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Valdančioji dauguma dalijasi 
vienmandates apygardas 

Vilnius, rugpjūčio 1 d. 
(BNS) — Antradienį daugiau 
kaip dvi valandas trukusiose 
derybose konservatoriai ir 
krikščionys demokratai pa
žengė į priekį dėl Seimo rin
kimų vienmandačių apygardų 
pasidalijimo. 

Pasitarime, kuris surengtas 
pas Seimo pirmininką, konser
vatorių vadovą Vytautą Land
sbergį, konservatoriams taip 
pat atstovavo Tėvynės sąjun
gos vykdomasis sekretorius 
Jurgis Razma. Krikščionių de
mokratų partijai (LKDP) ats
tovavo partijos valdybos pir
mininkas Algirdas Saudargas, 
šios valdybos narys Petras 
Gražulis. 

Spalio 8-ąją Seimo rinki
muose stiprią alternatyvą rin
kėjams ketina pateikti Algirdo 
Brazausko socialdemokratinių 
jėgų koalicija bei vadinamasis 
Naujosios politikos sparnas, 
todėl dešinieji priversti ieškoti 
išeičių, kad kelių dešiniųjų 
partijų konkurencija neišblaš
kytų jų rinkėjų. 

Kaip žurnalistams po pasi
tarimo sakė A. Saudargas, 
šiuo metu konservatoriai ir 
krikščionys demokratai suta
ria tarpusavyje nekonkuruoti 
mažiausiai dešimtyje apygar
dų, „ten, kur abipusis pripaži
nimas stiprių kandidatų". A. 
Saudargas nekomentavo, ke
liose apygardose abiejų partijų 
kandidatai „nepersidengs". 

Kaip žinoma, pagal Seimo 
rinkimų įstatymą, 71 parla
mentaras renkamas vienman
datėse apygardose ir 70 - pa
gal partijų sąrašus daugia-
mandatėje apygardoje. 

Kaip sakė J . Razma, pasita
rime buvo „perbėgta per visas 
apygardas". „Kaip bebūtų gai

la, iki tam tikro laiko neskel
biame, kokioje apygardoje kas 
eis", sakė J. Razma. Konser
vatoriai, nenorėdami paleng
vinti politinių varžovų spren
dimų, stengiasi neatskleisti 
savo kandidatų vienmandati-
ninkų. 

Tačiau J. Razma pripažino, 
kad „pasistūmėta į priekį", ir 
prie anksčiau sutartų „neper
sidengiančių" apygardų „dar 
kelios prisidėjo". 

Anot jo, pasidalijimo apygar
domis rezultatų neketinama 
skelbti, kol įvyks dar keli par
tijų pasitarimai ir darbo gru
pių lygmenyje bus pasirašytas 
susitarimas. J. Razma neat 
metė prielaidos, kad konser
vatoriai krikščionių demokra
tų naudai atsisakys dalies 
apygardų Žemaitijoje, kur 
krikščionių demokratų pozici
jos išliko stiprios po savivaldy
bių rinkimų. 

Kol kas neaišku, ar konser
vatorių sąrašo pirmasis as
muo V. Landsbergis kandida
tuos vienmandatėje apygardo
je. 1996 m. jis buvo išrinktas 
Kauno kaimiškojoje apygardo
je. Stebėtojų nuomone, esama 
prielaidų, kad V. Landsbergis 
gali apsispręsti kandidatuoti 
vienmandatėje apygardoje, ta
čiau šį kartą ne Kaune, o vie
noje Aukštaitijos apygardų. 

Kaunas, pastarąjį dešimt
metį laikytas dešiniųjų „sto
vykla", šio vardo neteko po pa
vasarį įvykusių savivaldybių 
rinkimų, kai daugumą miesto 
taryboje sudarė Lietuvos lais
vės sąjungos ir Naujosios są
jungos (socialliberalų) atsto
vai. Šiemet ypatingą dėmesį 
Kauno apygardoms ketina 
skirti Centro sąjunga. 

R. Ozolas atmeta teiginius apie 
,naujosios politikos" žlugimą 

Vilnius, liepos 31 d. lElta) 
— Centro sąjungos vadas 
Romualdas Ozolas atmeta 
LDDP rinkimų štabo teiginius 
apie „naujosios politikos" spar
no žlugimą, vadina tokius 
„išpuolius į priešo stovyklą" 
bandymu pasėti nerimą ir 
paslėpti savo netikrumą. 

LDDP rinkimų štabo žinio
mis, naujoji. Liberalų. Centro 
ir Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos nesugebėjo 
susitarti del koalicines sutar
ties, bendros rinkimų progra
mos, rinkimų štabo, vienman
dačių apygardų pasidalijimo, 
bendradarbiavimo sutarties 
po rinkimų bendro kandidato į 
ministrus pirmininkus, būsi
mo Seimo pirmininko ir jo 
pavaduotojų kandidatūrų. To
kiu būdu, LDDP štabo teigi
mu, žlugo mitas apie „naujo
sios politikos" sparną. 

Vertindamas LDDP rinkimų 
štabo pareiškimo- Centro są
jungos pirmininką.- K. Ozolas 
neabejojo, kad jis sąlygotas vi
dinių socialdemokratines koa
licijos, į kurią įeina LDDP. 
problemų ..Jeigu partijoms, 
pasiūliusioms pasirašyti gar
bingo konkuravimo paktą, 
tenka imtis tokių žingsnių, sa
vaime suprantama. — pas 
juos kažkas netvarkoje", sakė 
R. Ozolas 

Socialdemokratine koaliciją, 
remiamą buvusio prezidento 
Algirdo Brazausko, sudaro 
LDDP ir LSDP. 

R. Ozolo teigimu, „kažkas 
netvarkoje" socialdemokrati
nėje koalicijoje — tai nevei
kiantis, kaip skaičiuota. A 

Brazausko faktorius. „Paskel
bimas, kad A. Brazauskas nei
siąs į Seimą, nusodino visą 
įtampą iš karto. Koalicijai rei
kia veikti vienai be savo 
skėčio. O ką reiškia būti be 
skėčio, — visi lietūs lyja ant 
tavęs", sakė R. Ozolas. Susi
darius tokiai situacijai, anot 
centristų vado, „imamasi iš
puolių į priešo stovyklą, ban
dant ten pasėti nerimą". 

Nuotr.: Liepos 28 dieną JAV Valstybes departamente Valingi" 
JAV ambasadorius Lietuvai tarp lietuvių, dalyvavusių iškilir.we-
sados JAV praktikantes Liza Purdy ir Austė N'akutytė, LB įsteig 
basados patarėjas Kęstutis Jankauskas. JAV ambasadoriaus L 
Tefft, LB vicepirmininkas organizaciniams reikalams Vytas Ma.. 
dos JAV praktikantė Inesa Klimaitė, LR ambasados III sekr< turi 
das Kačinskas ir JBANC atstove Aušrele Sakalaitė. 

p.e. „Benjamin Franklin salėje", prisiekęs naujasis 
įe priesaikos ceremonijoje. Iš kairės: Lietuvos amba-
« Vašingtone direktorė Audronė Pakštienė, LR ara-
etuvoje žmona Mariella Tefft, ambasadorius John 
;p.as, Ale Mačiūnienė, Lina Maciūnaitė, LR ambasa-
i)ma Kopilevič, LR ambasados II sekretorius Rolan-

Dauguma lietuvių 
žemę parduotų 

* „Korupcijos tyrimas 
gali atvesti į buvusias vy
riausybes", teigia „Lietuvos 
aidas". Straipsnyje rašoma, 
jog prieš investuodama į „Ma
žeikių naftą", JAV bendrovė 
„VVilliams" užsakė tyrimą, ku
rio tikslas buvo sužinoti ko
rupcijos ir nusikalstamumo ly
gį buvusios Sovietų sąjungos 
naftos perdirbimo gamyklose. 
Ši studija ilgą laiką buvo slap
tas dokumentas. Iš jo aiškėja, 
jog amerikiečiai dar 1998 m. 
birželį žinojo, kad „Mažeikių 
naftą" yra apipynę daugybė 
firmų tarpininkių, per kurias 
kasmet iš gamyklos buvo iš
vagiama apie 500 mln. litų. 
Dažniausiai šias firmas per 
savo patikėtinius valdė ga
myklos direktoriai, nusikal
tėliai bei, kaip teigiama studi
joje, ..vyriausybės pareigū
nai". Nors ten buvo išvagiami 
šimtai milijonų litų, yra žino
mi tik keli neteisėtos veiklos 
atvejai. 

* „LUKoil" — šiandien 
puikiai žinoma tarptautinė 
naftos korporacija, kuri viena 
pirmųjų pradėjo įgyvendinti 
visą ekonominę schemą — nuo 

Vilnius, rugpjūčio 1 d. 
(BNS) — Visuomenės nuomo
nės tyrimo rezultatai parodė, 
kad, Lietuvos gyventojų nuo
mone, žemė yra gamybos prie
monė ir turi būti efektyviai iš
naudojama. Tokiam teiginiui 
visiškai pritaria 88.1 proc. ap
klausos dalyvių, iš dalies tam 
pritaria 8.7 proc., nepritaria 
— 1.6 proc. apklausos dalyvių. 

51.8 proc. apklaustųjų ma
no, kad leidimas užsienie
čiams Lietuvoje įsigyti žemės 
ūkio paskirties žemės sudary
tų palankias sąlygas Lietuvos 
gyventojams pelningai par
duoti turimą žemę. Šiam teigi
niui nepritaria 36.6 proc. ap
klausos dalyvių. 

59.9 proc. apklaustųjų pri
taria nuomonei, kad leidimas 
užsieniečiams pirkti Lietuvoje 
žemę pritrauktų daugiau už
sienio investicijų ir padidintų 
galimybes atnaujinti žemės 
ūkį, 61.3 proc. apklaustųjų 
mano, kad tai sukurtų dau
giau darbo vietų kaime. Šiems 
teiginiams atitinkamai nepri
taria 29.1 proc. ir 31.4 proc. 
apklausos dalyvių. 

60.6 proc. gyventojų mano, 
kad draudimas parduoti že
mės ūkio paskirties žemę už
sieniečiams nėra veiksmingas, 
"nes yra daug būdų jo nesilai
kyti. Nepritariančiųjų tokiai 
nuomonei yra 19.7 proc. 

36 proc. apklausos dalyvių 
pasisako už tai, kad ir lietu
viams, ir užsieniečiams būtų 
suteiktos vienodos teisės įsi
gyti žemės ūkio paskirties že-

naftos išgavimo iki degalų iš
pilstymo. Ir tai davė puikių re
zultatų. Praėjusiais metais fir
ma išgavo daugiau kaip 75 
mln. tonų naftos — tai sudarė 
beveik 25 proc. visos Rusijos 
išgauto naftos kiekio, perdirbo 
beveik 28 mln. tonų naftos, ki
ta dalis buvo parduota Rusijos 
rinkoje bei užsienyje Rusijos 
vyriausybė turi 18 proc 
„LUKoil" akcijų, o kita dalis 
priklauso užsienio verslovėms. 
privatiems verslininkams, 
įvairiems fondams. Beje. 
„LUKoil" akcijų turi ir JAV 
viceprezidentas Al Gore. Nese
niai paskelbtais amerikiečiu 
žurnalo „Business Week" duo
menimis. „LUKoil" užima 20 
vietą tarp 200 galingiausių 
pasaulio bendrovių. >Om 

užsieniečiams 
mės. Iš jų 10.9 proc. mano, 
kad tokios teises turėtų būti 
suteiktos nedelsiant, 16.6 
proc. - užbaigus žemės ūkio 
reformą. Už tai, kad vienodos 
teises butų suteik*os po 5 me
tų, yra 2.7 prod asmenų, kad 
po 10 metu, — c.6 proc. Dar 
3.2 proc. mano. 'kad vienodos 
teisės turėtų butl suteiktos vė
liau nei po 15 mįų . 

Turėdami žemės ūkio pa
skirties žemes irpusprendę ją 
parduoti, 49 prėc. apklausos 
dalyvių pirmenyt e teiktų tam, 
kuris mokėtų daugiau, nepri
klausomai nuo | irkėjo tauty
bės ir pilietybe: 42.5 proc. 

Priimtas Baltarusijos 
nepriklausomybės aktas 

Vilnius, rugpjūčio 1 d. 
(BNS; — Trečas visuotinis 
Baltarusijos suvažiavimas sa
vaitgalį. Minsk. prieme Bal
tarusijos nepnk ausomybes ak
tą. 

Kaip antradieaj spaudos 
konferencijoje- t-.igė Gudų kul
tūros draugijos pirmininkas 
Fiodoras Niunka, šeštadienį 
pats dalyvavęs suvažiavime 
Minske, jame i :vo apie i.350 
delegatų iš įvairių partijų ir 
organizacijų, kurie pasisakė 
už nepriklausomybes išlai
kymą. 

Antradienį -;<audos konfe
rencijoje Lietuvoje gyvenantis 
Baltarusijos opozicijos atsto
vas Semion Sareckąj sake. kad 
suvažiavime jis pats nedalyva
vo, tačiau laik i save suva
žiavimo delegatą, .Suvažia
vimas buvo r< ;kalingas. kad 
būtų išreikšt;. '• altarusių valia 
ir baltrusiai atsikirto tiems, 
kurie kalbų o kad baltarusiai 
nenori nepriklausomos val
stybės ir vis- nori pabėgti į 
Rusiją", sake S Sareckij. 

Pasak jo. suvažiavimo dele
gatai buvo :-oėti, kad ju 
sprendimai nei rės jokios ga
lios, tačiau jis -.ėlė klausimą, 
ar teisėta peri ai Rusijos ir 
Baltarusijos pa 
tis. jei Baltams 
Aleksandr I.u 
jimai tuo met 
baigė 

S. Sareckij. I 
mo Baltarusije-
dorojimo, pern. 

rašyta sutar-
os prezidento 
senka įgalio
tu buvo pasi-

jodamas gali-
valdžios susi-
atvvko į Vil

nių Ji lefcesa igo Lietuvos 
VRM Vadovybes apsaugos de-

Ignalinos elektrinę sustabdė 
nerangus darbininkas 

Vilnius rugpjūčio 1 d. turėtų pradėti darbą ketvirta-
BNS) — Ignalinos atomine dienį apie vidurdienį. 

Pirmadienį antrąjį bloką 
sustabdė IAE dešiniosios re
aktoriaus pusės dviejų pagrin-

pirmenybę suteiktų būtent 
Lietuvos piliečiui, 1.8 proc. -
užsieniečiui. 

Apklausos rezultatai parodė, 
kad 48.3 proc. žmonių, kurie 
patys ar jų šeimos nariai turi 
žemės, ateityje ketina ūkinin
kauti , 20.7 proc. - išnuomoti 
žemę, 12.3 proc. — parduoti, o 
4.4 proc. — keisti žemės pa
skirtį. 

Apklausą Užsienio reikalų 
ministerijos (URM) užsakymu 
atliko visuomenės nuomonės 
ir rinkos tyrimų centras „Vil-
morus". Buvo apklausta 1,016 
Lietuvos gyventojų, kurių am
žius — 18 ir daugiau metų. 
Tyrimas vyko 18 miestų ir 56 
kaimuose. 

elektrinė L\£ pirmadien; 
buvo Bastabdyta dei neatsar
gaus darbininko, kuris netyčia 
pažeidė kaoei;. 

Pirmadienį vos daugiau kaip 
parą dirbęs antrasis reakto
rius sustojo prieš pat vidur
dienį. Antrasis reaktorius 
buvo paleistas ankstyvą sek
madienio rytą, po to, kai pa
starąjį kartą sustojo penkta
dienį po pietų. 

IAE technikos direktorius 
Genadijus Negrivoda sake. 
kad pirmadienį apsaugos sis
temos paleido klaidingą 
pavojaus signalą dėl neatsa
kingai dirbusio rangos ben
drovės darbininko, kuris ašt
riu geležies lakšto galu 
pažeidė vieną kabelį. Pasak G. 
Negrivodos, didelių pažeidimų 
nėra, tiesiog sumažėjusi va
riklių apsauga. G. Negrivoda 
sakė, kad remontas praktiškai 
nieko nekainuos, mechaniz
mai turi išdžiūti. 

Pasak technikos direkto
riaus. IAE antrasis blokas 

dinių cirkuliacijos siurblių ap
saugos sistemos. Du pagrin
diniai cirkuliacijos siurbliai 
sustojo del klaidingai suveiku
sios priešgaisrinės apsaugos 
sistemos, ant elektros variklių 
patekus putų gesintuvui. 

Radiacinis fonas išliko ne
pakitęs nei IAE aikštelėje, nei 
už jos ribų. 

Praėjusi penktadienį IAE 
apsaugos sistemos sustabdė 
veikiant; antrąjį bloką, nes 
nustojo veikti vienintelis t re
čiasis turbogeneratorius. Tuo
met L\E informavo, kad tur
bogeneratorius nustojo veikti, 
kai „netikėtai buvo pažeistas 
vienas išjungiklis 330 kilo-
voltų įtampos pastotėje". 

Pirmasis reaktorius kapi ta
liniam planiniam remontui , 
truksiančiam penkis mėne
sius, sustabdytas gegužės pra
džioje. 

Lietuvos „šnipas" ieško 
prieglobsčio Švedijoje 

partamento pareigūnai, o. 
Sareckij vadovavo 13-ojo šau
kimo Baltarusijos Aukščiau
siajai Tarybai (AT), kurią pa
leido prezidentas A. Luka
šenka. Daugelis demokratinių 
valstybių Baltarusijos AT lai
ko vieninteliu teisėtu parla
mentu. 

Šeštadienį priimtame Bal
tarusijos nepriklausomybės 
akte pažymima, kad bet kokie 
veiksmai prieš Baltarusijos 
suverenumą ir tautinį valsty
bingumą yra neleistini ir turi 
būti baudžiami kaip didžiau
sias nusikaltimas. Akte taip 
pat teigiama, kad valstybės 
suverenumas buvo patvirtin
tas Konstitucijoje, priimtoje 
1994 metų kovą. Pagal ją Bal
tarusija vertinama pasaulyje 
kaip neutrali, taiki ir nebran
duolinė valstybė. 

Pasak akto. Baltarusijos 
nepriklausomybė ir suverenu
mas — neatsiejamos valstybi
nės vertvbes. 

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus pasveiki
no Moshe Katzav. laimėjusį 
Izraelio valstybės prež.idento 
rinkimus. Sveikinimo telegra
moje; V. Adamkus išreiškė įsi
tikinimą, kad vadovaujant 
naujam Izraelio prezidentui, 
..šalyje klestės gerovė ir pa
žanga". V. Adamkus tikisi, 
kad M. Katzav vadovavimo 
metu bus ir toliau plėtojami 
draugiški ir bendradarbiavi
mu paremti abiejų valstybių 
tarpusavio santykiai. Užsieny
je beveik nežinomas dešiniojo 

Vilnius, rugpjūčio 1 d. 
(BNS) — Šnipinėjimo skan
dale pagarsėjęs kompiuterių 
specialistas Pavelas Iljinas pa
prašė politinio prieglobsčio 
Švedijoje, kurios vaVdžia jį lai
kinai apgyvendino Švedijos 
pietuose, šalia Malmės esan
čioje pabėgėlių stovykloje, pra
nešė dienraštis „Respublika". 

Praėjusią savaitę P. Iljinas 
pasitraukė iš Lietuvos į Len
kiją, o iš ten — keltu į Šve
dijos miestą Kalskroną. 

Pasak dienraščio, gauti po
litinio prieglobsčio Švedijoje P. 
Iljinas galimybių neturi, nes 
Švedija ir Lietuva yra pasi
rašiusios sutartį dėl pabėgėlių 

Vokietija laukia 
specialistų 
iš Lietuvos 

Vilnius, rugpjūčio 1 d. 
(Elta) — Nuo rugpjūčio 1-osios 
Lietuvos informacinių techno
logijų specialistai gali 5 me
tams legaliai įsidarbinti Vo
kietijoje. 

Vokietijos federalinės darbo 
žinybos programoje gali daly
vauti programinių įrangų, 
daugialypės terpės kūrėjai, 
programuotojai, sisteminių 
tinklų specialistai bei konsul
tantai informacinių technolo
gijų klausimais. 

Kaip pranešė specialistų at
ranką atliekanti Lietuvos dar
bo birža, kandidatai privalo 
turėti aukštąjį arba aukš
tesnįjį išsilavinimą informaci
niu technologijų srityje, 
mokėti vokiečių ir anglų kal
bas. Šeimos irgi galės vykti 
kartu ir po dvejų metų taip 
pat legaliai įsidarbinti VFR. 

Šiemet Vokietijos vyriau
sybė jau supaprastino darbo 
leidinių išdavimą užsienio spe
cialistams ir ketina išduoti 
20,000 „žalių kortelių" infor
macinių technologijų specialis
tams iš valstybių, nepriklau
sančių Europos Sąjungai. 

Metinis tokio specialisto at
lyginimas Vokietijoje sudary
tų arba viršytų 100.000 Vokie
tijos markių (193.680 litų). 

„Likud" sparno kandidatas M. 
Katzav antrame rinkimų rate 
nugalėjo Nobelio premijos lau
reatą Shimon Perės. BNS. 

grąžinimo. 
P. Iljinas tikisi atkreipti 

švedų žurnalistų dėmesį ir pa
pasakoti apie t a r iamus žmo
gaus teisių pažeidimus Lietu
voje. Jis sakėsi esąs pasiren
gęs papasakoti apie Lietuvoje 
vykdomus nekaltų žmonių su
ėmimus, apie provokacijas 
prieš Lietuvos lenkų sąjungą, 
kurios veikloje jis neva daly
vavęs. 

Lietuvos Valstybės saugumo 
departamento (VSD) genera
linio direktoriaus pavaduoto
jas Arvydas Pocius, išgirdęs, 
ką P. Iljinas pasakoja Šve
dijoje, suabejojo jo psichine 
sveikata. „Abejoju, a r jo veiks
mai atitinka tikrovę. Matyti, 
kad jis yra visai pametęs 
galvą", teigė A. Pocius. 

P. Iljinas išgarsėjo birželį, 
kai Rusijos federalinė saugu
mo tarnyba iFST> viešai 
pranešė, kad sulaikė Lietuvos 
ir JAV naudai šnipinejusį as
menį. Pats P. Iljinas šiuos 
pranešimus pavadino kerštu 
už nepavykusį mėginimą jį 
užverbuoti. 

Jau po pirmųjų FST verba
vimo bandymų P. Iljinas apie 
tai pranešė VSD pareigū
nams, tačiau to nežinoję rusų 
žvalgai suteikė jam „Timo-
fėjaus" slapyvardį ir perdavė 
šifrų knygas, mokė konspiraci
jos gudrybių. VSD stebimo 
Timofejaus bendravimas su 
FST žlugo, kai, norėdami pa
tikrinti savo naująjį agentą, 
rusai pasikvietė jį į Kara
liaučių, apsvaigino psichotro
piniais preparatais ir išgavoje 
prisipažinimą. 

Vėliau P. Iljinas kreipėsi į 
Generalinę prokuratūrą, skųs
damasis, kad VSD pažeidinėja 
jo teises. Prieš išvykdamas į 
Lenkiją, P. Iljinas teigė turis 
du kietuosius kompiuterių dis
kus, kuriuose neva įrašęs 
slaptą VSD informaciją. Pasie
nyje šie diskai iš P. Iljino buvo 
paimti ir perduoti VSD. Jokios 
slaptos informacijos juose ne
rasta. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 2 d.: Angele, Euzebi

jus. Gtioda. Gustavas, Marija. Taut-
valdas, Tugaudas. Varpūne 

Rugpjūčio 3 d.: Auguste. Lengvi
no, Lidija. Mamgirdas. Nikodemas, 
Steponas. 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

^ T n i j r i 
O D ^ Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

TAUTINĖS SAVIGARBOS IR GIMTOSIOS 
KALBOS VARDAN 

Bronys Stundžia, jūrų vy
resnis skautininkas, aistrin
gas buriuotojas, buvęs LSS 
Brolijos jūrų skautų skyriaus 
vedėjas 1951-53 ir 1973-75 
metais, spaudoje daug rašęs 
jūrinėmis ir gamtosaugos te
momis, parašęs ir išleidęs 
knygas ..Buriavimas ir jūri
ninkyste" 1952 m.. ..Bures ir 
varikliai" 1978 m. Brolis Bro
nys visą gyvenimą rūpinęsis 
lietuvišku jūriniu skautavi-
mu, džiaugiasi jo atgimimu 
vėl nepriklausomoje Lietuvoje 
ir dabar rūpinasi jiems lietu
viško jūrininkystės vadovėlio 
ir, ypač. jūrinio žodyno paruo
šimu. Talkinkime jam. Vėliau
siame savo laiške j.v.s. Bronys 
Stundžia rašo: 

„Toronte dar veikia Jūrinės 
knygos fondas, kurio veiklą 
jau buvome nutraukę. Bet iš 
Lietuvos juros skautų atėjo 
pageidavimas turėti lietuvišką 
jūrininkystes (.mažu laivų) va
dovėlį, nes jiems tenka naudo
ti rusiškus. Pasitarę nutarėme 
išspausdinti trečią laidą "Bu
rės ir varikliai' '266 psl.). Va
dovėlis jau išspausdintas ir 
netrukus keliaus į Lietuvą, 
kur bus veltui išdalintas jūros 
skautams ir skautėms. Dabar 
dar spaustuvėje tebėra du jū
riniai žodynai: lietuviškai-
angliškai ir angliškai Hetu-
.viškas. Tarptautinė laivinin
kystės kalba yra anglų, o Lie
tuvoje brukamas rusų naudo
jamas olandiškai — rusiškas su 
angliškų žodžių priemaiša jū
rinis žodynas. Lietuvoje, bene 
1995-96 m. buvo 170 kapito
nai, jų tarpe 37 lietuviai, dalis 
jų rusiškos orientacijos. J ie 
yra baigę rusiškas jūreivystės 
mokyklas ir jiems lietuvišku
mas nėra svarbus. 

Yra surinkta Lietuvos pa
jūrio žvejų vartoti jūriniai 
{vardai (terminai>. kuriuos pa

naudojome žodynuose, bet ir 
laivyne, ir karinėse jūrų pajė
gose jie vengiami ir vartoja
mi rusiški. Tarp kapitonų at
sirado kap. V. Pakalniškis, 
kuris irgi kovoja už lietuviš
kus įvardus. Net ir jūros skau
tai pageidavo, kad vadovėlyje 
būtų naudojami įprasti rusiški 
į vardai (tokia tautinės savi
garbos stoka ir gimtosios kal
bos paniekinimas parodo dide-
iį vadovų nenusivokimą lietu
viško jaunimo auklėjimo orga
nizacijos, besivadovaujančios 
šūkiu „Dievui, Tėvynei ir arti
mui", prasmės ir tikslų. Red.) 
Vadovėlyje įvedėm lietuviš
kus, nors jiems gal tai ir nepa
tiks. 

Jei kas norėtų pasiųsti tą 
vadovėlį į Lietuvą buriuoto
j ams ir jūrininkystės mėgė
jams, tai reikėtų prašyti 5 do
lerių (pigiau savikainos) ir 
pašto išlaidos. S v a r b u iš Lie
t u v o s i š s tumt i , k iek įmano
m a , sovie t i šką įtaką, mąs
t y m ą i r r u s i š k u s vadovė
l ius . Kreipkitės į fondo iždi
ninką šiuo adresu: 

H. Stepaitis, 20 Cosmo Rd., 
Toronto. Ont. M8X 1Z3, Cana-
da". 

Beje. j.v.s. Bronys teigia, 
kad jo jachta „Nemiras" dar 
plaukia ir linki visiems jūros 
skautams ir skautėms malo
nios vasaros, smagių stovyklų 
ir gero vėjo! 

IR 

STOVYKLOS 

R u g p j ū č i o 5-13 d. — LSS 
Ramiojo vandenyno rajono 
skautų ir skaučių stovykla 
„Rambyno" stovyklavietėje, 
Big Bear, CA. 

Rugp jūč io 6-20 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Moodays, legal Holidays. the Tuesdays 
followiag Monday observance of legal Holidays as well as Dec 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodkal class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115. 
Postmaster. Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Malindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumerata nesiunčiame. Prie 
pavardes ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto. 
Metams 
$100.00 

(U.S.) $115.00 

1/2 metų 
$60 00 
$65.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

JUROS DIENA „MEDEINĖS" 
STOVYKLOJE 

Sesės skuba dalyvauti į ežero gelmes vainiko nuleichmo iški lmes, kuriomis pagerbiami vandenyse žuvę, o taip 
pat ir visi mirę broliai ir sesės. 

Už N u o p e l n u s o r d i n u — j . 
s. Laurą Lapinskienę. 

Jūros dieną prisimename vi
sus brolius ir seses vandenų 
gelmėse, žuvusius ar Amžiny
bėn išplaukusius. Su Naujųjų 
gintarių valt. Giedrės Kaz
lauskaitės ir valt. Aušros 
Pumputytės nupintu vainiku, 
sesės ir broliai kanojomis ir 
burlaiviu išplaukė į ežero vi
durį vainiko nuleidimu, žu
vusiųjų ir mirusiųjų pagerbi
mo apeigoms. Vainiką į ežero 
gelmes nuleidžiant, maldą su
kalbėjo gintare kandidatė 
valt. Vilija Pauliūtė. 

Iškilmėms pasibaigus, LSS 
Seserijos JAV Vidurio rajono 
atstovei j . s. fil. Rūtai Kirku-
vienei vadovaujant, vyko „Ne
rijos" jū rų skaučk} tunto tun-
tininkų pareigų pasikeitimai. 

Sėkmingai tuntui-.vadovavu
si j .v.s . Viligailė Lendraitienė, 
baigdama kadenciją, „Neri
jos" tunto tuntininkės parei
gas perdavė j . ps. Danutei Na
vickas. Abi seses — pareigas 
perdavusią, o taip pat ir tunti
ninkės pareigoms įsipareigo-

Rako stovyklavietėje Custer, 
Michigan, stovyklaujantys 
„Lituanicos" tunto jūrų skau
tai ir „Nerijos" tunto jūrų 
skautės sekmadienį, liepos 23 
d., šventė tradicinę Jūros die
ną. Rytas buvo saulėtas, malo
niai pūtė švelnus vėjelis. Prie 
ežero susirinko visi „Medei
nės" stovyklos broliai ir sesės, 
vadovai, vadovės — art i 200 
skautų ir skaučių. 

Iškilmės prasidėjo prasmin
gu susimąstymu, kurį pravedė 
vyr. skautė Erika Brooks, j . 
ps. Dana Mikužiene ir v. s. fil. 
Antanas Paužuolis. Tuoj po 
susimąstymo Jūros dienos ko
mendante, nauja gintare valt. 
Aušra Pumputytė, ežero kran
te išrikiavo daugiau negu 100 
jūrų skaučių ir jūrų skautų. 
Visi atidžiai klausė ir vykdė 
sesės Aušros komandas. Iškil
mėse dalyvavo ir nemažas 
būrys tėvelių ir svečių. 

Jūros dienos programoje bu
vo ūdryčių, bebrų, jūrų jaunių, 
jūrų skaučių ir skautų įžo
džiai. 

Po įžodžio naujosios ūdrytės 
— Jacąueline Gauthier, Kris
ta Martinkaitė, Viktutė Pet
rauskaitė, Ginta Sutkutė, Do
vilė Vitkutė ir Erika Weir 
džiaugėsi pirmaisiais skautiš
kais neužmirštuolių žiedų 
spalvos kaklaraiščiais, kuriais 
jas papuošė „Ventės" laivo va
dė j . ps. Aldona Weir. 

Bebrų „Nemuno" laivo va
das jūrų budys Robertas J aku
bauskas po įžodžio šviesiai 
mėlynus kaklaraiščius užrišo 
bebrams — Vitui Jokubaus-
kui. Vyteniui Karaičiui. Jonui 
Savickui ir Michael Zaczek. 

Jūrų jaunėms įžodį pravedu-
sios „Juodkrantės" laivo vadės 
j . s. fil. Virga Rimeikienė ir j . 
ps. Dana Mikužiene kakla
raiščiais papuošė Kristiną Ba
cevičiūtę ir Lisą Bertašiūtę. 

„Šarūno" laivo vadas jūrų 
budys Rimas Petrauskas pra
vedė įžodį jūrų jauniui kandi
datui Adam Koob. 

Jūrų skautams įžodį prave
dė j.v.s. fil. dr. Algis Paulius. 

Po įžodžių vyko pakėlimai į 
vyresniškumo laipsnius ir ap
dovanojimai garbės žymeni
mis. 

Gintarė Vhja Kielienė buvo 
pakelta į v y r e s n ė s valt i-
n i n k ė s la ipsnį . 

„Nerijos'* jurų skaučių tunto 
tuntininkei pristačius ir JAV 
Vidurio rajono atstovei patvir
t inus, LSS Seserijos Vyriausia 
skaut ininke v.s. fil. Rita Pen-
čylienė LSS garbės žymenimis 
apdovanojo: 

Ž u v ė d r o s ž y m e n i u — valt. 
Giedrę Kazlauskaitę, si. Vidą 
Petrauskiene, valt . Aušrą 
Pumputytę . 

V ė l i a v o s ž y m e n i u — g.v.v. 
Laimą Bacevičienę, g.v.v. Aldą 
Brakauskier.e, j . ps. Danutę 
Navickas, ^.v.v. Aleksandrą 
Stančiauskitnę, j . ps. Aldoną 
Weir. 

T ė v y n ė s d u k r o s ž y m e n i u 
— j . s. fil. Eitą Kirkuvienę ir 
j . s . fil. VirgĘ Rimeikienę. 

JAV 
Kanadoje ir kitur 
Tik šeštadienio laida: 
JAV • $60.00 $45.00 $33.00 
Kamadąt.mk^m&i $65.00 $50.00 $38.00 
Užsakant j Lietuva: 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Reguliariu paštu "".". $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85 00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00 

Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakrija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siundant prašome pasilikti kopiją. 

jusią, sveikino Lietuvių Skau
tų sąjungos JAV Vidurio rajo
no vadė j.v.s. Violeta Pau-
lienė. „Aušros vartų"/ „Kerna
vės" skaučių tunto vardu svei
kino s. Jūratė Vallee, o jūrų 
skautų vardu — j . s . Petras 
Jokubauskas ir j . s . Romas 
Česas. Sesei Viligailei buvo 
dėkojama už pavyzdingai at
liktas pareigas, o sesei Danu
tei linkėta sėkmės ir ištver
mės tuntininkės pareigose. 

Po iškilmių visi broliai ir se
sės, sveikindami. įžodį davu
sius ir naujais kaklaraiščiais 
pasipuošusius, o taip pat LSS 
garbės žymenimis apdovano
tąsias, linksmi grįžo stovyklon 
pakilia skautiška nuotaika 
džiaugtis stovyklavimu gra
žioje gamtos aplinkoje. 

Sesė Vilytė 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory HHIs. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTIĮ GYDYTOJA 

9055 S.Rgberts Rd., Hickory HiHs. IL 
1 mylia į vakarus nuo rtartem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS. M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, PŪSLES, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Cerrterfor Health, 

1200 S. York, Elmhurst. IL 60126 
630-941-2609 

Vadoves 
ninkes par 
ninke j ps 

: būsimos vadoves. Iš k.: g.v.v. Lina ir valt. Nida Lendraity 
igas perdavusi jvs Viligailė Lendraitienė, greta tuntininkės 
)anutė Navickas ir jos dukra vair Aleksandra Strub. 

tes. Jūros diena „Nerijos" tunto tunti-
pareigoms įsipareigojusi naujoji tunti-

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellovv: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W 61stAv». 
Hobart, IN 46342 

(219) 947-5279 
Fax 219 947-6236 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

Jauniausia ūdryte. I-Ykos incn amžiaus Maja, pradeda jūrinį skauta-
vima pakrantėje stovinčiame burlaivyje ant mainos. LSS Seserijos vadijos Jūros skaučių „Svajonių salos" stovyklos Rak 
jurų skaučių skyriau-, vedėjos jvs Tat ydos Chiapetta kelių l.udington. MI 

nelis udrycių iškyloje | 
•Juros dienos stovykloje ežero pakrantėje rikiuojasi išplaukti pasiruošusios udrytes ir jurų jaunes 



LIETUVOS VALSTYBĖS 
SAUGUMAS 

VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

Kai daugiau kaip prieš 10 
metų Lietuva visam pasauliui 
paskelbė savo valstybės ne
priklausomybės atstatymą, 
toks pareiškimas buvo daro
mas tuomet, kai ten dar 
stovėjo sovietų kariuomenė. 
Tai buvo nesaugi situacija, 
kuri dar aiškiau pabrėžta 
1991 m. sausio 13 d. prie Vil
niaus televizijos bokšto, kur 
sovietų tankai nužudė visą 
eilę jaunų vyrų ir moterų, mė
ginančių ginti Lietuvos TV tei
sę laisvai perduoti savo pro
gramas. Žinoma, dalykai daug 
pasikeitė per tuos metus: 
sugriuvo sovietinė imperija, 
sovietų okupacinė kariuome
nė su savo tankais ir spraus-
miniais kovos lėktuvais aplei
do Lietuvą, krašto tvarkymas 
buvo perimtas savo pačių, de
mokratiškai išrinktų, atstovų. 
Lietuva dabar turi savo ka
riuomenę ir policiją, ir pasie
nių sargybas. Atrodytų, kad 
Lietuvos valstybė dabar yra 
valdoma sąžiningų savųjų ir 
todėl joje turėtų boti saugu 
gyventi. Būtų gražu, jei šitoks 
saugus gyvenimas ten egzis
tuotų, bet tikroji situacija yra 
daug sudėtingesnė, negu pa
geidautume. Dabar Lietuvoje 
vis dar tebėra problemų su as
menišku saugumu, nes labai 
sunku suvaldyti sovietų palik
tą kriminalinį elementą. Bet 
taip pat ir valstybės saugu
mas dar nėra garantuotas. 

Geografinė ir politinė 
padėtis 

Dabartinė Lietuva turi sie
nas su Latvija, Lenkija, Gudi
ja ir Rusija. Gudija/Baltaru
sija glaudžiai susigyvenusi su 
Rusija, net ir jos sienas saugo
ja Rusijos kareiviai; tokie pat 
kareiviai saugo sienas ir iš 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
teritorijos pusės.Vadinasi, Lie
tuva turi bene ilgiausias sie
nas su Rusijos teritorija. Be 
to, Lietuva yra „davusi" ka
rinio koridoriaus teises gele
žinkelio transportams iš Bal
tarusijos/Rusijos į Kaliningra
dą. Kai nei latviai, nei lenkai 
nesudaro jokių ypatingų pa
vojų Lietuvai, šitoks tvirtini
mas negalėtų įjungti Rusijos. 
Nepaisant, kad, sovietų ka
riuomenei pasitraukus iš Lie
tuvos, Rusija, dar Jelcin val
dymo laikotarpiu, yra atsisa
kiusi bet kokių pretenzijų į 
Lietuvos teritoriją, nemažas 
skaičius Rusijos Dūmos narių 
vis negali savo žvilgsnių nu
kreipti nuo Baltijos kraštų. 
Kol Rusija neapsispres galuti
nai atsisakyti savo imperinių 
pogeidžių, tol Baltijos kraštai, 
ir ypač Lietuva, bus pavojuje. 

Šiuo metu Lietuvos valstybės 
saugumas galimas tik re
miantis kaimynų gera valia. 
Bet vien kitų gera valia pa
sikliauti yra rizikinga, nes ji 
gali visuomet pasikeisti, Rusi
jai patekus į „žirinovskių" ar 
„zdanovų"vadybą. 

Alternatyvos valstybes 
saugumui užtikrinti 

Apskritai Lietuva dabar tu
ri tris pasirinkimus savo sau
gumui užtikrinti. Tai: 

1. Sukūrimas savo karinių 
pajėgų, kurios galėtų pasi
priešinti net prieš didžiausią 
savo kaimyną, t.y. išvystyti 
kariuomenę, aviaciją ir laivy
ną, turėti geriausiai paruoštus 
karius ir moderniausią tech
nologiją, kuri gal įjungtų net 
branduolinius ginklus, kas at
grasintų bet kokį priešą, kaip 
pavyzdžiui, yra su Izraelio val
stybe. Deja, šitokiam planui 
Lietuva neturi nei lėšų, nei re
alių galimybių. Vadinasi, Lie
tuva pati viena negalėtų nuo 
didesnių priešų apsiginti. 

2. Susidraugavimas su Rusi
ja, kuri, galimas daiktas, su
tiktų perimti Lietuvos gynybą 
ir garantuotų jai saugumą. 
Bet tokį „saugumą'' jau Rusi
ja mums buvo „garantavusi" 
Sovietų Sąjungos rėmuose. 
Lietuvos istorija aiškiai rodo, 
kad Rusijos šeimininkavimas 
Lietuvai niekuomet nėra nie
ko gero davęs, ar tai buvo ca
ro, ar sovietų okupcijos metu. 
Nėra girdėta, kad ėriukas, vil
ko globojamas, užaugtų avinu. 

3. Tapimas nare NATO 
(Šiaurės Atlanto Savigynos or
ganizacija) yra kita galimybė 
garantuoti valstybės saugu
mą. Ši organizacija buvo įkur
ta po Antrojo pasaulinio karo. 
Jai priklauso daugumas Va
karų Europos valstybių, taip 
pat Kanada ir JAV. Pereitais 
metais į NATO buvo pakvies
tos trys Vidurio Europos vals
tybės: Čekija, Lenkija ir Veng
rija. NATO tikslas turėti ka
rines pajėgas, kurios galėtų 
garantuoti saugumą kiekvie
nai narei, nepaisant jos pačios 
pajėgumo ar didumo. Priešas, 
puldamas net ir mažą valsty
bę, pvz., Belgiją, iš anksto turi 
žinoti, kad toks puolimas yra 
lygus smurtui prieš visą 
NATO, t.y., Ameriką, Kanadą, 
Angliją, Vokietiją, Prancūziją 
ir t.t. Šitokia gynybinė jungtis 
yra bene geriausias ir pigiau
sias garantas kiekvienai NA
TO valstybei, nes iš esmės 
daug pigiau sujungti įvairių 
kraštų pajėgas, tuo būdu iš
vengiant pasikartojimų įjun
giant visas modernios komu
nikacijos priemones. 

Illinois valstijos Respublikonų partijos suvažiavime IllinoisLietuvių respublikonų lygos atstovai. Iš kairės: Vy
tautas Jasinevitius, lygos pirm. Anatolijus Milunas, Regina Narušienė ir Pranas Jurkus. 

Lietuva ir NATO 
Nėra abejonės, kad Lietuvai 

vienintelis realus valstybės 
saugumo užtikrinimas yra 
narystė NATO. Bodama po 
šios organizacijos skraiste, 
Lietuva turėtų tikrą pagrindą 
jaustis saugi. Žinoma, pri
klausymas NATO yra surištas 
su atitinkamu pasiruošimu ir 
ekonominėje, ir karinėje srity
je. Šiuo metu Lietuva turi ne
mažų sunkumų su atstatymu 
savo sovietų sugriautos ekono
mikos. Kraštas vis dar turi 
per daug vargstančių, per 
daug bedarbių ir paruošia per 
mažai prekių eksportui. Bet 
pažanga vyksta, ir jau yra pa
siekta to, kad Europos Sąjun
ga svarsto Lietuvos priėmimą 
į savo tarpą. Lietuvos karinės 
pajėgos taip pat yra moderni
zuojamos, papildomos ir su
stiprinamos. Jau yra pasiek
tas lygis, kuris įvairiose srity
se artėja prie NATO stan
dartų. Žinoma, kariuomenei 
išlaikyti reikia lėšų, kurių 
Lietuvai dabar trūksta. Ir dėl 
to, ypač dabar, prasidėjus Lie
tuvoje rinkimų politikai, ima 
vis dažnėti pareiškimai, kad 
reikia mažinti lėšas, skirtas 
kariuomenei: buvo net norima 
įstatymų keliu atimti dalį pi
nigų iš gynybos biudžeto ir 
perduoti švietimui. Gerai, kad 
ši iniciatyva nepraėjo. Šitaip 
skambą šūkiai žmonėms suke
lia abejones, kurios mažina 
tautos norą tapti NATO nare. 
Tai labai pavojingas politinis 
neatsakingumas, nes jis gali 
nustatyti viešąją nuomonę 
prieš NATO ir tuo būdu pa
kenkti Lietuvos valstybinio 
saugumo įgyvendinimui. Be 
abejo, Lietuvai skirti 2 proc. 
savo Bendro vidaus produkto 
(BVP) gynybai yra sunki naš
ta, bet ji būtina. Lietuvai yra 
labai svarbu užsitikrinti sau
gumą, nes, tik saugi būdama, 
ji galės augti, tvirtėti ir eko
nomiškai, ir morališkai. Gal 

reikia galvoti, kad kraštui rei
kia daug ko atsisakyti ir daug 
ką paaukoti, kad galėtume 
užtikrinti laisvės tęstinumą. 
Norint laisvę išlaikyti, ją rei
kia ginti ir dėl jos aukotis. 
Kas gi būtų, jei gynybos lėšos 
būtų, sakykim, nukeliamos į 
švietimo biudžetą ir dėl to Lie
tuvos valstybė prarastų savo 
identitetą. Būtų labai klaidin
ga galvoti, kad dabar Lietuva 
yra saugi, neturi jokių priešų, 
kad jai niekad nereiks gintis 
t.t. Šitoks galvojimas paruoš 
lengviausius kelius į tautinę 
savižudybę. 

Norint patekti į NATO, vals
tybei reikia būti pakviestai 
tapti šios organizacijos nare. 
Be abejo, tokiam pakvietimui 
turi būti paruošta politinė at
mosfera tarp kitų, dabar jau 
NATO priklausančių, valsty
bių. Kitos valstybės turi rasti 
naujos valstybes pakvietimui 
paremti tam tikrų pliusų ir 
sau. Lietuva turi parodyti, 
kad ji įimtai ruošiasi šiai na
rystei, sus visuomet pasiry
žusi da»vauti NATO valsty
bių gynTOoje. Lietuva turi pa
rodyti, kad sugeba tvarkyti 
savo ūks ekonomiką, švietimą 
bei kultūrą. Lietuva turi paro
dyti, kajl ji gerbia žmogaus 
teises irĮ tinkamai elgiasi su 
savo mažumomis. Visa tai Lie
tuvoje jaju yra daroma ir dau
gelis stebėtojų sako, kad Lie
tuva visose minėtose srityse 
rodo ypatingai gerą pažangą. 
Tai labai gerai, bet į NATO 
patekti reikia kitų valstybių 
susidomėjimo. Ir čia yra daug 
galimybių pasireikšti mums, 
užsienio lietuviams. 

Jvarios lietuviškos organiza
cijos čia Amerikoje, ypač JAV 
Lietuvių Bendruomenė, yra 
dariusios, daro ir ateityje da
rys rimtų žygių Lietuvos na
rystę į NATO paremti. Reikia 
tikėtis, kad ir kitų kraštų 
Bendruomenės ateis Lietuvai 

į talką. Žinome, kad JAV ir 
Kanada yra labai svarbios 
NATO narės ir dėl to mes no
rime joms padaryti atitinka
mos įtakos. Bet būtų labai 
svarbu, kad tai darytų mūsų 
bendruomenės ir Anglijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje ir ki
tur. 

Amerikos Lietuvių Bendruo
menė (JAV LB) visuomet buvo 
nuomonės, kad Lietuvos vals
tybės saugumui išlaikyti yra 
būtina jai tapti NATO nare. 
Matydami, kad NATO plėti-
muisi daugiausia reikšmės tu
ri Amerikos balsas, mes jau 
prieš dvejus metus nutarėme 
remti pirmųjų trijų Vidurio 
Europos valstybių — Čekijos, 
Lenkijos ir Vengrijos narystę 
NATO. Mes kreipėmės į Kon
gresą ir Senatą ir raginome 
savo draugus, atstovus bei se
natorius balsuoti už tų trijų 
valstybių priėmimą į NATO. 
Žinoma, labai stiprią įtaką 
šiuo atveju turėjo Lenkų kon
gresas Amerikoje, kuris turi 
15 mln. narių. Visų pastango
mis, Čekija, Lenkija ir Vengri
ja pernai tapo NATO narėmis, 
šitai davė mums progos ar
čiau bendradarbiauti su len
kais, kurie dabar yra viešai 
pareiškę, kad Amerikos Lenkų 
kongresas vienbalsiai remia 
Lietuvos priėmimą į NATO. 
Norėdami kitiems padėti pa
tekti į NATO, sudarėme vi
sose JAV LB apylinkėse akty
vistų grupes, kurie nuo to 
laiko seka įvykius Amerikos 
Kongrese ir Senate, ir, mums 
prašant, ragina savo narius 
skambinti ar rašyti savo atsto
vams bei senatoriams, duoda
mi savo pasiūlymus. Dėl to 
mes dabar turime savo darbuo
tojų tinklą, kurį galime pa
judinti, kai reikia, labai grei
tai. Štai keletas JAV LB veik
los pavyzdžių: 

Nukelta į 5 psl. 
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Danutė Bindokieni 

Tarp tikrovės ir saldžių 
žodelių 

Didžiosios šio krašto verslo 
bendrovės suaukojo milijoną 
dolerių, kad respublikonų su
važiavime net „gulbės pieno" 
netrūktų. Kaip pirmadienio 
vakare televizijos ABC kanale 
komentavo vakarinių žinių 
laidos pagrindinis vedėjas, 
šiemetinis suvažiavimas pasi
žymi ištaigingumu ir... atsi
ribojimu nuo žiniasklaidos. 
Daug renginių vyksta „prie 
uždarų durų" — jie skirti tik 
svarbiesiems suvažiavimo da
lyviams, politikams ir įtakin
giems partijos asmenims. 

Visa ta prabanga eiliniam 
balsuotojui, ypač nepriklau
sančiam „įtakingosios visuo
menės ar verslo klasei", suke
lia dar didesnį nepasitikėjimą 
respublikonais. Tačiau kai 
kam kyla ir praeities patirtimi 
pagrįstos abejonės: kuo prezi
dentas atsilygins visiems 
tiems, taip dosniai pylusiems 
„aukas" į jo kiaurą rinkiminės 
kampanijos maišą? Jeigu de
mokratas prezidentas buvo 
kaltinamas už šiam tikslui 
gautas įplaukas iš užsieniečių, 
savųjų pinigai gali būti ne
mažiau tvirta virvele pririšti 
prie rėmėjų interesų. 

Dabartinio Respublikonų 
partijos kandidato tėvas, besi
ruošdamas rinkimams, mėg
davo kartoti frazę: „Read my 
lips" — vadinasi, jo lūpos kal
ba tai, kas yra širdyje, todėl 
visi pažadai išplaukia iš tvirto 
pasiryžimo juos vykdyti. Da
bartinis kandidatas George W. 
Bush tokiais išsireiškimais sa
vo pažadų neramsto, nors jis 
taip pat pasinaudoja politikų 
išmėgintomis pagalbinėmis 
priemonėmis: dažnai nuotrau
kose matomas su šuneliu (net 
su kate, turbūt nenorint kačių 
savininkų atstumti), pabrėžia
mas jo lojalumas šeimai, lipš
numas žmonai, prieraišumas 
tėvui (bet ne per didelis, kad 
neatbaidytų nemėgusių buv. 
prez. Bush), rūpestis socialine 
apdrauda, švietimu, aplinka, 
valstybės saugumu ir kt. 

Panašiais šūkiais remiasi 
ne tik išsiruošęs keliauti į Bal
tuosius rūmus „drambliu", bet 
ir „asilu" — t.y. demokratų 
kandidatas. Ir Bush, ir Gore 
šių visuotinių krašto gerovių 
vėliavėle dažnai mojuoja bal
suotojų panosėje. 

Pasibaigus Respublikonų 
partijos suvažiavimui Phila-
delphijoje, po padidinamuoju 
stiklu bus pakištas demokratų 
kandidatas Al Gore, o dabar 
ant svarstyklių lėkštelių deda
mi ir George W. Bush pažadai, 
ir jo gražūs žodeliai. Kuri 
lėkštelė nusvirs žemyn, kuri 

pakils, kiekvienas balsuotojas 
gali savarankiškai nuspręsti. 
Gairių galėtume paieškoti šią 
savaitę pasiekusiame skaity
tojus „Time" žurnale. Straips
nyje „Do They Mean What 
They Say?" (Ar jie viena sako, 
o kita daro?) rašoma apie 
George W. Bush ir Diek Che-
ney pažadus, palyginant juos 
su šių dviejų politikų ligšio
liniais darbais. Štai keli pa
vyzdžiai. 

Bush žada darbuotis, kad 
kiekviena šeima, neturinti pa
kankamai pajamų, būtų aprū
pinta pagrindine sveikatos ap
drauda. Jis taip pat didžiuo
jasi, kad Texas valstija pirmo
ji suteikė pacientams teisę 
paduoti į teismą HMO. Bet 
tikrovė kiek kitokia: Bush 
Texas valstijoje priešinosi vai
kų sveikatos apdraudos pro
gramai (Children's Health In
surance Program); jis kovojo 
prieš pacientų teisių įtvirti
nimą (Patients' Bill of Rights), 
o jo siūlomas planas didžiajai 
daliai nepasiturinčiųjų dengs 
tik apie pusę sveikatos prie
žiūros išlaidų. Diek Cheney 
Kongrese balsavo už Medicare 
programos sumažinimą ir blo
kavo valstijoms paramą, kuri 
būtų skirta bedarbių sveika
tos apdraudai. 

Bush nuolat kalba, kad „šis 
prezidentas išgelbės Socialinę 
apdrauda", čekiai bus nuolat 
didinami, žmonės galės inves
tuoti dalį savo „Sočiai Securi-
ty" pajamų ateičiai. Tačiau bi
jomasi, kad toks planas tik 
padidins ilgalaikį „Sočiai Se-
eurity" sistemos deficitą, nuve
dant į aukštesnius •mokesčius 
arba paslaugų apkarpymą. 

Bush sako, kad „mūsų pa
šaukimas yra būti Žemės sau
gotojais, o valstybės gerovė be 
sveikos aplinkos yra bereikš
mė". Savo žodžius paremia 
Texas pavyzdžiais, kad valsti
ja pirmauja aplinkosaugos ba
ruose. Tačiau jis tiki, kad 
aplinkosauga yra privatus rei
kalas — ne valstybė ar valsti
ja, o patys žmonės turi tarša 
pasirūpinti. Nepaisant, kad 
Texas yra viena labiausiai 
užterštų valstijų, jis leido naf
tos ir gamtinių dujų pramonei 
sukurti aplinkosaugos gaires. 
Dar blogiau su Cheney, kuris 
Kongrese priešinosi švaraus 
geriamojo vandens, švaraus 
vandens įstatymų pasiūloms, 
nykstančiųjų gyvių apsauga ir 
rėmė naftos šaltinių paieškas 
Arktikos draustiniuose. 

Klausykimės ne gražių kan
didatų žodžių, bet stebėkime, 
ką jie iki šiol yra atlikę. 

SU PALAPINE Į MEKSIKĄ 
N r 2 4 GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

T*8"1*8 Pri
važiavome, paklausė, iš kur, 
kiek ilgai buvome, ar vežamės 
vaisių, daržovių, degtinės. Sa
kome ne, viską vakar išdalino
me, suvalgėme. Keliavome 26 
dienas su Carnival karavanu. 
Pamojavo, važiuokite. Tai taip 
ta, labai gąsdinanti, muitinės 
procedūra, kuri turėjo užtruk
ti bent dvi valandas, mums 
užtruko apie minutę. 

Jau vėl Amerikoje, Arizonos 
valstijoje! Tuoj pat jaučiasi 
skirtumas. Keliai platūs, be 
duobių, galime greitai važiuo
ti, net 75 mylias į valandą 
greičiu. Pasukę į rytus, per ke
turias valandas pasiekėme 
Deming, New Mexico. Jau su
temo, bet numatytą stovykla
viete lengvai suradome. Pasi
rodo, šioje apylinkėje yra jų 
net 14! Sužinojome, kur arti
miausia maisto parduotuvė. 

Nuvykome ir tikrai smagu vėl 
tokioje vietoje pirktis: viskas 
labai švaru, maistas pažįsta
mas, daržoves ir vaisiai šva
ros, nereikės su Clorox plauti. 
Galime be baimės ir iš anksto 
pagamintų mišrainių pirkti. 

Deming miestas žinomas 
kaip žaliųjų pipirų sostinė. 
Tai pat čia 1916 metais Pan-
cho Villa plėšikai buvo atvykę, 
nemažai žmonių nužudė. Tai 
laikoms jų paskutinė invazįja 
į Amerikos žeme. Dabar čia 
yra parkas Pancho Villa var
du, ši vieta labai populiari 
žmonėms, kuriems patinka 
lipti į kalnus, ieškoti mineralų 
bei suakmenėjusių gyvūnų lie
kanų. 

Kadangi šiandien išbuvome 
ant kelio vienuolika valandų, 
tai vakare norisi tik atsipūsti, 
užkąsti, nusiprausti ir eiti 
miegoti. Jau gerą gabalą kelio 

„sukramtėme" pakely į Dalias. 
Bosimos dienos bus lengves
nes. 

Sausio 19 diena ir 
kelionės pabaiga 

Nuo Deming iki Owasso, 
Texas, apie 400 mylių. Su 
trumpu sustojimu atvažiavo
me per šešias su puse valan
dos. Pakeliui stebėjomės San
ta Cruz miesteliu, virš kurio 
kabojo užteršto oro debesis. 
Dar valandėlė — ir važiuoja
me pro EI Paso. Šis pusės mi
lijono gyventojų miestas labai 
išsidriekęs kalnų papėdėje. 
Kai čia buvome prieš tris sa
vaites, laikėmės miesto ry
tinėje pusėje, tad viso vaizdo 
nematėme, o dabar truko apie 
pusvalandį greitkeliu perva
žiuoti. Važiuojame jau anks
čiau važiuotais keliais, tik šį 
kartą nėra sniego, saulė švie
čia, šilta, kelias pustuštis. 
Smagu. Jokių ypatingų nuoty
kių. 

Be vargo suradę stovyklavie

tę, pernakvojome ir kitą rytą 
važiuojame į Dalias. Aš ieškau 
parankios stovyklavietės. Vis
ką peržiūrėjus, nutariau, kad 
geriausia nakvoti prie pat oro 
uosto. 

Šią stovyklavietę surasti ne
buvo lengva, vis gaudavome 
skirtingus nurodymus. Bet 
pagaliau pasisekė. Graži vieta 
ant ežero kranto. Pasisoti
nome, išsimaudėme, išsimie
gojome ir kitą rytą laiku sura
dome Dalias oro uostą. Čia la
bai didelė vieta, bet mums 
pasisekė ir „Aviną" pastatyti, 
ir išvykimo punktą surasti. 
Atsisveikinome. Romas mane 
paliko lėktuvo laukti, o pats 
išskubėjo, nes jam iki namų 
liko dar bent tūkstantis mylių. 
Važiavo vienas. Pakelėje jį už
tiko visoks klimato pasikeiti
mas — sniegas, ledas, žodžiu, 
tikras žiemos vairavimas. Bet 
jis laimingai grįžo ir j namus 
įžengė 4 vai. p.p. sausio 23 d. 
Tai taip baigėsi ši labai įspū
dinga kelionė. 

Pabaiga AtMisvrikinimo v;iî »-s 
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Gyvenimo kelią prisimenant 
Kun. V. Rimšelis, MIC 

M a r i a n H i l l s s e m i n a r i j o j e 

Po vasaros gražių dienų 
atėjo la ikas išvažiuoti į Ma
rian : r l i l l s , IL, į kunigų semi
nariją. Tuo metu seminarijos 
rektorius i r namo vyresnysis 
buvo kun . J agminas . Mane 
pirmą ka r t ą pamatęs , jis pa
sakė, kad rytoj ankst i rytą tu
riu pradėt i vesti aštuonių die
nų rekolekcijas Nekalto prasi
dėjimo seselėms. Nustebau, 
kad man niekas apie tai anks
čiau nepasakė . Čia esu visai 
svet imas. Anksti rytą dar 
tamsu. O aš turiu iš zakristi
jos pasi imti knygą. Iš koply
čios r adau duris į zakristiją, 
bet ne randu elektrai užsidegti 
mygtuko; Tamsoj vaikšto koks 
žmogus. Aš prie jo priėjau, pa
sakiau „labas". Jis nieko neat
sakė. Padaviau ranką pasvei
k i n t a i s man irgi ištiesė atbu
lą ranką. Mano pirštai atsi
dūrė į veidrodžio stiklą. Pri
siminiau, ką vysk. P. Būčys, 
sugrįžęs iš Amerikos, mums 
pasakojo. Jis sake. kad semi
narijoj yra didelis veidrodis, 
kuris gali suklaidinti tamsoje. 
Turbūt ir j am panašiai atsiti
ko. 

Iš pirmų dienų čia niūri nuo
taika. Kiekvieną dieną reikia 
pasiruošti, ką reikės kalbėti 
seselėms kitą dieną. Vakare 
j au tamsu. Seminarija, atrodo, 
pastatyta laukuose. Čia pat 
sodas. Nuo Švč. M. Marijos 
statulos eina liepų alėja. Va
kare, vaikščiodamas ta alėja, 
girdžiu paršiukų žviegimą. 
Paršiukų buvo ir Marianapo-
lyje, bet jie vakare nežviegė. 
Keista nostalgija užgulė. Bet 
ne dėl tų ūkio paršiukų. Po re
kolekcijų prasidės mokslo die
nos. Suvažiuos studentai. Bus 
naujas gyvenimas. Pasikeis 
name vyresnybė. Bus naujas 
rektorius ir naujas namo vy
resnysis. 

Pamokos prasidėjo su šv. 
Mišiom. Dėstymo kalba yra lo
tyniška taip, kaip Angelicume. 
Kiek pastebėjau, mokiniai ne
mėgsta lotynų kalbos. J ie bū
tų patenkint i ir linksmesni su 
anglų kalba. Aš prisivežiau vi
sokių knygų, daugiausia vo
kiškų ir prancūziškų. Anglų 
kalboje scholastinės filosofijos 
ir teologijos terminai daugiau
sia yra paimti iš lotynų kal
bos. Bet amerikiečiams stu
dentams labai sunku su loty
nų kalba. Prisimenu, kaip 
amerikiečiams Romoje nepati
ko lotynų kalba. Angelicume 
filosofijos paskaitose sėdėjau 
viename suole su D. Branigan, 
s tudentu amerikiečiu. Mudu 
buvom jau geri draugai. J is la
bai nemėgo profesoriaus 
Deandrea, kuris dėstė meta
fiziką. Branigan per tris mė
nesius mane klausinėjo įvai
rių lietuviškų žodžių. Išmoko 
gerai ištart i : velnias, pasiutęs, 
lietuviškas ir dar daug kitų 
žodžių. Kai per vieną pamoką 
mokiniai iškėlė klausimus 
apie esmės ir egzistencijos 
skirtumą, Branigan irgi pakė
lė ranką ir pradėjo sakyti: „Tu 
esi pasiutęs, lietuviškas vel
nias. Aš tavęs nesuprantu". 
Profesorius mandagiai pa
klausė: „Quid tu dicis, Domi
ne0 — Ką jūs sakote?" Tada 
Branigan pakartojo vėl tuos 
pačius lietuviškus žodžius. 
Mokiniams, kurie nemokėjo 
lotynų kalbos, buvo be galo 
sunku klausyti paskaitų. Pas 
mus pirmo kurso filosofijos 
m o k i n y j j r g i turėjo tas pačias 
sunketlye**. 

Į d o m u s k u n . J . V a i k o 
b ū d a s 

1947 m. rudenį Amerikos 
Marijonų Šv. Kazimiero pro

vincijoje buvo pareigūnų pa
skirstymai. Marian Hills Ku
nigų seminarijoje vyresniuoju 
ir rektorium buvo išrinktas 
kun. Juozas Vaškas. Su juo 
dar prieš karą Lietuvoje ir Ro
moje buvau susidraugavęs. Jis 
visiems stengiasi būti geras ir 
visur padėti. Jei kas jo prašo 
pinigų kokiam svarbiam rei
kalui, tai jis pasiskolins ir su
šelps. Bet ekonomiškam gyve
nime tvarkytis nepraktiškas. 
Knygų prisiperka, bet jų ne
užbaigia skaityti. Keliolika 
puslapių beveik kas antra ei
lute raudonai pribraukyta. At
seit, tie puslapiai gerai išstu
dijuoti. Brevijoriaus puslapiai 
taip pat pribraukyti. Turbūt 
svarbūs gerai maldai. Knygos 
jau niekad nuo stalo nenukris, 
nes jos padėtos be jokios tvar
kos ant žemės. J is labai gero 
būdo. Niekad nepastebėjau, 
kad jis ką šiurkščiai pasakytų 
ar ką užgautų. Su juo visad 
buvo malonu pasikalbėti. Kai 
buvome abudu Romoje studen
tai, jis vieną kartą per pietus 
prie savo lėkštės nerado 
šaukšto. Pagal jo mandagumo 
sampratą, padavėjas turi pa
matyti, kad jis neturi šaukšto. 
Visi valgo, o J.Vaškas ramiai 
sėdi. Ir lėkštė pilna sriubos. 
Vyresnysis kun. Vladas Drau
gelis tai pastebėjo ir paklausė: 
„Juozuk, kodėl nevalgai?" „Ne
turiu Šaukšto", šis atsakė. Ta
da kun. V. Draugelis aplaižė 
savo šaukštą ir įdėjo jam į 
lėkštę, sakydamas: „Dabar tu
ri šaukštą, tai ir valgyk". Kiek 
mes visi supratom, tai buvo 
vyresniojo pamoka, kad reikia 
pasiprašyti, jei ko trūksta. 

Romoje kun. J. Vaškas visus 
svečius vežiodavo. Ta pareiga 
jo bodą atitiko. Nors svečių 
vežiojimas daug laiko sutruk
do studijoms, bet jam toks gy
venimas labai patiko. Taip pat 
ir seminarijoje j is labai dažnai 
vakarais išvažiuodavo, dar ir 
mane pasiimdamas. Kai nuva
žiuodavom pas jo draugus ir 
pažįstamus, paskui ir mano 
pažįstamus, man buvo įdomu, 
tarsi kokiame vaidinjme ste
bėti, kaip kun. J. Vaškas savo 
klausytojams aiškina kokią te
mą ar atsitikimą jo gyvenime. 
J is atsiraitoja rankoves ir, 
vaikščiodamas po kambarį. 
pasakoja. Su juo važiuoti bū
davo įdomu, bet dažnai ir bai
mė apimdavo. Vieną sekma
dienio vakarą iš Šv. Juozapo 
parapijos turėjom kun. Kazi
mierą Vengrą pavėžinti į Auš
ros Vartų parapiją. Beveik per 
pusę miesto nuotolį važiavom 
60 mylių per valandą. Policija 
vijosi ir tik prie Aušros Vartų 
mus pasivyo. Sustojant polici
jos automobilis ant ledo pasly
do ir apsisuko. Policininkai 
parodė kun. Vaškui, kaip jie 
galėjo mūsų ir savo automobilį 
sudaužyti. Kun. J. Vaškas 
pradėjo aiškintis, kad rytoj 
kun. K Vengras išvažiuoja į 
Argentiną. Taip greitai jis nie
ko kito negalėjo sugalvoti. Po
licija pareikalavo leidimo. 
Kun. Vaškas taip ir neranda 
leidimo. Policijai ėmė teisintis, 
kad, važiuojant į atlaidus, rei
kėjo persirengti, tai taip ir 
liko leidimas kitose kelnėse. 
Policininkas kun. J. Vašką 
mandagiai pabarė, sakyda
mas, kad čia ne Argentina, o 
ant ledo galėjom visi užsimuš
ti, ir mus paleido. 

Grįžtant namo, kun. Juozas 
kaip niekur nieko važiuoja tuo 
pačiu greičiu. Kai pasakiau, 
kad policija gali vėl pagauti, 
tai jis atsakė, jei pagaus, tai 
ne tie patys. O kai išvažiavom 
iš miesto, 55 keliu pradėjo 
lėkti 80 mylių. Mane baime 
paėmė. Senas Plymouth auto
mobiliukas gali visai subyrėti. 

S K E L B I M A I 

Marijonų vienuolynas Čikagoje. 

SUDIEV LIETUVIŠKOMS AB 
LAIDOMS 

Pasikalbėjimas su JAV 
Amerikos Balso lietuvių sky
riaus vedėju Romu Kasparu. 
Kalbėjosi Algis Zaparackas. 

— P a t y r ė m e , k a d š.m. lie
pos 28 d. buvo p a s k u t i n ė 
l i e tuv iškos p r o g r a m o s lai
da , p r a š o m e pas ida l in t i 
š iomis ž in iomis su m ū s ų 
skai ty to ja is . 

— Taip, liepos 28 dieną buvo 
paskutinė mūsų programa, 
kokią esame transliavę iki 
šiol. Pradėjome transliuoti 
1951 m. Vasario 16 dienai, tad 
šiais metais yra 49 metai ir 5 
mėnesiai, kai ištisai transliuo
jame laidas. Štai š. m. liepos 
28 dieną transliuota pasku
tinė laida. Aš nesakau, kad 
laidos yra nutraukiamos, nuo 
rugpjūčio 31 dienos bus trans
liuojama tiktai dešimt minu
čių trumpa programėlė, taip, 
kad pusvalandinės laidos nu
traukiamos. 

— Ar t o s p r o g r a m ė l ė s b u s 
kasdieną , a r i n t e r n e t e ? 

— Iš pradžių jos bus kas
dieną, nuo pirmadienio iki 
penktadienio, kadangi lieka 
tiktai du tarnautojai. Gali
mybės tą programą išplėsti aš 
nenumatau. Gal po šešių 
mėnesių ar metų gal pasiliks 
tiktai interneto programa. Bet 
šito aš negaliu tiksliai pasaky
ti, kadangi niekas nežino, ir 
mes nežinome. Yra visokių 
planų. Tai, mano nuomone, 
pusę metų mes kalbėsime per 
radiją, o paskui — per inter-
netą. 

— R o m a i , a r l i e tuv iška 

Romas Kas p ras. 

visuomenė (ALTas i r LB) 
dėjo pas tangas , k a d 
nebū tų sumažin tos l i e tu
vių laidos? 

— Kiek žinau, "aip. ALTo 
Pirmininkas ir LB žmonės 
dėjo pastangas. Bet žmonės 
gyvena JAV ir nūsų prog
ramų niekada mgirdi, todėl 
sunku įtikinti, išjudinti ir 
kažkokią veiklą pradėti už 
reikalą, kurio žr.onės nesu
pranta. Reikia gjventi Lietu
voje. Reikia klausyti tas pro
gramas kiekvieną vakarą, kad 
žinotum, kas tos aidos yra ir 
ką jos Lietuvai reiškia. Iš
eivijoje buvo šioss toks ju
dėjimas, bet ntbuvo užsi
degimo taip, kaip t a d a Simas 
Kudirka nušoko r.uo laivo ir 
visas pasaulis užsidegė jo lais
vinimo akcijai. 

— Išeivijos radi jo va
landėlės i r la ikrašč ia i pa -

o ir kelias nesaugus dėl ledo. 
Pradėjau šaukti, kad jis taip 
nelėktų. J is normaliai pradėjo 
važiuoti ir ramiai man aiški
no, kad tą automobilį parduo
sime, tai norėjo išbandyti. Aš 
jam pasakiau, kad tokios jo lo
gikos nesuprantu. Juokauda
mas jis atsakė: „Tai priklauso, 
pas kokį profesorių logiką stu
dijavai. Mudu su Antanu Vai
čiulaičiu kartą važiavom iki 
100 mylių greitumu. Jis norė
jo žinoti, kiek ta mašina gali 
išvystyti mylių". Aš jam pasa
kiau, kad tada jie galėjo pakil
ti į orą, jei sparnus mašina 
turėtų. „Žinoma, kad pakiltų į 
orą, taip ir Vaičiulaitis sakė", 
paaiškino kun. Juozas. 

Turbūt kun. J . Vašką saugo
jo ypatingas angelas sargas. 
Vieną ankstų rytą jis važiavo 
iš Marian Hills į Čikagą Mišių 
laikyti Aušros Vartų parapijoj. 
Tais laikais susisiekime buvo 
vartojami tramvajai. Kaip tai 
atsitiko, sunku suprasti. Kun. 
J. Vaškas iš mašinos buvo iš
trauktas. Tramvajus pervažia
vo jo skrybėlę. Tramvajus nu
važiavo sau, o kun. Vaškas 
pasiliko sveikas prie mašinos 
be kepurės. Pargrįžęs namo, 
jis pats negalėjo paaiškinti, 
kaip tramvajus pervažiavo jo 
skrybėle. Kitas nuotykis irgi 

nuostabus. Tai buvo po J . F. 
Kennedy išr inkim preziden
tu. Kun. J. Vašką- beveik per 
visą naktį sėdėjo prie televizo
riaus su savo draugais Čika
goje, kol sužinojo kas išrink
tas. J a u beveik ;aryčiui va
žiuodamas užmigta ir, pasivijęs 
didelį ir aukštą -lunkvežimį. 
palindo su savo mašina po 
sunkvežimiu. Mašina aplaužy
ta iš visų pusių, o is liko visai 
nesužeistas. 

Dažnai man tekdavo su kun. 
J. Vašku važiuot; iš semina
rijos į Čikagą. Vk :ią kartą tu
rėjom skubėti į tr.ukinį. Prieš 
mus kaip tyčia važiavo dvi 
mašinos — lėtai ir šalia viena 
kitos. Pralenkti nebuvo gali
mybės, nebent per vidurį, kur 
rodėsi siauras tarpas. „Aš tuos 
būrus pralenksiu ir pamoky
siu, kaip reikia v tiuoti", sau 
ir man tarė kun. Juozas. Mū
sų mašina iš abi' ų pusių la
bai lengvai palietė abi maši
nas taip, kad nen kėjo sustoti 
pasiaiškinimui. ..Taigi matai, 
kaip mūsų mašina su anom 
dviem mašinom pasibučiavo. 
Tai čia vis tiek 1< rigviau pra
važiuoti nei kaip kupranuga
riui pralįsti pro ;u!atos skylę". 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBIUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolts ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 West 951h Street 

Tei. (708) 424-8654 
(773) 58.1-8654 

jis man paaiškini 
Raštą. 

pagal Sv. 

Bus daugiau 

l a iko ryšį su Amer ikos Bal
so b e n d r a d a r b i a i s . Ar ne
n u k e n t ė s išeivi jos žinia-
sk l a ida? 

— Mūsų ryšiai su jūsų va
landėle ir laikraščiais buvo 
privatus bendradarbiavimas. 
Oficialiai mes nieko su vie
tinėm radijo programom ne
darėm. Nors išeivijos progra
mos iš interneto ir mūsų 
trumpų bangų laidų informa
cija dalinosi su savo klausyto
jais ir naudojo mus, kaip in
formacijos šaltinį, ypač 
Lietuvos okupacijos laikais. 
Amerikos Balsas* negalėjo būti 
transliuojamas Amerikoje. Jis 
turėjo būti siunčiamas ir girdi
mas Lietuvoje. Tai buvo del 
įstatymo ir reikalavimo iš ko
mercinių stočių, kad nebūtų 
joms konkurencijos. 

— Lie tuvių skyr ius bus 
s u m a ž i n t a s iš šešių t a r n a u 
tojų iki dviejų, k a s a t s i t iks 
t i ems k e t u r i e m s skyr iaus 
t a r n a u t o j a m s ? 

— Čia geras klausimas. Pa
prastai a§ sakyčiau, kad jie 
netenka darbo. Tie, kurie yra 
išdirbę pakankamai metų, bus 
paprašyti apleisti tarnybą ir 
išeiti į pensiją. Tie, kurie ne
turi užtenkamai metų išeiti į 
pensiją ir nesusiras kitos vie
tos Amerikos Balse, žinome, 
eis į gatvę. Lieka du, ilgiausiai 
išdirbę. 

— V a š i n g t o n a s sus i laukia 
n e m a ž a i įva i r ių Lietuvos 
va ldž ios i r k i tų asmenų. 
Ka ip l i e tuv ių skyr ius su
gebės s u r i n k t i žir.ia? ir j a s 
p a r u o š t i p e r d a v i m u i į Lie
tuvą? 

— Jūs teisingai pastebėjote, 
kad. per paskutinius kelis 
mėnesius aš esu padaręs apie 
20 pasikalbėjimų su įvairiais 
asmenimis, atvykusiais iš Lie
tuvos. Jeigu ne Amerikos Bal
sas, apie jų veiklą ir pastan
gas mažai būtų žinoma, ir 
niekas nekalbėtų. 

— Kaip ž inote , į JAV 
b u v o a t v y k ę s p rez iden tas 
Va ldas A d a m k u s dalyvaut i 
L ie tuvos Vyčių seime. Šis 
v iz i tas s u t a p o su Amerikos 
Balso r ad i j o valandėlės 
p a s k u t i n e la ida — a r su-
spėjote į rašyt i pasikal
bėjimą su p rez iden tu? 

— Ir jeigu mes prieš penkta
dienį nesuspėjom įrašyti pasi
kalbėjimą, tai, sakome, šaukš
tai po pietų. 

— Kaip ga lė tų J ū s ų laidų 
p a s i k l a u s y t i Amer ikos lie
tuv ia i? 

— Trumpų bangų mes jau 
neturime. Prieš penkerius me
tus pradėjom transliuoti per 
vietines Lietuvos radijo stotis. 
Iš čia perduodam per satelitą. 
O kuris turi garsinius kompiu
terius, gali mūsų klausyti, at
sidarius „Voiee of America" 
puslapį, kur yra surašytos vi
sos programos. Atidarius 
„Lithuanian Prograni", pasi
rinkimas yra dienine ir vaka
rine programa. 

-— Dėkoju Romui Kasparui 
už pasikalbėjimą. 

Window VVasbers Needed! 
40.000 per year. We necd 100 crcws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

GREIT PARDUODA 

y REALTMS 
ontrnu n* - M 
wmvm*aivm 

l(IMt«l-4Mt 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1625. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

European res taurant in 
Lemont, IL, is hiring 

English speaking waitress.ž 

Tel. 630-257-7570. \ 

Kaune parduodama* 
mūriniame name gerai 

įrengtas 4 kambarių butas su 
garažu. TeL 727-367-6402. 
x»7xn 

Reikalingi dažytojai ir staliai 
su patyrimo. $600 -$900 į 
savaitę. Skambinti: 847-928-
1000, ext 114. Gali dirbti tuoj 
pat. *w*o 
STASYS CONS1KUC A/O/V 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings*. 

'soffits*, 'decfcs", "gutters*, plokšti 
ir "shingie" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudvną. 
, S.BenotiM, tai. 630-241-1912., 

Skubiai parduodama 
Mazda 323 '94 metų, 

gerame stovyje, 
yra oro vėsintuvas. 
Tel. 708-598-4995. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepdng applicants for 

Permanent Resklence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigration to 

Canada 
www.immigration-service.com 

Why do we ojfer more locations than 
any health system in Chicagoland? 

Being dose lo home. lt wos impprtont to our potierHs. And it wos įust 
as importam to our assobates That's why at Advocote Heafeh Care, 
ypo'll rtow find 8 hospitols ond over 200 sites oi core througnout 
CHricogotord T̂ te fod is. we •leod becouse we listen. Bring your 
insights ond ideas to Advocole . • . . . . 

CNAs 
Currentry. opporlunities exist Ihroughout our system for Cerhfied Nurse 
Assistants Chose a location ana proctice sefting mots righl for you. 

Bethany Hospital, Chicago 
Christ Hospital and Medical Center. Ook Lown 
Good Samoritan Hospital. Dovvners Grove 
Good Shepherd Hospital, Barnngton 
Lumeran General Hospital. Pork Ridge 
Rovenswood Hospital Medical Center. Chicogo 
South Suborban Hospital, Hazel Crest 
Trinily Hospital, Chicogo 
Advocafe Heollh' Ceniers. Chicogolond 
Advocate Home Health Services. Chicogolond 
Advocale Medical Group Physicion Offices, 

Northwest Chicago & Suburbs 
Advccate ProSource {Supplemenrai Sfofh'ng). Chicogolond 
Dreyer Medical Clinic. Aurora 
The Moorings, Ari' igton Heights 

Appiy ihrough our websile at www.odvocateheohh.com or fax retume 
10 !630)990-4746 Ind.cote Job Code ADl-DRA on oll 
correspondence. 

lAdvocoteHedthCan 
•® Beaer Health Care Bėgau W«n Lutame 

KLAIPĖDA RUOŠIASI POTVYNIAMS 
Vyriausybė patvirtino 

Klaipėdos apskrities pasiren
gimo potvyniams ilgalaikę 
programa, kuria siekiama at
statyti apsauginius statinius, 
įrenginius ir kelius, įrengti 
apsaugines zonas užtvindo
mose teritorijose. 

Taip pat norima aprūpinti 
gelbėjimo tarnybas ir užtvin
domų vietovių gyventojus ry
šių bei gelbėjimo priemonė
mis, gyventojus aprūpinti 
maistu ir geriamuoju vande
niu bei sumažinti užtvindo
mas teritorijas. 

Kaip sake Civilinės saugos 
departamento direktorius An
tanas Paulikas. manoma, kad 
tam reikės maždaug 23 mln. 
litų. tačiau ši suma vėliau 
turėtų būti patikslinta. 

Pasak jo. daugiausia lėšų 
reikės kelio Rusne — Šilutė 
statybai, estakadų statybai, 
pravažiavimų įrenginiui, o 
taip pat nuo potvynių apsau
gotų žemes plotų naudojimui 
bei atnaujinimui. Tokių plotų 
sistemos apima sausinimo ir 
kanalu tinklų, pylimus, siur

blines, kurios iš žemiau jūros 
lygio esančių vietų pasalina 
besikaupianti gruntinį van
denį. Šilutės rajone įrengtos 
29 tokių žemės plotų sistemos, 
kurios ii 29,000 ha pievų 
pašalina susikaupusį gruntinį 
vandenį. Nuo ledų ir potvynių 
rajone žmones ir pasėlius sau
go 280 km pylimų. 

Metų pradžioje dėl nepakan
kamo finansavimo nutrūkus 
siurblinių darbui, gruntinis 
vanduo ėmė semti kaimus ir 
kelius Šilutės rajone. Beveik 
kasmet per pavasario ar žie
mos potvynius Klaipėdos ap
skrityje būna apsemiami ke
liai, kaimai, pievos. Iki šiol 
dažnai problemų kyla dėl ne
pasiruošimo galimiems potvy
niams — gyventojai apsem
tuose rajonuose netenka ryšio 
su pasauliu, kelininkai iš 
anksto nesužymi užtvindomų 
kelių ir sodybų, elektrikai lai
ku nepatikrina elektros pa
stočių ir stulpų bei gedimus 
šalina per didžiausią potvynio 

(BNS) 

http://www.immigration-service.com
http://www.odvocateheohh.com
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6 ' d., sekmadieni — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės gegužinė rinktinės na
muose. 

— Beverly Shores, IN, Lie
tuvių klubo metinė gegužinė 
„Lituanicos" parke, Beverly 
Shores. Pradžia 1 vai. p.p. 

13 d. sekmadieni — JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
ir apylinkių gegužinė 12 vai., 
PLC sodelyje, Lemonte. 

.— Zarasiškių klubo geguži
nė Saulių namuose. 

20 d., sekmadieni — ALTo 
Čikagos skyriaus gegužinė 
Ateitininkų namų sodelyje, 
Lemonte. 

fp- LB Lemonto apylinkės 
gagužinė PLC, Lemonte. 

j— Čikagos lietuvių pensi
ninkų klubo gegužinė Saulių 
namuose. Pradžia 12 vai. 

£7 d., sekmadieni — Illi
nois Lietuvių Respublikonų ly
gos metinė gegužinė 12 vai. 
p.p. PLC sodelyje, Lemonte. 

RUGSĖJO MĖN. 

9 d., sekmadieni — Tautos 
šventės minėjimas V.D. saulių 
rinktinės namuose. 

— Pasaulio lietuvių centro 
gegužinė PLC, Lemonte. 

j7-10 d., savaitgali — San
taros-Šviesos 47-sis suvažiavi
mas PLC, Lemonte. 

9 d., sekmadieni — Jauni
mo centre koncertuos „Trys 
tigriukai". Koncertą rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

10 d., sekmadieni — Tra
dicinė Čikagos ir visų apylin
kių lietuvių Šiluvos atlaidų 
procesija Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje (Maruuette 
Par^e) 1:30 v.p.p. 

-i- Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių 
rinktinės namuose. 

— Ateitininkų veiklos atida
rymo gegužinė Ateitininkų na
muose, Lemonte, 10:30 vai. r. 

17d., sekmadieni •, .Drau
go" pokylis Jaunimo centre. 

22 d., penktadieni — Dail. 
Jadvygos Paukštienės-Dobke-
viciūtės retrospektinė meno 
darbų paroda ir dailininkės 
pagerbimas 7:30 v.v. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 
Rengia Lituanistikos tyrimo 
studijų centras ir Čiurlionio 
galerija. 

23 d., šeštadieni — Drau
go fondo narių metinis suva
žiavimas Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Registra
cija 9 vai. r. 

24 d., sekmadieni — Su
valkiečių draugijos gegužinė 
Šaulių namuose. Pradžia 12 v. 

SPALIO MĖN. 

1 d., sekmadieni —Lithu-
anian Mercy Lift dešimtmečio 
sukaktuvinis pokylis (Vidur
amžių tema) vyks Lemonte 
„Montefiori" paviljonuose ir 
daržuose. Pražia 3 vai. p.p. 

— Vytauto Didžiojo saulių 
rinktinės gegužinė rinktinės 
namuose. 

5 d., ketvirtadienį — Za
rasiškių klubo metinis narių 
susirinkimas Šaulių namuose. 

7 d., šeštadieni — Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
„Metų žmogaus" pokylis 6 v.v. 
Balzeko muziejuje. Metų žmo
gumi išrinktas dr. Antanas 
Razma. 

g d., sekmadieni — 
„Draugo" koncertas Mother 
McAuley gimnazijos patalpo
se, 3737 W. 99th. St., Čikago
je-

14 d., šeštadieni — Lietu
vos Dukterų draugijos pokylis 
Jaunimo centro didž. salėje. 

IŠ d., sekmadieni — Lie
tuvių fondo 6-sios metinės gol
fo žaidynės Old Oak Country 
Club laukuose. 

LB Brighton Parko apylin
kės pietūs Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, West 44 ir 
California Ave., po 10:30 v.r. 
šv. Mišių. 

20-22 d. savaitgali — 
LTTHPEX XXVIII filatelijos 
paroda Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Rengia Fila
telistų draugija „Lietuva". 

22 d* sekmadieni — Pa
nevėžiečių klubo narių meti
nis susirinkimas; 10 vai. r. šv. 
Mišios už mirusius narius Jė
zuitų koplyčioje; 12 vai. susi
rinkimas Jaunimo centre. 

— AngUjos Lietuvių klubo 
metinis narių susirinkimas 2 
vai. p.p. Šaulių namuose. 

27 d., penktadieni — Atei
ties savaitgalio atidarymas 
Jaunimo centro kavinėje. 

27, 28 ir 29 d„ savaitgali 
— Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos Seimas Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
patalpose. 

28 d., šeštadieni — „Litu-
anica" futbolo klubo veiklos 50 
metų sukakties iškilmingas 
paminėjimo pokylis PLC, Le
monte. 

— PLC, Lemonte, 12 vai. 
Maironio lituanistinės mokyk
los mokinių piešinių paroda, 
vyks Amerikos lietuvių vaikų 
piešinių parodos — konkurso 
atidarymas ir mokinių kon
certas. 

— Ateities savaitgalis Atei
tininkų namuose, Lemonte. 

— Ateities Šalpos fondo va
karienė Ateitininkų namuo
se. 

29 d , sekmadieni — Vi
suomeniškos Vėlinių iškilmės 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse 12 vai. prie Steigėjų pa
minklo. Ruošia Kapų sklypų 
savininkų draugija ir Bendruo
menės pasauliečių komite
tas, garbes sargyboje dalyvau
jant šauliams ir ramovėnams. 

— Ateities savaitgalis Atei
tininkų namuose, Lemonte. 

— Šv. Mišios už mirusius 
agronomus 9 vai. r. Tėvų Ma
rijonų koplyčioje. Po Mišių pa
bendravimas valgykloje. 

LAPKRIČIO MĖN. 

1 d„ trečiadieni — M. K. 
Čiurlionio 126-ųjų gimimo me
tinių paminėjimo koncertas 
Čikagos centre — Chicago 
Cultural Center Bradley Hali 
(78 E. Washington). Dalyvau
ja „Dainavos" ansamblis, Vil
niaus styginių kvartetas, ak
torė Audrė Budrytė ir pia
nistas Rokas Zubovas. Rengia 
Chicago-Vilniaus miestų sese-
rystės komitetas, Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus ir 
Amerikos Lietuvių meno drau
gija. Pradžia 6 v.v. 

S &, penktadieni — PLC, 
Lemonte, Lietuvių dailės mu
ziejuje 7 v.v. Amerikoje gy
venančių dailininkų meno ko
rinių, dedikuotų Čiurlionio 
metinėms, parodos atidary
mas. 8 v.v. ten pat vyks Lietu
vos kompozitorių naujų kūri
nių, sukurtų Čiurlionio meti
nių proga, premjera Amerikoj. 
Gros Vilniaus styginių kvarte
tas, pianistai Sonata ir Rokas 
Zubovai. Įžanginiu žodžiu kū
rinius aptars muzikologas Li
nas Paulausku. 

4 d. šeštadieni — Lietuvių 
fondo metinio vajaus pokylis 
PLC, Lemonte. 

— Jaunimo centre 12 vai. 
Čikagos lituanistinės mokyk
los mokinių piešinių paroda, 
jaunųjų pianistų ir vaikų cho
rų koncertas. 
— Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre, 6 v.v. Čiurlionio ta
pybos darbų reprodukcijų ir 
meno darbų, dedikuotų Čiur
lionio metinėms, parodos ati
darymas. 

— Jaunimo centro didž. 
salėje 7 v.v. akademinis vaka
ras ir vaidinimas pagal M.K. 

Čiurlionio ir S. Kymantaitės-
Čiurlionienės laiškus „Ilgėji
mosi sonata". 

5 d., sekmadieni — Jauni
mo centro didž. salėje 3 v. p.p. 
iškilmingas minėjimo koncer
tas. Ruošiama Čiurlionio mu
zikos ir poezijos šventė, tapy
bos darbų paroda. Dainuos 
„Dainavos" ansamblis, grieš 
Vilniaus styginių kvartetas, 
fortepijonu gros Rokas Zubo
vas, skaitys aktorė Audrė 
Budrytė. 

— University of Chicago 
Goodspeed Hali (5845 S. Ellis 
Ave.) 7 v.v. naujų Lietuvos 
kompozitorių kūrinių, sukurtų 
Čiurlionio metinių proga, 
premjera Amerikoje ir Čiur
lionio tapybos darbų repro
dukcijų paroda. Gros Vilniaus 
styginių kvartetas ir Sonata 
bei Rokas Zubovai. Įžanginiu 
žodžiu kūrinius aptars muzi
kologas Linas Paulauskas. 

11 d„ šeštadieni — Suval
kiečių draugijos metinis narių 
susirinkimas Šaulių namuose. 

— JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės tradicinis 
Rudens pokylis, minint tauti
nių šokių šokėjų grupės 
„Klumpė" 20 metų veiklos su
kaktį, ruošiamas 6 v.v. Mid-
lane Country Club, 4555 W. 
Yorkhouse Rd., Wadsworth, 
IL. (prie šiaurės Waukegano). 

12 d* sekmadieni — Tau
ragės lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose. 

18 d , šeštadieni — Čika
gos Lietuvių operos metinis 
pokylis Jaunimo centre. 

19 d , sekmadieni — Ne
priklausomos Lietuvos Ka
riuomenės atsikūrimo 82-jų 
metų sukakties paminėjimas 
Šaulių namuose, Čikagoje. 
Rengia Lietuvių veteranų są
junga „Ramovė". 

— Madų paroda PLC, Le
monte. 

23-28 d* ketvirtadieni iki 
sekmadienio — Teatro fes
tivalis Jaunimo centre. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

GRUODŽIO MĖN. 
1 <L, penktadieni — Šam

pano vakaras. Rengia , .Lietu
vos Vaikų vilties* komitetas. 

2 ir 3 d., savaitgali — Ka
lėdinė mugė PLC, Lemonte. 

3 i t , sekmadienį— Tilžės 
Akto paskelbimo sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. Rengia 
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nis sąjūdis. 

9 d., šeštadieni — Labda
ros vakaras „Seklyčioje". Ren
gia JAV LB Socialinių reikalų 
taryba. 

10 d, sekmadieni — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Kūčios Šaulių namuose. 

17 d., sekmadieni — PLC 
Kūčios, Lemonte. 

31 d., sekmadieni — Čika
gos Lietuvių operos ruošiamas 
Naujųjų Metų sutikimas Jau
nimo centre. 
* — Naujųjų Metų sutikimas 

V.D. šaulių rinktinės namuo
se. 

— Naujųjų Metų sutikimas 
PLC, Lemonte. 
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Illinois Respublikonų partijos suvažiavime — delegatai (iš kaires): Angelo 
Loeurdo, Regina Narušienė ir jos dukra Susana Losurdo. 

LIETUVOS VALSTYBĖS SAUGUMAS 
Atkelta iš 3 psl 

1. Šių metų pradžioje pra
dėjome skatinti proklamacijų 
rinkimą įvairiuose miestuose 
ir apylinkėse, kur būtų pasisa
koma už Lietuvos priėmimą į 
NATO. Nors tai turi tik mora
linės reikšmės, vis dėlto tas 
atkreipia politikų dėmesį, 
ypač šiais rinkimų metais. 

2. Birželio mėn. paruošėme 
ir išsiuntinėjome Demokratų 
ir Respublikonų platformų ko
mitetams savo „position pa
pers" dėl pageidavimų, kad 
Lietuva ir kitos aspirantės 
valstybės kaip galint greičiau 
būtų pakviestos į NATO. 

3. Pravedėme su Amerikos 
Lietuvių Respublikonų lygos 
pagalba Illinois valstijos Res
publikonų platformoje pasisa
kymą, remiantį Lietuvos na
rystę NATO. 

4. Susirišome ir dirbame su 
NATO Plėtros komitetu, mė
gindami išvystyti strategiją 
ateičiai. , 

A.tA. 
ANTANAS BELICKAS, MJuV 
Mirė 2000 m. liepos 19 d., 12:14 vai. ryto, sulaukės 83 

metų. 
Gyveno Evergreen Park, IL. Gimė 1916 m. spalio 14 

d. Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Kižiškių kaime. 
Nuliūdę liko: dukra Magdalena su vyru Michael ir jų 

sūnūs Michael, Matthevv, Jonathan, Stephen, brolis 
Juozas su šeima, sesuo Anelė su šeima, brolienė 
Magdalena su šeima. 

Velionis buvo sūnus a.a. Juozo ir a.a. Magdalenos 
Serbentaitės, brolis a.a. Klemenso, vyras a.a. Elfriede 
Schirmer. 

Medicinos mokslus baigė 1945 m. Vokietijoje ir ten pat 
1949 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją. 
Gydytoju dirbo Vokietijoje ir Amerikoje. 

A.a. Antanas buvo palaidotas 2000 m. rugpjūčio 1 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse iš Most Holy Redeemer 
bažnyčios. 

Nuliūdę: duktė, žentas, anūkai, brolis, sesuo 
ir kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

2001 METAI 
SAUSIO MĖN. 

14 d., sekmadieni — Reli
ginis koncertas 3 v.p.p. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje prisiminimui žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę ir 
1991 m. tragiškųjų sausio 13 
d. įvykių Lietuvoje. Koncertą 
ruošia ir atlieka lietuvių meno 
ansamblis „Dainava". 

19 d., penktadieni — Sa
liutas Mozartui! Sopranas An-
gel Petro ir pianistas Rokas 
Zubovas atlieka Mozarto dai
nas ir kūrinius fortepijonui. 
Lietuvių meno muziejuje, Le
monte. 

21 d„ sekmadieni — LB 
Brighton Parko apylinkės me
tinis susirinkimas Švč. M. Ma
ruos N. Prasidėjimo parapijos 
salėje, West 44 St. ir Calfornia 
Ave, Pradžia 11:30 val.r. 

5. Liepos 26 d. dalyvavome 
Vašingtone CEEC ( Centro ir 
Rytų Europos koalicijos) posė
dyje, kuriame pirmininkė Re
gina Narušienė pristatė tekstą 
dėl NATO praplėtimo ir pra
šymą, kad tai būtų vykdoma, 
pradedant būsimą NATO na
rių asamblėją su prašymu, 
kad Amerikos vadovybė pa
siūlytų visas devynias vals
tybes (Albaniją, Bulgariją, Es
tiją, Latviją, Lietuvą, Makedo
niją, Rumuniją, Slovėniją ir 
Slovakiją) kaip kitas NATO 
nares. Šį tekstą CEEC vado
vybė priėmė vienbalsiai, ir jis 
yra jau pasiųstas Demokratų 
ir Respublikonų partijų plat
formų komitetams. 

Galvojame, kad šitai bus 
įtraukta į Respublikonų plat
formą Filadelfijoje, ir jei tai 
pavyks, tenka laukti, kad de
mokratai irgi nenusileis". 

Visur rinkimai 
Šie metai pasižymi savo po

litiniu aktyvumu ir Lietuvoje, 
ir Amerikoje, nes ir čia, ir ten 
netrukus vyks rinkimai. Mes 
esame susirūpinę rinkimais 
Lietuvoje, nes ten daugelis 
politikų skiria savo visą dė
mesį visų pirma tik savo ir sa
vo partijos likimui, ir yra sun
ku rasti žmonių, kurie visos 
tautos bei valstybės reikalus 
statytų virš kitų poreikių. Rei
kia galvoti, kad Lietuvos žmo
nės pasirodys savo galvojime 
blaivesni už kai kurių politikų 
svaičiojimus ir išrinks Seimą, 
kuriam valstybės saugumas 
bus svarbesnis už asmeniškas 
ar partijos ambicijas. Atsimin
kime dar kartą: „Tas never
tas laisvės, kurs negina jos". 

Amerikoje rinkimai taip pat 
yra labai svarbūs mums, šio 
krašto gyventojams/pilie
čiams. Amerikos lietuviai yra 
visuomet dalyvavę šio krašto 
politiniame procese, bet ypač 
svarbu tai daryt šiais metais. 

Mums reikia draugų ir Bal
tuosiuose rūmuose, ir Senate, 
ir Kongrese, ir mes juos įsi
gysime, padėdami jiems būti 
išrinktiems. Reikia dalyvauti 
vienos ir kitos partijos sam
būriuose, ir visur, kur turime 
progos, priminti Lietuvos sau
gumo reikalą. 

Mums tai nieko nekainuos, 
bet tikrai galėsime padėti Lie
tuvai. 

* Finansų ministerijos 
duomenimis, per septynis 
šių metų mėnesius biudžetas 
negavo 262.475 mln. litų pla
nuotų pajamų — per mėnesį 
iždo trūkumas padidėjo 
118.988 mm. litų. Žinovų tei
gimu, mažesnes valstybės biu
džeto pajamas lėmė nesuren
kamas naftos produktų akci
zas ir pridėtinės vertės mokes
tis:'* •— ~" -*NS> 

VASARIO MĖN. 

11 d^ sekmadieni — LB 
Brighton Parko apylinkės 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas —< 10:30 v.r. šv. Mi
šios Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, po Mišių 
minėjimas parapijos salėje, 44 
St. ir California Ave. 

KOVO MĖN. 
16 d., penktadieni — Mar-

di Gras Paryžiuje. Šventiškai 
padūkusius prancūzų kompo
zitorių Debusy, Ravel, Mil-
haud, Satie ir kt. kūrinius gro
ja Larą Ochoa-Regan (sakso
fonas) ir pianistai Sonata ir 
Rokas Zubovai (fortepijonas 4 
rankomis. Lietuvių meno mu
ziejuje, Lemonte. 

25 d., sekmadieni — Čika
gos ir apylinkių Nekalto Pra
sidėjimo Švč. M. Marijos sese
rų vienuolijos rėmėjų metinė 
šventė. 2 v.p.p. Tėvų jėzuitų 
koplyčioje šv. Mišios už gyvus 
ir mirusius narius. 3 v.p.p. 
Jaunimo centro didž. salėje 
programa ir vakarienė. 

BALANDŽIO MĖN. 

1 d., sekmadieni — LB 
Brighton Parko pietūs Švč. M. 
Marijos N. Prasidėjimo para
pijos mokyklos salėje, 44 St. ir 
California Ave., po 10:30 v.r. 
Mišių. 

GEGUŽĖS MĖN. 
6 d., sekmadieni — LB 

Brighton Parko apylinkės pie
tūs Švč. M. Marijos N. Prasi
dėjimo parapįjos mokyklos sa
lėje, 44 St. ir California Ave., 
po 10:30 vai. r. šv. Mišių. 

18 dn penktadieni — Trio 
Concertante. Romantikų ka
meriniai kūriniai. Sonata Zu
bovienė, fortepijonas, Ann Pa-
len, smuikas. William Cemo-
ta, cello. Lietuvių meno mu
ziejuje, Lemonte. 

KĄ PASĖSI, TĄ IR PJAUSI — 
byloja lietuvių liaudies patarlė. Paklausykite 

liaudies išminties ir atidarykite 17-kos mėnesių 
sertifikatą First Personai Banke. 

Gausite aukštą — 7.00 % APY — nuošimti. 
Jūsų santaupos atneš gražų derlių! 

Sąskaitos apdraustos federalinės valdžios agentūros. 

Dėl platesnės informacijos skambinkite 
Rūtai Staniulienei, Editai Ziurinskienei ar Jūrai Antanaitytei. 

" * • 

\ / , 

f-̂ 'rrct — Personai o ark 
Buildittg Personai Banking R.elationshifrs*** 

P R I V E U P ; 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 
(in the OrUnd Greens Shopping Center) 
(708) 226-2727 

15255 S. 94th Ave. 
Orland Park, IL 
(in the InTrust building) 

Mcmbcr 
FDIC 

A»ulP«cmUg«Yield(AI^I»effecuve*sofJulyl8,2000 
d*po»tt of $250 it r*quired to obUin the APY. Penalty may be ifflpoMd for early withdnw*l«. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

ALRK moterų sąjungos 3 
kuopa rugpjūčio 15 d. rengia 
piligriminę kelionę į National 
Shrine of St. Therese švento
vę, Darien, IL. Šios kelionės 
tikslas yra pelnyti 2000 metų 
Jubiliejinius atlaidus Švč. M. 
Marijos j Dangų Paėmimo 
šventėje. Pamatysime šv. Te
resėlės relikvijas, bus šv. Mi
šios, sukalbėsime rožančių. 
Autobusu išvažiuosime 9 vai. 
r. iš Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčios Marąuette 
Parke ir grįšime 4 val.p.p. Au
tobusas sustos ir prie Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčios Brighton 
Parke. Autobusas - su patogu
mais. Kviečiame visus. Dau
giau informacijos skambinant 
Angelai Leščinskienei tel. 773-
582-7452 arba Reginai Vait-
kūmenei tel. 773-737-7780. 

Dienraščio „Draugo" me
tinis pokylis Jaunimo centre 
rengiamas sekmadienį, rug
sėjo 17 d. 

„DRAUGE" TIKRINS 
DIABETĄ 

Kadangi „Draugo" geguži
nės metu Cook County ligo
ninės diabeto matavimo apa
ratas buvo sugedęs, ligoninės 
gydytojai ir seselės maloniai 
sutiko į „Draugą" atvykti dar 
kartą ir padėti žmonėms pasi
tikrinti cukraus kiekį krau-
juje. Šį penktadieni, rugpjūčio 
4 d., „Draugo" administraci
jos patalpose Cook County gai
lestingosios seselės diabetą 
tikrins nuo 1 iki 4 val.p.p. Pa
sinaudokite šia nemokama ir 
reikalinga paslauga! 

DOVANA KAUNO 
JĖZUITŲ GIMNAZIJAI 
Gražina Musteikienė, Ne

priklausomos Lietuvos briga
dos generolo K. Musteikio 
našlė, turėtus Šeimos namus 
Lietuvoje padovanojo Kauno 
Jėzuitų gimnazijai. Namai yra 
prestižinėje Kauno vietoje, 
Būgos gatvėje. 

G. Musteikienė jaučiasi pa
tenkinta, galėjusi padovanoti 
šią dovaną mokslą einančiam 
jaunimui. Ji sako: „tai mano 
dovana šviesesnei, laiminges
nei Lietuvos ateičiai". 

G. Musteikienė, nepaisant 
gražaus pensininkės amžiaus 
ir kuklių pajamų, dažnai lan
ko kultūrinius renginius, au
koja spaudai, šalpai. Gyvena 
Oak Lawn apylinkėje. Z- J . 

Bronius Nainys savo įspū
džiais iš Lietuvos pasidalins 
rugpjūčio 6 d. 12 vai. PLC di
džiojoje salėje. Jis Lietuvoje 
viešėjo keturias savaites. Bus 
galima pasivaišinti šaltais už
kandžiais ir kava su pyragai
čiais. Dalyvauti kviečia PLC 
renginių komitetas. 

Norite skaidriame Michi-
gano ežere pasimaudyti? 
Atvykite į Beverly Shores lie
tuvių klubo ruošiamą metinę 
geužinę, kuri vyks rugpjūčio 6 
d., sekmadienį, 1 val.p.p. di
deliame ir gražiame Lituani
kos Parke. Čia - grynas oras, 
graži gamta, parke tyvuliuo
jantis ežerėlis, o ką jau besa
kyti apie skanius pietus, gėri
mus, tortus ir kitas gėrybes?! 
„Laimės šulinio" laimikių 
skaičius didėja. Laukiame! 

Tradicinė Čikagos lietu-
vių Šiluvos procesija vyks 
rugsėjo 10 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje, Marąuette 
Parke. Pradžia 1:30 v. p.p. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios vyks šešta
dienį, rugpjūčio 5 d., 9:30 vai. 
r. seselių motiniškame name, 
2601 W. Marąuette Road, Chi-
cago. Mišias aukos kunigas 
Thomas Grieson. Kviečiame 
visus dalyvauti. 

JAV LB Vidurio vakaru 
apygardos apylinkių gegu
žinė vyks rugpjūčio 13 d., sek
madienį, tuojau po pamaldų 
Pasaulio lietuvių centro sode. 
Visi kviečiami pasidžiaugti 
gražia vasaros gamta, pasi
vaišinti ir pasilinksminti 
draugų būryje. Taip pat labai 
reikia laimikių. Rengėjos 
lauks prie PLC bažnyčios prie
angio rugsėjo 6 d. nuo 9 val.r. 

„Draugo" koncertas spa
lio 8 d. Mother McAuley gim
nazijos patalpose, 3737 W. 
99th St., Čikagoje. 

Raymond E. Paškus, gyve
nantis Darien, IL, Alexas Ki-
kilas, iš Evergreen Park, IL. 
St. Džiugo knygų fondui pado
vanojo įvairių knygų ir leidi
nių lietuvių ir anglų kalbomis. 
Knygos bus pasiųstos į Rasei
nių viešąją biblioteką, kurioje 
yra St. Džiugo fondas. 

Atneškime žydinčiu gėlių 
ir pasveikinkime Išganytojo 
Motiną per Židinio pamaldas 
Švč. M. Marijos Sniegines 
šventėje. Pamaldos vyks rug
pjūčio 5 d., šeštadienį, 4 vai. 
p.p. tėvų jėzuitų koplyčioje. 

Atsiųsta paminėti 

Liepos mėnesio „Trimi
tas", Lietuvos šaulių žurna
las, daug rašo apie jaunuosius 
šaulius, spausdina jų nuotrau
kas ir pasisakymus. Žurnale, 
be šaulių naujienų, atrasite ir 
informacijos apie katalikų 
bažnyčios svarbesniuosius įvy
kius, sveikatos patarimų. Žur
nalas džiaugiasi vasaros pra
džioje pažymėtu ,.Trimito" 80-
mečio jubiliejumi. Viena iš 
mažų žinučių skelbia, kad dar 
rienas lietuvis yra išrinktas 
studijuoti JAV karo akademi
joje. Tai - griežtą atranką pe
rėjęs Jonas Laučys iš Vėžai
čių. Kasmet šioje prestižinėje 
JAV karo akademijoje pakvie
čiama studijuoti iki 20 užsie
niečių, kurių mokslą apmoka 
JAV vyriausybė. 

Gegužės-birželio „Skautų 
aido" numeris - skautų gy
venimo metraštis. „Pašto dė
žutėje" spausdinami laiškai, 
kuriuose džiaugiamasi atjau
nėjusia žurnalo išvaizda ir tu
riniu, skoningu apipavidalini
mu. Rašoma apie skautiškus 
įvykius Clevelande, Australi
joje, Brazilijoje, Detroite, Či
kagoje. Hamiltone, Toronte ir 
kitur. Atskiras skyrelis skiria
mas skautams Lietuvoje. Į 
žurnalą įsiterpia ir mažesnieji 
skyreliai: Lietuvių Skautų są
jungos vadovybės biuletenis, 
Skaučių seserijos vadija „Ga
bija" metraštis, LSS Lietuvių 
skautų brolijos darbų apžval
ga, Akademinio skautų sąjū
džio veiklos aprašymas. 
..Skautų aido" administracijos 
adresas: 4613 W. 106th Place, 
Oak Lawn. IL 60453-5246. 

I.i.•;-iv;') fondo 2000 metų spaudos konferencija. Iš kairės: LF valdybos pirmininkas Povilas Kilius. Edvardas 
Šulaitis. Bronius Juodelis, filmuoja Arvydas Reneckis, Kęstutis Jecius ir Aldona Šmulkštieno 

Skelbimai 
• Vytauto Didžiojo šauliu 

r inkt inės namuose rugpjū
čio 6 d. 12 vai., sekmadienį, 
rengiama vasaros gegužinė. 
Apsauga" nuo lietaus, karšto 

ir šalto oro, įvairus maistas ir 
lietuviškos atgaivos baras. 
Laimes šulinys ir kt. įvairumai. 
Gros rinktines orkestras. Visi 
kviečiami ir laukiami. 

• Montessori mokyklėlės 
„Žiburėlis" privatus baseino 
balius įvyks rugpjūčio 13 d. 
sekmadienį, nuo 6:30 v.v. iki 
8:30 v.v. Cypress Cove Aąuatic 
Park, Woodridge, IL. Kvie
čiamos visos lietuviškos šeimos. 
Informacijai skambinti Rasai 
Tijūnėlytei McCarthy, tel. 
630-986-6128. 

J M'jszvMMm. 

ADVOKATAS 
CIHTARAS P. ČEPtNAS 
6436 S PulMkiRd. Ouc.go.IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitia 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJKedzie Avenue 
Chicago, DL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-7764742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Šestad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATA8 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo*) 
Tel. 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

http://Ouc.go.IL


ŽVAIGŽDUTĖ 
Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. BSth Place, Chicago, JL 60629 

ŠILTOS DIENOS 

Po Velykų šiltos dienos, 
Būt namie nebegaliu. 
Va, jau galima bėgioti 
Ir su vienu švarkeliu. 

Nebereikia kailinėlių, 
Nei lapinės ant galvos, 
Su draugais linksmai 

bėgioju 
Nuo kalvelės ant kalvos. 

Arba būnam išradėjais ,— 
Dirbam, statom iš širdies: 
Mums prie upės malūnėliai 
Visą vasarą dardės. 

Stasys Džiugas 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Visad siekiau ir dabar noriu, 
kad krikščioniškosios religijos 
ir moralės dėsniai vadovautų 
žmonių santykiams ir tautų 
bendravimui. Pasaulis, ženg
damas su Dievu, netoleruotų 
skriaudos ir priespaudos. 

Tuo keliu pasiektume viens 
kito gerbimą, taika ir ramybė 
viešpatautų asmenų, šeimų ir 
tautų santykiuose. Kalbamas 
viešpatavimas pasiekiamas 
keliant pavienio asmens kul
tūrinį augimą religijoje, mo
ralėje, mene, moksle, muzi
koje, literatūroje ir kitose dva
sinėse vertybėse. Taip išaugęs 
asmuo pamiltų kultūrą ir re
ligiją ir būtų ne skriaudėjas, 
bet bendradarbis; tokių as
menų vedama tauta neitų pa
vergimu ir skriauda nešina, o, 
priešingai, gelbėtų įsigalėti re
ligijai, moralei ir kitoms 
krikščioniškosioms vertybėms, 
kad būtų ateita j taikingą 
bendravimą. 

P r a n a s Viktoras 
Raulinaitis 

Mokslo daktaras, 
profesorius, 

visuomenininkas 

*»* 

Dorovingumas rr.ielai prisi
glaudžia gerose širdyse. 

Poetė Marija Aukštaitė 

MIELA MOČIUTE 

Sveikinu tave su nuostabia 
vasara ir dar kartą su gimta
dieniu. Šiuo metu Lietuvoje 
daug lyja, bet kartais būna šil
tų, saulėtų dienų. Šiandien aš, 
mama ir Rūta važiuosime i 
sodą ir jame nakvosime. Pasi-
imsime Rūtos žiurkę Micių ir 
triušiuką Pūkį (mes jam nu
pirkome specialų pavadėlį). 

Rūtos išleistuvės buvo labai 
linksmos, bet šiek tiek ir liūd
nos. Juk gaila išsiskirti... O aš 
vis dar liksiu „Dainorelių" mo
kykloje. Dabar aš būsiu ket
virtokė. Šiais mttais mane 
mokys buvusi mokytoja Asta. 
Šiaip aš mokausi puikiai. 

Tiesa, aš dalyvavau piešinių 
konkurse, tema ouvo „Visas 
pasaulis vaikams" Mažesnių
jų vaikų grupėje ai laimėjau 
pirmą vietą. Preirįja buvo — 
foto aparatas. D;-.:.ar aš daug 
fotografuoju! 

Koks oras Amerikoje? Kaip 
tu gyveni? Tikiu, kad parašysi 
laišką ir atsakysi j visus klau
simus. 

Linksmos ir šilros vasaros! 
Ate! 

J u r g a Dirsytė, 10 m. 
Vilnius. ..Dainorėliai", 3 kl 

Lietuviškais papuošalais pa
puošta mergaičių kraičio skrynia 

KREGŽDĖS ANT 
NUKRYŽIUOTOJO 

PEČIU 
(Tęsinys) 

Rytmetį kregždės pabudo iš
sigandusios. Kažkas ūžė ir 
griaudė lyg tolima jūra, kurią 
matė pietuose. Priešais spin
dėjo metaliniai vamzdžiai. Jie 
nūnai švilpė ir dūdavo. Svajo
toja pažino vargonininką. Gy
veno jis priešais krautuvinin
ką ir prie atidaro lango gėrė 
kvepiančią arbatą ir skambi
no pianinu. 

Dideli salės pluoštai veržėsi 
pro langus ir spalvotom švie
som liejosi į aslą, kur klūpėjo 
keletas žmonių. Pasilenkusios 
žemyn, išvydo kleboną Motie
jų, baltuose rūbuose bestovintį 
ir begiedantį. 

Suprato esančios bažnyčioje, 
kur gyvena Dievulis. Prisi
glaudė viena prie kitos ir ty
lėjo kol išsiskirstė žmonės. 
Tada pašoko abi ir pamatė, 
kad jų miegota ant Nukry
žiuotojo žmogaus pečių. Jo 
galva buvo prismaigstyta erš
kėčių, kruvina, akys pilnos 
liūdesio, o kūnas nugultas 
dulkių. 

— Vyt, vyt, skriskime pusry
čiauti, kalbėjo Greituolis. 

— Oi, ne, ne, — stabdė Sva
jotoja, — tas žmogus kentės, 
kol susigaudysim uodų. — Ir 
jos abi sparneliais nuvalė dul
kes nuo pečių, galvos ir veido. 
Abi sukibusios traukė erškė
čių spyglius, bet jie tvyrojo 
kietai į galvą įkalti, ir vos 
vieną tepajėgė ištraukti. Pa
vargę sutūpė ant Nukryžiuo
tojo rankos ir klausė jį: 

— Kas čia tave prikalė? 
— Žmonės, — atsakė Nu

kryžiuotasis. 
— Vyt, vyt, žmonės... Už ką, 

ką tu blogo jiems padarei? 
— Aš juos mylėjau... Į; 
— Vyt, vyt, ot negeri žmo

nės, — šaukė kregždės. Jos 
buvo girdėję iš savo senuolių, 
kad žmonių giminė esanti 
žiauri ir negera. . 

— Gerai, mes tuoj skrisime 
ir įmesime vaikams į akis pur
vo, sumaišę su seilėmis, ir jie 
apaks... 

— Ne, — tarė Nųkryžiuce 
tasis, — aš myliu juos, gero
sios mano kregždės. 

— O kas tu? 
— Aš gyvojo Dievo sūnus. 

"Paulius Ju rkus 

(Bus daugiau), 

LIETUVĄ MANO 
SVAJONES! 

Lietuva mano svajonėse bū
tų labai graži. Visur žydėtų 
įvairiausios gėlės. Būtų daug 
namų, net ir vargdieniams. 

Visi žmonės turėtų šeimas. 
Vaikai turėtų daug draugų. 
Būtų daug mokyklų. Galėtu
mėm pamatyti daug įvairių 
paukščių ir gyvulių. Žmonės 
būtų viskuo patenkinti. Ne 
vienas žmogus nebūtų liūd
nas. Turėtų pačias geriausias 
ligonines. Žmogus susirgęs 
tuoj nemiršta, bet tiesiai va
žiuoja į ligoninę. Visi vaikai 
turėtų žaidimo vietas ir bent 
po vieną žaislą, o gal ir dau
giau. Ūkiai nebūtų tušti. 
Kiekviena šeima turėtų kas
dien pakankamai maisto. 
Žmonės Lietuvoje turėtų pa
kankamai reikalingų drabu
žių: suknelių, skarelių, kepu
rių, botų, kelnių ir marškinių. 
Visi žmonės Lietuvoje turėtų 
nuosavus namus su daug 
kambarių. Mano svajonėse 
Lietuva visada bus laisva ir 
nepriklausoma. 

Adria Bagdonavičiūtė 
Pbiladelphrjos Vinco Krėvės 
lit. m-los mokinė („Vaikų ai

dai") 

VISUR GRAŽU 

Aš skridau į Lietuva. Pir
miausia aplankėme Gedimino 
pilį. Lipau į viršų ir suradau 
muziejų. Ten buvo kareivių 
drabužių. Mačiau kulkų ir 
daugiau daiktų, kuriuos lietu
viai naudojo gynybai. Nuo 
bokšto mačiau visą Vilnių. Vil
niaus katedra yra labai graži 
ir viskas ten labai gražu* Nu
važiavome į miesto Vingio 
parką. Aušros Vartai labai 
gražūs. Iš tos vietos galima 
matyti aušrą. 

Katarina Slavikaitė 
Baltimorės Karaliaus 

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
DIENA 

Kovo mėn. 25 d. mes visi 
džiaugėmės, kad turime kny
gų ir jas galime skaityti. Taip 
pat galime ir rašyti. Mes gali
me geriau suprasti lietuvių 
kalbą. Tą dieną mes prisimi
nėme ir Lietuvos knygnešius, 
kaip jie aukojosi, kad aprūpin
tų Lietuvą knygomis. Tą dieną 
ir mūsų mokykla šventė. Buvo 
apdovanoti knygų skaitymo 
konkurso laimėtojai ir rašinė
lių rašytojai. Mokytojai kalbė
jo apie lietuvišką žodį. Man 
ta diena labai patiko. Aš gal
vojau apie Lietuvą ir kad aš 
galiu skaityti ir rašyti lietu
viškai. 

Eglė Gintautaitė 
Čikagos lit. m-los 7 kl. 

mokinė 
PAGALVOKITE NR.10 

nas? 2. Jeruzalė yra ant kalno 
gūbrio: rytuose — Mirties jū
ra, o vakaruose Viduržemio 
jūra. Į kurią pusę lietus plovė 
Jėzaus Kristaus po kryžiumi 
pralietą kraują: į rytus, ar į 
vakarus? Kur yra ilgiausias 
tiltas pasaulyje? Atsiuntė 
kun. dr . E. Gerulis. 4. Iki 
mirties lavonas, o po mirties 
raudonas. 5. Ir malam, ir 
pjaustom, ir valgom. 6. (Kry
žiažodis). 1. Ko žmonės ieško 
Joninių naktį. 2. Kaip vadina
mos per Jonines surinktos 
vaistažolės? 3. Joninių apeigos 
baigdavosi... sutikimu. 4. Joni
nių naktį ant kalvų jaunintas 
degdavo... 5. Lietuvių sakmėse 
pasakojama, kad Joninių 
naktį raganos lėkdavo į... kal
ną susitikti su velniais. 6. Se
niau Joninės būdavo vadina
mos ... švente. 7. Kaip latviai 
vadina Joninių šventę? Su
darė 8 kl. mokinės Justina ir 
Kristina Zabielaitės iš Rokiš
kio. 7. Pakeiskite raides skait
menimis. Ta pati raidė, tas 
pats skaitmuo. Skirtinga rai
dė, skirtingas skiemuo: QXXY 
+ APXX=PMYPQ. 8. Stockhol-
mas, kurios valstybės sostinė? 

1. Iš kur kilo 2<KIIS vitanii 

PAGALVOKITE NR. 9 
ATSAKYMAI 

1. Anglų kalbos žodis OK! 
reiškia „Ali corect!" 2. Religin
gam turkų musulmonui die
nos pasninkas užsibaigia, va
kare, kai prieblandoje nebega
lima atskirti balto siūlo nuo 
juodo. (Prel. A Rubšys, „Dar
bininkas", Nr. 32, Brooklyn, 
1995. III. 25). 3.1995 m. Klai
pėdoje gyveno 64 proc. lietu
vių ir 27.5 proc. rusų. 4. Deg
tukas. 5. Liežuvis 6. Skersai : 
1. Kupolio. 3. Ragana. 5. Jo
nas. 6. Lada. 7. Vanduo. 9. 
Liepomis. Žemyn: 2. Ugnis, 3. 
Rasa, 4. Vainikas. 6. Laumė 8. 
Perkūnas. 10. Lazdynas.' 1. 
421+ 421 = 842. 8. Fizikos di
na (dyne) yra jėgos vienetas. 

— Sakyk, o kaipgi kurapka 
žiemą basų kojų nenušąla? 

— Žiemą, Juozuli, kurapkė
lės kojaitės stiklinės pasidaro. 
O stiklas šalčio juk nebijo! 

—Tai gražumas : kurapkėlė 
žalio stiklo kojaitėm! 

Leonardas Gutauskas 

Samdininkai prieš Sekmines 
daro sambarų (sudėtinį) alų 
savo gaspadoriams pavaišinti. 
Ūkininkės, eidamos į samba-
rus, nešasi savo vaišių (val
gių). Visi geria alų, užkan
džiauja ūkininkių suneštomis 
vaišėmis, jaunimas šoka, dai
nuoja. (Pakruojis). 

LINKSMIAU 

Atėjo žmogus į parduotuvę. 
— Pasverkite man 10 kilo

gramų pieno. 
Pardavėja nustemba. Paskui 

sako: 
— Supjaustyti į du ar dau

giau gabalus? 

— Ko taip džiaugiesi? 
— Buvau pas dantų gydy

toją. 
— Ar tai linksmumo prie

žastis? 
— Taip... Jis šiandien nedir

ba. 

. / 




