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Izraelio ambasadorius Lietuvai 
netrukus baigs savo kadenciją 
Ryga-Vilaius, birželio 29 

d. (Elta) — Izraelio ambasada 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
Eltą informavo, jog kelis kar
tus viešai pareikštomis abe
jonėmis Lietuvos teisingumo 
sistema pagarsėjusio Izraelio 
ambasadoriaus Baltijos val
stybėms Oded Ben Hur kaden
cija baigiasi rugpjūčio pabai
goje. Atsisveikinęs su visų 
trijų Baltijos valstybių prezi
dentais, diplomatas išvyks, o 
laisvą jo vietą Rygoje užims 
kitas diplomatas. 

Būsimo ambasadoriaus pa
vardė kol kas neskelbiama. 

Ambasadoriumi Baltijos val
stybėms O. Ben Hur buvo pa
skirtas 1996 m. rudenį. Ski
riamuosius raštus tuometi
niam prezidentui Algirdui 
Brazauskui jis įteikė spalio 22 
dieną, pakeisdamas pirmąją 
Izraelio ambasadorę Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai Tova Herzl. 
„Už nuopelnus, stiprinant lie
tuvių ir žydų santykius bei 
Lietuvos ir Izraelio bendra
darbiavimą" ji buvo apdovano
ta Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino II laipsnio 
ordinu. 

O. Ben Hur ne kartą buvo 
sukėlęs Lietuvos politikų nei
giamą reakciją savo pasisaky
mais apie lietuvių teisingumą. 
1997 m. rudenį Vilniuje mi
nint žymaus mąstytojo Gaono 
Elijahu 200-ąsias mirties me
tines, Izraelio ambasadorius 
pareiškė, kad Lietava vengia 
teisti holokausto nusikalti
mais kaltinamus asmenis. 

Prieš savaitę žiniasklaida 

išplatino pranešimus apie tai, 
kad O. Ben Hur Lietuvą neva 
pavadino „rojumi nacistiniams 
nusikaltėliams". Nors vėliau 
ambasada neigė tokius ži-
niasklaidos pranešimus, pa
tikslindama ambasadoriaus 
kalbą, keli Lietuvos politikai 
pareiškė, kad oficialusis Vil
nius turėtų griežčiau reaguoti 
į Izraelio diplomato pasisaky
mus ir net tartis su žydų val
stybe dėl naujo ambasado
riaus paskyrimo. 

* „Susidomėjimas Lietu
vos istorya pagyvėja nuo 
Ben Huro akibrokštų", teigia 
„Lietuvos aidas" (06.29). Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro di
rektorė Dalia Kuodytė dien
raščiui sakė, kad „latvių ir es
tų istorikai mūsiškiams šiek 
tiek pavydi tokios didelės nau
jausių laikų istorinių duome
nų sankaupos vienoje vietoje. 
Tačiau nei latviams, nei es
tams netenka girdėti tiek prie
kaištų, kiek jų girdi lietuviai 
dėl žydų tautos genocido tyri
nėjimų". „Kažkokiu būdu mū
sų kaimynams pavyksta kon
fliktų išvengti, — kalbėjo D. 
Kuodytė. — Žinoma, čia turi 
įtakos ir tai, kad tuose kraš
tuose buvo mažesnė žydų ben
druomenė. Lietuva pateko ant 
smaigalio, nes čia gyveno 95 
proc. 'litvakų', kurių didelė da
lis čia žuvo, kita dalis išsi
sklaidė po pasaulį, besirūpin
dama artimųjų pagerbimu. 
Žydų tauta, matyt, turėjo di
desnės įtakos mūsų kraštui", 
rašo laikraštis. (Eiut 

Seimas leido lietuvių kariams 
vykti į Kosovą 

Vilnius, birželio 29 d. gaisrą Balkanuose". 
(BNS) — Seimas pritarė Lie
tuvos karių pasiuntimui į 
tarptautinę taikos užduotį Ko-
sove. 

35 Kauno jėgerių bataliono 
kariai tarnaus Lenkijos bata
liono sudėtyje JAV būryje. 
Užduotyje dalyvausiančių ka
rių pasirengimas atitinka 
amerikiečių žvalgų lygį. 

Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto pirmi
ninkas Algirdas Katkus pa
brėžė, kad kariai atrenkami 
savanoriškumo principu, ir 
jau dabar norinčiųjų vykti yra 
gerokai daugiau, negu reikia. 
Kai kurių opozicijos parlamen
tarų abejones A. Katkus 
sklaidė teiginiais, kad Lietu
vos kariai „siunčiami į labai 
kilnią misiją — užgesinti 

Anksčiau dėl Lietuvos karių 
siuntimo abejojusių socialde
mokratų atstovas Rimantas 
Dagys pareiškė supratęs, kad, 
nors dalyvavimas NATO vado
vaujamoje užduotyje kainuoja 
labai daug, „nesumokėjusi da
bar, Lietuva ateityje mokėtų 
dar daugiau". 

Lietuvių karių dalyvavimas 
operacijoje valstybei kainuos 
1-1.5 mln. litų. 

Tuo pačiu Seimo nutarimu 
pritarta ir 15 Lietuvos karo 
gydytoju perkėlimui iš Albani
jos į Kosovo provinciją. 
• Anksčiau pabėgėlius iš Kosovo 
Albanijoje gydžiusi tarptau
tinė humanitarinė medikų 
grupė dabar keliasi į karo nu
siaubtą regioną. 

Seimo pirmininkas gilinasi 
\ ūkininkų skundus 

Vilnius, birželio 29 d. (BNS) nas.. Ministras pastebėjo, jog 
— Lietuvos žemdirbiams pra
kalbus apie galimus visuoti
nius protestus, pirmadienį 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis priėmė Žemės 
ūkio ministrą Edvardą Make-
lį, vicepirmininką Joną Ramo
ną bei Žemaityos regiono ūki
ninkus, atvykusius pasikal
bėti apie pieno supirkimo pro
blemas. 

Pasak Seimo pirmininko 
atstovės spaudai, susitikime 
buvo kalbama apie Kaimo rė
mimo fondą. Ūkininkai minėjo 
padidėjusius pieno ir kitos že
mės ūkio produkcijos gamybos 
kaštus. 

Ministro E. Makelio teigi
mu, tik Žemaitijos regione su
sidarė padėtis, kai iš ūkininkų 
ne kasdien superkamas pie-

atsiradus galimybei tiekėjui 
pakartoti kokybės tyrimą, žy
miai daugiau pieno pripažįs
tama geresnės kokybės, nei iš 
pradžių nustato jo supirkėjai. 
Pasak E. Makelio, pieno per
dirbimo įmonės, padidinus 
valstybės finansinę paramą, 
padidino pajamas ir turi išties 
neblogą pelną, tačiau su tie
kėjais laiku neatsiskaito. 

Susitikime žemdirbiai 
skundėsi pieno perdirbėjų rei
kalavimu tiekėjams susimo
kėti už žaliavos pristatymą į 
pieno perdirbimo įmonę bei 
kokybės nustatymą. 

V. Landsbergio nuomone, 
įmonė, priėmusi pieną, jau yra 
savininkė, ir transportavimo 
bei kitas išlaidas turi įtraukti 
į savo gamybos kaštus. 

Nuotr.: (U kairės) Lietuvos ir Rusijos ministrai pirmininkai — Rolandas 
Paksas ir Sergej Stepaain — birželio 29 dieną susitiko Maskvoje. (Elu-EPA) 

Po penkerių metų — Lietuvos 
premjero vizitas Rusijoje 

Maskva, birželio 29 d. 
(BNS) — Rusijos premjeras 
Sergej Stepašin. antradienį 
Maskvoje sutikęs po penkerių 
metų pertraukos su oficialiu 
vizitu atvykusį Lietuvos vy
riausybės vadovą, pareiškė 
pasitenkinimą draugiškais 
abiejų kaimynių santykiais, 
kurie yra „kur kas labiau 
pažengę, nei, deja, su kitomis 
Baltijos kaimynėmis — Latvi
ja ir Estija". 

Rusijos vyriausybinės dele
gacijos narys, Sankt Peterbur
go gubernatorius Vladimir Ja-
kovlev Lietuvos ministrų kabi
neto vadovui Rolandui Paksui, 
kuris yra baigęs Sankt Peter
burgo civilinės aviacijos aka
demiją, padovanojo lakūno 
kepurę su šio miesto aviacijos 
mokyklos simbolika. 

Lietuvos ir Rusijos ministrai 
pirmininkai antradienį Mask
voje pasirašė pluoštą vyriau
sybinių susitarimų, kuriuos 
įvertino, kaip „preliudiją" to
lesniam dvišalių santykių vys
tymui. „Esu įsitikinęs, kad 
nuo šio momento mūsų gamin
tojams ir verslininkams tam 
tikrose srityse viskas eisis 
sklandžiau", žurnalistams po 
dokumentų pasirašymo sakė 
Rolandas Paksas. Lietuvos 
premjeras kalbėjo rusiškai. 

Rusijos premjeras judviejų 
susitikimą pavadino „rimtu 
proveržiu senų gerų draugų 
santykiuose" ir pabrėžė, kad 
Lietuva vykdo „konstrukty
viausią iš visų trijų Baltijos 
valstybių politiką Rusijos 
atžvilgiu". Jis pabrėžė rusa
kalbių teises Lietuvoje ir Lie
tuvos bendradarbiavimą su 
Rusijos Karaliaučiaus sritimi. 

Lietuvos ir Rusijos vyriausy
bių vadovai pasirašė bendrą 
pareiškimą dėl priemonių 
abiejų valstybių tarpusavio 
prekybai liberalizuoti, susita
rimą dėl dvigubo apmokestini
mo išvengimo, investicijų ap
saugos ir skatinimo, Lietuvos 
regionų ir Karaliaučiaus sri
ties ilgalaikio bendradarbiavi
mo, pensinio aprūpinimo ir 
laikinos darbinės veiklos. 

Rusijos valstybinio žuvi
ninkystės komiteto pirminin
kas Nikolaj Jermakov ir Lie
tuvos žemės ūkio ministras 
Edvardas Makelis pasirašė su
sitarimą dėl bendradarbiavi
mo žuvininkystės srityje. 

Užsienio reikalų vicemini
stras Jonas Rudalevičius ir 
Rusijos valstybinio aplinko
saugos komiteto pirmininkas 
Viktor Danilov-Daniljan pasi
rašė susitarimą dėl bendra
darbiavimo aplinkosaugos sri
tyje. J. Rudalevičius su Ru
sijos UR viceministru Vasilij 
Sredin dar pasirašė susita

rimą dėl turistinio bendradar
biavimo. 

Lietuvos vidaus reikalų mi
nistras Česlovas Blažys ir Ru
sijos vidaus reikalų ministro 
pirmasis pavaduotojas genero
las pulkininkas Valerij Fio-
dorov pasirašė ministerijų 
bendradarbiavimo protokolą 
2000-2001 metams. 

Rusija žars to pažadus dėl 
naftos tiekimo 

S. Stepašin priėmė R. Pakso 
pasiūlymą pradėti derybas dėl 
ilgalaikio rusiškos naftos tie
kimo Lietuvai. S. Stepašin 
žurnalistams pripažino, kad 
dujų ir naftos tiekUno proble
mos dabar yra pačios opiau
sios dviejų valstybių santy
kiuose. 

Lietuva, kuriai Rusijos naf
tos tiekimas šiemet buvo nu
trauktas jau du kartus, o Ru
sijos dujininkai keliskart gra
sino visiškai nutraukti dujų 
tiekimą, sudominta ilgalai
kėmis naftos ir dujų tiekimo 
garantijomis. 

Rusijos premjeras pranešė 
apie susitarimą su R. Paksu 
šias problemas išspręsti iki 

rudens. S. Stepašin manymu, 
iki to laiko tarpvyriausybinė 
Lietuvos ir Rusijos bendradar
biavimo komisija turėtų pa
rengti susitarimą dėl Rusijos 
naftos tiekimo Lietuvai. 

Abi šalys įsipareigojo ne
trukus pateikti savo parla
mentams tvirtinti sutartį dėl 
valstybinės sienos, kurią pasi
rašė prieš pusantrų metų, bet 
Rusijos vyriausybė ligšiol 
nepateikė jos Dūmai, manyda
ma, kad ji gali būti atmesta. 

Vilniaus bendradarbiaus 
su Maskva 

Vilniaus ir Maskvos merai 
antradienį pasirašė miestų 
bendradarbiavimo sutartį, pa
gal kurią, bendradarbiaus pre
kybos, kultūros, švietimo ir ki
tose srityse. 

Maskvos meras Jurij Luž-
kov patikino Vilniaus merą 
Juozą Imbrasą, kad Maskva 
gali sėkmingai bendradar
biauti tiek su visa Lietuva, 
tiek ir su jos sostine. J. 
Lužkov gyrė Lietuvą ir Vilnių 
už tolerantišką politiką rusa
kalbių gyventojų atžvilgiu, 
taip pat gražiai kalbėjo apie 
Maskvos pasiryžimą pirkti iš 
Lietuvos dvigubai daugiau 
mėsos produktų (dabar perka
ma 25,000 tonų per metus). 
Jis žadėjo padėti plėsti Mask
voje esančią mokyklą, kurioje 
mokoma ir lietuvių kalbos. 
Tačiau tai įvyks tik tada, kai 
Vilniuje bus išspręstas Mstis
lavo Dobužinskio mokyklos 
klausimas. Maskvos merija 
Lietuvos atstovams reikliai 
siūlė M. Dobužinskio moky
kloje steigti rusų kultūros 
centrą. 

Baigdamas savo pirmąjį vi
zitą į užsienio valstybę, R. 
Paksas apsilankė Lietuvos 
ambasadoje Rusijoje. Prem
jerą vizito metu lydėjo keturi 
ministrai — užsienio ir vidaus 
reikalų, ūkio bei žemės ūkio. 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas Arvydas Vidžiūnas, keli 
Seimo nariai — iš viso apie 20 
pareigūnų. 

Rusija neprivalėjo pranešti apie 
karines pratybas 

Vilnius, birželio 29 d 
(BNS) — Rusija pareiškė, jog 
nebuvo būtina iš anksto 
pranešti kaimynams apie 
praėjusios savaites karines 
pratybas, nes jose dalyvavo 
mažiau karių, nei nustatyta 
tarptautiniuose reikalavi
muose, kai tokią informaciją 
suteikti privalu. 

„Bendras Rusijos Federaci
jos karinių dalinių, dalyvavu
sių mokymuose Vakarai 99', 
skaičius yra toli nuo ribos, 
kurią nustato 1994 metų Vie
nos dokumentas", teigiama 
Rusijos ambasados Vilniuje 
pranešime spaudai. 

Pranešimas paskelbtas, atsi
liepiant į Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos anksčiau 
pareikštą viltį, kad „Rusija 
ateityje laikysis V ienos doku
mento reikalavimų prieš 42 
dienas informuoti kaimynines 
šalis, jei pratybose dalyvauja 
daugiau kaip 9 tūkstančiai 
karių". 

Lietuvos URM prieš porą sa
vaičių taip priekaištavo Rusi
jai už tai, kad ji iš anksto ofi
cialiai nepaneše jos apie pa
šonėje surengtas karines pra
tybas. 

Pasak Lietuvos URM, iš
ankstinis informavimas būtų 
buvęs geros vanos ir pasi
tikėjimo skatinimo ženklas. 

Birželio 21-26 d Rusija Bal
tijos jūroje ir sausumoje su

rengė trijų karinių apygardų 
mokymus „Vakarai 99", ku
riuose tikrintas dalinių pasi
rengimas atremti ataką iš 
Vakarų bei atkurti Rusijos te
ritorinį vientisumą. 

* Didelę gamtosauginin
ko patirti turintis preziden
tas Valdas Adamkus kartu su 
Lietuvos ir dar dešimties vals
tybių mokslininkais globos 
NATO finansuojamą ekologi
nę programą Lietuvoje. Nu
matoma, kad iki 2002 m. vyks 
parengiamieji darbai progra
mai įgyvendinti — sudaromi 
konkretūs veiklos planai, per
kama speciali aparatūra*. Eita 

Keičiasi užsieniečių teisinė 
padėtis Lietuvoje 

Vilnius, birželio 29 d. 
(Elta) — Liepos 1 dieną Lietu
voje pradės veikti naujasis 
Užsieniečių teisinės padėties 
įstatymas, pakeisiantis nuo 
1991 m. galiojusį sovietinės 
dvasios pirmtaką. 

Kaip sakė Migracijos depar
tamento direktorius Alaman-
tas Gavėnas, naujasis įstaty
mas supaprastina asmenų ju
dėjimą pagal Europos Sąjun
gos (ES) reikalavimus ir kartu 
padeda ginti Lietuvos suvere
nitetą. Užsieniečių buvimas 
Lietuvoje bus geriau prižiūri
mas, bet iš kitos pusės — įs
tatymų nepažeidžiantys sve
timšaliai įgaus daugiau teisių. 
Įsigaliojus įstatymui, bus nai
kinamos specialiosios vizos, 
kurias pakeis laikinieji leidi
mai gyventi Lietuvoje. Sėk
mingai prasitęsę tokius leidi
mus, užsieniečiai galės siekti 
nuolatinių gyventojų statuso. 

Migracijos tarnybos žada 
nebetoleruoti netikrų santuo
kų. Su Lietuvos gyventoju su
situokęs užsienietis iš karto 
nebegaus leidimo nuolat gy
venti Lietuvoje, kaip būdavo 
iki šiol. Tik 5 metus pragyve
nęs su laikinuoju leidimu, jis 
galės prašyti nuolatinio. Tuo 
tarpu migracijos tarnybų pa
reigūnai per šį laikotarpį ga
lės tikrinti, ar užsienietis tik
rai gyvena kartu su Lietuvos 
piliečiu ir turi bendra ūkį. 

Migracijos departamente 
duomenimis, šiuo metu Lietu
voje yra per 25,000 nuolat gy
venančių užsieniečių. J šį skai
čių įeina ir asmenys, neturin
tys jokios kitos valstybės pilie
tybės. 

Kartu su naujuoju Užsie
niečių teisines padėties įstaty
mu įsigalios naujos Užsienie
čių, kuriems draudžiama at
vykti į Lietuvos Respubliką, 
sąrašo sudarymo ir naudojimo 
taisyklės. * 

Pasak A. Gavėno, toks są
rašas yra sudaromas jau kele
tą metų, tačiau jo sudarymo 
principai tik šiek tiek pasi
keis. Duomenis apie užsienie
čius, kurie gali būti nepagei
daujami Lietuvoje, turi teisę 
pateikti Pasienio policijos, Po
licijos bei Valstybės saugumo 
departamentai, Užsienio rei
kalų ministerijos Konsulinis 
departamentas ir Migracijos 
departamentas, kuris kartu 
yra šio sąrašo tvarkytojas. 

Kiek ir kokių nepageidau
jamų asmenų Lietuva įrašė į 
savo Juodąjį sąrašą", niekur 
neskelbiama. Tai — valstvbės 
paslaptis. Tačiau ateityje, pa
sak A. Gavėno, žadama nau
doti kai kuriose ES valstybėse 
taikoma praktiką, kai asme
nims suteikiama teisė žinoti, 
ar jie yra kokiame nors .juo
dajame sąraše". 

Būsimasis kariuomenės vadas — 
jau Lietuvos pulkininkas 

Vilnius, birželio 29 d. 
(Elta) — Ką tik įgijęs lietuviš
ką karinį laipsnį, ligšiolinis 
krašto apsaugos viceministras 
Jonas Kronkaitis jau turi nau
jutelaitę Lietuvos karininko 
uniformą ir šią savaitę oficia
liai pradės eiti kariuomenes 
vado pareigas. 

„Nuo šiandien aš — Lietu
vos pulkininkas", antradienį 
sakė naujasis karininkas. Be
veik 30 metų JAV ginkluoto
siose pajėgose tarnavęs ir 
Vietnamo kare dalyvavęs 64 
metų karo technikos specialis
tas J. Kronkaitis iki šiol turėjo 
tik Amerikos atsargos pulki
ninko laipsnį. 

Pagal Krašto apsaugos sis
temos organizavimo ir karo 
tarnybos įstatymą, Lietuvos 
piliečiui, turinčiam kitos vals
tybės kariuomenes atsargos 
karininko laipsnį ir priima
mam į profesinę karo tarnybą, 
karinis laipsnis suteikiamas 
atsižvelgiant į krašto apsau
gos ministro paskirtos pata
riamosios komisijos išvadas ir 
rekomendacijas. 

Ši komisija įvertino JAV ir 
Lietuvos pilietybę turinčio J. 

Antradienį Vilniuje staigiai pradėjusi siausti smarki liūtis su kruša ir 
perkūnija kai kur užliejo gatves ir sustabdė eismą, šniokščiančio vandens 
srautai visiškai užtvindė Vilkpėdės kelio žiedą, sustabdė eismą iš Kauno 
Laimei, nukentėjusių nebuvo. 

Nuotr . : Žygimanto. Arsenalo ir T. Vrublevskio gatvių sankryžoje vai
ruotojui audros pabaigos teko laukti an t savo automobilio stogo <F.iu> 

Kronkaičio karinę patirtį, at
sižvelgė i sveikatos patikrini
mo rezultatus ir pritarė tam, 
kad būsimasis kariuomenės 
vadas įgytų Lietuvos kariuo
menės pulkininko laipsnį. 

Artėjant naujojo darbo pra
džiai, pulkininkas J. Kronkai
tis prisipažino nesąs pakanka
mai įsigilinęs į Lietuvos ka
riuomenės reikalus. Todėl jis 
žada pirmiausia " sušaukti 
aukščiausio rango karininkus, 
kad jie smulkiai supažindintų 
su padėtimi kariuomenėje. 

Jis teigė nežadąs imtis 
griežtų ir skubių pertvarkų 
dabartinėje savo komandoje. 

Lietuvoje didėja b« dar
bių, turinčių nepakl?'.; 
darbo rinkoje profesijas: be
veik kas antras jų turi profesi
nį išsilavinimą. Pastebima, jog 
vis paklausesnėmis tampa 
aukštojo išsilavinimo suteik
tai specialybės, išlieka aukš
tos kvalifikacijos specialistų 
— gydytojų, teisininkų, užsie
nio kalbų mokytojų, policijos 
inspektorių — poreikis, ypač 
rajonuose. iBkai 

KALENDORIUS* 
Birželio 30 d. Pirmieji Romos 

Bažnyčios kankiniai; Adėte, Emili
ja. Liucina, Norvile. Otonas. Skai-
d.-H. Tautginas 1920 m. Maskvoje 
pasirašyta Lietuvos ir RTFSR su
tartis del tremtiniu gražinimo 

Liepos 1 d.: M Junipero Ser-
ra. Gandrutis. Julijus, Julius, Lie
pa. Tautrimas. Tautrimc 

/ 
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LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ 

NUOSTATAI 

» 

III. LSS VADOVYBĖS 
RINKIMŲ EIGA 

11. LSS Tarybos pirmijai 
paskelbus LSS vadovybės rin
kimų KVIESLĮ, žemiau išvar
dintos vadovybės rinkimų pre
zidiumui pristato: 

A. LSS Tarybos Pirmija — 
LSS vadovybės narių ir rajonų 
vadams priklausančiųjų sąra
šus; 

B. Seserijos, Brolijos ir ASS 
vadijos: 

a) savo vadijos narių sąrašą; 
b) joms priklausomų padali

nių bei vienetų narių, turinčių 
teis? balsuoti savo šakoje, są
rašus. Tai yra: tuntų, vietinin-
kijų ir ASS skyrių sąrašus, bei 
registruotų skautininkų,-ių, 
turinčių teisė balsuoti, sąra
šus. 

12. LSS Vadovybės rinkimų 
prezidiumas pasiunčia regist
racijos lapus ir kitą informa
ciją, pagal straipsnius 11A ir 
11B, vienetų pristatytiems Są
jungos nariams. Sąjungos na
riai (bent 18 m. ir išbuvę na
riais bent 2 paskutinius me
tus) registruojasi LSS Vado
vybės rinkimų prezidiume ir 
pasiunčia aiškiai užpildytą 
balsavimo mandatą su žinio
mis: 

— vyresniškumo laipsnis, 
vardas, pavardė, adresas, am
žius; 

— pažymi, kurios šakos su
eigoje dalyvauja ir pagal kokią 
teise; 

13. LSS Vadovybės rinkimų 
dalyvių teisėtumui nustatyti: 

a) Vadovybės rinkimų man
datų komisija biuletenyje skel
bia užsiregistravusiųjų sąra
šus, pažymėdama, kurioje su
eigoje dalyvis,-ė prašo teisės 
balsuoti, 

b) trijų savaičių laikotarpy
je, po šių sąrašų paskelbimo, 
LSS Tarybos Pirmija, Seseri
jos, Brolijos ir ASS vadijos 
peržiūri dalyvių sąrašą ir atk
reipia mandatų komisijos dė
mesį į netikslumus. 

c) Vadovybės rinkimų prezi
diumas, mandatų komisijai 
rekomenduojant, patikslina 
pradinį užsiregistravusių są
rašą ir teisėtų vadovybės rin
kimų dalyvių galutinį sąrašą 
skelbia sekančiame biulete
nyje. 

14. Pradinį dalyvių sąrašą 
sudarant, kiekvienam pripa
žintam LSS vadovybės rin
kimų dalyviui yra paskiria
mas registracijos eilės nr., 
kurį dalyvis (susirašinėdamas 
su vadovybės rinkimų prezi
diumu ir balsuodamas) rašo 
prie savo pavardės. 

IV. LSS VADOVYBĖS 
RINKIMŲ 

PREZIDIUMAS 

15. LSS Vadovybės rinki
mams vadovauja prezidiumo 
pirmininkas su kviestais pre
zidiumo nariais. 

16. LSS Vadovybes rinkimų 
prezidiumas: 

a) skelbia LSS vadovybės 
pranešimus, 

b) registruoja vadovybes rin
kimų dalyvius, 

c) priima vadovybes rinkimų 
dalyvių pasisakymus bei siū
lymus, 

d) skelbia kandidatų sąra
šus, 

ej praveda pateiktu siūlymų 

ir LSS vadovybės rinkimų bal
savimus, 

f) skelbia balsavimo duome
nis, 

g) paruošia vadovybės rin
kimų apyskaitas, sutvarko by
las ir atitinkamai perduoda, 

h) kviečia pirmąjį naujosios 
Tarybos narių posėdį Tarybos 
pirmininkui rinkti, 

i) kviečia pirmuosius naujojo 
LSS Garbės teismo ir naujo
sios LSS Kontrolės komisijos 
narių posėdžius jų pirminin
kams rinkti. 

17. Vadovybės rinkimų pre
zidiumo būstinė yra prezidiu
mo pirmininko gyvenamojoje 
vietoje; jo adresas yra oficialus 
prezidiumo adresas. Atski
riems reikalams Vadovybės 
rinkimų prezidiumas gali nu
rodyti ir kitus adresus. 

v 

FU. v.s. Edmundas Korzonas 

SVEIKINAM V.S. FIL. EDMUNDĄ 
KORZONĄ 

V. VADOVYBES 
RINKIMŲ KOMISIJOS 

18. Sudaromos šios vado
vybės rinkimų komisijos: 

a) Mandatų komisija — su
daryti vadovybės rinkimų da
lyvių sąrašus. 

b) Nutarimų komisija — su
rinkti vadovybės rinkimų da
lyvių pasisakymus, paruošti 
svarbesnius pasiūlymus balsa
vimui. 

c) Balsų skaičiavimo komisi
ja — suskaičiuoti balsus, su
vesti balsavimų duomenis ir 
surašyti balsų skaičiavimo ak
tus. 

19. Komisijų pirmininkus 
kviečia vadovybės rinkimų 
prezidiumo pirmininkas. Kiek
viena komisija sudaroma iš 3-
5 narių. Komisijų narius kvie
čia komisijų pirmininkai. 

20. Komisijų veikimą koor
dinuoja prezidiumo pirminin
kas. 

VI. VADOVYBĖS 
RINKIMŲ SIŪLYMAI 

LSS TARYBAI 

21. Nutarimų komisijos pa
ruošti ir vadovybės rinkimų 
prezidiumo peržiūrėti siūlymų 
projektai pateikiami vadovy
bės rinkimų dalyvių balsavi
mui. 

22. Visais klausimais vado
vybės rinkimų siūlymus gali 
pateikti kiekvienas vadovybės 
rinkimų dalyvis. 

23. a) Vadovybės rinkimų 
dalyvių siūlymus organizaci
niais klausimais prezidiumas 
perduoda naujai LSS Tarybai. 

b) Vadovybės rinkimų refe
rendumo prasme klausimus 
nutarti pateikia LSS Tarybos 
Pirmija ir tie klausimai per
duodami Tarybai. 

24. LSS Taryba vadovybės 
rinkimų priimtus siūlymus 
svarsto pirmuosiuose LSS Ta
rybos posėdžiuose. 

(Bus daugiau) 

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO RENGINIAI 

1999 METAIS 

Biržel io 30 — l i epos 5 d. 
„ASS *99" vasaros stovykla 
Los Angeles, CA. 

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

Šių metų liepos mėn. 1 d. 
v.s. Edmundas Korzonas 
švenčia garbaus 90-ties metų 
amžiaus sukaktį. Šia proga, 
sūnaus ir dukros šeimos ruo
šia jam gimtadienio šventę, 
bet norisi šį ilgametį ir ne
pailstantį skautų veikėją pri
statyti ir paminėti šiek tiek 
plačiau. 

1927 m. v.s. fil. Edmundas 
Korzonas baigė Vysk. M. Va
lančiaus gimnaziją Telšiuose 
ir 1931 m. Vytauto Didžiojo 
universitete teisės fakultetą. 
Nuo 1934 m. ėjo teisėjo parei
gas Jurbarke ir Kaune, o 1939 
m. suorganizavo naujai stei
giamą Vilniaus apylinkės teis
mą, kuriame dirbo iki Sovietų 
okupacijos. 

J skautų organizaciją v.s. fil. 
Korzonas įsijungė 1921;' "m. 
Telšiuose, kur 1926 m. įsteigė 
jūrų skautus. 1937-1939' m. 
Jurbarke vykdė skautų vieti
ninko pareigas. Karo metu 
pasitraukęs Vokietijon, i£46 
m. Landshude įsteigė lietuvių 

skautų draugovę, kuri vėliau 
išaugo į mišrų tuntą. Atvykęs 
Amerikon ir gyvendamas Či
kagoj, 1958-1961 m. kadenci
joje buvo Lietuvių Skautų są
jungos pirmijos pirmininkas. 
1973-1975 m. ir vėliau 1990-
1993 m. vykdė Akademinio 
Skautų sąjūdžio Vadijos pir
mininko pareigas, daugelįme-
tų buvo Lietuvių Skautų-.są
jungos Tarybos narys ir bent 
keletą kartų Garbės teismo 
pirmininkas. \ .>-

Šiuo mė\u v.s. fil. Korzenąs 
yra Vydūno fondo, kurio- įre-
gistravimę: reikalais prieš 
daugelį mėtų jam teko rūpin
tis, Tarybos narys. 

Sveikiname v.s. fil. Edmun
dą Korzoną šio garbingo jo 
amžiaus proga, džiaugiamės 
ir didžiuojamės jo labai plačia 
veikla Lietuvių Skautų sąjun
goje, linkėdami ateityje dar 
daug darbingų ir našių metų 
Dievo, Tėvynės ir Artimo tar
nyboje. Ą \ 

s.fil. R. R. 
iii. 

LSS SKAUČIŲ SESERIJAI 
Mielos sesės, " 

Spal io 15 — 17 d. 
važiavimas Čikagoje. 

Sveikinu visas ne tik pava
sario, bet ir vasaros sulaukus. 
Sueigos pasibaigė, bet skau
tiški darbai tik įpusėję. Ateina 
laikas vasaros stovykloms. 
Jaučiu, kad šių metų stovyk
los bus smagios ir, tikriausiai, 
kiekviena stovykla susilauks 
svečių iš kitų vietovių. Kiek 
teko girdėti, užmegztos pažin
tys VIII Tautinėje stovykloje, 
sutrauks naujus draugus ir 
drauges vėl susiburti šią va
sarą gamtoje. 

ŠIŲ METŲ VASAROS 
STOVYKLOS 

Birželio 30 - liepos 5 d. — 
ASS stovykla Los Angeles, Ca-
lifornia; 

Ramiojo Vandenyno rajono 
stovykla. 

Liepos 20 - 27 d. — „Gin
taro" ir „Ąžuolo" vadovių ir va
dovų mokyklų stovykla Rako 
stovyklavietėje, Custer, MI. 

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

Rugpjūčio 1 - 15 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje prie Toronto. 

Rugpjūčio 15 - 22 d. — At
lanto rajono stovykla Carap 
Resolute, Bolton, MA. Jeigu 
jūsų vienetų sesės norėtų šio
se stovyklose dalyvauti, pra
šau susisiekti su tų vietovių 
vadovais iš anksto. 

LSS SESERIJOS 
VADUOS POSĖDIS 

Balandžio mėn. Čikagoje vy-
ASS su- ko Seserijos ir Brolijos vadijų 

posėdžiai. Posėdžiai praėjo la

bai darbingai ir sesės išsi
skirstė piblos naujų idėjų" ir 
užsibrėltąLdarbų, kad padėti 
sesėms įgyvendinti skautiškas 
programas: bei pateikti vado
vėms naujų minčių. Prieš pra
dedant ateinančių metų suei
gas, pateiksime jums naujos 
medžiagos: Bandysime tą me
džiagą pateikti jums lietuvių 
ir anglų kalbomis, kad visos 
sesės galėtų ją vartoti. Iš at
stovių pranešimų matyti, kad 
Seserijos vienetai gerame sto
vyje, gražiai veikia. Nors vi
suomet trūksta vadovių, bet 
vis atsiranda sesių, kurios su
pranta šią pareigą ir grį*ta į 
vadovių eiles. Visuose viene
tuose yra didelis paukštyčių 
prieauglis, tai mus visas džiu
gina. Seserija auga ir dar ilgai 
gyvuos. Vienuose vienetuose 
reikia sueigas vesti jau abejo
mis kalbomis. Australijos se
sės išvertė skaučių programą į 
anglų kalbą ir sueigas veda 
lietuviškai ir angliškai. Prirei
kus, bandysime tai padaryti ir 
kitoms šakoms. 

NARIO MOKESTIS 
Seserijos iždininkė pranešė, 

kad dar keli vienetai neat
siuntė nario mokesčio. Būti-
na tai padaryti, nedelsiant. 
Jei nario mokestis nesumo
kėtas, vieneto sesės nėra re
gistruotos LSS narės. Labai 
svarbu tai sutvarkyti prieš va
saros stovyklas. Taip pat, šie 
metai yra rinkimų metai. Se
sės nesumokėjusios nario mo
kesčio negalės dalyvauti rin
kimuose. 

PRISTATYMAI 
PAKĖLIMAMS 

Lapkričio men. dar toli, bet 

LIETUVOJE 
PASAULIO SKAUTŲ 
VADOVAS LANKĖSI 
PAJŪRYJE UI KAUNE 

Tęsiasi Pasaulio skautų or
ganizacijos vadovo Jacųues 
Moreillon vizitas Lietuvoje. 
Sekmadienį garbusis svečias 
ir Europos regiono „Jaunimo 
programos" direktorė Jacąue-
line Collier lankėsi Klaipė
doje, Palangoje ir Kaune. 

Uostamiestyje garbusis sve
čias susitiko su Klaipėdos aps
krities viršininku Laisvūnu 
Kavaliausku. J. Moreillon pri
statyta Klaipėdos miesto plėt
ros strategija, jaunimo padėtis 
mieste. Savo ruožtu svečiai 
supažindino Klaipėdos apskri
ties administraciją su pagrin
diniais skautų veiklos princi
pais, jų teigiama įtaka visuo
menei. Susitikimo metu aptar
ta dabartinė skautų padėtis 
Klaipėdoje, galima jų veiklos 
plėtra. 

Po pietų svečiai lankėsi Pa
langos „Skautų slėnyje* — 
Lietuvos skautams reikšmin
goje vietoje. Lygiai prieš 66 
metus, 1933-aisiais, šioje vie
toje, netoli Birutės kalno su
rengtoje skautų stovykloje da
lyvavo, tuometinis Lietuvos 
prezidentas Antanas Smetona 
ir pasaulio skautų įkūrėjas 
lordas Robert Baden-Powell 
su žmona. Tuomet buvo ati
dengtas paminklinis akmuo 
vizitui paminėti. Dabartinis 
pasaulio skautų vadovas J. 
Moreillon pasirašė ant pa
minklinio akmens. 

Grįždama į Vilnių, skautų 
delegacija Kaune susitiko su 
arkivyskupu Sigitu Tamke-
vičiumi. Vyko pokalbis apie re
ligijos svarbą skautybeje ir 
dvasininkijos pagalbą religi
nei Lietuvos skautų veiklai. 
Už pagalbą atkuriant Lietu
vos skautų organizaciją Kau
no arkivyskupui įteiktas skau
tiškas garbės ženklas. 

(Elta) 

laikas galvoti apie užsitarna
vusių sesių pakėlimus į vyres
niškumo laipsnius. Prašau tai 
sutvarkyti iš anksto, nes labai 
dažnai pristatymai ateina, kai 
jau esu išsiuntusi pristatymus 
balsavimui Seserijos vadijos 
narėms. Kiekviena atstovė ir 
vienetų vadovė yra gavusi pa
pildomai naujų pristatymo la
pų. Dar vis gauname pristaty
mus surašytus ant praėjusios 
kadencijos lapų. Sesės, jau 
trys metai praėjo kai dirba da
bartinė vadija. Labai netvar
kingai atrodys Seserijos kny
gos, be to, turime laikytis 
tvarkos. Jums pasiųstus pri
statymo lapus prašau pasi
dauginti ir vartoti. Taip pat, 
siunčiu žinių lapus. Prašau vi
sas seses juos užpildyti ir man 
kuo greičiausiai grąžinti. Bū
siu dėkinga. 

INTERNET 

Jau keli metai LSS turi savo 
WEB page www.skautai.com 
Seserijos skyrių labai puikiai 
tvarko v.s. fil. Amanda Mulio-
lienė. Tai yra puiki vieta, kur 
galime kuo greičiausiai pasi
dalinti savo vieneto žiniomis, 
sužinoti kas kur vyksta, per
skaityti skautišką spaudą. Se
sė Amanda labai prašo visų 
sesių ir vienetų vadovių at
siųsti jai nuotraukų, aprašy
mų ir visokių žinių iš jūsų vie
tovių. Ji mielai viską sudės į 
WEB page. Taigi laukiame!!! 

e-mail Dalis mūsų turime 
namuose e-mail. Tai greičiau
sias susisiekimo būdas. Čia 
surašau turimus e-mail adre
sus. Sesių, kurių e-mail adre
sus neįdėjau, prašau, man 
praneškite ir aš pasidalinsiu 
su kitomis. 

Marytė Utz — 
MJUTZ@Juno.com 

Amanda Muliol ienė — am 
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VYRIAUSYBĖS 
KANCLERĖ SUSITIKO 

S U SKAUTŲ ATSTOVAIS 

Parama jaunimo organizaci
joms yra bendra ilgalaikės 
valstybinės jaunimo politikos 
dalis, kurią vykdyti yra kiek
vienos vyriausybės prieder
mė, pareiškė vyriausybės kan-
clerė Dalia Kutraitė-Giedrai
tienė. 

Kanclerė kalbėjo pirmadie
nį, birželio 28 d., Vilniuje įvy
kusiame susitikime su Pasau
lio skautų organizacijos ir Lie
tuvos skautijos vadovais. 

Pasaulio skautų organizaci
jos generalinis sekretorius 
Jacques Moreillon pasidžiaugė 
gausėjančia Lietuvos akautija, 
kuri per atgimimą „sugebėjo 
išsaugoti ugnį, o ne pelenus". 

Svečias taip pat supažindino 
susitikimo dalyvius su orga
nizacijos struktūra, jos tiks
lais, principais bei veikimo bū
dais, pranešė vyriausybės 
spaudos tarnyba. 

BNS 

Laima Rupinskienė — 
rupinskaa@earthlink.net 
Dal ia Sode ik ienė — 
dsodis@aol.com* 
Gloria Adomaitienė — 

Agiglo@aol.com 
Laima Kiliulienė — 
KTLIULIS@MASSED.NET 
Aldona Lingertaitienė — 

ALINGERTAT@AOL.COM 
Irena Markevičienė — 

rRENEMARK@AOL.COM 
Birutė Banait ienė — 
BIRUTE.BANAITIS9AIG.COM 
Danutė Mažeikienė — 

dmazeika@yahoo.com 
Vilija KUmienė -

vn4893@apk.net 
GiUnda Matonienė — 
gilkaz@woridnet.att.net 
Rūta ir kun. Algimantą* 

Žilinskai — 
ZrLINSK@IBM.NET 
Nijolė Keranaunkaitė Ir 

kun . Gediminas Kijauakai 
— GKIJAUSKAS9A0L.COM 

Zita Rahbar -
zic@ix.netcom.com 

Albinas Sekas — 
albinas@earthlink.net 
Rimantas Griikel is — 

LIE2VA@AOL.COM 
Danutė Pencyls i tė — 

dana.r.pencyla@uioiiaanto.com 
Eugenija Bacevič ienė — 

baceviciu8@uol.com.br 
Vida Gasperienė — 

v.gasperas@prima.net' 

MES LIŪDIME 

Birželio pradžioje Čikagoje 
iš mūsų tarpo išsiskyrė s. Al
dona Palukaitienė. Sesė Aldo
na pasižymėjo kaip labai pa
reiginga, darbšti vadovė, ji su
rengė daug suvažiavimų, mi
nėjimų ir įvairių skautiškų 
bei bendrai lietuviškų rengi
nių. Sesė Aldona buvo ilga
metė Čikagos skautininkui 

BJOBCa DBCKBRį DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
dptomu, sstuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami aUoauftai punktuaEai. 
Susitarimui (katoėti angptkai) 

Tei. 708-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0625 C M Ava.. Htetory Hite, H. 
TsL (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9065 S.Roberts Rd, Hckory Hls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD., S.C. 
Specialybė - Vidaus Kgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sts 5 ir 6 

CNcaoo, IL 60638 
T*J.773-229-»966 

Valandoa pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

ARAS 2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAmS,O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Surte 310 

NapervtJe. IL 60563 
Tel (830) 827-0090 
3825 Highlend Ave., 
Tower1.Surt*3C 

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

DR. PETRAS V.K1S1EUUS 
INKSTU, P0SL6S IR PROSTATOS 

gytTyttmt ow <7Wurgqa 
172 ScNtet St, Elmhuret, IL 60126 

630-941-2609 
Veatandoc pagal •uMarinh*, 

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
reVtonr* American Acadevny of 

FtnvtyPtMctfcs 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

9»W.»1StAve. (219)947-6279 
Hstart.* 463*2 FSK (219)947-6239 
NUOUĖ STANKEViaOTČ, M.D. 
Boerd CattMed, Intemal Medeine 

Valandos jOsu patogumui 
taiaaaV* efįeasl m m mk * * ' n i JMmm 

3fl.Sou6l 
UnusfSBnnezaCtsCeffomfcAve. 

CMoeSB.IL 60629 
Tel. 773471-7879 

draugovės draugininke. Nuo
širdžiai užjaučiame jos sūnus, 
vyrą, seserį ir brolį bei jų šeimas. 

Reiškiame nuoširdžią užuo
jautą v.s. Meilei Mickienei, 
Pirmijos sekretorei, netekus 
brangios mamytės. 

Linksmų stovyklų linkiu vi
soms sesėms ir vadovėms! 

Budėdama! 
v.s. Rita Penčyl ienė 

LSSS Seserijos Vyriausia 
>kautininkė 
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mailto:zic@ix.netcom.com
mailto:albinas@earthlink.net
mailto:LIE2VA@AOL.COM
mailto:dana.r.pencyla@uioiiaanto.com
mailto:baceviciu8@uol.com.br
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LIETUVOS 
TŪKSTANTMETIS IR 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
PROF. EDVARDAS GUDAVIČIUS 

Pasaulis gyvena labiausiai 
paplitusios metų skaičiavimo 
sistemos dutūkstantinės su
kakties išvakarėse. Liko ma
žiau kaip 300 dienų iki jubilie
jinių metų pradžios. Lietuvai 
liko 10 metų iki jos tūkstant
mečio jubiliejaus. Rusija savo 
tūkstantmetį šventė 1862. 
Vengrija — 1896, Lenkija — 
1966 metais. Vardijant vien 
datas, Lietuva ne tiek jau 
daug nuo šių valstybių atsilie
ka, tačiau skiriasi pats datų 
turinys. Visos minėtos tautos 
tuo metu šventė ir savo valsty
bingumo tūkstantmetį. Lietu
vos valstybingumui kaip tik 
kažkuriais šio dešimtmečio 
metais sukanka, ar jau ir su
kako, tik trys tūkstantmečio 
ketvirčiai. Svarbiausia tačiau 
ne tai. Bent jau lenkai ir rusai 
savo tūkstantmetį minėjo, sie
dami jį su turimu valstybingu
mu (vengrai pretendavo į per 
ansktyvą chronologiją). Lietu
voje 1009 m. valstybės dar ne
buvo. 

Vėlavimo žymė, neretai ap-
temdydama mūsų praeitį, pri
mena save ir šiandien. Tačiau 
ar daug tautų gali pasakyti, 
kad tokios žymės nebuvo jų is
torijoje? Ir pati istorija, pasau
lio istorija, jeigu ji nori būti 
žmonių mokytoja, turi pripa
žinti, kad ji gali nurodyti tik 
labai nelengvą žmonijos nuei
tą kelią. Iš nieko niekas ir ne-
sidaro, gyvenimas nieko ne
duoda veltui. Kuo labiau žmo
gus išsivaduoja iš gamtos, tuo 
daugiau jis tą gamtą niokoja, 
kirsdamas šaką, ant kurios sė
di. Bet patys žmonės yra gam
tos dalis ir santykiai tarp jų 
nužymėti tuo pačiu gamtos 
dfeshiu — būtinybe išlikti. Ši 
būtinybė kreipia kiekvieno 
žmogaus biografiją ir kiekvie
nos žmonių bendrijos, taigi ir 
tautos istoriją. 

Istorija ir šių dienų patirtis 
mums sako. kad žmonės iš
moko geriau gyventi, kad 
šiandien mokosi nebeniokoti 

Prof. Edvardas Gudavičius. 

savo planetos. Geriau gyve
nant, keitėsi bei keičiasi į gera 
ir santykiai tarp žmonių ar 
tautų. Niekuomet žmonės ne
turėjo tokių galimybių, kokio
mis naudojasi mūsų karta, ir 
mes jau nebesuspėjame įsi
vaizduoti mūsų vaikų laukian
čių galimybių. Aišku viena: 
XXI amžius bus visai kitoks. 
Ir tai bus tik pradžia tų po
kyčių, kurie vyks trečiąjį tūks
tantmetį. Betgi ir XXI amžiuje 
bus vėluojantieji ir lenkiantie
ji. Žmonės liks žmonėmis ir jų 
nepaliks išlikimo būtinybė. 

Lietuvos vėlavimą lėmė 
jos geografinė padėtis 

Lietuvos istorija klostėsi šio
je galimybių ir pavojų, pasie
kimų ir praradimų priešprie
šoje. Lietuvių genties vado 
krikštas 1009 metais įsijungia 
į Vidurio Europos šalių (Čeki
jos, Lenkijos, Vengrijos) krikš
tų seką ankstyvųjų viduram
žių pabaigoje. Tačiau dar ne
buvo Lietuvos valstybės, dar 
per toli buvo Europos civiliza
cijos centrai, ir šv. Brunono 
apsilankymas Lietuvoje teliko 
vienišu epizodu. Lietuvos geo
grafinė padėtis lėmė jos vėla
vimą, nes išsikovoti savo vie
tą, bendraujant su gretimomis 
valstybėmis, galima tik pri
tampant prie jų civilizacijos. 
Lietuva tai ypač skaudžiai 
pajuto, kai Europos civilizaci
ja vokiečių kolonijų pavidalu 
betarpiškai priartėjo prie jos. 
Čia istorija metė lietuviams 
iššūkį, ką tik atsiradusiai jų 
valstybei susidūrus su šiomis 
kolonijomis. Vienas civiliza
cijų istorijos šulų Arnoldas 
Josephas Toynbee šį Lietuvos 
susidūrimą panaudojo, mode
liuodamas užsimezgančios ci
vilizacijos fenomeną ir garsųjį 
iššūkio — atsako dėsnį, o mū
sų Vytį pavadino heraldiniu 
šio atsako simboliu. Taip atsi
rado Lietuvos vaidmuo pasau
lio istorijoje. 

Lietuvos vaidmuo — 
lemtingas 

Priimdama krikštą tik vėly
vaisiais viduramžiais, Lietuva 
tapo Vidurio Europos civiliza
cijos arealo paskutiniąja šali
mi, tuo užbaigdama jo susifor
mavimą. Lietuva davė visą šį 
arealą užvaldžiusią dinastiją, 
tuo užkirsdama kelią jo dinas
tinei asimiliacijai, vėliau tiek 
pakenkusiai Čekijos ir Vengri
jos valstybingumui. Dinastine 
sąjunga išreikšti politiniai rė
mai leido Vidurio Europai ga

lutinai išryškėti kaip civiliza
cijos vienetui, o didžioji Lietu
vos kunigaikštija bene labiau
siai lėmė, kad susiklostė atski
ros ukrainiečių ir baltarusių 
tautos. Kuomet 1989 metais 
europiečiai mūsų klausė, ką 
mes duosime pasauliui, buvo 
galima atsakyti, jog jie nežino 
to, ką jau mes esame davę. 
Kai kam gal ir nepatinka, kad 
egzistavo ir egzistuoja Vidurio 
Europa, bet pirmiausia, tur
būt, reikia paklausti jos tautų, 
ar jos nori ar nenori egzistuo
ti. Lietuvos indėlis čia gal nė
ra didžiausias, tačiau niekas 
jo ir nepaneigs. Vengrija davė 
žmonijai šv. Elžbietos ir šv. 
Kingos valdovų organizuoja
mą labdarą. Čekija davė hu
sitų tautinę revoliuciją ir Jur
gio Podebradiškio šalių tai
kaus sugyvenimo idėją. Lenki
ja davė Mikalojaus Koperniko 
heliocentrinę sistemą. Lietuva 
davė Kazimiero Semenavi-
čiaus raketų konstravimo pa
grindus. Įveikdama savo atsi
likimą ir jo padarinius, Lietu
va sugebėjo tapti Europos civi
lizacijos subjektu. 

Ir kryžiaus karai, ir kolonia
lizmo amžiai, ir dabartiniai 
karštieji Žemės rutulio taškai 
rodo, kad didžiausi konfliktai 
kildavo ir, deja, šiandien kyla, 
susiduriant atskiroms civili
zacijoms. Lietuvai visą laiką 
reikėjo kovoti dėl savo egzis
tencijos, bet tai kartu buvo ir 
viso Vidurio Europos istorinė 
problema. Kuomet žmonija su
laukė poslinkių, rodančių nau
jų, žmoniškesnių santykių 
pradžią, šis arealas išnyko iš 
politinio Europos žemėlapio. 
Lietuva ir Lenkija buvo pas
kutinės valstybės, kurios dar 
vos-ne du šimtus metų savo 
jungtine Abiejų tautų respub
lika išlaikė, nors ir susiau
rėjusias, jo ribas. 1795 metai 
šias ribas ištrynė. Tai įvyko 
tuomet, kai Anglijos karūnos 
valdiniai Amerikoje įtvirtino 
apsisprendimo teisę, o Didžioji 
prancūzų revoliucija paskelbė 
„Žmogaus ir piliečio teisių de
klaraciją". Šie politiniai aktai 
pasirodė tuo metu, kai garas 
ir elektra išlaisvino žmogaus 
raumenis iš energijos variklio 
vaidmens ir padarė juos proto 
komandų svertais. Mūsų šimt
mečio pradžioje tapo išskirta 
XIX a. istorija, to amžiaus, ku
riame žmonės gamino tiek, 
kiek niekad anksčiau negami
no. Amžiaus, kuriame atsira
do bent mažiausios galimybės 
daugeliui žmonių žmoniškiau 
gyventi. Amžiaus, kuriame šis 
daugelis suvokė, kad jis galis 
taip gyventi, ir gavo galimybę 
tai siekti. Demokratijos ir ne
priklausomybės idealai tapo 
žmonijos raidos kelrodžiais. 
XK a. viduryje Anglijos čar-
tistai įtvirtino darbo pakanka
mo apmokėjimo sampratą, ta
pusią demokratiškai susita
riančios visuomenės pagrindu. 

Lietuvos kovos dėl savo 
išlikimo 

Politiškai užgožta Vidurio 
Europa liko nuošalyje. Imperi
jos pajėgė valdyti ir suvaldyti 
jos tautas, bet nepajėgė jų pa
laužti. Sandora Petofio eilės ir 
Ferenczo Liszto preliudai, 
kaip aukščiausio laipsnio žo
džio ir garsų kūriniai, įkūnija 
šių tautų valią ir šaukte šau
kia apie pamintas jų teises. 
XJX a. Lietuva buvo sukilusi 
tris kartus. Tačiau tiek para
ma Napoleonui, tiek 1831 ar 
1863 m. sukilimai tebuvo len
kų išsivadavimo judėjimo pa
lydovai. Lietuviai beveik pra
rado savo socialinį elitą, Lie
tuva buvo vienintelė Vidurio 
Europos valstybė, kur bau
džiavinė priklausomybė sulau
kė XJX a. antrosios pusės. Lie
tuviai vos neprarado tautos 
lygmens, baigdami virsti so-
ciališkai neorganizuota tau
tine mažuma. Tai buvo tiek 
nepalankių politinių aplinky
bių, tiek ir paveldėto atsiliki
mo pasekmė. Tačiau tai nebu
vo vienareikšmis istorinis pro
cesas. 

40 metų kovą prieš spaudos 
draudimą mes 3uvokiame 
kaip vieną gražiausių mūsų 
istorijos poreiškių. Be abejo, 
tai buvo kova dėl lietuviško 
spausdinto žodžio, bet ne tik 
tai. Tai buvo skirtingų civili
zacijų susidūrimas, tai buvo 
egzaminas, patikrinantis, ar 
egzistuoja lietuvių tauta. „Eg
zaminatoriai" čia matė tik 
gentį ir, žinoma, apsiriko. Tie
sa, reikėtų stebėtis, jei jie ne
būtų apsirikę. Kovojo liaudis, 
beveik neturinti inteligentijos, 
tačiau jos gyvenimo būdui 
reikėjo spausdinto žodžio. No
rėdama kuklios karjeros savo 
vaikams, ji buvo įpratusi leisti 
juos į mokyklas, o kai jas už
darė, atsirado pakankamai 
kaimo daraktorių ir sugebėta 
jiems surasti slaptą kertę. 
Sunkaus darbo iškreipti ar
tojų pirštai iš varganų grašių 
atskaitydavo knygoms skirtą 
dalelę, o šios dalelės pakako, 
kad greta reikiamų prekių 
kontrabandos iškiltų ir loty
niško alfabeto knygų kontra
bandos poreikis. Tame pačia
me XJX a. Europos vakaruose 
darbininkai liovėsi laužę ma
šinas, o Lietuvoje valstiečiai, 
dar vilkdami baudžiavos jun
gą, nustojo gerti. Ir vieni, ir 
kiti suprato, kas iš tikrųjų ati
ma jiems duoną. Tai buvo ne
vienodo lygio supratimas, bet 
ir vienur ir kitur tai buvo Eu
ropa. Į brutalią imperijos jėgą 
lietuvių liaudis atsakė euro-
pietiškais organizacijos ir ko
vos metodais. Daug yra para
šyta apie kryžiuočius, kaip 
kultūros nešėjus, buvo sukur
tas pasaulinis kultūrtregerio 
stereotipas. Apie lietuvių 
knygnešius pasaulis nežino 
nieko, nors jie gynė ir apgynė 

Europos kultūrą. Tik lietuvių 
kalboje žodis „knygnešys" (to
kie žodžiai yra ir kitose kal
bose) turi savo ypatingą pras
mę. Lietuviai įrodė, kad jie 
yra ne tik tauta, bet ir Euro
pos civilizacijos dalis. Anatolis 
Lievenas, stengęsis suprasti 
Baltijos revoliucijos fenomeną 
ir nesugebėjęs suprasti lietu
vių, galbūt ir ne tai turėjo gal
voje, nurodęs, kad lietuvių 
niekas nesugebėjo įveikti, bet 
vis dėlto tai bus bene tiksliau
sias jo pastebėjimas, jei jį 
konkretizuosime kaip tik lie
tuvių spaudos gynimo ir apgy
nimo atveju. 

Lietuvos valstybingumo 
samprata 

Spaudos draudimo egzami
nas parodė, kad, panaikinus 
baudžiavą, bręsta moderniš
koji lietuvių tauta. Šį egza
miną jai išlaikyti padėjo euro-
pietiškosios luominės visuo
menės palikimas, bet jis kartu 
tapo ir trukdžiu. Vakarų Eu
ropa šį prieštaravimą sprendė, 
nukirsdama karaliams galvas, 
savąjį karalių teisė tauta. Vi
durio Europos valdovus paša
lino svetimųjų okupantų val
dovai. Jos tautų istorinėje at
mintyje savieji valdovai įkūni
jo ne socialinę priespaudą, o 
prarastąjį valstybingumą. 
Jauniausioje Vidurio Europos 
valstybėje, Lietuvoje juos irgi 
taip prisiminė, tačiau laiko 
tarpas, skyręs jų laikmetį nuo 
okupacinės dabarties, čia buvo 
didžiausias. Ir tai lėmė ne tiek 
šio tarpo apimtis, kiek pobū
dis. Latviai ir estai formavosi 
kaip modernioji tauta, ne
turėdami savo valstybinės 
praeities, naujai įtvirtindami 
savo tautiškumą. Lietuviai tu
rėjo įveikti unijinę praeities 
tradiciją. Latvius ir estus nuo 
vokiečių skyrė „stiklinė siena", 
kartų kartos juos laikė užka
riautojais. Sulenkėjusi lietu
vių bajorija buvo lyg ir sava; 
negaudami lietuviškų maldak
nygių, žmonės įsigydavo len
kiškas. Todėl chronologiškai 
artesnė ir tuo pačiu labiau at
simenama valstybingumo tra
dicija daugiau slopino negu 
kėlė lietuviškąjį tautiškumą. 
Lietuviai susidūrė su proble
ma, kurios nepatyrė latvių ir 
estų tautinis judėjimas. Bet 
užtat romantikų prikeltas se-
nesniojo Lietuvos valstybingu
mo vaizdinys tapo ta atrama, 
kurios neturėjo latviai ir estai. 
Tokie buvo moderniosios lietu
vių tautos formavimosi savu
mai. Vinco Kudirkos genijus, 
suvokdamas šios praeities 
svarbą, tokiais žodžiais ir pra
dėjo savo eiles, tapusias tau
tos Himnu. Taip demokratijos 
idealai,kaip ir kitose Vidurio 
Europos šalyse, Lietuvoje ne
susipriešino su senųjų valdo
vų atminimu, o juo pasirėmė. 

(Bus daugiau) 

Danutė Bindokienė 

Neapykantos ir keršto 
vėzdas jau kitoj rankoj 
Per visą atkurtos nepriklau

somybės laikotarpį nuolat gir
dime priekaištus ir nusiskun
dimus, kad Lietuvoje iki šiol 
nenubausti nusikaltėliai, ku
rie bolševikų okupacijos me
tais pasirinko išdavikišką ke
lią ir buvo net uolesni savo 
tautiečių persekiotojai už sve
timus okupantus. 

Nors tauta tikėjosi teisybes 
iš nepriklausomos Lietuvos 
valdžios, jos taip ilgai nesu
laukusi, vis tik nesigriebė as
meniško keršto. Net skau
džiausiai okupacijos dešimt
mečiais nukentėjusieji — par
tizanai ir jų šeimos, politiniai 
kaliniai, tremtiniai ir visi, per
sekiotieji dėl tikėjimo ir tė
vynės meilės — po nepriklau
somybes atkūrimo svajoję 
sugrįžti į savo namus, atgauti 
nuosavybę, likusias gyvenimo 
dienas praleisti ramiai ir sau
giai, daugeliu atveju rado, kad 
anie skriaudėjai yra geriau 
įsitaisę, gauna didesnes pen
sijas, turi „šiltesnes darbo vie
tas", džiaugiasi privilegijuotos 
klases statusu, bet ir jie ne
pradėjo savo nuoskaudas ati
taisyti smurtu. 

Ne krikščioniškos lietuvių 
tautos šūkis yra ,,akis už akį. 
dantis už dantį!" Ir tuo savo 
tautos dvasios kilnumu ga
lime didžiuotis, juo labiau, kai 
pasiskaitome ar pasižiūrime 
žinių laidose, kas šiuo metu 
vyksta Jugoslavijos Kosovo 
provincijoje. Nepaisant NATO 
karinių pajėgų ir policijos, tu
rinčios vienodai globoti ir 
grįžtančius į savo sunaikintas 
gyvenvietes albanų kilmės 
kosoviečius, ir patogiai „etni
nio valymo" metu Kosove gy
venusius privilegijuotus ser
bus, nepaisant pasirašytų tai
kos sutarčių, visoje provinci
joje tebeliepsnoja gaisrai, te
bevyksta, tebesilieja kraujas, 
tebevyksta „sąskaitų suvedi
nėjimas" pačiais primityviau
siais būdais. 

NATO taikdariai jaučiasi 
kone bejėgiai prieš tą gaiva
lingą neapykantos potvynį, 
kuris liejasi iš albanų kilmės 
žmonių ir šiuo metu yra nu
kreiptas prieš serbus bei či
gonus, kurie taip pat kaltina
mi kolaboravimu, talkininkau
jant serbų kariuomenei bei 
policijai Kosovo žudynėse ir 
kituose nusikaltimuose prieš 
albanus. Nors čigonai teisina
si, kad jie buvo serbų priversti 
laidoti nužudytuosius ar atlik
ti kitus ,juodus darbus", ta
čiau šiuo metu pasiteisinimu 
neklausoma — tiek čigonų. 
tiek vietinių serbų namai de
ginami, apiplėšiami. ,,Akis už 
akį, dantis už dantį" yra vie

nintelis teisingumo įstaty
mas, kurį šiandien pripažįsta 
daugumas albanų. Jie tuo 
įstatymu ir vadovaujasi. 

Suprantama, kad serbai, 
staiga patys atsidūrė pana
šiame pavojuje, kaip neseniai 
Kosovo provincijos albanai, 
stengiasi kiek galima greičiau 
apleisti savo namus, pabėgti į 
saugesnę vietą. Tik viena kita 
šeima atsisako bėgti, tvirtin
dama, kad ji niekuo nenusi
kalto ir dėl to nebijo albanų 
keršto. Tačiau visuotines sui
rutės metu dažnai nukenčia ir 
nekaltieji, todėl niekas negali 
garantuoti ir tiems nenusikal-
tusiems saugumo. 

Verta pastebėti, kad pačioje 
Jugoslavijos širdyje prez. Slo-
bodan Miloševič populiarumas 
jau rieda į pakalnę. Bombar
davimo metu valstybės viduje 
buvo griežtai kontroliuojama 
žiniasklaida, opozicines parti
jos ir visa kita veikla, kuri 
galėjo būti priešiška Miloševič 
politikai Kosove ar derybose 
su vakariečiais. Po to. kai pra
ėjusį šeštadieni vyriausybė at
šaukė ne tik cenzūrą, bet ir 
kitus savo piliečių suvaržy
mus, girdėti vis garsesni opo
zicijos reikalavimai, kad Milo
ševič atsistatydintų ir būtų 
paskelbti nauji rinkimai. 'Da
bartinio prezidento kadencija 
baigiasi 2001 m. rudenį.) Iš 
dalies tie opozicijos baisai pa
remti grynai ekonominiais su
metimais, nes užsienis žada 
paramą tik tuometyjeigu pasi
keis valdžia. Kadangi Jugosla
vijos pramonė, susisiekimas, 
daug svarbių įmonių, įstaigų 
bei įrengimų yra sugriauta, tų 
objektų atstatymui užsienio 
pagalba būtina. Jt>igu dėl to 
reikia ..paaukoti" Miloševič. 
niekas per daug nesijaudina. 

Vis tik žiniasklaidos „paža
bojimas trumpomis vadžio
mis" buvo labai veiksmingas 
ir, pagal dabar atliktus ap
klausinėjimus, 64 proc. serbų 
netiki, kad Kosove jų kariai 
bei policininkai vykdė ..etninį 
valymą"; 15 proc. mano, kad 
galbūt ir buvę civilių aukų, o 
dar 14 proc. tiki, kad NATO 
teigimai yra teisingi. Antra 
vertus, serbai yra įsitikinę, 
kad sąjungininkai užpuolę ir 
sugriovę Jugoslaviją be jokios 
rimtos priežasties. Visi NATO 
pasiteisinimai ir teigimai yra 
tik „vakariečių, nusistačiusių 
prieš slavus, melas". 

Šį pirmadienį serbai turėjo 
paminėti 610 m. sukakti, kai 
Kosovo provincija buvo užka
riauta Ottomano turku, tačiau 
šiuo metu jiems ne valsty
binės šventės, o pačių saugu
mas terūpi. 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PIJUS GALVYDIS 

Moksleivio atsiminimai 
Utena, 1943 m. 

Nr.20 Tęsinys 

Per akistatą pirštais Juozui parodžiau, kad sėdžiu 
ketvirtoje kameroje, dažnai meldžiuosi ir tikiuosi kada 
nors išvysti laisvę. Ir man jis parodė, jog sėdi penkio
liktoje, ir taip pat turįs viltį... 

Kaip Juozas pasikeitęs! Išblyškęs, dažnai kosti, o 
akys, kurios taip dažnai juokdavosi, dabar tokios liūd
nos. 

Išvedus Juozą, vėl ėmė mane toliau tardyti. Dabar 
klausinėjo apie auklėtoją, apie mūsų mylimąjį dr. J. 
Steponiūną, apie mano ilgametį mokytoją Pr. Gineitį. 
Skaudu! Žinoma, atsakau visą laiką naiviai ir neigia
mai. 

Buvo kontrrevoliucionierius? — klausia. 
— Nežinau. 

Buvo, kaip gi nežinai? —jis pats sau atsako. 
— Buvo šaulių būrio vadu? 
— Nežinau. 

Buvo, kaip gi tu nežinai! — pats sau atsako tardy
tojas. 

Taip jis per visą tardymą juokus krėtė. Tik kai 
pasirašiau, tada pradėjo ant manęs su visais velniais 

ir kitais pragaro gyventojais šunio balsu staugti. 
— Pažįstu tokius, kaip tu, gudročius, gerai pa

žįstu...! Ką, durnių nori volioti? Karcerio gal pasiilgai? 
Tyliu. O jis ant manęs šaukė ir šaukė. Aš aiškiai 

mačiau, kad jis vaidina. Jo žodžiai rodo, kad jis ims ir 
gyvą suės, o akys — šypsosi ir ramina... 

Įveda vėl į kamerą, ir vėl prieš akis grotos, niūrios 
sienos ir išblyškę veidai. Liūdna ir galvą skauda. Atsi
remiu į prie sienos prispaustą lovos kraštą ir mel
džiuosi... 

Nusiraminu, Kristus — Dievas ir pasaulio Kūrėjas 
kentėjo ir mirė kančiose. O man, silpnam Dievo kū
riniui, ar verta liūdėti dėl menko šių dienų, palyginus 
su amžinuoju gyvenimu, likimo? 

Ne! 
Nespauskite ir nepasmaukite manės juodos mintys 

ir nerimo rankos! Noriu dar gyventi! Noriu dar pasi
džiaugti jaunystės dienomis! Eik šalin, klaikioji neži
nia ir baisusis liūdesy! Aš noriu viltimi gyventi! Tai 
kas, kad diena iš dienos silpstu, kad kasdien senka 
mano jaunos jėgos, tai kas? Širdis dar plaks ilgai, nors 
naktį kapai ir kaukolės vaidinas! Plaks, nes aš taip 
noriu... tai kas, kad organizmas atsisako man, aštuo
niolikmečiui, tarnauti, skilvys nebenori virškinti kalė
jimo jovalo — aš dvasia dar nepalūžęs, viltis mano 
sielą dar sotina ir mane gyvą palaiko... 

Galų gale, tai kas, kad ir mirčiau šiame rūsyje, at
skirtas nuo saviškių ir artimųjų — mano mirtis bus 
naujo gyvenimo pradžia... laimingo, be liūdesio ir kan

čių, amžino ir tikro gyvenimo... 
Nusiraminau ir pasijutau tvirtas. 
Tardytojas sakė, kad tuojau prasidėsią teismai. Tai

gi, prieš naujus metus kalbėjo, jog teismai būsią dar 
prieš sausio vidurį, sausio gale šnekėjo — pradžioj 
vasario, atėjus vasariui — kovo pabaigoj, o dabar mini 
— balandžio mėnesį... 

Laukiam teismų. Po teismo nors žinosi, kiek laiko 
turėsi sėdėti. Gal ir dirbti išvarys. Duos ir valgyti ge
riau, ir spaudos, ir laiškus leis parašyti namo. O dabar 
— sėdi jau arti pusės metų ir nieko nežinai: nei kiek 
sėdėsi, „nei už ką" — kaip sako mūsų Jonas. 

Dažnai klausinėju kitas kameras, o ypač Alfonsą, 
dar tebesėdintį penktoje kameroje, kada gi būsią teis
mai. Visi atsako: „tuojau*... 

Laukiam ir žiovaujam. O nasrai tokie sunkūs..! 
Prižiūrėtojas nutvėrė mus su Viaduku belošiant 

šachmatais. Parėkė, prikoliojo, karcerio pažadėjo — ir 
tuo pasibaigė. Viadukas iš pradžių buvo išsigandęs, 
bet paskui nusiramino. Šachmatų netekimas greitai 
išėjo mums iš galvos. 

Tada pradėjau Viaduką kasdien mokyti vokiečių kal
bos. Pasirodo, labai gerai, tiek man, tiek jam. Jis tru
putį pramoko, o aš turėjau progos pakartoti, be to, ir 
laikas greičiau praeina. Mane Viadukas atsidėko
damas mokė džiu-džitsu ir kitų pokštų paslaptis. Taip 
trumpindavome savo dienas, nors tam kartui pa
miršdavom savo dalią... 

Jonas dažnai papasakodavo apie 18 kameros kali

nius, apie savo gyvenimą, bet niekuomet neužmirš
davo pridėti: 

— Tas buvo seniau, o dabar... 
Mes labai atidžiai klausydavomės apie didįjį Lietu

vos savanorį Šiaudinį Jis garsus ne tik mūsų Lie
tuvėlėje, bet ir užsieny. Narsiai atliko daug drąsių žy
gių, {domiausia, kaip Šiaudinis atnešė iš Lenkijos 
plečkaitininkų vado kėdę ir atvedė į Lietuvą visą 
pulką su ginklais. 

Kai eidavo 18-įi kamera pasivaikščioti, aš visuomet 
stebėdavau, ar nepamatysiu tą garsųjį Šiaudinį. Tai 
vyras — aukšto ūgio. plačių pečių, daugiau kaip vidu
tinio amžiaus, erelio nosimi ir dideliais ūsais. Ženg
davo tvirtai ir drąsiai. Anot Jono: Šiaudinis buvo „tri-
sylis", t.y. turėjo trijų vyrų jėgą. Jis visą laiką ramiai 
po kamerą vaikščiojąs ir per dantis tyliai švilpaująs. 
Visuomet esąs ramus ir tylus. Jo byla esanti kelių to
mų storumo. 

Kalbame ir apie mūsų ketvirtąją kamerą. Kiekvie
nas turėjome apie ją savo numone. 

— Man rodos. — sako Povilas, — kad ši kamera 
panaši.į gilią duobę. 

— O man matos, kad čia vagonas, siauras ir pailgas. 
Atrodo, lyg judėtų i šalis ir ..ėiuk. čiuk. eiuk... — eina 
pirmyn, — aiškina Jonas. 

— O man atrodo, — pareiškė savo nuomonę Viadu
kas, mūsų kamera — kambarys, kuriame sėdi keturi 
žmonės ir iš jo išeiti negali.. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ FONDAS: PARAMA 
LIETUVYBEI DIDĖJA 

Darbo daugėja 

Lietuvių fondas, štai jau 37 
metus remiantis išeivijos švie
timą, kultūrą ir spaudą, birže
lio 23 d. į Pasaulio lietuvių 
centrą sukvietė lietuviškos ži-
niasklaidos atstovus, kad 
jiems praneštų kasmetinius 
LF pelno skirstymo komisijos 
nutarimus. Pasak Lietuvių 
fondo įkūrėjo ir pelno skirsty
mo komisijos pirmininko An
tano Razmos, lėšų skirstymo 
darbas kiekvienais metais 
tampa vis ilgesnis ir sunkes
nis, tačiau kasmetinė suma, 
skiriama lietuvybės išlaiky
mui, tampa vis didesnė. Šie
met lietuvybės darbams iš sa
vo pelno skirstymo lėšų LF 
paskyrė rekordinę 833,224 
dol. sumą. o nenumatytiems 
ir dar nebaigtiems peržiūrėti 
projektams iki metų pabaigos 
jis paskirs likusius 100,023 
dol. 

Šiais metais LF pelno skirs
tymo komisiją sudarė trys LF 
tarybos paskirti nariai - K. 
Ječius. V. Narutis. A. Razma 
ir antrininkė R. Stepona
vičiūte (antrininkas balsuoja 
tuomei, kai koks nors narys 
posėdyje negali arba dalyvau
ti, arba balsuoti) bei trys LB 
nariai - P. Kisielius (buvo iš
vykęs'} Lietuvą), R. Pliūrienė. 
D. Puskoriene ir antrininkė 
R. Lukienė. Be balsavimo tei
sės posėdžiuose dalyvavo LF 
tarybos pimininkas A. Ostis, 
LF valdybos pirmininkė Rūta 
Staniulienėj LF garbės komi
teto pirmininkas J. Valaitis ir 
LF sekretorė A. Razmienė. 
Skirstydama lėšas, LF pelno 
skirstymo komisija sprendi
mus priima paprasta posėdy
je dalyvaujančių narių balsų 
dauguma. 

Sulaukė 300 prašymu 
Net apie tris šimtus prašy

mų šiais metais turėjo peržiū
rėti LF pelno skirstymo komi
sija, o su prašymais - ir apie 
1.000 įvairių pažymėjimų, 
dokumentų bei priedų. Pelno 
skirstymo komisijos spaudos 
konferencijoje dalyvavę LF ta
rybos bei valdybos nariai sa
kė, jog skirstant pelną, nesu
tarimų nebuvo, visi trys po
sėdžiai vyko labai sklandžiai. 
Žinoma, LF negalėjo skirti 
tiek pinigų, kiek buvo prašo
ma, nes prašymų suma net 3 
ar 4 kartus buvo didesnė negu 
suma. kurią leido paskirstyti 
LF taryba. Spaudos konferen
cijoje dalyvavęs PLB pirminin
kas V. Kamantas ir JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė B. Jasaitienė sakė, 
jog jie yra dėkingi ir parama 
patenkinti. B. Jasaitienė tvir
tino, jog be LF pagalbos lietu
viškoji veikla būtų kitokia ar
ba jos visai nebūtų. 

Pelno komisijos nutarimus, 

kaip paprastai, tvirtino LF ta
ryba, kuri turi teisę atmesti 
pelno skirtymo komisijos nu
tarimus, jei jie prieštarauja U.* 
S. Internal Revenue Code 501 
(cX3) paragrafo nuostatams, -
LF negali remti biznio ar poli
tinių reikalų. 

Pagrindinė parama -
išeivijai 

Pagrindinė Lietuvių fondo 
paskirtis - lietuvybės išlaiky
mas už Lietuvos ribų, taigi di
džiausios LF pelno skirstymo 
komisijos sumos atiteko lie
tuviškiems darbams išeivijoje, 
ypač dosniai,buvo paremtas li
tuanistinis švietimas. JAV LB 
Švietimo tarybai LF skyrė 
94,324 dol., iš šios sumos net 
60,000 dol. atiteko JAV litua
nistinėms mokykloms. Kita 
didelė suma - net 80,000 dol. 
- buvo paskirta Rytų Europos 
ir Vilniaus krašto lietuviškų 
mokyklų mokytojams. LF ne
užmiršo nei Karaliaučiaus, 
nei Baltarusijos, nei Lenkijos 
lietuviškų židinių. Pavyzdžiui, 
Tilžėje bus paremta ir litua
nistinė mokykla, ir ten lei
džiami lietuviški laikraštėliai, 
o taip pat ir Karaliaučiaus 
vaikų vasaros stovykla. Vasa
rio 16-osios gimnazija sulauks 
10,000 dol. paramos. Viso litu
anistiniam švietimui LF šiais 
metais paskyrė 199.674 dol. 

Be abejo, kaip ir kįękvienais 
metais, taip ir šiemet, buvo 
paremta lietuviška žiniasklai-
da. Spaudai, t. y. 18 laikraščių 
ir žurnalų, LF paskyrė 30,000 
dol., lietuviškoms radijo lai
doms - 16,000 dol., Amerikos 
lietuvių televizijai - 3,500 dol. 
Pelno skirstymo konferencijoje 
dalyvavęs Draugo fondo pirmi
ninkas Bronius Juodelis i iš
reiškė mintį, jog jo manymu, 
spauda galėtų būti remiama 
dosniau - peržvelgus visas 
LF pelno skirstymo lėšas, 
laikraščiams ir žurnalams iš
eivijoje tenka palyginus maža 
suma, o juk spaudos vaidmuo 
išlaikant lietuvybę yra labai 
svarbus ir reikšmingas. 

Kultūriniams reikalams ir 
menams LF šiais metais iš vi
so paskyrė gan nemažą -
66,300 dol. - sumą. JAV LB 
Kultūros tarybai atiteko 
26,500 dol. Šie pinigai bus 
skirti Kultūros tarybos muzi
kos, dailės, žurnalisto, moky
tojo, radijo premijoms. Poezi
jos pavasariui, naujajam teat
rui Čikagoje, Čiurlionio galeri
jos darbams į Lietuvą siųsti ir 
dar daugeliui kitų projektų. 
Čikagos lietuvių opera, kitais 
metais statysianti J. Verdi 
„Traviatą", gaus 11,300 dol.. 
„Dainavos" ansamblis - 8,500 
dol. Pal. J. Matulaičio chorą 
LF parems 2,000 dol., kad šis 
galėtų įsigyti vargonus, o ne
seniai Čikagoje gastroliavęs 
Los Angeles Dramos sambūris 

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

1999 m. Lietuvių fondo pelno skirstymo komisija. Iš kairės sėdi: Reda Phurienė, Ramune Lukienė, Dalia Puž-
korienė, Ramoną Steponavičiūtė. Stovi: Kęstutis Ječius, Antanas Razma (komisijos pirm.) ir Vytas Narutis. 

savo pastatymams gaus 4,000 
dol. 

Nebus pamiršti ir mokslo 
reikalai. 10,000 dol. bus pa
remta University of VVashing-
ton rengiama „Baltic Studies" 
programa. 8,000 dol. atiteks 
APPLE - Lietuvos pedagogų 
kvalifikacijos kėlimo kursams, 
bus paremti ir kiti mokslo rei
kalus liečiantys sumanymai. 

Ypač daug prašymų pelno 
skirstymo komisijai kiekvie
nais metais atsiunčia knygų 
leidėjai. Šiais metais LF pa
rems net aštuonių knygų (ne
minint vadovėlių ir mažesnių 
knygelių) išleidimo sumany
mus, didžiausia suma -
18,000 dol. - atiteks Mažosios 
Lietuvos enciklopedijai leisti. 

Taip pat dosniai LF remia ir 
įvairias lietuviškas instituci
jas bei visuomeninių reikalų 
projektus. JAV LB Krašto val
dybai atiteks 14,000 dol., JAV 
LB Socialinių reikalų tarybai 
- 18,500 dol., nebus užmiršta 
ir JAV LB Lemonto apylinkė 
(3,000 dolj. Po 40,000 dolerių 
buvo paskirta Pasaulio lietu
vių centrui Lemonte, Jaunimo 
centrui Čikagoje, o taip pat 
Philadelphijos lietuvių namų 
Čiurlionio salės remontui. Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjun
gai atiteks 2,000 dol., Litua
nistikos tyrimų ir stuuijų cen
trui - 25,100 dol., o Pasaulio 
lietuvių archyvų išlaikymui -
10,000 dol. Bus paremta ir 
PLB valdyba (jai atiteks 
32,000 dol.), o taip pat Daina
vos ir Neringos stovyklos bei 
kiti projektai. 

Parama Lietuvai 

Lietuvių fondas neužmiršta 
atsigręžti ir į Lietuvą - bus 
paremti ne tik Rytų Lietuvos 
bei Vilniaus krašto mokytojai 
ir APPLE mokytojų kursai. 
Vienas iš didžiausių naujų 
projektų, sulaukusių LF para
mos Lietuvoje, bus prof. S. 
Kairio aplinkos tyrimų'labora
torijos įrengimas Kauno tech-. 

1999 m. Lietuvių fondo stipendijų skirstymo pakomisija Is k : Vytenis Kjrvelattis, Ran*inė LulnVnė. 
Balzekiene. Ramoną Steponavičiūtė (pirm.) ir Antanas Razma < pelno skirstymo komisijos pirm. > 
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nologijos universitete, jam 
skirta 10,000 dol. Taip pat bus 
paremta Tomo Akviniečio va
saros mokykla Lietuvoje, 
Ateitininkų federacija, Lietu
vos skautų ir kita Lietuvos 
jaunimo veikla. Specialūs 
prel. J. Prunskįo fondai pa
rems LSS pirmiją, katalikų 
spaudą Lietuvoje ir dar dau
gelį sumanymų. Vytauto Di
džiojo universitete besimokan
tiems studentams su negalia 
mokslo priemonėms bus skirta 
OvOOO dol. 4 . 

Stipendijos 

• Net 158 stipendijų prašy
mas iš išeivijos ir Lietuvos 
šiais metais turejtf peržiūrėti 
LF stipendijų pakomisija, ku
rią sudarė Sigita Balzekienė, 
Vytenis Kirvelaitiš, Ramunė 
Lukienė, Antanas-Razma ir 
Ramoną Steponavičiūtė (pir
mininkė). 119 stipendijų pra
šymų buvo patenkinta, kiti at
mesti, nes nebuvo išsamiai už
pildyti, tačiau iki šių metų 
pabaigos jie dar bus persvar
styti. Svarbiausi klausimai, 
užduodami stipendijų prašy
mų-Anketose, kaip paprastai, 
buvo duomenys apie tėvų už
darbį, studento pažymius ir 
dalyvavimą lietuviškoje veik
loje. 

Šiais metais stipendijų dy
dis svyravo nuo 200 iki 4,500 
dol. Didžiausią - 4,500 dol. 
stipendiją gavo studentas iŠ 
Pietų Amerikos, studijuosiąs 
Vasario 16-osios gimnazijoje 
Vokietijoje. 

Studentams iš Lietuvos, stu
dijuojantiems už Lietuvos ri
bų, buvo paskirta net 104,420 
dol. Iš jų 19,000 dol. atiteko 
UIC universiteto lituanistikos 
katedros studentams iš Lietu
vos. Kaip paprastai, Lietuvių 
fondas stengiasi remti užsie
nyje studijuojančius Lietuvos 
studentus ir doktorantus, 
ypač tuos, kurie jau yra gavę 
lankomų universitetų stipen
dijas, tačiau dėl finansinių iš
teklių stokos galbūt negalėtų 
jomis pasinaudoti. Lietuvių 
fondo remiamų studentų iš 
Lietuvos sąraše - kelios jau 
gan girdėtos pavardės, pavyz
džiui, garsiojoje Julliard mo
kykloje besimokanti pianistą 
Gabrielių Alekną LF remia 
jau trečius metus. Rašydamas 
„Draugai", pianistas sakė, jog 
be LF paramos jam tikrai bū
tų sunku išsiversti. Beje, šiais 
metais LF taip pat parėmė ir 
kelis Lietuvos universitetuose 
studijuojančius partizanų ir 
tremtinių vaikus. 

LF fondas stipendijas pas
kyrė ir išeivijos lietuvių kil
mes studentams. Šiemet jiems 
atiteks 60,765 dol. 

Sunku suminėti visus Lietu
vių fondo remiamus projektus 
ir sumanymus. Išlaikant lietu
vybę, svarbi yra ir studento 
stipendija, ir parama lietuviš
kų mokyklų mokytojams, ir 
knygų leidimas, ir LB reikalu 

rėmimas. Lietuvių fondo tary
bos pirmininkas Algirdas Os
tis, pasakodamas apie šių me
tų pelno skirstymo komisijos 
darbą, kitų metų paramos 
prašytojus paragino atidžiau 
ir kruopščiau užpildyti anke
tas, ypač tai turėtų padaryti 
LF pagalbos prašantys sporti
ninkai ar sporto organizacijos. 

Lietuvių fondo valdybos ir 
tarybos nariai, susirinkę į pel
no skirstymo komisijos spau
dos konferenciją, lietuviško
sios žiniasklaidos atstovams 
pranešė, jog pagrindinis L' tu
vių fondo kapitalas jau pa
siekė 9,655,815 dol., o pridė
jus nerealizuotą LF kapitalą, 
LF turėtų turėti apie 13-14 
mln. dol. Tai reikštų, jog ki
tais metais lietuviškieji darbai 
turėtų susilaukti dar didesnės 
Lietuvių fondo paramos. 

Emilija Andrulytė 

S T A S I O B A R O 
S T I P E N D I J A 

Lietuvių fondas studentus 
remia ne tik padalinęs pelno 
skirstymo lėšas, - fonde egzis
tuoja ir nuolatiniai, specialieji 
studentų stipendijų fondai, 
kuriuos įkūrė LF rėmėjai, pa
aukoję pinigus ir nurodę, ko
kiems studentams ir kokiems 
darbams šios stipendijos turė
tų būti skiriamos. Taip LF at
sirado P. Mikšio, B. Gražulio, 
E. Masiokienės. S. Kolupailos, 
Lietuvos našlaičių, S. ir E. Ba
rų, V. Sruogienės, S. Lozorai
čio ir prel. J. Prunskio stipen
dijų fondai. 

LF pelno skirstymo spaudos 
konferencijoje dalyvavęs LF 
valdybos ir tarybos narys Sta
sys Baras papasakojo, jog savo 
specialiąją stipendiją studen
tui daininkui (tenorui) jis įkū
rė, nes norėjo, pats būdamas 
daininkas tenoras, paremti 
Lietuvos Muzikos Akademijos 
studentą Be to, S. Baro žentas, 
a.a. Tomas Kisielius per kažku
rią dainininko šventę į LF 
jau buvo įnešęs 7,000 dol. S. 
Baras šią sumą padidino iki 
20.000 ir štai šiais metais S. 
Baro specialiojoje stipendijoje 

ELEKTROS - : 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI. 

Turtu črkagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu gff itfci,. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-33f3 

KLAUDIJUS PUMPUTIS . 

AUTOMOBILIO. NAMŲ. SVEIKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Centas Frank Zapofe ir Oft. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai 

F R A N K Z A P O U S 
3206 1/2 W w t 8 5 t h St rMt 

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

GREIT PARDUODA 0 
i t , • 
RE/MAX RESULTS 

REALTORS 
oKc (773) 586-5959 
horo« (7*8) 425-7160 
p*g*r (708) 886-4919 

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

ATTENT10N IMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent Reaidence! 
• * J 

. ForlreeJnformatiorvcalk 

1-773-282-9500 
GTS coocentrating m immigrattoo to Canada 

k www.redOusa com 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
TraMportvojame Ir padedame parduoti 

naudotą auto. Pigiai parduodame iSsimo-
kėjimai. remontuojame po avarijų; atku
tome autu geometriją, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui t a 70S-291-05M. 

Komercinių pastatų valymo 
kompanija priims vyro s ir 
moteris popietiniam, darbui. 
Atlyginimas $7.50 į,val.. po 60 d. 
$8. J darbą bus vežama kom
panijos transportu. Anglų katja ir 
darbo leidimas nebūtinas. - •, • 

Tel. 773-925-9282. 
Skambinti darbo dienomis rytais 

, . nuo 9 ik/.lž YgL Į 

Reikalingi šiek tiek angliškai 
kalbantys vyrai dirbti auto 
plovykloje. Skambinti Algi
mantui 6 v.v. - 9 v.v. 

TeL 708-485-1676; 

45 m. moteris ieško darbo Turi 
vairavimo teises ir mašiną. Gali slaugyti 
senelius, prižiūrėti namus, gaminti 
valgį, pristatyti maisto produktus. Gali 
būti 12 vai., 6 vai,arba vien naktimis. 
Skambinti nuo 4 p.p. iki 9 v. v. TeL773-
427-1184. *2M 

*Ą_Z 

. | For Rent 
Apt 3 bdrras. 2 nd fl. & 2 car 

garagę. $650 mo. Tel. 773-
434-8442 or 773-776-3910. 

Single gardener or 9 
couple for p/t work at 

homė iri Burr Ridge, EL. 
Tel. 630-887-8119, Joyce. 

«w 

Jau trečius rnetus Stasio Baro tenorui studentui skirtą stipendiją laimi 
Muzikos Akademijos studentas Edgaras Prudkauskas (kairėje). Ją 
laimėtojui pirmąjį kartą įteikė pats stipendijos ikūrėja.s Stasys Baras. 

- j a u 2,020 dol. Konkursą lai
mėjęs studentas gauna 1,000 
dol., o likę pinigai eina į spe
cialųjį fondelį — kapšą. S. Baras, 
tikisi, jog šie pinigai padės 
studentams vykti j konkursus 
ar galbūt studijuoti Italijoje. 
Ateityje dosnusis studentų 
rėmėjas savo stipendijos fondą 
žada dar padidinti. Be to, ši 
stipendija - amžina. Jei LF 
kada nors užsidarytų, S. Baro 
stipendija atitektų bankui, ku
ris sutiktų vykdyti, stipendijps 

sąlygas. 
• Jau trečius metus S. Baro 
stipendiją laimi Muzikos Aka
demijos studentas tenoras Ed
garas Prudkauskas. Jo moky
tojas - žymusis lietuvių dai
ninkas V. Noreika. S. Baras 
sako, kad galbūt kitais metais 
Muzikos Akademijos baigimo 
proga E. Prudkauskas koncer
tuos JAV, o dar už kelių metų 
jaunąjį dainininką muzikos 
mėgėjai išvys Čikagos operos 
pastatymuose. E. A. 

Lietuviu fondo pelno skirstymo komisijos posėdyje, įvykusiame birželio 12 d . dalyvavo 'is k 1 Dalia Puško-
nrn<\ Antanas Razma pelno skirstymo komisijos pirm.V -Jonas Valaitis. >!,F £;\rt>ė> komit^o pirm . Rotft Sta-
11;•..n<• T 1 (• valdybos pirm ', Murdau Ostis 'tarybos pirm Murdau Ostis 
I.uk .-t..- Rida Pliunene ir Vytas Naruti; 

Kęstutis Jefms Ramoną Steponavičiūtė. Ramunė 

. 

. 

http://www.redOusa


UBTUV08 VfČIŲ VEIKLA 
LIETUVOS VYČIV VIDURIO CENTRO IR 

AMERIKOS RAJONU PAVASARINIS 
SUVAŽIAVIMAS IR KĖGLIAVIMO 

TURNYRAS 
Lietuvos Vyriu M kuopa, 

veikianti Dayton, Ohio, i.m. 
birtelio 11-13 d. globoja L. V. 
Vidurio centro ir Amerikos ru-
jonų suvažiavimą ir kėgliavi-
mo turnyrą. Suvažiavime da
lyvavo arti 80 vyriu, atstovavu
sių 5 kuopoms iš Michigan, 
Ohio ir Pennsylvamjos vals
tijų. 

Birtelio 11 d., penktadienį, 
vyko 8usipatinimo vakaras 
viešbutyje, Daytune. Priėmi
me dalyvavo grafus barelis 
svečių ir vietinių vyčių. Buvo 
vaišės, pabendravimas ir lai
mikių traukimai. Dalyviai 
linksminosi ir atnaujino senas 
pažintis ir vaišindamiesi gra
liai pabendravo. VėHmt visi 
dainavo, linksminosi ir dalino
si įspūdžiais. 

Šeštadienį, birželi© 12 d., vy
ko posėdis. Prieš posėdi, M-

tos kuopos pirmininkas Ro-
bert Pant sveikino visus atsi
lankiusius vyčius ir linkėjo 
smagios viešnagės ir sėkmin
go kėgliavimo turnyro. Kun. 
Mkhaet HoUaran sukalbėjo 
maldą prieš posėdį. Susirinki
mui vadovavo Vidurio centro 
rajono pirmininkė Pranciška 
Petkuvienė. Vyko valdybos 
narių pranešimai, kuopų veik
las pranešimai ir ateities dar
bą svarstymai. Pirmininkė 
pranešė, kad ateinantis meti
nis 96 sis Lietuvos Vyčių su
važiavimas Philadelphijoje 
vyks liepos 29 • rugpjūčio 1 d. 
Buvo pranešta apie Roberto 
Beris išleistuves, kurios De
troite ruošiamos sekmadienį, 
birtelio 27 d., Sv. Antano pa
rapijos patalpose. 

Buvo nutarta, kad rudenio 
suvažiavimas ir maldos kelio-

DRAUGAS, 1999 m. birželio 30 d., trečiadienis 

Los Angeles Lietuvos Vyčių 133 kuopa smagiai ivente pavasario pirmąją dieną. 

kad 

„Draugo* gtartadienio proga 
Sių metų Kopos 

gss" švenčia MMios motą 
kaktį. Nuo pat 
„Draugas" siekė ir 
vienyti lietuvius Urirfrji, 
jie gyventą išerrijes 
reikalais ir savo 
rūpesčiais, Per tuos flO 
keitėsi „Draugo" 
bendradarbiai kai 
Iš pagrindą pasikeitė ir 
rastio leidėjai, Kataliką 
dos draugija. 

Švęsdamas t 
gimtadieni dienraštis 
gas" yra pasiekęs 
^ a u s , kad gs* žvelgti i 
sinidtiavimu į praeiti, *a 
mi—į ateiti. Tariau 

_,. . _ ._...„_ t prenumerato-
rią skairiai, Katalikų spaudos 
draugąa neri nustatyri tolimes
nes dienraitia gaires. Šios an
kstas titslas yra sužinoti skai
tytoją nuomones ir pagei-
dovimus apie dienraščio kryptį, 
ja skyrius, straipsnius bei tei-

uuk-

vimV 

Iškirpus ir užpildžius anketą, 
ją nepasirašius, 

„Draugo* moderatoriui 
kun. Viktorui Runšenui, 4545 
W. « r d Str., Chkago, IL 
•0829. Norint plačiau pasisaky
ti, prašoma naudoti atskirą 
laaa ir grasinti iki liepos pabai
gos. Anketos duomenys bus pas
kelbti .Drauge*. 

r 
i 
i 
i 
i 

1 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
t 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
» 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

ANKETA 

1. Ar„Orauom*dsriliilHįn? Talpa NeO 

2. /vĮBtunuUinslĮisloatoi? TstoO Ned 

3. jeio^nepsto!»ms.tolbotf«? 

4. Artojasuasbssfeie«Omi 
» • gmi^Bsl l^s^asy ^n^v^smv s^sss^Bj " ^ * ^ " 

6. Ar patinka dabartiniai „Dn 

7. Kum puriapk asnamiai pa 

•m-sjfpą? Talpa Nta 
mm*.****! 

MOe'skyrM? Tsipa HtO 

8. istjosBsjsmmvvMIt 
9. Ar patinto Mmm styriut? TatoO HeO 

10. Ar patinto Įurm ŠsBą į j a s f TstoO Ne O 

11. Aplamai totst IU dpialsj toioj sagMae, totot ne? 

12. Ar JiujĮlSM imdttojBi M«MM 
bei altoi, artUstovai? 

13. Ar pakanka fMtiaatftelfM f 

14. SmaijHH stil tots, to j į s l 

nšto » Mtosnto htartų gyvenimo 

yasntoai ar norštometa daugiau? 

sgsr sHea.au Ir to vHai rmtoitote? 
I 
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17. 
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*,,Praoor*».i' l i i l i i l ln l l i 
ratMaitTTatoa NeO 

Ar tuo 
Kaip 
tarp 

stojau 

statoanasrėantas?TaipQ NtQ 

sfassstoikfc ypaC tsrp jsunoiioi kartot, 
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Ktoi 

Klek metų 

Itoju 

nė vyks š.m. rugsėjo 24-26 d. 
Jį globos Clevelando 25 kuo
pa. 

Uždarymo posėdžio maldą 
sukalbėjo George Mikalaus
kas. Buvo sugiedotas Lietuvos 
Vyčių himnas. 

Po pietų vyko kėgliavimo 
turnyras, kuriame dalyvavo 
40 kėgliuotojų. Pirmą vietą 
laimėjo Clevelando Lietuvos 
vyčių 25 kuopos komanda. 

Vakare vyko pabendravimas 
Šv. Kryžiaus parapijos salėje. 
Susirinko daugiau negu 50 at
vykusių delegatų, vietinių vy
čių ir jų svečiai. Vakaro tema 
buvo „A taste of Italy". Vie
tinės vytės pagamino skanių 
ir įdomių itališkų patiekalų. 
Vyko įvairus pasikalbėjimai ir 
mintimis pasidalinimai. Kun. 
Michael Holloran laimėjo pre
miją už įdomiausią jo pasa
kytą pasaką. 

Sekmadienį, birželio 13 d., 
10:30 v.r., iškilmingos šv. Mi
šios Šv. Kryžiaus bažnyčioje. 
Prieš Mišias į trečią Vyčių 
laipsnį buvo pakelti šie vyčiai: 
kun. Michael Holloran ir Elai-
ne Pacovsky, abu iš 96-os kuo
pos, Daytone. 

Šv. Mišias aukojo parapijos 
klebonas kun. Holloran. Iškil
mingai įneštos JAV, Lietuvos 
ir vidurio centro rajono vėlia
vos. Po šv. Mišių buvo sugie
dotas Vyčių himnas. 

Po Mišių vyko pabendravi
mas, kėgliavimo turnyro tau
rių ir laimėjimų įteikimas ir 
pietus Amber Rose restorane. 
Laimėjusiems buvo įteiktos 
kėgliavimo taurės ir piniginės 
premijos. Buvo pranešta, kad 
Šių metų rudeninis suvažiavi
mas ir maldos kelionė ruošia
ma rugsėjo 24-26 d. Jį globos 
25 kuopa, veikianti Clevelan-
de. 2000 metų pavasario suva
žiavimo susirinkimo ir kėglia
vimo turnyro vietovė bus pra
nešta. 

Laimėtojai džiaugėsi ir buvo 
patenkinti savo laimėjimais ir 
smagiai tarp draugų praleistu 
savaitgaliu. Iki pasimatymo 
86-ame seime, Philadelphijoje, 
š.m. liepos 29 - rugpjūčio 1 d. 

Regina Juškai tė 
Švobienė 

KONKURSUI PASIBAIGUS 
PLB Švietimo komisija skel

bė rašinių konkursą už Lietu
vos ribų veikiančioms lietuviš
koms mokykloms. Tai jau tre
čias konkursas. Konkurso įgy
vendinimui reikalingi mecena
tai. Trejus metus iš eilės me
cenatu yra Raimundas Griga
liūnas, kuriam Švietimo komi
sija nuoširdžiai dėkoja. 

Kaip ir anksčiau, taip ir 
šiais metais konkurso dalyviai 
buvo suskirstyti į dvi grupes: 
jaunesniųjų (7-12 m. amžiaus) 
ir vyresniųjų (12-16 m.). Šiais 
metais buvo pateiktos laisvos 
temos: „Mano svajonių šalis"; 
^lano svajonių 'namai' "; „Ma
no įdomiausias gyvenimo nuo
tykis"; „Mano geriausias drau
gas"; „Juokingas nuotykis". 
Rašinio ilgis — 500 žodžių. 
Rašinių vertinimo komisija, 
susirinkusi posėdžiui gegužės 
20 d., laimėtojais išskyrė 15 
moksleivių. Laimėtojams pre
mijos bus įteiktos per jų moky
tojas. PLB Švietimo komisijos 
nariai Regina ir Viktoras 
Kučai birželio mėn. antroje 
pusėje vyks į Lietuvą ir susi
tiks su Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų mokytojo
mis. , 

Štai ką rašo Olga Andriu-
šenka.Kraupiško vid. mokyk
los (Ragainės raj.) 8 kl. moki
nė. 

Mano įdomiausias 
gyvenimo nuotykis 

Noriu papasakoti apie nuo
tykį, kuris mums atsitiko, va
žiuojant į Lietuvą. Lietuvių 
kalbos klase lankau pirmus 
metus, nes anksčiau mūsų 
mokykloje jos nebuvo. Mes tu
rime giminių Lietuvoje, pas 
juos dažnai nuvažiuojame. Su 
giminaičiais bendraujame lie
tuviškai. Kalbėti lietuviškai 
aš moku, bet rašyti man sun
kiau. Todėl šį rašinėlį man pa
dėjo rašyti mano pusseserė. 

Tai buvo praeitą vasarą. 
Mama nutarė aplankyti savo 
giminaičius Lietuvoje. Išvažia
vome labai anksti. Rytas buvo 

V a s a r o s skrydžiai į 

VILNIŲ 
Finnair ir kitomis oro linijomis 

žemiausiomis kainomis iš Nevv York, 
Chkago ir iŠ visų JAV miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 235 St. 

DOUGLASTON, N Y 11363 

TEL 718-423-6161 
800-778-9847 

FAX 718-423-3979 

Email: VYTTOURS @EARTHLINK.net 
VVEBSITE: WWW.VYTISTOURS.COM 

saulėtas, gražus. Nuostabiai 
čiulbėjo paukšteliai. 

Kelionė prasidėjo. Kelias į 
Lietuvą eina per Tilžę. Pri
važiuojame Nemuną. Jis pla
tus, išsišakojęs. Į Nemuną įte
ka Tilželė. Tilžėje man patiko 
tiltas per Nemuną. Jis pasta
tytas 1901-1907 metais ir pa
vadintas karalienės Luizos 
vardu. Nemunas — didžiausia 
Lietuvos upė. Ji ne tik skiria 
Didžiąją Lietuvą nuo Mažo
sios, bet ir jungia. 

Kertame Lietuvos-Rusijos 
sieną. Mus patikrina pasienie
čiai ir muitininkai. Štai mes 
jau Lietuvos žemėje. Žiūrime į 
Nemuno vandenis. Pravažiuo
jame dar du tiltus. Sukame į 
kaire. Pravažiuojame gražų 
miškelį. Atvažiavome į Pagė
gius. Ten gyvena mano teta, 
mamos sesuo. 

Teta Regina labai apsidžiau
gė, kad mes atvažiavome. Ji 
mūsų labai laukė, todėl paruo
šė staigmeną — užsakė bilie
tus į Klaipėdos jūrų muziejų ir 
akvariumą. Pagėgiuose ilgai 
neužsibuvome ir išvažiavome į 
Klaipėdą. V* -

Klaipėda — senas miestas. 
Jis sudarytas iš dviejų dalių 
— senamiesčio ir naujojo 
miesto. Senamiestyje gotikinio 
stiliaus namai raudonais čer
pių stogais. Ši miesto dalis 
man primena Tilžę. Siauros 
vingiuotos gatvės, grįstos ak
menimis. Rodos, už posūkio 
pasirodys raitas viduramžių 
riteris. 

Naujamiestis — tai šiuolai
kiniai namai iš stiklo ir beto
no, 5, 9 ir 16 aukštų. Plačios 
gatvės, skverai, žali plotai, 
aikštynai. 

Klaipėda — uostas, Lietuvos 
vartai. į pasaulį. Tai trečiasis 
pagal dydį Lietuvos miestas. 
Mama pasiūlė nueiti į kavinę. 
Pasėdėjome jaukioje kavinėje, 
vaišindamiesi kava ir ledais. 
Kuo greičiau norėjau pamatyti 
Jūrų muziejų. Persikėlėme 
keltu ir atvykome į Smiltynę. 
Muziejus įsikūręs Kopgalio 
tvirtovėje. J i pastatyta 19 
amž. pabaigoje, kad apgintų 
Klaipėdos uostą. 1973 m. tvir
tovė pradėta restauruoti, o 
1979 m., atidarytas muziejus. 
Ekspozicijos plotas — 2,700 
m. 

Pradėjome labai įdomią ke-

PADĖKA 
A.tA. 

IEVA PAŠKEVIČIENĖ 
BANYTĖ 

Mūsų mylima Mamyte. Močiute ir Promočiutė mirė 
1999 m. gegužės 19 d., sulaukusi 104 m. Palaidota 
gegužės 22 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. 

Ypatinga mūsų padėka gerb. kun. J. Kuzinskui už 
maldas koplyčioje, šv. Mišių auką Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje, nepamirštamą pamokslą beiVelionės 
palydėjimą į kapines. 

Nuoširdžiai dėkojame muz. F. Stroliai už gražų 
giedojimą ir vargonų palydą. 

Labai ačiū anūkams Algimantui, Mariui ir Rimui, 
proanūkams Linui, Andriui, Aliukui ir Kristinai, 
nešusiems karstą, bei Dariui, patarnavusiam prie 
altoriaus. 

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už 
šv. Mišių aukas bei aukas labdaros organizacijoms, 
gėles ir išreiškusiems užuojautas laiškais bei per 
spaudą. 

Ačiū Violetai ir dr. Mikaičiui už medicininę bei 
kitokią pagalbą. 

Dėkojame Genutei Budreckaitei už Mamytės 
nuoširdų slaugymą. 

Taip pat ačiū laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui 
už malonų patarnavimą. 

Ilsėkis ramybėje, mylima Mamyte, Močiute ir 
Promočiutė. 

Dukterys: Regina Patlabienė, 

Aldona Stasiulienė ir sūnus, 

Juozas Paikus su šeimomis. 

A . t A . 
VYTAUTUI PAULIONIUI 

apleidus šį pasaulį, jo našlei STASEI, buvusiai 
Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkei ir St. 
Petersburg skyriaus įkūrėjai, reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

..... 
LDD-jos St. Petersburg, FL, skyriaus valdyba 

lionę po muziejų. Akys raibo 
nuo jūros gyvūnijos ir augme
nijos. Pirmiausia pamatėme 
pingvinus. Lauko baseine gy
vena trijų rūšių pingvinai: ka
rališkieji, papua ir kuoduotie
ji. Man labai patiko karališ
kieji pingvinai. Jie didesni už 
kitus, oranžinėmis apykaklė
mis. Gidas pasakojo, kad juos 
atvežė iš pietų pusrutulio. Tai 
egzotiški, neskraidantys 
paukščiai. Pingvinai gerai 
plaukioja ir nardo. Jų sparnai 
tartum irklai. 

Kitame baseine pamatėme 
ruonius. Jie pilkos spalvos. Į 
muziejų juos atvežė iš Rygos 
įlankos. Tada jie buvo visai 
maži. 

Muziejaus akvariumuose gy
vena daugiau kaip šimtas rū
šių žuvų. Jos atvežtos iš Balti
jos jūros, Kuršių marių. Matė
me gražias spalvotas dekora
tyvines žuvis. Jos labai įvai
rios. 

Apžiūrėjome kriauklių ko-

Bertų alėja Zapyškyje Nuotr Baniutys Kronienė* 

lekciją. Joje daugiau kaip 
3,000 kriauklių iš viso pasau
lio jūrų. Koks grožis! Bliz
gančios, spalvingos, meniškų 
formų. Matėme vėžiagyvius, 
ryškias jūrų žvaigždes, spyg
liuotus jūros ežius, vėžlius. 
Kai kurie vėžliai dviejų metrų 
ilgio ir sveria net 600 kilo
gramų. Matėme žuvų ir 
paukščių iškamšas. Apžiūrėjo
me laivų modelius, jūreivių 
buitinius prietaisus, žvejų so
dybų maketus. Nusipirkau 
lankstinuką apie Klaipėdą ir 
Jūrų muziejų, kad mintimis 
vėl galėčiau grįžti į jį. 

Važiuojant per mišką, nulei
do mašinos padangą. Tėtis 
pasakė, kad teks palaukti 20 
minučių. Aš su mama sėdėjau 
mašinoje. Staiga pakėliau akis 
ir pamačiau didžiulius ragus. 
Labai išsigandau. Prie maši
nos stovėjo didelis briedis. 
Žmonės jį vadina Lietuvos gi
rių karaliumi. Jo ragai buvo 
išsišakoję, puošnūs. Briedis 
atrodė labai išdidus. Mačiau 
kelias laidas per televizorių, 
bet iš taip arti neteko matyti. 
Mes bijojome pajudėti. Jis sus
tojo, pakėlė galvą, apsidairė. 
Tikriausiai pamatė mus. Ma
ma sakė, kad gal jis buvo su
žeistas ir žmonių prijaukintas. 
Jis buvo drąsus ir nebijojo 
mūsų. Apuostė mašiną. Lūpo
mis palietė mašinos stiklą. To
je pusėje sėdėjau aš. Norėjome 
jį pavaišinti. Nusprendžiau, 
kad jis norėjo su mumis pasi
sveikinti. Gal jautė.kad mes 
atvykome iš toli, parodydamas 
mums dėmesį. Apsisuko ir nu
ėjo savais keliais į mišką. 

Tėtis pranešė, kad pakeitė 
padangą. Važiavome toliau. 
{spūdžių parsivežėme daug. 
Rodos, per vieną dieną jie ne
tilpo galvoje. Naktį miegojau 
labai gerai. Sapne mačiau tą 
briedį. Rodos, stovi toks.kaip 
gyvas. 

Si to nuotykio aš niekada 
nepamiršiu. 

http://sHea.au
http://WWW.VYTISTOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Remigi jus Gaška, mūsų 
spec ia lus korespondentas 
Paryžiu je , gavo Tarptautinės 
Krepšinio federacijos (FIBA) 
akreditaciją ir išvyksta stebėti 
Paryžiuje vyksiančių likusių 
Europos Krepšinio pirmeny
bių — EUROBASKET 99— 
rungtynių. Savo įspūdžiais jis 
pasidalins su mūsų skaityto
jais rytdienos ..Draugo" lai
doje. Skaitykite jo straipsnį — 
J Parvžių — kovoti dėl meda-

Hų". 
Mokytojų studijų savai

tės metu rugpjūčio 1-8 d. 
Dainavoje vyks lietuvių kal
bos kursai norintiems išmokti 
lietuviškai. Kursams vado
vaus Vytautas Jonaitis ir Auš
relė Sakalaite. Pradedantys 
ar jau pažengę lietuvių kal
bos žinojime kviečiami skam
binti Vvtautui tel. 616-458-
6378. 

Ar jau įsigijote bi l ietus į 
Alytaus „Dainavos" kon
certą, kuris vyks šį šeštadienį, 
liepos 3 d., 3 vai. popiet. Jau
nimo centre? Jeigu nenuvy-
kote į „Seklyčią", kur tie bilie
tai platinami, pasistenkite 
įsigyti prieš koncertą — 
šeštadienį bilietai Jaunimo 
centre bus platinami nuo 1:30 
vai. p.p. 

IŠ ARTI IR IŠ TOLI 

Jonas Variakojis, Čikagos lietuvių 
filatelistų draugijos pirmininkas. 

IŠEIVIJOS 
FILATELISTŲ DOVANA 

Vertingą dovaną amžinam 
naudojimui Lietuvos naciona
liniam muziejui šeštadienį 
įteikė Čikagos lietuvių filate
listų draugija „Lietuva". Mu
ziejaus fondai pasipildė repre
zentacine tarpukario Lietuvos 
ir Klaipėdos krašto pašto 
ženklu kolekcija. 

Kaip sake Lietuvos naciona
linio muziejaus direktore Bi
rute Kulnyte, tai pirmoji Čika
goje įsikūrusios filatelistų 
draugijos dovana muziejui. 
1946 metais įsteigta ^Lietu
vos" draugija jau 1962 m. nu
tarė sukaupti 1918-1940 m. 
Lietuvos pašto ženklų rinkinį 
ir jį padovanoti būsimai lais-

Dr. Remigijus Gaška 

vai Lietuvai. Rinkinys baigtas 
kaup t i 1975 m. Jį sudaro 551 
nepriklausomos Lietuvos paš
to ženklas , 4 suvenyriniai la
peliai, 2 suvenyriniai vokai ir 
292 Klaipėdos pašto ženklai. 
Ypač vert inga, pasak direk
torės, y ra Klaipėdos kraš to 
pašto ženklų kolekcija. Daug 
metų rinkinys rodytas „Lietu
vos" draugijos rengtose paro
dose. 

At ida ran t dovanoto rinkinio 
ekspoziciją, „Lietuvos" draugi
jos p i rmininkas inžinierius Jo
nas Variakojis įteikė B. Kul
nytei dėžę su viso rinkinio la
pų spalvotomis kopijomis ir 
specialų žymeklį, kur iuo kli
juojamoje pusėje pažymėti ko
lekcijos pašto ženklai. Beje, 
dovanotu žymekliu muziejuje 
bus antspauduojamas šiai pro
gai išleistas vokas. .Elta* 

UŽJŪRIO TAUTIEČIŲ 
GYVENIMO ATSPINDYS 

Išskir t inę čikagiečio rašyto
jo, bibliofilo Stasio Džiugo do
vaną Lietuvos nacionalinei 
Mar tyno Mažvydo bibliotekai 
— išeivijos plakatų rinkinį 
nuo birželio 25 d. galės apžiū
rėti visi bibliotekos lankytojai. 
Paroda „Išeivijos p lakata i — 
lietuviškosios visuomeninės ir 
ku l tū r inės veiklos atspindys" 
yra pirmasis tokio pobūdžio 
išeivijos spaudos pavyzdžių 
pr i s ta tymas Lietuvos visuo
menei . 

Išeivijos plakatai, pasak Na
cionalinės bibliotekos Litua
nist ikos skyriaus vedėjos Sil
vijos Vėlavičienės, — puikiau
sias būdas atskleisti įvairialy
pį mūsų tautiečių, gyvenančių 
JAV. kultūrinį, visuomeninį 
gyvenimą. Žinia apie rengia
mą plakatų parodą paskatino 
ir ki tas išeivijos organizacijas 
bei asmenis prisidėti prie jos 
organizavimo ir atsiųst i biblio
tekai išsaugotus spaudinius. 
Pavyzdžiui, JAV Lietuvių 
Bendruomenes atstovas at
s iuntė Švietimo tarybos išleis
tus plakatus . 

Šioje parodoje išryškėja ir 
išeivijos plakato meno vaiz
das . Didžioji dauguma jų su
kurt i profesionalių dailininkų. 
Eksponuojami Čikagos lietu
vių operos spektaklių plaka
tai , piešti dailininkės Ados 

Korsakaites-Sutkuvienes. Lie
tuvių liaudies meno elementų 
subtiliu naudojimu išsiskiria 
dailininko Vlado Vijeikio dar
bai. „Poezijos dienų" plakatus 
ruošė dailininkas Petras Alek
sa, o scenos grupės ,Antras 
kaimas" pasirodymams skirtų 
plakatų autorius dailininkas 
Vincas Lukas sumaniai pa
naudojo fotografo Eugenijaus 
Būtėno nuotraukas. (.Elta) 

BALTARUSIJOS 
LIETUVIŲ 

SUVAŽIAVIMAS 

Po trejų metų pertraukos 
birželio pabaigoje Minske įvy
ko Baltarusijos Lietuvių Ben
druomenės antrasis suvažia
vimas. J a m e dalyvavo Gardi
no, Pelesos, Apso, Breslaujos 
kraštų lietuvių atstovai. 

Suvažiavimo dalyviai pasi
džiaugė Baltarusijos lietuvių 
švietėjiška, kultūrine veikla, 
stiprėjančia lietuvybe. Šiuo 
metu čia veikia dvi lietuvių 
vidurinės, keturios sekmadie
nines mokyklos, dviejose mo
kyklose lietuvių kalba dėsto
ma kaip dalykas. Numatoma 
atidaryti sekmadieninę mo
kyklą Lydoje. Lietuvių švieti
mo įstaigose Baltarusijoje da
bar dirba apie pusė šimto mo
kytojų, daugėja mokinių. 

Baltarusijos visuomenės su
sidomėjimą sukėlė pernai vy
kusios Baltarusijos lietuvių 
meno ir kultūros dienos, lietu
vių dailininkų paroda. Pernai 
Gardine vykusiame Baltarusi
jos taut inių mažumų festiva
lyje lietuvių meno vienetai už
ėmė pirmą vietą. 

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas aprūpina 
Baltarusijos lietuvių švietimo 
įstaigas vadovėliais, mokymo 
priemonėmis, rūpinasi moky
tojų kvalifikacija, visokeriopai 
remia bendruomenės veiklą. 
Suvažiavime kalbėjęs departa
mento generalinis direktorius 
Remigijus Motuzas kvietė kar
tu spręsti kylančias proble
mas, vienyti Baltarusijos lie
tuvių jėgas lietuvybei išlaiky
ti. 

Baltarusijos lietuviai pagei
dauja radijo laidų lietuvių kal
ba per valstybinį Baltarusijos 
radiją, palengvinti valstybės 
sienos perėjimą. 

Suvažiavimas išrinko naują 
bendruomenės valdybą, jos 
pirmininke perrinkta V. Tar-
nauskaitė. 

Suvažiavime dalyvavo ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis. (Elta) 

SKELBIMAI 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
S436SPuUsta Rd.,ChKago, O.60529 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitia 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8.Ked*ie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-6700 

Tofl free 24 hr. 866-7766742 
Darbo ral. ano 9 Y.r. iki 7 v v. 

Šefttad. 9v.r.ikilv.p.p. 

Birželio 13 d vykusiame ..Partizano Motino*" paminklo atidengime ir po 
to Pasaulio lietuvių salėje tęstose iškilmėse Lietuvos partizanai (iš 
kaires'' Antanas Lukša ir Vytautas Balsys buvo Lietuvos Politinių kalimų 
ir tremtinių sąjungos įgalioti įteikti pirmojo laipsnio žymekli JAV LB 
Kultūros tarybos pirm Marijai Remienei. Nuotr B Kronienės 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skeraai gatves nuo „Draugo") 
TeL 77S-S644100. 

TeL 63O-M7-O200, Lement, n , 

• A. a. V y t a u t o Žmui 
džino, mirusio š. m. gegužės 1,' 
d Rochester, NY, atminimi 
pagerbdami, gimines, bičiulės i 
bičiuliai sudėjo didžiulę puokšti 
maldų. Kosovo kenčiantiem: 
$535 ir Neringos stovykla 
$655. V2» 

• L e g a l i a i d a r g a l i m i 
i š r ū p i n t i „Sočiai security" 
E Š u m a n a s , tel . 1-708-72O 
2651. (sk 

• 
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AMERIKOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 

Šiais metais JAV švenčia 
savo 223 gimtadienį. Ši vals
tybė skirtinga nuo visų kitų, 
nes sudaryta iš daugelio įvai
rių tautybių ir rasių. Tvarkosi 
demokratiškais pagrindais. 
Čia rado ir dabar randa prie
globstį lietuviai atvykę iš Tė
vynės ir iš kitų kraštų. Ne
varžomai gali dirbti ir savo 
tautinėje veikloje. Už Lietuvos 
sienų čia yra didžiausias lietu
vių telkinys — Antroji Lietu
va. Savo darbštumu ir organi
zuotumu lietuviai yra neblo
gai įsikūrę ir daug padeda sa
vo tėvynei Lietuvai. Švęsdami 
šią šventę, turime būti dėkingi 
Amerikai už viską, ką iš jos 
esame gavę ir stengtis stiprin
ti jos nepriklausomybės pa
grindus. Privalome kovoti su 
visomis negerovėmis, kurių 
pilnas visas pasaulis. Tegul 
Dievas globoja šį kraštą ir 
saugo nuo piktų žmonių, kurie 
nori įvairiais būdais jį sunai
kinti. 

Redaktorius 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Žmogaus pagarba pagrįsta 
i morale — sudaro geriausias 

sąlygas kultūrai tarpti (gerė
ti). Lietuviams kultūra nėra 
tokios pat svarbos reikalas, 
kaip daugeliui kitų tautų. 
Mums ji yra tikrąja prasme 
gyvybinis reikalas. Kaip žmo
gus negali gyventi be maisto, 
taip ir tauta negali gyventi be 
tautinio maisto, kuris yra kul
tūra. Tautinė kultūra dvigu
bai svarbi emigracijoje, nes čia 
ji yra svarbiausia priemonė 
tautybei išlaikyti naujose kar
tose. Didelėms tautoms savų 
emigrantų negaila, nes jos ir 
taip yra gausios, bet tokiai 
kaip mūsų emigrantai yra gry
nas nuostolis. Nebe nuostolis, 
bet didelė nelaimė yra tokia 
priverstinė emigracija, kai 
svetur atsidūrė pajėgiausia 
mūsų tautos šviesuomenės da
lis. Šio nuostolio visiškai išly
ginti, gyvendami svetur, nepa
jėgsime. Galėtume tik jį suma
žinti, sudarę sąlygas mūsų 
kūrybiniam pajėgumui išnau
doti iki aukščiausio laipsnio. 
Bet ir tokių sąlygų kol kas ne
turime. 

Gyvenimas prasideda gam
toje, skleidžiasi kultūroje, at

baigiamas religijoje. 
Pedagogas ir kalbininkas 

Leonardas Dambriūnas 

PAPARČIO ŽIEDAS 

Neužmiega miškas 
Šią birželio naktį, — 
Kam paparčio žiedą 
Pasiseks surasti? 

Beržas įsispyrė 
Klumpėn žemuogynėn, 
Karklas pirmas bėgo 
Pūsdamas švilpynę. 

Ąžuolas karalius 
Skuba kaip pašėlęs, 
Uosis kietakaktis 
Vejadrabulėlę... 

Pasipuošus skara 
Vėl naujais spygliukais, 
Tyliai šlepsi eglė 
Samanų batukais... 

Žvalgos papartyne 
Lauko šermukšnėlė 
Ir kaštonas — savo 
Žvakeles iškėlęs. 

Neužmiega miškas 
Šią trumpiausią naktį, — 
Kam paparčio žiedą 
Pasiseks surasti? 

Mokytoja 
Gražina Ragalevičienė 

KREPŠINIS 

Mano mėgstamiausias žaidi
mas yra krepšinis. Žaidžiu 
todėl, kad jis man patinka, 
nes mėgstu žaisti su kamuo
liu. Žadu žaisti krepšinį kiek
vieną šeštadienį. 

Tomas Mačiulis, 
5 skyr. mokinys 

DARYSIM MIŠRAINES 

Mano namas didelis ir gra
žus, kuriame aš gyvenu su 
savo šeima. Mes nueiname į 
parduotuvę, nusiperkame sa
lotų ir pagaminam iš jų miš
rainę. 

Elviną Vidugiryte, 
2 skyr. mokinė 

LTETUVOS GAMTA 

Štai ką tėvelis man papasa
kojo apie Lietuvą: „Labai se
niai lietuviai savo namus sta
tė iš medžio. Vėliau statė mū
rinius iš olytų su čerpių sto
gais. Dabar stato iš medžio ir 
plytų su įvairiais stogais. Lie
tuvoje nėra tokių aukštų kal
nų kaip čia, ten yra kalvos. 
Lietuvos pajūryje yra aukštos 
smėlio kopos, aukštesnės, ne
gu čia. Žmonės vaikščioja pa
našiai apsirengę kaip ir Ame
rikoje. Lietuvoje auga lapuo
čių ir spygliuočių medžiui pu
šys, eglės, ąžuolai, beržai, 
alksniai, drebulės ir daug ki
tų. Lietuvos krantus skalauja 
Baltijos jūra". 

Vilius Butauskas, 
2 skyr. mokinys 

MANO KLASĖ 

Aš galiu daug ką pasakyti 
apie septintąją klasę. Lietu
viškoje ir angliškoje mokyk
loje yra daug sunkiau, negu 
šeštame skyriuje. Ten yra įdo
miau ir smagiau. Mes gauna
me daug namų darbų, bet mes 
visi esame gudresni. Būna 
daug daugiau egzaminų ir di
delių projektų. 

Julius Griauzdė, 
8 kl. mokinys 

Visi Čikagos lit. m-los moki
niai. 

PAPARČIO ŽIEDAS 

Seniau Joninių naktis buvo 
labai svarbi naktis. Sakydavo, 
kad Joninių rytą saulė tekė
dama puošiasi visokiomis 
spalvomis, visaip ji keičiasi. 
Tai pernakt laukdavo saulės 
tekėjimo. Jaunimas susirenka 
ir degina stebulę. Degutuotą 
stebulę kur gauna, ant karties 
aukštai iškelia, dar ant kokio 
kalno nuneša, kad tik iš toliau 

.matytųsi. Ir uždega tą stebu
lę. Ta degutuota stebulė ilgai 
dega. O jaunimas šoka, dai
nuoja apie tą stebulę. Kurie 
nori, eina į mišką paparčio 
žiedo ieškoti, nes, sako, kad 
Joninių naktį papartis žydi. Ir 
tik tą naktį jis težydi, daugiau 
niekada. 

Vienas bernas vaikščiojo po 
mišką — niekur neranda to 
žiedo. Nors miške tamsu, bet, 
sako, tas žiedas šviečia ir nak
tį jis matomas. Vaikščiojo, 
vaikščiojo jis, tik staiga vienu 
metu pradėjo viską žinoti. Ži«-
no, kas visame pasaulyje de
dasi, kas namie, kaime — vis
ką smulkiai žino. Pagalvojo: 
„Kaip čia gali būti, kad aš taip 
viską pradėjau žinoti? Nagi, 
kad aš paparčio žiedo nera
dau?" Na, bet jis vis tiek labai 
patenkintas. O čia jau apy
aušris, nebetoli saulės tekėji
mas, jau eis jaunimas pasitik
ti Saulės ant kalno prie tos 
stebulės. „Na, — sako, — rei
kia nusiauti nagines, apsiauti 
batus, eisiu ir aš". Išėjęs iš 
miško, nusiavė šitas nagines. 
Kai tik nusiavė, ir nuo tos mi
nutės dingo jo visas žinojimas. 
Dairosi, kaip čia yra, kad aš 
nieko nebežinau? 

Na apsiavė batais, nuėjo pas 
jaunimą ir kaip nieko nežino
jo, taip nieko ir nebežino. Ir 
tik tada jis suprato, kad tik
riausiai naginėn buvo įkritęs 
paparčio žiedas, o kai jis nu
siavė nagines, žiedas iškrito 
— ir jis vėl nieko nebežino. 

PAGALVOKITE NR. 4 
ATSAKYMAI 

1. Latvija nori iš Rusijos at
gauti žemės plotą, kuris yra 
maždaug 80 km ilgio ir nuo 10 
iki 30 km pločio. Šį Abrenės 
— Pytalovo rajoną matome 
Latvijos šiaurės rytuose prie 
Estijos sienos. 2. Estija nori iš 
Rusijos atgauti savo miestą 
Petseri — Pečory — Pytalovo 
su žemės plotu, kuris yra 
maždaug 60 km ilgio ir 25 km 
pločio. Tai yra Estijos pietų 
rytuose, nuo ežero iki Latvijos 
sienos. Kitas žemės plotelis 
yra 30 km ir 10 km. Jis yra 
Estijos šiaurės rytuose, nuo 
ežero iki Narva miesto. 3. Dėl 
miesto Valka arba Valga pri
klausomumo nesutaria Latvi
ja ir Estija. 4. Tinginys. 5. 
Jautis. 6. Balys buvo antras 
arba ketvirtas. Domas buvo 
dviem vietom žemiau Balio. 
Tuo būdu Balys turėjo būti 
antras, o Domas — ketvirtas. 
Cezaris buvo dviem vietom 
aukščiau virš Aro. Cezaris tu
ri būti pirmas, o Aras — ket
virtas. Taigi: 1 — Cezaris, 2 — 
Balys, 3 — Aras, 4 — Domas. 
7. 1. Austrija — Albanija. 2. 
Kinija — Korėja. 3. Kanada — 
Kenija. 4. Suomija — Serbįja.' 
5. Lietuva — Latvįja. 6. Ira
nas — Irakas. Centre Bulgari
ja — Brazilija. 8. Machu Pic-
chu senovės Incų tvirtovė, 
kuri yra Peru (Peruvian) An-
dų kalnuose. 
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1. Latvija ir Estija ginčijasi 
dėl Rygos įlankoje esančių sa
lų priklausomumo, pvz. kam 
turi priklausyti Ruhnu sale
lė? 2. Kokias teritorines pre
tenzijas Gudija reiškia Latvi
jai? 3. Ar nėra ginčų tarp Lat
vijos ir Lietuvos dėl valstybi
nės sienos? Atsiuntė kun. dr. 
E. Gerulis. 4. Du bėga, du 
veja, keturi kepėstuoja (pama
žu šokuoja, eina), šeši šimtai 
švilpia. 5. Du bėga, du veja, 
šeši šimtai švilpia. 6. Šis me
dis vasarą niekuo nesiskiria iš 
kitų. Užtat jį labai įdomu ste
bėti ankstyvą pavasarį- Visi 
medžiai dar nuogi, tik šiame 
kabo spurgeliai. Dėl te jis ge
rai matomas netgi iš tolo. Bet 
įdomiau jį apžiūrėti iš arti. 
Tada matyti, kad jis dulka. O 
kas tai per dulkės? Kaip vadi
nasi šis medis? 7. (Brėžinėlis). 
Atsakydami į klausimus, pa
mėginkite nukeliauti nuo Am
basados iki Peticijos. Kiek
vieno žodžio pirmosios dvi 
raidės tokios pat, kaip pirmes-
nio žodžio trečia ir ketvirta. 
Klausimai pateikti ne iš eilės: 
1. Žalsvasis baltikas. 2. Meta
linis dirižablis. 3. Tam tikras 
leidimas ką daryti pagal su
tartį. 4. Rafinuotas cukrus. 5. 
Liguista būsena, panaši į ilgą 
miegą. 6. Tam tikrų daugkar
tinių maldų junginys. 7. Filo
sofijos specialistas. 8. Daiktų 
ir pinigų lošimas pagal bilie
tus. 9. Geležinė dalba. 10. Kie
ta kėdė be atlošo. 11. Prietai
sas užrakinti. 12. Tristygis ru
sų liaudies instrumentas. 13. 
Garso priėmimo per atstumą 
elektrinis prietaisas. Sudarė 
V.G. 8. Kuriuo instrumentu 
grojo garsusis Jascha Heifetz? 

VANAGAS IR 
BALANDŽIAI 

Save pavedęs ginti nedoram 
žmogui, pagalbos nesulaukęs 
pats turėsi žūti. 

Balandžiai, saugodamies 
baisaus vanago, vikriais spar
nais nuo pražūties pasprukda
vo. Tada plėšikas griebėsi 
bjaurios klastos ir taip apgavo 
šią taikingą padermę: „Kam 
jums drebėti ir gyventi seno
viškai? Geriau mane išrinkite 
savo karaliumi. Aš nuo 
skriaudų visų mielai apginsiu 
jus". Balandžiai patikėjo ir 
paklausė jo. O vanagas pa
ėmęs valdžią, juos draskyti 
pradėjo, griebdamas aštriais 
nagais. Tada vienas balandis 
tarė: „Taip ir reikia mums". 

Fedras 


