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Ar bus patikslinta genocido 
sąvoka? 

Vilnius, rugsėjo 28 d. Pasak jos, šiame forume apta-
(Elta) — Lietuvos delegacijos narna palyginti netolima 
vadovė Baltijos Asamblėjoje praeitis •— Baltijos valstybių 
Laima Andrikienė tikisi, kad nepriklausomybės atkūrimas, 
Seimo rūmuose vykstančios J ų diplomatinis pripažinimas, 
tarptautinės konferencijos da- svetimos kariuomenės išvedi-

'lyviai paragins trijų Baltijos m a S ) Sovietų Sąjungos žlugi-
valstybių parlamentus, Balti- m o padariniai Baltijos val-
jos Asamblėją parengti krei- stybėms ir kitoms Europos 
pimąsi į Romos tribunolą. Juo tautoms. 
būtų siekiama patikslinti 
Niurnbergo teismo metu pri
imtą genocido apibrėžimą. 

Antradienį spaudos konfe
rencijoje L. Andrikienė sakė, 
kad ši sąvoka buvo gerokai su
siaurinta Sovietų Sąjungai 
reikalaujant. „Todėl tai , kas 

Konferencijoje taip pat dis
kutuojama apie Baltijos val
stybių ateitį, XXI amžiaus Eu
ropą, Baltijos valstybių siekį 
įstoti į NATO ir Europos 
Sąjungą. 

L. Andrikienės nuomone, 
bus kalbama ir apie Kara-

vyko-. Baltijos valstybėse po liaučiaus sritį, ambasadų pa
karo, daugelyje valstybių iki 
šiol nevadinama genocidu. Tai 
vadinama klasių kova arba 

statų grąžinimą, tremtinių tei
sių atkūrimą. 

Baltijos Asamblėjos prezi-
kova prieš tam tikrą socialinį diumo pirmininkas, Latvijos 
sluoksnį", apgailestavo Seimo delegacijos joje vadovas Romu-
narė, tarptautinės konferen- a lds Ražuks spaudos konfe-
cijos „Molotovo-Ribbentropo rencijoje pažymėjo, kad dabar 
paktas. Baltijos valstybių da- Baltijos valstybėms reikia eiti 
bart is ir ateitis" organizacinio į Europą. „Kol kas jaučiame, 
komiteto pirmininkė. kad dar nesSme visiškai 

L. Andrikienė sakė, kad priimti į Europą. Tai yra Mo-
konferencijoje kalbama apie lotovo-Ribbentropo pakto pa-
tokius skaudžius dalykus kaip darinys", sakė jis. 
genocidas, tremtys, ginkluotas Estijos delegacijos vadovas 
ir neginkluotas pasipriešini- Baltijos Asamblėjoje Trivimi 
mas okupuotose valstybėse. Ji Velliste sakė esąs įsitikinęs, 
ta ip pat patikino, kad ši kon- jog negalima kurt i ateities, 
ferencįja nėra skaudžių, liūd- jeigu tiksliai nežinai, kas 
nų a r panašių prisiminimų va- įvyko praeityje, 
karas . Baltijos Asamblėjos idėja su-

L. Andrikienės teigimu, kon- rengtoje konferencijoje daly-
ferencijos tikslas, praėjus 60 vauja politikai, istorikai, poli-
metų nuo Molotovo-Ribben- tologai iš 14 valstybių. Joje 
tropo pakto slaptųjų protokolų dalyvauja taip pat aukštųjų 
pasirašymo, įvertinti jų ekono- mokyklų rektoriai, didžiųjų 
minės, politines, teisines pa- miestų merai, trijų Baltijos 
sėkmes Baltįjos valstybėms, valstybių politinių partijų va-
kitoms Europos valstybėms, dovai. 

Vakarai nesupranta sovietų 
okupaciją patyrusių valstybių 
Vilnius, rugsėjo 28 d. 

(BNS) — Vilniuje surengtos 
tarptautinės konferencijos 
Molotovo-Ribbentropo paktui 
įvertinti dalyviai kritikuoja 
Vakarų diplomatiją, pataikau
jančią Rusijai. 

Latvijos Seimo pirmininkas 
Jan is Straumė kritikavo Va
karus dėl neryžtingumo tiek 
praeityje, tiek sprendžiant 
šiandienos problemas. „Išsky
rus propagandines priemones, 
Vakarų valstybės nesiėmė 
jokių praktinių žingsnių ap
ginti tris Baltijos valstybes 
nuo stalininio kolonizavimo", 
sakė Latvijos politikas. 

J i s pabrėžė latvių dabar pa
tiriamus ekonominius sunku
mus, neišvengiamus, bandant 
per kelerius metus įgyvendinti 
ekonomines reformas, kurias 
Europos valstybės vykdė pa
laipsniui ir daug metų. 

Viena neišvengiamų Moloto
vo-Ribbentropo pakto pasek
mių buvo Latvijos etninės 
struktūros pasikeitimas, ta
čiau dabar ESBO rekomenda
cijos Latvijai šiuo klausimu ir 
vėl atspindi vien tik Rusijos 
nuomonę, kalbėjo politikas. 
„Analizuojant ES valstybių re
komendacijas Latvijai dėl tau
tinių mažumų, neišvengiamai 
susidaro įspūdis, kad Vakarai 
vengia bet kokių nesusipra
timų su Rusija, ir todėl yra 
linkę paprasčiausiai įteisinti 
pakto pasekmes", pabrėžė Lat
vijos parlamento vadovas. 

Toje pat konferencijoje kal
bėjęs vienas Baltarusijos opo
zicijos vadovų Stamslav Šuš-
kevic kaltino Vakarus pade
dant totalitariniam prezidento 
Aleksandr Lukašenka rėži-
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Visą savaitgalį Rokiškyje niekur nebuvo ramybes: miestas švenU ivo 500 metų jubiliejų. Parodos, konferenci
jos, koncertai, vakarones, diskotekos, spalvotos ugnies salves net rr didžiausią namisėdą viliojo iš namų. Reikš
mingą 1499 metų rugsėjo įvykį, kai Lietuvos metrikoje — Didžioj< kunigaikščio Aleksandro išduotoje privilegi
joje pirmą kartą buvo paminėtas Rokiškio vardas — paminėjo ir dabartinė miesto taryba. Po tarybos posėdžio ir 
šv. Mišių prezidentas Valdas Adamkus atidengė jubiliejaus proga :niesto aikštėje pastatytą arką. 

Nuotr.: Architekto Leono Žiuklio „Arka" ateities kartoms prir..,ns Rokiškio 500 metų sukaktį. 'Eita> 

Prezidentas konservatoriams 
linki nuoseklaus darbo 

mui. „Akivaizdus Minske įsi
kūrusių Vakarų diplomatų de
rybinis silpnumas, palyginti 
su Lukašenka demagoginiais 
sugebėjimais", sakė buvęs Bal
tarusijos parlamento vadovas. 

J is paaiškino, kad Minske 
įsikūrusi ESBO misija nesu
gebėjo padaryti jokių demo
kratijos stiprinimo darbų, to
dėl, norėdama sukurti veiklos 
įvaizdį, ėmėsi auklėti opoziciją 
būti sukalbamesnę. 

* „Trijų slaptųjų proto
kolų kopijos pasiekė ir Lie
tuvą", antradienį praneša 
„Lietuvos rytas". Lietuvos ar
chyvų departamentas lfeseniai 
įsigijo skandalingųjų istorinių 
dokumentų — Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos trijų slaptųjų 
protokolų kopijas. Jas padova
nojo Latvijos archyvininkai, 
dar 1995 m. gavę kopijas origi
nalų, saugomų Rusijos prezi
dento archyve. Lietuvos istori
kai, tyrinėję šiuos dokumen
tus, naudojosi kitų valstybių 
leidiniuose išspausdintais tek
stais. Istoriko Gedimino Ru
džio nuomone, dokumentų ko
pijos nė kiek nesumenkina jų 
reikšmės: „Lietuva neturi ir 
Nepriklausomybės Akto origi
nalo, kuris Antrojo pasaulinio 
karo metais, artėjant sovietų 
armijai, buvo paslėptas kaž
kur šalies teritorijoje". (Eita. 

* Sk i r t ingų Krikščionių 
d e m o k r a t u pa r t i jos sparnų 
atstovai neigiamai vertina vie
šai paskelbtą partijos pirmi
ninko, užsienio reikalų minist
ro Algirdo Saudargo sprendi
mą nedalyvauti lapkritį ren
giamuose partijos vadovo rin
kimuose Savo sprendimą jis 

Vilnius, rugsėjo 28 d. 
(Elta) — Valdančioji partija 
turėtų kuo greičiau apsi
spręsti dėl šių metų biudžeto 
sumažinimo ir pasiryžti „Sod
ros" reformai, mano preziden
tas Valdas Adamkus. Tokią 
valstybės vadovo nuostatą po 
antradienį įvykusio susitikimo 
su valdančiosios partijos vado
vybe pareiškė prezidento ats
tovė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė. 

Prezidentas pokalbio su 
Konservatorių (Tėvynės są
jungos) partijos vadovybe me
tu paragino susirūpinti savo 
vienybe, nesidairyti į artėjan
čius rinkimus bei populiarumo 
lenteles ir priimti reikalingus, 
nors ne visada populiarius 
sprendimus. V. Gaižauskaitės 

nuomone, ir prezidentui, ir 
valdančiajai partijai susitiki
mo metu pavyko geriau išsi
aiškinti, kas vyksta šiandien-
ir surasti bendrą kalbą 

Tikimasi, jog po iki =iol vy
kusių diskusijų Seime .•konser
vatoriai nesipriešins Juudžeto 
sumažinimo planui bei pradės 
rengti ateinančių metų biu
džeto projektą. Praėjusią sa
vaitę vyriausybei iš esmės pri
tarus socialinių reformų pla
nui, kuris leistų subalansuoti 
„Sodros" biudžeto pajamas ir 

išlaidas, pagal jį parengt iems 
atskiriems dokumentams rei
kės fr Seimo pri tarimo. 

„Jeigu to šiandien nepada
rys dabart inė valdančioji par
tija, būsimosios valdžios ir vy
riausybės susidurs su d a r di
desnėmis problemomis", teigė 
prezidento atstovė spaudai . 

Tėvynės sąjungos vadovai 
V. Adamkų informavo apie 
savo pasiryžimą da r šios ka
dencijos metu pakeisti kai ku
riuos Konstitucijos s t ra ipsnius 
siekiant įsijungti į Europos 
Sąjungą, kar tu su biudžeto 
patikslinimu sumažint i lėšas, 
skiriamas krašto apsaugai . 

Rusija mažina naftos tiekimą 
Lietuvai 

Vilnius, rugsėjo 28 d. 
(BNS) — Rusijos kuro ir ener
getikos ministerija smarkiai 
sumažino naftos tiekimą ben-

Seimo vadovas žemės sklypus 
gavo teisėtai 

Vilnius, rugsėjo 28 d. 
(BNS) — Vytautas Landsber
gis visiškai teisėtai įsigijo 
sklypus Vilniuje bei Vilniaus 
rajone ir nepažeidė turto dek
laravimo tvarkos, teigia Seimo 
Etikos ir procedūrų komisija 
(EPK). 

Antradienį komisija išnag
rinėjo opozicinės LDDP frakci
jos kreipimąsi, kuriame EPK 
buvo prašoma nustatyti, ar 
Seimo pirmininkas, „įsigijęs 
žemės sklypą prestižiniame 
Žvėryno rajone už keliolika 
kartų mažesnę nei rinkos kai
ną ir jo nedeklaravęs, nepa
žeidė Viešųjų ir privačiųjų in
teresų derinimo valstybės tar
nyboje įstatymo". 

Komisija mano, kad V. 

aiškino gresiančiu partijos ski
limu, nuo kurio galėtų apsau
goti jo atsistatydinimas, rašo 
„Lietuvos rytas" (09.28). „Tai 
— A. Saudargo fantazijos", 
taip pareiškimą apie partijos 
skilimą komentavo konserva
tyviojo sparno atstovas, Seimo 
narys Kazimieras Kryževičius. 
Parlamentaras Petras Gražu
lis neatmetė galimybės, jog A. 
Saudargas „spės susikurti šil
tą vietelę Briuselyje". Šešta
dienį šaukiamas tarybos posė
dis taps generaline repeticija 
prieš lapkričio mėnesį rengia
mą konferenciją, kurios darbo
tvarkėje — partijos pirminin
ko rinkimai. <EIU> 

Landsbergiui ir kitiems 1990 
metų Kovo 11d . Nepriklauso
mybės atkūrimo akto signata
rams žemės sklypai gyvena
mųjų namų statybai, taip pat 
sklypas V. Landsbergiui Vil
niaus rajone skirti teisėtai. 

Komisija pabrėžė, kad re
miantis galiojančiais įstaty
mais, žemės sklypas V. Lands
bergiui buvo parduotas „kaip 
Kovo 11 dienos akto signata
rui, o ne kaip Seimo pirminin
kui", todėl nėra pagrindo įž
velgti, kad buvo pasinaudota 
tarnybinėmis pareigomis as
meninei naudai gaut; 

Komisija taip pat nustatė, 
kad V. Landsbergiui, atku
riant nuosavybės tei.-ę į jo tė
vui priklausiusią žemę ir ne
pažeidžiant nusta tyos tvar
kos, teisėtai skirta- žemės 
sklypas Vilniaus rajone. 

EPK drauge pažymi, kad 
dėl sklypų skyrimų Kyla eti
kos problemų". Anot EPK, at
siranda galimybė pa-ipelnyti, 
sklypus parduodant kelis kar
tus brangiau. Be to. sklypai 
yra skirtingos vertes, ir gali 
būti varžomasi dėl galimybės 
gauti geresnį sklypą Komisi
jos teigimu, dėl tokiu aplinky
bių žmonės susidaro įspūdį, 
kad aukščiausieji valdžios pa
reigūnai turėtų daug;au dalin
tis su visuomene dabartiniais 
sunkumais bei nepritekliais ir 
nesistengti praturtėti 

Čečėni jos draugai smerkia 
Rusijos antskrydžius 

Vi ln ius , rugsėjo 26 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimo ryšių 
su Čečėnija grupe ryžtingai 
pasmerkė Rusijos aviacijos 
antskrydžius Čečėnijoje ir pla
nuojamą sausumos karinių 
pajėgų įsiveržimą į šią nepri
klausomybės siekiančią respu
bliką, antradienį spaudos kon
ferencijoje pareiškė parlamen
tines ryšių su Čečėnija grupes 
pirmininkas Seimo narys Ry
tas Kupčinskas. J is ragino 
Lietuvos ir kitų valstybių vi
suomenines ir politines orga
nizacijas atkreipti dėmesį į 
Čečėnijoje susidariusių padėtį. 

Toje pat spaudos konferenci
joje Tarptaut inės parlamen
tarų grupės Čečėnijos pro
blemoms generalinis sekreto
rius Algirdas Endriukaitis pa
ragino Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo organizaci
jos (ESBO) bei Europos Tary
bos Par lament ines asamblėjos 
(ETPA) vadovus nevengti at
sakomybės už Čečėnijos li
kimą, pradėti derybas su Ru
sija ir jose dalyvauti . Anot A. 
Endriukaičio, tai „vienintelis 
būdas sustabdyti kraujo lie
jimą Čečėnijoje". 

„Galima konstatuoti , kad 
Jūsų organizacijos, nesiekda
mos Rusijos ir Čečėnijos de
rybų, pataikaudamos nehuma
niškiems ir neteisiniams Ru
sijos karo veiksmams, praei
tyje ir dabar prisiima atsa
komybę už nenuspėjamas toli
mas pasekmes dėl galimo 
prievartinio klausimų sprendi
mo ir kituose Kaukazo regio
nuose", sakoma A. Endriu
kaičio pasirašytame kreipi
mesi į ESBO pirmininką Knut 
Vollebaek ir ETPA prezidentą 
Lord Russel-Johnston. 

Spaudos konferencijoje daly
vavusi Čečėnijos Respublikos 
Ičkerija informacijos atstove 
Lietuvoje Aminat Saijeva pa
reiškė, kad oficialioji Čečė
nijos prezidento Aslan Mas-
chadov vadovybe visiškai at
siriboja nuo smogikų veiksmų 
Dagestane bei gyvenamųjų 
namų sprogdinimu. įvykdytų 
Rusijoje. 

•„'Islamo kovotojas Šamilis) 
Basajevas yra privatus as
muo, kuriam mūsų vadovybe 
negali uždrausti daryti tai, ko 
jis nori", pabrėžė A. Saijeva. 

Pasak jos. Rusijos federali-
nei valdžiai po teroro išpuolių 
buvo naudinga paskleisti ži
nias apie tariamą „čečėnų 
pėdsaką", kad dabar būtų 
lengva pateisinti aviacijos 
antskrydžius Čečėnijoje. „Jei
gu čečėnams būtų priimtini 
tokie 'teroristiniai' metodai, 
jie būtų juos panaudoję ir per 
1994-1996 metų karą", sake 
A. Saijeva. Pasak jos. „čečė
nams tai nepriimtina, jie ne
kovoja prieš moteris ir vai
kus". 

A. Saijeva pranešė naujau
sius duomenis apie antskry
džių aukas ir padarytą žalą. 
Anot jos. aviacijos taikiniai? 
pasirenkami ne tik naftos per
dirbimo centrai. TV stotis, bet 
ir plytų gamykla, gyvenamieji 
rajonai, mokyklos ir ligo
ninės. Pasak A. Saijevos. iš 
subombarduotų talpų išsiliejo 
naftos pramonėje naudojami 
koncentruota sieros rūgštis 
bei azotas. 

Nuo antskrydžių pradžios, 
A. Saijevos žiniomis, žuvo 38 
žmonės, daugiau kaip 100 
sužeista. 

drovei „Mažeikių nafta" ke
tvirtąjį Šių metų ketvirtį. 

Kaip pranešė d ienraš t i s 
„Respublika", „Mažeikių naf
ta i" spalio-gruodžio mėnesiais 
numatyta pateikti 691,000 
tonų žaliavos. Iš jų 80,000 
tonų pateiks susivienijimas 
„LUKoil", 611,000 tonų — 
„Jukos". 

Du trečdaliai „Jukos" pa
teiktos naftos bus sk i r t a ek
sportui per Būtingės naftos 
termirfelą, likęs trečdalis — 
perdirbti Mažeikių naftos per
dirbimo gamykloje. Tai reiš
kia, kad per visą ketvirtį Ma
žeikių gamykla gaus tik 
260,000 tonų žaliavos. Tiek ji 
paprastai perdirba per dvi sa
vaites. 

„Mažeikių naftos" Informaci
jos ir reklamos skyriaus vir
šininkė Virginija Kristinai-
tienė patvirtino, jog Rusijos 
ministerijos tvarkaraš t i s nu
mato 691,000 tonų naftos tie
kimą ketvirtąjį ketvirtį. Ta
čiau tai yra tik pagrindinis 
tvarkarašt is , kuris vėliau „ap-
lipinamas" papildomais. Taip 
buvojau ne kartą, ir Mažeikių 
gamykla nepri trūkdavo žalia
vos. 

„LUKoil Baltija" a ts tovas 
spaudai Aleksandras Juoza-
paitis „Respublikai" sakė . kad 
Lietuvai numatytą žaliavos 
kiekį dar galima keist i , jei 
„LUKoil" turės norą dirbti Lie
tuvoje. 

„LUKoil" vis dar laukia Lie
tuvos Ūkio ministerijos a tsa
kymo, ar su Rusijos susivieni
jimu bus bendradarbiaujama, 
privatizuojant „Mažeikių naf
tą". Pasak A. Juozapaičio, jei 
Rusijos tiekėjų sąlygos nebus 

Europos Sąjunga susirūpinusi 
karo veiksmais Čečėnijoje 

liotinis Chris Patten Maskvoje Br iuse l i s , rugsėjo 28 d. 
(Reuters-BNS) — Europos Są
junga 'ES ; antradienį pareiš
kė nerimą dėl blogėjančios pa
dėties Čečėnijoje ir paragino 
Maskvą daryti viską, kad bū
tų užkirstas kelias tolesniam 
įtampos plitimui. 

„<Europos! Komisija smer
kia karo veiksmus ir tikisi. 
kad dabart inė padėtis gali bū
ti išspręsta nepažeidus Rusi
jos ir Čečėnijos taikos sutar
ties", sakė Europos Komisijos. 
ES vykdančiosios institucijos. 
atstovas spaudai Gunnar Wie-
gand. EK atstovas kalbėjo 
spaudos konferencijoje, kuri 
buvo surengta Rusijos karo 
lėktuvams šeštą dieną iš eiles 
bombarduojant Čečėniją. 

Rusijos Gynybos ministerija 
pranešė, kad jos pajėgos puola 
rajonus, kur, kaip manoma, 
telkiasi islamistų kariai, įta
riami gyvenamųjų namų 
sprogdinimais Maskvoje. Rusi
jos kariai taip pat kovoja su is-
lamistais. iš Čečėnijos įsibro
vusiais į Dagestaną. 

..Mes «ES) reikalaujame 
naudoti t inkamas priemones 
malšinant terorizmą Dagesta
ne. Ir aš galiu patvirtinti, kad 
Komisija yra labai sunerimusi 
dėl didėjančios įtampos", sakė 
G. VViegand. 

Kitą menes) ES planuoja 
du didelius pasitarimus su 
Rusija. ES užsienio ryšių įga-

patenkintos. „LUKoil" Kara
liaučiuje pradės statyti naftos 
perdirbimo gamykla 

„Su 'VVilliams' kontroliuoja
ma įmone 'LUKoil" dirbti ne
ketina", teigė A. Juozapaitis. 

ves derybas spalio 7 dieną, o 
Rusijos ir ES viršūnių susiti
kimas numatytas Helsinkyje' 
spalio 22 dieną. 

Kiek anksčiau šį mėnesį, 
prieš užimdamas postą, Ch. 
Patten pareiškė, kad vienas 
svarbiausių jo tikslų per pen
kerių metų kadenciją bus kur
ti geresnius santykius su Mas
kva, nes nesuteikus pagalbos 
Rusijai, gali atsirasti didžiau
sias Europoje nepastovumo ži-
dinys. 

: Bal tarusi ja n u o l a t o s 
m a ž i n a savo į s i sko l in imą 
už Lietuvos jai parduotą 
elektrą, bet sprendimai del to
lesnio eksporto bus priimti tik 
Minskui grąžinus visą skolą, 
rugsėjo 23 d. Seimu posėdyje 
pareiškė premjeras Rolandas 
Paksas ir ūkio ministras Eu
genijus Maldeikis. Pasak 
premjero, pagal atsiskaitymų 
tvarkaraštį , per vasarą skola 
Lietuvai sumažinta 30 mln. 
Lt., per rugsėjį — dar 30 mln. 
Lt Ūkio ministro teigimu. 
,.lieka daugiau kaip 60 mln. 
dolerių -240 mln. Lt.), tačiau 
tos prekes (kuriomis vykdomi 
atsiskaitymai dar yra Balta
rusijoje Anot E. Matdeikio. 
skolos gražinimas ..labai kie
tai" susietas su naujos ekspor
to sutarties atsiradimu Bts 

KALENDORIUS" 
Rugsėjo 29 d.: šv Mykolas. 

Gabrielius. Rapolas, arkangelai; 
Kęsgailą. Michalina Mykole' 

Rugsėjo 30 d.: Šv Jeronimas; 
Bytaute, Gudft, Sofija ,Zofijai. Žy-
mant;,-

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktore j.v.s. Irena Regienė 

ASS 75 JUBILIEJINIŲ METŲ 
AKIVAIZDINIS SUVAŽIAVIMAS 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
suvažiavimas š.m. spalio 15-
17 d. vyks Comfort Inn. 8800 
VVest 159th Street, Orland 
Park, Illinois, tel. (708) 403-
1100. 

J au daug laiko praėjo nuo 
paskutinio Akademinio Skau
tų sąjūdžio narių Akivaizdinio 
suvažiavimo, taigi, labai nuo
širdžiai kviečiame visus akty
vius ir neaktyvius narius daly
vauti šiame. Yra svarbu su
prasti jūsų pageidavimus, rū
pesčius ir išklausyti jūsų pasi
sakymus. Sąjūdis priklauso 
jums, ne Vadijai ar valdy
boms. Be jūsų balso Sąjūdžio 
ateitis netikra. 

Norėdama paminėti šio 
tūkstantmečio Akademinio 
Skautų sąjūdžio veiklą, pa
žvelgti į ateitį ir švęsti mūsų 
75 metų Jubiliejų, Vadija 
kviečia visus narius dalyvauti 
šiame Akivaizdiniame suva
žiavime. Numatyta įdomios 
diskusijos, draugystės, pažin
čių atnaujinimai ir kiti reika
lai, kuriems būtinas narių 
įnašas. 

DARBOTVARKĖ 
Penk tad ien i , spal io 15 d. 
5 v.v. — Registracijos pra

džia 
6"- 12 v.v. — Priėmimas — 

susipažinimai Hospitality 
Suite 

Šeštadieni , spal io 16 d. 
8 v.r. — Registracija 
8 - 9 v.r. — Pusryčiai 
9 v.r. — Suvažiavimo atida

rymas 
Rezoliucijų komisijos rinki

mas 
Mandatų komisijos rinkimas 
Vadijos pirmininko sveikini

mas 
Pagrindinė kalba — diskusi

jos 
A.S.S. 2000 metų Vadijos 

kandidatų pristatymas 
11 v. r. — Bendra A.S.S. su

eiga 
12 — 1:30 vai. p.p. — Pietūs 

(pagal kiekvieno nuožiūrą' 
1:30 - 2:30 v.p.p. — ASD, K! 
Vytis ir FSS atskiros sueigos: 

Centro valdybų rinkimai 
K! Vytis Garbes narių rinki
mai 
ASD ir K! Vytis konspekto 
priėmimas 

Kiti pasiūlyti reikalai 
2:30 - 3 v. p.p. — Čikagos 

skyriaus sueiga 
3 - 5 v. p.p. — Suvažiavimo 

uždarymas 
Rezoliucijų priėmimas 
Pristatymas naujų centro 

valdybų 
Pasižadėjimai 
Pakėlimai 
Apdovanojimai 
5 - 7 v.v. — Per t rauka 
7 — 12 v.v. — 75 metų Jubi

liejinė švente 
Minėjimas 
Vydūno fondo premijos įtei

kimas 
Programa — „Antras kai

mas'' 
Vakarienė 
Šokiai — „Žaibo" orkestras 
S e k m a d i e n i , s p a l i o 17 d. 
11 v.r. — Sv. Mišios Pal. 

Jurgio Matulaičio misijoje, Pa
saulio lietuvių centre, Le-
monte. 

Po šv. Mišių — Kapų lanky
mas (pagal asmeniškas gali
ni vbes). 

ASS 
SUVAŽIAVIMO 
INFORMACIJA 

Vieta: — Comfort Inn Hotel 
& Conference Center, 8800 
VVest 159th Street , Orland 
Park, Illinois. Tel.: — (708) 
403-1100, Fax — (708) 403-
1105. 

N a k v y n ė : Kambariai : Re
zervuojant prašoma paminėti 
Xi thuanian Scouts" (gauti 
nuolaidą). 

Kainos: Deluxe King/queen/ 
Dbl. Dbl. — 99 dol., Executive 
Suite — 109 dol., Deluxe 
VVhirlpool Suite — 195 dol. 

Mokesčiai <Tax) bus pride
dami prie kambario kainos. 
Pusryčiai įskaitomi kambario 
kainoje. 

Reg i s t rac i j a : 
Registracijos mokestis — 10 

dol. Suvažiavimas ir Jubilie
jine šventė — 80 dol. Viso: — 
90 dol. 

Tik Suvažiavimas — 30 dol. 
Tik Jubiliejinė šventė — 60 
dol. 

Nario mokestis: būt inas vi
siems nariams — 20 dol. 

Apranga: nariai dalyvauja 
su spalvomis ir ženkliukais. 

Malonėkite nedelsiant pra
nešti apie dalyvavimą Vadijos 
iždininkei fil. Ramunei Papar-
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„Li tuanicos" t u n t o tun t in inkas ps. fil. Ričardas Chiape t ta i r jo mama , bu
vusi „ K e r n a v ė s " skaučių tun to tun t in inkė v.s. Rūta Daukienė . 

„LITUANICOS" TUNTO 
JUBILIEJUS 

M a m a ir s ū n u s , sesė i r brol i s — t u n t i n i n k a i 

Auksinį 50 m. jubiliejų švęs
ti galime tik vieną kartą, — 
sako J-.ituanicos" tunto tunti
ninkas ps. fil. Ričardas Chia-
petta. 

Prieš dvejus metus apsiėmęs 
tuntininko pareigas, džiaugia
si, kad pavyko įvykdyti užsi
brėžtus tikslus: sudaryti tin
kamas sąlygas skautiškiems 
užsiėmimams, nupirkti naujas 
palapines, pagelbėti tunto na
riams vykstantiems į 1998 m. 
Tautinę stovyklą. Dažnai tun
to veiklą teko koordinuoti iš 
Šveicarijos, kurioje darbo rei
kalais gana ilgai išbūdavo. 
Nuostabios yra šių laikų gali
mybės. Senai sesei skautei, 
var tan t tunto popierius, api
ma malonus jausmas pama
čius „E-pašto" lapą, pažymėtą 
mažosiomis raidėmis ir dauge
liu ženklų su anų laikų skau
tukų pavardėmis skersai At
lanto tariantis „Lituanicos" 
tunto reikalais. 

Stebėtinai daug dabartinių 
tėvelių, jau čia gimusių ir au
gusių, nori, kad ir jų vaikai
čiai dalyvautų lietuviškame 
skautavime. Į šias gretas kas 
metai didėjančiu būriu jungia
si ir naujieji ateiviai. „Litua* 
nicos" tuntas labai stipriai gy
vuoja! Šį rudenį, kartu su li
tuanistinių mokyklų registra
cija, sulaukta daug naujų na
rių. Vien „Perkūno" draugovės 
pirmoje sueigoje Jaunimo 
centre buvo 20 skautų. Labai 
t inkamas skautiško auklėjimo 
veiklai jaunuolių būrys. 

tienei: 58 North Stone a\ve-
nue, LaGrange, Illinois 60525, 
tel. 708-482-0224 

Ik i P a s i m a t y m o 1999 m. 
S u v a ž i a v i m e ! 

ASS Vadi ja 

„Lituanicos" tunto steigėjai 
ir daugybe buvusių vadovų 
gali didžiuotis. Ne veltui buvo 
ruoštos sueigos, važiuota į sto
vyklas ar Vasario 16 minėji
muose ber t penkiose vietose 
tą pačią dieną prie vėliavų 
stovėta. Dabar, 50-ją sukaktį 
švenčiančio tunto vadovai tun
tininko Chiapettos žodžiais 
tariant „atiduoda viską, ką ga
vo". Ką gavo iš savo vadovų ir 
iš savo namų. Todėl norisi ra
šyti apie mamą ir sūnų tunti
ninkus. 

Ilga ir graži yra daugelio 
mūsų šeimų skautiškoji kelio
nė. 1953 m. Wisconsine vyku
sioje „Aušros Vartų" tunto 
„Dainavos" stovykloje jau da
lyvavo sesė Rūta Graužinytė 
skautybės. keliu pradėjusi eiti 
Vokietijoje, Hanau lietuvių 
stovykloje. Kai jos dukrelės 
Linda ir Lisa įstojo į „Kerna
vės" tuntą Čikagoje, mama 
Rūta tuoj įsijungė j tėvų komi
teto darbus, talkino Kaziuko 
mugės darbams, virė Rako 
stovyklose ir vienuolika metų 
buvo Kaziuko mugės darbų 
vadovė, savo namuose priglau
dusi rankdarbių dirbtuvę. 
„Kernavės" skaučių tuntui s. 
Rūta Daukienė vadovavo 
1984-1988 m. Tuo metu visi 
trys skaučių tuntai kartu su
ruošė labai pavykusį Sofijos 
Kymantaitės Čiurlionienės 
minėjimą Tautiniuose na
muose, kur galėjome pasi
džiaugti tuntininkės Rūtos 
puikiomis rožių puokštėmis 
programos atlikėjoms. Bet 
gražiausi jos rankų darbai tai 
margučiai! Pintinės ant skau
čių ir skautų tuntų stalų iš
tuštėja Kaziuko mugei net 

SKAUTYBĖS 
POVEIKIS 

Jeigu J ū s buvote skautas, 
jūsų skautiški prisiminimai 
laikui bėgant gali išblukti, bet 
skautaujant išmoktos verty
bės ir žinios tebegyvens ju
myse. Skautybė galbūt padėjo 
jums tapt i tuo, kuo esate da
bar. 

Kai kur ių dalykų jūs nieka
da nepamiršite. Praktiški įgu
dimai j u m s pravers bet kada: 
mokėjimas dirbti ir gyventi 
išlaikant pagarbą kitam žmo
gui, rūpinimasis jus supančia 
aplinka, tuo pačiu patiriant 
malonumą. Ir tai tik dalis 
skautybės palikimo jumyse. 

Skautybė niekada nenustojo 
augusi. J i padeda jaunam 
žmogui visame pasaulyje pri
imti šių dienų iššūkį ir pasi
ruošti atsakingai pilnametys
tei. 

Skautybės receptas yra pa
prastas: daugybė malonumų, 
susietų su veikla, palaipsniui 
ugdant teisingus vaiko įgū
džius. Pagrindinis skautybės 
siekis — išugdyti atsakomy
bės jausmą už šiandieninį pa
saulį ir padėti pasiruošti ryto
jui. 

( I š t r auka iš Lietuvos Skautijos kon
ferencijos, š.m. birželio 28 d. vyku
sios Vilniuje, konspekto „Lietuvos 
Skaut i ja XXIa. — Jaun imo vizija"). 

neįpusėjus. Margučius )i pra
deda marginti tuoj po Kalėdų, 
dažnai nuo 5 vai. ryto. To ypa
tingojo liaudies meno išmoko 
iš poeto Viktoro Šimaičio, ku
ris, atėjęs į Kaziuko mugę, vis 
patikrindavęs ir pasidžiaug
davęs jos darbu. 

„Žodžiai pamoko, pavyzdys 
patraukia". 

Sūnaus Ričardo kelią į „Li
tuanicos" tunto tuntininkus 
žymi būdingi Čikagos lietuvių 
gyvenimo vardai —į „Kristijo
no Donelaičio" lituanistinė 
mokykla, Pedagoginis litua
nistinis institutas, „Grandies" 
tautinių šokių šokėjų grupė. 
Žmoną, j . s . Taiydą Rudaitytę, 
pažįsta nuo ketvirto skyriaus, 
abu yra ASS filisteriai, abu 
šoko taut in ius šokius jau lais
voje Lietuvoje dainų šventėje. 
Šiais metais gimusi Taiydos ir 
Ričardo dukrelė Maya yra 
gausios skautiškos giminės 
narė. 

Paskutinis l i t uan i cos" tun
to jubiliejui paminėti renginys 
jau čia pat . Spalio 2 d. vyks ju
biliejinė puota „Sutrenks pro
peleriai galingai". Kita jau 
deimantinio jubiliejaus puotą 
2024 m. ruoš ir mus visus mi
nės šiais metais Rako stovyk
loje varles gaudę vilkiukai. 
Brolis Ričardas laukia visų 
dabar — vienintelei 50-čio 
šventei. 

Alė N a m i k i e n ė 
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EDMUNDAS V&NAS, HLD., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

Chicaoo, IL 60638 
Tel. 773-229-9966 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0080 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

UNAS S1DRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgetand Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149W.63rd. St. 

Te). 773-735-7709 

KVIEČIAM „LITUANICOS" 
TUNTO SUKAKTUVINĖN 

ŠVENTĖN 
„Lituanicos" skautų ir jūros 

skautų tunto eilėse per pasta
rąjį pusšimtį metų skautavo 
šimtai jaunuolių, iš kurių 
išaugo daug šaunių vyrų — 
puikių skautų vadovų, visuo
menininkų, mokslininkų, ka
riškių, gydytojų, inžinierių, 
menininkų, architektų ir kitų 
profesionalų. O kiek tėvų ir 
rėmėjų darbais ir aukomis 
dalyvavo įvairiuose tunto dar
buose! Kaip būtų puiku jei jie 
visi susirinktų drauge su dabar 
skautaujančiais švęsti šio tun
to 50 metų sukaktuvinę šven
tę, š.m. spalio 2 d. 6 vai. vak. 
vyksiančią Willowbrook poky
lių salėje, Willow Springs, IL. 
Visi kviečiami ir labai laukia
mi. Apie dalyvavimą prašoma 
iš anksto pranešti tuntinin-
kui ps. fil. Ričardui Chiapetta, 
tel. 708-839-4438. 

Šaunios Čikagos Akademines skaučių draugoves narės kv 
kakties Akivaizdiniame suvažiavime ir 75 metų Jubil iej in 
fort Inn, Orland Park. IL. Iš k : I eil. — Onute i t z i i R i a 
tytė-Chiapetta. Nida Bichneviciute ir Gailė Botta Kraaa 
Jankauskaite-Zubinienė. Dana Butts, Danut- -V. K . • . • • \ 1 I 
Braun-Stropiene. Julyte Plačaite ir Lisana von Braun Visi — Akademikių skaučių draugovės seses . Korp' Vy
tis broliai ir ASS Filisterių s-gos nariai ir nares kviečiami da lyvau t i de imant in io ASS -Jubiliejaus suvaž iav ime 
ir iškilmingame susitikimo pokylyje. 

•na visu> h m 
]c ,-venlt'i** -
i Zuk.iu-k.i. ' .i 
r III e i 
I><»«..-I; S-:..-. 

i > i - r -.--.•< d . i l yv . iu t ; ASS V.~> nu-tų -ui 
I I :- f :.,'> 1") 17 d vyks ianč iuose ( 'om-

1 i V i i : ja M e i l y t c . T .uy i i . i Rud.n 
M-: : ;i.i!Ti.» Dana C.cr.čiuU'. -Jarate 

l l ' i i . ,.i.-i v tc K ib i jnr , , i ' i ic L a r a n a von 

\Vashinet.on. D C . veikiantis Stasio Lozoraičio skautų vyčių būrelis S m liepos 24 d , t a r n a u d a m a s ar t imui , 
ai ako visuomeniško ĮKJVHI/.IO gerąjį darbelį Prince VVilliam Kbrest Park. netoli JAV sostines Ukylos metu 
-kaulai vyčiai ir kandidatai daže su remon tuo tus namelius, kūna i s vasarą naudojasi stovyklautojai IA k s v 
ioaia- Idmiizila. Kandidatas Paulius Lukas. s.v Paulius Mickus, s v Tomas Skučas, kandidatas Bronius Kabi 
. • I I - I I - . Audi ; i -• KirvclaitiN Broliai ps fil Tomas Dundzila, ps fil Bronius Fabijonas ir ps fil Audrius 
Kn flaiti.- nuo pat > iiKiuko amžiaus skautavo . veikliai reiškėsi ir vadovavo Čikagos „Lituanicos" tun te , kur visi 
'nu n pakelti i )> i.-kaatminkų laipsni Ir k i tu r išvykę jie tęsia savo skautišką veiklą Visi trys džiaugiasi 

l i tuan icos" tun to . . ikios "id-mečio sukakt im ir žada atvykt i š.m. spalio 2 d Willowbrook pokylių salėj VVillow 
SprniL'- 11.. ''•'"-•• i.:;.i Lituanicos" tunto Jubil iej ine šventę ..Lituanicos" tuntas kviečia ir laukia visus tunte 
• s.iiiii ' i- ir Kitur . oa-n i l i išklydusius brol ius susir inkti , kar tu džiaugsmingai švęsti susi t ik tuves ir ,.Li 
• uanicos" tun to •i ;: :r 'u -ukaktuvine švente 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St , Oak. Lmvn, H. 
Pirmas apyt. su Northwestem un-to 
daptomu, hetuviams sutvarkys dantia 

už prieinamą kaina. Padentai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tel. 706-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTL} GYDYTOJA 

9525 S.7«r) Ave., Hk*wy HM, IL 
Tel. (708) 586-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory HOs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave. 

Tel. (706) 586-4065 
Valandos pagal susitarimą 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 
- — 

S p a l i o 2 d. — „Lituanicos" 
skautų tunto 50 metų veiklos 
sukaktuvinė vakaronė ir poky
lis Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. 

S p a l i o 15-17 d. — Akade
minio Skautų sąjūdžio suva
žiavimas Čikagoje. 

S p a l i o 23 d. — „Puota jū
ros dugne", jūros skautų ir 
skaučių tradicinis vakaras 
PLC sporto salėje, Lemonte. 

G r u o d ž i o 10 d^ — Tradi
cinės jūros skaudų ir skautų 
Kūčios PLC, Lemonte. 

S a u s i o 23 d. — Tradicinę 
jūros skaučių ir skaučių 
iškilminga Klaipėdos dienos 
sueiga PLC Lemonte. 

S a u s i o 29 d. — Slidinėjimo 
iškyla. 

Kovo 5 d. — Tradicinė 
skautų ir skaučių Kaziuko 
muge Jaunimo centre. 

PUOTA J Ū R O S DUGNE 

Jūros skautu ir skaučių 
tradicine ..Puota jūros dugne" 
ruošiama šeštadienį, spalio 23 
d. Pasaulio lietuvių centro 
Lietuvių fondo salėje, Lemon
te Puota pradedama 6:30 vai. 
vak. draugišku pabendravimu 
ir pasisvečiavimu, 7:30 v.v. 
bus patiekta karšta vakarie
ne; 9 v.v. —šokiai. Šis ilgame
te tradiciją turintis renginys 
yra vienas mėgiamiausių Či
kagoje ir apylinkėse Visi kvie
čiami. Prašoma užsitikrinti 
vietas apie dalyvavimą pra
nešant tel 630-964-9120. 
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A. LILEIKIS VOKIŠKOJE 
SPAUDOJE IR KITOS 

EUROPIETIŠKOS ĮVAIRYBĖS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Spėju, kad Miuncheno dien- lymą — neutral iems Izraelio 
ir JAV dak ta rams patikrinti raščio bendradarbis rugsėjo 10 

d. viešėjo Vilniuje, nes Frank 
Nienhuysen tiksliai aprašo A. 
Lileikio teismo eigą Gedimino 
mieste, tuoj pat pažymėda
mas, kad teismo salėje A. Li
leikis buvęs tik dešimt minu
čių. Jis yra ligonis. J au per
eitų metų rudenį jo apklausa 
buvo nutraukta. Lietuvis kal
t inamas bendradarbiavimu su 
vokiečiais, siunčiant Vilniaus 
žydus į koncentracijos stovyk
las. 

Pereitais metais jis teisme 
pasakė: „Aš neturiu jėgų, tad 
ir tikiu, kad būsiu pripažintas 
nekaltu". Tai pirmas toks vo
kiečių bendradarbio teismas 
Baltijos valstybėse, tad ne
nuostabu, kad pasaulinėje ži-

- niasklaidoje jis susilaukė dide
lio dėmesio. „Nėra jokių abejo
nių, — rašo laikraštis, — kad 
A. Lileikio daugiau teisme ne
matysime, nes teisėjai 92 m. 
vyrą pripažino ligoniu, atide
dami bylą neribotam laikui". 

Vokietis primena jo tarnybą 
Vilniuje (laikraštis rašo lietu
viškai „saugumas"). A. Lilei
kio gyvenimą JAV ir persikė
limą j Lietuvą. „Graudi ir 
skaudi yra kaltinamoji me
džiaga, — rašo dienraštis, — 
tačiau Lietuvos valdžia nepa
rodė didelio dėmesio šiai bylai, 

.-.neskubėjoatlikti tardymo". Tik 
po metų laiko A. Lileikis pir
mą kartą buvo atvežtas į teis
mą, neapkaltinant lietuvio 
tautžudyste. Izraelis ir JAV 
kaltino Lietuvą, kuri slepia 
praeities lietuvių - vokiečių 

..^bendradarbiavimą. Esą, Va-
~'HhngtonaS"*davęs Vilniui pasiū-

A. Lileikio sveikatą, tačiau 
Lietuvos sostinės teisėjai pa
siūlymą atmetė . 

O ką į tai sako VViesenthalio 
centro Jeruzalėje pirm. Ef-
raim Zuroff? Vokiečiui jis pa
sakė: „labai mažai lietuvių no
ri matyti žydų žudynėm nu
teistą lietuvį". Po rugsėjo 16 d. 
atidėto teismo, ši dalis lietu
vių gali gyventi be jokios 
baimės, — baigė laikraštis 
gan ilgą straipsnį su A. Lilei
kio Reuterio agentūros nuo
trauka. 

U ž d r a u d ė c igarečių 
reklamas 

Draudžiama vieša cigarečių 
reklama Lenkijoje! Sprendi
mas padarytas seime 374:11 
balsais, kadangi nuo tabako 
vis daugiau suserga gyventojų 
vėžio liga. 

Anksčiau pirmu sveikatos 
priešu, buvo degtinė. Bet da
bar vis daugiau lenkų pereina 
prie a laus . Manding, degtines 
garsinimas taip pat uždraus
tas j au prieš keletą metų. Be 
to, policija ėmusi stiprių prie
monių prieš neblaivius auto
mašinų vairuotojus. 

Tuo ta rpu tabako naudoji
mas vis didėja, ypač pasiekus 
Lenkiją vakarų pasaulio ciga
retėms. J ų vardas, jų kvapas, 
lenkus nukelia „į auksinius 
vakarus", į turt ingus vakarų 
Europos kraš tus . Virš 9 mln. 
lenkų, taigi beveik kas antras 
suaugęs, yra stiprus rūkorius. 

Ką Į tai užsienio cigarečių 
įmones Lenkijoje? Jos numato 

Danutė Bindokienė 

Ar Maskva ir šį kartą 
liks „švari"? 

Vienos valstybines šventes Lietuvoje metu (iš kaires): Alma Adamkienė, Lietuvos Respublikos prezidentas Val
das Adamkus ir Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. 

pasitraukti iš Lenkijos. Taigi, 
lenkai, turės naudoti vietinį 
tabaką, daug kenksmingesnį 
už užsienio. Be to, padidės 
penkiais tūkst. bedarbių skai
čius, savivaldybės praras paja
mas, nes reklaminės lentos 
stovi daugumoje jų žemėse, iš 
valstybinių įstaigų dings pele
ninės, tad policija turės dau
giau darbo, stebėdama ant 
grindų metamas nuorūkas. 

Bal t i jos valstybės i r ES 

Buvęs Vokietijos kancl. H. 
Kohl, plačiame pasikalbėjime 
su Miuncheno dienraščiu su
minėjo Europos Sąjungos ir 
Baltijos valstybių klausimą. 
Laikraščio bendradarbio už
klaustas — kada Europa yra 
pilnumoje, kada Europos Są
junga, taip sakant, bus pilna 
— buvęs kancleris atsakė: 
„Baltijos valstybės skubiai — 
greitai turi jai priklausyti. Bet 
jos pačios turi dėti pastangas, 
kaip ir kiti galimi kandidatai". 

LIETUVOS HIMNAS 

Pasaulis iš tikrųjų „mažas': Vilniuje susitikę trys užsienio lietuviai lis kaires - Kazimiera Bradunienė, poetas 
Kazys Bradunas ir PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis Nuoti Viliaus Jasinevičiaus 

„Tautiška giesmė" buvo vie
nintelis daktaro Vinco Kudir
kos kūrinys, kuriam jis parašė 
ir žodžius, ir muziką. 

Ta giesme turi savo ypatin
gą istoriją, nelyginant biogra
fiją, kurioje atsispindi ir tau
tos, ir valstybės likimas. Vos 
atsiradusi paskelbta 1898 m. 
V. Kudirkos redaguojamame 
„Varpe", ji greit paplito lietu
vių susirinkimuose ir nesilei
do nukonkuruojama kitų kom
pozitorių, parašytų himnų. Tą 
lėmė lengvai pagaunama, 
kiekvieno padainuojama ryž
tinga melodija ir itin taurūs, 
prakilnūs žodžiai. Lietuvių 
muzikai profesionalai V. Ku
dirkos meiodjią pakritikuoda
vo dėl pastebimų skolintų, sa
kytume, tarptautinių intona
cijų, bet kitąsyk ir nuo to prik
lauso gaidos populiarumas. 
Tarp ją savaip harmoniza
vusių matome M. Petrauską, 
M. K. Čiurlionį, A. Kača-
nauską, S. Šimkų, J. Tallat-
Kelpšą; tai reiškė gabaus mė
gėjo sukurtos ir jau visoje tau
toje skambančios muzikos 
triumfą. 

Tapusi tautos savastimi, V. 
Kudirkos giesmė tapo ir at
kurtos valstybės simboliu, ofi
cialiai patvirtintu Lietuvos re
spublikos himnu. Valstybei 
dar sykį žlungant po Rytų, 
Vakarų ir vėl Rytų okupantų 
batais, ..tautiška giesmė" to
liau skambėjo kaip ištikimy
bės pasipriešinimo raiška. 
Svetimųjų valdžia ją draudė ir 
persekiojo. Kai priespauda pa
lengvėdavo, galima buvo 
džiaugtis nors tuo, kad žodžiai 
išspausdinami kaip V. Kudir
kos poezija. Dar sykį atgims
tant Lietuvoje visuotinei lais
vės dvasiai, himnas suskambo 
šimtatūkstantiniuose Sąjūdžio 
mitinguose ir padėjo atkurti 
nepriklausomą valstybę. 

Ir vėl nebuvo abejonių, kas 
yra ir turi būti Lietuvos Res
publikos himnas. Tai įrašyta 
1990 m. ir 1992 m. konstituci
joje-

Atskiro žodžio verti V. Ku
dirkos sudėtieji posmai. Jie iš
ties nepaprasto turinio. 

Tėvynė — motina yra didvy
rių žemė, kurių praeities žy
giai vėl įkvepia naujuosius 
Lietuvos vaikus ir įpareigoja 
dorai gyventi, dirbti savo Tė
vynei ir visiems žmonėms. 
Tiesa ir šviesa turėtų būti to
kio gyvenimo siekiai. Kai kas 
mėgdavo papeikti, kad kreipi
mąsi lyg į saulę, nepaminėtas 
Dievas. Čia tiktų nesiginčijant 
pastebėti, — o į ką kreipia
mės, prašydami „Tegul saulė 
Lietuvoj tamsumus prašali
na?" —ir kad surastas labai 
taktiškas būdas patraukti bei 
pakviesti visus, be jokio pa
saulėžiūrų skirtumo, meilėn ir 
vienybėn vardan Lietuvos. 

Vinco Kudirkos tolerantiš
kumas, taikus ir veiksmingas 
patriotinis idealizmas neblės-
tamai spindi jo sukurtoje, 
„Tautiškoje giesmėje" ir iške
lia Lietuvos himną aukštai 
tarp daugybės tautų ir valsty
bių himnų. 

V y t a u t a s L a n d s b e r g i s 

* Rugp jūč io 8-15 d. Kau
n o a rk ivyskup i jo s Jaun imo 
centre 35 jaunų žmonių grupė 
iš Vokietijos, Vengrijos ir Lie
tuvos parengė įvairių šokių, 
dainų ir giesmių programą ir 
rugpjūčio 15-22 d. koncertavo 
įvairiose Lietuvos bažnyčiose. 
Idėją surengti tarptautinio 
choro koncertą pasiūlė Drez-
deno-Meisseno (Vokietija) vys
kupijos jaunimo sielovados re
ferentai. Tokia koncertų sa
vaitė praėjusiais metais sėk
mingai buvo organizuota Slo
vakijoje. Šį projektą numato
ma tęsti ir kitose šalyse. 

tr 
Tik visiškas naivuolis galėjo 

tikėti, kad Maskva, 1996 m. 
pasirašiusi paliaubų sutartį 
su Čečėnijos laisves kovoto
jais, galės atleisti čečėnams 
už pažeminimą pasaulio aky
se, kai maža, narsi, trokštanti 
išsivaduoti nuo bet kokios sve
timųjų įtakos tauta , savo ne
numaldomu ryžtu kirto an
tausį didžiajai Rusijai. Tai 
buvo galbūt pirmas kartas , 
kuomet Kremlius po Sovietų 
Sąjungos suirimo pasirodė 
silpnas, bet piktas agresorius 
ir tas įvaizdis iki šiol jo valdo
vams neleidžia nurimti. 

Buvo ieškota progos čečė
nams „atsilyginti", o tokia 
proga, atrodo, pasitaikė, kai 
kaimyniniame Dagestane taip 
pat užsiliepsnojo laisvės sie
kiai. Paskelbusi, kad Dages
tane sukilimą prieš Rusiją 
kursto tie patys asmenys, kaip 
ir anksčiau Čečėnijoje, Mask
va pradėjo naujus čečėnų puo
limus. Pasiryžimas čečėnus 
„sutvarkyti" ypač pasireiškė 
po to, kai Rusijoje buvo su
sprogdinti keli pastatai, o tų 
sprogimų kaltė suversta Kau
kazo sričių teroristams. 

Ieškant teroristų, pirmomis 
po sprogimų dienomis areš
tuota apie 11,000 asmenų, 
įtariamų, kad jie galbūt pa
našūs į čečėnus, dagestanie-
čius ar ki tus kaukaziečius. 
Tačiau pačioje pradžioje teisė
saugos vadovybė prisipažino, 
kad iš tikrųjų ieško tik maž
daug 30 žmonių, įtariamų te
roristiniais veiksmais. Kiti 
buvo sulaikyti dėl „įvairių 
priežasčių", o, be abejo, dau
giausia dėl to, kad norėta pa
rodyti Vakarams, kaip stropiai 
Rusija kovoja su teroristais/ 
Deja, bent Amerikoje, susi
laukta tik neigiamos nuomo
nės — atseit, demokratinė Ru
sija naudoja sovietinių laikų 
metodus, į valstybę grįžta Sta
lino stiliaus teroras... 

Naujasis Rusijos premje
ras, prižadėjęs greitą galą Da
gestano sukilimui, dėjo pas
tangas Čečėniją izoliuoti, su
stiprinant apsaugą prie sienų, 
tikrinant dokumentus ir pan. 
Dabar Rusija prižadėjo pasi
naudoti „NATO receptu", ku
ris veiksmingai parklupdė Ju
goslavijos Milosevič. Pastaro
siomis dienomis bombos vėl 
lyja ant Čečėnijos sostinės, 
daužo Dagestaną, o gyventojai 
palieka savo namus ir ieško 
apsaugos kalnuose. Kaip pa
stebima šio krašto žiniaskiai-
doje, civiliai daugiausia ir 
tampa bombardavimų auko
mis, tačiau kol kas Vakarai 
dar tyli, nenorėdami vėl su 
Kremliumi susikirsti. 

Šiuo metu vis daugiau mini
mi tarptautiniai tribunolai ka
ro nusikaltėliams teisti, ren
kama baudžiamųjų bylų me
džiaga ir specifiniams asme
nims (jau seniai toks tribuno
las yra pasmerkęs diktatorių 
Milosevič), ypač kai atran
dam' rauji masiniai kapai Ko-
sove '-rovincijoje, o liudininkai 
pasakoja vis baisesnių įvykių, 
serbams vykdant „etninj va
lymą". Tokie tarptautiniai 
teismai įsteigti ir kituose že
mynuose, ypač Afrikoje. Gal
būt iš tikro pasaulis pradės 
daugiau dėmesio kreipti į 
didžiuosius nusikaltėlius prieš 
žmoniją ir jiems taikyti atitin
kamas bausmes. Tačiau iki 
šiol joks teismas, tribunolas ar 
net stiprus papeikimas netai
kytas sovietų imperija; bei jos 
paveldėtojai Rusijai. Ir nemi
nint Stalino laikų bei vėlesnių 
dešimtmečių teroro, kuriuo 
sovietinis bolševizmas apsiau
tė ne tik visus okupuotus 
kraštus, bet ir Rusiją, pastaro
jo dešimtmečio įvykiai Čečė
nijoje, Dagestane ir kitose res
publikose, norinčiose išsiva
duoti iš Maskvos globos, vis 
tik verti tarptautinio dėmesio. 

Amerikoje vis darosi gar
sesnė prezidento rinkimų reto
rika, nors rinkimai vyks tik 
kitame tūkstantmetyje. { kan
didatų eiles jau Įsirikiavo ke
letas „būsimųjų prezidentų" ir 
vienas per kitą stengiasi su
rinkti lėšų savo rinkiminei kam
panijai, išnaudoti kiekvieną 
progą, pateikiant balsuoto
jams savo programą. Vienas 
kitas jau iš lenktynių iškrito, 
nors jos oficialiai dar nepra
sidėjo. Toks, nubiręs šalike
lėje, yra ir Dan Quayle, buvęs 
prez. Bush kadencijos vice
prezidentu. Be abejo, bus ir 
'' ugiau iškrintančių. 

Amerikos, ypač įvairių tau
tinių grupių, piliečiai turėtų 
labai atidžiai klausytis tų 
kandidatų pirminių pasisaky
mų, kol yra laiko susiorgani
zuoti ir reikiamai reaguoti, 
ypač neduodant už juos savo 
balso. Paimkime pavyzdžiu res
publikoną Pat Buchanan. ku
ris jau kategoriškai pareiškė, 
kad „NATO praplėtimas, pri
imant Lenkiją, Čeku Respu
bliką ir Vengriją, yra klaida". 
George Bush vyriausybe buvo 
Rusijai prižadėjusi, kad 
NATO nebus plečiamas į Rytų 
Europą. „Mes apgavome ru
sus", tvirtino Buchanan. O tai 
j au didelis nusikaltimas, už 
kurį Amerika turi atsiprašyti. 
Tie žodžiai įsidėmėtini ir lietu
viams, nes Lietuva deda daug 
pastangų įsijungti į NATO. 

KAIP AS BUVAU MINISTRU 
Tęsinys ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Nr.28 
Taigi „Lietuvos rytas" tikslą pasiekė — žmonių 

širdyse pasėjo nepasitenkinimą dvasininkais. 
Kaltino mane net už bendrąsias Lietuvos bėdas, ku

rios daugiausia priklausė ne nuo Ministerijos darbo. 
Tai — vargana materialinė mokyklų bazė (ją lemia iš 
biudžeto Vyriausybės skiriamos savivaldybėms lėšos), 
beje, spaudoje neretai pateikta iškreiptai: vien kiauri 
stogai ir t.t. Kiaurų stogų iš tikrųjų buvo, bet tik ten, 
kur vietos savivaldybė nelabai rūpinosi mokyklų būk
le. Apie teigiamus poslinkius spauda vengė rašyti, sa
kysime, apie tai. kiek 1997 m. buvo pas ta ty ta naujų 
mokyklų (iš tikrųjų daugiau negu anksčiau). Esu daly
vavęs kai kurių įkurtuvėse. 

Buvau kaltinamas, kad maži mokytojų atlyginimai 
(jie priklauso anaiptol ne nuo Ministerijos gero noro), 
nors tie atlyginimai buvo sparčiau didinami negu 
ankstesniais metais: nuo 1997.10.01 pradinukų moky
tojų (iki tol labiausiai skriaustų) uždarbis buvo pakel
tas iki dalykininkų lygio, greit po to visiems mokyto
jams algos buvo padidintos vidutiniškai 15-20 pro
centų. Mane kaltino, jeigu kuriame rajone dėl vietinių 
savivaldybių nerūpestingumo ar nesugebėjimo tvarky
tis mokytojams atlyginimai buvo išmokami kiek pa
vėluotai, ir pan. 

Kai puolėjai nerasdavo prie ko prikibti, patys pra
manydavo kokį tariamą mano „nusikaltimą". Antai 

Tervidytė interviu su prof. Vanda Zaborskaite (..Dia
logas", 1998.02.13) pasakė: „Žinau, kad lituanistai ke
lis kartu mindžikavę prie ministro durų į vidų taip ir 
nepateko, nepaisant viso gyvenimo pažinties". Zobors-
kaitė atsakė: „Taip". Nežinau, kas buvo tie „pamin
džikavę" lituanistai. Aš apie juos nieko nesu girdėjusi. 
Neprisimenu nė vieno atvejo, kad būčiau nepriemes 
žmogaus, jeigu tik jis į mane kreipėsi, išskyrus kelia 
atvejus, kada teko priėmimą atidėti dėl sutapimo su 
tokiais renginiais, kuriuose būtinai turėjau dalyvauti. 
Nė vieno interesanto niekada nesu atstūmęs. 

Iš piršto išlaužtais kaltinimais buvau apibertas dėl 
vadovėlių „Lietuvos rytas" redakcinėje skiltyje „Laiko 
ženklai" (1997.09.19) mane apkaltino, esą nutariau 
„patikrinti netgi pirmtakų išleistus vadovėlius", j u tin
kamumo kriterijus „turėsiąs būti patriotiškumas", esą 
aš ėmiau „iš anksto urmu abejoti patriotiniu vadovėlių 
autorių nusiteikimu", tuo būdu palikdamas -daug 
erdvės perdėm subjektyviems vertinimams". Kas taip 
elgėsi" Tokie ketinimai, bent jau man, buvo visai sveti
mi. Pirmiausia reikia konstatuoti, kad aš nė vieno va
dovėlio neišėmiau iš vartosenos, nors su kai kuriais 
taip padaryti reikėjo. Vadovėlių leidyboje buvo nema
ža trukumų. Svarbiausią iš jų būtų galima nusakyti 
taip: tie patys žmonės rašė, tie patys recenzavo, tie 
patys lėmė išleidimą. Jsigalėjo korupcija. Jai stengiau
si užkirsti kelią, dėl to ir atsirado minėti išgalvoti kal
tinimai dėl turinio, siekiant nukreipti dėmesį nuo es
mes. 

Laimonas Tapinas, berašydamas visokius niekus 

apie tariamą mano ..nekompetenciją" tiek nusišnekėjo, 
kad emė tvirtinti, jog aš paskutinį kartą buvau mo
kykloje tada, kai man buvo įteiktas brandos atestatas. 
Tenka tik stebėtis pono Tapino neišmanymu, moky
tojų rengimo klausimais. Juk būdamas katedros ve
dėjas negalėjau nelankyti savo studentų vedamų pa
mokų mokykloje. Pono Tapino žiniai dar pridursiu, 
kad rašydamas lietuvių kalbos vadovėlį vyresniųjų 
klasių mokiniams net trim atvejais (ano meto norma
liojoje, suaugusiųjų ir neakivaizdinėje mokyklose) ve
džiau pamokas iš tos kurso dalies, kuriai rašiau va
dovėlį. Kitaip vadovėlis būtų buvęs niekam tikęs. Ne
pasisekė šmaikščiai pameluoti, pone Tapinai. Pasitvir
tino tiesa — diplomas neapsaugo nuo širdies tam
sumo. 

Tą patį reikia pasakyti ir apie poną Jackūną, ėmusį 
kaltinti jog Ministerijoje „tebekeroja iš LDDP laikų 
atėjusi tendencija stiprinti valdymo centralizavimą ir 
siaurinti vietos savivaldą" („Dialogas", 1997.Nr. 32). Iš 
tikrųjų buvo priešingai — ne vieną Ministerijos funk
ciją perleidome vietos savivaldai. Panašių tikrovei ne
atitinkančių, prasimanytų kaltinimų buvo daug. 

Įsismaginę kritikuotojai kartais pamiršdavo, ką 
anksčiau sakė ar rašė, ir imdavo prieštarauti patys 
sau. Antai Jackūnas „Dialoge" 1996.12.10 rašė: „Aka
demikas Zigmas Zinkevičius yra žmogus, linkęs iš
klausyti, išgirsti tuos, kurie nori ir gali patart i . Kartu 
su ministru derinome pirmąjį Švietimo ir mokslo pro
gramos projektą. J komiteto pastabas buvo atsižvelgta. 
Esminių nesutarimų tarp ankstesnių švietimo koncep

cijų, krypčių kūrėjų ir ministro nematau". Arba vel: 
„Šiemet kur kas sklandžiau nei ankstesniais metais 
tvarkoma vadovėlių ir kitos mokomosios medžiagos 
leidyba" („Dialogas". 1997, Nr. 32). Tačiau greit susi
griebė, kad prieštarauja Kuolio linijai ir pradėjo rašyti 
visai priešingai. 

Visa ta juodoji „kampanija" prieš mane natūraliai 
vedė prie išvados: ministrą reikia keisti! Tai imta nuo
lat kartoti. Vien per du pirmuosius 1998 m. mėnesius 
tokį reikalavimą tik didžiuosiuose dienraščiuose apti
kau parašytą net 15 kartų! O kur dar kita spauda. 
Beje, puolimas tada vyko ne tik prieš mane. bet ir 
prieš visus tuos ministrus, kurie vykdė reformas, keitė 
dar iš bolševikų laikų nusistovėjusią padėtį. Savaime 
kildavo mintis, kad taip daroma kažkieno užsakymu, 
gal ir pinigais. Tai buvo ne žiniasklaida. o purvasklai-
da, anot p. Garsio. 

Gerokai anksčiau. 1997 m. kovo 27 d. aplankiau Sei
mo pirmininką Vytautą Landsbergį. Aptaręs su juo ki
tus reikalus, pasiguodžiau dėl spaudos puolimų ir iš
reiškiau įsitikinimą, kad tuos puolimus organizuoja 
Darius Kuolys. Seimo pirmininkas man patarė pasi
kviesti Kuol) į Ministeriją ir dviese akis į akį išsi
aiškinti. Jeigu pavyks tai padaryti, patarė netrukdyti 
Kuoliui tapti Švietimo tarybos pirmininku, kad tuo 
būdu galėtume abu sutartinai dirbti Lietuvos švietimo 
labui. Patarimas man patiko ir nedelsdamas jau kita 
dieną pasikviečiau Kuolį. Išdėsčiau jam savo siekimus 
ir kviečiau bendradarbiauti. Rodos, tuokart radome 
bendra kalbą. (g 
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PRASMINGAS RENGINYS 
BAZILIONUOSE 

DR. ALDONA VASILIAUSKIENĘ 

1749 m. broliai Jonas ir An
tanas Beinoriai padovanojo 
nemaža žemės prie Dubysos 
Rytų apeigų vienuoliams ba-
zilionams. kviesdamiesi juos 
darbuotis. Pastate bažnyčią. 
Tad Šv. Bazilijaus Didžiojo 
bažnyčia 'netoli Šiaulių' 1999 
m. rugpjūčio 1 d. per Krisiaus 
Atsimainymo atlaidus, minė
jo 250 metų jubiliejų. Sunkus, 
sudėtingas ir prasmingas ba-
ziiionų veiklos kelias: po 24 
veiklos metų įkūrė mokyklą, 
kurią 1793 m. pertvarkė į še
šiametę agrarinę mokyklą. 
Buvo metų kai mokinių skai
čius siekė net 300. Mokykla 
klestėjo, nes bazilionai naudo
jo tiems laikams moderniškes-
nę mokymo bei auklėjimo me
todiką: atsisakė vaikų muši
mo, su jais elgėsi švelniai. Ta
pusi populiari, susilaukė prie
šiškumo. Kražių mokyklos ve
dėjas, motyvuodamas, kad mo
kykla atidaryta be jo leidimo, 
mokyklą uždarė. Po kurio lai
ko ją pavyko atkurti , tačiau 
vėl pakitimai — po trečiojo 
Lietuvos-Lenkijos valstybės 
padalijimo nei baziiionų veik
la, nei mokykla nepatiko caro 
valdžiai, todėl 1825 m. mokyk
la buvo paversta keturklase. 

Po 1830-1831 m. sukilimo 
caro valdžia ėmėsi susidoroti 
su baziiionais (galutinė jų lik
vidacija prie Dubysos — 1835 
m. — baziliona'i buvo iškelti į 
Vilnių, o mokykla uždaryta1. 
Pakeistas net ir vietovės pava
dinimas — pavadinta Paduby
siu. 

Po 1836 m. Bazilionuose 
įkurdinamas stačiatikių šventi
kas — jo žinion buvo pavesta 
bažnyčia, nusavinti baziiionų 
vienuolyno turtai: žemė, trobe
siai. 

Po 1863-1864 m. sukilimo 
caro valdžia vykdydama rusi
nimo politiką į netoliese esan
tį Pagervinių kaimelį atkėlė 
rusus „poselencus", kurie kai
melį pavadino Michailovka. 

Iki Pirmojo pasaulinio karo 
Bazilionuose buvo Padubysio 
valsčiaus centras su savo ren
kamu viršaičiu, rusų cerkvė, 
kuriai priklausė apie 100 ha 
žemes, popas, uriadnikas. fel
čeris, pradžios mokykla, degti
nės monopolis, dvi krautuvės 
(viena lietuvio ir viena žydo', 
buvo ir bankelis. 

Lietuvai tapus nepriklauso
ma valstybe Bazilionų bažny
čia sugrąžinta katalikams — 
ji tapo Kurtuvėnų parapijos fi-
lija. Nuo 1918 m. joje dirbo 11 
kunigu: Juozapas Šereiva 
(1918-1924', Jonas Kilčiaus-
kas (1924-1928), Juozapas Gil-
vydis '1928-1955). Bronius 
Nemeikšis 11955-1960 >, Juoza
pas Adomaitis 1960-1963). 
Vytautas Griganavičius 11963-
1968). Pranciškus Čepą vičius 
• 1968-1979.. Vytautas Jurce-
vičius (1979-1982). Feliksas 
Bahūnas 1982-1988). Petras 
Petraitis (1988-1990'. Bronius 
Gimžauskas 11990-1997>. Ba-
zilionyse dirbusių kunigų są
rašą zakristijoje saugo nuo 
1997 metų parapijoje besidar
buojantis klebonas Jordanas 
Urbonas. Taigi, kaip matome. 
Bazilionuose ilgiausiai — net 
23 metus — iki tragiškos mir
ties — dirbo kiebonas Juoza
pas Gilvydis. Jo iniciatyva 
1933 m. senuoju stiliumi buvo 
perstatyta medine bažnyčia, 
kurios centrinį altorių ir šian
dieną puošia XVIII a. tapytas 
paveikslas „Nukryžiuotasis 
Kristus", bažnyčioje tebėra du 
1732 m. lieti varpai — vienas 
didelis, kitas mažesnis. Skam
binama tik didžiuoju varpu. 
Saugomos ir Bažnytines kny
gos, pradėtos dar prieš antrąjį 
pasaulinį karą (reikia pasaky-

pasieme sovietine milicija dar 
1940 m. rudenį). Archyvinę 
medžiagą rūpestingai saugo 
bažnyčios klebonas J. Urbo
nas. 

Tarp bažnytinių dokumentų 
yra Padubysio valsčiaus vyk
domojo komiteto pirmininko 
1948 m. liepos mėnesio raštas, 
kuriame reikalaujama iki 
1948 m. rugpjūčio 1 d. prista
tyti asmeninį bažnytinio komi
teto sąrašą, priešingu atveju, 
grasinama uždaryti bažnyčią. 
Sis dokumentas liudija kun. J. 
Gilvydžio priešinimąsi sovie
tines valdžios reikalavimams. 
1948 m. spalio 12 d. Dekana-
linio vizito Bazilionuose do
kumente pažymėta, kad liepos 
mėnesio įstatymu nacionali
zuota Bazilionų bažnyčia ir 
klebonija, todėl klebono patal
pos užimtos, paliktas vienas 
kambarys ir virtuvė. Kleboni
jos patalpos atiduotos mokinių 
bendrabučiui. 1949 m. rugpjū
čio 7 d. prašymo leisti laikyti 
Bazilionų bažnyčioj pamaldas 
Pakapės klebonui J. Girdze-
vičiui ir Kurtuvėnų altaristai 
J. Čepėnui — vykdomasis ko
mitetas nepatenkino, nors tų 
pačių metų kove 29 d. raštu 
leista balandžio 11 ir 12 d. lai
kyti pamaldas Pakapes klebo
nui J. Girdzevičiui. Kiaunorių 
— V. Petkevičiui ir Kurtuvėnų 
— J. Čepėnui. 

Auštant atgimimo rytui 
1989 m. Bazilionuose iškil
mingai buvo paminėtas 240-
asis jubiliejus. 1991 m. kapuo
se pastatytas atminimo pa
minklas kritusiems už Lietu
vos laisvę. Paminklinėje lento
je 25 žuvusiųjų 1947-1953 m. 
pavardės. 

250 metų Bazilionų parapi
jos jubiliejus paminėtas iškil
mingomis šv. Mišiomis, pa
minklinio kryžiaus šventini
mu, paskaita-pranešimu ir 
spektakliu, o jam pasibaigus 
— bendromis vaišėmis. 

Miestelio aikštėje sutiktas 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis su iškilminga procesi
ja buvo nulydėtas į Šv. Bazili
jaus Didžiojo bažnyčią. Šv. 
Mišias aukojo vysk. E. Bartu
lis, parapijos klebonas Jorda
nas Urbonas, Mišių aukoje da
lyvavo Kurtuvėnų parapijos 
klebonas Edvardas Semaška 
ir būsimasis Vilkaviškio Ku
nigų seminarijos profesorius 
kun. Remigijus Veprauskas. 

Pamokslo metu vyskupas 
kalbėjo apie Kristaus Atsimai
nymo prasmę, apie meilę Kris
tui, artimui, kvietė būti ati
desniems vieni kitiems, skleis
ti kuo daugiau gėrio — meilė 
turi būti visų širdyse, dvasioje 
ir darbuose, nes tik jos dėka. 
gyvendami pagal Dievo Įsaky
mus, mes galėsime keistis ne 
tik patys, bet į gražesnę, tobu
lesnę keisime ir Lietuvą... 

Po Mišių vyskupas E. Bartu
lis pašventino Bazilionų para
pijos 250 metų jubiliejui pas
tatytą ąžuolinį kryžių. Sugie
dojus giesmes, klebono ragina
mi, visi patraukė link kultū
ros namų. 

Kultūros namuose dr. Aldo
na Vasiliauskienė supažindino 
bazilioniečius bei jų svečius su 
unitų istorija 'bažnyčios skili
mu. Bažnytine Brastos unija. 
unitų veikla nuo 1596 iki 1839 
m. nuo įkūrimo iki panaikini
mo i. pateikė duomenų iš Bazi-
lionų-Padūbysio istorijos. 

Po paskaitos plačiai garsė
jantis Bazilionų kultūros na
mų Mėgėjų teatras parodė Bi
rutės Sinkevičienės režisuotą 
V. Bladykaites vieno veiksmo 
komediją Centeliai". 

Labai džiugu, kad renginyje 
dalyvavo gausus jaunimo bū-

S K E L B I M A I 

Iškilminga procesija lydi vysk. E. Bartulį į Šv. Bazilijau*Didžiojo bažnyčią. Nuotr A. Vasiliauskienės 

KRIKŠČIONIŠKAI DEMOKRATINĖ 
VASARA 

Šitokiu pavadinimu pasku
tiniame šių metų .Apžvalgos" 
laikraščio numeryje jaunieji 
krikščionys demokratai — Jo
vita Pranevičiūtė, Martynas 
Prūsas. Paulius Skamarakas 
ir Giedrius Surplys — aprašo 
savo šios vasaros stovyklą, vy
kusią prie Monio ir Monaičio 
ežerų. 

J stovyklą, užuot planuotų 
50. atvyko 74 jaunuoliai iš 
įvairių Lietuvos vietovių. Ati
darymo metu stovyklautojus 
pasveikino Seimo vicepirmi
ninkas Feliksas Palubinskas, 
palinkėdamas stovyklauto
jams įsitraukti į politinę vei
klą. Marija Šeriene. LKDP 
valdybos narė, sakė, kad JKD 
vasaros stovykla tikrai puiki 
investicija, auginant pamainą 
pačiai LKD partijai. 

Stovyklos organizatoriai — 
JKD Vilniaus skyrius ir jo va
dovas Povilas Milčius — 
džiaugėsi dalyvių gausa, akty
vumu paskaitose bei diskusi
jose. Stovyklautojai dalyvavo 
politiniuose žaidimuose, skati
nančiuose objektyvumą, ben
druomeniškumą, lankstumą 
bei supažindinančiuose su pa
grindinėmis politinėmis etikos 
normomis. 

Stovyklos programoje daly
vavo daug jaunų intelektualų: 
visuomenininkų, kult ininkų 
ir politikų. Virgis Valentinavi
čius, l a i svos ios Europos" ra
dijo apžvalgininkas, pravedė 
pašnekesį apie politikos sam
prata, rezultatus bei vertybes. 
Ką daryti, kad politikoje kuo 
dažniau būtų vadovaujamasi 
įstatymais ir moralės normo
mis. 

mažieji renginio dalyviai, ma
nau, labiausiai prisimins be
tarpišką bendravimą su vys
kupu — ilgai nepamirš vys
kupo mokyto žaidimo-giesme-
lės: kartu su vyskupu pabūti 
viename ratelyje buvo 
džiaugsmas ir laimė. Nepa
mirš ir bendru vaišių, vyskupo 
rūpesčio: kad neliktų nepa
vaišinto nei vieno mažylio... Į 
savo namus mažieji parsinešė 
ne tik vyskupo padovanotą 
šventą paveikslėlį, bet ir jo dė
mesingumą, giedrą šypseną ir 
didelę meilę. 

Politologas Lauras Bielinis, 
Tarptautinių santykių ir poli
tikos, mokslų instituto dėsty
tojas, kalbėjo apie politiko ar 
bet kurio kito visuomenės va
dovo asmenybės charakteris
tiką. 

Vidurio kelio tarp socializmo 
ir laukinio kapitalizmo gali
mybių bei krikščioniškojo so
cialinio mokymo atveriamas 
perspektyvas aptarė filosofas 
Vytautas Ališauskas. Anot 
prelegento, svarbiausia yra ne 
politinės a r socialinės siste
mos pavadinimai, bet ver
tybės, kurias j L gina. 

„Apžvalgos" vyr. redakto
rius, Religijos studijų centro 
vedėjos pavaduotojas, Andrius 
Navickas pravedė pokalbį, ku
rio metu dalyviai bandė at
skleisti pogrindžio kovotojų vaid
menį bei jų praeities veiklos 
reikšmę dabartinei laisvai vi
suomenei. Buvo aptarta taip 
pat ir krikščioniu demokratų 
vieta Lietuvos politinėje pa
dangėje. 

Užsienio reikalų ministeri
jos Šiaurės valstybių skyriaus 
vedėjas Darius Semaška kal
bėjo kaip Lietuva atrodo pa
saulio akimis. Aptarti buvo 
svarbiausi užsienio politikos 
klausimai, atkreiptas dėmesys 
ir į naftos perdirbimo įmonių 
privatizavimo užkulisius. Dis
kusijose buvo bandoma atsa
kyti į, vos ne amžinais tapu
sius, klausimus: kodėl ir kaip 
mes stojame į Europos Są
jungą?, arba kam Lietuvai 
NATO? 

Krašto apsaugos ministeri
jos pareigūnė Evelina Krinic-
kaitė pravedė simuliacinį 
žaidimą „Tarptautinės politi
kos teatras". Žaidimo metu 
skirtingos komandos atstova
vo skirtingoms valstybėms. 
kurios vedė derybas strategi
niais klausimais: išteklių ga
vyba, finansų politika, karinės 
sąjungos, vidiniai valstybės 
interesai. 

Pašnekesyje tema: ..Kartų 
kaita politikoje" dalyvavo Ar
tūras Vazbys (LKDP), Vladi
miras Laučius (TS/LK) bei Ro
mas Turonis (LSDP). Svečiai 
dalinosi savo požiūriu į jauni
mo politines karjeros perspek
tyvas Lietuvoje, pateikė analo

giškus užsienio valstybių pa
vyzdžius. 

Neišvengta ir kartų konflik
to — tikro ar tik įsivaiz
duojamo — temos. Sociologė 
Viktorija Žilinskaite teigė, jog 
dažniausiai kartų (t.y. — 
jaunųjų ir vyresniųjų) nesuta
rimų priežastis yra skirtingi 
skoniai, bet ne priešingi po
žiūriai į pagrindines mora
lines, socialines ar etines ver
tybes. 

Pati stovyklos atmosfera 
skatino dalyvių bendravimą 
tarpusavyje ir su vyresniai
siais. Visi lektoriai su j a u 
nimėliu" mielai diskutavo ir 
po paskaitų. Jaunieji politikai 
augina savo rinkėjus, tikė
damiesi juos matyti ne pasy-

• v ius ar priešiškus bet kokiai 
politinei jėgai, bet reiklius ir 
suprantančius, kad kada nors 
gyvens tokioje valstybėje, ko
kią patys sugebės sukurti . 

Šiame „Apžvalgos" numeryje 
Paulius Skamarakas aprašo 
dar ir kitą jaunųjų krikščionių 
demokratu susitelkimą „Nes
naudžia Varėnos jaunieji". I 
vienos dienos susibūrimą Mer
kio vingyje jaunimas atplaukė 
baidarėmis iš Valkininkų. 
Plaukiant patirti įspūdžiai lei
do artimiau susipažinti va-
rėniškiams ir svečiams iš Vil
niaus, Marijampolės, Birš
tono. 

Paulius Milčius, jaunųjų KD 
Vilniaus skyriaus pirminin
kas, visuomeninių diskusijų 
klubų sumanytojas, pasakojo 
apie jų organizavimo gali
mybes ir patirtus sunkumus 
bei žadėjo padėti ateityje, ren
giant kitus diskusijų klubo su
sitikimus Varėnoje. Visi su
tarė, kad „Jaunimo diskusijų 
klubas" padės skatinti pilieti
nę „bei visuomenių Varėnos 
jaunimo veiklą. Šiame susibū
rime svečiavosi Seimo Nacio
nalinio saugumo komiteto vi
cepirmininkas krikščionis de
mokratas Algis Kašėta, LKDP 
Varėnos skyriaus pirmininko 
pavaduotojas V. Kukulskis ir 
mok. G. Augustinavičius. 

Po diskusijų vyko atkaklios 
futbolo varžybos, o, sužibus 
pirmosioms žvaigždėms, daly
viai vaišinosi kepr.nrn.- dr\-~ 
reiem:- Vakarą užbaigė -Ma
gi vakari.ne prie laužo .-.; nau 
dišknm;< dainomis 

J . Konč ius 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTOMOBIUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapote ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

Muzika vestuvėms ir 
pokyliams! 

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

Virginijus švabas. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX «*«* 

-^REALTORS 
offc (773) S86-5959 
tu*ie (708) 425-7160 
oager (708) 8S6-4919 

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

STASYS' CONSTRLKTTIOH: 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings", 

"soriits", "decks". "gutters" plokšti 
ir 'shingle' stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą 
, S.Benetis, tel. 630-241-1912., 

RĮVERDALE AUTOMOTIVE 
Transportuojame ir padedame parduoti 

naudota auto. Pigiai parduodame išsimo-
kejimui. remorUuojarrte po avarijų: atsta 
:.>me autogeometma. užsakoma dalis ge-
nausia kaina, keičiame agregatus 

Skambinti Rimui tel. 708-201-0586. 

Jeigu senatvėje ar negalioje jūs 
norite globos ne senelių namuose, 

bet jaukioje šeimyninėje 
lietuviškoje aplinkoje, turėti 
atskirą kambarį, lietuvišką 
maistą, lietuvišką spaudą ir 
knygas, sutaupyti sunkiai 

uždirbtus dolerius, skambinkite 
Apolonijai, tel. 708-387-2067 ir 

pasitarkite. 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada ;s accepttng appKcants for 

Permanent Residence! 

For free mformation cal!: 
1-773-282-9500 

OTS concentrating m immigration to Carada 
www. redeusa.com 

Išnuomoju 6 k a m b a r i ų 3 
mieg. butą i r ga ražą 

Brighton Pk. apylinkėje. 
Tel. 773-376-2874. 

Išnuomojamas 1 
kambarys prie šeimos. 

Tel. 708-594-1472. 

SIŪLOME (VAIRIUS 
DARBUS 

FXPRESS Personnel Services suras 
jums darbą, t inkant i |ūsų kval i 
fikacijoms. 

•Adminijtrcrtive Assistonts 
•Recepfionisfc 
• Accounting Clerics 
•Word Procesjoro 
• Worehouie Woricerc 
•Forklift Operatori 
•Shipp«pg/Rec«vir.<: Tleffcs 
•Auamblars ond more 

< Skambinkite šiandien, jau dabar 
gal ime pasiūlyti įvairiausių darbų! 
Lietuviškai susikalbėsite trečiadieniais 
po 5 vai. p.p. Už darbo suradime 
sumokėti ne'eikia 

JANITORS 
Positions now available at 
O'Hare airport. Full time 
positions ist. 2"d and 3 r d 

available. WU1 train. Apply in 
person. Scrub, Inc. 5251 N. 

\Iilwaukee A ve., Chicago. IL 
60630 or call 773-286-5115. 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. wj__, 

Internetiniai arba industriniai 
serveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programine pagalba. 

Interneto pajungimas. Internetiniai 
puslapiai. Kreiptis: Tel. 773-737-

6792; Fax. 815-461-8159) 
E-mail Loto2000@Yahooxom. 
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IŠLYDĖJOME l AMŽINOJO TĖVO 
NAMUS 

Eugenjja Jakubauskienė 

Rugpjūčio 26 d. Worcester, 
CT Šv. Vincento ligoninėje 
mirė Eugenija Jakubauskienė, 
84 metų amžiaus. 

E. Mironcikaitė gimė Pane
vėžyje. 1935 m. ištekėjo už 
Leopoldo Jakubausko. 
Džiaugsmas ir meilė lydėjo ke
letą metų jų gyvenimo dienas 
laisvoje Tėvynėje. 4944 m. va
sarą iš Rytų atūžusi viską nai
kinanti karo audra nubloškė 
Jakubauskų šeimą su mažais 
vaikais i Vokietiją. Eugenija 
pradėjusi ruoštis gailestingos . 
seselės profesijai Lietuvoje, 
karui pasibaigus, mokslus už
baigė Vokietijoje ir gavo dip
lomą. 

1949 m. atvyko į JAV ir ap
sigyveno Worcesteryje. Gavo 
darbą Šv. Vincento ligoninės 
vaikų skyriuje, kuriame dirbo 
31 metus. Labai mylėjo vai
kučius. Vyras Leopoldas dirbo 
Švento Kryžiaus kolegijos 
priežiūros skyriuje. Auginda
mi vaikus rūpinosi lietuviško 
jaunimo organizavimu, kurio 
tuo laiku Worcesteryje buvo 
apsčiai. 

1969 m. įsikūrė Worcesterio 
priemiesty — Auburne. 1980 
m. E. Jakubauskienė pasi
t raukė pensijon. Išaugino 
skautišką šeimą — tris sūnus. 
Išmokslino ir išleido į gyve
nimą. Jauniausias Ričardas — 
skautas , akademikas tapo ku
nigu. Abudu su vyru Leopoldu 
leido prasmingai gyvenimo 
dienas. Džiaugėsi ne tik vai
kais, ' bet ir šešiomis vaikai
tėmis. 1994 m. jų džiaugsmo 
saulutė nusileido. 1994 m. mi
rė Eugenijos vyras Leopoldas 
Jakubauskas . Jo netektis bu
vo didelis Širdžių skausmas, 
ne tik žmonai, bet visai šei

mai, kurios globoje ji pasiliko 
iki mirties. 

Priklausė Aušros Vartų pa
rapijai ir Worcesterio apylin
kės Lietuvių Bendruomenei. 

Rugpjūčio 30 d. iš Jono Kaz
lausko laidotuvių namų a.a. 
Eugenijos Jakubauskienės kū
nas pervežtas į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią. Sūnus ku
nigas — Ričardas, o su juo 
kar tu ir septyni kunigai kon-
celebravo šv. Mišias. Mišiose 
dalyvavo 28 kunigai. Atvyko ir 
vietos vyskupas Daniel P. 
Reilly. 

Šv. Mišių skaitinius skaitė 
sūnūs: Romas ir dr. Henrikas. 
Psalmę — vaikaitė. Tikinčiųjų 
maldą — seselė vienuolė. Au
kojimo dovanas nešė sūnūs: 
Romas, dr. Henrikas ir jų 
žmonos. Giedojo šv . Kazimie
ro parapijos mišrus choras, 
vadovaujamas vargonininkes 
Onos Valinskienės, „Ave Ma
ria" solo giedojo choristas Va
lerijonas Roževičius. Mišioms 
pasibaigus vyskupas D. Reilly 
prie karsto tarė neilgą žodį, 
iškeldamas motinos reikšmę 
šeimoje. Dabar ji džiaugiasi 
pas Dievulį, atidavusi vieną 
sūnų darbuotis Kristaus vy
nuogyne. Išlydint iš bažny
čios, chorui giedant „Arčiau 
prie Dievo..." giesmę, vysku
pas ir sūnus kunigas Ričardas 
stovėdami prie durų sveikino 
išeinančius tikinčiuosius, ku
rių buvo beveik pilna bažny
čia, dėkodami, o vyskupas dar 
su kiekvienu pasidalino trum
pu žodeliu, nes, jo žodžiais: 
„Esu žmonių vyskupas", tą jis 
ir vykdo. Ilga automobilių 
vilkstinė palydėjo velionę į 
amžino poilsio vietą Notre Da-
me kapines. Prie kapo duobės 
maldas kalbėjo sūnus — kuni
gas Ričardas ir Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Volungis. Palaidota šalia 
a.a. vyro Leopoldo Jakubaus
ko. Šeima pakvietė visus lai
dotuvių dalyvius gedulo pie
tums į Maironio Parką. 

Nuliūdę pasiliko sūnūs: ku
nigas Ričardas, Romas ir dr. 
Henrikas su šeimomis, šešios 
vaikaitės, sesuo Lietuvoje ir 
kiti giminės. Ilsėkis, miela Eu
genija, Viešpaties ramybėje. 

J . M. 

VIENERI METAI AMŽINYBĖJE 
AtA A n d r i a u s Povi la ič io a tmin imu i 

Vieneri metai amžinybėje užtrukęs 30 metų Čikagoje, 
tėra tar tum akimirksnio blyk- Dirbęs ekonominio ; r sociali-
stelėjimas, bet žemiško gyve- nio draudimo srityse, Andrius 
nimo mastu imant, tai reikš- turėjo nemaža pažinčių tiek 
mingas laiko tarpas. Jame de- New Yorke, tiek ypač Čikago-
dasi tiek daug visokiausių je. Sporto ir meno renginių 
įvykių, nuotykių, permainų, o mėgėjas, jis ir apskritai lietu-

Rupintojelis Dainavos stovykloje. Nuotr. Jono Urbono 

KVIEČIAME RAŠYTI KAIMO 
ISTORIJĄ 

svarbiausi iš jų — žmogaus 
gimimas žemiškajam gyveni
mui ir jo pasitraukimas į am
žinybę. Prieš vienerius metus, 
rugpjūčio 15 d. į amžinybės 
padangtes ir Aukščiausiojo 
globą iš šio gyvenimo pasi
t raukė a.a. Andrius Povilaitis. 

Netrumpas buvo jo žemiš
kojo gyvenimo kelias, prasi
dėjęs prieš 88 metus Lietu
voje, Vilkaviškio padangėje, iš 
kur kilę tiek daug mūsų kul
tūrininkų ir visuomeninio gy
venimo darbuotojų. Mokslas 
daržininkystės srityje, darbas 
gėlininkystės įrengimuose, o 
vėliau ir kitose ekonominio gy
venimo pareigose užpildė And
riaus jaunystės gyvenimo die
nas Lietuvoje. Antrojo pasau
linio karo pabaigoje, kaip ir 
daugumai mūsų, prasidėjo eg
zodas į Vakarus, nusitęsęs 
nuo Vakarų Vokietijos iki 
New Yorko ir pagaliau Čika
gos, palikus mylimą tėvynę 
karo pašvaistėse, su viltimi į 
ją vėl netrukus po karo grįžti. 

Keletą metų praleidus New 
Yorke, pagaliau prasidėjo pas-
•cutinysis gyvenimo tarpsnis. 

viškojo kultūrinio gyvenimo 
reiškiniais uoliai domėjosi. 

Lietuvos kraštotyros draugi
ja, Lietuvai pagražinti draugi
ja ir „Valstiečių laikraštis" 
skelbia konkursą „Lietuvos 
kaimas XXI a. išvakarėse". Ši 
mintis kilo, susirašinėjant su 
Kanadoje gyvenančiu Broniu
mi Saulėnu, kilusiu iš Pava-
rėnio kaimo Varėnos rajone. 

Lietuvos kaimai ir jų žmo
nės XX amžiuje, o ypač pabai
goje, patyrė didelių permainų. 
Kolektyvizacija, melioracija, 
žemės reformos sunaikino per 
14,000 kaimų. Nykimo proce
sas tebesitęsia, nes kaime be
veik nebeliko jaunų žmonių. 

Buvo ramus ir taikingo bū
do, iš prigimties linkęs į sa
vitvardą ir santaiką. Dėl to ir 
bičiulystė su juo tegalėjo būti 
miela ir taikinga, kas retai pa
sitaiko ir artimesnių bičiulių 
tarpe. Būdamas jautrios svei
katos, santūrumu ir rūpestin
ga savęs priežiūra pasiekė pa
kankamai gero amžiaus. Ap
vaizdos buvo skirta, kad dar 
galėjo aplankyti tėvynę Lie
tuvą ir gimtinę, kurią buvo 
palikęs prie 50 metų. Su šiais 
pergyvenimais gal ne taip 
sunku buvo pereiti ir į am
žinybę. 

Alf. Šešp lauk i s 

Sunku pradėti ūkininkauti 
jaunoms šeimoms, atgavus že
mės nuosavybę. Kraštotyros 
draugija 1990 metais kvietė 
rinkti duomenis apie išnyku
sius ir nykstančius kaimus. 
Bibliotekininkai, kultūros dar
buotojai, mokyklos, įsijungė į 
šią akciją. Kaimų istorijos, 
žmonių likimai surašyti rank
raščiuose šiuo metu saugomi 
archyvuose. Dalis medžiagos 
paskelbta knygose, „Valstiečių 
laikraštyje", „Ūkininko pata
rėjuje". 

Skelbdami konkursą, nori
me tęsti pradėtą darbą — kai
mo istorijų rašymą, papildyti 
istorine medžiaga iš įvairių is
torinių leidinių ir archyvų bei 
žiniomis apie šiandienos kai
mą, sukaupti medžiagą apie 
Lietuvos kaimą paskutiniai
siais dvidešimtojo amžiaus 
metais. 

Konkurse kviečiame daly
vauti kraštotyrininkus, Lietu
vai pagražinti draugijos na
rius, kultūros ir švietimo dar
buotojus, moksleivius, studen
tus ir visus, kurie gali rašyti. 

Konkursas skelbiamas nuo 
šių metų gegužės 1 d. iki 2000 
metų gegužės 1 d. Paruoštą 
konkursui medžiagą iki 2000 
metų birželio 1 d. reikia pris-

Lietuvos kaimo darbai Nuotr Viktoro Kapočiaus 

tatyti į Vilnių — Lietuvos 
kraštotyros draugiją (Trakų 
g. Nr. 2) a rba Lietuvai pa
gražinti draugijos centro val
dybą (2006 Vilnius, Smolens
ko g. Nr. 16). Konkurso darbai 
bus demonstruojami parodoje 
ir aptart i konferencijoje. Kon
kurso konferencijos dalyviai 
— kaimo istorijų autoriai , rė
mėjai ir organizatoriai . 

Atskirai bus ver t inami su
augusių, s t u d e n t ų ir mokslei
vių darbai. Ver t inan t darbus , 
bus atsižvelgta į surinktos 
medžiagos apimtį , išsamumą, 
sugebėjimą pate ik t i faktais 
apipavidalinimą, iliustracijas 
(nuotraukų originalų pagei
dautina į r ink in ius nedėti). 

Konkursui ga l ima pateikti ir 
knygas, išleistas 1995-2000 
metais. Geriausiai paruoštos 
medžiagos autor ia i bus premi
juojami piniginėmis bei kito
mis paskat in imo formomis. 
Piniginės premijos priklausys 
nuo sur inktų lėšų šiam kon
kursui surengt i . Dalį skirtų 
lėšų šiam konkursu i j au tu
rime. Konkurso rėmėjai bus 
skelbiami spaudoje, radijuje, 
televizijoje. Rašan t kaimo isto
riją, bus gal ima pasinaudoti 
šiam tikslui paruoš ta anketa , 
tik s iūlytume vien j a nesiva
dovauti. Anke ta tebūna tarsi 
istorijos p lanas . Norėčiau ją 
pakomentuoti . 

Nors nuos ta ta i ir anketa 
skirti šiuolaikinio kaimo isto
rijos rašymui , tačiau labai no
rėtume tuo neapsiriboti ir su
rinkti kuo daugiau žinių apie 
aprašomą kaimą. Pirmiausia, 
kiek yra ka imų apylinkėje. 
kiek nykstančių ir kiek jau 
išnykusių. Šie sąrašai apylin
kėje yra. 

1923 meta i s Lietuvoje vyko 
visuotinis gyventojų surašy
mas. Šiame su rašyme yra iš
vardinti visi buvusių valsčių, 
kurių ribos yra panašios į da
bartinės apylinkių ribas, kai
mai, jų pavadin imai , juose gy
venusių žmonių skaičius. Tu
rint prieškarinį surašymą, ne
sunku palyginti su dabar t ine 
situacija. Svarbu aprašyti jau 
išnykusius apylinkės kaimus, 
jeigu tai sunku , aprašyki t tik 
kaimyninius. Reikėtų išvar
dinti ten gyvenusių žmonių 
pavardes, p ravardes , šeimose 
žmonių skaičių, kiek turėjo 
žemės ir kuo pasižymėjo kai
mas. Reikia pasidomėti gal 
kas jau rašęs , o gal ir parašyta 
Jūsų aprašomo kaimo istorija. 
Aprašykite, kiek apylinkėje 
yra ūkininkų, jų kūrimosi sun
kumus, kokio j ie amžiaus, kie
no žemėje kur ias i . Įdomu, ko
kia ūkininkavimo kryptis: au
gina bulves, j avus , bekonus, 
verčiasi pieninkyste , daržinin
kyste, augina dekoratyvinius 
medelius, aug ina braškes, 
apynius. Kaip j iems sekasi 
verstis, kokios pagrindinės 
problemos, ką galvoja ūkinin
kai apie kaimo ateitį ir 1.1. 

Reikia pažymėti , kiek apy
linkėje senoviškų kaimų, ku
rie nepriklausomoje Lietuvoje 
neišsiskirstė į vienkiemius, 
kokia yra senojo kaimo struk
tūra, kokie išlikę seni pasta
tai. Aprašykite ir senus vien
kiemius, kuo j ie ypatingi: yra 
neperstatytų senų pasta tų , so
dyba gražiai tvarkoma, deko
ratyviniais medžiais apsodin
ta, įkomponuota į kraštovaiz
dį. Jeigu ka ime yra talentingų 
dainininkų, muzikantų , na
gingų meistrų, neturinčių kur 
realizuoti savo sugebėjimų — 
aprašykite juos bei jų pas
tebėjimus. 

Greitai švęsime Nepriklau
somybes 10-metį. Kokie poky
čiai įvyko ka ime per šį laiko
tarpį? 

Kultūrinis gyvenimas kai
me: ar pa tenk ina , ko t rūks ta 0 

Kas galėtų būti kitaip? Su kuo 
bendravote ir kokio amžiaus 
atsakinėjo j k laus imus , ar pri
klauso nuomonė nuo amžiaus 9 

Siu dienų kaimo žmones turi 
gilias senovines tradicijas, pa-
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pročius, savitą gyvenimo bū
dą. Apie tai irgi turime para
šyti. Paimkime, kad ir karo, 
pokario laikotarpį. Partizani
nes kovos, žmonių trėmimai, 
artimųjų netektis paliete kiek
vieną šeimą. Vėliau kolektyvi
zacija, prievartinis žmonių su
rašymas į kolūkius, paimti gy
vuliai, pastatai , nusavinta že
mė. Nors ir sunkus buvo lai
kas , tačiau vakarais vyko ge
gužinės pamaldos, jaunimo 
suėjimai, kaimo mokyklose 
vakarėliai. . . 

Kokiais drabužiais, batais 
t ada dėvėjo žmones kaime? 
Audėjų menas ir jo perdavi
mas jaunimui . Maistas. Iš tu
r imų savų produktų: pieno, 
mėsos, miltų, bulvių, aliejaus 
buvo gaminami įvairūs val
giai. Kokie patiekalai buvo 
ruošiami pusryčiams, pie
tums , vakarienei? Pasninkų 
metui? Kuo vaišindavosi ves
tuvėse, krikštynose, atlaidų 
metu, kuo pamylėdavo atvy
kusį svečią? 

Parašykite apie žmogaus ry
šį su gamta, mišku, medžiais, 
paukščiais. Gojeliai ar ištisi 
miškai buvo šventais laikomi, 
vietovės Dievragis. akmuo 
Dievakrėslė irgi susiję su se
nuoju tikėjimu, seni medžiai. 
prie kurių buvo plakami bau
džiauninkai . Kaimo laukų kal
neliai, daubos, pievos, raistai 
miškeliai — visi turėjo pava
dinimus. Labai gerai būtų, 
kad sur inktumėte išnykusių 
kaimų vietovardžius. Kaimo 
pradinės mokyklos, esamos ir 

jau išnykusios. Žeme dirvo
nuoja, o žmones kaimuose ne
turi ką valgyti. 

Paminėkite girtavimą, tingi
nystę, veltėdžiavimą. 

Kreipdamiesi į užsienyje gy
venančius tautiečius, norime 
juos informuoti apie šį kon
kursą. Gal atsiras žmonių, ku
rie, gyvendami svetur, norėtų, 
kad butų parašyta jo ar sene
lių gimtojo kaimo Lietuvoje is
torija. Mes padėtume surasti 
tokių žmonių (mokytoją, bib
liotekininką, agronomą, stu
dentą ir pan.i ir duoti jo ad
resą. O gal atsirastų šio kon
kurso rėmėjų. Parašykite 
mums. Adresai: Kraštotyros 
draugijos (pirmininkė Irena 
Seliukaite; ir Lietuvai pagra
žinti draugijos nurodyti. Kon
kurso eiga bus skelbiama 
„Valstiečių laikraštyje". 

J u l i u s Aukš ta i t i s 
Lietuvai pagražinti 
draugijos kancleris 

• A n t a z a v ė . Kovo 27 d. An
tazavės Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje vyko susikaupimo 
ir susitaikinimo pamaldos, ku
riose dalyvavo gausus būrys 
jaunimo. Pamaldoms buvo 
rengiamasi ilgiau kaip mė
nesį. Susikaupti ir giliau į 
save pažvelgti padėjo neseniai 
susibūrusio jaunime choro gie
dotos giesmės, klebono R. Ka
valiausko prasmingi ir pamo
kantys žodžiai, svečio iš Vil
niaus A. Biveinio atliekami 
klasikos kūnnia i . 

A. t A. 
dr . SILVIJA TRAŠKAITĖ 

SPARKIENĖ 
Mirė staiga 1999 m. rugsėjo 20 d. Floridoje, sulaukusi 

45 metų. 
Gimė 1954 m. balandžio 24 d. Čikagoje. 
Nuliūdę liko: vyras Romas Sparkis, tėvas Aleksandras 

Traška su žmona Jadvyga, sesuo Maria Traškaitė, tėvo 
brolis Leonas su šeima, sesuo Jadvyga Baltrušaitienė 
L i e t u v o j e , m o t i n o s sesuo Mar i j a S t e p o n a i t i e n ė 
Australijoje ir motinos brolis Jurgis Statkus su šeima. 

Velionė Silvija priklausė Lietuvių Skautų sąjungai. 
Mokslus baigė Il l inois un ivers i te te , Urbana . IL; 

ketverius metus dėstė antropologiją Purdue universitete, 
West Lafayette, Indiana; paskutiniu laiku dėstė Florida 
Sta te universitete, Tallahassee. 

Šv. Mišios už a. a. dr. Silvijos sielą bus atnašaujamos 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje prie Jaunimo centro, šeštadienį. 
spal io 2 d., 10:30 vai . ryto. Po Mišių bus Velionės 
prisiminimas Jaun imo centre. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Našlaičių 
globai'' arba įsteigtam stipendijos fondui: FSU Founda
tion, Acct#1958, a t tn : Dr. Jean Mondy, 215 Stone Bldg . 
Florida State University, Tallahassee, FL 32306. 

N u l i ū d ę : v y r a s , t ėvas , sesuo , g i m i n ė s , 
a r t i m i e j i . 

~~I 

A. t A. 
prof. SILVIJAI SPARKIS 

staiga ir netikėtai mirus, jos vyrui ROMUI, tėveliui 
A L E K S A N D R U I TRAŠKAI . seseriai MARIJAI 
reiškiame gilią užuojautą. 

Irena Lukuuskas 

Vacys ir Janina Mirkai 

IH QHE3G1AIJ 

A?-
Siunčiame si u m 

1-800-775-SEND • f-888-6f5-2148 • 630-257-6822 
ATLANTIC EXPRESS CORP. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Ses. M a r g a r i t a M. Bare i 
k a i t ė pasveikins seselių var
du ir kalbės Nekalto Prasidė
jimo M. Marijos seselių rėmė
jų metinėje šventėje spalio 10 
d., sekmadienį: 3 vai. p.p. bus 
Mišios t. jėzuitų koplyčioje, 
giedos solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai. akompa
nuos muz. Ričardas Šokas; 4 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje bus vakariene, kurią 
paruoš Ona Norvilienė su 
padėjėjom — Viktorija Vala-
vičiene ir Adele Lietuvnin-
kiene. Meninę programą at
liks Pal . Jurgio Matulaičio 
misijos vaikų choras, vadovau
jamas muz. Dariaus Poli-
kaičio. Visi kviečiami dalyvau
ti ir paremti seselių darbus 
tiek mūsų tarpe, tiek Liotu-
voje. 

Naš l ių , naš l iukų i r p a v i e 
n ių k l u b o susirinkimas įvyks 
spalio 8 d. 1 vai.p.p. Šaulių 
salėje (2417 \V. 43rd S u . At
vykite, po susirinkimo - vai
šės! 

Algis Liepina i t i s apie Pa
žaislį d a r kartą pasakos rug
sėjo 30 d., ketvirtadienį, 2 
vai.p.p. Beverly Shores Lietu
vių klubo susirinkimui pasi
baigus. Susirinkimas vyks Mi-
chigan City Public Library 
•Franklin ir 4 Str.), susirinki
mų salėje. A. Liepinaitis taip 
pat rodys ir filmaj uoste apie 
Pažaislio festivalį bei Lietu
vos seselių kazimieriečių veik
lą. Kviečiame visus dalyvauti. 

Šak ieč ių k lubo Čikagoje 
Derliaus šventė prasidės spa
lio 3 d., sekmadienį, 12 vai. 
Šaulių namuose. Ir nariai, ir 
svečiai kviečiami su zanavy
kais pasilinksminti. Seiminin
kės vaišins svečius namie ga
mintais cepelinais, gros Šau
lių orkestras. Jei galite, atsi
neškite dovanų laimėjimams. 

L i e tuvos Vyčių 112 k u o p a 
nuoširdžiai kviečia į savo 75 
metų jubiliejaus puotą, kuri 
vyks spalio 9 d., šeštadienį. 
Užsisakyti vietą galite, skam
bindami Estelle Rogers tel. 
708-425-6003 arba Mary' Ban-
ky tel. 708-499-4231. 

T r a d i c i n ė me t inė j ū r o s 
s k a u t ų i r skauč ių „ P u o t a 
j ū r o s d u g n e " ruošiama šeš
tadienį, spalio 23 d.. Pasaulio 
lietuvių centro Lietuvių fondo 
salėje. Puotą pradėsime 6:30 
v.v. draugišku pabendravimu 
ir pasivaišinimu: 7:30 v.v. bus 
patiekta karšta vakarienė. 9 
v. v. — šokiai. Šis vakaras yra 
vienas mėgiamiausių Čikagoje 
ir apylinkėse. Visi kviečiami. 
Prašoma užsitikrinti vietas 
apie jūsų dalyvavimą iš ank
sto pranešant tel. 630-964-
9120. 

Apie įva i r iu s e m i g r a c i 
n i u s r e ika lu s , „žalias korte
les", pilietybę ir kitką galėsite 
susižinoti ..Seklyčioje". Rugsė
jo 29 d., trečiadienį, 7 val.v. 
čia rengiamas teisinis semi
naras, jame kalbės advokatas 
Diego Bonesatti, vertėjaus ad
vokatas Algimantas Kėželis. 

A k a d e m i n i o S k a u t ų sąjū
dž io Akiva izd in i s suvaž ia 
v imas , paminėti ASS 75 metų 
gyvavimo sukaktį, šaukiamas 
š.m. spalio 15-17 d. Visi na
riai ir svečiai kviečiami daly
vauti pagrindiniame suvažia
vime ir sukaktuvinėje šventė
je šeštadienį, spalio 16 d., vyk
siančiuose Comfort Inn Con-
ference Center, 8800 West 195 
Street, Orland Park, IL. Šven
tėje — vakaronėje pasirodys 
, Ant ras kaimas" su nauja kū
ryba, o šokiams gros šaunus 
..Žaibo" orkestras. Informaci
jai ir registracijai skambinkit 
Ramunei Papartienei, tel. 
708-482-0224, arba Rimantui 
Griškeliui, tel. 630-655-2485. 

Šv. P r a n c i š k a u s sese l ių 
vienuolyno metinis rėmėjų 
Seimas vyks sekmadienį, spa
lio 3 d., tėvų marijonų vienuo
lyne '.6336 S.Kilbourn Ave, 
Chicago IL; prie .,Draugo"). 11 
val.r. - šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius šv. Pranciškaus vie
nuolyno rėmėjus, 12 vai. - pie
tūs, 1:30 val.p.p. - registraci
ja ir posėdis. 

Būre l i s „Vaiko v a r t a i į 
mokslą" stengiasi, kad visi 
Lietuvos vaikai turėtų sąlygas 
lankyti mokyklas. Į Rokiškio 
rajono Obelių miestelį būrelis 
neseniai išsiuntė 8 mokslo, 
sporto priemonių ir žaislų 
siuntinius. Taip pat 10 tokių 
siuntinių išsiųsta į Rumbonių 
kaimą Alytaus rajone. Būrelio 
pirmininkė - Rita Venclovie
nė. 

Pa l . J u r g i o M a t u l a i č i o 
misija spalio 10 d. 12 vai. Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje ruošia pietus. Gau
tos lėšos padėtų įsigyti naujus 
vargonus. Reikia užsisakyti 
stalus ir vietas. Skambinkite 
Vandai Gvildienei tel. 630-
271-9136 arba Irenai Kazlaus
kienei tel. 630-257-8346. Bilie
tus galite įsigyti kiekvieną 
sekmadienį prieš šv. Mišias 
prie bažnyčios. Kviečiame da
lyvauti pietuose ir tuo prisidėti 
prie naujų vargonų įsigijimo. 

S k a n ū s mie l in ia i b l y n a i 
ir šviežia obuo l inė košė! 
Jais pasivaišinti kviečia Jau
nimo centro Moterų klubas. 
Vaišės prasidės spalio 3 d., 
sekmadienį. 8 vai. r. Jaunimo 
centro kavinėje. Savo apsilan
kymu paremsite Jaunimo 
centrą. Laukiame! 

U i t ŽVAIGŽDUTE 
Aktorė Virginija Kochanskytė 
A k t o r ė V i rg in i j a Ko

c h a n s k y t ė , Lietuvoje ir už jos 
ribų žinoma dailiojo žodžio 
menininkė, kar tu su p ianis tu 
Roku Zubovu atliks meninę 
programą minint himno auto
riaus dr. Vinco Kudirkos 100-
ąsias mirties metines. Aktorė 
V. Kochanskytė ir docentė dr. 
Irena Slavinskaitė specialiai 
pasiruošusios atvyksta iš Lie
tuvos. Jos atveža specialią pa
rodėlę, su kuria apkeliaus 12 
lietuviškų telkinių. Išreiškime 
tinkamą pagarbą Lietuvių 
himno autoriui. Čikagoje mi
nėjimas vyks spalio 3 d., sek
madienį, 3 vai. p.p. J a u n i m o 
centre. 

„ D r a u g o " p r e n u m e r a t o s 
p a p i g i n i m a s galioja ribotą 
laiką! Dabar dienraštį užsisa
kyti galite tik už 65 dol. me
tams. Nuolaida taikoma JAV 
gyvenantiems lietuviams, šį 
laikraštį užsisakantiems pir
mą kartą. 

„Žaliųjų, k o r t e l i ų " loterijos 
pradžia - spalio 4 d.! Loteri
jos anketas įsigyti galite „Sek
lyčioje" (2711 W. 71st St., Chi
cago, IL; tel. 773-476-2655), 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio, nuo 9 iki 4 val.p.p. 

N e p r a l e i s k i t e p r o g o s ir 
W. Shakespeare, A. Micke
vičiaus, Petrarkos meilės lyri
kos paklausyti , ir kompozito
rių Shopin, List, Bach, Beet-
hoven muzikos išgirsti! O dar , 
be to, ir prie vyno stiklo pa
bendrauti! Šį penktadienį , 
spalio 1 d., 7:30 vaUv. Lietuvių 
dailės muziejuje Lemonte Ro
kas Zubovas skambins ir skai
tys poeziją. 

„ L i t u a n i c o s " s k a u t ų t u n 
t o 50 m e t ų v e i k l o s j u b i l i e 
j u s bus paminėtas iškilmin
game pokylyje š.m. spalio 2 d. 
vyksiančiame Willowbrook po
kylių salėje, Willow Springs, 
IL. Visi dabart iniai i r bet 
kada „Lituanicos" t un t e skau-
tavę broliai, tėvai, rėmėjai ir 
svečiai kviečiami kar tu švęsti 
šią neeilinę sukaktį. Rengė
jams labai svarbu žinoti daly
vių skaičių todėl prašome 
apie jūsų dalyvavimą nedel
siant pranešti tunt ininkui , tel. 
708-839-4438. 

P r a n e š a m e , kad š. m. rug
sėjo 27 d. 6 val.v. mirė Jonas 
Balskus. Apie laidotuves bus 
pranešta vėliau. Se imą . 

Wf/t/r/y(wM///'/?yy?mJ'/' 

• O n a S a k a l a u s k i e n ė 
P i n č i a u s k a i t ė i e ško b ro l io 
J u o z o P inč iausko , gim. 1931 
m., gyv JAV, kuris susirašinėjo 
su giminaičiais Albinu ir Antose 
Rudzevičiais. Atsiliepkite, rašy
kite- Onai S a k a l a u s k i e n e i , 
Š a k i u r a j o n a s , K u d i r k o s 
Naumiesčio paš t a s , R u d ž i ų 
ka imas , L i thuania . 9*42 

Pinigai, siuntiniai, 
persikraustymas i Lietuva 

per TRANSPAK 
(IU.IUĮ.) ..Drauqo p,i\t,it<>) 

D.irho v.il 9 S k-»\cli«n %r\til 9 2 
Tel 1 773 858 1050 

• H a w a i i 2000 - kelionė 
laivu aplankant Havajų salas 
2000 m. kovo 4-11 d. Užs i 
r e g i s t r u o t i i k i s p a l i o 4 d. 
Skambinti: A m e r i c a n Trave l 
Se rv ice , 708-422-3000 a r b a 
800-422-3190. *7oi 

A D V O K A T A S 
Vytenis Lie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatve* nuo .Draugo") 
T«L 773-284-0100. 

TeL 630-257-0300, Lemont, IL 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
GINTARAS P . Č E P i N A S 
6436 SPuUski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas J o n a s Gibai t is 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8.Kedxie Avenue 
Chicago, n , 60839 
TeL 773-776-8700 

Toli free 24 h r . 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Sestad. 9 v.r. iki 1 v.p.p 

• L i e t u v o s P a r t i z a n ų ša l 
p a i auko jo : $50 Julija ir Nelle 
Griškai; $300 Eugenija Pakulis; 
$200 Helen Žemeckas; J an ina , 
Vincas Dovydaitis; August inas 
Laucis; Dalius F . Vacys; $100 
Kazimieras Rimkus; Albinas , 
Gabriele Dzirvonai; A n t a n a s , 
Valerija Valavičiai; Juozas Les-
kus; Konstancija Stasiulis; $50 
Ališauskai, Juozas, Birutė; Se-
ma Anastazija; š i la i , Vytenis, 
Vida; Skripkus Aldona, M.D., 
atminimui a. a. Juozo Plikaicio, 
M.D.; $25 Skeivys K ; Navickas 
Peter, PHD; Julius Kar8as;$20 
Gražina Budrytė; dr. Pe te r Jo-
kubka, Šulskis E lena , Mika
lauskas Steph., Norvilai, A. J.; 
$10 Petrušaičiai, Janickai ; $6 
Olson Aldona; Ruikiai; Jenig . 
L i e t u v o s P a r t i z a n ų g l o b o s 
fondo v a l d y b a n u o š i r d ž i a i 
dėko j a a u k o t o j a m s . A u k a s 
s iųs t i U P . G J . , 2711 W. 71 
St., Ch icago , H 60629. M * 

fltJL* «W J^ Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 
Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

Piešė Aleksas Kairflis 9 m. 

G I M T A KALBA 
• 

Gimta kalba — gyvenimo 
vertybė 

Nuo pa t gimimo lig mirties 
kančių. 

Kalba — nemirš tant i 
gimtinė 

Ir žodžiams, ir kalbos 
garsams. 

Gimtos kalbos pamiršti mes 
negalim 

Nes j i yra širdies gelmėj, 
Ir net tada, kada kamuoja 

abejonės, 
J ina i išnyra nelauktai. . . 

M i n d a u g a s S a m u o l a i t i s , 
9 kl. mokinys. Šlienava, 

Kauno rajonas. 

Bažnyčios, upės, Kryžių 
kalnas 

Laukų ir pievų žaluma. 
Visa paminklais nusagstyta 
Manoji Lietuva. 

R e m i g i j u s M a l i n a u s k a s , 
6 kl. mokinys. Panevėžys. 

MINTYS VYRESNIAM 
J A U N I M U I 

Visokie mokymai yra sąlygo
jami istorinio proceso; šiam 
kintant , kinta ir jie. Tad viso
kios kryptys kyla su laiko są
lygomis, su istorinėmis aplin
kybėmis ir kr in ta į užmarštį 
šioms iš esmės pakitus. Bet 
amžina palieka asmenybė su 

; savo laisvės troškimu, su pa-
į reikštu ar nepareikštu geres-
i nio gyvenimo ilgesiu. Iš čia 
i kyla jos polinkis veikti, kurti, 
i t.y. reikšti dvasines galias iš-
l viršinėmis formomis. Tad lais
voji asmenybė, yra kultūrinės 
kūrybos laidas. 

Iš liberalizmo seka ir tauti
nės laisvės mintis . Juk tauta 
yra ne kas ki ta , kaip kolekty
vinė asmenybė, kurios narius 
jungia tik dvasiniai saitai. 
Kaip asmuo, taip ir tauta 
trokšta laisvės pirmiausiai sa
vo ne t rukdomam dvasinių ga
lių pareiškimui. 

J u o z a s J a k š t a s 
Istorijos daktaras, 

pedagogas 

Nudievinti, nureliginti žmo
gų — reiškia j j apiplėšti, pada
ryti vienpusišku. To padari
niai būtų baisūs žmogaus dva
siniame tūryje, mene, literatū
roje, humanistiškuose ir net 
praktiškuose moksluose. 

. D o m a s J a s a i t i s 

MANO KIŠENINIAI 
T U R T A I 

Aš turiu daug kišeninių tur
tų. Turiu elektronini šuniuką 
,Giga Pet"; rausvą, iš minkš
tos medžiagos ->— putos (foam) 
padarytas; kiaule, karvę ir pe
lyte. Kišenėje yra daug šiukš
lių, bet kar tas nuo karto j as 
išvalau. 

Keliaudama visada savo gy
vuliukus laikau kišenėje. Kai 

aš išlipu iš mašinos pasivaikš
čioti a r truputi pabūti su 
draugėmis, mano kišeninės 
draugės sėdi mašinoje. Jei ore 

• šalta, a š jas apkloju su patalu. 
Aš savo drauges vežu visur. 

Jos gerai elgiasi, net kai aš 
nesu prie jų. Jos važiuoja į 
teatrus, į mokyklą ir į kitas 
viešas vietas. Vieną kartą aš 
savo kiaulytę pamiršau biblio
tekoje, turėjau grįžti pasiimti. 

Šios draugės man palaiko 
draugystę. Kai man yra liūd
na, jos mane nuramina. Kai 
man y r a baisu, jos mane ap
saugoja. Aš labai prižiūriu sa
vo gyvuliukus ir stengsiuos 
niekada jų nepamesti. 

R i m a Ses tokai tė , 
Philadelphijos Vinco Krėvės 
lit. m-los mokinė. („Bitutė") 

MANO NUOTYKIAI 
NIDOJE 

Labas! Mano vardas yra Jū 
ratė. Aš tik ką grįžau iš Lietu
vos. Labai daug ko mačiau 
Lietuvoje, todėl įspūdžiais no
riu pasidalyti su jumis. 

Pirmiausia nuvykome į New 
Yorko oro uostą. Jis labai, la
bai didelis. Su tėvais sėdau į 
lėktuvą ir išskridau į Angliją. 
Londone reikėjo palaukti t r is 
valandas. Pagaliau įlipome į 
lėktuvą, kuriuo turėjome 
skristi į Lietuvą. Skrendant 
per Baltijos jūrą, aš pastebė
jau nepaprastai gražią žemę: 

— Mama, tėte! — sušukau, 
— žiūrėkite! Ar mes galėsime 
aplankyti tą vietą, kai būsime 
Lietuvoje! 

— Gerai! Jeigu taip nori ten 
nukeliauti, ten nuvažiuosime 
rytoj anksti, — atsakė tėtė. 

Nusileidome Lietuvos oro 
uoste. Mano dėdė ir teta lau
kė mūsų prie vartų. Po t rum
po pasimatymo tėtė jiems pa
sakė, kad aš labai noriu pama
tyti Nidą. J ie sutiko ir paža
dėjo ryt anksti mane ten nu
vežti. Aš labai apsidžiaugiau. 

Kitą dieną mes visi nuvažia
vome į Nidą. Kelionė užtruko 
tik keletą valandų, bet man ne 
tas svarbu. Aš labai nustebau, 
kai pamačiau namukus kai
me. Vėliau matėme vieną kitą 
namą, kas keletą mylių. Kai 
atvykome į Nidą, aš pirmoji 
išbėgau iš mašinos. Prieš ma
ne buvo didžiulės kopos. 

— Oi, kaip smagu bus nuo 
jų ristis! — pagalvojau. 

(Bus daugiau) 
* J o a n a O r e n t a i t ė , 

Baltimorės Karaliaus 
Mindaugo lit. m-los mokinė 

(„Mūsų metai") 

SESUO IR BROLIS 

Išklausęs patarimo, nuola
tos žiūrėk savęs. 

Turėjo tėvas neišvaizdžią 
dukterį, o sūnų, priešingai, 
neapsakomą gražuolį. Vaikai 
bezaisdami prie motinos kėdės 
atrado veidrodį ir pažvelgė į jį. 
Grožiu pradėjo girtis vienas, 
pykti kita. Skaudu jai buvo, 
broliui giriantis klausyti, ir jo 
patyčios širdį sesei uždavė. 
Kad atsilygintų, sesuo tuoj 

pas tėvą nubėga ir paskundžia 
iš pavydo jam, kad brolis ne
gražiais darbais užsiima. Vai
kus apglebęs, apibėres buči
niais, tėvas jiems patarė: 
„Kasdien pažvelkit veidrodin, 
kad vienas grožio negadintum 
piktumu, kita —- kad veidą ge
rumu pagražintum". 

F e d r a s 

— Seneli, iš kur tu visa ži
nai, išmanai? 

— Neką ir aš teišmanau, tik 
daug prisimenu. 

— Tai kaip gi tu per šimtą 
metų nieko ir neužmiršai? 

— Gal ir norėčiau užmiršti, 
bet negaliu, bijau, kad jei už-
miršiu, tai ir mirsiu. Mano tė
vulis sakydavo: „Ta daina, kur 
užmirštama, tai t a negyva, o 
kur neužmirštama, ta i ta gy
va". 

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

GUDAI m S Ū R I S 
(Lietuvių liaudies pasaka) 

„Devyni gudai vieną avį ne
ša", — toks yra lietuviškas 
priežodis. Ale kartą gudai nie
ko nenešdami keliu ėjo ir tarp 
savęs kalbėjosi: 

— Vyrai, na kad mes dabar 
sūrį rastume, ką darytumėm? 

Pirmas sako: 
— Aš kąsnį kandęs, tau duo

čiau. 
Antrasis: 
— Aš kąsnį kandęs, tau 

duočiau. 
Trečiasis ir panašiai pasakė. 

Ir taip vis vienas sekančiajam 
kartojo. Paskutinis pasakė: 

— O aš, kąsnį kandęs, 
šmukšt į kišenę! 

— Ką?! — suriko visi ant jo. 
— Tu sau vienas tą sūrį suval
gytume!? 

Ir pradėjo ta rp savęs pyktis, 
bartis, peštis ir ta ip darė dar 
sūrio neradę. 

Užrašė J u r k š a i t i s 

PAGALVOKITE NR. 17 
ATSAKYMAI 

1. Pagal Ribbentropo-Molo-
tovo 1939 m. slaptą sutartį 
Lietuvos Sūduvos vakarinė te
ritorija, vedant tiesią liniją 
nuo Jurbarko iki Druskinin
kų, turėjo priklausyti Hitle
riui. Stalinas, nepaisydamas 
šio susitarimo, Sūduvą užėmė. 
Hitleriui pasipiktinus, Mask
va 1940 m. rugpjūčio mėn. 13 
d. už šią teritoriją Berlynui 
pasiūlė 3,860,000 aukso dole
rių. Hitleris pareikalavo aukš
tesnės kainos 7,600,000 aukso 
dolerių. Stalinas* sutiko. Taip 
abu plėšikai „bizniavo" ne sa
vo teritorija (J. Dainauskas 
„Draugas* Nr. 177, 1996.DC. 
11). 2. Popiežius Leonas Didy
sis buvo „didžiausias i i didžių
jų", — taip pareiškė pop.Pijus 
XII (1939-1958). J i s valdė baž
nyčią nuo 440 iki 461 metų. 
Be ginklų j is sulaikė bunų 
Atilą 452 metais. (Dr. J. Vaiš
nora, „Draugas" Nr . 297, 
1961.XII.20). 3 . Graikų ma
tematikas (Pitagoras (VI a. pr. 
Kr.) įžvelgė, kad muzikinės 
skalės intervalai yra galimi 
išreikšti aritmetikos proporci
jomis. (C. B. Boyer's »A Histo-
ry of Mathematics", p. 55, N. 
York, 1991; L.E., 23-64). 4. 
Višta. 5 . Pagalvė. 6. 1. Adri
jos, 2. Šiaurės, 3. Juodoji, 4. 
Baltoji, 5. Beringą, 6. Barenco, 
7. Laptevų. Laivo pavadini
mas Bal t i ja . 7. Sparnus. 8. 
Musė, duse (Dytiscus margi-
nalis), rusė. 

PAGALVOKITE NR. 18 
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1. Kada buvo išspausdintas 
pirmasis lietuviškas kalendo
rius? 2. Nuo kada žmonija pa
smerkė „genocidą"? 3 . Koks 
yra išmatavimas didžiausios 
pasaulyje vėliavos? Atsiuntė 
k u n . d r . E . G e r u l i s . 4 . Einu 
bjalta ir neskalbta, o šeimi
ninkė vis mane kumščiuoja. 5. 
Eidamas per mišką kojas kry
žiuoja. 6. Kuri lova pasakų 
mergaitei Goldilocks buvo pa
togiausia: didelė, vidutinė a r 
maža? 7. (Kryžiažodis). Pir
miausia reikės įspėti mįslę ir 
atsakymą įrašyti į tuščius lan
gelius: 1. Kad atsikeltų — 
dangų paremtų, kad prašne
kėtų — daug pasakytų, kad 
rankas tu rė tų — vagį pagau
tų. 2. Tėvas negimęs, sūnus 
padangėmis laksto. 3. Ketur
kojis nevaikščiodamas daug 
žmonių mait ina. 4. Koks laik
rodis be ra tų . 5. Ne karališkos 
padermės, o su vainiku, ne 
raitelis, o su pentinais, ne sar
gas, o visus anksti pažadina. 
6. Anksti rytą vaikščiojo ant 
keturių, dieną — ant dviejų, o 
vakare — ant trijų. 7: Pen
kiasdešimt šeši balandžiai. 8. 
Kaip nori pjauk — neperpjau
si, kaip nori kirsk — neperkir-
si. 9. Kas miške auga ant vie
nos kojos? 10. Atidarau kas 
uždaryta, uždarau kas atida
ryta, kai t ad padarau, mane 
pakaria tuojau. Sudarė V n 
klasės mokinys A r t ū r a s 
S t a n c e v i č i u s iš Mažeikių. 8. 
Kambario keturiuose kampuo
se tupi po katę. Į kiekvieną 
katę žiūri trys katės. Kiek ka
čių yra kambaryje? 

LINKSMIAU 

— Kuo jū ra skiriasi nuo 
upės? 

— Upė tur i du krantus, o 
jūra — vieną. 

— Petrai , kodėl plepi? Lai
kas miegoti! 

— Tai kad mane Jonas ple-
pina. 

Per gimnastikos pamoką 
vaikai „mina- dviratį". Tik vie
nas Romas nejudina kojų. 

— Kodėl tu „nemini dvira
čio"? — klausia mokytojas. 

— Man nereikia, dabar aš 
leidžiuos nuo kalno. 

— Musė įkrito į arbatą! 
— Nebijok, visos neišgers. 

Mamyte, ar tikrai išmetei 
lėlytę? 

— Kodėl klausi? 
— Tada žinosiu, a r jau verk

ti. 

- K a i p manai, a r Mėnulyje 
kas nors gyvena? 

— Žinoma, juk ten dega 
šviesa. 

Tavo šunelis nusinešė mano 
kepurę! 

— Negali būti! J i s parbėgo 
plika galva. 

— Kodėl užsidėjai tamsius 
akinius? 

— Mokytoja supranta iš 
akių, kas neišmoko pamokos. 
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