažinome su 
Brolijos stovyklautojais, o 
kaip stovyklauja? 

— Mes taip pat įdomiai ir 
linksmai stovyklaujame, — 
užkalbintos guviai atsiliepė 
sesės Rasa ir Dalia. 

— Jūsų skaučių pastovyklė 
vadinasi „Nauja banga". Jos 
nori parodyti, kad į naują 
šimtmetį įžengs su naujomis 
idėjomis. Joms vadovauja j.s. 
Vilytė Lendraitienė, „Nerijos" 
tunto tuntininkė. „Naujoje 
bangoje" yra 44 jūrų skautės, 
puoselėjančios meilę jūrai, nes 
Lietuvai Baltijos jūra yra lan
gas į platųjį pasaulį. Jos pa
sižymi gražiomis uniformomis 
ir tvarkinga žygiuote. Pasto
vyklėje veikia 6 valtys: „Vėsus 
vanduo", „Bangų jojikės", „Sū
kuriai", „Srovė", „Vilnelės", 
„Putelės" ir „Bangelės". Valčių 
pavadinimai yra kaip — jūros 

Slov, klos jauniausieji — giliukai ir liepsneles pasiruošė nuotykingai iškylai 

paviršius, kuris nuolat keičia
si. Šio didelio laivo vadovei 
talkina šios jūrų sesės: Giedrė 
Kazlauskaitė — komendante, 

Audra Lapinskienė, Danutė 
Navickaitė, Lina Lendraitytė, 
Laura Jokūbauskaitė, Aldona 
Weir, Kristina Jonušaitė ir 
Sabrina Čėsaitė. „Naujos ban
gos" pastovyklės šūkis: „Atei
ties nauja banga, atplaukia į 
Neriją". 

Mūsų pačios jauniausios — 
paukštytės savo pastovyklę 
pavadino „Pumpurėliai". Joms 
vadovauja Rasa Ramanaus
kienė; jai talkina Audra Linta-
kienė, Aušra Butikienė, o 
Aleksa Jankutė komanduoja, 
kad „Pumpurėlių" vainikas 
gražiai pasirodytų vėliavų nu
leidimuose ir kituose stovyk
los susibūrimuose ir darbuose. 
Jų šūkis: „Pumpurėlių vaini
kas jungia širdis — skautiš
kas mintis". 

Skautės ir prityrusios skau
tės pasirinko „Ateities aušros" 
pavadinimą. Sesės pasiryžo 
būti ateities aušromis, nes 
nuo jų pastangų gyvenimo ei
goje priklausys lietuviškas 
skautiškas tęstinumas ir ne
gęstanti meilė tėvų ir prose
nių žemei — Lietuvai. Tik lie
tuviškai galvojanti šeima neš 
aušrą į sekantį šimtmetį. 
Joms vadovauja Jūratė Vai-
lee, Laima Rupinskienė, Dalia 
Trakienė ir sesė Jolanta Asija-
vičiūtė, atvykusi iš Lietuvos. 
Sesių yra keturios skiltys: 
„Liepsnelės". „Varlės", „Bliz
gutės" ir „Marsietės" (žmonės 
iš kitos planetos). Prityrusių 
skaučių yra dvi skiltys: „An
geliukai" ir „Peteliškės". 

„Ateities aušros" sesės daug 
iškylauja, dainuoja ir veikliai 
reiškiasi visuose užsiėmimuo
se. Sesė Stefutė Utz, buvusi 
„dainuojančių kernaviečių" 
grupėje, talkina vadovavimui 
ir dainavimui. Jos pasirinko 
šūkį: „Žengiam į ateitį skau
tišku keliu". Jų pastovyklėje 
yra 40 linksmų, darbščių ir 
dainuojančių sesių. 

Brolis Romas, sesės Rasa ir 
Dalia teigia, kad skautijos ir 
lietuviškumo ateitis priklauso 
patiems jauniesiems. Todėl 
šioje „Ateities aidai" stovyk
loje stovyklauja jaunos šei
mos, kurioms skautiška veikla 
yra įaugusi į sielas, nes jie 
patys buvo skautai ir skautės. 

Ši jaunų šeimų pastovyklė 
pasivadino „Miško balseliais". 
Jiems vadovauja ps. Vytenis 
Lietuvninkas iš Čikagos ir s. 
Rasa Karvelienė iš Detroito, 
labai sėkmingai ir įspūdingai 
vadovavusi jauniesiems sto
vyklautojams pernai vykusioje 
8-toje Tautinėje stovykloje. 
Todėl jaunesnieji stovyklauto
jai — būsimi ateities skautijos 
ir lietuvybės išlaikymo vado
vai sesės Rasos ir brolio Vyte
nio vadovaujami jaučiasi kaip 
„viščiukai" po mamos spar
nais. Šiai pastovyklei talkina 
ps. Regina Puškorienė, ps. 
Kristina Zubrickienė, s. Vilija 
Klimienė-Nasvytytė, jaunųjų 
skautukų — giliukų ir liepsne
lių mamos ir tėvai. Jų veikla 
pasižymi darbeliais, iškylomis 
ir darnia žygiuote. „Miško 
balselių" šūkis: „Mes miško 
balseliai, dainuojam gražiai. 

stovyklos jaunieji, ateities ai
dai". Stovykloje yra 40 jaunų 
ir jaunai galvojančių stovyk
lautojų. Stovyklos viršininkas 
ir jo pavaduotojos džiaugiasi, 
kad stovykloje yra daugiau 
negu 300 stovyklautojų. Jų 
pamaitinimui, apsaugai ir pro
gramų pravedimui turima 
nuoširdžių talkininkių ir tal
kininkų. Maitinimo skyriui 
vadovauja vyriausia šeiminin
kė vyr. si. filisterė Zita Mar
čiulionienė ir vyriausias šei
mininkas v.s. fil. Donatas Ra
manauskas, o jų darbščios ir 
niekad nepavargstančios tal
kininkės: Kristina Vaicekonie-
nė, Astra Andriulienė, Aušri
nė Karaitytė, Lilė Martinkie-
nė, Erika Brooks, Viktorija 
Matranga ir Silvija Ankienė ir 
mamos iš jaunų seimų pasto
vyklės. Jos yra pasivadinusios 
„Ateities seimininkės". Jų šū
kis: „Dešros, barščiai, kumpis, 
kumpis, kumpis, kumpis ir 
bulvių košė*. Jų sumanumo 
dėka maistas gerai ir maistin
gai paruošiamas. Reikia ma
nyti, kad daugelis išvažiuos iš 
stovyklos padidintu svoriu, 
nes valgoma keturis kartus 
per dieną. 

Mano pašnekovai teigia, jog 
stovykloje labai svarbu, kad 
stovyklautojai būtų sveiki ir 
jaustųsi saugūs. 

Čia esančią ambulatoriją ap
tarnauja medicinos seserys: 
Vida Bartašienė, Aida Bra-
kauskienė, Vida Petrauskienė 
ir Dalia Harp. Jų pasišven
timu sergančių globai sunega
lavę pasveiksta. 

Stovyklos apsauga rūpinasi 
ps. fil. dr. Mindaugas Griauz
dė. „Laisvalaikiu" jis taip pat 
rūpinasi įvairių reikmenų pri
statymu, o reikalui ištikus, 
pasirūpina ir ligoniais. Jam 
talkina ps. fil. Vytautas Būti-
kas, kuris po naktinės sargy
bos eina administratoriaus pa
reigas, tvarkydamas pajamų 
ir išlaidų sąskaitas. 

Vakarines programas daina
vimą koordinuoja ps. gintare 
Dana Mikužienė su gausiu pa
tarėjų būriu. Labai svarbią 
stovykloje vietą užima krautu
vėlė. Lankymo metu ją „už-
friūva" didelis gausus būrys, 

iai svarbiai „įstaigai" vado
vauja v.s. fil. Kęstutis Jecius 
ir jam talkina A. Paužuolis. 

Esant dideliam stovyklau
tojų skaičiui, susidaro dideli 
aprūpinimo ir švaros palaiky
mo darbai. Šiais darbais rū
pinasi Gražutis Matutis, tai 
visų darbų žinovas ir skautų 
vadovas. Jam talkina Linas 
Gierštikas ir Rytis Dumbrys. 

— Džiaugiamės turėdami 
nuoširdžius talkininkus ir dos
nius geradarius, — tęsė paš
nekesį stovyklos viršininkas. 
— Štai, sugriuvus šaldytuvui, 
Raimundas Bartašius atvežė 
pakaitalą iš Čikagos, sutaupy
damas stovyklai daug dolerių. 
Esame jam dėkingi už dosnią 
dovaną. 

Stovyklos vadovai ir vadovės 
aukoja savo atostogas, kad 
skautai galėtų stovyklauti, ir 
įsigyti praktiškų žinių ir pa
justų džiaugsmą gyvendami 
gamtos prieglobstyje. 

Labai svarbų vaidmenį atlie
ka stovyklos direktorė v.s. Ma
rytė Utz. Ji palaiko ryšius su 
Michigano valstijos Sveikatin
gumo departamentu. Be jos 
gražaus bendradarbiavimo su 
sveikatos skyriumi stovykla 
negalėtų veikti. Visi patikrini
mo darbai atliekami prieš sto
vyklą, o stovyklautojams at
vykus, vyksta nauji patikri
nimai. Visa tai daroma sto
vyklautojų gerovei ir apsau
gai. 

Stovyklos metu įžodžius 
davė ūdrytė8, bebriukai, skau
tai, jūrų skautai, skautai 
vyčiai ir gintarės. 

Džiugu, kad stovykloje prak
tiškai galima įgyvendinti 
skautamokslio reikalavimus 
įsigyti naujas specialybes, pa
kilti į aukštus patyrimo laips-
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nius. Stovykloje buvo pravesti 
šie užsiėmimai: iškylos bai
darėmis, skautoramos, spor
tas, šaudymas iš lanko, gam
tos aplinkos pažinimas, pio-
nerija, karnavalo vakaras, 
tautosakos vakaras ir dar 
daugelis kitų užsiėmimų, at
liekamų draugovėse. 

Tinkamai buvo vykdomas ir 
religinis auklėjimas. Šiemet 
stovykloje turėjome du kuni
gus iš Lietuvos — kun. Saulių 
Kalvaitį, Ramigalos Šv. Jono 
Krikštytojo kleboną ir kun. 
Sigitą Bitkauską, Kėdainių 
Šv. Juozapo parapijos kleboną 
ir dešimties parapijų dekaną. 
Kun. Bitkau8kas tris dienas 
pastovyklaves išvyko į Daina
vos stovyklaviete. Kun. Sau
lius visą 10-tį dienų stovykloje 
aukojo šv. Mišias ir pravedė 
religinius susikaupimus. 

.Ateities aidų" stovyklą svei
kino LSS Vyriausia skauti
ninke v.s. fil. Rita Penčylienė, 
LSS Brolįjos Vyriausias skau
tininkas v.s.fil. Albinas Sekas 
ir JAV Vidurio rajono Seseri
jos atstovė 8. Audronė Gulbi
nienė. 

Svarbi stovyklos programa 
buvo vandens užsiėmimai ir 
maudymasis. Turėjome du bu
drius vandens sargus — sese 
Dainą Lukaite ir brolį Rimą 
Marčiulionį. 

Šioje rajoninėje stovykloje 
gražiai stovyklavo broliai ir 
sesės iš Čikagos, Detroito, 
Clevelando, Kalifornijos ir net 
iš Lietuvos. Susidomėjimas 
stovykla buvo didelis, o savait
galio metu buvo daugiau negu 
400 stovyklautojų. 

— Esame dėkingi visiems 
vadovams, vadovėms, šeimi
ninkėms, medicinos seserims, 
visiems talkininkams ir rė
mėjams, paaukojusiems savo 
asmeniškas atostogas jaunimo 
labui, — baigė pašnekesį bro-

EUO&EC ŪECKBI DOS. P.C. 
4647 W . 103 S t , Oak Lawn, H. 
Pirmas apyi. su Northwe*tem urvto 
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VIDAS J. NEMtCKAS, M.D. 
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SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Spalio 2 d , - „Lituanicos" 

skautų tunto 50 metų veiklos 
sukaktuvinė vakaronė ir poky
lis Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. 

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

ATLIKIME SVARBIA 
PAREIGĄ 

Grįžę iš stovyklų ir atostogų 
jus laukiančių laiškų krūvoje 
be abejo radot ir LSS vadovy
bės Rinkimo prezidiumo Biu
letenį Nr. 1. Teikit jam išskir
tiną dėmesį ir atidžiai per
skaitę pradėkite vykdyti nu
rodymus. Kiekvieno LSS nario 
ir narės, turinčio teise LSS 
vadovybės rinkimų eigoje da
lyvauti, privalu šia privilegija 
pasinaudoti. Kiekvieno daly
vavimas yra laidas tolimes
niam LSS gyvavimui ir našiai 
veiklai. Neatidėliokim. Svars
tykime apie galimus geriau
sius įvairioms pareigoms kan
didatus ir savo pasiūlymus 
(aišku, su jūsų siūlomo kandi
dato sutikimu) siųskime LSS 
Vadovybės rinkimų prezidiu
mo pirmininkei v.s. fil. Lilei 
Milukienei, 111 Grohmans 
Lane, Plainview, NY 11803. 
Tel. 516-681-6172. 

Red. 

lis Romas Rupinskas. 
Ačiū broliui Romui Rūpins-

kui ir sesėms Daliai Žygienei 
ir Rasai Aleksiūnienei už ma
lonų pašnekesį ir žinias apie 
sėkmingą šios vasaros sto
vyklą Rako ąžuolyne. 

V A fil. Antanas Paužuolis 

http://NaperviUe.IL


POMPEJOS ŽLUGIMAS 
JONAS DAINAUSKAS 

„Gibel Pompeji" (Pompėjos laisvinimo iš valstybės saugu-
žlugimas), su antraštės ant- mo organų 1947 metais, buvo 
roję eilutėje žodžiais: „Mačiu
sio užrašai", 445 p. knyga ru
sų kalba, išleista Tel Avive, 
Izraelyje JVRUS" leidyklos 
1997 m. Autorius Aleksandr. 
Slavinas šią knygą šitaip de
dikuoja: „Skiriu Gorcei — 
draugui, žmonai su vokiška 
mama. su lenkišku tėčiu, su 
lietuvišku pasu, su rusišku 
patvarumu, su žydiška siela". 

Tai rinkinys melų, šmeižtų, 
dergimų. nukreiptų prieš ne
priklausomą Lietuvą, o ypač 
išraiška paties A. Slavino ne
apykantos, reikštos Lietuvai 
bei lietuviams. 

Ši knyga rišasi su brošiūra 
„Užkulisiai, iš naujosios Lie
tuvos istorijos, dokumentų 
rinkinys", 193 p., išleistos 
1996 m. „Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjun
gos". Toje brošiūroje buvo pa
skelbta KGB agento „Chari" 
(Juliaus Slavino, Aleksandr S. 
brolio) agentūrinių žinių byla. 
Esą. toji byla (net 3 tomai) 
buvo rasta KGB rūmuose, po
pierių sąvartyne, išgabenus 
LTSR KGB bylas į SSSR, ta
rytum KGB per ne
apsižiūrėjimą palikta. Pra
džioje. 1996 m., rašiusieji tų 
tariamų agentūrinių žinių 
klausimais, patikėjo medžia
gos autentiškumu. 1996.V1.27 
d. ..Draugo" dienraštyje pa
skelbiau rašinį: .,L'žkulisiai — 
gegutes kiaušinis", kur buvo 
įrodyta, kad tos tariamos 
„Chari" agentūrinės žinios yra 
fabrikatas. KGB tyčiomis, pla
ningai pakištos norint, ap
graibomis tariant: 1. niekinti 
lietuvių išeivijos pastangas, 
siekiant Lietuvai atgauti ne-

Lietuvos KGB agentas ir vyk
dė uždavinį (po razrabotke), 
aiškinant vieno lietuvių emig
rantų lyderio, kandidato į Lie
tuvos prezidento vietą 1992 
metais S. Lozoraičio. Toji byla 
tarytum atsitiktinai buvo pa
likta Lietuvoje, kai SSSR 
KGB visus archyvus gabeno į 
Rusiją. Vargšai lietuviškieji 
sovietiškos žvalgybos 'specia
listai' patikėjo, kad viena ge
riausių pasaulio specialių tar
nybų atsitiktinai palieka by
las. Pigmėjai, besiknisdami 
baloje ieško rusų povandeni
nių laivų periskopų". 

Kitaip tar iant , čia A.S. pasi
tyčioja piktai iš tų, kurie pa
tikėjo tų „Chario" agentūrinių 
žinių autentiškumu, o, man 
atsikeršydamas, parašė (419 
p.): ... atsakingas valstybės 
saugumo departamento bend
radarbis Jonas Dainauskas, 
„Lietuvos aido" redaktorius, 
generolo Plechavičiaus arti
miausias giminaitis buvo 
SSSR šnipas..." Čia pat so
vietų žvalgybos galingumui 
įrodyti, jis vardina virtinę as
menų čia dirbusių sovietų 
žvalgybai ir rašo (419 pi.): 
„...kai (nepriklausomos Lietu
vos laikais.) Valstybės saugu
mo depar tamentas rengė biu
letenį apie padėtį Lietuvoje, 
tai tas biuletenis, prieš patek
damas prezidentui Smetonai 
ant stalo, - -buvo skaitomas 
NKVD rezidento sovietų pa
siuntinybėje Kaune..." 

Brošiūros įvade, kurį paren
gė Dalius Stančikas, pateiktos 
biografinės žinios visų trijų 
Slavinu. 6-8 p. randame: 
„...Aleksandras Slavinas nuo 

priklausomybę, išsilaisvinti iš "mažens buvo auklėjamas bol-
Rusijos vergijos; 2. suniekinti ševikine dvasia, todėl, dar, 
ministrą Stasį Lozoraitį, tėvą, 
už jo vadovavimą Lietuvos di
plomatinei tarnybai toje ko
voje; 3. suniekinti Stasį Lozo
raitį, sūnų, už tai, kad jis iš
drįso kandidatuoti į Lietuvos 
Respublikos pi idento vietą; 
4. sukelti liet ivių išeivijoje 
susierzinimą, susiskaldymą. 

Šieje knygoje A. S. pripa
žįsta, kad toji byla buvo KGB 
tyčiomis pakišta. Jis rašo 
(419/20 p.): „...1996 metais 
Lietuvoje buvo išleista brošiū
ra 'Užkulisiai'. Joje pateikia
ma mano tėvo autobiografija, 
jo parašyta Partijos istorijos 
institutui, kur jis smulkme
niškai aprašo, kaip jis slėpė 
lietuvių komunistus nuo lie
tuviškos policijos. Ten pat iš
spausdinta ir mano autobio
grafija, taip pat parašyta par
tiniams organams. Be to, toje 
brošiūroje pateikiami agen
tūriniai pranešimai mano bro
lio Ju. Slavino, kuris po išsi

būdamas rusų gimnazijos 
moksleivis, vadovavo Lietuvos 
raudonosios pagalbos organi
zacijos rateliui. 1932 m., kar
tu su B. Gamza ir V. Kava
liausku, A. Slavinas organiza
vo LKP CK pogrindinę spaus
tuvę, kur spausdino „Tiesą", 
„Kareivių tiesą", „Šluotą", at
sišaukimus. 1934 m. aštuo
niolikmetis A. Slavinas įstojo 
ne tik į Kauno valstybinį uni
versitetą, bet ir į nelegalią 
komunistų partiją. Tais pat 
metais Aleksandras Slavinas 
išvyko studijuoti į Londoną ir 
ten atliko kompartijos kurje
rio misiją: iš Lietuvos į užsie
nį gabeno slaptą literatūrą, 
dantų pastos tūbelėse paslėp
tus LKP CK laiškus. Vėliau 
LKP pavedė A. Slavinui už
megzti nutrūkusius ryšius su 
Kominternu ir tuo tikslu jį 
pasiuntė į Stokholmą. Beje, 
už priešvalstybinę veiklą 1936 
m. birželį A. S. suimamas. 

Danutė Bindokienė 

Naujų mokslo metų 
rūpestis — saugumas 

Jaunimo grupė mokytojų studijų savaitėje Dainavoje mokosi dainų su muz. Dalia Gedviliene. Nuotr. V. Kučo 

tačiau po mėnesio jis jau ir 
vėl nuosavu automobiliu važi
nėjo Kauno gatvėmis... A. S. 
nekentė Lietuvos visa širdimi, 
lietuvių tautą paniekinamai 
vadindamas „pigmėjais". Štai 
ką jis rašo savo prisiminimuo
se apie 1940 m.: „Pergyvenę 
diktatorių, pigmėjai dar dvi 
paras petitu spjaudys į jį, puo
selėdami viltį išsaugoti savo 
lentines tvoras ir šiltus tuale
tus. Po to jie kruopščiai valys 
išblyškusį tautos vado veidą 
nuo spjūvių, stengdamiesi pa
statyti granito monumentą sa
vai istorijai, kuri dar bus ra
šoma krauju Lietuvos laukuo
se, gatvėse, akmenyse... Kas 
jau kas, bet A. S. tikrai pasis
tengė, kad kraujo Lietuvos is
torijoje būtų kuo daugiau: nuo 
pat 1940 metų birželio 20 die
nos jis dirba LSSR NKVD sek
retoriato viršininku ir vykdo 
194*0 m. liepos 7 d. Sniečkaus 
pasirašytą masinių areštų op
eratyvinį planą. Po šios opera
cijos A. S. skiriamas NKVD 
kontržvalgybos skyriaus 

viršininku, taipogi priiminė
ja Kaunan atvykusius Krem
liaus pareigūnus — tarp jų ir 
Berijos pavaduotoją Merkulo-
vą, verbuoja agentus, fanta
zuoja gyventojus, formuoja 
tremtinių ešalonus į Sibirą. 
Prasidėjus Antrajam pasau
liniam karui... A. S. dirba Ar
mėnijos NKVD I skyriaus vir
šininku... 1943 m. A. S. dirba 
Maskvos NKGB, o 1945 m. vėl 
Vilniaus NKVD I skyriuje. 
1945 m. pabaigoje A. S. vado
vaujama speciali NKVD gru
pė išvyko į Vokietiją, kur, per
sirengę anglų karininkų rū
bais... pagrobė generolą Kubi
liūną, mėgino pagrobti gen. 
Plechavičių ir gen. Raštikį bei 
kitus. ...1947 m. A. S. atšauk
tas iš Vokietijos ir išvarytas iš 
KGB. 1947-1953 m. A. S. dir
bo Repatriacijos reikalų sky
riaus prie LSSR Ministrų ta
rybos viršininku. .. po to A.S. 
įsidarbino Vilniaus maisto ba
zėje... ir pakilo net iki mėsos-

žuvies valdybos valdytojo... 
kur tiek įsismagino kombi
nuoti mėsos-žuvies produk
tais, kad jo vagysčių negalėjo 
pridengti nei revoliucinė bio
grafija, nei draugai čekistai 
(tad ir čia buvo išvarytas). Po 
to išvyko į Maskvą. 1987 m. 
persikėlė gyventi į Vakarų Vo
kietiją... k u r A. S. nepamirš ta 
nei neapykantos Lietuvai , nei 
čekistinės veiklos ir įsijungė į 
gerai koordinuojamą pasaul i 
nio masto Lietuvos šmeižimo 
kompaniją, pradėtą po neprik
lausomybės atkūrimo: 1993 m. 
birželio 25 d. (laikraštyje) 
„Diet Zeit" išspausdino 
straipsnį „Inscenizuotas suki
limas", kuriuo įtikinėja pa
saulį neva lietuvių t a u t a — 
žydšaudžių tauta , o „savo kan
kinimo metodais lietuvių sa
vanoriai pranoko savo moky
tojus iš SS"..." Įvado pabaigoje 
10 p. dar rašoma: ... 1990 me
tais į Vokietiją atvykusi mi
nistrė pirmininkė K. P r u n s 
kienė, jos pavaduotojas A. 
Brazauskas, Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduo
tojas K. Motieka apsistodavo 
KGB pulkininko Aleksandro 
Slavino dukters M. Baublie
nės namuose... matyti neatsi
tiktinai M. Baublienei, vienai 
pirmųjų Vilniuje, pačiam cen
tre buvo leista a t idaryt i pri

vačią parduotuvę „Vilbarą". 
Kita A. Slavino duktė — Ma
r ina Kat įsigijo Vilniaus rajo
no gyvulininkystės komplekso 
„Neris" akcijų paketą, atidarė 
firmą „Dida", prekiaujančią 
šaldymo įrengimais ir t.t. Tuo 
t a rpu Aleksandro Slavino 
a n ū k a s J . Slavinas, pasinau
dojęs Lietuvos Respublikos 
įs tatymais , jau atsiėmė Kauno 
senamiestyje, kažkada Mask
vos užsakymo Jakovo Slavino 
į rengtus , LKP konspiracinius 
n a m u s Vilniaus, Zamenhofo, 
Kurpių gatvėse". 

Apie A. S. tėvą įvade rašo
ma: „... Jakovas Slavinas, 
1919 m. Minske gavęs atsa
kingą kompartijos užduotį, 
Kaune ne tik įrengė konspira
cinį butą LKP(b) CK na
riams. . . bet taip pa t vykdė 
kai kurias SSSR rezidento 
funkcijas... Be Maskvos užsa
kymu vykdomos agentūrinės 
veiklos nepriklausomoje Lie
tuvoje, Jakovas Slavinas pre
kiavo rusų t raktoriais , kino 
filmais, moteriškais apati
niais. 1939-1940 m. j is buvo 
SSSR Užsienio prekybos tech-
noeksporto atstovas Lietuvoje. 
SSSR karo atašė Lietuvoje Ko-
rotkich nurodymu, Jakovas 
Slavinas organizavo prekybą 
SSSR automobiliais. 

(Bus daugiau) 

Vienoje Vilniau* mokykloje moksleiviai vasaros atostogų metu dažo savo 
mokyklos patalpas. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

Dar tik įpusėjo rugpjūtis, 
bet kai kuriose valstijose jau 
prasideda nauji mokslo metai 
arba bent intensyvūs jiems 
pasiruošimai. Buvo laikai, kai 
mokyklų vadovybė — ir mo
kytojai — prieš rudenį sus
kambant pirmajam skambu
čiui, peržiūrėdavo mokymo 
programas, patikrindavo va
dovėlius ir kitus reikmenis. 
Kaip viskas pasikeitė! 

Prasidedant pamokoms, da
bar daugiausia kalbama apie 
saugumą: kaip apsaugoti mo
kinius ir mokytojus nuo smur
to veiksmų, kuriais taip pasi
žymėjo praėjusieji metai; kaip 
įtaisyti aparatūrą, kuri patik
rintų, ar moksleiviai neatsi
neša į mokyklą ginklų; kur 
gauti lėšų, kad būtų galima 
pasamdyti ginkluotus sargy
binius, kurie patruliuotų kori
doriais... Tuomet ir kyla klau
simas: kaip tokiomis sąly
gomis galima semtis mokslo 
žinių, jeigu kiekvieną kartą, 
kai subilda klasės durys, kai 
pertraukos metu vaikai pa-
sierzina, visų pirmoji mintis 
— slėptis! 

Viena griežtesnės discipli
nos priemonių, įvedamų šiais 
mokslo metais, yra tvarkin
gesnė moksleivių apranga 
arba net uniformos. Tai daro
ma, norint išvengti „kraštu
tinių madų", kurias kai kurie 
jaunuoliai, asmeniškos ,,išsi
reiškimo laisvės" vardu para
duoja klasėse. Pradedama įsi
tikinti, kad tvarkingas dra
bužis turi įtakos ir tvarkin-
gesniam jaunuolio elgesiui. 
Atrodo, kad mokiniai, nors ir 
murmėdami, prie apsirengimo 
taisyklių nesunkiai prisitaiko. 
Problemos dažniau kyla su jų 
tėvais, kurie kovoja, kad jų 
vaikų norai nebūtų varžomi. 

Tačiau jokios saugumo prie
monės prie mokyklos durų ar 
koridoriuose neapsaugos nuo 
sauvališko, neatsakingo elge
sio, jeigu bus vis bijomasi pri
taikyti griežtesnes taisykles 
neklaužadoms ir vėl paversti 
mokyklas mokslo institucijo
mis, o ne pastatais, kuriuose 
nuobodžiaujantys paaugliai 
kasdien praleidžia kelias va
landas, neturėdami pagarbos 
mokslui, mokytojams, ar bet 
kokiam autoritetui. 

Kaip Lietuva ruošiasi nau
jiems mokslo metams, žinių 
nedaug. Norime tikėti, kad 
švietimo vadovybė atidžiai 
stebi pasikeitimus Amerikos 
mokyklose ir į tai atkreips 
dėmesį, nes iki šiol buvo dai
romasi ir į JAV, ir į kitų Va
karų Europos kraštų mokyk
las, ieškant geriausio pa

vyzdžio, kad galėtų visiškai 
atsikratyti sovietiniu paliki
mu. Ar bus atsimenama, kad 
ne vien skaityti, rašyti, spręs
ti uždavinius ir mokytis sve
timų kalbų mokyklos paskir
tis, bet auginti savo tautai 
pilnutinį žmogų, kreipiant 
dėmp^į į jo dvasinį vystymąsi, 
auk.ejr.nr. Lietuvai ypač rei
kia tokių ž.Tonių, tad visos 
viltys ciudamos į jaunąją kartą 
— šiandieninę moksleiviją. 
Deja, kiek tenka skaityti 
spaudoje ir girdėti iš pati
kimų šaltinių, vargiai tos vil
tys greitai pasiteisins. 

O kaip su lietuviškomis mo
kyklomis, kurios čia, mūsų 
tarpe, netrukus pradės naujus 
mokslo metus? Būtų gera, jei 
galėtume pasakyti, kad joms 
negresia joks pavojus. Tiesa, 
kol kas bent ne moksleivių fi
ziniam saugumui, nes vargiai 
kas knygų krepšelyje atsineš 
šautuvą ar kitą ginklą. Bet 
didžiausias pavojus lietu
viškai mokyklai yra .,numo-
kyklėti". Bauginantys ženklai, 
lyg tamsūs debesys, jau tūno 
horizonte, kaip liudija ir mo
kytojų studijų savaitė, vykusi 
šiemet Dainavoje. Jeigu su 
kai kuriomis lit. mokyklų mo
kytojomis neįmanoma susi
kalbėti lietuviškai, kaip. jos 
gali dėstyti lietuvių kalbą ir 
kitus lituanistinius dalykus? 
Galbūt atėjo laikas vadinti li
tuanistines mokyklas šešta
dieniniais vaikų ir jaunuolių 
sambūrėliais. kur žaidžiama, 
padainuojama, vyksta įvairūs 
užsiėmimai, bet nėra vietos 
gramatikai, sintaksei,- lite
ratūrai, istorijai. * raTomie-
siems darbams. Pagrindinis 
tokių šeštadienių tikslas ir 
nauda būtų lietuvių kilmės 
vaikų pabendravimas savųjų 
tarpe, draugų susiradimas, 
na, žinoma, ir priminimas, 
kad jie lietuviai, kad jų 
kilmės kraštas yra Lietuva. 

Pirma, negu, perskaičius 
šias eilutes, kai kam pakils 
kraujospūdis ir griebsis piktų 
laiškų rašymo, tegul truputį 
giliau susipažįsta su dabar
tine lietuviškų mokyklų pa
dėtimi, mokslo programomis 
(kurios iš esmės labai geros, 
bet, deja, jų mokslo metų ei
goje mažai paisoma1, mokyto
jais. Lietuviškos mokyklos 
šiame krašte turi ilgą, gar
bingą istoriją, yra suvaidinu
sios ypač svarbų vaidmenį, 
todėl linkime, kad šiais moks
lo metais būtų pradedama 
daugiau dėmesio kreipti ; pa
grindinius kiekvienai mokyk
lai dalykus — būtent mokslą! 

ISPANIJA PRO AUTOBUSO 
LANGĄ 

JUOZAS KONČIUS Nr . l l 
(Tęsinys) 

Šį kartą Madride apsisto
jame labai judrioje triukšmin
goje miesto dalyje, arti gele
žinkelio stoties. Triukšmas 
gatvėse tęsiasi ištisą naktį. 
Pribudina net iš miego. 

Rytojaus rytą papusryčiavę, 
vykstame aplankyti netoli 
Madrido, apie 75 km, esantį 
istorini miestą Toledo. Mies
tas nėra pasikeitęs nuo vi
duramžių. Dėl vietos stokos, 
gatvės labai siauros, suraizgy
tos. Nepasiklydus, vaikščioti 
be vadovo, nei nebandyk. Baž
nyčios savo didingumu ir iš
puošimu, neturi sau lygių ki
tuose Ispanijos miestuose. 
Bažnyčios išpuoštos EI Greco, 
Goya, Ticiano. Rubenso kūri
niais Nepaprastai įspūdingi 
langų vitražai. Viduramžiais 
Toledo mieste gyveno didelė 

žydų bendruomenė. Iš tų laikų 
yra išlikę žydų sinagogų bei 
kitų jų kultūros paminklų. To
ledo mieste didesnę savo gyve
nimo dalį praleido ir čia kūrė 
dailininkas EI Greco. Jo pa
veikslų yra pilna katedra ir 
kitos bažnyčios. Vienoje baž
nyčioje yra jo garsusis pa
veikslas „Grafo Orgaz" laido
tuves. Mieste yra EI Greco 
muziejus — name, kuriame jis 
gyveno. Toledo mieste reikėtų 
praleisti ne keletą valandų, 
bent keletą dienų, norint nuo
dugniau apžiūrėti šio miesto 
menines vertybes. 

Daugiau EI Greco, o taip pat 
ir kitų žymiųjų Ispanijos daili
ninkų kūrinių pamatėme Pra
do muziejuje, Madride. Be El-
Greco. čia dar grožėjomės Ve-
lasquez ir Goya paveikslais. 

Paskutine mūsų kelionės 
diena Ispanijoje buvo šešta
dienį, o, be to, tą dieną pasi
taikė Šv. Izidoriaus šventė — 
nedarbo diena. Švenčių Ispa
nijoje labai daug, turbūt ne
mažiau negu Lietuvoje, o gal 
ir daugiau. 

Grįžę iš Toledo, trupu 4 at-
sipūteme. Belaipinėjant sta
čiomis, siauromis viengiuoto-
mis, išlikusiomis iš Viduram
žių, gatvelėmis ir bestirdami 
nesuskaičiuojamoje minioje 
turistų, jau buvome gerokai 
išvargę. Tačiau ilgai ilsėtis ne
buvo kada — juk tai mūsų 
paskutinė diena Ispanijoje. 
Reikia išnaudoti kiekvieną 
minutę. Saule ir mėlyni dan
gaus skliautai gundomai vilio
ja į lauką. Šiais vasaros malo
numais naudojasi ir vietiniai 
gyventojai. Visas Madridas 
Šv Izidoriaus dieną nuo pat 
ryto pasipila į gatves, aikštes 
ir parkus, kurių mieste pilna. 
Išeiname iš viešbučio ir mudu 
su Giedre. 

Aplink judru, visi kažkur 

skuba, mat, netoliese geležin
kelio stotis. Laimei, į kitą pu
sę, tik truputį paėjus, praside
da parkas, vienas iš pagrindi
nių mieste. Parke daugybė 
žmonių. Saulė ir grynas parko 
oras nepabosta ispanams. O 
saulė gerokai kait ina, bet ne 
taip karštai kaip Sevilijoje, 
Cordoboje ar Granadoje. Ant 
pievelių, pne žydinčių krūmų, 
poilsiauja šeimos su gausiu 
būriu vaikų. Visi pagal išgales 
pasipuošę, nors ir parke. Iš
puošti ir vaikai, ypač mergai
tės puikuojasi ryškių spalvų 
suknelėmis. Visur pilna žmo
nių, bet parke ramu, jokio per
dėto triukšmo. Nejučiom pa
galvoji, jei ši šventė būtų pas 
mus Amerikoje — parkuose 
irgi poilsiautų daugybė žmo
nių. Daug kur rusentų ugnia
kurai, rūktų ir akis gr iaužtu 
riebalų kvapais persisunkę 
dūmai, aidėtų balsų ir šūka
vimų klegesys. Ispanijoje ra
miau. Žinoma, ramių kampe
lių gamtoje norint, galima su
rast ir pas mus. 

Pastebėjome, kad be šeimų, 
po p a r k ą pask l idę ir d a u g jau
n i m o Vieni a u k š t e l n i n k i išsi

tiesę ilsisi, kiti skaito knygas. 
Ir čia jokio triukšmo, ar roko 
muzikos. Vaikštinėdami, vie

name parko šone. priėjome 
vietą, skirtą sportui. 

(Bus daugiau) 

I'nii-do n i l ' - S t o - : u / 0 i~ 
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LIETUVOS VYČIU VEIKLA 

86-SIS LIETUVOS VYČIŲ 
SEIMAS 

Pr iešse iminė išvyka 

Lietuvos Vyčių 86-sis meti
nis suvažiavimas/seimas š.m. 
liepos 29-rugpjūčio 1 d. vyko 
Sheraton Society Hill viešbu
tyje. Philadelphija. PA. Anks
čiau atvykstantiems seimo da
lyviams trečiadieni, liepos 28 
d., buvo suruošta įdomi išvyka 
į Atlantic City aplankyti ir iš
bandyti laimę .Atlantic City 
casino" ir kituose kasinuose. 
Išvykoje dalyvavo 16 asmenų. 
Buvo lankomos įvairios par
duotuves. Vaikščiojome ant 
žyniaus Boardvvalk prie Atlan
to okeano. Gėrėjomės gražiais 
laivais. Valgėme pietus gar
siame Trump casino restora
ne. J viešbutį grįžome pavar
gę, bet patenkinti įdomia iš
vyka ir smagia diena. 

86-sis se imas 

86-sis Lietuvos Vyčių sei
mas/suvažiavimas, š.m. liepos 
29-rugpjūčio 1 d. vykęs Shera
ton Society Hill viešbutyje, 
Philadelphija. PA. buvo pra
dėtas šūkio Amerikiečiai, ku
rie sielojamės savo lietuvišku 
paveldu". dvasioje. Seimą glo
bojo Philadelphia 3-ji kuopa. 

Suvažiavimas buvo pradėtas 
šv. Mišiomis istorinėje senoje 
Šv. Marijos įOld St. Mary's.i 
bažnyčioje. Mišias koncelebra-
vo Lietuvos Vyčių centro val
dybos dvasios vadas prelatas 
Juozas Anderlonis, prelatas 
Francis Statkus, kun. William 
Valkavičius, kun. Albinas Ja
niūnas, kun. Daniel Staniškis, 
kun. Petras Barkauskas, kun. 
Juozas Rymdeika ir kun. Jo-
seph Logrip. 

Iškilmingai įnešus vėliavas, 
Mišios buvo aukojamos už Lie
tuvos Vyčius. Savo pamoksle 
prelatas Anderlonis džiaugėsi 
galėdamas dalyvauti šv. Mi
šiose kartu su vyčiais, šven
čiančiais savo suvažiavimą. 
Visiems atstovams ir svečiams 
iinkejo sėkmingo ir darbingo 
suvažiavimo. Prelatas Ander
lonis pabrėžė, kad Lietuvos 
Vyčiai turi dirbti ir aukotis 
Dievui ir Tėvynei. Laimino L. 
V. organizaciją, sveikino visus 
dalyvius ir padėkojo 3-čiai 
kuopai už seimo surengimą. 

Mišioms pasibaigus, sugie
dotas Tautos himnas. 

P i r m a s seimo posėdis . 

Po Mišių oficialus seimo ati
darymas vyko viešbučio salėje, 
{nešamas vėliavas lydėjo 
Centro valdyba ir komitetų 
pirmininkai. Centro valdybos 
pirmininkas Jonas Mankus 
atidaręs seimą pakvietė pre
latą Juozą Anderlonį sukal
bėti maldą. Sugiedoti JAV. 
Lietuvos ir Vyčių himnai. Da
lyvius sveikino 3-čios kuopos 

šio seimo rengimo komiteto 
kopirmininkai Irene Ozalis ir 
Jonas Mickūnas. 

Prezidiumą sudarė William 
Piacentini, 103 kuopa. Provi-
dence, R.L. kopirmininkai 
John P. Baltrus. 19 kuopa, 
Pit tsburgh. PA ir Evelyna 
Oželienė, 36 kuopa. Čikaga, II. 

Sekretoriavo Catherine 
N'akrosis ir Elena Nakrosis, 
abi iš 29 kuopos. Kearny, NJ . 
Tvarkdariai (Sargeant at 
arms) išrinkti atstovauti vi
soms penkioms apygardoms: 
Helen Karpovich, Joseph Stel
mokas. Edward Pocius, Brian 
Johnson ir Kathryn Urban. 

Rezoliucijų komisiją sudarė: 
Robert A. Martin. Jr. , 16 kuo
pa, Čikaga; Theresa Strolia, 
157 kuopa, Lemont: Jean Ka-
pochus Mihalik, 143 kuopa, 
Pittston ir Elinor Sluzas. 96 
kuopa, Dayton. 

Sveikinimų komitetą suda
rė: Sophia Šakalys. 103 kuo
pa, Providence, RI; Antoinette 
Sakai, 152 kuopa, Easterns . 
LI; I rena Gečas — McCarthy 
ir Elena Mikalauskas, abi iš 
96 kuopos, Dayton, OH; ir Ma-
rvte Abbott, 110 kuopa. Mas-
beth, NY. 

Seimo parlamentarines ei
gos patarėjas — Peter Paul 
Zansitis, 16 kuopa, Bridge-
port, IL. 

Mandatų komitetą sudarė: 
Rita Sussko, 29 kuopa. New-
ark, NJ; Anne Marie Kassel, 
157 kuopa. Lemont, IL: Mark 
H. Bell. 96 kuopa. Dayton. 
OH; Arina Klizas Vvargo, 144 
kuopa, Anthracite. Maryte Še-
pikaitė, 133 kuopa, Los An
geles, CA. 

C.V. pirmininkas Jonas 
Mankus atliko išsamų pra
ėjusių metų organizacijos 
veiklos pranešimą. 

Iždininkas John Baltrus api
būdino organizacijos iždą ir 
pasiūlė biudžetą 1999-2000 
veiklos metams, kuris seimo 
atstovų buvo priimtas. 

Seimą žodžiu sveikino: Lie
tuvos respublikos ambasado
riaus Stasio Sakalausko var
du — Rita Kazragienė ir se
selė vienuole Helen Ivanaus
kas, Nukryžiuotojo Jėzaus vie
nuolijos vardu. Raštiški svei
kinimai gauti iš JAV preziden
to VVilliam J. Clinton, Lietu
vos Respubl.kos prezidento 
Vaido Adamkaus, Lietuvos 
katal ikų susivienijimo pirmi
ninko Vytauto Kasniūno, 
Amerikos Lietuvių tarybos dr. 
Jono Račkausko, Lietuvių Ro
mos katalikų federacijos pirm. 
Sauliaus Kuprio, Lietuvių mo
terų federacijos pirm. Aldonos 
Noakaites-Pintsch. Lithua-
nian American Roman Catho-
lic Women's Alliance pirm. 
Dale Murray. Lietuvių R. ka
talikų kunigų vienybės Ameri
koje kun. Alberto Contons ir 

S K E L B I M A I 

dija po 2.000 dol. už kiek
vieną. Daugiau negu 33,000 
dol. pasiųsta arkivyskupui 
Audriui Bačkiui klierikams 
paremti. Dekano Balio Stan
kaus pastangomis ir .,Pagalba 
Lietuvai" pinigine parama bu
vo atidarytas Vilniaus Vaikų 
dienos centras, kuname naš
laičiams, vaikams ii daugia
vaikių šeimų ir vargstantiems 
vaikučiams parūpinti drabu
žiai, maistas, pradžios moks
las ir tikybos pamokos. Padė
kojo visiems už nuoširdumą ir 
nuolatinę finansinę paramą 
šiam padaliniui. Taip pat pri
minė, kad visos organizacijos 
ir visų narių bendradarbiavi
mas bei parama yra svarbūs ir 
reikalingi dabar ir naujame 
tūkstantmetyje padėti mūsų 
vargstantiems broliams ir se
sėms Lietuvoje. 

Po Lietuvos Vyčių seimo šv. Mišių Šv. Jurgio bažnyčioje, š.m rugpjūčio 1 d., Philadelphijos arkivyskupas kardi
nolas Anthony Bevilacąua dalinasi mintimis su Lietuvos Vyčiu centro v-bos pirm. Jonu Mankum ir prelatu Algi
mantu Bartkum. Nuotr. RergLnos Juškaitės-Švobienės 

seseles Joanna Marie Shai-
niauskas — Šv. Kazimiero se
serų vienuolijos vardu. Istori
kas kun. VVilliam Valkavičius. 
27 kuopos dvasios vadas iš 
Nonvood, MA, pranešė apie jo 
naują neseniai baigtą trijų 
tomų veikalą, apie lietuvius 
kunigus dirbančius lenkų pa
rapijose. Trumpai apibūdino, 
kad istorijoje yra žymiai dau
giau vyriškos giminės šventų
jų vardais pavadintų bažny
čių, negu šventųjų moterų ar
ba Marijos vardais pavadintų 
bažnyčių. 

Mandatų komisijos praneši
mu, pirmajame posėdyje iš 
penkių rajonų 33 kuopų daly
vavo 104 asmenys. Jų tarpe 8 
Garbes nariai. 17 svečių ir 7 
Centro valdybos nariai. 

Posėdis baigtas malda, ku
rią sukalbėjo kun. Valkavi
čius. 

Vakare vyko susipažinimo 
vakaras — „Vasaros naktis 
Philadelphijoje" vyko Šv. Jur
gio bažnyčios kiemelyje. Po 
vaišių linksmavakaris — va
karonė su muzika ir šokiais. 
Nuotaika pakili, šokėjai įtrau
kė dalyvius šokti įvairius šo
kius ir kartu dainuoti. 

Ant ro j i suvaž i av imo 
d i e n a 

Penktadienį, liepos 30 d. šv. 
Mišias viešbutyje už mirusius 
Lietuvos Vyčius ir organizaci
jos rėmėjus aukojo prelatas 
Juozas Anderlonis ir kun. Al. 
Janiūnas . 

Po Mišių posėdį malda pra
dėjo prel. Juozas Anderlonis. 

..Pagalba Lietuvai" pirmi
ninke Regina Juškaitė-Švo-
bienė pranešė apie šio padali
nio praėjusių metų sėkmingą 
veiklą. Buvo išsiųsti 9-ni 40 
pėdų ilgio talpintuvai.kurių 
vertė siekė daugiau 5 milijonų 
doleriu. Buvo pasiųsti vaistai 
nuo tuberkuliozes, antibioti
kai, daugiau negu 1,200 pir
mosios pagalbos komplektų, 
55.000 dėžučių proteino gami
nių ir vitaminų. 14 klerikams 
buvo sumokėta metinė stipen-

Lietuvos Vyčių seimo iškilmingo pokylio metu prelatui Juozui Anrierloniui buvo įteiktas Garbes narystes meda
lis Iš k — Garbės narystes k-to pirm. Loretta Stukiene. Garbes narys Frank Petrauskas ir prel. Juozas An
derlonis. Nuotr. Reginos JuSkaitės-Švobienės 

Jonas Mankus 

Perskaityti raštiški sveikini
mai iš Stasio Lozoraičio fondo, 
Marijonų Tėvų kongregacijos 
provincijolo Donald S. Petrai
tis, Seselių pranciškiečių iš 
Pittsburgh, PA. RSRL (Reli-
gious Supporting Religious in 
Lithuania) ir iš Conception 
Abbey iš Missouri. 

Tolimesnėje posėdžio eigoje 
kultūros ir lietuvių kalbos 
komisijos pirmininkas, garbės 
narys muz. Faustas Strolia 
skaitė įdomią istorinės per
spektyvos paskaita apie Lietu
vos dvasinio gyvenimo pradžią 
nuo priešistorinių '.aikų iki šio 
tūkstantmečio pabaigos. Kal
bėjo apie protėviu tikėjimus. 
Apibūdino ir davė įdomių pa
vyzdžių ką Lietuvos žmones 
anksčiau garbino — perkūną, 
saulę, žemę ir 1.1. Sunku buvo 
įvesti katalikų tikybą- Pami
nėjo knygnešius, vaizdą moti
nos prie ratelio mokančios sa
vo vaiką skaityti. Baigdamas 
pabrėžė, kad turime būti išti
kimi Dievui ir mūsų tautai. 

Perskaičius įvairias rezoliu
cijas, posėdis baigtas malda. 
Šiame posėdyje dalyvavo 105 
asmenys iš 5 rajonų ir 35 
kuopų, jų tarpe 6 dvasininkai. 
11 Garbės narių, 23 svečiai ir 
8 Centro valdybos nariai. 

Popietinis, jau trečiasis šio 
suvažiavimo posėdis vėl pra
dėtas prel. Juozo Anderlonio 
malda. 

Iždo patikėtinis Richard 
Niedvares pranešė Vyčių or
ganizacijos nuosavybės būklę. 

Antrą paskaitą ir diskusijas 
pravedė Len Barkousky, Lie
tuvos Vyčių lietuvių reikalų 
komiteto pirmininkas. Tema 
— „Lietuvių ir lenkų santykiai 
nuo nepriklausomybės laikų. 
Atstovai ir svečiai buvo supa
žindinti su lenkų atstovais: 
Michael Blichasz, JAV lenkų 
kongreso pirmininku ir kitų 
lenkų organizacijų atstovais— 
Theresa Romanowski, Barba
ra Ilnicki ir Richard Klimek. 
Visi teigė, kad lietuvių ir 
lenkų ryšiai ir santykiai Penn-
sylvanijoje yra geri. Kartu 
bendradarbiauja. Dabar turi
me žiūrėti kas mus sieja, o ne 
kas skiria. Patyrėm, kad Len
kijoje gyvena, mokosi ir dirba 
lietuviai, taip pat, Lietuvoje 
gyvena nemažai lenkų. 

Posėdis baigtas malda. Ja
me dalyvavo 109 asmenys: iŠ 5 
raj. ir 36 kuopų, jų tarpe 11 
Garbės narių, 21 svečias ir 8 
Centro valdybos nariai. 

Vakare vyko kultūros vaka
ras — „Lietuvos aidai". Vieš
bučio salė pilna, šį vakarą su
sirinko daugiau negu 300 as
menų išklausyti programą, 
kurią atliko Kasinskų šeimos 
ir draugų sudaryta kaimo ka
pela". Programa įdomi, skam
banti įvairiais instrumentais, 
kanklėmis, pianinu ir daino
mis. Michael Dura gražiai ir 
jautriai padainavo kelias dai
nas. Šešių mergaičių kanklių 
grupelė nuotaikingai atliko 
savo programėlę. Baigiant, 
visi dalyviai ir programos atli
kėjai iš širdies gelmių dainavo 
„Lietuva brangi". Klausytojai 
sužavėti muzika ir daina ne
šykštėjo ilgų ir gausių plo
jimų. 

Trečioj i suvaž iav imo 
d i e n a 

Šeštadienį, liepos 31 d. pra
dėjom šv. Mišiomis už Lietu
vos žmones, aukotose prel. J. 
Anderlonio, prel. Algimanto 
Bartkaus, kun. Albino Janiū
no ir kun. VVilliam Valkavi-
čiaus. 

Ketvi'-tąjį seimo posėdį pra
dėjome prel. Anderlonio sukal
bėta malda. 

Gautas raštiškas sveikini
mas ses. Paulės, Nekaltai 
Pradėtos Marijos seserų vie
nuolijos vardu. 

Marytė Šepikaitė, C.V. pir
mininkės antroji pavaduotoja, 
perskaitė ir įteikė narystės 
žymenis. Buvo pasveikinta ir 
apdovanota nauja 157 kuopa, 
veikianti Lemont, IL, turinti 
138 narius. Š.m. balandžio 
mėn. Centro valdybos suva
žiavimo posėdyje, 157 kuopai 
buvo įteikta chartija. Šios kuo
pos prirašė daugiausiai naujų 
narių: 96 kuopa, Daytona, 
OH; 82 kuopa, Gary, IN; 144 
kuopa. Anthracite; 136 kuopa 
Hudson-Mohawk; 110 kuopa, 
Masbeth, NY; 7 kuopa, Water-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AlJTOt«eiJ0.NAMUSVBKATO6, 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

AganttsFrankZapotoirCm. Mgr. Auks* 
S. Kan* kaba iMtuvtikal. 

FRANKZAPOUS 
32061/2 Weat SGth Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773)661-6664 . 

Muzika vestuvėms Ir 
pokyliams! 

Tel. 708-267-1645; 
708-974-3919. 

Virginijus Švabas. 

Patirtį turinti diplomuota 
masažo specialistė daro 

masažą. 
Tel. 708-460-4044. 

L Salonas Orland Park, IL. 
Moteris ieiko darbo prižiūrėti 

vyresnio amžiaus žmogų ir 
gyventi kartu Floridoje. 

Skambinti Ginai, tel. 718-894-
2812. Palikti žinute. _ , 

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

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Internetiniai arba industriniai 
serveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos Programinė pagalba. 

Ifltemeto pajungimas. Intemetiniai 
puslapiai. Kreiptis: TeL 773-737-

6792; Fas. 815-461-8159; 
E-mail Loto2000@Yahooxom. 

bury, CT ir 133 kuopa, Los 
Angeles, CA. 

C. V. Ritualų komisijos pir
mininkė Clemencine Miller 
paskelbė 4-to laipsnio kandi
datus. 

Loretta Stukiene pranešė 
metinę fondo apyskaitą ir api
būdino šio padalinio praėjusių 
metų veiklą. Turi naują pro
jektą — religinio švietimo pro
gramą, kuri, kartu su LCRA, 
telks lėšas mokyklinių vaikų 
tikybos vadovėliams. Šiais 
metais buvo išleisti vadovėliai 
3-čios, 4-tos, 5-tos ir 7-tos kla
sių moksleiviams. Trūksta au
kų vadovėlių leidimui. 
133,600 vaikai registruoti šio
se klasėse. Vieno vadovėlio 
išspausdinimas tik 2 dol. Pra
šė visų paramos šiam projek
tui. Aukas galima siųsti: 
LCRA, 341 Highland Blvd, 
Brooklyn, NY 11207. Iš anksto 
dėkojama. L. Stukiene pas
kelbė ir rašinio konkurso 
laimėtojus: I-a vieta ir 300 
dol. premija Joann Antana-
vich, 144 kuopa Anthracite; 2-
tra vieta ir 200 dol. premija 
Nina Padalino — 24 kuopa, 
Chicago; 3-čia vieta ir 100 dol. 
premija John Baltrus. — 19 
kuopa, Pittsburgh, PA. 

Naujos Centro valdybos 
rinkimai 

Nauja 1996-97 m. Centro 
valdyba: 

Dvasios vadas — prelatas 
Juozas Anderlonis, Philadel
phia 3 kp; 

Pirmininkas — Jonas Man
kus, Binghamton 72 kp; 

I vicepirm. — Bernice Aviža, 
Hudson-Mohawk 136 kp; 

II vicepirm. — Marytė Šepi
kaitė, Los Angeles 133 kp; 

III vicepirm. (jaunimui) — 
Annamarie Berger, Dayton 96 
kp; 

protokolų sekretorė — seselė 
Joanna Shainiauskas, Chicago 
112 kp; 

finansų sekr. — Mark H. 
Bell, Dayton 96 kp; 

iždininkas — Richard Nied-

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

offc (773) 586-5959 
homc (708) 425-7160 
pagcr (708) 886-4919 

RIMAS L STANKŲ S 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

RIVFRDALE AUTOMOTIVE 
Transportuojame ir padedame parduoti 

naudotą auto. Pigiai parduodame issimo-
kejimui. remontuojame po avarijų: atsta-
tome auto geometriją, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui tel. 708-201-058*. 

ATTENT10N IMMIGRANTS1 
Canada is accepting applicants for 

Permanant Residence! 

For free mformation call: 

1-773-282-9500 
GTl conoanfng m immtgration to Canada 

www.redeusa.com 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidtngs", 

"sotfits", 'decks*. "gunars", plokšti 
ir "shingte" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, SBenata, tai. 630-241-1912.. 

Panevėžyje parduodamas 3 
kamb. labai gerai įrengtas naujo 

išplanavimo butas, arba 
neįrengtas 4 kamb. butas per du 

aukštus. Pasiteirauti: tel. 815-459-
4633, Birutė. a^., 

Needed floor cating laborers. 
Mušt have green card, own 

transportation. Some English 
prefered. Will train. 
Call: 630-969-4026. 

trVi? 

varės, Bridgeport 16 kp; 
iždo patikėtiniai — Paul 

Strolia, Lemont 157 kp. ir Wil-
liam Količius, Pittsburgh 19 
kp. 

Komisijos: 
Lietuvių reikalų — Leonard 

Barcousky, Pittsburgh 19 kp; 
Lietuvių kultūra/kalba — 

Faustas Strolia, Lemont 157 
kp; 

Ritualų — Clemencine Mil
ler, Bridgeport 141 kp; 

Stipendijų — Irena Gečaitė-
McCarthy, Dayton 96 kp; 

Ryšių su visuomene — Regi
na Juškaitė-Švobienė, Detroit 
102 kp.; 

Archyvų — Longinas Svel-
nis, Boston 17 kp; 

L.V. fondas — Loretta Stu
kiene, Newark 29 kp; 

Šv. Kazimiero gildija — An
ne Klizas Wargo, Anthracite 
144 kp: 

„Pagalba Lietuvai" — Ro
bert S. Boris, Detroit, 102 kp. 
ir Regina Juškaitė-Švobienė, 
Detroit 102 kp. 

Po to buvo priimamos rezo
liucijos ir sveikinimai. 

Mandatų komitetas pranešė, 
kad penktame posėdyje daly
vavo 11 Garbės narių, 7 dvasi
ninkai, 103 delegatai, 9 Cen
tro valdybos nariai, 22 svečiai, 
iš 5 rajonų ir 34 kuopų. 

Los Angeles 133-oji kuopa 
pasiūlė (ir buvo priimta) glo
boti 87-ąjį Lietuvos Vyčių su
važiavimą/seimą, kuris 2000 
m. rugpjūčio 27-31 d. vyks Los 
Angeles, CA. Suvažiavimas 
vyks Sheraton Universal vieš
butyje, šalia „Universal Stu-
dios". 

Malda ir Lietuvos Vyčių 
himnu oficialiai baigėme 86-
ąjį Lietuvos Vyčių suvažia-
vima/seimą. 

Vėliau seimo ruošimo komi
tetas suruošė pobūvį naujai 
išrinktai Centro valdybai ir 
garbės nariams. Po to viešbu
čio pokylių salėje vyko iškil
mingas seimo uždarymo poky
lis. 

(Nukelta i 5 osl.) 

http://www.redeusa.com


Rašyt Česlovas Grincevičius 

PRISIMENANT RAŠYTOJĄ 
ČESLOVĄ GRINCEVIČIŲ 

Prieš penkerius metus, 1994 
m. birželio 28 dieną, Čikagoje 
mirė Česlovas Grincevičius. 
Mirė rašytojas, redaktorius, 
bibliografas, mokytojas, veik
lus ateitininkas, Lietuvių 
fronto bičiulis ir, svarbiausia, 
— žmogus, kurio pėdos buvo 
giliai įsirėžusios lietuviškoje 
Čikagoje. Gimė 1913 m. sausio 
17 d. Vilkijoje, mokėsi Kėdai
nių ir Kauno Jėzuitų gimnazi
jose. Vytauto Didžiojo univer
sitete studijavo literatūros ir 
pedagogikos mokslus, dirbo 
universiteto bibliotekoje vedė
ju ir direktoriaus pavaduotoju. 
Vėliau Austrijoje nuo 1944 m. 
mokytojavo V. Krėvės lietuvių 
gimnazijoje. 1949 m. atvyko į 
JAV, daug rašė ir bendradar
biavo lietuviškoje spaudoje, 
daugelį metų buvo „Draugo" 
dienraščio pirmojo puslapio 
redaktorius, dažnai pavadavęs 
ir vyriausiąjį redaktorių. 

Pirmasis Česlovo Grince-
vičiaus novelių rinkinys „Vi
durnakčio vargonai" išėjo 
1953 m., po to pasirodė roma
nas „Geroji vasara" (1970 m.), 
jaunimui skirta knyga „Vys
kupo katinas" (1974 m.), no
velės „Vidudienio varpai" 
(1985 m.). Visi jo raštai yra 
nepaprastai turtingi savo giliu 
žmogiškosios dvasios gelmių 
atsiskleidimu. Savo kūryba 
Grincevičius daug bendradar
biavo įvairiuose literatūros al
manachuose ir antologijose. 
Kartu su Alina Skrupskeliene 
paruošė ir suredagavo šešis 
Juozo Brazaičio raštų tomus, 
spaudai parengė kelių autorių 
knygas. 

Nuo 1972 m. Česlovas Grin
cevičius buvo Čikagos Jauni
mo centre veikiančio Pasaulio 
lietuvių archyvo direktorius, 
pašventęs šiam reikšmingam 
darbui daug valandų savo lai
ko. Buvo itin veiklus ir daug 
dirbo ateitininkuose, ypač 
„Šatrijos" korporacijos eilėse, 
o taip pat ir Lietuvių Fronto 
bičiulių sambūryje. Talkinin
kavo 4 laisvę" žurnalui, daly
vaudamas redakcinėje kolegi
joje. 

Atsisveikinimas su a.a. Čes
lovu Grincevičium Čikagoje 
įvyko 1994 m. liepos 1 d., o už 
mėnesio velionio pelenai buvo 
iškilmingai palaidoti Vilniaus 
Antakalnio kapinėse. Atvežtą 
į Vilnių urną su Česlovo Grin-
cevičiaus pelenais pasitiko 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
atstovai. Urna buvo palydėta 
iki LRS rūmų, o iš ten perkel
ta į Vilniaus arkikatedrą, kur 
rugpjūčio 1 d. buvo atnašau

jamos iškilmingos šv. Mišios. 
Iš Katedros, lydint dideliam 
būriui jo draugų, kolegų ir ar
timųjų, velionio palaikai buvo 
palydėti į Antakalnio kapines. 
Nuoširdūs kalbėjusiųjų žo
džiai ir giesmių aidai atsisvei
kino su amžinai į Vilnių sugrį
žusiu Česlovu GrinceviCium. 

Po daugelio svetimuose 
kraštuose praleistų metų su
grįžo jis poilsiui į ramų Anta
kalnio pavėsį pasiklausyti sa
vo vidurnakčio vargonų ir vi
dudienio varpų; skambančių 
iš Vilniaus bažnyčių. Sugrįžo 
pasiklausyti jų — jo paties su
kurtų pasaulio didmiesčiuose, 
nors ir svetimuose, bet alsuo
jančiuose lietuviška dvasia. 
Tačiau mes, pasilikusieji, tiki
me, kad Česlovo GrinceviCiaus 
prisiminimas bus dar ilgai 
jaučiamas. Matysime jį vis dar 
vaikščiojantį Marąuette Parko 
gatvėmis, rimtai dirbantį 
„Draugo" redakcijoje, bekal
bantį Ateitininkų namuose, 
gražiojoje Michigan Dainavoje 
tebeskaitantį savo noveles. 
Per daugelį metų Čikagoje, Ci
cero ir kituose Amerikos mies
tuose įmintos jo pėdos dar il
gai neišnyks. 

Juozas Baužys 

KOSTĄ KLYBĄ 
PALYDĖJUS 

Koptas Klybas 

N*ew Yorko lietuviškoje ben
druomenėje ramiai gyveno 
elektros inžinierius Kostas 
Klybas. su savimi čia atsi
nešęs gana (domią bėglio isto
riją Gyveno toj miesto daly, 
kuri vadinas VVoodhaven. S.m. 
gegužės 26 d. netikėtai jis 
mirė I ligoninę buvo patekęs 
su pinučių uždegimu Ligą nu

galėjus, buvo perkeltas į sus
tiprėjimo skyrių. 

Ten įsikūręs, paprašė žmo
nos, kad ji atneštų reikmenų 
ir laikraščių. Tada prigulė pa
ilsėti. Greitai užmigo ir, deja, 
jau nepabudo. Artimuosius 
paliko skausmingame liūdesy. 
Liko žmona Rita Klybienė-
Kregždaitė, du sūnūs: Donal
das ir Robertas, sesuo dr. Vida 
Vambutienė. Liko ir jo elekt
ros inžinerijos darbai ir gana 
įdomi pasitraukimo iš Lietu
vos istorija. 

Kostas Klybas gimė 1921 m. 
kovo 12 d. Biržuose. Ten lankė 
gimnaziją ir ją baigė 1939 m. 
Kaune, V.D. universitete stu
dijavo elektros inžineriją. Ša
lia jos prie Kauno valstybinio 
teatro lankė dramos studiją. 
Jo šios studijos draugai buvo: 
Donatas Šulaitis, gyvenąs 
N.Y. artumoje, ir Vitalis Žu
kauskas, gyvenęs Woodhaven 
ir miręs 1997 m. 

Prasidėjęs pasaulinis karas 
Lietuvai atnešė okupacijas ir 
didelius vargus. Žmonės dai
rėsi, ar negalima pasitraukti 
iš tos vergijos. 

Tuo metu Kauno evangelikų 
reformatų klebonu buvo kun. 
Petras Dagys, prieš tai klebo
nu buvęs pajūryje — prie Pa
langos ir Šventosios. Ten jis 
pažino daug žvejų. Užkalbino 
vieną kitą ir taip sudarė ga
limybę laiveliais pasitraukti į 
Švediją. Ta galimybe ir pasi
naudojo Klybų šeima. Vienu 
laivu išvyko Kostas, jo sesuo 
Vida ir motina. Jie visi laimin
gai pasiekė Gotlando salą. Tė
vas plaukė kitu laivu. Jį paga
vo vokiečių karo laivas, inter
navo ir išgabeno į Vokietiją. 
Švedijoje esanti šeima dėjo di
deles pastangas išgelbėti tėvą. 
Tik talkinant Švedijos Rau
donajam Kryžiui, jam buvo 
leista išvykti pas šeimą. Šve
dijoje šeima praleido dvejus su 
puse metų. 

Tuo pačiu būdu kun. P. Da
gio rūpesčiu į Švediją pasi
traukė ir Kregždžių šeima iš 
Kauno. Jų dukra Rita jau 
draugavo su Kostu Klybu. 
Draugystę tęsė ir Švedįjoje. Iš 
ten visi stengėsi išvykti į Ame
riką. Susirado Amerikoje gi
minių ir su jų pagalba 1947 m. 
atvyko į New Yorką. 

Jadvyga Kregždienė buvo gi
musi Amerikoje ir maža par
vežta į Lietuvą. Ji greitai at
gavo pilietybę. Kosto dėdė gy
veno Amerikoje, Seattle mies
te. Jis pasikvietė Kostą, bet 
šis ten neįsikūrė ir greit grįžo 
į New Yorką. Gavęs stipen
diją, elektros inžinerijos studi
jas tęsė Wisconsin universi
tete. Mokėsi tik metus. Baigęs 
studijas, 1948 m. sausio 2 d. 
vedė Ritą Kregždaitę ir su ja 
kurį laiką gyveno Wisconsin. Į 
New Yorką atsikėlė 1953 m. 
Pradėjo dirbti American Elect
ric Power Service Corp. Dirbo 
28 metus. įstaiga 1981 m. 
išsikėlė į Ohio, bet Kostas liko 
New Yorke ir dirbo „Ebisco" 
bendrovėje, kuri planuoja ato
mines jėgaines. Iš tos ben
drovės į pensiją pasitraukė 
1986 m. 

Kaip elektros inžinieriaus jo 
darbo apimtis buvo plati. Pla
navo jėgaines, vadovavo staty
bos skyriui. Visa šeima New 
Yorke uoliai talkino evange
likų reformatų parapijos įkū
rimui, kai jos klebonu buvo 
kun. P. Dagys. 

Norėdamas geriau pailsėti 
gamtoje, Kostas Connecticut 
valstijoje buvo pasistatęs na
melį, kur praleisdavo savait
galius. Mėgo mediio darbus, 
mėgo tvarkyti namų vidų ir jį 
perstatyti. Gyvendamas tėvų 
paliktame name Woodhaven, 
namo vidų buvo per naują sa
vitai sukūręs, ir lankytojus 
stebino šie architektūriniai 
polėkiai. 

Jo tėvas buvo Biržų bur
mistras. Woodhaven jis mirė 
1966 m. gruodžio mėn. Motina 
mirė 1984 m. spalio mėn. 

Lietuvos Vyčių veikla 

LIETUVOS VYČIŲ 86-SIS 
SEIMAS 

(Atkelta iš 3 psl.) 

Iškilmingas pokylis 

Kiekvienas Lietuvos Vyčių 
seimas, baigus darbo posė
džius ir išrinkus naują Centro 
valdybą ateinantiems veiklos 
metams, švenčiamas iškilmin
gu pokyliu. Taip ir 86-jį šven
tėme šeštadienį, liepos 31 d., 
Sheraton Society Hill viešbu
čio pokylių salėje. 

Dalyvavo daugiau negu 300 
asmenų. Pokylį pasveikinimu, 
pradėjo seimo komiteto kopir-
mininkai John Mickunas ir 
Irene Ozalis. Nauja Centro 
valdyba buvo įvesta į salę ir 
kiekvienas buvo pristatytas 
dalyviams. 

Invokacyą sukalbėjo C.V. 
dvasios vadas prelatas Juozas 
Anderlonis. Po puikios vaka
rienės, Barbara Mickunas pri
statė Philadelphia miesto bur
mistrą Edward G. Rendell, ku
ris sveikino visus dalyvius ir 
prelatui kun. Juozui Anderlo-
niui įteikė dovanėlę. 

Irena Gečas-McCarthy, sti
pendijų komiteto pirmininkė, 
paskelbė ir išvardino 3 Lietu
vos vyčių stipendijas laimėju
siais asmenis — 3,000 dol. — 
Annamarie Sluzas Berger, 96 
kuopa, Dayton; 2,000 dol. — 
Donatas Katantas ir 800 dol. 
— Linda Pant, 96 kuopa, Day
ton. 

Lietuvos reikalų pirmininko 
Len Barkousky pristatytas 
„Lietuvos draugo" žymeniu 
buvo pagerbtas JAV Atstovų 
rūmų narys. Robert A. Borski 
už jo nuopelnus Lietuvai ir 
Lietuvos Vyčių organizacijai. 
Kongreso atstovas B. Borski 
laikė ryšius su lietuvių kilmės 
amerikiečiais. 1987 m., kai 
Lietuva šventė 600 Krikščio
nybės šventę, B. Borkski pa
siūlė rezoliuciją, kad Vilniaus 
katedra būtų grąžinta žmo
nėms, kaip šventovė, kur lie
tuviai galėtų garbinti Dievą. 
Jis, kartu su a.a. Jonu kardi
nolu Krol buvo pirmieji pasi
rašę tą peticiją. Neilgai tru
kus, katedros atstatymas pra
sidėjo. B. Borski rėmė įvairias 
rezoliucijas, prašant JAV pa
ramos Baltijos kraštų neprik
lausomybei, prašė, kad Balti
jos kraštai botų priimti į NA
TO ir Apsaugos sąjungą (de-

fense alliance). B. Borski mie
lai ir dažnai su žmona ir pen
kiais vaikais dalyvauja lietu
vių renginiuose Philadelphi-
joje. 

Loretta Stukienė pristatė už 
nuopelnus Lietuvos Vyčių or
ganizacijai ir Lietuvai į Gar
bės narystę šiame seime pa
keltą prelatą Juozą Anderlonį. 

Publikai buvo pristatyta 
1999-2000 m. Centro valdyba. 

Oficialioji pokylio dalis buvo 
baigta Centro valdybos pirmi
ninko Jono Mankaus žodžiu. 
Jis pareiškė nuoširdžią pa
dėką seimo rengimo komitetui 
už gražų priėmimą ir seimo 
ruošimą. 

Užgrojus orkestrui, buvo 
malonu pašokti, pabendrauti 
ir atnaujinti pažintis su seniai 
bematytais draugais. Atrodo, 
kad ne tik jaunimas, bet ir vy
resnio amžiaus žmonės links
minosi iki ankstyvo ryto. 

Suvažiavimą baigiant 

Sekmadienį, rugpjūčio 1 d., 
rytą po atsisveikinimo pus
ryčių šv. Mišios buvo aukoja
mos Šv. Jurgio bažnyčioje. 
Koncelebravo kardinolas arki
vyskupas Anthony Bevilac-
qua, prelatas Juozas Anderlo
nis, prelatas Algimantas Bart
kus ir kun. Albinas Janiūnas. 

Prieš šv. Mišias prel. J. An
derlonis vadovavo ritualui, 
įteikiant ketvirto laipsnio 
medalius: Aušrai Maknys, 3 
kuopa; Ann Mokcunas, 26 
kuopa; Ruth Serafinas, 26 
kuopa; Aldona Waska, 26 kuo
pa; Edward ir Francis Jackett, 
110 kuopa; Beatriče ir Wil-
liam Jasevricz, 136 kuopa; Al
fas Sukas ir dr. Aldona Valis, 
abu iš 147 kuopos. 

Po to buvo prisaikdinta nau
ja Centro valdyba. 

Kardinolas Bevilacąua gra
žiai lietuviškai pasveikino vi
sus dalyvius. Pagarbos ženk-
lan suvažiavimo komiteto ko-
pirmininkai John Mickunas ir 
Irene Ozalis įteikė kardinolui 
išaustą lietuvišką juostą. Mi
šias baigiant sugiedoti Tautos 
ir Vyčių himnai. 

Po šv. Mišių visi susibūrė 
bažnyčios kiemelyje oficialiai 
seimo nuotraukai. 

1999 metų seimas/suvažia
vimas buvo darbingas ir sėk
mingas. Pasimatysime atei
nančiais metais 87-jame sei
me, Los Angeles, California, 
rugpjūčio 27-31 d.! 

Regina Juška i te 
Švobienė 

DRAUGAS, 1999 m. rugpjūčio 18 d., trečiadienis 

Mielam broliui 

A. t A. 
ALGIMANTUI BRAŽĖNUI 

mirus, sesutes NIJOLĘ ir VIDĄ nuoširdžiai užjaučia 

Kauno Aušros" mergaičių gimnazijos 

klasės draugė Irena 

A. t A. 
ANTANUI MIKŠTUI 

mielam St. Petersburg vyrų dainos vieneto „Aidas" 
nariui, iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai PAULINAI, 
giminėms ir draugams reiškiame giliausią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

St. Petersburg vyrų dainos vienetas „Aidas" 

A. t A. 
ANTANINA VAIŠNIENĖ 

NAUJOKAITĖ 
Gyveno Pal. Jurgio Matulaičio namuose, Putnam, CT. 
Mirė 1999 m. rugpjūčio 12 d. 
Nuliūdę liko: sūnus Rimas Vaišnys ir duktė Vida 
Klemienė su šeimomis. 
Šv. Mišios už a. a. Antaniną bus atnašaujamos Pal. J. 
Matulaičio namų koplyčioje rugpjūčio 21 d., šeštadienį, 
10 vai. ryto. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už Velionę Antaniną. 

Nuliūdę: vaikai su šeimomis. 

Mielai Mamytei 

A. tA . 
JADVYGAI 

STRAVINSKIENEI 
į Amžinybę iškeliavus, liūdesio valandoje užjaučiame 
RITĄ PENČYLIENĘ, jos šeimą ir artimuosius. 

„Lietuvos Vaikų viltis" 

A. t A. 
Dr. JONEI MEŠKAUSKIENEI 

mirus, jos vyrą, mūsų ilgametį prietelių, dr. JUOZĄ 
MEŠKAUSKĄ, jų dukrą MARYTĘ ir sūnų JONĄ su 
šeimomis širdingai užjaučiame ir kartu liūdime. 

1 

Jurgis ir Regina Mikailos 

Seminole. Florida 

A. t A. 
Dr. JONEI MEŠKAUSKIENEI 

mirus, liūdesyje jungiamės su vyru dr. prof. JUOZU 
MEŠKAUSKU, dukra dr. MARUA ir sūnumi dr. 
JONU. Anūkams, giminėms bei artimiesiems reiškiame 
širdingą užuojautą. 

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjunga 

1 

Mylimai Motinai 

A. t A. 
JADVYGAI 

STRAVINSKIENEI 
mirus, mūsų mielą sesę, LSS Vyr. Skautininke v. s. fu. 
RITĄ PENČYLIENĘ ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Sofijos Čiurlionienės vyr. skaučių būrelis 

Kosto sesuo, biochemijos dr. 
Vida Vambutienė, gyvena 
Douglaston, N.Y. 

I emigrantų gyvenimą įsira
šo dar viena istorija. Diktato
rių siautėjimai sukėlė karus ir 

nekaltus žmones išbloškė iš 
tėvynės. Išblokšti jie nepra
žuvo — savo darbu ir talentu 
įsitvirtino naujuose kraštuose 
ir kūrė visiems reikalingas 
vertybes. p . j . 

PADĖKA 
A. t A. 

VYTAS JONUŠAS 
Jonušų šeima nuoširdžiai dėkoja visiems, 
paguodusiems mūsų liūdesio valandose, mirus 
brangiam Vyrui, Tėvui, Tėvukui, Broliui a. a. Vytui. 
Ačiū už gražias giesmes bažnyčioje, už jūsų rūpestingą 
dėmesį, maldas ir gėles. Ačiū visiems, pareiškusiems 
užuojautą raštu ir žodžiu. 
Dievo palaima telydi jus visus! 

Dėkinga Marcelė Jonušienė ir šeima. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Ar įsivaizduojate „Drau
go" vasaros šventę, vyksian
čią rugpjūčio 22 d., be links
mosios loterijos? Net neabejo
kite, ji tikrai bus! O kad lai
mėjimų atsirastų, pasirūpino: 
Algis Steikūnas, Karolina 
Kubilienė, Gediminas Bis-
kis, Zelma Malinauskas, 
Kazė Brazas, Viktorija Ku
dirkienė, Leopoldas Ja-
selskis. Ramunė Kubiliūtė, 
Vanda Urbonienė, Anna 
Kuliešienė ir Valteris Bea
ri i kas. 

Hamiltono dramos teat
ras „Aukuras" rugsėjo 12 d., 
sekmadienį. 12 vai. Pasaulio 
lietuvių centre (Lietuvių fondo 
salėje •• vaidins Stasio Lau
ciaus keturių veiksmų vaidini
mą .,Ponios Žydrienės bendra
butis?*. Spektaklio režisiere -
Elena Dauguvietyte-Kudabie-
nė. Teatras švenčia savo 50 
metų veiklos sukaktį. Susiti
kimą rengia PLC renginių ko
mitetas. 

Šv. Mišios už a.a. Vandos ir 
Juozo Kulikauskų. Aleksan
dro Kulikausko ir Kazimieros 
Romeiko sielas bus laikomos 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje (Marųuette Parke) rug
pjūčio 21 d., šeštadienį, 5 vai. 
p.p. Šiais metais sukanka 20 
metų nuo Vandos Kulikaus
kienės mirties. Kviečiame 
draugus ir pažįstamus apsi
lankyti ir pagerbti šviesų Ku
likauskų ir K. Romeikos atmi
nimą. 

Rugpjūčio 21 d., šeštadie
nį. 10:30 vai.r. prie Šv. Šeimos 
vilos (123rd and Will Cook 
Road. Lemont, IL) vyks dviejų 
naujų pastatų žemės prakasi
mo ceremonija. Bus statomi 
vyskupo Timothy J. Lyne var
du pavadinti globos namai, 
skirti į pensiją išėjusiems ku
nigams apsigyventi, ir naujoji 
Šventosios šeimos vila (The 
New Holy Family Villa). Ce
remonijos vyks rugpjūčio 21 
d., šeštadienį. 10:30 vai.r. prie 
Šventosios šeimos vilos (Holy 
Family Villa, 123rd ir VVilf-
Cook Road, Lemont. IL). 

Neatsisakykite dalyvauti 
Lietuviškoje šokių dienoje 
("Lithuanian Day Dance";, 
kuri vyks rugpjūčio 20 d., 
penktadienį, pietinėje Čikagos 
pusėje (6117 S. Kedzie Ave)! 
Renginys prasidės 12:30 vai., 
šokiai - 1 vai.p.p., visą dieną 
jus linksmins Joe Pat orches
tras, garuos lietuviškas mais
tas ir skaniosios bandelės su 
lašinukais! Galima atvykti su 
tautiniais drabužiais. Įėjimas 
- nemokamas. Tel. 312-747-
0440 ir 312-744-0323. 

Illinois Lietuvių Respu
blikonų lygos metinė ge
gužinė sekmadienį, rugpjū
čio 29 d. vyks Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Pradžia 
1 vai. p.p. Visi kviečiami. Bus 
įdomi programa ir malonus 
pabendravimas su draugais ir 
pažįstamais. 

Pedagoginis lituanisti
kos institutas, veikiantis 
Jaunimo centre, Čikagoje, 
naujuosius 1999-2000 mokslo 
metus pradės š.m. rugsėjo 11 
d., 9 vai. ryto. Jaunuoliai ir 
jaunuolės, baigę lituanistines 
mokyklas JAV-se ar 9-10 kla
ses vidurinės mokyklos Lietu
voje, raginami lankyti PL ins
titutą. Čia ne vien pagilinsite 
lituanistines žinias, bet taip 
pat sutaupysite laiką ir lėšas 
studijuodami universitetuose, 
nes baigusiems Pedagoginį li
tuanistikos institutą JAV 
mokslinės institucijos duoda 
nemažai kreditų. Tėvai, žino
dami koks brangus dabar 
mokslas universitetuose, turė
tų atkreipt į tai dėmesį ir pa
raginti jaunimą stoti į PL in
stitutą. Informacijai tel. 773-
847-1693. 

St. Džiugo fondui, esan
čiame Raseinių viešojoje bib
liotekoje, šiomis dienomis bu
vo nusiųsta daugiau kaip 200 
svarų knygų ir periodinių 
spaudos leidinių, kuriuos pa
dovanojo viena šeima Čikagoje 
(J.M.), prašiusi jų pavardės 
neskelbti. S. Džiugas knygas į 
Lietuvą išsiuntė per ..Trans-
pakr' bendrovę. 

SIŪLYKITE 
KANDIDATUS 

JAV LB Kultūros taryba tę
sia gražią tradiciją ir kasmet 
pagerbia mūsų išeivijos kultū
ros darbuotojus. Kandidatus 
premijų komisijoms siūlykite 
iki rugsėjo 15 d. 

1. Muzikos premijos komisi
jos pirmininkė 

Rita Kliorienė 
24985 Pleasant Trail 
Richmond Heights, OH 

44143 
2. Dailės premijos komisijos 

pirmininkė 
Victoria Matranga 
201 N. Elmwood 
Oak Park, IL 60302 
3. Žurnalisto-spaudos dar

buotojo komisijos pirmininkas 
Cezaris Surdokas 
6244 Gilston Park Rd. 
Baltimore. MD 21228 
4. Radijo premijos komisijos 

pirmininkas 
Vytautas Šeštokas 
127 S. Clark Dr. 
Los Angeles, CA 90048 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininke 
BIBLIOTEKAI 
REIKIA ŽINIŲ 

Lietuvos Nacionalinė M. 
Mažvydo biblioteka spaudai 
baigia rengti išeivijos knygų 
bibliografiją. Biblioteka yra 
gavusi tris knygas, kurių au
toriai yra pasirašę slapyvar
džiais, o tikrosios jų pavardės 
nėra žinomos. 

1. ..Gintaro pasakos", Teta 
Rūta, Adelaidė. 1951 m. 

2. ..Godos". Litą Lanka. Či
kaga. 1970 m. 

3. .,Iš gyvenimo nuotrupų" 
(eilėraščiai:. Mama Ada, Či
kaga, 1984 m. 

Prašome skubiai atsiliepti 
tikruosius autorius arba lei
dyklas, kurios tuos leidinius 
spausdino. Asmenys žiną ar 
galį suteikti bent kokią infor
maciją, skambinkite St. Džiu
gui. Lietuvių rašytojų draugi
jos valdybos nariui, tel. 708-
423-1681. 

Beverly Shores (Indiana) 
lietuvių klubas ruošia linksmą 
gegužinę, kuri vyks rugpjūčio 
29 d., sekmadienį, 1 vai.p.p. 
Lituanikos parke (Beverly 
Shores). Šioje gegužinėje lau
kiame narių ir svečių - iš arti 
ir iš toli. 

Ifgjk ŽVAIGŽDUTE 
i^^^p Ji ** Įsteigta Lietuvių Mokytąją Sąjungos Čikagos skyriaus 

„Išausk. sesele, lelijėles, tau išdailinsiu skrynele tulpelėmis. 
Tėvukas išdrožinės :::o<iiutei varpstelį ąžuolų lapeliais". 

Piešė dai l . J . Paukšt ienė 

įkysi 
sikagos lituanistine rrv>kvkl.v :šmi>k-i:e t;ii(! p\.ikiai uiaiguCiua 'I i/yti. kaip juos dažė buvę mo-

rokėliai su mokytoja Renata Butauskiene. Čikagos ;:::i mistinės mokyklos mokslo metai prasidės 
rucsejo 11 d. Registracija - 8 30 va'. - . 10 vai r -• Mi>:o* •,•".. įezuibj koplyčioje. 

m 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninku 

4536 W 63th Street 
Ohiaųio. IL 60629 

Skernai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 77S-M4-O100 

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtNAS 
S436 SPulaato Rd.. OicSRO, n. A0S29 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Piniqai, siuntiniai, 
pors ikraustymas i l i<'luv,i 

per TRANSPAK 
(nMif).i Or.iii'jo p.ivl.iN'i 

Darbo v.il '> S k,iM)nn \< \M '> 2 
Tel. 1 77$ 858 10SO 

Advokatu Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminaline* bylos 

CS47 8JEedsie Arame 
Chleago, IL 0 0 0 9 
TeL 773-776-8700 

ToOfree 24 hr. 888-778-6742 
Darbo T»1. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Seitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

• A. a. Akvilė Gražul i s 
Karklius, Clcveland. OH, at
minimą pagerbdama Erika 
Stephens (Steponavičius), Rich-
monds Hts, OH, aukoja Lie
tuvos vaikams $20. Reiškiame 
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojai dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globa", 
2711 West 71 st Street, Chi-
cago, IL 60629. s*** 

ai?-

Redaguoja J.r:ačax. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

taip mažai turiu laiko jį pri
žiūrėti. 

Lina Maciūnaitė 

Mano kišeniniai turtai yra 
Šiukšlės. Aš jas visur nešiojuo
si, nes retai kur randu šiukš
lių dėžę. Nešioju kramtomo
sios gumos popieriukus, kai 
pasidalinu guma su draugė
mis. 

Nešiojuosi ir pinigų, bet ne
daug, nes kas nors gali pavog
ti. 

Rūta Bagdonavičiūtė 

Mano kišeninis turtas yra 
„Nano* šuniukas ir šiukšlės. 
Rytais aš įdedu .Nano" šuniu
ką į kairiąją kišenę, nes man 
reikia jį maitinti per visą die
ną, šiukšlės randa vietos de
šinėje kišenėje. Jas čia laikau, 
kai neturiu kur kitur jų pa
dėti. Dažnai vakarais jas iš
metu. Man patinka laikyti 
„Nano" šuniuką, bet ne šiukš
les. 

Gaja Stirbytė, 
Visos Philadelphijos Vinco 

Krėvės lit. m-los mokinės 
(„Bitutė") 

LAIŠKAI KARALIUI 
MINDAUGUI 

Mielas Mindaugai, 
Mano vardas yra Joana 

Orentaitė. Aš gyvenu Ameri
koje ir esu 12 metų amžiaus. 
Esu septintame skyriuje. Nors 
aš gyvenu Amerikoje, aš lan
kau lituanistinę mokyklą. Čia 
aš išmokstu apie Tave ir se
novės Lietuvą. Mokaus apie 
visus kitus Lietuvos valdovus. 

Ačiū labai už viską, ką tu 
gero padarei Lietuvai. Aš ma
nau, kad Lietuvai yra geriau, 
kad jis yra vienas kraštas. Aš 
labai patenkinta, kad esu ka
talikė. Jei tokia nebūčiau, nie
kada nebočiau sutikusi savo 
draugių katalikiškoje mokyk
loje. 

Aš stengsiuosi ir dirbsiu, 
kad padėčiau Lietuvai. Aš 
amerikiečiams pasakysiu, kad 
aš esu lietuvaitė. Aš jiems pa
aiškinsiu apie Lietuvą ir jos 
kultūrą. Jau daug vaikų moka 
margučius marginti kaip lie
tuviai. 

Tad ačiū dar kartą už viską, 
ką tu padarei Lietuvai. 

Joana Orentaitė. 
Jūs sujungėte Lietuvą, kad 

ji būtų stipresnė. Ačiū, kad 
priėmėte krikštą ir apkrikš
tijote Lietuvą. Aš stengsiuds 
išmokti geriau kalbėti ir skai
tyti lietuviškai. Aš padėsiu 
savo giminėms Lietuvoje. 

Katarina Slavikai tė, 
Abi Baltimorės Karaliaus 

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

PAGALVOKITE NR. 11 
ATSAKYMAI 

1. Lietuvos Kuršių nerijos 
kopos yra aukščiausios Euro
poje. Jų aukštis siekia 69 me
trus (L.E. Boston, 1958). 2. 
Lietuva turi Kuršių marias ir 
Kauno marias; turi Baltijos 
jūrą ir Jūros upę, kuri įteka į 
Nemuną į rytus nuo Tilžės už 
12 km. 3. Kuršių marių gylio 
vidurkis yra 3.7 metrų. Marių 
pietuose siekia iki 6 m, o žio
tyse apie 7.5 m (L.E. Boston, 
1958). 4. žirklės. 5. Netepti 
ratai. 6. A. Vienas yra nelygi
nis, visi kiti skaičiai yra lygi
niai. B. Tik šikšnosparnis yra 
naktinis gyvulys. C. Visos vie
tovės priklauso Airijai, išski
riant Londonderry, kuri pri
klauso Šiaurinei Airijai, esan-

MANOJ1 ŽEME 

Bėga vingiuodamas kelias 
Per'Teviškės klonius 

plačius, 
Žalios lankos, kalnai ir 

kalneliai, 
Čia ir oras toks tyras, 

svaigus. 

Štai Nevėžis slėniu 
vinguriuoja 

Nebetilpdamas savo vagoj, 
Jam pakrančių žilvičiai 

pamoja, 
Atsispindi dangus sietuvoj. 

Čia miškai, žaaas javas 
siūruoja 

Ir padangės žydra spalva. 
Tai graži ir miela šita 

žemė — 
Tai manoji šalis Lietuva. 

Vilius Danyla 
Vilkyčiai. Šilutės rajonas. 

JUODOJO KASPINO 
DIENA 

Rugpjūčio 23-čioji vėl mums 
primena Lietuvos liūdnus įvy
kius, kada du diktatoriai nu
tarė pasidalinu tai. kas jiems 
nepriklauso. Nuo tos slaptos 
sutarties pasirašymo, prasi
dėjo rusų ir vokiečių okupaci
jos Lietuvoje. Ilgiausiai užtru
kusi rusų okupacija pareikala
vo trečdalio Lietuvos gyven
tojų aukų. Taip pat morališkai 
sužalojo daugelį išlikusių lie
tuvių. Tos visos bėdos, kurios 
šiandien lietuvius spaudžia, 
yra juodojo kaspino dienos pa
dariniai. Duok Dieve, kad vis
kas greičiau pasibaigtų! 

Redaktorius 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Žmogus nori mylėti ir būti 
mylimas. Tai yra ne proto, o 
širdies reikalavimas. JŠirdis 
turi savo teises, kurių protas 
nepažįsta", pasakė filosofas 
Pascal. Jau 3-4 metų vaikas 
įgyja palinkimą į žiaurumą. 
Žmogus nori mylėti ką nors 
absoliutiškai vertinga; tatai 
verčia jį vienaip ar kitaip ieš
koti Dievo, kaip pvz. ištroškęs 
žmogus ieško gėrimo savo 
troškuliui patenkinti. Žmogus 
niekada netrokšta to, ko gy-*. 
venime nėra. Jei žmogaus sie
loje yra Dievo troškimas, tad 
turi būti tai, kas jo troškulį 
gali patenkinti. Dvasinį žmo
gaus troškulį gali patenkinti 
Kristus. Jo meilė žmogui, kaip 
laisvam ir geros valios asme
niui. Kristus yra tobula meilė; 
tad kas nuo Jo meilės traukia
si, tas pats savo sielai daro be
galinę žalą, rodo savo žiauru

mą ir netenka egzistencialinio 
tikslo. Kam egzistencijos tiks
las yra mylėti Dievą ir būti Jo 
mylimam, tam lengviau išgy
venti gyvenimo nemalonumus 
ir fizinius kentėjimus. 

Iš mūsų individualių savy
bių susidaro mūsų tautos cha
rakteris; juk tauta yra kolek
tyvi ir taip pat vienkartinė bei 
nepakeičiama individualybė. 
Mūsų tauta, kaip kolektyvi in
dividualybė, myli Dievą. Die
vas yra žmogaus dvasinio gy
venimo pagrindas ir pagrin
dinis jo egzistencijos tikslas. 

Juozas Gobia, 
Pedagogas, rašytojas 

SENELIO ŽVĖRIUKAI 
(Lietuvių liaudies 

mitologija) 

Vienas žmogelis pirko kiau
lę. Vežas jis tą kiaulę ir mato, 
kad ugnelė kūrenas. Jis rik
telėjo. Niekas nieko. Prieina 
artyn — kad ugnelė kūrenas 
ir senelis sėdi, o vilkų aplink 
apgulę! Kai tas žmogelis pri
siartino, vienas vilkas pasikė
lė, o senelis pagrasino, kad 
nesikeltų. Jis pagarbino tą 
senelį. Tas senelis ir sako: 

— Tu veži mėsą parduoti. 
Tai dabar tu ta mėsa pašerk 
mano žvėriukus. 

Jis privažiavo, arklys atėjo 
— nebijo. Ir pradeda jis dalyti, 
pjaustyti tą kiaulę. Pjaustė 
pjaustė ir dviem pritrūko. O 
jis kelionėn buvo pasiėmęs 
valgyti, tai ir tą savo valgį 
tiems vilkams atidavė. Tada 
tas senelis pasakė: 

— Dabar aš tau duosiu du 
sargus — du vilkus, ir kur jie 
eis. tai paskui juos važiuok. O 
kur jie atbėgs ir pradės kaps
tyti, tai tu tenai pakas k ir rasi 
pinigų — ir tau bus užmokėta. 
0 dabar dėkui, kad juos pa
vaišinai. 

Tie vilkai bėgo, o tas žmogus 
nuvažiavo paskui juos. Vilkai 
sustojo ir pradėjo kapstyti. Jis 
sustojo, nuėjo ir išsikasė ka
tilėlį pinigų. Ir prasigyveno iš 
jų. Taip jam buvo gerai užmo
kėta. 

Pasakoja, kad tas senelis bu
vęs šventas Petras, kuris glo
boja vilkus. 

KIŠENINIAI TURTAI 

Mano kišeninis turtas yra 
elektroninis „gyvuliukas". 
Man reikia tą gyvuliuką" val
gydinti, nuvesti pas veterina
rijos gydytoją, išmaudyti, pa
guldyti, su juo pažaisti, taip, 
kaip su tikru vaiku pasielgti. 
Aš jį nešioju, kad nenuobo
džiaučiau. Aš dažnai nešuosi 
gyvuliuką į mokyklą, nes ki-

čiai anglų administracijoje. D. 
Visi anglų karalių vardai, 
išskiriant Walter. E. Tik vie
nas ančiasnapis yra kiauši
nius dedantis gyvulys. 7. Pie
šinėlyje matomas daiktas yra 
senoviškas bičių avilys, nau
dojamas seniau Lietuvoje. 8. 
Paryžius pastatytas ant Senos 
upės krantų. 

PAGALVOKITE NR. 12 
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1. Kokio ilgumo yra jūros til
tas Palangoje? 2. Kelios yra 
Lietuvoje upės, kurių vardas 
Šventoji? 3. Koks kompozito
rius yra JAV kariškų maršų 
.karalius"? Atsiuntė kun. dr. 
E. Gerulis. 4. Dvi geldelės, 
dvi pliauskeles (suskaldytos 
medžiagos gabalai), dvi valgo
mos, dvi žemėn metamos. 5. 
Dvi seselės per kalnelį nesuei
na. 6. (Kryžiažodis). Kas šių 
knygų autoriai: 1. „Nemune, 
Nemunėli*. 2. „Aukštųjų Ši
monių likimas". 3. „Pro vai
kystės langą". 4. „Katulis". 5. 
„Svirplio muzikanto kelionės". 
6. „Baltaragio malūnas". 7. 
.Būrimas obuolio sėklom". 8. 
„Tomo Sojerio nuotykiai". 9. 
„Be šeimos". 10. „Ronja, plėši
ko duktė". 11. „Smarkuolė 
Gilė Hopkins". 12. „Per Šaltį ir 
vėją". 13. „Tikiu, Viešpatie". 
14. „Kristaus legendos". 15. 
„Maištininkas". 16. „Oliveris 
Tvistas". Sudarė K klasės mo
kinė Jūratė Pagirskaitė iš 
Jiezno kolonijų kaimo, Prienų 
rajono. 7. Taškų vietoje įrašy
kite raides. Pirmoje eilutėje 
žemyn turite gauti žymaus 
Lietuvos poeto vardą. L... Ne
muno intakas. 2.... Prof. St. 
Šalkauskio gimtasis miestelis. 
3.... Nedidelė upė prie Jurbar
ko. 4.... Kalnas prie Nemuno, 
ant kurio lietuviai švęsdavo 
Jonines. 5.... Tulpėmis pasižy
minti Europos valstybė. 6.... 
Istorinis Lietuvos miestas, bet 
dabar nepriklausantis Lietu
vai. 7.... Žymus Lietuvos isto
rikas (miręs). 8.... Žymi Lietu
vos didikų giminė, žinoma 
istorijoje. 8. Mazurka yra 
paukštis, šokis ar jaučių trau
kiamas vežimas. 

— Senutėli, o už ką gi gand
ras taip varles vanoja? 

— Matai, Juozuli, po balas 
bebraidžiojančiam gandrui jos 
padus kutena. Tad raudonko-
jis raudonsnapis nori jas iš
rankioti iš balų. 

— Senutėli, o kurgi pasakų 
šalis? 

— Pasakų šalis — ne viena. 
Kiekvienam vaikeliui — sava 
pasakų šalelė. 

— O į ką panaši manoji pa
sakų šalis? 

— \ saldų sapną. 
Leonardas Gutauskas 


