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Sportininkai nepasitiki sporto 
departameno vadovais 

Vilnius, liepos 19 d. (Elta-
BNS) — Lietuvos visuomeni
nių sporto organizacijų atsto
vai, pirmadienį susirinkę į pa
sitarimą „Naujojo Vilniaus" 
viešbutyje, pareiškė nepasi
tikėjimą Kūno kultūros ir 
sporto departamento vadovais 
— generaliniu direktoriumi 
Rimu Kurtinaičiu ir jo pava
duotojais Arūnu Kazlausku 
bei Algirdu Raslanu. 

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK), Lietuvos 
sporto federacijų sąjungos 
(LSFS), Lietuvos parolimpinio 
komiteto (LPOK), Lietuvos 
asociacijos „Sportas visiems" 
(LASV), Lietuvos neolimpinio 
komiteto (LNOK) ir Lietuvos 
aeroklubo (LAK) atstovai ab
soliučia balsų dauguma pri
tarė nutarimui dėl nepasi
tikėjimo, kadangi departa
mento vadovai netinkamai 
sprendžia jų kompetencijai 
priklausančius klausimus. 

Pasitarime taip pat įkurta 
Lietuvos visuomeninių sporto 
organizacijų prezidentų tary
ba, kuriai pavesta artimiausiu 
metu susitikti su Lietuvos 
Respublikos vadovais ir aptar
ti susidariusią padėtį. J tarybą 
išrinkti LTOK prezidentas 
Artūras Poviliūnas, LSFS pre
zidentas Vytas Nėnius, LPOK 
prezidentas Vytautas Kviet-
kauskas, LASV prezidentas 
Jonas Liaučius, LNOK prezi
dentas Pranciškus Eigminas ir 
LAK prezidentas Jurgis Sta
naitis. 

Taryba rengs dokumentus 
lapkričio mėnesį įvyksiančiam 
III Lietuvos sporto kongresui 
ir derins darbą, steigiant Lie
tuvos sporto sąjungą, atsto
vausiančią visuomeninių orga
nizacijų tikslams. 

Visi pasitarimo dalyviai iš
sakė daug kritinių pastabų 
sporto departamento vadovų 
darbo atžvilgiu. 

Pasak V.' Nėniaus, departa
mentas visiškai negina sporto 
organizacijų siekių, besąly
giškai sutikdamas su galimu 
biudžeto finansavimo maži
nimu, nežinodamas, kaip skir
stomos sportui skirtos lėšos. 
P. Eigminas sakė, jog iš depar
tamento girdi vien pažadus, 
aktualūs klausimai nespren
džiami, o vadovai tampa ..ne
pagaunami". A. Poviliūnas 
pastebėjo, jog iš LTOK gauna
mus pinigus — 1 proc. nuo 
loterijos pajamų — departa
mentas panaudojo ne sporto 
labui, o už juos įsigijo baldus, 
kilimus, kompiuterinę tech
niką ir sumokėjo 75,000 litų 

už automobilio BMW nuomą. 
Dėl šios priežasties LTOK 
atšaukė savo lėšų skyrimą de
partamentui. 

„Dabartinė departamento 
politika — ištisinis griovimas 
viso to, kas buvo padaryta iki 
šiol," teigė LTOK generalinis 
sekretorius Petras Statutą. 

Pasitarime dalyvavo ir pre
zidento patarėjas Remigijus 
Gaška, kuris domėjosi, ar 
būtų steigiama Lietuvos spor
to sąjunga, jei nekiltų prob
lemų dėl departamento darbo. 
Jis buvo patikintas, kad 
būtent blogas departamento 
vadovų darbas verčia sporto 
organizacijas ieškoti išeičių. 

Rimas Kurtinait is a tme ta 
„sporto prezidentų" 

pr iekaiš tus 

Kūno kultūros ir sporto de
partamento generalinis direk
torius Rimantas Kurtinaitis 
nepagrįstomis laiko visuome
ninių sporto organizacijų va
dovų jam reiškiamas pretenzi
jas. 

„Departamentas pats gavo 
tik 58 procentus žadėto finan
savimo, iš čia ir kyla visos pro
blemos", sakė R. Kurtinaitis. 

Viešai pirmadienį jį kritika
vusių sporto visuomenininkų 
spaudimą departamento di
rektorius sakė jaučiąs jau se
niai, bet lig šiol pavykdavę 
drauge ieškoti kompromisų. 

R. Kurtinaitis teigė, kad 
prieš porą metų tapęs depar
tamento vadovu, jis „pašalino 
netvarką" vyriausybės ir vi
suomeninių sporto organiza
cijų santykiuose. Departamen
tas sutartimi įsipareigojo ga
rantuoti nuolatinį organiza
cijų programų finansavimą, 
taip pat įgijo galią tikrinti, 
kaip panaudojamos šios iš 
biudžeto skiriamos lėšos. „Nuo 
tada ir nesutariame su ponais 
prezidentais", teigė R. Kurti
naitis. 

Jis kategoriškai neigė, esą 
sportui remti skirti olimpinių 
loterijų pinigai yra išleidžiami 
departamento materialinei ba
zei gerinti. „Bet kas gali patik
rinti, kad šios lėšos skiriamos 
sportininkų, ypač buvusiųjų, 
socialinėms reikmėms", teigė 
departamento vadovas. 

Jis stebėjosi, kad pirmadie
nio rytą sporto organizacijų 
vadovai dalyvavo pasitarime 
departamente ir, „berods, suti
ko, kad finansinė padėtis yra 
bloga visoje šalyje", o tą pačią 
dieną po pietų kitame rengi
nyje pareiškė nepasitikėjimą. 

Australija gali išduoti Lietuvai 
nusikaltimais įtariamą asmenį 

Nuotr . : Bendradarbiavimo sutarU pasirašo Lietuvos Šaulių sąjungos vadas majoras Leonardas Bakaitis (kairė
je) ir Policijos departamento generalinis komisaras Visvaldas .'Račkauskas. <Eha) 

Šauliai — policijos rėmėjai 
Vilnius, liepos 20 d. (Elta) 

— Keletą metų puoselėta ir 
antradienį Vilniuje pasirašyta 
Policijos departamento bei 
Lietuvos Šaulių sąjungos ben
dradarbiavimo sutartis įteisi
no sistemingą paramą viešo
sios tvarkos saugotojams. 

Dokumentą pasirašė Polici
jos departamento generalinis 
komisaras Visvaldas Račkaus
kas ir Lietuvos Saulių sąjun
gos vadas majoras Leonardas 
Bakaitis. 

Apie 700-800 uniformuotų 
vyrų iš 4,000 Šaulių sąjungos 
narių kad ir šiandien galėtų 
kartu su policijos pareigūnais 
budėti gatvėse, užtikrinti 
viešąją tvarką masinių rengi
nių metu bei dalyvauti užkar-
domojo pobūdžio renginiuose 
prieš nusikalstamumą. Pasak 
L. Bakaičio, pareigūnams 
ypač daug galėtų padėti pasie
nio teritorijose gyvenantys 

Šaulių sąjungos nariai: kas, 
jei ne vietos žmones, turi dau
giausia informacijos apie vals
tybės sienos pažeidimus. 

Bent artimiausiu metu 
šauliai nepasirodys gatvėse 
ginkluoti. Tačiau numatoma, 
jog šauliai, pagal sutartis, su 
ginklais saugos įvairius objek
tus. 

Papildomų lėšų už talkini
mą policijai organizacija ne
prašo. „Šauliai krašto gynybą 
supranta plačiąja prasme", 
pabrėžė L. Bakaitis. Jo many
mu, šiuo metu Šaulių sąjunga 
yra organizacija, geriausiai 
pritaikyta talkinti policijai. 

Šaulių sąjungos vadovas iš
reiškė viltį, kad aktyvi para
ma policijai padės pakeisti ir 
pačios organizacijos įvaizdį. 
Mat Šaulių sąjunga kartais 
dar laikoma „senelių organi
zacija", nors jos gretose dabar 
jau yra apie 1,200 jaunų žmo-

Pasvalio ir Biržų gyventojai — 
smegduobių „įkaitai" 

V i l n i u s , liepos 20 d. (Elta) 

Policija susirūpino užsieniečių 
saugumu Lietuvoje 

Vilnius, liepos 20 d. (BNS) 
— Lietuvos policija rengs at
mintines užsienio turistams, 
kaip išvengti pavojaus atosto
gaujant Lietuvoje. 

Antradienį Policijos depar
tamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos (VRM) išplatino 
generalinio komisaro Visvaldo 
Račkausko įpareigojimą teri
toriniams policijos komisaria
tams išnagrinėti informaciją 
apie nusikaltimus labiausiai 
turistų lankomose Lietuvos 
vietovėse. 

Šių priemonių imamasi, kai 
per praėjusią savaitę Lietu
voje nukentėjo 14 užsienio tu
ristų. 

V. Račkausko nurodymuose 
policijos komisariatams įsaky
ta pakoreguoti policijos tarny
bų budėjimo maršrutus, susi

tikti su savivaldybių adminis
tracijomis, turizmo įmonių va
dovais ir išsiaiškinti, kada, 
kur ir kiek užsieniečių apsi
lanko, apsvarstyti galimybes 
jų saugumui užtikrinti. 

Be to, bus rengiamos atmin
tinės užsienio turistams, ku
riose, bus nurodyta, „kaip iš
vengti pavojaus atostogaujant 
Lietuvoje", teigiama VRM pra
nešime spaudai. 

Per pirmąjį šių metų pus
metį Lietuvoje nukentėjo 390 
užsieniečiai. Kaip skelbia sta
tistika, daugiausiai nukentėjo 
atvykusieji iš Vokietijos (70), 
Rusijos (66), Baltarusijos (44), 
Latvijos (33), Lenkijos (20) ir 
JAV (18). 

Didžiausi materialiniai 
nuostoliai užsieniečiams pa
daromi, sukčiaujant automobi-

— Biržų ir Pasvalio rajonai 
patenka į padidėjusio pavojin
gumo zoną ir nėra garantijų, 
kad ten esantys kai kurie na
mai nesugrius arba nepra
smegs — tokios nuomonės yra 
Lietuvos geologijos tarnybos 
specialistai. 

Kaip tvirtino gamtos mokslų 
daktaras Vytautas Narbutas, 
jau daugelį metų tyrinėjantis 
šiame vadinamajame karsti
niame regione vykstančius 
reiškinius, Pasvalys patenka į 
požeminių vandenų iškrovos 
zoną, čia šie vandenys labai 
aktyvūs. Be to, ir Biržų, ir 
Pasvalio apylinkėse pastebi
mas gruntinio vandens lygio 
žemėjimas ir svyravimai. Pa
mažu išplaunami dolomitiniai 
miltai, gruntas darosi akytas, 
daugėja požeminių tuštumų. 

Geologų nuomone, gruntinio 
vandens lygį labai žemina 
melioracija, o pasvaliečiai nu
melioravo visą savo teritoriją. 
Todėl tas vanduo, kuris se
niau sutekėdavo iš paviršiaus 
į požemius ir palaikydavo 
gruntinių vandenų lygį, dabar 
nuteka tiesiai į upelius ir di
desnius vandens telkinius. To
dėl žemejant grundiniams 
vandenims, virš susidariusių 
tuštumų esančios uolienos 
skliautas nebeišlaiko savo svo-

lių turgavietėse arba 
giant jų automobilius. 

pava-

no ir susmenga. 
Mokslininkai sako, kad tą 

vjetovę, kur dabar smenga 
žemė, smarkiai veikia ir ant 
Lėvens upės pastatyta už
tvanka. Gaila, kad niekas 
neatsižvelgė j jau senokai ke
liamus reikalavimus riboti 
hidrotechninių įtvarų, užtvan
kų statybą, nes susidaro šių 
vandenų pertakos slenksčiai, 
kurie aktyvina dolomitinių 
miltų išplovimą. Tai ypač aki
vaizdu Pasvalyje. 

Tuo tarpu geologai tvirtina, 
kad statant namus ant karsto 
tuštumų, pamatus reikia dėti 
gelžbetoninius, monolitinius, o 
ne sulipdyti iš atskirų dalių. 
Mat paprasti pamatai neiš
laiko. Tokių pavyzdžių Pasva
lyje jau yra ne vienas: griuvo 
ligoninės pastato sienos Jo
niškėlio gatvėje, balneologinių 
gydyklų — Nepriklausomybės 
gatvėje. Geologai numato, kad 
tuštumų po Pasvalio miestu, 
be abejo, yra daug daugiau, ir 
ateityje galima tikėtis visokių 
netikėtumų. 

Vietos savivaldybės nuodug
niai ištirti geologinę situaciją 
regione neturi galimybių ir 
lėšų, todėl premjero Rolando 
Pakso potvarkiu, buvo sudary
ta darbo grupė, kuri turi pa
rengti ir iki šių metų spalio 29 
d. pateikti vyriausybei Birtų 
ir Pasvalio miestų inžinerinių 
geologinių sąlygų įvertinimo 
programos projektą. 

nių. 
Nuo šiol Policijos departa

mentas įsipareigoja šauliams 
taikyti policijos rėmėjų statu
są bei užtikrinti socialines ga
rantijas. Sutartyje numatoma 
parengti saulių mokymo pro
gramą bei organizuoti jaunųjų 
šaulių mokymus. 

Policjjos depar tamento ge
neralinis komisaras V. Rač
kauskas pabrėžė, kad kokių 
nors stulbinančių rezultatų iš 
šio bendradarbiavimo laukti 
nereikėtų. Bet jeigu bus 
mažiau nusikaltimų, o visuo
menė ims labiau pasitikėti pa
reigūnais, darbą bus galima 
laikyti sėkmingu, sakė polici
jos vadovas. J i s prisiminė 
1993 m. vasarą, kai Šaulių są
jungos nariai puikiai talkino 
policijai popiežiaus Jono Pau
liaus II vizito Lietuvoje metu. 

* U i Lietuvoje nuveiktus 
darbus ir indėli į valstybės 
švietimą prezidentas Valdas 
Adamkus padėkojo APPLE pe
dagoginių kursų rengėjams ir 
savanoriams. Šiomis dienomis 
Lietuvoje vyksta kursai pagal 
Amerikos pedagogų talkos 
Lietuvos švietimui (APPLE) 
programą. Iš JAV atvykę sa
vanoriai dalijasi teorine ir 
praktine patirtimi su Lietuvos 
mokytojais. Amerikiečiai — 85 
pedagogai, aukštųjų mokyklų 
dėstytojai ir jų talkininkai — 
iki rugpjūčio mėnesio lankysis 
20-tyje Lietuvos vietovių, ku
riose įgyvendinama pedagogų 
mokymo programa. Sumany
mas rengti tokius kursus dar 
pirmaisiais nepriklausomybės 
metais kilo tuometiniam kul
tūros ir Švietimo ministrui, o 
dabar — prezidento patarėjui 
Dariui Kuoliui bei dabartinei 
švietimo ir mokslo vicemini-
strei Vaivai Vėbraitei. IBUI 

* Dėl netesimų valstybės 
finansinių įsipareigojimų 
Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerija negali įgyvendinti 
numatytų gynybos plėtros pro
gramų, Lietuvos prezidento 
vadovaujamos Valstybės gyni
mo tarybos posėdyje liepos 16 
d. kalbėjo krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stankevi
čius. Anksčiau ministerija yra 
paskelbusi, kad per pirmąjį 
pusmetį negavo 110 mln. litų, 
arba beveik trečdalio planuotų 
lėšų. Gynimo tarybos posėdyje 
sutarta, kad krašto apsaugos 
geresnio finansavimo galimy
bės bus svarstomos tik rudens 
pradžioje, kai Seimas ir vy
riausybė atidžiai įvertins visą 
valstybes biudžetą. <BNSI 

S i d n ė j u s , liepos 20 d. < AFP-
BNS) — Australijos pilietis 
Antanas Gudelis, kuriam Lie
tuva pare iškė kaltinimus del 
nacistinių karo nusikaltimų, 
antradienį ka ip įmanydamas 
vengė viešumos. Tačiau jo ad
vokatas ir sūnus paneigė šiuos 
kalt inimus. 

Australijos pareigūnai ta 
proga pareiškė, kad A. Gude
lis gali būti išduotas Lietuvai. 

Lietuvos Generaline proku
ra tūra pirmadienį pareiškė 
kalt inimus A. Gudeliui dėl 
žydų ir kitų tautybių gyven
tojų žudynių per II pasaulinį 
karą. P rokura tū ra teigia, kad 
1941 m. Kupiškyje A. Gudelis 
vadovavo vokiečių okupaci
nėms pajėgoms pavaldžiam 
kar in iam daliniui. 

A. Gudelis gimė 1911 metais 
Vilniuje. Po karo jis emigravo 
į Australiją, o dabar gyvena 
Adelaidės priemiestyje. 

J a m pareikšti kaltinimai 
grindžiami Lietuvos teisėsau
gininkų sur inkta medžiaga ir 
dokumentais , gautais iš „na
cių medžiokle" užsiimančio 
Simon Wiesenthal centro. 
Tačiau A. Gudelio advokatas 
pranešė, kad jo klientas neigia 
kalt inimus. „Visa, ką galiu 
jums pasakyti — tai, kad šie 
kaltinimai paneigiami, ir pa
neigiami griežtai", sakė ad
vokatas . 

A. Gude' io sūnus Edvvardas 
Gudelis pareiškė: „visa, ką ga
liu pasakyt i — tai, kad j is žino 
apie šiuos kaltinimus, j ie jau 
buvo keliami. Jis neigia juos 
visus, ir t a i viskas". 

Australi ja neturi įtariamųjų 
išdavimo sutar t ies su Lietuva, 
bet Australijos pareigūnai an
tradienį sakė netrukdysią 
išdavimo procesui, jeigu bus 
gautas Lietuvos prašymas. 

Wiesenthal centras 
sveikina sprendimą 
Jeruzalė-Adelaidė. Na

cių karo nusikaltėlius perse
kiojantis Simon VViesenthal 
centras sveikina Lietuvos 
sprendimą dėl įtariamų gy
ventojų genocidu II pasaulinio 
karo metais iškelti baudžia
mąją bylą Antanui Gudeliui. 

Centro Izraelio padalinio di
rektorius Efraim Zuroff prime
na vasarį pats įteikęs Lietuvos 
ambasadai Tel Avive doku
mentus apie A. Gudelio karo 
meto nusikaltimus ir sveikina 
„šį pirmąjį pozityvų" Lietuvos 
žingsnį. 

Pranešimai apie jam Lietu
voje iškeltus kaltinimus pas
kelbti ir Australijos dienraš
čiuose. Spauda cituoja arba A. 
Gudelio advokatus, arba jo 
sūnų Edwardą, anksčiau turė
jusį aukštas pareigas Pietų 
Australijos valstijos administ
racijoje. 

88-erių metų A. Gudelis da
bar yra nepasiekiamas, nes jo 
telefonas prieš kurį laiką buvo 
įslaptintas, klientui prašant. 

Pasak Adelaidės Lietuvių 
bendruomenės pirmininko 
Viktoro Balučio, blogai matan
tis ir sunkiai prigirdintis A. 
Gudelis yra labai malonus 
žmogus, ir bendruomenė jį 
moraliai remia, kol prieš jį nė
ra surinkta jokių svarių įro
dymų. Pasak V. Balučio, yra 
žinoma, kad A. Gudelis sako 
karo metais buvęs policijos 
nuovados viršininkas, ta6au 
niekada nedalyvavęs žudant 
žmones. 

E. Zuroff viliasi, kad šioje 
byloje „pagaliau bus pasiektas 
teisingumas", ko Lietuvai ne
pavyksta padaryti Aleksandro 
Lileikio ir Kazio Gimžausko 
bylose. 

Ambasadorė sunerimusi dėl 
įtampos tarp lietuvių ir lenkų 
V a r š u v a , liepos 20 d. 

(BNS) — Lenkijos ambasa
dorė Lietuvoje Eufemia 
Teichman ragina „abi šalis" 
pripažinti karo metais pada
rytus nusikalt imus ir „už
versti šį niūrų bendros istori
jos karo laikotarpio puslapį". 

Lenkijos naujienų agentūra 
PAP cituoja ambasadorės žo
džius, kad „skriaudų ir neapy
kantos skat inimas veda į akla
vietę". 

E. Teichman nuogąstauja. 
kad Lietuvoje „tirštinama at
mosfera" dėl įvykių Vilnijoje II 
pasaulinio karo metais, antra
dieni rašo vienas populiariau
sių Lenkijos laikraščių „Zycie 
Warszawy". 

Nepasitenkinimą Lenkijoje 
šukele sekmadienį Dubin
giuose atidengtas paminklas 
Armijos krajovos. aukoms. 
Lenkų vert inimu. Molėtų ra
jone įvykdytos skerdynės ke
liuose lietuvių gyvenamuose 
kaimuose buvo Armijos krajo
vos a t sakas j kiek anksčiau 
įvykdytas žudynes Glitiškių 
kaime. „Žudynės Dubingiuose 
buvo kerš to aktas už hitleri
ninkų ir Lietuvos saugumo su
rengtas Glitiškių kaimo ma
žiausiai 38 gyventojų, tarp jų 
senelių ir vaikų, žudynes", 
rašo ir „Zycie VVarszavvy'*. 

Tačiau viena paminklo Du
bingiuose statytojų, „Vilnijos" 
draugija pabrėžia, kad Dubin
gių apylinkes kaimų gyvento
jai t ikrai nežudė Glitiškų 
žmonių. „Todėl skelbimas, esą 
tai atsakomoji akcija' — Ar

mijos krajovos melas ir jų 
aukų įžeidimas", rašoma BNS 
atsiųstame „Vilnijos" valdybos 
pirmininko Kazimiero Garš
vos pareiškime. 

Pasak jo. Armijos krajovos 
išprovokuotų Glitiškių žudy
nių vykdytojai greitai buvo 
sušaudyti, o už Dubingių apy
linkių žudynes nė vienas dar 
nenubaustas. 

K. Garšva pabrėžia, kad ne 
tik turi būti statomi pamin
klai sovietų, nacių. Armijos 
krajovos aukoms, bet ir priva
lu įvertinti karo nusikaltimus. 

1944 m. birželio 23-sios 
naktį Armijos krajovos penk
toji, Breslaujos ir Naručio bri
gados išskerdė apie 100 Du
bingių. Inturkės. Molėtų. Bi
jutiškio, Giedraičių ir Su
žionių apylinkių lietuvių. Pa
sak K. Garšvos. Glitiškese 
žuvo keturiskart mažiau žmo
nių. 

Lietuvos vyriausybės 1993 
m. sudaryta komisija nustatė, 
kad Rytų Lietuvoje veikę Ar
mijos krajovos Vilniaus apy
gardos daliniai, bendradar
biaudami su naciais, prievarta 
kėsinosi i Lietuvos teritorijos 
vientisumą, teorizavo ir žudė 
niekuo dėtus civilius gyvento-
jus. 

KALENDORIUS 
L i e p o s 21 d.: Sv Laurynas iš 

Bnndisi; Danielius. I-asota. Liongi
nas. Prakseda, Rimvydas. Rimvy
de 

L i e p o s 22 d.: Sv Marija Mag
dalena, atgailotoja. Dalius. Manti-
le. Platonas. Rachele 

. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


OoėJ 

DRAUGAS, 1999 m. liepos 21 d., trečiadienis 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

BROLIUI JONUI NAMO IŠĖJUS 
Miknaitis šeimos vardu padė
kojo atsilankiusiems ir pak
vietė visus sugiedoti skautų 
rimties ir ramybės giesmę 
, .Ateina naktis". Nuskambėjus 
paskutiniems giesmės akor
dams, dalyviai artinosi prie 
karsto ir tyliu susimąstymu ar 
malda atsisveikino su a.a. Jo
nu Paroniu. 

Šeštadienį, liepos 3 d., is lai
dojimo namų velionis buvo at
lydėtas į Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, 
kurioje 10 vai. ryto gedulingas 
šv. Mišias aukojo prel. Ignas 
Urbonas ir v.s. fil. kun. Juo
zas Vaišnys, S.J. Jautrų pa
mokslą pasakė artimas velio
ne draugas kun. J. Vaišnys. 
Mišių metu elegiškai skam
bėjo smuikininko Herkulio 
Strolios smuikas, gaudė muz. 
Fausto Strolios grojami vargo
nai. 

Po Mišių ilga automobilių 
vilkstinė palydėjo a.a. Joną į 
Šv. Kazimiero lietuvių ka
pines, kur laidojimo apeigas 
atliko kun. J. Vaišnys. Arti 
šimtinė laidotuvių dalyvių, su
giedoję „Marija, Mariją" gies
mę, tardami a.a. Jonui pasku
tinį Sudiev, duobėn nuleistą 
karstą apibėrė gėlėmis ir pali
ko jį amžinai ilsėtis greta 
1988 m. ten palaidotos žmo
nos Branguolės ir uošvės Liu
cijos Kairienės, mirusios 1987 
m. 

A a Jonas 1924 m. gimė Vil
kaviškio apskr, Gražiškių 
valsč., Lankupėnų kaime, Lie
tuvos valdininkų Jono ir Lidi
jos Paruškevičių tryų vaikų 
šeimoje. Augo ir mokėsi Pa
gėgiuose, Klaipėdos krašte. 
Baigęs gimnaziją, Vilniuje 
studijavo miškininkystę. 1944 
m. artėjant frontui ir antra
jam sovietų antplūdžiui, pasi
traukė Vokietijon. Karui pasi
baigus, Miunchene studijavo 
veterinariją. 

A. a. Jonas priklausė Lietu
vių Skautų sąjungai. Skautau-
ti pradėjo Lietuvoje. Skautą-
vimą tęsė Vokietijoje atsikū
rusioje Lietuvos Skautų or
ganizacijoje, o imigravęs Ame
rikon, Detroite, kartu (su jau 
seniau mirusiais) Vladu Vis
kanta ir Vytautu Tarvainių 
suorganizavo vilkiukų ir skau
tų draugoves. 1951 m. buvo 
paskirtas „Baltijos" vietinin-
kijos vietininku, o 1953 m. bu
vo „Baltijos" stovyklos virši
ninku. 1953 m. apsigyvenęs 
Čikagoje įsijungė „Lituanicos" 
skautų tunto veiklon, kurioje 
reiškėsi įvairiose pareigose, 
pora metų buvo šio tunto tun-
tininku. Darbavosi ir įvai
riuose LSS darbuose. Nuo 
LSS Archyvo Lemonte įsteigi
mo daug laiko pašventė archy
vo darbams, buvo to archyvo 
vedėjas. Už ilgamete ir išskir
tinę veiklą buvo apdovanotas 
aukščiausiu LSS žymeniu, Ge
ležinio Vilko ordinu. 

A.a. Jonas visą savo gyve
nimą grindė skautiškais idea
lais. Buvo labai pareigingas, 
energingas ir darbštus. Ne
laukė kol jį kas kvies ar 
prašys — kur tik reikėjo pa
galbos ar talkos — neprašo
mas jungėsi ir kitus ragino 
jungtis. Nei vienas darbas jam 
nebuvo per sunkus, nei viena 
pareiga per menka. Ir ne vien 
tik skautiškoje veikloje. Daug 
metų talkino Čikagos Lietuvių 
operai, buvo ilgametis Jauni
mo centro narys: ėjo pirminin
ko, vicepirmininko ir, paskuti
niu metu, valdybos patarėjo 

v.s. Jonas Paronis 

Birželio 29 d. vakare, paten
kintas telefonu su bendradar
biais aptartais rytdienos pla- ' 
nais, po malonaus pokalbio su 
sūnumi 9 v.v. atsisveikinęs, 
LSS archyvo vedėjas v.s. Jo
nas Paronis nuėjo poilsio. 

Trečiadienio, birželio 30 d. 
rytą LSS archyvan Lemonte 
susirinkę bendradarbiai pasi
gedo Jono. Jam ilgiau nepasi
rodant ir neatsiliepiant į tele
fono skambučius, nuvykę į na
mus, rado jį ramiai miegantį 
nebepažadinamu amžinuoju 
miegu. 

Netrukus Čikagos skautiją 
aplėkė stulbinanti žinia: „Bro
lis Jonas Paronis, 75 metų 
amžiaus, be skundų, be jokių 
perspėjančių ženklų. Mirties 
angelo pakviestas išėjo į Am
žinuosius namus". 

Penktadienio, liepos 2 d. pa
vakare, į Petkų laidojimo na
mus Lemonte gausiai rinkosi 
artimieji ir draugai. Gėlėmis 
apsuptame karste, LSS Gele
žinio Vilko ordinu pasipuošęs 
ilsėjosi a.a. Jonas, prie karsto, 
šalia ..Lituanicos'' skautų tun
to vėliavos, "garbės sargyboje 
budint bendraminčiams skau
tininkams ir skautams vy
čiams. 

6:30 v.v. gausiai susirinku
sieji jungėsi i prel. Igno Urbo
no ir v.s. fil. kun. Juozo Vaiš-
nio, S.J., atliekamas religines 
apeigas. 

Viešą visuomeninį atsisvei
kinimą 7 v.v. v.s. fil. Sigitas 
Miknaitis pradėjo trumpu žo
džiu anglų kalba padėkoda
mas atsilankiusiems dalyvau
ti šiame atsisveikinime su a.a. 
Jonu Paroniu. Paskui, lietu
viškai prabilęs šiais žodžiais : 
..Netikėtai amžinybėn iškelia
vo šeimos patriarchas, mūsų 
nuoširdus bičiulis, draugas, 
pažįstamas, o lietuviškam 
skautavimui užgeso dar vie
nas kelrodis", — trumpai ap
tarė velionio asmenį ir jo 
nueita gyvenimo kelią. Savo 
žodį užbaigė (LSS Tarybos pir
mininkės v.s. Birutes Banai
tienės įgaliotas), Lietuvių 
Skautų .sąjungos ir LSS ar
chyvo užuojautomis velionio 
sūnui Jonui, dukrai Irenai, 
broliui Zigmui su šeima, 
marčiai Aušrai, svainei Irenai 
Kairytei ir kitiems giminėms 
bei artimiesiems. 

Jaunimo centro, o taip pat 
ir Lietuvių operos Čikagoje 
vardu atsisveikino Vaclovas 
Momkus. ..Lituanicos' tunto 
vardu jautrią padėką velioniui 
išsakė tuntminkas s. fil. Ri
čardas Chiapetta. Čikagos 
skautų vyčių vardu atsisveiki
no s. fil. Romas Fabijonas, o 
ps. Regimantas Vedegys per
skaitė s. dr. Romo Povilaičio 
atsisveikinimo žodį. Atsisvei
kinimą baigiant, v.s. fil. Sig. 

STOVYKLA „BUDĖK!" VILNIAUS MIŠKE 
Vilnius. 
Nemenčinės plentas. Ro

dyklė: J stovyklą". Važiuoja
me, žygiuojame ir skubame 
kuo greičiau stovyklauti ir 
skautauti, bendrauti su gam
ta. Štai ir stovyklos vartai. 
Aidi mūsų pasisveikinimas 
„Būk sveika, stovykla". Viskas 
čia sava, žinoma, nes jau daug 
metų čia stovyklaujame, spor
tuojame, dainuojame, žemuo-
giaujame. 

Atvykę skubame įsikurti, 
susitvarkyti aplinką, Ban
dome fantazuoti, kaip pasiva
dinsime, kas vadovaus gru
pėms, kokias turėsime parei
gas. Paskubomis pasistiprinę 
paruoštais pietumis, ruošia
mės stovyklos atidarymui. An
tros dienos rytą išsirikiavome 
aikštėje ir, giedant Lietuvos 
himną, keliama trispalvė. 
Malda kreipiamės į Aukščiau
sią, prašydami globoti mūsų 
Tėvynę, jos žmones ir mus šio
je stovykloje. Toliau ruošia
mės stovyklos atidarymo lau
žui. Ruošiamės visi. Siūlome, 

patariame. Deja! Gamta mus 
nuskriaudė. Lietutis taip pat 
panoro dah\auti mūsų links
mybėse, tač:au. jam nepavyko. 
Persikėlėme į patalpą. Sesių ir 
brolių išradingumui ribų ne
buvo. Kitmi.- dienomis jau vy
ko intensyvus darbas: mankš
ta, skautiškos žinios, žygis, 
sportas ir dainos, dainos. Koks 
gi skautas be dainos? Gili 
name pirmosios pagalbos ži
nias, išbandome Neries upės 
vandens temperatūrą, mėgau
jamės pačių rinktomis žemuo
gėmis ir dar daug kitų darbų 
atlikome. Prie viso to prisidėjo 
jausmas, lyg būtume tropikuo
se, Afrikoje. Nespėjome šluos
tyti prakaito. Visa tai buvo pa
lanku mažoms muselėms, ku
rios nenorėjo nuo mūsų atsis
kirti. Taip pamilo, kad visai 
savaitei ženkius paliko. 

Mūsų tarpe buvo keturi pri
tyrę skautai dvi sesės, du bro
liai), „vyšniukai". Jiems su
daroma galimybė kiekvienam 
vieną dieną vadovauti stovyk
lai. Tai — iabai gera praktika. 

RAKO STOVYKLOS VADUOS POSĖDIS 

„Budėk!" stovyklos Lietuvoje stovyklautojai ruošia- i/kundžiauti. Iš k. — Elena Vienožinskyte, Gražina Kalui 
nienė, iemiau — Jurgis Gurkšta.-. Alina Ga ;.•.-. Ramune Dambauskaite, Indre LesevičiUtė, Elena 
Ožerenskaitė, Jolanta Murauskaite, i )aumantas C. - šeimininke Elena Semiene ir Asta Zaicevą 

Pradžioje kiek varžosi, bet 
greitai įpranta. Džiaugiamės, 
kad mūsų „vyšniukai" ruošiasi 
tapti vadovais ir eiti vyres
niųjų keliu. 

Artėjant stovyklos pabaigai, 
ruošiamės stovyklos uždary
mui, paskutiniam laužui. 

Vakare, išsirikiavus aikštė
je, sesė Jolanta kreipiasi į 
Aukščiausią dėkodama už su
teiktas malones ir globą sto
vykloje. Giedant Lietuvos 
himną, lėtai nuleidžiama tri
spalvė. Skubame į laužą, ku
riam vadovauti paskirtas lau-
žavedys prityręs skautas bro
lis Daumantas Ciunis. Jam 
talkino net pati gamta, sve
čiai, tėvai. Gęsta laužas. Sus
toję ratu aplink laužą sukibę 
rankomis giedame „Lietuva 
brangi" ir mūsų tradicinę 
„Ateina naktis", siųsdami savo 
slaptą svajonę visiems toli
miems sesėms ir broliams. 

Išsiskiriame neilgam, bet — 
iki kito karto, tapę artimes
niais. Kitos dienos rytą kelia
vome namo, atsisveikindami 
su stovykla „Lik sveika, sto
vykla!" 

v.s.s. Alina Dvareckienė 

ant pečių. Jai labai svarbu ži
noti galutinį stovyklautojų 
skaičių maisto produktų užsa
kymui. 

Ps. Dana Mikužienė, vakari
nių programų koordinatorė 
praneša, kad šįmet, su įpras
tais laužais ir šokiais, bus pra
vedami ir tautosakos vakarai. 
Ji rūpinasi dainynėliais ir dai
navimo programa. 

Pastovyklių viršininkai pasi
sako apie savo programas. 
Jaunų šeimų pastovyklės vir
šininkai — s. Vytenis Lietuv
ninkas iš Čikagos ir s. Rasa 
Karvelienė iš Detroito. Jų pro
grama labai įdomi. Abu jau ne 
pirmą kartą vadovaus Jaunų 
šeimų pastovyklei. 

Prityrusių skautų viršinin
kas Gražutis Matutis yra 
visiškai paruošęs įdomią pro
gramą. Skautus tvarkys ps. 
Paulius Jankus, Detroito „Bal
tijos" tunto tuntininkas. Jis 
šiame posėdyje nedalyvavo, 
bet žinoma, kad skautų pasto-
vyklė bus gausi ir turės įdomią 
programą. Prityrusių skautų 
ir skaučių pastovyklei vado
vaus ps. Jūratė Vallee. Ji tu
rės geras padėjėjas ir yra pasi
ruošusi gerai pravesti įdomią 
programą. 

Jūrų skautų viršininkas j . 
ps. Romas Česas džiaugiasi 
gausiu būriu jūrų skautų ir 
jūrų jaunių. Numatyta ir jau 
pradedama vykdyti jūrinė 
programa. Jūrų skaučių vir
šininkė j . s. Viligailė Lendrai-
tienė ir jos padėjėjos džiau
giasi gausiu būriu užsiregist
ravusių stovyklauti, o ypač 
naujomis buriavimo vadovė
mis. Buriuoti bus galima vi
siems to norintiems stovyk
lautojams. 

Vilkiukų viršininkas ps. 
Gintaras Aukštuolis yra vi
siškai paruošęs programą 
„Vilkams". Paukštyčių virši
ninke ps. Rasa Ramanaus-

Gražus vasaros vakaras. 
PLC, Lemonte, pilna aikštė 
automobilių. Pastato žemu
tiniame aukšte girdisi balsai. 
Skautų kambariuose žiba 
šviesos — juose vyksta LSS 
JAV Vidurio rajono stovyklos 
,Ateities aidai" vadovų posė
džiai. Viename kambaryje po
sėdžiauja vilkiukų pasto
vyklės viršininkas ps. Ginta
ras Aukštuolis ir jo padėjėjai. 
Vyksta kalbos apie progra
mas ir specialybes. Kitame 
kambaryje „Lituanicos" tunti
ninkas ps. Ričardas Chiapet
ta su kitais vadovais aptaria 
palapinių reikalus. Trečiame 
renkasi stovyklos vadovybė, 
kiti pastovyklių viršininkai ir 
viršininkės. Atvyksta visos ra
jono stovyklos viršininkas v.s. 
Romas Rupinskas, negaišda
mas laiko, visiems išdalina at-

pareigas. Visų, o ypač jauni
mo, labai, mėgiamas dėl ma
lonaus būdo ir taiklaus są
mojaus. Buvo skautiškai tie
sus, taktiškas, neužgaulus. 
Niekad nesiskundė vargais, 
neaimanavo, nors gyvenimas 
nešykštėjo jam asmeniškų 
smūgių. Kantriai pakėlė sun
kią mylimos žmonos Bran
guolės ligą ir mirtį, bei žinias 
iš Sibiro Lietuvon grįžusių 
tėvelių ir sesutės netektis. 
Mokėjo viskuo džiaugtis, ver
tinti ir Dievui dėkoti, o ypač 
už savo gražią šeimą, gimines, 
draugus ir artimuosius. Skau-
tybę ir Lietuvai grąžintą ne
priklausomybę. 

Savo žemišką kelionę bai
gęs, teilsisi ramybėje, prisime
namas jo netektį pergyvenan
čių šeimos narių, artimųjų ir 
placiosios lietuviškos skau
tiškos šeimos, kuriai savo dar
bais ir asmeniu liks tikro 
skautiškumo pavyzdžiu. 

IR 

sakomybia lenteles; prade
damas posėdis ir diskusijos. 

Šių metu Vidurio rajono sto
vykla „Ateities aidai" vyks 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
MI. Dalyaus skautai iš Či
kagos. Clevelando ir Detroito. 
Stovykla prasidės trečiadienį, 
liepos 28 d. ir baigsis šešta
dienį, rugpjūčio 7 d. Iki šiol 
užsiregistravo arti 300 stovyk
lautojų. 

Viršininko padėjėjos ps. Ra
sa Aleksiūnienė ir ps. Dalia 
Žygienė praneša apie baigia
mus tvarkyti įvairius reika
lus. Pranešimus ir nutarimus 
rimtai pr r.okoluoja ps. Rūta 
Ozers, stovyklos sekretorė. 
Darbų jai netrūksta. 

Stovyk!:;... direktorė v.s. Ma
rytė Utz praneša apie naujas 
Michigan valstijos taisykles ir 
bendrus stovyklos reikalus, 
pabrėžia .•••ikalingumą tinka
mai pasiruošti inspekcijoms. 
Sese Marytė rūpinasi visos 
stovyklos „kio reikalais. Dar
bų apsčiai ir pilni atsakomy
bės. 

Stovyklos komendante ps. 
Vida B ra raitytė patvirtina, 
kad kasdien bus budinčios 
skiltys ir varkomos naktinių 
žaidimu : isyklės. Stovyklos 
administr. orius ps. Vytas Bu-
tikas tvarnys stovyklos finan
sus ir kar; x su ps. Mindaugu 
Griauzde vadovaus nakties 
sargybai 

Zitai M irčiulionienei, vy
riausiai š( mininkei. rūpesčių 
apsčiai. Jos pareiga suburti 
virtuves lalkinipkes, rūpintis 
stovyklautojų maitinimu. Dar
bas nedek,ngas, nes kasdien 
valgančiu /algykloje skaičius 
keičiasi, kai dalis stovyklau
tojų išvyksta iškyloms ar pa
tys gaminasi maistą lauko vir
tuvėje. Šeimų pastovyklė dalį 
maitinimosi tvarko atskirai. 
Visas paruošimas gula Zitai 
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SKAUTIŠKAS AČIŪ 
BALFUI R MARIJAI 

RUDIENEI 

Nuoširdžiai dėkojame Mari
jai Rudienei, BALFo vardu 
paskyrusiai piniginę auką 
Čikagos „Lituanicos", „Neri
jos" ir „Aušros Vartų7„Ker-
navės" tuntams. įvertindama 
gražią skautišką veiklą Čika
gos jaunimo tarpe, kiekvie
nam tuntui paskyrė po 1,000 
dol. Šie pinigai buvo skirti pa
lengvinti stovyklines išlaidas 
tuntų stovyklaujančiam jauni
mui. 

Esame labai dėkingi, kad 
BALFas paskyrė mums šią pi
niginę paramą, bet taip pat 
džiaugiamės, kad ši organiza
cija supranta tą svarbų darbą, 
kurį atlieka Lietuvių Skautų 
sąjunga, auklėdama išeivijos 
jaunimą eiti Dievo, Tėvynės ir 
Artimo keliu. 

Dėkinga, 
v.8. fil. Rita Penčylienė 

LSS Seserijos Vyriausia 
skautininke. 

BAGAŽO STOVYKLON 
GABENIMAS 

Rako stovyklon autobusu 
vykstančių stovyklautojų ba
gažas bus vežamas sunkve
žimiu. Daiktai bus priimami 
PLC, Lemonte, pirmadienį, 
liepos 26 d., nuo 6 iki 8:30 vai. 
vak. Nuo kiekvieno stovyklau
tojo bus priimama: vienas la
gaminas, viena sulankstoma 
skautiška lovelė ir miegmai
šis/patalynė, nepriimsim „Ru-
bermaid" plastikinių dėžių ir 
didelių lovų. Atsiminkite, kad 
pakuojates skautiškai stovyk
lai. Vykstantieji stovyklon sa
vomis priemonėmis patys 
rūpinasi savo bagažo gabeni
mu, jų daiktai sunkvežimin 
nebus priimami. Visi daiktai, 
pažymimi šių spalvų kaspi
nėliais: .Aušros Vartų7„Ker-
navės" t. — geltonais, ,.Neri
jos" t.— mėlynais, „Lituani
cos" tunto: žemės skautai — 
žaliais, jurų skautai — mėly
nais. Primename, kad autobu-
san bagažas nebus priimamas. 

kienė taip pat patenkinta ge
rai suplanuota programa. 

Stovykla nebetoli, bet dar 
liko daug nebaigtų darbų. Lie
pos 10-11 d. dalis vadovų vyks 
stovyklavietėn paruošti ją ati
darymui. 

Patenkintas pranešimais 
stovyklos viršininkas baigia 
posėdį. PLC žemutiniuose 
kambariuose gęsta šviesos, ty
la balsai. Tik automobilių pas
tatymo aikštėje dar buriuojasi 
busimos stovyklos vadovai. 
Aikštė tuštėja — iki kito po
sėdžio ir pasimatymo Rako 
stovyklavietėje. 

Sesė Dana 

EUO&EC. DECKER DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St, Oak. Lmm. IL 
Pumas apyt su Northweatem un-to 
oSptomu, ietuviams sutvarkys dantį* 

už pritinamą kainą. Pacientai 
p r i m a i ahaofriftai rxjr*rua*m 

Suefcsrirnui (kafcM angttkai) 
TsL 708-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7«hAv«..rictory HBBJ.IL 
TeL (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzte Ava. 
Chfcago.IL 80652 

Kab. tel. 773-471-3300 

D R L PETREUOS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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Ta*. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

B3MUNDAS V&NAS, MA..&C. 
Specialybė- Vktaus ligų gydytojas 

Kafcam* RatuvHkai 
6018 W. Archer Ava. St*. 5 Ir 6 

CWeaoo.IL 60636 
Tatm-229-9966 

pagal susitarime. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-088-0964 
Valandos pagal susitai 
Gydytojas 

ARAS2UOBA, 
INDRĖ RUDAITIS • RUDAITis,'o'.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdan Ava.. SuHa 310 

NapatvS*. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 HflhJand Av*., 
Towar1.SuM*3C 

Doamers (srove. IL 60515 
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DR. PETRAS V.KISIEUUS 
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yyiJyintt Mi chirurgija 
172 ScNBer St , Bmhurst, IL 60126 

630-941-2809 
Valanda* pagal Mftartmą 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
r0§ow. A/navfcan Acaoevny of 

Favn*y Praeitos 
ŠEIMOS GYDYTOJA 
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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, 
Custerr, MI. 

Rugpjūčio 1-15 dn — 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. 

http://Hbbj.IL
http://Chfcago.IL
http://90S5S.RobejtsRd.HictoryHBsj.IL
http://CWeaoo.IL


ORDINAI IR MEDALIAI 
BRONIUS NAINYS 

i 

Kai kariavom, tai visi 
kariavom 

Kai grįžom, visus ir 
išrikiavo 

Vieniem po kryžių, kitiem 
po medalį 

Dar kitiem pasakė: „Jums 
duoti mes nieko negalim". 

Maždaug taip padeklamavo 
mamai iš kažkurio karo grį
žęs rusas kareivis. 

Šis seniai girdėtas posmelis 
kažkodėl grįžo atmintin, per
skaičius prezidento dekretą 
apie šiais metais Valstybės 
dienos proga apdovanotus 
užsienio lietuvius. Strigo į 
akis jų vardai, ordinų — me
dalių laipsniai ir paminėti 
nuopelnai, už kuriuos tie ap
dovanojimai skirti . Ir pano
rau juos nuodugniau pana
grinėti. « 

Žinau, tema jautr i , pavojin
ga, ypač jeigu dar pradėsi 
ieškoti teisybės, kurios, visi 
pasakys, čia niekaip nerasi. 
Bet ryžausi. Pagal tą rusišką 
posmelį nutar iau rikiuoti ir 
aš. Pradėjau rašyti apdovano
tų pavardes, jų nuopelnus, 
gautų ordinų bei medalių 
laipsnius, dėstyti vieną prie 
kito, derinti, lygiuoti į hori
zontalias linijas, vertikalius 
stulpelius, ir nė kokia logika 
neišėjo, nors visus apdovano
tus daug metų gerai pažįstu 
ir dėjausi jų nuopelnus žinąs 
kaip ant delno. 

Apdovanojimų logiką dekre
tu prezidentas aptaria taip: 
„... už nuopelnus Lietuvos 
valstybei, už pastangas garsi
nant Lietuvos vardą pasau
lyje bei padedant jai integ
ruotis į pasaulio valstybių 
bendriją..." Pagal tą logiką 
.apdovanojimų sąraše 68 pa-

_nardės: ė '"kitų valstybių pi
liečiai, 47 Lietuvos gyventojai 
ir net 15 užsienio lietuvių. Ar 
mums nereikia didžiuotis: su
darydami gal tik apie porą 
nuošimčių (nuo visų Lietuvos 
gyventojų) f"vų lietuvių, susi-
šlavėme ne 24 nuošimčius or
dinų ir medaliu. Tokie dideli 
mūsų nuopelnai. JAV lietu
viams skirti devyni apdovano
jimai, kanadiečiai gavo ketu
ris, o Australijai ir Vokietijai 
teko po vieną. Kitų kraštų lie
tuviai, matyta nė kiek nenusi-

"pelnė: , j iems nieko duoti ne
galim". 

Taip vieną Gordijaus mazgą 
perkirtęs, įgaunu drąsos ir ap
dovanotus pradedu rikiuoti iš 
naujo — pagal nuopelnus ats
kirose darbų srityse. Šiaip taip 
išlukštenu jų tris grupes: hu
manitarinės pagalbos Lietuvai 
organizatorius, kultūrininkus 
ir tuos, kuriems ordinai skirti 

už „pastangas garsinti ir inte
gruotis". Siek tiek susipai-
nioju tik dėl dviejų: jie buvo 
kultūrininkai, tačiau iš to lau
ko lyg ir išėję, integruotojų 
gretose jų dar nematyti. Bet 
visiškai susimaišau penkioli
kai išrinktųjų užsienio lietu
vių bandydamas priderinti or
dinų bei medalių laipsnius. 
Lengviausia sprendžiasi apdo
vanotų kultūros veikėjų klau
simas. J ie pačioje žemiau
sioje ordinų pakopoje ir visi 
lygūs: j iems po penkto laipsnio 
Gedimino ordiną. O ko dau
giau j ie ir gali tikėtis? Lietu
vos garsinimui — integravi
mui kul tūra gi niekas. Bet ko
dėl jų tik trys? Tokiais nuopel
nais pasidabinusių aš pats ga
lėčiau net porą tuzinų priskai
čiuoti. Turbūt per mažai to 
laipsnio ordinų nukalė. 

Siek tiek sunkiau sekasi su
vokti laipsniavimą už humani
tarinę pagalbą. Pažįstu juos 
gavusius ir manau nusimanąs 
apie jų nuopelnus, todėl ir su
ku galvą, kodėl ant vieno kak
lo užkabintas ketvirto laip
snio Gedimino ordinas, o an t 
kitų tik to ordino medaliai? 
Sutinku, skirtumas tarp jų 
nuopelnų gal ir yra, tik kažin 
ar j is ne per daug padidin
tas? Taip pat žinau tokių pat, 
nieko negavusių. Jaučiu, kad 
dėl to gali būti daug skau
dančių dantų. 

Tačiau visiškai pasimetu 
garsintojų ir integruotojų ri
kiuotėje. Tos „profesijos" at
stovus lengvai atpažins ir jų 
nuopelnus atrinks kiekvie
nas. Jų sąraše daugiausia ir 
visų pastangos vienodos: 
daug apie tą integravimąsi 
kalbėti. Iki šiol jie dar ne t ik 
nieko neišgarsino ir neinte
gravo, bet paskiausi įvykiai 
rodo, kad Lietuva nuo inte
gravimosi slenksčio jau net 
tolsta. Kažin ar tokiu atveju 
apdovanojimų iš viso turėtų 
būti, o dabar jie netikėtai 
aukšti ir kažkodėl dargi ne
lygūs: vieniems ketvirto laip
snio Gedimino ordinas, ki
tiems — penkto, o praėjusiais 
metais, spėčiau — už susap
nuotą 250,000 atsarginių Lie
tuvos kariuomenės rezervą, 
ant vieno kaklo net antro 
laipsnio ordinas buvo užka
bintas. 

Praėjusių poros metų apdo
vanojimai ryškiai byloja pir
menybę politikai. Aukštes
niais laipsniais žymimi ir prie 
politikos prisikabinę buvę 
kultūrininkai, bendraverčius 
jų kolegas paliekant už or
dinų įteikimo salės durų. Ir 
vert inamas ne pats politinis 
darbas bei juo pasiektas re-

Danutė Bindokienė 

Taip ir neaišku: 
reikia ar nereikia? 

Mindaugo karūnavimo — Valstybes dienos proga taip buvo apšviesta prezidentūra Vilniuje. N'uotr. Eltos 

zultatas, bet tik apie jį besipi
nančios kalbos, dabar labai 
madingos Bendruomenės vir
šūnėse. Žinoma, tai lengviau
sias užsiėmimas ir geriausias 
būdas . Lietuvos garsinimo 
vardan, daugiau patiems pa
sigarsinti ir ordinus laimėti. 
Keli apdovanotieji — naujesni 
veikėjai, atsiradę tik Lietuvos 
laisvėjimui įsibėgėjus. Naudo
damiesi proga net per kitų 
galvas ant laisvėjimo bangos 
užšokę ir po to viešumoje pa
silikę, elgiasi taip, lyg už
sienio lietuvių politinė veikla 
tik su jų atsiradimu tebūtų 
prasidėjusi. Kaip įmanydami 
blizginasi ja Lietuvoje, steng
damiesi pasirodyti kaip gali
ma didesniais. Tad gal ir ne 
pro šalį būtų jiems, o taip pat 
ir medalių dalintojams, pri
minti anuos ankstesnius lai
kus — jeigu jie tai dėl kaž
kokių priežasčių patogiai pa
miršo — kai vyko nuolatinis 
bei labai įtemptas politinis 
darbas ir buvo pasiekti Lietu
vai naudingi rezultatai. Jeigu 
ne ano meto JAV Lietuvių 
Bendruomenės politinė veikla, 
pradėta maždaug prieš 32 me
tus, Lietuvos Atstovybė Va
šingtone seniai būtų buvusi 
uždaryta ir ko gero Sovietų 
Sąjungai būtų buvusi pripa
žinta ir pati Lietuva. JAV Val
stybės sekretorius Kissinger 
tokius tikslus puoselėjo. Taip 
pat nebūtų buvusi susigrą
žinta Baltijos valstybių anek
sijos nepripažinimo politika 
Australijoje. 

Labai gerai prisimenu pir
muosius JAV LB politinius 
žingsnius, kai mudu su Va
šingtono apylinkės pirminin
ku Algimantu Gurecku, 1968 
metų rudenį nuėję į Valsty
bės departamentą, patyrėme, 
kad Lietuvos atstovybė 
Vašingtone turės užsidaryti 
po penkerių metų. Buvusios 

nepriklausomos Lietuvos išli
kę diplomatai išeis į pensiją, 
kai kurie gal ir numirs, o nau
jų, užsienyje veikiančios Lie
tuvos valstybės diplomatijos 
vadovybes paskirtų, Valsty
bės departamentas nepripa
žins. Be to, atstovybei iš
laikyti nebebus nė pinigų, nes 
Lietuvos palikti ištekliai bai
giasi. Norėdama atstovybę iš
saugoti, Bendruomenė turi 
rasti pinigų ir JAV politikai 
atitinkančių, jos valdžios pri
pažintų, diplomatų. Tai buvo 
sukrečianti žinia, tačiau ryžo
mės nepasiduoti, sujudome ir 
dirbome. Iš manęs JAV LB 
Krašto vadovybę perėmęs, 
Vytautas Volertas sudarė sti
prią Visuomeninių reikalų ta
rybą. Į politinį darbą įsijun
gę Algimantas Gečys — nuo
latinis to darbo vadovas, Ri
mas Česonis, Aušra Zerr, Juo
zas Gaila, Balys Raugas, 
Arvydas Barzdukas ir kiti, 
LB atstovo Vašingtone Algi
manto Gurecko uoliai padeda
mi, dirbo dvylika metų ir lai
mėjo. Neturėjo jie Vašingto
ne nė įstaigos, nė samdytų 
tarnautojų. Gureckas dirbo iš 
savo namų ir darbovietės. 
JAV Kongrese buvo suorga
nizuotas „Ad hoc komitetas", 
į talką pasikviesti keli senato
riai, nemažai ir kitų politikų. 
Apylinkėse buvo suburta 
daug talkininkų, kurie rašė 
laiškus, siuntė telegramas, 
rinko parašus, nuolat lankė 
savo apylinkių Kongreso na
rius, senatorius, vietos poli
tikus. Pastangų rezultatas — 
į JAV LB tarybos sesiją Či
kagoje atvykęs prezidento 
Carter asistentas dr. Stephen 
Aiello pranešė, jog mūsų pas
tangos atnešė lauktus vai
sius ir perskaitė prezidento 
raštą, skelbiantį, kad JAV su
tinka priimti Lietuvos di
plomatijos šefo Stasio Lozo

raičio paskirtą oficialų Lie
tuvos atstovą ir su ras pinigų 
jam bei jo įstaigai išlaikyti. 

Taip atstovybė buvo išsaugota 
ir išliko iki pat Lietuvos 
išlaisvinimo. Tai tikrai neeili
nis nuopelnas, nes t ada nebu
vo nei savos valstybės užnu
gario, nei kitų kraš tų para
mos. Ar tokį laimėjimą Lietu
vos valstybei iškovoję žmonės 
šiandien jau užmiršti? 

JAV valstybės departamen
tas kasmet išleidžia naujus 
politinius žemėlapius. Okupa
cijos laikotarpiu Baltijos val
stybės buvo žymimos Sovietų 
Sąjungos ribose, tačiau api
brėžiamos t rumpų brūkšnelių 
linija ir patikslinamos priera
šu (Disclamer), kad JAV jų 
aneksijos prie Sovietų Sąjun
gos nepripažįsta. Staiga iš že
mėlapių šis „Disclamer" din
go. Penkerius metus t ruko jį 
susigrąžinti. Dirbo vėl tie pa
tys veikėjai, daugis^usia iš jų 
— Algimantas Gureckas. O ar 
daug kas prisimena Lietuvos 
Laisvės lygos darbą Kaliforni
joje, jai daug metų vadovavu
sią Angelę Nelsienę, Leonardo 
Valiuko vadovaujamo komite
to pastangomis JAV Kongrese 
priimtas rezoliucijas? Kas be
žino, kiek Lietuvai naudos 
davė Rimo Česonio įjungimas 
į JAV delegaciją Helsinkio su
sitarimų vykdymo patikrini
mo konferencijoje 1980 m. Ma
dride? Jo pastangomis viešai 
buvo pareikštas reikalavimas 
leisti Lietuvai pačiai apsis
pręsti dėl savo ateities ir pas
kelbtos Lietuvos disidentų 
pavardės. Ar turi būti užmir
štas ir Kanados LB darbuoto
jas Juozas Danys bei jo arti
mieji talkininkai, taip pat ir 
Australijos LB vadovai, kartu 
su PLB valdyba atsikovoję 
Baltijos valstybių aneksijos 
nepripažinimo politiką. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Vienas tautiet is , nelabai se
niai atvykęs iš Lietuvos, bet 
j au spėjęs veiksmingai įsijung
t i i anksčiau čia gyvenusių lie
tuvių veiklą, savo laiške ašt
riai kritikuoja žmones, kurie 
nori į Lietuvą siųsti padėvėtus 
drabužius. Girdi, tų skarmalų 
ten tikrai nereikia, nes par
duotuvės visko pilnos, lietu
viai rengiasi skoningiau, kaip 
šiame kraš te , tad amerikie
tiškos mados ten netinkan
čios Ant ra vertus, nemaža 
dalis rūbų, kuriuos jis padeda 
supakuoti , išsiųsti, labai pras
tos kokybės, nešvarūs, t inka 
tik i sąvartyną... 

Tuo ta rpu BALFas vis pa-
skardena, kad žmones aukotų 
drabužių, ypač žieminių, batų 
ir kitų aprangos dalykų, ne
paisant, kad ir padėvėtų. 
BALFo siuntiniai nenutrūks
tama vilkstine keliauja ne tik 
į Lietuvą, bet ir kitus Rytų 
kraš tus , k u r gyvena ir vargsta 
mūsų tautiečiai. Iš gaunamų 
laiškų, pilnų gražiausių padė
kos žodžių, neatrodo, kad kaž
kas įsižeidęs dėl padėvėto rū
bo ar avalynės. 

Panašius siuntinius paruo
šia ir „Saulutė", ir, be abejo, 
daug kitų labdaros organiza
cijų, užsiimančių artimo mei
lės darbais, o ką jau bekalbėti 
apie privačius asmenis, kurie 
padeda savo giminaičiams? 

Atvertus antrąją medalio 
pusę. gal ima sutikti, kad nere
tai pasitaiko ir kitokių atvejų, 
kuomet siuntėjai pamiršta, 
kad tai, ko patys jokiu būdu 
nedevėtų, ir kitiems netinka. 
Tačiau tai dažniausiai išim
tys, o labdaros organizacijos 
paprastai perrūšiuoja gautus 
drabužius ir atmeta netinka
muosius. 

Amerikiečiai padėvėtus dra
bužius ta ip pat skiria labda
rai, o kartais patys parduoda 
iš savo kiemų, rūsių, garažų. 
Tokie išpardavimai, ypač va
saros metu,- yra labai popu
liarūs ir visuomet susilaukia 
pirkėjų. Labiausiai čia perka
mi rūbai vaikams, kurie juos 
taip greitai išauga, kad ne
spėja per daug sudėvėti. Dė
vėtų drabužių pardavimus 
ruošia ir įvairios organizaci
jos, parapijos, nes tai neblogas 
pajamų šaltinis, o žmonės turi 
progą atsikratyti nenorima 
apranga ir pasidaryti vietos 
naujai. Tačiau daugiausia dė
vėtų drabužių surenka „Sal-
vation Army": pernai žmonės 
suaukojo daugiau kaip 
100,000 tonų drabužių, ava
lynės ir kitos aprangos. 

Kas su tais daiktais daro

ma? Visų pirma dovanos išrū
šiuojamos — tik maždaug vie
na iš penkių yra geros ko
kybes ir t inka parduoti var
totų daiktu parduotuvėse arba 
atiduoti vargšams. Likusieji 
drabužiai surišami į milžiniš
kus ryšulius ir parduodami 
tam tikriems pirkliams, kurie 
moka apie 5 centus už svarą. 
Po to ryšuliai išsiunčiami į ne
turtinguosius Trečiojo pasau
lio kraštus arba perdirbami j 
kitus produktus šiame krašte. 

Pagal statistikos duomenis, 
1998 metais amerikiečiai pir
ko daugiau kaip 17 milijardų 
įvairių aprangos reikmenų. 
Sakoma, kad bedarbių skai
čiui mažėjant, krašto ekono
mikai aukštai stovint per pas
taruosius dešimt metų apran
gos kainos pakilusios tik apie 
13 nuošimčių (kitos prekes pa
brangusios per 34 proc.i, tad 
nelabai apsimoka drabužius 
taisyti, lopyti ar kaip kitaip 
persiūti, kai nesudaro ypatin
gų sunkumų nusipirkti nau
jus. Retas amerikietis šiuo 
metu rūpinasi savo drabužių 
taisymu, tad 1998 m. ..Bureau 
of Labor Statistics" siuva
mąsias mašinas perkėlė j nau
ją kategoriją: užuot jas vadine 
„darbo įrankiais", priskyrė 
„pramoginiams daiktams". 

Devetų drabužių pertekliu
mi džiaugiasi ne tik ..Sal-
vation Army", bet ir kitos di
džiosios Amerikos labdaros or
ganizacijos, nes tai suteikia 
joms galimybe padėti pašalpos 
reikalingiems, sukaupti būti
nų lėšų ir net parūpinti naujų 
darbų. Kaip šiame krašte sa
koma: ką vienas žmogaus at
meta, kitam yra lobis... 

Mums lieka neatsakytas 
klausimas: siųsti ar nesiųsti 
dėvėtus rūbus į Lietuvą0 Kas 
pastaruoju metu lankėsi tėvy
nėje ir matė prabangias par
duotuves, dailiai apsirengu
sius žmones sostines bei kitų 
miestų gatvėse, girdėjo į šį 
kraštą atvykstančių tautiečių 
pastabas, kad ..Amerikoje ne
skoningi drabužiai", skaitė 
puošnius, moterims skirtus 
žurnalus, žino, kokia ten pa
dėtis. Bet ar visa Lietuva taip 
atrodo, ar visi žmones taip ge
rai gyvena, gražiai rengiasi0 

Tai kodėl BALFui rašo laiš
kus, kad vaikai negali eiti į 
mokyklą, nes neturi batukų. 
šiltesnes striukes0 Tai del ko 
„Saulutė". ..Našlaičių globa", 
tas pats BALFas ir kai kurios 
kitos organizacijos prašo au
koti rūbų. avalynes'' Kas at
sakys į klausimą: reikia to ar 
nereikia? 

BAJORAS 
J U R G I S J A N K U S 

Tęsinys 
Nr.10 

Gal tamstai , kaip vyrui, geriau pasiseks, o gal net ir 
visiškai nepasiseks. Kai dabar galvoju, gal jokios bė
dos ir nebūtų buvę. Gal tik erzinosi, o kai būčiau paro
džiusi drąsos, gal būtumėm ir labai gražiai išsišne
kėję. Bet išsigandau. Pranys sako, kad gerai padariau; 
bet aš nežinau. Kai su juo geriau susipažinsi, gal kas 
paaiškės". 

Ir daugiau nieko. Pamiškės kelučiai dar pilni balų, 
tai nė nesirengiu. Kai geriau pradžius, kokį vakarą ty
čia užeisiu. Su kuriais tik pašneku, kuriems tik už
simenu, visi galvoja, kad jam tikrai trūksta. Visam 
kaime nėra nė vieno žmogaus, su kuriuo jis protingai 
pašnekėtų. Be jokios priežasties ant visų dantį grie
žia. Banys aną dieną net nepatarė vakare eiti. Sakė, 
geriau kada dieną. Gal sekmadienį. Sekmadienį lent
pjūvė nedirba, galėtum rasti namie. Su kuo kitu nuei
ti, bent pirmą sykį, būtų jaukiau, bet jeigu su nieku 
nešneka, tai vargu ar verta. Pats galvoju, kad verčiau 
būtų vienam. Aš čia juk visiškai svetimas, niekuo ne
galėjau jam įsipykti. Ir vis dėlto ju tau , lyg nuo viso 
kaimo ir man būtų kas prilipę. Ir t raukė ir stūmė. 

Atsitiko visiškai nelauktai. Vieną dieną po pamokų, 
kiek kandęs, kiek nekandęs, nubėgau į valsčių. Kai 
žiemą suvežė mokyklai malkas pastebėjau, kad jomis, 
ką tik kirstomis, dar žaliomis, reikia ir mokyklos pečių 

kūrenti . Nors ir neprityręs, bet ūkely augęs, sumečiau, 
kad protingi žmonės taip nedaro. Nei tėvai, nei kiti 
žaliomis, šnypščiančiomis malkomis pečių nekūreno. 
Pasižiūrėjau į mokyklos aprūpinimo taisykles, sura
dau tą patį. Aiškiai buvo pasakyta, kad savivaldybės 
malkas mokyklai suvežą kitiems metams. Klausinėjau 
žmonių, jie sakė, kad visada taip buvę, valsčiaus žmo
nės irgi sakė, kad visada taip buvę ir kad kitaip ne
bus. Pazirzęs girininkijoj sužinojau.kad mūsų valsčius 
vienais metais malkų nepas ėmė. Jos tebėra, tik vals
čius turi pareikalauti, tai ir bėgau pažiūrėti, ar vals
čius j a u bus pasirūpinęs, kad ateinančią žiemą būtų ir 
užmirštos malkos suvežtos. Mačiau, kad viršaičiui, o 
ypač sekretoriui ir raštininkui, toks mano landžio
j imas labai nepatiko, bet kai apie tai pavasariop išsi
šnekau su tėvu, jis gražiai padrąsino. „Ar tu jų duoną 
valgai?" — pasakė ir dar pridėjo: „Valgai vaikų tėvų 
uždirbtą, tai ir žiūrėk, kad jų vaikams būtų gera". Da
bar, kai rankose jau buvo Švietimo ministerijos ir Miš
kų departamento raštai, sekretorius visiškai rimtai 
prižadėjo užsakyti užmirštą normą ir kaltino kažin 
kokį, jau mirusį urėdijos tarnautoją apsileidimu. Man 
tai visai nerūpėjo. Žinojau, kad vaikų tėvai bu9 paten
kinti. Tėvai kaip tėvai, bet Vincas gavęs dvigubą mal
kų kiekį tikrai bus laimingas, o mane knitino dar ir 
tai, kad pastebėjau ir padariau tai, ko Tina su savo 
Praniu nebuvo nei pastebėję, nei padarę. Buvo smagu, 
kad ir man šis tas pasiseka. 

Į miestelį ir iš miestelio buvo galima eiti dviem ke
liais. Kurie gyvenom kaime buvo tiesiau eiti vieškeliu, 
o pamiškiniai eidavo kelučiais ir takais per mišką. 

Grįždamas ir aš pasukau per mišką. Norėjau pamatyti 
kaip pavasrį miškas gaunasi, gal j au bus sužydę ir pa
vasarinės gėlės. Sakiau gal kurią dieną ir vaikus atsi
vesiu parodyti, kaip pavasarį miškas bunda. 

Ėjau pasidairydamas, vietomis net iš tako išsuk
damas. Palazdyniai kai kur jau buvo pradėję mėly
nuoti, bet ožkabarzdžių dar reikėjo keletą dienų pa
laukti. Bet jų buvo daug. Bus gražu, kai plotai subal
tuos ir sugeltonuos. Aną dieną įsišneku su girininku, 
tai j is sakė, kad ožkabarzdžių vaikai gali skintis, kiek 
širdis trokšta, ir palazdynių, tik prašė nelaužyti mede
lių, ypač eglučių, kurios buvo vos pradėjusios gautis 
jaunam baltmišky. Ir lazdynai buvo jau pačiam žydė
jime. Kai klasėje apie lazdynus užsiminiau, tik viena 
mergaitė težinojo, kaip lazdynai žydi. Dabar bus proga 
visiems pamatyti. Ėmė pagunda nusilaužti šakelę ir 
parnešti į mokyklą, bet vėl susilaikiau. Kai miške pa
matys, labiau į galvą įstrigs. Kai augau, krepšiams, 
doklams, kratilams pinti lazdynus iš miško net persi
kreipę nešėm. Dabar kitaip. Dabar viską kas savo rei
kia branginti, ir man tai nė kiek nekliuvo. Nelaužiau 
nė šakelės. 

Užėjau gražų išbėginį eglyną, per karą vokiečių 
nespėtą iškirsti. O gal ir net nemėgintą kirsti vien dėl 
to, kad artimiausia geležinkelio stotis už kažin kiek 
kilometrų. Už tai visos egles pažymėtos sakinimo žaiz
domis. Iš visų kamienų buvo išrėžta po tris ar kai kur 
net po keturis diržus. Nuo tiek, kiek diržalupio ranka 
pasiekė, beveik ligi žemės. Sunku pasakyti, ar nors 
kartą sakai buvo rinkti, nes diržai buvo apgargėję se
niai sudžiūvusiais sakais. Vienur kitur apgurgėjimo 

pakraščiuose nuo kamieno augimo senieji sakai buvo 
trūkę ir iš plyšelių kabėjo geltoni lašai šviežių sakų. 
Čia bus vaikam vėl ką parodyti. Tik pirma reikės eigu
lio, o gal ir girininko paklausti, kiek hektaru, o gal net 
ir kiek geriausių medžių buvo nusakinta ir kokios ža
los tiem medžiam buvo padaryta. Tegu ir vaikai suži
no, kiek svetimi praeiviai žalos mums pridaro. Nu
sprendžiau nebegrįžti į takus, bet eiti per mišką. Ką 
gali žinoti kokių naujienų dar gali pasitaikyti. Gerą 
galą paėjus, pro medžius eme švytėti. Nebetoli turėjo 
būti laukas ar skynimas. Tolokai šmėkštelėjo tarp 
medžių žmogus. Toptelėjo pasukti į šalį. kad nereikėtu 
susitikti. Pašėlęs tas atskyrumo. gal uždarumo, jaus
mas, su kuriuo nuo praeito rudens stengiausi kovoti ir 
tariausi jo jau kaip ir atsikratęs, bet va miško vidury 
pamačiau žmogų ir noriu jo vengti. Susiėmiau ir prieš 
savo norą pasukau į jo pusę. bet nieko nebemačiau ir 
pradėjau galvoti, kad jis bus pabėgės nuo mane-, kaip 
buvau panorės bėgti nuo jo. Dar galiuką paėjęs pama
čiau, kad nepabėgo: nugarą į mano pusę atsukęs 
krapštėsi prie eglės. Arčiau priėjės supratau, kad 
krapšto sakus. Manęs jis ne tik nematė, bet ir nejuto. 
Lupo sakus ir dėjo i krepšeli. Net pagalvojau, kad ne 
vien vokiečiai, bet ir mūsų valdžia bus sugalvojusi ką 
nors su tais sakais daryti. 

— Padekdie. — pasakiau priartėjęs. 
Žmogus krūptelėjo ir atsitiesė. Nieko nepasakė, T ik 

žiūrėjo tokiom akim. lyg bučiau užklupęs ka negerą 
darantį. Kelis akimirksnius tylėjom. 

— Ar ir mūsų valdžia ką sugalvojo iš tų >aku daryti? 
— pasakiau tai. ką ką tik buvau pagalvoję- p, H 
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JUBILIEJINIAI METAI 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Dvidešimtajam šimtmečiui 
artėjant t pabaigą, plačiame 
pasaulyje rūpinasi tiek mok
slininkai, tiek eiliniai žmones, 
spėliodami, kokių pasikeitimų 
reikia t ikėtis iš kito šimtme
čio. Ypač yra susirūpinę kom
piuterių gamintojai ir vartoto
jai, kad. keičiantis metų skai
čiui, kompiuteriai gali „sus
treikuota", tuo pakenkiant 
įvairioms mokslo šakoms, ku
rios pasikliauja kompiuteriais, 
ypač medicina ir technika. 

Šalia to, Amerikos lietuvių 
visuomenei, 1999-eji metai 
yra sukaktuviniai, nes sukan
ka 50 metų nuo lietuvių, poli
tinių pabėgėlių iš išvietintųjų 
asmenų stovyklų masinio at
vykimo į Ameriką, Senatui 
priėmus išvietintųjų asmenų 
(Statymą. Nors įsikūrimo pra
džia nebuvo lengva, tačiau, su 
jau čia nuo seno gyvenančių 
vietinių lietuvių ir labdaros 
orgamzcijų talka, prasidėjo 
gyvas ir veiklus organizuotas 
visuomeninis gyvenimas. Čia 
radome ir dabar tebeveikiantį 
labdaringąjį BALFą ir labai 
aktyvius Lietuvos Vyčius, Su
sivienijimą Lietuvių Ameri
koje, kurio gyvybes draudi
mais pasinaudojo, taip pat 
Lietuvių Romos Katalikų susi
vienijimą, ir dar kelias kitas 
organizacijas, kurios laiko 
tėkmėje nutraukė savo veiklą. 
Naujiems ateiviams per paly
ginti trumpą laiką pavyko at-
steigti nepriklausomoje Lietu
voje veikusias organizacijas, 
kurias buvo uždraudę bruta
lūs okupantai. Skautai, ateiti
ninkai, šauiiai, studentų kor
poracijos ir kitos organizaci
jos steigė_ savo skyrius, prit
raukė 'naiijus narius, atgaivi
no tradicinę ideologiją. Taip 
pat netrukus Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė apjungė 
laisvame pasaulyje gyvenan
čius tėvynainius. 

Naujieji atvykėliai taip pat 
rūpinosi Europoje likusių liki
mu. Štai- a.a. Steponas Nasvy-
tis, Lietuvos farmakologijos 
organizubtojas, buvusio Lietu
vos prezidento Smetonos šei
mos kiek anksčiau su speciali
ais dokumentais iškviestas at
vykti Amerikon, su vietinių 
Clevelando lietuvių prekybi
ninkų ir profesionalų talka 

išrūpino populiariajam „Čiur
lionio" ansambliui kvietimus 
su šeimomis atvykti Ameri
kon. Del to tas garsusis tauti
nio meno ansamblis daugiau 
kaip keturis dešimtmečius 
linksmino lietuvius, ir kita
taučius, gastroliavo po platųjį 
pasaulį, garsindami Lietuvos 
vardą, o 1990 m. Lietuvoje 
iškilmingai šventė savo gyva
vimo 50 metų jubiliejų. Tauti
nių šokių grupes, didingos 
dainų ir šokių šventės daug 
prisidėjo prie Lietuvos vardo 
garsinimo ir balso kėlimo už 
jos išlaisvinimą. Taip pat bu
vo organizuojamos eisenos ir 
demonstracijos už religijos 
laisvę Lietuvoje, buvo lanko
masi Baltuosiuose rūmuose 
net tuo metu, kai Vašingtone 
svečiavosi Gorbačiovas. 

Šalia pasirodymų scenose ir 
organizacijų veiklos, dides
niuose lietuvių telkiniuose 
įsisteigė lietuviškos radijo va
landėlės, kurių dėka visuome
nė yra informuojama apie vie
tinius ir Lietuvos įvykius, gai
vinama lietuviška muzika bei 
dainomis. Clevelando „Tėvy
nės garsų" radijo valandėle, 
įsteigta 1949 metais, š.m. 
rugsėjo mėnesio 11 dieną ren
gia iškilmingą auksinio jubi
liejaus minėjimą, Clevelando 
skautija, Neringos tunto tunti-
ninkės s. Vilijos Klimkienes 
inciatyva, planuoja Clevelan
do skautijos veiklos auksinio 
jubiliejaus minėjimo progra
mą. Abu renginiai tikisi pla
čios visuomenės dėmesio, da
lyvavimo ir paramos. Ypač 
svarbu pabrėžti tą, kad toje 
veikloje aktyviai dalyvauja jau 
po svetimu dangumi gimę lie
tuviai, kurių dvasioje gyva 
meilė savo tolimai tėvynei ir 
tarnaut i jos labui kitoje Atlan
to pusėje. 

Abejonės nėra, kad 1999-ieji 
metai iš tikro mums yra jubi
liejiniai metai, tai reikia tikė
tis, kad daugelyje vietovių 
įvairios organizacijos stengsis 
tuos metus kaip nors vienu ar 
kitu būdu paminėti. Jie liks 
Amerikos lietuvių istorijoje 
kaip reikšmingi ir brangūs 
metai, atsižvelgiant į nuveik
tus darbus, spaudos vaidmenį, 
organizacijų reikšmę ir visuo
menės veiklos padarinius. 

TARP MŪSŲ KALB.JNT 
KARVĖS DANGORAIŽIŲ PAVĖSYJE 

Viena mūsų tautiete, besi
ruošdama kelionei „už jūre
lių, marelių", rašydama laiš
ką, be kita ko. paklausė: „Ar 
tiesa,. kad Čikagoje, miesto 
gatvėmis vaikštinėja karvės". 
Pasakyti, jog tai nėra tiesa, 
gal ir nebūtų visiškai tikslu. 
Atrodo, jog tiksliau būtų pasa
kius, kad karvės nevaikšti-
nėja. o tik stovi ten. kur jas 
žmones pastatė. Šios karvės 
savo išvaizda ir dydžiu labai 
panašios į tikras karves. Dau
guma Čikagos karvių yra vi
saip išpaišytos ir išdabintos. 
Vienos kiek „rimtesnės" iš
vaizdos, o kitos sukeliančios 
juoką. Visokių yra ir, saky
kime, visokių reikia. 

Pavyzdžiui, viena karvė yra 
apklijuota 'nuo galvos iki ko
jų) "spalvingais pašto žen
klais.- Kita yra ..apvilkta" as
tronomiškais drabužiais. Dar 
kita vaizduoja laikraščių par
davėją. Yra pramonei, preky
bai, teatrai , menui, muzikai, 
šokiui „dedikuotų" karvių. Va, 
Michigan Avenue. ne per toli
ausiai nuo meno instituto, sto
vi „meniškai" nusiteikusi 
karve. Tai tvirtina karves šo
ne užrašyti žodžiai: Art, Artis, 
Kunst, Sztuka... Nepamiršta 

prijungti ir lietuviško žodžio 
— „menas". 

Šiomis karvėmis tikimasi 
sužadinti turistų dėmesį. Gal
būt turistai, pamatę vieną a r 
kitą karvę, panorės pamatyti 
ir visas, mieste „vaikštinė-

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

Vėjo malūnas Vadokliuose. Panevėžio rajone N'uotr. Eugenijos Kriaučiūnienės 

jančias" k a n e s . todėl teiksis 
ilgiau pabuvoti Čikagoje. Vis
ko gali būti. Nors, tiesa pasa
kius, Čikagoje įdomybių net
rūksta. 

Čikagos mieste. įskaitant 
abu didžiuosius oro uostus, 
..vaikštinėja" daugiau kaip 
300 karvių. Jomis domisi ne 
tik turistai, bet ir vietiniai gy
ventojai. Žmonės stovinėja ir 
žiūrinėja. Daugelis fotografuo
ja. Ziniasklaida pranešinėja ir 
aprašinėja. Retsykiais pasitai
ko šiokių tokių nutikimų. Va, 
anądien ėmė ir pasibaidė ka
rietą traukiąs arklys. J is , ma
tyt, nustebo, pamatęs neregė
tą raguotą sutvėrimą. Kitą 
kartą (nakties metu) linksmai 
nusiteikę vyrukai vienai kar
vei nupjaustė ragus. O pora 
šposininkų, atsinešę kibirą, 
bandė pasimelžti pieno. Tvar
kos prižiūrėtojams jie paaiški
no, jog šio „žygio" pagrindini-
nis tikslas buvo nusifotogra
fuoti. Tenka pasakyti, jog pik
tadariai (tokių Čikagoje ne
rūksta) dar nemėgino pasisa
vint nei vienos karvės. 

Kadaise Čikagos miestas 
garsėjo savo gyvulių skerdyk
lomis. Jose dirbo ir vargo ne
mažai lietuvių. Rašytojas Up-
ton Sinclar savo knygoje „The 
Jungle" (lietuviškai išleidžiant 
pavadinta „Raistas") įamžino 
skerdyklose dirbusius lietu
vius. Nepamirština ir Mrs. 
O'Leary karvutė, kuri ilgai 
buvo kaltinama, sukėlusi Či
kagos gaisrą. Buvo teigiama, 
kad karvė paspyrusi žibalinę 
lempą, nuo jos užsidegė tvarte 
šiaudai, o paskui gaisras nu
siaubė kone visą miestą. Tik
riausiai nebus greitai pa
miršta ir šią vasarą Čikagoje 
paraduojančios, įvairiaspalvės 
karvės. 

Miesto valdžia planuoja 
ateinantį rudenį varžytinių 
keliu visas karve.- išparduot 
ir gautą pelną panaudoti lab
daros tikslams. Ar atsiras pir
kėjų*7 Kur gi ne! Vieni žmones 
jau nusipirko (prašyte išpra
šė) tokią karvę ir ja padovano-
ko savo dukrai ir tentui, su
kūrusiems naują šeimos ži
dinį. Jaunavedžiai ketina kar
vės nugaroje užrašyti savo 
kasmetinius pergyvenimus. 

Mūsų tautietė, kuri anks
čiau teiravosi apie Čikagoje 
vaikštinėjančias kanes , palin
gavo galvą, pasakė: „Ko tie 
amerikiečiai neprisigalvoja". 
Reikia pridurti (teisybės dė
lei), jog karvės nėra ameri
kiečių sumanymas. Užpraėju-
siais metais toki»s karvės, to
kiais pačias tikslais, vaikš
tinėjo vieno Šveicarijos mies
to (Ciuricho) gatvėmis. Čika
goje viešinti tautietė pridūrė, 
kad Lietuvoje tokios karvės 
nieko nesuviliotų. Jos many
mu, reikėtų į Lietuvą kviesti 
tu r i s tus (ypač amerikiečius) 
pasižiūrėti tikru lietuviškų 
žalmargių. 

P e t r a s P e t r u t i s 

BIBLIOTEKININKŲ 
ŠVENTĖ 

Balandžio 23-ioji UNESCO 
paskelbta Autorių teisių ir 
knygos diena, todėl LBD 
suvažiavime 1998 m. gruodžio 
3 d. buvo nutarta, kad ši diena 
Lietuvoje galėtų būti Biblio
tekininkų diena Tą dieną 
Kultūros ministerijoje jau 
šeštą kartą vyko Lietuvos bib
liotekininkų draugijos (LBD) 
„Metų bibliotekininko" premi
jos įteikimas 

„Metų bibliotekininkės" var-

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDUUS PUMPUTIS 

AUTOMoeajo. NAMU. SVBKATO6 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofcs »08. Mgr. Aula* 
S. Kane kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West95ln Street 

Tat (708)424-8654 
(773)581-8654 

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

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

nuo 9 iki 12 vai. 

..MeniSka" karvute (\k,iKos miesto rent r.- N utr Petro Petručio 

das suteiktas Šilutės rajono 
savivaldybes F. Bajoraičio 
viešosios bibliotekos direktorei 
Daliai Vladislavai Užpelkie
nei. Jai taip pat paskirta ir 
specialioji UAB „Mūsų knyga" 
premija — kelionė į tarptauti
nę Frankfurto knygų mugę. 

Paskatinamosios premijos 
skirtos Vilniaus apskrities A. 
Mickevičiaus viešosios biblio
tekos direktoriaus pavaduoto
jai mokslo reikalams Alvydai 
Skuodytei ir Zarasų rajono 
savivaldybės viešosios biblio
tekos Vaikų literatūros sky
riaus vedėjai Vidminai Alu-
beckaitei. 

Taip pat buvo suteiktos da r 
dvi specialiosios premijos — 
Panevėžio apskrities G. Petke
vičaitės- Bitės viešosios biblio
tekos rankraštyno vedėjai Sta
sei Mikeliūnienei — bibliofilo, 
kolekcionieriaus Vidmanto 
Staniulio premija ir Rokiškio 
rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos Konstantinavos fi
lialo vyresniajai bibliotekinin
kei Irenai Žindulienei — 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos Leidybos centro Bibliotekų 
kolektoriaus premija. 

Tai tiek sausų žinių. O iš 
tiesų "tai buvo džiaugsminga, 
kupina šiltų jausmų šventė — 
susirinkusieji vos tilpo į erd
vią Kultūros ministerijos Ko
legijų salę, laureates tiesiog 
skendo gėlėse, joms buvo ne
pagailėta daugybės gražių, 
nuoširdžių žodžių. Nugalė
tojas sveikino kultūros mi
nistras, kiti Kultūros ministe
rijos pareigūnai, LBD nariai, 
bibliotekų vadovai, savivaldy
bių atstovai, kolegos. 

Gražaus 50 metų jubiliejaus 
proga pasveikintas ir Kultūros 
ministerijos Padėkos raštu ap
dovanotas hab. dr., Vilniaus 
universiteto profesorius, Kny
gotyros katedros vedėjas Do
mas Kaunas sakė: „Džiau
giuosi, kad didesnioji dalis ir 
mano 50 metų susijusi su čia 
sėdinčiais žmonėmis". 

„Malonu matyti Lietuvos 
bibliotekininkų elitą, malonu 
•lumi- pasidžiaugti", — sakė 
sveikindamas laureates kul
tūros ministras Saulius Šal
tenis. Ministras taip pat pa
žymėjo, kad Kultūros ministe
rija siekia aprūpinti bibliote
kas ne tik knygomis, bet ir 
kompiuteriais, kompaktiniais 
diskais, kitomis priemonėmis, 
pažadėjo, kad šis jau pradėtas 
darbas bus tęsiamas. Mi
nistras taip pat sakė, kad ki
tais metais „Metų biblioteki
ninko" konkurso nugalėtojai 
bus iškilmingai pasveikinti 
Vilniaus knygų mugėje, ap
dovanoti dar didesnėmis pre
mijomis bei medaliais. 

Lietuvos bibliotekininkų 

Summer hdp needed erterior 
& interior. Expehence a mušt. 
Mušt be self-motivated, respon-

sible team-player, alcohol & 
drug free. Own transportation. 

Pav based on experience. 
<rftH79H4JM?23. 

Ieškome pilnalaikes auklės 
Detroito priemiestyje. Priedo prie 
algos mes jus apgyvendintume ir 

parūpintume automobili-
Tei. 313-408-1515. palikite žinutę, 
mes jums atskambinsime. *rm 

Single gardener or a 
couple for p/t work at 

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

GREIT PARDUODA 

T 
RE/MM RESUtTS 

IKNIOK 
offc (773) SM-S9S9 
homt (701) 4JS-7M0 
paotr (701) M6-4919 

RIMAS L. STANKUS 
• Grotas tsąZHnoM | 
> Nuosavybių įkainavimą* vaitui 
• Paikame ir parduodama namus 
• Pensinmkamt t 

ATTENT10N HHMGRANT8! 
Canada is accapting appNcants tor 

For free informabon eafc 

1-773-282-9500 
ortSconciiumbiig in liiiiiigilirjK ta 

www.radsusa.oom 

S 1ASYS C OfSIS IK( K II()*J 
Stataus dalbai, rOajų. vonių ir 
virtuvių (rengimas; priestatai; 
keramikos plytelee; *a*Jnge*, 

"softits*, 'dacks*. 'gutters*, pJofcM 
ir •shingte" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudkną. 
, SArmUš, *L 690-241-1912.. 

JDS CONSTRUCTION 
Kitcheni. Bath*. Dedu, Siofeft. 

Wood Floors, Interior and Erterior 
Painting. Also ukinj jobt in Bevcriy 
Shores A Union Pier. KO. CsO Jeta 
Waicekankas, tsL 70M14-1M*. 

Spesk F"fĮ'«*> 

Prityręs dažytojas atlieka 
visokius dažymo Ir namų pa-
taisymo darbus greitai, sąžiningai, 
kokybiškai. Geros rekomen
dacijos. TeL 708-656-*5§9. 

m 
draugijos komisijos pirmi
ninkė Emilija Banionytė pri
minė, kad premija buvo 
įsteigta 1993 m. tuometinio 
LBD pirmininko Domo Kauno 
iniciatyva, padėkojo Kultūros 
ministerijai, skiriančiai premi
jas , kad randa galimybę laiky
tis savo pažado ir kiekvienais 
metais jas didinti. 1998 m. 
bibliotekininkės vardo laurea
tė buvo apdovanota 4,000 Lt.'o 
paskatinamąsias premijas lai
mėjusios — po 1,500 Lt. 

„Metų bibliotekininkė" buvo 
išrinkta iš 10 kandidačių, ku
rios visos, kaip pažymėjo E. 
Banionytė, yra tikrai neeilinės 
darbuotojos. Kalbėdama apie 
j au 33 metus Šilutės viešojoje 

bibliotekoje dirbančią D. V. 
Užpelkienę, komisijos pirmi
ninkė pabrėžė, kad jos kolegos 
pateikė įspūdingą biblioteki
ninkės darbą iliustruojančią 
medžiagą, sakė, kad tai biblio
tekininkė ne tik pagal 
išsilavinimą, bet ir iš širdies. 
Tačiau šiuos žodžius būtų ga
lima pritaikyti visoms lau
reatėms. Kalbėdamas apie pa
skatinamosios premijos lai
mėtoją A. Skuodytę, A. Micke
vičiaus viešosios bibliotekos 
direktorius P. Zurlys sakė, 
kad jos laimėjimu džiaugiasi 
visas kolektyvas ir, prisimi
nęs, kad bendradarbė j a u yra 
laimėjusi A. Mickevičiaus bib
liotekos surengtame konkurse 
„Metų pelėdos" vardą, sakė 
kad dabar ji „vyturėliu pakilo 
į Lietuvos padangę". 

Sveikindama kitą paskati
namosios premijos laureatę — 
savo bendradarbę V. Alubec-
kaitę, Zarasų rajono viešosios 
bibliotekos direktorė D. Kar
lienė sakė, kad bibliotekos 
Vaikų literatūros skyrius turi 
savitą veidą ir yra įdomus ne 
tik vaikams, bet ir jų tė
veliams ir seneliams, kad 
komplimentais nesižarstantis 
J . Erlickas apie Vidminą yra 
pasakęs: „Ji gera". 

Apie V. Staniulio premiją 
gavusią S. Mikeliūnienę kal
bėjusi Panevėžio apskrities G. 
Petkevičaitės-Bitės viešosios 
bibliotekos direktorė R. Mase
lytė pavadino ją „visų darbų 
pioniere" ir pasakė, kad ypač 
malonu eauti Dremiia. -su

šildytą knygų žmogaus ran
kų". Labai šiltai apie savo pre
mijos laureatę kalbėjo ir ko
lekcionierius V. Staniulis , sa
kęs: „Esu kal tas , esu labai 
kaltas, kad premija tokia ma
ža — Jus ver ta daug di
desnės". J is ta ip pa t pažymėjo, 
kad premiją skiria už krašto
tyros darbą, ryšius su visuo
mene. 

Dar vienos specialiosios — 
bibliotekų kolektoriaus — pre
mijos laimėtoją I. Žindulienę 
pristatė Rokiškio rajono vie
šosios bibliotekos direktorė Z. 
Jodeikienė, sakiusi, kad „tie
siog įaugusi į Rokiškio žeme" 
Irena yra Konstantinavos sie
la. 

Ši diena parodė — dar ofi
cialiai neįteisinta Biblioteki
ninkų diena yra t ikrai didelė 
šventė knygos žmonėms. 

„Kultūros gyvenimas" 
1999 m., Nr. 14 

TEATRAMS VADOVAUS 
KOMPOZITORIAI 

Specialiai sudaryta 11 narių 
komisija, vadovaujama kultū
ros viceministro Juozo Šir-
vinsko, birželio 24 d. slaptu 
balsavimu išrinko naujus 
Kauno akademinio dramos 
teatro ir Lietuvos rusų dramos 
teatro vadovus. 

Naujuoju Kauno dramos 
teatro vadovu iš dviejų kandi
datų beveik vienbalsiai išrink
tas kompozitorius, 1998 metų 
Valstybinės premijos laurea
tas Vidmantas Bartul is . Į šias 
pareigas pretendavo ir dabar
tinis teatro vadovas režisie
rius Gytis Padegimas, kurio 
kadencija baigiasi šių metų 
liepos 1 dieną. V. Bartulis nuo 
1983 m. dirbo Kauno valstybi
nio akademinio dramos teatro 
Muzikinės dalies vedėju. 

Rusų dramos teatro vadovu 
iš šešių pretendentų minima
lia persvarą išr inktas kompo
zitorius, džiazo muzikantas 
Vladimiras Tarasovas. Nuo 
1984 m. jis buvo Lietuvos na
cionalinės filharmonijos solis
tas, ansamblio „The Lithuani-
an Art Orchestra" korėjas ir 
perkusistas. Kompozitorius 
yra sukūręs muzikos kino fil
mams, teatro spektakliams, 
Darenees džiazo projektų. 

http://www.radsusa.oom
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AJV. BENEDIKTĄ POVILAVIČIŲ 
IŠLYDĖJUS 

Sol. Benediktas Povilavitius 

Dar visai neseniai Bostono 
telkinio renginiuose ir bažny
čioje skambėjo a.a. Benedikto 
Povilavičiaus skardus boso-ba-
ritono balsas. Niekas nejautė, 
kad taip greitai ir netikėtai 
šių metų balandžio 20-tą jis 

nutils amžinai. Jo mirtis Bos
tono bendruomenės kulturinė-
je-meninėje veikloje palieka 
didelę spragą. 

Benediktas Povilavičius, gi
męs 1917 m. balandžio 15 d., 
buvo trečias jauniausias vai
kas šeimoje, su seserimi Geno
vaite ir broliu Vytautu. Jo tė
vas buvo geležinkelių tarnau
tojas, todėl tuometinės Rusijos 
valdžios buvo siuntinėjamas 
tarnauti į tolimus Carinės Ru
sijos miestus. Sesuo gimė Ir
kutske, o Benediktas Rygoje, 
Latvijoje. Po perversmo Rusi
joje ir I pasaulinio karo, Povi-
lavičių šeima 1920 metais 
grįžo į Lietuvą. Kelionės metu 
tragiškai žuvo tėvas. Motina 
su trimis mažais vaikais ap
sigyveno Panevėžyje. Ten Be
nediktas baigė pradžios mo
kyklą, lankė gimnaziją. Pas
katintas muziko Mykolo Kar
kos, perėjo mokytis į muzikos 

ORDINAI IR MEDALIAI 

•. 

Atkelta iš 3 psl. 
Ar tie 

žmonės mažiau verti ordinų 
negu dabar bergždžiai per 
NATO virvutę šokinėjantys 
garsintojai ir integruotojai? 

Priminėme Bendruomenės 
politinės veiklos praeitį, bet 
šalia jos vyko ir gyvybiškai 
svarbi veikla tautai — lietu
vybės išlaikymo darbas. Tik 
lietuvių kalbą namuose vaito
jančios šeimos, jų sukurtos 
jaunimui lietuviškai auklėti 
organizacijos, lietuviškos mo
kyklos, stovyklos — Dainava, 
Neringa, Rakąs, Wasaga ir 
kitos — ir ne tik Šiaurės 
Amerikoje, bet ir Didžiojoje 
Britanijoje, Vokietijoje, Aus
tralijoje, Pietų Amerikoje — 
visų tų įstaigų vadovai, moky
tojai lietuvybės išlaikymui 
pasiekė pasigėrėtinus rezul
tatus. „Neikite motinos dirb
ti, bukite namie, mokykite 
vaikus lietuviškai, auginkite 
lietuviškas „ šeimas, kitaip 
juos prarasite, ir antroji kar
ta žus", — šaukė tada mums 
išeivijos vadai. Paklausiusios 
šiandien džiaugiasi lietuviais 
išaugusiais vaikais, vaikai
čiais, nors dėl to ir kitų papil
domų išlaidų vaikų lietuviš
kam auklėjimui tų šeimų 
ekonominis gyvenimas pasi
darė žymiai kuklesnis. Bet ar 
dabartiniai vadai tai suvokia, 
įvertina? Ar bent vienai iš tų 
motinų ant kaklo Gedimino 
ordinas buvo užkabintas? Ne. 
O kur palikti lietuviškas mo
kyklas kūrę mokytojai, dau
gybę metų jose nemokamai 
dirbę, rašę vadovėlius, skaiti
nius, knygas? Ar dabarti
niams Bendruomenės vado
vams, besisiūlantiems apdo
vanojimams už kalbas apie 
NATO, neateina į galvą apdo
vanojimui pasiūlyti mūsų ve
teranų, pedagogų Jono Kava
liūno, Juozo Masilionio, Re
ginos Kučienės, Prano Jogos, 
Putnamo seselių ir tuziną ki
tų, dirbusių ir tebedirbančių 
JAV bei kituose kraštuose? 
Ar žinomi jiems Vasario 16 
gimnazįjos kūrėjai? Ar jau 
amžinai užmiršti ir mošų pa
grindinio lėšų šaltinio Lietu
vių fondo pradininkai? Ir jie 
apdovanojimų neverti? Tik tų 
dirvų artojų pasiaukojimu 
šiandien džiaugiamės, gal ir 
nedidele, bet visapusiškai lie
tuviška antrąja karta, toliau 
tęsiančią tą patį lietuvybės iš
laikymo darbą. Ar ta išlaikyta 
lietuvybė dabar jau „tik nu
sišvilpt"? Ar nieko nebeverti 
dainų, tautinių šokių švenčių, 
jaunimo kongresų organizato
riai, net Pietų Amerikoje at
gaivinę lietuvybę? Ar jie ma
žiau verti tų antrų, trečių, ket
virtų Gediminų, negu dabarti
niai politikieriai? Juk ir šiais 
metais pagrindiniai Lietuvos 

DRAUGAS, 1999 m. liepos 21 d., trečiadienis 

Kryžių kaine pastatyta dešimt naujų kryžių. Jie skiriami kiekvienai partizanų apygardai. 

garsintojai Amerikoje buvo 
kultūrininkai: Partizano moti
nos skulptūrą sukūręs skulp
torius lemontiškis Ramojus 
Mozoliauskas ir ją pastatęs 
Pasaulio lietuvių centro kul
tūrinis būrelis. Apie tai plačiai 
rašė bei nuotraukas dėjo ir 
vietinis laikraštis, ir didžiau
sias Vidurio vakarų dienraš
tis „Chicago Tribūne". Beje, ar 
nė kokio pažymėjimo neverti 
šio svarbaus dabar labai veik
laus, lietuvybės išlaikymo ži
dinio Lemonte pradininkai ir 
steigėjai. 

O kaip vertintini Lietuvos 
kančią ir kovą pasauliui anglų 
kalba skelbiančių mokslinių 
leidinių autoriai, stambių kas
metinių knygų pavidalo pra
nešimų apie žmogaus teisių 
pažeidimus sovietų okupuo
toje Lietuvoje ruošėjai, pogrin
džio spaudos, ypač Katalikų 
Bažnyčios kronikų net kelio
mis kalbomis vertimų gamin
tojai? Juk tai buvo ir Lietuvos 
garsinimas ir kartu jos padė
ties parodymas pasauliui? O 
kiek lietuvybės išlaikymui 
reiškia mūsų lietuviškoji 
spauda, jos leidėjai, redakto
riai, bendradarbiai, už gra
šius, o pastarieji net visiškai 
neapmokamai dirbdami? Kiek 
ordinų ant jų kaklų už
kabinta? 

Bet gal yra to viso reikalo 
dar viena pusė? Gal, lyginant 
su Lietuvoje visus okupaci
jos žiaurumus bei kančias 
iškentėjusių ir tragiškas ko
vas kovojusių žmonių nuo
pelnas su mūsų darbais ir 
laimėjimais, už juos mes nė 
kokių apdovanojimų neverti. 
Bet jeigu jie vis tiek kabina
mi ir dar tokia proporcija, ar 
tokių prezidento dekretų su
darinėtojai neturėtų būti 
įžvalgesni, atrankoje kruopš-
tesni. Suprantama — prezi
dentas skrupulingesniam si
jojimui laiko gali ir pristigti, 
taip pat jis negali visų mūsų 
nuopelnų žinoti, bet kam tada 
užsieniečių talka negalintis 
skųstis jo padėjėjų štabas? 
Kažkaip nesinorėtų tikėti, 
kad į visus čia keltus reikalus 
ir jų požiūris būtų kitoks, 
nors tušti skambalai dažnai 
visur gėriau skamba. O dar 
labiau susiprasti neturėtu
mėm ir mes patys bei šiek 
tiek susikuklinti, nebent Lie
tuvos gyventojų atžvilgiu ir 
nei per jų galvas nesigrūsti, 
taip pat nei su „savais" dėl 
ordinų nesialkūniuoti. Bent 
šiek tiek susigėskim ir ne-
tieskim kaklų pirmieji tie, ku
riem iš viso apdovanojimai 
nepriklauso, ir dalintojų ne
apgaudinėk! m. Pastovėki m 
rikiuotėje su tais, pagal ruso 
kareivio posmelį, „mes duoti 
nieko negalim". Būsim gar
bingesni. 

mokyklą, nes turėjo stiprų 
balsą. Muzikos mokyklos ne
spėjęs baigti buvo pašauktas į 
karinę prievolę ir pasirinko 
tarnauti karo policijoje, nes 
ten numatė galimybę siekti 
muzikinio išsilavinimo. Ta
čiau prasidėjęs karas ir so
vietų okupacija visus užmojus 
sužlugdė. Laimingai pergyve
nęs sovietų ir vokiečių okupa
cijas, antai sovietų okupaci
jai artėjant, pasitraukė į Vo
kietiją, o iš ten, prasidėjus 
emigracijai, išvyko į Angliją. 

Turėdamas prigimtą pomėgį 
dainai, muzikinį lavinimąsi 
tęsė Vokietijoje ir Anglijoje. 
Londone privačiai mokėsi dai
navimo, muzikos teorijos ir 
fortepijono. Royal Albert Hali 
laimėjo I ir II vietas tarptau
tiniame jaunųjų dainininkų 
konkurse ir apmokėtą laimė
tojų kelionę į Šveicariją. 

1956 metais Benediktas per
sikėlė pastoviam gyvenimui į 
JAV, pas savo tetą, kuri jau 
nuo seno gyveno Bostone. Čia 
pirmiausiai reikėjo rūpintis 
pragyvenimu. Pamėginęs kelis 
darbus, pradėjo mokytis ir įgi
jo terapisto-masažisto profe
siją ir ja sėkmingai vertėsi. 
Nepaisant užimtumo darbe, 
dainos pomėgis skatino neap
leisti dainavimo, todėl muzi
kos studijas tęsė Naujosios 
Anglijos Konservatorijoje pas 
Irida Pilla ir Griego dainavi
mo studijoje. 

1971 metais vedė Adelę Ali
šauskaitę, kuri 1965 metais, 
sovietams šiek tiek pravėrus 
geležinę uždangą, atsikėlė gy
venti pas savo jau Amerikoje 
gyvenančią motiną. Povilavi-
čiai, apsigyvenę Arlingtone, 
netoli Bostono, abu uoliai da
lyvavo lietuvių bendruomenės 
ir parapijos kultūrinėje, reli
ginėje ir visuomeninėje veik
loje. 

Benedikto Povilavičiaus dai
navimu gėrėjosi ne vien Bosto
nas. Jis su koncertais aplankė 
lietuvių telkinius Čikagoje, 
Kalifornijoje, Floridoje, Kana
doje, New Yorke ir kitose vie
tovėse. Dainavo net kitų tau
tybių telkiniuose. Daug kartų 
dainavo Tėvų pranciškonų 
rengtuose koncertuose vasa
rotojams ir kitomis progomis 
Kennebunkport, Maine. Jo 
pirmas ištisas dainų ir arijų 
rečitalis buvo atliktas 1972 
metais Bostone, o vėliau iš
leista ir kasetė. Benediktas 
niekada nesididžiavo; visada 
mielai sutikdavo dalyvauti 
Bostono bendruomenės ir or
ganizacijų renginiuose, minė
jimuose ir religinėse šventėse. 
Jo galingas malonus balsas 
dažnai skambėjo renginių sa
lėse ir bažnyčiose ne tik Bos
tone, bet ir apylinkėse. 

Atsisveikinimas su velioniu 
vyko Joe Casper laidotuvių 
namuose, dalyvaujant gau
siam būriui giminių, draugų ir 
bendruomenės. Rožinio mal
doms gražiai vadovavo Bro
nius Kruopis. Vakaronės mal
das skaitė prel. Albertas Kon-
tautas ir klebonas Steponas 
Žukas, o atsisveikinimo žodį 
bendruomenės vardu tarė 
Brutenis Veitas. 

Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčia pilna žmonių. Šv. 
Mišias aukojo prel. A. Kontau-
tas, kleb. S. Žukas ir kun. A. 
Janiūnas. Mišių metu giedojo 
parapijos choras ir solistės: 
Danutė Mileikienė ir Marytė 
Bizinkauskaitė, vargonavo Ro
mualdas Gasparonis. Po pa
maldų ilga automobilių vilks
tinė lydėjo velionį į Dangaus 
Vartų kapines prie Nekaltai 
Pradėtosios M. Marijos seserų 
vienuolyno, Putnam, CT. Ten 
karstą pasitiko ir maldas skai
tė vienuolyno kapelionas kun. 
Antanas DiškeVičius ir giedojo 
vienuolyno seserys. 

Ligos metu Benediktą Povi-
lavičių lankė ir laidotuvėse 
dalyvavo iš Lietuvos atskridę: 
sūnėnas Romualdas Vepštas 
ir žmonos Adelės dukterėčia 
Audronė Srėlienė. Lietuvoje 
nuliūdę liko Benedikto duk
terėčia Regina Inčiūrienė, 
žmonos sesuo Danutė Palu-

beckienė ir sūnėnas Mindau
gas Palubeckis. 

Benedikto liūdi ne tik žmo
na Adelė, giminės, draugai ir 
artimieji, bet ir visa Bostono 
bendruomenė su parapija 
skaudžiai pergyvena jo mirtį 
ir likusią tuštumą jo netekus. 
Tebūna jam lengva šio svetin
go krašto žemė. 

Antanas Januška 

KALTININKO DAR 
TEBEIEŠKOMA 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
iki šiol dar neaišku, kodėl va
sarį Lietuvai buvo nutrauktas 
naftos tiekimas iš Rusijos. 

Prieš mėnesį ūkio ministro 
Vinco Babiliaus sudaryta ko
misija jau baigia aiškintis, 
kodėl Lietuvai buvo nebetie
kiama nafta. Vasarį 16 parų 
be darbo stovėjusi „Mažeikių 
nafta" patyrė 18 mln. litų 
nuostolį. 

Komisijos narys, vyriau
sybės patarėjas energetikos 
klausimais Gediminas Vaičiū
nas nurodė dvi pagrindines 
priežastis, kodėl Mažeikių 
naftos perdirbimo gamykla 
stovėjo be darbo. Pasak jo, 
Lietuva su Rusija nėra suda
riusi tarpvalstybinių naftos 
tiekimo sutarčių, be to, didelės 
netvarkos esama pačioje ga
mykloje. Kartu G. Vaičiūnas 
negalėjo atsakyti, ar bus kas 
nors baudžiamas, tik kaltinin
kai turės būti bent nurodyti. 

Privatizavimo komisijos pir
mininkas akademikas Eduar
das Vilkas vienos privačios 
televizijos laidoje pagrindiniu 
kaltininku, sustabdžiusiu naf
tos tiekimą į Lietuvą, pavadi
no patį ministrą V. Babilių. 
Pasak akademiko, „dėl ūkio 
ministro įžūlaus elgesio Rusi
ja nenorėjo su juo šnekėtis. 
Įtakos tokiam Rusijos nafti
ninkų sprendimui turėjo ne 
tik ūkio ministro teiginiai, 
kad jis Ivano prie, vamzdžio 
neprieis, bet ir ^i l l iams' 
pakvietimas į Lietuvos naftos 
ūkį, visiškai ignoruojant Rusi
jos naftos tiekėjus". 

E. Vilko teigimu, visi Lietu
vos ekonomikos sunkumai 
prasidėjo nuo energetikos 
problemų. Jis mano, kad jei 
Lietuva sėkmingai ekspor
tuotų elektros energiją ir per 
metus perdirbtų iki 10 mln. 

„Lietuvos vaiku viltis" 
Los Angeles skyriaus aukos 

nuo 1/99 iki 6/99: 
P. p . P r a n o ir Onos Dovydaičių 60 m. vedybų 

sukakties proga: $60 - R. R. Bureikos, V. D. Anelauskai, 
A. A Vosyliai; $30 - E. Jasulaitytė. 

$600 - A. V. Mikuckiai, $250 - A. I. Šėkai; $200 - 1 . J. 
Raulinaičiai, L. A. Birutietės; $50 S. Šakienė, V. S. 
Fledžinskai; R. A. Lesniauskai; $25 - B. Prasauskienė; 
$20 - Thomas Foster. 

A. a. J o n o Pe t rausko atminimui: $50 - S. R. 
Lisauskas, M. M. Scott, V. R. Baipšiai, J. D. Navickai, I. 
A Šėkai, Z. B. Viskantai, Torelli Corp., J. Talandis; $25 -
J. A Venckai, A. Ch. Mason; $15 - E. Stone. 

A a. Danutė s Lembertienės atminimui: $250 - V. 
Lembertas; $200 - M. Lembertienė; $100 - M. V. 
Gedgaudai, F. Hotchkiss, Ig. Gurčinas, V. Markevičienė; 
$75 - V. E. Vidugiriai, G. C. Hopkins; $50 - A. E. 
Daukantai, J. D. Navickai, A. J. Mikalajūnai, G. Sirutienė, 
E. A. Arbai, G. V. Jatuliai, L. A Venckai; $40 - M. D. 
Sodeikos, S. Nyerges; $30 - A. Venckūnienė, A. D. 
Polikaičiai; $25 - J. E. Pažėros, L. Jarašūnienė, G. J. 
Leškiai, E. Jarašūnas, J. Rukšėnienė, P. G. Šlapeliai, R. 
D. Giedraičiai, B. Prasauskienė, R. S. Rodriguez, J. Sisas, 
A. L. Mažeikos; $20 - A. B. Jocai, J. Radvenienė, B. 
Venckienė, N. Raila; $15 - O. Sumantienė; $10 - K E. 
Prišmantai. 

A a. P rano Gusto atminimui: $200 - O. Gustienė; 
$100 - B. Lembergas, I. VanDerLaan; $60 - E. I. Vilkai, 
V. D. Anelauskai, A. J. Mikalajūnai, V. I. Tamošaičiai, J. 
Mamaitis, D. Baltutienė, J. Long, J. D. Navickai, R. 
Švainauskas; $40 - V. Štokas, A. J. Balsiai; $30 - V. D. 
Černiai, A. D. Polikaičiai, $25 - J. Rukšėnienė, R. 
Kungienė, A. Juels, R. Rakutis; $20 - L. Stadalninkienė, 
R. Giedra, VI. Gilys, S. Brazauskienė et ai.; $15 - J. A 
Narbutai; $10 - A. Gustaitis, $5 - V. Andrašiūnienė. 

A a. Ju l iaus Raulinaičio atminimui: $500 - A A 
Raulinaičiai, A. L. Siegal Foundation; $250 - I. 
Raulinaitienė, R. Penkiūnas • Baker; $200 - J. I. Jodelės; 
$150 - J. J. Zaikauskai, L. S. Zaikauskai ir B. P. G. 
Staugaičiai; $100 - L. R. Polikaičiai, R. R. Kontrimai, D. 
Michaud et ai. G. Toncone, B. V. Penkiūnai, D. M. 
Raulinaičiai, A. D. Polikaičiai; $75 - V. I. Tamošaičiai; $50 
- J. V. Žmuidzinai, J. D. Navickai, J. Žmuidzinas, V. 
Lembertas, A. A. Žemaitaičiai, E. I. Vilkai, L. Raibys, J. 
Kontrimienė, R. Švainauskas, V. R. Baipšiai, L. Tumas, 
R. L. Ringiai, J. T. Šontai, St. A Lerner - Wright; $35 - P. 
D. Jasiukoniai; $30 - A A. Kudirkai, D. Grybinas, V. V. 
Vilkai, I. Bazienė, L. Jarašiunienė; $25 - E. Datis; $20 -
G. Sirutienė, A. E. Arbai, V. V. Ruzgiai, D. Mitkienė, V. S. 
Fledžinskai, L. Stadalninkienė; $15 - N. Raila. 

A. a. Domo Krivicko atminimui: $50 - R. L. Ringiai. 

Mirusiųjų šeimoms ir artimiesiems reiškiame 
u ž u o j a u t ą i r nuoš i rdž ia i dėko jame v i s i ems 
aukotojams. 

tonų naftos, valstybės ūkis 
klestėtų. 

Susivienijimo „Mažeikių 
nafta" vadovas Gediminas 
Kiesus pripažino, kad gamyk
la negavo naftos iš Rusijos ne 
tik dėl ekonominių, bet ir poli
tinių priežasčių. Pasak jo, 
Maskvoje dažnai tenka ru
sams aiškinti, kodėl „Wil-
liams" strategine investuoja 
buvo išrinkta be konkurso, 
kodėl jai buvo pasiūlyta susi
vienijimo akcijų, o kitiems in
vestuotojams — ne. 

R. J a k u t y t e 

•Kaunas/ Jurbarkas/ Kė
dainiai . Gegužes 17-22 d. 
Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centro kvietimu Lietuvoje 
viešėjo Dresdeno-Meissen vys
kupijos jaunimo sielovados 
darbuotojų delegacija, su ku
ria tartasi dėl tolimesnio ben
dradarbiavimo. Delegacijos 
nariai taip pat susitiko su 
vysk. R. Norvilą, Ji. C. Pa-
tria" vadovais, Kauno nevy
riausybinių organizacijų pa
ramos centro darbuotojais. 
Viešnagės metu delegacija 
lankėsi Jurbarko Jaunimo 
centre ir Kėdainių šv. Jurgio 
parapijoje, susitiko su Jurbar
ko dekanu kun. K Gražuliu ir 
Jaunimo centro savanoriais, 
Kėdainių dekanu kun. S. Bit-
kausku. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
AtA. 

ONA VIRŽINTIENĖ 
Netekome mūsų mylimos Mainytes, Uošvės ir Močiutės 
1998 m. liepos 21 d. Jos mirties sukakti minint, šv. 
Mišios už Onos sielą bus atnašaujamos š. m. liepos 24 
d. 9:00 vai. ryto Tėvų Marijonų vienuolyno koplyčioje 
(prie „Draugo")- Tą pačią savaitę 5v. Mišios už Oną bus 
atnašaujamos ir Lietuvoje, Tauragėje. 
Planuotos Mišios New Buffalo, Michigan, Our Lady of 
the Lake bažnyčioje atidėtos iki šių metų rugsėjo 11 d., 
10 vai. ryto (Čikagos laiku). 
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti mūsų brangią Mamytę maldose ir mintyse. 

Nuliūdę lieka: duktė Dalia, sūnus Marius su 
šeima ir kiti giminės bei draugai Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

PADĖKA 
A. t A. 

VYTAUTAS PAULIONIS 
Mirė 1999 m. birželio 21 d. 
Nuoširdžiai dėkojame giminėms ir draugams už 
užuojautą ir už atvažiavimą atsisveikinti. Ačiū visiems 
už korteles, žodžius, gėles ir aukas. 

Stasė ir Nerijus 

A. t A. 
BARBARAI 

BLINSTRUBIENEI 
mirus, jos vyrui. Mažosios Lietuvos fondo tarybos 
nariui TEODORUI BLINSTRUBUI ir visiems šeimos 
nariams reiškiame giliausią užuojautą. 

Pasaulio Mažosios Lietuvos fondo tarybos 
pirmininkas ir nariai 

A.tA. 
RENATAI SLONSKYTEI 

mirus, jos TĖVELIAMS, mielai draugei RAMONAI. 
broliui ANDRIUI, sesutei LAURAI ir jų šeimoms 
reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

Marija Andrijonaitė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
K. KRIŠČIŪNAS -

NAMŲ PIRKIMO IR 
PARDAVIMO AGENTAS 

„Draugo" vasaros šven
t ė s la imėj imams gražių, įdo
mių ir vertingų dovanų atvežė 
Emilija Pakšt i enė , Valerija 
Krasausk ienė , J a n i n a Ba-
n iuka i t i enė , Adolfas Dir
gė la , Irena Pol ikai t ienė , 
J o a n a Jakš t i enė . Tikime, 
kad tos dovanos suteiks 
nemažai džiaugsmo vasaros 
šventės lankytojams. Dėkoda
mi už šių mūsų geradarių dos
numą, kreipiamės ir į kitus 
skaitytojus, nes dar laimėji
mams dovanėlių labai reikia. 

Da i l in inkė Eleonora 
Marč iu l ion ienė „Draugo" 
90-ojo gimtadienio proga vasa
ros šventei, ruošiamai rug
pjūčio 22 d., sekmadienį, t. 
marijonų sode (prie „Draugo" 
pastato) padovanojo savo 
kūrinį „Likimas" ir skulpto
riaus Aleksandro Marčiulionio 
kūrinį „Tauras". Galime tik 
įsivaizduoti mūsų vasaros 
šventės svečio ar viešnios 
džiaugsmą, kai bus perskaity
tas laimingasis numeris, o bi
lietėlį su tuo numeriu laikys 
savo rankoje! Esame nuo
širdžiai dėkingi dail. Eleono
rai Marčiulionienei už vertin
gas dovanas. 

L iepos 19 d. „Chicago 
Sun-Times" dienraštyje ra
šoma, kad praėjusį ketvirta
dienį, liepos 15 d., Čikagoje, 
slaugos namuose, mirė lietu
vių kilmės Stel la D. Waisno-
ras , sulaukusi 87 m. amžiaus. 
Visą savo gyvenimą ji praleido 
Brighton ir Marąuette Parko 
apylinkėse, daug metu (nuo 
1936 iki 1976) buvo gailestin
goji sesuo šv. Kryžiaus ligo
ninės gimdyvių skyriuje. Pa
laidota liepos 20 d. Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse (ver
ta pastebėti, kad mirties pra
nešime prie Šv. Kazimiero ka
pinių pridėtas žodis „lietu-

Ar nenorėtumėte tapti Či
kagos lituanistinės mokyklos 
mokytoju? Kiekvieną šeštadie
nį mažieji lietuviukai Čikagos 
lituanistinėje mokykloje mo
kosi lietuvių kalbos, istorijos, 
geografijos, šokių, dainavimo 
ir kitų dalykų. Skambinkite 
mokyklos direktorei Jūratei 
Doviiienei tel. 630-832-6331. 

Tauragės l ietuvių klubo 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
liepos 25 d., 12 vai. Šaulių na
muose, Čikagoje. Bus geras 
maistas, nuotaikinga Kosto 
Ramanausko muzika ir kitos 
linksmybes. Gegužinė suteiks 
progą atsigaivinti ir paben
drauti vėsinamoje Šaulių salė
je. Visi maloniai kviečiami! 

Emilija Valantinienė, ap
rašydama Tėvo dienos pa
minėjimą „Seklyčioje" („Drau
gas", liepos 2 d.), prasilenkė 
su tiesa. Ji rasė, kad 0. Lukie-
nė pakvietė norinčią šį tą pa
pasakoti apie Gudelių kaimą 
(iš kurio ji kilusi) agr. Stasę 
Martinkienę, kuri taip pat vi
siems parodė senovišką pi
nigėlį. S. Martinkienė tarp 
kitko kalbėjo: „Motina Marija 
Kaupaitė yra gimusi ir augusi 
Gudelių kaime, Ramygalos 
valsčiuje. Aš su jos brolio sū
numi mokiausi Ramygalos 
progimnazijoje. Sykį nuva
žiavome į Pažaislį. Motina 
Marija mus pasitiko, pavai
šino pyragaičiais ir arbata. 
Dabar aš kartais sakau — kai 
numirsiu, nueisiu į dangų, 
Motina Marija Kaupaitė pasi
tiks mane su pyragaičiais ir 
arbata. Juk mudvi esame 
pažįstamos"... O tas „senas pi
nigėlis" yra 1964 m. išleistas 
lenkų 10 zlotų, ant kurio yra 
šv. Kazimiero tėvo galva-vei-
das. Stasės Martinkienės pra
šymu, E. Valantinienės straip
snio mintis patiksliname. 

&A&. 

Kęstutis Kriščiūnas. 
Kęstutis Kriščiūnas pradėjo 

dirbti First Rate Real Estate 
— nekilnojamų nuosavybių 
pardavimo bendrovėje. Jis gi
męs Lietuvoje, tarnavęs JAV 
kariuomenėje, 1961 m. baigė 
Indiana University, kur įsigijo 
elektros inžinieriaus profesiją. 
Priklauso Lietuvos Vyčių or
ganizacijai, yra 24-tos kuopos 
pirmininkas, be to, jis yra 
Čikagos Jachtų klubo narys. 

K. Kriščiūnas yra „Regis-
tered Professional Engineer" 
ir „Registered Electrical Engi
neer" Illinois valstijoje, 30 me
tų dirbo Undervvriters labora
torijose, Northbrook, IL, vy
resniuoju inžinieriumi elek
tros skyriuje. 

Jis labai gerai pažįsta 
namų konstrukcijas, jų koky
bę, turi didelę patirtį, perkant 
ir parduodant namus, nuomo-
jant butus, juos remontuojant. 
Tad, norintys pirkti ar par
duoti namą, išsinuomoti butą, 
turėtų kreiptis: Kęstutis Kriš
čiūnas, First Rate Real Es
tate, 4545 W. 67th Str., Chica
go, IL 60629, tel. 773-767-
2400. 

Ateitininkų darbo d i enų 
studijų savaitgalis įvyks Dai
navoje rugsėjo 3-6 dienomis. 
Skambinkite Vainiui Aleksai 
tel. 708-442-5869. 

Aj>:.i-ki advokaia .Juozą TavaSkeviiių ..Draugo" laikrašti pnrag.ro per-
sK.i.-vf. j Aiyv.i atvykusi (""ikagos lituanistinės mokyklos mokytoja Viole
ta PakalniCkif-rK' Nuotr A. Zubrickienės ir V. Mažeikaitės 

• Ralzeko l i e t u v i ų kul
tūros muziejui pilnam arba 
P'isei etato reikalingas bib-
!;'>: i'kin inkas. turintis bib-
•: • :• t r - k: n j :"?i!av:mmą ir kphų 
motu darbo patirt Į Skambinti 
773-582-6500. 

• Valerija Aukštikalnis, 
Boston. MA. aukoja $50 Lie
tuvos na*!aifių vaikų gyve
nimą pn'engvinti. Dokojame' 
„Lietuvos Našlaičiu globos" 
komitetas, 2711 West 71 st. 
Str. Chicago, IL 60629. 

Pinirj.ii 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SJrimki Rd., Chicajo, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valinio* pagal susitarimą 

Advokatas Jonai Gfluutis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6147 SJKedsie Avenue 
Chicago, IL 00629 
TeL 773-776-8700 

Toli frrn 34 hr. 888-7766743 
Darbo Tai. nuo 9 v .r. iki 7 v.v. 

Settad. 9 v J. iki 1 v.p.p. 

per TRANSPAK 
' l \ t n'Į.1 ()r I I I ' | M p u i i t . 

D . i r h n v ,1 '> S l , • . , ) , . n . . - I . | 

Tel 1 771 8J8 1050 
• L e g a l i a i d a r ga l ima 

i š r ū p i n t i ..Social secunty" 
K. Šumanas tel . 1-708-720-
2651. sk.) 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninką* 

4636 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Stotai fatvea noo .Draugo*) 
T«L 77S-M44100 

Valandos pagal •uaitarima 

„Draugo" knygynėlyje 
jau gautas ribotas skaičius dr. 
Adolfo Damušio knygų anglų 
kalba „Lithuania Against So-
viet and Nazi Aggression". 
Knygoje autorius pateikia do
kumentuotos naujosios lietu
vių tautos rezistencinės istori
jos faktus nuo pirmosios sovie
tinės okupacijos iki nepri
klausomybės atstatymo. Kny
ga 342 psl., kietais viršeliais 
su aplanku, daug nuotraukų, 
išsamus vardynas. Labai gera 
dovana jaunimui, angliškai 
kalbantiesiems, mokyklų bei 
miestų bibliotekoms. Knygą 
galima užsisakyti ir tiesiai iš 
„Į Laisvę fondo lietuviškai 
kultūrai ugdyti" (atstovas Al
fonsas Pargauskas), 8008 But-
terfield Ln, Orland Park, IL 
606462, tel.708-361-2817. 

Naujai iš le istas Šventas i s 
Raštas jau laukia savo skaity
tojų! Puikiai prel. prof. A. 
Rubšio išverstas, kietais virše
liais įrištas, daugiau kaip 
2,000 puslapių turintis Šv. 
Raštas kainuoja 20 dol. Su 
persiuntimo mokesčiu - 30 
dol. 

fcA? 11 " Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Po skaudžių pergyvenimų džiaugiamės Išlikę gyvi. 

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

gero padarei, tad noriu ir ai 
prisidėti. Aš stengsiuos išlai
kyti lietuvių kalbą, lietu
viškus papročius. Kūčioms 
nebus mėsos ant stalo tarp 
dvylikos valgių, ir šiaudai bus 
tiesiami po staltiese. Tik 
šiaudiniai papuošalai kabo 
ant mūsų kalėdinės eglutės. 
Velykoms marginau margu
čius Yra dar ir kitokių pa
pročių, bet šie mano mėgsta
miausi. Dar kartą — ačiū! 

Tavo draugas Vytas 
Bradūnaa, 

Baltimorės Karaliaus 
Mindaugo lit. m-los 

mokinys („Mūsų Metai") 

l teismą paduotas vėjas 
(Lietuvių liaudies 

mitologija) 

Vieną žmogų, grįžtantį iš 
darbo namo per tiltą, nustūmė 
vėjas ir labai sumušė. Jis 
verkdamas išlipo iš upės, pa
rėjęs namo, papasakojo pačiai 
(žmonai), kad jį vėjas numetęs 
nuo tilto, o už tai eisiąs skųs
tis. Pati draudė, bet žmogus 
jos neklausė. Šiam nuėjus į 
dvarą, teisėjai ir raštininkai iš 
jo pasijuokė ir išvarė, sakyda
mi, kad jis paikiojąs (kvailio-
jąs). Bet vienas raitininkas 
juokais pasakė: 

— Kad gerai sumokėsi, aš 
tau duosiu laiškelį. 

Tas žmogus, užmokėjęs jam, 
nunešė tą laiškelį ir užkabino 
ant kryžiaus, tardamas: 

— Viešpatie, daryk gi man 
bylą su vėju, kuris be reikalo 
stumdo mane. 

Kai atėjo diena, paskirta į 
teismą stoti, tas žmogus pir
miau atvyko, ir iš jo visi dvare 
juokėsi, kad toks negirdėtas 
paikis atsiradęs. 

Tą pačią valandą, kurią 
laiške buvo rašyta stoti vėjui į 
teismą, pakilo baisus viesu
las, ir tuo sykiu žmonės pa
matė, kaip pratėgiu (iškilmin
game vežime) atvažiavo ket
vertu arklių baisus ponas su 
didele galva tarsi puodu, apk-
lastytu (apdėtu) gležiniais lan
kais. Įėjęs į teismą, paklausė: 

— Kur tas žmogus, kursai 
apskundė vėją? 

—AŠ čion, atsiliepė žmogus. 
— Nuo tilto ne aš tave nu

mečiau, bet mano brolis, kuris 
šiandien nuvažiavo svetimon 
šalin į pokylį. Kai jo nėra na
mie, aš į jo vietą atvykstu, ir 
jis man liepė nesibylinėti, bet 
susitaikinti. Už tai te tau pi
nigų maišą. 

Tas žmogus labai pradžiugo, 
o vyriausiasis teisėjas, atėjęs 
pas vėją, tarė: 

— Kam tu kvailiui davei 
tiek daug pinigų? Kad tu man 
būtum pusę davęs, bučiau aš 
tavo pusėn bylą išsprendęs. 

O vejas, matydamas, jog čia 
ne pagal teisybę bylinėjamasi, 
brakšt, teisėjui galvą nusuko 
ir pametęs nuėjo po dvarą pa
sivaikštinėti. 

Einant tam žmogui namo, 
išbėgo priešais raštininkas ir 
prašė, kad dar duotų jam už 
laiško surašymą. O žmogus at
sakė: 

— Palauki, eisiu paklausti 
vėją, ar galiu taip daryti, ar 
ne. 

Raštininkas nudūlino (nu
ėjo) nosį nuleidęs namo, saky
damas: 

— Galą gauki tu su savo 
pinigais ir su vėju! 

Pagalvokite Nr. 7 
atsakymai 

1. Filmų žvaigždė zuikis 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Savo mokslo metais mėg
davau nueiti prie vieno kal
nų ežero. Tai buvo puiki vie
ta. Lygiame kaip veidrodis 
vandens paviršiuje linksmai 
žaidė saulės spinduliai. Gel
mėse narstė ežero gyventojai 
ir džiaugėsi šiltomis vasaros 
dienomis. Pakraščiais, lyg 
sargybiniai išsirikiavusios, 
stovėjo vandens lelijos. Ant 
kranto, nuleidę garbingas 
galvas, snaude seni gluos
niai, žiūrėdami į atsimušusį 
vandenyje savo paveikslą. 
Gaivus skridinejo vėjelis tarp 
laibų jų šakelių, o nendrės ty
liai lingavo pūkuotomis savo 
galvutėmis. Ežeras buvo lyg 
šventas sielos gyvenimas, lyg 
nekalto kūdikio akutės. 

Po daugelio metų aš vėl 
aplankiau savo mėgstamąją 
vietą. 

Ir pasibaisėdamas žiūrėjau, 
kas pasidarė iŠ mano mielo 
ežero. Tik gei.-vai žalios var
lių pelkės! Jų vanduo tamsus 
ir nešvarus. Gelmės uždeng
tos samanoms ir žole, o už
nuodytas ora? liudijo, kad jų 
viduryje pilna bjauriausių pu
vėsių. Išpūstomis akimis var
lės lipo iš dumblo ir vertė 
praeivį nusigręžti nuo tokio 
reginio; baisūs ropliai šoki
nėjo į tirštą vandenį ir nėrėsi 
į žalią dumblą. 

Man pasidarė skaudu! Tai 
buvo puikus mano jaunystės 
ežeras! 

Kiekvieno jaunuolio siela 
yra dar puikesnis ir skaistes
nis kalnų ežeras. 

Bet kaip dažnai jis pavirsta 
dvokiančiomis pelkėmis! 

T.Toth 

VAIDINIMAS „ŽIBUTĖS 
LAIMĖ" 

Vaidinimas .Žibutės laimė" 
įvyko 1998.1 18 Vinco Krėvės 
lituanistinėje mokykloje. Bu
vo vaizduojama mergaitė Ži
butė, kuri stengėsi surasti sa
vo laimę. Ji atsiduria kara
liaus pilyje ir pamato daug 
linksmų žmonių, bet savo lai
mę suranda maitindama 
vargšus. Aš vaidinau laimin
gą mergaitę. Man vaidinimas 
patiko, nes kai suteiki 
džiaugsmo kitiems, tas 

piešė 
dail. J. Paukštienė 

džiaugsmas tau grįžta atgal. 
Rima Šeštokaitė 

Philadelphijos Vinco Krėvės. 
lit. m-los mokinė 

(,3itutė") 
TREMTIES MINĖJIMAS 

• Jau daugel metų praėjo 
O, rodos, praėjo nedaug. 
Kiek daug jau gėlių 

nužydėjo, 
Kiek visko matei, o dangau! 

Šiandieną visi mes 
liūdėjom, 

Liūdėjo ir žydras dangus, 
Kaip ir mes, jis ašaras liejo, 
Pūtė vėjas, žvarbus ir 

stiprus. 

Kvepėjo alyvom aplinkui... 
Tas kvapas toks tirštas, 

alsus. 
O Dieve, mūs maldą 

priimki, 
Atėjom pasimelst už visus. 

Už tuos, kurie buvo, išėjo, 
Už tuos, kurie liko gyvi. 
Už tuos, kur daug iškentėjo. 
Atskįrti nuo tėvynės, 

tremty. 
Aldona Markauskaitė 

9 klasės mokinė. Šėta, 
Kėdainių r. 

P. S. 1940 m. liepos mėnesį 
įvyko „rinkimai", kurie buvo 
surengti okupantų įsakymu. 
Neva lietuviai patys prašo 
okupacijos. Mažai žmonių 
balsavo, o tie, kurie balsavo, 
metė šiukšles į urnas. Jauni
mas turi žinoti, kad tai buvo 
žiaurus melas, paskelbtas to 
laiko pasauliui. Mažai kas pa
tikėjo, bet labai daug nuo to 
mūsų žmonių nukentėjo. 

Redaktorius 

LAIŠKAS KARALIUI 
MINDAUGUI 

Ačiū tau, kad tiek daug ge
ro padarei Lietuvai. Tu labai 
padėjai, kai ją suvienijai. Bu
vo galima nugalėti visus prie
šus, kai lietuviai dirbo ir ko
vojo kartu. 

Ačiū tu, Mindaugai, kad bu
vai pirmas apkrikštytas. Kai 
tu apsikrikštijai, kryžiuo
čiams nebuvo reikalo pulti 
Lietuvą. Tu tada tapai kara
liumi. 

Mindaugai, tu tiek daug 

Bugs Bunny turi po 4 pirštus. 
2. Rusijos caras Aleksandras 
II (1818-1881) buvo uždraudęs 
Lietuvai spaudą. Jį nužudė 
lietuvis 1881.III.1 (L.E. 1-96 ir 
26-163). 3 . Didžiausią Lietu
voje miškas vadinasi „Daina
vos giria". Ji yra tarp Druski
ninkų ir Varėnos („Spindulio" 
žemėlapis, Lietuva, 1996). 4 . 
Dvišakės šakės. 5. Batai. 6. 
Duona už auksą brangesnė. 7. 
1-auga, 2-daigas, 3-auka, 4-
saulė, 5-mėnuo. 8. Teisingai, 
pemza yra sudaryta iš lavos. 
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PAGALVOKITE Nr. 8 

L Kurį žodį Šv. Raštas 
dažniau mini: skydą (Shield), 
kardą (sword) ar ietį (speaf, 
javelin, lance)? 2 . Kuriuo var
du yra vadinama orkestro di
rigento Jazdelė"? 3 . Para
šykite tris lietuviškus žodžius, 
kurie galininko linksnyje turi 
po tris nosines raides, ir 
parašykite bent vieną žodį, 
kuris turi keturias nosines. 
Atsiuntė k u n . dr. E. Gerul i s . 
4. Du kartu gimsta, vieną 
kartą miršta. 5. du kerdžiai' 
tūkstantį avių gano. 6. 
(Brėžinėliai) Dešinėje ir 
apačioje yra duotos skaičių, 
kuriuos reikia įrašyti į len
telės vidurį, sumos. Skaičių 
sumas sudaro skaitmenys nuo 
1 iki 30. Kairėje nurodytas ei
lutės skaičių sumas suda
rančių skaitmenų kiekis, 
viršuje — stulpelių. Pirmame 
rate rasite paaiškinimą apie 
vienaženklius skaičius (nuo 1 
iki 9), antrame — apie 
skaičius nuo 10 iki 19, 
trečiame — apie skaičius nuo 
20 iki 30. Skaičius 30 yra savo 
vietoje. Sudarė V.G. Pridėtas 
antras brėžinėlis neturi nieko 
bendro su pirmuoju, tik paro
dytas sprendimo pavyzdys. 7. 
Žemiau parašytame trumpa
m e angliškame sakinyje yra 
pasislėpusi viena JAV valsti
ja. Reikės ją rasti: „My Victory 
was a Poregone Conclusion". 
8 . Kaip yra vadinamas pa
veldėtos socialinės klasės Indi
joje? 

— Seneli, ar šventieji baž
nyčioje naktimis pasišneka? 

— Ne, Juozuli, jie tik mel
džiasi. 

— O Marįja ar verkia nakti
mis viena bažnyčioje? 

— Verkia, vaikeli, kraujo 
ašarom verkia. 

— Tai kodėl rytais tų kraujo 
pėdsakų nė ženklo nematyti? 

— Rytais kraujas į rožes pa
virsta. 

L e o n a r d a s G u t a u s k a s 
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