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Seimas pritarė sovietų 
padarytos žalos išieškojimui 

Vilnius, gegužės 16 d. 
(Elta) — Antradienį Seimas 
pritarė pirmininko Vytauto 
Landsbergio parengtam įsta
tymo projektui J)ėl SSRS 
okupacijos žalos kompensavi
mo". Už šį dar iki pateikimo 
opozicijos kritiškai vertintą 
projektą balsavo 54, prieš 
buvo 12 ir susilaikė 10 parla
mentarų. 

Pristatydamas įstatymo pro
jektą, Seimo vadovas priminė, 
kad „artėja 60-ųjų metinių su
kaktis, kai Sovietų tankai per
važiavo Lietuvos sieną ir 
užėmė visoj Lietuvoj tas vie
tas, kurias nurodė Maskva, 
padėties šeimininkė, okupuo
janti valstybė". 

Pasak V. Landsbergio, pa
grindinis jo teikiamo projekto 
tikslas — apibrėžti Lietuvos 
suverenias teises ir užsienio 
politikos uždavinius, siekiant, 
kad būtų atlyginta žala, pada
ryta valstybei ir jos gyvento
jams per SSRS 1940-1990 
metų okupaciją ir aneksiją. 
Žalos kompensavimas, kaip 
konkretus valstybės siekis, 
anot projekto autoriaus, re
miasi tarptautine teise ir Lie
tuvos piliečių valia, kuri buvo 
pareikšta 1992 m. birželio 
14 d. referendume. 

Tuomet Lietuvos piliečiai 
pasisakė už svetimos kariuo
menės išvedimą bei Lietuvos 
valstybei padarytos žalos atly
ginimą. Pirmasis įpareigoji
mas įvykdytas. Tačiau, pasak 
V. Landsbergio, antruoju 
klausimu niekas nepadaryta, 
jokių žalos atlyginimų pasiū
lymų nesulaukta. Todėl, jo 
nuomone, Lietuvos pusei rei
kia imtis teisinio problemos 

sprendimo juo labiau, kad yra 
tarptautiniai Rusijos įsiparei
gojimai, duoti stojant į Euro
pos Tarybą. 

Įstatymo projekte nurodo
ma, kad kiekviena Lietuvos 
vyriausybė privalo tolydžio 
siekti, kad Rusijos Federacija, 
kuri pasiskelbė ir yra pri
pažįstama SSRS tarptaut inių 
reikalų perėmėja, kompen
suotų Lietuvos žmonėms ir 
valstybei Sovietų Sąjungos 
okupacijos metu padaryt;} ža
lą. Vyriausybė taip pat įpa
reigojama steigti žalos kom
pensavimo fondą, nustatyt i jo 
teisinį statusą ir kreiptis į Ru
sijos Federacijos vyriausybe 
dėl atitinkamų lėšų skyrimo 
tremtinių ir jų palikuonių 
grįžimui į Tėvynę, kaip tai nu
matyta Rusijos įsipareigoji
muose. 

Įstatymo projekte ta ip pat 
suteikiama teisė vyriausybei 
didinti Rusijos karinių ir pa
vojingų krovinių pervežimo 
per Lietuvą įkainius ir iš šių 
lėšų daryti žymius atskai ty
mus į okupacijos žalos kom
pensavimo fondą tol, kol Lie
tuvai tapus NATO nare , 
NATO susitars su Rusija dėl 
visų šio pobūdžio t ranspor to 
sričių. 

Parlamentarai iš opozicijos, 
pateikiant projektą, spėjo, kad 
jis — specialiai paruoš ta 
„dovanėlė", artėjant birželio 
mėnesį prezidento vizitui į 
Maskvą, kad tai noras su
pančioti būsimoms vyriausy
bėms rankas, stebėjosi, kodėl 
toks projektas parengtas bai
giantis šiai Seimo kadencijai, 
o ne per trejus ankstesnius 
konservatorių valdymo metus . 

Ministro ir ambasadoriaus 
ginčas — rinkiminiai „triukai" 
Vilnius , gegužės 15 d. britų dėmesį patraukusio 

(BNS) — Lietuvos parlamen- nesusipratimo ministro vizito 
tarai ėmėsi gilintis į ministro į Londoną metu nebuvo. „Kai 
ir ambasadoriaus nuomonių kurie interpretacijos niuansai 
išsiskyrimą, ir tai, stebėtojų draugiško pokalbio priešpiečių 
vertinimu, byloja apie jau metu per tokius vizitus nėra 
prasidėjusias artėjančių Sei- neįprasti", sakė Lietuvos am-
mo rinkimų politines grum- basadorius. 
tynęs. 

Praėjusią savaitę Londone 
viešint Lietuvos finansų mi
nistrui Vytautui Dudėnui, Di
džiosios Britanijos pareigūnų 
akivaizdoje įvyko jo ginčas su 
Lietuvos ambasadoriumi Jus
tu Vincu Paleckiu; ministro ir 
ambasadoriaus nuomonės Lon
done išsiskyrė, vertinant už
sienio politikos tikslus. 

Anot šaltinių, ambasadorius 
J . V. Paleckis sumenkino 
NATO integracijos svarbą pa-

Kaip žinoma, stojimas į 
NATO ir ES bei geros kaimy
nystės santykiai yra trys pa
grindiniai lygiaverčiai Lietu
vos užsienio politikos siekiai. 

BNS žiniomis, pirmadienį 
Vilniuje šį Londono atvejį, da
lyvaujant V. Dudėnui, užda
rame posėdyje svarstė parla
mentinis Užsienio reikalų 
komitetas (URK). Jo pirminin
kas Audronius Ažubalis, fi
nansų bei užsienio reikalų 
ministrai V. Dudėnas ir Algir-

lyginti su Europos Sąjungos das Saudargas sakė posėdžio 
integracijos reikalais. Mini- nekomentuosią. 
stras V Dudėnas buvo nepa
tenkintas tokiu vertinimu. 
Tačiau pasak paties ambasa
doriaus J. V. Paleckio, jokio 

* Kadenciją baigęs pre
z i d e n t a s Algirdas Brazaus
kas sutiko tapti LDDP ir So
cialdemokratų partijos (LSDP) 
koalicines tarybos garbės pir
mininku, šeštadieni pranešė 
LDDP pirmininkas Česlovas 
Juršėnas ir Socialdemokratų 

BNS žiniomis, URK buvo 
svarstoma galimybė iškviesti 
ambasadorių į Vilnių ir pa
prašyti jo paaiškinimo. 

Šaltinių nuomone, šiam 
ministro ir ambasadoriaus 
nuomonių apsikeitimui gali 
būti bandoma suteikti politinį 
atspalvį pneš šį rudenį 
įvyksiančius Seimo r inkimus. 

Kovo 11-šios Akto signata
ras J V. Paleckis iki paskyri -

partijos pirmininkas Vytenis mo Lietuvos ambasadoriumi 
Andriukaitis. Pasak Č. Jurše- Jungtinėje Karalystėje buvo 
no, tai, kad A. Brazauskas su
tiko tapti garbės pirmininku, 
byloja apie jo grįžimo į politi
nę areną įteisinimą. V And
riukaitis A. Brazausko spren
dimo siūlė nevadinti grįžimu, 
nes, pasak jo, baigęs kadenciją 
prezidentas iš politikos niekur 
nebuvo pasitraukęs. <BNS> 

Gegužės 14 dieną Lietuvos berniukų ir jaunuolių choras „Aži mkas" pa
minėjo savo veiklos 40-metį, o Vilniaus „Ąžuoliuko" muzil. - mokykla 
šventė 20 metų jubiliejų. Ta proga Lietuvos menininkų rūmu -e buvo su
rengtas koncertas-susitikimas „Ąžuoliukui-40"\ į kurį susirir. s nemažas 
būrys dešimtmečių bėgyje šiame chore dainavusių dainininkų -cultūros ir 
meno veikėjų, svečių iš užsienio 

Nuotr.: Dabartiniai ir buvę „ąžuoliukai" po koncerto. C! ro ženklą 
laiko jo vadovas Vytautas Miškinis. Vladimiro Guievkia. Eita) nuotr 

Pramonininkai rengiasi lito 
atsiejimui nuo dolerio 

rė Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šar
kinas, pateikęs įtikinamų ar
gumentų dėl lito ateities. 
„Jokių skubotų ir neapgalvotų 
žingsnių, reaguojant į laiKinus 
euro ar kitų valiutų kursų 
svyravimus Lietuvos bankas 
nedarys. Visi sprendimai dėl 
lito persiejimo su kita valiuta 
ar kiti pasikeitimai bus orien
tuoti į ilgalaikę perspektyvą ir 
priimti kitų metų antrąjį pus
metį. Apie tai bus informuota 
iš anksto", pažadėjo R. Šar
kinas. Jo teigimu, šiuo metu 
valstybinės valiutos atsargos 
yra pakankamos, ji yra pa
dengta 150 proc. aukso ir kito
mis atsargomis. 

Bankininkai ir pramoninin
kai susitarė diskusijas dėl va
liutų kursų ir eksporto skati
nimo sąlygų tęsti, nes laiko iki 
naujo lito statuso liko ne tiek 
jau daug. 

prezidento Algirdo Brazausko 
patarėjas užsienio politikos 
klausimams. Anksčiau J . V. 
Paleckis buvo socialdemo
kratų partijos narys. Londone 
J. V. Paleckis dirba ketvir tus 
metus. 

Neoficialiomis žiniomis, jo 
vardas tarp socialdemokratų 

Vi ln ius , gegužės 16 d. 
(Elta) — Lietuvos pramoni
ninkų konfederacija (LPK) jau 
rengiasi būsimam lito kurso 
atsiejimui nuo JAV dolerio, 
kuris nuo pat valstybinės va
liutos įvedimo pradžios nomi
nalia verte buvo susietas san
tykiu 4:1 ir iki šio laiko 
nesikeitė. Dėl šio pastovumo, 
jo teigiamų ir neigiamų pasek
mių Lietuvos ūkiui pramoni
ninkai su banko pareigūnais 
jau ne kartą diskutavo. Antra
dienį LPK posėdyje įvyko dar 
viena diskusija apie 24 proc. 
nuvertėjusio euro įtaką Lietu
vos eksportui bei galimą val
stybinės valiutos kurso libera
lizavimą. 

Nors litas nuo 1993 m. vasa
ros išliko pastovus, tačiau tik
roji jo vertė — nuvertinimo 
dolerio atžvilgiu'santykis, Lie
tuvos banko aukštų pareigūnų 
teigimu, per šį laikotarpį 
sumažėjo nuo 1:1 santykio iki 
2-2.5 dabartinio tikrojo lito ir 
dolerio kurso. Tokiu būdu. pa
sak bankininkų, litas turėjo ir 
dar turi erdvės tikram kursui 
svyruoti, o Lietuvos gamybi
ninkai — atitinkamą erdvę 
eksportui. 

Beje, LPK išplėstinėje disku
sijoje ir iki jos vykusiuose ga
mybininkų pasitarimuose vie
ningos nuomonės dėl euro 
kurso smukimo pasekmių ne
buvo prieita — ne visoms 
įmonėms ji pridarė nuostolių, 
o importuotojai net gavo 
nemažos naudos. Dalis įmonių 
euro kurso vertės svyravimus 
padengė įvežamų žaliavų bei 
technologijų verte. 

Diskusijoje galutinį žodį ta-

minimas kaip vieno iš galimų 
kandidatų į užsienio reikalų 
ministro postą. 

V. Dudėnas yra konservato
rius. Nuo šio Seimo kadencijos 
pradžios iki praėjusio rudens 
jis buvo Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas. 

„Ubagų karalius" 
nepasigenda 

valdžios dėmesio 
Vinius , gegužės 16 d. 

(Elta) — Po to, kai šeštadienį 
pakeliui per Kauną į pajūrį 
vykusiam Vokietijos bundes-
tago pirmininkui Wolfgang 
Thierse, viešnagės į Lietuvą 
pakviestam Seimo pirminin
ko, nebuvo pristatytas Kauno 
meras Vytautas Šustauskas, 
mieste pasklido nuomonė, kad 
Lietuvos aukščiausiosios ins
titucijos vykdo buvusio „uba
gų karaliaus" boikotą. 

Seimo vadovo atstovė spau
dai teigė, jog ji nemato jokių 
požymių, kad Seimo vadovybė 
V. Šustauską ir Kauną apskri
tai dabar kaip nors ignoruotų. 
Ji pabrėžė, kad VFR parla
mento pirmininkas į pajūrį 
vyko skubiai, jokia viešnagės 
programa Kaune nebuvo su
daryta. 

Tačiau Kaune sklando nuo
monė, kad V. Šustauską igno
ruoja ne tik Seimo vadovybė, 
bet ir Lietuvos prezidentas. 
Šis teiginys aiškinamas tuo, 
kad po Laisvės sąjungos vado 
išrinkimo meru Kaune dar nė 
sykio neviešėjo prezidentas 
Valdas Adamkus, nors į kai 
kuriuos svarbius renginius 
buvo ne kartą pakviestas. Vi
sais atvejais V. Adamkus apsi
ribodavo sveikinimų atsiunti
mu. 

Tuo tarpu pats V. Šus
tauskas sakė, kad jis dėl „tų 
sostinės ponų kaprizų" visiš
kai neimąs į galvą, kartu pa
brėžęs, jog „Kaunui tikrai ne
vadovaus ponai iš Vilniaus". 

* Va l s tybės konsu l t an tu 
savivaldybių pol i t ikos klau
simais pirmadienį paskirtas 
buvęs Kauno miesto meras 
Henrikas Tamulis. Pasak 
premjero atstovo spaudai pra
nešimo, H. Tamulis „turi ne
mažą praktinio darbo savival
dybėje patirtį, 'iš vidaus' žino 
visas problemas, su kuriomis 
susiduria savivalda". Iki šio! 
valstybės konsultanto savival
dybių politikos klausimais pa
reigybės vyriausybės kance
liarijoje nebuvo. 

* L ie tuva y ra viena iš 
nedaugelio E u r o p o s valsty
bių, kurioje kasmet autoįvy
kių metu žūsta daugiau kaip 
200 žmonių vienam mln. gy
ventojų. Avaringumas 10,000 
transporto priemonių yra apie 
2.5 karto didesnis nei Europos 
Sąjungos valstybių vidurkis. 

'Eltai 

Rusijos prezidento tėvas 
gyveno Jonavoje? 

Vilnius, gegužės 16 d. 
(Elta; — Norinčiųjų išaiškinti 
mįslingą Rusijos prezidento 
Vladimir Putin biografiją atsi
rado ir Lietuvoje. Aštuntą 
dešimtį bebaigianti Jonavos 
gyventoja Aleksandra Belous-
ko per Rusijos ambasadą Lie
tuvoje Rusijos vadovui žada 
perduoti savo velionio vyro 
Stepan Belousko nuotraukas, 
turinčias įrodyti, kad jis yra 
tikrasis V. Putin tėvas. 

Moters teigimu, V. Putin yra 
nesantuokinis jos mirusio vyro 
sūnus. „Kauno dienos" dien
raščiui Aleksandra Belousko 
paneigė atsitiktinį jos vyro ir 
Rusijos prezidento V. Putin 
panašumą. Ji tikina, jog tai 
įrodo ir Stepan Belousko pasa
kojimas apie jaunystėje pa
tirtą meilę Karelijoje. Jona
vietė pasakoja, kad apie 1952 
metus Stepan Karelijoje gy
veno su šviesiaplauke ruse, 
vardu Vera. Kai ši tapo nėš
čia, pora išsiskyrė, nes mote
ris grjžo į Leningradą (dabar 
Sankt Peterburgas), o po to 
ištekėjo už gruzino. Pasak A. 
Belousko, Stepan prisiminė, 
kad tai moteriai gimė berniu
kas, kad naujasis vyras jo 
nemėgo, todėl Vera atidavė 
sūnelį auginti savo tėvams, o 
šie — į prieglaudą. 

Teigiama, kad su Rusijos va
dovo biografija sutampa fak
tas, kad jį išauginusi Marija 
Ivanovna Putina berniuką 
pasiėmė iš prieglaudos. Jona-

„Mažeikių nafta" 
vėl gauna Rusijos naftos 

.Jukos Vilnius , gegužės 16 d. 
(BNS) — Antradienio rytą Ru
sija atnaujino naftos tiekimą 
Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklai. Praėjusią savaitę 
vėl pradėjusi dirbti po dau
giau nei savaitės pertraukos, 
„Mažeikių nafta" turėjo žalia
vos iki antradienio. Gamykla 
dirba minimaliu pajėgumu. 

„Mažeikių naftos" Komu
nikacijos tarnybos vadovė Vir
ginija Kristinaitienė pranešė, 
kad dabar įmonę pasieks 
20,000 tonų, o vėliau laukia
ma dar 55,000-80,000 tonų 
naftos. 

Šį mėnesi gamykla tikisi 
dirbti be sustojimų. 

Antradienį į „Mažeikių naf
tai" priklausantį Būtingės naf
tos terminalą atplaukė 
134,000 tonų talpos tanklaivis 
„Mastera", plaukiojantis su 
Suomijos vėliava. Jis pradėtas 
pildyti Rusijos susivienijimo 

nafta. 
Tuo tarpu Londone prasi

dėjo JAV bendrovės „Williams 
International" valdomo susi
vienijimo „Mažeikių nafta" ir 
Rusijos naftos susivienijimo 
„LUKoil" derybos dėl naftos 
tiekimo. Tai j au trečiasis dery
bininkų susitikimas šiais me
tais. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
pranešė, kad pagrindinė dery
bų tema yra bendros įmonės 
kūrimas. Ji pirktų iš „LUKoil" 
naftą, perdirbtų ją Mažeikių 
gamykloje ir prekiautų naftos 
produktais Baltijos valstybė
se. „LUKoil" patiektų bendrai 
įmonei 6 mln. tonų naftos per 
metus. 

Dienraščio žiniomis, „Wil-
liams" pritaria bendros įmo
nės kūrimo planui. Be bendros 
įmonės kūrimo idėjos, galimas 
ir kitas bendradarbiavimo va
riantas — „LUKoil" tiektų 

viete sako mėginsianti velio
nio vyro nuotraukas nusiųsti 
ir tikrajai V. Putin motinai 
Verai, kuri, pasak spaudos 
pranešimų, gyvena Gruzijoje. 

Biografinėje Rusijos prezi
dento knygoje „Iš pirmųjų 
lūpų: pokalbiai su Vladimir 
Putin" rašoma, kad prezidento 
tėvas Vladimir Spiridonovič 
Putin buvo II pasaulinio karo 
veteranas, dalyvavo Leningra
do gynyboje, karo invalidas, 
jau miręs. Nebegyvena ir mo
tina. 

Nuo tada, kai V. Putin buvo 
išrinktas Rusijos prezidentu 
atsiranda vis daugiau žmonių, 
..kandidatuojančių" į jo gimi
naičius. Lietuvos gyventoja A. 
Beioužko yra bene pirmoji, tei
gianti, jog V. Putin tėvas gali 
būt; jonavietis. 

„Stebint Rusijos prezidento 
inauguraciją, man vos širdis iš 
krūtines neiššoko: 'Juk tai 
mano Stepanas! Stiopa, tu gy
vas!... žaui iau į ekraną. Toks 
pat veidas, ta pati, kiek kry
puojant: eisena, tokia pat lai
kysena, žvilgsnis, kalbėjimo 
maniera... Tikra mano vyro 
kopija", ..Kauno dienai" pasa
kojo A. Belousko. Laikraštyje 
išspausdintos jonaviečio Ste
pan Belousko ir Rusijos prezi
dento Vladimir Putin nuotrau
kos parašas teigia, jog jų „pa
našumas neabejotinas". 

Tačiau ar kas iš Rusijos pa
reigūnų norės „tikslinti" vals
tybės vadovo biografiją?.. 

Vilniuje paminėta Izraelio 
nepriklausomybė 

Vilnius, gegužės 16 d. 
(BNS) — Izraelio ambasada 
Baltijos valstybėms pirmadie
nį Vilniuje surengė Izraelio 
valstybės nepriklausomybės 
62-ųjų metinių minėjimą. 

Dėl Lietuvos Steigiamojo 
Seimo 80-mečio renginių Iz
raelio surengtas minėjimas 
sulaukė nedidelio Lietuvos po
litikos ir visuomenės veikėjų 
dėmesio. Renginį, vykusį Lie
tuvos ir Izraelio vėliavomis 
papuoštoje „Stiklių Bočių" 
restorano salėje, aplankė Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, keletas Seimo 
bei vyriausybės narių. 

Izraelio ambasados Rygoje 
laikinoji reikalų patikėtine 
Ronnit Ben Dor savo kalboje 
pristatė Izraelio taikos Vidu
rio Rytuose siekius ir viltis. 

* „Adidas" pa l i eka Kau
ną, praneša „Kauno diena" 
(05.16). Dabar vietoj moder
nios sportinės avalynes kau
niečiams teks gaminti kalio
šus ir žarnas, rašo laikraštis 
Garsi vokiečių firma ..Adidas" 
pagrasino tarptautiniu teis
mu, jei skubiai nebus grąimt: 
15 mln. Lt kainuojantys spor
tinės avalynes gamybos įren
giniai, kurie šiuo metu be dar
bo stovi bankrutuojančiame 
„Inkare". Atsiėmęs Įrengi
nius, ,.Adidas" juos pergabens 
į Ukrainą ir ten pradės moder
nios avalynės gamybą. Prara
dęs „Adidas" investicijas. 
Kaunas neteko apie 2.000-
3.000 planuotu darbo vietų. 

* Norą dalyvaut i Lietu
vos žemės ūkio banko , pri
vatizavimo konkurse pareiškė 
Italijos bankas „UniCredito 
Italiano". Iki šiol Lietuvos 
bankais daugiausia domėjosi 
skandinavai. <EIU> 

naftą ir pigiau nei kiti „Ma
žeikių naftos" klientai pirktų 
iš jos naftos produktus. 

tačiau nepaminėjo tą dieną jos 
valstybėje vykusių arabų riau
šių. Keldama tostą už Izraelio 
taikos politikos sėkmę, visų 
šio regiono tautų ateitį, R. 
Ben Dor palinkėjo stiprėti ir 
Lietuvos bei Izraelio santy
kiams. 

Ankstesniais metais sveiki
nimo žodį Izraelio nepriklau
somybės proga yra taręs V. 
Landsbergis, prezidentas Val
das Adamkus. Šį kartą Lietu
vos atstovai sveikinimo žodžio 
nesakė. 

Minėjime dalyvavo Simon 
Wiesenthal centro Izraelio 
skyriaus vadovas Efraim Zu-
roff. atvykęs į Lietuvą stebėti 
karo ir genocido nusikaltimais 
per nacių okupaciją kaltinamų 
Aleksandro Lileikio ir Kazio 
Gimžausko bylų nagrinėjimo 
teisme. Pastarojo sveikatos ty
rimą Teismo medicinos ir 
Teismo psichiatrijos centrų 
specialistai turėjo pateikti 
teismui iki gegužes 15 d., o iki 
gegužes 19 d. išvada turi būti 
paruošta ir apie A. Lileikį. 

Kaip mane informavo teis-
me. A. Gimžausko sveikatos 
tyrimo teismas nustatytu lai
ku negavo. Bet man aiškino, 
kad;; galėjo išsiųsti paštu, tai
gi gali atkeliauti dar po dienos 
kitos. O vienokio ar kitokio šių 
užsitęsusių bylų nuosprendžio 
galbūt sulauksime tik tuomet, 
kai minėti asmenys jau bus 
pašaukti į aną pasaulį", sakė 
E. Zuroff. 

Sužinojęs, kad ..Valstiečių 
laikraščio" bendrovė išleido A. 
Lileikio memuarus, E. Zuroff, 
patraukęs pečiais, tarė. jog 
„šio pobūdžio knygos dar nie
kam nepadarė garbės". 

KALENDORIUS 
Gegužes 17 d.: Bazilė, Gailė, Pas

kalis. Tautmilas, Virkantas. 
Gegužės 18 d.: Erdvilas, Erdvile. 

Erikas. Jonas. Julita. V'enancijus. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redak torė j . v . s . I rena Regienė 

SUSIPAŽĮSTAME SU „LIETUVOS 
SKAUTUOS NAUJIENOMIS" 

Neseniai mus pasiekė „Lie
tuvos Skautijos naujienos" 
2000 m. vasario mėnesio lai
da. Tai nedidelio formato 8 
psl. laikraštis Kaune leidžia
mas Lietuvos Skautijos infor
macijos ir ryšių skyriaus. 
Laikraščio redaktorius brolis 
Ramūnas Žilionis, Lietuvos 
Skauti 'os informacijos ir ryšių 
su visuomene skyriaus vedė
jas , savo laiške rašo: 

„Nuo 2000-ųjų Jaunimo me
tų' pradžios Lietuvos skautijos 
informacijos ir ryšių su visuo
mene skyrius pradeda naują 
informavimo etapą. Tode! 
siunčteme Jums laikraštį "Lie
tuvos skautijos naujienos", ku
ris yra oficialios LS tarybos ir 
pirmijos žinios. Leidinys išeis 
4 kartus metuose ir jame bus 
galima rasti informacijos apie 
skautus Lietuvoje ir už jos ri
bų. Laikraštis publikuos nau
jausias žinias apie Lietuvos 
skautijos renginius, leidinius. 
akcijas, konkursus prie kurių 
galite prisijungti ir Jūs. Taip 
pat bus nagrinėjamas visuo
menės požiūris i skautavimą. 
Šis leidinys kartu skirtas Lie
tuvos skautijos vadovams, to
dėl dalis informacijos yra spe
cifinė, skirta tik jiems. Tačiau 
laikraštyje bus galima rasti ne 
tik informacijos apie skautus, 
bet ir apie bendras Lietuvos 

jaunimo veiklos aktualijas, 
jau sekančiame numeryje bus 
pradėtas straipsnių ciklas 
apie jaunimo ugdymą, prista
tomos kitos Lietuvos organi
zacijos (ateitininkai ir t.t.), ap
kalbami jų džiaugsmai ir 
problemos. 

Tikiuosi dalį informacijos 
galėsite panaudoti savo laik
raščio medžiagai. Jei reikės 
kokios nors papildomos me
džiagos praneškite. 

Jei jums kilo klausimų ar 
turite informacijos, taip pat jei 
norite paskelbti žinias laik
raštyje 'LS naujienos' kreip
kitės į Lietuvos skautijos in
formacijos ir ryšių su visuo
mene skyrių: 

Greičiausiai būtų ei. paštu: 
lsinformacij@takas.lt. 

Su pagarba 
Ramūnas Žilionis" 

Laikraštis iliustruotas ne
didelio formato nuotraukomis, 
apstu specifinės informacijos 
Lietuvos skautijos nariams, 
netrūksta ir veiUua žinių, ku
ri, manoma, bus įdomi ir 
„Skautybės kelio" skaityto
jams. Dalį jos spausdiname 
šio „S.K." laidoje. Broliui Ra
mūnui Žilioniui dėkojame už 
atsiųstą leidinį. Lauksime ir 
kitos jo laidos. 

Red . 

LIETUVOS HIMNAS SKAMBĖJO 
AFRIKOJE 

1999 m. liepos 26-30 d. Du r- narystė PSO buvo panaikinta 
bane. Pietų Afrikos respubli
koje vyko 35-oji Pasauline 
skautų konferencija, kurioje 
dalyvavo daugiau kaip 150 ša
lių delegacijos. Po 60-ties me
tų pertraukos Pasaulinėje 
skautų konferencijoje dalyva
vo Lietuvos skautijos delegaci
ja LS tarybos pirmininkas M. 
Raštikis ir skautininkas R. 
Čiužas. 

Šioje konferencijoje. LS de
legacijai buvo įteiktas Pasau
lio skautų organizacijos PSO' 
narės pažymėjimo originalas, 
iškilmingai skambant Lietu
vos valstybes himnui įnešta 
Lietuvos trispalve. Taip konfe
rencijose pagerbiamos šalys 
tapusios PSO 'VVOSM narė
mis 3 metų laikotarpyje tarp 
konferencijų. Tokių šalių buvo 
dešimt, dar 5 narystė PSO 
(WOSM) suteikta pačioje kon
ferencijoje. Lietuvos delegacija 
buvo sutikta šiltais, ilgais plo
jimais ir daugybe sveikinimų 
po oficialios pagerbimo dalies. 

Keletos šalių organizacijoms 

ir keletos sustabdyta dėl jų 
šalyse nevykstančių demokra
tinių procesų, švietimo minis
terijoms uzurpavus skautų or
ganizacijas ar nemokamų na
rystės PSO mokesčių. 

Pranešimus konferencijoje 
padarė VV'OSM tarybos pirmi
ninkas Franciso R. Roman, 
generalinis sekretorius Jac-
ques Moreillon. Jie pažymėjo, 
kad „ugdymas tai žymiai pla
tesnė koncepcija už švietimą 
— tai neformalus ugdymas". 
„Neformalus ir neoficialus ug
dymas turi tapti vieningu". 
Buvo paminėta, kad 12 PSO 
biuro darbuotojų, atliko 182 
misijas į įvairias pasaulio ša
lis. 

Pranešime apie finansus pa
žymėta, kad 2996 m. pakeitus 
mokesčiu mokėjimo sistemą, 
paskutinis finansinis laikotar
pis buvo vienas geriausių po II 
pasaulinio karo. Tai leido žy
miai efektyviau išvystyti 
skautų judėjimą. Konferencija 
patvirtino naują patobulintą 
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ŠVENTĖME WMAMUNĖLĖS,, 

GIMTADIENĮ 
Šią savaite Čikagoje viešėjo 

v.s. Ona Siliūnienė. Stebėjo
mės jos šviesia atmintimi ir 
jaunatviška siela, nors sveika
ta j au gana trapi... 

Tikimės, kad šis apsilanky
mas nebus paskutinis. Jos vai
kai suteikė jai, o taip pat ir 

mums — „senosioms kerna-
vietėms" didelę dovaną — su
kvietė į „Seklyčią" tas , su ku
riomis „Mamunėle" taip ilgai 
ir smagiai skautavo, kar tu su 
ja švęsti jos 93-jį gimtadienį. 
Ilgiausių metų. Mamunėle! 

Sese Ritonė 

SKAUTŲ VADOVŲ SĄSKRYDIS 
TELŠIUOSE 1999.08.28-29 

Anksčiau skautų vadovų są- bos pirmininkui, Pirmijai. Są-

Iš Virginia valstijos ..tėviškėn" — Čikagon grįžusi - s. Ona Siliūnienė š.m. gegužes 8 dieną savo 93-jį gimta
dienį šventė „Seklyčioje" su Čikagos skautininkių birelio „Verpstėmis". Šią jaukią Švente savo mamytei su
ruošė sūnus Donatas ir duktė Nijolė. Iš k.: I eil. — Aldona Martienė, Nijolė Užubalienė, sukaktuvininkė Ona 
Siliūnienė — ...Mamunėle", Halina Plaušinaitienė ir Sofija Jelionienė. II eil. Rita Penčylienė, Aldona Rasutienė, 
Dana Dirvoniene. Rūta Daukienė, Joana Krutulienė, irena Kerelienė, Laima Luneckienė ir Ritonė Rudaitienė. 

Nuotr. Nijolės Grinienės 

MUMS RAŠO 
Brangi sese Irena, 

keliaudamos Skautybės ke
liu nepastebėjom kaip kartu 
nuėjome tokį reikšmingą ir il
gą skautavimo kelią... 

Esame Jums labai dėkingos 
už Jūsų ilgalaiki to puslapio 
JDrauge" redagavimą. Tai tik
tai skautiško pareigingumo ir 
darbštumo bruožų Jūsų asme
nyje nuopelnas. 

Labai nesunku darbus ir 
įsipareigojimus sugalvoti, pra
dėti, bet kiek daug iš mūsų 
per ilgą laiką nepavargstam, 
nenusiviltam, nenuleidžiame 
rankų. 

Tad ačiū Jums už tą ilga
laikį ir sunkų darbą. Lai aukš
čiausias Jus toliau laimina ir 
lydi. 

Kartu budinčios 
Jūsų sesės „Verpstės" 

Miela sese Irena, 

neseniai perskaičiau JDrau
ge" jog švenčiate savo gar
bingą sukaktį. Tad ir aš su vy
ru norėčiau palinkėti Jums 
nepavargti Lietuviškos skau
tybės labui. 

Būkite ir toliau sveika ir 
energinga. 

Dalia ir Algis Augimai 

Kauno skautai ir mokslei
viai vasario 16-osios pavakare 
parodė netradicinę programą 
„Žibintų eisena", skirtą Lietu
vos valstybės atkūrimo dienai. 

(...) 
Pasibaigus skautų eitynėms, 

įvyko šventinė rikiuotė su 
šūksniais ir raportais. Rengi
nio dalyviai padėjo gėlių prie 
istorinių paminklų Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus aikš
tėje. 

Nepriklausomybes dienos 
paminėjimą pradėję istorine 
viktorina J . Dobkevičiaus vi
durinėje mokykloje, surengę 
miestiečius sužavėjusią „Ži
bintų eiseną", skautai šventės 
programą baigė šokiais ir žai
dimais. 

(...) 
Informacijos ir ryšių 

su visuomene skyrius 

skrydžiai buvo rengiami aktu
alioms Lietuvos skautų judėji
mo problemoms spręsti. Dau
gelis vadovų prisimena są
skrydžius 1994 m. Zervynuo-
se, 1996 m. Kunigiškėse, kur 
buvo ieškoma kelių Lietuvos 
skautų judėjimo suvienijimui, 
diskutuojama dėl vienokių a r 
kitokių požiūrių, nuostatų. 

Paskutiniais metais rengi
nių vadovams, kuriuose jie 
galėtų daugiau pabendrauti, 
pasidalinti įspūdžiais, patirti
mi nebuvo. Todėl vasaros pa
baigoje nutarta surengti skau
tų vadovų sąskrydį. Jam vietą 
pasiūlė bei jį suruošė Telšių 
krašto vadija, talkinant Tary-

mokesčių mokėjimo sistemą. 
Svarstyti VVOSM ir 

WAGGGS santykiai. Akcen
tuota, kad moterys ir vyrai, vi
sos religinės konfesijos turi 
turėti lygias teises ir galimy
bes. 

Konferencija priėmė keletą 
rezoliucijų. Svarbiausias kon
ferencijos dokumentas, sukė
lęs daugiausiai diskusijų — 
tai patvirtinta skautybės misi
ja. 

Įteikti aukščiausi apdovano
jimai Bronzinis „vilko" ordinas 
labiausiai nusipelniusiems 
skautybei. 

Su visa konferencijos me
džiaga ir priimtais dokumen
tais galima susipažinti cen
trinėje skautų būstinėje Kau
ne. 

LS tarybos pirmininkas 
Mečislovas Raštikis 

Iikyla i Kapačinsku ..Racine" kepyklą, kurią Čikagos „Lituanicos" tunto „Geležinio vilko" draugovės vilkiukai 
ilgši SU malonumu prisimins ir minės, kaip jie patys darė žagarelnis. juos kepė ir iki votie* gardžiavosi FV ,ibe-
įo, visi turbūt įsigijo ir ki-p<-jo specialybe Už vilkiuku kairėje — kepyklos savininke Danute K.ipnčin^kienė ir 
vilkiukų vadovas s fi! Vytenis Lietuvninkas 

skrydis įvyko netoli Telšių, 
prie Germanto ežero, rugpjū
čio pabaigoje. Jame dalyvavo 
53 Lietuvos skautijos ir Že
maičių skautų vadovai. 

Sąskrydyje buvo pristatyta 
LS tarybos, pirmijos, jos sky
rių veikla, kraštų veikla, sto
vyklos, kiti renginiai, pasida
linta problemomis bei patir
timi. Dažniausiai skambėjo 
nusiskundimą, dėl patalpų ir 
lėšų stokos. Pasidžiaugta, kad 
vis daugiau jaunų vadovų sėk
mingai dirba, turi puikių idėjų 
bei sumanymų. Siūlyta jau
niems vadovams sudaryti vis 
daugiau galimybių įgyvendinti 
savo sumanymus, nes • jauni 
vadovai pagrindinė varomoji 
jėga daugeli) šalių skautų or
ganizacijose o taip pat ir Lie
tuvos skautijoje. Pasidalinta 
įspūdžiais ir patirtimi iš Pa
saulio skautų organizacijos 
Europos regiono vadovų lavi
nimo seminarų, Pasaulinės 
skautų konferencijos. 

Daug karštų diskusijų su
kėlė psktn. D. Urbonavičiaus 
emocionalus kreipimasis į są
skrydžio dalyvius. Kreipimesi 
buvo vardijami neskautiški 
LS narių veiksmai, įvairios 
blogybės, kūnas reikia nedel
siant šalinti, o LS vadovybė 
nieko nedaro, kad jie būtų 
pašalinti. Gaila, kad iki šiol 
br. Dainius nepateikė konkre
čių faktų patvirtinančių jo tei
ginius, nors Tarybos pirminin
kas to prašė. 

Sąskrydyje stokojo kultūri-
nės-poilsinės programos, nes 
įvykę renginiai buvo pristato
mi dažniausiai diskusijų for
ma. Todėl daugeliui sąskry
džio dalyvių atgaiva buvo va
karinis laužas bei šventos Mi
šios sekmadienio ryte. 

Nutar ta skautų vadovų są
skrydžius rengti kiekvienais 
metais, vasaros pabaigoje, vis 
skirtinguose -raštuose. 

LS tarvbo* pirmininkas 
M. Raštikis 

K A U N O f J A T V E M I S 
S K A U T A I ŽYGIAVO S U 

Ž I B I N T A I S 

Š.m. vasar. 18 d., penkta
dienį dienrašuo ^Lietuvos ry
tas" nr. 40 2785) skiltyje 
„Krašto žinios'' buvo išspaus
dintas straipsnis apie Kauno 
skautų veikla 

Kelios ištraukos iš publika
cijos. 
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VISI FILISTERIAI 
KVIEČIAMI 

F.S.S. (Filisterių Skau tų są
jungos) Čikagos skyr iaus suei
ga vyks penktadienį, gegužės 
19 d., 7 vai. vak. pas fil. Juozą 
ir Dailą Liubinskus, 9716 S. 
Menard Ave., Oak Lawn, IL. 
Bus aptariami einamieji i r 
nauji reikalai. Visi filisteriai 
kviečiami gausiai dalyvaut i . 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Gegužės 27 <L — Clevelan-
do skautija minės savo veiklos 
50 metų sukaktį. 

KANADOJE 
Kaziuko m u g ė 

Hamil tone 
Hamiltono „Širvintos-Nemu-

no" skautai ir skautės š.m. ba
landžio 2 d. surengė t radicinę 
Kaziuko mugę, kurioje dalyva
vo ir Hamiltono skaut in inkių 
„Šatrijos Raganos" būrelio na
res. V.s. D. Gutauskienė tvar
kė didžiąją loteriją, s. A. Vili
mienė ir v.s. R. Bagdonienė 
suruošė vaikams piešimo-da-
žymo stalą, kitos būrelio sesės 
prisidėjo prie įvairių su Kaziu
ko muge susijusių darbų. 

Sveikatingumo sueiga 
Balandžio 25 d. būrelio se

sės susirinko pas sesę D. Gu-
tauskienę. Šio vakaro kalbėto
jas buvo kojų pėdų specialis
tas, chiropodistas dr. R. Nak-
rašas. J is išdalino dalyvėms 
išspausdintą informaciją apie 
kojų pėdas ir atkreipė dėmesį 
į 10 problemų, dėl kur ių rei
kėtų kreiptis pas jį. 

Prie kavutės buvo aptar t i 
atlikti darbai ir ateities reika
lai. Numatyta sezono užbaigi
mo sueiga, kuriai da ta d a r ne
nustatyta, o rudens sezonas 
bus pradedamas spalio 18 d., 
trečiadienį, 7 v.v. pas sesę I. 
Jokubynienę. 

Reg. B. 
Iš „Tėviškės žiburiai" 

EUGB4EC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 1 0 3 SL, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
TeL 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hlctory Hs», IL 
TeL (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave: 
Chicago, IL 60652 

Kab. tai. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hilis, IL 
1 mylia į vakarus nuo Haiiem Ave. 

Tai. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MJ>., &C. 
Specialybė - Vidaus Kgų gydytojas 

Kalbama lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

CrMcaoo. IL 60638 
Tai 775-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

Naperville. IL 60563 
TeL (630) 527-0090 
382S Highland Ave., 
Tower 1. Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
TeL (630) 4354120 
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IR SKALDOSI, IR LIPDOŠI 
BRONIUS NAINYS 

Ir bent taip politikai bando 
taisyti pašlijusi Lietuvos gyve
nimą. Nors kol kas neaišku, 
ką toks „sportas" duos, tačiau 
jis parodo, kad per dešimt ne
priklausomybės metų ne tik 
valstybės piliečiai nusivylė 
partijomis bei jų sukurta de
mokratijos tvirtove — Seimu, 
bet nepatenkintos savimi pasi
darė ir pačios partijos, ir pati 
jų suręsta tvirtovė. Visgi ban
dymas keistas. Kiekviena šei
mininkė žino, kad suskaldytos 
molio puodynės sulipdyti dar 
niekam nepasisekė. Tačiau ge
ra gal tiek, kad nesėkmės, pa
justos iš pagrindų ir tiesiog 
desperatiškai, imama ieškoti 
išeities, nors gal ir ne „iš to 
galo". 

Dabartinis Lietuvos Seimo 
pastatas buvo suręstas iš še
šių, įvairaus ilgio, storio bei 
tvirtumo sienų. Tvirčiausia jų 
visais atžvilgiais buvo Tėvy
nės sąjunga (Lietuvos konser
vatoriai). Antra — jų sandori-
ninkai krikščionys demokra
tai. Toliau — maždaug apyly
ges tris sienas sudarė centris
tai, socialdemokratai ir 
LDDP. Šešta siena buvo sulip
dyta iš įvairių kitų, 5 proc. 
kartelės neperšokusių, šiaip 
taip į Seimą praslydusių pa
vienių partijų narių. Politiniu 
požiūriu toks šešiakampis Sei
mo rentinys atrodė neblogas. 
Natūrali konservatorių ir 
krikščionių demokratų koalici
ja, sudaranti apie 60 proc. 
daugumą, pradžioje dar ir 
centristų remiama, tikino jį 
būsiant politiškai pastovų, to
dėl ir darbingą. Rinkimus 
šiurpiai pralaimėjusios LDDP 
vadovaujama opozicija buvo 
silpna, todėl ir mažai reikš
minga. Tačiau kažkodėl ir 
šiam dešiniųjų Seimui nesise
kė, ėjosi net blogiau, negu taip 
pat jų vyraujamam Atkuria
majam. Todėl jį sudariusios 
partijos dėl naujo kautis eis 
aplamdytos, suskilusios, lopy
tos — nesulopytos, nepaisant, 
ar jos botų iš pozicijos, ar 
opozicijos apkasų, nes rinkė
jams jos visos vienodai įky
rėjo. Vargu, ar ką nors gero 
duos ir jų nauji lipdiniai. 

Daug priežasčių, lėmusių 
tokią šio Seimo padėtį, galima 

t priskaičiuoti, bet kam tai pa
dės? Seimūnai prie jų neprisi
pažins, pirštais badydamiesi 
tik vieni kitus kaltins ir tais 
kaltinimais atsiskyrėliai tei
sins skilimus. Bet skilimai vis
gi būdingi, bent vienu atžvil
giu jie turi ir bendrą vardiklį 
— viltį į Seimo nario kėdę, tad 
juos panagrinėti gal ir ver
tėtų. 

Pirmiausia, koks šiandien 
turi būti Seimo narys ir ką jis 
turi dirbti valstybėje? Demok

ratijos dėsnius tiksliai suvo
kiančiam, Seimo narys apla
mai yra pats svarbiausias 
valstybės pareigūnas: kaip 
įstatymų leidėjas, jis saugo pi
liečių teises, juos globoja, 
jiems tarnauja, atstovauja, at
siliepia į jų siekius ir, svar
biausia, vykdo rinkėjų valią. 
Jų išrinktas ir tik nuo jų pri
klausomas, be baimės būti iš 
tarnybos pašalintas, Seimo 
narys rinkėjus užstoja prieš 
vyriausybę bei visas jos kon
troliuojamas valdžias, yra rin
kėjų ryšininkas su visų pa
kopų valdžių, net ir paties ša
lies vadovo, įstaigomis. Nuo 
Seimo priklauso šalies sant
varka, gynyba, teisiniai reika
lai, švietimas, žmonių laisvės 
bei sveikatos apsauga, sociali
nis draudimas, santykius bei 
bendradarbiavimą su kitais 
kraštais tvarkantys įstatymai. 
Žodžiu — visa vidaus ir už
sienio politikos įstatyminė są
ranga bei kontrolė. Taigi Sei
mo narys turi būti gerai išsi
mokslinęs, išsilavinęs bei pa
tyręs savo srities žinovas, ar
čiausiai toms pareigoms ati
tinkantis specialistas. Todėl ir 
moderniose Vakarų demokra
tijose parlamentuose vyrauja 
teisininkai, po jų eina ekono
mistai, politologai, valstybi
ninkai, administratoriai. O 
Lietuvos Seime reikėtų dar ir 
aukštų kvalifikacijų švietėjų 
— pedagogų. Kadangi, kaip iš 
šio aptarimo matyti, Seimo 
nario pareigos sudėtingos, 
dažnai net neapibrėžiamos, 
bet ir labai atsakingos, darbo 
jam „per akis", dargi dalinamo 
tarp Seimo rūmų ir rinkėjų, 
tad savaime suprantama, kad 
kitų pareigų — darbų ar tar
nybų — Seimo narys turėti 
negali. Bet už tai jis yra ir ati
tinkamai atlyginamas. Lietu
voje jis gauna butą (jeigu ne
gyvena Vilniuje), automobilį, 
gerą algą su įvairiais priedais, 
keliones į užsienį, prestižą, vi
suomenės pagarbą, ir jo darbo 
valandų niekas nekontroliuo
ja. Ar daugiau ko ir bereikėtų? 

Kiek seimūnų, atitinkančių 
čia minėtus reikalavimus, ras-
tumėm šiandieniniame Lietu
vos Seime? Specialybių jame 
— mišinys, o teisininkų, spė
čiau, — gal mažiausia. Rinki
minėms apygardoms atstovau
ja ne vietiniai, bet Vilniuje ar
ba (nedaug) Kaune gyvenan
tieji žmonės. Pareigų suprati
mas tiesiog absurdu padvel
kia. Daug iš jų turi kitas tar
nybas, kai kurie — net po dvi, 
posėdžių lankymo vidurkis — 
maždaug 50 proc. Rinkėjai sa
vo išrinktų seimūnų po rinki
mų kartais visiškai nebemato, 
nekalbant jau apie kreipimąsi 
į juos vienu bei kitu reikalu. 

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 17 d., trečiadienis 

Danutė Bindokienė 

Lietuvos prez. Valdas Adamkus (dešinėje) gegulės 8 d. priėmė Klaipėdos krikščioniškosios kolegijos vadovybe 
bei rėmėjus (iŠ kairės): Gordon Nielsen, Leon Defehr, James Mininger (antras iŠ dėžinės) ir kt. Nuotr. Eltos 

Pastaruosiuose rinkimuose 
daug Seimo narių kandidata
vo į rajonų bei miestų tarybas 
ir išrinktų daugumas Seimo 
kėdžių neatsisakė. Kaip tokie 
tautos atstovai gali ruošti ir 
leisti valstybę tvarkančius 
įstatymus? Kartais atrodo, 
kad daugelis jų tais reikalais 
per daug net nesivargina. Au
tomobilis, butas, gera, su prie
dais alga bei prestižas iš Sei
mo, taip pat atlyginimas bei 
kitokios privilegijos iš Vil
niaus miesto ar rajono tary
bos, dar alga iš muzikos aka
demijos ar teatro, ir tautos at
stovas — kaip inkstas tau
kuose. Kas tokios gerovės ne
norėtų? Svarbu tik kaip nors 
būti išrinktam. Va, čia ir yra 
pagrindinė bėda. 

Lietuvos Seimo nariu asmuo 
gali būti išrinktas pavieniai 
arba per partiją, jos sąrašan 
patekęs tarp pirmųjų. Pavie
nis kelias sunkus, išlaidus, o 
galimybės laimėti — menko
kos. Populiarios bei laiminčios 
partijos sąrašan pakankamai 
aukštai įsirašęs, seimūno kėdę 
užsitikrini iš anksto. O tokią 
vietą partijos sąraše gauti rei
kia būti arba jos vadovybėje, 
arba turėti vadovo malonę. 
Jeigu tokių malonių neturi, iš 
anksto esi palaidotas. Tad pir
miausia čia vyksta arši rinki
minė kova. Nepriklausomybės 
pradžioje norintieji patekti į 
Seimą, apsukresni politikai 
kūrė savo partijas, joms vado
vavo ir tikslą pasiekė. Dabar 
taip padaryti sunkiau, nes di
džiosios partijos nusistovėjo, 
visuomenėje įsigijo vardą ir 
nors dalinį pasitikėjimą. Nau
joms prasiveržti į viršūnę be
veik nebeįmanoma. Nors Pau
lausko atvejis tokią teoriją lyg 
ir paneigia, jį reikia laikyti tik 
labai reta išimtimi, atsiradu
sia dėl netikėtų, palankiai su
siklosčiusių, aplinkybių. To
dėl, norintiems į Seimą pa
kliūti, būtina žengti įsipilieti-
nusių partijų rikiuotėje. Bet į 

ją pakliūti, reikia kaip nors 
sužavėti taip pat nusistovė
jusius ir jau net nebepakei
čiamus vadus, kurie naujų 
atėjūnų ne tik nelaukia, bet iš 
sąrašo trenkia ir jų valiai ne
paklususius savuosius vetera
nus. Va, cia visa muzika ir 
prasideda. Ištrenktieji, arba 
dėl neįtikimo vadams sąraše 
žemiau nustumtieji ir taip 
praradę viltį per partiją į Sei
mą sugrįžti, bet visgi, neno
rėdami tokio gero gyvenimo 
prarasti, kuria nebe naujas, 
bet beveik tokias pat atskilė
lių partijas, darosi jų vadais ir 
į rinkimus žengs jau savoje ri
kiuotėje. Taip gimė Socialde
mokratija — 2000, Lietuvos 
liaudies partija, modernieji 
krikščionys demokratai bei 
nuosaikieji konservatoriai. Ži
noma, sprendimui pateisinti 
atskilusieji mini daug priežas
čių —jų gali ir būti, — bet tik
rosios yra: senųjų partijų gre
tose kelią į Seimą praradus, 
ieškoti naujo ir galimai viltin-
gesnio jau per savas partijas. 
0 toks ėjimas vilčių duoda, 
ypač žinomesniems šio Seimo 
nariams. Be to, viltims sustip
rinti atskilusieji dairosi nau
jų lipdinių — net ir priešin
guose poliuose. Kartais naujus 
sandorius jie siūlo net ir toms 
pačioms partijoms, nuo kurių 
atskilo, tik dabar derėtis nori 
jau kaip lygūs su lygiais. O iš 
likusių apibyrėjusių kamienų, 
savo galimybių į Seimą su
grįžti pagerinimui, kuriasi 
nauji lipdiniai. Socialdemok
ratai susilipdė su LDDP, kon
servatoriai atgal į koaliciją 
kviečiasi, anksčiau jų į šoną 
pastumtą, Politinių kalinių -
tremtinių sąjungą. 

Tik vienas perkūnėlis žino, 
pagal Pupų dėdę, kaip spalio 8 
d. į tai pažiūrės rinkėjai, iš 
kurių paskiausiu laiku tik 8 
proc. dabartiniu Seimu bepa-
sitikėjo. Šis Seimas jiems Buvo 
nusibodęs. Įgriso tie patys, 
tarpusavy besiriejantįs, par

tijų vadai, seimūnų aplaidu
mas, nesuvokimas pareigų, 
nesiskaitymas su rinkėjais, 
neatsižvelgimas į skurdan 
grimstančio kaimo šauksmą, 
abejotinos prasmės kelionės 
po užsienius, dvigubos-trigu-
bos tarnybos, pasikėlimas al
gų, kai kitiems liepta veržtis 
diržus, todėl jie tikrai ieškos 
naujų žmonių, gal net ir visiš
kai nežinomų vardų, Seimo 
veidrodyje — naujų veidų, ne
paisydami nei skilimų, nei 
naujų jų lipdinių, nei partinių 
priklausomybių. Ir vėl... Gal 
tik tas pats perkūnėlis žino, iš 
kur ir ką jie gaus? 

NETEISĖTAI KERTA 
MIŠKUS 

Lietuvos urėdijų ir naciona
linių parkų duomenimis, per 
šių metų pirmąjį ketvirtį nus
tatyti 348 neteisėti miško kir
timai, kurių metu iškirsta 
4,200 kietmetrių medienos ir 
padaryta nuostolių už 249,800 
litų. 

Nemažai neteisėtų kirtimų 
— net 113 atvejų —nustatyta 
privačių savininkų miškuose. 
Jų metu iškirsta 2,100 kietme
trių medienos ir priskaičiuota 
55,500 litų nuostolių. Paly
ginti su praėjusių metų tuo 
pačiu laikotarpiu, nustatyta 
31 neteisėtų kirtimų atveju 
daugiau. Privačių savininkų 
miškuose neteisėtų kirtimų 
atvejų padidėjo 44 proc. 

Kaip sakė Generalinės urė
dijos specialistai, pastaraisiais 
metais pažeidimų privačių sa
vininkų miškuose laipsniškai 
didėja. 

Už neteisėtus miško kirti
mus teismams perduotos 73 
bylos 18,500 litų nuostolių iš
ieškojimui, (gitą) 

• Norinčių pamokslauti yra 
daugiau negu norinčių mels
tis. 

Ar mėginama pažaboti 
žiniasklaidą ? 

Artimiau susipažinusiems 
su Lietuvos žiniasklaidą, vis 
neramiau darosi, stebint deši
niosios spaudos — kuri mums 
lengviau prieinama, kaip tele
vizijos ar radijo laidos — silp-

'nejimą. Ypač pastaruoju me
tu, ji vis labiau praranda po
puliarumą, kai vadinamoji „li
beralioji" (kol kas venkime žo
džio „kairioji"), žūt būt begau-
dydama skaitytojus, kartais 
nueina į visiškus kraštutinu
mus (pvz., „Lietuvos ryto" vė
liausias išpuolis prieš popiežių 
buvo „tikra žurnalistikos vir
šūnė"). Kadangi šuoliais at
bėga Seimo rinkimai, deši
niosios spaudos atsvara „libe
raliosios" propagandai ir kai 
kurių partijų bei kandidatų 
niekinimui, tikrai būtų svarbi. 

Antra vertus, juk Lietuva 
didžiuojasi savo demokratine 
santvarka, todėl vien spaudos 
ar kitos žiniasklaidos cenzū
ros paminėjimas iššaukia pa
sibaisėjimą. Gaila, kad lietu
vių tauta jau, atrodo, nebemo
ka atskirti pelus nuo grūdų — 
tikrąsias vertybes, nuo bever
čių blizgučių, tiesą nuo juodo 
melo. Ji godžiai ryja visokias, 
patraukliai perteikiamas, pa
mazgas, kurias žiniasklaidą 
nuolat pila į akis ir ausis, bet 
nesiryžta pasiteirauti, iš ko
kių „šaltinių" ir kieno ranko
mis „patiekalai" pagaminti. 

Nusivylę lėtais pasikeitimų 
žingsniais, nusivylę savo par
tijomis ir jų vadais, nusivylę 
vyriausybe ir esamaisiais sei-
mūnais, Lietuvos gyventojai 
tikisi vienu balsavimo vyksmu 
visus juos iššluoti iš „šiltų 
vietų"_ ir išsirinkti geresnius, 
kurie jų reikalais pasirūpins. 
Deja, „geresnieji" dažniausiai 
iš to paties kelmo išspirti, 
kaip „blogieji", tik galbūt mo
ka saldžiau pakalbėti, dau
giau pažadėti, garsiau keikti 
valdančiuosius. 

Nemažai Lietuvoje yra dar 
be8ižvalgančių atgalios — į so
vietinius laikus, kuomet, bent 
jiems, gyvenimo kelias buvo 
visokiomis gėrybėmis išklotas. 
Jie šiandien tebekeikia Lands
bergį ir kitus patriotus, lais
vės siekėjus, „išardžiusius ko
lūkius, išmetusius juos iš pir
mininkų vietų, sugriovusius 
galingąją komunistų partiją ir 
visus rojaus kampelius, ku
riuose patogiai tūnojo raudo-
nesnieji jos nariai". Jie labai 
norėtų, kad Lietuva pasektų 
Baltarusijos pavyzdžiu ir vėl 
prisiglaustų po Maskvos spar
nu. Tuomet vėl grįžtų „pra
rastasis rojus", o visa kita — 
juk nesvarbu... 

Tiems ir visiems kitiems, 

kurie knisasi po nepriklauso
mybės pamatais, verta ati
džiau pažvelgti į naujojo Rusi
jos prez. Vladimir Putin veik
lą. Nors jo prezidentinė prie
saika įvyko prieš kiek daugiau 
negu savaitę, kietą buvusio 
KGB pareigūno ranką jau 
gavo pajusti ir Rusijos žinia-
sklaida, kuri drįso „pūsti ne į 
tą pačią dūdą". Vakariečius, 
tiesiog su padidinamuoju stik
lu žiūrinčius į prez. Putin 
ėjimus ir norinčius geriau su
prasti, kurlink jis Rusiją pa
kreips, gerokai nustebino, gal 
net išgąsdino, rusiškosios cen
zūros metodai, kurie blyks
telėjo akinančiai raudona 
spalva, per netoli dešimt metų 
po sovietų imperijos žlugimo 
jau beveik išblukusia. 

Vos kelioms dienoms pra
slinkus po Vladimir.Putin in
auguracijos, kurios metu jis 
prižadėjo saugoti piliečių tei
ses ir laisves, automatiniais 
ginklais ginkluoti, veidus kau
kėmis prisidengę policininkai 
ir kiti saugumo agentai įsi
veržė į Rusijos didžiausios pri
vačios žiniasklaidos įstaigas, 
padarė kratą ir konfiskavo 
daug medžiagos — esą jie 
ieškoję inkriminuojančių do
kumentų dėl valdžiai mokes
čių nusukimo ar kažko kito. 
Visi protestai buvo atremti 
grasinimais. Nors prezidentas 
Putin mėgino pateisinti tą 
įsiveržimą, net vyriausybei 
pataikaujantys laikraščiai pa
smerkė šiuos veiksmus, kaip 
kvepiančius sovietine cenzūra, 
išsireiškimo laisvės varžymu. 

Privačios Media-Most ben
drovės žiniasklaidą, vadovau
jama vadinamojo „oligarcho" 
Vladimir Gusinsky, visuomet 
kritiškai pasisakydavo apie 
vyriausybės darbus, ypač ka
ro veiksmus Čečėnijoje, ir dar 
Jelcino laikais buvo aštrus 
krislas Kremliaus akyje. Gu-
sinskio žiniasklaidą prieš rin
kimus stipriai rėmė vieną 
rimčiausių Putin varžovų, 
Maskvos merą Juri Lužkov. 
Jau kartą anksčiau, 1994 m. 
Media-Most įstaigos susilaukė 
policijos kratos, stengiantis 
„užčiaupti" žinias ir straips
nius, palankius čečėnams. Me
dia-Most „imperijai" priklauso 
savaitinis žurnalas (susietas 
su Amerikos ,.N'ewsweek"), 
privati televizijos stotis, radijo 
laidos ir kt. Galbūt šį pa
sikėsinimą prieš laisvą žodį 
Rusijoje turėtų įsidėmėti „Lie
tuvos rytas", „Respublika" ir 
kita žiniasklaidą, kuri naudo
jasi neribota laisve ir dažnai 
tą privilegiją piktnaudoja. 

REZISTENCIJOS SĄJŪDIS 
ZARASŲ APSKRITYJE 
RUSŲ IR VOKIEČIŲ 

OKUPACIJOS METAIS 
PETRAS MATEKŪNAS 

Jonas Virbickas, atvykęs iš Kauno. Jislhformavo apie 
Vietinės rinktinės likvidavimą, gen. Plechavičiaus ir 
kitų aukštų karininkų suėmimą, karių, kuriuos vo
kiečiai parinko pagal eilę, ūgį ar spalvą, norėdami 
įbauginti ir priversti paklusti įsakymams, sušaudymą. 

Lietuvos laisvės armija 

juos apmokino būrių vadai. 
Priesaika, stojant į LLA narius, visiems buvo vieno

da. 
Štabo būstinė buvo Zarasuose: štabą sudarė 5 as

menys: majoras ir jaunesni leitenantai. Iš viso Zarasų 
apskr. buvo daugiau kaip 400 narių, kiekviename 

Nr.4 (Tęsinys) 

Visos šios rezistencinės or
ganizacijos veikė atskirai, bet jų visų tikslas buvo tas 
pats — atkurti Lietuvos nepriklausomybę. 

Pirmas rezistentų pasitarimas įvyko Dumblynėje 
1941 m. per Kalėdas majoro A Andriono tėviškėje. Pa
sitarime dalyvavo pulk. Pr. Bizokas, mjr. St. Puodžius, 
mjr. Urbonas ir keli atstovai iš įvairių apylinkių. 
Jame buvo apsvarstyta įvairūs rezistenriją liečia klau
simai, ginklų apsirūpinimas ir pan. 

Vėliau tokio pat pobūdžio pasitarimai įvyko Jasko-
niškėse ir Dusetose. Jaskoniškėse pasitarimas įvyko 
1943 m. žiemą. Buvo svarstyta, kaip pasiskirstyti 
ginklus ir šaudmenis, kaip pažymėti juos vietovių 
plane bei žemėlapyje, kalbėta apie mobilizacijos židi
nio įsteigimą, mažumų problemą ir lenkų partizanų 
veiklą, o Dusetų pasitarime, kuris įvyko 1944 m. 
gegutes mėnesio pabaigoje, — komunistų varomą 
propagandą ir kitus svarbesnius klausimus. Tame pa
sitarime dalyvavo ir „Lietuvos biuletenio" redaktorius 

T . , i . . . valsčiuje sudariusių būrį, vadovaujamą karininko ar 
Lietuvos laisvės armrja turėjo didesnį pasisekimą puskarininkio 

negu kitos rezistencijos organizacijos. Tai buvo slapta 
ne politinė, bet karinė organizacija, įsikūrusi vokiečių 
okupacijos metu — 1942 m. prieš Velykas. Svarbiau
sias jos tikslas — kovoti su okupantais už Lietuvos ne
priklausomybę. Šios organizacijos įsteigėjas ir vadas 
buvo Kazys Veverskis. Jai daugiausia priklausė buvę 
Lietuvos kariuomenės karininkai, puskarininkiai ir 
buvę eiliniai kariai Buvo tvarkomasi kariniais pagrin
dais. Su kitomis rezistentų organizacijomis artimų 
ryšių nepalaikė, nes jos, atrodė, buvo palankios vo
kiečiams. Visa Lietuvos teritorija buvo suskirstyta į 
LLA apygardas, apskritis ir valsčius. Apygardos turėjo 
savo vadus ir štabus, apskrityse — rinktines, vals-^ 
čiuose — apylinkes su vadais ir štabais. 

Lietuvos laisvės armįjos būreliai Zarasų apskrityje 
pradėjo kurtis, kai iš Vilniaus ir Kauno į Zarasų 
apskr. atvyko jos narių, kurie savo draugų tarpe pra
dėjo steigti LLA židinėlius, tvarkomus kariškais pag
rindais. { ją įstojo ne tik Lietuvos fronto (LF) nariai, 
bet ir daug jaunimo, visai netarnavusio kariuomenėje 
ir apie karinį mokslą jokio supratimo neturėjusio, 
ypač apie partizaninę kovą. Ką tik įstojusius nariais 

Apsirūpinimas ginklais ir jų „išbandymas" 
Apsirūpinimas ginklais buvo svarbiausias rezistenci

jos vyrų tikslas. Jie suko galvas, kaip apsiginkluoti. 
Bet kai reikalas verčia surandami ir keliai. Pirmieji, 
supirkinėję ginklus, buvo Dusetų pienininkas ir ūki
ninkas Jonas Bernotas, gyv. Degučių valsčiuje. Tai bu
vo nepaprastai pavojinga „prekyba". Ginklai buvo gau
nami iš Kauno, Vilniaus ir iš Daugpilio. Už juos buvo 
sumokama maisto produktais ar net pinigais. Lietuvos 
laisvės armijos nariai karinės medžiagos dar surado 
Daveinių kaime, Dusetų valsčiuje, ją buvo paslėpę 
rusų sovietų partizanai. 

Daugiausia ginklų nupirkta iš latvių, kuriuos jie, 
kaip buvo sutarta, pristatydavo į Imbrado valsčių ne
toli Tabaro vkm. buvusioje Kuršo gubernijos daly, o iš 
ten juos paimdavo J. Bernotas ar kiti rezistencijos vy
rai. 

Nemažai ginklų paliko ir 5-tas lietuvių batalionas, 
kuris 1944 m. kovo mėn. buvo apsistojęs Antalieptėje, 
Padustėlio kaime ir Daugeliuose. 

Rezistencijos vyrai, priklausę LF ar LLA, nors ir 

buvo gerai apsiginklavę, bet su rusų partizanais susi
tikti vengė, nes vokiečiai galėjo pastebėti, kad vietos 
gyventojai ginklų turėjo daugiau, negu jie davė seniū
nijoms, be to, ginklai buvo automatiniai ^seniūnijoms 
vokiečiai, apsiginti nuo rusų partizanų, davė'-po du 
šautuvus). Nors dr vengiant, bet susidūrimų kartais 
pasitaikydavo. Iš tų kautynių, kurios teužtrukdavo tik 
kelias minutes, nustatyti, kaip rašo Pr. M. Savėnas, 
vokiečių ir sovietinių mašinspistolių pranašumą bei 
įkaitimo greitį" nebuvo galima. O vyrams tai nepa
prastai rūpėjo. Ginklams išbandyti pasirinkta vieta 
prie Šventosios upės Antalieptės šile. taikiniu tarnavo 
sena, storų rąstų daržinė, kuri ten stovėjo. Pr. M. Sa
vėnas savo straipsnyje „Nesurašyti susitarimar" apie 
ginklų išbandymą toliau taip rašo: 

„Privažiavome rogėmis po du vyrus palygin$j visai 
arti daržinės. Arklius palikome toliau, bet laimingai 
nepririšom prie medžių, tik palikome trejetą vyrų. Pa
ėjome arčiau tos pievų daržinės, kuri. rodos, priklausė 
Merkių ūkiui (Sruogiškių ar Narsėnų). ir paleidome 
pirmą seriją. Iš daržinės į mus atsakė tokia šūvių pa
pliūpa, kad vos spėjome suvirsti į roges ir nunerti iki 
Merkių sodybos, kur apsisprendėme nepalikti, tad pa
sukom Narsėnų ir Lundiškių link. Taip ir „išbandėme" 
savo ginklus su nežinia kiek didesniu būriu, turinčiu 
ir kulkosvaidį. Vėliau sužinojome, kad ten buvo* tikrai 
keliolikos vyrų bolševikinis būrys"... 

Taip ir liko, kaip matome iš šios ištraukėlės, ginklai 
„neišbandyti". 

(B.d.) 
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MORALINĖ PAREIGA: 
DALYVAUTI JAV LB TARYBOS 

RINKIMUOSE 
VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

Pereitą savaitgalį prasidėję 
JAV LB tarybos rinkimai tę
siasi ir jie baigsis šį sekma
dienį, birželio 21 d. Lietuviška 
spauda šiame krašte yra jau 
keletą kartų paskelbusi kandi
datų sąrašus; tie sąrašai yra 
taip pat gaunami asmeniškai 
rinkimų vietovėse arba jau 
yra išsiųsti paštu tose apy
linkėse, kur balsavimai vyksta 
tik paštu. Pagal JAV LB įsta
tus, balsuoti turi teisę kiekvie
nas šiame krašte gyvenąs lie
tuvis nuo 18 m. amžiaus. Tie, 
kurie yra davę adresus savo 
apylinkėms, be abejo, yra įra
šyti į balsuotojų sąrašus ir 
daugumai jau pasiųsta balsa
vimo kortelės ir vokeliai. Deja, 
ne visi čia gyveną lietuviai dėl 
įvairių priežasčių yra davę 
savo adresus apylinkėms, bet 
jie balsuoti turi teises ir turė
tų jomis pasinaudoti. Leng
viausiai jie tai gali padaryti 
asmeniškai, nuvykdami į bal-
savietes ir ten užpildyti balsa
vimo biuletenius. Ten, kur 
balsaviečių nėra, balsavimo 
biuletenius galima gauti iš 
apygardų rinkimų komitetų. 
Nors laikas jau gana pažen
gęs, vis dėlto norint, dar gali
ma prisijungti prie šių rin
kimų. 

Kodėl yra svarbu 
balsuoti? 

Be abejo. Tarybos rinkimai 
įvyks, ir jų rezultatai galios, 
nepaisant, kiek dalyvaus šia
me procese, nes rezultatai yra 
pasiekiami ne daugumos čia 
gyvenančių lietuvių skaičiumi, 
bet dauguma dalyvaujančių 
rinkimuose. Deja, dažnai kai 
kurie mūsų lengvai pasiduo
dame inercijai, ir, užuot patys 
aktyviai dalyvavę rinkimuose, 
balsavimą atidedame, o pas
kui kitiems leidžiame nu
spręsti, kas mums vadovaus 
ateityje. Kandidatų sąrašai ro
do, kad turime galimybę pasi
rinkti tarybos narius iš gerai 
kvalifikuotų žmonių, kurie yra 
davę sutikimą dirbti JAV Lie

tuvių Bendruomenei. Tai labai 
džiuginantis dalykas, nes visi 
tarybos nariai yra savanoriai 
ir net patys finansuoja savo 
dalyvavimą tarybos sesijose. 
Bet taryba turėtų būti išrink
ta ne tik balsų dauguma, bet 
daugumos čia gyvenančių lie
tuvių. Juo didesnis mūsų skai
čius dalyvauja rinkimuose, 
tuo yra duodama didesnė mo
ralinė parama išrinktiesiems. 
Didesnis dalyvaujančių skai
čius duoda didesnį paskatini
mą visiems renkamiesiems ir 
taip patvirtina mūsų domėji
mąsi savo Bendruomene. 

Demokratinio proceso 
reikšmė 

Mes visi stebime dabartinėje 
laisvoje Lietuvoje vykstantį 
demokratijos brendimą ir tuo 
džiaugiamės. Bet ar nereiktų 
pagalvoti, kad mes turime pa
reigą duoti pavyzdį savo tau
tiečiams Lietuvoje, parodyda
mi savo pačių įsijungimą į 
čionykštį demokratinį procesą. 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
yra visuomeninis junginys, 
nesiremiąs nei partijomis, nei 
politinėmis pažiūromis. Pagal 
Bendruomenės kūrėjo prel. M. 
Krupavičių, „Bendruomenė 
yra šventykla, į kurią už
drausta įeiti su partinėmis 
maldaknygėmis, nes šioje 
šventykloje tėra tik viena mal
da: lietuvybė". Lietuvių Bend
ruomenė jau per keturiasde
šimt metų rūpinasi lietuvybės 
išlaikymu šiame krašte ir ji 
tai atlieka labai sėkmingai. 
Bendruomenės rėmuose vei
kia įvairios kitos lietuviškos 
organizacijos, vyksta švieti
mas ir meniniai-kultOriniai 
pasirodymai; per Bendruome
nę mes dabar labai veiksmin
gai bendradarbiaujame su at
gimstančia tėvyne Lietuva. 
Taigi reikia parodyti vienybę, 
solidarumą ir savo subren
dimą, dalyvaujant šiuose, da
bar vykstančiuose JAV LB ta
rybos narių ir taip pat PLB 
Seimo atstovų, rinkimuose. 

Gyvenimo kelią prisimenant 
Kun. V. Rimšelis, MIC 

Atostogoms i Lietuvą 

Po egzaminų vasaros atosto
goms nutarėm išvažiuoti į Lie
tuvą. Reikėjo gauti iš Vidaus 
reikalų ministerijos leidimą. 
Gavome neigiamą ir keistą at
sakymą, kad karo metu visas 
susisiekimas civiliams yra su
varžytas. Tada mes gavome iš 
universiteto pažymėjimus, 
kad esame geri ir patikimi 
studentai. To ir pakako įva
žiuoti į Lietuvą. Tai buvo 1942 
m vasara. Tais metais P. 
Garšva galėjo gauti kuni
gystės šventimus. Todėl, pagal 
vyresniųjų patarimus, susi
tarėm pasilikti Lietuvoje. Ru
deni pradėjom lankyti se
minariją. Spalio 4 d. P. Garš
va buvo įšventintas kunigu. 
Per Kalėdų atostogas nuvažia
vau namo į Murmas. 

Pirmą Kalėdų dieną anksti 
ryta. dar neišaušus, su mama, 
teta Mare, dėde Antanu išva
žiavom i Reškutėnus. Tenai 
klebonas buvo kun. Baužys, 
pilnas energijos ir muzikalus 
žmogus. Jis sudarė Reškutė
nuose chorą ir kaimišką or
kestrą. Žmonės jį mylėjo dėl jo 
draugiško paprastumo. Jei 
kas paprašydavo, tai jis su or
kestru nuvažiuodavo per ves
tuves į kaimą. Jam buvo taip 
pat svarbu, kad ir bažnyčioje 

S K E L B I M A I 
E L E K T R 0 8 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AŪ7535erarFOTsTOCTB5: 
IR GYVYBES DRAUOMA8. 

Agantas Frank Zapois ir Off Mgr. Auto* 
S Kane kafca katuvakai. 

FRANKZAPOU8 
32081/2 West9«h8tres« 

T«i. (706) 424-8664 
(773)581-6664 

GREIT PARDUODA 

įamm-nm 

Wiadow Washers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. ncccssary Will train. Mnst 
have vaiki driver' s license and trans-
portahon. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahoo Window VVaaŪng. 
TeL MO-820-4155. 

Pienės: kai kam tik piktžoles, visokiomis priemonėmis ::uikintino8 iŠ žalios vejos; 
džiaugsmas — gera „žaliava" auksiniams vainikams pinti... N ;otr. R. Balsienės (Eita) 

kai kam pavasario 

būtų linksma ir kas nors nau
ja. Per Mišias, prieš Evange
liją jis atėjo į zakristiją, uždėjo 
man ant kaklo stulą ir sako: 
„Eik ir pasakyk pamokslą". Aš 
jam atsakiau, kad aš negaliu, 
nes neturiu net subdiakonato 
šventimų. Už tai mane su
spenduos ir negausiu šven
timų. O jis prisispyręs man 
aiškino, kad tokioj šventėj ga
lima ir su stula sakyti pa
mokslą. Pagaliau, kas čia ži
nos apie tai, kas galima, kas 
negalima. Atėjo gera mintis 
pasakyti, kad aš nesu pasi
ruošęs pamokslui ir kad už jį 
niekas geriau pamokslo nepa
sakys. Tada jis atstojo nuo 
manęs ir tarė: „Teisingai, aš 
galiu padaryti iš balto juodą iš 
juodo baltą. Taigi man tas 
pats ir mano pamoksle". 

Perskaitęs Evangeliją apie 
angelus, kurie apsireiškė pie
menims, klebonas pradėjo pa
mokslą šiais žodžiais: „Gal 
šiandien, namie parėję, pakel
site čėrką, vieni kitus sveikin
dami. O ar pagalvosite apie 
savo hrolius ir seseris, kurie 
Sibire tundrose šaltį kenčia ir 
iš bado miršta?" Toliau kalbė
damas, vis primindavo, kaip 
išvežtieji į Sibirą kenčia ir ilgi
si savo tėvynės. Jis sugraude
no žmones. Moterys ir vyrai 
pradėjo šluostytis ašaras. Po 

Mišių, važiuojant namo, pak
lausiau tetos, ar ji taip pat 
verkė. Ji atsakė: „Kaip gi ne
verksi? Visi verkė ir aš ver
kiau". „O ką jis sakė?" paklau
siau. Ji atsakė, kad nežinanti, 
kad tik verkė kartu su kitais. 

Studijos Lietuvoje ir 
vokiečiams vertėjas 

Reškutėnuose visi žmonės 
buvo labai susirūpinę dėl ark
lių praradimo. Po Kalėdų tre
čią dieną į Kaltanėnus turėjo 
atvažiuoti kažkokia vokiečių 
karinė komisija arklius tikrin
ti tinkamus kariuomenei. Kai 
mudu su dėde nuvažiavom į 
Kaltanėnus, tikrinimas buvo 
jau prasidėjęs. Du karininkai 
— pulkininkas ir majoras, 
ieškojo žmogaus, kuris mokė
tų vokiškai bent susikalbėti. 
Priėjęs aš juos pasveikinau. 
Jie pradžiugo, kad aš kalbu 
vokiškai. Abudu karininkai 
buvo katalikai. Majoras buvo 
iš Švabijos, taigi arti Tueoen-
geno. Pasidarėm lyg ir drau
gai. Mane paprašė būti ver
tėju. Valsčiuje buvo jau visi 
tikrinamieji arkliai surašyti. 
Atvedė prie jų kumelį. Turbūt 
majoras pastebėjo prie arklio 
verkiančią moterį- Iš kamba
rio pro langą jis pareiškė: 
„Tragend — nėščas". Taigi ka-. 
riuomenei netinkamas. Dar 
kitus, jau patikrintus septynis 
gerus arklius, pasisekė atgau
ti. Tie karininkai prašė mane 
su jais važinėti po kitus vals
čius. Man teko vėliau su jais 
būti Švenčionyse. Dėdė paskui 
man pasakojo, kaip žmonės 
džiaugėsi ir sakė, kad tik ku
nigai galėjo tai padaryti. O aš 
dar net diakono šventimų ne
turėjau. 

Kaune, ruošiantis licencijato 
egzaminams, reikėjo lankyti 
daug paskaitų. Bet jokių sun
kumų prieš kunigystės šven
timus nebuvo. Brolis marijonų 
vienuolis Petras Steponavičius 
kasdien lankė konservatorijoje 
muzikos ir giedojimo pamo
kas. Jis turėjo sudaręs savo 
chorą prie Šv. Getrūdos baž
nyčios. Visus jo choristus ge
rai pažinojau. Pasitaikė kaž
kuri sukaktis, kad chorui pa
gerbti reikėjo suruošti pokylį. 
P. Steponavičius į tą pokylį 
pakvietė mane. Tai buvo 
linksma vakarienė. Ant stalo 
kiekvienam buvo padėtas stik
lelis su degtine. Visi gėrė ir aš 
išgėriau. Iš kažkur kun. Pijus 
Andziulis, tada provincijolas, 
sužinojo, kad aš per vakarienę 
gėriau degtinę. Jis mane pa
sikvietė pas save ir susirūpi
nęs man kalbėjo, kad dabar 
artėja šventinimai ir kyla 
klausimas, ar galima mane 
prileisti prie šventinimų. Jis 
man aiškino, kad kunigai, 
ypač marijonai, turi visiškai 
susilaikyti nuo alkoholinių gė
rimų. Tėvas P. Andziulis buvo 
geros valios žmogus. Aš jam 
išaiškinau, kad man nėra jo-
kįo pavojaus dėl alkoholio, nes 
iki 22 metų esu net neparaga
vęs alkoholinių gėrimų. Ro
moje buvo galimybė gerti vy

ną, bet neturiu jokio palinki
mo prie vyno. Taip pat ir Vo
kietijoj prie alaus nepripratau 
ir niekad nebuvau girtas. Tas 
pasikalbėjimas su tėvu P. An
dziulių paliko man didelį įspū
dį. Tai buvo 1943 metai. Kuni
gu įšventino vysk. Vincentas 
Brizgys gegužės 2 dieną. Po 
primicijų Kirdeikiuose pasili
kau atostogoms pas tetą Vero
niką Antalksnėje. Teta Vero
nika dieną naktį vis laukė sa
vo sūnaus pareinant. Jis din
go, paimtas į kariuomenę 
1939 metais. 

Vertėjas imant arklius 
Linkmenyse kasdien auko

davau Mišias. Susipažinau su 
klebonu Gumbaragiu, kuris 
man papasakojo įvairių įvykių 
iš savo seminarijos laikų. Jis 
man parodė klierikų nuo
trauką, kurioje buvo klieriko 
aprangoje moteris. Su masonų 
pagalba, ji buvo įsigavusi į ku
nigų seminariją. Pneš šventi
mus buvo atrasta, kad ji nėra 
vyras. Jis man vakare papasa
kojo ir apie Gudijoje piktosios 
dvasios apsėstą moterį* kuri 
buvo įėjusi į klausyklą. O kai 
jis ją peržegnojo, tai kažkokia 
jėga jį išmetė iš klausyklos. 
Vakare tamsoje, grįžtant su 
dviračiu į Antalksnę, visą lai
ką buvau apimtas didelės bai
mės. Naktį negalėjau užmigti. 
Vis man atrodė, kad kas nuo 
manęs antklodę traukia. 

1943 metais, kai kaime vasa
ros darbai prasideda, atėjo 
ūkininkams liūdna žinia, kad 
Švenčionyse iš visos apskrities 
bus kariuomenei imami ark
liai. Mūsų kaimo ūkininkai 
mane labai prašė, kad tikrini
mo dieną būčiau jiems vertėju. 
Tai buvo trečiadienis, turgaus 
diena. Anksti rytą su dėde An
tanu nuvažiavom į Švenčionis. 
Keistą nuotaiką pajutau, kai 
įėjau į bažnyčią aukoti Mišių. 
Per penkerius metus čia mes 
eidavom su orkestru Vasario 
16 dieną. Gegužės mėnesį kas
dien eidavom į gegužines pa
maldas. Čia per Mišias prieš 
vienuolika metų atėjo netikėta 
ir nelaukta mintis tapti kuni
gu. Su tomis mintimis susi
graudinęs išėjau aukoti Mišių. 
Anuomet aš tą altorių maty
davau tik iš tolo. Dabar aš esu 
prie jo ir aukoju šv Mišias, ko 
anuomet nesitikėjau. 

Po Mišių su dėde nuėjom į 
turgaus aikštę. Ten buvo jau 
daug atvestų arklių. Radome 
tuos pačius karininkus, kurie 
buvo Kaltanėnuose. Jie mane 
labai maloniai sutiko. Jie pa
davė man aukštą lazdą, išrai
žytą su metrais ir centimet
rais. Pasakė, kad su ta lazda 
reikia išmatuoti arklio aukštį 
nuo sprando, kur baigiasi kar
čiai, iki žemės. Tai paprastas 
daiktas, bet kokiam kaimie
čiui galėjo atrodyti, kad nuo 
tos lazdos viskas priklauso. Su 
tais karininkais viskas labai 
gerai sekėsi. Jiems žmonės 
prinešė lašinių, kumpių. Majo
ras man pasisakė, kad tą 
maistą tuojau pasiųs savo šei

mai. 
Matuojant vieno arklio 

aukštį, girdžiu du vyrus gar
siai kalbant ir ginčinantis. 
Vienas sako, kad tas matinin
kas yra čia svarbiausias. Jei
gu mes prie jo prieitume, tai 
jis ką nors padarytų, kad mū
sų arkliai būtų nepriimti. Ki
tas jam sako, kad tas matinin
kas yra labai panašus į ku
nigą, kuris šiandien aukojo 
bažnyčioje Mišias. Jis turbūt 
ir yra tas kunigas. Girdžiu 
sakant: beldžiausi į šv. An
taną už arklį. Žinai, kaip man 
sunku bus be arklio. Dabar 
ateina pati darbymetė". Gir
džiu, ką jo draugas jam sako: 
„Gal tau šv. Antanas ir padės, 
bet matininkas tikrai nėra 
joks kunigas. Kur tu matei, 
kad kunigas eitų arklių matuot. 
Gal tu truputį eisi išgėręs, 
kad tau akyse taip regis". 
Išgirdęs taip kalbant, laukiau 
progos, kad šv. Antanas tam 
žmogeliui arklį išgelbėtų. Pul
kininkui pasakiau, kad tas 
arklys yra vienintelis jo ūkyje, 
ir be arklio jis negalės gyventi. 
Nieko daugiau nereikėjo aiš
kinti. Pulkininkas liepė man 
pasakyti, kad tasai žmogus 
vestųsi arklį namo. Žmonės 
atnešė keletą butelių degtinės. 
Turbūt karininkai savo auto
mobiliuose truputį išgėrė. Jie 
kažkaip pasidarė linksmesni. 

Viktoras Maldžiūnas, mano 
klasės draugas iš Švenčionių 
gimnazijos, priėjęs prie manęs 
pasakė, kad gal galima būtų 
nepaimtus arklius paleisti. 
Pasakiau, kad viskas priklau-

Reikalinga moteriškų ir 
vyriškų rūbų siuvėja; 4412 
W. 59 StTeL 773-735-56e57. 

Kalbėti angliškai arba į 
lenkiškai. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti į 

Romui tcL 630-774-1025. ' 

RIMAS L.STANKUS 
•Greitas ir ssjbninaas patamavanas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Pertame ir parduodame namus 

kambarių butas Archer ir 
Harlem apyl. $500 į mėn. • 
„sec. deposit". TeL 708-594-

1472. Palikti žinutę. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
td. 708-422-43558. 

STASYS' CONS1KUC IION 
Stataus daibai, tusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "skinas*, 

-soffits', •decks', •gtmaiTr. ptohiti 
ir ̂ shingte* ttogsj; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
L SAnaOt, M 890-241-1912., 

so nuo tų karininkų. Bet dėl 
visa ko majorui pasakiau, kad 
gal kitus arklius galima būtų 
atleisti. Jis tuojau nuėjo pa
sitarti su pulkininku. Pulki
ninkas priėjo prie manęs ir 
sako, kad jie greitai išvažiuos 
į Gudiją arklių rinktis ir mane 
prašo su jais kartu važiuoti. 
Ąš jam atsakiau, kad aš nega
liu, nes dar studijuoju Kaune. 
Tada jie liepė paskelbti lietu
viškai, vokiškai ir lenkiškai, 
kad su arkliais žmonės gali 
važiuoti namo. 

Tuojaus aikštė liko tuščia. 
Visi su arkliais išvažiavo na
mo. Pasirodė prie mūsų kaž
koks nacių viršininkas, vadi
namas Sonderfuehrer. Jis, pri
lėkęs prie manęs, pradėjo 
šaukti, kad arklių paleidimas 
yra išdavimas. Pradėjo grasin
ti kariniu teismu. Aš kreipiau
si į pulkininką ir pasakiau, 
kad aš esu tik vertėjas. Tada 
pulkininkas ir majoras pra
dėjo šaukti, kad viskas yra čia 
tvarkoje, kad čia nebuvo ir 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada u acccpūng applicantt for 

Per m •malt Reridenrel 
For free informatkm call: 

1-773-282-9500, 
GTS concentruing in immigratkm to 

Canada 
www.imanigretioa-flervioe.coin 

nėra jokio išdavimo. Kai Son
derfuehrer apsiramino, mes jį 
pakvietėm į priėmimą. Prie 
manęs priėjo ugniagesių pir
mininkas ir mane labai prašė, 
kad aš būčiau jų suruoštame 
priėmime, nes jis ir kiti tik 
lenkiškai kalba, o ir lietuvių 
bus mažai. 

Atvažiavo mane ir kitus pa
imti Švenčionių burmistro Ka
zimiero Gaižučio automobilis. 
Laimei ar nelaimei, padangą 
čia pat nuleido. Betaisant pa
dangą, pribėgo lenkas vyru
kas, kuris vis sukinėjosi prie 
arklių ir su botagėliu, juos kai 
kur pavarinėdavo, ir mane 
pradėjo prasyti, kad aš jam 
išrašyčiau raštelį gauti kažku
rioj krautuvėj degtinės butelį. 
Nežinojau, ką jam pasakyti, 
bet kažkaip susigaudžiau ir 
pasakiau, kad jis ateitų pas 
mane į burmistro namus. Au
tomobilį reikėjo taisyti dau
giau, negu tik padangą. Pa
mačiau ateinant dėdę Antaną. 
Mudu greitai sutarėm, kad da
bar geriausia proga išvažiuoti 
namo. Kaip tas priėmimas* 
praėjo, tai jau nežinau. 

•£> STAU *LU*MCC 

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

No one makes round-

tnp travel to Uthuania 

easier and more convenient 

than SAS. From Chicaco, we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gwes you a reiaxed mom-

iog arrival for business or pleasure. 

When you're ready to return, youll 

enjoy ume-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

, hub. And whether 

you fly Business Ctass 

'or Economy dass, you can be 

sure our servtce will be wcrld-class. 

and will aHow you to arrive rested and 

refreshed - all for a reasonable fare. 

Find out what a worW of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For more infor-

mation and special offers, visit 

our website at www.flysas.com. 
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•L* jGEROS ŽINIOS IŠ PAKRUOJO 
Diskusija apie mokslo 

problemas 

Vasario 18 d. Pakruojo savi
valdybės salėje Pakruojo jau
nieji krikščionys demokratai, 
talkinami Seimo narės Mari
jos Šerienės, surengė susiti
kimą su švietimo reformos 
kūrėjais ir aukštojo mokslo 
įstatymo rengėjais: Švietimo 
ir mokslo ministerijos ek
sperte Ramute Bruzgelevi-
čiene, Seimo švietimo, mokslo 
ir kultūros komiteto pata
rėjais Antanu Ramonu ir Kęs
tučiu Kaminsku, Vilniaus uni
versiteto lituanistinių studijų 
katedros vedėja, filologijos 
daktare Meilute Ramoniene. 
Susitikime gana gausiai daly
vavo mokytojai, moksleiviai ir 
jų tėveliai. 

.R. Bruzgelevičienė pakruo-
jie&us supažindino su švieti
mo visuomenę šiuo metu ypač 
jaudinančia profilinio mokymo 
sistema ir jos įgyvendinimo 
Lietuvos, mokyklose tarps
niais. Aptarti šios sistemos 
privalumai ir trūkumai. Vieš
nia pabrėžė, kad profilinis 
mokymas turėtų sumažinti la
bai didelį krūvį, kurį šiuo 
metu tenka pakelti mokslei
viui. Be to, svarbu ir tai, kad 
moksleivis turės galimybę pa
sirinkti vieną iš dviejų moky
mosi krypčių: humanitarinę 
arba realinę. Diskusijoje kai 
kurie mokytojai pageidavo 
pasilikti prie to, „kaip buvo 
anksčiau". Jie abejojo profili
nio mokymo sėkme. 

Diskutuota ir dėl ketinimų 
uždaryti mažas ir neperspek
tyvias kaimo mokyklas, nuo
gąstauta, kad, nelikus tų mo
kyklų, kai kuriuose kaimuose 
užges paskutiniai kultūros 
židiniai. Kol kas neišspręsta ir 
moksleivių pavėžėjimo iki ar

timiausios mokyklos proble
ma. 

K. Kaminskas pristatė 
naują stojimo į aukštąsias mo
kyklas tvarką. Susitikime da
lyvavę pedagogai kritikavo 
dažnai besikeičiančias pri
ėmimo į aukštąsias mokyklas 
taisykles ir pernelyg sudėtin
gus stojamuosius egzaminus. 
K Kaminskas patikino, kad 
artėjama prie vienodų stojimo 
į aukštąsias mokyklas sąlygų. 
Naujoji valstybinių egzaminų 
sistema leis į aukštąsias mo
kyklas priimti moksleivius be 
stojamųjų egzaminų. 

Dr. M. Ramonienė kalbėjo 
apie Lietuvos ir Suomijos 
švietimo reformų ypatumus, 
pristatė kai kurias naujas spe
cialybes Vilniaus universitete. 
A. Ramonas pristatė Aukštojo 
mokslo įstatymą ir jame įtei
sintas naujoves. 

Po susitikimo pakruojiečiai 
galėjo susipažinti su įvairia 
stojimo į aukštąsias mokyklas 
medžiaga. 

Šventė 
Nepriklausomybės 

10-mečiui ir Žeimelio 
600 metų jubiliejui 

Kovo 5-ąją Jaunųjų krikš
čionių demokratų, Visuomeni
nio diskusijų sambūrio ir Sei
mo narės Marijos Šerienės ini
ciatyva Pakruojyje ir Žeime
lyje buvo surengta šventė, 
skirta Lietuvos Nepriklauso
mybes 10-mečiui, šv. Kazimie
rui ir Žeimelio 500 metų jubi
liejui paminėti. Šventė pra
sidėjo geriausio praėjusių 
metų Europos karinio orkes
tro — Vidaus reikalų ministe
rijos reprezentacinio orkestro 
(vadovas Algimantas Radzevi
čius) — koncertu Pakruojo 
miesto aikštėje. Po to orkestro 
vedama procesija nužygiavo i 

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, 
kur klebonas Ričardas Rut
kauskas aukojo šv. Mišias ir 
pašventino Pakruojo katalikių 
moterų draugijos vėliavą. Pa
maldose dalyvavo ir sakralinę 
muziką grojęs karinis orkes
tras. 

Po to Pakruojo klebonas R. 
Rutkauskas ir Seimo narė M. 
Šerienė apdovanojo piešinių 
konkurso „Aš ir mano Lietu
va", skirto Lietuvos nepriklau
somybės 10-mečiui, dalyvius. 
Pakruojiečiai vaikai dalyvavo 
ir Lietuvos Respublikos Seime 
surengtame piešinių kon
kurse, o kai kurie dalyvavo ir 
iškilmingame Kovo 11-osios 
Seimo posėdyje. 

Popiet šventinis renginys 
persikėlė į Žeimelį. Jis pra
sidėjo karinio orkestro para
du. Nuo seno pučiamaisiais or
kestrais garsėjusiam mieste
liui buvo padaryta išimtis ir 
karinis orkestras pražygiavo 
ne tik centrine gatve, bet ir to
liau per visą miestelį. Įdomu 
pažymėti, kad garsių Žeimelio 
pūtikų tradiciją šiame repre
zentaciniame kolektyve tęsia 
Linas Avižienis. 

Po to Žeimelio kultūros na
muose įvyko Nepriklauso
mybės dienos minėjimas ir 
kariūnų orkestro koncertas. 
Renginį vedė kraštietis Lietu
vos radijo direktorius Juozas 
Šalkauskas. Aplankytas Žem-
galos muziejus. Vėliau garsio
jo Žeimelio karčiamų ansam
blio salėje įvyko šventinė va
karienė, kurios metu grojo 
miestelio kultūros namų kape
la. 

Rengėjai dėkoja Tautos fon
dui ir Pakruojo rajono garbės 
piliečiui Broniui Nainiui, pa
rėmusiems šį prasmingą ren
ginį. 

Krepšinio tu rnyras 
Bardiškiuose 

Kovo 10-11 d. Bardiškių pa

grindinės nukyklos sporto 
salėje buvo surengtas krepši
nio turnyras Jaunųjų krikš
čionių demokratų pereinama-
jai taurei laimėti, skirtas 
Lietuvos nepriklausomybės 
10-mečiui. Turnyre dalyvavo 
Bardiškių, Rozalimo, Pakruo
jo, Pašvitinio. Žeimelio bei 
Joniškio komandos. 

Organizatore vardu į turny
ro dalyvius krtipėsi Virginijus 
Norvaiša, pakvietęs jaunimą 
aktyviai dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir teigęs, kad ben
druomeniškumas yra vienas 
svarbiausių atviros demokra
tinės visuomenes bruožų. 

Atkaklią sportinę kovą lai
mėjo žeimelitciai, užėmę pir
mąją vietą. Antri liko joniš
kiečiai, treti — pašvitiniečiai. 

iZ'R.'yi**'T'v""'""". 

Atidarę 13-kos mėnesių sertifikatą First Personai Banke, 
Jūs laimėsite dvigubai! 
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* Gausite aukštą nuošimtį, garantuotą 13-kai mėnesių — 6.40% APY 
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savo sertifikato nuošimtį. 
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Sportininkai ne tik rungty
niavo, bet ir dalyvavo Kovo 
11-ajai skirtoje vakaronėje, 
dalyvavo šv. Mišiose Lauk
sodžio bažnyčioje. 

Visos krepšinio komandos 
buvo apdovanotos atminimo 
medaliais, o nugalėtojai į Žei
melį išsivežė pereinamąją Jau
nųjų krikščionių demokratų 
taurę. Atsisveikinta iki kitų 
metų turnyro, kuris žada tapti 
tradiciniu. 

Organizatoriai ir dalyviai 
dėkoja dr. Antanui Braziui iš 
Čikagos, šiam turnyrui paau
kojusiam 100 dol.; Algiui Ru-
gieniui, paaukojusiam 100 Lt. 

Virginijus Norvaiša 
Visuomeninio diskusijų 

sambūrio pirmininkas 

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 17 d., trečiadienis 

Pranešame, kad 2000 m. gegužės 10 d. Palm Bay, 
Florida, amžinu miegu užmigo 

Medicinos gydytojas 
VYTAUTAS AVIŽONIS 

Jis gimė 1906 m. gruodžio 9 d. Žagarėje, Lietuvoje. 
Baigęs Vytauto Didžiojo universitete mediciną, 
specializavosi ausų, nosies ir gerklės ligų srityse. Jis buvo 
chirurgas ir dirbo Kaune. 

Antrojo Pasaulinio karo metu atsidūrė Šveicarijoje ir 
1947 m. su šeima atvyko į Ameriką. New Jersey valstijoje 
atliko interno stažą, išlaikė reikalingus savo specialybėms 
egzaminus ir gydė ligonius New Yorke, bet nuo 1959 m. 
Milford, Delaware. 

Jis buvc aktyvus Lietuvių gydytojų veikloje daug metų, 
nors ir gyveno Delaware, buvo eilę metų New Yorko 
lietuvių gydytojų pirmininkas. Jis yra autorius daugelio 
straipsniu, kurie buvo atspausdinti įvairiuose 
tarptautiniuose oftalmologijos leidiniuose. Iki mirties 
sielojosi Lietuva. 

Liūdesyje liko žmona Valerija Šilbąjoraitė Avižonienė, 
dukra Giedrė Šnipienė, sūnus Petras, sesuo Birutė 
Blaževičius, septyni anūkai, trys proanūkės ir giminės 
Amerikoje bei Lietuvoje. 

Laidotuvėmis rūpinasi Beach Funeral Home, Indian 
Harbor Beach, FL (tel. 321-777-4640). Atsisveikinimas 
bus gegužes 20 d. Pelenai bus pervežti ir palaidoti šalia 
jo tėvų, prof. Petro Avižonio ir Zofijos Gruzdytės 
Avižonienės, Kaune. 

Vietoje gėlių, jei kas norėtų, šeima prašo aukoti: 
Lithuanian Freedom Through Education Fund, Inc., 
25802 Prairiestone Dr., Lagūna Hills, CA 02653, paremti 
Kauno Medicinos mokyklos oftalmologijos skyriui. 

Nuliūdusi šeima. 

MIRTIES SUKAKTYS 

A.t A. 
KASTYTIS IZOKAITIS 15 m. 

1935 — 1985 
A. t A. 

VLADAS IZOKAITIS 29 m. 
1906—1971 
ATA 

STASĖ IZOKAITEENĖ 6 m. 
1905 —1994 

Minint mūsų mylimuosius Velionis, šv. Mišios už juos 
bus aukojamos kun. A. Saulaičio š. m. gegužės 24 d. 
5:30 vai. p.p. Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje. 
Kun. E. ArnaSius šv. Mišias atnašaus Jėzaus Širdies 
bažnyčioje Mažeikiuose ir gegužės 28 d. 10:30 vai. r. 
kun. R. Gudelis aukos šv. Mišias Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje Chicago, IL. 
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tomis 
dienomis prisiminti Velionis savo maldoje. 

Jū ra t ė Izokaitis 
Algis, Rimas ir Audrius Avižienis 
Viktoria ir Carlos Leiva 
Kristina ir Cris Felten 
Adelė ir Juozas Grina 

A. t A. 
JULIUI GELAŽIUI 

Amžinybėn iškeliavus, gilią užuojautą reiškiame 
Velionio žmonai, dukrai, anūkams, seseriai 
PRANCIŠKAI MARCINKIENEI, dukterėčiai 
DANAI BAZIENEI ir jos seimai. 

„Seklyčia" 

„Lietuvos Našlaičių globa " 

PADĖKA 
A. t A 

PRANAS GAIGALAS 
mirė §. m. balandžio 14 d., sulaukęs 93 metų. Gimė 
Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Lebedžių kaime. 
Amerikoje išgyveno 50 metų. Buvo palaidotas 
Tautinėse lietuvių kapinėse. 
Dėkojame kun. R. Gudeliui už maldas koplyčioje, šv. 
Mišias bažnyčioje, už paguodos pamokslą ir palydėjimą 
į kapines. Ačiū muz. R. Šokui už tokį gražų giedojimą 
šv. Mišių metu. Ačiū karsto nešėjams žentams ir 
anūkams. Širdingas ačiū už tokias dideles aukas Almos 
fondui, Lietuvos našlaičiams, už aukas šv. Mišioms, 
už tokias gražias gėles ir vainikus. Ačiū už atsilankymą 
j koplyčią, ačiū visiems, palydėjusiems Velionį į 
kapines bei pareiškusiems tiek daug gražių užuojautos 
žodžių. Ačiū ačiū visiems! 

Liūdinti žmona Janina , dukros, žentai, 
anūkai ir proanūkai. 

PADĖKA 
A t A 

STASYS STRAVINSKIS 
Mylimas Vyras, mūsų Tėtelė, Bočelis mirė 2000 m. 
vasario 1 d. 
Esame dėkingi visiems už mums pareikštas 
užuojautas. 
Sakome širdingą ačiū kun. Antanui Lapei už 
gedulingų Šv. Mišių atlaikymą, paruošimą skaitymų 
per jas, už gražų, turiningą pamokslą. 
Nuoširdi padėka solistei Praurimei Ragienei už gražų 
giedojimą, muzikui Faustui Stroliai, kuris taip subtiliai 
grojo vargonai* gedulingų šv. Mišių metu. 

Liūdinti seimą. 

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

SOFIJA MILIAUSKIENĖ 
URBONAVIČIŪTĖ 

: .-
Mes tikimės, kad Tu, Mamyte, 
Šiandien jau džiaugies 

Amžina laime 
Už savo gerąją kančią, 
Už kantriai kęstą žemelės vargą. 
Ir ten lauki mūsų, 
Ir meldies už mus, 
Kad būtume geri, teisingi 
Ir amžinai laimingi. 

Viešpaties Angelas pasišaukė mūsų brangią, mylimą 
Mamytę į Amžinuosius Namus 1994 m. gegužės 19 d. 
Mamyte, mes prisimename Tave su didele meile, 
ilgesiu ir liūdesiu. Niekad Tavęs neužmiršime. 
Nuoširdžiai maldaujame Aušros Vartų Mariją užtart 
Tave pas Dievulį. Visagali Amžinasis Dieve, suteik 
Mamytei Amžinąją Ramybę. 
Minint a.a. Mamytės brangų atminimą, šv. Mišios bus 
atnašaujamos Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje Brighton Park, IL, gegužes 19 
d., penktadienį. 8:00 vai. ryto, taip pat Aurora, IL. 
Maloniai prašome prisiminti ir pasimelsti už a.a. Sofiją. 

Nuliūdę: dukterys Regina, Dana, Aldona ir 
Birutė, žentai, anūkai ir proanūkai . 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

MARIA LAUCIS 
1999.5.20 — 2000.5.20 

Šv. Mišios už Velionę bus atnašaujamos Holy Trinky 
bažnyčioje, Mt. Olive, IL, gegužės 20 d. 
Prašome pasimelsti už Velionės sielą. 

Nuliūdę: vyras Augustinas, sūnus Petras, 
marti Winnie, anūkai Zachary ir Nicolas. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

P e t r ė Maskola i t i s , gyve
nanti Chicago, 1L. Draugo fon
dui pavasario vajaus proga at
siuntė 1,200 dolerių ir tapo 
g a r b ė s n a r e . Sveikiname 
naują Draugo fondo garbei 
narę ir labai dėkojame už 
stambią paramą. 

Solistė Nijolė Penikai tė , 
dainavusi pooperiniame kon
certe Jaunimo centre, daly
vaus Poezijos vakare gegužes 
19 d., penktadienį. 7 v.v. Ji 
dainuos Lietuvos partizanų ir 
lyrines dainas, o jai akompa
nuos muzikas Algis Zaboras. 
Atvykite! 

Čikagos i r apy l ink ių atei
t i n inka i i r svečia i kviečiami 
sekmadienį, gegužės 21 d., su
sipažinti ir pabendrauti su 
naujai išrinktos Ateitininku 
tarybos nariais. Pabendravi
mo programa: 12 vai. šv. Mi
šios Tėvų Marijonų koplyčio
je. Po Mišių vaišes Tėvų Mari
jonų vienuolyno patalpose. 

Muzika for tepi jonui ketu
r i omi s r a n k o m i s . Gegužės 
26 d., penktadienį, 7:30 val.v. 
Lietuvių dailės muziejuje Le-
monte koncertuos pianistai 
Sonata ir Rokas Zubovai. 

Šį sekmadien į , gegužės 21 
d.. 9 vai.r. Cicero Šv. Antano 
lietuvių parapijoje vyks Pir
moji komunija. kurią priims 
Donatas Kumpys, Jonas Kup
rys ir Tomas Nedveckas. 
Kviečiami jų artimieji bei šei
mų draugai dalyvauti Šv. Mi
šiose ir po Mišių - vaišėse pa
rapijos salėje, kurias organi
zuoja Cicero Lietuvių Bend
ruomenė. 

„Ramovės" , Lietuvių karių 
veteranų sąjungos. Čikagos 
skyriaus narių susirinkimas 
šaukiamas gegužes 21 d., sek
madienį, 12 vai. Jaunimo cen
tre, laisvės kovų muziejuje. 
Kviečiame visus skyriaus na
rius susirinkime dalyvauti. 

P i e tu s Švč. M. Marijos Ne
kalto prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair-
field Ave., Čikagoje, ruošia 
JAV LB Brighton Parko val
dyba. Jie vyks šį sekmadieni, 
gegužės 21 d., tuoj po 10:30 
vai.r. lietuviškų Mišių. 

Povi las Ki l ius , Palos Hts . 
IL. yra Lietuvių fondo valdy
bos pirmininkas, bet ne inž. K. 
Ječius kaip per klaidą buvo 
paminėta St. Džiugo žinutėje 
apie paaukotas knygas jo kny
gų fondui, „Drauge", gegu
žės 11 d. K. Ječius yra vienas 
iš LF tarybos direktorių. Atsi
p r a š o m e . 

Retai vyksta j aun iems ir 
pagyvenusiems tinkami ren
giniai. Koncertas „Šypsenėlė*' 
— visai šeimai. Jaunoji daini
ninke Neringa Nekrašiūte ge
gužės mėnesį švenčia 14-ąjį 
gimtadienį. Jaunimo centro 
ansamblyje ..Lakštute" daly
vauja 30 vaikų — nuo 3 metu
kų iki 14 metų amžiaus. Jiems 
vadovauja muz. Dalia Gedvi
lienė. Programoje išgirsime ir 
Neringos Nekrašiūtės moky
toją dainininkę Laimą Lap-
kauskaitę. „Saulutė", Lietuvos 
Vaikų globos būrelis, kviečia 
visus į labdaros koncertą sek
madienį, gegužės 28 d., 3 vai. 
p.p. į Jaunimo centrą. Bilietai 
iš anksto gaunami „Seklyčio-

J a u n i m o cen t re gegužės 
20 d. nuo 9 val.r. iki 2 val.p.p. 
ir gegužės 21 d. nuo 11 val.r. 
iki 2 val.p.p. vyks JAV LB XVI 
tarybos ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo atstovų 
rinkimai. Tėveliai, atvežę savo 
vaikus į lituanistinę mokyklą, 
ir lietuviai, atvykę į sekmadie
nio Mišias, yra prašomi šiuose 
rinkimuose dalyvauti. 

Apie Vladą Jakubėną, Či
kagoje mirusį ir čia ilgą laiką 
dirbusį kompozitorių, pedago
gą, muzikos kritiką, „Draugo" 
nuolatinį bendradarbį, Lietu
voje išleista monografija. Jos 
pristatymas Čikagos visuome
nei rengiamas šį sekmadienį, 
gegužės 21 d. 1 val.p.p. „Tė
viškės" parapijos bažnyčios sa
lėje. 6641 S. Troy Ave. Šį ren
ginį organizuoja Vlado Jaku-
bėno draugija Čikagoje ir De-
venių kultūros fondas. 

Linksmą gegužinę šį sek
madienį, gegužės 21 d., Šaulių 
rinktinės namuose rengia 
Brighton Parko lietuvių namų 
savininkai. Visi kviečiami 
smagai praleisti sekmadienio 
popietę bendraujant su drau
gais ir pažįstamais. 

Poe tės Kotrynos Grigai-
ty tės poezijos tekstams yra 
sukurtos dainos ir giesmės. 
Jos lyrinė poezija yra skaidri, 
jaunatviška. Poetę Kotryną 
Grigaitytę pagerbsime jos 
brandaus amžiaus sukakties 
proga gegužės 19 d., penkta
dienį. 7 v.v. Čiurlionio galeri
joje poezijai skirtame va
kare. 

Lemonte, Pasaul io l ie tu-
viiį cen t re , gegužės 20 ir 21 
d. nuo 9 vai. iki 1 val.p.p. vyks 
JAV LB XVI ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimo ats
tovu rinkimai. 

Mokytojas J u o z a s P l ača s 
Mokytojų kursuose Dainavoje 
pasakos, kaip dėstyti Lietuvos 
istoriją. Kursai įvyks rugpjū
čio 6-13 d. 

LIETUVAI REIKIA 
ENCIKLOPEDIJŲ! 

Provincijos bibliotekoms Lie
tuvoje (pavyzdžiui, Joniškio) 
nepaprastai reikia enciklope
dijų anglų kalba. Jei galėtu
mėte paaukoti savo turimus 
enciklopedijų tomus (Encyclo-
pedia Britannica, Encyclope-
dia Americana, World Book 
Encyclopedia ar panašias) 
vargstančioms Lietuvos biblio
tekoms, malonėkite pranešti 
šiuo adresu: K. Keblys, 15225 
Seven Pines, Baton Rouge, LA 
70817; e-mail. 

kestask@aol.com. 
Persiuntimu pasirūpinsime. 

5 * 

W^W ^^ *JZ . • 

ŽVAIGŽDUTE 
*^£* Si ^ * Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

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

ŠIAULIEČIŲ LAUKIA 
KRAŠTIEČIU SAMBŪRIS 
Mieli šiauliečiai! Galbūt su

siruošėte aplankyti gimtinę 
birželio mėnesį? Štai jums ir 
paruošta kultūrinė programa! 

Birželio 15-17 d. Šiauliuose 
vyks V Šiaulių krašto tėvynai
nių sambūris, kurį ruošia Lie
tuvos kultūros fondo Šiaulių 
krašto taryba ir Šiaulių mies
to savivaldybės kultūros sky
rius. 

Linksma, turininga ir įdomi 
programa tęsis tris dienas 
nuo ryto iki vakaro. Birželio 
15 d., ketvirtadienį, vyks tėvy
nainių sutikimas Šiaulių dai
lės galerijoje (Vilniaus g. 245), 
numatomas susitikimas ir po
kalbis su Šiaulių vyskupu Eu
genijumi Bartuliu, įvairi me
ninė programa, koncertas, dis
koteka jaunimui. Birželio 16 
d., penktadienį, vyks kelionės 
ir pažintis su žymesnėmis vie
tovėmis: Telšiais, Plateliais, 
Žemaičių Kalvarija, Renavo 
dvaru. Birželio 17 d., šeštadie
nį, bus galima apžiūrėti paro
das, muziejus, vyks klasikinės 

^•muzikos koncertai, šv. Mišios 
Šiaulių katedroje, tradicinė 
tremtinių dainų šventė „Leis
kit į Tėvynę". 

Visi kviečiami į sambūrio 
renginius - aplankyti bran
gias širdžiai vietas, susiburti, 
pabendrauti, pasidalinti ir 
džiaugsmu, ir rūpesčiais. 
Smulkesnė informacija teikia
ma: Aušros ai. 15, 5400 
Šiauliai; tel. 52-36-84, 52-37-
85, faksas 52-36-83. Elektroni
nis paštas: 

hubertas@siauliai.sav.lt 

Skelbimai 
• „ S a u l u t ė " , D a y t o n a 

Beach , FL,Lietuvos vaikams 
remti skyrius, dėkoja už aukas 
$50 Adelaidai Balbatienei ir už 
$60 auką Danguolei Buivienei. 
„Saulutės" vardu nuoširdžiai 
dėkoja valdyba. 2««SK» 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6*36 S.Pul*»ki Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatą* Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8 Jfodzie Avenue 
Chicago, IL 60829 
TeL 773-776-8700 

Tofl free 24 hr. 888-7788742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Seatad 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 77S-264-O10O. 

TeL S30-2S7-O300, Lemont, IL 

Balandžio 8 d. j talpintuvą ...Saulutes" siuntinius Lietuvos vaikam 
!iai krovė Justinas Riškus N" ;•>•> Indrės Tijūnelienes 

M i i i i l i n i . i l i > i i i i ( j . i i 

p. i TRANSPAK 
P,»H«'cl.>m l>«'» %ikr,unt yt i 

I i i t u v . i 

Tel 1 77\ 8 1 8 10S0 

MOTINOS DIENA 
Gražiausias metų mėnuo 

yra skirtas pagerbt: motiną. J i 
to nusipelnė, nes ji yra šeimos 
židinio šviesa ir šauma. Kokia 
motina, tokie ir \aikai, nes ji 
yra jų pirmoji mokytoja ir 
auklėtoja. Apie motinas yra 
prirašyta daug knygų, daug 
muzikos kūriniu sukurta, 
daug meniškų paveikslų nu
piešta. Ir visa tai skirta gero
sioms motinoms. Šios šventės 
proga apie blogąsias motinas 
nekalbėsime, nes jas pagarbos 
nenusipelnė. Mes. lietuviai 
gerbiame lietuves motinas, 
kurios išaugino puikias patrio
tines šeimas. Jų dėka mes 
šiandien turime laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą. Tolimes
nis mūsų tautos iikimas pri
klausys nuo motinų. Jei jos 
sugebės atnaujinu sužalotą 
Lietuvos įvaizdį. Lietuvos 
ateitis bus šviesi ir laiminga. 
Tad pagarba gerosioms ma
mytėms, kurios savo auklėji
mo sistemą jungia su dangiš
kosios Motinos metodais. 

Oberammergau mieste, Vo
kietijoje, yra vaidinama Kris
taus kančia. Tena: yra vienas 
jautrus vaizdelis: atsisveikin
damas su savo motina Naza
rete, Kristus jos k-ausia — ko
kio ji norėtų atlyginimo už sa
vo trisdešimties r e tų parody
tą meilę ir rūpės: . Dieviškoji 
gi Motina atsako: 

— Kad aš galėcau su Tavi
mi kentėti ir mirt: 

Tai gražus pevaizdavimas, 
kaip Dieviškoji Motina atjau
čia savo artimųjų kančią. Taip 
ir žemiškoji mot:na džiaugiasi 
ir kenčia savo šeimos gyve
nime. Red. 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Mokslo metai nunešė mane į 
plačius ir tol mus pasaulio 
kampus: minomis lankiau 
Egipto paslaptingas pirami
des, su Odisėjum apkeliavau 
daug kraštų; Runos imperato
rių triumfo dienos man plati
no tos didybe:- pažinimą ir 
prasmę. 

Apsidairęs gintoje aplinko
je, mačiau savo pilkos tėviškės 
horizontus, neįžiūrėdamasjoje 
didingu triumfe arkų, paslap
tingų piramidžų. nė didingų 
gotikos skliautų... Tačiau 
„Dievo karvutė*' matytas pa
saulis ir jo slaptinga prasmė 
grąžino man ramybę. Pradė
jau ieškoti ir tėviškėje Kūrėjo 
didybės apraikų. Vakaro 
prieblandoje rugjaj jūroje be-
skęstą tėviškės stogų siluetai, 
pakrypę, pasakomis dvelkia 
kryžiai su bokšteliais ir var
peliais bei įmantriomis kolo
nomis, kuriose, t gyvi, plazde
no paukšteliai giesmininkai, 
man pasirodė daug įdomesni, 
nei sustingusi o s piramidės. 
Pavydėjau Vienažindžiui jo 
masinančių žodžių apie toli
mąjį dangų, Maironiui —jo il
gesio prie Trak . pilies griuvė
sių, o žodžiai- jų kūrybinės 
pasakos tęsti nemokėjau. 

Architektas 
Jonas Mulokas 

Tyra morale yra kontemplia
cijų (apmąstymu) žvakė, ve
danti pas Dievą 

P o e t ė Marija Aukš t a i t ė 

J E I AŠ GYVENČIAU 
VYTAUTO DIDŽIOJO 

LAIKAIS 

Nubudęs žiūriu, kad esu 
gražiausioje pilyje. Atėjo du 
žmonės su man skirtais dra
bužiais. J ie buvo labai gražūs. 

Dangiškoji Motina, Šv. Mergelė 
Marija. 

Aš pasirinkau vieną ap
siaustą, kuris buvo papuoštas 
auksu ir pagamintas iš labai 
brangios medžiagos. 

Tada atėjo žmonės, kurie 
mane nuvedė į valgyklą. Pus
ryčiai buvo labai skanūs! Pus
ryčių metu aš pasirašiau la
puose, kuriuose buvo įvairūs 
įsakymai ir sutartys. Tų lapų 
buvo beveik iki lubų. Man 
reikėjo dviejų valandų laiko, 
kad pabaigčiau šį darbą. Aš 
pažiūrėjau į lauko pusę, pasi
rodo, stovėjau ant aukščiausio 
kalno. 

Atėjo du žmonės, kurie 
mane nuvedė į kambarį, ku
riame buvo aukso ir liepė man 
ten palaukti. Atvedė dar du 
žmones, dulkinais drabužiais 
apsirengusius. Jie sakė, kad 
tie du buvo pagrobę truputį iš 
čia aukso. Mane klausė, ką 
reikia daryti su jais. Aš lie
piau juos pasiųsti į kalėjimą. 

Po to, ėjau valgyti pietų. 
Pietūs buvo daug skanesni, 
negu namuose. Valgyklos 
kambarys buvo papuoštas 
brangiausiais akmenimis, bu
vo labai gražus. 

Staiga aš vėl atsiradau savo 
namuose. Gintas Bradūnas, 

Baltimorės Karaliaus 
Mindaugo lit. m-los moki

nys. („Mūsų metai") 
MANO SVAJONIŲ 

KAMBARYS 
Aš labai norėčiau, kad ma

no kambarys būtų labai dide
lis ir kad jame būtų televizijos 
aparatas ir kompiuteris. Būtų 
gražu, jei sienas puoštų keturi 
plakatai, vaizduoją mašinas. 
Kambaryje turėtų būti lova, 
tualetas, stalas ir dvi spintos: 
viena — knygoms, ant ra — 
drabužiams. Aš turiu 182 kny
gas. Būtų gerai, kad prie durų 
būtų krepšis. Kambaryje turė
tų būti trys langai, kad pro 
juos galėčiau matyti didelį 
lauką ir saulėlydį. Turėčiau 
žuvyčių tanką. Taip turėtų at
rodyti mano svajonių kamba
rys. 

Arnas Gintautas, 
2 sk. mokinys 

NUOMONĖ APIE SAVE 
Aš labai myliu Dievulį ir sa

vo šeimą. Aš esu geras drau
gas visiems ir mėgstu žaisti su 
savo broliuku. Mane domina: 
rykliai, krokodilai, gyvatės, 
planetos ir kompiuteriai. Aš 
norėčiau aplankyti „Disney-
land" ir „Disneyworld". Man 
patinka rinkti „Pok'e Mon" 
kortas. Kai aš užaugsiu, gal 
būsiu „Pok'e Mon" meistiHi. 

Marius Šol iūnas, 
2 sk. mokinys. 

Abu Čikagos lit. m-los moki
niai. 

LINKSMAI PRALEISTAS 
LAIKAS 

Šiais metais Bostono skau
tai labai linksmai praleido Ka
ziuko mugę. Buvo labai graži 
ir saulėta diena. Prisirinko 
pilna salė žmonių. Pradžioje 
buvo skautų sueiga ir Kaziuko 
mugės atidarymas. Mane su 
Kamile priėmė į pri tyrusias 
skautes. Dabar dalyvausiu jų 
būrelyje. Po sueigos ir atidary
mo iškilmių, prasidėjo mugė. 
Visi skautai pardavinėjo savo 
rankdarbius. Vyko įvairūs lai
mėjimai. Po kelių valandų 
prasidėjo skautų vaidinimas 
Raudonkepurai tė" . Vaidini
mas visiems labai patiko. Po 
vaidinimo visi išsiskirstė į sa
vo namus. Lina Kazakai tytė 

Bostono lit. m-los 7 sk. mo
kinė 

GALVOSŪKIS NR. 156 

(Piešinėlis). Suskaičiuokite 
kiškelius. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 157 
Žemiau yra surašyti žodžiai, 

kurie reiškia daiktus ir gy
vius. Jū s surašysite šių žodžių 
perkeltines reikšmes, kurie 
panašiai rašomi, bet visai ką 
kitą reiškia: 

1. Lankas, 2. bulius, 3. 
paukštis, 4. medis, 5. kamuo
lys, 6. arklys. Pvz. sala — upė 
į salas išėjusi. Dirvos plotas 
apsuptas aplinkui pievomis. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 158 
Duota žodžio šaknis lauk. 

Kaip keisis tokio žodžio reikš
mė ir formos, pridedant šias 
galūnes: -ia, -ią, -e, -e? Para
šykite su kiekvienu žodžiu po 
trumpą sakinėlį. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 159 
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(Kryžiažodis). Pasinaudoda
mi istorijos žiniomis, atsaky
kite į šiuos klausimus: 1. Koks 
karaliaus Gedimino vyriau
siojo sūnaus vardas? 2. Gedi
mino sūnus Karijotas valdė... 
ir Volkoviską. 3. Lietuvos val
dovo Vytenio brolis. 4. Kara
liaus Mindaugo brolėnas ir bu
vęs jo priešas, Polocko val
dovas. 5. Mindaugo sūnaus 
Vaišvilko sesers vyras, viene
rius metus valdęs Lietuvą. 6. 
Vienas iš Mindaugo sūnų nu
žudytas kartu su tėvu. 7. Kaip 
vadinamas 1260 m. vykęs mū
šis, kur žemaičiai įveikė Livo
nijos ordino kariuomenę? 8. 
Kas vadovavo Lietuvos ka

riuomenei mūšyje ties Pabais
ku (1435 m.)? 9. Šv. Kazimiero 
brolis, tapęs čekų ir vengrų 
karal iumi. 10. Lietuvos kara
l iaus Aleksandro žmonos, caro 
Ivano II dukters vardas. Su
darė 8 klasės mokinės Justi
n a ir Krist ina Zab ie l a i t ė s iš 
Rokiškio. Už visus teisingus 
a t sakymus skiriama 10 taškų, 
o už 5 ir daugiau — 5 tšk. 

GALVOSŪKIS NR. 160 
A. Kas arčiau Baltijos jūros: 

Šilalė ar Šilutė? B . Kur pirmą 
kar tą Šv. Rašte yra minimas 
„balnas" (saddle)? C. Lietuvos 
Taryba Vasario 16 d. aktu pa
skelbė pasauliui Lietuvos Res
publiką, bet 1918 m. birželio 
mėn. 4 dienos nutar imu tapo 
„Monarchija", išsirinkus kara
liumi Mindaugą II. Kodėl „res
publika" buvo iškeista į „mo
narchiją"? D. Parašykite dvie
jų žodžių sakinį, kur yra ketu
rios „č" raidės. E . Ką reiškia 
žodžiai: „Vytis", „Vyties" ir 
„Vytis", „Vyčio"? Už visus tei
s ingus atsakymus skiriama 10 
taškų, o už dalinius atsaky
mus — ' 5 taškai. Atsiuntė 
k u n . dr. E. Gerulis . 

GALVOSŪKIO NR. 136 
ATSAKYMAS 

Nedažytų liko 5 inkilai. 
GALVOSŪKIO NR. 137 

ATSAKYMAS 
1. Ąžuolų, ąžuolas, 2. žąsys, 

3. ąsotėlio ąselė, 4. vąšeliu. 5. 
Kęstutis. 

GALVOSŪKIO NR. 138 
ATSAKYMAS 

Rebuso tekstas: Linksma 
diena mums nušvito, visi troš-
kom džiaugsmo šito: Kėlės 
Kris tus , mirtis krito, — Ale
liuja! Šį tekstą parašė vysku
pas Antanas Baranauskas. 

GALVOSŪKIO NR. 139 
ATSAKYMAI 

Velykinio kryžiažodžio atsa
kymai: 1. Margučius, 2. Gavė
nia, 3. Šeštinės, 4. Didžioji, 5. 
Devintinės, 6. gyvybę, 7. Ale
liuja, 8. Verba, 9. penktadienį, 
10. šeštadienį, 11. Sekminės, 
12. šokdama. 

GALVOSŪKIO NR. 140 
ATSAKYMAI 

A. Kauno karilionas turi 35 
varpus , o Klaipėdos — 48 var
pus. (V. Joneliūnas, „Lietuvos 
aidas", Nr. 157, Vilnius 1997. 
VIII. 13). B . Kasmet gruodžio 
mėn. 21 dieną žiema pirmiau
sia prasideda Tokio, po to se
ka Maskva, Vilnius, Čikaga, 
Los Angeles. C. JAV-se savai
tė prasideda sekmadienį. D. 
Prūsijos-Brandenburgo jung
t inė valstybė nusikratė Lenki
jos vasaliteto 1660 metais. E . 
Prof. A. Kulvietis Italijoje, Sie
noje 1537 metais gavo teisės 
mokslų daktaro laipsnį. 

LIETUVIŲ LIAUDIES 
TAUTOSAKA APD2 

VAIKUS 
Trečiadieniais ir šeštadie

niais gimusi mergaitė mylės 
švarą. (Marcinkonys). 

Je i mergaitė gimsta ketvir
tadienį, tai jos akys būna di
delės. (Valkininkai) 

Je i vaikas gimsta pirmadie
nį, tai iš jo bus ponas arba tin
ginys. (Merkinė) 

Je i vaikas gimsta penkta
dienį, tai jis bus labai piktas. 
(Biržai) 
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