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Naujoje vyriausybėje liks 
pusė dabartinių ministrų 

niškio, sveikatos apsaugos — 
Mindaugo Stankevičiaus, švie
timo ir mokslo — Kornelijaus 
Platelio ir aplinkos ministro 
Daniaus Lygio likimas. 

„Susitikime buvo aptaria
mos kai kurios personalijos", 
patvirtino A. Vidžiūnas, ta
čiau atsisakė pranešti, kokius 
kandidatus į ministrus R. 
Paksas paminėjo pokalbio me
tu. Paklausta, ar išgirstosios 
pavardės nepaliko blogo įspū
džio, R. Juknevičienė teigė, 
kad kabinetas turėtų būti 
„geras, darbingas". „Tai — sti
prios kandidatūros", tvirtino 
ji-

Pasak R. Juknevičienės, 
naujame kabinete turėtų likti 
tiek pat konservatorių, kiek jų 
yra dabar, — devyni. „Taip 
pat turėtų būti krikščionių de
mokratų atstovai ir neparti
niai. Centristų kandidatų į 
ministrus R. Paksas ne
minėjo", sakė Seimo narė. 

Atsakydamas į klausimą, 
kas bus keičiama vyriausybės 
programoje, A. Vidžiūnas tei
gė: „Susitikime kalbėjome 
apie būtinybę kiek pakoreguo
ti dabartinės programos sky
rius, susijusius su verslo libe
ralizavimu, savivaldybių tei
sių išplėtimu ir kai kuriuos 
kitus. Tačiau norėčiau pa
brėžti, kad iš principo bus tei
kiama ta pati vyriausybės pro
grama, kuri dabar vykdoma, 

Vilnius, gegužės 25 d. 
(Elta) — Rolando Pakso vado
vaujamoje devintojoje vyriau
sybėje turėtų likti pusė dabar
tinių ministrų kabineto narių. 
Tačiau naujų ministrų pa
vardės kol Kas neatskleidžia
mos. 

Antradienį po susitikimo su 
R. Paksu Seimo Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių) frakcijos seniūnas Arvy
das Vidžiūnas ir jo pavaduoto
ja Rasa Juknevičienė sakė 
žurnalistams, kad naujame 
kabinete liks 7 iš 14 dabarti
nių ministrų. 

Anksčiau R. Paksas leido su
prasti, kad naujoje vyriau
sybėje liks dabartinė laikinoji 
premjerė, socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Irena Degu
tienė, susisiekimo ministras 
Rimantas Didžiojo, žemės 
ūkio ministras Edvardas Ma-
kelis, taip pat krikščionių de
mokratų atstovai — užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas ir krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stanke
vičius. 

Tikrai turėtų būti pakeisti 
finansų ministras Algirdas 
Semeta, ūkio ministras Vincas 
Babilius, valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų — Kęstu
tis Skrebys, kultūros — Sau
lius Šaltenis. 

Neaiškus vidaus reikalų 
ministro Stasio Šedbaro, tei
singumo — Vytauto Pakai- tik šiek tiek pakeista". 

Lenkų la ikrašt is „piešia" 
te ig iamo l ietuvio paveikslą 

Varšuva, gegužės 25 d. 
(BNS) — Pirmą kartą įta
kingame Lenkijos dienraštyje 
„Trybuna" aprašytas teigia
mas lietuvio įvaizdis. 

Straipsnyje „Jogailos ir Rad
vilaitės palikuonys" rašoma, 
kad „lenkai apie lietuvius žino 
tik tai, jog turėjo kadaise 
bendrą valstybę ir istoriją, 
žino, jog buvo Jogaila, Barbo
ra Radvilaitė ir Adomas Mic
kevičius". 

Tačiau, pasak laikraščio. 
apie šiuolaikinius lietuvius ei
linis lenkas dažnai žino tik 
tiek, kad tai „tie patys rusai, 
tik kalba kitoniškai". „Tai visų 
neteisingiausias apibūdini
mas, kokį tik galima būtų su
galvoti", tikina „Trybuna". 

Pasak laikraščio, nors „Lie
tuva daugiau kaip 50 metų 
priklausė SSSR, tačiau lietu-

* Specialiųjų tyrimu tar
nybos (STT) agentai pirma
dienį Kaune sulaikė buvusioje 
SSRS gimusį Izraelio pilietį, 
mėginusį papirkti migracijos 
pareigūną. Kauno vyriausiojo 
policijos komisariato (VPK) 
Migracijos skyriaus viršinin
kas Alfonsas Kvedaras STT 
pareigūnams pranešė, kad 
Aleksandras Lempertas siūlė 
jam kyšį už įvažiavimo į Lie
tuvą vizą. 1998 m. A. Lemper
tas buvo nubaustas už vizų 
režimo pažeidimą ir jam už
drausta atvykti į Lietuvą iki 
2001 metų sausio 15 dienos. 
A. Kvedaras dalyvavo, imituo
jant nusikaltamą veiką ir ta
riamai paėmė 1,000 litų kyšį. 
Už pareigūno papirkimą Iz
raelio piliečiui iškelta bau
džiamoji byla. J teisėsaugos 
akiratį jis buvo patekęs ir 
anksčiau, kai buvo pastebėtas 
bendraujant su nusikalstamo 
pasaulio atstovais. įtariama, 
kad jis prisidėjo organizuojant 
prostitučių „eksportą" į Izra
elį. 

viai nepasidavė rusifikacijai, 
išaugojo savo tautinius bruo
žus, kalbą ir kultūrą". 

„Trybuna" rašo, kad lietu
viams būdingas „angliškas 
flegmatiškumas, vokiškas pe
dantizmas ir skandinaviškas 
šaltumas". „Lietuviai iš pirmo 
karto nėra labai atviri, tačiau 
tas. kuris susilauks simpatijų 
ir draugystės, gali visada jos 
tikėtis", rašoma straipsnyje. 

Labai gerai „Trybuna" verti
na lietuvių tautos sugebėjimą 
kovoti su svetimų žodžių 
įsiveržimu į kalbą. „Lietuviai 
nepaprastai globoja savo kal
bą, tačiau nereikia tuo ste
bėtis, kadangi baltų kalboms, 
kurioms priklauso ir lietuvių, 
yra tik latvių ir jau mirusi 
prūsų kalbos", pastebi laik
raštis. 

Jo nuomone, „lietuviai yra 
melancholiški, nors ir mėgsta 
linksmintis, tačiau jų dainos 
yra liūdnos ir melodingos". 
„Tačiau yra kai kas, ką lietu
viai švenčia su ispanišku tem
peramentu — tai jų mylimos 
'Žalgirio' vyrų krepšinio ko
mandos pergalės, kurios su
vienija jaunus ir senus, deši
niuosius ir kairiuosius". 

Prie neigiamų lietuvių bruo
žų „Trybuna" priskiria humo
ro stoką, tačiau priduria, kad 
„tai nereiškia, jog lietuviai 
nesupranta juokų". 

Straipsnyje suskamba tikra 
odė lietuviškai juodai duonai, 
kuri „Trybunos" nuomone, 
„yra geriausia pasaulyje", o 
, jos šlovė seniai peržengė val
stybės ribas". 

* Ii Londono į Vilnių pir
madienį sugrąžinti du Lie
tuvos piliečiai, nelegaliai gy
venę Didžiojoje Britanijoje ir 
neturėję pakankamų lėšų. Bu
vę sutuoktiniai iš Mažeikių 
Dalia Butnoriūtė bei Silvyus 
Butkus gyveno Londone nuo 
praėjusių metų lapkričio.Tuo 

Kinija pavogė 
JAV branduolines paslaptis 

Vyriausybės sudarymas neliks be 
krikščionių demokratų dėmesio 

Nuotr.: Krikščionių demokratų frakcijos Seime nariai i.iš kain-s; užsienio reikalų ministras Algirdas Saudar
gas, Kazimieras Kuzminskas. Poviias Katilius ir Vytautas B<,„'ušis aktyviai reiske savo nuomonę dėl naujojo 
ministrų kabineto darbo susitikime su premjeru Rolandu Paks_ (Elta) 

„Gazprom" 
neparduos pigesnių 

dujų Lietuvai 
Vilnius, gegužės 25 d. 

(BNS) — Rusijos susivieniji
mas „Gazprom" antradienį at
siuntė neigiamą atsakymą į 
„Lietuvos dujų" prašymą ge
gužės-birželio mėnesiais par
duoti papildomai 240 mln. ku
binių metrų dujų, mokant po 
50 JAV dolerių už 1,000 kubų. 

Lietuvos dujininkai piges
nių dujų norėjo pasiūlyti ener
getikams, kurie, sustabdžius 
Ignalinos AE, elektrinėse de
gina mazutą. Dabartine kaina 
(76 dol. už 1,000 kubų.i dujos 
negali konkuruoti su mazutu. 

„Lietuvos dujos", kjrių fi
nansinė padėtis yra sunki, su
domintos pirkti daugiau dujų. 
Tačiau jau antrus metus įmo
nei nepavyksta gauti didesnių 
kainų nuolaidų ir konkuruoti 
su atpigusiu mazutu. 

Sustojus Ignalinos AE. du
jas galėtų deginti Elektrėnų, 
Vilniaus, Kauno ir kitos elekt
rinės. 

Vilnius, gegužės 25 d. 
(BNS) — Valdančiosios koali
cijos bendrininkai krikščionys 
demokratai pastebi konserva
torių „atsakomybės deficitą" 
ir žada itin atidžiai stebėti 
naujųjų ūkio ir finansų minis
trų skyrimą, antradienį pa
reiškė Krikščionių demokratų 
partyos (KDP) pirmininkas 
Algirdas Saudargas po susiti
kimo su premjeru Rolandu 
Paksu. 

A. Saudargas žurnalistams 
juokais sakė išėjęs „su savo 
portfeliu" ir abejojo, ar kada jo 

tarpu Lietuvoje buvo paskelb
ta 23 metų D. Butnoriūtės pa
ieška, nes moteris slėpėsi nuo 
tardymo. 

* Čekijos prezidentas Va-
clav Havel sveiksta, tačiau iš 
anksto numatytas jo susitiki
mas su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi neįvyks, 
sekmadienį Prahoje paskelbė 
Vaclav Havel raštinė. V. 
Adamkus gegužės 27-28 d. 
lankysis Čekijoje su oficialiu 
vizitu. Praėjusį ketvirtadienį 
V. Havel buvo paguldytas į 
karo ligoninę Prahoje su chro
niško bronchito simptomais. 
Jis intensyviai gydomas anti
biotikais. Praėjusių metų ba
landį Čekijos prezidentui buvo 
skubiai pašalinta žarnos dalis., 
o po 4 mėnesių jis sunkiai sir
go plaučių uždegimu. 

* Generalinė prokuratū
ra atsisakė Palangos poilsia
vietės „Eglė", kuriai išlaikyti 
vyriausybė skyrė šimtus tūks
tančių litų. Generalinis proku
roras Kazys Pėdnyčia ketvir
tadienį informavo prezidentū
rą,'kad iš vyriausybės praėju
sią savaitę skirtų 250,000 litų 
„Eglės" išlaikymui nebuvo pa
naudotas nė vienas litas, nes 
Generalinė prokuratūra raštu 
pranešė vyriausybei atsisa
kanti šių poilsio namų. „Pre
zidentas sveikina tokį Gene
ralinės prokuratūros sprendi
mą", sakė prezidento patarė
jas socialinės politikos klausi
mais Darius Kuolys. 

* Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus ir jo žmo
nos namas Čikagoje parduotas 
už 660,000 JAV dolerių, pra
nešė nekilnojamojo turto 
agentas. Dienraštis „Chicago 
Tribūne" sekmadienį rašo. 
kad 1979 metais pastatytą 
namą su 2.5 akro sklypu Hins-
dalle priemiestyje norėta par
duoti už 695,000 dol. 9 kamba
rių, įskaitant 3 miegamuosius. 
namą nupirko neįvardinta su
tuoktinių pora (Eiu 

pareigoms buvo iškilęs pavo
jus. Ligšiolinėje vyriausybėje 
jis buvo užsienio reikalų mini
stru. Be jo, krikščionims de
mokratams ankstesnėje vy
riausybėje atstovavo krašto 
apsaugos ministras Česlovas 
Stankevičius. 

A. Saudargas kategoriškai 
atsisakė paminėti kitas R. 
Pakso pasiūlytas kandidatū
ras į kabineto postus. Jo teigi
mu, susitikime daugiausiai 
dėmesio skirta tesimosios vy
riausybės programai. 

Premjeras R. Pf&^s infor
mavo, kad jo pagrindą bus lig
šiolinė Gedimino Vagnoriaus 
vyriausybės programa, iš ku
rios bus išbrauktos tik ,.įvyk
dytos, pasenusios" dalys. Anot 
A. Saudargo, krikščionys de
mokratai pritarė šiai nuosta
tai ir pasisakė ,,už maksimalų 
kabineto tęstinumą". 

* Buvusio premjero Adol
fo Šleževičiaus ir buvusio 
bankininko Artūro Balkevi
čiaus baudžiamoji byla antrą 
kartą atidėta dėl pastarojo li
gos. Ši byla į Vilniaus apygar
dos teismą sugrįžta nebe 
pirmą kartą. 1997 m. pavasarį 
ji buvo grąžinta į Generalinę 
prokuratūrą tyrimui papildy
ti, o 1998 m. — dar kartą ati
dėta, pasigedus įrodymų visu
mos ir suabejojus kai kuriomis 
Baudžiamojo kodekso nuosta
tomis. Kai Konstitucinis teis
mas paskelbė, kad tokia bau
džiamojo proceso tvarka prieš
tarauja Konstitucijai, byla vėl 
grąžinta Generalinei prokura
tūrai. Abu teisiamieji savo 
kaltę neigia, vadindami bylą 
politiniu užsakymu. <Eitai 

* Genocido nusikaltimus 
tiriantis pareigūnas ketina 
apklausti neseniai iš JAV už 
praeities nuslėpimą deportuo
tą Kazį Čiurinską. Gen. pro
kuratūros Specialiųjų tyrimų 
skyriaus vyriausiasis prokuro
ras Rimvydas Valentūkevičius 
pirmadienį susitiko su K. Čiu-
rinsko advokatu, kuriam pra
nešė, kad jo klientas netrukus 
bus iškviestas į prokuratūrą 
duoti paaiškinimų apie savo 
veiklą per II pasaulinį karą. 
K. Čiurinskas, kuriam dabar 
81-eri. neteko JAV pilietybės 
ir prieš dvi savaites buvo de
portuotas už tai, kad po karo 
prašydamas imigracinės vizos, 
nuslėpė savo tarnybą naciams 
pavaldžiame batalione per na
cių okupacija. Lietuvoje K. 
(. iunnskas kol ka.- nėra nei 
kaltinamasis, nei įtariamasis 
ir negali būti prie- arta atves
dintas į apklausą. KN> 

Vašingtonas, gegužės 25 
d. (CT-Reuters-BNS) — Kinija 
beveik 20 metų vogė JAV 
branduolinių ginklų konstruk
cijos paslaptis, šnipinėdama 
Amerikos vyriausybės labora
torijose, ir panaudos šią infor
maciją savo ginkluotei tobu
linti, sakoma antradienį pa
skelbtame JAV Kongreso pra
nešime. 

Speciali Atstovų rūmų ko
misija, kuriai vadovauja jų na
rys, respublikonas Christo-
pher Cox, turi paskelbti iš
slaptintą pranešimo variantą, 
kuriame detaliai nušviečiama 
Kinijos žvalgybinė veikla ir 
neteisėtas JAV technologijos 
įgijimas. 

IŠ pradžių komisija pradėjo 
tirti, ar Kinija gavo JAV tech
nologiją per komercines įmo
nes, kuriose JAV firmos nau
dojosi Kinijos raketomis savo 
palydovams paleisti. Tačiau 
atliekant tyrimą, buvo atsk
leista numanoma Kinijos šni
pų veikla Amerikos branduoli
nėse laboratorijose. 

Kinija kategoriškai neigia 
vogusi JAV branduolines pas
laptis. 

Tuo tarpu Kongreso respub
likonai apibūdino šį praneši
mą kaip „bauginantį", ir sakė, 
kad jis rodo, jog valstybiniam 
saugumui yra iškilęs didelis 
pavojus. 

Reuters žinių agentūra ga
vo Ch. Cox komisijos praneši
mo egzempliorių. Dokumente 
sakoma, kad Kinija pavogė 

* Naujai paskir tas Rusi
jos vyriausybės vadovas Ser-
gej Stepašin naujai paskirtą 
Lietuvos premjerą Rolandą 
Paksą pakvietė oficialiai ap
lankyti Rusiją. Kvietimas per
duotas kartu su sveikinimo 
telegrama. Manoma, kad šis 
vizitas įvyks artimiausiu me
tu. Maskvoje bus pasirašytas 
pluoštas svarbių tarpvalstybi
nių sutarčių. Lietuvos premje
ro vizitas į Rusiją planuoja
mas daugiau nei metai ir kelis 
kartus dėl įvairių priežasčių 
atidėtas. 

* Rusijos naftos verslovė 
„LUKoir, Maskvos laikraščio 
nuomone, mėgins susitarti su 
Lietuva dėl naftos tiekimo. 
Kaip antradienį rašo laik
raštis „Finansovyje izvestija", 
„nors Lietuva mažai moka už 
Rusijos naftą — 10 dolerių už 
statinę — 'LUKoil' mėgins 
sušvelninti konfliktą su Ma
žeikių naftos perdirbimo ga
mykla". Lietuva priekaištauja 
kompanijai „LUKoil" nutrau
kus naftos tiekimą, dėl ko su
stojo Mažeikių naftos perdirbi
mo gamykla. Savo ruožtu 
„LUKoil" teigia, kad jos naftos 
tiekimų į Lietuvą dalis — 
157,000 tonų — perpumpuota. 

* Vyriausybė bandys su
stabdyti netikėtą duonos ir 
pyrago gaminių kainų augi
mą. Laikinai einanti ministro 
pirmininko pareigas Irena De
gutienė antradienį susitiko su 
laikinuoju žemės ūkio minist
ru Edvardu Makeliu ir ap
svarstė padėti grudų rinkn-'i 
Buvo nutarta imtis vî  • r.f -

kai kurias labiausiai saugo
mas JAV ginkluotės paslaptis 
iš branduolinių tyrimų labo
ratorijų. Tai vyko jau 8-ajame 
dešimtmetyje, ir tebevyko šio 
dešimtmečio viduryje. Tarp 
pavogtų duomenų buvo slapta 
informacija apie septynias 
JAV branduolines kovines gal
vutes, taip pat apie neutroni
nės bombos konstrukciją, sa
koma pranešime. 

Anot dokumento, Kinija 
labiausiai stengėsi gauti infor
macijos iš keturių JAV bran
duolinių tyrimų laboratorijų 
— Los Alamos, Lawrence Liv
ermore, Oak Ridge ir Sandia. 
New Mexico valstijoje esančios 
Los Alamos Valstybinės labo
ratorijos mokslininkas Wen 
Ho Lee kovo mėnesį buvo at
leistas, kilus įtarimams, kad 
jis perdavė Kinijai įslaptintą 
informaciją. Jokie kaltinimai 
jam nebuvo pareikšti. 1995 m. 
JAV sužinojo, jog buvo pavog
ta informacija apie branduo* 
line kovinę galvutę „W-88", 
kuri paprastai gabenama po
vandeniniuose laivuose „Tri-
dent". ir pranešime apibūdina
ma kaip „technologiškai sudė
tingiausias branduolinis gink
las, bet kada pagamintas 
Jungtinėse Valstijose". 

Dokumente taip pat sako
ma, kad Kinija pavogė arba 
neteisėtai įgijo JAV raketų ir 
kosminę technologiją, kurią 
platino ir kitoms valstybėms, 
įskaitant kai kurias Amerikai 
priešiškas valstybes. 

Maskvos derybų su Vilniumi 
vadovas — kontražvalgybos 

generolas 
Vilnius-Maskva, gegužes 25 

•d. (BNS) — Maskvos miesto 
delegacijai derybose su Vilniu
mi dėl bendradarbiavimo su
tarties vadovauja generolas, 
kurio asmenybė atsargiai ver
tinama kaimyninėse Latvijoje 
ir Estijoje. 

Praėjusią savaitę Vilniuje 
viešėjusiai Maskvos miesto vy
riausybės delegacijai vadova
vo mero Jurij Lužkov patarė
jas Aleksandr Perelygin, kuris 
yra Federalinės saugumo tar
nybos generolas majoras, ofi
cialiai išleistas į „aktyvųjį re
zervą". 

Pasak šaltinių Lietuvos 
saugumo struktūrose, toks iš
leidimas į „aktyvųjį rezervą" 
tereiškia vadinamojo „stogo" 
suteikimą karininko veiklai. 

A. Perelygin pavardė iškilo 
viešumon Baltijos valstybėse, 
kai po susitikimo su juo opozi
cijos buvo paragintas atsista
tydinti Estijos žemės ūkio mi
nistras Andrės Varik. 

Estijos laikraštis „Paeva-
leht" po sausio mėnesį įvyku
sio susitikimo paskelbė, esą A. 
Perelygin valdo Rusijos žval
gybinę veiklą Baltijos valsty
bėse. Estijos opozicija tuomet 
ragino ministrą, susitikusį su 
generolu, atsistatydinti, ta
čiau kitos partijos tokį ragini
mą įvertino kaip rinkimų 
kampanijos elementą. 

Pasak kai kurių Latvijos 
žurnalistų, būta nepatvirtintų 
įtarimų, jog A. Perelygin buvo 
prisidėjęs prie didelės krizės 
Latvijos santykiuose su Rusi
ja, kuri kilo pernai kovą, Lat
vijos policijai išvaikius karin-
monių, kad būtų išvengta stai
gaus miltu kainų didėjimo ir 
ženklaus duonos gaminių 
brangimo BNS 
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gą rusų pensininkų demonst
raciją prie Rygos savivaldy
bės. Tačiau ;akie kaltinimai 
Riekada nebuvo įrodyti, ir A. 
Perelygin nebuvo paskelbtas 
..persona nongrata" nei Latvi
joje, nei Estijoje. Prieš kurį 
Saiką jis negavo įvažiavimo vi
zos į Estiją, bet tuomet buvo 
paaiškinta, jog pavėlavo pa
teikti visus reikalingus doku
mentus. 

Pasak šaltinio Lietuvos val
stybes saugumo struktūrose, 
Lietuva neturi pagrindo neįsi
leisti A. Perelygin, nes nėra 
užregistruota jokios jo netei
sėtos veiklos. Vilniaus savival* 
dybės Užsienio ryšių skyriaus 
vedėjas Romualdas Tarvydas 
sakė nieko nežinąs apie A. Pe
relygin žvalgybinę veiklą. 
„Mes sutartį ruošiame, o (Ju
rijus) Lužkovas sprendžia, ką 
siųsti. Ką Lužkovas duoda, 
mes nekvestionuojame", sakė 
R. Tarvydas. Pasak jo, sutar
tis buvo paruošta dar pernai, 
bet A. Perelygin tuomet pa
sakęs, kad ji negali būti pasi
rašyta, nes Lietuva esą perne
lyg simpatizuojanti nepriklau
somybės siekiančiai Čečėnijai. 

Per pastarąjį atsilankymą 
Lietuvoje A. Perelygin, kuris 
yra ir Rusijos vyriausybinės 
tėvynainių užsienyje reikalų 
komisijos narys, ypač domėjo
si rusakalbių reikalais ir jų 
teisių užtikrinimu, nors tai 
nėra susiję su ruošiama sutar
timi. 

KALENDORIUS " 
Gegužės 26 d.: Sve Pilypas 

Neri: Algimantas, Eduardas. Mil
vyde. Vėjas. Vilhelmina 

Gegužės 27 d.: Sv Augustinas 
i* Canferttury: Brunonas. Genadi
juj- !>">nora, NVrinpa. Virgaudas. 

. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO VADIJA PRANEŠA 
Šiais Akademinio Skautų 

sąjūdžio 75 metų sukaktuvi
niais metais yra numatyti trys 
svarbūs visus narius apjun
giantys renginiai. 

STOVYKLA 
„DRAUGYSTĖ" 

Vienuolikos dienų „Draugys
tės" stovykla vyks Los Angeles 
skautų „Rambyno" stovykla
vietėje, Big Bear. CA, esan
čioje maždaug 2 vai. vairavi
mo nuo Los Angeles. Stovyklai 
ruošti komitetą sudaro Los 
Angeles ASS skyriaus nariai. 
Komitetui vadovauja senj. Au
ris Jarašūnas, Korp! Vytis Los 
Angeles skyriaus pirmininkas. 

Registraciją tvarko fil. Vy
tenis Kirvelaitis, 1 East Cus
ter Street, Lemont, IL 60439, 
tel. 630-257-0645. E mail: Vy
tenis. kirvelaitis@rrd.com 

Stovyklos mokestis: 
11d. stovyklaujant: 
1 asmuo — 255 dol. 
2 iš šeimos — 215 dol. už 

kiekvieną 
3 iš šeimos — 180 dol. už 

kiekvieną 
Savaitę stovyklaujant: 
1 asmuo — 195 dol. 
2 iš šeimos — 155 dol. kiekv. 
3 iš šeimos — 135 dol. kiekv. 

• 3 d. stovyklaujant: 
1 asmuo — 150 dol. 
2 iš šeimos — 115 dol. kiekv. 
3 iš šeimos — 100 dol. kiekv. 
Trumpiau stovyklaujant — 

30 dol. asmeniui už dieną. 
Palapines atsiveža patys 

stovyklautojai. Jei reikia — 
galima palapines išsinuomoti, 
bet apie tai iš anksto prane
šama (registruojantis stovyk
lai). 

ASS nario mokestis — 20 
dol. turi būti sumokėtas už 
1999 metus. Galima sumokėti 
registruojantis. Mokestį už 
stovyklą reikia susimokėti iki 
š.m. birželiolS d. Čekius rašy
ti: Lithuanian Scouts Associa-
tion. Jei reikalingas transpor
tas, prašoma pranešti regist
ruojantis. 

Būtina užpildyti: „Agree-
ment of Release", LSS, ir 
^iealth History" formas prieš 
atvykstant stovyklon. Mini
mos formos užpildymui užsire
gistravusiems bus pasiųstos 
paštu. 

Formali akademikų unifor
ma bus su juosta ir stovykli
niu kaklaraiščiu: sesių — mė
lynas sijonas ir balta palaidi
nuke: brolių — khaki trumpos/ 
ilgos kelnės su khaki skau
tiškais marškiniais. Stovyk
loje bus galima įsigyti „Drau
gystės" T-marškinėlius ir tre
ningus (tokius pat, kuriuos 
turėjome Tautinėje stovyklo
je), ženkliukus ir kaklaraiš
čius. 

Stovykliniai reikmenys bus 
netrukus paskelbti. 

ŽYGIS LIETUVOJE 

Žygį pradėsime Vilniuje š.m. 
rugpjūčio 14 d., keliaudami 
dviračiais ir grįšime š.m. rug
pjūčio 22 d. į Vilnių. Anksčiau 
buvo numatyta keliauti ir bai
darėmis, tačiau to nebus gali
ma įvykdyti dėl įvairių prie
žasčių. Visi keliausime dvira
čiais. 

Dviračius numatyta visiems 
nuomoti Lietuvoje. Nuomos 
kaina dar nenustatyta. 

Maistas ir nakvynė bus pa

rūpinta. Mokestis už maistą 
bus 80 litų (20 dol.) už visą 
laiką. 

Skrydžių koordinacija vyks 
per American Travel Service, 
kur fil. Rita Penčylienė (tel.: 
708-422-3000) sutinka padėti 
norintiems keliauti. Stengsi
mės gauti kelionės bilietus 
kiek papigintai. Reikia žinoti 
kas ir iš kur žada vykti. No
rintys keliauti savomis pas
tangomis bus sutikti Lietu
voje. 

Kelionės maršrutas į Aukš
taitiją (šiaurėn ir į rytus) toks: 

8/14 — Iš Vilniaus į Dubin
gius. Nakvosime ir pabūsime 
vieną dieną. 

8/16 — Iš Dubingių į Alantą. 
8/17 — Iš Atlanto pro 

Anykščius į Šimonis. 
8/18 — Iš Šimonių į Alaušą. 
8/19 — Iš Alaušo į Salaką. 

Ten prie ežero praleisime dvi 
dienas. 

8/21 — Iš Salako į Dūkštą. 
8/22 — Iš Dūkšto grįžtam į 

Vilnių. 
Kreipsimės į prezidentą Val

dą Adamkų, kad mus išleistų 
iš prezidentūros kiemo ir ten 
sutiktų mus grįžusius. 

Akademikai Lietuvoje klau
sia kas iš mūsų gali apsiimti 
mediko, sporto, lauzavedžių ir 
kitas pareigas. Manom, pri
sidėsime kiek ir kaip galėsi
me. 

Registracijos mokestis — 20 
dol. 

Registraciją tvarko fil. Ri
mas Griškelis, 5801 S. Grant 
St., Hinsdale, Illinois 60521-
4966. Tel.: 630-655-2485. Fax: 
312-645-0076. E-paštas: Aka-
de m ikai@aol .com 

Palapinių klausimas dar ne
išaiškintas. Užsiregistruojant 
praneškit ar turėsite savąją. 

Nario mokestis turi būti su
mokėtas už 1999 metus (20 
dol.). Galima sumokėti užsire
gistruojant. 

Mokestį siųsti iki š.m. liepos 
15 d. Čekius rašyti: Lithua
nian Scouts Association. 

Jei reikia transporto Lietu
voje, būtina pranešti užsire
gistruojant. 

Formali akademikų unifor
ma bus su juosta ir stovykli
niu kaklaraiščiu: sesių mėly
nas sijonas su balta palaidi
nukė; brolių khaki trumpos/ 
ilgos kelnės su khaki marški
niais. 

Stovykliniai reikmenys bus 
skelbiami vėliau. 

DRAUGAS 

Akademinio Skautų sąjūdžio 75-jų sukaktuvinių metų veiklą aptaria ASS Vadijoe nariai. U kairės: ASS Vadi-
jos pirmininkas fil. Rimas Griškelis, ASS Vadijos pirmininko pavaduotoja fil. Gina Mačiulienė, Korp! Vytis 
pirm. pavaduotojas fil. Jonas Variakojis ir ASD pirm. pavaduotoja fil. Danute Penčylaite. 

LSS JAV VIDURIO RAJONO SKAUTŲ 
STOVYKLOS INFORMACIJA 

Stovykla „Ateities aidai" Ra
ko stovyklavietėje, Custer, Mi-
chigan, vyks 10 dienų — nuo 
š.m. liepos 28 d. (12 vai. p.p.) 
iki rugpjūčio 7 d. (12 vai. p.p.). 
Stovyklaus visi Čikagos, Cle-
velando ir Detroito skautai ir 
skautės. 

Registracija 

Registraciją vykdo tuntai. 
Tuntininkai surinks mokestį 
ir pilnai užpildytus registraci
jos lapus, kurie stovyklos ad
ministracijai privalo būti at
siųsti iki š.m. birželio 20 d. 
Čekiai rašomi: Lithuanian 
Scouts Association. Regist
ruojantis po birželio 20 d. už 
kiekvieną stovyklautoją moka
mas 30 dol. pridėtinis mokes
tis. Užsiregistravusiems, bet 
negalintiems stovyklauti, bus 
grąžinamas mokestis už sto
vyklą, išskyrus 30 dol. 

Pastabos 

Neleidžiama stovyklauti 
trumpiau negu vieną savaitę. 
Išskyrus jaunų šeimų pasto-
vyklę, stovyklautojai priimami 
nuo 8 metų amžiaus (nebent 
tėvas ar mama kartu stovyk
lauja). Galutinai nusprendžia 
jaunesniųjų skautų,-čių ir 
jaunų šeimų vadovai. 

Transportacija stovyklon ir 
atgal yra tuntų ir stovyklau
tojų atsakomybė. Visi stovyk
lautojai privalo būti pilnatei
siai Lietuvių Skautų s-gos na
riai, užsimokėję 1999 metų 
LSS nario mokestį. 

Stovykla vedama vadovau
jantis skautiškos ideologijos 
principais ir taisyklėmis. Sto
vyklautojai privalo susipažinti 
su stovyklos taisyklėmis ir 
pasižadėti jų laikytis stovyk
loje. 

STOVYKLOS 
MOKESČIAI 

kreiptis į tuntininkus. Čia 
spausdiname visų stovyklau
siančių tuntų tuntininkų pa
vardes ir adresus. 

„Lituanicos" tuntas, Či
kaga — Ričardas Chiapetta 
— 11046 Forest Woods Dr., 
Willow Springs, IL 60480. Tel. 
708-839-4438. 

Jonas Variakojis (pavaduo
tojas) — 820 N. Lakeside Dr., 
Unit No. 3B, Vernon Hills, IL 
60061. Tel. 847-549-8849. 

„Baltijos" tuntas, Detroitas 
— Paulius Jankus — 36137 
Beverly Drive, Sterling 
Heights, MI 48310-4612. Tel. 
810-979-7418. 

„Pilėnų" tuntas, Clevelandas 
— Remigįį.us Belzinskas — 
312 Claymore Blvd., Rich-
mond Heights, OH 44143. Tel. 
216-486-5634, e-mail: 

rbelzins@sigbrands.com 
„Aušros Vartų7„Kernavės" 

tuntas — Čikaga — Laima 
Rupinskienė — 441 Colfax 
Ave., Clarendon Hills, IL 
60514. Tel. 630-887-0189, e-
mail: 

rupinskas@ameritech.net 
„Nerijos" tuntas, Čikaga — 

Viligailė Lendraitienė — 
12513 E. Navajo Dr., Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 630-
388-2059. 

„Gabijos" tuntas, Detroitas 
— Rasa Karvelienė — 960 
Whitegate Ct., Northville, MI 
48167. Tel. 248-380-1363. 

„Neringos" tuntas, Clevelan-
de — Vilija Nasvytytė-Klimie-
nė — 4893 S. Sedgewick Rd., 
Lyndhurst, OH 44124, tel. 
216-381-9318. 

Livia Pollock — 32595 Ar-
thur Rd., Solon, OH 44139. 
Tel. 216-248-0049. 

„Romuvos" vietininkija, 
Omaha — Irena Lileikienė — 
4655 Polk St., Omaha, NE 
68107. Tel. 402-731-4113. 

(USPS-161000) 
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iki kada pramunarata 

ASS JUBILIEJINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

Iškilmingas Akademinio 
Skautų sąjūdžio 75 metų jubi
liejaus visų narių akivaizdinis 
suvažiavimas vyks prie Čika
gos š.m. spalio 15-17 d., Com-
fort Inn, Hotel Conference & 
Conference Center, 8888 W. 
159th Street, Orland Park, IL. 

Daugiau informacijos bus 
skelbiama „Skautybės kelio" 
skiltyse. 

Ad meliorem! 
fil. Rimantas Griškelis 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadijos pirmininkas 

„LITUANICOS" ŠVENTĖ 
Spalio 2 d — „Lituanicos" 

tunto 50 metų veiklos sukak
tuvinė vakaronė ir pokylis 
Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, LL. 

10 dienų stovyklaujant 
šeimai kainuoja: 

1 asmeniui — 250 dol. 
2 asmenys — 400 dol. 
3 asmenys — 500 dol. 
4 asmenys — 550 dol. 
1 savaitę stovyklaujant: 
1 asmeniui — 200 dol. 
2 asmenys — 350 dol. 
3 asmenys — 450 dol. 
4 asmenys — 500 dol. 
1 dieną stovyklaujant: 
1 asmeniui — 30 dol. 
2 asmenys — 45 dol. 
3 asmenys — 55 dol. 
4 asmenys — 60 dol. 
Penki (ar daugiau) stovyk

lautojai iš vienos šeimos moka 
tiek pat kiek keturi. Jaunų 
šeimų pastovyklėje tėvai mo
ka vieną ar dviejų asmenų 
mokestį, o vaikai moka 10 dol. 
už dieną. 

Turint 
Klausimai 
klausimų, prašoma 

STOVYKLOS TAISYKLĖS 

Tikslas 
Žvelgiant į naują tūkstant

metį, sudaryti sąlygas JAV Vi
durio rajono skautams ir 
skautėms vasaros stovyklos 
metu artimiau susipažinti ir 
susidraugauti su kitų miestų 
skautais. Skautiškos ideologi
jos principais, sudaryti lietu
viškam jaunimui progą auk
lėtis aplinkoje, pagrįstoje 
skautamoksliu, lietuviškumu, 
gamtos pažinimu, fizinki auk
lėjimu ir tarnavimu DIEVUI, 
TĖVYNEI ir ARTIMUI. 

Saugumas 
Stovykloje pagrindinis dė

mesys kreipiamas į skautų ap
saugą ir bendrą tvarką. De
ginti žvakes, „mosquito coils", 
ar turėti bent kokią ugnį pa
lapinėse griežtai draudžiama. 
Prie kiekvienos palapinės yra 
vienas kibirėlis su smėliu ir 
vienas kibirėlis su vandeniu, 

priešgaisrinei apsaugai. 
Jaunų šeimų pastovyklė 
Jaunų šeimų pastovyklėje 

stovyklauja šeimos (vaikai su 
tėvais), snorincios stovyklauti 
skautiškoje aplinkoje. Tam 
tikslui pastovyklės vadovai 
pateiks skautiškos veiklos 
programą. Vadovai nėra atsa
kingi už tos pastovyklės vai
kus. Tą atsakomybe turi vaikų 
tėvai. 

Drausmė 
Stovyklautojai laikosi skau

tiškų įstatų: mandagumas, 
draugiškumas, paklusnumas 
ir tvarkingumas sudaro sto
vyklinio gyvenimo pagrindus. 

Draudžiama vežtis: peilius 
(jaunesniems skautams.-ėms), 
degtukus, „firecrackers", dide
lius radijo aparatus „boom 
box", žvakes, elektroninius 
žaidimus, saldainius ir bet ko
kį maistą. Draudžiami daiktai 
bus paimti ir grąžinami' va
žiuojant namo. 

Alkoholinių gėrimų bei nar
kotikų vartojimas stovykloje 
griežtai draudžiamas visiems 
stovyklautojams! 

Stovykloje suaugusieji nie
kada nerūko valgykloje, pas
togėse, ar viešai kitose vieto
se. Galima rūkyti tik kai nėra 
trukdoma kitiems stovyklau
tojams. Jaunimas niekada ne
rūko stovykloje. Rūkymo 
šiukšlės dedamos nurodytoje 
vietoje. 

Išeiti iš stovyklos drau
džiama. Ši taisyklė liečia vi
sus taip pat ir jaunų šeimų 
pastovyklės stovyklautojus. 
Vieninteliai leidžiami išėjimai 
bus iškylos ir organizuoti gru
piniai nuėjimai prie ežero 
maudytis ar atlikti vandens 
užsiėmimus. Maudytis ir į už
siėmimus eina visa pastovyklė 
nustatytu laiku. Į ežerą eina
ma žąsele, kairėje kelio pu
sėje. Iškylos vyksta pagal nu
statytas iškylų taisykles. 

Stovyklos vadovybė imsis 
visų priemonių šias drausmės 
taisykles įgyvendinti. Ypatin
gu atveju, liečiančiu stovyk
lautoją, stovyklos vadovybė 
susisieks su stovyklautojo/jos 
tėvais. Pakartotinai nesilaikęs 
stovyklinės tvarkos jaunuolis/ 
lė bus siunčiamas/a namo. Su
augusieji nesilaiką stovykli
nės tvarkos, bus reikalaujami 
išvažiuoti iš stovyklos. 

Bendra tvarka 
Stovyklautojai dirba ir gyve

na skiltimis/būreliais. Skiltys 
stovyklauja paskirtuose rajo-
nuose/pastovyklėse pagal am
žių. 

Pastovyklių vadovai su pa
dėjėjais atsako už jų globon 
paskirtų skautų dienotvarkės 
ir programos išėjimą. 

Diena pradedama vėliavų 
pakėlimu ir malda. Toliau 
vyksta apsitvarkymas ir įvai
rūs vienetų užsiėmimai: skau-
tamokslis, gamtos pažinimas, 
pionerija, rankdarbiai, stovyk
liniai uždaviniai, specialybės, 
laikraštėlis, uosto/vandens už
siėmimai, iškylos. 

JAV 
Kanadoj* ir kitur 
TlkSaataSk 
JAV 160.00 
IUi^^ir"kto'(U'JS.) $66.00 
UlaakaatįUatOTąt 
Oro pattu $800.00 
Reguliaria palitu _____ _____ $100.00 
Tik loltadianto laida onTpaito"""'"' 8160.00 
Tik MtadM-io laida ngtatiaria patto $86X0 

$46.00 
$60.00 

$360.00 
$66.00 
$86.00 

$33.00 
$36.00 
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» Admioartracga dirba kaaflaa, — 6 JO M 4*0, mtadjaniaii nadirba. 
» Radakcga dirba kaadiaa, nuo 8:30 iki 4:00, mtadioniiit apdirba. 
• Rodakcna ui akaVabau tarini noataako. 8kalbinu V^rfrrt atanmCiano*, 
S*w* praijnM, ką norą M M 
»Badak«įpi«train«ntaatai>»aa^ouo«JOja.Naiaiiidntųi>iii|wiliįiiaaii^ii. 
Siunčiant pranoaM paaJttti kopty*. 

Šv. Mišios vyksta vienetams' 
nustatytomis dienomis. Po 
pietų būna poilsis, maudymosi 
laikas ir dainavimą. Po vaka
rienės — laisvalaikis ir kiti 
užsiėmimai: sportas, specia
lybės, įvairus meniniai bare
liai, žaidimai. 

Diena baigiasi vėliavų nulei
dimu ir malda. Vakarines 
programas sudarys: laužai, šo
kiai, įvairios meninės progra
mos ir talentų vakaras. 

Visa Stovyklos programa 
yra pravedama lietuvių kal
ba. 

Svečiai ir tėveliai maloniai 
kviečiami lankytis stovykloje 
vidurinį savaitgali. Visos pas
tovyklės tes kasdieninę pro
gramą šeštadienį. Sekmadieni 
bus šv. Mišios ir Juros dienos 
apeigos prie ežero. Stovyklau
tojai dalyvauja pastovyklės 
programoje visą savaitgalį. 

4647VV. 1038t,Osk.Lswn,(L 
Pirmas apyt su Norinwaatsm un-to 
dkjiomu, tatuviama sutvarkys dai 

už pritinama, kainą. Paoantai 

Susitarimui (kabėti angMfcai) 
Tat 706422-8860 

DR.JOVTTA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9825 8.796) Ava., Htesory HBa, i . 
Ta i (708) 886-6101 

Valandos pagal susitarimą 

Svarą 
Visi stovyklautojai yra atsa

kingi ui bendrą stovyklos šva
rą ir tvarką. 

Visi stovyklautojai yra atsa
kingi už valgyklos tvarką. Pa
valgius nesvarus indai nune
šami į jiems skirtą vietą. 
Maisto likučiai iškraunami į 
tam tikslui padėtus indus. 

Visi stovyklautojai yra atsa
kingi už prausyklų tvarką ir 
priežiūrą. 

Naudojantieji pastoges ar 
kitas vietas yra atsakingi už 
jų tvarką ir priežiūrą. 

Kiekviena pastovyklė yra at
sakinga už tvarką savo rajone 
ir bendrose apylinkėse prie ra
jono. 

Apranga 
Bendroje stovykloje dėvima 

skautiška vasarinė darbo uni
forma. Pagal reikalą dėvimos 
ilgos kelnės. Išeiginė uniforma 
dėvima per vėliavų nuleidimą 
ir kitais atvejais, pagal nuro
dymus. Darbo ir išeiginės uni
formos atitinka lietuvių 
Skautų Seserįjos ir Brolijos 
reikalavimams. 

Jaunų šeimų pastovyklė nu
stato savo uniforminius reika
lavimus savo nuožiūra. Jei 
stovyklauja tėveliai, kurie yra 
skautai, raginami dėvėti skau
tiškas uniformas. Tikslas yra 
panašiai apsirengti. 

Automobilių naudojimas 
Stovyklos metu pastovyk-

lėse neleidžiama automobilių 
laikyti. Visi automobiliai bus 
laikomi aikštėje prie stovyklos 
įvažiavimo. 

Automobilius naudoti sto
vyklos metu turės teise — me
dicinos sesuo, iškylų koordina
torius, vyriausia seimininkė 
ar jos paskirtas asmuo, ir ūk
vedžiai. Visi kiti vadovai turi 
gauti stovyklos viriininko/ės 
leidimą nsudoti automobilį. 

Iškylos metu automobilių 
naudojimas atitinka iškylos ir 
bendros stovyklos taisykles. 

Stovyklos vadovybė 
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JAMBORBETO 

Čikagos ir Lemonto skautų 
ir skaučių vienetų savaitgalio 
stovykla — „Jamboree W 
š.m. birželio 11-13 d. vyks 
„Ooodenow Orove Nature Fo
rest Preserve" netoli Beecher, 
IL. Skautai ir skautės nakvos 
dvi naktis, o jaunesnieji skau
tai ir skautės tik vieną naktį. 

Turint klausimų, kreipkitės 
į tuntininkus ar draugininkus. 
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KAS DABAR VALDO 
RUSIJĄ? 

ZENONAS PRŪSAS 

Į šį klausimą nelengva atsa
kyti: Pagal Rusijos konstitu
ciją, beveik absoliučiu valdovu 
turėtų būti prezidentas Jelci
nas. Bet jis paprastai arba 
serga, arba yra „paveiktas al
koholio". Konstitucija daug 
mažiau galių duoda žemesnie
siems rūmams — Dūmai — ir 
aukštesniesiems rūmams. Ka
riuomenė yra neįtakinga. 
Daug savarankiškumo turi 
provincijų gubernatoriai, ku
rie paprastai nulemia, kas jų 
provincijai atstovaus aukštes-

. niuose rūmuose. Labai įtakin
ga yra žiniasklaida. Deja, po 
Sovietų Sąjungos sugriuvimo 
ją valdo naujai susikūręs tur
tingųjų luomas. Šių grupuočių 
santykius nagrinėja Dimifcri 
K Simes knygoje, pavadintoje 
„After the Collapse Russia 
Seeks its Place as a Great Po-
wer („Po sugriuvimo Rusija 
siekia didžiosios galybės sta
tuso"), 1999 metais išleistoje 
Simon & Schuster leidyklos. 

Simes yra gimęs Rusijoje, 
žydų tautybės, 1973 metais 

"emigravęs į Ameriką, kur bu
vo prezidento Nixon pagrindi
niu patarėju Sovietų Sąjun
gos klausimais. Su Nixon ke
letą kartų lankėsi Sovietų Są
jungoje ir vėliau Rusijoje. Po 
Nixon mirties dažnai ten lan
kėsi pats vienas, susitikdamas 
su daugeliu valdžios žmonių ir 
įtakingų rusų. Kaip žinomas 
politologas, jis yra konsulta
vęs Reagan ir Bush vyriausy
bę ir dabar yra Nixon centro 
prezidentas. Šis centras yra 
-įtakingas užsienio politikos 
„think tank" Vašingtone. Iš 
Simes surinktų duomenų gali
ma pasidaryti išvadą, kad 

—bent dabar valingiausia ir įta-
"r%\d$fifšiaiprtipė Rusijoje yra 

turtuoliai.' Jie ne tik valdo 
ekonomiką, finansus, žinia-
sklaidą, bet ir turi daug įta
kos, nusprendžiant, kas bus 

. Rusuos prezidentu, guberna
toriais, net ir Dūmos nariais. 
Antai 1996 metais Rusijoje 
pasitikėjimas prezidentu Jel
cinu buvo nukritęs iki 5% ir 
neatrodė, kad jis bus perrink
tas. Grėsė komunisto Ziuga-
nov laimėjimas. Turtingieji 
sumobilizavo savo valdomą ži
niasklaida, ir rusai buvo iš
gąsdinti galimu komunistų 
laimėjimu. Turtuolių dėka, 
Jelcinas laimėjo didele balsų 
persvara, nors per paskutines 
dvi savaites prieš rinkimus po 
širdies atakos visai nepasirodė 
rinkėjams. Ši ataka buvo nu
slėpta nuo rinkėjų. Taip pat 
generolas Aleksandr Lebed 
Krasnojarsko gubernatoriaus 
rinkinius irgi iš dalies laimėjo 
su turtuolių pagalba. Pasinau-

i 

dodamas Simes knygos duo
menimis, pabandysiu trumpai 
peržvelgti, kas yra tie turtuo
liai ir kaip jie pasidarė tokiais 
turtingais ir galingais. 

Tarp turtuolių galima iš
skirti tris pagrindines grupes. 
Pirmai grupei priklauso įvai
rūs sovietų nomenklatūrinin
kai ir įmonių vedėjai, kurie 
sugebėjo dalį, ar net visai, pa
sisavinti jų anksčiau admi
nistruotų įmonių, jas labai pi
giai nupirkdami per privatiza
vimo procesus. Tą jie galėjo 
padaryti, tik bendradarbiau
dami su privatizavimą vyk
dančiais pareigūnais. Dau
giausia laimėjo tie, kurie dirbo 
energijos sektoriuje. Klasiškas 
pavyzdys yra Sidanko naftos 
bendrovės nupirkimas. Ją už 
20 milijonu dolerių nupirko 
Potanino ir Čiubajaus valdo
vams Oneksim bankas. Pota-
ninas buvo Rusijos ministro 
pirmininko pirmasis pavaduo
tojas, o Čiubajus buvo pagrin
dinis privatizavimo proceso 
vykdytojas. Kitais metais 10% 
šios bendrovės akcijų buvo 
parduota British Petroleum 
bendrovei už 571 mihjonų do
lerių. Atseit, 2 milijonai dole
rių per metus uždirbo 569 mi
lijonus doleriu. Kitas pavyz
dys: turtuolis Boris Rerezovs-
kij už 100 mihjonų dolerių per 
privatizavimą nupirko Sibnet 
naftos bendrovę. Po nupirki
mo už ją buvo siūloma vienas 
milijardas dolerių. Tokie daly
kai buvo galimi tik dėl to, kad, 
prieš vykdant ekonomines re
formas, nebuvo pravesti reika
lingi įstatymai ir buvo leidžia
ma beveik išvogti valdišką 
turtą buvusiems sovietiniams 
nomenklatūrininkams. Jelci
nas -to negalėjo nežinoti. Buvę 
milžiniškų energijos firmų 
kaip Lukoil (nafta) ir Gaz-
prom (degamosios dujos) vado
vai pasidarė jų dalininkais, 
pavyzdžiui, Černomyrdinas, 
vėliau tapęs ministru pirmi
ninku. Nors valstybė ir pasi
laikė pagrindinę šių bendrovių 
akcijų dalį, jų vadovai buvo 
palikti beveik be valdžios 
kontrolės. 

Sunkiau buvo pramonės 
įmonėms, anksčiau gaminu
sioms civilniam ir ypač kari
niam sektoriui. Jos nustojo 
žaliavų ir pirkėjų. Galėjo eg
zistuoti, tik remiamos iš val
stybės iždo, nes neturėjo iš ko 
mokėti atlyginimų darbuoto
jams. Ypač sunkiai vertėsi ka
riniam sektoriui dirbusios 
įmonės. Kai kurios bandė per
siorganizuoti į kasdieninio 
vartojimo prekių gaminimą. 
Čia buvo reikalingi nauji in
vestavimai, kurių nei įmonės, 

Danutė Bindokiene 

Tolerancijos perteklius 
ar bukaprotiškumas? 

Leninas ii Kauno „keliauja" i Salia Druskininkų, Grūto miške, kuriama komunistinio laikotarpio skulptūrų 
muziejų. Nuotr. Eltos 

ir jonuose, kur vietinė milicija 
gaudavo mažus atlyginimus. 

nei valdžia neturėjo. Bet 
esant tokioms blogoms sąly
goms, daugelis vadinamų 
„raudonųjų direktorių" labai 
praturtėjo. Nesant aiškių įsta
tymų ir aiškių direktyvų, jie 
pasidarė beveik tikrieji įmo
nių savininkai ir tokiu būdu 
kai kurias fabrikų pajamas 
galėjo panaudoti ne darbinin
kų atlyginimų išmokėjimui, o 
įdėjimui į savo asmenines są
skaitas šveicarįjos ir kitų 
kraštų bankuose. 

Antroji grupė, kuri irgi pasi
naudojo privatizavimo proce
su, buvo komerciniai bankai. 

Vienas sėkmingiausių šių kri
minalinių grupių vadų buvo 
Anatolįj Bykov. Jis ne tik 
įsigijo Krasnojarske aliumini-
jaus fabriką ir televizijos sto
tį, bet 1997 metais taip pat 
buvo išrinktas į vietinę įstaty
mų leidžiamąją valdžią. Jis 
taip pat buvo ir svarbiu gene
rolo Lebed rėmėju, kada šis 
buvo išrinktas Krasnojarsko 
gubernatorium. 

Šių trijų grupių bendras 
bruožas: visos trys galėjo pra
turtėti tik dėl priėjimo prie 

Rusijoje kiekvienas, kuris tu- valdiškų pinigų ir jų laikino 
rėjo keletą tūkstančių dolerių, „pasiskolinimo be nuošimčių". 
galėjo atidaryti savo banką. 
Valdžia savo pinigus, įskai
tant ir gautus užsienio pasko
lomis, laikė ne valdžios, o pri
vačiuose bankuose. Jei kas 
turėjo ryšių su nomenklatūra, 
galėjo pasirūpinti, kad val
džios pinigai būtų įdėti į jo, o 
ne kieno kito banką. Su šiais 
iš valdžios gautais pinigais 
buvo galima banko vardu nu
sipirkti per privatizavimą pi
giai parduodamas valdžios 
nuosavybes, pavyzdžiui, naf
tos bendroves ar fabrikus. Ne
reikėjo turėti savo pinigų. 
Esant labai didelei infliacijai, 
buvo galima praturtėti ir iš 
privačių žmonių banke įdėtų 
santaupų, jas paimant, kada 
pinigų vertė buvo dar aukš
toka, ir grąžinant nupigusiais 
rubliais. 

Trečioji grupė buvo organi
zuotų kriminalinių grupių — 
mafijos — vadai. Jie, dažnai 
pradėję savo karjeras kaip 
klientų apsaugos organizaci
jos, daug kur pradėjo veikti 
kartu su legalia milicija, pasi
darydami jos „Bponsoriaisr 

Neturėdami savų pinigų, ne
būtų galėję dalyvauti privati
zavimo procese. Kitas bendras 
bruožas: dėl politinio nepasto
vumo Rusijoje visos trys gru
pės po praturtėjimo nebuvo 
suinteresuotos investuoti savo 
pinigus krašto viduje. Ekono
mistas ir prezidentinis kan
didatas Gregorij Javlinskj ap
skaičiuoja, kad dėl to vien 
1996 metais iš Rusijos į užsie
nį iškeliavo 22 milijardai dole
rių. Tai yra pagrindinis skir
tumas tarp Rusijos turtuolių 
ir devyniolikto šimtmečio 
Amerikos „plėšikų baronų", 
nes pastarieji turtuoliai savo 
sukauptą kapitalą investuoda
vo Amerikoje, tuo pakeldami 
krašto gerovę, o rusai turtuo
liai tik apvogė Rusijos žmones 
ir tam galo dar nematyti. 

PAMINĖTAS EUROPOS 
TARYBOS 50-METIS 

Europos Taryba, kartais va
dinama Europos demokratijos 
sąžine, susikūrė 1949 metais 
pagal 10 valstybių tarpusavio 

šios grupės ypač įsitvirtino susitarimą. Dabar šiai institu-
neturtingesniuose Rusijos ra- cijai priklauso 41 valstybė, ku

rioje gyvena 800 milijonų 
žmonių. 1993 metų gegužės 14 
dieną Lietuva tapo visateisė 
Europos Tarybos nare. 

Kaip vieną pirmųjų ir kerti
nių žingsnių, Lietuvai grįž
tant į Europos tautų šeimą, 
narystę ET vertino Seimo 
posėdyje kalbėjęs užsienio 
reikalų viceministras Algi
mantas Rimkūnas. Jis taip 
pat pabrėžė, kad Lietuvos da
lyvavimas Europos Taryboje 
yra itin svarbus, rengiantis gi
lesnei europinei ir transatlan
tinei integracijai. Pasak A 
Rimkūno, dalyvavimas ET 
veikloje reformų laikotarpiu 
suteikia neįkainojamą teisinę 
ir praktinę pagalbą, įtvir
tinant Europos demokratijos 
ir žmogaus teisių normas. 

Seimo delegacijos Euro
pos Tarybos Parlamentinėje 
asamblėjoje veiklą apžvelgė 
jos narys Rimantas Dagys. 
Apie tai, ką veikia Žmogaus 
teisių centras, kuris savo veik
loje vadovaujasi Europos 
žmogaus teisių ir laisvių ap
saugos konvencija, kalbėjo jo 
tarybos pirmininkas Saulius 
Katuoka. 

Lietuvos kelią, siekiant na
rystės Europos Taryboje, ir 
veiklą joje minėjime priminė 
Lietuvos Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Jis pa
brėžė, kad ši organizacija vie
nija tautas, pripažįstančias ir 
įgyvendinančias atstovauja
mosios demokratijos, žmogaus 
teisių ir įstatymų valdžios 
principus. 

Europos Tarybos 50-mečio 
minėjime Seime dalyvavo Eu
ropos Tarybos valstybių amba
sadoriai, akredituoti Lietu
voje. Po minėjimo jo dalyviai 
buvo pakviesti apžiūrėti Sei
me surengtos jubiliejui skirtos 
parodos. (Elta) 

Vienas gražiausių ir kil
niausių lietuvių tautos cha
rakteristikos bruožų — tole
rantiškumas. Gėrimės ir di
džiuojamės kunigaikščio Gedi
mino pastangomis iš užsienio 
atsikviesti amatininkus, pirk
lius, menininkus, mokslinin
kus ir kitus šviesuolius, kad jo 
valdoma valstybė augtų ne 
vien žemių plotais bei miestų 
tvirtumu, bet ir kultūra. 

Kai lietuviai kaltinami vie
nos ar kitos tautinės mažumos 
persekiojimu, primename, kad 
iki Antrojo pasaulinio karo ir 
okupacijų Lietuvoje visų tau
tybių, visų religijų gyventojai 
tarpusavyje gražiai gyveno, 
visi išsiteko. 

Tačiau didelis tolerantišku
mas lietuviams buvo ir nuos
tolingas, ypač kai užkariau
tose Rusios bei kitose slavų ir 
neslavų žemėse Lietuvos val
dovai ne tik nevaržė vietinės 
kalbos, papročių, religijos, bet 
patys dažnai visa tai pasisa
vindavo ir — atkrisdavo nuo 
savo tautos kamieno. 

Turbūt per didelė pagarba 
svetimoms vertybėms ilgai
niui „išsigimė" į menkaver
tiškumą, kai viską, kas sveti
ma, pradėta vertinti labiau 
negu savo tautos dvasinius 
turtus. Žinoma, svetimieji — 
ir priešai, ir net tie, kurie save 
vadino lietuvių draugais — 
pasistengė šią lietuvišką cha
rakteristiką panaudoti savo 
tikslams, subtiliai arba prie
varta brukdami savo kalbą, 
tikėjimą, papročius. Geriau 
pavyko tiems, kurie, prisiden
gę draugiškumu, pasėjo lietu
vio sieloje nepasitikėjimą savo 
tautos vertybėmis ir išmokė 
puoštis svetimomis plunksno
mis. Smurtas Lietuvoje nuo 
seniausių laikų iššaukė stip
rią pasipriešinimo reakciją, 
todėl, nepaisant spaudos drau
dimo, neįleido šaknų graž
danka, pravoslavija ir kitokios 
vienų ar kitų okupantų bruka
mos programos. 

Nors Lietuva vėl laisva, 
tačiau nėra visiškai išsilais
vinusi iš savo menkavertiš
kumo, tad reikia saugotis, kad 
subtiliai į kraštą slenkantis 
kosmpolitizmas nesunaikintų 
patriotizmo likučių. Tačiau 
pastaruoju metu tolerantiš
kumas pradeda panašėti į bu
kaprotiškumą, ypač, kai pa
sklido žinios, kad netoli Drus
kininkų kuriamas muziejus 
Lietuvos budeliams! 

Ar yra kuri kita tauta pa
saulyje, kuri savo žudikams 
laisvu noru, laisva valia kurtų 
pagarbos vietą? Suprantama, 
okupacijos metais nebuvo kito 
pasirinkimo — visur statyti 

paminklai Stalinui, Leninui ir 
kitiems „sovietiniams dievu
kams", prieš kuriuos — pagal 
V. Kudirką — žmonės „gal
vas lenkia, nors jie visiems 
kenkia". Kaip skelbiama, į 
muziejų, kuriamą Grūto miš
ke Dzūkijoje, bus iš visos Lie
tuvos surinktos (jau tai daro
ma) komunistinių „herojų" 
skulptūros: ir Leninas, ir Vin
cas Mickevičius Kapsukas,-ir 
Feliksas Dzeržinskis, ir visi 
kiti, kurie buvo nuversti nuo 
pjedestalų, atkūrus nepriklau
somybę. Skulptūros bus res
tauruojamos ir saugomos 
„ateities kartoms"! 

Manome, kad prie tokių ži
nių komentarų nereikia, tik 
labai knieti paklausti: kur Sei
mas, kur vyriausybė, kur pre
zidentas, jeigu sutinka, kad 
tie, kurie dar neseniai liejo lie
tuvių kraują ir ašaras, dabar 
stovėtų pagarbioje, saugioje 
vietoje, išrėžtoje iš Dzūkijos 
žemės, ypač pasižymėjusios 
partizanų kovomis, vietinių 
gyventojų represijomis? Kodėl 
neprotestuoja, nedemonstruo
ja, nereikalauja, kad tas pro
jektas būtų nedelsiant sustab
dytas? Tiesa, gegužės viduryje 
žymūs Lietuvos mokslininkai, 
akademikai, visuomenės vei
kėjai, dailininkai, rašytojai, 
žurnalistai ir kai kurie kiti pa
triotai pasirašė pareiškimą 
prieš Grūto miške kuriamą 
komunistinių nusikaltėlių 
skulptūrų muziejų. Bet tai tu
rėtų padaryti kiekvienas lietu
vis, kurio sieloje rusena bent 
kibirkštėlė meilės savo tėvy
nei. 

O kur pagaliau užsienio lie
tuviai? Tik prisiminkime, 
koks triukšmas kilo, kai pra
dėta leisti „Lietuvos kovų ir 
kančių istorija" be būtinų 
paaiškinimų bei įvadų. Muzie
jus tautos genocido vykdyto
jams yra kur kas bjauresnis 
spjūvis į mūsų tėvynės veidą! 
Iki šiol mūsų redakciją pa
siekė tik vienas protesto pa
reiškimas su būrelio Omahos 
lietuvių parašais. Kur šauliai, 
partizanų rėmėjai, skautai, 
ateitininkai, parapijos lietu
viškosios mokyklos, kurių pa
mokose susipažįstama su Lie
tuvos okupacijų metu patir
tais žiaurumais? Kur Pasaulio 
LB ir JAV LB Krašto valdyba, 
apygardos, apylinkės? Netru
kus minėsime tragiškuosius 
birželio įvykius, verkšlensime, 
kad mūsų tauta buvo žudoma, 
o daug prasmingiau būtų pasi
rašyti peticijas, siųsti jas Lie
tuvos valdžiai ir reikalauti, 
kad būtų sustabdytas šis mu
ziejus. 

SENO KARIO GYVENIMO 
IR KOVŲ ATSIMINIMU 

NUOTRUPOS 
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Tęsinys 

Tą naktį į Bir-
kinėtų dvarą atvyko lenkų batalionas ir apsinakvojo 
dvaro sode. Mat, frontas susiaurėjo ir lenkai užlindo 

'mums už akių. Karininkas Čaplikas, paskubomis apsi
rengęs, atjojęs į 1-mo pėst. pulko štabą, paskelbė pul
kui pavojų. Buvo iššaukti batalionų vadai ir artilerijos 
baterijos vadas Pečiulionis. Karin. Čaplikas pranešė, 
kad mūsų brigados vadas areštuotas ir įsakė man su 
pirmuoju batalionu pulti Birkinėlius iš vakarų, o ka
rin. Dunduliui su batalionu iš rytų pusės. Karin. Pe-
čiulioniui pastatyti bateriją aukštumoje prie plento ir 
šaudyti, tiesiai taikant. Pirmąją ugnį atidaryti turėjau 
aš, o pagal mane — kiti. Jau žygiuodamas, pagalvo
jau, kad čia labai rimtas dalykas ir gali kilti karu tu 
lenkais. Vienu metu bendromis jėgomis puolam bolše
vikus, kitu — vėl vieni kitus. Pasiunčiau raštininką, 
kad išgautų iš pulko vado raštišką įsakymą. O karin. 
čiaplikui priminiau, kad prasidėjus susišaudymui, 
nuo mūsų pačių ugnies gali žūti karin. Liatukas. 

Batalionas išsidėstė visai arti dvaro. Iš mūsų pa

dėties buvo matyti sode į gubas sustatyti lenkų šau
tuvai, o kareiviai sugulę. Pulti miegančių nesiryžau. 
Tuo pačiu metu pas lenkus pasiunčiau du lenkiškai 
mokančius kareivius išsiaiškinti. Lenkai pareiškė, kad 
jie mūsų brigados vado neareštavo. Jis esąs laisvas ir 
galįs eiti, kur tik nori. Išaušus jie žygiuos pulti Daug
pilį. Tuo metu gavau pulko vado pranešimą, kad puoli
mas atšauktas. Praaušus lenkai išžygiavo Daugpilio 
link. Jei būtume juos puolę, lenkai būtų apkaltinę 
mus, kad, jiems besikaunant su bolševikais, puolėme 
juos iš nugaros. 

Apie porą savaičių pabuvę prie Dauguvos, buvome 
perkelti prie Radviliškio — prieš bermontininkus. Pir
mojo pulko 1-mas batalionas vyko traukimu per Pa
nevėžį, Linkaičius į Baisogalą. Vykstant per Linkai
čius, buvo prisilaikyta didžiausio atsargumo. Sunkieji 
kulkosvaidžiai išstatyti vagonų duryse ir parengti šau
dyti, tarnybos pasiruošusios. Mat, Radviliškyje jau bu
vo bermontininkai. 1-mas batalionas buvo išsiųstas 
užimti barą kairiau Radviliškio: Žvynai, Varnėnai. De
šiniau Radviliškio barą užėmė antras pėst. pulkas. Iš 
kairės artimesnių kaimynų nebuvo. 1-mas batalionas 
tame bare išbuvo iki Radviliškio užėmimo, t.y., iki 
1919 m. lapkričio 22 dienos. Per tą laikotarpį įvyko ke
letas susidūrimų su bermontininkais. Kaip visuomet, 
čia pasižymėjo karin. Pečiulionis su 4-ta artilerijos ba
terija. 

Kartą, susitaręs su 2-tros kuopos vadu, sumanė iš
varyti bermontininkus iš vieno priešais esančio dvaro, 

kuriame stovėjo bermontininkų sunkiųjų kulkosvai
džių kuopa. Pirmasis artilerijos sviedinys padegė dva
ro klojimą, kuriame buvo jų vežimai su kulkosvai
džiais. Bermontininkai išlakstė, palikę arklius ir kitą 
turtą. Kitą kartą bermontininkai mėgino artilerijos 
pagalba užimti Varnėnų kaimą, bet mūsų artilerijos 
buvo atmušti. Be to, mūsų patruliai trukdydavo jiems 
iš Radviliškio vykti į kaimus rekvizuoti maistą. Lap
kričio 21 d. antro pėstininkų pulko vienas batalionas 
puolė Radviliškį, bet buvo atmuštas su nuostoliais. 
Lapkričio 22 d. buvo įsakyta Radviliškį pulti pirmam 
pulkui. Pradžioje pulko vadas įsakė pulti 3-ciam bata
lionui, remiant 4-tai baterijai, bet paaiškėjo, kad 
smūgis per silpnas — 7 kuopa buvo atmušta, o 8-ta 
kuopa negalėjo pajudėti. Tada pulko vadas karin. Sko-
rupskas įsakė 2-tro bataliono vadui karin. Sprangaus-
kui su savo batalionu paremti 3-čio bataliono puolimą, 
3-čiai kuopai iš Žynasių atkirsti bermontininkų pasi
traukimą Šiaulių link. 

Bermontininkų svarbiausias pasipriešinimo punktas 
buvo medinis malūnas (su akmenine apačia), kurio 
languose buvo išstatyti sunkieji kulkosvaidžiai. Malū
nas stovėjo ant supilto kalnelio, kiek toliau nuo mies-
telic, ir turėjo susisiekimo griovį. Mūsų artilerijai 
kliudžius kelis kartus, bermontininkai iš malūno pasi
traukė. 7-toji kuopa užėmė malūną, įsiveržė į prie
miestį, bet čia, iššokę vokiečiai su rankiniais ginklais, 
privertė mūsų skystai išskleistas pajėgas trauktis. 
Malūną vėl užėmė bermontininkai. Karin. Pečiulionis 

pradžioje atsisakė pėstininkus remti, nes, jo nuomone, 
malūną reikėjo išlaikyti, o ne vėl atiduoti bermonti
ninkams. Mūsų kareivius ypač baugino minosvaidžiai, 
nes bolševikų fronte tokių ginklų nebuvo. Tokiai pa
dėčiai susidarius, karin. Skorupskas pareiškė: „Malū
ną atsiimsite ir be artilerijos paramos". Tačiau, puo
limą pradėjus, įsijungė ir artilerija, atidarydama ugnį 
į malūną. 

Iš naujo užėmus malūną ir priartėjus prie priekinių 
namų, pasigirdo sirenos kaukimas. Bermontininkai 
staiga viską metė, tik su rankiniais ginklais išsiveržė 
pro duris ir pasitraukė Šiaulių link. Priartėję prie 
Radviliškio, radome paliktų pabūklų, minosvaidžių, 
sunkiųjų kulkosvaidžių. J Radviliškį įžygiavome tems
tant. Paėmėm apie trisdešimt bermontininkų belais
vių. Naktį gavome pranešimą, kad pagal gen. Nisselio 
misijos nuosprendį, iki lapkričio 23 dienos turėsime 
pasitraukti vieną kilometrą atgal, t.y., iki Karčiamos 
kaimo. Man su 1-mu batalionu buvo pavesta iki to lai
ko išgabenti visą paimtą karo grobį ir kitą turtą, o jo 
buvo daug, išblaškyto po įvairius miestelio sandėlius. 

Tuojau buvo išsiųsti raiteliai pas apylinkės kaimų 
ūkininkus su kvietimu atvykti su vežimais. Suvažiavo 
keli šimtai vežimų. Viskas buvo kraunama į juos ir 
vežama į geležinkelio stoti. Tuoj buvo pristatyti du 
ešalonai — po keliasdešimt vagonų ir platformų, į ku
riuos buvo viskas sukrauta. 

(Rus daugiau) 
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SVEIKINAME LAIMĖTOJUS 
JAV LB Švietimo taryba šie

met jau vienuoliktą kartą 
skelbė įvairius konkursus lie
tuviškų mokyklų mokslei
viams: kad būtų tobulinama-
lietuvių kalba, lavinama vaiko 
vaizduotė. Piešinių konkur
suose,, kaip paprastai, dary

le vauja 'daug mokinių, rašinių 
— mažai. 

Piešinių k o n k u r s a s 
pradžios mokyk loms 

Moktniai buvo skirstomi į 
keturias grupes. Pirmą grupę 

'.. sudarė vaikų darželis ir pir
mas skyrius; antrą — antras, 
trečias- ir ketvirtas skyrius; 

• trečią" — penktas ir šeštas 
skyrius; o ketvirtą — septin
tas ir aštuntas skyrius. Pirmo-

! ji grupė iliustravo Justino 
Marcinkevičiaus eilėraštį 
„Sapnas", antroji — pasaką 
^Lašeliai", trečioji — kūrė 
viršelius pasakų apie Lietuvos 
žymesnes vietoves knygoms, o 
ketvirtoji turėjo sukurti savo 
pasaką ir ją iliustruoti. 

Mokirūai iš dešimt JAV lie
tuviškų mokyklų reiškė savo 
mintis įvairia technika: spal
votais pieštukais, kreida, pas
telėmis, flomasteriais, akvare
lėmis. 

Iš šimto keturiasdešimt kon
kurse dalyvavusiųjų laimėjo 
39 mokiniai: 

P i rmoj i g rupė : 
pirmą vietą — Vija Lietuv-

ninkaitė.' Maironio mokykla 
Lemont, IL: Urtė Mačikėnaite, 
Šv. Kazimiero mokykla, Cleve-
iand. OH; Andreja Siliūnaitė, 
Maironio mokykla, Lemont, 
IL; Kostas Urnėžius, Šv. Kazi
miero mokykla, Cleveland, 
OH; Ugnė Vucianytė, Šv. Ka
zimiero mokykla, Cleveland, 
OH; 

antrą vietą — Laimis Bel-
zinsRay.-";Šv. Kazimiero mo
kykla, Cleveland, OH; Rožytė 
Harris. mokosi namie; Giedrė 
Kazragytė, Kr. Donelaičio mo
kykla. Washington, D.C.; Ma
tas Orentas, Čikagos lit. mo
kykla; 

trečią vietą — Alena Kaz
lauskaitė. Čikagos mokykla; 
Aleksas Meilus, Maironio mo
kykla, Lemont, EL; Monika 
Stančiauskaitė, Maironio mo
kykla. Lemont, IL. 

paminėti — Aleksas Abria-
ni, Šv. Kazimiero mokykla, 
Cleveland, OH; Irena Balze-
kaite, Maironio mokykla, Le
mont, IL: Lina Juozelskytė, 
Boston. MA; Inga Kazragytė, 
Kr Donelaičio mokykla, Wa-

trečią vietą — Liana Ban-
džiulytė, Šv. Kazimiero mo
kykla, Los Angeles, CA; Gin
tas Bradūnas, Karaliaus Min
daugo mokykla Baltimore, 
MD; Nida Mulokaitė, Šv. Ka
zimiero mokykla, Los Angeles, 
CA; Ingrida Trimakaitė, Čika
gos mokykla; 

paminėti — Onytė Harris, 
mokosi namie; Aurimas Kise-
liovas, šv. Kazimiero mokyk
la, Los Angeles, CA; Tauras 
Norvaiša, Boston, MA; Lina 
Polikaitytė, Šv. Kazimiero mo
kykla, Los Angeles, CA 

Treč io j i g r u p ė : 
pirmą vietą — Milda Ban-

dzaitė, Šv. Kazimiero mokyk
la, Cleveland, OH; 

antrą vietą — Paulius Tri
makas, Čikagos mokykla; 

trečią vietą — Lina Aukš
tuolytė, šv . Kazimiero mokyk
la, Cleveland, OH; 

paminėti — Alvydas Civins-
kas, Šv. Kazimiero mokykla, 
Cleveland, OH; Linas Vaitkus, 
Šv. Kazimiero mokykla, Cleve
land, OH. 

Ke tv i r to j i g r u p ė : 
pirmą vietą — Tomas Mi

kuckis, šv . Kazimiero mokyk
la, Los Angeles, CA, už knyge
lę „Jurgio kelionė į Lietuvą"; 

antrą vietą — Daina Mattis 
ir Sigita Newsom, Šv. Kazi
miero mokykla, Los Angeles, 
CA, už knygelę „Mažoji Aša
rėlė"; 

trečią vietą — Viktutė Bal-
čaitė, Šv. Kazimiero mokykla, 
Los Angeles, CA, už knygelę 
„Musmirė"; 

paminėti — Danius Ane-
lauskas ir Erikas Dudor, Šv. 
Kazimiero mokykla, Los An
geles, už knygelę „Gintarinė 
pilis"; Kristukas Butkys, Šv. 
Kazimiero mokykla, Los An
geles, už knygelę „Bulvė ir se
neliai". 

Piešinius premijavimui at
rinko Sigita Balzekienė, Vida 
Brazaitytė, Rima Polikaitytė 
ir dr. Romas Povilaitis. 

R a š i n i ų k o n k u r s a i 
p r a d ž i o s m o k y k l o m s 

Pradžios mokyklų moki
niams skelbti du konkursai — 
vienas 3-4 skyrių mokiniams, 
kitas 5-8 skyrių mok. 

Konkurse dalyvavo 25 moki
niai iš devynių JAV lietuviškų 
mokyklų. Viena dalyvė mokosi 
namie. Laimėtojų buvo vie
nuolika: 

pirmą vietą — Paulius Lau
kaitis, „Atgimimo" mokykla, 
Connecticut, už pasaką „Kaip 

Vinco Krėvės (Philadelphia, PA) lit. mokyklos septintojo skyriaus mokinės mokyklos renginio programoje. Iš 
kairės: Laura ir Rima Šežtokaitės, Sigita Saliklytė, Rūta Bagdonavičiūtė. Nuotr. P . Vaškio 

Detroit, už pasaką „Mykolas ir 
Morkus"; Ingrida Tr imakai tė , 
Čikagos mokykla, už pasaką 
„Zuikio karas"; 

trečią vietą — Gintas Bra
dūnas, Karaliaus Mindaugo 
mokykla, Baltimore, MD, už 
pasaką „Vilkas ir kiškis"; Ge
diminas Petraitis, Kr. Done
laičio mokykla Vašingtone, už 
pasaką „Ukmergė"; Lina Poli
kaitytė, Šv. Kazimiero mokyk
la, Los Angeles, už pasaką 
„Velykų draugai"; 

paminėtos — Aleksa Miški
nytė, „Žiburio" mokykla, Det
roit, MI; Katar ina Slavikaitė, 
Karaliaus Mindaugo mokykla, 
Baltimore, MD. 

Antrajam konkursui 5-8 
skyrių mokiniai turėjo para
šyti pasaką pirmo ir antro 
skyrių mokiniams. Pasakos 
paskirtis — supažindinti jau
nesnius mokinius su žymesnė
mis (gamtos, istorinės, reli
ginės ar literatūrinės svarbos) 
vietovėmis Lietuvoje. Moki
niai negalėjo rašyti apie Vil
nių, nes yra daug kitų įdomių 
vietovių. 

Šis konkursas buvo skirtas 
dviem grupėms: 5-6 skyrių 
mokiniams ir 7-8 skyrių mo

kiniams. Pirmoje grupėje da
lyvavo vienuolika mokinių iš 
šešių lietuviškų mokyklų. Lai
mėjo penkios dalyvės: 

pirmą vietą — Gaja Stir-
bytė, Vinco Krėvės mokykla, 
Philadelphia, PA, už pasaką 
„Palangos Palanga"; 

antrą vietą — Lina Maciū-
naitė, Vinco Krėves mokykla. 
Philadelphia, PA, už pasaką 
„Platus Platelis"; 

trečią vietą — Aura Neid-
hardt. Boston, MA mokykla, 
už pasaką „Kaip pavadino Bi
rutės kalną": 

Kristina Quinn. Maironio 
mokykla Lemont, IL, už pa
saką „Stebuklas Nevėžio upe-
je"; 

Paminėta — Vilija Vilia-
maite, Vinco Krėves mokykla. 
Philadelphia. PA. už pasaką 
„Puntukas". 

Antroje grupėje dalyvavo 
aštuoni mokiniai iš keturių 
lietuviškų mokyklų*. Laimėjo 
keturi: 

pirmą vietą — Eglė Petrai
tytė, Kr. Donelaičio mokykla, 
Washington, DC, už pasaką 
„Puntuko akmuo"; 

antrą vietą — Vytas Bra
dūnas, Karaliaus Mindaugo 

mokykla Baltimorėje, už pa
saką „Pas raganėles"; 

Agnė Majorovaitė, Šv. Kazi
miero mokykla, Cleveland, 
OH, už pasaką „Legenda apie 
Neringą*'; 

trečią vietą — Alina Naujo-
kaitytė, Kr. Donelaičio mokyk
la, VVashington, D.C., už pa
saką „Varėna". 

Rašinius vertino Renata Bu-
tauskienė ir Erika Jurgut ienė. 

Aukš tesn ių jų m o k y k l ų 
r a š in iu k o n k u r s a s 

Švietimo taryba aukštesnių
jų mokyklų keturių klasių mo
kiniams paskelbė trijų temų 
rašinių konkursą. Šiais metais 
minime dr. Vinco Kudirkos 
šimto metų mirties metines. 
Pirmoj: tema skirta šiai su
kakčiai paminėti: „Dr. Vinco 
Kudirkos svarbus palikimas 
Lietuvai"". Mokiniai turėjo api
budinu svarbiausius darbus , 
atliktus Lietuvai — Lietuvos 
himną, „Varpą" ir t.t. Likusios 
dvi temos pavadintos „Toks 
paslaptingas pasaulis" ir „Kas 
aš esu". 

Penki mokiniai dalyvavo 
šiame konkurse. Visi laimėjo: 

shington. DC; Tadas Mikuc- kiškis vilką įveikė"; Lina Ma-
kis. Šv. Kazimiero mokykla, jorovaitė, šv . Kazimiero mo-
Los Angeles. CA. 

Antroji g rupė : 
pirmą vietą — Aldona Bird, 

mokosi namie; Nida Vidutytė, 
Karaliaus Mindaugo mokykla 
Baltimore. MD: 

antrą — Neris Klimaitė, Šv. 
Kazimiero mokykla, Cleve
land. OH: Rūta Mockute. Mai
ronio mokykla Lemont, IL; 

kykla, Cleveland, už pasaką 
„Kaip kiškis drąsuolis tapo 
bailiu"; 

antrą vietą — Aldona Bird, 
mokosi namie, už pasaką 
„Kaip kiškis apgavo vilką"; Ri
ma Giedraitytė, „Žiburio" mo
kykla. Detroit, už pasaką 
„Vilko uodegos bėdos"; Diana 
Karvelytė, „Žiburio" mokykla 

Čikagos lituanistines mokyklos rašinių konkurso nugalėtojai aukštesniosios mokyklos kbisių amžiaus grupėje 
Iš kaires: Saulius Fabianovič, Algis Bielskus, Marijus Spitrys, Julius Griauzdė. Aliukas Brooks. Andrius Juš 
ka. Asta Lapinskaitė. Rasa Dovilaite, Kristina Badaraite. Živile RieUknte Dama Valaitytė. Konkurso nugalė
toja taip pat tapo ir Lina Dovilaite. Nuotr Vlado Žukausko 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto (vairūs 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOOUO. NAMŲ, SVEKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Fru* Zapots ir CMf. Mgr. Auksė 
S. Kana kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 Vveat 951h Street 

T e i (708) 4244664 
(773)681-8664 

Jei jums reikalinga slauga 24 
vaL paroje, rasite tai Apolonijos 

namuose. Atskiras kambarys, 
šviežias maistas ir visos kitos 

reikalingos paslaugos. 
Tel. 773-863-8980 

Išsinuomosiu vieno 
miegamojo butą. 

Tel.708-636-4040, 
kviesti Valdą. 

YVaitresses wanted. Good pay. 
Come in & inqmre at: India House 
Restaurant & Banquets. 1521 W. 
Schaumburg Rd., Schaumburg, IL 
60194. 
Tel. 84/-895-5501. 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; *sk*ngs", 

"soffits-, •decke", "gutters". plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
. S.BeneOS. m. 690-241-1912.. 

Išnuomojamas 1 miegamojo 
gražus butas naujame name. 
Nuoma $425 į mėn. įskaitant 
visus patarnavimus. Teiraukitės 
pas Zitą 708-594-1184. <M» 

RIVrRDAlt A U l O M O l I V t 
TranspoflnojMne ir padedame perduoti 

nattdots, šuto. Pigiai parduodenie iSsimo-
kejimui. remontuojame po avarijų; atsta-
tome auto geometrų*, užsakome dalis ge-
n«Mia kaina, ketiiatne agrcgacus 

Mokytojos (iš kairės) Aida Smalinskaite-Harris ir Dalia Adomaitienė su mokiniais „Saulės" lit. mokykloje, St. 
Petersburg Beach. FL Nuotr. Gražinos Kamantienes 

•Jaunieji „Spindulio" tautinių šokiu šokėjai prieš pasirodymą Pasaulio lietuvių centre Lemonte gegutės 16 d. 
Nuotr. Edvardo Šulalčio 

GREIT PARDUODA 

pirmą vietą — Jonas Bird, 
mokosi namie; Lina Bird, mo
kosi namie; Vaiva Bučmytė, 
„Aušros" aukštesnioji mokyk
la, Cleveland, OH; Daiva Mat
tis, Šv. Kazimiero mokykla 
Los Angeles; 

antrą vietą — Auksė Stoč-
kutė, Šv. Kazimiero mokykla, 
Los Angeles. 

Konkurso vertinimo komi
siją sudarė Alicija Brazaitie-
nė, Regina Kučienė ir Rūta 
Kuncienė. 

JAV LB Švietimo taryba 
nuoširdžiai dėkoja dosniam, 
visuomet lietuvišką jaunimą 
remiančiam, prelatui Juozui 
Prunskiui už piešinių ir raši
nių konkursams skirtas pre
mijas. 

Premijos ir pažymėjimai bu
vo įteikti mokiniams mokslo 
metų užbaigimuose. Visų tri
jų konkursų komisijos sveiki
na visus laimėtojus ir linki 
dalyvauti ateinančių mokslo 
metų konkursuose. 

R e g i n a K u č i e n ė 

RE/MAX 
7 REALTORS 

(773)590-0205 
(708)425-7160 

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

Realmartft 
Realty Group Inc. 

6602S.PulaskiRd. 
Chkago,IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bes. 773-SS541M Psftr 312-3*S-«3t7 
Fax 773-5*5-3997 

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. TcL 708-656-6599 

Ieškoma moteris (gali būti ir 
vidutinio amžiaus) apsigyventi pas 
92 m. lietuvę moterį ir ją prižiūrėti 
bei atlikti namų priežiūros darbus. 
Geras atlyginimas ir patogios 
gyvenimo sąlygos nedideliame, 
privačiame name su sodeliu, 
Čikagos šiauriniame priemiestyje. 
Prašome skambinti tarp 7 ir 9 v.v. 
1-847-272^521. 

At l i ekame n a m u Uorės 
darbus: kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "soffits". Turime 
draudimus. Skambinti 
Romui: 7 0 8 - 7 2 8 - 0 2 0 8 

XXI A. DAINŲ 
KONKURSAS 

Praėjusiais metais buvo pa
skelbti konkurso „XXI am
žiaus chorinė daina" nuosta
tai. Konkursas vyko dviem tu
rais, o dainos suskirstytos į 
dvi kategorijas: A — dainos 
moksleivių — jaunučių, jau
nių ir jaunimo — chorams 
(mergaičių, berniukų, vaikinų 
ir mišriems); B — dainos su
augusiųjų chorams (moterų, 
vyrų ir mišriems). Balandžio 
22 d. Vilniaus rotušėje įvyko 
baigiamasis konkurso turas. Į 
ji pateko 34 dainos, kurias at
liko Nacionalinio radijo ir tele
vizijos vaikų choro antrokų 
grupė (vadovė Eglė Ganusaus-
kienė), jaunesnioji grupė (va
dovė Saulė Kriščiūnaitė) ir 
vaikų choras (vadovė Regina 
Maleckaitė). Jaunimo ir suau
gusiųjų chorų dainas dainavo 
berniukų ir jaunuolių choro 
„Ąžuoliukas" vyrų grupė (va
dovas Vytautas Miškinis) ir 
Šiaulių valstybinis kamerinis 
choras „Polifonija" (vadovai Si
gitas Vaičiulionis ir Danutė 
Vaičiulionienė). Komisijai su
sumavus rezultatus, paaiš
kėjo, kad pirmosios vietos pa
skirtos Rasos Kauneckaitės 
dainai* „Žąsinas" (M. Vaini
laičio eilės) ir Leonido Aba
riaus „Išsilaušiu lazdą" (A. 
Baltakio eilės). Vaclovo Au
gustino „Tėvynė mūsų" (V. 
Braziūno eilės) ir L. Abariaus 
„Baltijos bangelės" (A. Šid
lausko eilės) pelnė antrąsias 
vietas, o Vytauto Miškinio 
„Bitė" (J. Degutytės eilės) ir 
Algimanto Bražinsko daina 
„Girių dvasia" (V. Bložės eilės) 
laimėjo trečiąsias vietas. Visų 
premijuotų ir įsigytų kūrinių 
autoriai suteikia teises kon
kurso organizatoriams dainas 
spausdinti ir platinti chorams. 

„Kultūros gyvenimas" 
1999, Nr. 14 
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VIENĄ ISTORIJOS LAPĄ 
BEVERČIANT 

Lietuvos karių šeimų moterų Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštienės Birutės drauguos atkūrimo 

ir veiklos istorija 
Draugija buvo atkurta JAV, 

Čikagoje, 1951 m. spalio 21 d. 
ir veikė Lietuvoje veikusios 
draugijos ideologiniu pagrin
du, priimant pakitusio gyveni
mo sąlygas ir laiko padiktuo
tus uždavinius. Pagrindinis 
draugijos uždavinys buvo bur
ti buvusių Lietuvos karių šei
mų moteris ir suvienytomis 
pastangomis veikti: išlaikyti 
tautinį savitumą, siekti lais
vės Lietuvai. Padėti į nelaimę 
patekusioms narėms. Moraliai 
ir materialiai remti kalinamus 
ir į laukinį Sibirą išvežtus bu
vusius Lietuvos karius, jų šei
mas. 

Laikui bėgant, patogumo dė
lei ilgas draugijos pavadini
mas buvo sutrumpintas, ir 
draugija pradėjo vadintis Lie
tuvos Didžiosios kunigaikš
tienės Birutės draugija. 

Draugijos atgaivintojos 

LDK Birutės draugijos at
gaivintojos pirmininkės yra 
Sofija Oželienė — pirmininkė, 
Marija Tumienė — vicepirmi
ninkė (taip pat buvusi pasku
tinioji draugijos centro valdy
bos pirmininkė Lietuvoje), 
Marta Babickienė — sekreto
rė, Vilhelmina Genienė — 
iždininkė. 

Atkurtas draugijos Čikagos 
skyrius, vadovaujamas paty
rusių visuomenininkių, netru
kus pradėjo vystyti pasigėrė
tiną veiklą. Buvo įsteigtas Sa
višalpos fondas. Sibiro tremti
nių fondą, į kurį sutelkė kelis 

• tūkstančius dolerių ir netru-
—kūS buvusiems Lietuvos ka

riams, jų šeimoms, vargstan
tiems Sibire suorganizavo ir 
išsiuntė šešiasdešimt aukštos 
vertės siuntinių. Siuntinius 
nusiuntė per Šveicarijos Rau
donąjį kryžių. Keletą vertingų 
siuntinių gavo ir Punsko bei 
Suvalkų trikampio vargstan
tys lietuviai. Draugija greta 
šalpos darbo pasigėrėtinai 
vystė ir kultūrinę veiklą. Ren
gė koncertus, minėjimus, išvy
kas, telkė finansus draugijos 
veiklai vystyti. Propagavo tau
tinius drabužius, skelbė kon
kursus, teikė premijas už gra
žiausius kostiumus. Į atran
kos komisiją kvietė etnogra
fus, dailininkus. Tarp moterų 
ir merginų kilo susidomėjimas 
taisyklingu, puošniu tautiniu, 
etniniu drabužiu. Tai pastū
mėjo privatininkes audėjas 
laikytis taisyklės — vieną et
ninį kostiumą audžiant, ne
jungti kitų raštų. Tautinis tai
syklingas drabužis — tai lie
tuvės moters tautinis žymuo, 

jos pasididžiavimas. Draugija 
rengė paskaitas, minėjimus. 
Kasmet surengdavo tradicinį 
„Velykų stalą", kuriam maistą 
paruošdavo pačios draugijos 
narės, tad šis renginys turėjo 
didelį pasisekimą. 

Čikagos skyriui sėkmingai 
veiklą vystant, netrukus pra
dėjo kurtis skyriai kituose, di
desniuose lietuvių telkiniuose. 

Draugijos skyriai 

Draugijos skyrių pirmosios 
pirmininkės buvo: Clevelando 
— Veronika Nagevičienė, Los 
Angeles — Ona Pulkaunin-
kienė, Detroito — Veronika 
Černienė, New Yorko — Liuci
ja Serapinienė. 

Skyriams įsisteigus 1956 
metais Čikagoje buvo sušauk
tas skyrių narių atstovių 
suvažiavimas. Suvažiavimas 
draugijos įstatus, patvirtino, 
įteisino draugijos sutrumpintą 
pavadinimą: Lietuvos Didžio
sios kunigaikštienės Birutės 
draugija. Čikagos skyriui su
teikė centrinio, koordinacinio 
skyriaus teisę. 

LDK Birutės draugija orga
nizacinę veiklą dažnai derino 
su vietos LKVS „Ramove". Su 
ramovėnais rengdavo ir rengia 
Kariuomenės šventę, Tautos 
šventę, organizuoja išvykas į 
gamtą. Iškilminguose minėji
muose visada dalyvauja išri
kiuoti, uniformuoti vietos šau
liai, šaulės. Kasmet su ramo
vėnais ir šauliais aplankomi 
Nepriklausomos Lietuvos pre-
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Jos atkūrė Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugiją išeivijoje. Iš k 
lienė, Marija Tumienė, Marta Babickienė. 

zidentų paminklai Tautų armijos okupuotą, jos žmones. 

Vilė Genienė, Sofija Ože-

LDK Birutes draugijos pirmininkė 
Zuzana Juškevičienė veda progra
mą, skirtą kap. J. Noreikai pami
nėti. Nuotr. Zigmo Degučio 

draugystės parke (Indianos 
valstijoje). Prie paminklų pa
dedamos gėlės, pasakomos pa
triotinės kalbos, sugiedamas 
Lietuvos himnas. Šitaip nupu-
čiamos didmiesčio dulkės — 
tautiškai atsigaivinama. 

Draugija įsigijo puošnią vė
liavą pagal Lietuvoje turėtą 
Birutės draugijos vėliavos pa
vyzdį. Vėliavos įsigijimo ini
ciatorė buvo to meto skyriaus 
pirmininkė E. Diminskienė. 
Draugija įsigijo ir LDK Bi
rutės paveikslą, kurį nutapė 
žymus dailininkas Adomas 
Varnas. Paveikslas ir vėliava 
saugomi LKVS „Ramovės" 
muziejuje, Jaunimo centre, 
Čikagoje. 

1971 m. LDK Birutės drau
gija išleido dvidešimtmečio 
veiklos istoriją. Leidinys yra 
111 puslapių apimties, labai 
kokybiško popieriaus, meniš
kai apipavidalintas. Leidinio 
redaktorės — Morta Babic
kienė ir Zuzana Juškevičienė. 
Medžiagos teikėjos: Nina Gri
galiūnienė ir Vilhelmina Genie
nė. Keli knygos egzemplioriai 
išsiųsti JAV Centrinei Vašing
tono bibliotekai, Vilniaus M. 
Mažvydo bibliotekai ir išpla
tinta narių tarpe. Knygos tira
žas — 500 egzempliorių. Biru-
tietės palaikė ryšį su ukrai
niečių moterų veikėjomis, Či
kagoje. Draugija finansiškai 
parėmė Ukrainiečių politikos 
žurnalą NBC, leidžiamą Vo-
kietijoje, Miunchene. Šis žur
nalas ukrainiečių patriotų re
daguojamas skyrė labai daug 
dėmesio Lietuvai, rašė apie 
pavergtos tautos vargus ir 
laisvės viltis. JAV prezidento 
Nixono dukrai July Nixon-
Eisenhover besilankant Lietu
vių tautinių šokių šventėje 
Čikagoje, Z. Juškevičienė, sky
riaus spaudos atstovė, tauti
nės, politines reprezentacijos 
reikalu, jai padovanojo savo 
puošnius gintarinius karolius. 
Ji prašė gelbėti Lietuvą, SSRS 

kenčiančius ir gaivališkai sie
kiančius laisvės. Čikagos biru-
tietės Čikagos universitetui, 
kuriame LB pastangomis vei
kia Lituanistikos katedra, pa
dovanojo penkis tomus Lietu
vių enciklopedijos. 

Draugijos antrasis visuoti
nas skyrių atstovių suvažia
vimas įvyko 1968 m. lapkričio 
23-24 d. Čikagoje. Iš atstovių 
pranešimų paaiškėjo, kad sky
riai puikiai veikia, remdamie
si draugijos įstatais ir centri
nio skyriaus pavyzdžiu. 

Amerikos Lietuvių tarybai 
rengiant protesto demonstra
cijas prieš Lietuvos okupan
tus, birutietės vienos pirmųjų 
su tautine vėliava rankose žy
giavo protesto demonstraci
jose, reikalavo nepriklausomy
bės ir laisvės Lietuvai. Nebijo
jo nei lietaus, nei žiemos 
pūgos... 

Čikagos centrinis skyrius 
1997 m. suorganizavo iškil
mingą partizanų vado Jono 
Noreikos-Vėtros, partizaninį 
karą vedusio Žemaitijoje 1941 
metais, minėjimą. Partizanų 
žygdarbius nušvietė buvęs 
partizanas Povilas Vaičekaus
kas, karine tema kalbėjo dimi
sijos majoras Edmundas Ven-
gianskas — LKVS „Ramovė" 
pirmininkas. Pagerbime daly
vavo šaulių ir visuomenės at
stovai, jie atidavė pagarbą le
gendinės drąsos partizanų va
dui, okupanto žiauriai nužu
dytam. 

1996 m. XII skyrius paauko
jo 1,000 dol. Partizanų globos 
reikalui, čekį įteikė Leonui 
Maskaliūnui, Partizanų glo
bos komiteto pirmininkui. 

Malonu pastebėti, kad buvo 
laikas, kai birutietės ne tik 
draugijos pasigėrėtiną veiklą 
vystė, bet kai kurios buvo ga
na stipriai įsijungusios ir į ki
tas organizacijas, kaip, pvz., 
veikė Amerikos Lietuvių tary
boje. Lietuvių Bendruomenėje, 
skautų, šaulių gretose. Šiuo

met draugijos veikla smarkiai 
lėtėja, o kai kuriuose skyriuo
se ir visai sulėtėjo, tenka pak
lusti amžiaus diktatui... Sky
riaus narės dažniausiai susi
tinka prie vaišių stalo, kur at-
švenčia gimtadienius, aptaria 
kultūrinio, politinio gyvenimo 
eigą Lietuvoje, pasidžiaugia 
Lietuvos demokratėjimu, bet 
ir labai apgailestauja dėl tau
tos dvasinio nuosmukio. Su 
gilia meile širdyje tiesia pagal
bos ranką, aukoja bedaliams 
vaikučiams Lietuvoje. Pana
šiai veikia ir kiti draugijos 
skyriai. Los Angeles skyrius 
narių amžiumi lyg ir jauniau
sias, tad ir jo veikla dar gana 
stipri, skyriui pirmininkauja 
Alfonsą Pažiūrienė, New Yor
ko skyriui — Malvina Klivec-
kienė. 

LDK Birutės draugija savo 
finansine auka ir veiklos do
kumentiniu aprašymu yra 
pakviesta prisidėti prie lei
džiamo albumo: „Lietuvos ka
riuomenė: 1918-1998 m." Al
bumą leidžia Lietuvos kari
ninkų žurnalo „Kardas" re
dakcinis komitetas. Kvietimas 
maloniai priimtas — rašoma 
veiklos istorija ir telkiami fi
nansai leidiniui paremti. 

Draugijos aukos 

Žuvusiems už Lietuvos lais
vę paminklui statyti Čikagoje 
— birutietės paaukojo 1,000 
dol., Lietuvių fondui — 1,000 
dol. Sergantiems lietuvių ka
riams Vokietijoje — 1,770 dol. 
Siuntiniai į Sibirą kainavo — 
3,800 dol., siuntiniai Punsko 
lietuviams — 500 dol. Litua
nistinėms mokykloms paauko
ta — 695 dol. „Kario" žurnalui 
paremti — 985 dol. Partizanų 
globos komitetui — 1,000 dol. 
Draugija rėmė, aukojo jauni
mo, skautų veiklai, finansiš
kai rėmė didžiuosius kultūri
nius renginius: Lietuvių tauti
nių šokių šventę, Dainų šven
tę, Lietuvių operos pastaty-

Vienų iškilmių metu prie Žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklo Jauni
mo centro sodelyje, Čikagoje. Iš kairės: Svajonė Kerelytė, dr. Renata Va-
riakojytė ir Zuzana Juškevičienė. 

mus ir kitus kultūrinius ren
ginius. Per 49 veiklos metus 
draugija paaukojo apie 40,000 
dol. Nelengva buvo šią sumą 
uždirbti. Birutietės rengė ne 
tik kultūrinius renginius, mi
nėjimus, bet ir specialiai skir
tus finansams telkti rengi
nius, išvykas į gamtą, laimės 
šulinius ir t.t. Pačios rūpinda
vosi maistu, jį gamino ir vai
šino svečius, šį darbą biru
tietės dažnai dirbo po sunkių 
darbo valandų... Tai liudija bi-
rutiečių didelį idealizmą ir 
jautrią širdį artimo nelaimei. 
Tebūnie tai pavyzdys jaunajai 
kartai, kaip reikia aukotis ir 
aukoti, kad tauta gyventų. 

LDK Birutės draugijos Či
kagos centriniam skyriui nuo 
draugijos įsteigimo, 1951 me
tų, pirmininkavo: Sofija Ože
lienė (1951-1958 m.), Marija 
Tumienė (1958-1960 m.), Gra
žina Musteikienė (1960-1962 
m.), Liucija Stasiūnienė 
(1962-1968 m.), Morta Babic
kienė (1968-1976 m.), Elzė Di
minskienė (1976-1982 m.), Ka
zimiera Leonai tienė (1982-
1986 m.), Elena Legeckienė 
(1986-1992 m.). Zuzana Juš
kevičienė pirmininkės parei
gas eina nuo 1992 metų. Val
dybą sudaro: Marija Ališaus
kienė — vicepirm., Juzė Iva-
šauskienė — iždininkė, Gra
žina Musteikienė — valdybos 
narė. 

Aišku, kad čia išvardintos 
skyriaus pirmininkės vienos 
pačios nebūtų pakėlusios to
kios didelės organizacinės 
veiklos naštos, visos dirbo 
kaip bitelės. Per ilgus veiklos 
metus daugiausia pasidarba
vo: Marija Ališauskienė, Leo
kadija Dainauskienė, Vilhel
mina Genienė, Juzė Ivašaus-
kienė, Vanda Kulikauskienė, 
Irena Kulikauskaitė, Jolanda 
Kerelienė, Aleksandra Likan-
derienė, Janina Skamienė. 

Na, ir tegyvuoja tarp mūsų 
tautinis idealizmas, ryžtas — 
mūsų nedidelės tautos egzis
tencijos laidas! 

Zuzana Juškevičienė 

* Daugiau kaip pusę mi
lijono litų numato paskirti 
Didžiosios Britanijos gamtos 
apsaugos fondas Kauno gyvū
nų globos namų statybai. Kaip 
teigia Lietuvoje viešintis D. 
Britanijos gamtos apsaugos 
fondo direktorius John 
Rueins, nors Lietuvoje visuo
menė neabejinga gyvūnams, 
tačiau jų apsauga ir globa kol 
kas dar apsiriboja tik gra
žiomis kalbomis. Todėl anglai 
nusprendė pastatyti jiems 
naują prieglaudą, kurios gy
ventojus prižiūrėtų veterina
rai. Juos, nebijodami užsikrės
ti pavojingomis ligomis, galėtų 
įsigyti kiekvienas, norintis tu
rėti šuniuką ar kačiuką. <Etu> 

Z. Juškevičienė, Birutės draugijos spaudos atstovė, gintaro vėrinėlj dovanoja July Nixon-Eisenhauer, JAV pre
zidento dukrai, ir prašo jos atsiminti gintarinį Baltijos kraštą ir jos pavergtus žmones... Iš kairės: D Eisen-
hauer, J Nizon-Eisenhauer, dr. L. KriauCelianaa, III Tautinių šokių šventės komiteto pirmininkas, M Rudie
nė, Tautinių šokių šventės komiteto vicepirmininkė 

A. t A. 
IEVAI PAŠKEVIČIENEI 

tyliai, amžinai užmigus, mūsų gili užuojauta dukteriai 
REGINAI ir jos vyrui STASIUI PATLABAMS ir jų 
šeimai, sūnui JUOZUI PASKUI ir jo šeimai, dukteriai 
ALDONAI STASIŪLIENEI ir jos šeimai, Rūpes-
tingajai GENUTEI ir visiems giminaičiams. 

Danguolė ir Petras Griganavičiai 
Katarina Pečkaitienė 

Leokadija ir Juozas Žvyniai 

LDK Birutės draugijos atstovės: Zuzana Juškevičienė - pirmininkė ir J. 
IvaSauskienė - iždininke 

A. t A. 
VALENTINAI GERULATTYTEI 

MAŽEIKIENEI 
mirus, vyrą PRANĄ, dukterį IRENĄ, sūnų ANDRIŲ 
ir jų seimas labai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Dalia ir Algis Augūnai 
Liucija ir Valteris Beriinskai 

Birutė, Antanas ir Alida, Antanas duriai 
ha ir Pranas Jurai 

Genovaitė ir Algis Maciūnai 
Vanda ir Vytautas Majauskai 

Roma ir Jonas Mildažiai 
Alicija ir Henrikas Soliai 

Ona ir Vladas Vaitkai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
1993 m.) ir Janinos Jarošū-
naitės-Žygienės (1925-1998) 
palaikai. Palaikai sugrįžo ve
lionio sūnaus, Kauno kunigų 
seminarijos bei Vytauto Di
džiojo universiteto dėstytojo 
Arvydo Žygo iniciatyva. 

V. ir J. Zygai atsidūrė JAV 
1950 metais, traukdamiesi 
nuo sovietinio teroro. Ameri
koje jie priklausė Šv. Antano 
lietuviškai parapijai ir Lietu
vių Bendruomenei. Jie taip 
pat aktyviai dalyvavo įvairio
se organizacijose, kurios rūpi
nosi lietuvybės išsaugojimu 
okupuotoje žemėje bei Lietu
vos nepriklausomybės kūri
mu. 

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo metais V. ir J. Žygai 
rėmė įvairias institucijas, ku
rios prisidėjo prie Lietuvos 
vaikų globos — Lietuvos naš
laičių komitetą, „Caritas'', 
Ateitininkų federaciją bei ki-

f t k ŽVAIGŽDUTE 
aaaaaa».aaaatJ* * \ \ ** Įsteigta Lietuvių Mokytojų. Sąjungos Čikagos skyriaus 

Illinois Institute of Technology pusryčiuose š.m. gegužes 15 d., prieš pre
zidentui Vaidui Adamkui garbes doktorato įteikimą liš kairės) — dr. An
tanas Razma. prez. Adamkus, Alė Razmienė. t a s . J ų n u o l a t i n ė p a r a m a buvo 

Dešimt kankl in inkių skiriama sūnaus daktaro A. Antanas Lukša ir Vytau
tas Balsys atvyksta iš Lietu
vos \ paminklo, kuris skirtas 
Lietuvos partizanų ir Sibiro 
tremtinių prisiminimui, ati
dengimo — pašventinimo iš
kilmes Dirželio 13 d. Šventė 
prasidės vėliavų pakėlimu 
centro sodelyje, tuomet bus 
vainiko padėjimas, atidaro
mas žodis, giesmė „Už tuos, 
kurie jau baigė žemės kelią", 
šv. Mišias bažnyčioje, minėji
mas centro didžiojoje salėje. 
Po minėjimo bendri pietūs, 
fteikia būtinai užsisakyti sta
lus ar vietas. Rezervacijas pri
ima Aldona Palekienė tel. 708-
448-7436. 

Gegurės 27 d. Pasaulio 
lietuvių centro kiemelyje Le-
iv) r. te bus Meno mokyklėlės 
dailės skyriaus Šių mokslo 
metų paskutinė pamokėlė, 
..Piešiniu konkursas ant asfal
to". Visi vaikai kviečiami 
šiame konkurse-žaidime daly
vauti Vaikai renkasi lauke 
ijeigu nelis), ties pagrindiniu 
įėjimu t PLC. Galite atsinešti 
spalvotų kreidelių. Įdomiausi, 
spalvingiausi piešiniai bus 
premijuojami. Konkurso-žai-
diir.j pradžia 6 vai. p.p. 

Čikagos ir apylinkių atei
tininku Šeimos šventė ir 
Ateitininku namų gegužinė 
vyks sekmadienį- birželio 6 d. 
Šventė prasidės 9 vai. r. šv. 
Mišiomis Pal. Jurgio Matulai
čio misijoje, Lemonte. Po Mi-
SH] bus trumpa akademinė 
programa PLC didžiojoje sa
lėje. Paskui risi kviečiami į 
Ateitininkų namus pietums ir 
pabendravimui pavasario pa
puoštoje Ateitininkų namų 
aplinkoje. Laukiami visi atei
tininkai, jų bičiuliai ir visuo
menė 

Cicero apylinkės LB val
dyba ir ALT Cicero skyriaus 
valdyba praneša, kad Lietuvos 
1 '•.įfji.-.kųjų birzeiio įvykių mi
nėjimas ruošiamas birželio 6 
d., sekmadienį 11 vai. šv. Mi
šios Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, po Mišių parapijos 
salėje akademine ir menine 
programa 

„Ūlos" ansamblyje atliks da
li programos koncertuose Pa
saulio lietuvių centre, gegužės 
29 d., 7 v.v., ir Jaunimo cent
re, gegužės 30 d., 3 vai. p.p. 
Programoje dalyvaus ir kank
lių solistė, ansamblio kankli
ninkių vadovė Kristina Kup
rytė. Koncerto bilietai gauna
mi „Seklyčioje" ir prie įėjimų 
vieną valandą prieš koncertus. 
Vietos koncertų salėse nenu
meruotos. 

Čiurlionio galerijos ko
lekcijos antroj i p a r o d a —-
„Žengiant į 2000" šiuo metu 
vyksta Jaunimo centre. Paro
dos komitetas praneša, kad 
del susidariusių aplinkybių 
kolekcijos darbai bus perkelti 
kitur anksčiau, negu buvo nu
matyta. Parodą Čiurlionio ga
lerijoje galima pamatyti iki 
gegužės 27 d., ketvirtadienio. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Gegužės mėn. „Trimito* 
žurnale - pokalbiai su Šaulių 
sąjungos karininkais, puskari
ninkių mokyklos dėstytojais ir 
karinių uniformų . kūrėjais. 
Norėdami skaityti „Trimitą", 
rašykite: Laisvės ai. 34, 3000 
Kaunas, Lietuva. 

Naujausias „Skautų ai
das" rašo apie Dievo ir skau
to santykį, skautiškas parei
gas, skautiškus renginius 
įvairiose pasaulio šalyse. 
„Skautų aido" administratorė 
- v.s. A. Ramanauskienė, jos 
adresas: 4613 W. 106 Place, 
Oak Lawn, IL 60453. 

IŠ ARTI IR TOLI 

V. IR J. ŽYGŲ PALAIKAI 
KAUNO PETRAŠIŪNŲ 

KAPINĖSE 
l gimtąją žemę amžinajam 

poilsiui sugrįžo JAV išeivijos 
lietuvių Vvtauto Žvgo (1923-

1 

Žygo Lietuvoje steigiamoms 
jaunimo stovykloms, našlai
čiams vaikams, kitai humani
tarinei veiklai. 

Atsisveikinimas su V. ir J. 
Žygų palaikais buvo gegužės 14 
dieną Prisikėlimo bažnytėlėje, 
Kaune. Šv. Mišios už juos bu
vo aukojamos gegužės 15 die
ną; po Mišių palaikai buvo 
perlaidojami Petrašiūnų ka
pinėse. (Elta) 

MIRTIES METINĖS 

Jau praėjo treji metai, kai 
„Lietuvių enciklopedijos" ir 
kitų vertingų knygų leidėjas, 
vyras, tėvas, senelis, prosene
lis — a.a. Juozas Kapočius 
užbaigė žemiškąją kelionę 
(1996 m. gegužės 22 d.). Jis vi
sus savo darbus ir jėgas skyrė 
Lietuvai, skleisdamas jos kul
tūrą per „Lietuvių enciklope
diją" ir kitais būdais. Jo at
minimas liks amžinai gyvas 
ne tik artimųjų širdyse, bet ir 
lietuvių tautoje. Mišios už a.a. 
Juozo Kapočiaus sielą buvo 
aukojamos Cape Cod, MA š.m. 
gegužės 23 d. 

J u o z a s Kapočius . 

„£#*«•*& 

r-:>-.4'..iiG i.etuv.u »̂ r.tro išleistas 
Ii^inuk.:\s. kan suprojektavo meni-
r, \ka« Krri.-- .\,ek=:i -: pagamino 
Pct.-'; .r V.rĮjįnijos .i.-.kuhanakų 

Siem-,i-R.itr,,i" firma I.ipmuka ga
liai;! įsigyti PLC krautuvėlėje 
..DOVBOR* Arba centro raAuneje Ji* 
»kirM- -.r i-u* įtmktas visiems cent
ro nariams bei rėmėjams, kaip 
padėka ui jų dosnumą. 

• Aa. krikšto tėvo dr . Do
mo Krivicko a tmin imą pa
gerbiant dr. Donatas Tijūnėlis 
atsiuntė ,.Saulutei", Lietuvos 
vaikų globos būreliui $100 
auką , .Saulutė" dėkoja ir reiš-
kia nuoširdžią užuojautą duk
roms Irenai ir Rūtai bei kitiems 
artimiesiems. „Saulutė" (Sun-
light Orpban Aid for Li t -
huania) 419 W e i d n e r Rd. , 
Buffalo Grove, IL 60089, Tax 
ID # 36-3003339. «u 

• Eglė Brėdik is atidaro 
savo meno kūrinių parodą Šį 
penktadienį, gegulė* 28 die
ną. 6:30 iki fcOO v.v., Čiur
l ionio ga l e r i j o j e , 5620 S. 
Clareroont Avc., Chicago, IL. 
Paroda vyks iki b i rže l io 10 
dienos. «aa 
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ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6*J6SJ»utafcJRi,Chka«D,IL«K29 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

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

Advokates Jonas Gibaitia 
Chrflmėa ir kriminalinės bylos 

6147 SJEedsis A venų* 
Chicago, H, 60629 
TeL 773-776-8700 

ToO free 24 hr. 868-778-6743 
Darbo vai nao 9 TT. iki 7 T.T. 

daitad. 9 v j . iki 1 v.p p. 

ADVOKATAS 
Vytenis lietuvninkas 

4636 W 63 Street 
Cbicafo, IL 60629 

(Skaraai gatraa noo .Draugo") 
Tai. 77S-8B44100. 

Tat M M R laaaMat. IL 

Pagalba seneliui 
Piešė dai l . J . Paukštienė 

GEGUŽĖS MĖNUO 
Gegužės mėnuo turtingas 

prisimintinais įvykiais. Kata
likų Bažnyčia šį mėnesį yra 
paskyrusi Marijos garbei. Bu
vo pagerbtos ir žemiškosios 
motinos. Neseniai šventėme 
bažnytinę šventę — Šeštines 
(Kristaus Dangun įžengimas). 
Šio mėnesio 13 dieną buvo mi
nimas Kalantos susidegini
mas. Šis įvykis priartino Lie
tuvos nepriklausomybės atga
vimą. Šio mėnesio pabaigoje 
švęsime Amerikos šventę — 
Mirusių karių prisiminimą. Jų 
tarpe yra nemažai žuvusių ir 
lietuvių įvairiuose karuose. 
Ankstyvesniais nepriklauso
mybės metais gegužės mėne
sio pradžioje sodindavo mede
lius, dažniausiai mokyklų mo
kiniai. Dar šį mėnesį prisime
nami ir knygnešiai. Tokių rei
kia ir dabartiniais laikais, nes 
televizija nustelbė spaudą, o 
ją būtinai reikia atgaivinti, 
ypač knygų skaitymą. Dar dvi 
žymios bažnytinės šventės — 
Sekminės ir Šv. Trejybės 
šventė. Retai kuris mėnuo 
taip gausus šventėmis ir prisi
minimais. 

Redaktorius 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Mūsų tautiškumas turi eiti 
pilnutinio žmoniškumo keliu, 
darydamas tokiu būdu lietuvį 
ne tokiu žmogumi, kurio rei
kia vengti, bet tokiu, kuris yra 
visur pageidaujamas ir reika
lingas. Šis kelias veda mūsų 
tautą iš nedidelės tautelės nu
siteikimo į didelės tautos gal
voseną. Jis yra gera priemonė 
nugalėti ir individualiam nu
tautėjimui, nes sudaro apie 
save visus patraukiančią at
mosferą. 

Šitaip supratus tautos užda
vinį, darosi aiškūs ir jos kul
tūriniai bei doriniai uždavi
niai. 

Kun. dr. V. J . 
Bagdanavičius 

ATIDUOK MAN DEŠIMT 
RUBLIŲ 

(Mirusiųjų prisiminimo 
dienos proga) 

(Lietuvių tautosaka) 

Seniau Durpiuose (Kupiškio 
v.) buvo toks Clivinskas ir gy
veno vienas ant kampo pas 
tokį Alekną. Apsirgo, pasišau
kė kunigą ir paskiau prieš 
mirtį padavė Aleknai 10 rub
lių (rusų pinigas), kad jam nu
mirus duotų pinigus pazva-
nams (kad paskambintų baž
nyčios varpais). Alekna buvo 
mėgėjas išgerti ir tuos pinigus 
tam pasinaudojo. Kai Clivins
kas numirė, jį palaidojo ka
pinėse be varpų skambinimo. 
Jis sau galvojo: „Dar čia duok 
pazvanus, o pinigų nėra, nie
kas nežinos, ar paliko pinigų, 
ar ne". Taip ir praėjo. Niekas 
nieko, visur tylu, nei lapė ne
lojo. Gal už kokio mėnesio, 
gryčioje naktimis pradėjo 
vaikščioti ir dūsauti. Kai tik 
visi suguls, žiburį užpus, taip 
ir vaikščioja. Pradėjo ieškoti, 
kur Alekna guli. Prieina prie 
lovos, trūkt — ar kaldrą (ant
klodę), ar kailinius nutrauks. 
Apsikloja, ir vėl nutraukia. 
Pradžioje galvojo, kad kokie 
išdykėliai pasislėpę. — „Ne-
dūkite, ko išdykaujate, eikite 
gulti!" —pasibara Alekna ir 
vėl gula. Tik sumerks blak
stienas, pradės snausti ir vėl 
antklodė žemėn. Ir taip kas
nakt, neleidžia miegoti. Ir su 
žiburiu ieškojo, ir patamsyje 
tykojo, bet nieko nerado. Ku
piškyje buvo toks kanaunin
kas, tai jis ir papasakojo jam 
tą įvykį. Kanauninkas nuėjo į 
bažnyčią, paėmė žvakę nuo al
toriaus ir padavė Aleknai: „Te, 
vakare guldamas pasistatyk 
gale kojų, uždek ir uždenk 
puodu, o kai tik nutrauks ant
klodę, tuoj atidaryk puodą ir 
klausk: „Kas tu esi ir ko nori"? 
Taip jis ir padarė. Kai nu
traukė antklodę, jis atidengė 
puodą. Žiūri — sėdi prie lovos 
kojos juodas katinas: „Ei, kas 
tu toks esi ir ko iš manęs no
ri"? — „Aš esu Cvilinskas. 
Atiduok man 10 rublių. Tol ta
vęs nepaleisiu, kol nesugrą
žinsi 10 rublių". Taip pasakęs 
išnyko. Jis vėl nuėjo pas ka
nauninką. Papasakojo įvykį ir 
prisipažino, kad pazvanų pini
gus pasiliko sau. Kanaunin
kas patarė pinigus atiduoti 
varpininkams, kad paskam
bintų už jo vėlę. Alekna taip ir 
padarė. Po varpų skambinimo, 
niekas kambaryje nebevaikš
čiojo ir galėjo ramiai miegoti. 
Šį įvykį pasakodavęs pats 
Alekna ir tvirtinęs tikrai taip 
buvus. (Pasakojo Morta Ma-
deikienė, 70 m. amžiaus iš 
Karklynės k., Kupiškio valsč. 
Užrašė Albinas Kriauza, 1938 
m.) 

Iš Dr. J . Balio archyvo 

MANO ŠUNEUUKAS 

Saulės gatvėje mes gyvena
me keturiese: aš, mama, tėtė 
ir mūsų šuo Tanga. Tanga yra 
laika. Laikų būna įvairių: suo
mių, karelų, švedų, norvegų, 
rusų, Vakarų Sibiro, Rytų Si
biro. Mano Tanga yra Vakarų 
Sibiro laika. Šių šunų labai 
sena kilmė. Jų tėvynė — Šiau
rės Uralas ir Vakarų Sibiras. 
Jų protėviai — vilkai. Šie šu
nys puikūs medžiokliai. Jie 
medžioja šernus, briedžius, 
sabalus, barsukus, lūšius, on
datras, bebrus, voveres, meš
kas. Pakenčia didžiulį šaltį ir 
badą, po kurio sugeba greitai 
atstatyti prarastas jėgas. Lai
kos labai vikrios, ištvermin
gos, savarankiškos. Jos žiau
rios, tuo pačiu ir kilnios. Jos 
labai myli laisvę, todėl jų ne
galima laikyti pririštų prie 
būdos, kaip kitų šunų. 

Nereikia galvoti, kad Tanga 
moteriškos giminės, jis pati
nas. Indėnų genties kiovų va
do vardas buvo Tanga, o ka
dangi man patinka indėnai, aš 
praminiau savo šunį Tanga. 

Tanga reto gražumo šuo. 
(Net daugelis žmonių yra jį 
pagyre „koks gražus šunelis"). 
Jo ūgis maždaug 54 centime
trai. Ausys patemptos, tri
kampio formos. Akys — tam
siai rudos, įkypos. Nosies ga
liukas juodas. Uodega susukta 
į žiedą ir priglausta prie šono. 
Žiemą Tanga užsiaugina di
džiulę baltą apykaklę, o pava
sarį pradeda labai šertis, todėl 
aš ir tėvai vaikščiojame aplipę 
šunies plaukais. Tangos kailis 
įvairiaspalvis: juodas, baltas, 
rudas, pilkas. 

Milda Arčikauskaitė, 
Vilnius 

(Bus daugiau) 

KIŠKELIAI Dl VELYKĖ 
(Velykų pasaka) 

(Pabaiga) 
Ypač buvo susirūpinęs Jone

lis, kuris gebėdavo tėvams pa
prieštarauti ir atvejais šiaip
jau paišdykauti. 

Elzytė nemėgo mokytis ir 
apskritai nemėgo bet kokio 
darbelio, ji taip ir žiūrėdavo, 
kad tik kas kitas ją visur pa-
slaugytų. Tad, nuo Verbų sek
madienio užgulė jos mažą širde
lę kažin koks gailus sunkumas. 

O nenuorama Petrelis apsi
sukdamas pešėsi ir kovėsi su 
savo bendraamžiais, lyg koks 
gaidys. Šitam priekabininkui 
jau kuris laikas sąžinė skau
džiai priekaištavo. 

Nagi Vincukas, tas mela
gėlis — ką jisai galvojo? Nors 
sakyti, jis niekam nesisakė, 
bet kiekvienas akylas tuojau 
pastebėjo, koks didis nykumas 
įsigalėjo dabar jojo krūtinėje. 

Visi jie — tie negerieji vai
kučiai, praleidę graužatyje ne
vieną naktelę — lyg susitarę 

• Legal ia i dar gal ima 
i irupinti „Sočiai security". 
E. Šumanas, tel . 1-708-720-
2661. (ak.) 

Atsimenu, nesykį man sakė 
mamaitė, 

Čia ne mūsų žemė, 
Bet aš lietuvaitė! 
O tėvelis sakė: „Mylėk tą 

kraštą, gerbk jo vėliavą, jo 
kalbą, jo papročius, kur mums 
lemta apsigyventi!" 

J u s t i n a Pronckutė 
Skaliiienė Trukdantiems jo poilsį Tigras parodo savo smailius dantukus. 

patys sau padarė kiečiausią 
įžadą: jei tik kiškeliai su savo 
margučiais šiais metais jų 
neaplenks — kad ir kažin kas 
bebūtų, jie tapsią visai pa
dorūs ir geri. 

Saulėtas, gražus ir šiltas 
išaušo Velykų rytas. Visų 
šventovių varpai visomis pu
sėmis buvo užgaudę, garsinda
mi Išganytojo prisikėlimą, kai 
miestų, kaimų ir laukų takais 
pasileido kiškiai, savo pinti
nėlėmis nešini. Iš viso ko buvo 
matyti, jog yra nusprendę ne
palikti neaplankytų nei vienų 
namų ir nė vienos lūšnelės, 
kur tik bent vienas vaikutis 
gyvena. 

„Linksmų Velykų!" — aukso 
dažais jie užrašinėjo prie kiek
vienų durų, padėdami čia pat 
ir po pintinėlę su gražiaisiais 
margučiais. 

Kas begalėtų apsakyti vaikų 
džiaugsmą! Jie ritinėjo gau
tuosius velykaičius; dar kartą 
savo širdelėse persvarstė vi
sus buvusiuosius savo pasiel
gimus ir tvirtai apsisprendė į 
senąsias klaidas daugiau ne-
beatkristi. 

Nė vieno iš žmonių nepas
tebėta, pro debesėlių tarpus, 
iš aukštojo savo dvaro žvelgė į 
vaikus geroji Velykė ir su 
jautria meile visiems jiems 
linkėjo: 

— Linksmų Velykų, vai
kučiai! Laisvės ir laimės jūsų 
namams ir jūsų Tėvynei!.. 

Vanda Frankienė 

GALVOSŪKIO NR, 141 
ATSAKYMAS 

Galvosūkyje aprašyti įvykiai 
buvo 1941 metais. 

GALVOSŪKIO NR. 143 
ATSAKYMAS 

Šį uždavinį galima išspręsti 
dviem būdais: I 236+236=472; 
II 286+286=572. 

GALVOSŪKIO NR. 144 
ATSAKYMAI 

1. Kurmis, 2. jautis, 3. kiš
kis, 4. vilkas, 5. asilas, 6. srai
gė, 7. gyvatė, 8. katė, 9. silkė, 
10. žuvis, 11. avis, 12. šuo. 

GALVOSŪKIO NR. 145 
ATSAKYMAI 

1. Žemaitijos didžiausias ir 
giliausias ežeras yra Plateliai. 
Jo ilgis 7 km, plotis 3 km, plo
tas 1205 ha. Vidutinis jo gylis 
10,44 m, bet giliausia vieta 46 
ar 48 metrai. (L.E. 15-36 ir 23-
97; B. Kviklio „Mūsų Lietuva", 
4:310, Boston, 1968.) 2. So
vietų teigimu, Lietuvos giliau
sias ežeras esąs Tauragnis. Jo 
giliausia vieta 60.5 m, o vidur
kis 18.7 m. Šis ežeras yra nuo 
Utenos į pietryčius už 15 km. 
O Lazdynų apskr. ežeras An
čia giliausioje vietoje turįs 26 
m, o vidurkis 9 m (M.L.T.E., 
3-504 ir 1-56, Vilnius, 1971). 
Išeivijos teigimu, Lietuvos gi
liausias ežeras yra Ančia. Jo 
gylis 108 m, o Tauragno gylis 
60 m (L.E. 15-37, Boston, 
1968). 3. Miss Pasaulio gra
žuolės yra renkamos nuo 1957 
metų. („Darbininkas" Nr. 36, 5 
psl., Brooklyn, 1996). 4. Vieno 
šimto metų slinktyje žemės 
šerdis pralenkė Žemės su
kimąsi vienu ketvirtadaliu Že
mės perimetro (U.S. News Re-
port, 9 psl., 1996.VII.29; E. 
Brit. 7-848, Chicago, 1968). 5. 
Minoro skambesys pasižymi 
liūdna, melancholiška nuotai
ka, pvz. akordas „la-do-mi". 
Mažoro skambesys pasižymi 
džiugia, žvalia nuotaika, pvz. 
akordas „do-mi-sol". 

i^Jis j-i» 


