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Rolandas Paksas patvirtintas 
Lietuvos ministru pirmininku 

Vilnius, gegužės 18 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimas ab
soliučia balsų dauguma antra
dieni naujuoju Lietuvos minis
tru pirmininku patvirtino 42-
ejų metų konservatorių Ro
landą Paksą, už kurį balsavo 
105 Seimo nariai, prieš — 1, 
susilaikė 12. 

Dabar R. Paksas turės dau
giausiai per 15 dienų sudaryti 
naująjį ministrų kabinetą ir 
parengti jo programą, kuriai 
reikės gauti Seimo pritarimą. 

R. Paksas vadovaus devin-
tąjai vyriausybei nuo 1990 
metų kovo 11 dienos, kai Lie
tuva paskelbė nepriklausomy-
be. 

Iki šiol Vilniaus meru buvęs 
Rolandas Paksas paprašė visų 
politinių jėgų paramos būsi
mosios vyriausybės darbams. 
„Eiti į šį postą, nesitikint ben
dradarbiavimo, būtų negar
binga ir nesąžininga'', sakė R. 
Paksas, Seimui dar tik ren
giantis balsuoti dėl jo skyrimo 
ministru pirmininku. Jis pa
brėžė daug vilčių dedas į būsi
mąją trišalę prezidento, prem
jero ir Seimo pirmininko kon
sultacinę tarybą. 

R. Paksas mano, kad lietu
viams yra įaugę į kraują, kad 
gerų valdžių nebūna, tačiau 
„visiškas pasitikėjimo vyriau
sybe deficitas" gali tapti griau
namąja jėga. Jis žada tęsti bu
vusios vyriausybės užsienio 
politiką ir esmines jos progra
mos nuostatas. „Bet laikas ko

reguoja ir verčia daryti kai ku
rias pataisas, kurias darysime 
kartu", sakė jis. 

Būsimos veiklos tikslais R. 
Paksas įvardijo ekonomikos 
augimą, griežtą biudžeto tau
pymą, jėgų ir resursų koncent
ravimą svarbiausioms kryp
tims, mokesčių politikos aiš
kumą, žadėjo ypač vertinti 
„parlamentinės ir užparla-
mentinės opozicijos" pastabas, 
laisvą spaudą, kurios pastabu
mo reikšmę teigia patyręs, 
dirbdamas meru. 

Pats sau R. Paksas palin
kėjo neprarasti „bent jau hu
moro jausmo". 

Konservatorius Rolandas 
Paksas norėtų jo vadovauja
moje vyriausybėje dirbti kartu 
su socialinės apsaugos ir 
darbo ministre Irena Degu
tiene ir susisiekimo ministru 
Rimantu Didžioku. Apie tai 
pranešė R. Pakso atstovė 
spaudai, tikslindama žinia-
sklaidos pranešimus, kad į 
naująją vyriausybę nebūtų 
kviečiami visi šeši atsistadini-
mo pareiškimus prezidentui 
įteikę Gedimino Vagnoriaus 
vyriausybės ministrai. 

Tarp jų buvo ir I. Degutienė 
bei R. Didžiokas, tačiau jie, 
skirtingai nuo kai kurių kitų 
pareiškėjų, tokiu žingsniu 
teigė siekę ne parodyti loja
lumą G. Vagnoriui, o tik 
norėję paklusti tvarkai, kai at
sistatydinus premjerui, atsi
statydina ir ministrai. 

Nuotr.: Lietuvos prezidentūros kiemelyje Garbes rikiuote buvo pagerb tas į Lietuvą a t v y k ę s Vokieti jos preziden
tas Roman Herzog ' kairėje i, lydimas Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus . <Elta> 

Maltos ordinas padės derinti 
moralines ir ekonomines vertybes 

Vilnius, gegužės 18 d. ir krikščioniškojo solidarumo 
(BNS) — Maltos ordino Didy- perspektyvomis, suderindama 
sis magistras princas Fra An- jas su rinkos ekonomikos ir 
drew W. N. Bertie žada ir to- plėtros reikalavimais. „Tokiu 
lesnę šios labdaros organi- būdu jūs parodėte pavyzdį šio 
zacijos pagalbą Lietuvai. 
„Esame pasirengę tęsti savo 
pastangas ir padėti jūsų val
stybei, yapč humanitarinėje, 
socialinėje ir medicinos sri
tyje, šiuo labai sunkiu laiko
tarpiu pereinant nuo vienos 

regiono valstybėms", sakė 
Maltos ordino vadovas. 

Antradienį Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis pri
ėmė princą Fra Andrew Bertie 
ir jo vadovaujamą delegaciją: 

V. Landsbergis buvo supa-

Prezidentas nori daugiau 
informacijos apie „Williams" 

Vilnius, gegužės 18 d. 
(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus ragina nesieti nau
jos vyriausybės formavimo ir 
naujo ūkio ministro paskyri
mo su amerikiečių verslovės 
„Williams" investicijomis į 
Lietuvos naftos ūkį. „Mano 
trumpas ir aiškus atsakymas 
— *Williams' turi būti Lietu-

Pokyčiai 
vyriausybėje 
nutolins lito 
pervertinimą 

Vilnius, gegužes 18 d. 
(BNS) — Lietuvos banko (LB, 
valdybos pirmininkas Reinol
dijus Šarkinas mano, kad vy
riausybės pertvarka privers 
kiek atidėti lito perorientavi-
mo laiką. „Šį klausimą turime 
gerai apsvarstyti su vyriau
sybe, o vyriausybė keičiasi, 
todėl dabar negalime forsuoti 
tokių sprendimų priėmimo", 
spaudos konferencijoje antra
dienį sakė R. Šarkinas. 

Pasak LB valdybos pirmi
ninko, dabar nėra didelio skir
tumo, ar lito perorientavimas 
įvyks „sausio pirmą, ar kovo 
pirmą, ar lapkričio pirmą". 
Anksčiau LB tikėjosi, kad šios 
pataisos bus priimtos pirmąjį 
šių metų pusmetį, o pats litas 
perorientuotas nuo 2000-ųjų 
sausio pirmosios. 

R. Šarkinas teigė norįs, kad 
litas būtų perorientuotas pra
ėjus pusmečiui po to, kai bus 
priimtos Lito patikimumo 
įstatymo pataisos. Tačiau, pa
sak Seimo biudžeto ir finansų 
komiteto pirmininkės Elvyros 
Kunevičienės, pirmąjį šių me
tų pusmetį pataisos tikrai ne
bus priimtos. 

Lito patikimumo įstatymo 
pataisos leis atsieti litą nuo 
JAV dolerio ir susieti litą su 
JAV dolerio ir euro krepšeliu. 

voje, tad prašau nepainioti 
naujo premjero ar ministrų 
kabineto paskyrimo su šios 
kompanijos darbu cia", antra
dienį po susitikimo su val
dančiosios konservatorių ir 
krikščionių demokratų koalici
jos nariais žurnalistams sakė 
prezidentas. 

Po ministro pirmininko Ge
dimo Vagnoriaus atsistatydi
nimo ir kalbų apie ūkio mi
nistro Vinco Babiliaus atlei
dimą „Williams" sunerimo dėl 
galimybės pirkti kontrolinį 
„Mažeikių naftos" įmonės ak
cijų paketą. Dėl akcijų parda
vimo su „Wiiliams" tariasi 
Ūkio ministerijos atstovai ir 
pats V. Babilius. 

Kartu prezidentas apgailes
tauja neturįs pakankamai in
formacijos apie derybų su 
„Williams" eigą. „Aš iki šiol 
nežinau, nei kas kalbėta, nei 
kas susitarta, kas pažadėta, 
parduota ar pirkta", teigė V. 
Adamkus, pridūręs kad, jo 
nuomone, būtų galima sureng
ti atskirą pasitarimą „Wil-
liams" investicijų į Lietuvos 
naftos ūkį klausimais. 

Pasak valstybės vadovo, su
sitikime su valdančiosios koa
licijos atstovais taip pat kal
bėta apie naujos vyriausybės 
formavimą, jos būsimą darbą, 
valdžios institucijų bendradar
biavimą. „Padėkojau konser
vatoriams už jų pareikštą pa
ramą kandidatui į premjerus 
Rolandui Paksui. Mano nuo
mone, R. Paksas yra Konser
vatorių partijos atstovas šia
me kabinete", tvirtino V. 
Adamkus. 

Prezidentas pabrėžė su R. 
Paksu intensyviai kalbėsiąs 
dėl naujos vyriausybės forma
vimo, kai jis bus paskirtas 
ministru pirmininku: „R- Pak
sas formuos vyriausybę, pri
statys kandidatus, o mano 

ekonominės sistemos prie ki- žindintas su vienos seniausių 
tos", sakė katalikiškojo ordino pasaulio humanitasne pa-
vadovas, antradienį kalbė- galbą teikiančių institucijų — 
damas Seimo visuotiniame Maltos ordino — veikla Lietu-
posėdyje. voje. Nuo 1991 metų spalio 

F. A. Bertie džiaugėsi, kad Lietuvoje veikianti pirmojo 
Maltos ordino pagalbos tarny- Baltijos valstybėse ordino Pa
bos savanoriai per aštuonerius galbos tarnyba savo veiklą 
metus jau užsitarnavo pa- išplėtė visoje Lietuvoje. Svečių 
garbą Lietuvoje, organizuoda- teigimu, Lietuva — vienas ge-
mi socialines valgyklas, slau- riaušių pavyzdžių, kaip kuria-
gos ir globos tarnybas, lab- mos struktūros ir įgyven-
daros vaistines. dinamas organizacijos tikslas, 

Pastebėjęs, kad jo vizitas keliantis žmonių dvasią. 
Lietuvoje sutampa su šio Maltos Ordino ambasado-
amžiaus pabaiga, ordino ma
gistras sakė, kad pastarasis 
šimtmetis buvo labai sunkus 
Lietuvai, patyrusiai stipres
niojo vyravimą, valstybės tei
sių viršenybę prieš asmens 
teises. Tačiau dabar Liftuva 
sugebėjo pasinaudoti naujo
mis laisvės, žmogiškojo orumo 

rius Lietuvai baronas Peter 
von Furstenberg sanė, kad or
ganizacija, vienijanti apie 
1,000 savanorių, turi savo 
įstaigas prie visų vv^kupijų. 

V. Landsbergis itin teigia
mai vertino Ordino darbą, 
(traukiant jaunime, ugdant 
žmonėse geros valios ap-

Nacių „medžiotojas" nepalieka 
Lietuvos ramybėje 

Jeruzalė, gegužės 18 d kurie grįžo į Lietuvą netekę 
(BNS) — Nacius persekiojan- Amerikos pilietybės, dar nėra 
čio Simon Wiesenthal centro 
atstovas paragino Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų 
„pasinaudoti savo įtaka" ir už
tikrinti, kad į Lietuvą grįž
tantys karo nusikaltėliai būtų 
nubausti. 

Centro Izraelio skyriaus di
rektorius Efraim Zuroff antra
dienį išsiųstame laiške prezi
dentui V. Adamkui rašo, kad 
Lietuva tampa „geriausiu 
prieglobsčiu nacių kolaboran
tams, siekiantiems išvengti 
teisingumo". E. Zuroff piktina
si, kad nė vienas iš šešių kalti
namųjų karo nusikaltimais, 

konstitucinė teisė yra tą, kad 
aš ministrus turiu tvirtinti. 
Galutinis žodis pagal Konsti
tuciją priklauso prezidentui, 
tačiau aš su R. Paksu labai ar
timai dirbsiu — apsvarsty
sime ir bandysime rasti pačią 
geriausią vyriausybę ir iš spe
cialistų, ir iš partijų atstovų". 
„Aš per susitikimą labai 
aiškiai pasakiau, kad tai bus 

nubaustas. Jis taip pat prime
na, kad praėjusią savaitę į 
Lietuvą grįžo dar vienas iš 
JAV deportuotas įtariamasis 
— Kazys Čiurinskas, o Ameri
kos valdžia dar ketina depor
tuoti įtariamą nacių kolabo
rantą Vincą Valkavicką. 

„Nacių žudikų persekioji
mas, praėjus daugiau nei 50-
čiai metų po nusikaltimų įvyk
dymo, nėra lengva užduotis. 
Tačiau, manau, sutiksite, kad 
tokių nusikaltimų nevalia ig
noruoti, o jų vykdytojams ne
dera leisti išsisukti nuo baus
mės vien todėl, kad išvengė 
teisingumo iki šio meto", rašo 
E. Zuroff. Pasak jo. „visi pa
reikšti apgailestavimai dėl ho-
lokausto ir žydų bei lietuvių 
susitaikymo pastangos skam
ba nenuoširdžiai", kol Lietuva 
nenubaudė nė vieno nacių tal
kininko. 

Lietuvos valdžios atstovai į 
panašius E. Zuroff samprota-, 
vimus paprastai atsako, jog 

prezidento, koalicijos ir visos teisingumą Lietuvoje, kaip ir 
Lietuvos vyriausybė", teigė V. kitose demokratinėse valsty-

Izraelio ministras pirmininkas 
pralaimėjo rinkimus 

Adamkus. bėse, vykdo teismai. 

raiškas. Lietuvoje šios institu
cijos pagalbos tarnyboje dirba 
per 300 jaunų žmonių. 

* Seimas vienbals ia i nu
t a r ė n u o šiol svarbiausius 
valstybės teisės aktus skelbti 
„Internet'e". Per 3 dienas nuo 
jų oficialaus paskelbimo „Val
stybės žiniose", Seimo ir juos 
priėmusios institucijos „Inter-
net'o" puslapiuose bus skel
biami visi įstatymai, Seimo 
patvirtintos tarptautinės su
tartys, prezidento dekretai, 
vyriausybės nutarimai, Kon
stitucinio teismo nutarimai, 
išvados ir sprendimai. „Inter
net'e" taip pat turės būti pa
skelbti kiti Seimo priimti 
teisės aktai, ministrų, vyriau
sybės įstaigų, kitų valstybės 
valdymo institucijų vadovų 
įsakymai ir įsakymais patvir
tinti kiti norminiai teisės ak
tai bei Lietuvos banko valdy
bos nutarimai, kuriuose nu
statomos, keičiamos ar pri
pažįstamos netekusiomis ga
lios teisės normos. 

* Lietuvos ir Švedijos 
ka ro laivai pradėjo nesprogu
sių minų paieškos ir nukenk
sminimo pratybas. Paioškos 
vyksta Baltijos jūroje ties 
Juodkrante, kur sovietmečiu 
buvo karinių jūrų pajėgų poli
gonas. Minų paieškų praty
bose dalyvauja po tris Švedijos 
ir Lietuvos laivus, du estų ir 
vienas latvių laivas iš Baltijos 
eskadros „Baitron". Praty
boms vadovauja Lietuvos kari
nių jūrų pajėgų vadas koman
doras Kęstutis Macijauskas. 
Pratybų tikslas — aptikti ir 
sunaikinti nuo II pasaulinio 
karo jūroje likusius sprogme
nis, kad būtų užtikrintas sau
gus laivų plaukiojimas ir žūk
lė Baltijos jūroje. 

* Gegužės 1 d. pirmą kar
tą Lietuvos bankininkystės is
torijoje valstybės gyventojai 
bankuose laikė daugiau nei 
1,000 litų, skaičiuojant vie
nam gyventojui. Iš viso gyven
tojai mėnesio pradžioje ban
kuose laikė beveik 3.8 mlrd. 
litų indėlių. Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Reinol
dijus Šarkinas spaudos konfe
rencijoje antradienį teigė, kad 
komercinių bankų turtas to
liau augo ir gegužės pradžioje 
buvo beveik 11 mlrd. litų. 

* P e r ke tu r i s šiu metų 
mėnes ius valstybės biudžetas 
gavo 1.923 mlrd. litų pajamų 
— 12.9 proc. mažiau nei pla
nuota. „Tai, jog gauta mažiau 
pajamų, susiję su Rusijos 
krizės įtaka šalies ekonomi
kai", antradienį spaudos kon
ferencijoje sakė laikinasis fi
nansų ministras Algirdas Še-
m e t a . 'BNR. 

Jeruzalė-Tel Avivas, ge
gužės 18 d. (Reuters-AP-BNS) 
— Izraelio Darbo partijos va
dovas Ehud Barak pirmadienį 
vykusiuose ministro priminin-
ko rinkimuose įveikė Benja-
min Netanyahu, gavęs 56 
proc. rinkėjų balsų. Tuo tarpu 
dabartinis premjeras gavo tik 
43.9 proc. balsų. 

Naujai išrinktas premjeras 
E. Barak antradienį pažadėjo 
siekti įtvirtinti taiką su pales
tiniečiais ir įveikti valstybės 
tarpusavio nesutarimus. J. 
Barak kreipėsi į dešimtis 
tūkstančių savo rėmėjų, susi
rinkusių Rabino aikštėje, ku
rioje 1995 m. buvo nušautas 
premjeras Yitzhak Rabin ir 
davė pažadą tęsti velionio va
dovo taikos politiką. 

„Aš atėjau čia, į Rabino 
į šią vietą, kurioje su-
mūsų širdys. Atėjau 
prisiekti, Izraelio pi-
. kad dabar aušta, tik

rai aušta nauja diena", sakė J. 
Barak, triumfuojančiai iškėlęs 
rankas. 

57 metų E. Barak, kuris yra 
daugiausiai apdovanojimų pel
nęs Izraelio kareivis, Y. Rabin 
tebėra sektinas pavyzdys. Ve
lionis Y. Rabin taip pat buvo 
kareivis, tačiau valstybės va
dovo poste siekė taikos ir pasi
rašė istorinius taikos susitari
mus su Jordanija bei pales
tiniečiais. 

JAV prezidentas Bill Clin-
ton paskelbė pareiškimą, ža
dėdamas kartu su E. Barak 
siekti tvirtos taikos, kuri padi
dins Izraelio saugumą. „Noriu 
glaudžiai dirbti su Ehud Ba
rak ir jo naująja vyriausybe, 

aikštę, 
dužo 
jums 
liečiai. 

kai jie stengsis pasiekti šį 
tikslą su savo partneriais pa
lestiniečiais bei arabais', sakė 
B. Clinton. 

Prancūzijos prezidentas Jac-
ques Chirac pareiškė, kad E. 
Barak pergalė teikia „daug 
taikos vilčių". Palestiniečių 
prezidentas Yasser Arafat 
taip pat šypsodamasis išreiškė 
viltį, kad E. Barak pastūmės 
įstrigusį taikos procesą į 
pnekį. 

Naujojo Izraelio 
premjero šaknys — 

Lietuvoje 
Vilnius. Išrinktasis Izrae

lio premjeras Ehud Barak šią 
hebrajišką pavardę pasirinko, 
tarnaudamas Izraelio kariuo
menėje, tačiau užaugo, turė
damas Brogo pavardę, kaip ir 
jo tėvas Yisraelis, išeivis iš 
Lietuvos. 

Y. Brogas išvyko į Izraelį iš 
Lietuvos ketvirtajame dešimt
metyje su grupe socialistinė
mis idėjomis susižavėjusių 
jaunųjų sionistų ir drauge su 
žmona Esthera buvo vienas 
kibuco, kuriame gimė ir būsi
masis premjeras, kūrėjų. 

Premjero motina Esthera į 
Izraelį atvyko iš Lenkijos. 

Pasak agentūros AP, E. Ba
rak senelis buvo rabinas Lie
tuvoje. 

Brogai nepaliko ryškesnio 
pėdsako Lietuvos žydų istori
joje. Lietuvos žydų muziejaus 
darbuotojai sakė neatsimeną, 
kad savo fonduose turėtų me
džiagos, susijusios su šia pa
varde. Jos nėra ir Judaikos 
enciklopedijoje. 

Vilnijos gyventojai 
:w „nori ir nenori permainų 

Varšuva-Vilnius, gegužės 
14 d. (BNS) — Lenkijos laik
raštis ,,Gazeta Wyborcza", ki
tiems Lenkijos laikraščiams 
remiant Lietuvos lenkų skun
dus del savivaldybių reformos, 
praneša, kad pagal viešosios 
nuomones apklausos duome
nis, patys Vilnijos gyvenviečių 
žmonės nori permainų. 

Nemenčinės miesto, Buivy
džių, Nemenčinės, Paberžės ir 
Sužionių seniūnijos gyventojų 
apklausa rodo, jog 57 proc. gy
ventojų nori, kad jų gyvenvie
tės priklausytų naujajai Ne
menčinės savivaldybei. Su tuo 
nesutinka 23 3 proc., o nuomo
nės neturėjo 19.7 proc. ap
klaustųjų. 

Tačiau Grigiškių mieste, 
Vilniaus rajono Avižienių, 
Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, 
Riešės, Rudaminos ir Zujūnų 
gyvenvietėse bei Trakų rajono 
Grigiškių seniūnijoje, kurias 
numatyta prijungti prie Vil
niaus, apklausos niekas neat-

* Seime įsteigta laikinoji 
Seimo narių darbo grupė, kuri 
rūpinsis „Mažeikių naftos" 
privatizavimu, rekonstrukcija 
ir įmonės darbuotojų sociali
nių garantijų išsaugojimu" 
sakė Seimo konservatorių 
frakcijos seniūno pavaduoto
jas Sigitas Kaktys. Šioje 
grupėje ketina dirbti konser
vatoriai Sigitas Kaktys, Ema
nuelis Zingeris, Rimvydas 
Survila, Stasys Malkevičius, 
socialdemokratas Arvydas 
Akstinavičius, centristas Vir
ginijus Martišauskas, Krikš
čionių demokratų frakcijos at
stovas Kazimieras Kryževi
čius. Eltai 

liko. Dėl to ir kyla daugiausia 
triukšmo. 

Vyriausybė gegužės 3 d. pa
tvirtino programą, pagal ku
rią Vilniaus rajono savivaldy
be smarkiai sumažėtų, iš da
lies jos sąskaita išplėtus Vil
niaus miesto savivaldybę ir 
įkūrus Nemenčinės savivaldy
be. Tačiau programą neigia
mai įvertino Vilniaus krašto 
lenkai, kurių atstovai teigia, 
kad reforma pažeis jų tauti
nius tikslus. Neigiamą nuomo
nę šiuo klausimu išsakė ir 
Lenkijos prezidentas Aleksan-
der Kwasniewski. 

Dėl to šią savaitę vyriau
sybė pavedė Valdymo reformų 
ir savivaldybių reikalų minis
terijai patikslinti Vilniaus 
krašto administracinės refor
mos planus, suderinus juos su 
Teisingumo ir Užsienio reika
lų ministerijomis. Vilniaus ra
jono ir Vilniaus miesto savi
valdybėmis bei Savivaldybių 
asociacija. 

Lenkų laikraštis ..Trybuna" 
džiaugiasi, kad į problemos 
sprendimą įsikišo Lenkijos 
prezidentas, kuris tuo pade
monstravo, kad ..nustojo var
toti 'užmerktų akių' politiką į 
lietuvių veiksmus prieš lenkų 
mažumą Lietuvoje". 

KALENDORIUS 
Gegužės 19 d.: Alkuinas. Celes 

tinas. Gilvinas. Prudencija. Tauras 
Viktorijos diena Kanadoje). 

Gegužės 20 d.: Šv. Bernardinas 
Šiemetis; Akvilas, Alfreda. Aug-
mante. Eidvilas. Vyginte 1917 m. 
popiežius Benediktas XV gegužes 
20-ąja paskelbė Lietuvių diena, pa
kvietęs viso pasaulio katalikus au
koti lietuviams 
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DRAUGAS, 1999 m. gegužes 19 d., tretiadienia 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

1999 m. g e g u ž ė s 8 d. 

KVIESLYS Į 1999 M. LSS 
VADOVYBĖS RINKIMUS 

LSS Tarybos PIRMIJA va
dovaudamasi LSS Vadovybės 
rinkimų nuostatais, kviečia 
LSS narius į korespondenci-
nius vadovybės rinkimus. Jų 
tikslas yra išklausyti LSS va
dovybės pranešimus, susipa
žinti su rinkimų dalyvių pasi
sakymais ir siūlymais, priimti 
nutarimus organizacijos klau
simais, bei išrinkti LSS vado
vybę. 

(a) — LSS Tarybos Pirmija 
prezidiumui sudaryti pakvietė 
v.s. fil. Lilę Milukienę, 111 
Grohmans Lane, Plainview, 
NY 11803, Tel. Nr. (516) 681-
6172. 

(b) — Registracijos mokestis 
nemokamas. Rinkimų išlaidos 
sumokamos iš Tarybos iždo. 

(c) — Vadovybės r inkimų 
darbotvarkė: 

Pirmijos Kvieslys rinkimus 
pradėti — gegužės 8 d. 

Vienetų sąrašai prezidiumui 
— birželio 7 d . 

Išsiunčiami registracijos la
pai — liepos 6 d. 

Dalyvių registracija — rug
pjūčio 21 d. 

Kandidatų siūlymas — rug
sėjo 18 d. 

Balsavimo lapų su kandida
tų sąrašais išsiuntimas — 
spalio 2 d. 

Grąžinami balsavimo lapai 
— spalio 30 d. 

Paskelbiami balsavimo duo
menys — lapkričio 20 d. 

Pirmininkų rinkimai — 
gruodžio 11 d. 

LSS Vadovybės rinkimai 
bus pravedami pagal LSS 
STATUTO/LSS VADOVY
BĖS RINKIMŲ NUOSTA
TUS. 

LSS Tarybos pirmijos pa
kviesta komisija (s. fil. Riman
tas Griškelis, v.s. Marytė Utz 
ir v.s. fil. Rita Penčylienė) 
peržiūrėjo Vadovybės rinkimų 
nuostatus ir raštu pristatė pa
siūlymus Rinkimų eigai vado
vautis LSS Vadovybės rinki
mų nuostatais, kuriuos LSS 
Tarybos pirmija priėmė 1999 
m. balandžio 24 d. (priedas: 
LSS Rinkimų komisijos pasiū
lymai rinkimų eigai). 

Rinkimų dalyviai: 
(a) — Vadovybės rinkimų 

dalyviais gali būti įžodi davę 
LSS nariai ne jaunesni kaip 
18 m. amžiaus ir išbuvę Są
jungos nariais paskutinius 
dvejus (2) metus. 

(b) — Užsimokėję LSS Tary
bos pirmijos nustatytą nario 
mokestį už 1997, 1998 ir 1999 
metus. Nauji nariai už 1998 ir 
1999 metus. 

Nario mokestis: 
(a) — Metinis LSS nario mo

kestis 20 dol. 
(b) — Nario mokesčio nemo

ka apdovanoti „Geležinio Vil
ko" ordinu ir atleisti Pirmijos 
nutarimu pagal nuostatus. 

(c) — Jeigu narys yra 18 me
tų ir susimokėjęs nario mo
kestį paskutinius dvejus (2) 
metus gali balsuoti. 18 metų 
vyresnis narys turi būti susi
mokėjęs nario mokestį trejus 
(3) metus. 

(d) — Atskirų šakų parei
gūnai ir nariai susimoka nario 
mokestį per savo vadijos atsto
vus 

(e) — Sąjungos vadovybės 
nariai susimoka nario mokestį 
per LSS Tarybos iždininkę. 

f f) — Negalėje sumokėti na

rio mokesčio nustatytu laiku, 
gali sumokėti rinkimų prezi
diumui. 

(g) — Iždininkai atsiunčia 
visų susimokėjusių sąrašus. 

(h) — Iždininkų sąrašai ga
lioja ir nereikia antrą kartą 
registruotis balsavimui. 

K a n d i d a t ų s i ū l y m a s 
(a) — Kandidatais į ren

kamą LSS vadovybę gali būti 
siūlomi: 

• Vadovybės rinkimų daly
viai, LSS nariai 

• Bent 21 metų amžiaus. 
• Turį bent paskautininko,-

ės laipsnį. 
(b) — LSS narys,-ė negali 

kandidatuoti į renkamąsias 
pareigas Lietuvių Skautų są
jungoje ir Lietuvos Skautų or
ganizacijose. T.y. privalo pasi
rinkti pareigas tik vienoje or
ganizacijoje, (žiūr. Rinkimų 
nuostatus ir Tarybos 1993 m. 
posėdžio protokolą Nr. 6). 

(c) — Visi kandidatai turi 
būti surašyti sąraše ir palik
tame langelyje pažymėti — 
(taip), (ne), (susilaiko). 

(d) — N e g a l i bū t i palikta 
vieta pačiam balsuotojui įra
šyti kandidato pavardę. 

(e) — Kandidatas jokiu būdu 
nega l i kandidatuoti į daugiau 
kaip vienas pareigas. 

(0 — Rinkimų komisija turi 
pasitikrinti su kandidatu ar 
tikrai jisai/jinai sutinka kan
didatuoti į pasiūlytas parei
gas. 

B a l s a v i m o sąraša i ir 
s k a i č i a v i m a s : 

(a) — Pirmame biuletenyje 
turi būti paskelbta visa balsa
vimo eiga ir laikas — kalen
dorius. 

(b) — Komisija peržiūri są
rašus ir su pirmu biuleteniu 
pažymi, kuriose šakose gali 
narys balsuoti. Visi nariai turi 
teisę balsuoti LSS rinkimuose. 

(c) — Lapas patarimams ir 
pasiūlymams turi būti iš 
anksto paruoštas ir išsiųstas 
visiems balsuotojams su pir
muoju biuleteniu. 

(d) — Siunčiant balsavimo 
lapus, kiekvienas narysgauna 
atitinkamą lapą. Patartina su
skirstyti balsavimo lapus pa
gal spalvas, pvz. Bendras LSS 
— baltas, Seserija — geltonas, 
Brolija — raudonas, Akademi
kai — mėlynas. 

(e) — Balsų skaičiavimas 
yra viešas ir jo laikas ir vieta 
turi boti iš anksto nustatyta ir 
patvirtinta paskutiniame biu
letenyje. 

(f) — Balsų skaičiavime ne
gali dalyvauti nei vienas į pa
reigas kandidatuojantis. 

(g) — Balsavimo rezultatai 
pirmoje vietoje turi būti tuo
jau pranešti kandidatams. 

(h) — Balsavimus laimėju
sių sąrašai turi būti paskelbti 
skautiškoje/lietuviškoje spau
doje ne vėliau kaip dviejų sa
vaičių laikotarpyje. 

LSS Vadovybes rinkimų 
nuostatai yra vienintelės tai
syklės prezidiumui ir visiems 
dalyviams. Visi LSS vadovai 
įpareigojami pranešti apie va
dovybės rinkimus savo viene
tų vadijoms, kitiems LSS na
riams ir raginti visus dalyvau
ti rinkimuose. 

Kviečiame visus brolius ir 
seses dalyvauti LSS Vadovy
bės rinkimuose. Sąjungos atei
tis priklauso nuo kiekvieno 

Hamiltono, Kanadoje, skautininkių „Šatrijos Raganos" barelio seses 1999 m. vasario 22-ros — pasaulio skaučių 
Susimąstymo dienos sueigoje Iš k. vs R. Bagdoniene, s. A. Stanaitiene, pe. I Jokubyniene, vs A Pietrantonio, s. 
I. Zubiene, ps fil. G Breichmaniene, s. A. Vilimient- vyr. si. L. Stungevitiene. Trūksta S14 nuotrauką dariusios 
ps. O. Jusienes. 

VYDŪNO FONDO VEIKLOJE 
V y d ū n o fondo tarybos 

m e t i n i s posėdis šaukiamas 
šeštadienį, gegužės 22 d., 2 
vai. p.p. VF/A.S.S. būstinėje, 
14911 E. 127th St., Lemont, 
IL, tel.: 630-243-0865. Daly
vauti kviečiami visi tarybos 
nariai. Bus tvirtinama per
nykščių metų kasos atskaito
mybė, tvirtinama 1999 metų 
veiklos programa. Įvairios ko
misijos atliks savo praneši
mus. Revizijos komisija pra
neš apie atskaitomybės stovį. 
Šeši tarybos nariai baigė savo 
kadencijas, vyks jų rinkimas. 
Bus diskutuojama ateities 
veikla ir kiti klausimai. Posė
dyje negalintieji dalyvauti gali 
įgalioti kitą narį jam atstovau
ti. 

Fil . Virginija Mačiul ienė 
6 metus sėkmingai atliko Vy
dūno fondo valdybos sekreto
rės pareigas. Dėl didelio įsi
pareigojimų krūvio įvairiose 
organizacijose, iš sekretorės 
pareigų pasitraukė. Vydūno 
fondo valdyba Širdingai dėkoja 
sesei Virginijai už gražų ir 
sėkmingą darbą valdyboje. 

K n y g ų le idyba daugelyje 
leidyklų sustojo dėl visiems ži
nomų priežasčių. Vydūno fon
do paskutinis leidinys „Lietu
vos topografiniai žemėlapiai" 
susilaukė didelio pasisekimo 
JAV, Lietuvoje ir net Australi
joje, Kanadoje. Universite
tams knyga buvo išsiuntinėta 
nemokamai. Buvo gauta daug 
padėkos laiškų. Pavieniai 
skaitytojai užsisakė po kelis 
knygos egzempliorius. Šiuo 
metu yra baigiama ruošti 
spausdinimui knyga, kurioje 
surašyta 311 pavardžių skau
tų ir jų vadovų, kurie buvo su
imti, kankinti, ištremti ar nu
kankinti. Ši 100 psl. knyga 
skaitytojams bus pateikta va
saros pabaigoje. Tai skaudūs 
dokumentai, kurie paliks atei
nančioms kartoms ir liudys 
išgyvenimus skautų ir jų va
dovų. Knygos papildymai dar 
yra priimami. 

V.s. Nijolės Užubal ienės 
kelionių aprašymai žavėjo 
skaitytojus. Dabar tai su ilius
tracijomis rengiama spaudai. 
Ilgais rudens vakarais skaity
tojai galės su autore pakeliau
ti po svečius kraštus, pajusti 
jų grožį ir įvairumą. Knygą 
leidžia Vydūno fondas. Skaity
tojų užsakymai jau priimami 
fondo būstinėje, adr.: 14911 E. 
127th St., Lemont, IL 60439-
8572. 

nario, tad aktyvus įsijungimas 
į Vadovybės rinkimus užtik
rins šviesią ateitį lietuvišką 
jaunimą ugdant skautiška 
dvasia. Siūlykite kandidatus, 
nes jaunimo organizacijoje vi
suomet reikia naujų idėjų ir 
jaunų vadovų. Naujai išrinkta 
LSS vadovybė ves Sąjungos 
narius į dvidešimt pirmąjį 
šimtmetį. 

Budėkime! 
v.s. Birutė Banai t ienė 

Tarybos Pirmininkė, 
LSS Tarybos pirmijos 

pirmininkė 

Pasko los studentams yra 
išduodamos bendra tvarka. 
Laikas jomis pasirūpinti 1999/ 
2000 metų studijoms. Anketos 
gaunamos fondo būstinėje. 
Primename, kad nepatartina 
laukti paskutinių dienų. Fon
do valdyba prašymus svarsto 
kiekvieną mėnesį, bet jų išda
vimas užtrunka. Nedelskite. 

VM 

H A M I L T O N E 
P A M I N Ė T A S 
ŠV. J U R G I S 

Hamiltone, Ont., dešimt 
„Šatrijos Raganos" skautinin-
kių būrelio sesių balandžio 21 
d. susirinkome pas s. Aldoną 
Pietrantonio. Būrelio vadovė 
s. A. Vilimienė pradėjo sueigą 
nušviesdama šv. Jurgio, pa
saulio skautų globėjo, dienos 
reikšmę. Prisiminimais nuke-

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ 
TORONTE 

Šv. Jurgio, pasaulio ir lietu
vių skautų globėjo šventę To
ronte šventėme dvi dienas. 

Š.m. balandžio 24 d., šešta
dienį visi vyresni skautai ir 
skautės įsijungė į mūsų iški
laus „Volungės" choro, vado
vaujamo muzikės s. Dalios 
Viskontienėe ir jos iš Bostono 
atkviestu etnografiniu an
sambliu „SoĮjauto", vadovauja
mu muz. Grt>s Kupčinskienės, 
bendrai suruoštą smagią va
karonę. Turėjome nuostabią 
dainų ir šokių programą, ku
rion buvo įjungti visi dalyva
vusieji. Nuotaikingumo sutei
kė ir visų Jurgių iškvietimas, 
jų pasveikinimas vardadienio 
proga ir pašokdinimas. Labai 
puikiai vyko paparčio žiedo 
ieškojimas bei jo suradimas. 
Teko sutikti gražų būrį bosto-
niškių skautų ir skaučių ir su 
jais maloniai pabendrauti. 

Sekmadienį, balandžio 25 d., 
„Rambyno" ir „Šatrijos" tuntų 
skautai ir skautės rinkomės į 
Lietuvos Kankinių šventovę, 
kurioje organizuotai, su vėlia
vomis dalyvavome šv. Mišio
se, aukotose klebono prel. J. 
Staskevičiaus. Klebonas prieš 
Mišias pasveikino skautus, 
primindamas šventės reikšmę. 
Per pamokslą kalbėjo apie šv. 
Jurgį, jo narsą, religingumą, 
kurio neatsižadėjęs mirė kan
kinio mirtimi. Mišių skaiti
nius skaitė si. Arvydas Janu
šonis. Aukas nešė abiejų tun
tų tuntiriinkai. Labai gražiai 
giedojo skautiškose uniformo
se „Angeliukų" choras, vado
vaujamas energingos muzikės 
Nijolės Benotienės. Šv. Mišios 
buvo baigtos giesme „Marija, 
Marija". 

Po šv. Mišių Anapilio salėje 
vyko abiejų tuntų iškilminga 
sueiga. Tuntus išrikiavęs ir 
vienetų raportus priėmęs, su
eigos komendantas ps. P. Pet
rauskas raportavo tuntinin-
kams s. M. Rusinui ir j.ps. D. 
Biskienei. Į jų pasveikinimą 
„Budėk!", griausmingai atsa
kyta „Vis budžiu!" 

Buvo įneštos vėliavos. Po 
trumpo šventės apibūdinimo 
buvo perskaityti tuntų ir LSS 
Seserijos Vyriausios skauti-
ninkės v.s. fil. Ritos Pencylie-
nės įsakymai. 

Šv. Jurgio šventės proga į 
skiltininkės laipsnį pakelta 
vyr skautė psl. D. Bakerienė\ 
į vyr. skiltininkės — vyr. si. 
Ilona Tarvydienė. 

Prityrusių skaučių įžodį pra
vedė s. fil. N. Simonavičienė. 
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Įžodį davė: A. Batūraitė, L. 
Bražukaitė, V. Narušytė, A 
Radzevičiūtė, A. Smailytė, M. 
Thorn, K. Yčaitė. Pažangumo 
žymeniu apdovanotos — si. L. 
Jonaitytė, A Rusinaitė, T. 
Saplytė, V. Simonavičiūtė ir 
A. Valaitytė. Už Nuopelnus 
ordinu — ps. A. Puzerytė. 

„Rambyno" tunte DLK Vy
tauto vilkiukų draugovės vil
kiukai V. Zubričkas ir A. Va
liulis įsigijo dailininko specia
lybę, o A. Poznekas — siuvėjo 
specialybę. Visi pakelti vyres
niškumo laipsniuose ir apdo
vanoti žymenimis, bei specia
lybių ženklelius įgijusieji buvo 
pasveikinti ir pagirti. Baigiant 
sueigą, tuntininkai priminė, 
kad sueigos bus tęsiamos 
įprasta tvarka. Paragino visus 
ruoštis stovykloms. „Romuvo
je" stovykla vyks rugpjūčio 1-
14 d., o LSS jaunųjų vadovų ir 
vadovių mokyklos Rako sto
vyklavietėje, JAV-se, vyks lie
pos 20-27 d. 

Po pranešimų, gerbiant sa
liutu, buvo išneštos vėliavos. 
Po to, didžiuliame rate supin
tomis rankomis sugiedoję 
„Ateina naktis", užbaigėm sa
vo šv. globėjo šv. Jurgio šven
tę, širdyse išsinešdami jo gėrio 
prieš blogį kovos idėją, kurios 
įgyvendinimą kiekvienas 
skautas ir skautė pasiryžta 
vykdyti. 

F.M. 

LSS STOVYKLOS 

Birželio 11-13 d. — Čika
gos ir Lemonto skautų ir 
skaučių savaitgalio stovykla 
— Jamboree *99 vyks „Goode-
now Grove Nature Forest 
Preserve" netoli Beecher, IL. 

Birželio 30 • liepos 5 d.— 
ASS stovykla Los Angeles, 
CA. 

Liepos 20-27 d. — „Gin
taro" ir „Ąžuolo" vadovių ir 
vadovų mokyklų stovykla Ra
ko stovyklavietėje, Custer, MI. 

Liepos 28 • rugpjūčio 7 d. 
— JAV LSS Vidurio rajono 
stovykla Rako stovyklavietėje, 
Custerr, MI. 

Rugpjūčio 1-15 d., — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje netoli nuo Toron
to. 

liavome į praeitį, dideles šios 
šventės sueigas, kai skautėms 
ir skautams, susirinkus ir iš 
Niagaros apylinkės, ir iš To
ronto, būdavo didžiausia me
tinė skautijos šventė Hamil
tone. Nors tai buvo anuomet, 
bet dar ir dabar atmintyje lie
ka gražūs prisiminimai. 

Susirinkome uniformuotos, 
nes vyko ir oficialioji dalis. 
Perskaitytas LS Seserijos vy
riausios skautininkės v.s. fil. 
R. Penčylienės įsakymas, pat
virtinantis Hamiltono skauti-
ninkių „Šatrijos Raganos" bū
relį. Būrelio įsakymu paskir
stytos pareigos: būrelio vadovė 
— s. A. Vilimienė, programos 
vedėja — vyr. sk. vsl. L. Stun-
gevičienė, iždininkė — vyr. sk. 
vsl. M. Kalvaitienė, korespon
dentė — v.s. R. Bagdonienė. 

Pakviestoji paskaitininke 
Alina Žilvytienė, „Bank of 
Montreal" pensijų patari
mams atstovė atliko labai iš
samų ir įdomų pranešimą apie 
pinigų investicijas ir jų tvar
kymą žmonėms, besiruošian
tiems ar jau sulaukusiems 
pensininko amžiaus. Kita šio 
sezono užbaigiamoji sueiga-
iškyla vyks gamtoje birželio 
10 d., ketvirtadienį, 5 vai. pas 
sesę E. Kontenienę. 

Reg. B. 
Iš „Tėviškės žiburiai" 

'99.05.11 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Spalio 2 d. — „Lituanicos" 
skautų tunto 50 metų veiklos 
sukaktuvinė vakaronė ir poky
lis Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. 

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

JAMBOREE-99 

Čikagos ir Lemonto skautų 
ir skaučių vienetų savaitgalio 
stovykla — „Jamboree '99" 
š.m. birželio 11-13 d. vyks 
„Goodenow Grove Nature Fo
rest Preserve" netoli Beecher, 
IL. Skautai ir skautės nakvos 
dvi naktis, o jaunesnieji skau
tai ir skautės tik vieną naktį. 
Registracija tesis iki gegužės 
22 d. Mokestį (20 dol. jaunes
niems, 25 dol. visiems ki
tiems), užpildytą registracijos 
anketą ir pilnai užpildytus at-' 
palaidavimo lapus prašoma 
nedelsiant įteikti vienetų va
dovams ar vadovėms. Turint 
klausimų — kreipkitės į vado
vus ir vadoves. 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga šeštadienį, gegužės 22 
d., 1 vai. p.p. vyks Lemonte, 
sesės Alės Karaliūnienės na
muose. Bus įdomi staigmena. 

EUOBEC DECKER. DOS. P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. Uwn, IL 
Pirmas apyt su Northwestem un-to 
dsptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimamii absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti anghekai) 
T a i 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9626 S.7M1 Ava., Hfctory H h , IL 
Tat (706) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066 S.RotoertB fUt, Hictory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tai. (708) 596-4066 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, HLD., &C. 
Specialybe • Vidaus igų gydytojas 

Kebams Muvtskai 
6918W.ArchsrAvs.Stt 5 Ir 6 

CNcago, IL 60638 
TeL775-229-9966 

Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairviev* Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-988-0984 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

ARAS2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAmS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdsn Ave., Sutte 310 

Napsfv»*,IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 HigNand Ave., 
Towsr1,Suits3C 

H M M Grove. IL 60515 
Tei. (630) 436-0120 

DR. PETRAS V.KJSIEUUS 
INKSTU. POSL£S IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Sctiilter St., Elmhurst. !L 60126 

630441-2609 

BIRUTĖ LPUMPUnS. M.D. 
f~6Mow: American Acsdemy of 

Ftmiy Prsctfce 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61«Ave. 
914 

219) 947-6278 
Fsx 21S 947-6236 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certifted, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hofy Croes Profaaajonaj PaveJon 

3fl.Sou9i 
m Ct at CaMorma Ave. 

CNcssjO.tL 60629 
TsL 773-471-7879 

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO RENGINIAI 

1999 METAIS 

Birželio 30 — liepos 5 d. 
ASS 99 vasaros stovykla Los 
Angeles, CA. 

Rugpjūčio 15 — 20 d., va
saros žygis Lietuvoje. 

Spal io 15 — 17 d., ASS su
važiavimas Čikagoje. 

http://6918W.ArchsrAvs.Stt


KARAS BALKANUOSE -
PAVOJUS LIETUVAI? 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Vokietijos spaudos pusla
piai užpildyti žiniomis, ko
mentarais ir nuotraukomis iš 
politinio bei karinio gyvenimo 
Balkanuose. Visiškai supran
tama, nes ir Vokietija yra įsi
traukusi į kovą su Jugoslavija, 
jos daliniai yra Makedonijoje, 
vokiški „Tornado"' lėktuvai 
bombarduoja strateginius 
Serbijos ir Kosovo objektus. 
Kitų valstybių įvykiai spaus
dinami paskutiniuose pusla
piuose, tačiau, jeigu kalbama 
apie NATO <ŠAS> reikalus, jie 
gana plačiai gvildenami, nes 
juk artinasi tos organizacijos 
sukaktis, kuri bus minima 
Vašingtone. 

Visuomet palankus Lietuvai 
Miuncheno dienraštis „Sued-
deutsche Zeitung" (didžiau
sias Vokietijoje, savaitgaliais 
tiražas 760,000 egz.) balan
džio 14 d. plačiai komentavo 
Baltijos valstybių veržimąsi į 
ŠAS narių eiles. To straips
nio parašymui akstiną davė 
Lenkijos prez. A. Kwasniew-
ski viešnagė Gedimino mies
te. Mat Lietuvos sostinėje 
įvyko Lietuvos-Lenkijos dali
nio priesaika — pasirody
mas, kuriame taip pat dalyva
vo Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus. Dienraščio nuo
latinis Varšuvos bendradar
bis Tomas Urban pakartojo 
prez. A. Kwasniewski žodžius, 
esą Lietuvos įjungimas į ŠAS 
yra tik laiko klausimas, bet 
vėl pakartodamas seną pa
sakėčią, kad Vašingtone trims 
Baltijos valstybėms durys bus 
atviros... 

„Lietuvos prez. V. Adam
kus, buvęs JAV pilietis pa-

:• reiškė, ka<- šiuo bendru ba
talionu, Baltijos valstybės 
pastatė žingsni prie ŠAS du
rų", — rašė Tomas - Urban. 
Taip pat visų trijų Baltijos 

valstybių vadovai yra vienin
gos nuomonės: tik ŠAS apsau
gos jas nuo imperialistinių 
Maskvos kėslų. Atidžiai bal
tieji ai stebi įvykius Jugoslavi
joje, statydami klausimą: 
naudinga ar kenksminga Bal
tijos valstybėms yra įtampa 
tarp Vakarų pasaulio ir Rusi
jos? Ar tuo bus pagreitintas 
įjungimas į ŠAS? O gal kelias 
bus vėl uždarytas ilgiems me
tams? Pasireiškusios skirtin
gos nuomonės: vieni galvoja, 
kad ŠAS Baltijos valstybes 
paliks Dievo likimui, nenorė
dami Jugoslavijos bombarda
vimu dar daugiau erzinti 
Maskvos meškos. Antra nuo
monė: įtempimas gali didėti, 
prisiartinant prie šaltojo karo 
laikotarpio, tad tuo pačiu, pri
einant prie antros ŠAS plė
totės, įjungiant Baltijos val
stybes į karinę sąjungą. Blo
gos „kortos" yra Latvija ir Es
tija. Tose valstybėse rusakal
biai sudaro 30 proc. visų gy
ventojų. Rusų politinės orga
nizacijos aiškiai remia S. 
Miloševič, tad didelė baimė 
yra Rygoje, Taline ir Vilniuje. 
Gal tuomet teks įjungti tik 
Lietuvą? 

To paties dienraščio bendra
darbis Tom Urban kitame 
straipsnyje paliečia Ignalinos 
jėgainės klausimą, tuoj pat 
duodamas ir atsakymą: neiš
jungus pavojingos jėgainės, 
Lietuva nebus įjungta į Euro
pos Sąjungą. Bet, išjungus Ig
nalinos jėgainę, Lietuvai gre
sia ūkinė krizė. Jam taip pa
sakęs Lietuvos prezidentas, 
nes tuomet Lietuva negalės 
išpildytti ES reikalavimų. 

JAV pilietis, prieš išren
kant jį Lietuvos prezidentu, 
ėjęs Čikagos gamtos Apsau
gos įstaigoje viršininko parei
gas. Jis puikiai sutvarkė Di
džiųjų ežerų taršos problemą, 

Gegužės 8 d Vilniaus apskrities centriniame pažte specialiu spaudu ant
spauduotas Lietuvos muitinės įkūrimo 80-mečiui paminėti išleistas vo
kas Nuotr El tos 

žino daromą žalą gamtai bei 
pavojų gyventojams. Deja, 
jis spaudai pareiškęs: „ne
leisime mūsų prievartauti". 
Tais žodžiais jis norėjęs pasa
kyti, kad ES privalo atsiųsti į 
Vilnių atominių jėgainių ži
novus, kurie kartu su Lietu
vos vyriausybės atstovais iš
dirbtų jėgainės uždarymo pla
nus. Vilnius priešinasi grei
tam jėgainės uždarymui. Apy
tikriais duomenimis Ignalinos 
jėgainės išmontavimas kai
nuotų apie 2,2 mlrd. dol. Taip 
pat ir valstybė netektų beveik 
4 mlrd. dol. pajamų, dvigubai 
daugiau už Lietuvos biudžetą, 
kadangi elektros srovė siun
čiama į Rusiją (Karaliau
čiaus sritį), Gudiją, Lenkiją, 
Latviją. 

Iš tikrųjų Lietuva neatmeta 
Ignalinos išmontavimo plano. 
Ginčas vyksta dėl laikotarpio. 
Vilnius nori abu blokus už
daryti 2003-2007 metais, tad 
jėgainę naudoti dar apie pen
ketą metų. 

Bet „šuo pakastas" kur ki
tur: lietuviai mano, kad Briu
selis nori išjungti didelį Va
karų Europos elektros tinklo 
bei ilgiau užtęsti Ignalinos iš
jungimą, tuo pačiu prailgi
nant Lietuvos įstojimą į Euro
pos Sąjungos gretas. 

Pabaigai — liūdna ir skaudi 
žinia, nes lietuviai Vokietijoje 
turi labai gerą vardą, prisi
mindami jų laisvės kovą, ne
priklausomybės atkūrimą. 

Miuncheno teismas nubau
dė Gintarą S. trejų su puse 
metų kalėjimo bausme už at
vežimą mažu autobusiuku į 
Bavarijos sostinę šešių ukrai
niečių prostitučių, joms grasi
nant bei fiziškai sužalojant. 
Spauda tuoj pat pažymėjo, 
kad Gintaras S. (pavardė ne
rašoma) yra „Litauer". Jis 
atvežtas jaunas moteris par
davęs sąvadautojams už 
4,500 dol. 

Teismo salė buvo stipriai 
saugoma policijos, kadangi 
liudininkams grasinta jų 
„likvidavimu". Vienas tų mo
terų atvežimo organizatorius, 
taip pat iš Lietuvos Marius 
K, Kūčių vakarą buvo nu
šautas Lietuvoje. Marius, at
vežęs kartu su Gintaru se
niausios pasaulyje moterų 
profesijos atstoves į Miunche
ną, buvo policijos pagautas, 
vagiant krautuvėje prekes, 
tad Gintaras turėjo vienas šią 
„prekybą" užbaigti. Pasirodė, 
kad Gintaras buvęs labai 
žiaurus ukrainietėms. Vienai 
prostitutei pasiskundus sąva
dautojui, lietuvis ją sumušė, 
žadėdamas net miške užkasti. 
Teismo bausmė jam buvo su
mažinta, nes pasirodė, kad 
ukrainietės taip pat dirbo Lie
tuvoje savo „profesijoje", ta
čiau „auksiniuose vakaruose" 
tikėjosi geresnio atlyginimo. 

Danutė Bindokienė 

Balta ir juoda 

Katalikų spaudos draugijos direktorių tarybos vykdomoji valdyba su tary
bos pirm. dr. Petru Kisielium. Sėdi: pirm. Marija Remienė, kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC; II eil.: dr. Kisielius ir Birutė Jasaitienė. 

BUS ATKURTA 
ISTORINĖ ŽALGIRIO 
MŪŠIO ATMOSFERA 

Pamatyti Jano Mateikos pa
veikslą „Žalgirio mūšis" — 
kiekvieno lietuvio garbės rei
kalas, — teigia Lietuvos dailės 
muziejaus direktorius Ro
mualdas Budrys. Istorinę Lie
tuvos karių bei jų sąjungi
ninkų pergalę įamžinusi drobė 
balandžio mėnesį bus atvežta 
iš Varšuvos į Vilnių. Šiam ne
paprastos reikšmės Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo įvykiui, 
kaip sakė R. Budrys, jau da
bar rūpestingai ruošiamasi. 

Didžiulis, beveik penkiasde
šimties kvadratinių metrų, 
paveikslas „Žalgirio mūšis" 
bus eksponuojamas Vilniaus 
senajame arsenale — Taiko
mosios dailės muziejuje, atski
roje salėje. Prie jo ves kilimas, 
tačiau arčiau kaip per pusant
ro metro lankytojams bus ne
valia prieiti. To reikalauja di
džiausių meno vertybių ap
saugos taisyklės. „Žalgirio mū
šį" saugos ginkluota policija, 
taip pat moderniausia signa
lizacijos bei vaizdo stebėjimo 
sistema. Šie reikalai, pasak R. 
Budrio, dabar ir derinami su 
Vidaus reikalų ministerija. 

Jano Mateikos paveikslo 
„Žalgirio mūšis" eksponavimo 
metu, gera Lenkijos muzieji
ninkų valia, Vilniaus sena
jame arsenale bus atkurta ir 
tų laikų istorinė atmosfera. 
Žalgirio mūšiui, sakė Eltai R. 
Budrys, ketinama paskirti vi
są arsenalo antrą aukštą. Čia 
iškils istorinės Žalgirio mūšio 
vėliavos — lietuvių, jų sąjun
gininkų, taip pat ir kryžiuo
čių, bus išdėstyti to meto gink
lai, archeologinių radinių ko

lekcija. Šios vertybės į Vilnių 
taip pat atkeliaus iš Varšuvos. 
Iškilmingą foną „Žalgirio mū
šiui" suteiks ir specialiai pa
rinkta muzika. 

Nors Jano Mateikos „Žalgi
rio mūšį", šio paveikslo centre 
įamžintą Vytautą Didįjį ant 
žirgo daug kas Lietuvoje yra 
matęs įvairiose reprodukcijo
se, tačiau jos, kaip pabrėžė R. 
Budrys, ir originalas — visiš
kai nelygintini dalykai. „Žal
girio mūšio" originalas, pasak 
muziejaus direktoriaus, daro 
žodžiais nenusakomą įspūdį. 
R. Budrys įsitikinęs, kad pasi
naudoti šia tūkstantmečio ga
limybe — pamatyti „Žalgirio 
mūšį" Vilniuje — pirmiausia 
turėtų visi Lietuvos mokslei
viai. Tai būtų pati geriausia 
Lietuvos istorijos pamoka, pa
liksianti prisiminimą visam 
gyvenimui. 

Paveikslas Vilniaus senaja
me arsenale bus eksponuoja
mas iki liepos 15-osios — Žal
girio mūšio dienos. (Elta) 

Boleslovas Zubrickas, 
humanitarinių mokslų 
daktaras, jau yra parašęs ir 
spaudinimui paruošęs „Lie
tuvių chorvedžių enciklope
dinį žinyną", kuriame sutal
pinti apie 900 Lietuvos ir 
užsienio lietuviai chorve
džiai. Knyga didelio enciklo
pedinio formato su chor
vedžių nuotraukomis ir bio
grafijomis. Norinčius šį lei
dinį įsigyti prašome užsisa
kyti šiuo adresu: Lietuvos 
Liaudies kultūros centras, 
Barboros Radvilaitės 8, Vil
nius, 2600, Lithuania. Apie 
tai praneša Kultūros centro 
direktorius J. Mikutavičius. 

Teoretiškai Amerikoje įvai
rių rasių gyventojai turi ly
gias teises: visiems taikomi 
tie patys įstatymai, visi gali 
pasirinkti gyvenamąją vietą, 
darbą pagal savo sugebėjimus, 
mokyklą savo vaikams. Patys 
pavojingiausi žodžiai šiuo me
tu yra „rasinė diskriminaci
ja". Jie gali parklupdyti ir 
darbdavius, ir kaimynus, ku
rie išreiškia nepasitenkinimą, 
kad jų kaimynystėje namą nu
siperka kitos rasės žmonės, ir 
bet kurį kitą asmenį, neat
sargų žodį leptelėjusį į ne
draugišką ausį. 

Prieš kelis dešimtmečius 
Amerikoje įvyko didysis tarp-
rasinių santykių pasikeiti
mas. Jis nebuvo nei tylus, nei 
greitas, nes tokia nelygybė, 
kuri anuomet egzistavo visose 
gyvenimo sferose, tyliai pasi
keisti negali. Nors juodosios 
ir baltosios rasės amerikiečių 
santykiai turėjo sunormalėti 
po pilietinio Amerikos karo, 
kuris kaip tik ir kilo dėl to, 
kad pietinės valstijos nenorėjo 
atsisakyti savo juodųjų vergų, 
o šiaurinės tikėjo, kad visi 
žmonės, nepaisant jų odos 
spalvos ar kitų skirtumų, turi 
būti laisvi. Nors šešioliktasis 
JAV prezidentas Abraham 
Lincoln pasirašė svarbiąją hu
maniškumo deklaraciją — iš
laisvinančią vergus, dar rei
kėjo brolžudiško karo, kad toji 
deklaracija taptų tikrove. 

Tačiau gyvenime teorija nuo 
praktikos dažnai gerokai ski
riasi — skyrėsi (galbūt ir iki 
šiol tebesiskiria) toji laisvų 
žmonių, laisvo pasirinkimo 
deklaracija ir ^ Amerikoje. 
Amerikiečiai negali pasidi
džiuoti sena savo krašto isto
rija, nes Amerikos valstijos 
nepriklausomos gyvuoja kiek 
daugiau kaip 200 metų, kai 
tuo tarpu Europos ir kitų 
žemynų valstybės savo egzis
tenciją matuoja net tūkstant
mečiais. Tačiau ir šiame de
mokratiškame krašte, nepri-
pažįstančiame nei kilmingųjų 
luomų, nei titulų, vis tik kai 
kurie gyventojų sluoksniai pa
vydžiai saugoja savo kilmę, 
jos šaknų ieškodami Amerikos 
prezidentų bei kitų svarbių 
valstybės žmonių istorijoje. 
Yra susikūrusi „Amerikos Re
voliucijos dukterų" organiza
cija, kiti gali įrodyti, kad jų 
protėviai čia atplaukė su pir
maisiais europiečiais emi
grantais „Mayflower" laivu ir 
pan. Nauji nariai į tuos 
„uždarus klubelius" labai 
sunkiai priimami, kad išliktų 
"nesukreivota kilmės linija". 

Tik ne visada taip išeina... 
Kuomet į dabartinį prezi

dentą Bill Clinton buvo svai
domi kaltinimai, del jo morali
nio nuosmukio, pradėta nuo
dugniau perkratinėti senus 
dokumentus, asmeninius bu
vusių vyriausybės bei kitų 
įtakingų asmenų laiškus, die
noraščius, ieškant krislų ar 
net rąstų buvusių prezidentų 
akyse. 

Žinoma, kas ieško, tai ir 
randa. O pats įdomiausias at
radimas buvo tai, kad tre
čiasis JAV prezidentas ir šio 
krašto Nepriklausomybes akto 
autorius Thomas Jefferson ve
dybine ištikimybe taip pat ne
pasižymėjo: susilaukė bent 
vieno, galbūt ir trijų, vaikų su 
juoda savo verge Sally He-
mings. Šios buvusios verges 
palikuonys apie tokią galimy
bę žinojo daugiausia iš žo
dinės šeimos istorijos, perduo
damos iš kartos į kartą, bet, 
tikrieji buvusio prezidento pa
likuonys apie tai net girdėti 
nenorėjo. Kai pagaliau DNA 

tyrimais įrodyta, kad vis dėlto 
tai tiesa — ne visuomet balta 
yra balta, o juoda yra juoda, 
kilo tikra kontroversija, ku
rios atomazga dar nepasiekta. 

Nesutarimai vėl atsinaujino 
praėjusį savaitgalį, kai prez. 
Jefferson palikuoniai 86-tąjį 
kartą susirinko metiniam pa
bendravimui buvusio prezi
dento Jefferson Monticello 
plantacijoje, kuri dabar išlai
koma, kaip viena svarbiausių 
Amerikos istorinių vietovių. 
Tradicinė tų palikuonių grupė 
yra susibūrusi į „Monticello 
sąjungą" ir jos nariai į tuos 
susitikimus atvyksta iš visos 
Amerikos. Tačiau šį kartą at
vyko apie 35 ir buvusios 
vergės Heming palikuonys, 
įvedę disonanso j malonų sa
vaitgalio pabendravimą. Vieni 
sąjungos nariai buvo linkę nu
sileisti ir pripažinti Sally 
Heming palikuonis savo gimi
naičiais, nepaisant jų odos 
spalvos, kiti niekaip negali 
susitaikyti su mintimi, kad 
Thomas Jefferson buvo ne
ištikimas savo žmonai, ir dar 
su verge... Pasirodo, kad 
Heming palikuonių pusė jau
čiasi turinti teisę ne tik va
dintis Jefferson kraujo gi
minėmis, bet būti laidojami 
specialiose kapinėse, skirtose 
visiems šio prezidento pali
kuonims. Kad nereikėtų iš
siskirstyti su kartėliu, nutar
ta išeičių ieškoti ištisus metus 
ir nutarimus priimti iki bū
simo suvažiavimo 2000-siais. 
Tuo būdu liko ir „avis sveika 
ir vilkas sotus", nes kitas pa
vasaris šiuo metu atrodo dar 
toli. 

SENO KARIO GYVENIMO 
IR KOVŲ ATSIMINIMŲ 

NUOTRUPOS 
Pik. PETRAS GENYS 

Nr.2 Tęsinys 
Motina iškepdavo bandučių, bet didesnieji vaikai iš 

naujokų jas atimdavo. Vakarienė susidėdavo iš ne
luptų šutintų bulvių, kurias atnešdavo ir papildavo 
ant stalo. Kiekvienas turėjome dubenėlius su taukais. 
„Prisigrobę'" tų bulvių, jas dažydavome į taukus ir val
gydavome. O aš labai nemėgau taukų. 

Pasiilgdavau namų — net vėjas atpūstas nuo Gai-
lionių pusės, kvepėdavo. Labai laukdavau šeštadienių. 
Po pamokų per pusę valandos būdavau namuose, 
nubėgdamas 7 kilometrus. Namie visą sodybą apibėg
davau, apžiūrėdavau. Pirmadienis būdavo baisiausia 
savaitės diena, nes vėl reikėdavo grįžti į Joniškėlį. Mo
kytis iš pradžių buvo sunku, nes visos pamokos buvo 
rusų kalba. Baigiau pradžios mokyklą, būdamas jau 
15 metų amžiaus. Iškilo klausimas: ką toliau daryti? 
Kadangi dėdė kunigas, kuris žadėjo mane leisti toliau 
mokytis, buvo miręs, tai jo pažadas dabar buvo nieki
nis, o tėvai tam tikslui lėšų neturėjo. 

Kartą mama klausia tėvo: „Ar leisim Petriuką toliau 
mokytis0" 'Mama mane taip vadino visą gyvenimą.) 
Tėvas neatsakė. Tada mama klausia mano vyresnio 
brolio. Šis atsake: „Kaip jis nori". Arti žemės neno
rėjau, tai sakiau: „Noriu toliau mokytis". Taip ir 

išsirišo mano tolimesnė ateitis. Bet, kad galėjau to
liau mokytis, buvo vien tik mamos nuopelnas. Būdavo, 
pritrūksta pinigų už mokslą sumokėti, tai ji bėgdavo 
skolintis, ir taip visą laiką. Surinkusi kokį pusrublį, 
įkiša į man vežamus baltinius smulkioms išlaidoms. 
Tėvas vis klausdavo mamos: „Ko tas vaikas vis ieško 
tarp tų baltinių?" Bet tikro atsakymo negaudavo. 

Į gimnaziją stoti jau buvau per senas, tai stojau į Pa
nevėžio miesto keturių klasių mokyklą, į kurią priim
davo truputį vyresnio amžiaus, vaikus. Šioje mokyk
loje programa buvo kiek platesnė, negu 4 metų gimna
zijoje. Joje išeidavo matematiką, daugiau algebros ir 
trigonometrijos. Apskritai, šią mokyklą baigęs, turėjo 
tam tikrą mokslo apipavidalinimą, pakankamą tų lai
kų „inteligentui". 

Namiškiai, kurie atvykdavo (45 km) vieną kartą į 
mėnesį, atveždavo didelį kepalą duonos, miltų, taukų, 
tai kasdienis maistas bodavo blynai ir arbata. Šią mo
kyklą baigiau 1913 m., būdamas 19 metų amžiaus. 
Pradėjau ruoštis į septintą gimnazijos klasę, bet pra
sidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 1894 metų gimi
mo vyrai buvome pašaukti naujokais į kariuomenę. 
1915 m. vasario 1 diena nulėmė mano profesiją ir atei
tį. 

Svetimoje kariuomenėje 

Buvau priimtas į rusų kariuomenę ir išsiųstas į 21-
mą atsargos pulką, stovintį Kursko mieste, Ukrainoje. 
Ten baigiau Mokomąją kuopą ir, kaip kandidatas į 
Karo mokyklą, išbuvau iki 1915 m. lapkričio mėnesio. 

Kiti, kurie iš Panevėžio su manim atvyko, po 4 savai
čių buvo išsiųsti į frontą ir nemažai jų žuvo. 

1915 m. spalio mėn. buvau išsiųstas į Aleksiejaus 
(caro sūnaus vardo) karo mokyklą Maskvoje. Karo me
tu buvo dviejų rūšių karo mokyklos: a. kurios jau vei
kė taikos metu, ir b. kurios įsteigtos karo metu. Į tai
kos meto karo mokyklas priimdavo tik gimnazijas bai
gusius vyrus, bet 1915 metais jau tokių trūko, ir aš 
buvau priimtas į taikos metu veikusią, kaip ilgesnį 
laiką tarnavęs kariuomenėje. Po 4 mėnesių, 1916 m. 
vasario 1 dieną, mokyklą baigiau. 

Karo mokykloje maistas buvo geras, bet daviniai 
maži. Sužinojom, kad vadovybė taupė, nes norėjo po 
karo pastatyti naujus mokyklos rūmus. Vyrai, kurių 
namai buvo arti ar apylinkėje turėjo giminių, iš arti
mųjų gaudavo maisto ir pinigų. Maisto buvo galima 
nusipirkti mokyklos krautuvėje. Aš neturėjau nei pi
nigų, nei giminių Rusijoje, o Lietuva buvo užimta vo
kiečių, tai nuo stalo duonos liekanas rinkdavau. Kiek 
turėjau pinigų, man juos dar pulke miegant pavogė. 

Vykstant į Karo mokyklą, reikėjo prie kitų doku
mentų pridėti nuotrauką. Ją įs;gyti reikėjo kai kuriuos 
daiktus parduoti, nes neturėjau pinigų. O mokykloje, 
būtinam reikalui ištikus, skolindavausi iš vieno lenko. 
Nors čia buvo gimnazijas, net universitetus baigusių, 
bet aš Karo mokyklą baigiau gana gerai. 

Baigusiems jauniems karininkams buvo skiriama po 
1,500 rublių uniformos, baltinių ir kitų daiktų įsigyji-
mui, tai, juos gavęs iš karto, pasijutau turtingas. O 
viską įsigijus, dar liko apie 200 rublių. 

Labai didelis pasikeitimas, kada iš kareivio tampi 

karininku: vakar tu visų bijojai, šiandien tavęs bijo. ir 
dar pinigų turi. 

Baigimo apeigoms visa mokykla buvo išrikiuota di
džiulėje salėje ir perskaitytas pakėlimo į praporščiko 
laipsnį įsakymas. Apeigoms pasibaigus, visi nuskubė
jome į savo kambarius, kur mūsų laukė išdėstytos 
naujos karininkų uniformos. Užsivilkę uniformas, vėl 
grįžome į salę, kur mus pasveikino aukštesnieji virši
ninkai. 

Pagal baigimą, tarp kelių šimtų kariūnų buvau vidu
ryje sąrašo. Geriau baigę, galėjo pasirinkti tarnybos 
vietą. Dauguma norėjo kuo toliau — į Sibirą, kad ne 
taip greit patektų į frontą. Aš pasirinkau vieto e, 
esančią daugiau į pietus prie Volgos upes. Kamišin 
mieste (Saratovo gubernijoje) stovintį atsargos pulką. 
nes Maskvos šalčiai buvo nusibodę. Čia patekau i blo
gų draugų ratelį, kurių paprotys buvo iš pinigų korto
mis lošti. Daug pinigų pralošiau, tarnaudamas Rusi
joje. Čia turėjau ir vieną mergaitę, bet buvau labai 
padorus vaikinas, tai „iš kelio" neišvedė, tik šiaip va
karais pavaikščiodavome. 1916 m. liepos 1 dieną, iš
vykstant į frontą, buvau išlydėtas su gėlėmis ir aša
romis. Man esant fronte, kas savaitę iš jos gaudavau 
po laiškutį, kas man sudarė malonumą, nes iš nieko 
kito jokių laiškų negaudavau. Prieš išvykdami į fron
tą, gavome po tris paras atostogų atsisveikinti su na
miškiais. Bet aš ta „privilegija" negalėjau pasinaudoti. 
nes arti giminių neturėjau. Draugui praporščikui uk
rainiečiui pasiūlius, vykau kartu su juo pas jo gimi
nes, gyvenančius prie Charkovo miesto. Su šiuo drau
gu ir fronte ilgą laiką kartu buvome. (B.d I 
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PAMINĖTA LIETUVOS KONSULATO 
ČIKAGOJE 75 METŲ SUKAKTIS 

Pirmasis tvirtas ženklas, 
kad valstybė yra nepriklauso
ma, turinti gerus santykius su 
kaimyniniais kraštais, yra 
ambasados ir konsulatai, ku
rie tai valstybei atstovauja 
užsienyje, gindami jos intere
sus, teikdami informacijas ir 
patarnavimus savo piliečiams, 
gyvenantiems užsienio šalyse, 
skatindami prekybos bei ki
tokį bendradarbiavimą ir pan. 
Tuo pačiu pirmasis tikras 
įrodymas, kad tie tarpvalsty
biniai santykiai skaudžiai pa
šlijo, yra savo ambasadorių 
bei konsulų atšaukimas iš ne
draugiškos valstybės, o kar
tais pati valstybė juos iš savo 
teritorijos išvaro. 

Kadangi diplomatinė tarny
ba užsienio kraštuose kiekvie
nai valstybei yra naudinga ir 
reikalinga, Lietuva po pirmojo 
nepriklausomybes paskelbimo 
1913 metais taip pat darė 
žygius steigti savo atstovybes 
įvairiose draugiškose valsty
bėse. Pirmasis Lietuvos kon
sulatas Čikagoje įsteigtas 
prieš 75-rius metus — 1924 
m. pačioje pradžioje. Pirmuoju 
konsulu paskirtas Povilas 
Žadeikis. (Apie Lietuvos kon
sulato ..įsteigimą Čikagoje ir 
pirmuosius žingsnius gan 
plačiai rašė Vaclovas Kleiza 
„Drauge" š.m. vasario 23, 24 
ir 25 d.) 

Po paskutiniojo Lietuvos 
gen. konsulo Čikagoje dr. Pe
tro Daužvardžio mirties, oku
pacijos dešimtmečiais čia vei
kė tik gen. garbės konsulatas, 
konsulo pareigas paeiliui ei
nant Juzei Daužvardienei, 
Marijai Kraučiūnienei ir Va
clovui Kleizai. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę 1990 m., į normalias 
vėžes atstatyta ambasadų bei 
konsulatų.Keikla. Pirmuoju šio 
nepriklausomybės laikotarpio 
generaliniu konsulu Čikagoje 
paskirtas Giedrius Apuokas, 
kuris šias pareigas ir dabar 
eina. Pasikeitė ir konsulato 
patalpos — iš kuklių, daž
niausiai garbės konsulo pri
vačiame bute konsulato įstai
gai skirto kampo arba kamba
rio, persikelta į Čikagos vidur-
miesčio daugiaaukštį pastatą, 
pasamdytas būrys tarnautojų, 
kurių algas (ir patalpų nuo
mą) padengia Lietuvos Res
publika. Tačiau konsulato pa
skirtis liko nepasikeitusi — 
atstovavimas savo valstybei, 
kur ir kada tokio atstovavimo 
reikia. 

Prasmingos 75-rių metų 
konsulato Čikagoje įsteigimo 
sukakties paminėjimo reikėjo 
palaukti kelis mėnesius, nes 
konsulatas stengėsi šventę su
derinti su numatytu Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
vizitu gegužės mėnesio vidu
ryje. Sukakties paminėjimas 
pagaliau suruoštas gegužės 14 
d. konsulo G. Apuoko, garbės 
konsulo Vaclovo Kleizos, kon
sulato tarnautojų ir įvairių 
talkininkų pastangomis. 

Buvo džiugu, kad Lietuvoje 
prieš kelias savaites įvykusi 
vyriausybės krizė teigiamai iš
spręsta ir konsulato sukakties 
šventėje galėjo dalyvauti pre
zidentas Valdas Adamkus su 
žmona Alma. Susirinko ir 
gražus būrys konsulato kvies
tų svečių — tiek lietuvių, tiek 
kitataučių. Visus maloniai su
tiko konsulas G. Apuokas su 
žmona Edita ir garbės konsu
las V. Kleiza su žmona Asta. J 
iškilmes buvo atvykęs Lietu
vos ambasadorius JAV-se Sta
sys Sakalauskas, iš Clevelan-
do garbės konsule Ingrida 
Bublienė, dalyvavo ir kurį lai
ką (po J . Daužvardienės mir
ties) Čikagoje ėjusi gen.garbės 
konsulės pareigas Marija 
Kraučiūnienė. Jeigu reikėtų 
apibūdinti kitus svečius, gal
būt geriausiai tiktų išsireiš
kimas, kad tai buvo „kas yra 
kas" lietuviškoje visuomenėje 
— organizacijų atstovai, bend
ruomenės (JAV Krašto ir 
PLB) vadovai, redaktoriai, 
kultūrininkai, visuomeninin
kai... Dalyvavo taip pat ir ki
tataučių: Argentinos, Austri
jos, Barbadoso, Čilės, Danijos, 
Ekvadoro, Egipto, Prancūzi
jos, Indijos, Meksikos, Peru, 
Filipinų, Tailando, Turkijos. 
Didž. Britanijos, Uragva-
jaus , Venezuelos konsulai; Illi
nois valstijos ižd. ' Judy Baar 
Topinka, atsiuntusi prasmin
gą sveikinimą konsulato su
kakties proga; iš Čikagos me
ro atstovų — James Y. Law, 
vykdomasis direktorius spe
cialiems renginiams (jis taip 
pat įteikė mero Richard M. 
Daley sveikinimą) ir oficialioji 
mero Daley atstovė Nancy 
Neir Wachs kartu su Jacąue-
line Souroujon Henderson, ku
rios pareigos yra tarptautinio 
protokolo reikalai. Iš Illinois 
gubernatoriaus George Ryan 
įstaigos atvyko „Chief of Pro-
tocol and Director of Interna
tional Affairs" Penny Kendall. 
kuri įteikė prezidentui Adam
kui gubernatoriaus dovaną, o 
konsului — specialų sveiki
nimą konsulato sukakties pro
ga. 

Atvykusį prezidentą ir jo 
žmoną labai šiltai sutiko susi
rinkusieji — buvo tikrai gali
ma pajusti j am nuoširdžias 
simpatijas ir pritarimą atlie
kamam darbui. Valdas Adam
kus atrodo taip pat patenkin
tas , atsidūrė^ pažįstamų, pa
lankių žmonių būryje — su vi
sais maloniai sveikinosi, vi
siems atrado gerą žodį. 

Buvo ir trumpa oficialioji 
dalis, kad susirinkusieji nepa
mirštų tikrosios *io pobūvio 
paskirties: Lietuvos konsulato 
Čikagoje 75-rių metų sukak
ties paminėjimo. Pirmasis žo
dį tarė (angliškai) konsulas G. 
Apuokas, pasidžiaugdamas 
prezidento ir jo žmonos daly
vavimu šventėje, paminėda
mas, kad nenutrūkstanti kon
sulato veikla per visus tuos 

Alma ir Valdas Adamkai 

VASAROS RENGINIAI VOKIETIJOJE 
Šią vasarą Hmtenfelde (kur nijos patirties aspektai), prof. 

veikia Vasario 16-osios gimna- dr. Egidijus Aleksandravičius 
(Lietuvos emigracijos istori
joje), Mykolas Dmnga (Ginčai 
dėl išeivijos santykių su oku
puota Lietuva 1960-1990 me
tais), Daiva Kuzmickaite 
(Naujieji lietuvių emigrantai 
Čikagoje: adaptacijos sunku
mai), Silvija Vėlavičienė (Kul
tūr inės išeivijos palikimo sau
ga Lietuvoje), Vaiva Vėbraitė 
(Dypukų Lietuva ir realybės 
sugrįžus), dr. Remigijus Motu
zas (Rytų kraštų lietuvių 
bendruomenės) ir Vincas Bar
tusevičius (Lietuviai tremti
niai vakaruose: iš stovyklų Vo
kietijoje į platųjį pa.-aulį). 

PLB ir PLJS kraštų pirmi
ninkų suvažiavimą organizuo
ja PLB valdyba ir jos atstovas 
Lietuvoje Gabrielius Žemkal
nis. Šiuo metu ruošiama galu
tinė dienotvarkė, kurioje nu
matomi įvairūs pranešimai ir 
diskusijos. 

Lietuvių Charfos 50-mečio 
minėjimą, liepos 17 d. rengia 
PLB ir Vokietijos LB valdy
bos. Po pietų Hiutenfeldo 
miesto salėje įvyks iškilminga 
akademija. Pagrindinis kalbė
tojas bus Lietuvos Respubli
kos prezidentas Valdas Adam
kus. Meninę programą atliks 
M. K. Čiurlionio meno gimna
zijos styginių instrumentų an
samblis (13 jaunuolių) su va
dovu Andrium Krevnevičium. 
Po akademijos, Romuvos pi
lies salėje bus iškilmingas po
kylis. 

Visą savaitę Vasario 16 gim
nazijos mokyklos pastate ir 
Romuvos pilyje bus eksponuo
jamos keturios parodos: 1. 
Išeivijos menininkų dailės 
darbų, saugomų Lietuvos na
cionaliniame dailės muziejuje; 
2. Foto nuotraukų iš PLB 
bendruomeninio gyvenimo: 3. 

F? kairės: naujasis gen. konsulas Giedrius Apuokas ir gen. garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza Nuo S.m. vasario 1 d Čikagoje jau veikia gene
ralinis karjeros konsulatas. 

zija) bus trys svarbūs rengi
niai. Liepos 11-18 d. vyks 46-
oji Europos lietuviškųjų stu
dijų savaitė, liepos 15-16 d. 
PLB ir PLJS kraštų pirmi
ninkų suvažiavimas ir liepos 
17 d. Lietuvių Chartos paskel
bimo bei PLB įkūrimo 50-me
čio minėjimas. 

Aptarti šių renginių eigą ir 
paruošiamuosius darbus, Vo
kietijos LB valdyba sušaukė 
posėdį balandžio 24 d. Dalyva
vo valdybos nariai bei kiti as
menys, kurie j au įsipareigoję 
prisidėti prie įvairių darbų. 
Europos lietuviškųjų studijų 
savaitę rengia Vokietijos LB. 
Apie jos eigą moderavo vienas 
moderatorių Artūras Herma
nas. Paskaitas skaitys: dr. 
Leonidas Donskis (Diaspora ir 
emigracija: moderniosios žmo-

dešimtmečius — ir Lietuvos 
laisvės, ir okupacijos laikais 
— jungia lietuvių tautos sie
kius, viltis ir darbus jos labui 
iš kartos į kartą. J is pažymėjo, 
kad nuolat jaučia Amerikos 
lietuvių paramą, pritarimą, 
tad dirbti yra malonu, visas 
kliūtis pavyksta nugalėti. 

Paskutinis žodis priklausė 
Lietuvos Respublikos prezi
dentui, kuris pradėjo angliš
kai, bet po kelių sakinių krei
pėsi į susirinkusius lietuviš
kai. Be abejo, daugelis ti
kėjosi išgirsti vėliausias poli
tines naujienas iš Lietuvos, 
bet prezidentas daugiau dė
mesio skyrė konsulato su
kakčiai, ypač pabrėždamas, 
kokį reikšmingą darbą konsu
latas dirbo okupacijos metais 
ir kiek pasiaukojo žmonės, ku
rie tam konsulatui vadovavo, 
dažniausiai negaudami atlygi
nimo, o vien iš meilės savo 
tautai ir noro garsinti jos bylą 
gyvenamajame krašte, kad 
visi žinotų okupantų Lietuvai 
daromas skriaudas ir nenuga
limą jos laisvės troškimą. Pre
zidentas padėkojo V. Kleizai, 
M. Kraučiūnienei už darbą 
konsulate, dėkojo visiems Či
kagos ir apskritai užsienio lie
tuviams, pasisakė, kad gera 
pabūti artimųjų tarpe. 

Vėliau prezidentas dar ilgo
kai pasiliko svečių tarpe, atsa
kinėjo į klausimus, šneku
čiavosi ir su visais maloniai 
pabendravo. Verta pažymėti, 
kad pobūvis vyko 18-ame pas
tato aukšte, tad kai kurie 
svečiai stabtelėjo apžiūrėti ir 
konsulato patalpas, esančias 
15-ame aukšte. Pirmas dides
nio masto renginys naujose 
patalpose konsulatui gražiai 
pavyko. Dabar lauksime tose 
patalpose dar vieno renginio 
— atvirų durų pabendravimo 
ne su specialiai pakviestai
siais, o su visais, norinčiais 
susipažinti su konsulatu, jo 
tarnautojais ir konsulu Gie
drium Apuoku. 

D.B. 

1944-1950 metų laikotarpy 
Vokietijoje vykusių renginių 
spausdintų programų bei pla
katų; 4. Pokario periodikos — 
laikraščių, žurnalų. Vokietijos 
lietuvių kultūros institute yra 
laikomi labai vertingi pokario 
laikų plakatai ir programų 
aprašymai — koncertų, meno 
parodų, teatro bei baleto spek
taklių ir pan. 

Svečiams bus organizuoja
mos dvi iškylos: antradienį, 
liepos 13 d., į Heidelbergą ir 
trečiadienį, liepos 14 d., auto
busu, o gal ir laivu. 

Vokietijos LB valdyboje yra 
tik penki žmonės (pirm. Anta
nas Šiugždinis, Vincas Bartu
sevičius, Dalia Baliulytė, Ed
mundas Jankūnas ir Andrius 
Šmitas), o darbų yra labai 
daug. Todėl valdyba ragino 
Vokietijoje gyvenančius lietu
vius ateiti į pagalbą. Ir prašy
mas nebuvo veltui. Jiems pa
žadėjo talkinti Vasario 16 
gimnazijos mokytojai (nors j au 
bus atostogų metas), VLB ta
rybos ir VLJS nariai bei kiti 
asmenys. Tik bendrom jėgom 
bus įmanoma suruošti tokius 
svarbius renginius šią vasarą 
Hiutenfelde. 

Daugiau informacijos gauti 
ir registruotis galima šiuo ad
resu: Vokietijos LB valdyba, 
Lorscher St. 1, 68623 Lamper-
theim, Vokietija, tel. 6256-
322, faksas — 6256-1641, e-
paštas: 
113240.15 l@compuserve.com 

M. D. Š m i t i e n ė 

SUŽALIUOS GALIŪNŲ 
ĄŽUOLŲ GIRIA 

Lietuvos tautinio atgimimo 
ąžuolynas, sodinamas Jono 
Basanavičiaus gimtinėje — 
Ožkabaliuose, mini savo pir
mąjį dešimtmetį. Šiai sukak
čiai skirtą šventę Ąžuolų 
šviesa", Kovo 11-osios Akto 
signatarų klubo valdyba ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
signatarų namai Ožkabaliuose 
suruošė balandžio 17 dieną. 
Buvo sodinami ąžuoliukai, vy
ko koncertas ir vakaronė prie 
laužo. Buvo kviečiami ir tie, 
kurie tik dabar ketino paso
dinti Ąžuolyne savo pirmą 
medelį. 

Ąžuolyno idėja gimė tau
tos dvasinio pakilimo metu. 
1989-ųjų pavasarį sukvietusi į 
pirmąją talką žmones iš visos 
Lietuvos, grupelė iniciatorių 
vėliau įkūrė Lietuvos tautinio 
atgimimo ąžuolyno draugiją. 
Ji ir rūpinasi Ąžuolynu. O 
Ąžuolynas vis plečiasi ir stie
biasi aukštyn. 

Trisdešimties hektarų plote 
dabar auga apie 7,000 mede
lių, susodintų giraitėmis. Į 
pietvakarius nuo Jono Basa
navičiaus gimtosios sodybos, 
ant aukščiausios kalvos, ošia 
vienuolikos ąžuoliukų giraitė, 
skirta 1990-ųjų metų kovo 11-

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto įvairus 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO,NAMŲ. SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Ort Mgr. Auta* 
S. Kana kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
32061/2 WMt 95th Street 

Tel. (706) 4244654 
(773)581-8664 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su nuosavu automobiliu 

Darbas šiaurės vakarų prie
miesčiuose. Skambinti 8 v.v. 

iki 10 v.v. Tel. 847-808-9109. 
Kalbėti angliškai arba rusiškai 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)5904205 
(708)425-7160 

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

A t l i e k a m e n a m ų i šores 
darbus: kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "soffits". Turime 
draudimus. Skambinti 
Romui: 7 0 8 - 7 2 8 - 0 2 0 8 

DĖMESIO! Dažau butus, namus 
greitai ir sąžiningai, pigiai ir ko
kybiškai. Taip pat atlieku ir kitus 
namų remonto darbus. Darbas 
garantuotas. Turiu geras reko-
mendacijas. Tel. 708-656-4599 

RealmartfiUbt 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assoriate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-5S541M Fager 312-3eM3t7 
Fsx 773-5*5-39*7 

HELP-VVANTED 

Ar ii Lietuvos atvykusi lietuvaitė 
norėtų pagyventi Sunny Hills, 
Florida, ir padėti slaugyti 92 m. 
ligoni? Nei ikėtų kitų darbų atlikti, 
tik pasikeisti pareigomis su žmona 
ir dukra ir gyventi kartu. 
TeL 1-880-773-2052. 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada is accepting appiicants for 
Permanent Residence! 

Anyoft* can apply. 
For free information call: 

1-773-282-9500 
OfTSooncaisittlinginiiTiniigfstioii to Canada 

www.radausa.coni 

Moson SaMca has brooght a Tiue Tas* 
oi Spain' to Itw Nortft Store. 
We are an upscale. casual rsstaurant 
thatoflers: • A protesuonal and 

si sassai woric si aSjaj mat 
• Fleoub* soheduUng 
• 401 KPtan 
• Group rate insurance 

H you have been searcrtng tor work that k 
botti persortaly and finandaVy rewarc*ng. 
your soarch is o/ori 

Plasta apply m person 

310 S. I 
(Maraaction a] W»o«» Rd. and S. Kapp Ri) 

ttiitanaH. •_ 
H 4 7 W m 

M * (MM 

r-Mortg 
No Application Poe 
Down Payment 3-5% 
NoPoints 
Fast Tumaround 

Hlghland 

Banc Corp. 

773-585-9500 
K the only busintss we do... 

Spectml PrOgrmms 
• Documented 5% Down 
• Derogatory Credrt 
• No Cost Refinancing 

Jurgita 
Janavičiūtė 

Kalbu lietuviškai 

No Income Veriflcatlon Programs 
(773) 229-0022 • ( 800 ) LOAN-203 • (773)205-1414 

6945 W. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

4750 N. Milvvaukee Ave. 
Chicago, IL 60630 

Htnon n—io»i sal aaaMaBj jįaaaai 

Ntintr V y t e n i o S t a t k a u s 

osios atminimui. Kitoje vietoje 
susodinti ąžuoliukai ir viena 
liepaitė mini sausio 13-osios 
aukas . Yra ir Medininkų bei 
Represijų aukų, ir Knygnešių, 
ir Tautos vienybės bei kitokių 
pavadinimų giraitės. 1998 me
tais buvo pasodinti ąžuoliukai 
Vasario 16-osios Nepriklauso
mybės akto signatarų garbei. 
Savo giraite pradėjo sodinti ir 
1990 m. Kovo 11-osios Nepri
klausomybės atkūrimo akto 
signatarai . 

Lietuvos tautinio atgimimo 
ąžuolyne medelius sodina abi
turientai , jaunavedžiai ir jau
ni tėvai, norėdami įprasminti 
jiems brangią dieną. Formuo
jami keliai ir takai, nuo 
sausrų gelbsti prieš keletą 
metų iškastas tvenkinys. Dai
lės akademijos studentai pro
jektuoja skulptūrinius Ąžuo
lyno akcentus. 

Lietuvos tautinio atgimimo 
ąžuolyno draugijos vadovai 
džiaugiasi, kad čia medelius 
sodinę žmonės nepamiršta ke
lio i Ožkabalius. Ypač daug pa
deda Kėdainių ir Marijam
polės urėdijos, taip pat vilka
viškiečiai. 

Draugija viliasi, kad, bėgant 
metams, jaunos ąžuolų gi
raitės suaugs į vieną š laman
čią galiūnų girią ir čia bus ta 
vieta, kur naujos kartos pat i rs 
dvasios atgaivą, semsis stip
rybės ir jėgų dirbti tėvynei 
Lietuvai. (Elta) 

Greitai reikalingi 2 arba 3 darbi
ninkai daržovių ūkyje. Savininkai 
lietuviai. Darbas 40-50 vai. per 
savaitę; kambarys ir maistas; $6 i vai. 
Anglų kalba nereikalinga. Sezoninis 
darbas nuo dabar iki rugsėjo imtinai. 
Skambinti Vaidai, teL 219-733-9643 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

•soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo drauoSmą. 
, S.BeneUs, tel. 630-241-1912.. 

Nuomojami 2 butai: Kaune. 
Rotušės aikštėje, 2 aukštų su 
garažu; Juodkrantėje 2 kam
barių su patogumais. 
Skambinti (773) 434-4245. 

RIVFROAIF AUTOMOriVF 
Transportuojame Ir padedame parduoti 

naudota, auto. Pigiai parduodame iSsimo-
kėjimui: remontuojame po avarijų; atsta-
tome auto.geometrija, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui tel. 7W-2«1-#5W. 

Jei jums reikalinga slauga 24 
vai. paroje, rasite tai Apolonijos 

namuose. Atskiras kambarys, 
šviežias maistas ir visos kitos 

reikalingos paslaugos. 
Tel. 773-863-8980 

Ieškoma angliSkai kalbanti 
moteris padėti invalidei moteriai 
apsitvarkyti ir namų mošoje. Reikia 
turėti vairuotojo leidimą. Darbas 
nuo vakaro iki ryto. Dienos metu -
laisva Rekomendacijos būtinos. 
Skambtad Jerri, tat 773-SS3-3353 

• Mintims reikia rūbų, taip 
kaip ir kūnui. 

Samuel Butler 
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TAUTOS FONDO METINIS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 

Sukaktuvinis 25-tas Tautos 
fondo metinis narių susirinki
mas, įvykęs gegužes 8 d. Kul
tūros židinyje, Brooklyne, NY, 
buvo pradėtas žvilgsniu į Vi
sagalį. Vienuolyno koplyčioje 
9 vai. r. už gyvus ir mirusius 
Tautos fondo (toliau—TF) na
rius, geradarius ir rėmėjus 
Šv. Mišių auką aukojo Tėvas 
Pranciškus Giedgaudas, 
OFM. 

Po mišių besirenkančius į 
Židinio salę registravo ir in
formacija aprūpino Jadvyga 
Vytuvienė ir Irena Veitienė. 

Susirinkimą pradėjęs ir su
sirinkusius pasveikinęs TF 
tarybos pirmininkas Jonas 
Vilgalys pakvietė susikaupi
mo minute pagerbti neseniai 
mirusį TF tarybos vicepirmi
ninką Jaunutį Pijų Nasvytį, 
tarybos narį Joną Klivečką ir 
visus kitus praėjusiais metais 
Anapilin iškeliavusius TF na
rius. 

Maldos žodžiu į Visatos Kū
rėją kreipėsi vysk. Paulius 
Baltakis: „Dieve, išpažindami 
Tave tikru Tėvu ir prašydami 
Tavo palaimos, pradedame 
25-tą TF narių susirinkimą. 
Ačiū Tau už globą mūsų tau
tai jos permainingose istori
jos dienose. Tauta, pasitikė
dama Tavo apvaizda, viltingai 
pakėlė ilgametes okupacijas, 
unijas, genocidines vergijas ir 
šiandien yra laisva ir neprik
lausoma valstybė. Mes, išei
vija, skatinama krikščioniško 
tikėjimo, išlikome gyvastinga 
ir veikli bendruomenė, puose
lėjanti brolišką solidarumą su 
tauta. Dieve, laimink šį mūsų 
susirinkimą, kad nuoširdžia
me atvirume ir pagarba vi
siems kitiems galėtume spręs
ti TF uždavinius ieškant bū
dų, kaip geriausiai pagelbėti 
tautai šiame sunkiame, į de
mokratinę visuomenę pereina
mame laikotarpyje. Laimink, 
Dieve, mus visus tėvynėje ir 
išeivijoje, kad Vingio parko, 
Sausio 13-osios, bei Kovo 11-
osios dvasioje galėtume sėk
mingai dirbti siekiant tautai 
šviesesnės ateities". 

Baigęs maldą, vyskupas, iš
reiškęs savo sveikinimą, atsi
prašė, kad toliau susirinkime 
dalyvauti negalės, nes tuojau 
išvyksta į Vokietiją dalyvauti 
mirusio Europos lietuvių sielo
vados vadovo vysk. Antano 
Deksnio laidotuvėse. 

Po to savo sveikinimą išreiš
kęs ambasadorius Anicetas Si
mutis pasidžiaugė, kad jis nuo 
pat pirmųjų TF dienų dalyva
vo kiekviename metiniame su
sirinkime! 

Savo ir Lietuvos vardu taip 
pat sveikino ambasadorius 
Jungtinėse Tautose dr. Oska
ras Jusys, Lietuvos generali
nis konsulas dr. Petras Anu-
sas ir Amerikos lietuvių ta
rybos (ALTo) vardu — pulk. 
Donatas Skučas. 

Mandatų komisija (Vacys 
Steponis, Vida Penikienė, Jad
vyga Vytuvienė) pranešė, kad 
sufirinkime dalyvauja 32 TF 
nariai, turintys 10,536 balsus, 
o su įgaliojimais — 134 na
riai, turintys 28,276 balsus. Iš 
viso buvo 38,802 balsai, kurie 
nesudarė reikiamo skaičiaus, 
kad susirinkimas legaliai 
galėtų boti tęsiamas. Atsižvel
giant į TF įstatų reikalavimą 
dėl susirinkimo teisėtumo, su
sirinkimo eigą reikėjo 1 va
landai sustabdyti. 

Per tą valandą buvo išklau
syti svečių iš Vašingtono, DC, 
apylinkių, ats. pik. Itn. Donato 
Skučo ir žurnalisto, inžinie
riaus Antano Dundzilos pra
nešimai. Juos abu pristatė TF 
valdybos pirmininkas Algis 
Vedeckas. 

Pirmasis tema: „Karo ir 
pokario istorija Lietuvos mo
kyklose" kalbėjo A. Dundzila. 

Įdomiame, diagramomis pa
ryškintame pranešime jis pa
lietė švietimo demagogyą Lie
tuvoje, istorijos vadovėlius, is
torijos pamokas, okupacijos 
mokykloms padarytus randus 
ir dabar ten esančius skaudu
lius, surado ir teigiamų pa
vyzdžių. Tenka paminėti, kad 
A. Dundzila atvykdamas atsi
vežė ir įvairių, liečiančių Lie
tuvos istoriją, partizanus, ge
nocidą, knygų parodėlę. 

D. Skučas kalbėjo apie Lie
tuvos galimybę įstoti į NATO, 
ką reikėtų daryti, kad tas bū
tų pagreitinta, Lietuves kari
nį pasiruošimą, ekonomiką ir 
t.t. 

Abu pranešimai buvo ati
džiai išklausyti, po to buvo 
klausimų (R.Razgaitienė, Juo
zas Giedraitis, Pranas Povilai
tis, Jurgis Valaitis). 

Nepaisant, jog abu praneši
mai (gal paskaitos?) buvo itin 
vertingi ir įdomūs, reikėtų su
abejoti, ar nebūtų buvę geriau 
vietoje dviejų skaityti tik vie
ną, nes dviems pranešimams 
laiko buvo mažoka, pranešė
jams teko net ir „ristele" pa-
šoliuoti. 

Grįžus prie dienotvarkės, 
sudarius nominacijų komisiją 
(J. Valaitis, A Lukoševičius, 
J. Giedraitis), nutarimų komi
siją (J. Valaitis, R. Razgai-
tienė, J. Vytuvienė), R. Raz-
gaitienei perskaičius praė
jusių, 1998 metų TF narių su
sirinkimo protokolą (jis buvo 
priimtas), buvo išklausyta TF 
tarybos pirmininko Jono Vil-
galio pranešimas — buvo 3 ta
rybos posėdžiai. Dalyvauta 
valdybos ir komisijų posė
džiuose. Praėjusią vasarą, 
kartu su veiklos ir informaci
jos komisijos nariu K. Miklu, 
dalyvauta Vilniaus apskrities 
viršininko Alio Viduno suk
viestoje išvykoje, ištirta ir pa
rinkta statybos vieta Vilnijos 
krašte, Lavoriškėse numatytai 
lietuviškai mokyklai. Su TF 
atstovu Vilniuje dr. N. Kit
kausku (jis šiais metais tapo 
apdovanotas III laipsnio Gedi
mino ordinu) aptarta parama 
švietimui ir auklėjimui Lietu
voje ir kt. 

Kitą pranešimą perskaitė 
TF valdybos pirmininkas Al
gis Vedeckas. Jis pasidžiaugė 
turėtais 5 posėdžiais. Sėkmin
gai įvykdyti TF nutarimai ir 
įpareigojimai. TF narių kny
gos leidimas einąs prie pabai
gos. Jos išleidimas susitruk-
dęs dėl nepakankamai faktų 
bei biografinės medžiagos ir 
staigios rinkėjos mirties. Dėl 
Lavoriškių mokyklos statybos 
surengti du vajai. Pirmasis — 
nepavykęs, o antrasis buvo 
sėkmingas. Su Kanados TF 
atstovybės talka užsibrėžtas 
tikslas — 75.000 dol. — pa
siektas. Atgautas 100.000 dol. 
investuotas indėlis subankru
tavusiame Inovaciniame ban
ke. Atrenkami 150 abiturien
tai, kuriems bus įteikta po 100 
dol. TF premija. Premijai gau
ti kandidatai turės parašyti 
rašinėlį tema: „Lietuva ir aš". 

DRAUGAS, 1999 m. gegužės 19 d., trečiadienis 

Tautos fondo tarybos ir valdybos nariai Firmoje eil. iš kairės: Jadvyga Vytuvienė, Rasa Razgaitienė, Jonas Vil
galys (tarybos pirm.), Ramutė Žukaite, Nijolė Paronetto ir Pranas Povilaitis; II eil.: Juozas Giedraitis, Algis 
Lukoševičius, Algis Vedeckas (valdybos pirm), Jurgis Valaitis ir Antanas Dundzila. Nuotr. S. Narkeliunaites 

Pirmą kartą buvo išleistas biu
letenis „Tautos fondo žinios". 
Jos buvo išsiuntinėtos visiems 
TF nariams ir kt. 

Prie pranešimo prijungta ir 
1998 m. apyskaita, iš kurios 
matosi, jog trijuose (operatyvi
nėje, bendranaudžių sutarčių 
ir patikėtinių) sąskaitose 1998 
gruodžio 31 d. yra 2,679.592 
dol. Tais metais lietuviškoms 
organizacijoms, paribių ir už
ribių švietimui, spaudai, sti
pendijoms ir kt. skirta 
189,193 dol. 

Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė Aldona Mackevi
čienė. Ji sakė, kad „Sąskaity
bos knygos vedamos rūpestin
gai ir tvarkingai (...) metinė 
apyskaita ir išvesti balansai 
yra tikslūs". 

Penkių tarybos ir valdybos 
narių terminui pasibaigus, 
slaptu balsavinu išrinkti: Al
gis Vedeckas (3,848 balsai), 
Juozas Giedraitis (3,626 b.), 
Antanas Dundzila (3,623 b.), 
Nijolė Paronetto (3,163 b.) ir 
Ramutė Žukaitė (2,215 b.). 
Kandidatais liko: Kęstutis K. 
Miklas (2,141 b.) ir Marija 
Žukauskienė (160 b.). 

Į kontrolės komisiją išrinkti: 
Laima Lileikienė (3,817 b.), 
Aldona Mackevičienė (3,789 
b.) ir Antanas Vytuvis (2,598 
b.) kandidatė — Vida Jan
kauskienė (1,199 b.). 

Tautos fondo metinio susi
rinkimo nutarimus skaitė 
Rasa Razgaitienė. „Susirin
kimas, išklausęs Tautos fondo 
vadovybės pranešimus, susi
rinkimo dalyvių pasisakymus 
ir simpoziumo dalyvių mintis, 
įpareigoja Tautos fondo ta
rybą: 

1. Remti demokratizacijos, 
pilietiškumo ir tautinio ugdy
mo skatininimą per švietimo 
programas Lietuvoje, kuriose 
yra pabrėžiama atsakomybė 
už,savo tautos likimą...". Viso 
10 punktų, kurie bus atskirai 
paskelbti lietuviškoje spau
doje. 

Priartėjus prie priešpaskuti
nio dienotvarkės punkto 
„Klausimai ir sumanymai" at
sirado ir keletas užklausimų 
— apie Lavoriškių mokyklos 
statybą, Lietuvos kariuo
menės gynimo sistemą ir kt. 
Klausiant ir atsakant dalyva
vo: R. Česnavičienė, A. Dun
dzila, J. Giedraitis, M. Žu
kauskienė, D. Skučas, J. Va
laitis, K. Miklas, S. Narkcliū-
naitė ir V. Maželis. 

J. Vilgalys uždarydamas su-

TAUTOS FONDO METINIO NARIŲ 
SUSIRINKIMO NUTARIMAI 

Tautos fondo nariai savo 25-
ajame Tautos fondo metinia
me narių susirinkime Kultū
ros Židinyje, Brooklyn, NY, 
1999 m. gegužės 8 dieną: 

Priima dėmesin, kad praėjo 
50 metų nuo paskelbimo Lie
tuvos Laisvės kovos sąjūdžio 
deklaracijos, kurioje aiškiai ir 
tvirtai išsakyta išlaisvintos, 
nepriklausomos ir demokra
tinės Lietuvos idėja. 

Prisimena su giliausia pa
garba už Lietuvos laisvę žu
vusius kovotojus — partiza
nus. 

Skiria šį metinį susirinkimą 
ir ateinančius Tautos fondo 
veiklos metus visoms praeities 
kovoms už Lietuvos laisvę 
prisiminti. 

Ryžtasi vykdyti uždavinius, 
kurių dėmesio centre būtų 
Lietuvos jaunimas, mokykla, 
Lietuvos istorijos pažinimas, 
lietuvių kalba, doras ir tėvynę 
mylintis žmogus. 

Tikisi, kad šių uždavinių 
vykdymas pagreitins demok
ratijos įtvirtinimą Lietuvoje. 

Todėl susirinkimas, išklau
sęs Tautos fondo vadovybės 
pranešimus, susirinkimo daly
vių pasisakymus ir simpoziu
mo dalyvių mintis, įpareigoja 
Tautos fondo tarybą: 

1. Remti demokratizacijos, 
pilietiškumo ir tautinio ugdy
mo- skatinimą per Lietuvos 
švietimo programas, kuriose 
pabrėžiama atsakomybė už 
savo tautos likimą. 

2. Paremti genocido švietimo 
programos paruošimą ir jos 
vykdymą Lietuvos gimnazi
jose, bendradarbiaujant su 
Lietuvos Gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centru 
ir Lietuvos Respublikos Švie
timo ministerija. 

3. Remti projektus, kurie in
formuoja ir kelia Lietuvos vi
suomenės sąmoningumą apie 
II pasaulinio karo įvykius ir jų 
sudėtingumą, ryškinant Lietu
vos pasipriešinimą sovietų bei 

sirinkimą ir išreiškęs padėką 
atsilankiusiems, nepamiršo 
padėkoti ir pietus gaminu
sioms šeimininkėms Vidai 
Jankauskienei ir Josephine 
Senken. Susirinkimo dalyviai 
joms garsiai paplojo. 

Susirinkimas pasibaigė, gie
dant Lietuvos himną. 

P. Palys 

Tautos fondo metinio narių susirinkimo dalyviai Nuotr S. Narkeliunaites 

vokiečių okupacijoms. 
4. Remti Lietuvoje organi

zuojamą kongresą komunizmo 
nusikaltimams iškelti. 

5. Remti pastangas aprūpin
ti Lietuvos mokyklas tinka
mais Lietuvos istorijos vado
vėliais. 

6. Remti žiniasklaidą, ke
liančią pilietiškumą ir patrio
tiškumą. 

7. Didinti paramą Vilnijos ir 
Lietuvos užribių mokykloms ir 
mokytojams, ugdant lojalius 
Lietuvos piliečius, bet taip pat 
ir mažinant lietuvių tautai 
žalą, padarytą per dešimtme
čius brukamos nutautinimo 
politikos. 

8. Tęsti paramą Amerikos 
Lietuvių tarybai. 

9. Tęsti paramą A.P.P.L.E. 
kursų pravedimui Lietuvoje. 

10. Skirti premijas: 
a. Gimnazistams, kurie lai

mi studijų ir rašinių konkur
sus Lietuvos laisvės ir parti
zanų kovų temomis. 

b. Geriausiai baigusiems 
gimnazijų ir vidurinių mokyk
lų abiturientams, siekian
tiems aukštojo mokslo. 

c. Ypatingai pasižymėju
siems aukštųjų mokyklų stu
dentams. Stipendijas skirti 
kvalifikuotiems studentams, 
pirmenybę teikiant tremtinių 
šeimų vaikams. 

d. Lietuvos dėstytojams ir 
mokslininkams už darbą Lie
tuvos istorijos srityje. 

Toliau susirinkimas: 
11. Dėkoja visiems, parėmu

siems lietuviškos mokyklos 
statymą Lavoriškėse, už jų 
dosnumą ir reikalo svarbos su
pratimą. 

12. Dėkoja visiems Tautos 
fondo rėmėjams, vienaip ar ki
taip prisidėjusiems prie Tau
tos fondo veiklos. 

13. Dėkoja Tautos fondo at
stovybei Lietuvoje už nuosek
lų darbą ir patarimus. Sveiki
na atstovybės pirmininką dr. 
Napaleoną Kitkauską ryšium 
su DLK Gedimino ordino ap
dovanojimu. 

14. Dėkoja Tautos fondo ta
rybai ir valdybai bei abiejų 
pirmininkams, Revizijos komi
sijai, tarybos komisijų na
riams bei Tautos fondo teisi
nei patarėjai dr. Marijai Švei-
kauskienei už darbą ir pasiau
kojimą. 

• Kaunas. Kovo 27 d. Kau
no arkivyskupijos Jaunimo 
centre katalikų vyrų komanda 
„Sandoros sūnūs" surengė vy
rų konferenciją. Lietuvos 
„Veikliųjų vyrų" bendruome
nės kvietimu konferencijo
je mokymu dalijosi Anglijos 
„Veikliųjų vyrų" bendrijų pre
zidentas ir koordinatorius Ala
nas Džonas. Remdamasis Se
nuoju Testamentu, jis kalbėjo 
apie vyro kaip Kristaus kario 
įvaizdį. Konferencijoje dalyva
vo katalikų vyrų komanda 
„Sandoros sūnūs", kurią suda
ro „Veikliųjų vyrų" bendrijos, 
„Gyvųjų akmenų" bendruo
menės atstovai, Kauno semi
narijos auklėtiniai. Šv. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė ar
kivyskupas S. Tamkevičius. 

A.tA. 
KPT. JUSTINAS LIAUKUS 

Mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis amžinai užmigo 
1999 m. gegužės 17 d. 7 vai. vakaro, sulaukęs 88 metų. 

Gyveno Elmhurst, IL, anksčiau St. Petersburg Beach, 
FL ir New York, NY. 

Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje. Amerikoje 
išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: žmona Elena, duktė Snieguolė, žentas 
Juozas Masiuliai; anūkės Irutė ir Nida; sesuo Juzelė 
Norvilienė su šeima New York, NY; broliai: Antanas su 
šeima Kanadoje, Jonas, Andrius ir Alius Lietuvoje. 

Velionis priklausė karių „Ramovėnų" sąjungai; buvo 
žurnalo „Karys" redakcijos ilgametis narys. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, gegužes 19 d. nuo 4 iki 
8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės gegužės 20 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 v.r. a. a. kpt. Justinas bus atlydėtas į Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v. r. bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių prašoma aukoti Lietuvių fondui arba Almos 
fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.1A. 
PAULIUS 

KAZAKAUSKAS 

Gegužės 22 d. sueina penkeri metai nuo a.a. Pauliaus 
tragiškos mirties. Gegutes 23 d. bus atnašaujamos šv. 
Mišios už jo sielą 10:30 vai. ryto Šv. Andrejaus 
parapijos bažnyčioje, Philadelphia, PA. Visi, Paulių 
pažinoję, esate kviečiami prisiminti jį savo maldose, o 
kas gali, dalyvauti šiose šv. Mišiose. 

Brangus Sūnau, jau praėjo penkeri metai, o mūsų 
skausmas nemažėja, kiekvieną dieną Tu esi mūsų 
mintyse, maldose ir širdyje. 

Tu išėjai pačiame savo gyvenimo gegužyje, taip 
staigiai ir netikėtai • neatsisveikinęs, nepabučiuotas, 
nepalaimintas, palikdamas neapsakomą tuštumą 
mūsų gyvenime. Kodėl tokia Aukščiausiojo valia ne 
mums suprasti, bet labai sunku su ja sutikti... Mes 
Tavęs niekad nepamiršime, iki vėl susitiksime 
Amžinoje Tėvynėje. 

Nuliūdę tėvai: Ievutė ir Karolis Kaaakansksd 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

BRONĖ RUZGYTĖ BALIENĖ 
Minint mūsų mylimos Mamytes ir Močiutės, kurios 

netekome 1994 m. gegulės mėn. 19 d. mirties sukaktį, 
šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos š. m. gegužės 
mėn. 20 d. 8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
tą dieną prisiminti mūsų Mamą maldoje. 

Nuliūdę nona Laučienė ir Aurelija Vaičiulienė 
su šeimomis 

Mylimam broliui 

A-tA. 
PETRUI ARDINSKUI 

Lietuvoje staiga mirus, jo brolį JUOZĄ ARDJ ir jo šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Birutė ir Vlada* Čyvai 
Ramuti ir dr. Algimantai Čepuliai 

Aldona ir dr. Vytauto* Mauručiai 
Marija Mikonienė 

Onute ir Vacys Rociūnai 
Birutė ir Jonas Vasariai 

Cleveland • Akron, OH 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Kurčias miškas be paukš
čių čiulbėjimo; akla naktis be 
žvaigždėtos padangės, tuščia 
žmogaus siela be poezijos... 
Kad nei vieno Čikagos ar apy
linkių lietuvio sieloje neliktų 
klaikios tuštumos, visi kvie
čiami dalyvauti Poezijos dienų 
renginyje. Pasirinkite: gegu
žės 21 d., penktadienį, 7 vai. 
vak., Lietuvių dailės muzie
juje (PLC) Lemonte, arba ge
gužės 22 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak.. Jaunimo centro kavinėje. 
Kaip jau daug kartų rašyta ir 
skelbta, programoje dalyvauja 
poetės Julija Švabaitė, Eglė 
Juodvalkė, poetas Antanas 
Tyruolis-Šešplaukis ir Vytau
tas V. Landsbergis, kuris ne 
tik parodys savo sukurtus bei 
režisuotus filmus, bet ir savo 
poetinį talentą. Tiesa, tai ne 
Lietuvos Seimo pirmininkas 
tuo pačiu vardu ir pavarde, o 
jaunas, talentingas režisie-
rius-poetas. 

Čikagos ir apy l ink ių Ne
ka l to Prasidėj imo M. Mari
j o s seserų rėmėjų narių meti
nis susirinkimas šaukiamas 
birželio 6 d., sekmadienį. 
Prasidės 8 vai. r. Mjšiomis už 
gyvus ir mirusius rėmėjus 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, Marąuette 
Parke, o susirinkimas bus tuo
jau po Mišių parapijos salėje. 
Kalbės ses. Margareta tema 
..Pasiruošimas 2000 m. jubi
liejui", taip pat dalyvaus se
selės M. Palmyra ir Daiva. 
Bus valdybos pranešimai, pus
ryčiai, laimėjimai, renkamas 
nario mokestis. Visi nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti. 

Cicero apyl inkės LB val
dyba ir ALT Cicero skyriaus 
valdyba praneša, kad Lietuvos 
Tragiškųjų birželio įvykių mi
nėjimas ruošiamas birželio 6 
d., sekmadienį 11 vai. šv. Mi
šios Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, po Mišių parapijos 
salėje akademinė ir meninė 
programa. Cicero ir apylinkių 
lietuvius rengėjai maloniai ra
gina šią dieną minėjime gau
siai dalyvauti, tuo pagerbsime 
Sibiro taigose ir tundrose žu
vusius mūsų tautos žmones. 

Kristina Kuprytė, Vil
n iaus „17108" ansamblio 
Kanklininkių vadovė, Lietuvos 
muzikos akademijos magist
rante, pagarsėjusi Lietuvoje ir 
užsienyje kanklių koncertais, 
dalyvaus „Ūlos" koncertų 
programoje Lemonte, PL cent
re, gegužės 29 d., 7 vai. vak., 
Čikagoje, gegužės 30 d., 3 vai. 
P p. Jaunimo centre. Jos kank
lių bažnytinę muziką girdėsi
me Lemonte Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje, gegužės 30 d. 
per 11 vai. Mišias. 

Vilniaus jaunimo taut inis 
ansamblis „Ula" atvyksta į 
JAV gegužės 26 d. pirmąjį 
karta ir koncertuos: Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centre, gegu
žes 29 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak.. gegužes 30 d., sekmadie
ni. 3 vai p.p., Čikagoje, Jauni
mo centro. Bilietai gaunami 
.Seklyčioje", o savaitgaliais 
PL centre ir prie įėjimo. Ši 
proga bus vienintelė pamatyti 
Vilniaus _U!ą" — su šokiais, 
dainom;- ir kanklių muzika, 
laikomą geriausiu Lietuvoje. 

Visus Zarasu klubo na
rius, taip pat Čikagos ir apy
linkių gyventojus, kviečiame į 
ruošiamą gegužine, kuri 
įvyks gegužes 23 d., 12 vai.. 
Šaulių namuose ( 2417 W. 43 
rd St.). Pasivaišinsite ska
niai pagamintu maistu ir at
sigaivinsite. Išbandysite lai
mę ir pasilinksminsite, gro
jant Kosto Ramanausko or
kestrui. 

Pianistė Sonata Zubovie
nė, sausio mėnesį laimėjus; 

konkursą De Paul universite
te, gegužės 28 dieną 8 vai. v. 
su šio universiteto simfoniniu 
orkestru skambins J. Bramhs 
koncertą fortepijonui Nr. 1. 
Koncertas vyks De Paul Uni-
versity Concert Hali (800 W. 
Belden Ave., ties Fullerton ir 
Halsted gatvėmis). Visi kvie
čiami pasidžiaugti Sonatos 
sėkme ir pasiklausyti gra
žaus koncerto. 

Čikagos Ate i t in inku na
m ų geguž inė vyks sekmadie
nį, birželio 6 d. Dar negrąži
nusieji laimėjimams bilietų 
šaknelių, prašomi tai atlikti 
iki gegužės 30 d. 

Čikagos ir Lemonto 
skautų ir skauč ių savaitga
lio stovykla — „Jamboree 
'99" š.m. birželio 11-13 d. vyks 
„Goodenow Grove Nature Fo-
rest Preserve" netoli Beecher, 
IL. Skautai ir skautės nakvos 
dvi naktis, o jaunesnieji skau
tai ir skautės tik vieną naktį. 
Registracija tesis iki gegužės 
22 d. Mokestį (20 dol. jaunes
niems, 25 dol. visiems ki
tiems), užpildytą registracijos 
anketą ir pilnai užpildytus at
palaidavimo lapus prašoma 
nedelsiant įteikti vienetų va
dovams ar vadovėms. Turint 
klausimų — kreipkitės į vado
vus ir vadoves. 

Šv. Kazimiero sese lės Re-
migija Sere ikai tė ir Simona 
Žiūrai te, atvykusios iš Pa
žaislio, papasakos iietuvių vi
suomenei apie Pažaislio sese
lių darbą su Lietuvos vaikais, 
jaunimu. Atsižvelgiant į prezi
dento Valdo Adamkaus kvie
timą stipriau paremti Lietu
vos jaunimo tikybinį auklėji
mą, „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, nuoširdžiai 
kviečia visus į susitikimą su 
seselėmis sekmadienį, gegužės 
23 d., 12:15 vai. p.p. it.y. po 11 
vai. Mišių) Pasaulio lietuvių 
centro „Bočių menėje". Bus ro
doma trumpa, anksčiau nema
tyta, vaizdajuostė apie seselių 
užsiėmimus su vaikais. Savo 
atsilankymu pritarkime Lietu
vos jaunimo dvasiniam atsiga
vimui, reaguokime į preziden
to kvietimą. 

Čikagos ir apyl inkių atei
t ininkų Šeimos šventė ir 
Ateit ininkų namų gegužinė 
vyks sekmadienį, birželio 6 d. 
Šventė prasidės 9 vai. r. šv. 
Mišiomis Pal. Jurgio Matulai
čio misijoje, Lemonte. Po Mi
šių bus trumpa akademinė 
programa PLC didžiojoje sa
lėje. Paskui visi kviečiami į 
Ateitininkų namus pietums ir 
pabendravimui pavasario pa
puoštoje Ateitininkų namų 

BRONIUS NAINYS 
„GELEŽINIO ¥ 1 1 X 0 " 

RATELYJE 

Balandžio 24 dieną, šešta
dienį, Lemonto lituanistinėje 
Maironio mokykloje, istorijos 
rately, lankėsi Bronius Nai
nys. Jis pasakojo apie pirmuo
sius Lietuvos Respublikos pre
zidento Valdo Adamkaus val
dymo metus. 

Daugelis nėra patenkinti 
praėjusiais metais, nes prezi
dento pažadai neišsipildė. Val
das Adamkus kaltina visus — 
ir Seimą, ir vyriausybę, ir patį 
save, kad nieko gero nepada
ryta. O jis žadėjo mokslo ir 
kultūros plėtrą, finansinę 
tvarką, sveikatos priežiūros 
stiprinimą, kovą su nusikals
tamumu, naujų rinkų lietuviš
koms prekėms paiešką. Bet gi 
nė vienas iš minėtų pažadų 
nebuvo įvykdytas. Čia ne vien 
prezidento kaltė, bet kaip ir 
pats V. Adamkus sakė, visos 
vyriausybės ir Seimo. 

Bronius Nainys pabrėžė, 
kad per savo valdymo metus, 
V. Adamkus pasirašė 321 de
kretą, pakartotinai svarstyti 
Seimui grąžino 7 įstatymus, 
nepasirašė 9 įstatymų, patei
kė 7 įstatymus. Taip pat 19 
kartų lankėsi užsienyje. 

Jei norime, kad Lietuvos 
kraštas vystytųsi ir ekonomi
nė padėtis gerėtų, turi padėti 
ne vien prezidentas, bet ir Sei
mas, ir vyriausybė, ir visa tau
ta. 

Sandra Gedr imai t ė 
„Geležinio vilko" ratelio narė 

BALTU SPAUDA YRA 
JAUNA 

„Columbia Journalism Re-
view" gegužės-birželio nume
ryje redaktorius Neil Hickey 
apžvelgia baltų spaudą (dau
giausia latvius ir estus) ir ran
da, jog korespondentai ir re
daktoriai yra jauni, neturi pa
tirties, yra lengvai paperkami. 
Didžiausia kliūtis korespon
dentams yra nebuvimas įsta
tymų, kurie leistų korespon
dentams išgauti oficialius do
kumentus, kas įmanoma Ame
rikoje per Freedom of Infor
mation įstatymą. Baltų kraš
tuose biurokratai sako žurna
listams, jog niekur nėra įsaky
ta duoti žurnalistams oficia
lius dokumentus. Estijoje 
daug žiniasklaidos yra svetim
šalių nuosavybė, kur vyrauja 
norvegai, nesikiša į turinį. 
Kad atsirastų baltuose stipri 
nauja žurnalistinė tradicija, 

aplinkoje. Laukiami visi atei- truks laiko, gal penkmetį ar 
tininkai, jų bičiuliai ir visuo- dešimtmetį. 
menė. Sau l ius Š i m o l i ū n a s 
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• Cynthia ir David Pope , 
North Grandby CT, Anna 
Urban, Oakville CT, Diane 
Weeks, Thomaston CT, yra 
nauji Lietuvos našla ič ių 
globėjai, atsiuntę po 150 dol. -
metinį našlaičio mokestį . 
H a l i n a Ž i t k i e n ė , St. Pete 
Beach FL, atsiuntė 140 dol 
Lietuvos našlaičių paramai. 
Visiems aukotojams - Lietuvos 
vaikų rėmėjams dėkojame 
„Lietuvon našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71 st. 
Str. Chicago IL 60629. (sk.) 

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

TeL 773-582-4SOO 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S.Kedsie Avenue 
Chicago, IL 60<tt9 
TeL 773-776-8700 

Tofl free 24 hr. 888-7764742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Seltad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

• L e g a l i a i dar g a l i m a 
i šrūpint i „Sočiai security". 
E. Šumanas, tel . 1-708-720-
2651. (sk) 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536W.63Stmt 
Chicago, IL 60629 

(Skersai fatvas nuo „Draugo") 
TeL 7T» M4-O100. 

ToL 6S0-1S7-0M0, Lasanti t, IL 

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

Lietuvos bažnyčių Marija. 

NUOSTABUS ĮVYKIS 
Gyvenimas gausus nuosta

biais įvykiais. Štai galime pri
siminti 1906 metais įvykusį 
Vezuvijaus ugnikalnio išsiver
žimą. Deganti lava tingiai, bet 
viską naikindama, nesulaiko
mai riedėjo vis pirmyn. Jau 
buvo beužliejanti kaimą „Tor-
re Annunziata". Jau pasiekė 
pirmutinius to kaimo namus. 
Tada to kaimelio klebonas di
deliame susirūpinime paėmė 
Marijos statulą iš bažnytėlės 
ir su ja rankose išėjo prieš la
vos srovę. Pastatęs ant žemės 
taip meldėsi: 

— Išklausyki, mūsų bran
gioji Motina, pagelbėki ir sau, 
ir mums. Nukreipki nuo 6a 
sunaikinimą. Kitaip sudegs ir 
Tavo atvaizdas ir mūsų kaimas. 

Ir, lyg antgamtinės rankos 
sulaikyta, lavos upė sustojo 
prie Marijos statulos kojų, pa
suko į šalį ir nutraukė į jūros pusę. 

Ta naikinanti, ta griaunanti 
lava gali gyvenime pasukti į 
kiekvieno žmogaus sielos 
brangiąsias, jei taip būtų gali
ma pasakyti, sodybas. Ir čia 
mūsų priebėga pasilieka Mari
ja, kuri, pati būdama žemės 
dukra, supranta žmogiškąsias 
silpnybes, ir kuri, pati būda
ma Dangaus karaliene, turi 
galios mums padėti. 

Paga l prel. J . Prunski 

MANO ŠEIMOS IŠKYLA 

Mano šeima važiavo į New 
Hampshire slidinėti. Mes nu
važiavome prie kalno, kuris 
vadinasi Mt. Cranmore. Ten 
aš mokiausi apie slidinėjimą 
snieglentėmis. Man patiko. 
Mano instruktorius man at
rodė juokingas. Jis buvo ilgais 
šviesiais plaukais, su barzda 
ir atrodė kaip „hippie*. Jis man 
labai padėjo, ir aš daug išmokau. 

Po pamokos aš su šeima 
ėjau valgyti. Po pietų mes no
rėjome slidinėti kitoje kalno 
pusėje. Reikėjo užvažiuoti į 
pačią viršukalnę. Mano brolis 
mums parodė, kuriuo keliu jis 
vis nusileidžia. Jis nusileido 
nuo kalno ir paliko mudvi su 
mama. Aš žiūrėjau žemyn nuo 
kalno viršūnės ir galvojau. Jo 
nurodytas kelias buvo labai 
status. Mano mama surado 
kitą kelią nusileidimui nuo 
kalno, kuris vadinosi JEasy 
Street" arba ^Lengvas kelias". 
Tad mudvi leidomės tuo keliu. 
Man ant lentos šis kelias ne
buvo lengvas. Buvo siaura ir 
statu. Kartais išsilygindavo ir 
net kildavo į viršų. Man kai 
kuriose vietose reikėjo atsiseg
ti lentą ir pasistumti iki se
kančio kalniuko. Man labai il
gai truko nusileisti nuo to kal
no. Po to sakiau, kad ai nie
kad nesileisiu nuo kalno tuo 
keliu, kuris pažymėtas .Leng
vas kelias". 

Krist ina Lingertaitytė, 
Bostono lit. m-los mokinė 

MOTINOS DIENA 

Gegužės 9 d. yra Motinos 
diena. Ta diena yra sekmadie
nis. Mes, vaikai, nupirksim 
mamai kvepalų. Mes visi trys 
parašysime vardus ant korte
lės ir duosime jai. Mes mylime 
mamą. 

Aleksas Kairelis, 8 m. 

ELFŲ STEBUKLINGAS 
PUODELIS 

Kartą gyveno mergaitė var
du Eliza. Ji turėjo stebuklingą 
puodelį, kuriame gyveno elfai. 
Jie darydavo tą, ką paliepdavo 
jo Seimininkas. Eliza turėjo 
kaimynę Merliną. Ji norėjo 
pavogti stebuklingąjį puodelį 
ir tą vagystę įvykdė. Bet po 
kelių metų Merlina atidavė 
vogtą daiktą Elizai, ir jos tapo 
geriausiomis draugėmis. 

Jurga Dirsytė, 8 m. 
Vilnius 

ŽIEMOS SAPNAS 

Krito baltos snaigės, 
Skambėjo varpai... 
Bet tai tik sapnas, 
Kuris praėjo seniai 

Tą sapną dengia rūkas. 
Tylus, kaip visada, 
Bet prisiminimas 
Išlieka visada. 

Rūta Dirsyte, 9 m. 
Vilnius 

KIŠKELIAI IR VELYKĖ 
(Velykų pasaka) 

(Tęsinys) 
Tuo tarpu svirplių orkestras 

nepaliaudamas varė išradin
gas savo melodįjas. Pelėdos 
švariausiai dainavo. Kitos to
lygios puotos nė vienas miško 
gyventojas sakėsi neatsime
nąs. 

Tik pačiu apyaušriu, galuti
nai pavargę, visi teaprimo. Ve
lykė kėlėsi nuo stalo, kaip be
mokėdama dėkojo kiškiams už 
negirdėtą vaišingumą, prašė 
atsidėjus išgražinti margučius 
ir išdalinti, kam reikia. Pati 
gi, įsėdusi į pietų vėjo trau
kiamą auksinį vežimą, malo
niai šypsodamasi, išdūmė sa
vaisiais keliais. Ją visu keliu 
lydėjo anie įstabieji paukščiai, 
kur pasiuntiniais buvo pas 
kiškius atskridę. 

Velykei išvykus, sukruto 
mūsų kiškeliai: griebėsi tvar
kyti stalus, iššlavė aikštę. At
likę, kas priderėjo, sugulė pa-
krūmiais visi aliai vienas, 
prieš tai sutarę, apie prieš
piečius iš peties kibti į vely
kaičius. 

Pro miško medžius prasi
spraudė patekančios saulės 
rausvi spinduliai rado kiške
lius tarsi išmuštus. Bet uoles
nieji jų veikiai (greitai) seilėtą 
letenėle nubraukė nuovargį 
nuo veido ir šoko veikti. O kai 
jau didžioji dangaus šviesybė 
apie porą sieksnių (senovės 
matas) aukštyn pasirito — 
tuomet ir patys sunkieji mie
galiai įa\jungė į darbą. Pra
žengdamas pro šalį karalaitis 
pavasaris padovanojo ilgaau
siams įvairiausių dažų, kurių 
niekur kitur nė už auksą ne
gausi. Gerosios laumės iš švel
niausiųjų berto šakelių pin
tinėlių jiems nupynė. 0 kiške
liai tik dažė, tik margino kiau
šinius. Vieni juosteles juose 
piešė, kiti, veidrodžio vietoje 
vandens klaneliu pasinaudo
dami, savo pačių atvaizdėlius 
čionai atgamino, tretieji kokiu 
aštriu daiktu gėleles išbrėži-
nėjo. Tuo bodu įvyko tai, kad 
po poros dienų įtempto darbo 
žaliųjų romų aikštėje gulėjo 

tūkstančių tūkstančiai pui
kiausių margučių. Mažiausieji 
kiškiukai juos į pintinėles dėliojo. 

Gi žmonių vaikeliai jau nuo 
pusiaugavio išsižioję laukė Ve
lykų. Nevienam jų iš nerimas-
čio virpėjo širdelė, prisiklau
sius vyresniųjų bauginimų, 
kad kai kada kiškiai, išnešio
dami margučius, neužsuką į 
namus, kur pasitaiko neklau
žadų vaikų. 

Vanda Frankienė 
(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIŲ 
SPRENDĖJAMS 

Šie šio sezono galvosūkiai 
yra paskutiniai. Dabar tik bus 
pateikiami atsakymai, o po jų 
bus paskelbti rezultatai. Ne
delsdami siųskite atsakymus, 
nes po paskelbimo „T. žvaigž
dutėje" nebus užskaityti. Va
sara yra poilsio laikas, reikia 
ir protui leisti pailsėti. Pasi
baigus vasaros atostogoms, 
apie spalio mėnesį, vėl prasi
dės naujas galvosūkių sezo
nas. 

Gal atsiras norinčių ir va
sarą protą pamiklinti, duosiu 
ir jums progos pagalvoti. Tie 
uždaviniai nebus konkursi
niai, nereikės redaktoriui 
siųsti atsakymų ir greičiau 
bus duodami atsakymai. 

Redaktorius 

GALVOSŪKIS NR. 196 

(Brėtinėliai) Kurios dalys 
sudaro pilną skritulį? (5 taš
kai) 

GALVOSŪKIS NR. 157 

Kiekviena raidė reiškia tik 
vieną skaitlinę. Kurias skait
lines reiškia žemiau parašytos 
raidės: FOUR + ONE = FTVE. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 158 

(Piešinėlis) Ant pieštuko už
rašyk iškritusius skiemenis ir 
žodžius. Gautą sakinį užrašyk 
ir be piešinio atsiųsk redakto
riui. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 159 

(Piešinėliai) Perskaitykite 
rebuse pirmojo Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos pa
sakytus žodžius. (5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 137 
ATSAKYMAI 

1. Liepdavo, 2. suošdavo, 3. 
degtukus, 4. užkabindavome, 
5. apdegė, 6. išgirdo, 7. nie
kad, 8. daug, 9. bemaž, 10. 
lyg. 

GALVOSŪKIO NR. 139 
ATSAKYMAI 

1. Trečią. 2. Spalio. 3. Tryli
ka. 4. Vavelio. 5. Ketvirtą. 6. 
Elžbieta. 7. Gardinas. 8. Tu
berkuliozė. 9. Kovo. 10. Arki
katedroje. 11. Jaunimą. 

GALVOSŪKIO NR. 140 
ATSAKYMAI 

1. Miškas — medžiais apau
gusi . vieta. Giria — didelis 
miškas. Šilas — spygliuočių 
medžių miškas. Sodas — vais
medžiais apsodintas plotas. 
Parkas — įvairių medžių, krū
mų ir gėlynų plotas. Ąžuoly
nas — ąžuolų miškas. Biržtu-
va — beržynas. Alkas — ne
didelis miškelis. Gojus — ma
žas miškelis. 2. Dievo įsaky
mu, Mozės laikais, buvo su
kurtas simbolinis ženklas 
žmonėms gelbėti nuo nuodin
gos gyvatės įgėlimo. Graikų ir 
romėnų laikais, medicinos die
vas Aesculapius irgi turėjo ry
šio su gyvate ir lazda. Žmoni
jos priimtoje medicinos emble
moje matome ant lazdos li
pančią gyvatę. Pvz., tokią laz
delę turėjo graikų Herme$._ir 
romėnų Merkurius. Mūsų mo
derniaisiais laikais atsirado 
nimpostoriška" emblema „ca-
duceus", kur ant sparnuotos 
lazdos lipa dvi gyvatės (Senas 
Testamentas, sk. 21:8; E. Brit. 
2-565, Chicago, 1968; M. Gla-
zerson, Torah, Light Healing, 
83-85 ir 185 psl., London, 
1996; Webster's Third New In-
tern. Dict. 1-312, Chicago, 
1966; The Amer. College E. — 
Dict. 1-167, Chicago, 1953). 3. 
Melanchol ikas yra linkęs į 
vienumą ir liūdesį, paskendęs 
savyje, mažiau jautrus išori
niam pasauliui. Sieloje giliai 
jaudinasi. Yra nuoširdus, pil
nas minčių, sumanumo, gilių 
jausmų, stiprios valios. Fleg
mat ikas — mažai jautrus, 
mažiau judrus, ramus, atidus, 
palengva ir šaltai galvoja, lin
kęs į tingėjimą. 4. Šios lietu
vių vietovės yra minimos se
nuose Europos raštuose: šve
dų metraštininkas Rimbertas 
853 m. mini Apuolę, jos pilia
kalnį. Apuolė yra už 9 km į 
pietryčius nuo Skuodo ir nuo 
Mosėdžio už 10 km į šiaurry
čius. Kernavė minima nuo 
1279 m. Vilnius nuo 1323, 
Trakai nuo 1337 m., Kaunas 
nuo 1361 m. (B. Kvilio „Mūsų 
Lietuva" 4-303 ir 304 , Boston, 
1968 m.). 5. Per Lietuvą eina 
rytiniai meridianai. 

V.L-J-i *.t 

tik 

GALVOSŪKI8 NR. 160 

1. Ar tiesa, kad Vilniaus ar
kivyskupas, kankinys Mečys 
Reinys gimė Madagaskare? 2. 
Ar Lietuvoje yra vietovė, ku
rios vardas Madagaskaras? S. 
Nuo kada uždrausta turis
tams laipioti po pasvirusį Pi-
zos bokštą? 4. Kiek pirštų turi 
Australijos Koala — meškutė? 

5. Lietuvių Enciklopedijoje, 4 
tome, 235 puslapyje rašoma, 
kad Lietuvoje yra keliasde
šimt vietovių, kurios turi Dai
navos vardą. Raskite žemėla
pyje jų bent tris. 

Už visus teisingus ir plačiau 
paaiškintus atsakymus, ski
riama 10 t., o už trumpus — 5 
t a S k a i - Atsiuntė 

kun. dr. E. Gerulis 
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