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Vyriausybė pakeitė 
svarstomas karinio 
tranzito taisykles

Vilnius, rugsėjo 21 d. (LA- 
AGEP) — Vienas pirmųjų (tarp 
45) klausimų Lietuvos vyriau
sybės posėdyje rugsėjo 20 d. bu
vo Rusijos karinių pervežimų 
per Lietuvą taisyklės. Vyriausy
bė jas apsvarstė ir pritarė. Dau
giau svarstymų nebus. Kaip ra
šo Lina Pečeliūnienė „Lietuvos 
aide”, taisykles pagal vyriausy
bės narių pateiktas pastabas dar 
paredaguos Virgilijaus Bulovo 
vadovaujama derybų su NVS ša
limis grupė. Taisyklės įsigalios, 
kai bus paskelbtos spaudoje.

Šis vyriausybės posėdis, kaip 
jau įprasta Šleževičiaus laikais, 
buvo uždaras, rašo Pečeliū
nienė. Vyriausybės atstovas 
spaudai Vilius Kavaliauskas, 
„Lietuvos aido” klausinėjamas, 
nežinojo, kuris taisyklių varian
tas buvo pateiktas svarstyti 
(10-asis, kuris buvo išdalytas 
Seimo nariams susipažinti ir 
gana neigiamai komentuotas 
spaudoje, ar naujas, kurio Bu
lovas niekam nerodė).

Išimti keli kontraversiški 
skyriai

Kaip pavyko sužinoti iš gerai 
informuotų Šaltinių, posėdyje 
buvo svarstomi abu variantai.
10-asis, matyt, išliko kaip pa
grindinis. Bulovas buvo žadėjęs 
iš taisyklių išimti „Žalos at
lyginimo” ir „Jurisdikcijos” 
skyrius, kurie esą ne taisyklių 
sfera, o tarptautinės sutarties. 
Bulovas žadėjo juos perkelti į 
sutartį. Tačiau Kavaliauskas 
patvirtino, kad tie du skyriai 
taisyklėse liko. Tiesa, skanda
lingas 29 straipsnis apie kitos 
valstybės (Rusijos) jurisdikcijos 
galiojimą Lietuvoje, pasak Ka
valiausko, išbrauktas.

Viliui Kavaliauskui atrodo, 
kad svarstydama taisykles vy
riausybė sugriežtino kai 
kuriuos straipsnius. Nebus lei
džiama karinių krovinių lydėti

LDDP nepatenkinta ministrų 
politine pozicija

Vilnius, rugsėjo 22 d. (AGEP) 
— Seimo LDDP frakcijos 
naujuoju seniūnu rugsėjo 21 d. 
slaptu balsavimu išrinktas 
Gediminas Kirkilas 40-25 balsų 
santykiu nugalėjo buvusį frakci
jos seniūną Justiną Karosą.

Prieš balsavimą frakcijos 
nariams išdalintame laiške G. 
Kirkilas nurodė būtinybę keisti 
finansų, žemės ūkio, pramonės 
ir prekybos, ryšių ir informati
kos, energetikos ir transporto 
ministrus.

Ketvirtadienį spaudos konfe
rencijoje Gediminas Kirkilas 
pripažino, kad jo požiūris į 
ministrus „kiek aštrokas”: „Ar
ba mes juos keičiame, arba jie 
keičiasi”, sakė valdančiosios 
frakcijos seniūnas.

Vyriausybės nariams Kirkilas 
labiausiai priekaištauja dėl 
nepakankamai aiškios jų poli
tinės pozicijos. „LDDP vyriau
sybėje esantys ministrai turi 
dirbti pagal jos programą”, sakė 
seniūnas. Pasak jo, net jeigu 
90% ministerijos reikalų yra 
grynai profesiniai, 10% vi
suomet yra politiniai. „Todėl po
litinės vyriausybės koncepcija 
turi būti realizuota”.

Kalbant apie konfliktą su 
premjeru Adolfu Šleževičiumi,

Rusijos ginkluotai apsaugai. 
Lydės tik Lietuvos apsauga. Ka
valiausko nuomone, tai neleis 
kilti konfliktams. Tranzitu va
žiuojantys neginkluoti kariškiai 
pasienyje privalės gauti moka
mas vizas arba leidimus perva
žiuoti per Lietuvą (10-me va
riante buvo numatytas bevizis 
jų važiavimas).

Leidžiamas tranzitas 
lėktuvais

Iš taisyklių išbrauktas 
straipsnis, leidžiantis karinius 
pervežimus sunkvežimiais. Tai
gi karinio tranzito sunkveži
miais nebus. Tačiau sensacinga 
naujiena, apie kurią nekalbėta 
nė viename taisyklių variante 
— Lietuva leidžia karinį tranzi
tą lėktuvais. „Tik griežtai nus
tatytais oro koridoriais”, rašo 
savo pranešime spaudai Kava
liauskas. Ir priduria, kad „per 
Lietuvos oro erdvę draudžia 
skristi užsienio valstybių ka
rinių pajėgų orlaiviams su 
pakabinama ginkluote, šaudme
nimis ir bombomis”. Kokiu bū
du Lietuvos pareigūnai galės 
patikrinti oro krovinius ir kon
troliuoti skridimus, nepasakyta 
nieko.

Pirmadienį Seimo Nacionali
nio saugumo komiteto posėdyje 
dalyvavęs Bulovas į Seimo na
rių nuogąstavimus tada atsakė: 
„Su oro erdve problemų bus. 
Negalim žinoti, ar tikrai skrįs 
tas lėktuvas, kuriam gautas 
leidimas.

Pasak atstovo spaudai V. Ka
valiausko, vyriausybės posėdyje 
nebuvo kalbama apie karinio 
tranzito sutartį su Rusija. Vie
nas vyriausybės pareigūnas 
pasakė, kad, be abejo, sutartis 
bus, nes be jos negalėtume rei
kalauti iš Rusijos atlyginimo už 
avarijų metu padarytą žalą. 
Tačiau dar neaišku, kokia bus 
ta sutartis, kas ją rengia, kokiu 
lygiu bus pasirašoma.

pavadinusiu šiuos Kirkilo pa
reiškimus „neatsakingais”, 
frakcijos seniūnas filosofiškai 
pastebėjo, kad „konfliktas yra 
varomoji jėga”; jis neslėpė, kad 
premjeras nesutinka su jo nuo
mone, tačiau pabrėžė neturįs 
„konfliktinių situacijų su Šleže
vičiumi”. Savo pareiškimus dėl 
ministrų keitimo Gediminas 
Kirkilas pavadino „politinio 
spaudimo forma ir premjerui 
taip pat”.

Paklaustas dėl laiške mini
mos radijo ir televizijos kontro
lės, jaunasis LDDP frakcijos Sei
me seniūnas pasakė pirmiausia 
turįs galvoje eterio kontrolės 
stiprinimą. Pats asmeniškai jis 
neketina tuo užsiimti, tačiau 
mano reikalauti ataskaitos iš 
Lietuvos Radijo/Televizijos val
dybos. Dabar, frakcijos seniūno 
nuomone, valstybinio radijo ir 
televizijos eteris kontroliuoja
mas blogai ir „eiliniai išleidėjai 
gali transliuoti bet ką”.

Kalbėdamas apie valdančio
sios — LDDP — frakcijos veiklą,
G. Kirkilas sakė, kad sieks su
stiprinti vyriausybės kontrolę. 
Be to, jis užsiminė, kad dabar
tinė frakcijos valdyba „gana 
gremėzdiška”.

Gediminas Kirkilas kritikavo

JAV prezidentas Bill Clinton pirmadieni prie Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos prakalbų pulto laukia eilės kalbėti. Prie jo — JT protokolo šefė 
Benita Maria Ferrero-Waldner. Jungtinėse Tautose JAV prezidentas įspėjo, 
kad Bosnijos sostinei Sarąjevo gresia blokados pavojus ir prašė, kad Jungtinės 
Tautos griežčiau vykdytų taikos palaikymo operacijas, nesidrovėdamos 
panaudoti jėgą, kai reikia. Jis tuo netiesiogiai kritikavo JT oro pajėgų vadų 
nerangumą lėktuvų-naikintuvų apšaudymais bausti JT saugumo zonos 
pažeidimus, kurie šiuo metu žymiai pagausėjo. Nors iki šiol JT Generalinės 
Asamblėjos sesijoje JAV ir Rusijos prezidentai visuomet būtinai kalbėjo skir
tingomis dienomis, ši kartą, parodydami jų pozicijų suartėjimą, jie kalbėjo 
tą pačią dieną, nors Bosnijos atžvilgiu Rusija palaiko Britaniją ir Prancūziją. 
Pastarosios priešinasi JAV pozicijai spalio 15 d. nutraukti ginklų blokadą 
prieš musulmonus ir kroatus.

Minėjo prez. Stulginskio 
mirties metines

Vilnius, rugsėjo 26 d. (Elta) — jos vadas Vytautas Landsbergis, 
Sekmadienį, rugsėjo 25 d. Kau- prezidento Stulginskio artimie- 
ne paminėtos prezidento Alek- jį, jį pažinoję žmonės, 
sandro Stulginskio mirties Po pietų Žemės ūkio rūmų sa-
25-osios metinės ir Krikščionių 
demokratų partijos 90-metis.

Paminėjimas prasidėjo švento
mis Mišiomis Kauno arkikated
roje bazilikoje, kurias koncele- 
bravo kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. Po to visi patrau
kė į Panemunės kapines, kur 
palaidotas pirmasis konstitu
cinis Lietuvos prezidentas, vie
nas iš Krikščionių Demokratų 
partijos kūrėjų Aleksandras 
Stulginskis. Čia buvo padėtas 
gėlių vainikas, kalbėjo opozici-

Užmegzti diplomatiniai 
santykiai su Gruzija
Vilnius, rugsėjo 23 d. (LR- 

AGEP) — Lietuva ir Gruzija už- . 
mezgė diplomatinius santykius, I 
pranešė Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos infor
macijos ir spaudos skyrius. 
Pasak pranešimo, šios Kaukazo 
valstybės ambasadai Maskvoje 
rugsėjo 19 d. įteikta atsako
moji Lietuvos nota, kuri kartu 
su Gruzijos užsienio reikalų 
ministerijos sausio 13 d. nota i 
sudaro Lietuvos ir Gruzijos Į 
vyriausybių susitarimą dėl 
diplomatinių santykių užmez
gimo. Gruzija yra 97-oji valsty
bė, su kuria Lietuva užmezgė 
arba atkūrė diplomatinius san
tykius.

per didelę LDDP politikų laisvę, 
bendraujant su spauda. „Politi
nė organizacija turi susitarti, ką 
ji nori pasakyti per spaudą žmo
nėms”, sakė seniūnas. Jis ragi
no ir žurnalistus laikytis „pilie
tinės atsakomybės”.

Įėję surengta konferencija. 
Susirinkusieji klausėsi prane
šimų apie pirmosios Krikščionių 
Demokratų partijos programos 
socialines, ekonomines bei 
švietimo nuostatas ir jų rea
lizavimą, apie kai kurias šios 
organizacijos atkūrimo akimir
kas bei ateities politikos gaires.

Pokalbyje, 1989 metais poli
tinis kalinys Viktoras Petkus 
subūrė iniciatyvinę grupę ir 
vasario 16 d. paskelbė pareiš
kimą dėl Lietuvos Krikščionių 
Demokratų partijos atkūrimo. 
Dabar šiai partijai Seime at
stovauja 12 narių frakcija, o 
partijai vadovauja Seimo narys 
Povilas Katilius.

Tarėsi Baltijos ir 
Šiaurės dalių 
ambasadoriai

New Yorkas, rugsėjo 27 d. — 
Danijos misijoje prie Jungtinių 
Tautų rugsėjo 21 d. įvyko pir
masis naujosios Generalinės 
Asamblėjos Baltijos-Šiaurės ša
lių ambasadorių pasitarimas. 
Šiaurės šalių ambasadorius do
mino Baltijos valstybių numa
tyta kariuomenės išvedimo re
zoliucija bei Rusijos galima re
zoliucija dėl žmogaus teisių pa
dėties Estijoje ir Latvijoje. Ap
tartas ir bendradarbiavimas tai
kos palaikymo srity, iškeliant 
Lietuvos karių būrio sėkmingą 
dalyvavimą Kroatijoje, UNP- 
ROFOR misijoje Danuos bata
liono sudėtyje.

Lietuvos delegaciją atstovavo 
ambasadorius Oskaras Jusys, 
lydint patarėjai Gintei Damušy
tei.

Prašo pagerbti 
prez. Stulginskio

atminimą
Vilnius, rugsėjo 27 d. (Eit ) 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas rugsėjo 27 d. priėmė Litua
nistikos Tyrimo ir Studijų Cent
ro Chicagoje pirmininką profe
sorių Joną Račkauską. Profeso
rius įteikė Lietuvos prezidento 
Aleksandro Stulginskio dukros 
Aldonos Juozevičienės laišką, 
kuriame prašoma tinkamai pa
gerbti jos tėvo atminimą.

Algirdas Brazauskas papasa
kojo apie priemones, kurių im
tasi Lietuvos Respublikos prezi
dentų atminimui įamžinti. De
rama pagarba bus parodyta ir 
Aleksandro Stulginskio atmini
mui. Visų trijų prezidentų dar
bai ir vardai mums vienodai 
brangūs, pabrėžė Algirdas Bra
zauskas.

Šiomis dienomis Respubliko
je paminėtos Aleksandro Stul
ginskio mirties 25-osios meti
nės. Pradėtas tvarkyti jo ka
pas Panemunės kapinėse. Alek
sandro Stulginskio vardas 
suteiktas Jokūbavo mokyklai. 
Bus išleistos kelios knygos 
apie jį. Aleksandro Stulgins
kio paminklas stovės Kau
no, Prezidentūros sodelyje 
greta Kazio Griniaus ir Antano 
Smetonos paminklų. Jie bus ati
dengti tikriausiai kitais metais.

Neprivatizuotas 
turtas siūlomas su 

95% nuolaida
Vilnius, rugsėjo 22 d. (Elta) — 

Lietuvos vyriausybė pritarė Že
mės ūkio ministerijos pateik
tiems pasiūlymams dėl žemės 
ūkio įmonių likusio neprivati
zuoto turto tolesnio panaudo
jimo. Lietuvoje buvusių žemės 
ūkio įmonių privatizuojamo tur
to vertė sudarė 184 milijonus li
tų. 1993 metais buvo privatizuo
ta turto už 83.2% viso turto 
vertės.

Likęs, paklausos neturintis 
turtas ir žemės ūkio bendrovių 
valstybinis kapitalas už 30 mi
lijonų litų buvo privatizuojamas 
taikant 95% nuolaidą. Pasibai
gus šiam privatizavimo etapui, 
dar liko neprivatizuoto žemės 
ūkio įmonių turto už 976,000 
litų.

Daliai šio turto privati
zavimas pratęstas, kita dalis 
turto neprivatizuota dėl ginčų 
teismuose. Neprivatizuotu ko
munalinės paskirties turtu nau
dojasi žemės ūkio bendrovės, 
nemažą turto dalį sudaro sulū
žęs žemės ūkio inventorius, ne
naudojami silusai, seni pastatai.

Žemės ūkio ministerija pasiū
lė nustatytąja tvarka tęsti pri
vatizavimą to turto, kuris dėl 
ginčų teismuose, išaugusių sko
lų ir kitų priežasčių buvo nepri
vatizuotas. Valstybinėms, akci
nėms įmonėms ir gamybiniams- 
technologiniams kompleksams 
tęsti privatizavimą taikant 95% 
nuolaidą, o komunalinės paskir
ties objektų statuso nekeisti. 
Likusį neprivatizuotą, nepa
klausų turtą pasiūlyta leisti 
nurašyti.

— Latvijos ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų Aivare 
Baumanis rugsėjo 21d. savo re
zidencijoje surengė pietus pa
sitraukusių ir jų pareigas perė
musių Lietuvos ir Estijos amba
sadorių garbei. Dalyvavo parei
gas perdavusieji Lietuvos am
basadorius Anicetas Simutis ir

Pabaltiečiai boikotuoja 
Jelcino sutikimą

Vašingtonas, rugsėjo 26 d. — 
Jungtinis Amerikos Pabaltiečių 
Komitetas (JBANC), atstovau
jantis daugiau kaip 1 milijonui 
Amerikos pabaltiečių, atsisakė 
kvietimo dalyvauti Baltųjų rū
mų iškilmėse, sutinkant Rusuos 
prezidentą Boris Jelciną. Atsi
sakymą motyvuoja dideliu susi
rūpinimu JAV-Rusijos politika 
Baltijos šalių atžvilgiu, o taipo
gi ir nepasitikėjimu Rusuos in
tencijomis.

Nors Rusijos kariuomenės iš
vedimas iš Baltijos šalių yra gi
riamas, kaip prezidento Bill 
Clinton užsienio politikos laimė
jimas, iš tiesų, rašoma JBANC 
pranešime, tai tik pusiau atlik
tas darbas. Rusijos federacija te- 
bepažeidžia kariuomenės išvedi
mo iš Latvijos ir Estijos sutar
tis. Užuot išvedusi savo karius 
atgal į Rusiją, ši šalis juos 
nelegaliai demobilizuoja Latvi
joje ir Estijoje, palikdama juos 
ten gyventi. Šis veiksmas tie
siog grasina Baltijos šalių sau
gumui, rašoma JBANC prane
šime. Nepaisant to, Clinton ad
ministracija ruošiasi patvirtin
ti, kad kariuomenės išvedimas 
yra užbaigtas, kad galėtų Rusi
jai suteikti 839 milijonų dolerių 
pagalbą. Tačiau toks patvirtini
mas, kai Rusįja nauju būdu 
apeina įstatymą, priešinasi tam, 
kas bus konstatuojama.

„Mums susirūpinimą kelia 
susidarantis vaizdas, kad at

Mokesčių sąskaita JAV 
laivui buvo teisėta

Vašingtonas, rugsėjo 21d.— 
Lietuvos ambasada JAV prane
ša, kad ji kreipėsi į Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkciją, 
prašydama išaiškinti aplinky
bes, susijusias su JAV karo lai
vo „Hayler” vizitu Klaipėdoje. 
Kaip ambasadą informavo uosto 
direktorius V. Greičiūnas, pagal 
galiojančią Klaipėdos uoste 
tvarką, JAV karo laivo „Hay
ler” kapitonui sąskaitą už uosto 
rinkliavas pateikė Klaipėdos 
Jūrų Agentūra.

Direktoriaus Greičiūno atsa
kyme rašoma, kad Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcija 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bės 1993 m. birželio 10 d. nutar- 
timu nr. 410 ir Susisiekimo mi
nistro 1993 m. 06.15 d. įsakymu 
nr. 225 nustatyta tvarka, Klai
pėdos jūrų agentūrai liepos 5 d. 
pateikė minimaliai 7,402 dole
rių sumai sąskaitą uosto rink
liavoms apmokėti, neskaičiuo
jant 6,493 dolerių tonažinės 
rinkliavos.

Lietuvos Respublikos amba
sada praneša, kad jokių pre- 
tencijų ar nepasitenkinimo iš 
JAV karo laivo „Hayler”’ vado
vybės, JAV Gynybos Departa
mento ar kitų JAV valdžios 
institucijų dėl minimo laivo 
vizito organizavimo ar aptar
navimo Klaipėdoje nebuvo. At
virkščiai, rugpjūčio mėnesį 
išplatintame JAV ambasados 
Vilniuje pareiškime buvo nuro
dyta, kad „Hayler” laivo ka
pitonas ir komanda vizitu į 
Klaipėdą buvo patenkinti, o su 
vizitu susiję reikalai karo lai
vyno vadovybės ir Klaipėdos 
miesto valdžios buvo sutvarkyti 
profesionaliai ir efektyviai.

Estijos ambasadorius Ernst 
Jaakson ir jas perėmusieji am
basadorius Oskaras Jusys ir 
ambasadorius Trivimi Velliste.

sisakydama „Monroe doktri
nos” (nesikišimo į kitus kraš
tus), JAV jos vietoje pripažįsta 
„Jelcino doktriną” (Rusijos 
kišimosi į kitus kraštus). Kad 
JAV yra priėmusi „įtakų sferų” 
politiką, įrodo tai, kad JAV ad
ministracija žada nukreipti 10 
milijonų dolerių, kurie buvo 
skirti Vidurio ir Rytų Europos 
šalių taikos palaikymo batalio
nui, finansuoti JAV veiklai 
grąžinant demokratiją į Haitį. 
JAV lėšų atėmimas iš Baltijos 
Taikos palaikymo bataliono su
žlugdytų vienintelį pakaitalą 
Rusuos „taikos palaikytojams” 
tame regione, tuo paliekant 
vien tik Rusiją užtikrinti taiką 
ir demokratųą toje srityje”, rašo 
JBANC.

Pagaliau, Rusija tebepažeidi- 
nėja Estijos suverenumą ir te
ritorinį nedalomumą, savaran
kiškai žymėdama Stalino nusta
tytą Rusuos sieną su Estija. Tuo 
jau susirūpino JAV Atstovų Rū
mų Užsienio reikalų komitetas. 
Rusija atsisako pripažinti jos 
1920 m. pasirašytą sutartį su 
Estija, kurioje vieninteliu tarp
tautiniai pripažintu dokumentu 
yra nustatoma teisėta Rusijos 
siena su Estija. Rusijos Fede
racija nuolat blokuoja Estijos 
atsišaukimams į tarptautinę 
bendriją, prašant šį konfliktą 
spręsti abipusėmis derybomis, 
tarpininkaujant tarptautinėms 
institucijoms.

Lietuvos ambasada JAV gavo 
rugsėjo 15 d. „Klaipėdos” laik- 

j raštyje išspausdintą Zitos Tal- 
lat-Kelpšaitės straipsnį, kuria
me rašoma apie tebesitęsiančias 

i diskusijas ryšium su laivo 
! „Hayler” vizitu Klaipėdoje ir 
pateikiamas pokalbis su Klaipė
dos valstybinio jūrų uosto 
ekonomikos skyriaus viršininku 
Stanislovu Vaišvilų. Be kita ko, 
straipsnyje sakoma, kad Lietu
vos vyriausybės nutarimu nuo 
uosto rinkliavų atleidžiami tik 
Lietuvos karo laivai. S. Vaišvi
las atmeta kaltinimus, kad uos
tas ėmęs pinigus už paslaugas, 
kurių neatlikęs. „Amerikiečių 
karo laivas naudojosi kanalu, 

i „Heyler” į uostą sudėtingomis 
audros sąlygomis įvedė locma
nas. Jį švartuojant, porą valan
dų dirbo trys vilkikai. Laivas 
dvi dienas stovėjo prie kranti
nės. Argi tai ne paslaugos?”
klausiama straipsnyje.

Tame pačiame straipsnyje pri
menama, kad 1989 metais trys 
Lietuvos jachtos už kelių va
landų stovėjimą New Yorke ir 
jų sutikimui išnuomotą aikštę 
Manhatane turėjo sumokėti 
15,000 dolerių, ir niekam neki
lusi mintis, kad jachtas reikėję 
atleisti nuo mokesčių, primena 
Lietuvos ambasada.

KALENDORIUS

Rugsėjo 28 d.: Šv. Vaclovas, 
čekų kunigaikštis, kankinys (gi
mė 907 m. , mirė 929 m.), šv. 
Laurynas Ruiz, filipinietis mi
sionierius, nukankintas Japoni
joje su devyniais japonais ti
kinčiaisiais 1630 m.; Tautvydas, 
Margis, Visgirdė.

Rugsėjo 29 d.: Arkangelai 
Mykolas, Gabrielius ir Rapolas: 
Kęsgailą. 1529 m. paskelbta pir
moji Lietuvos Statuto redakcija.
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SKAUTYBĖS
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

SUSITIKIMAI SU 
SKAUTAIS LIETUVOJE

Besiruošdama šeimos kelionei 
į Lietuvą susirašinėjau su per- 

. nai Jubiliejinėje stovykloje.
, Rakė stovyklavusiais Lietuvos 

skautais, norėdama surasti 
progų susitikti su jais Lietuvoje 
ir pabendrauti stovyklose su te
nykščiu jaunimu. Ne visų 
stovyklų datos derinosi su mūsų 
viešnage. Nutarėme stengtis ap
lankyti ir, sąlygoms leidžiant, 
prisidėti prie stovyklinių 
programų Pietų Lietuvos 
Krašto stovykloje Varėnos ra
jone ir Vakarų Lietuvos Krašto 
stovykloje Kunigiškiuose. Anks
čiau išsiuntėme stovyklavimo 
reikmenis, kuriuos, patys pa
naudoję, žadėjome palikti vietos

. skautams.
.. Aš, sūnus Andrius ir dukros 
. Onutė ir Stefutė, skrisdami iš

Kopenhagos, labai nekantriai 
žvelgėme per lėktuvo langelius 
į saulės spindulių glamonėjamą 
Baltijos jūrą. Mano mintis stai
ga nutraukė nuostabos pilni 
balsai: „Žiūrėk, mama, Lietu
va!”... Tikrai, iš aukštumos iš
vydome Lietuvos žemėlapio

.. gyv4 pakrantę su Kuršių ma
riomis ir Nidos kopomis. Skrie- 
jome virš įvairaus žalumo 
atspalvių laukų, miškų, baltuo
jančiu beržynų. Tarp gražaus 
pušyno ir pievos, kurioje ganėsi 
karvutės ir arkliai, pasirodė 
Vilniaus aerodromas. Nespėję 

r pasidžiaugti mus užbūrusiu 
vaizdu, nusileidome ant, 
vieniems seniai bematytos, 
kitiems pirmą kartą regimos, 
Lietuvos žemės. Jaunimas 
linksmai žengė į laukiančių 
giminių ir besišypsančių pažįs
tamų Vilniaus „Kernavės” tun
to skautų.

Per kelias pirmas dienas susi
pažinę su gražiąja sostine ir 
prisitaikę prie šaltoko, lietingo 
oro, nutarėme paieškoti Pietų 
Lietuvos Krašto stovyklos, 
kurioje vadovavo man pažįs
tamos seselė Onutė Šarakaus- 
kaitė, sesė Nomeda Bepirštytė 
ir sesė Alina Dvoreckienė. Nors 

. ' vieškelyje nebuvo jokių 
stovyklą nurodančių ženklų, 
pamatę vandens kibirais nešiną 
jaunimo būrį, pasukome jų link 
ir atradome stovyklą, kurios 
palapinių supamą aikštę puošė 
iškelta trispalvė. Mus pasitikti 
atskubėjo sesė Onutė ir sto
vyklos viršininkas brolis kun. 
Vidmantas Striokas. Pasidžiau
gė, kad ši diena stovykloje buvo 
skirta skautų rankdarbių 
mugei ir buvo tikėtasi sulaukti 

-«■ svečių. Net to nežinodami at
vykome, suteikdami jaunimui ir
sau dvigubą džiaugsmą.

Diena, nors šalta, bet sausa ir 
dalinai saulėta. Sesės Onutės 
lydimi aplankėme visas pasto- 
vykles, kurias sudarė įvairių

Pietų Lietuvos krašto stovykloje čikagiečiai sesė Onutė, brolis Andrius ir 
sesė Marytė Utz užkandžių metu įspūdžiais dalinasi su stovyklos viršininku 
broliu Vidmantu Strioku.

miestų ar rajonų vienetai. 
Jaunimas ir vadovai į mugę at
vyko spalvingai pasipuošę, kar
tais iš aprangos buvo sunku at
skirti seses nuo brolių. Paukš
tytės išdėjusios įvairius savo 
darbelius kvietė nusipirkti 
ir paragauti jų pačių keptų gry
bų. Vyresni pravedė burtų, 
žaidimų, galvosūkių ir grožio 
stotis. Prie Marijampolės jaunų 
vadovų pastovyklės gitara 
skambino švelnių bruožų jau
nuolis.

Mane labiausiai nustebino 
trys gabūs ir matomai jaunimo 
mėgiami klierikai, kurie, nebū
dami skautai, sesės Onutės 
kviesti, labai skautiškai bendra
vo su jaunimu.

Po mugės visos pastovyklės 
sunešė jų paruoštus patiekalus 
šios dienos pietums. Skaniai 
pavaišino mus ir keturis mus 
lydėjusius giminaičius. Sto
vyklos Ūkio skyriaus viršinin
kė, būdama vietinė, visą 
stovyklą aprūpino įvairiais 
maisto produktais iš apylinkės 
ūkininkų. Nepaisant to, kiek
vienas vienetas turėjo atsivežęs 
savo maisto produktus.

Pavalgę visi susėdome dideliu 
ratu. Darbščioji sesė Nomeda, 
šalia kitų pareigų, buvo ir 
stovyklos laužavedė. Mus pri
stačiusi, kvietė pamokyti mūsų 
mėgstamiausių dainų, šūkių, 
žaidimų. Padainavome visiems 
žinomas dainas ir pamokėme 
keletą dainų su judesiais. Užbai
gėme rateliais, kurie visus iš
judino ir sušildė.

Išsiskirstėme duodami stovyk
lautojams laiko susitvarkyti ir 
pasiruošti religiniam koncertui. 
Tuo tarpu mes aplankėme pa
čius vyriausius stovyklautojus 
— brolius ir seses iš Mari
jampolės. Savo tunte ir šioje sto- 
vykoje jie ėjo įvairias pareigas, 
bet turėjo atvykti be savų skau
tukų, nes tunte neatsirado su
augusių vadovų, norėjusių vykti 
stovyklon ir imtis atsakomybės 
už jaunesnius. O šie jaunuoliai 
suprato, kad patys nepajėgs 
skautukų tinkamai globoti. 
Skundėsi vyresnių vadovų ir 
žinių stygiumi. Jų tarpe reiškėsi 
jaunatviškas ryžtas, kurį slėgė 
nepasitikėjimas savimi dėl 
skautiškų žinių ir patirties 
trūkumo. Sujaudino jų atvi
rumas bei noras skautauti.

Šios popietės įspūdingą 
religinės muzikos koncertą pra
vedė ilgaplaukis gitara skam
binantis, mažai iš jaunimo išsi
skiriantis, klierikas. Netoli sto
vyklinio altoriaus susėdę 
pušelių ir krūmų užuovėjoje 
klausėmės giesmių, išsakančių 
jaunimo rūpesčius ir Dievo 
jiems parodytą meilę bei pa
guodą. Žodžiai ir muzika sukur-

Pietų Lietuvos Krašto stovykloje skautiškos mugės dieną būrelyje stovyklautojų ir svečiai iš Čika
gos skautas vytis Andrius, skautė Stefutė, prit. skautė Onutė ir v.s. Marytė Utz.

ta Lietuvoje, matomai jaunimui 
buvo patraukli ir mėgiama, nes 
beveik visi giedojo. Nors gerokai 
atvėso, niekas nesiryžo išeiti. 
Arčiau susiglaudę visi jautėme 
ypatingą Dievo meilės ir gailes
tingumo nuotaiką. Giesmėms 
pasibaigus lėtai skirstėmės. 
Prieš išvykdami į savo laikinus 
namus Vilniuje, vadovų tarpe 
pasišildydami kava, dalinomės 
įspūdžiais ir rūpesčiais. Nors 
sunku buvo palikti šiuos nuo
stabius vadovus ir skautus, 
supratau, kad jie žengia tei
singu skautybės keliu.

Sėkmingas Pietų Krašto sto
vykloje apsilankymas ir oro pra
nešėjų žadamas saulėtas savait
galis, paskatino mus važiuoti į 
Palangą ir aplankyti Vakarų 
Lietuvos Krašto skautų stovyk
lą Kunigiškuose. Pernakvoję 
Klaipėdoje, uniformuoti, su iš 
anksto gautomis žiniomis, 
sekmadienį viltingai išvažia
vome trimis automobiliais. De
ja, ir šį kartą nematėme jokių 
stovyklon vedančių kelio ženk
lų. O stovyklaviečių Kunigiš
kiuose — daug. Vietiniai gy
ventojai, paklausti apie skautų 
stovyklą, nieko apie ją nežinojo. 
Pusdienį be sėkmės pravažinėję 
ir nusivylę šia nesekme, likusią 
dienos dalį apžiūrėjome Palan
gos įžymybes ir pasukome atgal 
į Vilnių.

30-OJE SKAUTŲ „BALTUOS” 
STOVYKLOJE

Jubiliejinėje „Baltijos” skau
tų stovykloje šiemet dalyvavo 
34 stovyklautojai ir vadovai.

Iš Toronto buvo atvykęs Algis 
Senkus su 4-riais vyresnio 
amžiaus skautais ir skautėmis, 
o antrąjį savaitgalį stovyklą 
aplankė Seserijos vyriausia 
skautininke Birutė Banaitienė.

Nepamiršo stovyklos, ir kaip 
kasmet, iš tolimosios Samia, 
Ont., su keturiais vaikais atvy
ko ir prisidėjo prie darbų — 
Almos ir Petro Drešerių šeima. 
Maika Drešerytė vadovavo 
mažiausiems stovyklautojams 
bei prisidėjo prie laužų pra- 
vedimo. Iš Ottavvos atvyko 
jauna vadovė Jurgita Ruškytė ir 
kartu su montrealiete Isabelle 
Bulotaite nuoširdžiai darbavosi.

Kun. Kazimieras Ambrasas 
atliko stovykloje kapeliono 
pareigas, o Lilija Bulotienė nuo
širdžiai rūpinosi visų geru 
pavalgydinimu.

Talkino ir registraciją pravedė 
paskautininkė Daina Kerbely- 
tė-Vasiliauskienė.

Stovyklavimo metu vyko iš
kyla į Mont Tremblant parką, • 
kur praleista 2 naktys ir viena 
diena. Vilkiukai ir paukštytės 
buvo išvykę į Gamtos parką, 
kur turėjo progos susipažinti su 
įvairia augmenija. Juk skautas 
— gamtos draugas, tai turi ir 
gerai ją pažinti. Tuo labiau, kad 
vis stipriau suprantamas ekolo
gijos priežiūros reikalas ir pro
blemos šiame mūsų civilizuo
tame pasaulyje...

Štabą sudarė stovyklos vir
šininkas — Gintam Nagio, virši
ninko pavaduotojos ir skaučių 
bei paukštyčių draugininkės 
Audros Žiurkevičiūtės, vilkiukų 
draugininko Gilles (Giliaus) 
Bulotos, skautų draugininkų —

Grįžę susiskambinome su ker- 
naviečiais, norėdami susitikti 
su tunto broliais ir sesėmis. 
Nors jau buvo birželio vidurys, 
bet skautai ir prieš stovyklą su
eigoms renkasi kiekvieną sa
vaitę. Susitarę, jaunų gimi
naičių lydimi, numatytą dieną 
išvažiavome uniformuoti į „Ker
navės” tunto sueigą jų būkle. 
Tai gero dydžio kambarys 
buvusiame jaunimo klube. 
Suradę pastatą, ant kito gatvės 
kampo išvydome mūsų belau
kiančių skautų būrį. Prie būklo 
mus sutiko „Kernavės” tunto 
vadija, lydima tuntininkės Mo
nikos Girčytėš. Žengiančius per 
slenkstį, mus šūkiu pasveikino 
sesės ir broliai, o sesė Monika 
visus apdovanojo tunto ženklu. 
Kad šaltis mėn kaulų nelaužy
tų, apgaubė kernaviečių nese
niai įsigytu šįltu švarku.

Po trumpo susipažinimo, vyko 
pasitarimai apie artėjančią 
stovyklą ir ateinantį savaitgalį 
numatytą iškylą baidarėmis. 
Mus kvietę dalyvauti, bet dėl 
laiko ribotumo, turėjome at
sisakyti. Pasibaigus pasi
tarimui, buvome paprašyti api
būdinti saviveiklą ir pareigas 
Čikagoje, o mes teiravomės apie 
jų siekius, rūpesčius ir jiems 
reikalingą pagalbą. Didžiausią 
naudą jiemsifiuteikė ilgesniam 
laikui į Lietuvą iš užjūrio 

aliv:

0J<:

Rimo Piečaičio ir Pauliaus Mu
rausko. Įvairių užsiėmimų ir 
programų vadovu buvo ilgus 
metus skautąvimui atidavęs ir 
intensyviai toliau dirbantis jų 
eilėse — Romas R. Otto.

Stovyklos ūkvedžiu buvo Pet
ras Drešeri§, kuriam talkino 
Vytas Patašinskas.

Išlaikyti stovyklą per visą 
30-metų nėra lengva. Per tą 
laiką daugelis skautų, skaučių, 
jų tėvų ir^rėmėjų labai ja 
rūpinosi, talkino įvairiuose dar-
buose ir džiaugiasi, kad jau at-

Lilija Bulotienė su savo šeimos skautais — vadovu Gilles ir vaikaičiais 
Hamiltono skautų „Baltijos” stovykloje, Kanadoje.

atvykę jauni lietuviai skautai, 
kurie įsijungė į jų tunto veiklą. 
Pagirtina, kad keletas „Kerna
vės” tunto vadijos narių rado 
laiko ir jėgų uoliai dirbti Pasau
lio Lietuvių Jaunimo kongreso 
ruošos komitete, kurio būstinė 
buvo Seimo rūmuose.

Būdami skautai, lengvai iš 
kalbų perėjome į dainas, kurias 
visi mokėjome, kitas pamo
kėme, o kai kurių susižavėję 
klausėmės. Dainas sekė šūkiai. 
Šiek tiek pratęsta sueiga greit 
pasibaigė. Prieš atsisveikin
dami visus pavaišinome iš Čika
gos atsigabentais saldainiais ir 
skautiškomis skrybėlėmis, 
kurios teko jauniems vadovams 
ir dainynėliais visų skau
tų naudojimui: Prieš atsi
sveikindami buvome apdo- 
vėlioti Lietuvoje leidžiamo 
„Skaūtų aido” Nr. 2, kurio re
dakcijoje dirba keletas kerna
viečių. Šis, nors ir trumpas pa
bendravimas sustiprino mano 
tikėjimą, kad Lietuvos skautai 
pasieks skautybės tikslų įgy
vendinimo, nes jaunimas į skau- 

,(tų' gretas stoja savanoriškai, 
kartais turėdami net įtikinti 
savo tėvus.

Prieš atsisveikinant, brolis 
Rolandas Kačinskai pasisiūlė 
sudaryti galimybę mums apžiū
rėti Seimo rūmus, kuriuose jis 
dikbo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongreso' būstinėje.

sirado kita jaunimo karta, kurių 
gyvenimą praturtina skautybė. 
Linkėti reikia, ir toliau prisidėti 
prie šio gražaus auklėjamojo ir 
auklėjimosi darbo. Idealai — 
doleriais neapmokami, tačiau 
išliekanti praleistų valandų 
šiluma skatina jas ir toliau puo
selėti.

Geriausios sėkmės skautams, 
skautėms, tiems, kurie ir toliau 
išvykę, nepamiršta šios įspū
dingos stovyklavietės — „BAL
TIJOS”, o ypač linkėjimai ir 
padėka jų vadovams 
vadovėms! b.

Iš „Nepriklausoma Lietuva”
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Sutartą dieną susitikę prie 
Rūmų įėjimo, sargybiniui 
parodę leidimus, sekėme brolį 
Rolandą per įvairias sales ir 
koridorius į PLJ kongreso raš
tinę. Ten sutikome įtemptai dir
bantį brolį Paulių Mickų iš 
Washington, D.C. Kaip miela 
matyti lietuviško skautiško 
auklėjimo pasekmes. Truputį 
paklaidžioję atsiradome Seimo 
salėje, kuri buvo beveik tuščia. 
Keistas jausmas sėdėti Seimo 
narių vietose. Kiek čia daug 
rūpesčio, skausmo ir vilties. 
Pavalgę Seimo valgykloje, atsi
sveikinome su savo mielu gidu,
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Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.

broliu Rolandu.
Pietų Lietuvos Krašto ženklas

labai tiksliai atvaizduoja visų 
pasaulio skautų siekį, sujung
tomis rankomis ir širdimis dirb
ti ir auklėti tobulybės siekiantį 
jaunimą. Sveikiname visus 
Lietuvos skautus ir linkime ryž
to bei ištvermės įgyvendinti 
skautybės principus. Iki greito 
pasimatymo!

Sesė Marytė Utz

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (-1-312) 767-7575 
5780 Archer Avo.

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.) 
Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadžio Ava., 
Chicago, III. 60652

Cardiac Dlagnoala, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ortopedinės'ligos
CHIRURGIJA

6132 8. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71at St.

Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts, III. Ketv vai 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai antr. 2-4 v.p.p ir ketv. 2-5 v. p p. 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tsl. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Center-

Napervllle Campua
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310, 

Naperville IL 60563 
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą



PARTINIŲ
VYTAUTAS J.

šių metų gegužės mėn. Lietu
vos Respublikos Seimo nario M. 
Stakvilevičiaus iniciatyva Sei
mas priėmė nutarimą, pagal ku
rį buvo panaikintas buv. L. R. 
Aukščiausios Tarybos nutari
mas dėl aukštųjų partinių mo
kyklų diplomų negaliojimo. Pa
gal šį Seimo nutarimą (1994. 
5.17; nr. 935) buvo nutarta 
„Pripažinti Lietuvos Respub
likoje aukštųjų partinių mokyk
lų diplomus, patvirtinančius 
aukštojo mokslo išsilavinimą”. 
Šiam nutarimui paskatinti 
buvo duoti gana įdomūs sampro
tavimai. Vienas svarbiausių 
argumentų už partinių mokyk
lų diplomus buvo pabrėžimas 
fakto, kad žmonės, lankę šias 
mokyklas, tai darė, „vado
vaudamiesi savo įsitikinimais ir 
pažiūromis”, o pagal dabartinės 
Lietuvos R. Konstitucijos 25 
straipsnį, „žmogus turi teisę 
turėti savo įsitikinimus ir juos 
laisvai reikšti”. Vadinasi, 
partinių mokyklų diplomų 
nepripažinimas buvo pažeidęs 
Lietuvos Respublikos kon
stituciją, kas esą nelegalu.

Šis Seimo sprendimas praėjo 
be didelių ginčų ir buvo spau
doje labai mažai paminėtas. O 
vis dėlto tai buvo gana žymus 
įvykis dabartinės Lietuvos 
gyvenime, į kurio turinį ir 

- pasekmes yra verta atkreipti 
dėmesį: jo ignoravimas reikštų 
sutikimą su dabartinės Lietuvos 
valdančiųjų sluoksnių visos san
tvarkos perorientavimą vėl į 
senąją sistemą — komunizmą, — 
kuris yra oficialiai atmestas ir
panaikintas.

/
Partinės mokyklos 

sovietinėje Lietuvoje

Mums, gyvenantiems Vaka
ruose, partinės mokyklos 
sąvoka yra sunkiai suprantama. 
Žinoma, čia yra tam tikrų 
politinių partijų suruoštų semi
narų, neakademinių kursų ar
ba diskusijų grupių savo 
politinės partijos ideologijai pa
gilinti ir rinkimams pasiruošti. 
Bet niekas nebando laikyti 
tokius „užsiėmimus” rimtu 
moksliniu lavinimusi (moksli
nis lavinimasis yra gaunamas 
universitetuose). Deja, į šitą 
sąvoką buvo visai kitaip žiū
rima sovietų sistemoje. „Lietu
viškoje Tarybinėje Enciklope
dijoje” (1983.XI, psl. 418) aukš
tosios partinės mokyklos yra 
taip pat vadinamos „TSKP 
(Tarybų S-gos Komunistų parti
jos) aukštosiomis mokyklomis”. 
Jos „rengiančios vadovau-

MOKYKLŲ
BIELIAUSKAS
, V
i jančius partijos, tarybų ir ideolo

ginius darbuotojus. Jų yra 
respublikinių ir tarpsritinių. 
Klausytojais priimami ko
munistai su sąj. respublikų ko
munistų partijų centro k-tų, 
kraštų ir sričių partijų komitetų 
rekomendacijomis”. Taip ten 
yra pastebima, kad Lietuvoje 
tokia aukštoji partinė mokykla 
buvo įkurta Vilniuje 1945 m. ir 
kad ši mokykla rengė darbuo
tojus ne tik Lietuvos, bet ir Lat
vijos TSR. Tos pačios enciklo
pedijos XII tome (psl. 254) yra 
duodamas smulkesnis aprašy
mas Vilniaus aukštosios 
partinės mokyklos. Sakoma, kad 
šioje mokykloje veikia du sky
riai: keturmetis — „klausytojai 
— TSKP nariai su vid. išsila
vinimu”, ir dvimetis (nuo 1980 
m.) „klausytojai — TSKP nariai 
su aukštuoju išsilavinimu, ne
akivaizdinis... mokoma rusų 
kalba (mano pabr.). Įdomus yra 
taip pat faktas, kad „iki 1983 m. 
šią mokyklą baigė 4,139 žmo
nės”. Tikrai didelis kadras ko
munistų partyos stiprių veikėjų, 
kurių lojalumas sistemai ne
galėjo ir negali būti kvestijonuo- 
jamas, nes jie, prieš į mokyklą 
patekdami, turėjo būti pasi
žymėję komunistų partijos dar
buotojai.

Be abejo, šiose mokyklose 
svarbiausias objektas buvo 
„partinis švietimas”, kurio 
tikslas, pagal LTE, (1981) VIII, 
psl. 478, „pasiekti, kad ko
munistai, nepart. aktyvas, gerai 
įsisąmonintų marksizmo-leni
nizmo teoriją, pažintų visuo
menės raidos dėsnius, sugebėtų 
orientuotis sudėtinguose 
gyvenimo reiškiniuose, juos 
teisingai vertintų ir darytų teis
ingas praktines išvadas”. Kaip 
galima matyti iš įvairių 
šaltinių, „partinis švietimas” 
buvo labai gerai suorganizuo
tas: jam buvo svarbu tikrai „įsi
sąmoninti” savo narius, studi
juojant „Markso, Lenino ir 
Brežnevo (!) veikalus”. Jie buvo 
mokomi „mokslinio komuniz
mo”, ateizmo ir „anti- 
buržuazinės” filosofijos.

Akademiniai diplomai ir 
akademiniai laipsniai

Mokslo baigimo diplomus ir 
akademinius laipsnius papras
tai išduoda tik akademinės 
įstaigos, t.y. universitetai, kole
gijos, akademijos ir pan. Tik 
sovietų sistemoje politinė parti
ja galėjo turėti savo „aukštą
sias” mokyklas, kurios turėjo 
teisę išduoti akademinius

DIPLOMAI
diplomus ir laipsnius. Sovietų 
sistema komunizmą ir ateizmą 
laikė „mokslais” — buvo išleis
tas net specialus vadovėlis 
studentams, pavadintas „Moks
linis komunizmas” (Vilnius, 
1973 m.). Turbūt šiuo sampro
tavimu remiantis buvo leista 
partinėms mokykloms išduoti 
akademinius pažymėjimus, 
kurie turėjo galios tik sovie- 
tijoje, nes kitur pasaulyje tokių 
„pažymėjimų” niekas nepri
pažintų. Yra gana suprantama, 
kad, Lietuvai paskelbus nepri
klausomybę, 1990 tuometinė 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba, vadovaujama 
Vytauto Landsbergio, spalio 18 
d. panaikino partines mokyklas 
ir anuliavo visus tų mokyklų iš
duotus diplomus bei laipsnius. 
Tai buvo gana suprantama, nes 
laisvę atgavusiai lietuvių tautai 
jau nereikėjo komunistinių 
propagandistų kadrų; jų aka
deminis pasiruošimas taip pat, 
jei jis toks ir buvo, neturėjo savo 
tikslo, nes jų įgyta „specialybė” 
tapo nereikalinga.

Taip pat netrukus po nepri
klausomybės atstatymo Lietu
voje buvo greitai mėginama 
perorganizuoti universitetus, 
sumoderninti jų sistemą. Sovie
tinėje sistemoje žmogus, baigęs 
universitetą, gaudavo diplomą. 
Po jo, jei jis/ji padarydavo 
mokslinį tyrinėjimą — tezę — ir 
ją apgindavo, gaudavo kandi
dato laipsnį. Vėliau kandidatas, 
padaręs dar žymesnius tyrinė
jimus ir apgynęs disertaciją, 
gaudavo daktaro laipsnį. Mė
ginant mokslo lygį sulyginti su 
Vakarais, atsirado tam tikrų 
nesklandumų: lyginant su 
Vakarų universitetais, Lietu
voje, sovietinėje sistemoje 
baigęs universitetą žmogus 
buvo išsilavinęs šiek tiek 
daugiau, negu čia bakalaureatą 
gavęs, bet jo statusas nebuvo 
lygus čionykščiam magistrui. 
Kadangi magistro laipsnio toje 
sistemoje nebuvo, tai Lietuvoje, 
kaip ir kituose buvusios sovie
tų sistemos kraštuose, buvo 
padaryti staigūs akademiniai 
pakeitimai. Visi moksliniai 
kandidatai pasiskelbė turį 
Ph.D. laipsnį. Norint juos 
atskirti nuo toje sistemoje gavu
sius doktoratą, buvo įvestas 
habilitacijos doktoratas, kuris 
buvo paimtas iš vokiečių aka
deminės sistemos. Tuo būdu 
atsirado trys akademiniai pažy
mėjimai: diplomo, doktorato ir 
habilitacijos doktorato. Neturiu 
jokių interesų čia ginčytis dėl 
tam tikros maišaties, kurioje 
dabar Lietuvoje atsidūrę aka
deminiai laipsniai, nes manau,

kad pamažu visa išsilygins. 
Faktai r da, kad tai vyksta. Kai 
kurie univ ru+etai dabar Lietu
voje jau pr. de a duoti bakalau- 
reatus, magistrus ir doktoratus, 
kurie yra veik to paties lygio, 
kaip ir panašūs laipsniai Vaka
ruose.

Par' 'nių mokyklų diplomai

Bet kyla klausimas, ką daryti 
si ti vėl iš nr ujo pripažintais 
pa tii.ių mokyklų diplomais ir 
lai-»sn-' iis? Lietuvos Respub- 
lik s t imas, atrodo, yra įsta
tymiškai juos sulyginęs su 
laipsniais, tų kurie baigę 
mokslines programas nor
maliuose universitetuose. Kaip 
minėjau pradžioje, šie žmonės 
ėjo į partines mokyklas „dėl 
savo įsitikinimų”. Bet nuo kada 
galima duoti mokslinius dip
lomus už „įsitikinimus”? Pagal 
šį galvojimą, tai ir socialdemok
ratai, ir respublikonai, ir kiti 
turėtų teisę duoti mokslinius 
laipsnius savo geriems darbuo
tojams. Be to, tuo metu, kai 
veikė Lietuvoje partinės 
mokyklos, kitų įsitikinimų 
žmonėms ne tik diplomų niekas 
nedavė, bet jie turėjo mokytis 
pogrindyje, kaip buvo su reli
gijos mokymusi. Tie pogrindžio 
studentai irgi turėjo „įsitiki
nimus”, bet ar kas tada kreipė 
dėmesį į jų žmogaus teises? Bet 
štai dabar, kai partijų in- 
doktrinacįją norima sulyginti su 
mokslu, tai Seimo narys Stak
vilevičius ir Seimo pirmininkas 
Č. Juršėnas, jausdami, kad 
tiems žmonėms yra daroma 
skriauda, sugebėjo per Seimą 
pravesti nutarimą, suteikiant jų 
diplomams mokslinių laipsnių 
lygi-

Vietoj „švarinimosi” — 
rehabilitacįja su pliusu

Nėra abejonės, kad Lietuvai 
reikia duoti laiko, kuris rei
kalingas, norint „nusišvarinti” 
nuo senosios, sovietų primestos, 
sistemos. Ir mes, iš Vakarų žiū
rėdami, be abejo, turime su savo 
kritika neskubėti. Tai siūliau 
daryti visų mokslo laipsnių 
reformos atžvilgiu. Lietuvos 
akademinės institucijos yra 
apskritai gerose rankose. Jų 
vadovai aukšto lygio akade
mikai, jie mokslo ir laipsnių sis
temą jau baigia sutvarkyti. Bet 
yra bėda, kai politikai pradeda 
diktuoti universitetams, kokius 
diplomus ir kokius laipsnius 
reikia ar nereikia pripažinti. 
LDDP, kuri dabar dominuoja 
Seimą, pravesdama projekto Nr. 
935 priėmimą š.m. gegužės 
mėn., parodė savo nesugebėjimą 
atsisakyti savo komunistinės 
praeities ir pradėjo kištis į aka
demines problemas, kaip seniau

darė LKP ar TSFn. Šitoks 
elgesys rodo nori, rei ibilituoti 
tai, ką reikėjo pirmiausia „nu
švarinti”. Jeigu norima atsi
žvelgti į t ų partijos mokyklų ab
solventų teises, tai būtų reikėję 
sudaryti komisiją, susidedančią 
iš patyrusių akademikų, gal 
įjungiant net užsienio lietuvius 
akademikus, kurie būtų per- 
svarstę tų partijų mokyklų 
diplomų vertę ir davę pasiū
lymų jų „Svarinimui” bei teis
ingai rehabilitacijai. M. Stak
vilevičius savo argumentuose 
dėl partinių aukštųjų mokyklų 
kokybiškumo sakė, kad „baigęs 
šią mokyklą, klausytojas įsigijo 
visuomenės mokslo dėstytojo 
teises”. Bet kas yra suprantama 
„visuomeniniu mokslu”: parti- 
nė-politinė ideologija ar tikrai 
visuomeninis mokslas (political 
Science)? Tai reiktų nuodugniai 
išsiaiškinti.

Lietuvoje dabar vis mėginama 
praeitį po kilimu šluoti, kas yra 
ir neteisinga, ir nereikalinga. 
Pagaliau, kaip turi jaustis 
Lietuvos akademikai, turį tik
rus mokslo laipsnius, kai jiems 
reikia bendradarbiauti su savo 
kolegomis, turinčiais partijos 
mokyklų diplomus? O mums, 
užsienyje dirbantiems, belieka 
tik savo nepasitikėjimą stip
rinti. Tikrai būtų sunku savo 
čionykščius mokslo laipsnius 
lyginti su tais kolegomis, kurie 
turi Ph.D. iš „visuomeninio 
mokslo” (kurio sąvoka galimai 
yra naudojama pridengimui 
„Ph.D.” iš komunizmo ar 
ateizmo).

Be abejo, tarp tų daugiau kaip 
4,000 partijos aukštosios 
mokyklos absolventų Vilniuje 
yra daug gabių žmonių, nes jie 
buvo parinkti dėl savo suge
bėjimų ir lojalumo komunistų 
partijai. Jie galėtų duoti savo 
darbu ir teigiamą įnašą, bet, 
žinoma, tik tuo atveju, jei jų lo
jalumo partijai charakteristika 
būtų pakeista lojalumu tėvynei 
Lietuvai. Bet tai ir jų mokslines 
kvalifikacijas gali nustatyti tik 
jų kolegos — mokslininkai, o ne 
Seimas bei politikai. Tai 
padarius, būtų atlikta rehabili- 
tacija su pliusu, kuri būtų vi
siems naudinga.

TARPTAUTINIS 
VALIUTOS FONDAS

Pasaulio didžiosios valstybės 
1944 m. liepos mėnesį turėjo 
konferenciją ekonominiais 
klausimais ir nutarė įsteigti 
Tarptautinį valiutos fondą ir 
Pasaulio banką, kurie padėjo 
pagrindus ekonominiam gyve
nimui pokario metais. Tikslai ir 
po 50 metų lieka tie patys — 
remti tarptautinį bendravimą

Danutė Bindokienė

Kai prezidentai
lankosi

Ne vien Lietuvos Respublikos 
prezidentas šią savaitę lankosi 
Amerikoje. Boris Jelcinas at
vyko į Vašingtoną susitikti su 
JAV prezidentu Bill Clinton, 
nors oficialiai šis susitikimas 
nevadinamas formaliu pasi
tarimu vienu ar kitu klausimu. 
Vyriausybių galvų apsilan
kymas šiame krašte paprastai 
turi ekonominį arba politinį 
tikslą, nes retai kuris karalius, 
premjeras, prezidentas atvyks
ta čia tik šiaip pasisvečiuoti, o 
gal „aplankyti Disney World”... 
Antra vertus, daugelis prisime
name triukšmą, kai Nikitai 
Kruščiovui buvo užginta susi
tikti Mickey Mouse ir paspaus
ti jo pirštinėtą rankutę Walt 
Disney pramoginiame parke. 
Anuomet proletariškasis 
svečias parodė visai „kapitalis
tinį” pykčio prasiveržimą dėl 
tokio JAV nusižengimo „tarp
tautiniams diplomatiniams san
tykiams”. Galbūt jis niekuomet 
Amerikai to nusižengimo neat
leido ir dėl to dar ilgai „kaitino” 
šaltąjį karą.

Lietuvos prezidentas, atlikęs 
savo misiją Jungtinių Tautų 
sesijoje, leidžiasi į platesnę 
kelionę po kai kuriuos lietuvių 
telkinius, o Boris Jelcinas apsi
ribos krašto sostine, New Yor- 
ku, gal dar Seattle. Jis atvyko, 
pasiruošęs vilioti Amerikos di
džiąsias bendroves ar pavienius 
investitorius, kad susigundytų 
plačiomis Rusijos pasiūlomis ir 
pradėtų pilti žalius dolerius į 
išsekusios ekonomijos kūdrą.

Amerikiečiai per daug nesku
ba investuoti, nes vis dar 
nepasitiki Rusijos pastovumu ir 
gera valia žengti demokratėjimo 
keliu. Be to, gan rizikinga tur
tingųjų vakariečių firmų atsto
vams per laisvai rodytis 
Maskvoje ar kituose Rusijos 
miestuose, nebent jie būtų ap
siausti sargybinių ratu ir dė
vėtų neperšaunamas liemenes. 
Tačiau pinigas gimdo pinigą ir, 
be abejo, riziką nusvers pelno 
kvapas, juo labiau, kad prezi
dento Clinton vyriausybė stip
riai remia Jelcino misiją.

Šiandien, t.y. trečiadienį, 
Rusijos ir JAV prezidentai susi
tiks Baltųjų rūmų „apvaliojoje

valiutų ir finansų srityje, padėti 
rinkos stabilizavime, teikti 
finansinę paramą savo narėms, 
kurios turi sunkumų finansų 
sistemoje. Fondas pastoviai

užjūryje
raštinėje” (Ovai Office) kartu su 
kelių Amerikos pramonės įmo
nių vadovais. Jie kalbėsis 
galimų investicijų į Rusijos eko
nominį rytojų klausimais. Visi 
susitikimai ir diskusijos šį kartą 
dvelkia apgalvotu paprastumu 
ir draugiškumu — Jelcinas net 
apnakvydintas prezidentiniame 
svečių name, o anksčiau apsisto
davo Rusijos ambasadoje. 
Amerika iš tos draugiškos atmo
sferos tikisi laimėti Jelcino 
pažadą, kad bus pagreitintas 
branduolinių ginklų išmonta- 
vimas ir sustiprinta atominių 
medžiagų apsauga nuo galimų 
vagysčių.

Baltųjų rūmų politikos žino
vai spėlioja, kad tarp Jelcino ir 
Clinton gali kilti aštresnių 
problemų, kai bus kalbama apie 
Rusijos kariuomenės išplėtimą 
„artimojo užsienio” šalyse, pvz., 
Gruzijoje, Tadžikistane, Moldo
voje. Rusų kariai ten pasiųsti 
kaip „taikos saugotojai” ir 
nežinia, kada bus išvežti namo. 
Rusija taip pat pratusi naudoti 
ekonominį spaudimą kaimy
niniams kraštams, kurie neno
riai pasiduoda jos įtakai ar 
nepildo reikalavimų. Tuo būdu 
Rusija nuolat sukelia rūpestį ir 
baimę neseniai iš sovietų 
okupacijos išsilaisvinusiose tau
tose, kad jos nejučiomis gali vėl 
patekti į Maskvos „įtakos sfe- 
rą .

Kaip minėjome praėjusio šeš
tadienio vedamajame, čia gali 
susidaryti rimtų keblumų, nes 
Jelcinas iki šiol nepareiškė jokio 
protesto ar net nepasitenkinimo 
dėl Amerikos kariuomenės iš
laipinimo Haiti saloje. Nors pra
ėjo daugiau kaip savaitė ir 
amerikiečiai jau susidūrė su kai 
kuriais keblumais, kur reikėjo 
pavartoti net ginklus, Maskva 
tebetoleruoja invaziją. Dabar ir 
amerikiečių spauda pradeda 
minėti prielaidą, kad galbūt 
kažkur kažkada jau buvo susi
tarta: aš jums nieko nesakysiu 
dėl Haiti, o jūs nesikiškite į 
mano reikalus „artimame užsie
nyje”. Prisiminus galimą 10 
mil. dolerių paramos Baltijos 
batalionui atėmimą, ir mums 
šie klausimai gali sutrukdyti ne 
vienos nakties ramų miegą...

seka savo narių poreikius ir 
labai atsargiai vykdo paskolų 
politiką, rašo „Lietuvos rytas” 
savo 152 numeryje. Lietuva yra 
taip pat to fondo narė. (V.R.)

BOLŠEVIKINĖ IDEOLOGIJA
IR LIETUVOS MOKSLAS 

(1940 - 1989 m.)
ALGIMANTAS LIEKIS

3
Mičiurininis mokslas apie gyvosios gamtos išsivys

tymo dėsnius reiškia, naują, aukštesnį išsivystymo 
laipsnį žmonių moksle apie žemdirbystės kultūrą, naują, 
aukštesnį etapą materialistinės biologijos išsivystyme 
(...)”.

Panašaus pobūdžio vedamaisiais straipsniais apie 
„pergalę biologijoje” tada buvo užpildyta visa spauda, 
taip pat buvo kalbama per radiją; „veismanistai-morga- 
nistai” buvo „triuškinami” propagandistų, ideologų iš 
tribūnų ar šiaip susirinkimuose.

Maskvos nurodymu, 1948 m. rugsėjo 20-22 d. LTSR 
Mokslų akademijoje buvo suorganizuota speciali sesija 
apsvarstyti biologijos mokslų padėtį Lietuvoje. Į sesiją 
buvo sukviesti visų sričių biologai. Iš Maskvos atvyko 
TSRS aukštojo mokslo ministro pavaduotojas prof. V. 
Svetlovas su visa T. Lysenkos šalininkų ir ideologų svita. 
Sesijos išvakarėse, dalyvaujant akad. J. Žiugždai, LKP 
(b) CK darbuotojams, jie kvietėsi žymesnius biologus ir 
reikalavo, kad jie „persiorientuotų”, viešai pasmerktų 
savo ankstesnius darbus, susijusius su genetika ir pan. 
Kai kuriems buvo pasiūlyta vykti „pakelti kvalifika
ciją” į Maskvą. Daugelis mūsiškių nuolankiai 
klausydavo.

Tačiau, anot V. Svetlovo, „būta ir reakcionierių”: 
tai Vilniaus u-to Stuburinių zoologijos katedros vyr. dės
tytojas A. Mačionis, kuris pareiškė, kad „nėra ko kibti 
prie Morgano...”, kad nesą jam ko vykti mokytis

Maskvon. „Nesuprantamas” buvęs ir WU Genetikos 
katedros asistentės M. Natkevičaitės — „reakcionieriaus 
Regelio mokinės”, taip pat Anatomijos ir fiziologijos 
katedroje profesorių J. Dagio, R. Šivickio elgesys...

Taip iš anksto „apdorojus” sesijos dalyvius, buvo pra
dėti svarstyti T. Lysenkos „mokslo” laimėjimai. Įžanginę 
kalbą pasakė pats V. Svetlovas. Jis kalbėjo: „Nei viena 
teorija nebuvo taip artima užsienyje buržuazijos klasei, 
kaip mendelizmo-morganizmo, kuri bando įrodyti, kad 
paveldimumo genai nekintantys ir, kad valdyti šalį turi 
ta gyventojų dalis, kuri valdo dabar. Tokia politinė min
tis yra tų, kurie palaiko buržuazinį morganizmą (...) 
Todėl aišku, kodėl jie taip puola prieš visa tai, ką įneša 
TSRS į biologijos mokslą, ir pirmiausia — prieš naujos 
teorijos biologijos moksle sukūrėjus — Mičiuriną, 
Lysenko ir jų pasekėjus (...) Tačiau 'juk visos taip 
vadinamosios mendelizmo-morganizmo taisyklės ir 
dėsniai remiasi tik atsitiktinumo idėja, mistika ir 
nepažinimu. Šie, atsiprašant, jų „dėsniai” (...) juk prieš
tarauja draugo Stalino aiškiai suformuluotoms mintims: 
„Nėra pasaulyje nepažįstamų dalykų, yra tik neatpa
žinti dalykai, kurie bus pažinti mokslo ir praktikos”.

Priešingai morganizmui, Rusijoje gimė ir vystėsi ir 
tarybų valdžios metais suklestėjo materialistinis didžio
jo gamtos pertvarkytojo I. Mičiurino mokymas. Šis 
mokymas buvo paveldėtas ir išvystytas pasekėjų, vado
vaujamų T. D. Lysenkos. Šis mokymas apginkluoja mili
jonus kolūkiečių tikėjimu pergale, tikėjimu savo per
tvarkymo darbo jėga, suteikia tvirtą tikėjimą pasiekti 
naujų pergalių (...) Gaila, bet mendelizmas-morganizmas, 
atsiradęs užsienyje, prasiskverbė į mūsų biologų eiles. 
Kai kuriose biologijos mokslo tyrimo įstaigose (....) 
Vilniaus universitete rado pasekėjų ir gynėjų (...), kurie 
daugelį metų pasisakė prieš priešakinį revoliucinį mičiu- 
rinį mokslą, iš aukštųjų mokyklų katedrų nuodįjo mūsų 
jaunimo sąmonę mendalizmo-morganizmo mokymu”.

Daugiausia nuo svečio kliuvo Vilniaus u-to prof. P.
B. Šivickiui, kuris, girdi, dalyvaujant daugeliui draugų, 
o taip pat ir ministerijos darbuotojams , ir toliau labai 
gerai atsiliepęs apie Mendelį, Morganą, Veismaną, 
pareikšdamas, kad jie „labai daug davė mokslui”, kad 
jie „dideli mokslininkai” ir kad jis dabar su skausmu 
širdyje verčiamas jų atsisakyti. „Tačiau, — aiškino toliau 
V. Svetlovas, — P. Šivickis dar leido sau tvirtinti, kad 
dar pagyvensime, pažiūrėsime, ką parodys ateitis, kaip 
pasirodys mičiurininkai (...). Toks tikrasis, reakcinis 
Šivickio veidas išryškėja visu savo šlykštumu (...). Klau
simas, ar galima toliau leisti jam dėstyti studentams, 
patikėti jam tokios svarbos uždavinį, kaip studentų 
auklėjimas? Dar baisiau, kad atsiranda jo pasekėjų, 
tokių, kaip Maniukas, kuris nieko nepadarė, propa
guojant Mičiurino-Lysenkos mokslą”.

Svečias savo programinėje kalboje vis dėlto paliko 
vilties ir sukritikuotiems „reakcionieriams”. Jis sakė, 
kad „tie draugai, kurie apsigalvos ir sąžiningu darbu 
norės padėti mičiurininkams, prašom, bet padėkite iš 
esmės, darbu įrodykite, kad tapote kitais, nustojote svy
ruoti, darbais atpirkite savo kaltę. Bet jeigu to nebus, 
ir jie dirbs tingiai, jei ir toliau tyliai ar atvirai užkabinės 
atėjusius dirbti Mičiurino-Lysenkos šalininkus, tegu šie 
žmonės kaltina patys save. Į jų vietą ateis jauni, tegu 
dar ir be mokslinių laipsnių ir vardų, bet aistringi 
mičiurininės biologijos šalininkai”.

Nors ir nesiremdami jokiais moksliniais faktais, už 
T. Lysenkos teorijas pasisakė ir kiti sesijos dalyviai, ypač 
ideologinio profilio, iš tribūnos aiškinę T. Lysenkos 
„priešakinį mičiurininės biologijos manifestą”, raginę 
„dirbti taip, kaip dirbo didysis Mičiurinas, kaip dabar 
dirba jo nemirtingojo mokslo tęsėjai su akademiku 
Lysenka priešakyje (...)”

„Vienbalsiai” sesija priėmė nutarimą, kuriame pri
tarė T. Lysenkos „teorijoms”, tariamai palaidojančioms

reakcinių buržuazinių biologų Veismano, Mendelio, 
Morgano ir jų šalininkų „viduramžiškus sapaliojimus” 
apie paveldimumą, pasmerkė tuos respublikos moksli
ninkus, kurie „nepersiorientavo”, neatsisakė savo anks
tesniųjų „reakcinių” morganinių koncepcijų.

Sesija įpareigojo „visus biologijos , žemės ūkio ir 
kitų giminiškųjų mokslų dėstytojus aukštosiose ir 
vidurinėse respublikos mokyklose kritiškai peržiūrėti 
savo ligšiolinę veiklą, perorganizuojant mokomąjį auklė
jamąjį darbą mičiurininio mokslo dvasia (...), paversti 
mičiurininį mokslą galingu ideologinio auklėjimo ginklu 
kovoje su klerikalizmu, su idealistinėmis metafizinėmis 
idėjomis, kovoje prieš keliaklupsčiavimą dekadentiniam 
buržuaziniam mokslui, prieš buržuazines liekanas 
žmonių sąmonėje”.

Sesijoje, kaip ir daug kur kitur tais metais, visa, kas 
buvo sakoma iš tribūnų, buvo sutikta tylomis. Nors, be 
abejo, daug kas suvokė, kad T. Lysenka mėgina pasukti 
mokslą atgal, į metafizikos .aikus. Kas galėjo patikėti 
tokiais jo aiškinimais, kad, pavyzdžiui, per tankiai 
pasodintų vienos rūšies medelių dalis žūsta ne todėl, kad 
vienas kitą nustelbia, o todėl, kad ateityje nebūtų per 
ankšta kitiems augti. Išeitų, kad medeliai numato ateitį, 
aukojasi dėl jos. Arba kad ląstelė gali atsirasti iš neląs- 
telės, kad iš rugio galima išauginti kvietį ir pan. Tačiau 
viešai abejoti buvo tolygu pasmerkti save, nes T. Lysen
kos „mokslas” rėmėsi J. Stalino idėjomis, Mičiurino 
hibridacijos laimėjimais, žadėjo per trumpiausią laiką 
išvesti naujas, ypač produktyvias gyvulių ir augalų 
veisles. T. Lysenkos idėjos teikė neregėtų vilčių ir ideolo
gams: socialistinėje visuomenėje savaime išnyks sukčiai, 
vagys, girtuokliai, karjeristai ir t.t. Tad abejojimas tuo 
buvo lyg ir netikėjimas socializmu, nusikaltimas arba 
geriausiu atveju — „keliaklupsčiavimas prieš supu
vusius Vakarus. m . .(Bus daugiau)
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VISUOMENINIŲ STUDIJŲ
SEMINARAS IR JAV LB XIV 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

VAŠINGTONE
Ketvirtadienio dienos išvaka

rėse, š.m. spalio 15 d., į 
Vašingtono priemiestį Arlingto- 
ne, Sheriton viešbutį pradėjo 
rinktis JAV LB Tarybos, Krašto 
valdybos ir politika besidomin
tys bendruomenės nariai bei 
svečiai. Jie rinkosi į Visuome
ninių studijų seminarų, tiesio
giai patirti JAV valdžios parei
gūnų nusistatymus Baltijos val
stybių atžvilgiu ir į JAV LB 
XIV Tarybos pirmosios sesijos 
suvažiavima išrinkti naują 
prezidiumą bei naują JAV LB 
Krašto valdybos pirmininką — 
pirmininkę, svarstyti einamuo
sius reikalus dėl bendravimo su 
Lietuva ir savitarpyje.

Visuomeninių studijų semina
ras įvyko Kapitoliaus pašonėje 
Russell Senato rūmuose, garsia
jame Nr. 325 Caucus kambary
je, kuriame vyko visiems žinomi 
Iran-Contra apklausinėjimai. 
LB Informacijos įstaigos Va
šingtone vedėjos Astos Baniony
tės dėka buvo galimybė šiame 
Istoriniame Caucus kambaryje 
pradėti šį Visuomeninių studijų 
seminarą.

Seminaras prasidėjo po pusry
čių tame pačiame kambaryje, 
kai LB informacijos įstaigos 
Vašingtone vedėja Asta Banio
nytė pasveikino visus susirinku
sius ir tylos minute prašė 
pagerbti a.a. ambasadorių Stasį 
Lozoraitį. Tuoj po to vyko 
senatorių Dennis DeConcini ir 
Donald Riegle pagerbimas už jų 
darbą ir paramą Lietuvai per 
daugel metų. Baigiantis 
103-jam Amerikos kongresui, 
šie abu senatoriai pasitraukia iš 
aktyvaus darbo. Pagal Astos 
Banionytės straipsnį „Two Un- 
forgettable Friends of Lithua
nia”, kuris išspausdintas „Brid- 
ges”, Nr. 7, rugsėjo laidoje, ji 
teigia, kad , jų pasitraukimas iš 
Kongreso gali atnešti kitokią 
įtaką ir kitokius rezultatus tarp 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
Lietuvos bendradarbiavimo”. 
Deja, šie abu senatoriai pager
bime nedalyvavo. Abiems sena
toriams per jų atstovus buvo 
įteiktos Viktoro Veselkos koply
tėlės, o atstovai perskaitė 
senatorių laiškus.

Vienas jautrių šios dienos 
įvykių buvo rytinėje sesijoje, 
kur kalbėjo, mums lietuviams 
gerai pažįstamas, dr. Paul Go- 
ble iš Carnegie Instituto. Jis 
visada nenuilstamai gynė Lie
tuvos reikalus Amerikos val
džioje. Savo žodyje dr. Goble 
apgailestavo, kad šiuo laiku 
Lietuva nėra pirmaujanti tarp 
Baltijos valstybių ir kad pasirin
ko krašto valdymui LDDP par
tiją, tačiau teigė, kaip ir visi kiti 
šios dienos prelegentai, kad tai 
buvo demokratiškai atlikta, kad 
mes turim tai priimti ir, nepai
sant asmeniškų jausmų, padėti 
Lietuvai ir jos tolimesniam de
mokratijos vystymui bei kles
tėjimui.

Popietinėje sesijoje vienas 
Baltųjų Rūmų atstovas, N. 
Burns teigė, kad prezidentas 
Clinton neapleis Lietuvos, La
tvijos ir Estijos, ir garantavo, 
kad niekad nepasikartos Jalta. 
Tačiau kai buvo Reginos Naru- 
šienės tiesiogiai užklaustas, ar 
tai galima gauti raštu, jis paty
lėjęs atsakė, kad prezidentas 
Clinton tai patvirtino savo at
vykimu į Rygą, Latviją.

Po šios sesijos palikom Va
šingtono miesto istorines vietas 
ir Visuomeninių studijų semi
naras buvo toliau tęsiamas „She- 
raton” viešbučio patalpose. Čia 
vyko demokratijos tąsa politi
niam lauke, kur kalbėtojais 
buvo Lietuvos politinių partijų 
pozicijos ir opozicijos Seimo 
nariai, buvęs Lietuvos minis

tras pirmininkas, konservatorių 
partijos atstovas Gediminas 
Vagnorius ir Gediminas Kirki
las, Lietuvos demoi ratinės dar
bo partijos centro komiteto vice
pirmininkas. Jų pranešimų iš
klausyti susirinko pilna salė 
svečių ir vietinių lietuvių. G. 
Kirkilas išsamiai aptarė dabar
tines Lietuvos valdžios užsienio 
bei vidaus politikos problemas, 
o G. Vagnorius savo kalboje pa
kartotinai prašė, kad dėl 
Lietuvos saugumo JAV LB ak
tyviai prisidėtų prie Lietuvos 
valdžios įtaigojimo, kad nebūtų 
pasirašyta Rusijos karinio tran
zito sutartis.

Šeštadienį, rugsėjo 17 d., 9 
vai. ryte, JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirmininkas Vytau
tas Kamantas, visiems sugiedo
jus, Amerikos ir Lietuvos him
nus, oficialiai atidarė JAV LB 
XIV Tarybos pirmosios sesijos 
posėdžius. Pasveikino susirin
kusius ir pakvietė Lietuvos am
basadorių dr. Alfonsą Eidintą 
tarti sveikinimo žodį. Keletas 
ištraukų iš išamaus ir gan ilgo 
ambasadoriaus sveikinimo: 
„Man yra garbė pasveikinti 
jūsų sesiją Lietuvos žmonių ir 
Lietuvos valstybės vardu, vals
tybės dėl kurios atstatymo 
nepaprastai daug ir Jūsų pada
ryta, veikta, pasiekta, laimėta. 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
yra gausiausia ir tautiniai tal
piausia užsienio lietuvių orga
nizacija, nepaprastai daug 
veikianti, ne tik lietuvybės už
sienyje išlaikymo, bet ir 
Lietuvos valstybės naudai ir 
gerovei...” Toliau ambasadorius 
paminėjo, kad, sprendžiant iš 
šio suvažiavimo darbotvarkės, 
nemažai laiko bus skirta ir 
Lietuvos reikalams, ir kad šių 
klausimų teisingas sprendimas 
įleis daugiau šilumos į atkurtos 
Lietuvos valstybės ir užsienio 
lietuvių santykius. Am
basadorius teigė, kad visi 
turime džiaugtis nepriklausoma 
Lietuva, bet ir apsiprasti su 
faktu, kad Lietuva jau yra ir 
atstovauja sau, ir kad Lietuvai 
yra svarbu, ką daro, kaip galvo
ja ir kaip laikosi JAV lietuviai, 
ypač organizuota bendruomenė.

Ambasadorius paminėjo, kad 
vienas pagrindinių JAV LB 
tikslų buvo padėti lietuvių 
tautai atgauti laisvę ir Lietuvos 
nepriklausomybę ir kad mes vi
si galim bendrai pasidžiaugti, 
jog šis tikslas tikrai yra 
pasiektas. Ambasadorius toliau 
tęsė: „Jau okupuotoje Lietuvo
je gimusios kartos vardu noriu 
čia oficialiai išreikšti didelę 
padėką Bendruomenei, tiek 
daug prisidėjusiai prie laisvės 
kovos. Turime visai po ranka at
sidavusios tarybos tėvynei 
pavyzdžius, kuriuos rodė čia, 
Vašingtone, tuometiniai 
Lietuvos atstovai P. Žadeikis, J. 
Kajeckas dr. S. Bačkis. Atskirai 
noriu paminėti pirmojo Lietuvos 
ambasadoriaus, neseniai ir, 
gaila, taip staiga mus palikusio 
Stasio Lozoraičio nuopelnus ir 
veiklą. Sakau nuoširdų ačiū 
savo istoriniams pirmtakiams, 
o taip pat ir LB už ilgametį 
visuomeninį ir politinį darbą, 
rūpinimąsi Lietuvos atstovybės 
Vašingtone likimu, jos rūmų 
restauravimu.” Savo sveiki
nimą ambasadorius baigė 
šiais žodžiais: „Sėkmės nau
jiesiems LB vadovams, kuriuos 
iš anksto sveikinu, gavus 
pasitikėjimą ir įpareigojimą 
dirbti lietuvybės Amerikoje ir 
JAV bei Lietuvos Valstybės kuo 
glaudžiausio suartėjimo ir ben
dradarbiavimo labui”.

Po ambasadoriaus dr. Eidinto 
sveikinimo prezidiumo pir
mininkas Vytautas Kamantas

Rugsėjo 15 d. JAV LB surengtame Visuomeninių reikalų seminare Wa- 
shingtone, Baltųjų Rūmų pranešime du kalbėjusieji (iš kairės): John 
Kunstadter — „desk officer” Estijai, Latvijai ir Lietuvai U.S. State Depart- 
mente ir John Beyrle — direktorius Eurasian Affairs National Security 
Council.

Nuotr. Pauliaus Mickaus

tęsė pirmojo posėdžio eigą 
nustatyta tvarka. Savo 
pranešime žodžiu kartu ir raštu, 
kuris buvo pateiktas anksčiau 
ir kuriame nuosekliai per 17 
punktų išdėstyta prezidiumo 
veikla, nuveikti darbai dvejų 
metų kadencijos metu, išreiškė 
padėką visiems, su kuriais jis 
dirbo. Atsiprašė, jeigu kilo 
kokių nesusipratimų ar įtam
pos, nes esam korporacija ir 
turim tvarkytis pagal valstijos 
federalinius nuostatus, kurių 
laikomės. Pirmininkas savo raš
tiško pranešimo 13-tame punkte 
teigia, kad per dvejus metus 
prezidiumo nariai asmėniškai 
apmokėjo visas JV LB Tarybos 
prezidiumo spausdinirtio, pašto, 
telefono, fakso ir kitokias dar
bo sąskaitas, kurių bendra 
suma buvo 5, 820 dolerių? Tai 
visų "penkių Tarybos narių 
piniginė dovana JAV Liefeūyių 
Bendruomenei. Toliau*"'pir
mininkas teigė, kad mūsų visų 
tikslas yra tas pats — padėti 
Lietuvai, tačiau vieni mes 
stovim arčiau Lietuvos, kiti 
arčiau Amerikos. Mes esam 
dviejų kraštų žmonės, f ad‘turim 
dvigubą pareigą. Kad dabar 
JAV Lietuvių bendyuoipenės 
pagrindinis tikslas yra mūsų 
tarpe per JAV LB apylinkes ir 
šeimas išlaikyti lietuvybę, 
ugdyti tautinę sąmonę ir 
solidarumą, rūpintis lituanisti
niu švietimu, lietuvių kalba,

Prenumeruokite BRIDGES
JAV Lietuvių Bendruomenės žurnalas anglų Įkalba 
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No One OffersYou 
More of Eastern Europe!
Over the past fevv years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, with Warsavv as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from Nevv York, Nevvark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Moscovv. St. Petersburg, Kiev, Lviv, 
Mensk and VILNIUS, LITHUANIA.

Take advantage of LOT's low fares, the luxury of 
LOT's flee, of nevv Boeings and ATRs and the com- 
fort of the nevv International terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today!

spauda, kultūra, menu, tautinė
mis tradicijomis, lietuviškų šei
mų kūrimu, parapijomis, orga
nizacijomis, ekonominiais ir 
visuomeniniais reikalais, šalpa, 
jaunimu, sportu, šio krašto lie
tuvių atstovavimu kitataučių 
tarpe ir JAV valdžios įstaigose 
ir visais tais reikalais, kurie 
stiprina lietuvių gyvenimą ir 
veiklą Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir kurie stiprina bei 
jungia mus su viso pasaulio 
lietuviais per vieningą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės šeimą.
Kitas tiksiąs; turime susti

printi aktyvų ryšį su tauta. 
Lietuva to iš mūsų laukia. 
Tačiau mes pątys turime būti 
labai stiprūs, vieningi ir lojalūs 
savo tarpe, nes tik tada galėsi
me daugiau padėti Lietuvai, 
ekonominiu, medicinos, švieti
mo, technikos, mokslo, pro
fesiniu, humaįiitariniu, Vakarų 
kultūros ir demokratijos supra
timo bei visokiais kitokiais 
būdais stiprinti jos valstybingu
mą ir atsikūrimą iš sovietų 
okupacijos palikimo.

Po pirmininko Kamanto pra
nešimo vyko naujojo prezidiumo 
rinkimai. Buvo pasiūlyti du 
sąrašai: rytų .pakraščio, į kurį 

įėjo G. Čepas, dr. R. Kondratas, 
K. Miklas, dr. S. Ramanauskie
nė, dr. R. Vaičaitis; ir Los 
Angeles apylinkės — dr. Z. Brin
kis, V. Gedgaudienė, A. Nelsie
nė, A. Polikaitis ir V. Vidugi

11 » •**«•»•* I

ris. Slaptu balsavimu buvo iš
rinkta 32-29 balsų dauguma Los 
Angeles vienetas. „Laimėjo va
karai, o ne rytai — tikim, kad 
įvyks ir Lietuvoj”, — išreiškė 
naujas prezidiumo pirmininkas 
dr. Vytautas Brinkis, perim
damas pirmininkavimą.

Toliau vyko pranešimai, ku
riuos pradėjo garbės teismo pir
mininkas dr. A. Razma. Jis 
pasidžiaugė, kad jokių skundų 
nei bylų neturėta. Tačiau kon
trolės komisijos pranešime 
Linas Kučas iškėlė Clevelando 
Lietuvių centro „Sodybos” 
klausimą, kur namų taryba jau 
dvejus metus neleidžia kontro
lės komisijos nariui Pranui 
Jogai tikrinti atsakomybės 
knygų. Atrodo, šis klausimas 
vėliau buvo sprendžiamas priva
čiu susitarimu.

Krašto valdybos pirmininkas 
Vytautas Mačiūnas savo prane
šime paminėjo, kad išeivijoj 
šiuo metu daug kalbama apie 
JAV LB ateities krypties pasi
rinkimą. Jis teigė, kad Lietuvos 
nepriklausomybė ir Lietuvos 
valstybė yra dabar mūsų 
išeivijai gyvastingumo šaltinis, 
gyvenant už Lietuvos ribų. Rei
kia dar sparčiau Amerikos 
lietuviams kurti gyvus, realius 
ryšius su Lietuva. JAV L. Ben
druomenės uždavinys yra suda
ryti galimybes, per kurias kiek
vienas jos narys turėtų progą 
savaip kurti gyvus ryšius su 
Lietuva. Toliau savo pranešime 
teigė, kad, žiūrint į ateitį, 
technologija mums dar daugiau 
padės. Jau dabar galim matyt 
Lietuvos televizijos programą. 
Per kompiuterių sisteminį tin
klą galim pravest masinius in
formacijos pasikeitimus. Pami
nėjo, kad, bendradarbiaudama 
su Lietuvos Seimo ir vyriausy
bes atstovais, JAV LB Krašto 
valdyba turėjo tik vieną tikslą — 
sudaryti reikalingus rėmus 
efektingesniam Amerikos lietu
vių bendravimui ir ryšių kūri
mui. Šiam procesui reikia kan
trybės ir aiškaus principinio 
nusistatymo.

Švietimo tarybos pranešimą 
padarė Regina Kučienė, ji su 
džiaugsmu pranešė apie dviejų 
naujų lituanistinių mokyklų 
įsikūrimą Colorado ir Washing- 
tono valstijose.

E. Vodopalienė
(Bus daugiau)
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CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bua.:312-585-6100, rea.: 312-778-3971

FOR SALE
New Buffalo, MI, tik valanda nuo 
Chicagos, parduodamas namas 
ant 1 akro sklypo; 3 mieg. kamb., 
V/2 vonios, „vinyl” apmuštas; 
rūsys; dujomis šildomas („forced 
air”); centralinis šaldymas + 2 au
to. garažas su cemento grin- 
dimis/malkomis kūrenama krosnis. 
Namas arti miesto ir ežero. Sav. turi 
parduoti, nes pasistatė kitą. Priima 
pasiūlymą. Kaina $89,000. Kreiptis: 

Marilyn L. DeVos R.E., Ine., 
tel. 616-469-2911

FOR SALE

Pigiai parduodami obuoliai — ,,Gol- 
den Delicious” ir „Johnatans" Union 
Pier, MI. Važiuoti US 94 iki Union Pier 
Rd; sukt į kairę ir važiuot iki Lakeside 
Rd.; sukt į dešinę, važiuot iki Krueger 
Rd., kol pamatysit iškabą kairėje kelio 
pusėje. Čia taip pat galima gauti ir švie
žios obuolių sunkos (cider). Atsivežkite 
savo indus ir krepšius obuoliams. Sav. 
Kasparaa, tai. 708-297-1437.

MISCELLANEOUS

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 Vi West 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654

ELEKTROS. 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI '

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

J.M.Z. Construction Co.
Custom carpeting, rec. rm. addi- 

tions; kitehen, bathrm., basement 
& deck construction; dry-wall hang- 
ing & taping; aluminum siding, sof- 
fit, facia & seamless gutters; 
replacement glass block windows; 
shingle hot tar & modified rubber 
and roll roofs. Expert at tearoffs; 
complete tuckpointing; all colors; 
chimneys robuilt. Tel. 
708-620-9942.

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990. K.
Bradūnas, R. Šilbajoris. 861 psl........................ $30.00
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pirmoji dalis. Pilypas
Narutis. 404 psl.................................................... $17.00
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran 
tremtinio atsiminimai. Pov. Šilas. 319 psl. .. , $8.00
KUR LIETUVIAI VERKĖ IR DAINAVO. Kelionių
įspūdžiai. Juozas Kaributas. 116 psl................ $3.00
GERIAU JUOKTIS NEGU VERKTI. Linksmi pasa
kojimai. Vladas Vijeikis. 288 psl........................ $8.00
BED AND BREAKFAST LITHUANIA. 177 psl. $12.00 
CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH. 803
psl...............................:.......................................... $20.00
LITHUANIAN ARTIST IN NORTH AMERICA. Alg.
Kezys. 278 psl.................... .........:.................. $20.00
DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖ. Pažintis su Amerika. Vin
cas Šalčiūnas. 335 psl......................................... $13.50
JAUČIU — MATAU — GIRDŽIU. Eilėraščiai. Juo
zas Paškevičius. 111 psl..................................... $1.00
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis.
330 psl.................................................................. $7.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi, tiek 
Illinois, tik ir kitų vietovių knygų užsakytojai, dar prideda $2.75 
už kiekvieną knygą, supakavimo ir pašto išlaidų 
apmokėjimui.

REAL ESTATE

GREIT

PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

£
RIMAS L. STANKUS

■ Perkant ar parduodant
' Greitas Ir sąžiningas patarnavimas
■ MLS kompiuteriųlr FAX pagalba 
’ Nuosavybių įkainavimas veltui
1 Perkame ir parduodame namus 
Apartmentus ir žemą

■ Pensininkams nuolaida

FOR RENT

linuomojamas 4 kamb. butaa. 
Skambinti po 5 vai. p.p. 

tel. 312-925-6095

Išnuomojamas 6 kamb. 3 mieg. 
butas Brighton Park apyl.

Kreiptis tel.: 312-376-7883

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St. ir VVashtenavv Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 j mėn. + 
„security dep." Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p., tai. 312-476-8727.

HELP VVANTED

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms, 
kompanijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis:

All Care
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.
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Lakewood mie9te, Californijo
je, š.m. birželio mėn. gale įvyko 
Alekso Kulnio „Reaching for 
freedom” („Laisvės beieškant”) 
knygos pristatymas. Leidėjas — 
Geocopy Educational Materials, 
Huntington Beach. Knygų apie 
lietuvių pasitraukimą iš Tėvy
nės II Pasaulinio karo metu 
įvairiomis kalbomis yra gana 
daug, bet kol kas anglų kalba 
tokių vis dar trūksta. Taigi šio 
leidinio pasirodymas yra pami
nėtinas įvykis (nors pristatymas 
ir nevyko kokioje „Parnaso 
klubo” ar literatinėje aplinko
je). Knyga „išvydo pasaulį” 
autoriaus kolegų — studentų 
tarpe, dalyvaujant šeimai, gimi
nėms ir draugams. Tai buvo jo 
lankomų kursų anglų kalbos bei 
kūrybos (Creative writing) daly
vių susirinkimas. Jie mokosi 
plunksnos darbuotojo amato.

Autorius Aleksas Kulnys yra 
senas Palos Verdes, Ca., gyven
tojas, chemijos inžinierius, ne 
rašytojas. Jis niekada' ir negal
vojo rašyti savo autobiografijos, 
kol nebuvo paskatintas tų kur
sų vadovės — mokytojos. Išėjės 
į pensiją, sugalvojo pataisyti 
savo anglų kalbos trūkumus, 
lankė kursus — ir štai visai 
netikėti rezultatai. Mokytoja 
Mrs. Thelma Kramar, klausy
dama jo gyvų ir sąmojingų 
pasakojimų, pamanė, kad jo 
išeitas ilgas ir nuotykingas 
tremties kelias turėtų būti 
įamžintas knygoje. Kaip rasti 
lėšų tokiam leidiniui ir kaip 
surasti redaktorių, kuris turėtų 
supratimą apie lietuvišką ap
linką? Laimei, buvo surasta 
Louise Giacoppe, profesionalė 
rašytoja — redaktorė, kilusi iš 
lietuvių imigrantų šeimos Mas
sachusetts valstijoje.

Gerai žinodama lietuvių pa
pročius ir lietuvių kalbą, 
amerikietė Giacoppe (Kraskaus- 
kaitė) puikiai atliko savo užduo
tį. Ji apipavidalino ir vykusiai 
sutvarkė Alekso „palaidas” 
mintis. Jos nuosava leidinių 
bendrovė šią knygą nedideliu 
skaičiumi egzempliorių ir išlei
do. Gal kada nors bus išleista 
kietais viršeliais, o tuo tarpu ji 
lieka popieriniais viršeliais, di
delio formato plastikiniais žie
dais įrišta. Knyga padalinta į 
dvi dalis su atskira puslapių 
numeracija. I dalis — „Pasiruo
šimas gyvenimui” turi 156, o II- 
ji — „Lietuvis Amerikos žemy
ne” — 108 puslapius. Yra kiek 
piešinių, pav., žemėlapiai ir 
šeimos geneologiniai medžiai, 
kur išskaičiuotos autoriaus 
giminystės su visai nežinomais 
ar garsiais žmonėmis.

Pasakojimai prasideda auto
riaus vaikyste kaimo aplinkoje 
netoli Šiaulių. Tokios vietovės, 
kaip Lukošaičiai, Radviliai ir 
kiek didesni Gruzdžiai, sudarė 
jo pasaulį. Per savo senelę

Taujėnų dvaro rūmai Ukmergės apskrityje. Jie sukurti architekto Pieter de Rosi, pastatyti 1785 
m. Paskutinis jų savininkas buvo Konstantinas Radvila. Šis valstybės saugojamas paminklas 
buvo parduotas už 11,000 Lt (2,500 dol.!) vietos kolūkio pirmininko žmonai.

KNYGA APIE LIETUVIO 
PABĖGĖLIO NUOTYKIUS

Moniką giminiavosi su Vait- 
kais, Šliupais netolimuose Ra
kandžiuose ir netiesiogiai su 
Yčais nuo Biržų krašto. Patei
kiamos biografinės žinios apie 
šeimos narius ir artimesnius ar 
tolimesnius gimines. Iš jų 
galbūt geriausiai žinomas dr. 
Jonas Šliupas, daug metų dirbęs 
visuomeninį ir patriotinį darbą 
šiapus ir anapus Atlanto. Drau
ge su tokiomis smulkmenomis, 
aprašomas kaimiečių kas
dieninis gyvenimas ir papročiai, 
vestuvės ar laidotuvės. Kaimy
nai visi eidavo į talką dides
niems ūkio darbams, kaip kūli
mui javų arba linų mynimui. 
Tuometinis gyvenimas dažnai 
būdavo kova už būvį labai 
sunkiose sąlygose.

Tėvų, mokytojų ir bažnytinių 
vadovų pamokymai skatino jau
nimą prie doro ir protingo gyve
nimo. Autorius visados prisimi
nė — ir knygoje dažnai mini — 
savo motinos bei tėvo posakius. 
„Pas visus žmones ieškoti gero, 
o ne blogo; išmokti prisitaikyti, 
kad ir prie sunkiausių sąlygų”. 
Tai Aleksui buvo labai pravar
tu, kai jaunystėje reikėjo kaip 
abėgeliui trauktis Vokietijon, 
iauri ir apgaulinga rusų komu

nistų okupacija išmokė jį 
naudoti savo sugebėjimus, kad 
išvengtų pavojų. Jis sako, kad 
sėkmingas bėgimas per sieną 
drauge su broliu Liudu, išsau
gojimas gyvybės ir sveikatos 
buvo tikras stebuklas. Jis 
jaučia, kad visur vadovavo
Viešpaties ranka.

Tolimesnis gyvenimas Vokie
tijoje reikalavo didelio ap
sukrumo. Reikėjo panaudoti vi
sus savo talentus, gaunant 
maisto korteles, geležinkelio 
bilietus, tapatybės dokumentus, 
prekiaujant įvairiais pro
duktais, legaliais ar ne visai 
legaliais būdais.

Aleksas pasakoja apie daugy
bę žmonių, sutiktų tais sunkiais 
bėgimo laikais. Asmeninės isto

atlanta ie, inc.
asrffyeutč ‘’fca/ėcUtuų tnetut.

tut& f 6cC.

'Tie&'iaayiai. y neitai in mat&aiai 

ftatantiaa^ ^itianta

2719 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312)434-2121 1-800-775-SEND

rijos ir anekdotai įdomūs, ypač 
tie, kurie parodo, kaip jis iš
moko įveikti nepalankias sąly
gas ir jas nukreipti savo naudai. 
Autorius rašo atvirai ir neslepia 
savo „romantiškų” nuotykių bei 
asmeniškų silpnybių, kaip jo 
kovos su alkoholizmu.

Antroji knygos dalis — nuoty
kiai Pietų Amerikoje — mums 
atrodė mažiau įdomi. Jo išgyve
nimai labai panašūs į kitų tų 
laikų lietuvių, mėginusių įsitai
syti Kolumbijoje ir galbūt yra 
ne taip gyvai aprašyti. Panašiai, 
kaip daug kas iš Europos imi
grantų, Aleksas panaudojo savo 
išeitą mokslą, iškalbą ir kito
kius sugebėjimus, kad pasiektų 
rezultatų akademiniame pasau
lyje. Nors jo ispanų kalba tada 
dar nebuvo labai stipri, jam 
pasisekė tapti chemijos pro
fesoriumi Bogotos universitete. 
Kaip ir daug kam, gyvenimas 
svetimoje aplinkoje, nors ir 
turittt gerą tarnybą, nebuvo 
visiškai patenkinamas. Po kiek 
laiko pasisekė išvykti į išsvajotą 
Amerikos šalį, ir čia baigiasi jo 
atsiminimai.

Norintiems užsisakyti šią 
knygą, rašyti: Aleksas Kulnys, 
7034 Hartcrest Dr. Rancho 
Palos Verdes, Ca., 90274 (kaina 
su persiuntimu — 15 dol.).

Hypatia Y. Petkus

DARBO IR DUONOS

Prie Lietuvos Seimo rūmų bu
vo darbininkų palapinės su už
rašais „Darbo, duonos, tei
singumo”. Darbininkai ten net 
kvietė melstis už vyriausybę, 
kad ji surastų jiems darbo, pa
maitintų badaujančius vaikus ir 
prikeltų dirvonais apleistą Lie
tuvos žemę. Jie klausė, kas duos 
darbo 66,056 žmonėms, kaip gy
vens 33,400 žmonių priverstinė
se atostogose, kaip pragyvens 
darbininkas, gaunąs 56 litus 
mėnesiui, jei pensininkas, gau
nąs 110 litų, negali pirktis 
mėsos, rašo „Atgimimo” savait
raštis, leidžiamas Vilniuje. 
(V.R.)

Aukos grąžinant laimėjimo 
bilietėlius.

35.00 dol. Aleksandras Jas- 
čemskas, Rockford, IL;

30.00 dol. Jean Misevich, Le
mont, IL;

25.00 dol. Antanina Repšienė, 
Chicago, IL; Rama Kavaliaus
kas, Chicago, IL;

20.00 dol. Lidija Petravičienė, 
Oak Lawn, IL; Kazys Daulys, 
Chicago, IL;

15.00 dol. Algimantas Kubi
lius, Chicago, IL; Izabelė Lauč- 
kienė, Bethesda, MD; Vytautas 
Krasauskas, Hickory Hilis, IL; 
Birutė Žilinskienė, Poplar Bluff, 
MO;

10.00 dol. Jonas Balbatas, 
Cleveland, OH; V.M. Petrulis, 
Livonia, MI; Juozas Gatavec- 
kas, Toronto, Kanada; Antanas 
Vaitiekus, Detroit, MI; kun. An
thony Kelpšas, M.I.C., Darien, 
IL; Balys Kondratas, Quaker 
Hill, CT; Agnės Malela, Melrose 
Park, IL; V. Bilitavičius, Orland 
Park, IL; Ben Dunda, Cicero, IL; 
Maria Koskus, Quebec, Kana
da; Elena Jasaitienė, St. Peters
burg, FL; Ona Linartas, Eliza
beth, NJ; Danutė Mikoliūnienė, 
Cleveland, OH; Jonas Paliulis, 
Waterbury, CT; Juozas Pažemė- 
nas, Oueens Village, NY; An
tanas Žilėnas, Toronto, Kanada; 
Juozas Cibas, Lakeside, MI; 
Kazys Jankauskas, Darien, IL; 
Stasys Melnikas, Philadelphia, 
PA; Paul R. Savickas, Livonia, 
MI; Elena Gabrius, Chicago, IL; 
Vanda Vaitkevičienė, St. Pe
tersburg Beach, FL; Agnės Bū 
gelis, Three Oaks, MI; Karolis 
Avižienis, Orland Park, IL;

LIETUVIŲ FONDAS

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

14911 127th STREET 
LEMONT, IL 60439 
Tel.: 708-257-1616 
Fax.: 708-257-1647

7?\LITHUANIAN FOUNDATION

Santrumpos: atm. įn. - atminimo įnašas, pavardė po dvi
taškio ■ aukotojas, įm. - įmokėjo, asm. » asmuo, suma po 
pavardės = įnašų iš viso.

1904 m. liepos mėn.

3 x $25 Dailidė dr. Arvy J., $25; Kuzmickienė Valerija atm.: 
Rudaitis Teodoras ir Ritonė, $125; Pollock Livia, $25.

1 x $50 Bublytė Gaja, $100.
2 x $100 Barisa Bart, $100; Kalwaitis Carol A., $100.
1 x $250 Šulskis Benius C. atm. įn.: pirmų mirties metinių 

proga įm. Sulskienė Danutė ir draugai, $750.
1 x $300 Gasperaitis Kostas atm. įn.: Rutelionis Vytautas $40, 

Mačionis Antanas ir dr. Irena $25, Miklas Vytautas ir Bronė $25, 
Paramskienė Natalija $25, Šatienė Sofija $25, šulaitis Juozas ir 
Aldona $25, Vaškelis Aleksas ir Prima $25 ir 6 kt. asm., $500.

1 X $20,249.28 Barkus Joseph (Juozas) palikimas, 
$26,249.28.

1 x $30,000 Stankuvienė dr. Janina testamentinis palikimas: 
Algio Stankaus Fondas, $50,000.

1 x $109,799.49 Ramonas-Ramanauskas Juozas tes
tamentinis palikimas, $194,243.95.

lė viso $220,923.77.

1994 m. rugpjūčio mėn.

2 x $25 Moritis Kathleen R., $25; Nalis Peter Gintautas, $25.
1 x $35 Gaižauskas Bronius atm.: Karnius Albinas ir Angelė,

$1,360.
1 x $40 Petrauskas Jonas atm.: įm. 3 asm., $170.
5 x $100 Jautokaitė Regina, $100; Kačinskas Jeronimas ir 

Elena, $1,050; Šaulys Linas Matas $100; Švažas Vitalis $100; 
Zukaitis dr. R. R., $100.

1 x $120 Ivanauskienė Elena atm. įn.: Ivanauskas Eugeni
jus ir Regina $80 ir 3 kt. asm., $120.

1 x $150 Latvys Jonas ir Stasė, $500.
2 x $200 Mileris dr. Paul, $200; Norvilas dr. Algis ir Jūratė, 

$200.
2 x $500 X, $3,000; Varankaitė dr. Dalia, $500. 
lė viso $2,295.00

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
1994.VIII.31, 6,881,366 dol.

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, meną, 
kultūrą ir jaunimą 3,828,621 dol. Palikimai sudaro svarbią Lietu
vių Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 2,684,674 dol. Sudarykime 
testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui. Testamente 
įrašykime šį tikslų pavadinimą:
„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT TAX 

EXEMPT ILLINOIS CORPORATION”.
Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia 

lietuvybę.

A.tA.
ANTANAS VAIČIULIS

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1994 m. rugsėjo 26 d., sulaukęs 89 metų.
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Šiluvos valsč. 

Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: sūnūs — Algimantas, marti Julija; John, 

marti Aurelija; anūkai: Richard, Anthony, Thomas, Liana 
Raudienė su vyru Leo ir Ilona bei kiti giminės.

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 29 d. nuo 4 iki 
9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 30 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sūnūs, marčios, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440.

Dzūkų Draugijos Sekretoriui

A.tA.
STASIUI VISOCKUI

mirus, jo žmonai ELENAI, broliui, seserims ir 
giminėms, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Dzūkų draugija

Juozas Baužys, Orland Park, IL; 
Halina Dilys, Chicago, IL; Algis 
ir Ramona Graužiniai, Elgin, 
IL; E. Likanderis, Chicago, IL.

AUKOS VIETOJ
LAIMĖJIMO BILIETŲ

25.00 dol. Jonas Motiejūnas, 
Chicago, IL;

20.00 dol. Anelė Žiedas, 
Detroit, MI; Filomena Černiu- 
vienė, Chicago, IL.

Aukos siunčiant laikraščio 
prenumeratą ir kitomis 

progomis

50.00 dol. Vacius Anskis, To
ronto, Kanada;

40.00 dol. Roma Mastis, St. 
Petersburg, FL;

35.00 dol. Laima Predkelienė, 
Huntington Beach, CA;
30.00 dol. Karolis Milko- 

vaitis, Yorba Linda, C A;
22.50 dol. Dan Martinkus, 

Sunrise Beach, MO;
20.00 dol. Marija Graužinis, 

Chicago, IL;
10.00 dol. Viktoria Mileris, 

Batavia, IL: Antanas Urbonas, 
Toronto, Kanada; Adelė Saga- 
tas, Hollyvood, FL; Mary Con
rad, Lagūna Hilis, CA; Antanas 
Makaras, Hot Springs, AR; Al
dona Rimas, Comfrey, MN; Ro
manas Vilkas, Deerfield Beach, 
FL; Monika Lembertas, Santa 
Monica, CA; Juozas Brizgys, 
Chicago, IL; J. Sodaitis, Ormond 
Beach, FL; Birutė Tompauskie- 
nė, Los Angeles, CA; Kazys 
Prišmantas, Vista, CA; Algirdas 
Dargužis, Burbank, IL; dr. Br. 
Krakaitis, Palos Hilis, IL; Lyda

Budrys, Woodridge, IL; Kazys 
Barunas, Ormond Beach, FL; 
Niola Cerekas, Warren, MI; Lai
ma Milaitis, Oak Lawn, IL; 
Danguolė Navickas, Westlake 
Village, CA; Ričardas ir Linda 
Burba, Woodstock, IL; Juozas 
Baužys, Orland Park, IL; Aloy
zas V. Aidis, Bethesda, MD; 
Juozas Janušaitis, Gary, IN; 
Stasys Griežė, Queens, Village, 
NY; Ona Krywonis, Baltimore, 
MD; Romas J. Tervydis, Plea- 
santon, CA; dr. A. Domanskis, 
Palos Park, IL.

60.00 dol. Marta M. Trump- 
jonas, Naperville, IL; Sigitas 
Bigelis, San Jose, CA; Kęstutis 
Ječius, Vilią Park, IL;

50.00 dol. Vacius Anskis, To
ronto, Kanada; Vincenta A. Ud
rienė, Northville, MI; Klevelan- 
do Ateities klubas (per ižd. E. 
Šilgalį), Euclid, OH; kun. An
tanas Žvinklys, La Crosse, WI;

40.00 dol. Alė Kazlauskas, 
Baltimore, MD;

35.00 dol. Charles Sable, 
Chicago, IL;

30.00 dol. Maria Krasauskas, 
Baltimore, MD; Kazimiera 
Skėrys, Chicago, IL;

20.00 dol. Edas Modestas, 
Willow Springs, IL; Vytautas 
Graužinis, Elgin, IL; Anelė 
Pietaris, Clark, N J; Modestas 
Kevalaitis, Fallbrook, CA; 
Koste Diciunas, Garland, TX; R. 
Alminauskas, Bloomington, IN; 
Eleonora Derencius, Palos Hilis, 
IL; P. Miliauskas, Chicago, IL; 
Janina Pileckas, Chicago, IL;

A.tA.
JONAS JUŠKA

Gyveno Marąuette Parko apylinkėje. Gimė Lietuvoje. 
Mirė 1994 m. rugsėjo mėn. 25 d., sulaukęs 81 metų.

Nuliūdę liko: žmona Ada, dukterys: Aušrelė Gruodienė, 
žentas Robertas, anūkai Paulius ir Robertas, anūkė Diena 
Jonės, vyras Larry, proanūkai Aleksas ir Alysa; Gražina Rim- 
kūnienė, vyras Jonas, anūkai Jonas ir Vincas; sūnus Jonas, 
marti Birutė, anūkė Aurelija; svainis Stasys Abramavičius 
ir svainė Stefa Kerulienė su šeimomis.

Velionis priklausė daugeliui lietuvių organizacijų. Buvo 
ilgametis futbolo klubo „Lituanica” darbuotojas ir „Draugo” 
bendradarbis.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, rugsėjo mėn. 28 d. nuo 
3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 29 d.
Iš laidojimo namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. 

M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulin
gos šv. Mišios 9:30 vai. ryto už jo sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę, žmona, dukterys, sūnus ir kiti giminės.

Birutė Bilvaisas, Lawton, OK;
13.00 dol. G. Sileika-Everett, 

Wiliamstown, MA;
10.00 dol. Angelą Lescinskas, 

Chicago, IL; Vanda Jautokas, 
Chicago, IL; Izidorius Tavaras, 
Merrillville, IN; Jonas Pleirys, 
Chicago, IL; Jonas Purtulis, St. 
Pete Beach, FL; Jonas Starins
kas, Belmont, MA; Birutė Raz
minas, Oak Lawn, IL; Edward 
Cizinauskas, Orland Park, IL; 
Ona Kartanas, Omaha, NE; 
Emilija Totilas, Omaha, NE, 
Gražina Liautaud, Chicago, IL; 
kun. Paul A. Gillis, Ocean 
Springs, MS; Ona Dubra, Rock
ford, IL; Gedas Drazdys, 
Omaha, NE; Elena Zelba, Chi
cago, IL; Albert Navasatis, 
Payson, AZ; R. Viliamas-Vilku- 
taitis, Cleveland, OH.

„Draugas” reiškia nuošir
džią padėką visiems savo rė
mėjams ir geradariams!

KOKIĄ PASLAPTĮ 
SAUGO ANYKŠČIŲ 

PILIAKALNIAI?
Jau penktą vasarą prie 

Anykščių tęsiasi archeologiniai 
Šeimyniškėnų (Vorutos) pilia
kalnių kasinėjimai. Mokslinin
kai įsitikinę, kad čia 13 amžiuje 
stovėjo stipriausia vidurio 
Aukštaitijos pilis. Baigiant 
kasinėjimų sezoną, buvo išban
dytas netradicinis tyrimo būdas 
— virgulės pagalba. Tai žilvičio 
šakelė, kuri laikoma rankose. 
Jos pagalba seniau buvo paren
kamos vietos šuliniui kasti.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

„Draugo” bankete ištraukti 
šie laimingieji bilietai: 500 dol. 
laimėjo Ramunė Cibaitė iš 
Lakeside, MI; 300 dol. — Aimi 
Siefert, Alsip, IL; 200 dol. — 
Sigutė Mikrut, Lake Bluff, IL; 
150 dol. — A. Stankevičius, Port 
Colbome, Ont., Canada; 100 dol. 
— Gene ir Petras Juodikiai, 
Chicago, IL G. ir P. Juodikiai 
savo laimikį paaukojo „Drau
gui”. Nuoširdus ačiū jiems ir vi
siems, dalyvavusiems šiuose 
laimėjimuose.

Akademinis Skautų Sąjū
dis šiais metais švenčia 70 metų 
veiklos sukaktį. Tai sukakčiai 
paminėti ruošiamas iškilmingas 
banketas, kuris įvyks šešta
dienį, spalio 1 d., Condesa dėl 
Mar salėje. Visi yra kviečiami 
gausiai dalyvauti. Pradžia 6:30 
vai. vak.

BALFo 50 m. veiklos jubilie
jinis seimas vyks Šv. Kazimiero 
vienuolyno auditorijoje spalio 
22-23 d., iškilmingas seimo 
užbaigimo banketas bus Oak 
Lawn „Hilton” viešbutyje. Visi 
žinome BALFo svarbą vargstan
tiems lietuviams ne tik Lietu
voje, bet ir kituose kraštuose, 
todėl ir seimas, ir ši svarbioji 
šalpos organizacija verta di
džiausio visų mūsų dėmesio.

' „Langai į Vakarus” (Win- 
dows to the West) dokumentinį 
3 valandų filmą apie Baltijos 
valstybes ruošia Cronkite, Ward 
and' Company. Konsultantu 
pakviestas JAV-Baltįjos fondas. 
Filmo serijos komentatoriumi 
bus žinomas žurnalistas Walter 
Cronkite.

x „Saulutė” dėkoja už aukas 
vargstantiems Lietuvos vai
kams: kun. dr. J. Prunskis $100, 
Elena ir Algimantas Kėželis 
$100. Ačiū! „Saulutė” 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
60089.

(sk)
x Dr. Albina Prunskienė, 

„Lietuvos našlaičių globos” 
komiteto pirmininkė, remia du 
našlaičius Lietuvoje. Be to, 
viešėdama šią vasarą Lietuvoje 
kun. V. Aukštakalniui, Viduk
lės klebonui, paaukojo dar 
$2000, kad jis galėtų prieš 
žiemą atremontuoti namus, ku
riuose gyvena jo globojami 
našlaičiai.

(sk)

x Pigiausios kelionės į Vil
nių! Geriausias patarna
vimas! Iki spalio 30d., $700; 
nuo lapkričio 1 d. — $600, į 
Kauną $570. Plius mokesčiai. 
Kreipkitės į Birutę Zalatorienę, 
TraveI Advisers Ine., 1515 N. 
Harlem f 110 Oak Park, BĮ. 
60302, tel. 708-524-2244, fax 
708-524-8422.

(sk)

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312). 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441; 

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629
Tel. 1-312-776-8700

Kriminalinė Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą

Inž. Antanas ir BALFo 
Centro valdybos pirmininkė 
Marija Rudžiai „Draugo 
bankete rengėjus pradžiugino 
ne tik savo atsilankymu, bet ir 
500 dol. auka — parama savo 
dienraščiui. Gerbiamiems savo 
mecenatams, A. ir M. Ru
džiams, tariame nuoširdų ačiū.

Pasigėrėkime rudens ir 
žiemos sezono naujausiomis ma
domis spalio 23,12 vai. d; PLC 
Lemonte „Rudens simfonija” 
madų parodoje. Gėrimai, pietūs, 
kava, saldumynai. Stalus ar pa
vienes vietas užsisakyti tel. 
708-301-4260.

Vaikų plokštelę „Zuikis 
puikis” galime įsigyti Pasaulio 
lietuvių centro krautuvėlėje ir 
„Drauge”. Plokštelės trečios lai
dos leidėjai, Irena ir Algis Gri
gaičiai, paaukojo plokšteles 
„Saulutei”, paremti vargs-

Į tančius vaikučius Lietuvoje.

Tautodailininkės Nijolės 
Dirvianskytės parodą dar 
galima aplankyti ir ateinantį 
savaitgalį — penktadienio 
vakare, šeštadienį ir sekma
dienį Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre.

Šv. Šeimos Vila — senelių 
prieglaudos namai, ruošia 
smagų pobūvį penktadienį, 
spalio 14 d., tarp 6 ir 11 vai. 
„Local 150 Hali, 6200 Joliet Rd., 
Countryside, IL. Visas pelnas 
skiriamas prieglaudos paramai. 
Informacijos teikiamos tel. 
708-257-2291.

x Dr. Aldona Valis, iš St. 
Petersburg, FL, atsiuntė metinį 
Lietuvos našlaičio globos mo
kestį ($150) ir trumpą laiškelį, 
kuriame rašo: „Būdama vasarą 
Lietuvoje,susipažinau su savo 
globojama našlaite. Tai nuo
stabi mergaitė. Esu labai lai
minga mergaite globodama”. 
Dėkojame dr. Aldonai už pini
gus ir gražius žodžius. „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x Buv. Lietuvos prezidento 

dr. Kazio Griniaus palaikų į 
Lietuvą išlydėjimas įvyks šį šeš
tadienį, spalio 1 d. 2 vai. p.p. 
(punktualiai) Balzeko L.K. mu
ziejuje. Organizacijų atstovai ir 
visa visuomenė kviečiama daly
vauti. Org. Komitetas.

(sk)

x TRANSPAK TALPIN- 
TUVAI į Lietuvą su siuntiniais 
siunčiami kas savaitę. 
Skubiems siuntiniams — air 
cargo. Pervedami pinigai dole
riais. Pasirinkimas maisto siun
tinių nuo $29 iki $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct., 
Sunny Hills, FL 32428, tel. 
904-773-3333.

(sk) j

x LEMONTE, PL centre, 
TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 arba 312- 
436-7772

(sk);

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• Vladas Žukas, „Dirvos 

bendrovė knygoms leisti. 1918- 
1940”. Išleido „Baltos lankos”, 
Vilnius, 1994 m. „Dirvos” lei
dykla priklauso prie stambiau
sių tarpukario Lietuvos 
leidyklų, daugiausia leidusi 
mokslinius vadovėlius bei kitus 
leidinius. Įkurta prieš truputį 
daugiau kaip 75 metus Adomo 
Dundzilos ir Broniaus Siručio 
pastangomis. Spaustuvė veikė 
Marijampolėje, bet knygynus 
turėjo ir kituose miestuose. 
Šioje knygoje apžvelgiama „Dir
vos” bendrovės veikla; tekstas 
suskirstytas taip: „Dirva” ir jos 
steigėjai; spaustuvė; leidykla; 
knygų prekyba ir reklama; oku
pacijos metai. Nemažai iliustra
cijų (steigėjai, spaustuvės pasta
tai, bendrovės emblemos, kai 
kurių knygų ar leidinių viršelių 
faksimilės ir kt.). Yra ir asmen
vardžių rodyklė. Tai tikrai ver
tingas leidinys, ypač besidomin
tiems darbų ir knygų leidimu.

• „Vytis”, 1994 m. liepa/rug- 
pjūtis, nr. 7(80). Lietuvos vyčių 
mėnesinis žurnalas, leidžiamas 
anglų kalba (yra teksto ir lietu
vių kl.). Redaktorius Eduardas 
V. Meilus, Jr. (P.O. Box. 17514, 
Worcester, MA 01601-7514). 
Gražiai paruoštas, iliustruotas 
ir išleistas, didelio formato, 48 
psl. žurnalas.

Vaclovas Daunoras, Lietu
vos valstybinės operos solistas, 
dabar gyvenantis Houston, 
Texas, yra Houston miesto 
operos narys. Spalio 21 d. jis 
dainuos „Rigoletto” operos 
premjeroje, kaip vienas solistų. 
Linkėtina mūsų tautiečiui 
„naujoje žemėje” kuo geriausios 
sėkmės.

x Marųuette Parko Lietu
vių namų savininkų organi
zacija ragina savo narius at
vykti į „Marųuette Park Securi
ty District” susirinkimą ketvir
tadienį, rugsėjo 29 d. 7 vai. 
vakaro „Seklyčioje”, 2711 W. 
71 st. Labai svarbu ir būtina, 
kad visi nariai dalyvautų.

x Lietuvos Dukterų drau
gija praneša, kad spalio 1 d., 
šeštadieni, 9:30 vai. ryto bus 
atnašaujamos šv. Mišios Tėvų 
jėzuitų koplyčioje už mūsų 
geradarį a.a. agr. Juozą Leką. 
Jis buvo žinomas visuomenės 
veikėjas, taurus Vilniaus krašto 
sūnus, rėmė daugelį lietuviškų 
organizacijų ir mirdamas 
neužmiršo jų savo palikime. 
Prašome visas mūsų seses, 
brolius vilniečius ir kitus, 
pažinusius a.a. Juozą Leką, 
dalyvauti Mišiose ir prisiminti 
jį savo maldose.

(sk)

x „Spindulio” taut. šokių 
grupė jau pradėjo repeticijas. 
Laukiame naujų šokėjų. Stu
dentai repetuoja sekmadieniais 
6:30 v.v. - 8:30 v.v. Jauniai 
(gimnazistai) — 5 v. p.p. - 6:30 
v.v. Pirmadieniais — vaikai 
6:30 v.v. - 7:30 v.v. Informaci
jai kreipkitės į R. Poskočimienę, 
tel. 708-301-4439.

(sk)
x Pasaulio Lietuvių dainų 

šventė Vilniuje! Tris aukštos 
kokybės vaizdajuostes „An- • 
samblių vakaras Kalnų parke” 
(liepos 8 d., trukmė 2 vai.), 
„Šokių diena Žalgirio stadione” 
(liepos 9 d., trukmė 2 vai.), 
„Pasaulio lietuvių dainų šventė 
Vingio parke” (liepos 10 d., 
trukmė 4 vai.) jau dabar galite 
užsisakyti pas International 
Historic FŪms, Ine., telefonu 
312-927-2900, raštu, arba as
meniškai atvykdami į mūsų raš
tinę, 3533 S. Archer Avė., 
Chicago, IL 60609. Vienos 
vaizdąjuostės kaina tik $20, ar
ba visų trijų $50 ir $5 už 
persiuntimą. Mes priimame če
kius ir Visa/Mastercard kredi
to korteles. Sav. Petras Berno
tas.

(sk)

— n i ........ .............. .■■■.m. i...... . ....... .„n ...i .............. . .. ..... , im» ...į

LOPŠINĖ

Vakaris jūroje saulutei 
Raudonus skruostus prausia, 
Prie debesėlio prisiglaudęs, 
Nustebęs mėnuo klauso.

Kaip lopšine žvaigždė užmigdo 
Žvaigždelę savo mažą.
Kaip krenta į vaikų sapnus 
Po sidabrinį lašą.

Gražina Ragalevičienė, 
Lietuva

MĖGSTAMIAUSIAS
UŽSIĖMIMAS

Man patinka skaityti. Aš 
daugiausia skaitau apie 
dvynukes ir saugles (naujada
ras). Vienoje serijoje aprašytas 
sauglių klubas, apie mergaites, 
kurios saugoja vaikus. Kartais 
paskaitau ir kitas knygas. Dar 
kartą noriu pakartoti, kad man 
labai patinka skaityti.

Rita Bradūnaitė

Man patinka čiuožti ir žuvis 
maitinti. Patinka ir keliauti bei 
kiti mandrūs dalykai.

Laura Šeštokaitė

Mano mėgstamiausias už
siėmimas yra menąs. Aš piešiu 
tą, ko tik žmonės mane prašo. 
Aš turiu didelį rinkinį dažų: 
markerių, spalvotų pieštukų, 
teptuką ir paprastų pieštukų. 
Aš dirbu kartu su Gintu. Mano 
labiausiai mėgstamas paveiks
las yra sniego senis.

Vytas Bradūnas

Man patinka sportuoti su ra
tukais (roller skates). Aš turiu 
porą ratuotų batų. Savo gimta
dienio proga mėgiųsiu sportuoti 
specialioje aikštėje (roller ska- 
ting rink), nes gatvėje yra nepa
togu važinėtis. Mano batai su 
ratukais yra mėlynos ir rausvos 
spalvos.

Siga Vaškytė

Visi Baltimorės Karaliaus 
Mindaugo lit. m-los mokiniai.

(„Mūsų žinios”)

PILVAS IR KOJOS

Pilvas ir kojos ginčijosi dėl 
savo galios. Kojos sakėsi tokios 
galingos esančios, kad patį pil
vą nešiojančios, o šis joms atsa
kęs:

— Betgi, bičiulės, jeigu aš 
jums maisto neduočiau, tai ir 
manęs nešioti negalėtumėte.

Taip ir kariuomenėje: nieko 
nereiškia žmonių daugybė, jeigu 
nėra sumanių vadų.

Ezopas

Lietuvių tautinis papuošalas — sto
go žirgeliai.

Piešė Gina Valaitytė 
Bostono lit. m-los mokinė

MALDA

Kaip balandis į padangę žydrią, 
Kupina su meile ir siela, 
Skriski į Dievulio širdį mielą, 
Skleisk sparnus, nes tu esi

malda.

Tu esi tokia pažeminta, kartu 
tokia garbinga.

Tartum, neverta, kartu tokia 
didi, tokia galinga.

Skleisk savus sparnus į visų 
širdį, dvasią

Ir padėk suprasti, kas tokia esi 
malda.

Deimantė Žukaitė, 13 metų, 
Indiana

KO AŠ BIJAU

Aš dabar bijau, ar galėsiu 
gerai išsimokslinti. Taip pat, ar 
gausiu gerą darbą, ar galėsiu 
gerai išauklėti savo šeimą. Ži
nau, gal nėra gerai taip galvoti, 
bet mokykloje mokytojai kartais 
primena, kad dabar yra sunku 
gauti gerus darbus ir kad tie 
darbai nėra garantuoti visam 
žmogaus gyvenimui.

Dabar aš mėginu išsirinkti ge
rą darbo sritį, kurioje yra dau
giau darbo galimybių ir kuri 
man patinka.

P. Ješmantas,
Detroito „Žiburio” aukšt. lit.

m-los abiturientas

Aš bijau viena būti naktį, kai 
labai tamsu ir nieko nėra na
muose. Kartais girdžiu triukš
mą, galvoju, kad kas nors 
viršuje vaikščioja. Tada užsi
degu visas šviesas ir man- 
pasidaro smagiau. Užsisuku 
radiją, šoku, žiūriu televiziją ar
ba kalbu telefonu.

Įleidžiu į kambarį savo abu 
šuniukus ir sėdžiu kambaryje 
visą naktį. Tada nieko nebijau.

K. Barauskaitė,
Detroito „Žiburio” lit. m-los 

mokinė. („Laisva Lietuva”)

Jauniausias stovyklautojas Kovas Žygi šių metų Rako skautų stovykloje.

TĖVA8 IR SŪNUS
(Lietuvių liaudies pasak
Seniau, nors ir mažiau būda

vo pinigų, nors viskas ir labai 
pigu buvo, bet žmonės daugiau 
pinigų susitaupydavo, negu 
dabar. Bet mirdami retai kurie 
tėvai atiduodavo vaikams, daž
niausiai žemėn užkasdavo. Tų 
laikų pinigai būdavo auksiniai, 
sidabriniai arba variniai. Bet 
slėpdavo ne bet kaip: užkeik
davo taip, kad tu ir žinosi, kad 
toje vietoje yra užkasti pinigai, 
vis tiek jų neišimsi, kol neatspė
ti, kuo jie užkeikti.

Mato vienas sūnus, kad tėvas 
labai silpnas, o pinigų neatiduo
da, nei pasako, kur jie yra. Kad 
kartais nepaliktų svetimam, ar 
žemėn neįkąstų, priėjęs ir klau
sia, kur padėti pinigai, kad pas
kui nereikėtų be reikalo ieškoti. 
Senis sako: „Kiek turėjau, tai 
jau ir atidaviau, daugiau nebe
turėsiu”. Bet sūnus žinojo, kad 
daugiau turi, mato, kad geruo
ju neišgaus, tai nutarė sekti, 
kurgi juos dės.

Vieną dieną visi susitarę išėjo 
į lauką. Bet sūnus pasiliko 
namuose ir nutarė sekti tėvą, 
ką jis darys vienas pasilikęs. 
Senukas, vienas gryčioje pasi
likęs, apsidairė, apsidairė — 
mato, kad nieko nėra. Tada tik 
strykt iš lovos, ant pečių 
užsimetė kailinukus, nagais 
atidraskė palovyje žemę, ištrau
kė katiliuką ir tuoj pro duris. 
Sūnus tyliai iš paskos. Nusku
bėjo senelis už tvarto, iškasė 
duobę, įdėjo į ją katiliuką, už
kasė jį, kad tik nesimatytų, 
užlipo ant tvoros ir šaukia: „Kas 
tą mano balsą kiek tolumo gir
dės, kad tie pinigai tiek gilumon 
nulįstų”. Kai vieną kartą taip 
sušuko, sūnus dar nieko nedarė. 
Antrą kartą — vėl nieko. Trečią 
kartą tėvas, rankomis per 
skvernus suplasnojęs suriks ir 
bus baigta. Tada sūnus su paga
liu truputį sudavė tėvui per ko
jas ir tėvas nuvirto nuo tvoros, 
nespėjęs trečią kartą užkeikti 
pinigų, Sūnus greit atkrapštęs 
žemes, išsiėmė katiliuką su 
pinigais. Paprastai užkeikimai 
buvo daromi tris kartus.

(Šį įvykį papasakojo A. Gud
jurgis, 63 metų amžiaus, iš 
Laborų kaimo, Linkuvos valsč. 
Užrašė P. Gudjurgis 1931 m. 
gruodžio mėn. 28 dieną.)

MANO VIEŠNAGĖ 
LIETUVOJE

Šiais metais aš buvau Lietu
voje. Man pasiliko daug gražių 
prisiminimų. Buvo ir juokingų 
įvykių. Kiekvieną kartą, kai 
mes buvome Vilniuje, Gedimino 
pilis buvo uždaryta. Tik prieš 
paskutinę dieną važiavome iš 
Kauno į Vilnių, kad įliptume į 
Gedimino pilies vidų.

Prie Trakų pilies aš pamačiau 
ožką; man ji buvo įdomi tuo, nes 
aš pirmą kartą savo gyvenime 
mačiau gyvą ožką.

Palangoje pataikiau į mugės 
atidarymą. Visi vaikai ten turė
jo švyrukus(?) Kad prisitai
kyčiau prie jų, aš irgi nusipir
kau.
Kaune vieną dieną lijo. Mano 

mama surado 100 litų. Mes nu
tarėme, kad Kaune lyja pini-' 
gaiš. Man Lietuva labai patiko. 

Lukas Gudinskas, Kanada

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO

1994 m. liepos 22 d., 
penktadienis

Sunku tikėti, kad jau penkta
dienis. Būrelių veikimas labai 
sklandžiai vyksta. Pranešama 
visai stovyklai, kad šį vakarą 
bus Vinco Krėvės vakaras. Sto
vyklautojai jau visą savaitę 
labai ruošėsi šiam vakarui.

Buvo numatyta suvaidinti tris 
vaidinimus. Viskas sklandžiai 
sekėsi, bet gaila, antram vaidi
nimui įpusėjus, sutemo ir buvo 
sunku matyti.

Prie prūdo vykstant trečiam 
vaidinimui, pradėjo lyti. Tikrai 
gaila, nes vadovai buvo pasi
ruošę suvaidinti lauke, suvai
dino „Gilšę” salėje.

Nepaisant kliūčių, buvo labai 
įspūdingas vakaras.
Sidabriniai Dantys, 6 namelis

Liepos 23 d. šeštadienis
Štai jau ir šeštadienis. Įsimin

tina diena. Šiandien Neringos 
gimtadienis. Dieną mes dalyva
vome šventose Mišiose. Vienas 
iš stovyklautojų, Donatas, 
priėmė Pirmąją Komuniją. Po to 
mes šventėme Neringos gimta
dienį. Buvo labai linksma. Mes 
šokome, dainavome, vaišinomės 
stovyklautojų pagamintu sūriu 
ir gira. Valgėme didelį, skanų, 
Neringos gimtadienio proga, py
ragą. Taip buvo linksma, kad 
nenorėjome eiti miegoti. 
Sidabriniai Pinigai, 8 namelis 
(Neringa, 1994 m., 25 metai)

LINKSMIAU

Senas turtingas vyras įėjo į 
senienų krautuvę. Pamatęs laz
dą su dramblio kaulo rankena, 
nusipirko. Po kiek laiko spe
cialistai jam pasakė, kad ran
kena yra plastikinė. Su ta laz
da jis vėl nuėjo į senienų 
krautuvę, kad atgautų permo
kėtus pinigus. Senienų krautu
vės savininkas jam pasakė:

— Stebuklas! Matomai dramb
lys turėjo dirbtine iltį.

* * *

Mamyte, vadinkime katinuką 
katyte, tada turėsime kačiukų.

* * *

Blogų žmonių nėra — yra tik 
nenorintys atrodyti geriau, ne
gu iš tikrųjų.

* * *

Geriau reikia gailėtis to, kas 
padaryta, o ne to, kas nepada
ryta.

SPĖKITE

1. Kokio akmens nėra vande
nyje?

2. Gale šešių lieptų atilsio vai
nikas.

3. Lauke gimęs, lauke augęs, 
namo eina gulti.

4. Tu, tėve, būk ir supūk! Pats 
aš eisiu saulutės pažiūrėti ir 
našlaičių papenėti.

5. Daug sesyčių viename lop
šyje supasi.

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS 
ATSAKYMAI

1. Akmens. 2. Perkūnija — 
griaustinis. 3. Kibirkštis. 4. Dū
mai. 5. Metai; 12 mėnesių, 4 sa
vaitės kiekviename mėnesyje.

Jaunas nebuvęs, senas nepa
liks.




