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Dėl „Williams" investicijų 
Seimas taiso įstatymus 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) plėtros bankui (ERPB), Tarp-
— Seimas antradienį priėmė tautinei finansų korporacijai 
penkių įstatymų pluošto, susi
jusio su investicijomis į „Ma
žeikių naftą", pataisas. 

Dviem opozicinėms frakci
joms pareikalavus, Seimas 
balsavo vardiniu balsavimu. 
Prieš įstatymų pataisas, įžvel
gusios jose pavojų Lietuvos 
ekonomikai, balsavo visos opo
zicinės Seimo frakcijos. 

Antradienio diskusijose 
Seime neišvengta vieni kitų 
įžeidinėjimų, asmeniškumų 
bei emocįjų. 

Svarbiausio iš penkių įsta
tymų — bendrovių „Būtingės 
nafta", „Mažeikių nafta" ir 
„Naftotiekis" pertvarkymo įs
tatymo pataisos numato, kad 
strateginiam investuotojui 
„Williams International" bus 
parduota iki 51 proc. „Mažei
kių naftos" akcijų. 

Akcijų bus parduota taip 
pat Europos rekonstrukcijos ir 

(IFC) bei Rusuos naftos tiekė
jams. 

Valstybė sau pasiliks ma
žiau nei 25 proc. akcijų, nors 
opozicija aktyviai ragino pasi
likti daugiau kaip 25 proc ak
cijų, išlaikant bendrovės kont
rolę. Įstatymas numato, kad iš 
pradžių valstybei liks 18 proc. 
akcijų, kurios ateityje taip pat 
bus parduotos. 

Įstatymas suteikia teise vy
riausybei nustatyti tvarką, 
kaip strateginiam investuoto
jui bus kompensuotas galimas 
„Mažeikių naftos* vertės su
mažėjimas. Vyriausybė taip 
pat turės kompensuoti nuosto
lius, jei strateginis investuoto
jas jų patirs dėl Lietuvos įs
tatymų keitimo, pvz., stojant į 
Europos Sąjungą, ar dėl pa
teiktos neteisingos informaci
jos. 

JAV tyliai stebi besimezgantį 
Vilniaus ir Irano dialogą 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) ment of the Treasusy, OFAC) 

Spalio 4 dieną Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko iškilmingas renginys, kurio metu Lietuvos mo
kykloms buvo perduota didele siunta Kinijos Liaudies Re#Į.\.:>likos dovanotų kompiuterių 
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— Jungtinių Valstijų ambasa
da Vilniuje kol kas nieko 
nesako dėl Lietuvos ketinimų 
derėtis su Iranu dėl naftos pir
kimo. 

„Dabar mes nekomentuo
sime*, pasakė JAV ambasado
rius kultūros atašė Michael 
Boyle. I 

Pirmadienį Lietuvos ūkio 
ministras Eugenijus Maldei-
kis pareiškė, jog Lietuvos ir 
Irano specialistų grupės ne
trukus pradės derybas dėl ga
limybės Lietuvai įsigyti naftos 
iš šios islamo valstybės. 

Lietuvos ketinimai pradėti 
derybas su Iranu dėl naftos 
įsigijimo gali trukdyti sando
riui su JAV bendrove „Wil-
liams International". Kaip ži
noma, ši bendrovė ketina tapti 
„Mažeikių naftos" susivieniji
mo akcininke ir valdytoja. 

JAV nuo 1987 metų taiko 
Iranui griežtas ekonomines 
sankcijas. Vašingtonas laiko 
Iraną tarptautinį terorizmą 
remiančia valstybe. Anot JAV 
Finansų ministerijos Užsienio 
išteklių kontrolės tarnybos 
(The Office of Foreign Assets 
Control of the U.S. Depart-

išleistų nuorodų, „JAV asme
nims, įskaitant JAV bankų ir 
prekybos bendrovių .užsienio 
skyrius, draudžiama vykdyti 
bet kokius sandorius, įskai
tant pirkimą, pardavimą, 
transportavimą, mainus, fi
nansavimą arba sandorių tar
pininkavimą, kurie susiję su 
Irano kilmės, Irano vyriausy
bei priklausančiomis arba 
kontroliuojamomis prekėmis". 

Minėtųjų nuorodų pažeidi
mas gresia bendrovėms bau
domis iki pusės milijono JAV 
dolerių arba iki 250,000 dole
rių asmenims ir 10 metų 
kalėjimo. 1995 m. atskiru pre
zidento Ali Clinton įsaku Nr. 
12957 JAV asmenims už
drausta dalyvauti perdirbant 
naftą Irane. 

Aukšto Lietuvos diplomato 
teigimu, „derybos dėl galimų 
kontraktų dar nereiškia pačių 
kontraktų". „Mes pritariame 
Europos Sąjungos 'kritinio 
dialogo' su Iranu politikai 
kritikuojame šią valstybe už 
žmogaus teisių pažeidimus, 
tačiau remiame ekonominių 
ryšių plėtojimą", sakė aukštas 
URM pareigūnas. 

Kalbos apie Irano naftą 
kelia nerimą Seime 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) 
— Ūkio ministro Eugenijaus 
Maldeikio pranešimas apie 
planuojamas derybas su Iranu 
dėl galimo naftos pirkimo su
kėlė susirūpinimą Seime. 

Užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas teigė, kad 
E. Maldeikio vizitas į Iraną, 
po kark) jis pranešė apie pla
nuojamas derybas dėl naftos, 
buvo derintas su ministerija. 
A. Saudargas atsisakė išsa
miau komentuoti ryšius su 
Iranu, nes dar smulkiai nesu
sipažino su vizito rezultatais. 

Ūkio ministras E. Maldei-
kis antradienį teigė nematąs 
.jokių teorinių grėsmių, nes 
kaip labai dažnai būna, iš mu
sės daromas dramblys". Pasak 
jo, praėjusią savaite per apsi
lankymą Irane „įvyko elemen
tarus susitikimas, pažintis su 
naftos ūkio viceministru, ir 
kalbėta paprasčiausiai apie 
naftos rinkas, nėra jokių pa
slėptų antrinių dalykų". 

Jis kategoriškai paneigė 
žurnalisto prielaidą, kad po

kalbiai su Irano pareigūnais 
galėjo būti Lietuvos vyriausy
bės spaudimas derybose su 
„Williams International". 

Ūkio ministras išvengė tie
saus atsakymo, paklaustas, ar 
pritartų Irano naftos atėjimui 
į Lietuvą. Anot E. Maldeikio, 
„su bet kuo sudarant sandorį, 
reikia labai aiškiai pažiūrėti į 
teisinę situaciją ir matyti, ko
kios yra aplinkybes". 

Anot Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio, E. Maldei
kio apsilankymas Irane, Pa
kistane ir Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose „yra antraeilis 
dalykas, aplankymas kelių ša
lių, domintis dėl galimų naftos 
pirkimų". Jis pabrėžė,' kad 
„bet kurios derybos dėl naftos 
pirkimo vyks kartu su *Wil-
liams', kai ši bendrovė galuti
nai taps partneriu, ^illiams' 
visur dalyvaus". 

Tačiau dėl pranešimų apie 
galimas derybas dėl naftos 
pirkimo iš Irano sunerimo Sei
mo Užsienio reikalų bei Nacio
nalinio saugumo (NSGK) ko-

Ignalinos elektrinė bus pakeista 
nauja branduoline jėgaine 

Vilnius, spalio 5 d (BNS) 
— Seimas valdančiosios dau
gumos balsais antradienį ne 
tik patvirtino Nacionalinės 
energetikos strategiją, bet ir 
nutarė Ignalinos atominę 
elektrinę 2010 metais pakeisti 
nauja branduoline elektrine. 

63 Seimo nariams balsavus 
už, 31 — prieš ir vienam susi
laikius, Seimas patvirtino nu
tarimą dėl Nacionalinės ener
getikos strategijos pagrindinių 
krypčių. 

Tačiau į šį Seimo nutarimą 
pateko ir Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio pasiūly
mai dėl IAE uždarymo laiko 
bei atominės energetikos atei
ties. Anot vieno esminių teigi
nių, IAE pirmasis blokas bus 
sustabdytas iki 2005 metų, at
sižvelgiant į Europos Sąjun
gos, G7 grupės, kitų tarptauti
nių ir finansinių institucijų 
teisinės ir ekonominės pagal
bos sąlygas. 

Pirmojo bloko uždarymo ir 
visų atliekų sutvarkymo išlai-

* Europos Sąjungos sta
tistikos valdybos „Eurostat" 
duomenimis, Lietuvos gyven
tojų perkamoji galia didžiau
sia yra Vilniaus bei Klaipėdos 
apskrityse ir atitinka 35 proc. 
ES vidurkio. Vidutinė Lietu
vos gyventojų perkamoji galia 
sudaro 29 proc. ES vidurkio, 
Estijos — 34 proc., Latvijos — 
28 proc. (BNS. 

* Valstybės saugumo de
partamento (VSD) ir Vil
niaus apygardos prokuratū
ros pareigūnai per bendrą 
operaciją sulaikė narkotinių 
medžiagų kontrabanda įtaria
mą Vilniaus oro uosto Aviaci
nio saugumo tarnybos keleivių 
patikros darbuotojų grupę. Su
laikytieji įtariami padėdavę 
pergabenti be patikrinimo 
įvairius krovinius pro visus 
oro uosto kontrolės postus ir 
atiduodavę kurjeriams prieš 
jiems įlipant į lėktuvą. Vil
niaus apygardos prokuratū
roje iškelta baudžiamoji byla. 
Įtariamųjų sulaikymo opera
cijai teisėsaugos pareigūnai 
ruošėsi keturis mėnesius. 
mitetų nariai. Seimo NSGK 
pirmininkas konservatonus 
Algirdas Katkus teigė, kad 
Lietuva privalo laikytis tarp
tautinės bendruomenės „žai
dimo taisyklių". 

dos sieks maždaug 10.4 mlrd. 
litų. Iki 1999 metų susikaupu
sių atliekų ir panaudoto kuro 
sutvarkymo, saugojimo ir pa
laidojimo išlaidas maždaug 8 
mlrd. Lt) tikimasi finansuoti 
iš tarptautinių fondų, o nuo 
2000 m. susidarančias išlaidas 
padengti, didinant elektros 
energijos įkainius ir gerinant 
elektros ūkio darbą. 

V. Landsbergiui pasiūlius, 
Seimas įsipareigojo siūlyti vy
riausybei pertvarkyti energe
tikos ir ekonomikos projekta
vimo ir planavimo institucijas 
bei iki kitų metų balandžio pa
rengti Nacionalinės energeti
kos strategijos įgyvendinimo 
planą. 

Anot Seimo nutarimo, šis 
planas turėtų numatyti IAE 
antrojo bloko uždarymą maž
daug 2010 metais, ta*čiau galu
tinis sprendimas bus daromas 
2004 metais, atnaujinus ener
getikos strategiją. 

V. Landsbergio siūlymu, 
strategijos įgyvendinimo pla
ne turės būti numatyta, kokie 
nauji branduoliniai pajėgu
mai, pakeisiantys IAE, turės 
būti pastatyti Lietuvoje iki 
2010 metų. 

Socialdemokratų vadas Vy
tenis Andriukaitis ragino ne
patvirtinti strategijos, kol joje 
nėra įvardyti energetikos stra
teginiai objektai, kurių negali
ma privatizuoti, ir kiti objek
tai, kurių akcijų galima par
duoti. Buvęs premjeras Gedi
minas Vagnorius taip pat ra
gino atmesti strategiją, tačiau 
pabrėžė tai darąs dėl kitų nei 
opozicijos motyvų. G. Vagno
rius reikalavo neprarasti Lie
tuvos derybų su ES pozicijų ir 
pakartojo savo požiūrį.- kad 
nutarimu numatytas IAE už
darymas yra per ankstyvas ir 
„neatlyginamas", be to, įtei
sintų LDDP administravimo 
laikais priimtą slaptą susita
rimą, kuriuo Lietuva įsiparei
gojo dėl ankstyvo IAE užda
rymo. 

Nusikaltėliai grasina Kauno 
valdžiai 

Kaišiadorys, spalio 5 d. 
(BNS) — Kaišiadorių rajono 
Dovainonių gyvenvietėje pa
degtas specialiosios paskirties 
akcinės bendrovės „Kauno 
vandenys" valdybos pirminin
ko, Kauno tarybos nario Arū
no Keserausko gyvenamasis 
namas. 

Sekmadieni apie 8 valandą 
vakaro nenustatyti asmenys 
plyta išmušė langą ir įme
tė iš anksto uždegtą degaus 
skysčio stiklainį. Priešgais
rinei apsauga; apie įvykį ne
buvo pranešta, gaisrą užge
sino patys Keserauskai. Nuos
tolius jie įvertino 10-15,000 
litų. 

A. Keserauskas daro prie
laidą, kad padegimas gali būti 
susijęs su jo darbu energetikos 
srityje. Jis yra Kauno miesto 
tarybos narys Ūkio ir energe
tikos komiteto pirmininkas. 
43-ejų metų konservatorius 
taip pat laikomas kandidatu į 
Kauno miesto mero postą. 

Kauno meras Henrikas Ta
mulis mano, kad bandymas 
padegti miestr tarybos nario 
namus ir trasmimai jam 
pačiam yra r.^įvardintų nusi
kaltėliu grupų darbas. Spau
dos konferencijoje antradienį 
konservatorni- H. Tamulis 

A m e r i k o s ba l ta i p a s i e k ė 
d ide l į l a imėj imą P a b a l t i j u i 

Los Angeles, CA, spalio 
4 d. (BAFL) — JAV Atstovų 
rūmų ir Senato Suderinimo 
komitetas, svarstydamas Už
sienio reikalų finansavimą, 
Amerikos Baltų laisves lygai 
'BAFL). Jungtiniam Amerikos 
Baltų tautiniam komitetui bei 
Amerikos baltų bendruome
nėms raginant, atmetė senato
riaus Bingaman įneštą patai
są, kuria buvo siekiama pat
virtinti, jog įstatymas, sutei
kiantis karinę paramą Lietu
vai, Latvijai ir Estijai, nereiš
kia siekio paskubinti Baltijos 
valstybių priėmimą į NATO. 

JBANC ir BAFL mane, kad 
ši pataisa taptų pagrindine 
kliūtimi Baltijos valstybių ke
lyje į NATO ir ragino savo na
rius bei visus Amerikos baltus 
kreiptis į savo atstovus JAV 
Kongrese, prašant šią pataisą 
atmesti. 

BAFL pirmininkas Valdis 
Pavlovskis šią pataisą pavadi
no visiškai nereikalinga ir iš
skiriančia Baltijos valstybes, 
nors JAV Senatas ir Atstovų 
rūmai jau prieš tai buvo pasi
sakę, kad Baltijos valstybės, 
įvykdę sąjungos nustatytas 
sąlygas, kuo greičiau turi būti 
pakviestos j NATO. V. Pav
lovskis taip pat pareiškė, kad 
nei vienai kitai valstybei, kan
didatuojančiai į NATO, tei
kiant karinę paramą, tokios 
sąlygos nebuvo minimos. 

1999 m. rugsėjo 27 d. priim
tas Suderinimo komiteto pa
reiškimas skelbia: „Suderini
mo komiteto nutarimu, iš
braukiamas Senato priimtas 
tekstas, kad karinė parama 
Baltijos valstybėms neturi bū
ti laikoma noru paskubinti 
Baltijos valstybių narystę 
NATO". 

BAFL mano, kad senato
riaus Bingaman pataisos at
metimas aiškiai parodo JAV 
Kongreso paramą Baltijos val
stybių įsijungimui į NATO. 
kai tik jos įvykdys narystės 

siekiančioms valstybėms ke
liamas sąlygas. 

Tame pačiame posėdyje Su
derinimu komitetas nutarė 
remti administracijos pasiūly
mą skirti 15 mln. dolerių pa
ramą Baltijos valstybėms, vie
toje Senato siūlytos 20 mln. 
dol. paramos. Administracijos 
siūlymu, Lietuva gautų 5.5 
mln., Estija — 5 mln.. Latvija 
— 4.5 mln. dolerių. 

Suderinimo komiteto na
rys, respublikonas Joseph 
Knollenberg kovojo prieš Bin
gaman pataisą ir už didesnę 
paramos sumą. Panašią nuo
monę reiškė ir Atstovų rūmų 
nariai Dennis Kucinich ir 
John Shimkus, atsiuntę komi
tetui Baltijos, remejų būrelio 
(Baltic Caucus) laišką. Sena
torius Richard Durbin taip pat 
ragino savo kolegas senatorius 
pasisakyti už didesnę paramą. 
Atstovų rūmų narys Jesse 
Jackson iš Illinois siūlė Balti
jos valstybėms numatytą pa
ramą atiduoti Afrikai, tačiau 
šis pasiūlymas nesusilaukė 
pritarimo. 

Artimiausiu metu Kongre
sas balsuos dėl Suderinimo 
komiteto nutarimo. Kadangi 
abiejų rūmų atstovai jau susi
tarė, tai balsavimas bus tik 
parlamentinė procedūra, ir 
galimybių pakeisti susitarimą 
nėra. 

Amerikos Baltų laisvės lyga 
dėkoja visiems, prisidėjusiems 
prie šio laimėjimo, ir prašo 
siųsti laiškelius komiteto na
riams, dėkojant už Bingaman 
pataisos atmetimą bei išreiš
kiant nusivylimą dėl karinės 
paramos sumažinimo. Laiš
keliai ar skambučiai telefonu 
turėtų būti trumpi, draugiški, 
teigiami ir pagarbūs. Atmin
kime, kad šių Atstovų rūmų 
narių pagalba bus reikalinga 
ir ateinančiais metais. 

P . Algis Raul inai t i s , 
BAFL Viceprezidentas 

ir direktorius 

Hillary Clinton žada paramą 
demokratijos siekiančioms 

valstybėms 
spėjo, kad žiemą tokių išpuo
lių Kaune gali padaugėti. 

Kaip vieną pagrindinių prie
žasčių Kauno meras nurodė 
politines ir ekonomines jėgas, 
kurios nesudomintos miesto 
energetikos ūkio pertvarky
mu. 

Policijos pareigūnai neatme
ta galimybės, jog A. Keseraus-
kui gali būti keršijama už pas
tangas, kad Kauno energeti
kos ūkį atnaujintų Švedijos 
bendrovė „Vatenfall AB". Tai 
kainuos apie 80 mln. dolerių. 
Pusę šių lėšų žada suteikti 
Europos plėtros ir rekonstruk
cijos bankas, o kitą pusę tu
rėtų investuoti strateginis in
vestuotojas. 

Priėmus sprendimą išnuo
moti nuostolingą įmonę šve
dams, Kauno taryboje daugu
mą sudarantys konservatoriai 
susilaukė grasinimų ar spau
dimo. „Jaunosios Lietuvos" at
stovai surengė piketus prie ta
rybos narių namų, o pačiam 
merui, anot jo. telefonu du 
kartus pagrasinta nužudyti. 

Kauno mero H. Tamulio 
nuomone, išpuoliais ir grasini
mais bandoma įbauginti „ne 
tik mus, bet ir švedus", todėl 
miesto vadovai kreipėsi į poli
ciją ir kitas teisėsaugos insti-

Varsuva, spalio 5 d. (BNS) 
— Antradienį į Lenkijos sos
tinę atvykusi JAV prezidento 
Bill Clinton žmona Hillary 
Clinton pareiškė, kad jos vals
tybė rems visas valstybes, ku
rios siekia demokratijos. 

„Amerika pasiryžusi bend
radarbiauti su visomis vals
tybėmis, kurios siekia demok
ratijos ir laisvos rinkos", pa
brėžė H. Clinton. 

Ji dalyvavo Varšuvoje ant
radienį pasibaigusioje tarp
tautinėje konferencijoje, skir
toje Rytų, Vidurio ir Baltijos 
valstybių politinėms ir ekono
minėms permainoms. 

Konferencijoje ,,Bendradar
biavimas pereinamajame lai
kotarpyje" buvo apibendrinti 
pastarojo dešimtmečio įvykiai 
buvusiose komunistinėse vals
tybėse. Renginį organizavo 
JAV tarptautinio vystymo 
agentūra USAID ir Amerikos 
vokiečių Marshall fondas. 

Pasak H. Clinton. ,,iš komu-

tucijas, prašydami garantuoti 
jų ir jų šeimų bei derybininkų 
švedų saugumą. Pasak mero. 
policija jau sustiprino budė
jimą šalia kai kurių Kauno ta
rybos narių namų. o specialio
sios tarnybos seka H. Tamulio 
telefoninius pokalbius. 

nistinio jungo išsivadavusioms 
valstybėms permainos buvo 
sunkios, tačiau dėl jų verta 
buvo aukotis". Ji pabrėžė, kad 
..demokratija išsikovojusios 
valstybės turi tarpusavyje 
bendradarbiauti". 

Konferencijoje kalbėjęs Len
kijos premjeras Jerzy Buzek 
sake. kad ..Lenkijos reformos 
buvo jvertintos, ją priėmus į 
NATO". 

Tuo tarpu vienas iš SSRS 
pertvarkos aktyvistų Alek-
sandr Jakovlev pabrėžė NATO 
plėtimosi blogas pasekmes. 
„Tai — skanus kąsnelis vi
soms Rusijos fašistinėms orga
nizacijoms ir leidiniams", sakė 
j i s . 

Konferencijoje dalyvavęs 
Bulgarijos prezidentas Petrus 
Stojanov kvietė tarptautines 
organizacijas suteikti Balkanų 
valstybėms didesnę paramą . 
nes „Kosovo krize jo valstybei 
kainavo apie 6 milijardus JAV 
dolerių". 

KALENDORIUS* 
Spal io 6 d.: Šv Brunonas 

Adalbertas, Budvydas. Eismantas 
Fidelija, Vytene 

Spa l io 7 d.: Svc M Marija Ro
žančiaus; Butrimas. Eivene. Eivi-
na, Justina, (.".uoga. Morkus, Rer.a-
tas 
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&$* SKAUTYBĖS 
_ . KELIAS 
O D ^ " Redaktorė j.V.S. Irena Regienė 

LIETUVOS SKAUČIŲ SESERIJOS 
VĖLIAVOS IR JĄ SAUGOJUSIŲ SESIŲ 

LIKIMAS 
Mieloji Sese. prašote parašy

ti apie Lietuvos Skaučių Sese
rijos vėliavos likimą. 1940 m. 
LSS buvo panaikinta. Visų or
ganizacijų vėliavos buvo su
rinktos (privalėjo atiduoti oku
pacines valdžios atitinkamai 
įstaigai'. Skautes savo Seseri
jos vėliavą negrąžino ir išsau
gojo. Kaune buvo likusios vyr. 
skautes (vadovės) Vladislava 
Arminaitė v.s. Elena Barš-
čiauskaitė. vyr. skautės Mari
ja Vizgirdaitė. Rimutė Riman
tienė. Elena Skipityte. O. Če-
batarauskienė. Alė Gabrenie-
nė ir Skaučių Seserijos vadė 
Sofija Čiurlioniene. Šios skau
tes iki 1958-jų metų susitikda
vo, bendraudavo, o vasario 22-
ją Skaučių susimąstymo dieną 
susiburdavo Sofijos Čiurlio
nienės namuose. Vėliau vasa
rio 22-ąją minėdavo seses Ele
nos Barščiauskaites arba Vla
dės Arminaitės namuose. Ba
landžio 23-ąją iper šv. Jurgį) 
būrelis 6-7. o kartais 8-nios ei
davo į mišką iškylauti. Nuo 
1948 m. į vyr. skaučių globą 
patekome ir jaunesnes: Liuda 
Statkevičiūtė. Vėlaniškiene. 
Gražina Leonaite-Keturakienė 
ir aš — Leokadija Benešiū-
naitė. 1959 metais vasario 22 
d. per vieną sueigą Elenos 
Barščiauskaites bute, Micke
vičiaus gt. 12-3, skaučių įžodį 
davė Kazimiera Kairiūkštytė 
(Gaiaunienė). 

Prieš mane fotografija iš 
1975 metų. Lietuvoje vieši se
sė V. Barmienė iš JAV, turbūt 
pirmoji iš skaučių atvykusi į 
Lietuvą. Tada ji susitiko su 
čia paminėtomis skautėmis, 
kurios tarpusavyje artimai 
bendravo ir nebuvo nutrauku
sios skautiško gyvenimo drau
gystės. V. Barmienė susira
šinėjo su v.s. E. Barščiaus-
kaite. kuri buvo pagrindine 
Skaučių Seserijos vėliavos 
saugotoja. Apie vėliavos sau
gojimą žinojo ir sesės skautes 
užjūryje. Buvo didelis noras 
perduoti vėliavą sesėms į lais
vąjį pasaulį, deja. tai buvo la
bai rizikinga ir tuo metu ne
įmanoma. Saugota buvo na
muose. Tik čia gyvenę gali su
prasti, ką tai reiškė. Ji — vė
liava būdavo įsiūta Į antklo
des, pagalvėles. Ji pabuvojo 
seses Kazimieros Kairiūkšty
tės globoje, sesės Julijos Ru-
dzevičiūtės 'nors abi šios sesės 
buvo grįžusios iš lagerių). Dėl 
įvairiausių priežasčių Seseri
jos vėliava pabuvojo ne vie
nuose namuose, kai kur grėsė 
kratos, domėjosi saugumas ir 
kt. 1980 m. mirė v.s. Elena 

Barščiauskaite. Prieš mirtį, 
jau sunkiai sirgdama, tarėsi 
su sese Rimute Rimantiene ir 
manimi kur padėti išsaugoji
mui sukauptą medžiagą apie 
Lietuvos Skaučių Seserijos 
veiklą ir Seserijos vėliavą. R. 
Rimantiene visą saugojimui 
paruoštą medžiagą: Skaučių 
Seserijos vėliavą, fotografijas, 
žurnalus ..Vadovą", pirmuo
sius skautiškus laikraštėlius 
po sesės Elenos B. mirties par
vežė į savo namus Vilniuje. 
E. Barščiauskaites namą Ma

rijampolėje 1982 m. nugriovė). 
Visą minėtą medžiagą ir Lie
tuvos Skaučių Seserijos vėlia
vą perdaviau į Vilniaus istori
jos-etnografijos muziejų. 1982 
metais, EI. Barščiauskaites L. 
K. Gedimino ordiną, gautą už 
pasižymėjimą darbuose skau
tų organizacijoje, perdaviau G. 
Astikui (sesės EI. Barščiaus
kaites valia), kuris parašė ir 
išleido knygelę apie Lietuvos 
ordinus ir medalius. Taigi 
mums dar čia likusioms, yra 
likę tik gražūs prisiminimai, 
kurių šių dienų skautams ka
žin ar reikia. Jie jauni, verž
lūs, energingi, susirašinėja 
kompiuteriais ir negaišta lai
ko skaityti ir klausyti kaip bu
vo tada. 

Mūsų. prisimenančių anas 
dienas gretos jau visiškai išre
tėjo. Mes džiaugiamės galėda
mos susitikti ir pabendrauti, 
pagyventi anų dienų dvasios 
šviesoje. Tai padeda išlikti to
kiomis, kad norime vėl ir vėl 
susitikti. Daugelis žmonių da
bar nieko nenori, tik urgzti, 
niršti, pykti, pavydėti, skai
čiuoti kito kišenėje pinigus, 
nusiskinti kitų užaugintus 
vaisius, kaip savus ir dar tuo 
pasipuikuoti. Man tolimas ir 
svetimas toks pasaulis. Daž
nai pasikalbu su Išėjusiomis 
sesėmis — šviesuolėmis, 
darbščiomis ir sąžiningomis, 
pasiruošusiomis padėti kiek
viename reikale, pabūti drau
ge džiaugsme ir sielvarte. 

„Nenuleisti rankų ir nesu
kietinti širdies" — kalbėdavo 
jos ir savo pavyzdžiu tai liudi
jo. Ir dabar tyliai, bet tvirtai 
sako tuos padrąsinančius žo
džius iš Anapus. 

Sesė Levutė- Leokad i j a 
B e n e š i ū n a i t ė 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Spa l io 15-17 d- — Akade
minio Skautų sąjūdžio suva
žiavimas Čikagoje. 

6.m. vasario 28 c Clevelande. ĮX> iškilmingu sv. V -
buvo pagerbtas jvs Vladas- Petukauskas Stebint -
skautininkui kun. Gediminui Kijauskui, SJ, bei LS~ 
ir jps Petrui Jokubauskui, ordiną jvs Vladui Petuk 

.. Dievo Motinos šventovėje l^SS Geležinio Vilkt ordinu 
..itaniii, skautėms , parapijiečiams ir parapijos Klebonui 
rirolijc* juru skautų skyriaus nariams jvs AJ^iu: Pauliui 
.--K u i uždeda jvs Leonas Levanas 

SVEIKINAME j .v .s . VLADĄ PETUKAUSKĄ 
Už ilgametės nenuilstančios 

veiklos nuopelnus lietuviškam 
skautavimui, Lietuvių Skautų 
sąjungos vadovybė aukščiau
siu LSS garbės ženklu — 
Geležinio Vilko ordinu 1995 
m. apdovanojo Clevelande gy
venantį j .v.s. Vladą Petukaus-
ką. Garbės ženklas jam iškil
mingai buvo uždėtas š.m. va
sario 28 d. Clevelande vyku-
sion Kaziuko mugėn iš Čika
gos atvykusių LSS Brolijos va-
dijos jūrų skautų skyriaus va
dovų. Ordino įteikimas vyko 
Dievo Motinos Nuolatinės. Pa
galbos šventovėje, tuoj po Mi
šių, dalyvaujant vietinei skau-
tijai ir Mišiose dalyvavusiems 
parapijiečiams. Visi džiaugėsi 
tokiu jų nario pagerbimu. 
Apie šį įvykį Clevelande lei
džiamo „Dirvos" laikraščio 
1999 m. kovo 23 d. laidoje ra
šoma (spausdiname ištrauką): 

„Organizacijos yra tiek ge
ros, kiek kūrybingi, veiklūs ir 
ištvermingi yra jos vadai. 
Amerikos lietuvių bendruo
menėje skautijos reikšmė pa
sitvirtino. J i išaugino daug 
veiklių, dorų ir sąmoningų as
menybių ir gausybę jų aprū
pino nuostabiais prisimini
mais. Tai galėjo įvykti tik to
dėl, kad ji turėjo tokius vado
vus. 

Šių metų Kaziuko mugė pra
ėjo vieno iš jų pagerbimo 
ženkle. Ilgamečiui Jūrų skau
tų vadovui vyr. skautininkui 

Spal io 23 d. — „Puota jū
ros dugne", jūros skautų ir 
skaučių tradicinis vakaras 
PLC sporto salėje, Lemonte. 

Gruodž io 10 d., — Tradi
cinės jūros skaučių ir skautų 
Kūčios PLC, Lemonte. 

Saus io 23 d. — Tradicinė 
jūros skautų ir skaučių 
iškilminga Klaipėdos dienos 
sueiga PLC Lemonte. 

Sausio 29 d. — Slidinėjimo 
iškyla. 

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

Vladui Pe: .kauskui buvo 
įteiktas Geležinio Vilko ordi
nas. Tai pats aukščiausias 
skautijos garbes ženklas, tei
kiamas tik uz ypatingus nuo
pelnus. Nedaugelis jį užsi tar
nauja. Apdovanojimas buvo 
įteiktas oriai, po šv. Mišių 
bažnyčioje, dalyvaujant jo 
bendražygiam? svečiams iš 
Čikagos: Jūrų skautų vado
vams j.v.s. Ainiui ir j .v .s . Vijai 
Pauliams, j.ps. Petrui Joku
bauskui, j .v . j . Antanui Leva-
nui bei visiems parapijie
čiams. 

Vladas Petukauskas skau-
tauti pradėjo lygiai prieš 70 
metų Lietuvoje. Pamilęs skau-
tavimą, j is su juo nesiskyrė 
visą savo gyvenimą. Ne t ik 
pats skautavo. bet ir pareigų 
niekad neatsisakė. Kur reikėjo 
jo talkos, stojo ir dirbo. J i s 
vadovavo tiek Skautų sąjun
goje, tiek ir Jūrų skautų ša
koje, neskaičiuodamas valan
dų ir netaupu, damas energijos. 
Toks jis buvo Lietuvoje, toks 
Vokietijoje, toks ir Amerikoje. 
Tokiu skautija džiaugiasi, jį 
gerbia ir kelia sau pavyzdžiu. 

J.v.s. Vladas Petukauskas ir 
svečiai iš Čikagos buvo pa
kviesti a t idaryt i mugę. Atida
rymui vadovavo vyr. sk. Eve
lina Masiulevičiūtė. Gausiems 
muges lankytojams ir vyres
niems skau tams stebint, įžy
giavo tvarkingai uniformomis 
pasipuošę berniukai ir ypatin
gai šaunios mergai tės . 

Pr iėmus rapor tus ir paskel
bus apie mugės atidarymą, 
prasidėjo įprastinis šurmulys. 

Per vos ne pusšimtį metų 
mugė virto brangia tradicija. 
Jo s metu skaut i ja tiesiogiai 
prisistato visuomenei, ruošda
ma jai pramogą ir ieškodama 
jos pri tarimo ir paramos. Jos 
sulaukę, džiaugiasi ir dėkoja. 
Veltui nenuėjo mūsų pastan
gos". 

Kad ir pavėluotai apie šį 
džiugų įvykį sužinoję, Čikagos 
„Lituanicos" tunto jūrų bro
liai, „Nerijos" tun to jūrų sesės 
ir jū rų skautininkų,-ių „Gran
dis" džiaugiasi ir sveikindami 
brolį Vladą linki j a m dar ilgai 
nepailsti skautiškoje veikloje. 
Ilgiausių metų ir gero vėjo! 

IR 

LIETUVOS SKAUTŲ VASAROS 
ĮSPŪDŽIAI 

1998 metais Tautinėje stovykloje mušu šaunūs akademikai Andrius Panaras. Tomas Dundzila, Paulius Mickus, 
Vytenis Kirvelaitis ir Ričardas Chiapetta susitarė š.m spalio 15-17 d. ir vėl susitikti Akademinio Skautų 
sąjūdžio suvažiavime ir 75 metu Jubiliejinėje šventėje Jie kviečia visus ASS narius šiame susitikime dalyvauti. 

Vasara baigėsi. Lietuvos 
skautai dalijasi.įspūdžiais. J ie 
šią vasarą dalyvavo daugelyje 
renginių Lietuvoje ir už jos 
ribų. 

Stovykla-vidury m i e s t o 
25 skautu grupė buvo išvy

kusi į Danijoje vykusią sto
vyklą „Euro camp 99". Nors 
stovykloje dalyvavo vos 250 
skautų, susirinko atstovų iš 
daugelio Vakarų ir Rytų Euro
pos šalių. Vigus nustebino tu
rininga ir ganėtinai laisva 
programa. Stovyklos dalyvis 
pats galėjo pasirinkti, ką jis 
veiks visą dieną. O pasirinkti 
tikrai buvo iš ko. Buvo galima 
plaukti kanojomis ar dalyvau
ti dviračių žygiuose, aplankyti 
vieną ar kitą žymią Danijos 
vietą. Stovykla buvo įsikūrusi 
nemažo miesto centre. Esbjer-
go miestas yra vakarinėje Da
nijos pakrantėje, prie Šiaurės 

ASS AKIVAIZDINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

Akademin io S k a u t ų sąjū
džio Akiva izdin is s u v a ž i a 
vimas, 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 
„Antras kaimas" su nauja kū
ryba, o šokiams gros šaunus 
„Žaibo" orkestras. Informaci
jai ir registracijai skambinki t 
Ramunei Papartienei, tel. 
708-482-0224, arba Rimantui 
Griškeliui, tel. 630-655-2485. 
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EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 S i , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M.D. 
Felk>w: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W 61«tAve. 
H o b t l N 46342 Fax as 947-6279 

947-6238 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ GYDYTOJAS 
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1200 S. York.Eknhurst, IL 60126 
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Valandos autitana. 

NUOLĖ STANKEViClOTĖ, M.D. 
Board Certified, Intemai Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Ho*y P o — Profe—ionaI PmvHton 

3 f l South 
LHhuanian Pina Ct at CaMbmfcji Ava. 
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Tel. 773-471-7879 
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DANTŲ GYDYTOJA 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
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DANTŲ GYDYTOJA 
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Tel. (708) 596-4065 
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jūros . Savo dydžiu j is primena 
Klaipėdą, j a m e daug puikių 
parkų. Viename iš jų ir buvo 
surengta t a rp tau t inė stovykla 
„Euro camp 99". 

L i e t u v o s v ė l i a v a Afrikoje 
Lietuvos skauti ja nuo 1997 

metų atstovauja Lietuvai Pa
saulio skautų organizacijoje 
(WOSM). Šią vasarą, liepos 
26-30 dienomis, Pietų Afrikos 
Respublikoje vyko eilinė 
WOSM narių konferencija. 
Skautų atstovai iš viso pasau
lio sprendė ne tik skautų, bet 
ir viso pasaulio jaunimo prob
lemas. Buvo galutinai sufor
muluota skautų misija, priim
ta „Pasaulis be minų" dekla
racija, nusta tyt i santykiai su 
kitomis pasaul inėmis organi
zacijomis-. P i rmą kartą po 
skautų ats ikūrimo WOSM 
Konferencijoje dalyvavo atsto
vai iš Lietuvos, LS tarybos 
pirmininkas Mečislovas Rašti
kis ir Pirmijos narys LS Re
naldas Čiužas. Ta proga 
skambant himnui buvo iškil
mingai įnešta Lietuvos valsty
binė vėliava. Į teiktas Pasaulio 
skautų organizacijos tikrosios 
narės pažymėjimo originalas. 

Kita tokia konferencija po-
trejų metų vyks Graikijoje, o 
po šešerių — Tunise. 

D e š i m t i e s m e t ų j ub i l i e j a i 

Pernai sukako aštuoniasde
šimt metų, kai Lietuvoje įsi
kūrė pirmas skau tų vienetas. 
Ta proga buvo surengta viena 
didžiausių stovyklų Lietuvoje 
„Nemunaitis 99", kurioje daly
vavo arti 2,000 asmenų. Šie
met daug skaut iškų vienetų 
švenčia savo įsikūrimo de
šimtmečius. Didelę stovyklą 

jubiliejui pažymėti surengė 
Pietų Lietuvos kraštas, į ją su
sirinko arti trys šimtai skau
tų. Renginys vyko gražiame 
gamtos kampelyje, prie Ūlos 
upės. Tokį pat jubiliejų šventė 
Kernavės skautų tuntas, įsi
kūręs Vilniuje ir kiti skautiški 
vienetai. 

Skautai atviri 
v isuomenei 

J a u įpusėjo Lietuvos skauti
jos organizuojama akcija 
„2000 gerų darbelių", kurios 
tikslas — padėti žmonėms. 
Kiekvienas žmogus nori ypa
tingai sutikti 2000-uosius me
tus . Lietuvos skautai juos nori 
sutikti žinodami, jog padeda 
tiems, kuriems vis dar reikia 
pagalbos. 

Keliose Kauno krašto skau
tiškų vienetų stovyklose šią 
vasarą kartu su skautais sto
vyklavo pabėgėlių iš Rytų vai
kai. Taip LS padeda Lietuvos 
Raudonajam kryžiui vykdyti 
pabėgėlių integravimo į visuo
menę programą. Stovyklauda
mi kartu su skautais, emig-

EDMUNDAS V&NAS, U.D., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9985 

Valandos pagal susitarimą 

rantai, jau kurį laiką gyve 
nantys Ruklos pabėgėlių na
muose, bendravo su bendra
amžiais, susirado naujų drau
ge-

R a m ū n a s Žilionis 
Iš „Lietuvos aidas". 

1999.09.02 

PUOTA J Ū R O S DUGNE 

Jūros skautų ir skaučių 
tradicinė „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
nė; 9 v.v. —šokiai. Šis ilgame
tę tradiciją turintis renginys 
yra vienas mėgiamiausių Či
kagoje ir apylinkėse. Visi kvie
čiami. Prašoma užsitikrinti 
vietas apie dalyvavimą pra
nešant tel. 630-964-9120. 

Sesėms Aurelijai Končiutei, Audrai Rupinskaitei ir Rasai Mik) stovykloje 
smagu. N'uotr R. Končius 



LIETUVOS LAIKINOJI 
VYRIAUSYBĖ 

ALGIMANTAS LIEKIS 

1. Lietuvių tauta, daugelį 
dešimtmečių ir šimtmečių po
lonizuota, rusifikuota (Mažojo
je Lietuvoje — ir germanizuo
ta), kentusi carinę ir bolševi
kinę Rusijos priespaudą, tau
tinį ir ekonominį engimą, lais
vės ir valstybės atkūrimo idė-

dar daugiau buvo suimama, 
ištremiama, priklijavus „liau
dies priešo"7 etiketes. Visi kalė
jimai, visos valsčių daboklės 
perpildytos suimtaisiais. Dau
gelis kaltinti pagal Rusijos 
baudžiamojo kodekso 58 
straipsnį, t.y. už priešrevoliu-

jos niekada nebuvo atsisakiu- cine ir priešvalstybinę veiklą. 
si. Laisvė buvo iškovota 1918- lyg Lietuva būtų buvusi Rusi-
1920 m. Bet 1940 m. vasarą jos dalimi. Rusijos bolševikų 
SSSR, įgyvendindama savo valdoma. 
susitarimus (Molotovo-Rib-
bentropo pakto slapti protoko
lai), pasinaudodama Vokieti
jos karu su Prancūzija ir Ang
lija, okupavo ir aneksavo Lie
tuvą bei kitas Baltijos vals
tybes, tuo sulaužydama visas 
savo ir Lietuvos Respublikos 
sutartis, pažadus gerbti vals
tybinį suverenitetą (1920.07. 
12, 1926.09.28, 1931.05.06, 
1939.10.10 ir kt.). 

Lietuvos vyriausybė nepasi
priešino okupantams, nepa
reiškė net protesto ir apskritai 
nebuvo pasirengusi galimai 
okupacijai, pasipriešinimo jai 
organizavimu tiek krašte, tiek 
užsienyje. 

SSSR, okupavusi Lietuvą, 
sustabdė visų Lietuvos dip
lomatinių pasiuntinybių bei 
konsulatų veikimą, nut raukė 
prekybą su užsienio kraštais, 
ėmė vykdyti krašto turtų na
cionalizaciją, smurtu įgyven
dinti viso gyvenimo sovietiza-

Lietuvių tautos ir valstybes 
genocido svarbiausiais vykdy
tojais buvo beveik 200.000 so
vietų okupacine kariuomene, 
keliasdešimt tūkstančių at-, 
siųstų ir vietinių saugumo 
darbuotojų, milicija: labai 
jiems padėjo „liaudies vyriau
sybe" ir tiesiogiai Kremliaus 
instrukcijų vykdytojai LKP 
(b), jos CK. kurio sprendimai 
buvo „nediskutuojami", o tik 
vykdomi. Tarp aktyviausiųjų 
okupantams talkininkų santy
kinai daugiausia (iš Lietuvos 
gyventojų) buvo žydų tautybes 
žmonių, kurių didelė dalis, ge
rai žinodama apie jų tevynai' 
nių naikinimų Vokietijoje ir 
kitose nacių užimtose šalyse, 
žiūrėjo į SSSR kaip valstybę, 
galinčią apsaugoti juos nuo 
nacių, tad ir stengėsi padėti 
sovietams greičiau įsitvirtinti 
Lietuvoje (netikėdami, kad ji 
galės išlikti neutralia1, veržėsi 
užimti saugumo, bolševikų 

ciją, bet, kad pateisintų savo partijos ir sovietų valdžios va-
okupaciją ir aneksiją, suorga- dovaųjamus postus, talkino 
nizavo rinkimų į Liaudies sei
mą ir jo veiklos, kaip ir pačios 
marionetinės vyriausybes 
veiklos spektaklį. Prisidengus 
tariamais „liaudies atstovų" 
pasiūlymais, „liaudiškų ma
sių" reikalavimais, o taip pat 
proletarinio internacionaliz-

.-mo, socializmo šūkiais, pradė
jo lietuvių tautos dvasinį ir fi
zinį genocidą; naikintos lietu
viškos knygos, kuriose bent 
kiek kritiškiau atsiliepta apie 
bolševizmą ar sovietiją, paro
domi Lietuvo valstybės pasie
kimai: buvo i .rtvarkomos mo
kymo programos, uždraudžia
mi tautinės pakraipos laikraš
čiai, uždraustas Lietuvos him
nas, trispalvė vėliava, už
drausta visų, iki tol veikusių, 
draugijų ir organizacijų veik
la, tik iškėlus į valstybinės 
partijos lygmenį Lietuvos ko
munistų (bolševikų) partiją — 
„sprendžiamąją ir' vairuoja
mąją jėgą"; buvo uždrausta 
Lietuvos Šaulių sąjunga, su
naikinta kariuomenė, prisi
dengus jos perorganizavimu į 
„Liaudies kariuomenę" ir pan. 
Masiškai vykdytas „kadrų va
lymas" — okupantams nepa
lankių asmenų atleidimas iš 
darbo, suėmimai, trėmimai; 

okupantams, susidorojant su 
buvusiais veiksmingesniais 
lietuviais, kurie, jų nuomone, 
trukdė ar galėjo trukdyti grei
čiau paversti Lietuvą SSSR 
„neatskiriama dalimi". Tai lie
tuvius stebino ir piktino, kad 
buvę kaimynai ir draugai tik 
džiaugėsi dėl žūvančios Lietu
vos valstybes, kuri buvo tokia 
dosni jiems, žydams, ir daug 
kas, mažai išmanančių isto
riją, politiką ėmė net manyti, 
kad gal iš tikro dėl Lietuvos 
okupacijos kalti tik žydai, kad 
jie ir bolševikai okupantai — 
tai vienas ir tas pats. tad kova 
prieš vienus, yra tapati kovai 
prieš kitus. Kitaip sakant, pir
maisiais sovietinės okupacijos 
metais buvo ne tik sunaikinta 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybė ir daugiau 100.000 jos 
žmonių išžudyta, ištremta, už
daryta j kalėjimus, bet ir pa
sėti įtarumo bei neapykantos 
daigai tarp buvusių tos pačios 
nepriklausomos Lietuvos pi
liečių, pirmiausia tarp lietu
vių ir žydų, kurie daugelį 
šimtmečių gyveno drauge, ir 
bėdoje, ir džiaugsme vieni ki
tus remdami. Ir tą įtarumą, 
neapykantą visomis priemonė
mis stengėsi ypač sukurstyti 

naujas okupantas — nacių Vo
kietija, kurioje žydų išnaikini
mas buvo tarp svarbiausiųjų 
valstybės politikos uždavinių. 

2. Nepaisant 1940 m. vasarą 
Lietuvą okupavusios milžiniš
kos sovietų kariuomenės, sau
gumo pajėgų, smurtu ir melu 
vykdomos sovietizacijos, kraš
te kasdien daugėjo pogrindi
nių lietuvių organizacijų ir pa
vienių žmonių, pasiryžusių ko
voti dėl nepriklausomos Lietu
vos valstybės atkūrimo; iš pra
džių svarbiausiomis pasiprie
šinimo formomis buvo — anti-
sovietinių lapelių platinimas, 
okupantų ir jų talkininkų or
ganizacinių priemonių boiko-
tavimas, Lietuvos vėliavos iš
kėlimas, Vėliniu šventimas ir 
kt.: nuo rudens daug kur ėmė 
organizuotis ir slapti ginkluo
to pasipriešinimo būriai, pir
miausia iš lietuvių, pabėgu
siųjų nuo arešto, tremties. 

Antisovietinio pogrindžio 
stiprėjimui didelę reikšmę tu
rėjo Vilniaus ir Kauno pogrin
dinių organizacijų slaptas pa
sitarimas 1940 m. spalio 9 d., 
dalyvaujant mjr. V. Bulvičiui, 
pik. J. Vėbrai, dr. A. Damu-
šiui, dr. P. Padaliui, L. Pra
puoleniui. V. N'asevičiui ir kt., 
kuriame nutarta centralizuoti 
pasipriešinimo organizacijų 
veiklų, apjungti jas į vieną, 
vėliau pasivadinusią Lietuvos 
aktyvistų fronto organizaciją. 

Kovon su okupantu kylan
čiai lietuvių tautai moralinė 
parama buvo ir užsienyje liku
sių Lietuvos diplomatų protes
tas tų vatstybių vyriausybėms 
del SSSR okupacijos. Tai K. 
Škirpo.- — Vokietijos. P. Ža-
deikio — JAV. S. Girdvainio 
— Vatikano, J. Šaulio — Švei
carijos. V. Gylio — Švedijos ir 

' kt.: jie atkreipė dėmesį į oku
puota ir aneksuotą Lietuvą, į 

jos žmonių siekimą laisves ir 
teisingumo; teigiamą įtaką tu
rėjo ir JAV lietuvių įkurtoji 
Lietuvai gelbėti taryba, jos 
"memorandumas JAV prezi
dentui ir iš jo gauti viltingi 
pažadai, kad Amerika nepri
pažins Lietuvos okupacijos ir 
aneksijos. Tačiau žymesnei 
Lietuvos diplomatų ir išeivijos 
veiklai t rukdė tai, kad nebuvo 
užsienyje organizacijos, kuri ir 
tarptautinės teises požiūriu 
būtų galėjusi a ts tovaut i oku
puotai Lietuvai, kad teisėta 
Lietuvos vyriausybė nepasi
traukė a r nepaskyrė savo at
stovo užsienyje, kraš to okupa
cijos atveju. Labai nenuovokiu 
pasirodė ir užsienin pabėgęs 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas A. Smetona, kuris ne
pasinaudojo Lietuvos Konsti
tucijos suteiktais įgaliojimais, 
nepareiškė nė menkiausio pro
testo, dėl SSSR ul t imatumo ir 
okupacijos; likusi kraš te , A. 
Merkio vadovaujama, vyriau
sybė tik padėjo okupantams 
įteisinti savo paskirtąją „liau
dies vyriausybę", suteikiant 
konstitucinę kaukę. 

Nepriklausomos Lietuvos 
prezidento vyriausybės ir ka
riuomenės vadų susitaikėliš-
kumą turėjo atpirkt i lietuvių 
tauta kur kas didesnėmis au
komis. 

Svarbiausią veiklą užsieny
je, rengiantis Lietuvą vaduoti, 
parodė Lietuvos pasiunt inys 
Berlyne pulk. Kazys Škirpa. 
Jo pastangomis, 1940 m. lap
kričio 17 d. Berlyne įkurtas 
Lietuvių aktyvistų frontas, į 
kurį įėjo atstovai beveik visų 
partijų, veikusių Lietuvoje iki 
okupacijos*, taut ininkai , krikš
čionys demokratai , socialde
mokratai, liaudininkai ir kiti. 
Jie visi sutarė , kad vieni lietu
viai neįveiks okupanto, kad 

išsivaduoti bus įmanoma, tik 
pasinaudojus kito agresoriaus 
jėga, tuo atveju Vokietijo.-.. ku
ri, nepaisant susitarimų, neiš- ! 
vengiamai pradės karų su i 
SSSR, o. prasidėjus karui, ir i 
a tkurt i nepriklausomos Lietu- i 
vos valstybę. Bet tam reikia 
būti pasirengusiems, turėti vi
są kraštą aprėpiančių pogrin
dinių organizacijų tinklų, tu
rėti savo kariuomenę — par
t izanus. Laikinąją vyriausybe 
vadovauti kraštui sukilimą 
laimėjus, kuri vėliau organi
zuotų ir demokratinius rinki
mus. 

LAF turėjo apjungti visus 
lietuvius, kuriem brangi tau
ta, nepriklausoma ir laisva 
Lietuva. LAF turėjo veikio.s 
programą ir apmatus, kokia 
Lietuva bus, kai. karui tarp 
SSSR ir Vokietijos prasidėjus, 
laimės visuotinis ginkluotas 
tautos sukilimas ir bus atkur
ta nepriklausoma valstybė. 
Programiniuose dokumentuo
se buvo numatyta, kad Lietu
va taps demokratine, valstybe 
garantuos visiems Lietuvos 
žmonėms laisves ir teisingu
mą. Ir ne tik politinį teisin
gumą, bet ir socialinį — ga
rantuos visiems gyventojams 
gerovę, nemokamą mokslą, 
sveikatos apsaugą ir pan. Ne
paisant, kai kurios duoklės to 
meto vadizmo tendencijoms, iš 
Berlyne parengtų LAF progra
minių dokumentų matyti, kad 
LAF turėjo būti visos lietuvių 
tautos lūkesčius išreiškianti 
organizacija, siekianti visiems 
lietuviams svarbiausio tikslo 
— atkur t i nepriklausomą Lie
tuvos valstybę ginkluoto suki
limo būdu. pasinaudojus 
SSSR ir Vokietijos karu. 

(Bus daugiau) 

Danutė fiindokiene 

Tai ir prašovė pro šalį 

Iškilmėse prie Dariaus ir Girėno paminklo Man, .ette Parke i :n rugsėjo 19 d Iš kaires šauliai Vlada.- Rakštis 
ir Viktoras Danėnas. Jūrų šaulių kuopos ,.Klaipėda* vadas Juozas Mikulis ir Vytauto Didžiojo šaulių rinktines 
vadas Justinas Šidlauskas. 

Nors mokslo metai 'lar vos 
prasidėjo, bet Amerikoje jau 
skundžiamasi, kad pradžios 
mokyklos mokiniai neišmoko
mi skaityti ir rašyt; Baigę 
mokyklą, jie pradeda lankyti 
gimnazijų, kur tos mokslo 
spragos ne tik nesumažėja, 
bet platėja. Kai kuriuose kraš
tuose berastiškumas pa.-irei-
kia del to, kad vaikai del vie
nokiu ar kitokių priežasčių ne-

| turi progos lankyti mokyklos, 
o JAV-se — daug beraščių 
išeina ir po 12 metų. praleistu 
švietimo sistemos globoje. 

Dabar jau atrodo, kad ir su 
aritmetika šio krašto švietimo 
sistemoje nelabai kokie reika
lai. Štai rugsėjo mėnesio pa
baigoje Jet Propuision labora
torijose, Pasadena, Calf. 
mokslininkai, ruošė NASAi in-
.strumentus, kuriais nedidelis 
'-rdvelaiviukas turėjo remtis, 
skrisdamas tyrinėti Marso, 
galima sakyti, prašovė pro šalį 
— tikrąja to išsireiškimo pras
me. Tiesa, nedaug, tik apie 60 
mylių, kai tuo tarpu keliones 
ilgis — 416 milijonų mylių. 
Sakytume, nėra ko stebėtis, 
nes toks kelio tarpas — nejuo-
kai! Galima ir nepataikyti... 
Vis tik „klaida" kainavo apie 
125 milijonus dolerių, kurių 
stoka NASA nuolat skundžiasi 
ir vis ieško valdžios paramos. 

Erdvių tyrinėjimo eigoje ne 
kartą pasitaikė ir klaidų, ir 
nelaimiu. Pasitaikys ir atei
tyje, nes tai dar vis „ t ena in-
cognita". tad netikėtumų gali
ma laukti. Vis tik šį kartą 
nereikėtų kaltinti inžinierių 
nesugebėjimų, o galbūt pačią 
Amerikos matavimų sistemą, 
kuri kietai įsikibusi laikosi va
dinamojo anglų skaičiavimo, 
kai kone visos pramoninės 
valstybės naudoja metrinę sis
temą. Mes skysčius dar te-
bematuojame kvortomis, ga
lionais: svorį svarais ir uncijo
mis: nuotolį ir greitį — mylio
mis, temperatūrą Farenheitu. 
e visa Europa ir daugelis pa
saulio kraštų žino tik kilome
trus, litrus, kilogramus, gra
mus. Celsijų ir pan. Dėl to ir į 
.Marsą nepataikyta, kad vienų 
mokslininkų apskaičiavimai 
neatitiko tikrovei t žinoma, jei
gu Marsas, nenorėdamas Že
mes gyventojams atskleisti sa
vo paslapčių, nepašoko į šalį. 
pajutęs atskrendantį erdvėlai
vi įuką'. 

Kažkaip nelogiška laikytis 
tokios matavimo sistemos, 
ypač šiais laikais, kai Ameri
ka artimai bendrauja, pre
kiauja, dalinasi technologija 
su užsieniu Net Kanadoje 
vartojama metrine sistema. 
tad su ja amerikiečiai susidu
ria, vos pervažiavę siena Tie

sa, 1988 m Kongre 
kad metr ine sistem 
priimtinesne ir I 
įvesta, bet iki §kH tu 
iinkme nueita, ne- - . 
pasipriešinimo tiek įj 
ninku, kuriem.-* nemažai kai
nuotų, kol pereitų į naują - -
temą, ir eilinių varto* 
tik tokia diena, n- p 

• ...namą nustumti i 
a tuo tarpu 

- ,,tiria". 
kur -.- erd-

. -r. :- - galbūt 
ko Marso atmosferos slnoks-
n J įse nors jie ir labai r;: l 
galbūt pataikė ties : iulę 

- .degė... 
Tačiau ne vien Aaneril 

žmones, atsakingi už -
projektu- be: darbus, 
klaidu Japonijoje, kur -iarbi-
ninkai galbūt yra lar,. 
plinuoti ir pa- . nese
niai padaryta didelė klaida, 
sudariusi pavojų visiems ap
linkiniams gyventojams. Tvir
tinama, kad Tokaimura ato
minėje įmonėje vykusi ne
laimė, savo didumu- lygintina 
Černobylio reaktorių av u 
Ukrainoje. Tokaimura nėra 
elektrine jėgaine. Joje gami
nama- branduolinis kuras 
per savaitę panaudoja: 
35 svarus uramjaus. Vis t k 
tai buvusi pati didžiausia ir 
pavojingiausia branduolinė 
avarija Japonijoje, ners .-. . 
kas joje žuvusiųjų nėra. Ži
noma. r r y ; darbininką.. "-
kingi už įvykusia kiaid... pate
ko į patį tirščiausia radiacijos 
sūkurį ir vargiai ju gyvybė bus 
išgelbėta. 

Neiaimei įvykus. Tokaimu
ra miestas buvo visiškai izo
liuotas: sustabdyti lėktuvų 
skrydžiai, traukiniai, uždaryti 
keliai, o apie 300.fX.8F gj 
tojų turėjo, arba skūoiai iš 
miesto pasitraukti , arba užsi-
d iryti savo namuose. Net ir 
po to. kai didysis pavojus 
praėjo, apylinkių ūkininkams 
įsakyta neimti derliaus, nes 
visi augalai užkrėsti radiacija. 
Japonija beveik visiškai re
miasi branduolinių jėgainių 
elektra, todėl ši avarija iš 
esmės nesudarys skirtumo — 
jėgaines veiks ir toliau. Kaip 
nuolat tvirt inama — tiek Ja
ponijoje, tiek Amerikoje, tiek 
bet kurioje kitoje valstybėje — 
branduolines elektros jėga nes 
yra iš tikrųjų saugios, todėl jų 
atsisakyti nereikėtų. Bet kaip 
išvengti t .ikių nelaimiu. s..r 
darbininkų aplaidumas, neap
sižiūrėjimas arba a e m .-.- -
kūmas eilinį žmonių gyve-
nima išmeta iš VL-ZIU - -
lia ne tik t rumpalaike bet il-
^ai besitęsiantį pavoja' 
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Labai turiningą teorinį straipsnį „Trys žvilgsniai į 
švietimą" prof. Albertas Piličiauskas paskelbė R e s 
publikoje" 1998.02.10, beje, užsakymine tvarka (sumo
kėjęs stambią sumą), nes šis dienraštis, kaip ir „Lie
tuvos rytas", man palankių straipsnių šiaipjau, nė už 
pinigus, nespausdino, taip darė tik su mane konevei
kiančiais. Šio straipsnio turinio trumpai atpasakoti 
neįmanoma. Mokytojams ir švietimo darbuotojams 
reikėtų jį visą perskaityti, bent tiems, kurie mažiau 
orientuojasi švietimo reformos sujauktose „peripe
tijose". 

Iš spaudos ir kitos žiniasklaidos sužinojau, kad mo
kytojai ir šiaip visuomenė organizavo ne vieną manės 
palaikymo susirinkimą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos 
ribų. Pvz., JAV Baltimorės miesto ir apylinkių lietu
viai 1997.02.16 (rezoliuciją išspausdino „Dirva" 1997. 
04.04). XXXII politinių studijų Los Andželo dalyviai 
(kreipimąsi Į Premjerą paskelbė Juozas Kojelis „Die
novidyje" 1998.02.13-19 ir ..Vorutoje" 02.14) ir kt. Vil
niuje toks susirinkimas įvyko 1998.02.07 Savivaldybės 
salėje (aprašytas spaudoje». 

Ypač stipriai mane palaike Pietryčių Lietuvos lietu
viškų mokyklų mokytojai ir tenykšte lietuviška bend
ruomenė. Mano žiniomis Prezidentui. Seimo pirmi
ninkui ir Premjerui buvo pasiusti 'ie kolek'y. ima: 
mane remiantys prašymai (dauguma paskelbti ir 
spaudoje): Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio vidu

rinės mokyklos mokytojų (vienais duomenimis su 17, 
kitais — su 30 parašų1. Dieveniškių „Ryto" vidurinės 
mokyklos mokytojų (11 parašų), Eišiškių S. Rapolionio 
vidurinės mokyklos mokytojai (19 parašų), Poškonių 
pagrindinės mokyklos bendruomenės (14 parašų). Jur
gelioniu. Turgelių. Tatoriškių, Gerviškių, Čiužikam-
pio, Šarkaičių, mokytojų ; 14 parašų). Ačiū jiems! 

Iš spaudos sužinojau, kad mane ginti ėmėsi šešios 
palyginti negausios partijos: Tautininkų sąjunga. Poli
tiniu kalinių ir tremtinių part^a, Demokratų, Neprik
lausomybės partijos ir Nacionalinė partija „Naujoji 
Lietuva", kurių vadovų pasirašytame pareiškime ma
no puolimas įvertintas kaip išpuolis prieš realų Lietu
vos tautinės mokyklos atgaivinimą ir pilietinio ugdy
mo joje diegimą. 

Aš pats iš pradžių į užsipuolimus nekreipiau dėme
sio. Viena, tie užsipuolimai man atrodė tiek dirbtini ir 
žemi, kad nesinorėjo nusileisti iki jų lygio. Neturėjau 
tam ir laiko, be to, pradžioje nesinorėjo akcentuoti ir 
gilinti nesutarimų, nes vis tikėjausi rasti su puolan
čiaisiais bendrą kalbą ir įtraukti juos į švietimo refor
mos darbą Lietuvos labui. Man atrodė, kad akvlas 
skaitytojas pats supras „kur šuo pakastas". Tačiau 
kantrumui yra ribos. 1997 m. pradžioje atidėjęs į šalį 
knus darbus parašiau straipsnį „Švietimas ir mokslas 
— Lietuvos ateitis", kurio sutrumpintą variantą, su 
redakcijos pakeistu pavadinimu „Ko siekia dabartinė 
Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybė", paskelbė 
..Lietuvos aidas" 1997.10.09 (persispausdino „Dialo
gas"). Kadangi paskelbtame variante buvo praleista 
nemaža svarbių minčių, visą tekstą išspausdinau 

„Švietimo naujovėse" Nr. 10. J is dar buvo paskelbtas 
JAV lietuvių dienraštyje „Draugas". Šiame straipsnyje 
išdėsčiau savo principines nuostatas ir požiūrį į spau
dos kritiką, kurios šališkumą akivaizdžiai parodžiau 
„Lietuvos ryto" 1997.09.19 redakcijos skilties „Laiko 
ženklai" analize. Konstatavau, kad nesiliaujantys už
sipuolimai paprastai sustiprėja. Ministerija: ėmus 
tvarkyti kurį nors svarbesni darbo barą. Susidaro 
įspūdis: jei kritikuoja, vadinasi, dirbame gerai, jeigu 
kri t ika susilpnėja — kažkas jau nebe taip Straipsni 
baigiau šiais žodžiais: 

„Kviečiu visus kritikus liautis tuščiai eikvojus ener
giją. Tik bendrai dirbdami, o ne pagalius i ra tus kai
šiodami, pasieksime gerų rezultatu. Nugalėkiine as
meninę ambiciją ir kartu dirbkime Lietuvos labui. 
Mielu noru užleisiu savo vieta kitam, bet tik tuomet. 
kai įsitikinsiu, jog jau nebegrįžtamai siekiame atlikti 
tuos du uždavinius, apie kuriuos kalbėjau šio straip
snio pradžioje: To siekiau ir visuomet sieksiu". 

Nelengvas straipsnių -kelbimas vertė ieškoti kitu 
gynimosi būdų. Patogiausia buvo pasinaudoti interviu 
forma, juolab kad laikraščiu korespondentai M retai Į 
mane tuo reikalu kreipdavosi Interviu ilgainiui tapo 
bene vienintelė ir svarbiausia gynybos spaudoje prie
mone. Tų interviu esu davės apie 30: „Lietuvos rytui". 
„Lietuvos aidui", „Respublikai". ..Kauno dienai". „Vals
tiečių laikraščiui". „Draugiu' JAV I, „Dienovidžiui 
„Dialogui". „Švietimo naujienoms". Lietuvių godoms". 
„Mokslui ir technikai". „Echo Litvy". ..Kuner VYilens-
ki", „Baltijskoje obozrenije", ..Runj"... 

Iš pradžių man nesisekė, bet no del mano kaltės. 

Paskambindavo koks korespondentas telefonu, pakal
bame, o j is iš to pokalbio sukurptame interviu iškraipo 
mano pasakytas mintis. Todėl ėmiau reikal, .• s:ad 
klausimus man pateiktų raštu ir kad mano atsaky
mai, prieš spausdinant, būtų man parodyti. Daugelis 
laikraščių tokį pageidavimą sąžiningai vykdė Tačiau 
ne visi. ypač didieji dienraščiai. Labiausiai n :orek-
tiška; elgėsi „Lietuvos rytas". 1997.02.26 | ask 
interviu šio dienraščio korespondentė Mii.ia Augulyte 
ne tik kai kuriuos mano atsakymus praleido-.".>.:> t. 
jai nepatiko ar „taupė vietą"1, kai kuliuos s ava.p per
tvarkė man pertvarkyto teksto neparodo . '- ' blo
giausia, kad tris atsakymus papilde savo pat". - kū
ryba. Man telefonu pareiškus protestą del tok 
siu. pasiteisino, kad naują tekstą ji .ne pat: su£ »lv< 
si. bet išrankiojusi frazes iš mano knygų. Taip elgian
tis galima ka tik nori įrodyti! „Echo L.: '.'9~ 04 02 
išspausdintame mano interviu irgi - - I - Buvo iš
leista, teksto rusiškas vertimas su manimi nesuderin
tas, nors prašiau ta: padaryti „Kauno diena" interviu 
paskelbė praėjus beveik 3 rnė - • - - lauš 
jau buvo nebeaktualu arba atsidūrė kitoje >\ j 

Esu davės interviu ne tik spaudai, bet r 
.Aktualijų studijai". ..Lietuviu godoms"', taip j p i ' 

vizijai Baltijos TV Lankantis mokyklos? t* k 
kalbėti mokytojams ir kitiems švietimą ujrbur . 
Stengdavausi paneigti oponentų p r a s i m a n y t i ' 
mus tr tikrovės neatitinkančius apibendrinimu- \ i 
contu<xiavau. kad visu tuo triukšmu siekiama pn 
dvtt Ministerijos darbo pertvarkymą. I- i ki 
darbui man vis mažiau belikdavo laiko . B d 

m 
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A.P.P.L.E. TALKININKAI 
SUGRĮŽO 

J U L I U S V E B L A I T I S 

American Professional Part-
nership for Lithuanian Educa-
tion 'A.P.P.L.E. i bendrijos sa
vanoriai talkininkai Lietuvos 
mokyklom, dirbę Įvairiuose 
miestuose ir miesteliuose, vėl 
grįžo namo. Tai buvo jau de
vinta tokia švietimo talkos va
sara Lietuvoje Kaip ir anks
čiau, amerikiečiu > dagogų 
tikslas buvo pasidalinti profe
sine patirtimi bei jvainomis 
švietimo darbo naujovėmis su 
Lietuvos mokytojais. Šią va
sarą į Lietuvą buvo nuvykę 90 
dėstytojų. 

Per aštuonerius metus įvai
rūs kvalifikacijos tobulinimo 
kursai buvo surengti visuose 
pagrindiniuose miestuose: Vil
niuje. Kaune. Klaipėdoje. Ma
žeikiuose. Panevėžyje, Šiau
liuose, taip pat ir mažesniuose 
— Alytuje. Druskininkuose, 
Molėtuose, Šilutėje. Trakuose 
ir kitur. 

Kursuose daugiausia dėsto
mi metodikos dalykai: pradi
nis auklėjimas, specialioji pe
dagogika, etika, tikyba, me
nas, muzika, gimtoji kalba, 
anglų kalba, literatūra, socia
liniai ir visuomeniniai moks
lai, socialinė rūpyba, psicholo
gija, žemes ūkis. tikslieji 
mokslai, matematika, kompiu
terio mokslai, vadyba, biblio
tekininkystė ir kiti. 

A.P.P.L.E. kursuose yra dės
tę jau daugiau kaip 450 Ame
rikos pedagogų ir kitų specia
listų. Visi savanoriai yra at
renkami pagal savo specialybę 
bei patirtį. Dauguma patys su
simoka kelionės išlaidas ir at
siveža savo pedagoginės me
džiagos arba įrangos. Didžioji 
dalis vykstančiųjų neturi- jo» 
kių kraujo ar giminystės ryšių 
su lietuviais ir nemoka lietu
vių kalbos. A.P.P.L.E. j iems 
parūpina vertėjus. 

Paprastai kas vasarą į kur
sus užsiregistruoja apie 1.500 
Lietuvos mokytojų. Norint 
reikšmingiau dirbti intensyvų 
darbą, tenka riboti dalyvių 
skaičių, nes į kursus nori pa
tekti gerokai daugiau moky
tojų, negu yra vietų. Apskai
čiuota, kad per devynerius 
metus A.P.P.L.E. programose 
yra dalyvavę apie 35 nuošim
čiai visų Lietuvos pedagogų. 
Girdėjome, kad ir iš kitu kraš
tų, pvz.. Skandinavijos, gru
pės atvyksta į Lietuva dalintis 
savo švietimo darbo programo
mis, tačiau jokia kita užsienio 
programa nėra tiesiogiai dir
busi su tiek daug Lietuvos pe
dagogų, kaip A.P.P.L.E. bend
rija. Tam tikra prasme 
A.P.P.L.E. programa yra ta rp 
Lietuvos ir užsienio partne
rystė ir finansiniu požiūriu: 
apie 80 nuošimčių vietovėse, 
kur vyksta kursai, aprūpini
mo išlaidas, apgyvendinimą ir 
maitinimą apmoka Lietuvos 
švietimo ministerija ir tų 
mier-tų savivaldybės. Kitas iš
laidas, iškaitant kai kurių 
specialistu keliones iš Ameri
kos į Lietuvą, finansuoja 
A.P.P.L.E. bendrija, kurią re
mia Atviros Lietuvos fondas 
'Soroso). Landsbergio fondas. 
JAV „Information Agency". 
JAV aukštosios mokyklos. 
Amerikos lietuviu išlaikomas 
Lietuvių fondas. Tautos fon
das. Religine šalpa, o taip pat 
pavieniai asmenys bei lietuvių 
ir nelietuvių organizacijos 

A.P.P.L.E. programų kursai 
Lietuvos mokytojams yra ne
mokami. Tačiau jiems reikia 
susimokėti kelionės ir pragy
venimo išlaidas Todėl šiai 
mokytoju finansinei naštai 
sumažinti kasmet veikia 
A.P.P.L.E. stipendijų fondas. 
Kursams pasibaigus, kiekvie
nam dalyviui yra teikiama po 
100 litų mažoji stipendija. 

1999 me tų p r o g r a m a 

Lietuvos mokytojų pageida
vimu buvo norima, kad 
A.P.P.L.E. programa nesiribo
tų vien darbu su priešmokyk
linių, pradžios bei vidurinių 
mokyklų mokytojais, o kreiptų 
dėmesį ir į pedagoginį rengi
mą. Patenkinant šį pageida
vimą, pirmą kartą vyko semi
na ra s pavadintas ^Pedagogi
nių situacijų t y r i m a i V daly
vaujant specialistams iš Ame
rikos universitetų ir Lietuvos 
doktorantų. Per dvi savaites 
Vilniuje Pedagogų kvalifikaci
jos inst i tute Baltupiuose buvo 
smulkiai aptar iama tyrimų 
metodologija, kuria pats mo
kytojas gali naudotis savo ap
linkoje ir įvertinti mokymo re
zultatus. 

Liepos 17 d. Vilniuje Seimo 
Konstitucinėje salėje vyko 
vienos dienos konferencija, pa
vadinta: JSizikos vaikai — 
Amerikos teorinė ir praktinė 
patirtis". Buvo ap tar tas jauni
mo nusikals tamumas, pairu
sių šeimų poveikis, etiško ir 
moralaus elgesio stoka, neįga
lių vaikų integravimo į ben
druomenę problemos ir didelis 
paauglių savižudybių skai
čius. J šią konferenciją buvo 
pakviesti ne vien Lietuvos pe
dagogikos specialistai, bet taip 
pat policijos, vidaus reikalų 
ministerijos ir kiti atstovai. 
Kitas projektas — darbas su 
neįgaliais vaikais vyko „Vil
t ies" socialinės reabilitacijos 
stovykloje netoli Klaipėdos. 
Platesnės apimties konferenci
j a šiais ir panašiais klausi
mais bus ruošiama 2000 me
ta i s . 

Šįmet kvalifikacijos kėlimo 
kursai vyko Mažeikiuose ir 
Šalčininkuose. Mažeikiuose 
ta i buvo jau an t ras kar tas , o 
Šalčininkuose A.P.P.L.E. lan
kėsi pirmą kartą. Čia buvo 
ruošiamos šios darbo grupės: 
tikyba ir etika, lietuvių kalba 
ir l i teratūra tiems, kuriems ji 
nėra gimtoji, fizikos darbų ir 
informatikos dalykų integravi
mas, pedagoginis praktikos 
tobulinimas. Šalčininkai, tai 
gal apie 4,000 gyventojų turin
tis miestas. įsikūręs pietry
čiuose prie Vilniaus Lydos 
plento. Kursai vyko naujoje 
puikioje miesto vidurinėje mo
kykloje, kur visi dalykai yra 
dėstomi lietuvių kalba. Kaip 
žinia, ten gyvena nemažai len
kų kilmes žmonių, rusų ir 
kiek gudų. 

Vienos savaites seminarai 
vyko Alytuje, skir+i kompiute
riniam raštingumui „Win-
dows" terpėje, ir taip pat semi
na ras klasių auklėtojams psi
chologijos ir etikos klausimais. 
Daugiausia rusais apgyventa
me Visagino mieste vyko kur
sai etikos, sociologijos ir moki
nių motyvacijos klausimais. 
Visaginas, tai miestas su apie 
10,000 gyventojų, daugiausia 
rusų. kurių dauguma susiję su 
Ignalinos atominės jėgainės 
darbais. Panevėžyje buvo vie
nos savaitės seminaras apie 
ekonomikos ir verslo integra
vimą su kitais mokymo daly
kais. Taip pat Akmenėje pra
dinių klasių metodikos semi
naras , o Anykščiuose buvo 
gvildenami vadybos klausi
mai. Šalčininkuose paskaitas 
skaitė Jū ra tė Krokytė-Stirbie-
nė. dr. Marie Nelson. kun. dr. 
J ames Halstead ir dr. Barbara 
Henriques. Kursų programos 
%'adovas buvo dr. Wendell 
Mayo. Anglų kalbos kursus 
dėstė Živilė Ravvson. Lilija 
Kulbienc. ir dr. Grace Wylie. 
Pradinių klasių metodiką dės
tė Carol Smiglin, Lynda Do-
dge, Irena Giedrienė. Donna 
Young ir Laima Sirutienė. 
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[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ktttt 

A.P.P.L.E. kursų dalyviai — Lietuvos mokytojai bei lektoriai .i Amerikos Šalčininkuose. Mokyklos direktorius 
Vidmantas Žilius — pirmoje eil. trečias iš dešinės. Nuotr. L. Kulbienės 

ALTTOMOBtJO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr. Aukse 
S Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 Weet 95th Street 

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

Gimtosios kalbos sraute dirbo 
dr. Wendel Mayo, Anne Sus-
tik, Anne Baltren, Shirley 
Sabo ir Melissa Fraterrigo. 
Buvo dėstoma lietuvių kalba 
ir l i teratūra tiems, kuriems 
lietuvių kalba nėra gimtoji. 
Čia buvo nagrinėjamos šios te
mos: metodai šalinti skaitymo 
sutrikimus, rašymo mokymas, 
literatūros ir dramos integra
vimas su kitais mokomaisiais 
dalykais (naudojant Šekspy
rą), demokratijos sampratos 
panaudojimas, siekiant įgalin
ti skirtinų kultūrų pedagogus, 
fizikos darbų ir informatikos 
dalykų integravimą. Čia buvo 
sudarytas 10 mokyklų koman
dos 7-10 klasių fizikos darbų 
bei informatikos mokytojai. 
Dėstytojai čia buvo: dr. Larry 
Leavitt, Vainas Brazdeikis ir 
Sue Kohfeldt. 

Ke l i au j ame į Maže ik ius 

Čia kvalifikacijos kėlimo 
kursai vyko liepos 19-30 d. 
Ventos Vidurinėje mokykloje. 
Didžiuma jų vyko darbo gru
pėse, o bendrojo pobūdžio pas
kaitas visiems dalyviams skai
tė dr. Britt Ferguson ir dr. Jo 
Ann Hammer. Visų darbų 
koordinatorius buvo simpatin
gas floridietis prof. dr. Phil 
Taylor, atvykstąs į Lietuvą, 
berods, šeštą kartą. 

Anglų kalba nespecialistams 
buvo dėstoma tiems, kurie 
šiuo metu jos nedėsto arba tu
ri ribotą mokymo praktiką ir 
siekia kvalifikacijos. Čia buvo 
st iprinamas kalbos sklandu
mas, skaitymo bei rašymo įgū
džiai. Kursus dėstė Gailutė 
Skučienė, Linda Anthon ir 
Mary Ellen Page. J priešmo
kyklinio amžiaus vaikų auklė
jimo paskaitas buvo kviečiami 
pedagogai, vadovai, dirbantys 
su 3-6 metų vaikais. Buvo kal
bama apie klasės aplinką, el
gesio reguliavimą, žaidimo są
vokas, muzikos panaudojimą, 
jos vertinimą ir savanorių pa-
s įteikimą. Paskaitas skaitė: 
Glenn Bass. Dorothy Warren 
ir dr. Cherie Stellacio. Infor
matikos dalykų integravimą 
dėstė Amanda Muliolienė, 
Stasė Kazlauskienė ir Aldona 
Miškinienė. Matematikos, bio
logijos ir, naudojant genetikos 
statistikos temas, buvo aiški
nama, kaip skirtingų dalykų 
mokytojai dirba „komandos" 
principais. Visiems buvo pro
ga padirbėti su kompiuteriu ir 
^ a r d y t i " po „Internetą". 

J psichologijos nespecialis
tams kursus buvo kviečiami 
mokyklų vadovai ar jų pava
duotojai ir klasių auklėtojai. 
Didžiulis dėmesys buvo skiria
mas mokyklos mikroklimato 
kūrimui. Buvo ieškoma būdų, 
kaip suartinti mokyklos va
dovybę su mokytojais, kad bo
tų galima sutartinai spręsti 
problemas, pvz., rizikon pate
kusių vaikų psichologinės bū
senos vertinimas, kaip įtrauk
ti tėvus, ieškant sprendimų ir 
t.t. Paskaitas skaitė: dr. Phil 
Taylor, dr. Gerard Girdaukas, 
dr. Linda Meloy ir Neringa Ze-
mani. Katalikiškų mokyklų 
darbo specifiką dėstė: James 
Simone, Vivian VVilliams ir se
suo Claire Tracy. O.P. 

J pradinio ugdymo metodiką 
buvo kviečiami pradinių kla
sių mokytojai. Čia buvo aiški
nama įvairių mokomųjų da
lykų metodika, laikraščio pa
naudojimas klasėje kaip mo
kymo priemonė, gamtos pa
saulio pažintis, teikiant prak
tiškus užsiėmimus ir meto
diką, taip pat technologijos 
modelių panaudojimas tiks
liuosiuose ir gamtos moks
luose bei muzikos integravimą 
su kitais dalykais. Šiuos kur
sus dėstė Vida Anton, Nijolė 
Mackevičienė, David VVarren, 
Peter Cheney, dr. Cherie Stel
lacio, dr. Bri t t Ferguson ir dr. 
Jo Ann Hammer. 

Kursams baigiantis, visiems 
dalyviams buvo išdalintos an
ketos, kur j ie buvo prašomi at
sakyti į kai kuriuos klausi
mus, įvertinti kursų kokybę ir 
dėstytojų sugebėjimą perteikti 
savo sukauptą informaciją. Už 
jiems suteiktas po 100 litų 
mažąsias stipendijas visi daly
viai savo geradariams parašė 
padėkos laiškučius. A.P.P.L.E. 
bendrijos naujoji generalinė 
direktorė Emilija Sakadols-
kienė įdėjo daug darbo ir su
manumo, organizuodama šių 
kursų sėkmingą eigą Lietuvo
je . Visus dėstytoju transporto 
ir kitų patarnavimų reikalus 
be priekaištų, ir vis su šypse
na, atliko Juozas Karmūza. 

Ka ip t en d a b a r Lie tuvoj? 

Tai buvo man pateiktas vie
nas pirmųjų klausimų, sugrį
žus į namus. Atsakymai, be 
abejo, gali būti įvairūs, nes 
per vieną mėnesį ten visko 
nesužinosi. Vis detto, keliau
j a n t po miestus, miestelius ir 
mokyklas, galima vaizdą su
sidaryti. Paprastai daugelio 
užklaustųjų požiūris į valdžią 
nebuvo per daug šviesus. Ta
čiau kone visi pašnekovai 
išimtinai pabrėždavo, kad pre
zidentas Valdas Adamkus yra 
doras ir taurus žmogus. Lai
mė, kad j is esąs prezidentu. 
nes juo galima pasitikėti. 

Žmonės piktinosi kai kurių 
Lietuvos valdininkų aukšto
mis 3,000 - 4,000 litų mėnesio 
algomis, o k a i kurie bankinin
kai ir jų valdytojai gauną pa
sakiškai dideles šimtatūks
tantines algas. Kai kuriuose 
miestuose, pvz. Šiauliuose, 
yra didelis nedarbas. Neturė
dami ką veikti, žmonės pikt
naudžiauja alkoholiu. Kai kur, 
jau net ryte, pastebėjau stra 
paliojančio jaunimo grupeles. 
Pasakojama, kad išgeriamojo 
alkoholio kiekis Lietuvoj da
bar siekia net 70 litrų žmogui 
per metus. Yra aišku, kad 
toks girtavimas veda žmones į 
moralini nuosmukį, vagystes, 
plėšikavimus ir vjsokio nusi
kaltimo liūną. 

A.P.P.L.E. dėstytojai buvo 
pakviesti pažiūrėti Daukanto 
aikštėje esančių prezidentūros 
rūmų. Važiavome visi kartu 
autobusu. Šalia manęs sėdė
jus moteris pasisakė esanti 
Kauno technologijos universi
teto docentė. Neseniai j i , bū
dama Rusijoj, aplankiusi savo 
dar iŠ sovietmečio laikų pažįs
tamą kolegą, irgi profesorę, ši 
tuoj pasiteiravo, kokie Lietu

voj dabar atlyginimai ir lie
tuvė atsake, kad jos mėnesinė 
alga yra 1,000 litų arba 250 
dolerių. Jos kolegė rusė už to
kį pat darbą uždirbanti, deja, 
tik 50 dolerių... 

Apskritai Lietuva po truputį 
gražėja: Vilniuje tęsiamos dar 
nebaigtų daugiabučių ir atski
rų namų statybos, remontuo
jami keliai. Parduotuvėse gau
su prekių, pardavėjos jau pra
moko šypsotis ir mandagiai 
patarnauti. Švietimo reforma, 
nors ir lėtai, bet eina į priekį 
ir į aukštąsias mokyklas sto
jančių studentų skaičius didė
ja. Tai j au malonios prošvais
tės Lietuvos padangėje. 

* Moterų ir vyrų lygių tei
sių kon t ro l i e r ė Aušra Bur
neikienė paprašė Vilniaus sa
vivaldybę paaiškinti dėl lygias 
moterų ir vyrų galimybes pa
žeidžiančio skelbimo. Antra
dienį spaudoje savivaldybė pa
skelbė apie du konkursus pri
imti į darbą. Skelbimuose nu
rodoma, kad sostinės savival
dybe priimtų Sekretoriato vy
riausiąją specialistę — savi
valdos plėtojimo, ryšių su vi
suomene ir viešosios tvarkos 
komiteto pirmininko padėjėją 
bei Užsienio ryšių skyriaus 
vyriausiąjį referentą — pro
jektų koordinatorių. „Prašy-

Muzlka vestuvėms Ir 
pokyliams! 

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

Virginijus Švabas. 
1 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^FREALTORS 

offc (773) 586-5959 
horoe (7C8) 425-7160 
pager .708) &6-4919 

RIMAS L.STANKUS 
• Gretas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių ;kainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

HELP VVANTED 
Malė or female car wash & 

detaiiins? Mon. thiy Sat. 
$5 35/hr. to start + tips. 

Tel. 708-499-4004. 
mm Reikalingas vairuotojas, 

turintis CDL teises (užtenka B 
klasės), vairuoti „straight 

truck" po Čikagą. 
Tel. 708-906-3041. -

_ ^ J a s 

Skubiai reikalingas 
dažytojas. 

Tel. 773-767-2400. 

JAMTORS 
Positior.s now available at 
O'Hare airport. Full time 
positions l s t . 2 n a and 3 r d 

a\ailable. Wil! train Apply in 
person. Scrub, Inc. 5251 N. 

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

iru? 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Intemetiniai arba industriniai 
serveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

Intemeto pajungimas. Intemetiniai 
puslapiai. Kreiptis: TeL 773-737-

6792; Fax. 815-461-8159; 
E-mail Loto2000@Yahoo.com. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"softits", "decks". "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymais. Tunu darbo draudimą. 
, S.Benetis, tel. 630-241-1912. J 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Transportuojame ir padedame parduoti 

naudota auto. Pigiai parduodame išsimo-
kėjimui. remontuojame po avarijų, atsta-
tome auto geometrija, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatas. 

Skambinti Kirnui tel. 708-201-0586. 

čiau jūsų paaiškinti, del kokių 
motyvų ir kuo vadovaujantis į 
skelbime nurodytas pareigas 
jūs pageidaujate įdarbinti mo
teriškosios lyties atstovę", sa
koma kontrolierės kreipimesi į 
sostinės merą. BNS 

* K o m p i u t e r i n ė s 2000-
uju m e t ų d a t o s p r o b l e m o s 
(Y2K) tikimybė Lietuvoje yra 
maža dėl palyginti nedidelės 

bendros priklausomybės nuo 
informacinių technologijų. To
kia išvada • padaryta Lietuvos 
Y2K sprendimo darbo grupės 
parengtoje ataskaitoje. Kritiš
koms informacinėms siste
moms, kurioms priklauso 
energetika, telekomunikacijos, 
transportas, lėšofe Y2K spren
dimui, iš vyriausybes rezervo 
fondo bus skirtos šiemet — 
tam yra numatyta apie 4.5 
mln. Lt. <EIU-

Mok niai anglu kalbos klasėje AP l 'L.t kursuose Šalčininkuose. Nuolr ! . Kulbienės 

Lietuvių kalbos fondo kursų dalyviai, Pietryčių Lietuvos mokytojai. 
mėnesį. 

aus universiteto kieme šių metų liepos 

mailto:Loto2000@Yahoo.com


KRIKŠČIONIŠKOSIOS MUZIKOS 
STUDIJA „MUSICA AETERNITATIS" 

DRAUGAS, 1999 m. spalio 6 d., trečiadienis 

Minėjimo dalyviai kopia t Balčių kalvas. Nuotr. Audronės Driukiuvienes 

Mišios. Jas aukojo Daugailių 

PAMINĖTOS DVI SUKAKTYS 
DR. ALDONA VASILIAUSKIENĖ 

Sidaravičių giminės šaknys 
— siekia senus laikus, vienas 
JU Rygos pirklys. Septynios 
kartos (apie 300 metų) gyveno 
Liepalotuose, turėjo 50 ha ūkį. 
Iš šios giminės išgarsėjo knyg
nešys Martynas Sidaravičius 
(palaidotas Sudargo kapinė
se). Giminę garsino kunigai, 
išgarsino ir Jurgis Sidaravi
čius, žuvęs Zarasų kautynėse. 

Iš 18 vaikų išaugo 10: šeši 
broliai ir keturios seserys. Ne
paisant sunkių gyvenimo są
lygų 6 vaikai buvo išleisti į 
mokslus, netgi dvi seserys 
tapo mokytojomis, brolis Jo
nas likosi ūkininkauti, Bro
nius — buvo aviatoriumi, vė
liau tapo medicinos profeso

riumi, Antanas — kunigas, o 
jaunesnys brolis Jurgis tapo 
karininku. 

„Jurgis Sidaravičius gimė 
1900 m. lapkričio 27 d. Liepa
lotų kaime, Lukšių valsčiuje. 
Mokėsi Marijampolės gimna
zijoje. Aktyviai veikė ateiti-

. ninku ir pavasarininkų orga
nizacijose. 

1919 m. sausio 27 d. savano
riu stojo į besikuriančią Lietu
vos kariuomenę ir buvo nu
kreiptas į Karo mokyklą. 1919 
m. liepos 6 d., baigęs Karo mo
kyklą, skiriamas į Pirmąjį 
pėstininkų pulką, kuris tuo
met kovėsi su bolševikais. 
Rugpjūčio 24 dienos ankstyvą 
rytą lietuviai pradėjo pulti 
bolševikus, kad šiuos galuti
nai išstumtų iš Lietuvos. Pir
mąją Zarasų kautynių dieną, 
tekant saulei, Balčių kalvose 
(šiek tiek už Antalieptės) Pir
mojo pėstininkų pulko Pirmo
sios kuopos vadavietėje nuo 
bolševikų paleistos kulkos žu
vo pirmasis Karo mokyklos 
pirmosios laidos diplomantas 
karužas Jurgis Sidaravičius. 
Dar ir devyniolikos nesulau
kusį Zanavykų lygumų sūnų 
priglaudė aukštaičių žemė. 
Jurgis Sidaravičius palaidotas 
Daugailių kapinėse, o karžy
gio žuvimo vietoje pastatytas 
granito paminklas, kurio ir 
okupantai nepajėgė nugriauti" 
(iš brolių B. ir V. Aleknavičių 
parengto ir išleisto lankstinu
ko „Jurgis Sidaravičius (1990-
1919)". 

Zarasų kautynių ir J. Sida
ravičiaus žūties 80-mečio iš
kilmingas minėjimas vyko 
Daugailiuose, švenčiant Mari
jos Škaplierinės atlaidus. 

Renginys pradėtas Daugai
lių pagrindinėje mokykloje, 
kur susirinkusieji buvo supa
žindinti su istorijos mokytojos 
Ritos Jurkevičienės parengta 
ekspozicija, skirta Zanavyki-
jos sūnui Jurgiui Sidaravičiui 
— mokytojai su jos vadovauja
mais kraštotyrininkais pavyko 
surinkti 20 unikalių nuotrau
kų, dokumentinės medžiagos. 
9 klasės mokinė Dalia Kuvei-
kytė ir Sonata Biveinytė, pris
tatydamos stenduose esančią 
medžiagą, supažindino su J. 
Sidaravičiaus ir jo giminės is
torija... 

Žurnalistas Bernardas Alek
navičius (su juo iš Klaipėdos 
atvyko būrelis zanavykų) pra

nešime „Zarasų kautynės ir jų 
vaidmuo tolimesnėse Lietuvos 
Nepriklausomybės kovose", 
šių kautynių svarbą prilygo 
Žalgirio mūšiui. Nepriklauso
mybę paskelbusi valstybė, 
ginklu sugebėjo apginti laisvę 
nuo bolševikinio pavojaus. Iš
vijus iš Zarasų bolševikus — 
buvo išvaduota Lietuva. 

Tačiau šios kautynės neap
siėjo be aukų — žuvo 17 sava
norių. Visi jie buvo palaidoti 
Daugailių kapinėse. Apie J. 
Sidaravičiaus žūtį rašoma 
knygoje „Savanorių žygiai" 
(1937 m. T.2): 

„Tai įvyko 1919 metais rug
pjūčio mėn. 24 d. 

Kitos I-mo pėstininkų pulko 
dalys, pasinaudodamos tuo, 
kad priešo dėmesys buvo nu
kreiptas į Sidaravičiaus ve
damą kuopą, apėjo kairįjį bol
ševikų sparną, ir jie su dide
liais nuostoliais buvo priversti 
trauktis. Frontas buvo pra
laužtas — tikslas buvo pasiek
tas. 

Į tą vietą, kur paguldė savo 
galvą amžinas gediminaičių 
draugas didvyris leitenantas 
Sidaravičius, aš atvykau iš 
kairiojo sparno. Didelis liūde
sys suspaudė mano širdį, kai 
aš pamačiau savo jaunąjį 
draugą jau vežamą iš ten, kur 
jis taip didvyriškai žuvo už 
Lietuvos laisvę. Jis buvo ve
žamas paprastu ūkininko ve
žimėliu, kurio dugnas buvo iš
klotas Šiaudais. Gulėjo su 
žaizda krūtinėje ir buvo ap
dengtas savo karine miline. 
Šalia vežimėlio jojo kareivis 
pasiuntinys su didvyrio daik
tais. Užpakaly vežimo ėjo keli 
kareiviai, kurių vienas buvo 
sužeistas į galvą. Kova tuo 
tarpu vis tęsėsi: kulkosvai
džiai tarškėjo, pro mus švilpė 
kulipkos, tačiau niekas į tai 
nekreipė dėmesio. Valandėlei 
sustojome, nusiėmėme kepu
res ir atidavėme žuvusiajam 
paskutinę pagarbą. Po to tę
sėme puolimą. 

Už savo didvyrišką žygį a a. 
leitenantas Sidaravičius ap
dovanotas Vyties kryžiumi su 
kardais. 

Generalinio štabo pulkinin
kas Skorupskis. Kaunas" 

Po giminaičio Jurgio Sidara
vičiaus brolio Broniaus sū
naus Jono Sidaravičiaus pri
siminimų minėjimo dalyviai iš 
Daugailių nuvyko į karžygio 
J. Sidaravičiaus žūties vietą 
Balčių kalvose. Jos pakanka
mai toli nuo visų gyvenviečių, 
todėl paminklas, pastatytas 
žuvusiems Nepriklausomybės 
laikais, nebuvo pastebėtas 
piktavalių ir sovietmečio ne
buvo sunaikintas. Čia pasi
melsta, sugiedota Tautinė 
giesmė, prie paminklo padėtos 
ir pasodintos gėlės, o Jurgio 
Sidaravičiaus vyresniojo bro
lio Petro dukra Kaziroiera-
Monika Bartusevičiene papa
sakojo apie Sidaravičių gimi
nę. 

Savanorių, žuvusių Zarasų 
kautynėse, atminimui Daugai
lių Šv. Antano Paduviečio baž
nyčioje buvo aukojamos šv 

parapijos kleb. Petras Baltuš
ka, Antalieptės Šv. Kryžiaus 
Atradimo bažnyčios kleb. Jo
nas Tamošiūnas, Kauno Šv. 
Antano Paduviečio kun. Juo
zas Čepėnas. Jtaigingą pa
mokslą apie meilę, pareigą ir 
atsakomybę sau artimui ir 
Tėvynei pasakė Spitrėnų Švč. 
M. Marijos, Taikos Karalienės 
kleb. Povilas Klezys. 

Graži ir gausi vėliavomis bei 
gėlėmis pasipuošusi eisena po 
šv. Mišių iš bažnyčios pasuko 
link Daugailių kapinių, kur il
sisi visi septyniolika už tėvy
nės laisvę prieš 80 metų žu
vusių savanorių. Ant jų kapų 
buvo padėtos gėlės, uždegtos 
žvakutės, tylos minute, malda 
ir Lietuvos himnu pagerbtas 
kritusiųjų atminimas. Kleb. P. 
Baltuška priminė įspūdingą 
renginį, kai prieš penkerius 
metus buvo pašventinti sava
norių kapai, džiaugėsi daly
vaujančiu gausiu jaunimo bū
riu, atvykusiais Vilniaus skau
tais, stovyklaujančiais prie 
Baibių ežero. Jaunimas turi iš 
ko mokytis, turi iš ko semtis 
pavyzdžių — o šis minėjimas, 
pradėtas mokykloje, vėliau 
Balčių kalvose, tęstas šv. Mi
šių auka bažnyčioje, ir baigia
mas kapinėse, puiki dvasingu
mo pamoka. 

Po rinktinės vado pulkinin-

Rugsėjo 3 d. Kaune, Perkū
no name, neseniai įsteigta 
krikščioniškosios muzikos stu
dija „Musica Aeternitatis" su
rengė spaudos konferenciją. 
Vienas iš šio projekto autorių 
— Jėzaus draugijos naujokas 
Gediminas Jaunius. Anot šios 
studijos iniciatorių, balandžio 
30 . gegužės 1 d. Kauno Šv. 
Jurgio bažnyčioje vykęs krikš
čioniškos muzikos festivalis 
„Jubiliejaus slėpinys" jo orga
nizatorius paskatino tęsti pra
dėtą veiklą. Šis festivalis paro
dęs, kad Katalikų Bažnyčioje 
gyvuoja šiuolaikinė muzika ir 
visuomenė noriai ją priima. 

Krikščioniškosios muzikos 
studijos „Musica Aeternitatis" 
misija — evangelizacija. Spau
dos konferencijoje kalbėjęs 
studijos dvasinis asistentas, 
Kauno jėzuitų gimnazijos di
rektorius kun. Gintaras Vit
kus akcentavo kultūrinę evan
gelizaciją, t.y. Kristaus verty
bių perteikimą visuomenei 

ko leitenanto Vyto Kelvičiaus 
bei Jono Sidaravičiaus pasisa
kymų, sutraškėjo užtaisomų 
šautuvų spynos, sugriaudėjo 
salvės... 

Be gausaus giminaičių bū
rio, iš visos Lietuvos atvyku
sių zanavykų atstovų, rengi
nyje su savo vėliava dayvavo 
12 Lietuvos euroskautų (vado
vas Domas Ūselis). Su tau
tinėmis bei savo vėliavomis 
dalyvavo Krašto apsaugos sa
vanorių (KAS) pajėgos Vytau
to apygardos 7-oji rinktinė, 
profesionaliosios rinktinės 
štabo kariai ir garbės sargyba, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių sąjungos Utenos 
apskrities skyrius (sąjungos 
pirmininkas atsargos kapito
nas Petras Ramanauskas), ap
skrities šauliai, Garbės sargy
ba Balčių kalvose prie pa
minklo vadovaujama viršilės 
Marytės Kazlauskienės — 
renginiui suteikė prasmingo 
iškilmingumo. 

tam tikromis priemonėmis, 
šiuo atveju per muziką. Kiti 
du ne mažiau reikšmingi stu
dijos tikslai — muzikinio gy
venimo Katalikų Bažnyčioje 
puoselėjimas ir ekumeninio 
ryšio tarp krikščioniškų konfe
sijų palaikymas kultūriniu pa
grindu. Krikščioniškosios mu
zikos studijos „Musica Aeter
nitatis" veikla numatoma la
bai įvairi: krikščioniškosios 
muzikos festivalių organizavi
mas, įvairių koncertų rengi
mas, muzikos albumų leidyba 
bei platinimas. Studija, pade
dama rėmėjų, jau išleido šį pa
vasarį vykusios festivalio „Ju
biliejaus slėpinys" albumą ir 
vaizdajuostę. 

Studijos darbuotojai ir ben
dradarbiai — jauni žmonės, 
kurie visuomeniniais pagrin
dais dirbs įvairiuose skyriuo
se: koncertinės veiklos, festi
valių organizavimo, leidybos, 
platinimo, ryšių su visuomene 
ir reklamos. Koncertinės veik
los skyriaus vadovė, pradinių 
klasių mokytoja Vaida Span-
gelevičiūtė supažindino su ke
liais projektais. Vienas iš jų — 
„Provincija 2000" sukurtas 
paskatinus vyskupui R. Norvi
lai. Pagal šį projektą nuo kitų 
metų studija „Musica Aeter
nitatis" numato kaimuose or
ganizuoti krikščioniškosios 
muzikos koncertus. Šis projek
tas jau yra derinamas su vys
kupais, įvairiomis savivaldy
bėmis. Rengiamas projektas 
„Trys miestai", kuris būtų įgy
vendinamas kitų metų pirmąjį 
pusmetį Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje. Kiekvieną mėnesį 
visuose trijuose miestuose nu
matoma surengti po koncertą. 

Festivalių organizavimo 
skyriaus vadovė, VDU sociali
nio darbo magistrante Rai
monda Rimkutė trumpai pris
tatė ateinančių metų krikščio
niškosios muzikos festivalį 
„Musica Aeternitatis". Tai bus 
tris dienas truksiantis įvai
raus muzikinio stiliaus ren

ginys. Po festivalio būtų lei
džiamas albumas ir festivalio 
vaizdajuoste. Platinimo sky
riaus vadovas, Kretingos Šv. 
Antano religijos studijų insti
tuto studentas Šarūnas Strak-
šys, supažindino su krikščio
niškosios muzikos platinimo 
tinklo kūrimu. 

Pasak Gedimino Jauniaus, 
krikščioniškosios muzikos 
grupes dažniausiai susiburia 
aplink lyderį arba apie kokį 
nors jaunimo centrą, kur yra 
tam tikros sąlygos. Šiuo metu 
Lietuvoje žinomi du krikščio
niškosios muzikos centrai. 
Kretingoje veikia vienos iš 
stipriausių krikščioniškos mu
zikos grupių „Šulinys" ir „Bi
tė", Vilniuje prie dominikoniš
kojo jaunimo centro yra susi
būrusios grupės „Taip" ir „Un-
ter the top". Iš viso Lietuvoje, 
anot Raimondos Rimkutės, 
yra apie 15-20 aktyviai kon
certuojančių krikščioniškosios 
muzikos grupių ir atlikėjų. 
Krikščioniškosios muzikos 
studija „Musica Aeternitatis" 
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ateityje taip pat žada bendra
darbiauti ir su nekrikščioniš
komis muzikos grupėmis. 

BŽ. 1999 m.. Xr. 17 

* Lietuvos ambasados 
Suomijoje pa re igūne i pa
reikštas papeikimas už skep
tiškus atsiliepimus spaudoje 
apie Lietuvos politikų pastan
gas pasiekti valstybės narystę 
Europos Sąjungoje ir NATO. 
Užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas pirmadienį 
skyrė papeikimą Lietuvos am
basados Helsinkyje antrajai 
sekretorei konsuliniams klau
simams Jūratei Bajarskaitei 
Kaziliūnienei, kurios požiūris 
į darbą įvertintas kaip neati
tinkantis diplomatinės etikos. 
..Kartaus tas politikavimas ir 
politikai varo mane į neviltį. 
Valandų valandas rimtais vei
dais jie kalba apie NATO, Eu
ropos Sąjungą, o man norisi 
leptelėti ką nors įžūlaus", sa
ke 27 metų diplomate dienraš
čiui „Lietuvos rytas". 

Prie ir sovietmečiu stovėjusio paminklo kovotoja:: s už Lietuvos laisvo, žuvusiems Zarasų kautynių metu Galčių 
kalvose Ntiotr Audronės Driskiuvienės 
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A.tA . 
JONUI ŠVARCUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai, mūsų mielai 
ilgametei draugei MALVINAI, dukteriai LAIMAI, 
sūnui RAMŪNUI ir jų šeimoms. Kartu liūdime. 

Aldona Drukteinienė 

Albertas ir Jūratė Drukteiniai 

Edmundas A. Drukteinis 

Algirdas ir Dana Gudaičiai 

A. t A. 
ALBINUI GELEŽIŪNUI 

Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškiame jo dukrai 
REGINAI BUTKIENEI ir anūkėms GITANAI ir 
INGAI su šeima. 

Laima ir Ričardas Damauskai 

Zarasų kautynių ir savanorių žūties 80-mecio minėjimas Daugailių kapinėse. Kairėje, šalia klebono Petro Bal 
taškos stovi Jonas Sidaravičius, 1919 m rugpjūčio 24 d žuvusio Jurgio Sidaravičiaus hroho Broniaus sūnus 
Nuotr Audronės Driskiuvienės • ^ 

LIETUVOS PARTIZANŲ ŠALPAI AUKOJO: 

$800 Griškai Julija ir Nelle. 
$250 prel. Jonas A. Kučingis (viso aukojo $350); 

Juozas Mikulis (viso aukojo $450). 
$200 Šmulkščiai Aldona ir Vincas (viso aukojo $1,150); 

Česnavičiai Algirdas ir Ramunė; Dundzila Antanas (viso 
aukojo $1,150); Griganavičiai Petras ir Danguole; 
Jurkūnai Jonas ir Vincenta; Karpius R.; Laucis 
Augustinas; Užgiriai Audronė ir Šarūnas; Zemeckas 
Helen E. 

$100 Bieliauskai V. J.; Rev. M. Kirkilas viso aukojo 
$1,100); Leskus Juozas; Nakai Romualdas ir Cristina: 
Stasiulis Konstancija; Sniegaičiai Petras ir Elena. 
Tumasonis Vida M. (viso aukojo $200 : Valaičiai 
Gintautas, Antanas; Valavičiai Antanas ir Viktorija; 
Vilučiai Matas ir Filomena; Urbaičiai Vincas ir Terese 
(viso aukojo $400); Umrasa Vitalis ir Modesta 

$50 Bernadišiai Vyras ir Justina; Bilenas R.; 
Damarkai K. ir A.; Jablonskis K. M. D.; Klosis W; 
Liaugaudas Eug.; Markevičiai Helena. Vita; Paškoniai 
A. S.; Rev. John Pakalniškis; Stankai K. V; Spukai P. 
E.; Spurgiai J. Rūta; Raugai, Balys M.; Radveniai E. N.; 
Tamaševičienė Jadvyga; Tiškevičius S.: Vaitys R. ir 
Aldona; Vilutienė M.; Žilionis C; Mikėnas Bronius; 
Grušai. 

$35 Jasaitis Elena, Ona; Jokūbaitis K. M. D. 
$30 Bagdonas Vanda C viso aukojo $270). 
$25 Bublienė S.; Cukuras J.; Jankūnai A. L.; Karsas 

Julius; Milaknis Balys; Mečkauskai T D.; Mackienė A.; 
Šilbajoriai F. M.; Trimakas Denis; Vidžiūnas Danutė; 
Uogintai A. D. 

$20BigelisR 
F D.;PetuskaJ.: 
J V;KolkoD. 

$15 Kunčienė R. 
$10 Gravrokas M D; Baranauskai E. G.; Balčiūnas: 

Janickas M. G.; Kalvaitis J. P.; Mickevičius G.; Tvarkūnas 
L., Tomas L. G., Vosylius A.; Underys B. 

$5-3 Bernotavičius, Urnežys. 
Lietuvos Partizanų Globos fondo v a l d y b a 

dėkoja aukotojams. Aukos nurašomos nuo Fed. 
Tas. Aukas siusti: LPG Fund, 2511 West 71 Street, 
Chicago, IL 60829. 

, Erlingis S, Jonaitis Vyt. R.; Lukauskai 
Rudaičiai T R.; Ugenskis C.; Žadeikiai 

=^ 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Būrelis ..Vaiko vartai i. 
mokslą" ruošia ..Raganų die
nos" pietus, kurie vyks sekma
dienį, spalio 31 d.. 12 vai. PLC 
didžiojoje salėje. Vieni iš pro
gramos atlikėjų bus jauni ta
lentingi vaikai - smuikininkė 
Žara Kisieliūtė ir pianistas 
Kęstutis Daugirdas. Visi kvie
čiami .-kaniai papietauti, pa
siklausyti programėles ir savo 
buvimu paremti apleistus Lie
tuvos vaikus 

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių kapų sklypų savi
ninkų draugijos metinis 
narių susir inkimas sekma
dienį, spalio 10 d.. 2 vai. p.p. 
vyks Gage Parko Fieldhouse 
auditorijoje, Čikagoje '55-tos 
ir Western gatvių sankryža). 
Visi. turintieji kapus ar kapų 
sklypus Šv. Kazimiero ka
pinėse, o taip pat ir kapinių 
reikalais besirūpinanti visuo
menė, kviečiama dalyvauti. 

Jonas Pabedinskas daly
vaus informaciniame pašne
kesyje apie investavimą besi
vystančiuose kraštuose Atei
ties savaitgalio metu šeštadie
nį, spalio 23 d. Pašnekesys 
vyks Ateitininkų namuose Le-
monte. Smulki Ateities savait
galio programa bus skelbiama 
spalio 16 d. „Drauge". 

Jadvyga ir J o n a s Kalnie
čiai, lietuviškos knygos ir kul
tūros rėmėjai, gyvenantys Bal-
timore, MD, Stasio Džiugo fon
dui, įsikūrusiame Raseinių 
viešojoje bibliotekoje, padova
nojo visą Lietuvių enciklopedi
jos ftrikiių. Jiems tarpininka
vo Jadvygos brolis Vytautas 
Aukštuolis ir jo žmona Nata iš 
Westmont, IL. Nata ir Vytau
tas Aukštuoliai jau daugelį 
metų yra nuolatiniai Lietuvių 
operos dalyviai. 

Ses. Margarita M. Barei
kaitė pasveikins seselių var
du ir kalbės Nekalto Prasidė
j i m o ^ . 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 vakarienė, 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. 

Dailininkė Daiva Karu-
žaitė vėl ėmėsi pieštuko ir 
teptuko. Jos darbų paroda ati
daroma šį penktadienį 7:30 
val.v. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje. Skambės muzi
ka, išraiškos šokį šoks Lina 
Bulovaitė. Daivos poeziją skai
tys Audre Budrytė, šalia daili
ninkes kūrybos bus eksponuo
jami ir jos mokinukų darbe
liai. 

Operos choras kviečia į 
Operos pokylį, kuris vyks 
lapkričio 20 d., šeštadienį, 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Pokylio pradžia - 6:30 
val.v. (kokteiliai); 7:30 val.v. -
programa, kurią atliks Operos, 
choras ir solistai; 8 val.v. — 
vakarienė, 11 val.v. - laimin
gųjų bilietų traukimas. Šo
kiams gros Algimanto Barniš-
kio orkestras. Bilietus galite 
užsisakyti, skambindami Jur
giui Vidžiūnui tel. 773-767-
5609. Nepamirškite grąžinti 
Operos bilietų šaknelių! Poky
lyje laukiami ir jauni, ir vyres
ni! 
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Pasaulio lietuviu centro renginių komiteto pirmininke Brone Nainiene 
:viduryje' su savo darbščiosiomis komiteto darbuotojomis Vilija Mar-
chertiene kairėje' ir Ale Karaliūniene. PLC renginių komitetas kasmet 
suruošia dešimtis renginiu, pakviečia šimtus svečių. Artimiausias komi
teto renginys - iškilmingi pietūs, kurių tikslas - surinkti lėšų Pal. J. 
Matulaičio misijos vargonams įsigyti. Pietus vyks šį sekmadienį 12 vai. 
PLC didžiojoje salėje Spalio 24 d. organizuojami dar vieni pietūs - Lie
tuvių televizijai paremti. 

Norite susirast i darbą ar
ba butą? Skaitykite „Drau
go" skelbimus! Prenumeruoki
te „Draugą"! Visi JAV gyve
nantys lietuviai, kurie dar nie
kada nebuvo užsisakę šio vie
nintelio užsienio lietuvių dien
raščio, laikraštį užsisakyti ga
li papiginta kaina. Metams -
tik 65 dol.! Ši nuolaida galios 
tik ribotą laiką, taigi skubėki
te' 

Čikagos mies to Vyresnių
j ų rūpybos skyrius vyres
niuosius Čikagos gyventojus 
kviečia pasiskiepyti nuo gripo 
ir plaučių uždegimo. Pasiskie
pyti bus galima visą spalio ir 
lapkričio mėnesį net 55 Čika
gos vietose. Skiepų išlaidas 
padengs Medicare draudimas, 
taigi Čikagos gyventojai, ku
riems 65-eri ar daugiau, pasis
kiepyti galės nemokamai, jei 
atsineš Medicare bei kitų 
draudimų korteles. Pasiskie
pyti bus galima: spalio 13 d. 
nuo 9 iki 3 vai.p.p. Southwest 
Senior Center (6117 S. Kedzie) 
ir 18th Ward (8145 S. Ked
zie); spalio 21 d. nuo 9 iki 1 
val.p.p. South Side Senior Ser
vice Organization (6012 S. Ar
cher); spal io 25 d. nuo 8:30 
iki 12:30 val.p.p. Southvvest 
Senior Center (6117 S. Ked
zie), spalio 28 d. nuo 9 iki 3 
val.p.p. St. Bede's (8300 S. 
Kostner), lapkrič io 10 d. nuo 
9 iki 3 val.p.p. Southvvest Se
nior Center (6117 S. Kedzie). 
Daugiau informacijos tel. 312-
744-4016. 

Po vasaros a tos togų Cice
ro apyl inkės LB valdyba vėl 
pradės savo darbą. Spalio 17 
d., tuoj po 11 vai. šv. Mišių, 
parapijos salėje rengiamas pir
mas rudeninis renginys - Ce
pelinų pietūs. Visus ciceriečius 
ir apylinkių lietuvius kviečia
me atvykti, skaniai pasivai
šinti ir maloniai praleisti po
pietę. Šio renginio pelnas bus 
skirtas parapijos reikalams. 

Atveskite s a v o vaikučius 
ir vaikaičius į „Pipirų ratelį"! 
Ratelyje dar liko vietos pirma
dieniais ir penktadieniais ma
žesniems vaikučiams (nuo 14 
mėnesių iki 2 1/2 metų). Ren
kamės Lemonte PLC nuo 9:30 
vai. r. iki 11:30 val.r. Kreipki
tės į Elytę Reklaitytę-Siecz-
kovvski tel. 708-403-7858. 

Kokia yra JAV lietuvių 
pagalba Lietuvos žmogui, 
kaip suburiamos įvairios jė
gos, kokios pagalbos dar vis 
reikia — šie klausimai bus 
nagrinėjami konferencijoje 
„Dovana Lietuvai", kuri įvyks 
lapkričio 5-7 d., Key Bridge 
Marriott viešbutyje, Arling-
tone. Virginijos valstijoje. No
rintys konferencijoje dalyvauti 
prašomi registruotis iš anksto 
atsiunčiant savo vardą, pavar
dę, adresą ir telefoną telefak
su 773-436-6909 arba elektro
niniu paštu: 

ajbudrys@ameritech.net; ar
ba skambinant telefonu 773-
284-6786. 

gH* ŽVAIGŽDUTĖ 
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Redaguoja J.Phčas* Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

Paskutiniai geros vasarėlės džiaugsmai! Piešė dail. J. Paukštienė 

ADVOKATAS 
GINTARAS P . ČEPČNAS 
6436 S.Pulaski Rd„ Chicago, n. 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

• Gražina Ercienė. Little 
N'eck. NY, atsiuntė $50. Jonas 
Kvietys, Dayton, OH, atsiuntė 
$20 Tai aukos palengvinti 
Lietuvos apleistų vaikų daha 
Jų vardu dėkojame aukotojams. 
„Lietuvos Našlaič ių globos" 
komitetas, 2711 West 71 st 
Street, Chicago, IL 60629 

• S t a s y s R a d a v i č i u s iš 
Kauno ieško sesers Gerdos 
Marijos Radavič iūtės , gyv. 
Los Angeles, CA. Kas žinote 
apie ją. rašykite: St. Rada
vičius, S a s n a u s k o g-vė 30, 
bt. 2. Kaunas 3005, Lietuva 
arba skambinkite tel. 011-370-
7-79-25-26. wa% 

• Gen. T. Daukanto J ū r ų 
š a u l i ų k u o p o s t r a d i c i n i s 
rudeninis pasilinksminimas 
rengiams š. m. spal io 9 d., 
šeštadienį Šaulių namuose. 
Svečiai bus pavaišinti šaltais 
užkandžiais, šilta vakariene, 
veiks gausus įvairiais gėrimais 
baras, bus vertingų dovanų 
laimėjimų paskirstymas. Šo
kiams gros smagus A. Bar-
niškio orkestras. P r a d ž i a 7 
vai. vakaro. Kviečiami šauliai, 
ramovėnai, birutininkės ir 
tautiečiai šiame jūrų šaulių 
pasilinksminime dalyvauti. 

• Ieškau S t a s i o Kazlaus
ko, gim. 1925 m., gyv. Kaune, 
Servitutų gatvėje. Jis 1948 m. 
išvyko i Vokietiją, 1952 m. buvo 
gautas la iškas , po to ryšys 
nutruko. Atsiliepkite, rašykite 
Irenai Rugienei , 5225 W. 24 
PL, Cicero , IL 60804 arba 
s k a m b i n k i t e t e l . 847-854-
2299. MM 

Advokatą* Jena* Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8.Kedsi« A venų* 
Chicago, IL 60619 
TeL 773-776-8700 

Ton free 24 hr. 986-776-6746 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 6 • . • . 

Seftad. 9 v.r iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4586W.6SStTMt 
Chkaffo, IL 808» 

(Skersai gafcrta nuo .Draugo") 
TmL 77S-H4-0100. 

TAat 66646M6J69, Leaaoat, IL 

r TRANSPAK 

Tol 1 771 KiK 10S0 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Moralė apima daug nerašy
tų dėsnių su savimi, su šeima 
ir visuomene, todėi moralė yra 
labai vertinga, bet ji gali būti 
tik aukštos kultūros žmonių 
savumas, žmonių, kurie savo 
laisvą valią sunaudoja geram. 

Kultūra neturi griežtos de
finicijos. Aš vadinu kultūrą — 
žmogaus kilnių gabumų pri
taikymą veiksmams, kurių už
davinys yra būvio ir savęs to
bulinimas. 

Tautybė man yra brangi 
kaip religija. Lietuvių tautos 
padėtis buvo ir dabar tebėra 
apverkt ina . Nuo 1795 metų. 
nuo paskutinio padalinimo, 
Lietuva vilko rusų jungą iki 
1918 metų. Dabar — vėl. Is
torijoje labai reti tokie įvykiai, 
kad priešas, okupavęs kraštą, 
gera valia pasitrauktų. Jis 
priklauso tik galingo ginklo ar 
juo paremto tvirto žodžio. 
Siekdami Lietuvos laisvės, 
mes turime ieškoti kelių, kad 
toksai žodis Lietuvos okupan
tams būtų tartas. 

J u o z a s Januškevičius, 
Mokslo daktaras, pedagogas 
P.S. Šios mintys autoriaus 

buvo parašytos, kai Lietuva 
dar tebebuvo rusų-komunistų 
okupuota. Dabar, kaip žinote, 
Lietuva yra laisva, bet dar 
sunkioje padėtvje. 

Red. 

Nudievintas žmogus visuo
met verčiamas ieškoti impulsų 
išoriniame pasaulyje. Vietoje 
Dievo jam duodami stabai. 
Dievas yra žmogaus išeina
mas taškas, keliavimo linija ir 
grįžimo punktas 

Dr. Domas Jasait is 

GALVOSŪKTU 
KONKURSAS 

Kitame „Tėvynės žvaigždu
tės" numeryje jau rasite kon
kursinių galvosūkių. Tie gal
vosūkiai bus vertinami taš
kais ir tęsis iki kitų metų pa
vasario. Norintieji konkurse 
dalyvauti, turi galvosūkių at
sakymus atsiųsti redaktoriaus 
adresu, kad būtų galima pa
tikrinti ir įvertinti. Konkur-
santų amžiaus riba 17 metų. 
Konkurso uždaviniai bus įvai
raus sunkumo. Vyresni galės 
spręsti sunkesnius, o jaunes
nieji — lengvesnius. Kadangi 
„Draugas" ne visur punktua
liai gaunamas, galvosūkių 
siuntimo terminas bus vienas 
mėnuo. Nuo galvosūkių pas
kelbimo už vieno mėnesio jau 
bus spausdinami atsakymai. 
Po atsakymų paskelbimo gau

ti taškai jau nebus užskai
tomi. Tad reikės atsakymus 
atsiųsti kiek galima anksčiau, 
kad neprarastumėte taškų. 
Kas daugiau taškų surinks, 
tas gaus didesnę premyą. Esa
me dėkingi Lietuvių fondui, 
kad paskyrė premijoms pini
gų. Kai kurie premijas gavę, 
sunaudoja geriems tikslams. 
Praeitų metų premijos gavėja 
Vaiva Bučmytė man parašė: 
s u t a r i a u per 'Saulutę' tapti 
Lietuvos našlaitės rėmėja 
(sponsor). Premijos beveik už
teko pirmo pusmečio mokes
čiui. Antro pusmečio pinigus 
teks užsidirbti". Gražu, kad 
mūsų jaunimas taip kilniai 
galvoja ir daro. 

Redaktor ius 

RUDENS PYRAGAS 

Kad rudens pyragas kiltų, 
Kepkite jį ne iš miltų! 
— O iš ko? 
Man taip atrodo: 
Rudmėsė paskolins puodą, 
Ten įklokit gelsvą lapą 
Ir įpilkit eglių kvapą, 
Jmaišykit miško uogų, 
Šaltą drėgną rūko sruogą, 
Virpesėlį sraigės rago... 
— Ar jau kepsime pyragą? 
Ne. 
Dar berkit girios tylą, — 
Tik nuo jos pyragas kyla. 
— Kur iškepti? 
Tarp bruknienojų... 
Taip ežiukai sugalvojo. 

Mokytoja 
Gražina Ragolevič ienė 

MANO NUOTYKIAI 
NIDOJE 
(Pabaiga) 

Aš bėgau ir bėgau, vis grei
čiau ir greičiau, iki netyčia 
mano koja užkliuvo už mažy
čio žolytės kupstelio. Staiga, 
aš aukštyn kojomis pradėjau 
ristis žemyn nuo kopos. 
Bumpt! Pasiekiau apačią. Visi 
paskui mane bėgo. Paklausė, 
ar aš nesusižeidžiau. Gerai, 
kad buvo smėlis, o ne cemen
tas ar asfaltas! 

Tada nubėgau prie vandens. 
Oi! Kaip ten buvo gražu! Nu
siaviau batus ir įbridau į van
denį. Nebuvo nei akmenų, nei 
kriauklių. Buvo labai minkš
tas smėlis. Aš pradėjau tašky
tis ir staiga mano brangiau
sias gintarinis žiedas dingo! 
Ieškojau ilgai, bet neradau. 
Atsisėdus ant kranto pradėjau 
verkti. Labai gerai, kad visi 
kiti kitur buvo nuėję. A* pa
galvojau apie Jūratę ir Kas
tytį ir jų gintarinę pilį: 

— Prašau, prašau grąžin
kite man žiedą! Prašau! — aš 

meldžiausi. 
Staiga labai didelė banga 

pakilo ir lūžo ant manęs. Tuo 
momentu aš pajutau, kad kaž
koks kietas daiktas užkrito 
ant mano galvos. Tai buvo žie
das! Aš labai apsidžiaugiau. 
Po to mes grįžome į mano dė
dės ir tetos namus. Viskas ki
tas buvo normalu. Aš niekada 
to įvykio nepamiršiu. Bet aš 
savo mamai ir tėtei niekada 
nepasakysiu, kas tą dieną at
sitiko. 

Joana Orentai tė , 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokinė 
(„Mūsų metai") 

MANO MINTYS 

Kai sėdu į mašiną važiuoti į 
mokyklą, aš galvojau, kaip bū
tų gera vėl atgal lipti į lovą. 
Tada galvoju, jei Julius bus 
pasiruošęs, ar man reikės 15 
minučių laukti. Normaliai tiek 
reikia laukti. Kai išvažiuojam 
iš jo namų, aš galvoju, ką da
rysiu po pamokų ir po skautų 
sueigos. Normaliai pas save ir 
pas kitus atvažiuoju. Tada aš 
pasimeldžiu, kad ponia Ma
rytė nebūtų tą dieną mokyk
loje. Kai ji yra, ji visada su
pyksta. Taip pat pagalvoju, jei 
pamokas padarysiu atidžiai, 
mokytojos bus laimingos. 

Pov i las Žukauskas , 
9 klasės mokinys, Čikagos 

lit. m-la 

RUDUO 

Po vasaros ateina ruduo. 
Rudens klimatas vidutinis: 
nei per šilta, nei per šalta. Ru
denį nuo medžių krenta'lapai 
ir ruošiasi žiemos pradžiai. 
Medžių spalvos būna žalios, 
oranžinės, geltonos ir rudos. 
Kai buvau maža, aš labai 
mėgdavau žaisti su lapais. Aš 
labai' mėgstu rudenį, nes 'jo 
sparvos labai gražios. Artėjant 
rudeniui, vėjai darosi stipres
ni. Prisimenu, vienais metais 
ruduo buvo blogas. Buvo daug 
lietaus, pūtė stiprūs vėjai, die
nos tamsios. Rudens mėne
siams priklauso: rugsėjo, spa
lio ir lapkričio mėnesiai. 

Aušra R. Bužėnai tė , 
7 kl. mokinė, 

Čikagos lit. m-la. 

PAGALVOKITE NR. 18 
ATSAKYMAI 

1. 1846 m. Vilniuje pasirodė 
pirmasis lietuviškas kalendo
rius. Jį paruošė Laurynas 
Ivinskis (1808-1881). Tai buvo 
pirmasis per iodin is leidinys; 
viso išėjo 22 kalendoriai, iš jų 
19 lotyniškomis raidėmis, o 3 
rusiškomis raidėmis (L. E. 9-
198 ir 199, Boston, 1956). 2. 
Generalinė suvienytų tautų 
o/ganizacijos asamblėja 1946 
m. pasmerkė genocidą, kaip 
nusikaltimą. 3. 1996.VTII.3 
Vilniuje aviacijos šventės pro
ga trijų kilometrų aukštyje 
buvo išskleista didžiaus ia 
pasau ly je vėl iava — tai Lie
tuvos trispalvė. Jos išmatavi
mai 212.28 kvadratinių metrų 
plotas. Jos svoris — 12 kg. Šį 
pasaulinį rekordą pasiekė du 
kauniečiai parašiutininkai. Iki 
šiol rekordas priklausė norve
gams. Lietuviai norvegų re
kordą viršijo 60 kv. m („Gim
tasis kraštas*" Nr. 17,1996). 4. 
Minkoma duona. 5. Žirkles. 6. 
Maža. 7. 1. Kelias, 2. dūmai, 
3. stalas, 4. saulė, 5. gaidys, 6C 
žmogus, 7. metai, 8. vanduo, 
9. grybas, 10. raktas. 8. Kam
baryje yra keturios katės. 

PAGALVOKITE NR. 19 

1. Kiek dabartinis jūrų lai
vynas turi kapitonų? 2. Kas 
JAV išrenka šaliai prezi
dentą? 3. Kuri Lietuvos ilgiau
sia upė, kuri yra tik Lietuvos 
valstybės teritorijoje? Atsiun
tė kun. dr. E. Gerul is . 4. 
Ėda sveikais, spjaudo pele
nais. 5. Ėjo ėjo ir vietos ne
turėjo. 6. (Kryžiažodis). Įrašy
kite darželio gėlių pavadini
mus. Sudarė X k lasės mo
k i n ė Ieva Vitavičiūtė iš Šė
tos, Kėdainių rajono. 7. Daug
taškių vietoje įrašykite raides. 
Iš pirmųjų raidžių, žemyn 
skaitant, turi susidaryti vieno 
Šekspyro veikalo pavadini
mas. Skersai: 1.... mokslas 
apie vandenis. 2. ... Garsus 
danų pasakų rašytojas. 3.... 
Aukščiausias Žemaitijos kal
nas. 4.... Žymus JAV preziden
tas. 5.... Žymus JAV išradėjas. 
6.... Žemaitijos apskrities 
miestas netoli Klaipėdos kraš
to. 7. ... Skraidantis vaikų 
žaislas. 8.... Lenkijos lietuvių 
telkinys, kuris turi daug nesu
sipratimų dėl lietuvio vysku-
po-poeto. 8. Ar dar yra užsili
kusių dinozaurų? 

SOKRATAS APife 
DRAUGUS 

Draugu vadinas daug kas, 
bet mažai tikrų draugų. 

Mažutį namą sau Sokratui 
statantis (sutikčiau net nu
mirti jo mirtim, jei man kas 
šlovę pažadėtų tokią po mir
ties!) Kažkoks smalsus praei
vis jį užkalbino: „Ar tau — to
kiam garsiam — šis namas ne 
per ankštas (mažas) bus?" 
„Tikriems draugams užteks 
čia vietos į valias!" 

Fedras 

— Sakyk, senuti, kodėl 
Riešelės vanduo skanus, o jū
ros toks sūrus? 

— O ašaros, Juozuli, ar ne 
sūrios? 

— Sūrios. Aš pat esu ne sykį 
to sūrymo lyžtelėjęs. 

— Tai gal, vaikeli, jūra yra 
žmonių ašarų ežeras? 

Leonardas Gutauskas 

1964 Bostone mirė poetas 
Faustas Kirša, gimęs 1891. 
11.25. 

1495 m. į Maskvą atvyko 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Aleksandro delegacija parvež
ti į žmonas didžiojo kuni
gaikščio Ivano III dukterį Ele
ną. 

1898 m. Kupiškyje gimė Jo
nas Černius, brigados genero
las, vadovavęs XX ministrų 
kabinetui. Mirė 1977.VII.3, 
Los Angeles mieste. 

LINKSMIAU 
Mama klausia: 
— Sigute, kur kiaurasamtis? 
— Išmečiau, — paaiškino 

mergaitė. 
— Kodėl? 
—'Juk jis kiauras! 

. t 
Tomui padovanojo papūgą.' 
Vieną vakarą mama sako: 
— Tomuk, negražu taip kal

bėti! 
— Bet, mamyte, čia kalba 

papūga! 

t 
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