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Skaitomas nuosprendis 
Sausio 13-sios 

perversmininkų byloje 
Vilnius, rugpjūčio 23 d. 

(BNS) — Vilniaus apygardos 
teisme antradienį jau buvo 
perskaityta beveik pusė nuos
prendžio 1991 metų sausio 13-
sios byloje. 

Nuosprendis surašytas 248 
lapuose, ir per pirmadienį bei 
antradieni perskaityta apie 
šimtas lapų. Vilniaus apygar
dos teismo pirmininko pa
tarėja Sigita Vainauskienė 
sakė, kad greičiausiai nuos
prendis bus baigtas skaityti 
ketvirtadieni. Su pertrauko
mis nuosprendis skaitomas 
nuo 9 valandos ryto iki pava
kario. 

Klausyti nuosprendžio at
vyko penki iš šešių teisiamų
jų. Stanislovas Mickevičius 
per advokatą pranešė negalįs 
dalyvauti posėdžiuose. Antra
dienį Mykolas Burokevičius ir 
Juozas Jermalavičius nuos
prendžio klausėsi stovėdami, 
kiti teisiamieji sėdėjo. 

Antradienį teismas skaitė 
nuosprendžio dalį dėl proso
vietinių jėgų inspiruotų strei
kų 1991 metų sausį bei drau
govių kūrimo ir jos veiklos. 
Pasak teismo, 1991 .m. Lietu
vos gamyklose bei įmonėse 
streikų organizatoriais buvo 
partiniai aktyvistai. Streikais 
buvo ketinama sukelti su
maištį Lietuvoje ir taip pade
monstruoti Lietuvos valdžios 
bejėgiškumą. 

Nuosprendyje draugovių 
veikla įvertinta kaip antival
stybinė. Draugoves LKP/ 
TSKP panaudojo savo tiks
lams, agituodama padėti už
imti svarbius pastatus. 

14 žmonių žuvo ir šimtai 

sužeista per sovietų armijos, 
KGB ir komunistų partijos 
mėginimą užgrobti valdžią 
Lietuvoje 1991 metų sausį. 

Griežtas nuosprendis 
mestų šešėli Lietuvos ir 

Rusijos santykiams 

Griežtos bausmės Vilniuje 
teisiamiesiems 1991 metų 
sausio 13-sios sąmokslinin
kams galėtų pagadinti gerus 
dvišalius Lietuvos ir Rusijos 
santykius, perspėjo diploma
tas. 

Sausio 13-sios bylos ir kitus 
reikalus antradienį UR mini
sterijoje apsvarstė Rusijos am
basados Vilniuje ministras 
patarėjas Valerij Poliakov ir 
Lietuvos URM Politikos de
partamento laikinasis direkto
rius Audrius Brūzga. 

Pasak vieno susitikime daly
vavusių Lietuvos diplomatų, 
Rusijos ambasados ne itin 
griežtai pastebėjo, kad kai ku
rie Rusijos politikai akylai 
stebi teismo procesą ir „yra 
susirūpinę", jog-griežtos baus
mės teisiamiesiems gali pa
bloginti dvišalius santykius. 

Pasak Lietuvos diplomato, 
Lietuvos nuostata šiuo atveju 
nekintanti — teismai Lietuvo
je yra nepriklausomi nuo jo
kių valdžios institucijų. 

Pasak URM atstovo, tokie 
pokalbiai su Rusijos diploma
tais rengiami pastoviai, ir šio 
susitikimo pretekstu nebuvo 
Vilniaus teismo pradėtas 
skelbti nuosprendis 1991 sau
sio perversmo aktyviausių da
lyvių byloje. 

Rusijos politikas apskundė 
Lietuvą Europos Tarybai 

Maskva, rugpjūčio 24 d. 
(BNS) — Rusijos Valstybės 
Dūmos delegacijos Europos 
Tarybos Parlamentinėje 
Asamblėjoje (ETPA) vadovas 
Sergej Glotov apskundė 
ETPA pirmininkui Lietuvos 
valdžią dėl baigto buvusių so
vietų komunistų partijos 
funkcionierių, apkaltintų ren
gus 1991 metų sausio pučą, 
teismo. 

„Kai kurie politiniai veiks
mai, pastaruoju metu vykę 
Vilniuje, rodo, kad Lietuvos 
teismai faktiškai tapo kitų po
litinių pažiūrų slopinimo 
įrankiu", teigia S. Glotov laiš
ke ETPA pirmininkui lordui 
Russel Johnston. 

Vilnius, rugpjūčio 24 d. 
(BNS) — Premjeras Rolandas 
Paksas išreiškė pasitenkini
mą, suartėjus nuostatoms Lie
tuvos vyriausybės ir JAV ben
drovės „Williams Internatio
nal" derybose dėl investicijų į 
Lietuvos naftos ūkį. 

Pirmadienį nusiųstame laiš
ke „Williams International" 
prezidentui John Bumgamer 
Lietuvos premjeras taip pat 
pareiškė įsitikinimą, kad vy
riausybės ir „Williams" sutar
tys bus pasirašytos rugpjūčio 
31 dieną. 

„Vyriausybės vadovas pra
nešė, kokių priemonių imtasi, 
kad sandoris būtų greičiau 
baigtas ir būtų pagerinta susi
vienijimo „Mažeikių naftos" 
finansinė padėtis", pranešė 

Prezidentas pritaria valstybės 
biudžeto mažinimui 

Rugpjūčio 24 dieną Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai dalyvavo Baltijos kelio 10-medo paminėjime. Nuo 
Vilniaus iki Talino pakelėse susikibė rankomis trijų Baltijos valstybių gyventojai pasmerkė 1939 metais 
rugpjūčio 23 d. pasirašytą Molotovo-Ribbentropo paktą, vėl uftdege laisves laužus. 

Nuotr.: Baltijos kelio paminėjimas prie Šilų gyvenvietes, 105-ajame kelio „Vilnius-Panevėžys* kilometre. 
(Elta; 

Lietuva raginama nesitraukti iš 
NVS rinkos 

Vilnius, rugjūčio 24 d. 
<BNS) — Lietuvos ambasado
rius Rusijoje Romualdas Ko-
zyrovičius ragina Lietuvos ga
mintojus nepasitraukti iš Ru
sijos ir kitų Nepriklausomų 
valstybių sandraugos (NVS) 
valstybių rinkos. 

„Nors Rusija šiuo metu yra 
nemoki, tačiau Vakarų įmo
nės jos rinkos nepaliko. Jos 
tik sumažino veiklos apimtis 
ir laukia pagerėjimo, o Lietu
vos verslininkai išsigando ir 
nutraukia kontaktus", sakė 
ambasadorius antradienį Lie
tuvos pramoninkų konfedera
cijos posėdyje Vilniuje. 

Jo nuomone, tokie Lietuvos 
verslininkų ir įmonių veiks
mai yra ne visiškai teisingi, 
nes Rusija gauna užsienio pa
galbos, ir kai kurios jos ūkio 
šakos atsigauna. 

Be to, ne visa Rusija yra ne-

S. Glotov nuomone, Europos 
Taryba turi imtis „kuo ener
gingiausių priemonių, kad 
nebūtų paskelbti griežti nuo
sprendžiai" kaltinamiesiems, 
kurių dauguma — pagyvenę 
žmonės. 

Prokuroras pareikalavo, kad 
teismas nuteistų M. Buroke
vičių 15 metų kalėti, J. Jer-
malavičių — 12 metų, o jų 
keturis bendrininkus — nuo 4 
iki 7 metų laisvės atėmimo. 

Prieš kelias dienas S. Glotov 
nusiuntė ETPA vadovui skun
dą dėl Taline gyvenančių Ru
sijos piliečių lyderio Oleg Mo-
rozov suėmimo ir jo bado 
streiko. . 

Nenumato kliūčių dėl „Mažeikių 
naftos" sandėrio 

moki — pavyzdžiui, Maskva 
ir jos sritis yra mokios ir nori 
dirbti su Lietuva. Tokių tikslų 
turi ir Jaroslavlio regionas, 
Oriolo sritis, nemažai didelių 
miestų. 

Pasak R. Kozyrovičiaus, iš 
89 Rusijos regionų, kurie turi 
savo atstovybes Maskvoje, 
apie 10 yra mokus, ir reikia 
išnaudoti visas galimybes pre
kybai su jais plėtoti. 

Spalio 5-7 dienomis Maskvo
je rengiama didelė lietuviškų 
prekių paroda „Siūlo Lietu
va", kurioje dalyvaus apie 50-
70 gamintojų. 

Maskvos miestas ir sritis su 
20 mln. gyventojų yra didelis 
kąsnis Lietuvos eksportui, ir 
parodos galimybes būsimiems 
kontaktams būtina išnaudoti", 
teigė ambasadorius. 

Vis dėlto, be atsiskaitymo 

Saugumas reikalingas ir 
žmonėms, ir investuotojams 

Ckio ministerijos atstovas 
spaudai Jonas Bunstrubas. 

Rugpjūčio 15 dieą Ūkio mi
nistras gavo „William8 Inter
national" laišką, kuriame pri
tarta Lietuvos pasiūlymams 
dėl tolimesnių derybų sąlygų. 

JAV bendrovė neprieštara
vo galimiems pasikeitimams 
„Mažeikių naftos" kapitalo 
struktūroje, tam tikrą akcijų 
dalį skiriant susivienijimą fi
nansuosiantiems bankams. 

Amerikiečiai pritarė, kad 
vyriausybės „Williams" pas
kolos „Mažeikių naftai" būtų 
suteiktos vienodomis sąlygo
mis. 

„Williams" taip pat sutik^ iš 
naujo įvertinti anksčiau nu
matytas „Mažeikių naftos" 
valdymo sutarties sąlygas. 

Vilnius, rugpjūčio 24 d. 
(Elta) — Saugumo jausmas 
reikalingas ir Lietuvos žmo
nėms, ir į valstybę ateina-
tiems investuotojams, pažy
mėjo Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, susitikęs 
su pirmą kartą į Lietuvą atvy
kusiu JAV Kongreso nariu 
Lloyd Doggett. 

Pokalbio dalyviai teigiamai 
vertino „Williams Interna
tional" pasirengimą investuoti 
ir dirbti Lietuvoje. „Tai JAV 
vyriausybės remiamas mūsų 
strateginis partneris", pažy
mėjo V. Landsbergis. Jis pri
dūrė, jog šios firmos atėjimas 
— tai žingsnis į antrąjį išsi
laisvinimo etapą. 

Pokalbio metu svečias daug 
dėmesio skyrė Lietuvos integ
racijai į europines ir transat
lantines struktūras. V. Lands-

* Dėl apgailėtino Pri
sikėlimo bažnyčios Kaune 
finansavimo šios šventovės at
statymo komiteto kreipėsi į 
Kauno miesto valdybą bei 
merą Henriką Tamulį. Komi
teto kreipimesi dar kartą 
prašoma šiems metams suras
ti bažnyčios bokšto mūrui su
tvirtinti bent minimalią 
125,000 litų sumą. „Kai mies
to biudžete trūksta dešimčių 
milijonų litų, jo neišgelbės ši 
menka suma, bet užtat nuo 
suirimo bus išgelbėtas vienas 
svarbiausių Lietuvos pamin
klų — Nepriklausomybės sim
bolis", sakoma kreipimesi. 

bergi§ pranešė, jog Lietuva 
tikisi šių metų pabaigoje būti 
pakviesta pradėti derybas dėl 
narystės Europos Sąjungoje. 
Seimo vadovas taip pat kal
bėjo ir apie problemas, susiju
sias su Ignalinos atominės 
elektrinės ateitimi. V. Lands
bergis sakė tikįs, jog ši proble
ma, kurios sprendimas kartu 
su ES jau. ryškėja, netaps 
kliūtimi Lietuvai pradėti dery
bas. L. Doggett sakė kelyje į 
Europos Sąjungą matąs Lietu-

problemų, prekiauti su Rusija 
trukdo muitų ir prekių kainų 
kliūtys. Pasak R. Kozyrovi
čiaus, lietuviškos prekės Rusi
jos rinkoje dar negali konku
ruoti su vakarietiškomis, nes 
jos yra brangesnės. 

Alytaus šaldytuvų gamyk
los „Snaigė" prezidentas An
tanas Andriulionis įžvelgė 
pigių Rusijos prekių grėsmę 
Lietuvai. „Jei nebus pakeista 
muitų politika, Lietuvos pra
monė bus sunaikinta per pus
metį", sakė „Snaigės" vado
vas. Jo teigimu, Lietuva pi
gias Rusijos prekes įsileidžia 
be muitų, kurioms pati Rusija 
muitus taiko. Pavyzdžiui, šal
dytuvai iš NVS valstybių įve
žami be muitų, o Lietuvai už 
juos reikia mokėti 35 proc. 
muitų. * 

Tokį pavojų Lietuvos gamin
tojams kelia ir pigi santechni
ka, keramika, alkoholis, dega
lai, kitos prekės. 

vos pranašumus prieš Bulga
riją bei Rumuniją, pažymėjo 
Seimo pirmininko atstovė 
spaudai Loreta Zakarevičienė. 

J svečio klausimą apie įvy
kių Baltarusijos raidą V. 
Landsbergis sakė, jog šios kai
myninės valstybės ateitis 
smarkiai priklauso nuo Va
karų valstybių nuostatos. 

Pokalbio metu svečias prisi
minė V. Landsbergio vizitą ir 
pasirodymą šių metų pavasarį 
Vašingtono Kongreso bibliote
koje, kur Seimo pirmininkas 
koncerte atliko M. K. Čiur
lionio kūrinius. 

Vilnius, rugpjūčio 23 d. 
(Elta) — Pirmadienio rytą 
premjeras Rolandas Paksas, 
finansų ir ūkio ministrai išsa
miai supažindino prezidentą 
Valdą Adamkų su projektu 
mažinti šių metų valstybės 
biudžeto išlaidas 551 milijonu 
litų. Valstybės vadovas tam 
pritarė. Pokalbyje dalyvavęs 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis irgi buvo už biu
džeto mažinimą. 

„Prezidentas liko patenkin
tas vyriausybės pastangomis 
mažinti valstybės biudžeto iš
laidas atsižvelgiant į gyvento
jų socialinius poreikius, kad 
jie kuo mažiau nukentėtų", 
pasakojo prezidento patarėjas 
Darius Kuolys. Jo teigimu, pa
sitarime pripažinta, kad šis 
biudžeto mažinimas yra nu
lemtas objektyvios būtinybės. 
Pasitarime pažymėta, kad mo
kesčių administravimas šie
met pagerėjęs, taigi ne dėl 
šiandieninės vyriausybės veik
los problemų reikia mažinti 
biudžetą. „Jis buvo nerealiai 
suplanuotas — prezidentas 
apie tai buvo informuotas dar 
prieš biudžetą svarstant ir 
priimant Seime, nes preziden
to iniciatyva buvo atlikta biu
džeto projekto ekspertizė. Jie 
prognozavo, kad 0.5 milijardo 

biudžeto pajamos ir išlaidos 
yra nerealios. Prezidentas įs
pėjo tuometinę Gedimino Vag
noriaus vyriausybę, kad biu
džeto projektas per daug opti
mistinis", sake D. Kuolys. 

„Mes žinome, kad Seime yra 
įvairių nuomonių dėl biu
džeto mažinimo. Tai tik skati
na siekti gero rezultato. Ti
kiuosi, kad Seimas pritars 
mūsų siūlomiems . pakeiti
mams", po beveik dvi valan
das prezidentūroje vykusio po
kalbio sakė R. Paksas. 

Jis patvirtino, kad jeigu 
Seimas nepritartų vyriausy
bės siūlymui mažinti biudže
tą, ministrų kabineto atsista
tydinimas „galėtų būti logiš
kas žingsnis". R. Paksas sakė, 
kad šiemet į biudžetą nesu
rinkta apie 700 mln. Lt. 

Praėjusią savaitę Seimo 
Biudžeto ir finansų pirmi
ninkė Elvyra Kunevičienė pa
reiškė, kad nėra reikalo per
žiūrėti šių metų biudžeto, nes 
jį galima įvykdyti pagerinus 
mokesčių administravimą ir 
panaudojus vyriausybės rezer
vus. 

Savo ruožtu finansų minist
ras aiškino, jog neįmanoma 
surinkti tiek mokesčių, kad 
nereikėtų keisti šių metų biu
džeto. 

Lietuvoje tebegalioja 1940 metų 
žemės nacionalizacijos 

deklaracija 
Vilnius, rugpjūčio 24 d. 

(BNS) — Nuosavybės grą
žinimo praktika rodo, kad Lie-

Vaikai iš Černobylio aplankė 
prezidentą 

Vilnius, rugpjūčio 24 d. 
(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus antradienį priėmė 
Lietuvoje poilsiaujančius vai
kus iš Černobylio. 

Kaip pranešė prezidentūra, 
pas Lietuvos vadovą apsilankė 
11 neįgaliųjų vaikų ir jų moti
nos, kurios drauge su vaikais 
ilsisi „Šilelio" sanatorijoje 
Anykščiuose. 

Prezidentas padėkojo Vil
niaus arkivyskupijos kunigų 
seminarijos rektoriui kunigui 
Hans Friedrich Fischer, kurio 
sumanymu bei pastangomis 
Lietuvoje jau nebe pirmus me
tus vieši vaikai iš Ukrainos re
giono, kuris 1986 metais nu
kentėjo nuo atominės katast
rofos. 

Prezidentas vaikams ir jų 
motinoms palinkėjo sveikatos, 

taip pat pažymėjo esąs sudo
mintas tuo, kad vaikai Lietu
voje kuo geriau pailsėtų ir pa
sigydytų. Lietuvos vadovas sa
kė manąs, kad Lietuvoje galė
tų ilsėtis ir daugiau vaikų iš 
Černobylio. Prezidentas sve
čiams padovanojo po suvenyri
nį rašiklį. 

Praėjusio dešimtmečio vidu
ryje Černobylio atominės elek
trinės ketvirtame energetinia
me bloke nugriaudėjęs sprogi
mas, specialistų nuomone, pri
lygo dešimčiai Hirosimos bom
bų. Sprogus reaktoriui, į at
mosferą buvo išmestas milži
niškas kiekis garais ir laše
liais virtusio atominio kuro. 
Dėl avarijos sukeltos radiaci
jos tame ir aplinkiniuose re
gionuose padaugėjo sunkiomis 
ligomis sergančių žmonių, 
gimė daug neįgalių vaikų. 

tuvoje tebegalioja sovietinės 
okupacijos pradžioje priimti 
įstatymai, teigia Seimo narys 
demokratas Saulius Pečeliū
nas. 

Antradienį spaudos konfe
rencijoje jis teigė, jog daugėja 
atvejų, kai vyriausybinės in
stitucijos ir teismai atmeta 
nuosavybės grąžinimo bylas, 
faktiškai remdamiesi 1940 
metų liepos 22 dieną Liaudies 
seimo priimta deklaracija dėl 
žemės nacionalizavimo. 

Seimo narys pateikė žurna
listams kelių dokumentų ko
pijas, kurie, anot S. Pečeliū
no, rodo Lietuvos pareigūnų 
„mąstymo iškrypimus". 

Parlamentaro pateiktame 
Vilniaus apygardos teismo ci
vilinių bylų kolegijos nutar
ties nuoraše esama klaidų, 
pvz., nurodoma, kad naciona
lizavimo aktas buvo priimtas 
1940 m. liepos 21 dieną. 
Kaip žinia, ta dieną Liaudies 
seimas priėmė Lietuvos įsto
jimo į SSRS deklaraciją, o dėl 
nacionalizacijos buvo nuspręs
ta vėliau. 

Teismo kolegijos nutartimi 
atmetamas apeliacinis skun
das byloje dėl žemes sklypo 
grąžinimo. Kaip vienas argu
mentų atmesti skundą doku
mente nurodoma, kad ieškovo 

motinos valdytas žemės skly
pas buvo nacionalizuotas 1940 
metais. 

Kitame paskelbtame doku
mente dėstoma vyriausybės 
nuomonė dėl vienos pilietės 
pareiškimo prieš Lietuvos Re
spubliką Europos Žmogaus 
teisių teismui (EŽTT). 

Jame vyriausybės atstovas 
EŽTT, teisingumo viceminis
tras Gintaras Švedas teigia, 
kad nacionalizacija Lietuvoje 
buvo įvykdyta 1940 metų 
birželio 15 dieną. Kaip žino
ma, ši data simbolizuoja Lie
tuvos okupacijos pradžią. 

Žurnalistams išplatinta ir 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos 
komiteto (TTK) pirmininkės 
Gražinos Imbrasienės pažy
ma, jog pagal Seimo priimtus 
įstatymus, nuo 1998 metų 
pradžios skelbiami negalio
jančiais visi iki 1990 metų 
kovo 11 d. priimti įstatymai, 
išskyrus tuos, kurie laikinai 
pratęsti specialiais atskirais 
įstatymais. 

TTK pirmininkė pabrėžia, 
kad pagal Konstituciją šis Sei
mo komitetas kištis į teismų 
veiklą negali. 

1990 metų nepriklausomy
bės akto signataro S. Peče
liūno nuomone, toks atsaky
mas liudija Seimo bejėgišku
mą prieš teismus, kurie prii
ma sprendimus remdamiesi 
neturinčiais galios teises ak
tais. 

* Susisiekimo ministeri
j a yra pateikusi vyriausy
bei nutarimo projektą, kuria
me siūloma pašto paslaugų 
įkainius padidinti maždaug 
trečdaliu. Kaip sakė ministeri
jos Ryšių departamento direk
torius Jonas Ūsas. priėmus šį 
nutarimą, paprasto laiško 
siuntimas (iki 20 gramų) pa
brangs nuo 70 centų iki vieno 
lito, o laiško, sveriančio nuo 
20 iki 100 gramų — nuo 1 lito 
10 centų iki 1 lito 40 centų. 
Atvirukų ir atvirlaiškių siun

timas kainuotų 80 centų vietoj 
60 centų. Spaudinių persiunti
mas iki 20 g kainuotų 1 Lt vie
toj 70 centų, o spaudiniu sve
riančių nuo 20 iki 100 g per
siuntimas pabrangs nuo 85 
centų iki 1 Lt 40 centų. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 25 d.: Šv. Liudvi

kas. Š\ Juozapas Calasanz. Didirė. 
Liucile. Mangaiias. Mangaile. Pat
ricija 

Rujrpūčio 26 d.: Adciina. Alek
sandras, Alpnte.Gailius. Gailute. 
Vai man tas. Zefnnas 

i 
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S5E SKAUTYBĖS 
KELIAS 

rOoi>^ Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

„LITUANIC A 50" — SUTRENKS 
PROPELERIAI GALINGAI 

Ačiū visiems 23-ms prieš 
mane buvusiems „Lituanicos" 
tunto tuntininkams. 

Asmeniškas ačiū v.s. fil. Si
gitui Miknaičiui, mano vado
vui skautų vyčių būrelyje. 
1986 m. ne tik daviau skauto 
vyčio įžodį, bet ir supratau 
skautavimo reikšmę mano gy
venime. 

Nuoširdžiai dėkoju mano da
bartinei vadijai, ypač v.s. fil. 
R. Rupinskui, J. Variakojui, 
G. Matučiui ir A. Luneckui. 
Jie visi man padeda kada tik 
prašau. Ačiū draugininkams 
ir laivų vadams — V. Lietuv
ninkui, R. Putriui, P. Joku-
bauskui, R.Česui ir A. Rimei
kai. Jie kas savaitę sąžiningai 
atlieka savo pareigas sueigose 
ir iškylose. 

„Lituanicos" skautų tunto 
vardu nuoširdžiai dėkoju mū
sų rėmėjams, tėvams ir Kaziu
ko mugių talkininkams — P. 
Baužiui, L. Ramanauskui, A. 
Levanui, V. Vijeikiui, R. Povi
laičiui, R. Daukienei, J. Tamu-
laičiui, A. Jarūnui, A. Pau-
žuoliui, A. Putriui, R. Paraki-
ninkui, R. Česui, K Kreivėnui 
ir daugeliui kitų. Šiais mūsų 
jubiliejiniais metais mūsų 
darbą su jaunimu parėmė Lie
tuvių fondas, BALFAs su pir
mininke Marija Rudiene ir. 
dosnus mecenatas, pastatęs 
krepšiniui aikštę Rako stovyk
lavietėje. Ačiū dienračiui 
„Draugui" ir „Skautybės kelio" 
redaktorei sesei Irenai Regie-
nei, visada matančiai mūsų 
darbą. 

Su dėkingumu prisimename 
„Lituanicos" tunto narius ne
seniai iškeliavusius į Amži
nąją Skiltį: 

a.a. Leopoldą Kupcikevičių, 
„Lituanicos" t-ką 1974-1976 
m., Kaziuko mugių darbuo
toją; 

„a.a. Arą Rimavičių, jūrų 
skautų vadovą, kurio nete
kome taip anksti ir netikėtai, 
bet kuris paliko mums savo 
puikų pavyzdį; 

a.a. Joną Paronį, l i tuani
cos" t-ką 1967-1969 m., kuris 
su mumis kartu planavo ir 
ruošėsi švęsti „Lituanica 50" 
šventę. 

Švęsti šį 50 m. jubiliejų 
turėsime tik vieną progą. Š.m. 
spalio 2 d. Willowbrook Ball-
room vyks „Lituanicos" 50-čio 
pokylis „Sutrenks propeleriai 
galingai". Ilgos programos ir 
daug kalbėtojų nebus. Bus 
ypatinga proga visiems — jau
niems ir vyresniems kartu 
pabūti, prisiminti savo būrelį, 
skiltis, laivus ir draugoves, 

ps. fil. Ričardas Chiapetta, 24-sis 
Čikagos „Lituanicos" skautų ir jurų 
skautų tunto tuntininkas. 

Rugpjūčio 25 d. 1949 metais 
įvyko ^Žalgirio" (vėliau ..Litua
nicos") tunto steigiamoji suei
ga. Šiandien — 1999 m. rug
pjūčio 25 d. „Lituanica" šven
čia auksinį jubiliejų. 

Sveikinu „Lituanicos"' tuntą 
pasiekusį šį ypatingą gimta
dienį. Rašau ne tik sveikini
mą, bet ir labai daug AČIŪ, ir 
vieną svarbų kvietimą. 

Skautiškas ačiū mūsų tunto 
steigėjams — be jų nebūtų 
šios šventės. 

Pradedu su padėka Liūtui 
"Cfiniui — pirmam „Žalgirio" 

tunto tuntininkui: jis sušaukė 
steigiamąją skautų sueigą „Či
kagoje 1948 metais. Liūto Gri
niaus vadijos nariams — psl. 
A. Zailskui. kun. J. Vaišniui, 
SJ, sv. A. Orentui. sv. vsl. G. 
Vėžiui. Žinau, kaip svarbi yra 
geros vadijos pagalba vado
vaujant tuntui. 

s. Broniui Gurenui — antra
jam tuntininkui. Jo kadenci
joje 1951 m. ..Žalgirio" vardas 
buvo pakeistas į „Lituanica". 
1964 m.. B. Gurenui vadovau
jant, buvo įsteigta ..Prezidento 
Smetonos" jūrų budžių įgula 
mūsų tunto ribose. Ačiū E. Ja-
siukaičiui — pirmam jūrų 
skautų „Kapitono M. Kukučio" 
laivo vadui. Taip buvo pradėta 
jūrų skautų ilga ir labai įdomi 
istorija „Lituanicos" tunte. 

Broliai oro skautai — dėko
kime Rimantui Penčylai. kuris 
1953 m. įsteigė pirmąją lietu
vių oro skiltį Amerikoje. 

Ačiū broliui Romui Fabijo
nui sukvietusiam skautus vy
čius į steigiamąją sueigą 1949 
m. 

Negaliu išvardinti visų 200 
draugininkų, kurie ..Lituani
cos" tunte dirbo per šiuos 50 
metų. Jums visiems AČIŪ! 

Skautų vadovai 1999 m. iškilmingoje sueigoje Zervynuose. I eil. pirmoji iš kaire* 
pažįstama Čikagos skautams ir skautėms. 

s. Onutė Šarakauskaitė, 

DĖKOJAME UŽ PIRMĄ STOVYKLA 
ZERVYNUOSE 

Miela Laima, Česlovai ir visi 
broliai ir sesės, kurie 1989 m. 
organizavo skautų stovyklą 
Lietuvoje — Zervynuose. 

Nuoširdžiausi sveikinimai iš 
dešimtos Pietų Lietuvos kraš
to stovyklos, skirtos paminėti 
jūsų pirmąją po atkuriamojo 
skautų suvažiavimo stovyklą 
Zervynuose. Mes, norėdami 
pagerbti ir prisiminti jūsų pir
mąją grupę Zervynuose, siun
čiame padėkos laiškelį. Dėko
jame už pirmąją stovyklą, už 
visų jūsų meilę ir rūpestį or
ganizuojant draugininkų sto
vyklą — kursus ir mokymą. 
Ta proga paminėta liepos 7 
dieną 3 vai. p.p. iškilminga 
sueiga. Paminėjome 10-metį. 
Buvo susirinkę 340 skautų ir 
34 vadovai. Leidome aitvarus, 
pasakojome apie Laimą, Čes
lovą, Ramanauską, Stefą, Dil
bą ir kitus. Jūsų pasėta sėkla 
sudygo ir duoda jau dešim
teriopą derlių. Ačiū už tas pir
mąsias skautavimo pamokas 
mūsų vadovams, ačiū už ma
terialinę pagalbą per dešimt
metį, ačiū už draugystę ir mei
lę įskiepytą broliškose ir sese
riškose širdyse. 

Stovykla praėjo smagiai. Šį 
kartą stovyklavome maždaug 
4 km nuo Zervynų, nes Dzūki
jos nacionalinis parkas nedavė 
leidimo mūsų stovyklautoje 
vietoje. Taigf Trakiškiuose 
praleidome 10 dienų. Stovyk
lavo skautai iš 14-kos vienetų. 
Iš pirmosios Zervynų stovyk-

pažiurėti „Lituanicos" tunto 
nuotraukas (atneškite ir savo 
— sugrąžinsime), smagiai pa
dainuoti, pasivaišinti ir pa
šokti. Svarbiausia — pasi
džiaugti „Lituanicos" tunto — 
mūsų visų 50-ies metų darbu 
ir draugyste. 

Užsisakyti vietas prašome 
skambinti Ričardui ar Taiydai 
Chiapettai (708-839-4438) iki 
rugsėjo 18 d. Kviečiame ir lau
kiame. 

Budėkime ir Gero Vėjo! 
ps. fil. Ričardas Chiapetta 

lituanicos" t. tuntininkas 
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los buvo trys asmenys — Aš — 
s. Onutė Šarakauskaitė, s. Vi
lija Rušinskaitė ir brolis vytis 
Juozas Žemaitis. Aplankyti 
atvažiavo Vilijos sesuo Vida 
Vabalienė (kuri irgi buvo ano
je stovykloje). 

Su meile ir pagarba, 
s. Onutė Šarakauskaitė 

„LTrUANICOS" TUNTO 
JUBILIEJUS 

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

Skautininke Onutė Šarakauskaitė stovykloje 

MIŠKO BROLIŲ ŽYGIS 

Miško broliai, įveikę dviejų 
dienų žygį palei Appalachian 
Trail, sveikina brolį Uosį ir 
kitus „Lituanicos" tunto vado
vus švenčiančius tunto 50 
metų sukaktį. Taip pat sveiki
nam skautus ir skautes, pas
taruosius kelis metus gražiai 
pasireiškusius Philmont ir 
Floridoje jūros skautų buria
vimo stovykloje. Jūs mums 
palikot gilų įspūdį. 

Civiliškai apsirengę Miško 
broliai rugpjūčio 14 ir 15 d. 
išžvalgė dalį Appalachian 
Trail. Appalachian Trail prasi
deda Georgia valstijoje ir bai
giasi 2,100 mylių į šiaurę 
Maine valstijoje. Miško broliai 
savo žygį pradėjo į vakarus 
nuo Vašingtono. Kadangi ši 
vasara labai karšta ir sausa, 
brolių kuprines nusvėrė atsar

giniai vandens buteliai. 
Vos žygį pradėjus visus iš

pylė prakaitas. Neilgai tru
kus reikėjo kopti į kalnus. Žy
giuojant kalno viršūne, iš slė
nio ataidėjo perkūno griaus
mas ir netrukus audros debe
sys uždengė saulę. Staiga ne
toliese trenkė žaibas. Skubiai 
leidomės nuo kalno ir susira
dome tinkamą stovyklavietę. 
Iš kuprinių išsitraukę brezen
tus ir ištempę juos tarp me
džių Miško broliai pasidarė la
pines. Smarkiai žaibavo, lie
tus pliaupė ir siautė vėjai. 
Gerokai išalkę skautai audros 
metu užkandžiavo ir ilsėjosi. 
Dar tebelyjant, broliai, apsi
rengę lietpalčiais, išėjo apžiū
rėti apylinkę. 

Audrai pasibaigus Miško 
broliai įsirengė stovyklą, džio-
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AKADEMINIO SKAUTU 
SĄJŪDŽIO RENGINIAI 

1999 METAIS 

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

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

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

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

Spalio 23 d. „Puota juros 
dugne", jūros skautų ir 
skaučių tradicinis vakaras 
PLC sporto salėje, Lemonte. 

LAUKIAME 

Ačiū visiems siundantiems 
stovyklų aprašymus ir nuo
traukas. Laukiame jų dau
giau; ypač asmeniškų paty
rimų ir nuotykių, jie būna 
įdomiausi. Red. 

vino prakaitu permirkusius 
drabužius ir virė sriubą vaka
rienei. 

Kitą rytą išsiruošę \ žygį 
pirmoje mylioje turėjo įkopti i 
870 pėdų aukščio kalną. Kal
no viršūnėje takelis vietomis 
buvo užverstas audros nulauž
tais medžiais, kuriuos rei
kėjo perlipti ar pasilenkus at
sargiai lįsti pro apačią, žygiui 
pasibaigus Miško brolių nuo
taika buvo pakili ir jie jau ruo
šiasi kitam uždaviniui. Iki pa
simatymo susitikime š.m. spa
lio mėnesį! 

Už Tėvų Žeme! 
„Senatorius" 

EUO&EC DECKER 006, PC. 
4647 W. 103 S t , Oak, Lawn. L 
H — apyt su HmINy—tom un-to 
dkptomu, Batuviama sutvarkys 

už prfc»awną kainą Pscientaj 
pramanu abaoaučMi punktualiai. 

Suatahmui (kafcM angMkai) 
Tat 706-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9628 8.7ft1h Ava., Iflcfcory HBa, IL 
Tat (706) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60662 

Kab. tol. 773-471-3300 

DR.LPETREHOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Robarts Rd.. Htekory H«s, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ava. 

Tat (706) 598-4066 
Valandos pagal susitarimą 

HXMJNC*SV&NAS,MJ)..&C. 
Spacialyba - Vidaus Bgų gydytojas 

6618 W. Aichsr Ava. SU. 5 ir 6 
_ IL 60638 

T a L ^ 

ARAS 2uoeJC*tD 
NORE RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 
Napefvivte, IL 80563 
Tct (630) 527-0090 
3825 HlgNand Ava., 
Tower 1, Sutte 3 C 
Oown«re Grove, IL 60515 
Tat (830) 435-0120 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
nšmm Anmriean Academy of 

FvnUy Pnctico 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

3aOW.61stAva. 
Hoesrt, Bv 46342 Fsa g8S?SS 

UH.HklHAS KISIELIUS 
INKSTŲ GYDYTOJAS 

Canlaf lor hstp, 
1200 S. YorKEImnurst, IL 60126 

630-941-2800 
Vi 

NUOLE STANKEynOOTtkLp. 
Board CartMIad, imamai MadfcJns 

Valandos JOaų patogumui 

Uliusnlsn 
3«.8outi 

CtstCaMbrrta/ 
H. 80626 

Tat 773-671-7879 

I>SS JAV Vidurio rajono ..Ateities aidai" stovyklos Rakė, jaunų šeimų pastovyklės „Miško balseliai" tėvai ir jų 
atžalėlės — giliukai ir li'-psneles vėliavų nuleidimo iškilmėse N'uotr A. Pauiuolio 

LSS JAV Vidurio rajono stovykloje, Rakė, jaunieji skautai gnrdžiuojaai savo padų ant lauto pagamintai* 
priešpiečiais Jų vadovas ps fil Gintaras Aukštuolis buvo ir šios stovyklos lauko virtuves jruoaimo ir maiato ant 
laužo gaminimo instruktorius Nuotr A. Pauiuol io 

DĖMESIO! 

Pedagoginio Lituanistikos 
instituto studentų registracya 
vyks šeštadienį, rugsėjo 10 d. 
9 vai. r. Jaunimo centre. Li
tuanistines mokyklas baigęs 
jaunimas kviečiamas Siame 
institute tęsti savo lituanisti
nį mokslą. Po registracijos 
vyks tradicinis naujųjų stu
dentų įvesdinimas, paskui 
vyks pabendravimas, kurio 
metu bus proga susipažinti su 
lektoriais, kitais studentais, 
instituto tvarka ir aplinka. 
Visi laukiami. Informacijai 
telefonas 773-847-1693. 



Su Lietuvos Respublikos prez. Valdu Adamkum PLB suvažiavime Vokietijoje. 

DIDYSIS PLB RENGINYS 
VOKIETIJOJE 

REGINA NARUŠIENĖ 

Liepos pradžioje Vasario 16-
osios gimnazijoje, Vokietijoje, 
įvyko Lietuvių Chartos 50 me
tų sukakties minėjimas. Šis 
minėjimas susidarė iš trijų 
dalių: 1. 46-osios Europos lie
tuviškųjų studijų savaitės; 2 
PLB valdybos, Kraštų valdybų 
pirmininkų, PLJS valdybų 
pirmininkų ir kviestų organi
zacijų atstovų suvažiavimo; 3. 
Lietuvių Chartos 50-mečio mi
nėjimo. 

Studijų savaitės programa 
prasidėjo liepos 11 dieną, ati
darymu, prof. dr. Egidijaus 
Aleksandravičiaus kalba „Lie
tuvos emigracijos istorijoje" ir 
po to bendru pobūviu. Pirma
dienis, liepos 12 d. prasidėjo 
Mišiomis. po to dr. Leonido 
Donskio paskaita: .Diaspora 
ir emigracija: moderniosios 
žmonijos patirties aspektai". 
Po pietų dalyviai išgirdo My
kolą Drungą: „Ginčai dėl išei
vijos lietuvių santykių su oku-

"puota Lietuva 1960-1990 me
tais". Vakare buvo atidarytos 
parodos „Išeivijos lietuvių dai
le ir PLB foto nuotraukos", su 
prelegentais Skaisčiu Mikulio-

<f*m ūi«eivi»s menininkai" ir 

PLB ^įvažiavime kalba prez. V. 
Adamkus. 

Silvija Vėlavičiene: „Kultūros 
išeivijos palikimo sauga Lietu
voje". 

Antradienis, liepos 13 d., 
prasidėjo pamaldomis ir Dai
vos Kuzmickaitės pranešimu: 
„Naujieji lietuvių emigrantai 
Čikagoje — adaptacijos sun
kumai". Po pietų dalyviai tu
rėjo iškylą į Heidelbergą. Va
kare klausėsi Vaivos Vėbrai
tės jautraus pranešimo: JDy-
pukų Lietuva ir realybė su
grįžus". Publika buvo giliai su
jaudinta jos pasisakymais. 

Trečiadienį, liepos 14 d., da
lyviai po Mišių išvyko palei 
Reino upe pailsėti ir pasi
džiaugti. Grįžtant autobusas 
sugedo, tai pavėlavo grįžti, 
bet, nors pavargę, išklausėm 
dr. Remigijaus Motuzo: „Rytų 
kraštų lietuvių bendruome
nės" paskaitos. 

Ketvirtadienį, liepos 15 d., 
prasidėjo PLB kražtų pirmi
ninkų, PLJS valdybų pirmi
ninkų ir kviestų organizacijų 
suvažiavimas, atidarytas To
mo Bartusevičiaus, PLB val
dybos vicepirmininko. PLB 
valdybos ataskaitinį praneši
mą pateikė PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas. Tas pra
nešimas su firminėm apyskai
tom dalyviams buvo pateiktos 
raštu. Taip pat ir buvo pateik
ta valdybos veiklos planas 
1999-2000 metams. Vytautas 
Kamantas pristatė PLB X Sei
mo narių kraštų skaičius. Šis 
X PLB seimas įvyks 2000 me
tais rugpjūčio 16-tą dieną Sei
mo rūmuose, Vilniuje. 

Milda Lenkauskienė ir Algis 
Rugienius referavo PLB tiks
lus ir uždavinius programos 
dalį remiant Lietuvių Chartą, 
apie kurią rytų kraštų atsto
vai mažai žinojo ir nelabai te
suprato. Po pietų Regina Na-
rušienė, JAV LB KV pirmi
ninkė ir Solveiga Valatkaitė, 
Rusijos LB pirmininkė, pasi
sakė apie Kraštų bendruome-
niųir PLB valdybų ryšius. 

Narušienė teigė, kad JAV 
LB yra savarankiška ir apsk
ritai kiekviena Krašto Bend

ruomenė turi tvarkytis pagal 
savo priimtus statutus, derin
tis prie vietos ir to kraštų įsta
tymų. Pirmininkė siūlė, kad 
PLB turėtų būti kraštų fede
racija, kuri koordinuoja kraš
tų veiklą, sprendžia bendruo
sius reikalus ir aptaria ryšius 
tarp kraštų LB. Pirmininkė 
dėkojo PLB už gerus ir arti
mus ryšius, bet taip pat pa
žymėjo, kad tie ryšiai kai kada 
yra per artimi, kai iškyla kon
fliktų, nes abi valdybos dažnai 
veikia JAV-se, tame pačiame 
krašte. 

#37 PLB ataskaitos praneši
me, PLB visuomeninių reikalų 
komisija, kurios pirmininkai 
yra Saulius Anužis (apylinkės 
pirmininkas respublikonas) ir 
Rimas Česonis, turi gerus 
ryšius su demokratais, palai
ko ryšius su ambasadomis už
sienyje, susitiko su JAV vice
prezidentu Al Gore ir kitais 
pareigūnais. Narušienė primi
nė, kad nėra jokių ryšių tarp 
to PLB komiteto ir JAV visuo
meninių reikalų tarybos ir 
JAV visuomeninių reikalų ta
ryba nebuvo įtraukta ar kon
sultuota tuo reikalu. Naru
šienė mano, kad tie PLB veiki
mai vyksta su gera valia, bet 
jie sukelia konfliktų. 

Narušienė taip pat pami
nėjo, kad JAV lietuviai gau
siai remia PLB lėšomis: JAV 
LB išmoka PLB 15% iš su
rinkto solidarumo įnašo, lai
kantis JAV LB įstatų. JAV lie
tuviai pateikė apie 38,000 dol. 
iš 47,250 dol. 1998 metų paja
mų, neįskaitant tos sumos, 
kurią PLB surinko per savo 
vajus ir paskyrė PLB fondui. 
PLB fondo ataskaita nebuvo 
pristatyta suvažiavimui. 

Pirmininkė tvirtino, kad 
kiekvienas kraštas turi teise 
turėti savo ryšius su Lietuva, 
nes kraštų pageidavimai yra 
skirtingi ir unikalūs. Rusijos 
KV pirmininkė Solveiga Va
latkaitė teigė, kad jaučia ko
munikacijos stoką ir jiems yra 
svarbu išvengti konfliktų. Vė
liau dr. Vytis Viliūnas, PLB 
vicepirmininkas iš Rusijos, re
feravo apie Rytų kraštų bend
ruomenes PLB seime. 

Penktadienį, liepos 16 d., 
Regina Kučienė, JAV LB Švie
timo tarybos ir PLB Švietimo 

komisijos pirmininkė kalbėjo 
švietimo reikalais, o Andrius 
Šmitas apie Vasario 16-osios 
gimnaziją. Ši mokykla dabar 
taps valdiška vokiška gimna
zija, kur -beveik viskas yra 
dėstoma lietuviškai, daugu
mas moksleivių yra Vokietijos 
lietuviai. Gimnazijoje dėstoma 
išeivijos istorija, mokomosios 
programos yra aukšto lygio ir 
namų korpusas puikus. 

PL Jaunimo sąjungos pirmi
ninkas Rimas Baliulis kalbėjo 
apie sąjungos veiklą, ateitį ir 
kongresą, kuris įvyks Austra
lijoje 2001 metais. 

Apie lėšų telkimą kalbėjo 
Gabrielius Žemkalnis, PLB 
atstovas Vilniuje, ir PLB val
dybos nariais Danutė Čiornij, 
Milda Lenkauskiene bei Hor-
stas Žibąs. Visi, net ir daly
viai, pasidalino su rekomenda
cijomis, kaip lėšų surasti. At
rodo, kiekvienas kraštas gau
na lėšas vis kitokiais būdais. 
O dr. Remigijus Motuzas, tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamento vedėjas, kalbėjo 
apie departamento veiklą ir 
pinigų skirstymą. Jis bandys 
tiksliau koordinuoti pašalpas 
ir tik teiks finansinę pašalpą 
per kraštų bendruomenes. 

Vakare į bendrą pobūvį at
vyko prez. Valdas Adamkus 
su žmona Alma. 

šeštadienį, liepos 17 d. įvy
ko PLB kraštų pirmininkų su
sitikimas su LR prezidentu 
Valdu Adamkum. Visi daly
viai prisistatė prezidentui ir 
pasakojo, ko jie pageidauja iš 

Lietuvos. JAV LB Krašto val
dybos pirm. paminėjo, kad 
JAV lietuviai yra daug davę 
Lietuvai: prezidentą Adamkų, 
kariuomenės vadą Kronkaitį, 
Švietimo vicepirm. Vaivą Vėb
raitę, keletą Seimo narių ir 
daug kitų talentingų žmonių 
bei daug įvairios labdaros. Ji 
kalbėjo, kad JAV LB svarbiau
sias uždavinys yra amžinai 
išlikti lietuviais Amerikoje bei 
amžinai saugoti Lietuvos de
mokratinę nepriklausomybę. 
Ji paklausė prezidento, ko Lie
tuva pageidauja iš mūsų? 

Prezidentas atsake, prašy
damas išlaikyti ir pateikti ge
rą Lietuvos įvaizdį, padėti Lie
tuvai įsijungti į Europos Są
jungą ir NATO, prašė supras
ti, jei Lietuva šiandien nega
lės duoti konkrečios paramos 
kraštų bendruomenėms, nes 
šiuo metu trūksta lėšų. 

Prieš pietus prez. Adamkus 
pasirašė Lamperheimo miesto 
auksinėje knygoje, o 4 vai. po 
pietų įvyko iškilmingos Lietu
vių Chartos 50-ties metų su
kakties minėjimas. Vyskupas 
Paulius Baltakis skaitė invo-
kaciją. Antanas Šiugždinis, 
Vokietijos LB pirmininkas, ir 
Vytautas Kamantas, PLB pir
mininkas, atidarė minėjimą. 
Pagrindinė kalba buvo Valdo 
Adamkaus, Lietuvos Respubli
kos prezidento. Meninę pro
gramą atliko M. K. Čiurlionio 
menų gimnazijos ansamblis. 
Vakare įvyko iškilmingas po
kylis Rennhofo pilaites didžio
joje salėje. 

Danutė Bindokienė 

Bet ar paklausys 
reikalą vim ų ? 

PLB suvažiavime ne tik posėdžiauta, bet ir iškylauta Nuotr V. Kučo 

Jugoslavijoje serbai tylėjo, 
kai, jų prezidento įsakymu, 
Kosovo provincijoje buvo žu
domi, prievartaujami, tremia
mi albanų kilmes gyventojai. 
Jie savo prezidentą rėmė net 
tada, kai visas Vakarų pasau
lis jį smerkė. Kai NATO 
sąjungininkų bombos lijo ant 
Belgrado ir kitų miestų, ser
bai keikė vakariečius, ypač 
Ameriką, bet vis tiek stovėjo 
su savo diktatoriumi, tikė
dami, kad visi kaltinimai yra 
tik užsienio prasimanymas, 
propaganda, nukreipta prieš 
Jugoslaviją. Jeigu vienur ki
tur pasigirsdavo opozicijos 
krebždėjimas, jis buvo labai 
silpnas, lengvai užgniaužia-
mas, nes, kaip paprastai dik
tatūros valdose, griežtai cen
zūruojama žiniasklaida nepra
leido nieko, kas pakenktų pre
zidento bei jo politikos įvaiz
džiui. Tad eilinis gyventojas 
antrosios medalio pusės ne
matė, maitinamas tik tuo, kuo 
jį valdžia nuolat penėjo. 

Net ir šiandien, praėjus, ro
dos, pakankamai laiko nuo 
taikos Kosove ir ten pamažu 
vykstančių pasikeitimų po 
NATO karinių pajėgų prie
žiūra, pačioje Serbijoje nedaug 
kas pakito: žiniasklaida dar 
vis neturi teisės skelbti tiesą, 
prezidentas Slobodan Milose-
vič tebesėdi valdžios viršū
nėje, savo kontrolėje tvirtai 
laikydamas policiją ir kariuo
menę, jo militaristinės pa
žiūros taip pat liko nepajudin
tos, nes jau pradeda dairytis į 
kaimyninę Montenegro vals
tybėlę, tikėdamasis bent ją 
pasilaikyti Jugoslavijos įtako
je. 

Tačiau vis tik pasikeitimų 
yra: Jugoslavijoje kaskart la
biau įsiūbuoja opozicija prezi
dentui, reikalaujanti jį pasi
traukti iš pareigų. Didžiau
sios iki šiol demonstracijos 
įvyko praėjusios savaitės pa
baigoje, kai Belgrade susirin
ko apie 100.000 žmonių ir 
įvairiais būdais išreiškė savo 
reikalavimus prezidentui, ku
ris iš esmės į demonstracijas 
nereagavo, išskyrus pavadin
damas susirinkusius bandi
tais ir nusikaltėliais (ir vėl so
vietinis žargonas!). Vienas pa
grindinių opozicijos vadų Vuk 
Draskovič mano, kad toks di
delis žmonių susibūrimas pa
rodys likusiai tautai, kad ne 
visi pritaria prezidento politi
kai, kad pribrendo laikas da
ryti pagrindinius pakeitimus. 
Kol kas tik serbų ortodoksų 
bažnyčios vadovybė davė suti
kimą remti Milosevič paša
linimą iš valdžios. 

Masinis gyventojų susirinki
mas Belgrade, vėliavos, plaka
tai, šūkiai ir karštos kalbos at
liepia prieš dešimtį metų gir
dėtų panašių demonstracijų 
Vilniuje aidu. Panašumas ir 
čia nesibaigia, nes opozicijos 
vadų Serbijoje, kaip ir Lietu
voje, ne visur nuomones sutin
ka ir jau pasireiškė žymių ski
limų. Nėra abejonės, kad pre
zidentą Misosevič pasitraukti 
galėtų tik tvirta, vieninga, su
maniai ir protingai vadovauja
ma opozicija, tad visų pirma 
tie skilimai turės išnykti. 

Tuo tarpu Kosovo provinci
joje „naujieji šeimininkai" pa
mažu žengia pirmyn taikos ir 
tvarkos palaikymo keliu. Jų 
vaidmuo kol kas yra tik iš da
lies veiksmingas, nes dviejų 
etninių grupių — serbų ir al
banų — susipriešinimas yra 
labai skaudi žaizda ir truks 
daug laiko, kol ji bent kiek 
apgis. Kosovas tebegyvena 
baisiųjų „etninio valymo" die
nų prisiminimais, tebeieško 
naujų masinių kapų, tebeper-
laidoja juose atrastus kanki
nius, teberauda prie sugriau
tų, sudegintų namų slenksčių. 
Galbūt skirtumas tik toks, 
kad šiandien lazdos galas atsi
suko į Kosovo serbus — jie 
bėga iš savo gyvenviečių, bijo
dami albanų keršto, kurio ir 
geriausios NATO sąjunginin
kų pastangos negali sustabdy
ti, nes „akis už akį, dantis už 
dantį" musolmonų pasaulyje 
labai tvirtai įsišaknijęs. 

Galbūt pats įdomiausias 
įvykis, šiomis dienomis pasi
girdęs iš Jugoslavijos, yra 
rusų karinių dalinių proble
mos. Kosovo albanai nepa
miršo, kad pačiomis skau
džiausiomis dienomis rusai 
nuolat rėmė prez. Milosevič, 
priešinosi, kai NATO norėjo 
pradėti Jugoslavijos bombar
davimą (kuris iš esmės ir at
nešė taiką), o ir dabar kruop
ščiai saugoja, kad serbai ne
būtų „nuskriausti". 

Kai rusų taikos palaikymo 
daliniai norėjo įžygiuoti į Ora-
hovac miestą, šimtai albanų 
užblokavo kelią, sustatydami 
ant jo traktorius, sunkveži
mius ir viską, ką tik greitosio
mis sugriebė. „Mes jų čia ne
norime, jie kovojo serbų pu
sėje. Mes rusais nepasitikime 
ir bijome pasekmių, jeigu juos 
įsileisime", tvirtina albanai, 
susirinkę prie savo barikadų. 
Kol kas rusai, negalėdami 
pravažiuoti, tebelūkuriuoja 
(jie turėjo pavaduoti mieste 
tvarką palaikiusius olandų 
karius). 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Nr.4 Tęsinys 

Mačiau, kad jis 
savo srityje gerai tvarkosi, puikiai orientavosi tos sie
ros reikaluose. Tokios nuomonės buvo ir kiti institutų 
direktoriai, su kuriais teko tuo klausimu kalbėti. Prieš 
ateidamas į Ministeriją Puodžius buvo Valstybinės 
mokslo, studijų ir technologijos tarnybos direktorius, 
dar prieš tai — Kauno Politechnikos instituto docen
tas. Taigi visą laiką dirbo mokslo ir studijų srityje. Jis 
buvo kilęs iš 1941 m. tremtinių šeimos (išvežtas 6 me
tukų), išgyveno Laptevo jūros salų pragarą. Dėl jo sky
rimo viceministru abejonių neturėjau. 

Problematiškiau buvo su aukštesniojo mokymo ir 
profesinio rengimo sferos viceministru. Apie tai sferai 
vadovavusį Romualdą Pusvaškį turėjau prieštaringų 
atsiliepimų: vieniji gyrė, kiti peikė. Buvo ir piktų ano
niminių skambučiu, laiškų. J juos žiūrėjau kritiškai, 
nes panašūs anonimai jau buvo mane suklaidinę dėl 
kai kurių žemesniųjų Ministerijos pareigūnų. Sten
giausi pats išsiaiškinti. Pusvaškio kompetencija tvar
kyti savo sferos reikalus man nekėlė abejonių. Nerimą 
sudarė anoniminiai (ir ne tik tokie) tvirtinimai, kad 
Pusvaškis esąs susijęs su man priešiška pedagogų gru
puote. Akivaizdžių įrodymų neturėjau. Apsispręsti tei
giamai del Pusvaškio palikimo padėjo kai kurių Baž
nyčios hierarchų geri atsiliepimai. 

Sunkiausia buvo paskirti bendrojo lavinimo sferos 
viceministrą. Ši sfera labiausiai susijusi su ideologija 
ir švietimo reforma. Todėl, suprantama, dėl jos vado
vavimo buvo daugiausia „laužoma iečių*. Iki man atei
nant šią svarbią sritį kuravo ministerijos sekretorius 
Remigijus Motuzas. Nuo pat pirmųjų darbo Ministeri
joje dienų jutau labai didelį spaudimą (iš visų pusių!), 
kad Motuzas būtinai būtų pakeistas žmogumi iš val
dančiosios koalicijos. Priešinju atveju būdau nesu
prastas nei krikščionių demokratų, nei konservatorių. 
Svarbiausiame jaunimo auklėjimo poste palieka 
LDDP statytinį! Negalėjau atsižvelgti į Prezidento 
prašymą mūsų trumpo pokalbio metu (12.04), kad Mo
tuzą palikčiau. Kadangi Motuzas gerai orientavosi 
švietimo reikaluose, jį pasiūliau Premjerui skirti Re
gioninių problemų ir tautinių mažumų departamento 
prie Vyriausybės direktoriumi. Ir vėliau jo darbu ne
nusivyliau. 

Į vakuojantį bendrojo lavinimo viceministro postą il
gai ieškojau tinkamo kandidato. Nuo pirmųjų dienų 
man buvo atkakliai, ypač kai kurių krikdemų veikėjų 
(labiausiai A. Raškinio), peršamas Molėtų meras Va
lentinas Stundys. Jis pats irgi veržėsi į šią vietą. Ma
ne stebino tai,kad Stundys paskambino į Lietuvių kal
bos institutą dar prieš mano paskyrimą ir kalbėjo su 
manimi taip, lyg jis jau būtų buvęs viceministras. 
Greit paaiškėjo, kad šis žmogus artimai susijęs su 
man priešiška Kuolio-Lukšienės grupuote, kuri laikėsi 
kiek kitokių negu aš, iš esmės kosmopolitiškų ir ne
krikščioniškų auklėjimo principų, todėl apie jo sky

rimą viceministru negalėjo būti ir kalbos. Būčiau iš 
pat pradžių užsiprogramavęs Ministerijoje nesutari
mus. 

Turėjau iš tikrųjų priimtinų pasiūlymų, tik trukdė 
susiklosčiusios nepalankios aplinkybės, daugiausia 
buitinio pobūdžio. Antai tinkamas kandidatas V. Rut
kauskas, Rietavo katalikiškos mokyklos direktorius, 
nebuvo linkęs keltis į Vilnių, Vincas Bartusevičius, 
Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje vadovas, norėjo 
išdirbti Vokietijoje iki pensijos ir pan. Apsistojau ties 
Jolanta Balčiūniene, Kauno 51-osios vidurines mokyk
los direktorės pavaduotoja. Tai jauna, energinga mote
ris, gerai mokanti anglų kalbą (tai svarbu!), be to, kon
servatorė, o šios partijos atstoves pageidavo Prem
jeras. Balčiūnienė studijavo Anglijoje švietimo vadybą 
(tai irgi svarbu! ir studijas jau buvo iš esmės baigusi. 

Labai užsitęsė ministerijos sekretoriaus paieškos. 
Tokios pareigybės (ne pavadinimo) anksčiau nebuvo. 
Sekretorius privalėjo tvarkyti pačios Ministerijos vi
daus gyvenimą. Buvau numatęs Antaną Pocių, tačiau 
prieš jį prasidėjo pikti šmeižtai, nežinia kokiu jėgų or
ganizuota pikta akcija. Jdomu, kad šiuo. kaip ir kitais 
panašiais atvejais, šmeižikiški skundai būdavo at
spausdinti kompiuteriu ant gero popieriaus, o skun
džiamąjį asmenį ginantys pareiškimai parašyti ranka 
ant prasto popieriaus. Jau vien tai rodė buvus įta
kingų jėgų organizuotą puolimą, kuriam atsispirti bu
vo sunku. Nenorėdamas pabloginti mano ir taip sun
kios padėties (tada buvau puolamas lenkų ekstre
mistų ir savųjų kosmopolitų). Antanas Pocius nuo siū

lomos sekretoriaus vietos atsisakė. Teko skelbti kon
kursą jai užimti. Visa tai pareikalavo nemažai laiko ir 
dėl to konkursą laimėjęs Dainius Numgaudis į Minis
terijos darbą įsijungė vėliausiai. 

Žemesniojo rango Ministerijos pareigūnai politiniu 
požiūriu buvo labai nevienodi. Didžiąją jų dalį sudarė 
žmonės, galintys prisitaikyti prie bet kokios valdžios. 
Jiems terūpėjo geras atlyginimas (kad jis vis didėtų) ir 
ramus gyvenimas. J švietimo reformą jie žiūrėjo indife
rentiškai: ką liepsi, tą darysime! Patys iniciatyvos ne
rodė. Bet tokie darbuotojai pasiduodavo palyginti leng
vam perauklėjimui. 

Mažesnę Ministerijos darbuotojų dalį sudarė idealis
tai, reformos šalininkai. Jais daugiausia ir tekdavo 
remtis. Bet jų buvo palyginti nedaug. Taip pat negau
sią dalį sudarė užkietėję reformos priešai Tik šie pa
prastai būdavo užsislėpę ir nelengvai išaiškinami. 
Apskritai, man atėjus Ministerija primine širšyną. 
Dažnu atveju darbuotojai vieni kitus skunde Ne vien 
iš piktos valios, bet ir iš papratimo Susigaudyti, kuris 
darbuotojas „geras" ir kuris „blogas", nebuvo lengva. 

Jau vieną iš pirmųjų darbo dienų susitikau su Mini
sterijos padalinių vadovais. Jiems papasakojau apie 
savo siekimą vykdyti švietimo reformą. Kviečiau visus 
bendradarbiauti. Tiems, kurie trukdys reformai, pa
siūliau ieškotis darbo kitur. Naujųjų metų išvakarėse 
dar turėjome tradicinį koncertą visiems Ministerijos 
darbuotojams. Mums koncertavo Čiurlionio menų gim
nazijos jaunieji muzikantai 

(Bus daugiau) 
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DEVINTOJI A.P.P.L.E. VASARA 
LIETUVOJE 

R I T O N Ė R L D A I T I E N Ė 

Šią vasarą A.P.P.L.E. ben
drija (Amerikos pedagogų tal
ka Lietuvos švietimui >. prave
dė Lietuvoje net 15 regioninių 
seminarų. Savaitiniai kursai 
tarp liepos 5 ir 28 dienos vyko 
Alytuje. Akmenėje. Anykš 
čiuose, Geruliuose. K a u n e , 
Klaipėdoje, Molėtuose. Pak-
ruojuje. Panevėžyje. Telš iuose , 
Skuode, Utenoje. Vilniuje, Vi
sagine ir Utenoje. V i e n a ar 
kitu metu seminaruose dėstė 
per 80 profesorių ir lektorių iš 
įvairių JAV vietovių. Semina
rų temos: kompiuterinis raš
t ingumas, vadybos ir vadova
vimo klausimai, ekonomikos ir 
verslo integravimas su kitais 
dalykais, pradinių klasių me
todika, integracijos klausimai 
pradinių klasių mokytojams, 
specialioji pedagogika, va ikų 
su negalėmis integracijos ir 
normalizacijos problemos, mo
kymosi negalios, emocijų ir el
gesio sutrikimai bei et ikos , so
ciologijos ir motyvacijos klau
simai vyresniųjų klasių auklė
tojams bei vadovams. 

Taip pat šiais metais buvo 
pateiktas naujas projektas, 
skirtas pedagoginių situacijų 
tyrimui. Tyrimų t ikslas — to
bulinti mokytoju praktiką. 
Projektas tęsis visus metus — 
rezultatai bus aptariami atei
nančia vasarą. Kita naujove, 
tai A.P.P.L.E. specialių peda
gogų darbas su vaikais , tu
rinčiais proto negahą, j ų tė
vais ir mokytojais, poilsio sto
vyklavietėje -Pasaka1". Geru
liuose, netoli Klaipėdos. 

Liepos 17 d. Lietuvos Res
publikos Seimo rūmuose. 
Konstitucinėj salėj , buvo su
ruošta ypatinga konferencija 
„Rizikos vaikai: J A V teorinė ir 
praktine patirtis". Konferen
ciją globojo Švietimo ir mokslo 
ministerijos socialinės politi
kos departamentas. Temos , 
kurias skaitė Amerikos ir Lie
tuvos specialistai, apėmė rizi
kos grupės vaikų atpažinimą 
ir vertinimą, išvengimo prog

ramų veiksmingumą įvairiuo
se lygiuose, išplėstines mokyk
los funkcijas. Švietimo ir mok
slo ministerijos vykdomas pro
gramas. Konferencijoje daly
vavusiems asmenims ir 
A.P.P.L.E. specialiems peda
gogams buvo skirtas laikas 
darbui grupėse bei tų darbo 
grupių veiklos aptarimui. 5ios 
temos ir problemos bus pla
čiau gvildenamos kitą vasarą. 

A s m e n i š k i į s p ū d ž i a i 

Kaip paprastai, mano dar
bas buvo susijęs su specialia 
pedagogika. Kartu su kolege 
iš North Carolina valstijos bu
vom pakviestos toliau tęsti 
pernai vasarą pradėtą darbą 
su specialios pedagogikos mo
kytojais Panevėžyje. Kursuose 
dalyvavo 40 klausytojų, dar 
dvidešimčiai iš anksto neužsi
registravusių nebeliko vietos. 
Dirbom Panevėžio Specialioj 
mokykloj, kasdien nuo 9 vai. r. 
iki 5 valandos po pietų, neiš
pasakytos sausros ir karščių 
metu. Dauguma mokinių (jų 
ten mokosi per 90) buvo išvy
kę vasaros atostogų pas tėvus 
ar artimuosius. Tačiau 27 ne
turėjo, kas juos galėtų pasiim
ti ir todėl buvo pasilikę mo
kyklos bendrabutyje su savo 
auklėtojomis. Teko su jais šiek 
tiek užsiimti ir pabendrauti. 
Daug mokinių, kurie lanko šią 
specialią mokyklą, Amerikoj 
lankytų bendro • lavinimosi 
klases. Tik kai kuriems jų 
reikėtų šiek tiek daugiau dė
mesio ir specialiai pritaikytos 
metodikos. Visvaldas Damb
rauskas, sumanus ir energin
gas mokyklos direktorius, gali 
didžiuotis moderniai įrengto
mis patalpomis ir visokiomis 
reikiamomis mokymo priemo
nėmis, kurios prilygsta daugu
mai Amerikos mokyklų.Mums 
išvažiavus, turėjo atvykti bū
rys jaunuolių iš Amerikos ir 
įvairių Europos kraštų, prik
lausančių jungtinių pasaulio 

S K E L B I M A I 

A.P.P.L.E. devintos vasaros kursuose Lietuvoje s p e c i a l i pedagogikų.-, srauto paskaitų Panevėžyje klausė 40 
pedagogų. Nuotr Ritones Rudaitienėa 

kolegijų vasaros stovyklom. J ų 
darbas — užimti ir pravest i 
vasaros programą jaunuo
liams, kuriems atostogų me
tas būtų buvęs l iūdnas ir ne
įdomus. 

Kalbant su Lietuvos pedago
gais ir kai kuriais tėvais , teko 
susidaryti įspūdį, kad darbas 
mokyklose daug priklauso nuo 
tos vietovės savivaldybės fi
nansinės paramos. Special ios 
pedagogikos mokytojai, pavyz
džiui — logopedai, dirba pagal 
etatus. Vieno 9 metų berniuko 
su Dauno sindromu m a m a pa
siskundė, kad miestel io mo
kykloje dirbanti logopedė ats i 
sakė mokyti kalbos jos s ū n ų , 
nes už tą laiką ji negaus iant i 
algos. Švietimo ir mokslo mi
nisterija jau 1998 metų gruo
džio mėnesį yra paruošusi ir 
išleidusi Lietuvos Respublikos 
specialiojo ugdymo į s tatymą, 
bet dėl valstybėje e s a m o s fi
nansinės padėties j is negal ios 
iki 2001 metų. Vis tik reikia 
džiaugtis, kad, pradedant 
šiuos mokslo metus , kai ku
riose Lietuvos mokyklose su 
vadinamų asocialių š e i m ų vai
kais jau pradės dirbti spe
cialūs socialiniai darbuotojai. 

P a s i ž v a l g i u s g a t v ė s e 

Iš išorės Lietuva, bent mies 
tuose ir miesteliuose, v i s gra
žėja, nors laikraščiai pilni 
straipsnių apie savižudybes , 
automobilių avarijas, vagi l ia
vimus, apiplėšimus ir kitokį 
smurtą. Vos prieš keletą m e t ų 

apgai lė t inai vėpsoję pradėtų, 
bet n e p a b a i g t ų , s tatyt i prie
miesč iuose n a m ų griaučiai, 
pagal iau užbaigt i , apgyven
dinti ir p u o š i a s i jauna i s va is 
medžia i s bei medel ia i s . D a u g 
kas remontuoja savo butus ir 
k iemus. G a t v ė s e ir gatve lėse 
pridygo d a u g j a u k i ų kavinių. 
Patarnautoja i — mandangūs . 
Tik gai la , k a d , užuot l ietu
viškos ar k l a s i k i n ė s muzikos, 
iš radijo a p a r a t ų ir kasečių 
dažniaus ia i s k l i n d a amerikie
t iškos , o š i a i s m e t a i s ir rusiš
kos pigios d a i n o s bei da inuš
kos. 

E lge taujanč ių va ikų Vilniu
je , Panevėžyje ir Klaipėdoje šį 
kartą n e t e k o sut ikt i . Vilniuje 
Švie t imo ir m o k s l o viceminist
re Gražina Pa l iok ienė sute ikė 
m a n progą ap lankyt i Lietuvių 
kata l ik ių m o t e r ų sąjungos lai
kinos globos n a m u s paauglėm 
merga i t ėm ir m a ž i e m s vai
kams . Tai va ika i , kurių tėvai 
prarado į j u o s t e i s e s . L.K.M. 
sąjunga ta ip p a t plečia ir re
montuoja š a l i a e s a m a s patal
pas , kur iose b u s apgyvendinti , 
g a t v ė s e s u r i n k t i ir policijoj lai
komi, j aunuo l ia i . Tokių ir pa
naš ių v a i k u s globojančių įstai
gų Lietuvoje j a u įs te igta gana 
daug. 

Š ią v a s a r ą Vi ln iaus pilies 
arsenalo pa ta lpose buvo eks
ponuojamas d idž iu l i s (10 met
rų x 6 m e t r ų ) g a r s a u s lenkų 
dai l ininko J o n o Mateikos ta
pybos k o r i n y s „Žalgirio mū
šis". P a v e i k s l o centre — Vy
t a u t a s D i d y s i s . B u v o džiugu 

Lietuvos Katalikių rr.ou.-nj sąjungos laikinos globos namuose vaikučius aplar.k'- iliiirĮJjin pėn 
mokslo viceministre dr. Gražina Paliokienė (kairėje) ir specialioji pedagoge Ritone Radsitiene 

Sviftimo ir 

matyt i nepaprastai didelį Lie
tuvos gyventojų susidomėjimą 
savąja istorija. Paroda, kurioje 
ta ip pat eksponuojami to meto 
karžygių šarvai, ginklai ir at
kurtos mūšio vėliavos, buvo 
at idaryta birželio 14 d. ir tu
rėjo baigt is liepos 16-tą. Ta
čiau, dėl lankytojų antplūdžio, 
paroda pratęsta iki rugpjūčio 
vidurio. Muziejaus gidė, kuri 
vadovavo mūsų grupei, labai 
i š samia i ir įdomiai per maž
d a u g valandą laiko supažin
dino m u s su šio paveikslo ta
pymo istorija, o daugiausia su 
pačiu Žalgirio mūšiu, jo reikš
m e Lietuvai ir visai Europai. 

Kas dar nustebino mane šią 
vasarą Vilniuje, tai didesnė už 
pirmąją, neseniai atsidariusi 
antroji MAXI parduotuvė. Jai 
nepri lygsta nei v iena, iki šiol 
m a n matyta Amerikoje, mais 
to ir ki tų reikmenų preky
vietė. Pasirinkimas įvairių 
prekių — amerikietiškų ir 
ypač europietiškos ir l ietuviš
kos gamybos maisto produktų 
— yra tiesiog stulbinantis . 
P i r m a m e aukšte įrengtas pui
k u s v a i k a m s žaidimų kamba
rys. Pas ikėlus elektra varoma 
juos ta į antrąjį aukštą, pasi
t inka kavinė, vaistinė, ban
kas , laikrodžių, foto reikmenų, 
ava lynės bei vaikų ir suaugu
siųjų drabužių parduotuvės. 
Reikia manyti, kad Danija, 
kuri investavo į š į milžinišką 
verslą , pasitiki ir tiki gera Lie
tuvos ekonomine ateitimi. To 
nuoširdžiai ir mes visi l inkime 
Lietuvai . 

KULTŪRINIO NUOSMUKIO 
ŠEŠĖLIS 

A U R E L I J A M. B A L A Š A I T I E N Ė 

A.P.P.I. B kursų metu šią vasarą specialios mokyklos mokiniai našlaičiai džiaugiasi padovanotu žaidimu. 

I lgus m e t u s dž iaugėmės , 
turėdami te lev iz i jos aparatą, 
kur iame ne v i e n s e k ė m e kas
dienines ž in ias , bet gėrėjomės 
koncertais , sporto olimpiado
mis, s t ebė jome operas ir ro
mant i škus f i lmus , bet paskuti
niuoju metu j a u to džiaugsmo 
mažai te l iko, n e s v i sa s televi
zijos programas užvaldė bru
ta lumas , ž i a u r u m a i , šaudy
mai, sprogimai , perdėta eroti
ka. Žiūrovų nepas i t enk in imas 
pagaliau p a s i e k ė ir programų 
reklamų užsakyto jus , kurie 
jau pradėjo kreipt i dėmesį į 
žiūrovų nepas i t enk in imą . Net 
tokia dauge l io mil i jonų vertės 
skalbimo m i l t e l i ų gamykla, 
kaip Procter - G a m b l e , pradėjo 
reikalauti , k a d būtų keičia
mas , š v e l n i n a m a s ir gerina
mas programų tur inys , šali
nant bruta lumą ir erotiką. 
Deja, sk l inda g a n d a i , kad dėl 
nea i šk ių pr iežasč ių t a m prie
š inasi Hol lywoodo filmų ga
myklos. 

Paskut in iuoju m e t u Cleve-
lando televiziją „užkariavo" la
bai i šgars inta Cleve lando fut
bolo k o m a n d a „Browns". Vie
toj žinių ar k i t ų pranešimų, 
t e m a t o m e bes ispardančius , 
v ienas kitą pargriaunančius 
futbolo ža idė jus brutalaus 
žaidimo įkarštyje . Didžiąją li
kusio programos laiko dalį 
užpildo futbol is tų plepalai ir 
jų bruta laus „gynimosi" stra
tegijos d e t a l ė s . G y v e n i m a s vis 
tik įrodo, kad futbolu domisi 

labai didel is jo mylėtojų skai
č ius , ką įrodo š imtatūkstan
t inės minios, rungtynių metu 
susir inkusios daugelį milijonų 
kaštavusiuose stadionuose. 
Tačiau futbolo gerbėjai toli 
gražu neatstovauja v i s i ems 
gyventojams, nes didoka vi
s u o m e n ė s dalis pasigenda ge
rų koncertų, solistų gastrolių, 
baleto ir teatro pastatymų. 
Prieš keliolika metų Clevelan
do vakarinėje pusėje veikė la
bai populiarus teatras, kuria
m e buvo statomi Šekspyro, 
Moljero ir kitų genijų scenos 
veikalai . Vėlyvą pavasarį 
gastroliuodavo Metropolitan 
opera, atvykdavo garsūs sol is
tai ir tarptautinio garso or
kestrai , taip pat gastroliavo 
Vienos berniukų choras ir daž
nai rodėsi vietinis vaikų cho
ras „The Singing Angels", su 
didel iu pasisekimu dainavęs 
beveik visuose žemynuose, 
nuo Austrijos iki Kinijos, o ja
m e dalyvavo ir Clevelando lie
tuva i tė Ingrida Nasvytytė . De
ja , paskutiniuoju metu v i s a s 
pramogines programas ir ži-
niasklaidą užvaldė įvairios 
sporto šakos, jų tarpe pirmau
j a n t futbolui. Savaime supran
t a m a , kad dalis sporto pasiro
dymų patraukia daugybę 
kūno kultūrą mėgstančių as
menų , kurie su giliu dėmesiu 
stebi olimpiadas, pasigėrėda
mi figūriniu čiuožimu, akroba-
t i škais šokinėjimais s l idėmis, 
p laukimu, bėgimu, šokimu 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AlJTOM0BUO.NM«18VHKATO6. 
IR GYVYBES DRAUDMA& 

Agana»Frw*Zapc*«irO«.Mgr.Ai*a* 
S. KSM kafca MuvMkai. 

FRANKZAPOU8 
32061/2 Wwt 961h 8trwt 

T«i (708) 424-8664 
(773)661-6664 

Muzika vestuvėms Ir 
pokyliams! 

TeL 708-267-1645; 
708-974-3919. 

Virginijus Švabas. 

Vienišam senukui galia 
padėti namų ruošoje. 
Vairuoju automobilį, 

norėčiau gyventi kartu. 
TeL 773-869-9668. jgl£ 

needed. Female preferred. Mušt 
spcak English and mušt have 

rcfercnces. Full ome. Preferably 
livc-in T a 773-541-7695. 

Namų valymo darbams 
reikalingos moterys su savo 

transportu. Skambino: 
815-464-7146 arba 

815-464-0261. M u 

Ieškome patyrusią dažytojų, 
turinčią savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. *n» 

GREIT PARDUODA 

% 
orte (773) SSt-5959 
home (70S) 42S-71M 
pagar(7QS)Sa6-4»19 

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

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus 

Interoeumai arba industnniai 
serveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

Interneto pajungimas. Intemetiniai 
poslapiai. Kreiptis: TeL 773-737-

4792; Fax. 815-441-8159; 
E-mail Loto2OeO0Yahoo.com. 

KIVt KDALF A U T O M O T I V F 

STASY •> CONMRUC / /O /V 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; *skfngs*, 

šonas , oecKsr, guners , DIOKSU 
ir 'shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Ben#mt, iU 630-241-191 2. Į 

nuo tramplyno į vandenį, šo
kimu į tolį ir į aukštį . Visa tai 
patraukia ir žavi žiūrovus. 

Paminėjus tą graudų faktą, 
kad nebėra kultūrinių rengi
nių ar operos gastrolių, pasku
tiniuoju metu v i sas Clevelan
do žiniasklaidos dėmesys pa
krypo į rugpjūčio 21 dieną 
Clevelande vyksiančią „Ku-
KluksKlano" demonstraciją. 
Tai s iaubinga organizacija, 
įkurta 1865 metais , kurios 
tikslas yra kovoti prieš negrus 
ir imigrantus, ypač, kad neg
rams nebūtų suteiktos tos pa
čios laisvės ir te isės , kaip bal
tiems: Prieš daugelį metų tos 
organizacijos nariai viešai pa
kardavo, negrų veikėjus, degi
no jų šventoves, ties gyvena
mais namais degino kryžius, 
kol pagaliau t a m tikri įstaty
mai apribojo j ų elgesį. Cleve
lando meras yra juodosios ra
sės atstovas, bet j is neturėjo 
teisės neduoti leidimo JCu-
KluksKlano" demonstracijai, 
nes tai prieštarautų konstitu
cijoje numaty tam susirinkimų 
ir žodžio laisvės į s tatymui Tą 
dieną n u o 3 vai . ryto iki vėly
vos popietės miesto centro 
gatvės bus užtvertos ir policija 
nepraleido nei praeivių, nei au
tomobilių. Miesto policijos va
dovybė treniruoja šimtus po
licininkų, juos paruošiant 
riaušėms. Abejonės nėra, kad 
žiniasklaidos atstovams bus 
įmanoma iš arti stebėti de
monstraciją ir filmuoti kau
kėtus „svečius''. Deja, tą pačią 
dieną Clevelando juodųjų or
ganizacija rengia afrikietiško 
meno parodą ir muzikos kon
certą. Kodėl? Stebėsime tele
viziją ir džiaugsimės, visa tai 
matydami iš tolo. 

Jei e s a m e pasipiktinę žinia-
sklaidos programų bei filmų 
brutaliu turiniu, tai dar la
biau rūpi beveik visiška stoka 
kultūrinės atgaivos. Tačiau 
džiugu pastebėti , kad Ameri
kos lietuvių visuomenė neatsi-

auto. Pigiai parduodame iisimo-
kėjimui; remontuojame po avarijų: atsta-
tooie auto.fcometnj*. užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Rimui tel. 7eS-2ei-«S8*. 

Moteris ieško darbo. Gali 
gyventi kartu, arba pavaduoti 

ten dirbančią moterį. 
TeL 847-244-3986, Rita. 

ATTENTrON IMMIGRANT3! 
Canada m accapttng appNcants tor 

Permanant Resloence! 

For free mformation caifc 

1-773-282-9500 
GTS eoneantrating n (mmigimlion to Canada 

www.redeuae.com 

i! Neo luArvt prarkiriaaiat 
leisti avaja* SetarUka* la&ntftta, 

kuriam reikalingi: žurnalistai, 
kompiuterisus-maketuotojas. lituanistė. 
reklamos agentas, gerai mokantis anglų 

kalba. Lankiame įvairių pasiūlymų. 

****•**•**< am 
Reikalingas elektriko 
padėjėjas. Skambinti 

tel. 708-499-2946. 

sako kultūrinių pramogų, ren
gia koncertus, stato operas, 
rengia chorų gastroles, poezi
jos ir literatūros vakarus bei 
k i tus renginius su solistais , 
muzika ar tautiniais šokiais. 
Taip tarp lietuviškos periodi
nės spaudos ir renginių ran
d a m e dvasine atgaivą, kurios 
nesuteikia gyvenamojo krašto 
aplinka. Atsižvelgiant į nepa
prastą technikos pažangą ir 
s tebint jos piktnaudojimą, da
rosi ir pikta, ir graudu, kad 
tokia moralinio ir estetinio 
nuosmukio perpildyta aplinka 
žaloja priaugančias kartas, 
bręstančias kultūrinio nuos
mukio šešėlyje. 

L I T E R A T Ū R O S 
V A K A R A I U Ž S I E N Y J E 

Nauja veiklos perspektyva 
— literatūros vakarų rengi
mas užsienyje. Birželio 22 die
ną, sava i tės „Vilnius sveikina 
Berlyną" metu, „Lietuviškos 
knygos" kartu su Berlyno lite
ratūros sklaidos organizacija 
„Literatunverkstatt Berlin" 
surengė literatūrinį vakarą te
ma „Vilnius pasakoja". Pa
kviesti rašytojai Jurgis Kunči
nas ir Ričardas Gavelis bei li
teratūrologas Vytautas Kubi
l ius , kuris pristatė l ietuvių 
literatūros dabartinę situaciją 
bei trumpai supažindino su 
lietuvių literatūros istorija 
Berlyno literatūrinę publiką. 
Šį renginį Berlyno partneriai 
planuoja pristatyti spaudoje ir 
populiarinti „Interneto" kana
lais. Tikimasi , kad tokie rengi
niai turėtų tapti gera tradici
ja. Turime preliminarų pasiū
lymą surengti lietuvių lite
ratūros vakarą Londone, l ietu
vių rašytojus norėtų pasi
kviesti suomiai. 

http://rr.ou.-nj
http://Loto2OeO0Yahoo.com
http://www.redeuae.com


IŠEIVIJOS EV. LIUT. BAŽNYČIOS 
SINODAS 

Devintasis išeivijos lietuvių 
evangelikų-liuteronų bažny
čios sinodas susirinko š.m. 
gegužės 22-23 d. Tėviškės pa
rapijoje, Čikagoje, apsprendi-
mui tolimesnės veiklos ir 
išsirinkimui sekančiai keturių 
metų kadencijai Bažnyčios va
dovą — vyskupą. Delegatai at
vyko į šį sinodą ne vien iš vie
tinių parapįjų, bet ir iš kitų 
JAV, Kanadoje bei kai kurių 
Vokietijoje esančių vienetų. 

Sinodas, pagal pasirinktą 
šokį „Su Kristumi į ateitį!", 
buvo atidarytas gegužės 22 d. 
pamaldomis Tėviškės parapi
jos bažnyčioje. Liturgiją pra
vedė vysk. Hansas Dumpys, o 
Šv. Rašto ištraukas skaitė 
kun. ir Šv. Rašto vertėjas į lie
tuvių kalbą dr. h. c. Alfredas 
Vėlius, teol. stud. Mindaugas 
Dikšaitis ir kun. Valdas 
Aušra. Ziono ev. liut. parapi
jos klebonas kun. Jonas Juo-
zupaitis iš Oak Lawn pasakė 
pamokslą, pabrėždamas baž
nyčios vienybės reikalingumą 
ir kviesdamas sinodalus „vie
ningai keliauti su Kristumi į 
ateitį!" 

Posėdžiai vyko Tėviškės pa
rapijos salėje. Sinodo svečių 
tarpe buvo Lietuvos generali
nis konsulas Giedrius Apuo
kas, kun. Arthur Leichnitz, 
Pasaulinės Liuteronų sąjun
gos atstovas Šiaurės Ameri
kai, Evelina Yčaitė-Taggart, 
Bernhard Schmidt, kunigai: 
dr. Algirdas Jurėnas, Valdas 
Aušra, Saulius Juozaitis, dr. 
h.c. Alfredas Vėlius ir diako
nas Mindaugas Dikšaitis. 

Lietuvos generalinis konsu
las Giedrius Apuokas sveikino 
sinodą, linkėdamas „geros ir 
pakilios nuotaikos bei sėkmės 
einant toliau lietuvybės ke
liais". Lietuvos evangelikų-
liuteronų bažnytinės konsisto
rijos įgaliotinis kun. Saulius 
Juozaitis sveikino žodžiais iš 
šv. Jono Apreiškimų knygos 
3-jo skyriaus. Kun. Arthur 
Leichnitz sveikino sinodą, 
pabrėždamas liuteronų uni-
versališkumą. Prof. dr. Algir
das Jurėnas, kitas Šv. Rašto 
vertėjas į lietuvių kalbą, svei
kindamas pareiškė, kad jo ver
timas užbaigtas ir paruoštas 
spaudai, tik trūksta lėšų. 
Raštiški sveikinimai gauti iš 
Lietuvos evangelikų-liuteronų 
bažnyčios vyskupo Jono Kal-
vano jn. kun. dr. Eugenijaus 
Gerulio ir Martyno Kiemaičio 
iš Floridos, kun. ir Šv. Rašto 
vertėjo į lietuvių kalbą Kosto 
Burbulio, Algio Urbono iš 
Michigan taip pat ir iš dr. Ar
noldo Gintauto ir Emmos 
Preuss iš Vokietijos. Išeivijos 
lietuvių evangelikų-refonnatų 
bažnyčios kolegijos prezi
dentės Halinos Jakubėnaitės-
Dilienės sveikinimus perda
vė kun. diak. Erika Dilytė-
Brooks. 

Vysk. Hansas Dumpys, po 
ketverių metų eitų pareigų ka
dencijos, suteikė sinodui savo 
darbo apžvalgą ir atoskaitą su 
paaiškinimu, kad Išganytojo 
ev. liut. parapija Toronte, Ka
nadoje, ir Ziono parapija 
Čikagos priemiestyje Oak 
Lawn priklausančios vieti
nėms vyskupijoms, todėl išei-
vijos lietuvių bažnyčios vysku
po pareigos ribojasi vien tik 
patarimais. Tik prieš viene
rius metus, rytinės Kanados 
ev. liut. bažnyčios vyskupo 
pakviestas, turėjęs teise įves
dinti kun. Algimantą Žilinską 
į Išganytojo parapijos kunigo 
pareigas Toronte. 

Dvasininkų apsilankymas 
pavienėse parapijose ar vie
netuose, sakė vyskupas, pri
klauso nuo kvietėjų, paden
giančių dvasininkų kelionių 
išlaidas. Kadangi Montrealio, 
Detroito ar St. Petersburgo 
vienetai finansiškai nepajėgūs 
padengti tokias išlaidas, jam 
nebuvo galimybės pasitarnau

ti jiems pamaldomis bei dva
sišku aprūpinimu. Todėl jis 
siūlė sinodui autorizuoti nario 
mokesčio pakėlimą tarybai, 
kreipiantis kartu į daugiau 
pasiturinčius parapijiečius dėl 
šiam tikslui reikalingų aukų. 

Vyskupui kasmet tenka at
stovauti lietuvių ev. liut, iš
eivijos bažnyčiai tautiniuose ir 
tarptautiniuose forumuose. 
Teko dalyvauti Čikagos Lietu
vių Bendruomenės suruoš
tuose Lietuvos prezidento Val
do Adamkaus sutiktuvėse ir 
išleistuvėse, Lietuvos genera
linio konsulo renginiuose, 
ELCa kunigų konferencijose, 
ALTo suvažiavimuose ir 1998 
m. dalyvauti Baltuosiuose 
Rūmuose, Washington, DC. 
„Charter of Partnership" pasi
rašymo proga. Didžiųjų šven
čių proga parašo straipsnius, 
kurie spausdinami „Draugo" 
dienraštyje. Tik evangelikų 
dvasios vadovo pareigas „Lie
tuvių Skautų" sąjungoje per
leido kun. Algimantui Ži
linskui. 

Be to jis atstovavo išeivijos 
bažnyčiai 1995 m. Lietuvos ev. 
liut. bažnyčios sinode Taura
gėje, 1997 m. Pasaulinės Liu
teronų sąjungos visuotinėje 
asamblėjoje Hong Honge ir 
1998 m. PLS šventėje Či
kagoje. (Jis dalyvavo 1999 m. 
birželio mėn. Pasaulio Liute
ronų sąjungos suvažiavime 
Bratislavoje, Slovakijoje; i i 
ten dar nuvyko į teologinę 
konferenciją Lietuvoje, kurios 
metu skaitė paskaitą. „Tokiu 
atstovavimu," — sake vysku
pas, — mūsų bažnyčia plačiai 
žinoma kiek lietuvių, tiek ir 
kitataučių tarpe". Nors iš
eivijos bažnyčia esanti „skir
tinga administracine jurisdik
cija", bet ji esanti „neat
siejamai surista bendra praei
timi ir bendromis tradicijomis, 
parapijiečių giminystės ryšiais 
ir bendru tikėjimu į Jėzų 
Kristų su (ev. liut.) Bažnyčia 
gimtinėje". 

Priespaudos laikais Lietuvos 
(ev. liut.) Bažnyčios reikalą 
kėlė išeivijos kunigai įvai
riuose tautiniuose ir tarptau
tiniuose forumuose, o dabar 
esą džiugu matyti Bažnyčios 
atsikūrimą ir jos stiprėjimą. 

Hansas Duaipys, Uatavhi < 
Ukų liuteronų vyskupas l*»ivŲ©j«, 

Darbo apžvalgą ir ataskaitą 
vysk. Hansas Dumpys užbaigė 
dėkodamas dr. Algimantui Ke
lertui, Vyriausios tarybos se
kretoriui, už dalinį adminis
travimo pareigų vykdymą, 
taip pat ir visiems kunigams, 
Vyriausiai Bažnyčios tarybai 
ir parapijiečiams, prisidėju
siems prie išeivijos bažnyčios 
darbo. 

Vyriausios bažnytinės tary
bos sekretorius dr. Algiman
tas Kelertas apibūdino tary
bos įvykdytas tarpsinodines 
užduotis. Daug laiko buvo 
skirta išeivijos lietuvių ev. 
liut. bažnyčios 50 metų ir 
Martyno Mažvydo Katekizmo 
450 metų išleidimo sukakčių 
minėjimams. Be to Taryba 
rinko lėšas Teologijos centrui 

Klaipėdoje reikalingų knygų 
įsigijimui. Taip pat finansiniai 
buvo remiamas docento dr. Al
berto Juškos knygos „Ma
žosios Lietuvos Bažnyčios" lei
dimas. 

Vyriausios Bažnytinės tary
bos kasininko Viktoro Paupe-
ro didžiausias tarpsinodinis 
darbas buvo lėšų telkimo va
jus teologinių knygų pirkimui 
Teologijos centru Klaipėdoje. 
Iš įvairių lietuviškų ir ameri
kietiškų šaltinių buvo surink
ta 10,515 dolerių suma. Pa
saulinė Liuteronų sąjunga su
mokėjo persiuntimo išlaidas. 
Prie knygų vajaus prisidėjo ir 
vokiečių organizacijos. 

Išeivijos lietuvių evange
likų-liuteronų bažnyčios vys
kupo pareigoms sekančių ke
turių metų kadencijai balsų 
dauguma vėl buvo išrinktas 
vysk. Hansas Dumpys. Kun. 
Jonui Juozupaičiui atsisakius 
iki šiol turėtų viceprezidento 
pareigų, viceprezidentais buvo 
balsų dauguma išrinkti: kun. 
Algimantas Žilinskas, kun. 
Tamara Kelerytė-Schmidt ir 
Jurgis Bendikas. Be to balsų 
dauguma buvo priimtas se
kantis statuto pakeitimas: 
„Viceprezidentas Vokietijoje 
yra kartu ir Tarybos pirminin
kas. 

Kas liečia spaudą, kun. Jo
nas Juozupaitis pranešė, kad 
numatoma fotografiniu būdu 
perspausdinti senąjį gies
myną, pridedant prie jo keletą 
naujų giesmių. „Svečio" redak
torė Ema Žiobrienė pranešė, 
kad „Svečio" finansinis stovis 
šiems metams dar esąs sau
gus, tik trūksta bendradarbių. 
Prof. dr. Algirdas Jurėnas dar 
kartą minėjo, kad jo iš graikų, 
hebrajų ir aramėjų kalbų 
verstas Šv. Raštas užbaigtas, 
tik jo spausdinimui trūksta 
30,000 dolerių. 

Petras Šturmas kalbėjo apie 
išeivijos bažnyčios dabartinę 
padėtį ir ateities perspektyvas 
Kanadoje. Išganytojo parapija 
esanti geresnėje padėtyje ne
gu ankščiau, ypač turint nuo
latinį kleboną, kun. Algi
mantą Žilinską, tuo padaugėjo 
ir pamaldų lankytojų. Parapi
ja susidedanti iš 139 narių. 
.Veikia choras ir sekmadieninė 
mokykla. Lankomi seneliai, 
Montrealyje blogesnė padėtis, 
trūkstant vadovų. 

Apie bažnytinę padėtį Ka
lifornijoje kalbėjo Kristina 
Švarcaitė. Los Angeles apy
linkėje tikros parapijos kaip ir 
nesą. Pamaldos pravedamos 
tik kai dr. Povilas Švarcas at-
sikviečia vieną ar kitą dvasi
ninką iš kitur. Tada pamaldos 
pravedamos St. Andrew baž
nyčioje. 

Kun. Jonas Juozupaitis savo 
pranešimu apie Ziono parapiją 
pasakojo, kad parapija dar lai
kosi, nors parapijiečių mažėja 

Nuotr. Vytauto Maželio 

Parapijoje esą 40-50 lietuvių 
kalba pamaldų lankytojų. Vo
kiškai ir angliškai kalbančių 
parapijoje mažiau. Parapija 
turi veiklią Moterų draugiją 
„Rūtą". 

Tėviškės parapijos pirminin
kas Kasparas Vaišvila pra
nešė, kad parapijos bažnyčios 
apylinkė per paskutinius 50 
metų pasikeitė. Bažnyčios 
pastatas senas, reikalauja 
daugiau remonto. Finansinė 
padėtis pakenčiama. Dalis 
parapijiečių, nors išsikėlę ki
tur, vis dar paremia parapiją 
savo aukomis. Veikia sekma
dieninė mokykla. Muz. Arūno 
Kaminsko vadovaujamas pa
rapijos choras vis dar gieda 
įvairiomis progomis pamal
dose. Moterų draugija uoliai 
rūpinasi bažnyčios puošimu ir 
įvairių vaišių ruošimu. Kaspa
ras Vaišvila išreiškė padėką 
parapijos klebonui vysk. Han
sui Dumpiui už dvasinį para
pijos kėlimą. 

Apie išeivijos bažnytinę pa
dėtį Vokietijoje pasakojo kun. 
Tamara Kelerytė-Schmidt. Vo
kietijoje išeivijos bažnyčiai 
priklausančių narių skaičius 
mažėja: vieni iškeliauja į 
amžinybę, o kiti dėl senatvės 
nebepajėgia atvykti į pamal
das. Kunige lanko kai kuriuos 
jų namuose. Daugelis yra įsi
jungę į vietines vokiečių para
pijas. Pamaldos evangelikams 
lietuvių kalba dar pastoviai 
laikomos Bremene, Salzgitter-
Lebenstedte ir Huettenfelde, 
Annaberge tik įvairių su
važiavimų ir posėdžių metu. 
Prie „Bremen" parapijos pri
klauso ir kaimyniniuose mies
tuose gyvenantieji, kaip Bad 
Zwischenhahn, Oldenburg, 
Emden, Hanover, Bremerha-
ven ir kiti. Luebecke ir kituose 
miestuose pamaldos lietuvių 
kalba laikomos tik spora
diškai. Vokietijoje dar veikia 
išeivijos bažnyčiai nepriklau
sančios dvi lietuvių ev. liut. 
parapijos; dvasiškai aptarnau
jamos R. Baiiulio Hamburge ir 
V. Žielio Hagene. 

Apie išeivijos ir Lietuvos ev. 
liut. bažnyčių santykius bei 
bendradarbiavimą kalbėjo 
kun. Valda* Aušra, kun. Sau
lius Juozaitis ir kun. Tamara 
Kelerytė-Schmidt. Kun. Valdo 
Aušros pažiūriu Lietuvos baž
nyčios gyvenime matomas 
pasikeitimas į gerąją posę, tik 
dar trūksta vadovų, kurie pro-
fesonaliai paruoštų mokytojus 
ir kunigus Iš Vokietijos ir 
Amerikos atvykstamieji dės
tytojai lieka Lietuvoje tik 
trumpą laiką. Kaunietis kun. 
Saulius Juozaitis pasakojo, 
kad po persekiojimo laikotar
pio bažnyčia Lietuvoje tęsia 
savo gyvenimą naujose sąly
gose, nors jos dalis nepakito. 
Konsistorijoje jaučiamas pas

tovumas, tik trūksta žmonių 
teologijos katedros darbams. 
Sovietų laikais uždarytos baž
nyčios vėl atidarytos, ir 
maždaug visi žino savo parei
gas. Kaune, po 54 metų, 1989 
m. kovo 4 d. vyskupo laikomos 
pirmosios pamaldos pilnoje 
bažnyčioje. Šiandien vyksta 
normalus gyvenimas. Bažny
čia organizuoja vasaros metu 
įvairius jaunimo susibūrimus/ 
stovyklas Būtingėje ir kitur. 

Kun. Tamara Schmidt sakė, 
kad jai pastoviai negyvenant 
Lietuvoje esą sunku suprasti 
kas ten vyksta. Kai ji 1989 m. 
pradėjusi dirbti Lietuvoje, 
buvo lengviau gaunamos pa
šalpos Lietuvai negu dabar. 
Jos nuomone, dabar, už metų 
ar kitų, pašalpos pasibaigs. 
Jurbarko (ev. liut.) bažnyčios 
atstatymui vokiečiai paskyrė 
100,000 markių, nors reikėtų 
mažiausiai dar vieno milijono 
markių jos užbaigimui. Jei 
lėšų daugiau nebus, gal ją 
turės vėl nugriauti. „Daug 
bažnyčių", — sakė kun. Tama
ra Schmidt, buvo atstatytos 
Lietuvoje su mažesnėmis lė
šomis". 

Sinodo posėdžiai baigėsi 
vėlai vakare su kun. Algiman
to Žilinsko sakomu pamokslu, 
bendrai sukalbėta malda bei 
bendrai giedamomis giesmė
mis, 

Kitą rytą buvo Šv. Dvasios 
išliejimo ir Bažnyčios įstei
gimo šventė — Sekminės, kar
tu ir lietuvių evangelikų-
liuteronų išeivijos bažnyčios 
devintojo sinodo užbaigimo 
pamaldos Tėviškės parapijos 
bažnyčioje. Liturgiją pravedė 
kun. Tamara Kelerytė-
Schmidt iš Vokietijos, Arūnas 
Kaminskas pritarė vargonais 
bendrai giedamoms giesmėms, 
o jungtinis Ziono ir Tėviškės 
parapijų choras, vedamas 
Ričardo Šoko, atliko Martyno 
ir Franz Schubert sukurtas 
giesmes, Šv. Rašto ištraukas 
skaitė kun. Valdas Aušra, 
kun. dr. h.c. Alfredas Vėlius ir 
kun. dr. Algirdas Jurėnas. 

Vysk. Hansas Dumpys savo 
pamokslu, pabrėžė mūsų visų 
pareigą liudyti prisikėlusį 
Kristų ne vien tik savo Šei
mose, parapijose, bet ir lietu
viškoje bendruomenėje. „Mes 
būsime gyvi Kristuje, jei skir
sime Jam dėmesį, reguliariai 
santykiausime su Juo, maitin
dami savo dvasią Jo žo
džiu, —" sakė vysk. Hansas 
Dumpys, — nes tada mūsų 
malda pasidarys tokiu norma
liu dalyku, kaip bendravimas 
su artimaisiais. O jei nesiklau
sysime Viešpaties Žodžių ir 
nesinaudosime šv. Komunija 
liksime ir mes negyvi, be dva
sios, kaip Ezekėlio kaulai". 
Pamokslą užbaigė cituodamas 
Mažosios Lietuvos giesminin
ko Kristupo Lekšo 1921 m. 
Sekminių progai sukurtu ei
lėraščiu apie Sekminių dva
sios vėją. 

Po pamokslo Kauno ev. liut. 
parapijos klebonas kun. Sau
lius Juozaitis buvo pakviestas 
tarti sveikinimo žodį. Sveiki
nimą užbaigė linkėdamas vi
siems žengti su sinodo pasi
rinktuoju šūkiu „Su Kristumi 
į ateitį!" 

Vysk. Hansas Dumpys 
padėkojo kun. Sauliui Juo
zaičiui už linkėjimus, pra
šydamas perduoti išeivijos lie
tuvių sveikinimus vyskupui 
Kalvanui jr. ir visai Lietuvos 
evangelikų-liuteronų bažny
čiai. Jis dėkojo ir dailinininkei 
Evai Labutytei, kuri tuo metu 
turėjo Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje savo kūrybos 
parodą, už Tėviškės parapijos 
žiniaraščio papuošimą Sekmi
nių švenčių tema. 

Pamaldų tolimesnėje eigoje, 
Devintojo išeivijos lietuvių 
evangelikų-liuteronų sinodo 
atstovų ateinančiai kadencijai 
išrinktas vysk. Hansas Dum
pys, buvo įvedamas į parei
gas. Kun. Jonui Juozupaičiui 
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vadovaujant, kun. Tamara 
Schmidt, kun. Algimantas 
Žilinskas, kun. dr. h.c. Alfre
das Vėlius, kun. dr. Algirdas 
Jurėnas, kun. Valdas Aušra ir 
kun. Saulius Juozaitis rankų 
ant vyskupo galvos uždėjimu 
ir atitinkamu skirsneliu iš Šv. 
Rašto prašė Viešpaties Dievo 
palaimos išeivijos lietuvių 
bažnyčios vyskupui. Po to 
kun. Algimantas Žilinskas pri
statė vyskupą Hansą Dumpį 
pamaldų dalyviams kaip to
liau tęsiantį vyskupo pareigas 
išeivijos bažnyčioje. 

Tik Šv. Vakarienė nebuvo 
švenčiama kaip Tėviškės pa
rapijos steigėjų nustatyta 
tvarka, pagal kurią buvo pa
geidaujama prisilaikyti toli
moje tėviškėje turėtų pa
pročių, priklaupiant prie 
Viešpaties Stalo tikėjimo ben

drystėje. Šį kartą Šv. Vaka
rienes dalyviai išsirikiavo 
eilėje po vieną, kaip prieš 
daug metų laukėm maisto 
davinio pabaltiečių stovyklose, 
Vokietijoje, o ne sutvirtinimo 
tikėjimo bendrystėje. Taures 
vietoje panaudoti stikleliai ir 
kaip jie buvo vartojami, dau
giau priminė pasisvečiavimą, 
o ne rimtą Kristaus kančios 
prisiminimą. Tai šių laikų 
išdava. 

Su iš lietuvių evangelikų-
reformatų giesmyno paimta 
giesme „Tau, dėkui, Jėzau 
mielas, kad stiprinai mūsų 
sielas dovanomis be galo prie 
savo švento stalo", — baigėsi 
iškilmingai Devintojo išei
vijos lietuvių evangelikų-liu
teronų bažnyčios sinodo pa
maldos Tėviškės parapijos 
bažnyčioje Čikagoje. vb 

A. t A. 
FRANCIŠKA ZUBRIENĖ 

Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. Mirė 1999 
m. rugpjūčio 23 d., sulaukusi 87 metų. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: dukros su šeimomis, anūkai ir proanūkai. 

Velionė buvo žmona a. a. Antano Zubrio. 
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Brighton Parko 

Lietuvių namų savininkų draugijai. 
Velionė pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 25 d. nuo 4 iki 

9 v. v. Palos Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest 
Hwy., Palos Hills, IL. 

Rugpjūčio 26 d., ketvirtadienį, po religinių apeigų 
laidojimo namuose, Velionė bus palaidota Tautinėse 
lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Alzheimers 
Greater Chicagoland Chapter, 4709 Golf Rd., Ste. 1015, 
Skokie, IL 60076. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukros su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Palos-Gaidas. 

Tel. 708-974-4410. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. dipl. chemikas 

vaistininkas 
JURGIS GRIGALAUSKAS 

Netekome mūsų mylimo Vyro, Tėvelio, Dėduko ir 
Brolio 1998 m. rugpjūčio 6 d. Jo mirties sukaktį minint, 
šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos š. m. rugpjūčio 
29 d., sekmadienį, 11 vai. ryto Pal. J. Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemont, IL. 
Po pamaldų bus paminklo pašventinimas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, sekc. 62, bl. 44, sklypas 
7. 

Visi giminės , draugai ir pažįstami prašomi pasimelsti 
už a. a. Jurgio sielą. 

Liūdesyje lieka: žmona Liucina, dukterys 
Jolanta, Judi ta ir sesuo Elena su šeimomis. 

PADĖKA 
JLtA. 

PETRONĖLĖ KATKIENĖ 
Nuoširdžiai dėkojame visiems už išreikštą užuojautą ir 
už aukas, skirtas brangios Mamytės. Žmonos atminimui 

Loreta Meištinienė 
Laimonas Meištinis 

P ranas Katkus 

A. t A. 
, Dr. ADOLFUI MILIUI, 

buvusiam Illinois Lietuvių gydytojų draugijos 
pirmininkui išėjus į Amžinybę, dukrelėms EGLUTEI 
ir MARYTEI, anūkams, giminėms ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime 

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjunga 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

R u g p j ū č i o 28 d. Šv. Kazi
m i e r o seserys švenčra savo 
vienuolijos steigėjų dieną ir 
kviečia visus dalyvauti Mišio
se jų motiniškojo namo kop
lyčioje 9:30 val.r. Tuo metu 
bus palaiminta naujai sukur ta 
..mozaika", kuri atspindi Moti
nos Marijos gyvenimą ir dva
sią. Po Mišių - kavutė ir lai
mėjimų t raukimas . Galėsite 
įsigyti seselių kepamos duo
nos ir pyragų. Je i norite įsigy
ti laimėjimo bilietų, skambin
kite tel. 773-776-1324. 

Mie l i moky to j a i , atsiliep
kite! Čikagos lituanistinei mo
kyklai labai reikia jaunesnių
jų klasių mokytojų. Skambin
kite mokyklos direktorei Jū
rate i Dovilienei tel. 630-832-
6331. 

J A V L B XV t a r y b o s ses i ja 
įvyks 1999 m. spalio 8-10 d., 
Shera ton Four Points viešbu
tyje '.General Mitchell Inter
nat ional Airport, Milwaukee, 
WI>. Tarybos sesijos daly
viams ^Midwest Express" oro 
linija suteikia specialią kelio
nės nuolaidą — 10 proc. skry
džio kainos jeigu bilietai užsa
kyti prieš rugpjūčio 27 d.. 6 
proc. skrydžio kainos nuolai
dą, jeigu bilietai užsakyti po 
rugpjūčio 27 d. Bilietus gali
ma užsisakyti, skambinant 
„Midvvest Express", tel. 1-800-
452-2022 (reikia paprašyti 
Li thuanian American Commu-
nity Discount rate, Meeting 
File #CM529). „Midvvest Ex-
press" lėktuvai skrenda į Mil-
vvaukee iš pagrindinių JAV 
miestų (Boston, Hartford, 
New York, Newark. Philadel-
phia, Cleveland, Columbus, 
VVashington, Orlando, Ft. 
Lauderdale. Tampa. Ft. 
Myers, Atlanta. Kansas City, 
Daiias, San Antonio, Phoenix, 
Denver. Omaha, Kansas City, 
Phoenix, Las Vegas, Los An
geles. San Francisco ir kt.). 

T a u t o s fondas N e w Yor-
k e , norėdamas paremti vaikus 
iš nedarnių šeimų, Pažaisliui 
paskyrė 500 dol. 

N o r i m e p r a n e š t i , kad Mai
ronio lituanistinės mokyklos, 
įsikūrusios Lemonte, naujų 
mokslo metų atidarymas 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 11 d., 
10 val.r. ir tęsis iki 12 vai. 

Kviečiame visus, norinčius 
lankyti mūsų mokyklą, bet 
dar neužsiregistravusius, at
vykti į mokyklą rugsėjo 1 1 d . 
ta rp 9-10 vai. ryto. Mokykla 
yra įsikūrusi Lemonte (14911 
1271b Street). Mokyklos rašti
nės tel. - 630-237-0888 arba 
mokyklos direktorės namų tel. 
- 630-257-2897. 

Mokyklą gali lankyti ir vai
kučiai nuo 4 metukų. Veikia 
priešmokyklinis darželis (4 m. 
vaikai,1, darželis (5 m. vaikai), 
dešimt mokyklos skyrių, o 
ta ip pat ir lietuvių kalbos kla
sės vaikams nuo 4 metų - be
simokantiems lietuvių kalbos 
ir silpnai kalbantiems. Taip 
pat veikia ir dvi klases suau
gusiems, kurie norėtų išmokti 
lietuvių kalbos. 

Čikagos l i t u a n i s t i n ė mo
kyk la kviečia vaikučius ir 
tėvelius į savo mokslo metų 
atidarymą, kuris vyks rugsėjo 
11 d 8:30 val.r. prasidės re
gistracija, o 10 val.r. - šv. Mi
šios tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Atvykite! 

Šv. Kazimiero s e se rys 
kviečia visus dalyvauti šv. Mi
šiose kiekvieną pirmą mėnesio 
šeštadienį 9:30 val.r. motiniš
kojo namo koplyčioje ir melsti, 
kad kongregacijos įsteigėja 
Motina Marija būtų paskelbta 
palaimintąja. Seselės taip pat 
praneša, kad kiekvieną pasku
tinį mėnesio sekmadienį nuo 1 
vai. iki 3 vai. p.p. bus galima 
lankyti Motinos Marijos sar
kofagą seselių koplyčioje. 

Rugpjūčio 29 d., po 10 
vai . Mišių jėzuitų koplyčioje, 
visi kviečiami į Jaunimo cent
ro atnaujintą kavinę pus
ryčiams ir įdomiam susitiki
mui — paskaitai. Neseniai iš 
Lietuvos atvykęs Vilniaus uni
versiteto dėstytojas, Lietuvos 
mokslų akademijos narys, ke
lių knygų autorius bei žur
nalų redaktorius A l g i m a n t a s 
Liekis skaitys paskaitą apie 
Molotovo-Ribbentropo sutartį. 
Prisiminsime ir Baltijos kelią, 
kuris jau tapo istorija. Doku
mentinį filmą parūpino A, 
P lėnys . 

„Židinio" p a m a l d o s už 
Lietuvoje besimokantį jauni
mą ir gerą derlių vyks šešta
dienį, rugsėjo 4 d., 4 vai. p.p. 
Jėzuitų koplyčioje Čikagoje. 
Visi nuoširdžiai kviečiami šio
se pamaldose dalyvauti. 

„Dainavos" c h o r a s ruošia
si trijų chorų „Draugo" kon
certui, kuris vyks lapkričio 28 
d. Nuo rugsėjo 7 dienos prasi
dės nuolatinės „Dainavos" re
peticijos, kurios vyks kiekvie
ną antradienį nuo 7:45 iki 
9:30 val.v. Pasaulio lietuvių 
centre. 

Aktorė Audrė B u d r y t ė re
žisuoja naujojo Čikagos lietu
vių teatro spektaklį .,Tuščios 
pastangos", kurio premjera 
įvyks rugsėjo 19 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Rašytojo Pe
tro Vaičiūno komedija patiks 
ir jauniems, ir vyresniems. Bi
lietus kviečiame įsigyti iš ank
sto „Seklyčioje". 

Pr imename, kad sekmadie
nį, rugpjūčio 29 d., 1 vai.p.p. 
Beverly Shores Lietuvių klu
bas rengia šaunią gegužinę Li
tuanikos parke (Beverly 
Shores). Skanūs pietūs, atgai
va, muzika, dainos ir daugiau 
linksmybių. Jei į gegužinę at
nešite laimėjimų loterijai, bū
sime labai dėkingi! Atvykite! 

JAV LB E a s t Ch icago 
apyl inkės v a l d y b a rengia 
tradicinę gegužinę ir visuotinį 
narių susirinkimą rugpjūčio 
29 d. 1 val.p.p. Vilučių sody
boje 1.1143 Southview Drive. 
Schererville, Indiana). Malo
niai kviečiame apylinkės lietu
vius šioje gegužinėje dalyvau
ti. 

PASKUTINIOJI IR 
DIDŽIAUSIOJI GEGUŽINĖ 

Pasaulio lietuvių centro 
didžiausioji ir šių metų pasku
tinioji gegužinė vyks rugsėjo 5 
d., sekmadienį, 12 vai., tuoj po 
pamaldų Pal. Jurgio Matulai
čio misijoje. 

Graži sodelio aplinka, links
mi bičiuliai ir pažįstami džiu
gins akį, nosį kutens skanaus 
maisto kvapas. Savo gražio
mis, nuotaiką pakeliančiomis 
dainomis mus linksmins „Tė
viškės kapela", vadovaujama 
Stasės Jngminienės. Bus ir di
dysis laimėjimų bilietėlių 
traukimas. Susipažinsite su 
mūsų laimingaisiais. 

Taigi kviečiame rugsėjo 5 
dienos popietę skirti centro 
gegužinei, nes kitas renginys 
jau vyks salėje. Visus dalyvau
ti kviečia PLC renginių komi
tetas. 

Vyki te \ vasaros š v e n t k e -
l ionę! ALRK Moterų sąjungos 
3 kuopa rengia šventkelionę į 
Marytown pranciškonų St. 
Maximilian Kolbe šventovę 
(Libertyville, Illinois) rugsėjo 
4 d., šeštadienį. Bus suruoštos 
šv. Mišios, bendras rožančius, 
Šv. Sakramento adoracija. 
Keliauninkai išvyks 8 val.r. iš 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčios (69 ir VVashte-
naw gatvės). Autobusas sustos 
ir prie Brighton Parko lietuvių 
bažnyčios (California ir 44 
gatves). Šventkelionės daly
viai sugrįš 5 val.p.p. Informa
ciją teikia: Angelą Leščinskie
nė (vakarais) tel. 773-582-
7452 ir Regina Vaitkūnienė 
tel. 773-737-7780. Vietas užsi
sakykite iki rugpjūčio 29 die
nos. 

J u r g i t a Ba l t ru ša i t y t ė , 
PLB Čikagos Lituanistikos 
katedros doktorantė ir rašyto
jo Vinco Kudirkos palikuonė, 
Santaros-Šviesos 46-ajame su
važiavime, vyksiančiame rug
sėjo 9-12 d. Pasaulio lietuvių 
centre, kalbės tema „Vincas 
Kudirka šiandien". 

Šv. Kryž iaus Mote rų r ė 
mėju sąjunga ruošia vartotų 
daiktų mugę rugsėjo 16 ir 17 
d. seselių kazimieriečių moti
niškojo namo rūsyje, 2601 W. 
Marąuette Rd. 

I l l inois Lietuvių R e s p u 
b l ikonų lygos m e t i n ė ge
guž inė sekmadieni, rugpjū
čio 29 d. vyks Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Pradžia 
1 vai. p.p. Visi kviečiami. Bus 
įdomi programa ir malonus 
pabendravimas su draugais ir 
pažįstamais. 

Rugsė jo 12 d. 12 va i . p . p . 
Pasaulio lietuvių centre, Lie
tuvių fondo salėje, Hamiltono 
dramos teatras .Aukuras" su
vaidins Stasio Lauciaus 4 
veiksmų vaidinimą „Ponios 
Žydrienės bendrabutis". Reži
sierė — Elena Dauguvietytė-
Kudabienė, su „Aukuru" vai
dins Šiaulių dramos teatro ak
toriai. „Aukuras" švenčia 50 
metų veiklos sukaktį. J rudens 
sezono atidarymo savaitgalio 
renginius visuomenę dalyvau
ti kviečia PLC renginių komi
tetas. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPŽNAS 
6436 M M i Rd., Otaęa, IL 60629 

Tel 77S-582-4500 
Valandas pagal susitarimą 

• Vytau to Didžiojo šau l ių 
r i n k t i n ė š m r u g p j ū č i o 29 
d., sekmadieni. 12 vai. rengia 
vasaros gegužinę šaulių rink
tinės namuose. Maistas, kaip 
įprasta, atgaiva, laimės šulinys 
ir kiti įvairumai. Gros Kosto 
R a m a n a u s k o orkestras . Visi 
kviečiami ir laukiami. »*M 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninką* 

4536 W.63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 77M84-0100 

Valandos pagal susitarimą 

AdvokatasJonu Gflbaitia 
Civiline* ir kriminalines) bylos 

6247 8-KeeurieAvwotw 
Chieago, IL 80O9 
TeL 773-778-8700 

Toū frec 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

šf*tsd.9vr.ikilT.p.p. 

ĘU. ŽVAIGŽDUTĖ 
Bt2s W ^ ^ įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Nebeilgai mas linksmins Strazdas giesmininkas. 
Piešė A. Makūnaite 

per s ikcimty m . i s i I i< t m .1 
p. r TRANSPAK 

>••< I K Į . l l n . i | i j ' , ( > . ' . ' 

, l | , . . V ,1 •> \ k I S < | , . M • • I I ' 

Tel 1 775 8 ? 8 ĮOSO 

• G e n e i r I rene J u o d i k i s , 
Chicago Ridge, IL, globoja du 
našlaičius Lietuvoje. P ra tęs 
dami globą kitiems metams , 
atsiuntė $300. Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičiu globa", 2711 
West 71 st. Street , Chicago, 
IL 60629. 9«oo 

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

lingas, tai tu sau tą vėją ir 
valdyk, kad jis nepustytų ki
tiems iš geldos miltų, ir tu tai 
moteriai skriaudą atlygink. 

RODOM — KALBAM: 
MANO INSTRUMENTAS 

Šis instrumentas man pri
mena mano ir šeimos keliones 
Karibų salose. Aš jį laikau 
savo kambaryje, į kurį dažnai 
pasižiūriu. Jis man primena 
šiltą saulę, permatomą van
denį ir žuvytes. 

Prieš dvejus metus mes lai
vu plaukėme. Fort Lauderda
le, Floridoje, Key West, Flori
doje, Cozumel, Meksikoje, 
Grand Caymon salose ir Ocho 
Rios, Jamaikoje. 

J Fort Lauderdale lėktuvu 
nuskridome ir baigę kelionę iš 
ten vel lėktuvu grįžome namo. 

Laivu nuplaukėme į Key 
West. Tenai trollie — trauki
nuku nuvykome į miestą. Nu
ėjome į krautuvę, kurioje par
davinėjo kriaukles. Aš nusipir
kau kriauklę sulig savo kumš
čiu dydžio. 

J Cozumel nuplaukėme lai
vu. Ten mes nardėme vande
nyje ir šiltoje saulėje sėdėjo
me. Mano šeima saloje ieškojo 
igvanų prie akmenų. 

Čia laikas greitai prabėgo ir 
mes atsiradome Grand Cay
mon salose. Mes vėl nardėme, 
bet nežiūrėjome į žuvis. Mes 
ten plaukiojom tarp „sting-
rays". Juos jautėme lyg gu
minius. Buvo įvairių dydžių, 
mažų ir mano rankos didumo. 
Jie greitai plaukiojo ir reikėjo 
būti atsargiems neatsistoti 
ant jų. 

Iš čia laivu nuplaukėme į 
Ocho Rios. Ten aš šį instru
mentą nusipirkau. Ten lipome 
per kriaukles. 

Visą laiką salose grojo muzi
ka, daugiausia linksma ir 
greita. Man buvo labai įdomu 
matyti tokį instrumentą. Žmo
nės Jamaikoje gali išpjaustyti 
iš bambuko. Ten yra labai ga
bių žmonių. Mano instrumen
tas man daug reiškia gyve
nime: jis man primena Karibų 
salas ir visą džiaugsmą, kurį 
ten pergyvenau. 

Rasa Dovi la i tė , 10 k l a s ė s 
mokinė — abiturientė, 

Čikagos lit. m-la. 

PAGALVOKITE N R 12 
ATSAKYMAI 

1. Palangos atnaujinto jūros 
tilto ilgis 467 km, plotis 7.7 m 
ar 8 m. Senojo tilto ilgis buvo 
apie 380 m. 2. Lietuvoje yra 
trys upės, kurių pavadinimas 
— Šventoji. Viena iš jų įteka į 
Baltijos jūrą Latvijos pasie
nyje. Antroji įteka į Nemuną 
tarp Tauragės ir Jurbarko. 
Trečioji įteka į Nerį prie Jona
vos. 3. JAV kariškų maršų ka
raliaus garbės titulas priklau
so John Philip Sousa (1854-
1932). Jo tėvas buvo portuga
las, o motina vokietė. Šis mu
zikas sukūrė arti 140 kariškų 
maršų, jų tarpe „The Stars & 
Stripes Forever", 1897. Be to, 
dar sukūrė 11 operečių nuo 
1879 m. iki 1915 m. Jis rašė ir 
noveles, pvz. 1902 m. „The 
Fifth String" (E. Brit. 20-953, 
Chicago, 1968). 4. Riešutas. 5. 
Akys. 6. Kudaba, Simonaitytė. 
Buivydaitė, Liegutė, Tamulai-
tis, Boruta, Saja, Tvenas, Ma-
lo, Lindgren, Paterson, Zo-
barskas, Bulika, Lagerloef, 
Lapienis, Dikensas. 7 . 1 . Mitu-
va, 2. Ariogala, 3. Imsrė, 4. 
Rambynas, 5. Olandija, 6. 
Naugardukas, 7. Ivinskis. 8. 
Sapiegos. Iš pirmųjų raidžių 
žemyn: Maironis. 8. Šokis. 
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MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Mes, lietuviai krikščionys, 
taip pat siedami savo tautiš
kumą su moraliniu principu, 
išgyvename jį kaip į mūsų 
tautinį rūbą įvilktą Kristaus 
tiesą. Jo paliktąją mums di
džiąją Dievo ir ar t imo meilės 
idėją. Mes išgyvename šią ver
tybę taip, kaip išgyvena ją lie
tuviškas kaimas, kuriam j i 
yra neatskiriamai susieta su 
jo religingumu ir reiškia pilną 
ir vispusišką mūsų tautos 
dvasios polėkį gėrio ir grožio 
link. Mums išeivijoje gyvenant 
įvairiuose kontinentuose ir 
tampant svetimų valstybių lo
jaliais piliečiais, lietuvybė 
švies visada, kaip dinamiškoji 
pasaulėžiūrinė vertybė, kurio
je glūdi tam tikros buities pro
blemos sprendimas ir kurioje 
teks ieškoti įvairių būsimos 
laisvos Lietuvos santvarkai 
nustatyti. 

J u l i u s G r a u r o g k a s , 
Universiteto rektorius, 

mokslininkas, pedagogas 

P IENĖ KARALIENĖ 

Sugalvojo pienė 
Saulele pabūti, 
Per naktis nemiega, — 
Mintyse saulutė. 

— Tuoj išskleisiu žiedą. — 
Pučias lauko pienė. 
— Būsiu aš antroji 
Saulės karalienė. 

Vos nušvito žiedas 
Gelsvas kaip saulytė, 
Į jį nusileido 
Darbininkė bitė... 

Išsigando pienė, 
Lapelius pakėlė 
Ir pradėjo siūti 
Pūko kepurėlę... 

Naktį, kai užmiega, 
Mato dukrą — pienę, 
Gal ji bus antroji 
Saulė karalienė? 

Mokytoja 
Graž ina R a g a l e v i č i e n ė 

LIETUVA I S T O R I J O S 
LAIKOTARPYJE 

Lietuvos istorijoje 19 amžius 
buvo labai neramus. Vilniaus 
universitetas mokė studentus 
gerbti ir mylėti Lietuvą. Že
maitijoje atsirado pirmieji pat
riotai, kurie nebijojo kalbėti 
lietuviškai. D. Poška ir Stane
vičius buvo vieni iŠ pirmųjų 
rašytojų Lietuvoje, jie rašė 
apie krašto meilę. Caras Mi
kalojus I daugiau spaudė lie

tuvius, ir dėl to lietuviai suki
lo prieš rusus kartu su lenkais 
1831 m. J ų vadovas buvo E. 
Stanevičius. Sukilimas nepa
sisekė, nes vyko neramumai 
Europoje ir nebuvo vienybės 
tarp sukilėlių. 

A u r a P l a t a k y t ė 

K A I P B Ū T I G E R E S N E 
LIETUVE 

Aš galėčiau truputį daugiau 
stengtis lietuviškoje mokyklo
je. AŠ galiu pasistengti su mo
čiute ir seneliu kalbėti dau
giau lietuviškai. Aš daug skai
tau angliškai, dabar man rei
kės pasistengti daugiau skai
tyti lietuviškai. Man patinka 
lietuviški tautiniai šokiai ir 
ateitininkų organizacija. Aš 
dabar susirašinėju su mergai
te Egle, kuri gyvena Lietuvoje. 
Kiekvieną šeštadienį lankau 
lietuvišką mokyklą. Gal dar 
reikėtų užsiregistruoti į lietu
vių skautų organizaciją. 

A u d r ė K a p a č i n s k a i t ė 
Abi Lemonto Maironio lit. 

m-los mokinės (Maironio litu
anistinės mokyklos mokinių 
metraštis 1996/97). 

MALŪNININKO V Ė J A S 
(Lietuvių liaudies 

mitologija) 
šeimininkė nešė miltus iš 

klėties geldoje. Vėjas papūtė ir 
išdulkino visus jos miltus iš 
tos geldos. Ta šeimininkė pa
davė vėją į teismą. Teisėjai 
pašaukė abu į teismą. Šeimi
ninkė atėjo, bet vėjo nebuvo, ir 
niekas nežino, iš kur jis pučia 
ir kur j is pučia, nė kur jis gy
vena. Tie teisėjai sumanė pa
siklausinėti ten esančių žmo
nių. Tuoj pasišaukė ūkininką, 
paklausė: 

— Ar tau vėjas reikalingas? 
Tas atsakė: 
— Mažai, tik rudenį, kada 

klojime grūdus vėdinu, o dau
giau man vėjo nereikia. 

Teisėjai pašaukė kalvį ir jį 
klausė: 

— Ar tau vėjas reikalingas? 
Kalvis atsakė: 
— Kada man reikia vėjo, tai 

aš turiu savo vėją — dumples, 
su tom pasipučiu — kito vėjo 
man nereikia. 

Teisėjai: ' 
— A, tai tau vėjas nereika

lingas. 
Pasišaukė malūnininką ir jį 

klausė: 
— Ar tau vėjas reikalingas? 
Tas atsakė: 
— Kaipgi, kad man vėjo ne

būtų, tai man badu reiktų nu
mirti. 

Teisėjai: 
— Kad tau vėjas taip reika-

1. Dail ininko Jono Damelio 
(1780-1840) paveiksle matome 
Napoleono kariuomenę, besi
t raukiančią iš Rusijos namo 
per Vilnių. Kas yra tie rūmai, 
matomi paveikslo kairėje? Ar 
tai ka tedra? 2 . Nuo kada Rusi
j a pradėjo lietuvius tremti į 
Sibirą? 3 . Palyginus Sibiro ir 
visos Europos teritorijos plotą, 
kuris didesnis? Atsiuntė k u n . 
d r . E . G e r u l i s . 4 . Dviem pu
pom visą lauką apsėja. 5. Du 
kiškeliai p jaunas , baltas krau
jas bėga. 6. Kaip vadinasi 
paukšt is plėšrūnas, kumpu 
snapu, dažnai matomas Lietu
voje ir kitose šalyse? Dažnai 
puola paukščius . 7. (Lentelė) 
Remdamiesi užuominomis, 
kurios žemiau surašytos, su
rašykite į lentelę skaitmenis 
nuo 1 iki 25. Sudarė V.G. 8. 
Kas yra matr iarchatas? 

M Ė S I N I N K A S IR 
B E Ž D Ž I O N Ė 

Pamatė kartą prašalaitis 
mėsinėje beždžionę ta rp kitų 
skerdienų kabančią. Paklausė 
pirklį, koks jos skonis. Tas su 
šypsena a t sakė : „Koks gyvū
nas, toks ir jo skonis". Dau
giau š iame pokšte juoko nei 
teisybės, ma t ir t a rp gražuolių 
būna daug blogų žmonių, o ne
gražaus žmogaus dažnai kilni 
siela. 

F e d r a s 

— Seneli, o kodėl vandenų 
baltoji lelija vakarais už-
skliaudžia žiedlapius? 

— J i bijo, kad tamsa suo
džiais nesuteptų. 

— Bet lelija rytais galėtų 
nusipraust i . 

— Kad tamsos suodžiai ne
nuplaunami , vaikeli. 

— Seneli, o kodėl Trijų Ka
ralių rytą niekados Karalių 
pėdsakų sniege aš nerandu? 

— Iškeliaudami Karaliai il
gais skvernais užšluoja savo 
pėdas*. 

— O kodėl jie savo pėdsakus 
taip slepia? 

— Kad pikti žmonės neži
notų, kurion šalin j ie iškelia
vo. 

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

L I N K S M I A U 

— Žiūrėk, Pauliuk, važiuoja 
raudonas „py py"! 

— Ką tu, močiute! Tai auto
mobilis Pas sa t Variant, — pa
aiškino ketur ių metukų Simu
kas. 

— Išveskite iš kiemo šunį' 
Vakar j is ta ip kaukė, kad ma
no duktė turėjo nutraukt i dai
navimo pamoką. 

— Atleiskite, bet jūsų duktė 
pradėjo pirmoji... 

Kirpėjas klausia Jonuką: 
— Kaip tave apkirpti? 
— Taip, kad niekas nepa

stebėtų, jog buvau pas kirpėją. 


