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Žemdirbia i pradėjo visuot inį 
p r o t e s t o rengin į kel iuose 

Viln ius , liepos 13 d. (BNS) 
— Antradienio rytą 20-ies Lie
tuvos vietovių keliuose pra
sidėjo masin is žemdirbių pro
testo p ike tas , kur iame daly
vauja 18-kos rajonų ūkinin
kai , ka l t inan tys vyriausybę 
n e p a k a n k a m a parama žemės 
ūkiui . 

Piketą organizuoja Valstie
čių parti ja. Jos pirmininkas 
Seimo narys Ramūnas Kar-
bauskis tvir t ina, kad renginys 
bus įspėjamasis ir t ruks tik 
vieną dieną. 

Žemdirbių piketai vyksta 
Anykščių, Biržų, Jonavos, Ju r 
barko, Kauno, Kupiškio, Mari
jampolės , Pakruojo, Šakių, 
Širvintų, Šiaulių, Šilutės, Uk
mergės ir Varėnos rajonuose. 

Prezidentas Valdas Adam
kus paragino Lietuvos savival
dybių merus laikytis įsta
tymų, išduodant leidimus 
žemdirbių protesto veiks
mams Lietuvos keliuose. An
tradienį kalbėdamas prezi
dentūroje vykusiame savival
dos forume, prezidentas čia 
dalyvaujančių savivaldybių 
vadovų prašė „pasinaudoti 
teise prisilaikyti įstatymų rai
dės" ir tuo pačiu „nepaneigti 
piliečių teisių". 

Pagal Susir inkimų įstaty
mą, rengian t viešą susirin
kimą a r protesto akciją, nega
lima užtvert i kelių. 

G. Vagnorius — 
politiniu intrigų 

auka 
Vi ln ius , liepos 13 d. (Elta) 

— Seimo narys Kazys Bobelis 
įsit ikinęs, jog buvęs Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) parti jos valdybos pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
yra politinių intrigų auka 
Konservatorių partijoje. 

Ver t indamas buvusio prem
jero ats is tatydinimą iš val
dančiosios partijos valdybos 
pirmininko pareigų, jis sakė, 
kad šis klausimas, brendęs 
ilgą laiką, pagaliau išėjo į 
viešumą. K. Bobelio nuomone, 
G. Vagnorius pasirinko pasi
t r auk imo kelią, nes j am nebu
vo vilties likti bet kokiose pa
reigose Konservatorių parti
joje. 

„Ta da ina dar nėra sudai
nuota. D a r įvyks įvairių už
kulisinių intrigų. Todėl už 
kokių 6 mėnesių pamatysime 
t ikruosius konservatorių su
sikirt imo rezultatus", sakė K. 
Bobelis antradienio spaudos 
konferencįjoje. 

Seimo narys atkreipė dėme
sį, kad G. Vagnorius yra jau
nas žmogus. „Manau, kad už 
kokių 10 metų j is dar sugrįš į 
valdžią ir galės daug ką pada
ryti", kalbėjo par lamentaras 
K. Bobelis. 

Susitikime kalbėjęs premje
ras Rolandas Paksas teigė, 
kad tik argumentuotais pokal
biais, o ne protesto veiksmais 
galima išspręsti žemdirbių 
problemas. Premjeras pabrė
žė, kad kelių užtvėrimas 
„trukdo šalies gyvenimui" — 
dėl tokių žemdirbių protesto 
akcijų skundžiasi vežėjai, Ke
lių direkcija bei žmonės, kurie 
patiria ne tik moralinių, bet ir 
finansinių sunkumų. 

Lietuvos vežėjai ir kelinin
kai teigė suprantantys sunkią 
žemdirbių padėtį, tačiau nesu
tinka, kad sprendžiant jų pro
blemas, nuostolius patirtų ki
tos Lietuvos ūkio šakos. 

Lietuvos nacionalinė vežėjų 
automobiliais asociacija „Lina-
va" pranešė, kad vien per ke
turias piketo kelyje Kaunas-
Marijampolė-Suvalkai dienas 
vežėjai patyrė daugiau kaip 
137,000 litų nuostolių. -

„Šios dienos piketai pagrin
diniuose Lietuvos keliuose at
neš dar didesnių nuostolių ir 
pakenks Lietuvos, kaip tranzi
to valstybės, įvaizdžiui", pažy
mima JLinavos" pareiškime. 
Pranešama, kad transporto 
įmonių atstovai ketina iš
ieškoti patirtus nuostolius iš 
protesto akcijų organizatorių. 

Žemdirbiams užtvėrus tarp
tautinį „Via Baltica" kelią, 
krovininiai automobiliai nu
kreipiami į šalutinius kelius, 
kurie yra nepritaikyti tokioms 
didelėms apkrovoms. Kelių 
direkcijos vadovas Gintaras 
Striaukas sakė, kad kelias 
ypač susilpnėja, tvyrant da
bartiniams karščiams. „Tokio
mis sąlygomis nuostoliai auga 
geometrinės progresijos prin
cipu — dabar juos skaičiuo
jame dešimtimis tūkstančių, 
poryt jie sieks milijonus", 
pabrėžė valstybinės kelių tar
nybos vadovas. 

Antradienį pasitarime Vi
daus reikalų ministerijoje bu
vo apsvarstyta Lietuvos ke
liuose susidariusi padėtis 
dėl piketuojančių žemdirbių 
veiksmų bei numatytos prie
monės transporto eismui nor
malizuoti. Pasak VRM atstovo 
spaudai, Policijos departamen
to generalinis komisaras Vla-
dislavas Račkauskas įparei
gojo visus policijos komisa
riatų vadovus, kurių prižiū
rimoje teritorijoje rengiami 
žemdirbių piketai, nedelsiant 
informuoti savo savivaldybių 
vadovus, kad daugelis jų nu
sižengė įstatymams ir kelių 
eismo taisyklėms, išduodami 
leidimus tokiems renginiams. 

Pasitarime nuspręsta, kad 
jeigu savivaldybių vadovai ne
siims normalizuoti padėties, 
policija kreipsis į teismus bei 
prokuratūrą, kad merų veiks
mai būtų įvertinti teisiškai. 

Liepos 2 diena Arricia. Italijoje, netoli Komo.- :vyko Tėvų marijonų suvažiavimas, kuriame buvo išrinkti nauji 
marijonų vadovai, tarnausiantys aU-inančiu- --senus mfus Vyriausiuoju manjonų generolu buvo paskirtas 
kun. Mark Garrovv, MIC; Pirmuoju Tarybos r.„r;u i r Vikarų generolu tapo kun. Jan Rokosz, MIC, Antruoju Ta
rybos nariu — kun. Jan Gajek; Trečiuoju Tanios nariu - - kun Francis Smagorowicz, MIC. Ketvirtuoju Tary
bos nariu ir iždininku — kun. Vincent Pavvlos Vyriausiasis marijonų generolas kun. Mark Garrovv, kilęs iš Mas-
sachusetts valstijos, priklauso Amerikos Šv. Stanislaua Kostka provincijai. 1984 m. jis buvo įšventintas į 
kunigus. Paskutiniuosius 6 metus kun. Garrow buvo Gereralines Tarybos Romoje narys. 

Nuotr.: Liepos 1-ąją marijonai susitiko su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Šventojo tėvo dešinėje stovi Šv. Ka
zimiero provincijos marijonų provincijolas kun. Donaldas Petraitis, MIC. 

Seimo darbas vyko pagal 
vyriausybės „užsakymus" 

Vilnius, liepos 13 d. (Elta) vimo ir tikslinimo tvarką. 
— „Seimo darbo chaotiškumas 
ir visiškas priklausymas nuo 
vyriausybės užsakymų buvo 
akivaizdus", apibendrindamas 
pasibaigusią parlamento se
siją, antradienio spaudos kon
ferencijoje sakė Seimo pirmi
ninko pavaduotojas, Centro 
sąjungos pirmininkas Romual
das Ozolas. 

Jo nuomone, Seimas dirbo 
tiek, kiek j a m leido vyriau
sybė. „Ekspremjero Gedimino 
Vagnoriaus ir Seimo pirminin
ko pirmojo pavaduotojo An
driaus Kubiliaus tandemas 
vyriausybėje ir Seime pavertė 
Seimą vyriausybę aptarnau
jančia institucija, nuolatinių 
pataisų ir pataisymų rengimo 
ir priiminėjimo mašina", pa
stebėjo jis. 

R. Ozolo nuomone, tokiu at
veju sudėtinga būtų kalbėti 
apie įstatymų leidybos koky
bę. Jo duomenimis, šioje par
lamento kadencijoje yra priim
ti 1,326 dokumentai. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojo nuomone, jeigu norėtume 
tvarkyti valstybėje ką nors iš 
esmės, tai turėtume atkreipti 
dėmesį į esančių vyriausybėje 
įstatymų leidybos reglamenta-

Centnstų vadovas ypač kri
tikavo biudžetiniu lėšų panau
dojimą, tai, kad milžiniški pi
nigai buvo panaudoti valdi
ninkų atlyginimams ir premi
joms. Jo nuomor.e, lėšos buvo 
skiriamos suvartojimui, atsi
tiktiniams projektams, naudo
jamos „protekcionistiniam so
cialiniam šelpimui". R. Ozolas 
apgailestavo, kad valstybė vi
siškai neišnaudojo galimybių 
pasinaudoti tarptautinių fon
dų kapitalu. 

Jo nuomone, G. Vagnorius, 
atsistatydinęs iš konservato
rių partijos valdybos vadovo 
posto, tarsi ir pralaimėjo, bet 
„partijai jis atvėrė kelią į 
išeitį". R. Ozolas spėjo, kad 
konservatorių partija, likusi 

prie valdžios vairo su daugu
mos įsipareigojimais, ir toliau 
patirs nepaprastus sunkumus 
tvarkydama valstybės reika
lus, kas neteiks jai kokio nors 
didesnio populiarumo. 

Pasak R. Ozolo, buvęs 
premjeras, užsitikrindamas 
sau neoficialią opoziciją parti
joje, paima į savo rankas visas 
galimybes. Jeigu jis Hnkamai 
sugebės pasinaudoti jomis, 
ateityje galės diktuoti sąlygas 
partijoje. 

R. Ozolo manymu, atsistaty
dinus G. Vagnoriui, išspręsta 
Vytauto Landsbergio, kaip 
konservatorių partijos pirmi
ninko, kuris gyveno nuola
tinėje įtampoje su valdybos 
pirmininku, problema. „Kon
servatorių partija dėl to, kad 
laimėjo V. Landsbergis, ne
laimėjo", mano R. Ozolas. 

Seni Kazio Bobelio ryšiai 
pasitarnavo Lietuvai 

Vilnius, liepos 13 d. (BNS). 
Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo organizacijos par
lamentinės asamblėjos (ESBO 
PA) sesijoje Sankt Peterburge 
dalyvavusiems Seimo nariams 
teko įtikinėti, kad Lietuva ne
turi tautinių mažumų ir 
žmogaus teisiu problemų. 

Buvęs žalgirietis 
„mėtė į vieną krepšį" 

Vilnius, liepos 13 d. (BNS) darbuotojams. Praėjusiais me-

Nuotr.: Dulkių debesyse paskiniU'. vieškeliais aplenkdami žemdirbiu 
užtvertą ..Via-Baltica" kelia, 'eta; rieda sunki.is\ oriai automobiliai Km 

— Valstybės kontrolė, atlikusi 
patikrinimą Kūno kultūros ir 
sporto departamente, jo vado
vui Rimui Kurtinaičiui pasky
rė 5,000 litų baudą. 

Per patikrinimą nustatyta. 
kad buhalterinė apskaita pra
ėjusiais metais buvo tvarko
ma, pažeidžiant įstatymus. 
Valstybės kontrolės išvadose 
nurodoma, kad departamento 
vyriausioji finansininkė neve
dė paramos lėšų ir už jas įgyto 
turto apskaitos. 

Praėjusiais metais departa
mentas iš Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto firmos 
„Olifėja" ir UAB „Sportininkų 
testavimo ir reabilitacijos cen
tras" gautus 691,000 litų pa
naudojo ne sporto progra
moms. 

R. Kurtinaitis nepatvirtino 
nebiudžetinių lėšų išlaidų są
matos. 391,000 litų arba 57 
proc. Šių lėšų panaudota pre
mijoms ir pašalpoms, iš jų — 
180 000 litų — departamento 

tais R. Kurtinaitis skyrė dar
buotojams premijas ir priedus 
prie tarnybinių atlyginimų, 
nors lėšų tam nebuvo sutau
pyta. 

Be to, departamento vado
vai pažeidė lėšų reprezentaci
jai naudojimo tvarką ir ne
teisėtai panaudojo 77,400 litų 
valstybės biudžeto lėšų, iš jų 
26,000 litų apmokėta už alko
holinius gėrimus. 

Pažeidžiant tarnybinių ko
mandiruočių į užsienį nuosta
tas, keturi departamento dar
buotojai pernai buvo komandi
ruoti ne dirbti, o stebėti sporto 
varžybas. 

Taip R. Kurtinaitis valsty
bei padarė 12,900 litų, jo pir
masis pavaduotojas A. Kaz
lauskas — 28,900 litų žalą. 

R. Kurtinaitis už lėšų pa
naudojimo tvarkos departa
mente pažeidimus baudžia
mas ne pirmą kartą. 1998 m. 
jam skirta 500 litų bauda. 

Rusijos „vanagai" siekia 
naujo karo Čečėnijoje 

Vilnius , liepos 13 d. (BNS) 
— Čečėnijos nepriklauspmy-
bės šalininkai Lietuvoje tei
gia, kad vienintelė alternaty
va šios Kaukazo respublikos 
pripažinimui yra naujas Rusi
jos karas Čečėnijoje. 

Spaudos konferencijoje ant
radienį Tarptautinės parla
mentarų grupes Čečėnijos pro
blemoms generalinis sekre
torius Algirdas Endriukaitis 
pranešė nusiuntęs pareiškimą 
ESBO, Europos Tarybos Par
lamentinės Asamblėjos ir Eu
ropos Parlamento vadovams. 

Pareiškime primygtinai rei
kalaujama pakviesti Čečėnijos 
atstovus į minėtųjų organiza
cijų būstines ir išklausyti jų 
nuomonės, „kol dar neprasi
dėjo nuolatiniai karo veiksmai 
ir masiniai žudymai". Anot pa
reiškimo, aplink Čečėniją tel
kiamos Rusijos karinės ir vi
daus reikalų ministerijos pajė
gos, prieš čečėnus nukreipta 
Rusijos žiniasklaidos kampa
nija. 

Pasak dokumento, lapkritį 
sukaks 8 metai, kai paskelbta 
Čečėnijos nepriklausomybė, ir 
respublikoje neveikia Rusijos 
įstatymai. 

„Čečėnų tautos valia, kaip 
užrašyta jų Konstitucijoje, jo- . 
kio suvereniteto atsisakymo 
svarstymo negali būti. To al
ternatyva gali būti tik nauji 
Rusijos karo veiksmai Čečėni
joje, nes čečėnai savo nepri

klausomybes nuolaidų neda
rys", sakoma pareiškime. 

A. Endriukaitis teigė, kad 
naujo karo Čečėnijoje nori tik 
Rusijos karo vadai ..vanagai", 
o dalis politikų jau supranta 
karo beprasmiškumą. Pasak 
jo, būtent kariuomenės atsto
vai vilkina ir atidėlioja Čečė
nijos ir Rusijos prezidentų As-
lan Maschadov ir Boris Jelcin 
susitikima, baimindamiesi, 
kad B. Jelcin ..pasirašys kokį 
nors dokumentą, kuris pa
kenks imperijai". 

Čečėnijos informacijos ats
tovė Lietuvoje Aminai Saijeva 
spaudos konferencijoje pateikė 
duomenų apie Rusijos kariuo
menes pastaruoju metu orga
nizuojamus išpuolius prieš če
čėnų muitines ir pasienio pos
tus, įvairius Rusijos jėgos 
struktūrų vykdomo spaudimo 
būdus. 

Oficialusis Vilnius laiko 
Čečėniją neatskiriama Rusijos 
Federacijos dalimi. LDDP ad
ministravimo laikais opozici
joje buvusios dešiniosios jėgos 
buvo paskelbusios raginimų 
dėl Čečėnijos nepriklausomy
bės pripažinimo, tačiau atėju
sios į valdžią, perėmė užsienio 
politikos tęstinumą. 

Maskva yra pareiškusi, kad 
nedelsiant nut rauks diploma
tinius santykius su bet kokia 
vaistybe, Kuri pripažins Čečė
nijos nepriklausomybę. 

Buvusį kandidatą į prezidentus 
įžeidė Seimo vadovo ironija 

Vilnius, liepos 12 d. (BNS) tam pasikėsinimui į buvusiojo 

ESBO PA metinė sesija vyko 
Rusijos mieste liepos 6-10 die
nomis. Joje dalyvavo Seimo 
nariai Kazys Bobelis, Zygmun-
tas Mackevičius ir Aloyzas Sa
kalas. 

Pasak delegacijai vadovavu
sio K. Bobelio, Lietuva kartu 
su Latvija bei Estija asam
blėjos politikos komiteto pa
rengtame nutarime buvo 
įvardytos kaip valstybės, tu
rinčios žmogaus teisių ir tauti
nių mažumų problemų. 

Seimo nariai susitiko su nu
tarimą parengusiu JAV Kon
greso atstovu iš Floridos Al 
Hastings ir įtikino jį išbraukti 
Lietuvos vardą. 

K. Bobelis prisipažino, kad 
jam gyvenant Floridoje, A. 
Hastings buvo jam atstovau
jantis Kongreso narys. 

Antradienį spaudos konfe
rencijoje Seimo nariai teigė. 
kad Lietuvos delegacijos įtaka 
daugeliu klausimų buvo di
desnė, nei Latvijos ar Estijos 
parlamentarų. 

Sesijoje daugiausia dėmesio 
buvo skiriama konfliktui Ju
goslavijoje ir šios federacijos 
prezidento Slobodan Miloševič 
atsakomybei dėl kaltinimų 
karo nusikaltimais ir genoci
du. 

Priimti du nutarimai dėl 
padėties Rusijoje. Viename 
Maskva raginama tinkamai 
ištirti Valstybės Dūmos depu
tatės demokratės Galinos 
Starovoitovos nužudymą. Ki 

— Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų) vadovo Artūro 
Paulausko teigimu, Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis turėtų daugiau rūpintis 
žmonių saugumu, o ne ironi
zuoti. 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje advokatas A. Pau
lauskas komentavo praėjusią 
savaitę V. Landsbergio ištar
tus žodžius, jog pranešimai 
apie nusikaltėlių planuotą pa
sikėsinimą į A. Paulausko gy
vybę tėra jo rinkimų kampani
jos pradžia. „Tai yra visos 
Lietuvos žmonių naivumo iš
bandymas", sakė V. Landsber
gis. 

Buvęs kandidatas į prezi
dentus A. Paulauskas teigė, 
kad šis Seimo pirmininko po
sakis „nėra visiškai korek
tiškas". .Jis puikiai žino tyri
mo medžiagą ir žmonių 
parodymus", teigė A. Paulaus
kas. „Todėl kaip Seimo pirmi
ninkas jis turėtų skirti dau
giau dėmesio žmonių sau
gumui, o ne ironizuoti", sakė 
A. Paulauskas. 

Birželį žiniasklaida pranešė. 
kad teisėsaugos pareigūnams 
pavyko užkirsti kelią planuo
tame smerkiama dabartine 
Rusijos žmogaus teisių padė
tis ir pažymima, kad ši val
stybė nesilaiko žmogaus teisių 
ir laisvių konvencijos. 

Kituose nutarimuose reiš
kiamas susirūpinimas dėl gi
lėjančio atotrūkio tarp tur
tingųjų ir neturtingų žmonių. 
Europos šiaurės ir pietų, Rytų 
ir Vakarų. Taip pat reiškia
mas nerimas dėl suaktyvė
jusiu moterų ir vaikų iš
naudojimo. 

Seimo narys K. Bobelis 
paskirtas vadovauti ESBO 
įkurtai demokratijos stebėto
jų grupei Moldovoje. 

geoeralinio prokuroro A. Pau
lausko gyvybę. Teisėsaugi
ninkai teigė turį informacijos, 
kad įvykdyti nusikaltimą buvo 
pasamdytos net keturios gru
pės. Anot policijos, užsakius 
nusikaltimą buvo įtariamas 
nuteistasis Kauno nusikal
tėlių pasaulio autoritetas 
Henrikas Daktaras . ..Henytė". 

Teisėsaugos pareigūnai tu
rimą medžiagą vertino labai 
rimtai, tačiau Generalinė pro
kuratūra vėliau pranešė nera
dusi pagrindo iškelti bau
džiamajai bylai. 

Praėjusią savaitę krimina
linės policijos pareigūnai, tęs
dami tyrimą dėl galimo pa
sikėsinimo į A. Paulauską, at
liko kratas pas asmenis, kurie 
įtariami susiję su Panevėžio 
„šmikinių" nusikalstamu susi
vienijimu. 

Fer kra tas Telšiuose aptikta 
labai daug sprogmenų — 46 
kilogramai trotilo ir 4 dėžės su 
detonatoriais. 

S e k m a d i e n į J o n a v o s 
ra jone , V a i v a d i š k i ų k a i m e . 
už kapinių tvoros kasant grio
vį, rasta daug žmonių kauiu 
Jonavos prokuratūra tiria dvi 
šios masines kapavietes atsi
radimo prielaidas. Spėjama, 
kad tai gali būti 11 pasaulinio 
karo vokiečių kareivių kapa
vietė. Taip pat neatmetama 
galimybe, kad šioje vietoje iki 
XX a. vidurio galėjo būti laido
jami savižudžiai, kuriu Bažny
čia neleido laidoti pačiose ka
pinėse. BRSi 

KALENDORIUS ' 
Liepos 14 d.: Pa! Kateri IV 

kawitha. Ktgilė. Gerdvilas, Kami
las. LilH-rtis. Vidutis. Vydas 

Liepos 15 d.: šv.. Bonaventūras. 
Donaldas. Gerimantas. Gerimante. 
Girkantas. Henrikas. Mantas. Roz
alija 'Rože). Žvingile 1410 m jvvko 
Zaleino mušis 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j .v .s . I rena Regienė 

JAUNATVIŠKA DRAUGYSTĖ 
KALIFORNIJOJ 

„greitkelio policininkėmis", 
nustok! Sese", „strėlėmis". 

Paukštytės, tikriausiai suža
vėtos žvaigždėtu dangumi, pa
sivadino „žvaigždėmis", „kom
pasu", „takeliu" ir „aušrinė
mis". Prie štabo palapinės ga
na didelė gairelė sako — „mes 
sugrįžom". 

Brolių pastovyklės „Greitke
lis" skilčių pavadinimai vyriš
ki: vilkiukai pasivadino „žai
bais", skautai — „Pasienio 
sargyba", „policininkais", „šeš-
tafuunais"! Svečiai iš Toronto 
— 3 skautai vyčiai kand. pa
sivadino „ąžuolais". 

Skautų vyčių pastovyklėje 
„Landsbergis" apsigyveno 5 
sk. vyčiai ir 5 kandidatai. Ir 
kaip sk. vyčiams pridera, jie 
visi dirba su jaunesniais sto
vyklautojais. Be to, prisideda 
prie stovyklavietės darbų; 
pvz., iškasė ilgą griovį naujam 
elektros laidui pravesti. 

Ramiojo vandenyno rajono 
stovyklos „Draugystė" nepails
tanti viršininkė v.s. fil. Zita 
Rahbar. Ūkio vedėjas — v.s. 

Šių 1999-tųjų metų vasaros 
stovykla mūsų „Rambyno" sto
vyklavietėje prasidėjo tikros 
draugystes ženkle. Suvažiavę 
ASS penkiasdešimt šeši nariai 
į savo sukaktuvinių 75 metų 
pirmąjį renginį — stovyklą 
mūsų „Rambyne", vertingai 
praturtino visos stovyklos 
„Draugyste" gyvenimą. Akade
mikai draugiškai pabendravo 
su vietiniais stovyklautojais, 
įdomiai pravesdami naktinius 
žaidimus, vakarinius laužus, 
pirmos pagalbos stotis ir pan. 
Oras kalnuose buvo žavingas. 
Gal atvažiavusiems iš Kana
dos, Čikagos bei Atlanto pak- Jonas Lileikis, atvairavęs net 
rantės mūsų pietinės Kalifor- aštuoniolika šimtų mylių pa-
nijos vidudienio saulė buvo 
per karšta, bet todėl, jai lei
džiantis, malonus vėjelio dvel
kimas ir vakaro nuostabiai 
žvaigždėtas dangus visus tu
rėjo atgaivinti. Ir vakariniai 
laužai buvo pilni džiugesio ir 
jaunystės polėkio. 

Šiai stovyklai ruošiantis Ra
miojo vandenyno pakraščio ra
jono vadovybės sukviesta tal
ka per Atminimo dienos sa
vaitgalį stovyklavietėje daug 
pasidarbavo. Skautai vyčiai ir 
vyr. skautės (arti 30 asmenų) 
perdažė visą didžiulį namą, 
naujai perstatė ir nudažė po 
žiemos šalčių sugriuvusius 
lauko laiptus,'sutaisė stovyk
lavietės metalinius vartus, ap
tvarkė laužavietę. 

Taip laukta stovykla „Drau
gystė" prasidėjo birželio 30 d., 
trečiadienį. Pradžioje atvyko 
mūsų vyresnis jaunimas, o po 
kelių dienų, šeštadienį (liepos 
3 d. , jaunesnis. Akademikų 
stovykla „Šiuo keliu eik", va
dovaujama fil. Rimanto Griš-
kelio. sutapo su mūsiškių ir 
tęsėsi iki liepos 5 d. 

„Draugystes" stovykloje bu
vo keturios pastovyklės: Broli
jos, Seserijos, Skautų vyčių ir 
ketvirtoji Jaunų šeimų pasto-
vyklė, kuri mūsų rajone vyko 
pirmą kartą, ir reikia tikėtis, 
kad kitais metais, vaikučiams 
paaugus, jau bus galima suda
ryti jiems skautiško stovykla
vimo aplinką. 

Atvykus paukštytėms ir vil
kiukams (arti 25) vidurinio sa
vaitgalio šeštadienį, vėliavų 
nuleidimo iškilmėms aikštelė
je buvo išsirikiavę 160 stovyk
lautojų. Mums tai rekordinis 
skaičius. Iškilmes stebėjo ke
liasdešimt atsilankiusių tėve
lių ir jų svečių. Vėliau stovyk
linė virtuve turėjo gerai pasi
tempti, kad galėtų visus sočiai 
ir skaniai pavalgydinti. 

Prieš iškilmes buvo pamal
dos. Sv Mišias aukojo svečias 
iš Alytaus kun. kan. Juozas 
Gražulis. Pamaldų metu gra
žiai giedojo sesės skautės. 

Kitą dieną, lankantis tvar
kingose pastovyklėse, dėmesį 
atkreipė prie palapinių pri
glaustos sesių skilčių gairelės. 
Pastovyklės „Kryžkelė" sesės 
pasivadino „šviesoforais", Jce-
liagūzais" ^speedbumps). 

dėti stovyklautojams, kurie 
jau ne vieną vasarą naudojosi 
jo prityrusiomis paslaugomis, 
ir jį pamilo. Šiais metais jo 
padėjėju buvo sk. v. Dainius 
Petronis. Stovyklos iždininkė, 
savo darbui atsidavusi fil. Al
dona Kudirkienė; Pirmoji pa
galba — ps. fil. Jūratė Venc
kienė. Sesė Jūratė, neturėda
ma daug ligonių, visada akty
viai dalyvauja stovyklos gyve
nime, pravesdama religines 
programas bei instruktuoda
ma įvairiuose projektuose. 

Brolijos pastovyklės „Greit
kelis" viršininkas s. fil. Vyte
nis Vilkas, jo padėjėjas pr. sk. 
Aras Matis, komendantas sk. 
v. kand. Marius Anieliauskas, 
programų vedėjas ps. Tadas 
Dabšys. Vilkiukų vadovas sk. 
v. Kęstas Reivydas, skautų — 
sk. v. Aidis Matis, prit. skautų 
— sk. v. Vincas Giedraitis. 

Seserijos pastovyklės „Kryž
kelė" viršininkė ps. Danutė 
Mažeikienė, komendante vyr. 
sk. Daiva Matytė, ypatingiems 
reikalams instruktorė ps. 
Audra Reivydienė, meno inst
ruktorė Karilė Baltrušaitytė. 
Vadovės paukštytėms ps. fil. 
Regina Polikaitienė ir ps. fil. 
Regina Jogienė; skautėms — 
ps. Laima Balčienė ir vyr. sk. 
Danutė Klein; prit. skautėms 
— vyr. sk. Daina Žemaitai-
tytė. 

J stovyklą atvyko Brolijos 
VS v.s. fil. Albinas Sekas ir 
buvęs LSS Tarybos ir Pirmijos 
pirm. v.s. fil. Kęstutis Ječius. 

Akademikų stovyklai „Šiuo 
keliu eik" pasibaigus, mūsiš
kiai stovyklautojai turėjo pasi
likti dar tik vieną savaitę. Pa-
linkėjom jiems gero oro, nes iš 
pietų artėjo audros. 

Visi, prisidėję prie šios iš
skirtinės dalyvių gausa ir gi
lios minties stovyklos „Drau
gystė" organizavimo, tikrai 
gali didžiuotis savo pastangų 
vaisiais, ir taip pat pripažinti 
rajono vadovybės sugebėjimą, 
vadovaujant visų gerbiamai ir 
mylimai v.s.fil. Zitai Rahbar. 

v.s. Vanda Zelenienė 

LSS JAV Vidurio rajono vadas ir ..Ateities aidai" Movykios viršininkas 
v.s. fil Romas Rupinskas ragina VIV,;.N Vidurio rajūno brolius ir seses 
baigti ruoštis kelionei ir maloniam stovyklavimui Raiuj stovyklavietėje 

LSS JAV VIDURIO RAJONO STOVYKLOS 
VADOVYBĖS PRANEŠIMAS 

AČIŪ! AČIŪ! AČIŪ! 
Nuoširdžiai dėkoju v.s. fil. 

kun. Antanui Saulaičiui, SJ ir 
inž. s. Algiui Zaparackui už 
atsiųstą gausią informaciją ir 
leidinėlius iš Lietuvoje š.m. 
birželio 26-28 d. vykusios Lie
tuvos skautijos konferencijos 
„Lietuvos Skautija — XXI am
žiaus jaunimo vizija", o taip 
pat Pasaulio Skautų organiza
cijos (WOSM) generalinio sek
retoriaus dr. Jacųues Moreil-
lon dalyvavimą šioje konferen
cijoje ir jo lankymąsi Vilniuje, 
Klaipėdoje ir Kaune. Šią įdo
mią medžiagą skelbsime atei
nančiose JSkautybes kelio" lai
dose. Ačiū! 

Redaktorė 

LSS STOVYKLOS 

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

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

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

Rugpjūčio 15 - 22 d. - At
lanto rajono skautų stovykla 
Camp Resolute, Bolton. MA. 

Viršininkai — Romas Ru-
pinskas, Audronė Gulbinienė 

Viršininkų pavaduotojos — 
Rasa Aleksiūnienė, Dalia Žy-
gienė 

Kapelionas — kun. Antanas 
Saulaitis 

Komendante — Vida Brazai-
tytė 

Sekretorė — Rūta Ozers 
Jaunų šeimų past. — Rasa 

Karvelienė, Vytenis Lietuv
ninkas 

Vilkiukų past. virš. — Gin
taras Aukštuolis 

Paukštyčių past. virš. — 
Rasa Ramanauskienė 

Skautų past. virš. — Pau

lius Jankus 
Prit. skautų past. virš. — 

Gražutis Marutis 
Skaučių ir prit. skaučių 

past. virš. —Jūratė Vallee 
Jūrų skautų past. virš. — 

Romas Česas 
Jūrų skaučių past. virš — 

Viligailė Lertdraitienė 
Camp director/ūkio vadovė 

— Marytė Utz 
Vyr. šeimininkė — Zita 

Marčiulionienė 
Administratorius/nakt. sar

gyba — Vytas Butikas 
Vakarines progr. koord. — 

Dana Mikužienė 
Vandens direktorius/? 

LSS JAV VIDURIO RAJONO STOVYKLOS 
„ATEITIES AIDAI" VADOVYBĖ 

Rugpjūčio 15 — 20 d. 
saros žygis Lietuvoje. 

va-

Spalio 15 — 17 d., ASS su
važiavimas Čikagoje. 

Mieli Tėveliai ir stovyk
lautojai, 

Jūsų registracijos dokumen
tus 1999 m. JAV Vidurio rajo
no LSS stovyklai ^Ateities ai
dai" gavome. Norime pranešti 
keletą papildomų žinučių. 

Stovykla prasidės trečiadie
nį, liepos 28 d. 12 vai. p.p. ir 
baigsis šeštadienį, rugpjūčio 7 
d. 12 vai. p.p. Prašome stovyk
lautojus stovyklon atvežti ir iš 
jos pasiimti prieš nurodytą 
laiką. 

Stovyklautojams nebus lei
džiama naudotis telefonu, iš
skyrus nelaimės atveju. 

Stovyklos adresas: Camp 
Rakąs, 1918 E. Havvley Road, 
Custer, MI 49405. 

Stovyklos telefonai: 
„Lituanica" (virtuvė, Brolija) 

— 616-757-2791. 
„Aušros Vartai" (Seserija) 

— 231-757-3372. 
„Nerija" (jūrų skautes) — 

616-757-3693. 
„Kernavė" (jaunos šeimos) 

— 231-757-8131. 
Jei sąlygos leidžia, kviečia

me tėvelius aplankyti stovyklą 
savaitgalio metu. Nakvyne iš 
anksto pasirūpinkite apylin
kės viešbučiuose. Svečiams 
nakvoti stovyklos ribose ar au
tomobilių aikštėje — NELEI
DŽIAMA. Svečiai skautai gali 
nakvoti su kitais skautais, bet 
privalo iš anksto užsiregist
ruoti pas stovyklos adminis
tratorių Vytą Butiką tel. 708-
246-7416. 
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OJTUANICOSTUNTO 
JUBILIEJUS 

„Lituanicos" skautų tuntas 
šįmet švenčia 50 metų jubi
liejų. Sukaktuvinė vakaronė 
ir pokylis š.m. spalio 2 d. vyks 
Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. Numato
mos ir mažesnės vakaronės 
Jaunimo centre ir PLC, Le-
monte. Sekite pranešimus 
spaudoje. 

LSS Ramiojo vandenyno rajono MoteiKienės fondo komitetb sueigoje. 14 
k.: I eil. — fil Daina Kasputiene, fil. Birute Viskantienė, fil. Gediminas 
Leskys. II eil. — fil. Eugenijus Vilkas, fil. Zigmas Viskanta, fil. Zita Rah
bar ir fil. Albinas Sekas. Trokšta Rimtauto Dabftio. 

LOS ANGELES LSS UŽDARĖ 
MOTEIKIENĖS FONDĄ 

Stovykloje dėvima skautiška 
vasarinė uniforma. Per vėlia
vų nuleidimą ir kitas iškilmes 
— išeiginė uniforma. Kitu me
tu dėvima darbo uniforma. Vi
siems stovyklaujantiems pri
valoma turėti atitinkančias 
uniformas. Paaiškinimai apie 
uniformų reikalavimus joms 
siunčiami kartu su žemėla
piais kelio j stovyklą nuro
dymais kaip stovyklon nuva
žiuoti. Prašoma atkreipti dė
mesį į uniformų reikalavimus 
ir parūpinti stovyklautojams 
pakankamai uniforminių dra
bužių visam stovyklavimo lai
kui. 

Stovykla bus vedama skau
tiškos ideologijos principais ir 
taisyklėmis. Kiekvieno stovyk
lautojo pareiga susipažinti su 
taisyklėmis ir jų laikytis. 

Jei turite dainynėlių — at-
sivežkite. Stovykloje bus gali
ma įsigyti uniforminių marš
kinėlių ir kitokių uniforminių 
ženklų. Veiks krautuvėlė, ku
rioje bus galima nusipirkti 
ledų, gėrimo ir saldumynų. 
Nesivežkit pinigų stovyklon 
daugiau, negu čia paminė
tiems daiktams įsigyti. 

Tikimės, kad oras bus pa
lankus, stovyklausime sma
giai ir po stovyklos parsive
šime daug gerų įspūdžių, ma
lonių prisiminimų. 

Iki pasimatymo stovykloje. 
v.s. fil. Romas Rupinskas 

„Ateities aidai" stovyklos 
viršininkas 

1999 m. birželio 21 d., 7:30-
9:30 v.v., pas v.s. Rimtautą 
Dabšį įvyko LSS Ramiojo van
denyno rajono, Moteikienės 
fondo komiteto, sueiga. 

Sueigoje dalyvavo: fil. Zita 
Rahbar — LSS Ramiojo van
denyno rajono vadė, fil. Gedi
minas Leškys — fondo admi
nistratorius, fil. Birutė ir fil. 
Zigmas Viskantai — Motei
kienės fondo vykdytojai-ad-
ministratoriai iki 1997 m., fil. 
Eugenijus Vilkas — Moteikie
nės testamente įrašytas Ra
miojo vandenyno rajono vado
vas, v.s. Rimtautas Dabšys — 
atstovavęs fil. Jonui Navickui, 
įrašytas į Moteikienės testa
mentą, fil. Albinas Sekas — 
LSB VS Brolijos atstovas, fil. 
Daina Kasputiene — LSS 
Ramiojo vandenyno rajono at
stovė. Viso 8 asmenys. 

Palikimo administratoriaus 
fil. G. Leškio pranešimu: gau
ta paskutinioji skola už par
duotą Moteikienės namą. Pini
gai laikomi Calif. Lith. Credit 
Union (Santa Monica). 

Sueigos metu svarstyta pa
likti ar uždaryti Moteikienės 
fondą? 

Po gana ilgų diskusijų, pris
tatyta 3 pasiūlymai balsavi
mui: 

1. Palikti fondo administra
vimą kaip yra (Status Quo) 

2. Likviduoti fondą — iš
dalinti visą likutį į tris dalis: 
Los Angeles ASS, LSS, LSB. 

3. Likviduoti fondą — duoti 
visoms trims šakoms po 1,000 

EUGENE G OECKER, DOS, P.C. 
4647 W . 103 SL, Oak. Lewn, IL 
Pumas apyt su Northwestem un-to 
dptomu, ketuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
[Kailiai i ii abeoeuciei punkfuSsM. 

Susitarimui (kabėti angiikai) 
Tsm. 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 8.790i Ava.. Hfckory Hess, H. 
Tel. (708) 5666101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722S.KedzieAv*). 
Chicago, IL 60852 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055S.RobsrtiRd., Hickory Hes, IL 
1 myea l vakarus nuo Mariam Ave. 

Tel. (708) 6664056 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&4AS, MD„ &C 
Specialybė - Vidaus ftgų gydytojas 

KsVMfTtt MtUMIKaV 
6018 W. Archer Ave. Sti. S ir 6 

T e l 

dol. Likutį perduoti Ramiojo 
vandenyno rajono iždui. 

Nubalsuota fondą likviduoti, 
pagal 3-čią punktą. 

Sueigai sekretoriavo 
fiL Eugenijus Vilkas 
STOVYKLON 

VYKSTANTIEMS 
AUTOBUSU 

Pasamdytas autobusas į 
LSS JAV Vidurio rajono „Atei
ties aidai" stovyklą Rako sto
vyklavietėje vykstantiems 
skautams ir skautėms. Ke
lionės kaina (į abu galus) 55 
dol. asmeniui. Autobusas sto
vyklon išvyks trečiadienį, lie
pos 28 d. 7:30 vai. ryto nuo Pa
saulio lietuvių centro Lemon-
te. Autobusu vykstantieji ren
kasi 7 vai. ryto. Autobusas 
išvyks punktualiai; besivėluo-
jančių nebus laukiama. Auto
busu vykstančiųjų daiktai sto
vyklon bus vežami samdytu 
sunkvežimiu. Netrukus bus 
pranešta kada ir kur suvežti 
daiktus. Informacijai kreipki
tės į savo tunto tuntininką ar 
tuntininkę. 

Reikalingi paplūdimio 
sargai i r sargės š.m. liepos 
28-rugpjūčio 7 d. Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI, vyksian
čiai JAV Vidurio rajono skau
tų ir skaučių stovyklai. Turin
tieji patyrimą ir atitinkančius 
pažymėjimus asmenys kvie
čiami kreiptis į stovyklos vir
šininką Romą Rupinską, tel. 
630-887-0189. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-688-0064 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARASŽUOBA, 
INDRĖ RUDAm 

M.D. 
RUDAITIS. O.D. 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Surts 310 

Neparves, n. 60563 
Tel (630) 527-0090 
3625 Heghoand Ave)., 
Towerl,SuRe3C 

Oowners Orove, H. 60615 
Tai (630) 436-0120 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTŲ. P0SL£8 IR PROSTATOS 

gydymu om cnrurg^B 
172 Schler St, Ehnhuftt, IL 60126 

630441*2690 
Valandos pagal šusterimą 

BIRUTĖ LPUUPUTIS. M.D. 
Fsiot r 

Ftntty Practoe 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

SaOW.61etAve. 
Fss ttt*7 

•47-6176 647-

NUOLĖSTANKBnClOTĖ, M.D. 
Board CertiAed, IntemeJ Medicine 

Valandos )0eų patogumui 
"wr irfuss rTCMeaeansi i'avsjon 
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SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

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

SpaUo 16-17 d. Akademi
nio Skautų sąjodiio suvažia
vimas Čikagoje. 



VIDINĖ KONSERVATORIŲ 
KOVA GALI PAKOREGUOTI 

LIETUVOS POLITINĮ 
KRAŠTOVAIZDĮ 

ARTURAS VAZBYS 

Jau daugiau kaip mėnuo 
Lietuva gyvena be koalicijos 
sutarties ir nepanašu, kad kas 
nors baisaus per tą laiką būtų 
nutikę. Priešingai kai kurių 
tautos gąsdintojų prognozėms, 
valstybė nesugriuvo, pastovu
mas joje, atrodo, taip pat ne
sumažėjo. Nėra ypatingų po
žymių, rodančių ir kažkokius 
pokyčius konservatorių bei 
krikščionių demokratų santy
kiuose. Atvirkščiai, pastaruoju 
metu, svarstant valstybiškai 
svarbius klausimus, buvusių 
koalicijos partijų pozicijos su
tampa žymiai dažniau, nei iki 
tol. Vieningai patvirtinta vy
riausybės programa, priimtos 
akcinių bendrovių „Būtingės 
nafta", „Mažeikių nafta" ir 
„Naftotiekis" perorganizavimo 
įstatymo pataisos, sudaran
čios sąlygas strateginiam in
vestuotojui — „VVilliams" 
bendrovei įsigyti papildomų 
akcijų, kartu balsuota dėl A. 
Butkevičiaus Seimo nario 
mandato panaikinimo. Minė
tieji įvykiai dar kartą patvirti
no, kad krikščionių demok-

.ratų ^požiūris į valstybę, jos 
pirmumus valstybinio mąsty
mo ir pilietines savimonės lyg
muo yra žymiai artimesni 
konservatoriams nei kitoms 
parlamentinėms partijoms. 
Tai nėra naujas atradimas. 

- pakanka prisiminti šių partijų 
genezę, eržvelgti jų ideolo
gines nuostatas bei progra
mas, kad būtų galima įsiti
kinti, jog LKDP ir TS/LK koa
licija nebuvo atsitiktinumas. 
Kita vertus, turint omenyje 

. ..A ...koalicijos ,. sutarties įgy
vendinimo problemas, nuola
tinį jos pažeidinėjimą ir netgi 
ignoravimą, dažną partnerių 
pozicijų išsiskyrimą ar net 
akivaizdų nesusikalbėjimą, 
gali pasirod ' i . jog ši sutart is 
buvo tiesiog įesusipratimas. 

S u t a r t i s n u t r a u k t a , 
koal ic i ja iš l ieka 

Nuo 1996 m. Seimo .rinkimų. 
po kurių krikščionys demokra
tai ir konservatoriai susitarė 
dėl bendradarbiavimo Seime 
ir vyriausybėje, LKDP nuosek
liai laikėsi savo principų ir 
siekė jų įgyvendinimo politi
kos praktikoje. Neskaitant ke
leto bendrapartiečių. užsi
imančių politika partijos vi
duje, nuolatinių rypavimų. ne
teko girdėti rimtesnių abejo
nių dėl krikščionių demokratų 
veiksmų atitikmuo jų ideolo
ginėms bei programinėms 

nuostatoms. Deja, to niekaip 
negalima pasakyti apie kon
servatorius. Smulkaus ir vidu
tinio verslo rėmimas, besąly
giškai proteguojant stambaus 
kapitalo atstovus, įslaptintas 
privatizavimo procesas, vals
tybės pareigūnų traktavimas 
tik per asmeninio lojalumo 
prizmę, akivaizdus piliečių 
nuomones nepaisymas, kont
rolės ir atsakomybės vengi
mas bei daugelis kitų TS/LK 
idėjų, realizuotų jų valdymo 
metu. neturėjo nieko bendra 
nei su konservatorių rinki
minėmis nuostatomis, nei su 
tuometinės koalicinės vyriau
sybės programa. Žinoma, buvo 
nemažai atvejų, kai koalicijos 
partnerių pozicijos sutapdavo, 
tačiau jų nepakako realiai, 
tvirtai koalicijai, juo labiau, 
kad fragmentiški pozicijų su
tapimai nebuvo išskirtinis tik 
formaliųjų koalicijos partnerių 
santykių bruožas. Konservato
riai, pagal situaciją, sudari
nėdavo koalicijas ir su kitomis 
parlamentinėmis partijomis, 
neišskiriant net jų aršiausių 
priešininkų LDDP. Pakanka 
pavyzdžio, kuomet šių dviejų 
partijų atstovų balsais buvo 
priimtas Kultūros ir sporto rė
mimo fondo įstatymas. Esant 
tokioms aplinkybėms, koalici
jos sutart is , užuot tapusi ją 
pasirašiusiųjų partijų bendra
darbiavimą reglamentuojan
čiu dokumentu, labiau pana
šėjo į virvutę, už kurios buvo 
tampomas mažesnysis partne
ris, siekiant jį priversti remti 
„vyresniojo brolio" sprendi-
mųs^-Nę paslaptis, jog daugeli 
sau palankių sumanymų, kon
servatoriai įgyvendindavo pri
vačiais susitarimais su grupe 
jiems amžinai lojalių Seimo 
krikščionių demokratų frakci
jos narių, kurie vėliau juos 
įformindavo savo frakcijos po
sėdžiuose, remdamiesi koalici
jos sutartimi, tarsi besąlygiš
kos ištikimybes įžadais. Net ir 
šiam mechanizmui nesuvei
kus, nekildavo didesnių prob
lemų, mat keli pastovūs krikš
čionių demokratų balsai kon
servatoriams atitekdavo bet 
kuriuo atveju, o tai garantuo
davo daugumą, išvengiant su
tartyje numatytų pozicijų deri
nimo procedūrų. Koalicijos su
tarties esmė ir prasmė buvo 
galutinai paneigta, TS/LK, 
kartu su LKDP turint dau
gumą Seime, atsisakius atsa
komybės dėl naujos vyriau
sybės formavimo. Sutarties 
nutraukimo motyvas — part-

Danutė Bindokienė 

Potvyniai ir atoslūgiai 
konservatorių partijoje 

Konservatorių partijos neeiliniame suvažiavime, įvykusiame Kaune liepos 11 d Priekyje antrasis iš kaires: mi
nistras pirmininkas Rolandas Paksas. jo patarėja Dalia Kutraite, konservatorių partijos ir Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, Rasa Juknevičiene ir kiti. Nuotr. Eito* 

nerių politinis ir pilietinis 
neatsakingumas, pasireiškęs 
asmeninių ar grupinių intere
sų iškėlimu virš valstybinių, 
formuojant naująjį ministrų 
kabinetą anaiptol nereiškia, 
jog, konservatoriams apibrė
žus savo santykį su R. Pakso 
vyriausybe, bus atnaujinta ir 
formali koalicija. Krikščionių 
demokratų partnerystės su 
konservatoriais patirtis aiš
kiai parodė, jog pastarieji dar 
nėra subrendę tokiam doku
mentui, kaip koalicijos sutar
tis. Abiems pusėms priimtinus 
principus galima įgyvendinti 
ir be specialaus susitarimo. 
Tai patvirtino jau minėti bal
savimai Seime, įvykę po sutar
ties .nutraukimo. Jų metu 
išryškėjusi neperžengiama 
vertybinė praraja tarp LKDP 
ir konservatorių- iš vienos pu
sės, bei centristų, socialde
mokratų i rXDDP iŠ kitos, lei
džia teigti, jog, krikščionims 
demokratams nutraukus koa
licijos su konservatoriais su
tartį, faktinė koalicija išlieka. 
Tiesa, su viena ąalvga — ji 
veiks tik tais atvejais, kai kon
servatoriai laikysis savo viešai 
deklaruojamų principų, kitaip 
tariant, kai jie bus konserva
toriais. 

Ar apkalta Butkevičiui 
b ū t u pripažinta 

Strasbūre 

Ryškiausiu vertybinės tako
skyros tarp vadinamųjų kai
riųjų ir dešiniųjų pavyzdžiu 
neabejotinai galima laikyti 
balsavimą dėl Seimo nario 
mandato panaikinimo A. But
kevičiui. Atrodo, kad svar
biausias opozicijos balsavimo 
prieš apkaltą A. Butkevičiui 
motyvas buvo tas, jog Seimo 
narys įkliuvo su 15,000 JAV 
dolerių kyšiu, konservato
riams esant valdžioje. Jokių 
rimtesnių paaiškinimų, kodėl 
Lietuvos teisminių instancijų 
pripažintas nusikaltėlis turi 

išsaugoti parlamentaro man
datą, nebuvo pateikta. Visi 
mėginimai pateisinti tokį po
žiūrį prasidėdavo ir baigdavo
si samprotavimais apie būt i
nybę sulaukti Europos žmo
gaus teisių teismo sprendimo, 
matyt tikintis, jog visuomenė 
visiškai nesuvokia, kas yra t as 
mitinis teismas St rasbūre ir 
ką jis sprendžia. Seimo LDDP 
frakcijos narys P. Gylys, kur is 
iš pažiūros tikrai nė ra teisinis 
beraštis, leido sau tokį padė
ties apibūdinimą: „O kas bus, 
jei Strasbūre teismas paten
kins A. Butkevičiaus prašymą 
ir panaikins Lietuvos teismų 
sprendimus. Ar tada nebus 
mums gėda?" Seimo narys tu
rėtų žinoti, jog Europos žmo
gaus teisių teismas nenaikina 
valstybinių teismų sprendimų, 
bet tik įvertina juos ati t ikimo 
Europos žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių konvencijos 
požiūriu. Strasbūre nebus 
sprendžiama ar A. Butkevi
čius yra nusikaltėlis, a r ne. 
Tai jau konstatuota Lietuvoje 
ir joks tarptautinis te ismas to 
nebenagrinės. Beje, pa t s A. 
Butkevičius žymiai geriau už 
daugelį savo kolegų Seimo 
narių suvokia šiuos teisinius 
niuansus. Kalbėdamas apie 
teismines procedūras, nagri
nėjant jo bylą, Seimo narys 
sutrina į miltus visus savo 
politinių gynėjų a rgumentus : 
„Nei Apeliacinis, nei Aukš
čiausiasis teismai nenagrinėja 
bylos iš esmės, o tik peržiūri 
žemesnės instancijos sprendi
mus Lietuvoje veikiančių nor
mų požiūriu. Pri taikius analo
giją su mokytojo darbu, gali
ma sakyti, kad Apeliacinis ir 
Aukščiausias teismas taiso tik 
gramatikos sintaksės ir sti
liaus klaidas, prižiūri, kad 

būtų laikomasi temos, bet vi
sai nesigilina į padary tų išva
dų argumentaciją". Juo labiau 
į išvadų, pagal kur ias A. But
kevičius pripažintas nusikal

tėliu, argumentaciją ir turinį 
nesigilins teismas Strasbūre. 
Daugiausia jis gali konstatuo
ti, kad, sulaikant ir įkalinant 
A. Butkevičių, buvo tam tikrų 
procedūrinių pažeidimų, pa
žeidžiančių žmogaus teisių 
konvencijos normas. Tačiau, 
ar gali net tokia išvada pa
keisti parlamentarų nuomonę 
dėl Seimo nario mandato pa
naikinimo nusikaltėliui? Pasi
rodo, kad Lietuvoje viskas 
įmanoma. Jei parlamentarai , 
balsavę prieš apkaltą kolegai, 
atvirai įvardintų savo rinkė
jams priežastis, dėl kurių taip 
pasielgė, kitos kadencijos me
tu į Seimą patekti j iems būtų 
ne itin lengviau nei Lukiškėse 
sėdinčiam A. Butkevičiui. Pa
sirinkę jokios kritikos neatlai
kančią Strasbūro teismo ver
siją, opozicinių frakcijų atsto
vai pamėgins padaryti viską, 
jog įtikintų rinkėjus, kad A. 
Butkevičius buvo nuteistas 
neteisėtai, ypač jei šio teismo 
išvadoje bus konstatuotas 
bent menkiausias procedūri
nis pažeidimas. Žinoma pats 
A Butkevičius ir jo teisės, jį 
ginantiems politikams rūpi 
mažiausiai, svarbiausia pa
kenkti konservatoriams ir per 
jų galvas užsiropšti prie val
džios lovio, net jei dėl to su
trupėtų teisinės valstybės bei 
pilietinės visuomenės pama
tai, nukentėtų Lietuvos tarp
tautinis prestižas. Pastaroji 
išvada kiek mažiau taikytina 
centristams, bet ne dėl to, kad 
jie labiau rūpintųsi valstybe, o 
todėl, kad jiems šiek tiek dau
giau nei socdemams a r LDDP 
rūpi A. Butkevičiaus likimas. 
Rūpi būtent todėl, kad A. But
kevičius priklausė jų frakcijai 
Seime ir jo visuotinis pri
pažinimas nusikaltėliu smar
kiai apribotų Centro sąjungos 
galimybes artėjančiuose rin
kimuose. 

(Nukelta į 4 psl.) 

Norime manyti (ir linkėti'. 
kad po praėjusį sekmadienį, 
liepos 11 d., Kaune įvykusio 
neeilinio konservatorių parti
jos suvažiavimo, visos įtampos 
šioje, įtakingiausioje ir di
džiausioje Lietuvos partijoje 
sulaukė seniai reikalingo ato
slūgio. 

Lietuvos vidaus politikos 
potvynių ir atoslūgių stebėtojų 
(o tokių užsienio lietuvių tar
pe turime nemažai) nuomone, 
dviejų partijos didžiųjų grum
tynės dėl pačios aukščiausios 
autoriteto pakopos baigėsi Sei
mo pirmininko Vytauto 
Landsbergio laimėjimu, kai 
buvęs premjeras — ir konser
vatorių partijos valdybos pir
mininkas Gediminas Vagno
rius suvažiavime oficialiai pa
sitraukė iš pareigų. Ministro 
pirmininko-Lietuvos Vyriau
sybės vadovo vietą jis jau 
anksčiau savanoriškai paliko, 
iškilus nesklandumams su 
prezidentu ir net Seimo pirmi
ninku. Verta pastebėti, kad ir 
premjero, ir konservatorių val
dybos pirmininko pareigas 
perėmė vėl tas pats asmuo — 
Rolandas Paksas. 

Suvažiavime dalyvavo 785 
delegatai iš 77 konservatorių 
partijos skyrių. J a m e turėjo 
progos pasisakyti, ..kas ant 
širdies guli" ir du pagrindiniai 
partijos šulai. Kaip buvo gali
ma tikėtis, Gediminas Vagno
rius a tmetė kaltinimus, kad 
jis pradėjęs konfliktą su prezi
dentu, paminėdamas, kad pa
grindinė trinties t a rp konser
vatorių partijos ir prezidento 
priežastis, buvusi Šios partijos 
nesėkmė buvusiuose pre
zidentiniuose rinkimuose, kai 
1997 m. Vytautas Landsbergis 
iškrito pirmajame balsavimų 
rate, nesurinkęs reikiamo bal
sų skaičiaus. Vadinasi, pra
laimėtojas stengėsi „pagalius į 
ratus kaišioti" rinkimus lai
mėjusiam, o kai tie ratai 
pradėjo rimtai kliuvinėti, kal
tė sumesta Vyriausybei, ypač 
jos vadovui... 

Buvęs premjeras vis t ik pri
sipažino, kad ir j o vadovauja
ma vyriausybė y ra padariusi 
klaidų, tad iš dalies prez. 
Adamkaus kaltinimai yra arti 
tiesos. Tačiau G. Vagnorius 
tvirtino nieko nekaltinąs, nie
kam neturįs priekaištų ir jo
kiu būdu netrukdysiąs nau
jam ministrui pirmininkui 
darbų, nors kai kas jau 
skleidžia tokias užuominas. 

Kai atėjo eilė V. Landsber
giui, j is nepagailėjo griežtų 
žodžių buvusiam premjerui ir 
jo vadovaujamos konservato
rių partijos valdybos užimtai 

pozicijai šį pavasarį liepsnoju
sių nesutarimų su prezidentu 
metu. Iš tų nesutar imų ilgai
niui išplaukusi vyriausybes 
krizė, atsistatydinus ministrui 
pirmininkui, V. Landsbergio 
nuomone, yra nepateisinama, 
ypač dėl valdybos nusistaty
mo, kad konservatoriai neda
lyvaus vyriausybės sąstate. 
„Daugiau problemų sudarė ne 
pats atsistatydinimas, nera
dus nors šiek tiek lankstumo 
santykiuose su Respublikos 
prezidentu, o nuostata, kad 
kito premjero vadovaujamoje 
Vyriausybėje konservatoriai 
nebegalėtų dalyvauti, ir kitam 
konservatoriui juolab neleisti
na priimti pasiūlymo vadovau
ti naujai Vyriausybei", kalbėjo 
suvažiavime Seimo pirminin
kas. 

Kaip žinome, vis tik „kitas 
konservatorius" buvo prezi
dento pakviestas užimti Vy
riausybės vadovo vietą ir par
tija ne vien nusileido, bet 
naująjį premjerą R. Paksą(746 
balsais už, 2 prieš, 8 susilai
kius) išsirinko valdybos pir
mininku. Taip vėjais nueina 
geriausios intencijos: kai dėl 
principų reikia atsisakyti val
džios, principai pralaimi... 

Vytautas Landsbergis dar 
pabrėžė, kad konservatorių 
partijos politinė taryba rasda
vusi „lankstesnių formulių, 
kurios neužtrenktų durų ir 
nesupriešintų su prezidentu, o 
valdyboje reikšdavosi veikiau 
nebendravimo nuostatos, ap
sunkinančios padėtį". J i s kvie
tė suvažiavimą pergalvoti par
tijos įstatus ir šį rudenį pada
ryti kai kuriuos pakeitimus, 
nes „įstatai netobuli". 

Vagnoriaus pralaimėjimu 
konservatorių partijos „aukš
tumose" buvo galima neabejoti 
jau po to, kai nusileista Pakso 
kandidatūrai į premjero kėdę. 
Tad partijos valdybos pirmi
ninkui kito pasirinkimo ir ne
buvo, kaip tik atsistatydinti iš 
tų pareigų. Suvažiavimas (gal
būt su tam tikru palengvė
jimu) atsistatydinimą nedel
siant priėmė. Manome, kad 
daugeliui suvažiavimo dalyvių 
didesnė staigmena buvo Ro
lando Pakso išrinkimas valdy
bos pirmininku. Kad ir jam 
pačiam tai buvo netikėtumas, 
galima spręsti iš „Lietuvos 
ryto" užuominos, kad , R. Pak-
sui „teko nelengva užduotis 
be išankstinio pasirengimo ir 
konsultacijų sudaryti naują 
valdybą iš vienuolikos narių". 

Reikia tikėtis, kad sekma
dienį pasiektas konservatorių 
partijos atoslūgis bus paskuti
nis ilgam laikui. 

BAJORAS 
J U R G I S JANKUS 

Tęsinys 
Nr.5 

Ne iš knygų, bet ką žmonės 
žino ir pasakoja, net ir tai. ką jau nebežinodami pasa
koja, o paskum surašyti ir kas vyksta dabar. Kas ką 
vedė, kas už ko ištekėjo, kas iš kitur atėjo, kas kitur 
išlėkė, kas ką primušė ar su kuo susikivirčijo, kaip su
sitaikė. Pranys tokius įvykius, važinėdamas po kai
mus, į savo sąsiuvinį susirašo. Sako, gali kada pra
versti. „Ką žinai", juokiasi, „kai pasensiu, gal ir aš ko
kią 'Balanos gadynę' parašysiu". 

Jis ir tuos planus padarė, kad ateitis žinotų, kas 
buvo praeity. Juk po kelių metų, kad čia kaimo būta 
nė žymės nebeliks, o vaikai tų, kurie dabar kasdien 
per tvorą šnekasi, gal net labai gerai vienas kito nebe
pažins. Juk vieni atsidurs vienoje pamiškėje, o kiti ki
toje. Prasidės naujas gyvenimas, kiekviena sodyba 
suks savo reikalus tik apie save. Kiekvienas žmogus 
taip pat. Esamieji kaimo papročiai ir įpročiai turės nu
dilti. Atsiras kiti. Bet kokie9 Pranys sako. kad kaimas 
gyvena tylią revoliuciją, kurią reikia palikti gyvą mo
kyklos muziejėlyje. To kaimo istorija, bent man, įdomi. 
Gal ir kiekvieno kaimo įdomi, bet kas jas surašys. Ko 
nežinai buvus, tai ir negali būti įdomu. Ar gali būti 
įdomu tai, ko nebuvo9 Aš daug ką atkasiau ir surašiau 
į sąsiuvinį, kurį rasi stalčiuje. Bet tai anaiptol ne vis
kas. Dar daugiau liko Tamstai. Kai apsiprasi. įsišne

kėk su Bajoru. Jis sunkiai šneka. Neatsiveria. Man ne 
visiškai pasisekė, nes pradėjau jo bijoti, nors šiaip la
bai įdomus. Nežinau, gal Tamstai ir nebus. O gal atža
gariai. Gal Tamstai, jeigu esi vyras, jis ir visiškai atsi
lapos. Vyras į vyrą žiūri kitaip negu į moterį. Moteris 
dažnai linkusi gąsčiotis, bet atsitinka, kad kitaip ir 
nebegalima. Kaip ten bebūtų, galiu tik tiek pasakyti, 
kad jo istorija yra susivįjusi su visa to kaimo istorija, 
ir pats laikas ją nors kiek išpainioti, kol pats kaimas 
tebėra gyvas Gal turėčiau ką ir daugiau pasakyti, bet 
kai nežinau kam kalbu, net ar vyrui ar moteriai, tegu 
kai kas palieka ir man. 

Linkiu Tamstai daug laimės 
Tamstos pirmtakė 

Tina 
(Iš tikrųjų tai Valentina, bet mokykloje draugai taip 

perkrikštijo. Sakė, taip trumpiau ir gražiau. Pamėgau 
i ras . ) 

Perskaitęs laišką nežinojau ką galvoti. J is nuteikė 
mane taip, lyg būtų rašiusi labai artima moteris, net 
nedidelis pavydo krituliukas apsivertė paširdžiuose, 
kad ji ne čia, kad išlėkė su kažin kokiu Praniu Taip 
juodu netiko į porą: mokytoja ir matininkas, Pranys ir 
Tina — jokio derinimosi. Ir tas mėginimas įžvelgti į 
mokyklos aplinkos praeitį, atėjęs ne iš mokytojo, bet iš 
kažin kokio matininko. Ir vėl... Laiškas dvelkė ir sun
kiai aptariamu svetimumu, lyg būtų rašiusi kuri nors 
iš mane mokiusi gimnazijos mokytojų, lyg kuri klases 
auklėtoja. Beveik kaip ana, buvusi baronesė vokiečių 
kalbos mokytoja. J i su reikalu ir be reikalo vis kalda

vo, kokie turime būti ir ką turėsime daryti Į gyvenimą 
išėję. Buvau norėjęs griebti žiūrėti į stalčių, ką ji 
a n a m sąsiuviny yra surašiusi, bet vokiečių kalbos mo
kytojos prisiminimas visą norą užčiaupė. Pasigailėjau 
šeimininkų nepaklausęs, kiek tai Tinai metų. 

Dar sykį akimis permečiau laišką. Kodėl apie tai 
šios vasaros kursuose neužsiminė ne vienas mokyto
jas . Ne t aplinkos pažinimo mokytojas nė puse žodžio 
apie kaimų istorijas neprasitarė, o čia koks Pranys ir 
Tina sugalvojo užkrauti visiškai nebūtą ir negirdėtą 
naštą. Ėjo noras užsispirti ir numesti dviejų kažin ko
kių senių sugalvotą naštą. Net ir tuos rūpestingai nu
braižytus planus. 

Nedaug tetrūko, kad būčiau ir numetęs. Net lovoje 
apie ta i dar galvojau, bet kai kitą rytą dar besnūdu-
riuodamas išgirdau už sienos nedrąsius žingsnius ir 
potylias vaikų kalbas, kai prasitrynęs akis, net pus
ryčių nekandęs, klasėje radau penkiasdešimt septynis 
vaikus, kuriuos reikėjo sutalpinti į dvidešimt dviviečių 
suolų, suskirstyti į keturis skyrius ir tuo pačiu metu 
kiekvieną atskirai išmokyti to. ką Švietimo ministerija 
surašė į kiekvieno skyriaus programą. — visi galvoji
mai pamišo. 

Surašinėjau vaikus į dienyną, į skyrius, stengiausi 
atsiminti veidus, vardus ir pavardes, sumesti, kaip 
juos geriau susodinti, benurimstąs tūžmastis vel emė 
kilti a n t to, į gerus pasinašinusio, teisėjo. Būtų nepa
tingėjęs pašnekėti su savo pažįstamu, tikrai būtų pa
skyrę kur pakaunėje, o jeigu ir ne pakauneje. tai į 
miestelį, kur būčiau gavęs vieną skyrių ir būčiau galė

jęs mokyti, o čia! Jeigu ta geroji Tina būtų parašiusi, 
kokius vaikus palieka, ko juos išmokė ir kaip juos mo
kyti. Svarbiausia, kaip juos mokyti. Tai būtų buvusi 
Tina. O dabar, rašyk istorijas! 

Ne tik pirmą dieną, bet bent tris pirmas savaites 
kankinausi, kaip su tuo būriu susitvarkyti, ir visą lai
ką keikiau teisėją. Jeigu teisybė, kad kieno nors kei
kiamas žmogus žagčioja, tai vargšas teisėjas tas die
nas tikrai negalėjo jokio darbo dirbti. 

Iki Kalėdų apsipratau. Labai norėjau per Kalėdų 
atostogas parvažiuoti pas tėvus, bet kelias iabai pa
bjuro, labiau negu buvo atvažiuojant, ir mekas ne
galėjo pasakyti, koks bus grįžtant. Tai tėvams tik nu
siunčiau dalį skolos, o pats pasilikau. Sakiau, gal per 
Velykas.o jeigu ne, tai tik vasarą. Iki Kaledu net išeiti 
beveik niekur nebuvau išėjęs. Tik sekmadienį į baž
nyčią. Susipažinau su mokytojais, apsilankiau pas kle
boną. Vieną šiokią dieną nuėjau į valsčių paprašyti 
suolų. Teradau tik raštininką. Kai pasakiau ko atėjau, 
tai jis gana išdidžiai paaiškino, kad ne ten pataikiau. 
Suolų, sakė, per inspektorių reikia prašyti Apskrities 
valdybos. Su juo šnekėdamas galvojau, ar ir aš būčiau 
tapęs tokiu gaidžiuku, jeigu būčiau pasilikęs savo 
valsčiaus raštininku. Gal ir būčiau, nes čia vargu ar 
daug darbo, o atsakomybes irgi turbūt jokios, tai kodėl 
nesipūsti. Pamėgintų toks gaidžiukas nors vieną dieną 
mokykloje padirbti. 

Kai neišvažiavau, tai per Kalėdas surengėm eglutę. 
Suolus išnešėm į priemenę, Vincas kažin kur iš galu
laukės parvežė eglutę. (Bus daugiau) 
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ČIKAGOS FILATELISTŲ 
DOVANA LIETUVAI 

Dar 1946 metais Čikagoje 
buvo įsteigta filatelistų drau
gija „Lietuva". Tvirtai tikėda
mi Lietuvos valstybės atkūri
mu, Čikagos lietuviai — filate
listai jau 1962 m. nutarė su
kaupti 1918-1940 metų nepri
klausomos Lietuvos pašto 
ženklų rinkinį ir jį padovanoti 
būsimai nepriklausomai Lie
tuvai. 

Neseniai šių retų ir brangių 
pašto ženklų kolekciją iš Či
kagos į Vilnių amžinam sau
gojimui parvežė ir padovanojo 
Lietuvos Nacionaliniam mu
ziejui filatelistų draugijos pir
mininkas Jonas Variakojis. Ta 
proga muziejuje atidaryta ko
lekcijos paroda. 

Jos atidaryme kalbėjusi mu
ziejaus direktorė Birutė Kul
nytė pasakė, kad Lietuvai 
skirtų pašto ženklų kolekcija 
buvo baigta kaupti 1975 m. Ją 
sudarė 551 nepriklausomos 
Lietuvos, 292 Klaipėdos kraš
to pašto ženklai, o taip pat su
venyriniai vokai ir lapeliai. 
Visi jie lipdomoje pusėje pažy
mėti specialiu antspaudu. 
Daug metų rinkinys buvo ro
domas filatelistų draugijos 
-Lietuva" rengtose parodose. 

Prie rinkinio sudarymo daug 
prisidėjo Čikagos lietuviai — 
filatelistai — Eugenijus Pe
trauskas, Kazys Meškonis, 
Liudas Kairys. Ignas Sakalas, 
Vincas Urbonas, Jonas Ado
mėnas. Ekspozicijos atidary
me dalyvavo ir filatelistų 
draugijos valdybos narys Vy
tautas Gaidžiūnas. 

Vilniaus filatelistai, kiti lan
kytojai su įdomumu apžiūrėjo 
išeivijoje sukauptą vertingą 

kolekciją. Dėmesį atkreipia 
pirmieji 1918 metų nepriklau
somos Lietuvos pašto ženklai 
— kuk lūs , dar be piešinių, o 
tik su spausdintais žodžiais ir 
skaičiais. Inž. J. Variakojis at
kreipė lankytojų dėmesį į se-
nais žymekliais pažymėtą vo
ką. J a m e įdėtą laišką iš užat-
lantės lėktuvu gabeno garsu
sis Lietuvos lakūnas, Dar iaus 
ir Girėno žygdarbio pasekėjas 
F. Vaitkus. 

Daug filatelistų parodoje ap
spito J . Variakojį, uždavė j a m 
įvairių klausimų. J. Variakojis 
čia susit iko su 1991 m. a tkur
tos nepriklausomos Lietuvos 
pirmojo pašto ženklo autore, 
j a u n a dail ininke Violeta Ska-
beikiene, su kitu dailininku. 
vilniečiu Antanu Rimantu Ša
kaliu, kuriančiu piešinius paš
to vokams, a tvirukams, suve
nyr in iams lapeliams. J is šiltai 
padėkojo išeivijos lietuviams 
— J . Variakojui, Narcizui 
Kreivėnui, Australijoje gyve
nančiam Ferdinandui Gužui, 
parėmus iems jo kūrybos vokų, 
a tv i rukų katalogo išleidimą. 
Beje, iš užjūrio atvežtų lietu
viškų pašto ženklų ekspozici
joje apsi lankė ir garsėjantis 
minia t iūr in ių knygų leidėjas 
vilnietis Vilius Užtupas. J i s 
a ts inešė jo išleistą pašto ženk
lo formato jo parašytą ir iš
leistą miniat iūrinę knygelę 
apie išeivijoje atsidūrusį garsų 
nepriklausomos Lietuvos karo 
lakūną Joną Pyragių. 

Taigi, inžinieriaus atvežtas 
pašto ženklų rinkinys sujudi
no — sukrut ino Vilniaus fila
tel is tus ir kolekcininkus. 

A l g i m a n t a s A. N a u j o k a i t i s 

-
CHKAGaU-

• 

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI DOVANOJAMI 
ATGIMUSIAI TĖVYNEI 

SVEIKINIMAI IŠ LIETUVOS 
Lietuvoje neįprasta šiluma 

ir sausra. Kalbama, kad Lie
tuva pasiekė Romos klimatą. 
Liepos mėnuo — atostogų 
metas. Nepaisant šilumos ir 
atostogų, Lietuvoje verda po
litinis ir muzikinis gyvenimas. 
Tik pasibaigus Vilniaus festi
valiui, klasikine muzika 
skamba Pažaislyje. Prasidėjo 
festivalis Trakų pilyje. Pirmas 
vakaras buvo skirtas G. Pucci-
ni operai „Turandot". Publikos 
visur apstu. Nors bilietai ne
pigūs eiliniam gyventojui, bet 
bilietai po dešimt, ar net šim
tą, litų išperkami bematant. 

Tokiame karštyje Lietuvoje 
lankosi JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkė Regina Naru-
šiene ir LB Kultūros tarybos 
pirm. Marija Remienė ir jos 
kartu siunčia sveikinimus iš 
gražios ir šiltos, žaluma pasi
puošusios Lietuvos. Pirminin
kės spėjo aplankyti Lietuvos 
Archyvų departamento gene
ralinį direktorių Vidą Grigo
raitį. Šis draugiškas direkto
rius paskyrė visą pusdienį po
kalbiui. JAV LB ypač yra 
svarbus tolimesnis Pasaulio 
lietuvių archyvo stovis ir jo 
tvarkymas. Aiškesniam bend
radarbiavimui LB atstovės su
tarė atsikviesti Lietuvos ar
chyvų direktorių V. Grigoraitį 
į Čikagą, kad jis galėtų susi
pažinti su mūsų archyvo pa
dėtimi ir suteikti jam tinkamą 

pagalbą. Be to, direktorius ga
lės aplankyt i ir kitas LB apy
linkes bei JAV esančius archy
vus. 

Lietuvos Respublikos Kultū
ros minis t ras Arūnas Bėkšta, 
nors būdamas labai užimtas 
naujomis pareigom i, bet spė
jo susipažint i ir su išeivijos 
kul tūros problemomis. JAV 
LB Kultūros tarybos pirm. M. 
Remienė išsiaiškino dėl atei
nančių dr. Vinco Kudirkos mi
nėjimų ir kitų renginių ciklų. 
Be to, buvo užsiminta Čika
goje abiejų M. Čiurlionio gale
rijų esančių sukauptų pa
veikslų pervežimo iš JAV į 
Lietuvą. Lietuva j au seniai 
yra pasiruošusi juos priimti ir 
suteikti at i t inkamą dėmesį bei 
pastovią ekspoziciją. 

JAV LB Krašto valdyba 
pirm. Regina Narušienė liepos 
1 1 d . Kaune dalyvavo Konser-
vatorių-Tėvynes sąjungos kon
ferencijoje, kur buvo išr inktas 
naujas partijos valdybos pirm. 
Rolandas Paksas ir sudaryta 
valdyba. Tenka pripažinti . 
kad Tėvynės sąjunga lieka 
vieninga, nesuskilusi ir lin
kėt ina ja i toliau darbuotis tė
vynės labui. Tuo tarpu Marija 
Remienė lankėsi Lietuvos 
Krikščionių demokratų parti
jos būstinėje ir .Apžvalgos" re
dakcijoje. LKDP yra antroji 
pagal įtaką politinė jėga Lie-

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

Trys t marijonų jieneroiai po Italijoje, netoli Romos esančiL •_• Arricia vietovėje įvykusio marijonų suvažiavimo. 
Iš kturi/s Kui, Donaldą.-* Petrai t is . sv. Kazimiero provincijo provincijolas, k u n Mark ( iarrow. naujai išrinktas 
vyriausiuoju generolu ir kun Aciam Roniecki 

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ 
SKYRIAUS TIKSLAI IR VEIKLA 
Prasidėjus atgimimui. 1988 

m. atsirado galimybės įvertin
ti Antrojo pasaulinio karo ir 
pokario metais vykdytą Lietu
vos gyventojų genocidą. Šia 
tema pasirodžiusios monogra
fijos, dokumentų rinkiniai ir 
daugybė straipsnių — bandy
mas parodyti penkiasdešim
ties metų senumo įvykių mas
tą ir jų reikšmę tolesnei kraš
to raidai, taip pat ir nūdienai. 

Be abejo, tuo metu buvo 
įmanomas tik istorinis Lietu
vos gyventojų naikinimo faktų 
tyrimas ir moralinis pasmer
kimas. Atgavus nepriklauso
mybę bei stabilizuojantis nau
jos valstybės padėčiai, iškilo 
būtinybė nusikaltimus įver
tinti ir teisiškai. Turint gal
voje, jog tenka susidurti su 
Antrojo pasaulinio karo ir po
kario metų šaltiniais, šią prob
lemą sprendžiant teisinin
kams į pagalbą turi ate : isto
rikai. 

Kad jų bendradarbiavimas 
būtų glaudesnis, 1997 m. rug
pjūčio mėnesį Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centre (toliau — 
LGGRTC) įkurtas Specialiųjų 
tyrimų skyrius. Numatyti šie 
skyriaus uždaviniai — okupa
cinių režimų vykdytų genoci
do, karo nusikaltimų ir nusi
kaltimų žmoniškumui tyrimas 
siekiant jų teisinio įvertinimo, 
duomenų apie nusikaltimus 
kaupimas ir sisteminimas, 
kompiuterinės bazės kūrimas. 
Esant galimybei, skyriaus 
darbuotojai užrašo nusikal
timų liudininkų atsiminimus. 
Tam, žinoma, reikalingas ge
ranoriškas liudininko požiū
ris, nes juridinės kvotos teisės 
skyrius neturi. 

Veiklą pradėti teko praktiš
kai nuo nulio, nes nei kolekty
vas, nei darbo metodai dar ne
buvo susiformavę. Ilgainiui 
skyriaus darbuotojai susipa
žino su dauguma Lietuvoje 
prieinamų šaltinių, padedan
čių surasti faktus apie genoci
do vykdymą. Skyriui vadovau
ja Rytas Narvydas, be jo dirba 
dar aštuoni žmonės. Galima 
įžvelgti tam tikrą darbuotojų 
veiklos specializaciją pagal 
nusikaltimų pobūdį ar chro
nologiją. 

Dažniausiai tenka susidurti 
su lietuvių tautos atžvilgiu 
vykdytu genocidu, trėmimais, 
civilių žmonių ir partizanų 

tuvoje, kuriai rūpi ūkio bei so
cialinė žmogaus būkle. 

Mar i ja R e m i e n ė 

žudymu, KGB agentu-smogi
kų veikla. Siekiant teisinio 
įvertinimo, bendradarbiauja
ma su Lietuvos Respublikos 
Generalinės prokuratūros 
Specialių tyrimų skyriumi bei 
miestų ir rajonų prokuratū
romis. Tačiau reikia pabrėžti, 
jog skyriaus tyrimų objektas 
— visų Lietuvoje gyvenusių 
tautų naikinimas ir persekioji
mas, kad ir kaip kontraver
siškai šie įvykiai būtų vertina
mi. Viena iš aktualiausių te
mų šiuo metu — mūsų šalyje 
vykdytas holokaustas. Skirtin
gai nuo grynai istorinių ty
rinėjimų ir publicistinių pasi
sakymų, skyriuje tiriamas ne 
lietuvių tautos vaidmuo holo-
kauste, o atskirų žmonių veik
la (dažniausiai netekusių JAV 
ar kitos šalies pilietybės). Be 
to, tirti ir civilių lenkų gyven
tojų nužudymai (pvz. įvykiai 
Glitiškių kaime) Antrojo pa
saulinio karo metu. Dar viena 
šio laikotarpio tema — tarybi
nių partizanų nusikaltimai 
taikių gyventojų atžvilgiu. La
bai sudėtinga tirti piliečių, ku
rie kreipiasi dėl sovietinės 
okupacijos metais prieš juos 
taikytos psichiatrinės prievar
tos, pateiktus faktus. Doku
mentų šiuo klausimu itin 
t rūksta . 

Pagrindiniu šaltiniu, tiriant 
konkrečius genocido faktus 
yra archyvine medžiaga. Ji 
būtina, norint teisiškai nu
bausti nusikaltimo vykdyto
jus . Kai kas nori sumenkinti 
archyvų reikšmę, motyvuojant 
tuo, jog dokumentai buvo 
surašomi okupacinės valdžios. 
Deja. kitokia dokumentinė 
medžiaga mums neprieinama. 
Kritiškai vertinant dokumen
tų turinį, sovietiniai archyvai 
gali atnešti daug naudos geno
cido tyrime. 

Kitas šaltinis — atsimini
mai, tiek publikuoti, tiek su
rinkti iš gyventojų. Skyriaus 
darbe naudojami ir nepriklau
somybės metais, ir išeivijoje, 
ir netgi tarybiniais laikais iš
leisti atsiminimai. Itin padeda 
darbe LGGRTC sukurtos kom
piuterinės duomenų bazės, 
apimančios ir iš gyventojų su
rinktus duomenis. Dėl laiko ir 
techninių galimybių stokos 
Specialiųjų tyrimų skyriaus 
darbuotojai ne visada gali pa
sikalbėti su gyvais liudinin
kais, nors tai lieka vienu iš 
uždavinių. Jeigu tyrimas vyk
domas ir prokuratūroje, tai 
dažniausiai lieka teisininkų 
išimtinė teisė. 

Tyrimą gali palengvinti is

torinė literatūra. Ji suteikia 
žinių apie laikotarpį, tačiau 
teisiniam įvertinimui reikalin
ga kita medžiaga. 

Sunkumai skyriaus darbe 
dažniausiai susiję su informa
cijos trūkumu. Šiaip ar taip, 
prabėgo maždaug penkiasde
šimt metų, nors kartais tenka 
tirti ir vėlesnių dešimtmečių 
įvykius. Daug liudininkų nu
mirė arba buvo nužudyti, ne
sulaukę nepriklausomybės ir 
galimybės laisvai papasakoti 
apie matytus nusikaltimus. 
Dar ir dabar ne visi karo oku
pacijos baisybes pergyvenę 
žmonės nori apie tai kalbėtis. 

Prieš perduodant KGB ar
chyvą (dabar — Lietuvos ypa
tingasis archyvas) Lietuvai, 
daugelis bylų buvo „apdo
rotos". Iškirptos agentų pa
vardės, išplėšti ištisi lapai. Be
veik visos buvusių KGB agen
tų bylos ir kita vertinga me
džiaga, galinti labai praversti 
tyrimo metu, išvežta į Rusiją 
ir mums nepasiekiama. Žmo
gaus nužudymas, jei jis nebu
vo partizanas ar kitaip pakliu
vęs į KGB akiratį, dažnai vi
sai neminimas. 

Nepaisant šių problemų, pa
vyksta surinkti gausią infor
maciją, kurios, vienok, nepa
kanka, kad nusikaltimo vyk
dytojas būtų patrauktas teis-
minėn atsakomybėn. Iškyla ir 
dar viena problema, apie ku
rią pastaruoju metu ypač 
daug kalbama. Tai — įtaria
mų padarius nusikaltimą am
žius. Dėl sveikatos būklės da
lis jų negali atvykti į teismą. 
Be to. kai kurie genocido vyk
dytojai šiuo metu gyvena ne 
Lietuvoje. 

Tikimės, jog kryptingas sky
riaus darbas padės įgyven
dinti teisingumą. Svarbu ne 
tiek bausmės dydis a r nu
teistų karo nusikaltėlių skai
čius, kiek valstybės ir jos pi
liečių sugebėjimas suprasti ir 
įvertinti juodžiausius savo is
torijos momentus. 

Skyriaus darbuotojai įsitiki
nę, kad ne keršto siekis, o at
mintis ir teisingumas yra jų 
pagrindinis tikslas. 

A r ū n a s Abromai t i s 
LGGRTC Specialiųjų 

tyrimų skyriaus darbuotojas 

* Ki tų me tų pabaigoje 
n u m a t y t a į apyva r t a išleis
ti 500 litų banknotą, kuriame 
bus žymaus kultūrininko Vin
co Kudirkos portretas. Tai bus 
didžiausios vertės valstybinis 
pinigas, kuris nustums į antrą 
eilę dabar stambiausią 200 li
tų kupiūrą. <ou> 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOHUO, NAMŲ. SVHKAT06 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

AgmtttFrankZapofcirOff. Mgr Aukae 
S. Kane kalia betuvttkai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 Wwt9SthStra«t 

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

TECHNICIAN 
Specialty Field Techmcian Person with 
pipmg expenence Waterworks Indus-
trial Great pay. benefits. 401 K, class 
A CDL a plūs Travel and drug free a 
mušt Send resume to: Hydra-Stop, 
Inc. 3344 W. 127 tta Street, Blue U-
land, IL 60406. Mušt speak Engtiih 

Single gardener or a 
couple for p/t work at 

home in Burr Ridge, IL. 
Tel. 630-887-8119, Joyce. 

Išnuomojamas 1 kambario 
b t rūsyje vienam asmeniui, 
be gyvuliukų. Tel. 708-594-

1472. Palikti žinutę. 

Prityręs dažytojas atlieka 
visokius dažymo ir namų pa
taisymo darbus greitai, sąžiningai, 
kokybiškai. Geros rekomen
dacijos. Tel. 708-656-6599. 

RIVERDALE A U T O \ 
Tn—pert—ja— a r y S a t — paieSioti 

naudotą auto. Pigiai parduodame iJsimo-
kėjiimii: remontuojame po avarijų; atata-
tome auto.geometnja. užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui tel. 7M-2M-43S6. 

GREIT PARDUODA 

KONSERVATORIAI... 
Atkelta iš 3 psl. 

Konse rva to r i a i r e n g i a s i 
p e r m a i n o m s 

Opozicinėms partijoms bal-
nojant žirgus būsimam žygiui 
j valdžią, dabartinės valdžios 
atstovams taip pat yra apie ką 
permąstyti. Savo partijos pa
dėtį Lietuvos politiniame 
spektre, vidaus būklę, santy
kius su valstybės valdžios in
stitucijomis bei politinėmis 
partijomis svarstė liepos 1 1 d . 
įvykusio TS/LK suvažiavimo 
dalyviai. Pagrindinis neeilinio 
konservatorių suvažiavimo 
tikslas, kaip buvo skelbta, 
mėginimas apibrėžti partijos 
santykį su naująja vyriausybe. 
Suvažiavimui parengtos rezo
liucijos projekte numatyta 
įgalioti R. Paksą toliau vykdy
ti TS/LK programą ir jos pa
grindu parengtą vyriausybės 
programą. „Tėvynės sąjunga 
(LK) parėmė R. Pakso vado
vaujamą vyriausybę, balsuo
dama už ją Seime ir solidariai 
su Respublikos prezidentu pri
siima politinę atsakomybę už 
jos veiklą", — teigiama doku
mente. Galima daryti prielai
dą, kad tokiam apsisprendi
mui, brandintam daugiau nei 
du mėnesius, tam tikros įta
kos turėjo ir krikščionių de
mokratų sprendimas nutrauk
ti koalicijos sutartį. Tai pri
pažino TS(LK) pirmininkas V. 
Landsbergis, komentuodamas 
būsimo suvažiavimo tikslus 
konservatorių partijos leidi
niui „Tėvynės sąjungos ži
nios": „Netradicinę situaciją 
sukūrė ir koalicijos partneriai , 
paskelbę, jog jie nutraukia 
koalicijos sutartį, pasilikę 
partneriais vyriausybėje. J ie 
mums priekaištavo, kad Tė
vynės Sąjunga nėra apsibrė-
žusi savo nuostatos ir santy
kio su vyriausybe. Tą ir keti
name padaryti: apsibrėžti, pa
sakyti yiską iki galo, kad vi
suomenei, taip pat partne
riams, būtų visai aiški partijos 
pozicija". 

Žinoma, būtų beveik neįti-

3* 
ĮSEMKk RESULTS 

REALTORS 
offc. (773) S86-5959 
home (708) 42S-7160 
pager (70S) 886-4919 

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

ATTENTION MIMGRANTSI 
Canada is accepting appticants for 

Permanant Resktonce! 

For free information call: 

1-773-282-9500 
OTS eoneantrating m jmmtgraten to 

www.redeusa.com 

Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliukai arba rusiškai. v\u 

STASYS1 CONSTRUC1ION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; 'skfing**, 

-soffrts". 'decks", "gutters*. plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
• S.BenefJs, tol. 630-241-1912.. 

Komercinių pastatų valymo 
kompanija priims vyrus ir 
moteris popietiniam darbui. 
Atlyginimas $7.50 į vai., po 60 d. 
$8. f darbą bus vežama kom
panijos transportu. Anglų kalba ir 
darbo leidimas nebūtinas. 

Tel. 773-925-9282. 
Skambinu darbo dien >is rytais 

nuo 9 iki 12 v_.. 

ketina, jog toks patyręs politi
kas kaip V. Landsbergis ne
pasinaudotų tokia proga, kaip 
neeilinis suvažiavimas, savo 
įtakai partijoje sustiprinti. 
Neatsitiktinai suvažiavimo iš
vakarėse TS/LK sekretoriatą 
užplūdo beveik trisdešimties 
partijos skyrių siūlymai dėl 
įstatų koregavimo bei valdy
mo struktūrų atnaujinimo. 
Pasiūlymų dėl įstatų pakeiti
mo esmė — politinės tarybos 
kompetencijos išplėtimas, ati
tinkamai siaurinant valdybos 
galias. Žinant, kad politinėje 
taryboje dominuoja partijos 
pirmininko pasirinkti asme
nys, o valdyboje — jos pirmi
ninko žmonės, nesunku numa
tyti šių pakeitimų pasekmes. 
Be to, ir formuojant valdybą 
numatoma žymiai apriboti 
valdybos pirmininko galimy
bes pačiam rinktis jos narius. 
Dar įdomesnis pasiūlymas, su
sijęs su valdybos pirmininko 
rinkimo procedūra. Valdybos 
pirmininkas, pakeitus įstatus, 
galėtų būti renkamas ne ma
žiau kaip iš dviejų partijos pir
mininko pasirinktų kandi
datų. Apibendrinant visas siū
lomas pataisas ir kitus suva
žiavimo užkulisius, galima 
prognozuoti tokį scenarijų — 
partijos pirmininko pasiūly
mu, kadangi įstatų pakeitimai 
buvo netikėti ir todėl, tinka
mai neapsvarstyti, atidedami 
rudeniui, iškart numatant jų 
svarstymo datą, o tuomet pat
virtinami, kar tu perrenkant 
valdymo struktūras. Beveik 
akivaizdu, kad į valdybos pir
mininko postą, jei įsigalios ati
tinkama pataisa, V. Landsber
gis pasiūlys G. Vagnoriaus ir 
R. Pakso kandidatūras, o pa
dėti apsispręsti partiečiams 
turėtų šie suvažiavimui pa
rengto „Tėvynės sąjungos ži
nių" numerio redakcijos skil
ties žodžiai: „Atrodytų, kad 
žengus vieną žingsnį ir pri
siėmus politinę atsakomybę 
už šios vyriausybės darbą, rei
kėtų žengti ir kitą, užtikri
nant deramą ministro pirmi
ninko atstovavimą partijos 
struktūrose". 

http://www.redeusa.com


GENOVAITĖ ZILNYTĖ 
ZABORSKIENĖ IŠKELIAVO 

AMŽINYBĖN 

VĖL SUSKAMBO VARPAI 

kiant žuvo jos vyras, o jai pa
vyko pasiekti Vokietiją. Gyve
no Hanau DP stovykloje ir iš 
ten emigravo į Kaliforniją. 
Pradžioje dirbo namų ruošos 
darbus pas ją iškvietusią šei
mą San Raphel mieste. Atsily
ginus tiems šeimininkams už 
iškvietimą, persikėlė gyventi į 
Lafayette, vėliau į Piedmont, 
kur gavo virėjos darbą. Paga
liau įsikūrė San Francisco ir 
įsidarbino draudimo bendro
vėje įvairiose pareigose, ten 
dirbo iki pensijos. 

Pasitraukusi į pensiją, apsi
gyveno San Jose, ne per toli 
nuo Šv. Jono parapijos Milpi-

Kavalerijos kap. Justinas Linukus 

Suskambo varpai skelbda
mi, kad vėl vienas šios žemės 

tas mieste. Genovaitė tapo ak- gyventojas iškeliauja Amžiny-
tyvia šios parapijos nare ir 
tokia išliko, kol jos jėgos leido. 
J i dirbdavo kiekvieną darbą, 
kur tik truko darbininko. Kai 
parapijai reikėjo šeimininkes, 
ji šeimininkavo. Kai nebuvo 
sekretores — ji sekretoriavo, 

ben negrįžtamai. S.m. gegužės 
17 d. mirė Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės kavale
rijos kapitonas Justinas Liau-
kus. 

Justinas gimė 1910 m. spa
lio 18 d., Uosupio kaime, 

TaCiau, baigęs ^Airconditio-
ning ir Refrigaraung" kursus, 
įsidarbino Beth Israel medici
nos centre, Manhattan, N.Y., 
inžinieriaus pareigose. 

A.a. velionis Jus t inas aukso 
žiedelius sumainė su Elena Ši-
keryte 1943 m. gruodžio 31 d. 
Amerikoje sužinojęs apie žmo
nos ir dukters, kurios nebuvo 
matęs, likimą Lietuvoje, jas 
šelpė ir pagaliau, po didelių 
vargų, 1966 m. pavyko jas at
sikviesti į JAV. 

Išėjęs į pensiją, 1979 m. per
sikėlė gyventi į Floridą, St. 
Pete Beach. Čia, įstojęs į St. 
Petersburgo klubą nuolatiniu 
nariu, 1980-1982 metų laiko
tarpyje dirbo klubo biuletenio 
„Lietuvių žinios" redakcinia
me kolektyve ir aktyviai daly
vavo klubo veikloje. Deja, 
žmonai sunkiai susirgus, Jus-

tvarke finansinius apskaičia- Šunskų valsč., Marijampolės 
vimus, rūpinosi vargšų šalpa, apskr. Baigęs Marijampolės 
globojo benamius bei ligonius Rygiškių Jono gimnaziją, įsto-
ir 1.1. Neįmanoma išvardinti jo į Lietuvos Karo mokyklą ir 
visų jos gerų darbų. ja baigė 1932 m. Pradžioje tar-

Genovaitė ypatingai globojo n a v o Jonušo. Radvilos pirma-
sergantį tos parapijos kleboną, J a m e msarų pulke. Kaip 

ilgos ligos iškankinta , užgeso vėliau pensininką, kun. Vik- Krašto apsaugos ministerijos 
Genovaitės gyvybė. Beveik torą Pavalkį iki jo mirties stipendininkas, 1935 1936 

1996 m. gruodžio 4 dieną. Net 
po jo mirties, kol pajėgė, lankė 
ir tvarkė jo kapą ir rūpinosi, 
kad parapijai daug pasitarna-

Genovaitė Zaborskiene 

Ketvirtadienį, šių metų bir
želio 10 dienos ankstyvą ryt
metį, šeštą valandą, sunkios ir 

' pusmetį ją nuoširdžiai globojo 
iš Lietuvos atvykęs jos sese
rėnas ir lankė keletas jos ar
timų draugų. J ie visi pasako
jo, kaip kantr ia i ji pergyveno Vęs klebonas nebūtų parapi 
skausmus ir kaip stengėsi ne- jiečių pamirštas, 
pasiduoti ligai... Pagaliau, Kol pajėgė, Genovaitė akty-
Dievas jos pasigailėjo ir nu- v i a i reiškėsi visuomeninėje 
t raukė jos kančias, pasikvies- veikloje. J i buvo skautė, dirbo 
damas ją pas save. Apgailės- Lietuvių Bendruomenės vai
taujame, kad niekas iš mūsų dyboje, BALFe, talkino Lietu-
šeimos negalėjome jos sergan
čios lankyti, išskyrus dažnus 
telefoninius pasikalbėjimus. 
Negalėjome dalyvauti nei pas
kut iniame atsisveikinime. Pa-

metais tobulinosi Saumur ka
valerijos mokykloje, Prancūzi
joje. Grįžęs į Lietuvą buvo pa
skirtas Vytauto Didžiojo aukš
tosios karo mokyklos generali
nio štabo trečiosios laidos joji
mo lektoriumi. Atgavus Vil
nių, tarnavo „Geležinio Vilko" 
3-jame dragūnų pulke, Vil
niuje. Taip pat įstojo į Gene
ralinio štabo akademiją, bet 
studijas nutraukė Rusijos oku
pacija. 1939 m. pakeltas į ka
pitono laipsnį ir apdovanotas 
V laipsnio Gedimino ordinu. 
1944 m. organizuojant Lietu

vių katalikų religinei šalpai ir 
eiškėsi kitose organizacijose, 

kur tik trūko darbo rankų. Ji 
ne tik dirbo šalpos organizaci-

lvdime la a S t a " ^ jose, bet ir pati aukojo, pakavo vojeVietinę°rmkt"mV! Just inas 
ir apmąsTyml?s mu^u į"***™ V T S i u n t * * £ L i a u k u s b u v o P a s k i r t a s &n. ,r apmąstymais mūsų k u r ^ ^ ^ j o g p a g a l b a p i e c h a v i e i a u 8 ^ a ( J j u t a n 

reikalinga. Dr. Rožė Somkaitė t u Vokiečiams rinktinę likvi-
P r i s l m e n a ' k a d G e n o v a i t ė 8U* duojant, kartu su visu štabu 

ilgas. J i gimė 1909 m^balan" *""»*"»> * * renkamos aukos j i s b u v 0 s u i m t a s i r V e ž t a s į 
džio 10 d. prie Panevėžio esan- ^e tuvoje gyvenančiai našlei, Salaspilio koncentracijos sto-

mis 
daugelio metų bendravimo su 
ja . 

Genovaitės gyvenimas buvo 

čiame Pajuostės dvare, gau
sioje (9 vaikų) Zilnių šeimoje. 
J i baigė gimnaziją Panevėžyje, 
o Vytauto Didžiojo universi
tete gavo ekonomikos mokslų 
diplomą. Dirbo Kaune, Žemės 

kuriai reikalingas butas, tuo- vykią, Latvijoje. Po kiek laiko 
jau išrašė 2,000 dol. čekį. Bet į§ ten buvo paimtas ir įjungtas 

tinas visą savo laiką skyrė 
žmonos globai bei priežiūrai. 
Pagaliau ir jo sveikata sušlu
bavo. Tada dukra 1996 metų 
rudenį apgyvendino savo tėve
lius pas save, Elmhurst, IL ir 
jais rūpinosi. Po sunkios ligos 
mirė namuose ir po gedulingų 
pamaldų gegužės 20 d. palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Čikagoje. 

A.a. Just ino liūdi serganti 
žmona Elena, dukra Kristina 
— Sniege Misiulienė ir jos šei
ma, sesuo Juzele Norviliene ir 
jos šeima, brolis Antanas ir 
šeima Kanadoje, trys broliai 
Lietuvoje ir būrys giminių bei 
draugų čia ir Lietuvoje. 

A a . velionis dalyvavo lietu
vių visuomeniniame gyveni
me, rūpinosi Lietuvos reika
lais ir gausiomis aukomis juos 
rėme. Tebūnie jam lengva šio 
svetingo krašto žemelė. 

St . Všk. 

DRAUGAS, 1999 m. liepos 14 d., trečiadienis 

daugiausia j i nuolat šelpė sa
vo mylimų brolių ir seserų šei
mas Lietuvoje. 

Genovaitės palaikai bus pa
akio banke. 1937 m. su Petru laidoti Lietuvoje, šalia jos my-
Zaborskiu sukūrė šeimą. limos sesutės, nes ji pati to 

1941 m. Genovaitė ir jos vy- norėjo. Jos visi geri darbai, 
ras išvengė ištrėmimo j Sibirą, net ir tie, kurie dėl jos kuklu-
bet komunistai i š t rėmė jos mo mums liks nežinomi, jau 
motiną ir brolį. Motina mirė seniai surašyti Danguje. O tie tenhafene, o iš ten 1948 m. 
tremtyje, o brolis po daugelio artimo meilės darbeliai, ku- persikėlė į Hanau DP sto-
metų sugrįžo į Lietuvą numir- riuos sužinojome, tebūna vykią, globojamą UNRRA or-
ti. mums visiems krikščioniško ganizacijos. 

Antrą kartą sovietams oku- gyvenimo pavyzdžiu. I JAV Justinas atvyko 1949 
puojant Lietuvą, Genovaitė ir Ilsėkis ramybėje, miela Ge- metais ir apsigyveno Brook-
jos vyras ryžosi laikinai pasi- novaite. lyn, NY. Pradžioje, kaip ir 
t raukt i į Vokietiją. Besitrau- P r a n a s A. Grušas dauguma, dirbo, kas pakliuvo 

į Bewalirungzug dalinį, kur 
reikėjo dirbti pačiose priekinė
se kautynių linijose, Latvijoje. 
Šis dalinys vėliau buvo pri
jungtas prie užsieniečių kau
tynių bataliono ir pervežtas į 
Vokietiją. Karui pasibaigus, 
a.a. velionis pateko į pabėgė
lių pereinamąją stovyklą Gu-

Anykšeių rajone, Troškūnų miestelio aikiteje pastatytas paminklas Algimanto apygardos partizanams atminti. 
Projekto autorius - Jonas Jagela. 1996 m. paminklą pašventino Panevetio vyskupas Juozai Preikšas. 

Nuotr. R. Trimonienės 

Lithuanian Mercy Lift dėkoja už dosnias 
aukas, kurias geraširdžiai rėmėjai grąžino su 
didžiosios loterijos bilietais paremti siu metu 
lėšų telkimo pokyli „Stebuklu kelionė". 

$500 Martynas ir Dalia Trakis, Palos Hills, IL. 
$200 Irena Kriaučeliūnas, Lemont, IL; Albin V. Milukas, 

Tiverton, RI; Aldonna J. Ugenas, St. Petersburg, FL. 
$100 Antanas Bakšys, West Hartford, CT; Rimas ir Nijolė 

Banys, Western Springs, IL. 
$75 Romas Jagminas , Bridgevvater, MA; Apolinaras 

Varnelis, Dowagiac, MI. 
$55 David Savickas, Springfield, MA. 
$50 Raymond Alis, Oak Lawn, IL; Marie M. Baigis, 

Plymouth, PA; Alex ir Maria Blinstrubas, Summit Argo, IL; 
Sophie Oželis Blumenfeld, M. D., Chevy Chase, MD; Martin 
ir Rūta Buntinas, Niles, IL; John ir Agatha Dancy, Redondo 
Beach, CA; Irene S. Denihan, Plandome Manor, NY; Arūnas 
ir I rena Draugel is , Napervil le, IL; Pe te r ir Danguolė 
Griganavičius, Darien, IL; Vytautas ir Palmira Janušonis, 
Dousman, WI; Eleanor J a s k ū n a s , Cicero, IL; John G. 
Kascukas, Chicago, IL; James R. Kaskin, San Francisco, CA; 
Almis ir Danguolė Kuolas, Danville, CA; Vitalis ir Dana 
Lembertas, Santa Monica, CA; Vitalis ir Monika Lembertas, 
Santa Monica, CA; Aldona Lesevičius, Chicago, IL; Edward 
Leugoud, San Francisco, CA; Anthony ir Vilią Marchertas, 
Downers Grove, IL; Joseph Mikulis, Westchester, IL; Marija 
Noreika,, Pu tnam, CT; Petras Pagojus, Detroit, MI; Rev. 
Joseph Prunskis, Lemont, IL; Kazimieras ir Aldona Rimkus, 
Chicago, IL; Daniel ir Mary Romeika, Shenandoah, PA; sister 
Margaret Louise Rupšis, Nerinx, KY; Raymond ir Jun ia 
Shlaustas, Chicago, IL; Anthony ir Antonina Spakauskas, 
Fort Meyers, FL; S. ir K. Tummala, Burr Ridge, IL; Matt ir 
Philomene Vilutis, Frankfort, IL; John E. Waylonis, Fairfaz 
Station. VA; Rev. Stanley Zekas, Steubenville, OH; Stanley 
ir Francesca Žymantas, Downers Grove, TL. 

$48 Walter Klosis, Glendale, NY. 
$45 Algis ir Genovaitė Kiudulas, Chicago, IL. 
$40 J a n i n a C u k u r a s , Chicago, IL; Mar ius ir Eglė 

Laniauskas, Richmond Heights, OH. 
$30 John ir Pamela Sue Skirgaudas, La Jolla, CA; S. C. 

Užgiris, Highland Park, EL. 
$25 Adelaida Balbata, St. Petersburg, FL; Petronilla F. 

Mesec, Waukegan, IL; Algird ir Lilija Pivaronas, Downers 
Grove, IL; John ir Patricia Sullivan, Kailua, HI; R. J . ir Lucia 
Vedegys. Cicero, EL; Nijolė R. Zdanys, La Grange, IL; Lina 
Žliobiene, Naperville, IL. 

$20 Vincent ir Dalia Anelauskas, Los Angeles, CA; George 
ir Mary Cojean, North Haledon, NJ; Zigmas ir Virginia 
Grybinas, OTallon, IL; Gražina Kenter, Danbury, CT; S. W. 
Krustapentus, Athol, MA; Stanley ir J ean Rymas, Chicago, 
IL. 

$15 Isabel E. Cryer, Castro Valley, CA; Edmund ir 
Gražina Varnelis. Mentor, OH; William Yudiskas, Eagle 
River, AK; Gedas ir Elvira Žemaitis, Cleveland, OH. 

$10 ir mažiau Rev. Anthony Baltrashunas, South Boston, 
MA; Jos<-ph Blažys. Holliston. MA; Joseph ir Dalė Dana, St. 
Petersburg, FL; Vytautas ir Genovaitė Gedminas, Chipley, 
FL; John T. Invin, Geneva, IL; Jul ius Jakutis , Cicero, IL; 
Eva Klfvickas. Chicago. IL; Alfredas Krisiukėnas, Milton, 
MA; Vaclovas Kuzmickas , VVaterbury, CT; Aldona 
Masiulį* nis, Batavia, IL; Gražina Musteikis, Oak Lawn, IL; 
Gary ir Marika Neuhardt. Arlington Hts, IL; Edmund ir 
Patricia Olis , Rochester, MI; J o h n ir Susan Osborne, 
Indepen ience. MO; Stasys ir Irena Petravičius, Rancho Palos 
Verdes.' 'A; Kazys ir Danuta Razma. Westchester, IL; Vytas 
Stanevii 'us. Chicago, IL; Al Totilas, Omaha, NE; Egidijus ir 
Roma Ži ionis, Baltimore. MD; Jonas C. Stirbys, Union Pier, 
MI; Joseph Adomaitis, Worth, IL; Peter ir Ruth Bushas, Oak 
Lawn, IL; Henry Čepas. MA; Mark ir Rūta Dreher, Boulder, 
CO; Julijona L. Fraser, EI Cerrito, CA; Napoleon G. Garshva, 
Manchester, NH; Gerald ir Eleanor Gauvin, Elkridge, MD; 
Evelyn Ann Hice, NJ; Anthony ir Arlene Kveselis, New 
Britain, CT; J. V^ ir Aldona Lopatauskas, Santa Monica, CA; 
Isabelle D. Muzikevik, Rockville, MD; Balys ir Genovaitė 
Narbutas, Vista, CA; Susan Osborne, Independence, MO; 
Algis ir Nijolė Rukšėnas. VViloughby Hills, OH; Elena Sakalas, 
Arlington Hts, IL; sister Anette Marie Sledzaus, New Hyde 
Park, NY; John ir Jean Švagždys, Brockton, MA; Vitalis 
Švažas, Bellevue, WA; Adele Svvanson, Vero Beach, FL; Maria 
Valiukevičius, Lemont, IL; Arthur ir Birutė Wakie, Houston, 
TX; Al Yackabonis, Shenandoah, PA; VVilliam Burimaukas, 
Amsterdam, NY. 

Ramybės uostas. 

A.tA. 
JUOZAS ŽVYNYS 

Mirė St. Pete Beach, FL, sulaukęs 90 metų. Gimė 
Lie tuvoje , Lėl ių k a i m e , Molėtų valsč iuje , U tenos 
apskrityje. 

Amerikoje išgyveno 49 metus. 
Liko giliame nuliūdime: žmona Leokadija Jablonskyte, 

dukros Rimantė Schoot ir Vida Marka, žentas Daniel, 
vaikaičiai Billy, Kenneth, jo žmona Christine, Ronald 
Schoot, A l e x a n d r a , Chr i s tophe r ir Pa t r i ck Marks , 
produkraitė Amanda, seserų bei brolių vaikai ir jų šeimos 
Lietuvoje, giminaičiai Danguolė ir Petras Griganavičiai. 

Velionis priklausė Lietuvių Bendruomenei, Korp! Neo-
Lithuania, Tautinei sąjungai, Lietuvių ir Tautos fondams 
ir daugeliui kitų organizacijų. 

Pašarvotas ketvirtadienį, liepos mėn. 15 d. nuo 3 iki 9 
vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.). Atsisveikinimas 6:30 vai. 
vakare. 

Laidotuvės penktadienį, liepos mėn. 16 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Juozas bus 
palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus bei pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę : žmona , d u k r o s , ž e n t a s i r va ika i č i a i . 
Laidotuvių direkt. Donald. M. Petkus. Tel. 800-994-7600 

BARBARAI 
BLINSTRUBIENEI 

mirus, jos vyrui TEODORUI ir visai šeimai reiškiame 
gilią užuojautą. 

Buvę ilgamečiai kaimynai 
Erna ir Česlovas Ramanauskai su sūnumis 

Brangiai Maniai 

A.tA. 
APOLONIJAI JANONIENEI 
užbaigus žemiškąją kelionę, uuoširdžią užuojautą 
reiškiame dukterims: KSAVERAI JANČIENEI, žentui 
B R O N I U I , D A N U T E I G O G E L I E N E I , žentui 
JUOZUI , sūnui A N T A N U I J A N O N I U I , marčiai 
J U L I J A I , dukra i t ėms : J Ū R A T E I ir R Ū T A I 
J A N Č Y T E M S bei I N G R I D A I J A N O N Y T E I 
SCHECKEL. 

Danguolė ir Petras Griganavičiai 

A.tA. 
JUOZUI ŽVYNIUI 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame žmonai 
LIALEI ir dukroms su šeimomis. 

T. Blinstrubas 

S. ir N. Juškai 

D. ir R. Panarai 

S. ir A. Paškoniai 

J. Vanagienė 

Netekus mylimo Tėvelio 

A.tA. 
JUOZO ŽVYNIO, 

mielą gyvenimo draugę VIDĄ MARKS su šeima, jos 
Mamytę, Sesutę bei kitus artmuosius giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Aušra ir Edmundas šilkaičiai 
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Atviro žodžio forumas: 
Pasaulio lietuvių centro Le-
monte Bočių menėje, sekma
dienį, 12:15 vai. p.p. (t.y. po 11 
r. vai. Mišių). Liepos 18 d. — 
Antanas Grina sietuvos eko
nomine padėtis stebėtojo aki
mis"; liepos 25 d. — dr. Julius 
Šmulkštys „Lietuvos politikos 
niuansai". Visus maloniai 
kviečia „Saulute", Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

Našlių, našliukų ir pavie
nių klubo smagi gegužinė 
įvyks liepos 18 d. Šaulių 
salėje, 2417 W. 43rd Str., Chi-
cago. Bus gardaus maisto, at
sigėrimo ir gera muzika. Daly
vaukite ir smagiai praleiskite 
dieną. Gegužinės pradžia 12 
vai. 

Čikagos ir Detroito skau
tų ir skaučių mamytės, ku
rių vaikai stovyklaus JAV 
Vidurio rajono skautų ir 
skaučių stovykloje Rakė, Cus-
ter, MI, yra kviečiamos talkin
ti stovyklautojams maisto ga
minime. Norinčios prisidėti 
prie talkos ir kartu dešimtį 
dienų pagyventi skautiškoje 
stovykloje, kviečiamos skam
binti stovyklavietės direktorei 
ir stovyklos ūkio vadovei Ma
rytei Utz, tel. 708-423-0307. 

Lietuvių tautinių šokių 
institutas rengia tautinių šo
kių mokytojų kursus rugpjūčio 
15-22 d. Dainavos stovykla
vietėje, Manchester, MI. Kur
sai skiriami tautinių šokių 
metodikai ir supažindinimui 
su XI Lietuvių tautinių šokių 
šventės repertuaru. Informa
ciją teikia Nijolė Pupienė, 
7355 S. Whipple, Chicago, EL 
60629, tel. 773-436-7343. 

ALTQ GEGUŽINĖ — 
GRiNIŲ SODYBOJE 

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiais, ALTo Čikagos 
skyrius rengia gražią išvyką į 
gamtą. Ji įvyks liepos 18 d., 
sekmadienį, gražioje Anio ir 
Aldonos Grinių sodyboje, įsi
kūrusioje 15904 - 143rd 
Street, Lockport, Illinois. Iš
vyka arba gegužinė prasidės 
12 vai. dienos. Atvažiuojan
čius svečius maloniai sutiks 
sodybos savininkai Anis ir Al
dona Griniai. 

Svečių lauks sustatyti stalai 
ir garuojantis maistas. Me
džių pavėsyje visi galės ne tik 
užkąsti, bet ir sočiai pavalgyti, 
užsigardžiuoti kava su pyra
gaičiais. Troškuliui numalšin
ti veiks baras, jame —įvai
riausi gėrimai. Kad svečiai ne
nuobodžiautų, jiems bus su
rengta loterija — dovanų pas
kirstymas, kuris yra labai 
mėgiamas. Valdyba prašo vi
sų, turinčių kokių nors daikte
lių, juos atvežti laimėjimams. • Dr. Juozas ir ponia 
Gegužinės dalyvius linksmins Teklė Šontai iš Akron, Ohio, 
lietuviškų plokštelių muzika atšventė 50 metų vedybinio 
ir dainos. Bus ir kitokių įvai- gyvenimo sukaktį. Vietoje do-
renybių, kūnas pamatys atvy- vanų šia kilnia proga, draugai 
kę. ir šeimos nariai paskyrė $330 

Kaip nusigauti iki sodybos? auką Lithuanian Mercy Lift. 
Reikės keliauti savomis ma- LML nuoširdžiai dėkoja au-
šinomis arba kaimynui glaus- kojusiems: Albina ir Nijolė 
tis prie kaimyno. Autobuso Dumbrys, Vida ir Augustine 
samdyti neįmanoma, nes jau Tijūnėlis, Jūratė Barisas, Bi-
nėra tiek daug žmonių, kad rutė ir Eugenijus Krukovskis, 
visą autobusą užimtų. Tačiau Kęstutis ir Aldona Šonta. Lit-
rengėjai gavo vieną nedidelį huanian Mercy Lift sveikina 

Reikalingi paplūdimio 
sargai ir sargės š.m. liepos 
28-rugpjūčio 7 d. Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI, vyksian
čiai JAV Vidurio rajono skau
tų ir skaučių stovyklai. Turin
tieji patyrimą ir atitinkančius 
pažymėjimus asmenys kvie
čiami kreiptis į stovyklos vir
šininką Romą Rupinską, tel. 
630-887-0189. 

Lietuvių Bendruomenės 
klausimams ir temoms yra 
skirta viena Lietuviškų studi
jų savaitės Dainavoje diena. 
Tai - rugpjūčio 11-oji. Tą die
ną kalbės Regina Narušienė, 
Liuda Ruginienė, Vytas Ma
ciūnas ir Donatas Skučas. Lie
tuviškų studijų savaitę, kuri 
įvyks rugpjūčio 8-14 d., rengia 
Lietuvių fronto bičiuliai. No-
tintieji joje dalyvauti, regis
truojasi ir kambarius užsisako 
šiais telefonais: 734-953-9182 
(Marytė Petrulienė) arba 330-
644-7411 (Jonas Vasaris). 

Šokių mėgėjai! Ar žinote, 
kad rytoj 6 val.p.p. Čikagos 
Grand parke prasidės kasme
tinis Čikagos vasaros šokių 
festivalis? Jis tęsis net iki 
rugpjūčio 26 dienos. Kiekvie
ną savaitgalį (nuo ketvirtadie
nio iki šeštadienio) šokių mė
gėjai galės šokti valsą, rum
bą, čarlstoną, salsą, čia-čia ir 
kitus egzotiškus šokius. Ket
virtadienį, penktadienį ir šeš
tadienį šokiai vyks nuo 6 
val.v. iki 9:30 val.v., o sekma
dienį - nuo 2 val.p. p. iki 5 
val.p.p. Be to, viena valanda 
bus skirta šokių pamokai! Lie
pos 15-oji, ketvirtadienis, bus 
skirtas „zydeco two-step" šo
kiui, penktadienis - čarlsto
nui, šeštadienis - rumbai, sek
madienis - valsui. Įėjimas -
nemokamas. Čikagos Grand 
parkas yra įsikūręs Čikagos 
centre (600 S. Michigan, ry
tinė kvartalo pusė), tarp Har-
rison ir Balbo gatvių. 

Naujoji Šv. Rašto knyga -
jau vėl „Draugo" knygynėlyje! 
Jos kaina - 20 dol., su per
siuntimu - 30 dol. 

JAV LB Kultūros taryba 
praneša, kad yra sudarytos 
Spaudos darbuotojo — bend
radarbio premijai skirti komi
sija. Komisijos pirmininkas 
Antanas Dundzila, tel. 703-
448-6954, adresas 7621 Tre-
mayne PI. #202, Mc Lean, VA 
22102. Nariai: Juozas Gaila, 
Romas Kasparas, Cezaris Sur-
dokas įr Arvydas Barzdukas. 
Visuomenė kviečiama siūlyti 
kandidatus iki rugsėjo 15 d. 
Premijų šventė įvyks lapkričio 
14 d. Jaunimo centre, Čika
goje. 

% ŽVAIGŽDUTĖ 
^•k^^L* SI * * ^ Įsteigta Lietuvių Mokytąją Sąjungos Čikagos skyriaus 

IŠ ARTI IR IŠ TOLI 

SUSIJUNGĖ DVI 
ORGANIZACIJOS 

New Yorkas. Š.m. liepos 6 
d., istorinę Lietuvos valstybės I 
įkūrimo minėjimo dieną, kada I 
susijungus visoms kunigaikš- i 
tijoms buvo apvainikuotas pir-! 
masis Lietuvos karalius Min-j 
daugas, susijungė dvi žymios • 
lietuvių organizacijos: Susivie-
nijimas Lietuvių Amerikoje ir i 
Lietuviu Katalikų Susivieniji-! 

mas. 
SLA buvo įkurtas 1886 m., i 

bet po kelių metų veikla skilo,; 
ir buvo įkurtas L.K.S. Dabar, 
po daugiau nei 100 metų ats
kiros veiklos, šios organizaci-
jos susijungė ir, bendrai veik- j 
damos, turės per 4,000 narių, 
per 4 milijonus dolerių ir du 
namus — vienus Manhatten 
centre 4 aukštų, ir kitą Wilkes 
Barre, Pennsylvania. 1930 m. 
nuo SLA atskilo kita grupė ir 
turi per 1,000 narių, tai Lietu- į 
vių Darbininkų Susivieniji- į 
mas. 

SLA garbes nariais yra Lie- į 
tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, ambasadorius Ani
cetas Simutis, Genovaitė Mei-j 
liūnienė ir kiti. 

Vytautas Kasniūnas j 
SLA pirmininkas: 

Mindaugas (1236-1263) 
Pirmasis Lietuvos karalius 

„Vaikų vartų" pirmininkė Rita Venclovienė ir siuntinių siuntimo bend- i 
rovės „Transpak" vedėjas Romas Pūkštys atrado minutėle laiko pabend- j 
rauti Lietuvos Vyčių surengtoje gegužinėje, kuri vyko PLC sodelyje. 

' Nuotr. Indrės Tijunėlienės 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPŽNAS 
6436 SMaM Rd., Ortcago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

autobusiuką, kuris paims ke
lis žmones. Kaip jau visi at
simenate, jau daug metų ke
liaujame draugų padedami. 
Todėl prašykite bičiulių pagal
bos. 

Norėdami daugiau informa
cijos kreipkitės: 773-254-7553 
arba 773-434-4645. ALTo sky
riaus valdyba širdingai kvie
čia visus altininkus. rėmėjus 

dr. ir ponią Šontus. atšven
tusius šią reikšmingą sukaktį. 

M 
• Dr. Julius Šmulkštys iš 

Lietuvos grįžo į JAV ir .Atviro 
žodžio forume" bus jo pra
nešimas „Lietuvos politikos 
niuansai". „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis, visus 
kviečia sekmadieni, liepos 25 
d., 12:15 vai. p. p. į PLC Bočių 

ir visus lietuvius dalyvauti menę paklausyti dr. J. Šinulkš-
šiame kukliame renginyje. Sa- čio aktualių minčių. *M« 
vo dalyvavimu paremsite ir • Legaliai dar galima 
įvertinsite dirbančiųjų pastan- iirūpįnti .Sočiai security". 
gas. E Šumanas, tel. 1-708-720-

Antanina Repšienė 2651. (ak.) 

Advokatas Jonas Oibaitis 
Civilinės ir krimtnsKnes bylos 

8247 &Kedsie Avemte 
Chicago, H, 80629 
TeL 778-776-8700 

Ton free 24 hr. 898-7786742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Seitad. 9 v J . iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 77S-M4-0100. 

Tai. 00-197-0100, L — o a t , IL 

>» r • i V i .11 j . t v t n. i s i I I I 

n. i TRANSPAK 

Tol 1 7 7 1 K58 1 0 S 0 

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

MANO MOKYKLA GERA 

Aš esu linksma, užtat ir ma
no gyvenimas yra linksmas. 
Aš gyvenu geroje šeimoje. Tu
riu vieną šunį, jo vardas yra 
Mukas. Jis labai gražus. Aš la
bai mėgstu savo draugus, jie 
visi geri. 

Mano „Nintendo 64* man 
padeda būti linksmai. Turiu 
dar tris kitus žaidimus, kurie 
pagerina mano nuotaiką. Ma
no mokykla yra gera, aš turiu 
ten draugų. Aš neturiu laiko 
būti liūdna. 

Aušra Bužėnaitė, 
7 klasės mokinė, Čikagos lit. 

m-la. 

ESU PATENKINTAS 
Aš esu patenkintas, kad at

važiavau į Ameriką. Aš jau se
niai svajojau ten važiuoti. Čia 
galiu nueiti į įvairias vietas, 
kurios man patinka. Pavyz
džiui, į vandens čiuožyklas, 
karuseles, kuriose per galvą 
galima verstis ir t.t. Esu lai
mingas, kad turiu brolį, mamą 
ir visas savo gimines. To man 
ir užtenka. 

Gytis Stanevičius, 
7 kl. mokinys 

Čikagos lit. m-la. 

LIETUVOS MIESTAI 
(Fantazija) 

Musininkai. Viename mieste 
žmonės nesimaudė. Visi pra
dėjo smirdėti. Neturėjo pinigų 
nusipirkti nuodų musėms nai
kinti. Viso pasaulio musės su
skrido ir užėmė tą miestą. Vi
sas miestas pasidarė juodas. 
Ir tą miestą pradėjo vadinti 
Musininkais. 

Antras būrelis. 
Ūkininkai šiame mieste bu

vo tinginiai ir niekad neišsi
valydavo tvartų ir neišneš-
davo šiukšlių. Užpuolė juos 
musės. Jų buvo tiek daug, kad 
nebuvo galima per jas nieko 
matyti. Ūkininkai susitarė, 
kad miestas bus pavadintas 
Musininkais. 

Devintas būrelis 
Akmenė. Buvo žmogus, kuris 

nešiojo akmenis. Jie jam atro
dė labai naudingi. Iš to Ak
menė. 

Ketvirtas būrelis 
Vištytis. Ūkininkas turėjo 

vištą. Ji padėjo milijoną kiau
šinių. Ūkininkas užėmė visą 
miestą ir pavadino Vištyčiu. 

Trečias būrelis 
Visi JAS 1998 m. stovyklau

tojai Dainavoje. („Dainavos 
knygų lentyna") 

PAGALVOKITE NR. 6 
ATSAKYMAI 

1. Oficialiame Lietuvos Vy
čio herbe matome šias spal
vas: Žirgas baltas. Herbo fo
nas raudonas. Raitelio šarvai 
sidabriniai (kardas, makštis). 
Auksinės spalvos skydo kry
žius, kardo rankena, pentinai, 
pasagos ir žirgo pakinktų 
puošmenos. Mėlynos spalvos 
skydas, balnas, gūnia ir žirgo 
pakinktai. 15 amžiaus pra
džioje senojo Lietuvos herbo 
Vyčio skyde matome ne Jogai
los kryžių, bet auksinius gedi-
minaičių stulpus, o žirgo pa
kinktai buvo mėlyni. (K. Saja 
„Lietuvos Valstybės ženklai ir 
vėliavos", Vilnius, 1991 m. ir 
Lietuvos heraldikos komisija 
„Lietuvos Valstybės Herbas, 
„Lietuvos aidas", Vilnius, 
1991.DX.27). 2. 16-to amžiaus 
„Lietuvišką herbyną" šiandien 
tebesaugo Arsenalo biblioteka 

Paryžiuje. 3. Judas pasikorė 
ant figos medžio (G. Riccioti, 
„Kristaus gyvenimas" 855 psl., 
London, 1962 m.). 4. Duoną 
minko. 5. Akys ir nosis. 6. 1. 
Elijas, 2. Rebeka, 3. Izaįjas, 4. 
Kananas. 5. Korė. 6. Simeo
nas. 7. Gesenas, 8. Garizimas. 
9. Absalomas. 10. Ramesė. 11. 
Aaronas. 12. Eliziejus. 13. Ab
raomas. 7. Afrikos žemyne. 8. 
Šis drugys vadinasi Admiro
las, nieko bendro neturi su 
jura. Jis gavo šį pavadinimą 
todėl, kad senovėje admirolo 
rango jūrininkai per petį ne
šiojo raudoną juostą. Šio dru
gio priekiniuose sparneliuose 
yra įstriži raudoni brūkšne
liai, tarsi raudona admirolo 
juosta. Užpakaliniuose spar
neliuose raudona juosta eina 
pakraščiu ir atrodo kaip lam
pasai. Dėl tokios išvaizdos jis 
ir gavo admirolo pavadinimą. 
Drugio sparneliai juodi kaip 
aksomas, o priekinių sparne-' 
lių viršutiniuose kampuose 
baltos dėmės. Drugys, tikriau 
jo vikšrai, nėra žalingi, todėl 
jo gaudyti be reikalo nereikia. 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Nieko nėra šiame pasaulyje 
kilniau, kaip trokštančiai šir
džiai parodyti tikrosios tiesos 
šaltinį. Įsteigti valstybe yra 
didelis dalykas, pastatyti baž
nyčią yra kilnus darbas. Bet 
dar didesnis ir kilnesnis — 
bent vieną vienintelę jauną 
sielą, tą tautos viltį, tą „gyvąją 
Dievo šventyklą", apsaugoti 
nuo pražūties. Nuvargusią 
jauną širdį atgaivinti kilniais 
idealais — yra begalinės ver
tės darbas. 

Reikia žinoti, kad jaunimo 
gyvenimo laiveliu reikalauja 
tvirtos ir įgudusios rankos, 
kuri jį laimingai pervestų per 
pavasario audras. 

Kiekviena jaunuolio siela 
yra brangių akmenų laukas, 
kad ji yra pavasaris pilnas 
begalinių vilčių ir galimumu. 
Jai padėti išsiauklėti ir nusis
toti yra šventa kiekvieno su
augusio pareiga. 

T. Toth 

TRYS LABAI SVARBIOS 
DIENOS 

Liepos mėn. 6 d. Lietuva 
šventė Valstybės dieną. t.y. 
746 metus nuo Lietuvos kara
liaus Mindaugo vainikavimosi 
karaliaus vainiku. Nors Lietu
vos valstybė ir anksčiau egzis
tavo, tačiau oficiali data skai
toma nuo 1253 metų. Tada 
Lietuva buvo pripažinta viso 
pasaulio valstybių. 

Liepos mėn. 15 d. sueina 
589 metai nuo didžiojo Žalgi
rio mūšio, kurį vedė su savo 
talkininkais karalius Vytau
tas Didysis ir jį laimėjo Nuo 
tada Lietuvai nebebuvo pavo
jingi kryžiuočiai. Šį mūšį kai 
kurie kronikininkai mini, kaip 
patį didžiausią iki šiol buvusį. 
Kaip žinome, karaliaus Vytau
to valdoma Lietuva buvo di
džiausia Europos valstybė. 

Liepos mėn. 15 d., iš New 
Yorko oro uosto „Lituanicos" 
lėktuvu, išskrido Darius ir Gi
rėnas, nugalėti Atlantą ir nu
sileisti Kauno oro uoste. At
lantą nugalėjo, bet liepos mėn. 
17 d., netoli Lietuvos sienų 
žuvo. Jie mūsų didvyriai, iš

garsinę Lietuvą visame pasau
lyje. Iki to laiko daug valsty
bių nežinojo kas yra Lietuva ir 
kur ji yra. 

Laikai keičiasi. Graikijos ir 
Romos imperijos buvo didžiau
sios ir garsiausios, šiandien 
liko tik pasididžiavimo centrai 
— Atėnai ir italų Roma. Ir 
mes galime didžiuotis savo 
garsia praeitimi ir išlikusia 
sostine Vilniuje. Kur slepiasi 
mūsų išlikimo galia po tiek 
daug baisių įvykių? Meilė savo 
kalbai, savo kultūrai ir papro
čiams. Jei norime dar ilgiau 
gyvuoti, jungdamiesi į viso
kias sąjungas, privalome my
lėti savo tautą, gražiąją — se
nąją kalbą ir puoselėti lietu
višką kultūrą. 

Redaktorius 

VASARA 

Man labai patinka vasara, 
nes nėra pamokų mokyklose. 
Aš galiu vėlai vakaroti, o rytą 
ilgiau pamiegoti. Aš mėgstu 
stovyklauti. Važiuoju į lietu
višką stovyklą „Neringą", kuri 
yra Vermonto valstijoje. Iš vi
sos Amerikos ten suvažiuoja 
lietuviai. Kai labai karšta, gali
ma žaisti vandenyje. Mėgstu 
maudytis baseine su savo 
draugais. Ten žaidžiame ir 
valgome ledus. Štai dėl ko aš 
mėgstu vasarą. 

Vytenis Krukonis 
Bostono lit. m-los mokinys 
MYLĖSIU LIETUVA 

IŠTOLO 

Atiduosiu širdį 
Tau, senolių žeme, 
Atiduosiu saulę -
Naktį, kai sutemę. 

Ten plačiausios upės, 
Ten žaliausi sodai. 
Margo rašto drobėm 
Savo grožį rodai. 

Ten Rūpintojėliai 
Pakelėse rymo. 
Gieda vyturėliai 
Virš juodų arimų. 

Ar žinai, Atlante, 
Ko žvalgaus nuo molo? 
Myliu ir mylėsiu 
Lietuvą iš tolo. 

Jonas Minelga 

PAGALVOKITE NR. 7 
1. Kiek pirštų turi filmų gar

sioji žvaigždė Bugs Bunny? 2. 
Kurį RUSUOS carą nužudė lie
tuvis 1881.HI.1? 3. Kaip vadi
nasi didžiausias miškas Lietu
voje? Atsiuntė kun. Dr. E. 
Gerulis. 4. Du galai ir galas. 
5. Du juodžiai keliu kūbrina. 
6. (Piešinėlis) Perskaitykite 
galvosūkyje patarlę. Sudarė 4 
kl. mokinė Inga Vitkutė iš 
Telšių. 7. Šiuose sakiniuose 
yra pasislėpę 5 lietuviški žo
džiai, kiekviename sakinyje 
po vieną, suraskite juos: 1. Dė
jau galvą ant pagalvės ir tuoj 
užmigau. 2. Ar radai gaspado-
rių (šeimininką) namuose? 3. 
Rinkau kasdien avietes savo 
darže. 4. Taisau lėlei lovytę. 5. 
Laimė nuolat lanko jų namus. 
8. Teisingai ar klaidingai pa
sakyta: pemza (išakijusi lava) 
yra sudaryta iš lavos. 

ELGETOS KERŠTAS 
(Lietuvių liaudies 

mitologija) 
Kartą į vienus namus užėjo 

elgeta ir pasiprašė naktigulto. 
Ant krosnies gulėjo senis. Jis 
jai atsakė nakvynę. Elgeta 
kažką suniurnėjo ir išėjo. Nie
ko nemanydamas, senis už
migo. Kiek ten jis numiegojo ir 
nubudo. Nubudęs nustebo — 
pilna gryčia vandens. Vanduo 
sunkės vidun pro duris, ir vis 
daugyn. Pribėgo pilna gryčia 
vandens, jau ligi stalo, jau ir 
stalą apsėmė, jau pradėjo 
siekti priekrosnį. Mato senis, 
kad blogai — vanduo pasieks 
krosnį ir reiks prigerti. Taigi 
— jis plaukt. Girdi, priplauks 
duris ir išners laukan. Išskė
tęs rankas, pasispyrė nuo 
krosnies ir — vandenin. Bet 
vandens kaip nebūta. Pliump
telėjo senis tiesiai viduaslin 
stačia galva. Susitrenkęs ir 
prasiskėlęs kaktą, suprato, 
kad vandens gryčioje iš viso 
nebuvo, o tik akių domimas, 
paleistas elgetos. Taip ji at
keršijo už tai, kad nepriėmė 
naktigulto. 
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