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Specialusis saugumo padalinys 
įtariamas sekęs valstybės 

vadovus 
Vilnius, gegužės 25-26 d. 

(BNS) — Šeštadienį dienraštis 
„Lietuvos rytas" pranešė, kad 
Vadovybės apsaugos departa
mento (VAD) prie VRM ope
ratyvinės tarnybos 3-sis sky
rius sekė aukščiausius Lietu
vos pareigūnus, įskaitant patį 
prezidentą. Tačiau šio sky
riaus vadovas Zigmas Slušys 
atmetė tokius kaltinimus. Jis 
dienraščiui „Respublika" tei
gė, kad jo vadovaujami penki 
darbuotojai fiziškai negalėtų 
sekti, net jei tokia užduotis 
jiems būtų skirta. 

Dienraščio teigimu, padali
nys neturi ir jokios sekimo 
technikos. 

Vienas padalinio darbuotojų 
teigė, jog pagrindinis skyriaus 
uždavinys — rinkti ir anali
zuoti informaciją apie organi
zuotąjį nusikalstamumą, ap
saugoti valstybės vadovus nuo 
galimų pasikėsinimų, išaiš
kinti nusikaltėlių ir VRM pa
reigūnų ryšius. 

Anot pareigūno, nepasiten
kinimas jų veikla kilo grei
čiausiai todėl, kad niekas 
nežinojo, kuo skyrius užsiima, 
nes niekam nepateikdavo ata
skaitų. 

1997 metais Vidaus reikalų 
ministro patvirtinti skyriaus 
nuostatai numato, kad sky
rius vykdo tik vidaus reikalų 
ministro ir Seimo pirmininko 
nurodymus. Tačiau tiek kon
servatoriai, tiek skyriaus va
dovas neigia, kad buvo sekami 
aukšti valstybės pareigūnai. 

Prezidentas Valdas Adam-
. kus pirmadienį paprašė Gene
ralinę prokuratūrą ištirti, ar 
parengiant ir įgyvendinant šio 
skyriaus nuostatus, nepažeisti 
įstatymai. 

VR ministro 
pasitraukimas turėjo 

paslėpti skandalą 
LDDP vadas Česlovas 

Juršėnas vidaus reikalų mi
nistro Vidmanto Žiemelio atsi
statydinimą sieja su iš
aiškėjusiais faktais apie ga
limą aukščiausių valstybės pa
reigūnų sekimą. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį jis teigė nesuprantąs, 
kodėl V. Žiemelis atsistatydi
no tik dabar, nors jau seniai 
buvo smarkiai kritikuojamas. 

Jis spėjo, kad V. Žiemelis 
buvo „paaukotas", siekiant 
išvengti didesnio skandalo 
arba norint „išsaugoti svar
besnį" asmenį — Seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį. 

Valdžios rietenos 
palankios nusikaltėlių 

pasauliui 
Seimo narė Kazimiera Prun

skienė mano, jog pastaruoju 
metu padažnėję valstybės pa
reigūnų tarpusavio santykių 
aiškinimaisi atitraukia val
džios dėmesį nuo aktualių 
problemų. 

Spaudos konferencijoje an
tradienį komentuodama pra
nešimus apie galimą aukš
čiausių valstybės pareigūnų 
sekimą, ji nenorėjo katego
riškai tvirtinti, jog VAD atliko 
neteisėtus veiksmus, tačiau 
priminė, jog dar 1991 m. 
tuometinė vadovybės saugumo 
tarnyba turėjo įgaliojimus sek
ti. 

Parlamentarė įsitikinusi, 
kad galimas tokios tarnybos 
egzistavimas yra necivilizuo
tas ir Konstitucine prasme ne
teisėtas reiškinys, liudijantis 

prastą „valdančiosios partijos 
ir valdžios politinę ir morali
nę" sveikatą. 

K. Prunskienė mano, kad 
valdančiajai daugumai nepri-
klausiančios partijos turėtų 
kuo skubiau įkurti koordina
cini komitetą, kuris reaguotų į 
panašias politines krizes bei 
kitokias problemas. 

Buvęs ministras nespėjo 
patvirtinti skyriaus 

nuostatu 
Atstatydintas buvęs reikalų 

ministras Vidmantas Žiemelis 
užtikrino, kad VAD 3-iojo sky
riaus darbuotojai jokiu būdu 
negalėjo asmeniniais ar poli
tiniais tikslais piktnaudžiauti 
tarnyba, tačiau sutinka, kad 
reikėjo keisti šio skyriaus 
nuostatus. 

Jis antradienį sakė, kad jau 
buvo parengęs naujus nuosta
tus, kaip to reikalavo premje
ras Gediminas Vagnorius savo 
gegužės 15 d. nutarimu. Kaip 
skelbiama antradienį išpla
tintame Vyriausybės spaudos 
tarnybos pranešime, premje
ras nurodė ministrui V. Žie
meliui „pakeisti Vadovybės 
apsaugos departamento 3 sky
riaus neteisėtus nuostatus ir 
užtikrinti, kad šio departa
mento skyriai būtų naudojami 
tik įstatymų numatytoms 
funkcijoms vykdyti". Nuosta
tai turėjo būti pakeisti iki šių 
metų birželio 1 d. 

Buvęs ministras V. Žiemelis 
negalėjo tiksliai atsakyti, ar 
buvo pakeistas ir kaip buvo 
pakeistas 4-asis punktas, pa
gal kurį skyrius „vykdo Seimo 
pirmininko" pavedimus, ta
čiau pabrėžė, kad nors tokia 
nuostata ir kelia abejonių, ji 
yra įrašyta ne tik 3-iojo sky
riaus nuostatuose, bet ir ben
druose Vadovybės apsaugos 
departamento nuostatuose, 
kurie yra patvirtinti Seimo. 

V. Žiemelis užtikrino, kad 
VAD 3-iojo skyriaus darbuoto
jai be jo sutikimo negalėjo 
užsiimti jokia specialia veikla, 
todėl negalėjo ir asmeniniais 
politiniais tikslais piktnau
džiauti tarnyba. Jie net nesi
naudojo specialiųjų tarnybų 
informacija, nes tai galėjo da
ryti tik gavę ministro suti
kimą. 

Antradienį vyriausybės su
daryta teisėsaugos institucijų 
atstovų komisija įpareigota 
per mėnesį pateikti išvadas 
prezidentui, Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitetui bei vy
riausybei. Komisija turi atsi
žvelgti į Generalinės proku
ratūros, Saugumo departa
mento, Specialiųjų tyrimų tar
nybos prie VRM atliekamų 
tarnybinių tyrimų bei kitus 
duomenis, o prireikus — atlik
ti patikrinimus kai kuriose 
VRM pavaldžiose tarnybose. 

Seimo pirmininkas 
neliepęs nieko sekti, 

tik „pasidomėti" 
Ryga, gegužės 26 d. Lietu

vos Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis pareiškė nie
kam ir niekuomet nedavęs nu
rodymų ką nors sekti, bet pri
pažino prašęs kompetentingų 
tarnybų patikrinti kai kuriuos 
asmenis. 

„Prašiau patikrinti, ką jie 
kalba, ir ar turi ginklų", spau
dos konferencijoje Rygoje sakė 
V. Landsbergis, tačiau atsisa
kė nurodyti pavardes ar parei
gas tų asmenų, kuriais jis pra-

400 NATO politikų ruošiasi 
atvykti į Lietuvą 

Vatikanas, gegužės 18 d. Popiežius Jonas Paulius II savo bibliotekoje, kur paprastai priima garbingus svečius, 
susitiko su oficialaus vizito į Italija atvykusiu Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi. Valdas ir Alma Adamkai, 
lydimi Lietuvos ambasadoriaus prie Šventojo sosto ir Malto- ordinui Kazio Lozoraičio, pasveikino Šventąjį Tėvą 
78-ojo gimtadienio proga bei padovanoja paauksuotą ir pasidabruotą dekoratyvine lentelę;, kurioje pavaizduoti 
Vilniaus Aušros vartai. Popiežiui ši dovana priminėjo kelionę į Lietuvą 1993 metais. Lietuvos prezidentas malo
niai pakvietė Joną Paulių II kitąmet numatytos kelionės į Lenkiją metu nors trumpam užsukti į Lietuvą. 

Nuotr.: Popiežius Jonas Paulius II (antras iš kairės) priima Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus, jo žmonos 
Almos ir Lietuvos ambasadoriaus prie Šventojo sosto Kazi6 Lozoraičio (pirmas iš dešinės) atvežtą dovaną. 

L'Osservatore Romano nuotr. 

Vilnius, gegužės 26 d. 
(Elta) — Lietuvos Seimo dele
gacijos siūlymu, 2001 m. Šiau
rės Atlanto Asamblėjos sesija 
bus surengta Vilniuje. Tam 
pritarta Šiaurės Atlanto 
Asamblėjos pavasario sesijoje 
Barcelonoje (Ispanija), prane
šė Eltai Seimo spaudos tarny
ba. 

Dėl teisės surengti di
džiausią NATO valstybių par
lamentarų forumą su Lietuva 
varžėsi Bulgarija, Slovėnija ir 
Makedonija. Baltijos valstybių 
regione tai bus didžiausias po
litinis renginys nuo 1990 me
tų. 

Šiaurės Atlanto Asamblė
jos Gynybos ir saugumo komi
tetas gerai įvertino Seimo de
legacijos parengtą pranešimo 
projektą apie Lietuvos indėlį 
kuriant ir stiprinant Baltijos 
regiono pastovumą ir saugu
mą. 

Birželio 8-10 d. Lietuvoje 
lankysis Šiaurės Atlanto 
Asamblėjos Gynybos ir saugu
mo komiteto delegacija, kuri 
įvertins valstybės gynybos pa
jėgumą ir bendrą politinę si
tuaciją. Po vizito bus galutinai 

suredaguotas minėto praneši
mo tekstas, kuris oficialiai bus 
patvirtintas Šiaurės Atlanto 
Asamblėjos rudens sesijoje 
Edinburge. 

Šiaurės Atlanto Asamblėjos 
sesijos darbe Barcelonoje daly
vavo NATO Generalinis sekre
torius Javier Solana, NATO 
Karinio komiteto pirmininkas 
generolas Klaus Naumann, Is
panijos vyriausybės ir parla
mento vadovai, žymus politi
kos specialistas Zbigniew 
Brzezinski. Pastarasis pabrė
žė, kad kitas NATO plėtros 
etapas turi būti greitas ir nea-
pimantis daug valstybių, ta
čiau, turi vykti dviem — pietų 
ir šiaurės — kryptimis. Tai 
gali būti dvi valstybės iš pietų 
ir viena iš šiaurės. Kandidatai 
į NATO, jo nuomone, turi būti 
kviečiami ne grupėmis, o taip 
pat kaip ir į Europos Sąjungą 
— individualiai kviečiant ge
riausiai pasirengusius. 

Lietuvos Seimui Šiaurės At
lanto Asamblėjoje atstovavo 
Seimo nariai Vytautas Dudė
nas (delegacijos vadovas), 
Audronius Ažubalis ir Gedimi
nas Kirkilas. 

Lietuvai reikia vieningos 
valdžios 

Vilnius, gegužės 25 d. mininko, tas jėgas šiuo metu 
gąsdina artėjanti atsakomybė 
už valstybės turto ir santaupų 
išgrobstymus beįkai kurių an
tikorupcinių stuktūrų veikla. 

Nepamirštinas, pasak V. 
Landsbergio, ir Lietuvos tarp-

Ministras pirmininkas 
„drebina" valstybę 

(Elta) — Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio nuomo
ne, ar Lietuvą sėkmingai 
grumsis su nusikaltėliais ir 
žengs vakarietiškų demokra
tijų link, priklausys ir nuo po
litinių partijų bei valdžios 
grandžių konsolidacijos, pažy
mima pirmadienį išplatintame 
pareiškime „Apie valdžios 
konsolidacijos būtinybę". 

1998 metais, pasak Seimo 
pirmininko, virš Lietuvos ir 
Lietuvoje kryžiuojasi itin daug 
didelių politinių ir kriminali
nių interesų. Narkobiznis ir 
alkoholio kontrabanda, pros
titucija ir neteisėtas žmonių 
gabenimas reiškia, anot jo, 
didžiulis neteisėtus pelnus ir 
nusikalstamų organizacijų pa
stangas įsigalėti, taigi val
stybės griovimą. 

„Nėra jokio pagrindo many
ti, kad buvusios komunis
tinės ir KGB struktūros, 
randančios naujų priedangos 
ir veiklos formų, taip pat visi 
propagandiškai platinantieji 
sovietinių laikų pasiilgimą, 
yra už demokratinę Neprik
lausomą Lietuvą, už jos jun
gimąsi \ Europos Sąjungą ir 
Šiaurės Atlanto Aljansą", 
pažymi V. Landsbergis. 

Nurodytoms kriminalinėms 
organizuotoms jėgoms paran
kesnė, jo nuomone, silpna vie
niša valstybė, graužiama pa
reigūnų ir institucijų kon
kurencijos bei tarpusavio ne
pasitikėjimo. Pasak Seimo pir
šęs pasidomėti Vadovybės ap
saugos departamento 3-iojo 
skyriaus. 

V. Landsbergis pabrėžė, 
kad, pagal minėtos tarnybos 
nuostatus, Seimo pirmininkas 
gali duoti tokius nurodymus. 

Lietuvoje kilusi triukšmą 
dėl VAD 3-ojo skyriaus veiklos 
V. Landsbergis aiškino susti
printa kova prieš organizuotą 
nusikalstamumą, Generalinės 
prokuratūros atnaujintais di
delių finansinių bylų tyrimais 
ir pertvarkymais vidaus rei-

. kalų sistemoje, kurie „sukėlė 
įtampą". 

tautinis politinis kontekstas. 
„Didelis Rytų kaimynas vis 
dar nepajėgus spręsti savo vi
dinių problemų. Jo reakcingoji 
politinio elito dalis norėtų 
nukreipti žmonių dėmesį į 
išorę ir savo ruožtu mėginti 
atgauti strategines Baltijos 
dominijas", — teigia V. Lands
bergis savo pareiškime. 

Pagerbtas už Lietuvą kovojusio 
amerikiečio atminimas 

Vilnius, gegužės 26 d. 
(BNS) — Konservatoriams 
simpatizuojantis dienraštis 
„Lietuvos aidas" apkaltino mi
nistrą pirmininką „valstybės 
drebinimu", kurio vėliausia 
išraiška buvo triukšmingas vi
daus reikalų ministro Vid
manto Žiemelio atstatydini
mas. 

Be to, dienraštis verčia atsa
komybę konservatorių valdy
bos pirmininkui G. Vagnoriui 
už partinės vienybės skal
dymą bei konkurenciją su par
tijos ir Seimo pirmininku Vy
tautu Landsbergiu. 

„Neabejotina, kad G. Vag
norius vis mažiau pasitiki 
savo partija. Vyriausybėje vis 
mažėja ministrų konservato
rių". „G. Vagnorius pats be 
partijos lipdosi kažkokią 
savąją specialistų komandą, 
kurios partinės ideologinės 
nuostatos neaiškiai išplautos", 
pažymina „Lietuvos aido" re
dakcijos skiltyje. 

Laikraštis primena, kad 
būtent G. Vagnorius atsivedė į 
vyriausybę LDDP narį sveika
tos apsaugos ministrą Min
daugą Stankevičių bei nepar-

* Premjeras Gediminas 
Vagnorius paprašė Valdymo 
ir savivaldybių reikalų minis
terijos per savaitę paruošti vy
riausybės sprendimo projektą, 
kuris numatytų konkrečių vi
ceministrų atsakomybę už Vy
riausybės programos įgyvendi
nimą. Nutarime projekte taip 
pat privalu numatyti minis
terijų sekretorių atsakomybę 
už įstatymų ir kitų teisės aktų 
vykdymo tvarko- aiškumą, už
kertant kelią biurokratizmui, 
piliečių teisių suvaržymui bei 
korupcijai. <BNS> 

tinį vidaus reikalų ministrą 
Stasį Šedbarą. 

Dienraštis taip pat abejoja, 
ar premjeras pagrįstai pikti
nosi Vidaus reikalų ministeri
jos kadrų politika, kur i buvo 
įvardyta kaip viena oficialių 
priežasčių keisti ministrą Vid
mantą Žiemelį, bei VRM ope
ratyvininkų veikla. 

„Kitų valstybės s t ruktūrų 
vadovai neabejoja, kad be G. 
Vagnoriaus palaiminimo į 
ministeriją nepateko nė vie
nas aukštesnis pareigūnas", 
rašo „Lietuvos aidas". 

„Sunku patikėti, kad be 
premjero žinios ministerijoje 
galėjo veikti kokia nors slapta 
struktūra, sekusi... ne t patį 
premjerą", rašo dienrašt is . 

Vašingtonas, gegužės 26 d. 
(Elta) — Kaip pranešė Lietu
vos ambasada Vašingtone, 
Jungtinėse Valstijose, Arling-
tono kapinėse, pirmadienį pa
žymint Atminimo dieną, buvo 
pagerbtas už Lietuvos neprik
lausomybę kovojusio leitenan
to Samuel J. Harris atmini
mas. 

1919-1920 metais kuriantis 
Amerikiečių brigadai, į tarny-

* Vyriausybė pakeitė ir 
papildė žemės ūkio garan
tijų fondo veiklos nuostatus. 
Dabar numatyta pailginti ga
rantijos terminą nuo 5 iki 12 
metų, kad ūkininkai galėtų 
pasinaudoti ilgalaikiais Pa
saulio banko kreditais. Ūki
ninkams taikant lengvatines 
kreditavimo sąlygas, numaty
ta teikti 80-100 proc. garantiją 
už ūkininko imamą paskolą. 
Nuo šiol garantijos dydis ne
bus siejamas su nuosavos že
mės plotu, tačiau numatyta, 
kad garantija negali būti di
desnė negu 400,000 litų, o 
bendra garantijų suma vie
nam ūkininkui, bendrovei 
arba bendrijai — ne didesnė 
kaip 600,000 litų. ,Eiu, 

Kanadiečiai padės lietuviams 
tirti sovietmečio genocidą 
Vilnius, gegužės 26 d. darbiavimą ieškant sovietinio 

(Elta) — Lietuva tikisi, kad 
netrukus Lietuvos teisėsaugos 
pareigūnai pradės bendradar
biauti su Kanados kolegomis, 
tirdami ne tik nacių okupaci
jos laikotarpio karo nusikalti
mus, bet ir sovietmečio genoci
dą. Ši tema buvo aptarta ant
radienį Seime įvykusiame Na
cionalinio saugumo komiteto 
(NSK), Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos centro 
atstovų susitikime su Kana
dos Teisingumo departamento 
Nusikaltimų žmoniškumui ir 
karo nusikaltimų skyriaus pa
reigūnais. 

Lietuva jau yra pasirašiusi 
su Kanada sutartį dėl bendra
darbiavimo tiriant n^ciu ko
laborantų bylas, tačiau netru
kus ši sutartis turėtų boti pa
pildyta į ją įtraukiant bendra-

genocido vykdytojų. 
NSK pirmininko pavaduoto

jas Algis Kašėta pabrėžė, kad 
Kanados genocido tyrimo cen
tras buvusių Lietuvos gyven
tojų dalyvavimą nacių vykdy
tame genocide tiria gana ob
jektyviai, o iš valstybės depor
tuoja tik esant rimtam pagrin
dui. „Tuo tarpu JAV tarnyba 
šias problemas sprendžia pa
viršutiniškai, ir buvo ne vie
nas atvejis, kai medžiaga pasi
rodydavo per silpna baudžia
majai bylai iškelti", teigė jis. 

Susitikime Lietuvos atsto
vai prašė Kanados pareigūnų 
konsultacijų atskiriant karo 
nusikaltėlius nuo paprastų 
pabėgėlių. Baiminamasi, kad 
Lietuvoje prieglobsčio gali ieš
kotis Jugoslavijos karo nusi
kaltėliai. 

bą Lietuvoje stojo JAV kari
ninkai, tarp kurių buvo ir lei
tenantas S. Harris. Į Lietuvą 
jis atvyko 1919 m. ir dalydavo 
kovose su bermontininkais. 
1920 m. vasario 23 d. sukilė
liai sužeidė leitenantą S. Har
ris, kuris kitą dieną mirė. Ne
trukus jo palaikai buvo išga
benti iš Lietuvos ir palaidoti 
Arlingtono kapinėse. 

Prie leitenanto S. Harris 
kapo surengtoje ceremonijoje 
dalyvavo Lietuvos ambasado
rius Stasys Sakalauskas, JAV 
Lietuvių bendruomenės tary
bos prezidiumo pirmininkas 
Donatas Skučas, bendruome
nės nariai, ambasados parei
gūnai. 

Gynybos atašė JAV majoras 
Valdemaras Sarapinas ir Va
šingtono Lietuvių bendruome
nės pirmininkas Viktoras Na
kas susirinkusiems tautie
čiams pasakojo apie šio ameri
kiečių karininko tarnybą ir 
kovas Lietuvoje. Buvo pasi
džiaugta atgimusia tradicija 
lankyti kovotojo už Lietuvos 
laisvę amžinojo poilsio vietą. 

Tylos minute pagerbus lei
tenanto S. Harris atminimą, 
jo kapas buvo papuoštas gėlė
mis. 

Pirmadienį Lietuvos gyny
bos atašė majoras V. Sarapi
nas su žmona Vyte dalyvavo 
JAV valdžios institucijų bei 
kariškių surengtose iškilmėse, 
kurios buvo skirtos Atminimo 
dienai paminėti. Šių iškilmių 
kulminacija — Arlingtono ka
pinėse surengta ceremonija, 
per kurią JAV prezidentas 
Bill Clmton padėjo gėlių vaini
ką prie Nežinomojo kareivio 
kapo ir pasakė kalbą. 

KALENDORIUS 

Gegužės 27 d.: Šv. Augusti
nas iš Canterbury. vyskupas 
(mirė 604 m.); Genadijus, Bru
nonas, Neringa, Žymante. 
1917 m. Petrapilyje buvo įs

meigtas Lietuvių Seimas. 
Gegužės 28 d.: Justas, Jo-

girdas, Rima. 1995 m. Hove. 
Anglijoje, mire poetas Vladas 
Šlaitas. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. gegužės 27 d. 

SKAUTYBĖS 
w KELIAS 

^ODIS^* Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LIETUVOS SKAUTUOS TARYBOS 
PIRMININKO PRANEŠIMAS 
Pranešimas LR Seimo ir LB Komisijai 

( Tęsinys ) 
Tuntai, draugovės 

jau būtų atskiri padaliniai, ir 
taip vaikas, kuris jau gali atei
ti i skautų organizaciją (grįžtu 
prie finansininko pavyzdžio), 
būdamas šešerių ar septyne
rių metų, skiltyje tvarko visus 
finansinius reikalus. Ūgtelėjęs 
draugovėje, tai yra jau dides
niame rate, kuriame būna nuo 
14 iki 70 narių, jis taip pat 
tvarko finansinius reikalus. 
Tuntas, tai jau nuo 100 iki 
300 narių. Šiuo metu mes Lie
tuvoje turime tuntų iki 500 
narių. Čia finansinė apskaita 
kur kas didesnė. 

Taip pakopų laipteliais vai
kas ugdomas, kol jis pasiekia 
aukščiausiąjį lygį. Tai yra Lie
tuvos skautų taryba, ir jis jau 
daugelyje sričių (aš jums pa
teikiau tik vieną pareigybę) 
turi įsigijęs labai daug patir
ties, kaip dirbti, kaip prisitai
kyti, kaip gyventi mūsų visuo
menėje. Skautų sąjūdis, Lietu
vos skautai turi gerai išvys
tytą trijų lygių specialybių sis
temą. Yra daug specialybių ir 
kiekvienoje amžiaus grupėje 
vaikai įsisavina šitas specia
lybes. 

Skautai turi savo atributiką: 
uniformas, ženklus, apdova
nojimus, medalius ir ordinus, 
vyresniškumo laipsnius. Iš es-
, mis* organizacijoje yra visos 
tos ugdomosios savybės, prie
monės, kurias turi valstybė. 

Organizacijos veikloje yra 
puoselėjamos tautos tradici
jos, sveikas gyvenimo būdas, 
ugdomas patriotiškumas, do
rovė, sąžiningumas. Skautiš
ka mokykla, ugdymas ir veik
la sukuria skautiškos moralės 
gyvenimo būdą ir kartu šitos 
moralės asmenybę. 

Apie skautų įsikūrimą, 
skautų judėjimą, vystymąsi 
pasaulyje ir Lietuvoje jau bu
vo kalbėta. Aš tik noriu pasa
kyti, kad 1940 m., kada Lietu
voje buvo uždraustas skautų 
judėjimas, didžioji dalis skau
tų vadovų pasitraukė į užsie
nį. Daug vadovų žuvo čia, Lie
tuvoje, gindami Lietuvos ne
priklausomybę. Dalis vadovų, 
kurie išliko per tą tarybinį lai
kotarpį, dirbo ir gyveno pagal 
skautų principus ir metodus. 
Tuos principus ir metodus 
daugelis jų pritaikė mokyk
loje, daug šitų principų ir me
todų buvo išsaugota turistų 
judėjime. 

1989 m., kai Lietuvoje buvo 
atkurtas skautų judėjimas, jį 
atkūrė šitie žmonės, kurie tą 
visą tarybinį laikotarpį gyve
no pagal skautų moralės prin
cipus. Aišku, atkūrus judėji
mą atsirado ir pakeleivių, ku
rie jau daugelį metų negyveno 
pagal šituos principus, o atėjo 
į organizaciją prisiminę, kad 
kažkada jie truputėlį prijautė 
skautams. Tas laikotarpis Lie
tuvos skautams buvo tikrai 
sunkus, nes valstybėje nebuvo 
nusistovėję daugelis juridinių 
nuostatų — organizacijų regis
travimas, skirstymas, pirmai
siais metais buvo ir neigiamas 
valdžios institucijų požiūris. 
Dar 1988 m. buvo tuometinis 
švietimo ministro nurodymas 
neleisti mokyklose vystyti 
skautų judėjimo. Reikia pri
pažinti, kad ir šiandien dauge
lis mokyklų vadovų dar vado
vaujasi šita nuostata. 

Manau, kad kalbos apie su
siskaldymą skautų judėjime 

šiandien jau nėra aktualios. 
1996 m. įvykęs Vienybės suva
žiavimas iš esmės sujungė vi
sus skautų vadovus, kurie dir
bo pagal skautų principus ir 
metodus. Į Lietuvos skautų ju
dėjimą integravosi rusų skau
tai. Šiuo metu vedamos dery
bos su Lietuvos lenkų skau
tais, kurie, kaip Lietuvos vals
tybės piliečiai, turi arba inte
gruotis į Lietuvos skautų ju
dėjimą, arba su jais turi būti 
pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis, kurioje jie aiškiai įsi
pareigotų, kad ugdo jaunimą, 
rengia kaip Lietuvos piliečius. 

Veikianti Europos skautų 
organizacija Klaipėdoje turi 
tik 50 narių. Tai yra vienas 
nedidelis mūsų Lietuvos skau
tų vienetas. Šitos organizaci
jos nepripažįsta pasaulinis 
skautų judėjimas, nes jie iš
kreipia kai kuriuos pagrindi
nius skautų judėjimo princi
pus. Yra Lietuvos skautų są
junga, kurioje mes nežinome 
kiek yra narių, bet manome, 
kad ten bus 200, ne daugiau 
narių. 

Savaime aišku, kad norma
liai skautų veiklai vystyti vis 
dėl to reikia paramos. Šiuo 
metu veikla yra vystoma re
miantis tomis lėšomis, kurias 
gauname iš nario mokesčio, iš 
pasaulinio biuro pagalbos, 
taip pat dalyvaujant socializa-
cijos ir prevenciniuos projek
tuose. Šitie projektai, mūsų 
manymu, iškreipia daugelį 
skautų principų, Pavyzdžiui, 
socializavimo projektas, kur 
vaikams už poilsį, stovyklavi
mą yra skiriamas visiškas iš
laikymas tiems, kurie patenka 
į socialiai remtinų grupę. Tą 
grupę apibrėžia riba, nuo ku
rios jau vaikai yra remiami, 
bet realiai lieka neremiami tie 
vaikai, kurie iš tikrųjų gyvena 
labai sunkiomis sąlygomis. Jie 
jau visiškai valstybės nėra re
miami pagal šitą programą. 
Išeina nelygiavertis rėmimas, 
nes realiai vaikų ekonominė 
būklė yra tokia pati, tačiau 
vieniems yra skiriama poil
siui, kitiems ne. Todėl mes, 
Lietuvos skautų vadovai, tu
rime daug problemų. Mes esa
me priversti nerodyti vaikams 
realios padėties, kad jų nesu
priešintume. Todėl mes nori
me atkreipti dėmesį, kad turė
tų būti remiami ir tie vaikai, 
kurie nepatenka į socialiai re
miamų grupę. 

Dabar ko, mūsų manymu, 
reikia, kad Lietuvos skautai 
galėtų visiškai vystyti savo 
veiklą? Pirmiausia reikia ma
terialinės bazės. Šiuo metu 
Lietuvos skautus paremtų 
daugelis kitų šalių skautų or
ganizacijų, bet jų yra gana 
griežtas reikalavimas — Lie
tuvos skautai turi turėti kaip 
nuosavybę nors labai skur
džius pastatus ar stovykla
vietes, o jas tada padėtų 
įrengti kitų Šalių skautai. Jei
gu mes neturime nuosavybės, 
jie nenori investuoti į Lietuvą 
pinigų, tai yra padėti Lietuvos 
skautams. 

Mums šiuo metu labai reika
lingos patalpos centrinei orga
nizacijos būstinei, nes tik ta
da būtų įmanoma pagerinti 
organizacijos veiklą ir visų 
narių ugdymą. Tada Lietuvos 
skautija galėtų dalyvauti tarp-
tauniuose projektuose, priimti 
svečius iš pasaulinių skautų 
biurų ir kitų Salių. Čia įeitų ir 

„Aušros Vartų"/,,Kernavės" tunto sueigoje mamytėms dainuoja „Saulučių" ir „Dubysos" draugovių paukštytės. 

MOTINOS DIENA WORCESTER, MA 
Gegužės 10 d. — Motinos 

dieną, po 10 vai. r. šv. Mišių 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, da
lyviai rinkosi į parapijos salę, 
kurioje skautės ir skautai su
ruošė kuklų Motinos dienos 
minėjimą. Už gyvas ir miru
sias motinas Mišias užprašė 
LRK Moterų sąjungos narės, 
Mišiose jos dalyvavo organi
zuotai, vilkėdamos tautiniais 
drabužiais. 

Minėjimą pradėjo s. Elena 

pakviestas v.s. fil. Petras Mo
lis skautų vardu palinkėjo vi
soms motinoms gražaus gyve
nimo ir sveikatos. Apibūdino 
motinos reikšmę vaiko ir žmo
gaus gyvenime. Tuntininkė 
v.s. Irena Markevičienė pas
kaitė eilėraštį „Motinos die
noje", kurio mintimis nukėlė į 
vaikystę, kada motina buvo 
visų rūpesčių užtarėja ir pa
guoda. Pakviesta, Worcesterio 
116 Vyčių kuopos pirmininkė 

Černienė sveikindama mamy- Vivian Rodgers Vyčių vardu 
tes ir močiutes, linkėdama iš- pasveikino mamas, padėkojo 
tvermės, stiprybės, sveikatos skautėms, kad ji galėjo prisi
auginant vaikus. Pakvietė pa- dėti prie šio minėjimo ir pas-
garbiai nulenkti galvas ir pri
siminti Lietuvos partizanų 
motinas, kurios paaukojo savo 
sūnų ir dukrų gyvybes dėl 
Tėvynės laisvės. Ji paskaitė 
eilėraštį „O, Motina". 

Skautės, visoms minėjime 
dalyvaujančioms mamytėms, 
močiutėms ir moterims, jas 
pagerbdamos, įteikė po raudo
ną gvazdiko žiedą. Žodį tarti 

kaitė B . Brazdžionio eilėraštį 
„Šauksmas". 

Baigiant šią kuklią progra
mą, Elena Černienė padėkojo 
visiems atsilankiusiems ir pa
kvietė pasivaišinti sesių Ire
nos Markevičienės, Elenos 
Nalivaikaitės ir Reginos 
Pranckevičiūtės paruoštais 
užkandžiais ir kavute. 

sJ2.Č. 

mokomųjų seminarų vado
vams organizavimas Lietuvo
je, ne tik Lietuvos vadovams, 
bet ir kitų gretimų valstybių 
skautų vadovams. Savaime 
aišku, šitoje būstinėje labai 
reikia patalpų skautiškai bib
liotekai ir skautiškam archy
vui, nes šiandien ir bibliotekos 
ir archyvai mūsų vadovų na
muose. Reikalingos patalpos 
apskričių būstinėms įrengti. 
Mes esam įsitikinę, kad apsk
rityje turi būti patalpos, ku
riose mes galėtume turėti ma
žesnes bibliotekėles, archyvus, 
kad visa veikla galėtų norma
liai plėtotis. Savaime aišku, 
kad mūsų tikslai būtų įgyven
dinami, mums reikalingos sto
vyklavietės. Mūsų skaičiavi
mais, geriausiai būtų turėti 
kiekvienam regioniniam kraš
te po vieną stovyklavietę. Prie 
Kauno marių būtų tinkama 
stovyklavietė, priklausiusi Ja
nonio popieriaus fabrikui, kuri 
tinkama jūrų skautijai plėtoti, 
ir apskritai skautijai plėtoti. 
Labai tinkama stovyklavietė, 
kuri kažkada ir buvo skautų 
reikmėms gauta iš tarybinių 
kariškių, bet kadangi Lietuvos 
skautija neturėjo juridinės 
registracijos, šitą stovyklavie
tę pasiėmė Palangos savival
dybė, ir šiandien ji yra jau ju
ridinis savininkas ir nenori 
Lietuvos skautijai atiduoti ši
tos stovyklavietės. Labai svar
bi stovyklavietė yra Nemu-
naitėje, Alytaus rajone, kurią 
išsaugojo skautai, ateitininkai 
ir katalikiškosios Lietuvos 
jaunimo organizacijos bendro
mis pastangomis. Mūsų tu
rimomis žiniomis, tai yra vie
nintelė stovyklavietė, kuri 
Lietuvoje galės priimti 2 ir 
daugiau tūkstančių stovyklau
tojų, nes Lietuvos skautija 
šiais metais rengia Tautinę 
stovyklą, skautų įkūrimo 80-
mečiui paminėti. Mes kitos 
stovyklinės bazės jau niekur 
neradome. Todėl manom, kad 
šios stovyklavietės išsaugoji
mas yra svarbus ne tik Lietu
vos skautijai, bet ir kitoms 
jaunimo organizacijoms, ku
rios ateityje norės rengti di
džiules stovyklas. Aišku, vie
na stovyklavietė turi būti 
Aukštaitijos regione, kad būtų 
taupomos lėšos, nereikėtų vai

kams važinėti, keliauti per vi
są Lietuvą stovyklaujant. 

Savaime aišku, kad nuola
tiniams užsiėmimams drau
govėse, kurie dažniausiai 
glaudžiasi mokyklose, reika
lingos nors nedidelės patalpos. 
Sovietmečiu kiekvienoje mo
kykloje pačios geriausios pa
talpos iš esmės būdavo duoda
mos pionierių kambariams, o 
šiandien Lietuvos skautijos 
padaliniai daugelyje mokyklų 
net mažiausio kambariuko ne
gali išsireikalauti. Savaime 
aišku, reikalinga ir finansinė 
parama. Didžiulė parama bū
tų ne pamokinių valandų sky
rimas mokyklose skautų vado
vams, kai kuriose mokyklose 
direktoriai skiria, kai kuriose 
neskiria. Būtų gerai, kad būtų 
skiriama vis dėl to lėšų ir or
ganizacijai administruoti, nes 
normaliai organizuoti darbą 
be keleto etatinių darbuotojų 
yra neįmanoma. Juk gaunama 
metodinė medžiaga iš kitų val
stybių, iš pasaulinio biuro yra 
anglų kalba. Ją reikia išversti, 
pritaikyti pagal mūsų lietu
viškas tradicijas, papročius ir 
taip įgyvendinti ugdymo siste
moje. Reikia lėšų ir kancelia
rinėms išlaidoms, literatūros, 
spaudos leidiniams, kompiu
teriams įsigyti, dauginimo 
technikai ir kitiems reika
lams. Valstybės mes prašom 
skirti nors keletą stovykla
viečių, skirti keletą patalpų, 
kad būtume juridiniai naudo
tojai, o visu kitu mums žada 
padėti skautai iš kitų šalių. 

Dabar noriu trumpai pa
kalbėti apie tai, ką reikėtų da
ryti Lietuvoje, kad neatsirastų 
dubliuojančių organizacijų, tai 
tos organizacijos, kurios atlie
ka tokią pat veiklą, kaip ir pa
grindinės organizacijos. Kal
bėsiu apie skautiškas. Skau
tiškų organizacijų atžvilgiu, o 
ir kitų organizacijų atžvilgiu 
tikslingiausia yra vadovautis 
pasaulinio biuro nuostatomis. 
Skautų pasaulinis biuras pri
pažįsta tik vieną skautišką or
ganizaciją Lietuvoje, ją viso
keriopai remia, ir kartu tai 
yra garantas, kad skautiškieji 
principai ir metodai nebus iš
kreipti, nes mažesnėse organi
zacijose dažnai atsiranda prin
cipų ir metodų iškreipimų. Pa
rama dubliuojančioms organi
zacijoms yra beprasmė, nes 
silpnos organizacijos dažnai 
pažeidžia pagrindinius judėji
mo principus, ką minėjau, ir 
jos nepajėgios garantuoti ug
dymo proceso kokybės. 

Dabar trumpai dėl tų nesu
sipratimų, kurie kyla tarp 
skautų. Tų nesusipratimų at
siradimo priežastys yra dvi. 
Pirma, skautiški padaliniai, 
nepripažindami aukščiausio
sios valdžios visuotinių narių 
sprendimų, bando registruotis 
kaip atskiros organizacijos. 
Tokių padalinių vadovai iš
kraipo principus, nesilaiko 
įstatuose bei nuostatuose api
brėžtų skautiškos elgsenos 
reikalavimo normų. Atskilę 
nuo pagrindinio judėjimo pa
daliniai neturi būti remiami 
valstybės. 

Antra priežastis, dėl kurios 
atsiranda nesusipratimai, yra 
kartų požiūris į įvairius proce
sus, yra vyresniosios kartos 
nuostata, kad visi skautai, ne
paisant amžiaus, yra skautai 
ir jie turi būti visokeriopai re
miami. Pasaulinis biuras ir 
Lietuvos skautija laikosi nuos
tatos, kad skautų organizaci
joje yra dvi grupės žmonių: 
vaikai ir jaunimas, tie, kurie 
yra ugdomi, ir suaugę žmonės, 
kurie turi tapti vadovais. Lie
tuvos skautijoje šita riba nus
tatyta yra 25 metai. Vadinasi, 
iki 25 metų vaikas ir jaunuolis 
iš organizcijos gali imti, o nuo 
25 metų jis privalo tapti vado
vu ir atiduoti vaikui, ką pats 
gavo, būdamas jaunas, iš or
ganizacijos. Todėl, mūsų, ma
nymu, parama skautiškai or
ganizacijai turi būti teikiama 
tik vaikams ir jaunimui ugdy
ti, o vyresnei grupei, vadovui 
arba tiems, kurie yra skautai, 
bet nedirba vadovaujančio 
darbo, tokios paramos nerei-
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kia teikti. Šiuo metu Skautų 
sąjunga kaip tik ir yra vyres
niųjų skautų organizacija. To
dėl pasaulyje ši problema la
bai paprastai išspręsta. Vyres
nieji, tai yra neaktyvieji skau
tai, kurie nėra vadovai, įkuria 
atskiras skautų organizacijas 
arba yra pagrindinės skautų 
organizacijos padalinys. Tą 
nesusipratimą mes ir siūlome 
taip išspręsti. Skautų sąjun
gai, kuri iš esmės yra ta neak
tyviųjų skautų organizacija. 
Yra keletas skautiškų vienetų, 
kurie seniai veikia, tai yra dir
ba su vaikais, mes juos kvie
čiam. Vienybės suvažiavimas 
įvyko, bet vienybės procesas 
nepasibaigė, visi skautiški vie
netai, kurie dirba su vaikais, 
gali integruotis į Lietuvos 
skautija. 

Skautų sąjūdžio ugdymo sis
tema pasaulyje veikia 91 me
tus. Ji atlieka svarbų vaid
menį ugdydama vaikus, jauni
mą tose šalyse, kur veikla vi
siškai išvystyta ir remiama 
valstybės. Noriu grįžti į isto
riją ir priminti, kad lordas R. 
Baden Powell, įkurdamas 
skautų judėjimą, rėmėsi Mal
tos ordino statutu, Japonijos 
karių samurajų nuostatomis, 
paėmė tai, kas yra naujausia, 
ir, jo manymu, tobuliausia pa
siekta pedagogikoje, ir visa tai 
apjungus buvo sukurta skau
tiškoji ugdymo sistema. Ta 
sistema kiekvienais metais, su 
kiekvienu nauju pedagoginiu 
žingsniu papildoma ir tobuli
nama. Iš tikrųjų skautų sąjū
dis yra praktinis vaikų ir jau
nimo ugdymas, toks jis išlieka 
ir šiandien jau per 90 metų. 
Todėl mes tikimės, kad ne
priklausomybę atkūrusioje 
Lietuvoje svarbų vaidmenį at
liks Lietuvos skautija, pratęs-
dama tarpukario Lietuvos 
išeivijos brolių ir sesių tradici
jas. 

Mečislovas Raštikis 
Lietuvos Skautijos tarybos 
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T«t 773-586-7756 
Vatanfloa pagal susitarimą 

Uk Pfc IHAS V.KJSIEUUS 
INKSTŲ. POSLES IR PROSTATOS 

gydymą* bei chirurgija 
172 SchHler St., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2600 
Valandos pagal tusssflmą 

vakarą* ir savaUaaliaįt t l . 70S-834-1120 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ava.. Suita 310 

NaperviHe. IL 60563 
Tet (630) 527-0090 
3825 hfightend Ava.. 
Towar 1, Suita 3 C 

Dovmers Grove, IL 60515 
Tet (630) 436-0120 

DR. L PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd„ Hickory Hite, 1 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (706) 596-4056 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERBJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7901 Ave.. Hfctory Hla, L 
Tel. (706) 5966101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER. DOS, P.C. 
4647 W. 103 St , Oak. L«wn, IL 
Pirmas apyl. su Northweetem un-to 
diptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel 706422-6260 

DR. V J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4 8 1 7 W . 8 3 S t , B u r b a n k , I L 
Tel. 706423 -6114 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIU LIGOS 

3900 W. 96 S t Tat 706422-0101 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v, antr. 12:30-3v.p p. 
trac. uždaryta, katvirt 1-3v.p.p 
panktad. ir iastad. 9v.r.-12v.p.p. 

NUOLĖ STANKEVICIOTE, M D 
Board Certified. Intemal Medicina 

Valandos jOsų patogumui 
Hory C T O M Profesėtonsl Pav*on 

3 fl South 
Ufiuertan Ptaza Ct at OatfamU Ava. 

CNoago.lL60e» 
Tat 773-471-7879 

Vašingtono skautų Kaziuko mugėje, s.m. kovo 22 d., židinietės kavinėje pne saldžiųjų kepinių stalo. U kT: Irena 
Jankauskienė, Vida (">jauskienė. Dalė Lukienė, Rimutė Aidienė, Virginija Butienė, Meilė Mickienė. Teresė 
Ladsbergienė, Gražina Blckaitiene (užpakalyje), Aldona Simanavicienė, Regina Galinaitiene, Gina Skučienė, 
Daiva Orentien*. Nuotr Cathy Cumbertand 

RUTH JORATE NESAVAS-
BARSKY, M.D. 

Bmnky h B j H B M Aaaodafaa 
Dermatologijos ligų, odos vėžio 

specialybe 
Kosmetine chirurgija 

• Raukšles • Saules dėmes 

120 Oak Brook Center Mal #318 
Oak Brook, IL 60523 
Tel. 630-671-2630 
Kat>efT>el«xuv«kai 



APIE BERNARDO 
BRAZDŽIONIO POEZIJĄ SO

VIETINIUOSE KALĖJIMUOSE 
IR SIBIRE 

POVILAS VAIČEKAUSKAS 

Po žiaurių pergyvenimų 
KGB rūsiuose, Vilniuje, Gedi
mino prospekte, buvau nuga
bentas į Lukiškių kalėjimą, 
kur laukiau teismo sprendi
mo. Sargybiniai nusivedė į že
mutinę kalėjimo pogrindžio 
dalį, kur buvo mirtininkų ka
meros ir, pravėrę geležim ap
kaustytas sunkias kameros 
duris, tenai įstūmė. Prisime
nu, sutikau išblyškusio, iškan
kinto veido, bet gyvomis besi
šypsančiomis akimis, buvusį 
Dainavos apygardos partiza
ną, vieno štabo viršininką Ka
zį Urbanavičių, mat pas jį su
rado Izabelės Laukaitytės, 
TSRS AT deputatės pažymė
jimą, ar auksinę penkiakampę 
tvaigždę-ordiną, gerai neprisi
menu. Jam grėsė mirties 
bausmė, buvo klastingai suim
tas, užnuodytas, jo slapyvar
dis — „Žaibas". 

Tai buvo 1950 metų Kūčios. 
Ruošėmės kalėjimo sąlygomis 
sutikti Kalėdas. Pradėjome ty
liai niūniuoti Brazdžionio, vi
siems kaliniams ir partiza
nams gerai žinomą, „Neregio 
elegiją", nes ji visiškai atitiko 
mūsų tuometinę būseną ir 
nuotaiką: „Nematysiu saulėly
džio aukso, neregėsiu akių 
mylimos, ir šviesos ir aušros 
nesulauksiu, šituos aklo liki
mo namuos..." Užgirdę pusbal
siu dainuojamą šitą kalinių 
giesmę, pradėjo pamažu pri
tarti ir kitose kamerose buvu
sieji, kol pagaliau įsismagino 
pusė korpuso ir traukė visu 
balsu. Kalėjimo sargybiniai 
rusai pradėjo bėgioti kumš
čiais daužyti į kameros durų 
langelius šaukdami: „Nutilki
te Šunsnukiai, o jeigu ne, tai 
pasodinsim karcerin". O mes 
toliau tęsėme, kreipdamiesi 

Bernardas Brazdžionio. 

tiesiog į juos poeto žodžiais: 
„Prieš vaivorykštės šventę ne
puolat, nesimeldžiate žiedui 
baltam, — Prieš stabus nepa
žįstami broliai, Pasiklydot pa
sauly šviesiam..." ir t.t. Mes 
gynėmės, ir kuo gi daugiau 
galėjom? Žodis, įvilktas į poe
zijos rūbą — baisus ginklas, 
bolševikai labiausiai bijojo tie
sos... 

Kai geležiniuose narvuose, 
specialiuose kaliniams vežioti 
vagonuose, nugabeno mus į 
Vorkutą, prie Šiaurės ledjūrio, 
į „mirties slėnį" aštuntoje ang
lies kasyklų šachtoje, josios 
spygliuotomis vielomis aptver
tame koncentracijos lageryje 
sutikau ir ilgą laiką jame gy
venome kartu su Algiu Kava
liausku, buvusiu Vilniaus Pe
dagoginio Instituto vyresnių 
kursų studentu, studijavusiu 
prancūzų kalbą, bet kartu ir 
dideliu lietuvių literatūros, 
poezijos žinovu. Pamenu, jis 
kadaise yra buvęs ir Instituto 
stalo teniso čempionas. Nu
teistas už pogrindinės „Vil
niaus Aušros Vartų kolegijos" 
organizavimą 25 metams. Tai 
viena kilniausių ir šviesiausių 
asmenybių, kurias kada nors 
sutikau. Tai jisai surašė ištisą 
poezijos rinkinį, kuriame dau
giausia buvo B. Brazdžionio 
eilėraščių: „Iš sudužusio lai
vo", „Per pasaulį keliauja 
žmogus", „Saukiu aš tautą", 
„Ąžuolas", „Iš Tavo rankų". 
Paskutinis pasmerktojo my-
riom žodis", „Garbės himnas" 
ir aibė kitų. Sakau, ištisas rin
kinys. 

Jie, tie eilėraščiai, buvo su
rašyti rašalu, pasidarytu iš 
cheminio pieštuko šerdelės, 
ištirpytos vandenyje, ant pa
rudavusio blogo popieriaus 
skiautelių, išplėšytų iš cemen
to maišelių. Mums gi tuomet 
popieriaus ar pieštuko negali
ma buvo turėti, buvome nuo
lat čekistų kareivių nuogai 
išrengiami ir iškratomi. Nebe
prisimenu, kur Algis tą rin
kinį slėpdavo, greičiausiai 
darbo zonoje, kur nors prie an
glies konvejerių. Brazdžionio 
poezijos eilėraščius mokėjome 
atmintinai, išmokę iš Algio ir 
vienas nuo kito, iš mūsų galvų 
„kompiuterių" čekistai jau ne
turėjo galios ištrinti, juo la
biau iš širdžių. Prie Algio bro
lio žuvusio Dainavos partiza
no lavono Seirijuose, privesta 
motina, turėjusi tiek valios, 
jog neišsidavė, kad tai josios 
sūnus... 

Su Brazdžionio poezija Vor
kutoje mes gyvenome, su ja 
kėlėmės, ėjome į šachtas, ją 

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma Adamkiene oficialaus vizito į Vatikaną 1998 
m gegužės 18 d., metu. Nuotr. L'Osservatore Romano 

dauginom, skleidėme ir kovo
jome, pagaliau net ir dažnai 
meldėmės, nes ji nuostabiai 
atitiko mūsų būseną — sun
kios, amžinai alkanos, juodos 
ir beviltiškos buvo dienos, o 
mes deklamavome: „IŠ Tavo 
rankų, Dieve, gaunu savo ry
tą, Iš Tavo rankų ir šviesi dar
bų diena, Iš tavo rankų man ir 
laimė mano krito, Ir praeitis 
ir dabartis ir rytdiena... Ant 
Tavo delno mūsų tėviškės so
dybos, Ant Tavo delno mūsų 
miestai ir laukai. Ir mūs maža 
širdis tik tol, tik tol rami bus, 
Kol savo rankoj kaip balandį 
ją laikai..." Ir tas brazdžioniš-
kos poezijos nusakymas, ba
landžio rankoj laikymas, buvo 
mums visiems lietuviams di
delis dalykas, didžioji Realybė 
— daugiau į nieką anuomet 
nebuvo galima atsiremti. 

Arba, kai su Algiu stovėjome 
prie lagerio tvoros ir žvelgėme 
pro spygliuotomis vielomis iš
pintą mirties zoną su sargybi
nių bokšteliais, iš jų kyšan
čiais kulkosvaidžiais į tolu
moje stūksančius milžiniškus 
Uralo kalnus, didingai pasi
puošusius baltomis sniego vir
šūnėmis, prisimenu gerai, 
deklamuodavom: „Garbė už 
kalnus, kur žmogus nesiekia, 
Garbė už marių paslėptas gel
mes. Garbė Tau, Viešpatie, 
kad esam niekas, Prieš Tavo 
veidą, o prieš nieką — viskas 
mes!" O kai mirė Stalinas, la
bai mums tiko ir šios Braz
džionio eilutės: „Garbė... už 
žemės viešpačių vėjelio neša
mą likimą, Už tvirtą šaknį, 
daigo pakelės!" 

Prisimindavom dažnai, dar 
laisvėje Kalvarijų bažnyčioje 
1949 m. akademinio Vilniaus 
jaunimo galingai giedotą 
Brazdžionio sukurtą giesmę 
„O, Kristaus, pasaulio Val
dove... Su Tavim eina tautos 
gyventi, su Tavim eis visa Lie

tuva". Žinoma, ne visa Lietuva 
ėjo, bet tikrai geras trečdalis 
ėjome, tuos pačius kruvinus 
kančios ir kryžiaus kelius... 

Vėliau mane etapu išvežė iš 
8-tos šachtos į 2-ąjį TEC, mil
žiniškos šiluminės elektrinės 
statybą; — išsiskyrėme su Al
giu, bet ir čia mus lydėjo 
Brazdžionio poezijos nuotaika, 
jo parašytos, pranašiškos, gi
lios mintys: „Iš sutemų, iš 
prieblandų išeikit, Uždekit 
naują ugnį širdyse, Vergams 
palikit vargo naktį klaikią! — 
Saukiu aš jūsų protėvių dva
sia". 

Ir tikrai, nuolatos girdėdami 
tąsias eilutes, mes išėjome... 
Išėjome į sukilimą — streiką! 
Mes lietuviai, kurių buvome 
keli šimtai, atsisakėme toliau 
vergauti, atsisakėme toliau 
dirbti, būti vergais. Prie mūsų 
prisidėjo dešimtys latvių ir 
estų, bet vadovavo lietuviai. Ir 
toliau, kaip žinoma lagerių is
torijoj, pradėjo trūkinėti vergi
jos pančiai, jau mūsų niekas 
nebegalėjo priversti dirbti. Po 
Narilsko, Vorkutos, Karaga-
nods sukilimų pradėjo Sovie
tinė imperija atpalaiduoti ver
gų darbą, mažinti ir naikinti 
priverčiamojo darbo stovyklas, 
lagerius. Blogio imperijos ro
gutės pradėjo leistis nuo kal
no... 

1955 metų žiemą ir pavasarį 
praleidome „Ozerlage", regio
ne prie Lenos krantų ir Baika
lo. Kaip paskutinis vergijoj 
Brazdžionio poezijos akordas 
man išliko prisiminimai — iš
kilmingas lietuvių politinių 
kalinių Vasario 16-tosios mi
nėjimas Andzioboje. buvusiuo
se japonų karo belaisvių lage
rio barakuose. Tuomet ir man 
teko deklamuoti. Brazdžionio 
eilėraščius, kurie mūsų prog
ramoje sudarė beveik 90 pro
centų. Tai buvo laikotarpis, 
kai lagerio prižiūrėtojai ne-

bedrįsdavo užeiti į lagerio ba
rakus. 

Mes, lietuviai, visą laiką ti
kėjome Brazdžioniu, labai 
branginome ir puoselėjome jo 
pozeiją, juo pasitikėjome, nes 
tai buvo tarytum pranašas. 
Amžinai įsimintinos tos aki
mirkos, iš eglėšakių sudėti 
Gedimino stulpai su Vyčio 
Kryžiumi, Lietuvos himno žo
džiai ir mūsų širdyse giliai, gi
liai įdėtos poeto eilutės: „Žus 
visam pasaulyje komuna, Iš 
vergijos stos išlaisvintas žmo
gus, Neteisybė greit pakyla, 
greitai žūna, Jos nelaimina, 
nei žemė, nei dangus..." Jis 
mūsų neapvylė — taip ir buvo. 

Pastaba. Po to, kai Bernar
das Brazdžionis skaitė savo 
kūrybą šių metų gegužės 22 
dieną Jaunimo centre, „Poe
zijos dienose", Čikagoje, teko 
pasveikinti poetą ir gauti iš jo 
rankų brangų suvenyrą su jo 
autografu, išsegtą, matyt tie
siai iš jo kūrybos aplanko su 
trimis skylutėmis. Tai buvo 
per visą „Lietuvos aido" pus
lapį parašytas straipsnis: 
„Brazdžionio kūrybos rinki
niai Vorkutos ir Mordovijos 
lageriuose", parašytas kores
pondento Leono Peleckio-Kak-
tavičiaus. Aprašytas pokalbis 
su Algiu Kavaliausku. Ten 
buvo minima ir mano pavar
dė. Pasirodo, pasaulis jau nėra 
toks didelis ir platus, o Čikaga 
ir Lietuva — labai arti. 

Tai buvo mano didžiausia 
„Poezijos dienos" staigmena. 
Dar kartą dėkoju mūsų myli
mam poetui, o taip pat ir jau
niesiems poetams Juliui Kele
rui, Daivai Karužaitei ir Vai
niui Aleksai už padovanotas 
nuostabias akimirkas, o taip 
pat ir šio renginio iniciatorei 
JAV Kultūros tarybos pirmi
ninkei M. Remienei, visiems 
rengėjams ir „Poezijos dienų" 
dalyviams. 

Danutė Bindokienė 

Laiku susirūpinta 
keleivių apsauga 

Daug žmonių prisipažįsta, 
kad bijo skristi, nes lėktuvas 
gali nukristi... Nors, palyginti 
su keliuose pasitaikančių au
tomobilių ir kitų susisiekimo 
priemonių avarijų gausumu, 
lėktuvais kelionės atrodo gan 
saugios, tačiau, lėktuvui nu
kritus, gausus žuvusiųjų skai
čius sukelia pasibaisėjimą, 
nes retai keleiviai po tokios 
nelaimės gyvi išlieka. 

Vis tik vasaros atostogų lai
ku keleivių, net ilgoms distan
cijoms, labai pagausėja, ką 
gali paliudyti ir mūsų tau
tiečiai, turėję gerokai iš anks
to įsigyti bilietus, kad galėtų 
norimu laiku skirsti į Lie
tuvą, o ypač šiemet, kai tė
vynėje vyks sporto žaidynės ir 
dainų bei tautinių šokių 
šventė. Kadangi Lietuvos oro 
uostai nepritaikyti didiesiems 
transatlantinių skrydžių lėk
tuvams, keleiviai, atskridę iš 
Šiaurės Amerikos ar kitur, 
turi visų pirma nusileisti 
Frankfurte, Amsterdame, Ko
penhagoje, Varšuvoje ar ku
riame kitame Europos mieste, 
tuomet persėsti į mažesnį 
lėktuvą skrydžiui į Vilnių. 
Dažnai tie mažesnieji lėk
tuvai yra jau pažymėti lietu
viška trispalve. Iš tikrųjų ge
riausias būdas akivaizdžiai 
įsitikinti 'ypač pirmą kartą 
skrendant į Lietuvą), kad 
tėvynė tikrai laisva ir nepri
klausoma, yra tarptautiniame 
Europos miesto oro uoste lau
kiantis Lietuvos avialinijų 
lėktuvas, o jame besišypsanti 
patarnautoja, keleivį užkalbi
nanti lietuviškai... 

Tačiau kai kam tie lietu
viški lėktuvai pastaruoju me
tu sukėlė ypatingą rūpestį: 
kažin, ar jie saugūs? Mat Lie
tuva yra įsigijusi Boeing 737 
modelio lėktuvus, kurių sau
gumu gegužės pradžioje tiek 
rimtai susirūpino Amerikos 
„Federal Aviation Agency" 
(Valstybinė aviacijos įstaiga 
—FAA), kad įsakė nedelsiant 
patikrinti visus Boeing 737 
lėktuvus. Tai bene pirmas 
kartas, kai imtasi tokių 
griežtų priemonių, tačiau šiuo 
potvarkiu nesiskundžia nei 
lėktuvų bendrovės, nei kelei
viai, kuriems kartais dėl to 
susidaro trukdymų ar kitų ne
patogumų. 

Tvirtinama, kad Boeing 737 
lėktuvai, 20 metų ar senesni, 
gali būti nebesaugūs dėl vi
duje esančių laidų dangos 
suaižėjimo ar sunykimo. Su
trūkinėjus laidų dangai, kar
tais atsiranda pavojingi susi
jungimai, o nuo jų kibirkš
čiavimo gali įvykti degalų 
sprogimas. Manoma, kad tai 
buvusi TWA skrvdžio 800 ava

rijos priežastis, kai 1996 m. 
prie Long Island Sound nu
krito lėktuvas ir žuvo visi 230 
keleiviai. 

Šiame krašte įregistruoti 
4,500 keleiviniai lėktuvai, ku
rių apie ketvirtadalis yra dau
giau kaip 20 metų senumo. Pc 
FAA įsakymo senesnio mode
lio lėktuvus tikrinti, pas
tebėta, kad iš patikrinto 341 
keleivinio lėktuvo 236 jau 
turėjo pažeistus laidus, o de
vyniuose padėtis buvo net la
bai pavojinga ir nelaimė ga
lėjo bet kuriuo laiku atsitikti. 

JAV Krašto apsaugos mini
sterija (Department of De-
fense) jau prieš dvidešimt 
metų apsižiūrėjo, kad lėk
tuvuose laidai, padengti „Po
ly — X" ir „Kapton" medžiago
mis, yra nesaugūs. Pentago
nas 1978 m. įsakė keisti kari
nių Lėktuvų laidus arba juos 
apdengti specialia izoliacija. 
Verta pastebėti, kad ir civili
nės aviacijos dėmesys į šią 
problemą buvo atkreiptas, ta
čiau FAA ne tik perspėjimus 
ignoravo, o Philadelphijoje ka
rinių reikmenų skyriaus vir
šininkas Ed Block buvo atleis
tas iš pareigų (kurias ėjo nuo 
1978 m.), kad iškėlė į viešumą 
Boeing 373 ir kitų modelių ne
saugumą. 

Naujesni lėktuvai, kurių 
bendras skrydžių valandų 
skaičius yra mažesnis kaip 
40,000, jokių problemų neturi, 
tačiau ir tie lėktuvai arti
miausioje ateityje bus nuo
dugniai tikrinami. Pradedant 
š.m. spalio mėnesiu, bus tikri
namos American, United, 
Continental, TAVA, Alaska, 
America West ir US Airvvays 
oro linijos, kuriomis skrenda 
apie 90 proc. Amerikos kelei
vių. Nors visų oro linijų 
lėktuvai yra periodiškai tikri
nami, bet iki šiol FAA ne
samdė specialistų išskirtinai 
laidams tikrinti. Pradedant 
šia vasara tokie specialistai 
bus samdomi ir kreips ypa
tingą dėmesį į senesnio mode
lio lėktuvus. 

Ne visiems patikrintiems 
lėktuvams, kurių laidai buvo 
sudilę ar danga susidėvėjusi 
būtina atlikti pagrindinius re
montus — daugumai tereikia 
pritaikyti specialios (teflon) 
medžiagos dangą-„rankovę" ir 
lėktuvas vėl gali saugiai 
skraidyti. Žinoma, ir tokie pa
taisymai sudaro tam tikrų ne
patogumų bei išlaidų, bet juk 
žmogaus gyvybės kaina neap
skaičiuojama doleriais. Reikia 
tikėtis, kad ir Lietuvos oro li
nijų vadovybė pasistengs ne
delsiant savo Boeing 737 
lėktuvus pritaikyti saugumo 
reikalavimams. 
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Sunkiausia arkiv. Reiniui buvo susitarti su Aušros 
Vartų klebonu. Ten buvo lietuvis kunigas, kuris ėjo vi
karo pareigas. Jis neturėjo jokių teisių ir dirbo be atly
ginimo. Vikaro teisių tėvai karmelitai, kurie valdė Te
resės bažnyčią ir Aušros Vartų koplyčią, pripažinti ne
norėjo. 

Šv. Kazimiero bažnyčią perėmė lietuviai jėzuitai, 
kai lenkų jėzuitai repatrijavo į Lenkiją. 

Tokiu būdu buvo maždaug aptvarkyti lietuvių re
liginiai reikalai. Vėliau į lietuvių rankas perėjo Boni-
fratų bažnyčia, kai į Lenkiją išvyko bonifratai, ir kitos. 
Tose bažnyčiose pamaldos buvo atliekamos lietuvių ir 
lenkų kalba. 

Lietuvių kalba pamaldos dar buvo įvestos ir Šv. Ig
noto bažnyčioje. Prieš tai ji stovėjo tuščia. Ją gavo 
tėvai marijonai, kurie jau buvo įsikūrę vokiečių okupa-
cįjos metu. Pamaldos joje vyko tik lietuvių kalba. 

Arkiv. Reinys, esant Lietuvai Sovietų Sąjungos 
okupacijoje, dažnai buvo kviečiamas į saugumo įstai
gą. Jam tekdavo pasiaiškinti dėl savo straipsnių, pas

kelbtų spaudoje vokiečių okupacijos metu, pasakytų 
pamokslų Aušros Vartų koplyčioje per gegužine? pa
maldas ar sekmadieniais katedroje. 

Sunkiausi laikai atėjo 1947 m., kai tuojau po Ve
lykų iškilo bažnytinių komitetų klausimas. Tokie val
diški komitetai jau veikė gudiškoje Vilniaus arkivys
kupijos daly. Komitetai ten buvo įsteigti valdžios. Jo
kio pasipriešinimo iš dekanų ir kunigų nebuvo, nes 
buvo jiems duoti nurodymai metropolito, kuris valdė 
Vilniaus arkivyskupijos dalį. 

Arkiv. Reinys, kai jam buvo daromas Kulto reikalų 
įgaliotinio spaudimas, priminė, kad tuos komitetus 
turi jvesti pati valdžia, o ne metropolito įsakymu, kaip 
Gudijoje. įgaliotinis su arkiv. M. Reinio nuomone ne
sutiko. Jis norėjo, kad komitetus įkurtų pati kurija. 
Vyko tarp jų ilgas susirašinėjimas. Arkiv. Reiny? jam 
nurodė bažnytinės teisės nuostatus, kurie varžo ordi
narą ir jis negali tų nuostatų nepaisyti. Panašius 
raštus buvo įteikę įgaliotiniui ir kiti vyskupijų ordina
rai, bet jų visų raštų turiniai buvo šiek tiek skirtingi, 
nesuderinti. Tie visi skirtumai buvo nepalanku? Vil
niaus ordinaro užimtai pozicijai. Tai buvojo svarbiau
sioji suėmimo priežastis. 

Iki to laiko arkivyskupui Reiniui pavyko daug at
likti naudingų Bažnyčiai darbų, nors ir vadovaujantis 
naujais valstybiniais įstatymais. Jo rūpesčiu visi baž
nyčios tarnai — vargonininkas, zakristijonas bei jų 
pavaduotojai, buvo atleisti nuo karo prievolės, kunigai 
ir vienuoliai atleisti nuo mokesčių ir, kai 1946 m. 

valdžia įvedė bažnyčių pastatų mokestį, tuomet arki
vyskupas kreipėsi dėl aukštai nustatytų mokesčių į Fi
nansų ministeriją Maskvoje. Mokesčiai buvo suma
žinti. 

Arkiv. M. Reinio suėmimas 

Vilniaus tikintieji arkiv. M. Reiniu buvo patenkin
ti. Arkivyskupas visiems buvo teisingas, nuoširdus ir 
prieinamas. Tai buvo krikščioniškos dvasios žmogus. 
Bet neilgai nauju ganytoju vilniečiai galėjo džiaugtis, 
1947 m. birželio 12 d. arkivyskupas turėjo eiti į Šv. Ig
naco bažnyčią pasakyti pamokslą. Jis buvo tuo metu 
apsirengęs sutana, juosta, kryžiumi ir ant piršto 
užmovęs žiedą. Septintą valandą vakare atėjo saugu
mietis Jafinovas su dviem palydovais ir arkivyskupą 
suėmė. Jo bute visą naktį buvo daroma krata. Paėmė 
įvairius raštus ir knygas. 

Arkiv. M. Reinį Vilniaus kalėjime išlaikė septynis 
mėnesius ir apie Kalėdas išvežė į Vladimiro kalėjimą, 
kur jis 1953 m. lapkričio 6 d. mirė. Jis nujautė, kad 
bus suimtas. Paliko savo vietoje įgaliotinius, kurie 
turėjo valdyti Vilniaus arkivyskupiją. Pirmasis buvojo 
kancleris Edm. Basys. Jam teko pirmam perimti Vil
niaus arkivyskupijos valdymą. Kurijos sąstatą paliko 
nepakeistą. 

Vilniaus arkivyskupijos tolimesnieji 
valdytojai 

Administracijos darbas buvo labai sunkus, kai ar

kiv. M. Reinį suėmė, nes sovietų administracija tuo 
metu labai persekiojo bažnyčią, suiminėjo dvasininkus 
ir uždarinėjo bažnyčias. 1948 m. rugpjūčio mėnesį 
kan. Edv. Basys buvo suimtas ir ištremtas į Šilutę. 
Ten jis gyveno kaip tremtinys altarista. Mirė 1974 m. 
sausio 11 d. Jo palaikai iš Šilutės buvo nuvežti į 
Dūkštą ir ten buvo palaidoti. 

Vilniaus arkivykupijos valdymą 1948 m. perėmė 
kun. Juozas Vaičiūnas. 1949 m. rugpjūčio 10 d. arki
vyskupijos administravimą jis perdavė naujam valdy
tojui, Panevėžio vysk. Kazimierui Paltarokui. Kun. J. 
Vaičiūnas mirė 1962 m. Švenčionyse. Palaidotas Vil
niuje. Rasų kapinėse. 

Bažnytinių komitetų klausimas vėl buvo keliamas, 
dar esant arkivyskupijos valdytoju kan. Edm. Basiui. 
1948 m. sausio pradžioje iš Maskvos į Vilnių buvo at
vykęs kulto reikalų komitetų pirmininkas Tolianskis. 
I jo įstaigą sušaukti kurijos atstovai ir valdytojas kan. 
Edm. Basys. Komitetai, kaip jie įtikinėjo, prie baž
nyčių reikalingi, nes bažnyčios galės gauti paramą iš 
valdžios. Siūlė, kad tuos komitetus įvestų kurija, o ne 
valdžia. Kilo įvairių klausimų. Kurija pasiūlė, kad tuo 
reikalu būtų išleistas įstatymas, nes komitetų (vedi
mas nesiderina su kononiškąja teise. Komitetų įve
dimo reikalais dar ilgai vyko derybos. Jis buvo nu
trauktos, nes įgaliotinis surado kitą būdą įvesti prie 
bažnyčių komitetus Tuo reikalu buvo kreiptasi į 
lenkų klebonus. 

(Bu* daugiau) 

* _ . 
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KETURIOMIS SUKAKTIMIS 
PAŽYMĖTAS 

TAUTOS FONDO 
SUSIRINKIMAS 

P . PALYS 

Šeštadienį, gegužes 9 d.. 
Kultūros židinyje, Brooklyne, 
įvyko metinis Tautos fondo 
narių susirinkimas. 

Kaip ir praeityje, šį kartą 
prieš susirinkimą, 9 vai. ryte, 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje. Tautos fondo Uoliau tik 
TF) narių ir rėmėjų intencija 
šv. Mišių auką aukojo vysku
pas Paulius Baltakis, OFM. 

10 vai. prasidėjo registraci
ja. Prie registracijos stalo 
darbavosi Aldona Katinienė ir 
Irena Veitiene. 

Susirinkimą atidaręs ir j a m 
pirmininkavęs Tarybos pirmi
ninkas Jonas Vilgalys, į pre
zidiumą pakvietė Jurgį Va
laitį, Pijų J. N'asvytį ir sekre
torę Rasą Razgaitienę. 

Nesurinkus pakankamo bal
sų skaičiaus (asmeniškai daly
vavo 31 narys, per įgalioji
mus — 182; iš viso 213 nariai; 
asmeniniai balsai — 971, per 
įgaliojimus 6,135; iš viso 7,106 
balsai), kad susirinkimas lega
liai galėtų būti tęsiamas, rei
kėjo padaryti vienos valandos 
pertrauką. Kad ta valanda ne
būtų veltui praleista, suma
niai pasielgta, atliekant tuos 
dienotvarkes punktus, ku
riems kvorumas neprivalo
mas. 

Invokaciją. kreipdamas savo 
žvilgsnį į Aukščiausiąjį, mal
daujant maloningos Jo globos 
ir palaimos TF darbuotei, su
kalbėjo vys. Paulius Baltakis. 
Tuojau po invokacijos vysku
pas, išreiškęs TF savo pasvei
kinimą ir sėkmingos veiklos 
linkėjirrrus*ateičiai, apleido sa
lę ir išskubėjo į oro uostą 
skrydžiui į Montrealį, suteikti 
sutvirtinimo sakramentą. 

Visiems sustojus, tyloje gi
liai susikaupus, pagerbti mi
rusieji TF nariai. 

Darbotvarkę be pakeitimų 
priėmus, buvo sudarytos ko
misijos: mandatų (Vida Pe-
nikiene. Irena Veitiene, Vacys 
Steponis, Donatas Banaitis); 
nominacijų (Juozas Giedraitis, 
Evaldas Remėza, Aldona Mac
kevičienė) ir nutarimų (Jurgis 
Valaitis. Rasa Razgaitienė, 
Pranas Povilaitis). 

Išklausyti sveikinimai. Am
basadorius Anicetas Simutis 
savo sveikinime iškėlė dide
lius TF nuopelnus, remiant 
lietuvišką veiklą. Dėkojo už 
parama Lietuvos konsulatui 
anais, sunkiais sovietmečio 
laikais. Linkėjo sėkmingos 
veiklos dabar ir ateityje. 

LR generalinis konsulas dr. 
Petras Anusas sveikino am
basadoriaus Stasio Sakalaus
ko, VVashington. atsikūrusios 
Lietuvos valstybės ir savo var
du. Išreiškė nuoširdžią padė
ka už teikiamą visokeriopą pa
galbą Lietuvai. 

Amerikos Lietuvių tarybos 
pirmininkas dr. Jonas Rač
kauskas sveikino ir dėkojo už 
teikiamą ALTui paramą. 

Lietuvos bei išeivijos Krikš
čionių demokratų ir Čikagos 
TF atstovybės vardu sveikino 
Pranas Povilaitis. 

Raštu gauta sveikinimai iŠ 
Lietuvos fondo valdybos pir
mininko Povilo Kiliaus. JAV 
LB Krašto valdybos pirmi
ninkes Reginos Narušienės, 
LB Ncw Yorko apygardos pir
mininko Kęstučio BUerio ir 
sveikinimas, su daugybe para-
-u. iš Lietuvos. Vilnijos krašto 
pradžios bei vidurinių mo
kyklų ir Vilnijos draugijos. 

Kruopščiai jos pačios pa
ruoštą praėjusių metų metinio 
TF narių susirinkimo proto
kolą Rasai Razgaitienei per
skaičius, pranešimą padarė 

TF tarybos pirmininkas Jonas 
Vilgalys. Džiaugėsi, turėdami 
gerą štabą, patyrusią valdybą 
ir išradingas, veiklias komisi
jas. Apgailestavo finansų ko
misijos nario Jono Vainiaus 
netekimą, jam iš New Yorko 
išsikėlus į Čikagą. Padėtį iš
gelbėjusi jaunesnės kartos at
stovė, profesionali bankininkė, 
sutikusi įsijungti į TF, Ra
mutė Žukaitė. 

Informavo apie sėkmingą 
„Gyvosios istorijos" projektą. 
Tai esanti nepaprastai vertin
ga medžiaga. J i būsianti per
duota Genocido centrui, o ko
pija Valstybiniam vaizdo ar
chyvui, Lietuvoje. Genocido 
centrui buvusi paskirta 25,000 
dol. parama. 

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIR0S NEKILNOJAMO TURTO 

1998 m. gegužės 15 d. Kultūros židinyje, Brooklyn, NY, išrinkta Tautos fondo taryba. Nuotr. S. Narkeliūnaitės 

Vilnijoje esąs didelis trū
kumas lietuviškų mokyklų. 
Tas jau buvo diskutuota TF 
posėdyje, bus kalbama ir 
šiame susirinkime. 

Lietuviškos Kanados kredito 
unijos pasiūliusios TF-do pini
gus investuoti pas juos, kad iš 
tų pinigų galėtų teikti pasko
las Lietuvos ūkininkams. Fi
nansų ministerijai rekomen
davus, TF taryba skyrė 10,000 
dol., kas buvę paskirstyta į 
penkias Lietuvos kredito pas
kolų bendroves. 

Pasidžiaugė, kad aukų ir 
palikimų padidėjimo dėka,TF 
finansinis stovis pagerėjęs. 

Kitą gan platų pranešimą 
padarė TF valdybos pirminin
kas Algis Vedeckas. Atkreipė 
dėmesį, kad šis susirinkimas 
ypatingas, nes vyksta keturių 
sukakčių ženklu. Priš 35 me
tus VLIKo seimas nutaręs ieš
koti kelių ir būdų laisvano
riškai apsidėti tam tikrais me
tiniais įnašais Lietuvos laisvi
nimo darbams vykdyti. Tas 
uždavinys buvo pavestas TF. 

25 metai nuo to, kada TF 
buvo įregistruota, kaip „ne 
pelno siekianti" organizacija. 

10 metų, kai į TF atėjo pir
mas įnašas į bendranaudžių 
sutarčių sąskaitą. 

5 metai nuo TF persiorga
nizavimo, ryšium su VLIKo 
veiklos užbaigimu. 

Tuos keturius TF veiklos lai
kotarpius plačiau apibūdinęs, 
pastebėjo, k a i šios sukaktys 
būsiančios apvainikuotos TF 
rengiama knyga, kurioje bus 
narių ir rėmėjų sąrašai ir kita, 
su TF susijusia informacija. 

Pristatė problemas su Kana
dos atstovybe, k u r nuo 1992 
m. tvarkosi savarankiškai. 
Bandymai surasti bendrą kal
bą likę be pasekmių. Nuo 
1991 m. TF taryboje nesą nei 
vieno kanadiečio. 

JAV esančios atstovybės TF-
ui reikalingos. Padėtis tokia: 
Į.Kalifornijos atstovybės pir
mininko neturime. Bus daro
ma pastangų ten atstovybę su
daryti. 2. Čikagos atstovybė 
veikia. Pranas Povilaitis šia
me susirinkime dalyvauja ir 
padarys pranešimą. 3. Detroi
to atstovybė veikia. Pirmi
ninkė E. Bulotienė. Iždininkas 
Vladas Staškus pavyzdingai 
aukas perduoda. 4. Clevelando 
atstovybės pirmininkas Vytau
tas Jokūbaitis sunkiai serga. 
Atstovybę reikėsią kurti iš 
naujo. 5. Bostono atstovo šiuo 
metu neturima. 6. Floridos at
stovybės pirmininkas Alek
sandras Daunys žada sudaryti 
stipresnę atstovybę. 

Plačiau apibudino bendra-
naudes sutartis. Jos užtikri
nančios sutarto procento paja
mas iki gyvos galvos. Jų nega
li atimti nei valdžia, nei sene
lių prieglaudos. 

TF valdyba t ikrinanti są
lygas dėl T F pastatų įsigijimo 
Vilniuje, nes esąs pavojus da
bar ten tur imas patalpas pra
rast i . 

Prie šio pranešimo buvo pri
jungta ir 1997 metų finansinė 
apyskaita, iš kurios matyti , 
kad visose TF-do sąskaitose 
yra 2,648,193 dol. 

Pranas Povilaitis, padaręs 
pranešimą iš Čikagos T F at
stovybės, pastebėjo, kad Čika
goje plačiau pasireikšti gali
mybės esančios labai ribotos. 
TF įteikė 1,000 dol. čekį. 

MOKSLEIVIŲ SKAITYMO 
KONKURSAS 

Gautą pranešimą iš T F Lie
tuvos atstovybės pirmininko 
dr.Napaleono Kitkausko per
skaitė Rasa Razgaitienė. Pra
nešime iškeltas paramos rei
kalingumas Rytų Lietuvos, 
Karaliaučiaus krašto, Latvi
jos, Gudijos ir Lenkijos lietu
viškoms mokykloms ir švie
tėjiškoms organizacijoms. 

Išsamų pranešimą, paruoštą 
Veiklos ir informacijos komisi
jos (Jurgis Valaitis, Pijus J. 
Nasvytis, Rasa Razgaitienė, 
Vaiva Vėbraitė, Jadvyga Vy-
tuvienė), padarė J u r g i s Valai
tis. Pranešime vyravo piet
ryčių Lietuvoje veikiančių lie
tuviškų mokyklų skurdi pa
dėtis. J . Valaitis (o i r P . Nas
vytis) buvo nuvykę į Lietuvą 
ir asmeniškai su t a padėtimi 
gerai susipažinęs. Mokyklos 
veikiančios nepritaikytose pa
talpose: buvusių apleistų dvarų 
rūmuose, ūkiniuose pastatuo
se ir ne t gyvenamuose na
muose. Idealistų mokyt^ų , ku
rie ir tokiose sąlygose sutiktų 
mokytojauti yra, be t nė ra kur 
apsigyventi. Išnuomoti ar nu
pirkti patalpas beveik neį
manoma, nes lenkai katego
riškai atsisaką užleisti , kad ir 
nenaudojamas pa ta lpas . Esą 
ir tokių atvejų, k a d įbauginti 
tėvai verčiami a ts i imt i vaikus 
iš lietuviškų mokyklų. 

Ties tuo jautriu ir visiems 
rūpimu klausimu buvo ilgiau 
sustota. Niekas neprieštaravo, 
kad t a m tikslui p a r a m a yra 
būtina. Buvo siūloma, užuot 
rėmus mažiau reikšmingus 
reikalus, pvz., t a m t ikrą spau
dą, kurios Lietuvos žmonės 
neskaitą, išeiti su stambes
niu objektu — pas ta ty t i mo
kyklą, o tam reikalui pravesti 
specialų vajų. (Nekur ie į tai 
pažiūrėjo kaip į nereal ią fan
taziją). Apskritai, tą klausimą 
svarstant , buvo susilaukta 
itin gyvų diskusijų. Diskusi
jose dalyvavo: J . Giedraitis, J. 
Valaitis, A. Vedeckas, P. Povi
laitis, A. Sabalis). Toliu tą rei
kalą nagrinės T F valdyba. 

Pasigėrėtinai išsamų, profe
sionaliai paruoštą Kontrolės 
komisijos (Kęstutis Miklas, 
Ieva Jankutė , Marija Žukaus
kienė) aktą skaitė K. Miklas. 
Didelių „nusiskundimų" nera
dus, pasitenkinta viena kita 
pastaba ar patarimu. 

1997 metų T F metiniame 
susirinkime buvo sudaryta TF 
įstatų pakeitimo komisija. Ji 
buvo įgaliota į r u o š t i TF-ui 
demokratiškesnio balsavimo 
planą. Komisija (dr. Jonas 
Bilėnas, Kęstutis Miklas, Pi
jus Nasvytis) susir inkimui pa
teikė tokius pakeitimus: 

Savo testamente Darius ir 
Girėnas rašė: „Lituanicos" pra
laimėjimas ir nugrimzdimas į 
Atlanto vandenyno gelmes tegu 
auklėja jaunų lietuvių atkak
lumą ir ryžtą, kad sparnuotas 
lietuvis būtinai įveiktų klas
tingąjį Atlantą Lietuvos gar
bei!" 

S. Dariaus ir Girėno srydžio 
per Atlantą metinių pa
minėjimui rajono moksleivius 
pakvietėme dalyvauti meninio 
skaitymo konkurse. Jis vyko 
Babtų Kultūros namuose. Į 
šventę atvyko moksleiviai iš 14 
mokyklų ir kultūros namų. 

Scenoje į mus žvelgė du Spar
nuoti lietuviai. Tai Kauno Vy
tauto Didžiojo karo muziejuose 
saugomi dailininkės J. Mali
nauskaitės tapyti didvyrių por-
tretai. Į susirinkusius kreipėsi 
3.5 (Dabartinio TF paragrafo 
dalinis pakeitimas): TF narys 
u ž savo įnašus TF-ui negal i 
turėti savo ir kitų įgalio
j i m u b a i s u daugiau kaip 5 
proc. v i s u TF narių ba l su 
ska ič iaus . TF balsų skai
č i u s nus ta tomas kasmet 
TF-o apyskait iniu metų pa
baigoje. 

3.5 (Dabartinio paragrafo 
pakeitimas): TF narys, turįs 
v i r i 5 proc . savo balsų per
tek l iaus , gali balsų pertek
l ių raš tu perduoti ki t iems 
TF nariams. 

3.11 (Naujas TF paragra
fas): TF nariai , asmeniškai 
nedalyvaujantiej i metinia
m e TF nar ių susirinkime, 
gal i ba l suot i raštu t ies io
giai už savo ir už nomina
ci jų komis i jos pasiūlytus 
kand idatus į Tarybą. 

4.2.4 (Naujas paragrafas): 
Renka kasmet nominacijų 
komis i ją pasiūlyti kandida
t u s į TF taryba būsimų 
m e t ų r inkimams. 

Įstatų pakeitimo komisijos 
pirmininkui dr. Jonui Bilėnui 
išvykus į Lietuvą, pakeitimų 
projektą pristatė Kęstutis Mi
klas. 

Įstatų pakeitimą svarstant, 
buvo susilaukta „šiltokų" dis
kusijų. Slaptai balsuojant, už 
įstatų pakeitimą pasisakė 927 
balsai, o prieš — 5,954. 

Penkių tarybos narių termi
nui pasibaigus, slaptai balsuo
jant, buvo išrinkti, ar perrink
ti asmenys: Jonas Vilgalys — 
7,093 balsai, Jadvyga Vytu-
vienė — 5,875, Jonas Vainius — 
5,709, Jurgis Valaitis — 
5,675, Algirdas Lukoševičius 
— 4,244 balsai. Kandidatais 
liko: Kęstutis Miklas — 2,168 
balsai, Kostas Norvilą — 
1,592 ir Jonas Stankūnas — 
1,471 balsai. 

Į Revizijos komisiją sutiko 
įeiti Kęstutis Miklas, Ieva 
J anku tė ir Aldona Mackevi
čienė. Kandidatai: Juozas 
Burdulis ir Vida Jankauskie
nė . 

Nutar imų komisijos pa
ruoštas, iš 10 punktų suside
dančius, nutarimus perskaitė 
Jurgis Valaitis. Pateiktus nu
tar imus susirinkusieji priėmė 
ir pr i tarė plojimais. 

Susirinkimas užbaigtas, gie
dant Tautos himną. 

Babtų kraštotyros muziejaus di
rektorė M. Markauskienė. Jau
dinančiai nuskambėjo jos žo
džiai apie 1933 m. liepos mėn. 
įvykius, kai penkių tūkstančių 
lietuvių minia laukė dainuoda
ma parskrendančių sakalų. 
Deja, atmušė jie sparnelius, ne 
tik į sausą eglelę, o į žalią 
pušelę. 

Dažnas poetas savo kūryboje 
apmąstė S. Dariaus ir S. Girėno 
skrydžio prasmę. Gražiai pa
dirbėjo Kauno rajono mokyto
jos, ratelių vadovės, parinkda-
mos eilėraščius, pritaikydamos 
juos vaiko individualumui B. 
Brazdžionio, A. Miškinio, S. 
Santvaro, J. Paukštelio ir kitų 
poetų eilėmis vaikai prabilo 
apie heroizmą ir ryžtą. 

Konkursui pasibaigus, komi
sijos pirmininkė aktorė D. Jan
kauskaitė džiaugėsi, kad dauge
lis moksleivių mokėjo scenoje 
susikaupti, pateikti poezijos 
dvasią, bendrauti su žiūrovais 
Tokie buvo Jonučių vid. mokyk
los mokytojos K Tamulaitytės 
ir Z. Petraitienės parengti K. 
"Ubaras ir J. Petraitis. Neprie
kaištingai deklamavo Lapių pa
grindinės mokyklos aštuntokas 
R. Toleikis (mokyt. J. Kairytė). 
Gražiai atsiskleidė jaunieji 
Babtų vidurinės talentai — 
penktokė R. Stanytė, septinto
kas A. Stonys, dešimtokas A 
Bučius (mokyt. G. Stonienė). 
Įtaigiai, įdomiai skaitė Garlia
vos vid. mokyklos septintokė J. 
Šinauskaitė, vienuoliktoke Z. 
Bradaitytė (mokyt. R. Juod-
snukienė). Nugalėtojai apdova
noti Kauno raj. Kultūros, 
Švietimo ir sporto skyriaus dip
lomais. Konkursui buvo pateik
tos 4 literatūrinės kompozicijos. 
Septynių narių žiuri komisija 
vienbalsiai geriausia pripažino 
kultūros namų meno vadovės I. 
Mickuvienės režisuotąkompozi-
ciją .Amžinas skrydis". Komisi
jos narys, Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus direktorius J. Jure
vičius pastebėjo, kad seniai yra 
regėjęs jaunimą su tokiu atsa
komybės ir įkvėpimo jausmu. 
Nuo scenos dvelkė pagarba 
Sparnuotiesiems lietuviams ir 
pagarba gimtajam žodžiui. Lie
tuvių kalbos specialistės atk
reipė dėmesį į puikią mokslei
vių dikciją. Trumpos kompo
zicijos metu atsiskleidė kiekvie
no skaitovo individualumas. Fi
losofiniams apmąstymams pa-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
WaBNngton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AJTOMOBOD.NAMaSvBKATOŠr 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 W<wt 9 5 * Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

Reikalingos moterys namų valymui. 
Viena moteris valo 2 namus į dieną. 
Alga $380 į sav. Kambarys gyventi ir 
transportacija bus parūpinta. Darbas ne 
Čikagoje. Tel. 688-244-9393 arba 608-
444-5126 Susikalbėti galima lenkiškai. 
rusiSkai arba angliškai. 

R e i k a l i n g o s m o t e r y s 
v a l y m o d a r b a m s . 

T e l . 7 0 8 - 4 2 3 - 9 1 6 2 . 
K a l b ė t i l i e tuv i ška i . 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^ R E A L T O R S 

(773)588-5959 
(708)425-7160 

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

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

"softits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

, S.Benetts. tel. 630-241-1912., 

Lietuvis, Flagstaff, AZ, planuoja 
įsteigti „nonprofit" namus vyr. 
amžiaus lietuvių kilmės žmonėms ant 
savo gražios sausos, mišku apaugusios 
žemės. Šiam projektui įgyvendinti jis 
ieško partnerio, kuris galėtų prisidėti ir 
finansais. Susidomėjusius prašo rašyti: 
Dale Hali, 3211 W. Sell's Dr., Pnoe-
nix, AZ 95017. 

ŠEIMA 
IEŠKO IŠSINUOMOTI 

BUTĄ. 
Tel. 773-478-0343 

Išnuomojamas vienas 
atskiras kambarys su 
bendra virtuve. Tel. 708-
267-2364. 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercine siunta 
į Lietuva. Reikalingas skardininkas 

Tel. g8jgMBM 

Home Health Care IntL Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 i dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

POLISHER 
Permanent position available 

with small manufacturer of 
valves and faucets. Mušt have 
experience on brass castings. 
Excellent starting pay plūs all 
benefits. 

CaD 312-666-5500. 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Automobiliai ir komercinės siuntos. 

PINIGAI pervedami doleriais. 
Kokybiški maisto siuntiniai pradžiugins 

Jūsų artimuosius: 
Didysis - $98, šventinis - $45. 

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais iki 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL. 

Tel: (773) 838-1050. 
Lemonte: šeštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27. 

kviestas žiūrovas teigė scenoje 
matęs kupinus valios ir ryžto 
jaunus didvyrius S. Darių ir S. 
Girėną. „Amžinojo skrydžio" 
kompozicijos dalyviai drauge su 
kitais diplomus laimėjusiais 
skaitovais liepos mėn. pasirodys 
LLR — Soldine prie paminklo 
S. Dariui ir S. Girėnui (skulpto
rių V. Landsbergis-Žemkalnis), 
kur randuotos pušelės mena 
didvyrių žūti. Šią kelionę rengia 
Kauno rajono savivaldybė 
drauge su Kauno apskritimi. 

Šventės baigiamasis akor

das vyko prie paminklo ant Sta-
baunyčios kalno. Babtų seniū
nas J. Praškevičius pažymėjo, 
kad paminklas 1933 m. liepos 
19 d. Babtų valsčiaus organiza
cijų iniciatyva pastatytas Atlan
to nugalėtojams. Jaunų rankų 
vainikas apie sodinamą ąžuo
liuką priminė sparnus, sma
giame pavasariniame klegesyje 
tarsi girdėjosi S. Dariaus ir S. 
Girėno priesaika: „Šį savo 
skrydį aukoju, Tau Jaunoji Lie
tuva!". 

Lina Sinkevičienė 

Clevelando Šv Kazimiero lituanistines mokyklos priešmokyklinio 
nute BHzinskienf" 

skyriaus vaikučiai ir jų mokytoja Da-
Nuotr VI. Bacevičiaus 



? JAV LB Ekonominių Reikalu Taryba 
Informacijos skyrius 

Vytenis Rasutis, 8211 W 90th St Hickory Hills , IL 60457 

ZOKNIŲ VIZIJAI SKIRTI MILIJONAI — 
EKONOMINĖ AVANTIŪRA 

Tokių pavadinimu išspaus
dino straipsnį „Lietuvos ry
tas". 

Šiaulių oro uosto investici
nis projektas pradėtas vykdyti 
1995 metais ir iki šių metų 
pradžios darbų atlikta už 131 
mln. litų. Pinigai buvo imami 
su valstybės garantija, ir juos 
reikia pradėti grąžinti da r 
šiemet. Kartu su palūkanomis 
finansiniai įsipareigojimai sie
kia 150 mln. litų. 

Šiuo metu oro uostas 
neuždirba pinigų net savo 
išlaikymui, o jį valdanti 
Šiaulių savivaldybė neturi iš 
ko grąžinti kreditų. Tuo t a rpu 
Šiaulių UAB „Šiaulių aerouos
tas" pirmajam rekonstrukcijos 
etapui užbaigti prašo dar apie 
40 mln. litų. Už tuos pinigus 
būtų tvarkomi peronai, vaira
vimo takai, kilimo ir tūpimo 
takas. Šiuo metu 600 metrų il
gio takas dėl blogos būklės yra 
iš viso uždraustas eksploatuo
ti. 

Svarstoma galimybė Šiaulių 
oro uostą iš savivaldybės per
imti valdyti vyriausybei. Fi
nansų ministras Algirdas Še-
meta įsitikinęs, kad kol nėra 
parengtos aiškios šio oro uosto 
raidos vizijos, papildomų in
vesticijų skirti negalima. Susi
siekimo ministras Algis Žva
liauskas teigia, kad perėmus 
oro uosto valdymą, skirti tuos 
pinigus reikės, jau vien t am, 
kad būtų nepalaidotas t u r t a s , 
kurio ten yra už milijardą litų. 

Vieni teigia, kad Šiaulių oro 
uostas neveikia, nes nė ra 
Šiaulių laisvosios ekonominės 
zonos, kiti tvirtina, kad zona 
neveikia būtent dėl to, kad ne
veikia oro uostas. 

1993 m. rugpjūtį iš Zoknių 
karinės aviacijos bazės iš
skrido paskutiniai 44 sovietų 
naikintuvai. Reikėjo spręsti , 
ką daryti su septąja miesto te
ritorijos dalimi, užimančia 
apie 10 kvadratinių kilo
metrų. Po ilgų derybų su 
Krašto apsaugos ministerija 
teritorija buvo pasidalinta ir 
didžioji jos dalis at i teko 
Šiaulių miesto savivaldybei. 
Šiaulių oro uosto bendrovei 
atiteko apie 500 ha teritorija. 

Anksčiau buvo teigiama, 
kad po rekonstrukcijos per 
parą leisis ir kils apie 15 
lėktuvų. Per du šių metų 
mėnesius čia buvo nusileidę 
apie 10 didžiųjų lėktuvų. Pa
sak Šiaulių mero Alfredo Lan
kausko, tokio kiekio lėktuvų 
pakanka Šiaulių oro uostui 
išsilaikyti, tačiau neužtenka 
paskolai grąžinti ir toliau plė

toti oro uostą. Pasak mero, 
oro uosto pertvarkymas buvo 
fizinis darbas, o laisvosios 
ekonominės zonos steigimas 
— popierinis, kurio iki šiol 
da r nepavyko baigti. Tai le
mia ir mažą oro uosto apkro
vimą. Pagrindinis Zoknių tur
t a s — kilimo takai — tuomet 
Kanados ekspertų buvo 
įvertinti beveik milijardu JAV 
dolerių. Aplink oro uostą 
esančioje Zoknių dalyje buvo 
numaty ta steigti laisvąją eko
nominę zoną. Buvusios ka
rinės bazės techninio persta
tymo įgyvendinimo konkursą 
laimėjo pasaulyje žinoma 
elektronikos kompanija „Phi
lips". Rekonstrukcija, trukusi 
beveik dvejus metus , baigta 
praėjusių metų rugpjūtį. 

Šiaulių oro uoste be apribo
j imų gali kilti ir leistis bet ku
rio tipo lėktuvai. Tačiau 3 km 
500 m ilgio ir 45 metrų pločio 
kilimo taką — pagrindinį oro 
uosto tur tą — irgi reikia per
statyti . Praėjusį pavasarį įvy
ko tarptautinis konkursas 
Šiaulių oro uosto verslo pla
nui parengti. J į laimėjo Olan
dijos bendrovė „Tebodin". Šį 
konkursą buvo paskelbęs Pa
saulio bankas, kuris pasiren
gęs finansuoti paramos pro
jektą šiam oro uostui vystyti. 
Šiam tikslui iš bendros 40 
mln. dolerių paskolos Lietuvai 
Pasaulio bankas žadėjo skirti 
t ik 120,000 dolerių. 

Kol valdininkai tebedisku
tuoja dėl Šiaulių oro uosto 
kabinetuose, verslininkai dir
ba konkrečius darbus . 

Pirmąja lietuviška ir pri
vačia investicija Šiaulių oro 
uoste galima vadinti bend
rovės „Malforta" investuotą 
milijoną litų, rašo dienraštis 
„Šiaulių kraštas". 

„Malfortos" investicija — lie
tuviškas kapitalas. Bendrovė 
pirmoji Šiaulių oro uoste pra
dėjo rekonstruoti išsinuo
motus angarus ir ruoštis ap
tarnaut i krovinius. Bendrovės 
direktorius Valerijus Sineta-
ras į klausimą, a r nebijo pra
rast i pinigų, a tsakė: „Aš opti
mistas, o optimistas — tai 
gerai informuotas pesimistas". 

Bendrovė turi šiai dienai pa
kankamą lėktuvų iškrovimo 
įrangą. Bendrovės direktorius 
tūkstančiu procentų garanta
vo, jog per metus čia neatskris 
joks „Boeing" lėktuvas, ku
riam iškrauti t ikrai reikia ge
ros įrangos. Bendrovės vado
vas įsitikinęs, jog „Boeing" nu
sileidus ant nelygios Šiaulių 
oro uosto dangos, viskio taurė 

DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. gegužes 27 d. 

Vilniaus centre kovo 2 d. atidaryta nauja parduotuve „Savitas stilius". Jos savininke Janina Sanikovienė siūlo 
Šiauliuose pagamintus originalius trikotažo drabužius, papuoštus oda, aksomu, atlasu ir kt. N'uotr Eltos 

ne tik išsilieja, ji šoka iš vie
tos. Todėl „Malforta" kol kas 
labiau orientuojasi į rusiškus 
lėktuvus. 

Bendrovė paskaičiavo, kad 
jų investuotas milijonas turė
tų atsipirkti per dvejus, ilgiau
siai — trejus metus. Žinoma, 
jeigu čia skraidys lėktuvai — 
vidutiniškai 7 skrydžiai per 
mėnesį. Kolegos verslininkai į 
V. Sinetaro investiciją žiūri 
skirtingai. Vieni mato didelę 
riziką, bet perspektyvą, kiti — 
tik nereikalingą riziką. Pats 
V. Sinetaras mano, kad jeigu 
niekas nesutrukdys, Šiaulių 
oro uostas daugiausia po 5 
metų veiks normaliai. Versli
ninkas jį įsivaizduoja kaip 
krovinių tranzito oro uostą, 
kuriuo krovinių srautas ke
liaus į Rytus, į Vidurio Aziją. 
Beje, pats verslininkas prieš 
10 metų yra baigęs Rygos ci
vilinės aviacijos institutą. J is 
mano, jog Šiauliuose leistis 
lėktuvams yra patogiau ir pi
giau nei Vilniuje, todėl reikia 
tik perimti juos iš sostinės. 

Šiaulių oro uoste konku
rentų sau V. Sinetaras nema
to. *Jų nebuvo, nėra ir nebus. 
Kuo toliau, tuo rizika di
desnė". Jis nesitiki lėktuvų 
antplūdžio, kai pradės veikti 
laisvoji ekonominė zona. Jos 
kiti tikslai — svarbu, jog kaž
kas zonoj pastatytų gamyklą. 
Oro uostui dabar svarbiausia 
rekonstruoti kilimo-tūpimo ta
ką. Turtingų investuotojų, 
galinčių ne tik rekonstruoti 
taką, bet ir statyti kuro bazę, 
nei Šiauliuose, nei Lietuvoje 
dar neatsirado. Be to, versli
ninkas nemato Šiauliuose net 
viešbučio, kuriame galėtų ap
sistoti keli šimtai keleivių, jei
gu, tarkim, lėktuvas, skren
dantis reisu Maskva-Ryga-
Niujorkas, būtų priverstas nu
tūpti Šiauliuose. 

Kovo 1H d l'ždarosios akcinės bendroves „Eternit-Akmenė" s t endu tarptautinėje specializuotoje statybos ir re
monto parodoje Vilniuje. ,.Litexpo" parodų centre Nuotr Eltos 

ATIDĖTAS 
„LIETUVOS TELEKOMO" 

PRIVATIZAVIMAS 

„Lietuvos telekomo", kuris 
turėjo būti privatizuotas ge
gužės mėnesį, pardavimas ati
dedamas. Kai kurių šaltinių 
teigimu, privatizavimas gali 
būti nukeltas į rugsėjį, rašo 
„Lietuvos rytas". Dienraščio 
žiniomis, žlugo ir ki ta valdžios 
puoselėta iliuzija. Neoficia
liais duomenimis, už kontro
linį „Lietuvos telekomo" ak
cijų paketą gali būti sumokėti 
vos 2 milijardai litų, nors 
anksčiau ne vienas vyriau
sybės pareigūnas minėjo du
kart didesnę kainą. 

Europos reikalų ministerijos 
Privatizavimo departamento 
direktoriaus Vytenio Junevi
čiaus teigimu, privatizavimą 
stabdo biurokratinės kliūtys. 
Normaliai proceso eigai labai 
trukdo ir neaiškumas dėl pa
naikintos Ryšių ir informati
kos ministerijos, kuri buvo at
sakinga už telekomo privati
zavimą. Neaiški ir Europos 
reikalų ministerijos ateitis. 

Kai kurių ekspertų nuo
mone, politinės peripetijos 
trukdančios parduoti tele-
komą iki numatyto termino — 
gegužės pabaigos, yra naudin
gos užsienio bendrovėms, da
lyvaujančioms privatizavimo 
konkurse — Danijos teleko-
mui, bei sandarą sudariu
siems Švedijos ir Suomijos te-
lekomams. Strateginiai inves
tuotojai, naudodamiesi padė
ties neapibrėžtumu, gali dar 
labiau numušti „Lietuvos tele
komo" kainą. 

Telekomo kainą ypač su
mažino politinių ir visuomeni
nių organizacijų sukeltas 
triukšmas dėl vietinių telefono 
pokalbių apmokestinimo. Spe
cialistų nuomone, kainos su
mažėjimui įtakos turėjo ir ne
seniai priimtas vyriausybės 
nutarimas visiems telekomo 
abonentams suteikti ne 1, o 3 
nemokamų vietinių pokalbių 
valandas per mėnesį. 

Telekomą reikėjo 
parduoti seniai 

Amerikos lietuvis Juozas P. 
Kazickas nuo pat Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo pra
džios domėjosi jos ekonomikos 
reikalais. Jo iniciatyva buvo 
įkurta bendra JAV ir Lietuvos 
telekomunikacijos įmonė OM-
NITEL. Per 8 nepriklausomy
bės metus JAV verslininkai į 
Lietuvą investavo apie 130 
mln. dolerių; 60 mln. iš jų in-
vestutoti cir. Juozo P. Kazicko. 

„Rinkos' paklaustas, kas 
trukdo į Lietuvą pritraukti 
daugiau investicijų, J. Kazic
kas sake: .Investicijų pritrau
kimas nėra greitas dalykas. 
Mums reikia sukurti demok
ratini kraštą, kuriame gerbia
mi įstatymai, yra palankios 

sąlygos verslui plėtoti, nėra 
kyšininkavimo, biurokratizmo 
ir t.t. Labai tūksta ekono
minės informacijos apie Lietu
vą. Ją reikėtų skleisti po 
įvairias JAV firmas, rengti 
seminarus apie investavimo 
sąlygas Lietuvoje, dalyvauti 
panašiuose seminaruose už
sienio kraštuose. Taip pat rei
kia reklamos verslo žurna
luose, pagaliau žmonių, ge
bančių visa tai daryti. Mes 
esame pernelyg kuklūs. Tai 
geras bruožas, tačiau tik ne 
versle". 

Paklaustas apie telekomo 
privatizavimą, J. Kazickas 
sakė jau 1993 m. siūlęs grei
čiau privatizuoti įmonę. Jis 
turėjęs buvusio premjero A. 
Šleževičiaus specialų įga
liojimą dirbti toje srityje. 
Buvo parengęs planą, ką rei
kia padaryti iki privatizavi
mo. Juozas P. Kazickas mano, 
kad, jeigu jo planas būtų bu
vęs priimtas, privatizavimas 
būtų vykęs greičiau ir pelnin
gai. Dabar verslininkas pasi
genda ilgalaikės telekomo 
ekonominės strategijos. „Yra 
tik trumpalaikė — parduoti, 
gauti pinigų ir juos panaudoti. 
O kaip tai atsilieps Lietuvos 
ūkiui? Šis klausimas, atrodo, 
lieka be atsako", — sakė vers
lininkas. 

IŠ OLANDŲ REIKALAUS 
3 MLN. DOLERIU 

Lietuvos ir JAV akcinė 
bendrovė „Klaipėdos nafta" 
artimiausiu metu tarptauti
niame Briuselio arbitraže 
planuoja pateikti 3 mln. dole
rių ieškinį terminalo perstaty
mo projektą rengusiai Olan
dijos bendrovei „Tebodin", — 
rašo „Verslo žinios". 

Tokią sumą „Klaipėdos naf
ta" prarado dėl to, kad 
„Tebodin" laiku neparengė 
projektinės dokumentacijos. 
Dėl to keletą mėnesių užtruko 
geležinkelių pertvarkymas. 

Pernai „Klaipėdos nafta" 
uždirbo 43 mln. litų pelno, ku
ris visas jau panaudotas sta
tybos darbams. Šiemet Klai
pėdos terminalas perkrovė 
kur kas mažiau naftos pro
duktų nei per praėjusių metų 
pirmą ketvirtį. Praėjusių me
tų pabaigoje „Klaipėdos naf
tos" vadovai planavo šiemet 
kas mėnesį perkrauti maž
daug po pusę mln. tonų naftos 
produktų, tačiau planus sug
riovė apie 30 proc. naftos 
kainų kritimas pasaulinėje 
rinkoje. 

GERESNIO GYVENIMO 
ŽENKLAI 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
Tauragės bendrovės „Gintau-
ra". gaminančios paminklus, 
direktorius Algimantas Juro-
nis pastebėjo, kad didėja pa
minklų paklausa. 

„Nemanau, kad tai susiję su 
mirtingumo didėjimu. Gal 
žmonės geriau gyvena, todėl 
dalį pinigų skiria ir paskuti
nei dovanai savo artimie
siems", — svarstė direktorius. 

Dažnausiai užsakomi 80 
centimetrų aukščio paminklai, 
kainuojantys 1,200-1,500 litų. 
Beveik tūkstančiu litų bran
giau kainuoja granitinė kapo 
tvorelė. Pastaruosius 5 metus 
popupiariausi paminklai yra 
iš juodojo Karelijos granito. 
Sovietmečiu tokio akmens pa
minklus užsisakydavo tik par
tijos veikėjai, valdžios atstovai 
arba jiems artimi žmonės. Be
veik pusę paminklo kainos su
daro akmens vertė, kita dalis 
padengia darbo išlaidas. 

GAMINA NAMINE 
DEGTINĘ 

Alytaus bendrovė „Alita" 
pradėjo gaminti dzūkišką 
naminę degtinę, kurią pirmą 
kartą pristatė parodoje „Rin
kis prekę lietuvišką". „Alitos" 
vadovai naujo produkto gamy
bos pradžią linkę vadinti isto
riniu įvykiu. Naujoji nami
nukė gaminama iš kvietrugių 
ir yra 50 laipsnių stiprumo. 

Idėją sukurti ir gaminti 
Dzūkijoje populiarią degtinę 
įmonės specialistai puoselėjo 
kelerius metus. „Alitos" dar
buotojai prisipažįsta, kad, 
prieš pradėdami šio gėrimo 
gamybą, patirties sėmėsi ne 
tik keliose užsienio vals
tybėse, bet ir Dzūkijos miš
kuose. Manoma, kad „Alitoje" 
pagaminta degtinė skoni-
nėmis savybėmis ir aromatu 
nenusileis dzūkiškai naminei, 
nes gaminama pagal tą pačią 
technologiją. 

Kol kas nenuspręsta , kaip 
vadinsis naujoji degtinė. Pus
litris fabrikinės naminės kai
nuos apie 20 litų, o Dzūkijos 
kaimuose varytos nelegaliai 
galima nusipirkti už 7-9 litus. 

KLINIKOS STATYBAI 
PRITRŪKO PINIGŲ 

Vienintelė Baltijos val
stybėse privati širdies chirur
gijos klinika, kurią Vilniuje 
buvo planuojama atidaryti jau 
šį sausį, pirmuosius ligonius 
ketina priimti gegužės vidu
ryje. 

Pasak uždarosios akcinės 
bendrovės Širdies chirurgijos 
centras direktoriaus Vito Ma
čiulio, įkurtuvių nepavyko su
rengti laiku dėl užtrukusių fi
nansinių derybų. 

Kaip rašo „Sostine", klinikos 
projektas buvo įvertintas 17 
mln. dolerių. 11 mln. dolerių 
paskolą Širdies chirurgijos 
centrui suteikė Japonijos pre
kybos firma „Marubeni". Liku
sią sumą sutiko paskolinti vie
nas Vakarų bankas, tačiau 
pradėjus tar t is dėl valstybės 
garantijos paskolai, Finansų 
ministerija pati pasisiūlė su
teikti 6,5 mln. JAV dolerių 
paskolą Širdies chirurgijos 
centrui. Paskolos dokumentų 
tvarkymas užtruko keturis su 
puse mėnesio, todėl teko pri
stabdyti klinikos statybą. Liko 
neįgyvendinti prieš metus su
daryti planai pirmąjį pacientą 
išoperuoti šių metų sausio 
14 d. 

Didžiąją dalį medicininės 
įrangos klinikos steigėjai pir
ko Japonijoje. Dabar ji saugo
ma sandėliuose. Naujajame 
širdies chirurgijos centre bus 
įrengtos dvi modernios opera
cinės ir 12 vietų intensyvios 
priežiūros padalinys. Šioje 
klinikoje dirbs patys geriausi 
specialistai. Operuoti nauja
jame centre sutiko garsūs 
širdies chirurgai prof. Vytau
tas Jonas Sirvydis ir Giedrius 
Uždavinys. 

Per metus čia planuojama 
padaryti apie 500 širdies ope
racijų. Klinikoje iš viso dirbs 
160 žmonių. Planuojama, kad 
širdies operacija šiame centre 
kainuos apie 13,000 dolerių. 
Klinikos steigėjai nesitiki, kad 
iš pat pradžių atsiras daug pa
cientų Lietuvoje, galinčių tiek 
mokėti už operaciją. Daugiau
sia ligonių tikimasi sulaukti iš 
buvusių sovietinių kraštų. 

Rima Jakutytė 

* Apel iac inis t e i smas at
metė ka l inamo parlamenta
ro Audriaus Butkevičiaus 
skundą dėl jo baudžiamosios 
bylos vilkinimo. Pasikėsinimu 
sukčiauti stambiu mastu kal
tinamas parlamentaras kovo 
mėnesį Apeliaciniam teismui 
apskundė bylos nagrinėjimą 
sustabdžiusią Vilniaus apy
gardos teismo nutartį. Teismo 
vertinimu, skundas buvo ne
pagrįstas. Kovo 23 d. Vilniaus 
apygardos teismas mėnesiui 
sustabdė parlamentaro bylos 
nagrinėjimą ir iki balandžio 
23 d. įpareigojo Generalinę 
prokuratūrą išsiaiškinti, ar 
liudytoju į teismą kviestas 
Belgijos pilietis Francis Bau-
duin verčiasi ar vertėsi advo
kato praktika, ar galėjo atsto
vauti Lietuvos instancijoms 
New Yorko teisme. 

A.tA. 
PETRAS SIRTAUTAS 

Mirė 1998 m. gegužės 12 d., sulaukęs 87 metų. 
Gimė Lietuvoje, netoli Rietavo, dvar in inkų šeimoje. 

Amerikoje išgyveno 46 m. Čikagoje gyveno apie 20 metų. Po 
to, Arkansas ir Missouri valstijose. Palaidotas Shell Knob. 
MO, kapinėse. 

Liūdi šeima: žmona Herta ir d u k t ė Herta Zubko su 
šeima. 

Klubo nariui 

A.tA. 
ALGIUI VISOCKIUI 

mirus , nuš i rdž ia i už jauč iame žmoną ZITĄ ir d u k r ą GAIDĄ 

Beverly Shores Lietuvių klubas 

A.tA. 
ALGIRDUI JONYNUI 

mirus, mūsų giliausia užuojauta SAULEI JONYNIENEI, 
dukrelėms ir sūnui. Kartu liūdimo skausme. 

Irena Jonyniene ir dukros Lina ir Karde 
Janina ir Vytautas Peseckai ir dukros Audra ir Neringa I 

I 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Šv. Kazimiero l i e tuv ių 
k a p i n ė s e gražiai paminėta 
Memorial Day, dalyvaujant 
daugiau kaip 700 žmonių 
vdaugiausia lietuvių). Mišios 
vyko lietuvių ir anglų kalba. 
Prasmingą pamokslą pasakė 
t. marijonų provinciolas kun. 
Donald Petraitis, MIC (taip 
pat abiem kalbom), giedojo 
Lietuvos Vyčių choras, vado
vaujamas Fausto Strolios. 
Skaitinius skaitė Juozas Poli-
kaitis (lietuviškai) ir Mickey 
Petroshius (angliškai). 

L ie tuvos g e n e r a l i n i s kon
s u l a s Čikagoje G i e d r i u s 
A p u o k a s kalbės Cicero ren
giamame Tragiškųjų birželio 
įvykių minėjime, kuris vyks 
birželio 7 d. Šv. Antano para
pijos salėje; tuoj po 11 vai. r. 
šv. Mišių. Minėjimą rengia Ci
cero LB apylinkės valdyba ir 
ALTo Cicero skyriaus valdyba 
bendromis pastangomis. Visa 
lietuviška visuomenė kviečia
ma minėjime dalyvauti ir pa
gerbti Sibiro taigose bei tun
drose žuvusius ištremtuosius 
mūsų tautos žmones. 

M a r i a aukš tesn io j i mo
k y k l a vasaros m e t u r u o š i a 
s tovyk lą (Thea t re Camp) 
pradžios mokyklos moki
niams, besidomintiems drama 
ir vaidyba. Sesijos vyks nuo 
birželio 24 iki liepos 3 d. Joms 
vadovaus mokyklos dramos 
mokytoja Debbie McLaughlin 
ir anglų kalbos/iškalbos moky
toja Lucille Piotrowski. Thea
t re Camp kaina vienam moki
niui — 35 dol. Vietų skaičius 
ribotas, tad suinteresuotieji 
prašomi nedelsiant kreiptis 
tel. 773-925-8686. Tai naudin
gas būdas praleisti dalį vasa
ros atostogų. 

Ate i t in inkų n a m ų gegu
ž inė j a u ne to l i . Kas dar 
negrąžino laimėjimo bilietėlių 
šaknelių, labai prašoma kuo 
greičiau tai atlikti. Gal kaip 
tik būsite laimingieji Ateiti
ninkų namų ir šeimos 
šventėje gegužės 7 d. 

„Viltis", Lithuanian Relief 
Parcel Service, Inc., S. Boston, 
MA, įvertindami lietuviškos 
spaudos svarbą, „Draugo"7 

dienraščiui atsiuntė 165 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

Ats i rado d a u g padėjė jų , 
kurie maloniai sutiko talkinti 
Ateitininkų namų gegužines 
metu. kad tik ji sklandžiai ir 
gražiai praeitų. Gegužinė bus 
sekmadienį, birželio 7 d., 
pradedant 12 vai. Laukiama 
ne vien ateitininkų, bet ir gau
siu svečių. 

Niekuomet n ė r a per ank
sti! Šiuo metu Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos mokykloje 
,au vyksta mokinių registraci
ja ateinantiems mokslo me
tams. Veiks priešmokyklinis 
ratelis, darželis ir nuo pirmo 
iki aštunto skyriai. Norint 
daugiau informacijų, skam
binkite į mokyklos raštinę (iki 
2 vai. p.p.) 773-476-0571. 

Dr . Kastyt is J u č a s , der
matologas, odos chirurgas, 
kviečia visuomenę nemokamai 
Konsulatacijai: odos vėžio, me
lanomos ir įtartinų auglių odos 
paviršiuje Patikrinimas bus 
nii!i gegužes 15 iki birželio 15 
d. susitarti telefonais: 773-
778-7477; 773-489-4441. Ge-
gužės mėnesį, prasidedant in
tensyvesnei vasaros saulei ir 
karščiams, kai žmones mėgsta 
daugiau laiko praleisti gam
toje, stengiamasi atkreipti di
desnį dėmes i i odos vėžio pa
vojus. Siūlome pasinaudoti šia 
dosnia profcsionalo-specialisto 
paslauga 

„Poezi jos d i enos" praėjo 
labai sėkmingai! Penktadienio 
vakare gavome įsitikinti, kad 
poetas Bernardas Brazdžionis 
kažkokiu būdu išvengė laiko 
slinkties —jis tiek pat žvalus, 
kūrybingas, užburiantis, kaip 
bet kuomet anksčiau. Publika 
buvo sužavėta ir nustebinta. 
Šeštadienį jaunesnės kartos 
poetai: Julius Keleras, Daiva 
Karužaitė, Vainis Aleksa pasi
rodė taip pat puikiai, tad rei
kia laikyti šį renginį labai 
pavykusiu ir linkėti JAV LB 
Kultūros tarybai, kad „Poe
zijos dienų" ruošimą tęstų ir 
kitais metais. 

„Mažoji t a u t i n i ų šokių 
šven t ė " ruošiama Jaunimo 
centre birželio 14 d. Mūsų tau
tinių šokių šokėjai ir daininin
kai, prieš išvykdami į Lietuvą 
dalyvauti Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje, atliks pro
gramą. Bus prisiminti Tra
giškieji birželio įvykiai — apie 
juos kalbės dr. Petras Kisie
lius. Šventę ruošia JAV LB 
Kultūros taryba, kuri šiais 
metais — vos pradėjusi kaden
ciją — lietuvišką visuomenę 
jau apdovanojo keliais vertin
gais renginiais. Padėka už jų 
organizavimą daugiausia prik
lauso darbščiajai pirmininkei 
Marijai Remienei. 

DĖMESIO JAV 
LIETUVIAMS 

Biografijų žinynas I-mas to
mas, apimtis A-M raidėmis 
prasidedančias pavardes. Su
sideda iš 716 puslapių su 2004 
biografijomis ir 1037 nuotrau
komis. Gero popieriaus ir kie
tais viršeliais. Jau pradeda
mas platinti. 

I-mo tomo kaina yra 23 dol. 
ir užsisakant pridėti 10 dol. 
persiuntimo išlaidoms. Tie, 
kurie buvo užsiprenumeravę, 
yra prašomi pasiųsti 8 dol. 
persiuntimo išlaidoms. Čekius 
rašyti: Mokslo i r encik lope
dijų l e idybos in s t i t u t a s var
du. Patart ina čekio apačioje, 
kur yra — „for," stambiomis 
raidėmis užrašyti — F o r de-
pos i t only! Tokiu būdu. jeigu 
čekis dingtų, tai jo negalės 
iškeisti. Prie čekio reikia 
pridėti savo adresą ir siųsti: 
Mokslo ir Enciklopedijų Leidy
bos Institutas. L. Asana
vičiūtės 23. 2050 Vilnius, 
Lithuania. 

J .Ž. 

Beve r ly Shores Šv. O n o s 
bažnyč io j e šį sekmadienį, 
gegužes 31 d., 12 vai., šv. 
Mišias aukos prel. dr. Ignas 
Urbonas. Uždarius Šv. Kazi
miero lietuvių parapiją Gary, 
IN, tai bus pirmos šv. Mišios, 
kai susirinks Indianos, Illinois 
valstijų šiaurėje ir Michigan 
valstijos pietų dalyje gyvenan
tys lietuviai. Kitos šv. Mišios 
bus aukojamos birželio 14 d. 
Union Pier, MI. Po šio sekma
dienio pamaldų, 1:30 vai. p.p., 
Fortune House vyks Beverly 
Shores Lietuvių klubo susirin
kimas su svečiais. 

P r e l . I gnas U r b o n a s , Le-
mont, IL, keisdamas savo 
adresą, atsiuntė 100 dol. 
auką, už kurią esame labai 
dėkingi. 

PAŽAISLIO MUZIKOS 
FESTIVALIS ^ 

J a u ne kartą Lietuvių TV 
(programa dabar matoma 
kiekvieną ketvirtadienį, 7 vai. 
vak., iš 23 kanalo) matėme 
ištraukas iš praėjusią vasarą 
Pažaislio vienuolyne vykusio 
muzikos festivalio ir ne vienas 
pagalvojome, kad būtų gera 
sėdėti gražioje gamtos aplin
koje, prie istorinių seno vie
nuolyno pastatų ir gėrėtis ge
riausių Lietuvos (taip pat ir iš 
užsienio) menininkų atlieka
ma programa. 

Šiemet daug mūsų tautiečių 
keliauja į Lietuvą, tad verta 
užsukti ir į Pažaislį. Festivalio 
renginiai prasidės gegužės 28 
d., dalyvaujant BBC filharmo
nijos orkestrui iš Anglijos, 
Kauno valstybiniam, chorui, 
solistams: Marie McLaughlin 
ir Stephen Roberts (Didž. Bri
tanija) ir Yan Pascal Tortelier 
(Prancūzija). Po to koncertai 
vyks Šv. Trejybės bažnyčioje 
gegužės 30 d.; Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčioje geg. 31 d.; 
Kauno filharmonijoje birž. 5 
d., Zapyškio Šv. Jono Krikš
tytojo bažnyčioje birž. 6 d. 

Verta pažymėti, kad birželio 
14 d. koncertas bus Kryžių 
kalne prie Šiaulių. Atlikėjai: 
Lietuvos valstybinis simfoni
nis orkestras, Kauno valstybi
nis choras, Nomeda Kukuls-
kienė (sopranas), mėsa Lina-
burgytė (mecosopranas), Au
drius Rubežius (tenoras), Vla
dimiras Prudnikovas (bosas); 
dirigentas Petras Bingelis. 
Bus atlikta G. Verdi „Re-
quiem". 

Tą pačią, birželio 14 d., Šv. 
Trejybės bažnyčioje Vladimir 
Jal inek (vargonai, Čekija) at
liks koncertą. 

Kitų koncertų datas pas
kelbsime vėliau. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P . ČEPėNAS 
6436S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

(1/2 bL į 4i*urų nuo Babeto muziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

14325 S. Befl Rd., Lockport, IL 60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas J o n a s Gibaitia 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJEedsie Avenue 
Chicago. IL 60629 
TeL 773-776-8700 

Ton free 24 hr . 868-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v v. 

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

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvn.okaa 

4536 W. 63th Street 
Chicarfo, IL 60629 

(Skersai gatvė* nuo .Draugo") 
TeL 773-384-0100 

Valandoa pagal susitarimą 

ARAS ROOFING 
A r y v v l . i ' , K'^1,1 

• G a l i u p a d ė t i l e g a l i a i 
g a u t i „ S O C . S E C U R I T Y " 
k o r t e l ę , va i rav imo le id imą 
( d r i v e r ' s l i c e n s e ) ir vizų 
pratęsimą. Ed. Šumanas, te l . 1-
708-246-8241. 

(sk.) 
• Adol fas L u z a , P a r m a , 

OH, atsiuntė $300 - tai dviejų 
L ie tuvos našla ič ių m e t i n i s 
paramos mokestis. Dėkojame! 
„L ie tuvos Našlaičių g lobos" 
k o m i t e t a s , 2711 W. 71 St. , 
C h i c a g o IL 60629. 

(sk.) 
• P in iga i , m a i s t o siunti

n ia i TRANSPAK, 4545 W. 
6 3 r d S t r e e t , C h i c a g o , I L 
60629. Tel. 1773-838-1050. 

(sk.) 
• L e m o n t e T R A N S P A K 

įstaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-1 v.p.p.. sekmd. 9-1 v.p.p Tel. 
1-630-257-0497. 

(sk.) 
• P a r d u o d a m e l ė k t u v o 

b i l i e tu s į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite Firs t Class 
Travel , tel. 847-392-6320 

(sk.) 

I Į K ŽVAIGŽDUTĖ 
llMadaULr M ^ ^ Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus Redaguoja J.Mačas. Medžiagą siųsti: 3206 VV. 65th Place, Chicago, IL 

* * * 
Lietuvio t au t inės spalvos: 

geltona - žalia - raudona . 
Lietuvio t au t inė šventė — 

Vasario 16-ji diena. 
Lietuvio šūkis: „Lietuviais 

esame mes gimę, lietuviais tu
rime ir būt!" 

L i e t u v i u C h a r t a 

Močiutė veja kamuolį siūlų. 

(Pagalvokite Nr. I) 
Ša limyu kliraus 
Nam tinpaka dijotinė 

P R I E TAKELIO 

Prie takelio — kryžius, 
O prie kryžiaus — gėlės 
Melsvos kaip padangė 
Mūsų tėviškėles. 

Prie takelio — beržas, 
Prie berželio — kapas 
Po žiedais našlaičių 
Ir po beržo lapais. 

Ant žiedų našlaičių 
Gailios rasos žiba, 
Žalias kapas saugo 
Mūs tėvų sodybą. 

Žalias kapas saugos 
Mūsų vargo žemę, 
Kol sulauks ji ryto 
Ir kol bus aptemę. 

Vytė N e m u n ė l i s 

MANO MAMYTĖ 

Mano mamytei yra geriau
sia Motinos diena. Mes jai pa
ruošiame pusryčius ir atneša
me į lovą. Mes darome viską, 
kad Motinos diena jai būtų 
geriausia metų diena. Aš esu 
laimingas turėdamas mamą. 

P a u l i u s M a n o m a i t i s 

Mano mama yra labai gera. 
Ji visą laiką ir visur mane ve
ža. Ji labai gardžiai paruošia 
maistą. Motinos dieną mes jai 
duodame gėlyčių ir einame į 
restoraną valgyti. Po to eina
me namo. Mes padedame ma
mytei valyti namą. 

Kr i s t ina L inge r t a i t y t ė 

Gegužės mėnesį visi švenčia 
Motinos dieną. Mes visi my
lime savo mamytes, o mamy
tės myli savo vaikus. Aš ir 
mano sesutės tą rytą paruo
šiame pusryčius ir atnešame 
jai į lovą. Taip pat duodame 
dovanų, kuriai padarome mo
kykloje. Tą dieną mes stengia
mės būti labai geros ir padėti 
mamytei. Mes labai mylime 
savo mamytę. 

L ina Dabr i l a i t ė 

Motinos dieną aš duodu ma
mytei dovaną, tuo išreikšda
mas jai savo meilę. Mano ma
ma yra labai graži. Turi žalias 

Piešė Zosė Vasilenkaitė 

akis ir šviesius plaukus. Aš la
bai myliu savo mamytę. 

Vytenis K r u k o n i s 
Visi Bostono lit. m-los 7 sk. 

mokiniai 

NUBAUSTAS 
VĖJAVAIKIS 

(Pabaiga) 

Bėgo greitai ir ilgai, kol nu
bėgo toli nuo pragaro ir nuo 
velnių. Pailso, atsisėdo pailsė
ti; beilsėdamas užsnūdo ir už
migo... 

Rytą, jau gerokai saulutei 
pakilus, jaunuolis pabudo, 
žiūri, didžiausias būrys baltų 
avelių aplink jį vaikščioja. 
Tarp avelių Dievo motina Ma
rija vaikščioja, o avelių vilnos, 
lyg perlai žiba prieš saulutę. 
Marija, pamačiusi pabudusį 
jaunuolį, prabilo: 

— Ačiū tau, vaikeli išmin
tingasis, kad tas vėles išva
davai iš pragaro; ganyk tu jas 
dabar čia. Už tai duosiu tau šį 
juodą aviną; iš jo vilnų byrės 
tau auksas ir galėsi naudotis, 
kiek norėsi. Kai reikės, aš vėl 
čia apsilankysiu, o dabar ga
nyk mano aveles!.. 

Jaunuolis liko Marijos pie
menėliu. Ganė sau linksmai 
be jokio vargo aveles, o šalia jo 
vis vaikščiojo juodasis avinas, 
iš kurio vilnų byrėjo auksas, o 
jaunuolis... rinko. 

Praėjus kiek laiko, atvyko 
Marija, suskaitė savo aveles ir 
paėmė jas pas save į rojų, tik 
juodąjį aviną paliko jaunuo
liui. 

Veltui gaunamas turtas vi
sada gadina žmogų, taip buvo 
ir su tuo jaunuoliu. Jis pini
gais švaistėsi ne išmintingai ir 
ne protingai, kol pagaliau vi
sai sugedo ir paskendo nuodė
mių purvyne. , 

Avinas tai matydamas, da
rėsi vis baltesnis ir aukso ma
žiau byrėjo. Pagaliau avinas 
visai išbalo ir auksas nebeby-
rėjo. Tada jaunuolis rengėsi jį 
parduoti. 

Tuo metu atėjo Marija, išba
rė jaunuolį už turto blogai var
tojimą ir nusiuntė į skaistyklą 
atgailauti. 

Išbalusį avinėlį, kuris taip 
pat buvo žmogaus vėlė, pasi
ėmė su savimi ir nugabeno į 
rojų. 

— Kokiai gyvūnų grupei 
priklauso akiniuotoji gyvatė? 
— klausia mokytoja. 

— Tikriausiai t rumparegių , 
— atsako Pe t r iukas . 

PETRAI , A R T U M I R Ę S 
(Lietuvių tau tosaka) 

Kartą gyveno tu r t ingas po
nas. Turėjo ištikimą tarną 
Petrą. Kur ponas eidavo, ten 
ir Petras paskui jį. Vieną kar
tą ponas sako: „Petrai , a r tu 
mirsi kartu su manimi?" — 
„Taip, ponas, mirs iu kar tu" , — 
atsakė Petras . Ponas nupirko 
du karstus ir vieną dieną sa
ko: „Petrai, š iandien aš mir
siu. O kaip tu?" — „Taip, po
nas, ir aš kar tu" . Ponas mirė, 
Petras irgi aps imetė mirusiu. 
Įdėjo abu į ka r s tus , nuvežė į 
bažnyčią. Naktį ponas atsikėlė 
ir krato Petrą už rankos: „Pet
rai, ar tu miręs?" — „Miręs", 
— atsako Pe t ras . Tada ponas 
sako: „Petrai, e iname į dvarą, 
dar tau daug neparodžiau". 
Nuėjo abu į dvarą. Ponas nu
vedė į sodą, paver tė lazdyną ir 
liepė žiūrėti. Ten buvo auk
sinės lėkštės, šaukš ta i ir daug 
kitų brangių daiktų . Tada vėl 
grįžo į bažnyčią. J u o s palaido
jo bažnyčios rūsyje. Nakt į vėl 
tas pats: ponas prikėlė Petrą 
ir abu eina į dvarą. Čia parodė 
daug pinigų, kur ie gulėjo po 
slenksčiu. Vėl abu grįžo į savo 
vietas. Vos tik išaušo, Pet ras 
daugiau nebegulėjo kars te , iš
šoko ir parbėgo pas savo tė
vus. Naktį ponas atsikelia, 
ieško Petro — nėra . Atbėgo į 
dvarą, kur Pe t r a s anksčiau 
miegojo. Po Petro „mirties" ten 
kitas miegojo. Ponas galvoda
mas, kad Pet ras , ėmė jį kan
kinti sakydamas: „Pasakiau 
kur viskas padėta , tai j i s j au 
ir atsikėlė. Daugiau nereikės 
tau taip daryti". Nukankinęs 
negyvai, t r iukšmingai išbėgo 
pro duris. Pe t r a s , būdamas 
pas tėvus gyvas, nakt į atva
žiavo ir visą paslėptą tur tą 
parsivežė ir laimingai gyveno. 
(Pasakojo J . Ste lmokas , 29 m. 
amžiaus, Juodeliškės vienkie
my, Jėzno valsč. Užrašė S. Bi-
ziulevičius 1936.VIII.18). 

Iš d r . J . B a l i o a r c h y v o 

PAGALVOKITE N R . 1 

anksčiausiai Lietuvoje? 
Šie galvosūkiai ne konkursi

niai. Nevert inami taškais . 
Spręskite, kada laiko turėsite. 
Atsakymus sužinosite kitos 
savaitės „Tėvynės žvaigždu
tėje". 

GALVOSŪKIO N R . 131 
ATSAKYMAS 

Rebusas: akys pamatys, ran
kos padarys . 

G A L V O S Ū K I O N R . 132 
ATSAKYMAI: 

1. Variniais rateliais, ugni
niais žirgeliais, mergelė va
žiuoja. (Saulė). 2. Už marių 
kerta , pro langą siedros šoka. 
(Spinduliai). 3 . Tarp žirnių 
sėdi kepalas . (Mėnulis ta rp 
žvaigždžių). 4. Ožys eina rėk
damas , dangų ragu rėždamas. 
(Griaustinis ir žaibas). 5. Bal
ta ožka graužia ledą. (Aušra). 
6. Vidury dvaro šypsosi senis. 
(Mėnulis). 7. Kai mėlynas — 
juokiasi , kai pilkas — verkia. 
(Dangus). 8. Kai močia pasiro
do — tėvas pasislepia. (Saulė 
ir mėnulis) . 9. Aukso lenta 
praskilo, visas svietas sukilo. 
(Saulė patekėjo). 

GALVOSŪKIO N R . 133 
ATSAKYMAI 

1. Betliejus, 2. Judas , 3. 
Ara ra tas , 4. Nazaretas , 5. Lo
zorius, 6. Samsonas. 

GALVOSŪKIO N R . 134 
ATSAKYMAS 

Piešinėlyje yra 13 kvadratų 
ir 39 keturkampiai . Iš viso yra 
52 ke turkampia i su kvadra
tais . 

GALVOSŪKIO N R . 135 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite žodžių lentelę. Čia 
yra t ik pavyzdžiai, gali būti ir 
kitokie žodžiai. Neaiškiai pa
rašytas žodis yra „pliažas". 
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1. Kurių spalvų žaltį garbin
davo senovės lietuviai? 2 . Ko
kių dydžių būna gyvačių? 3 . 
Kuo Lietuva apdovanojo Len
kijos premjerą Jozefą Aleksy, 
viešėjusį Lietuvoje 1995 metų 
rudenį? (Atsiuntė k u n . d r . E. 
Gerulis) . 4 . Ąžuolėlis keruli-
nis, šimtašakis, o belapis? 5. 
Ąžuolas be šaknų, dirvonas be 
takų, kumelė be šlajų (rogių), 
ienos be vadelių? 6 . (Žiūrėkite 
piešinėlį). Perskai tyki te tei
singai po piešinėliu esantį už
rašą. 7. Kokios gėlės pražysta 


