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Kas pasirašys prieštaringas 
sutartis su „Williams”?

Vilnius, spalio 26 d. (BNS)
— Lietuvos derybininkų su 
JAV bendrove „Williams In
ternational” vadovas, mini
stras Sigitas Kaktys teigia, 
kad dar nenuspręsta, kas Lie
tuvos vyriausybės vardu pasi
rašys sutartis.

Antradieni išplatintame 
pranešime ministras paneigia 
dienraščio „Respublika” jam 
priskiriamus žodžius, kad su
tartis pasirašys užsienio rei
kalų ministras Algirdas Sau
dargas. „Šiuo metu sutarties 
pasirašymo klausimas yra at
viras. Kai bus suderinti šalių 
interesai, šį klausimą svarstys 
vyriausybė. Posėdyje bus pri
imtas nutarimas, kuriuo vie
nas ministrų bus įpareigotas 
pasirašyti sutartį su ‘Wil- 
liams’ ”, sakoma S. Kakčio 
pranešime. ,

Ministras pabrėžia, jog kol 
kas yra įgaliotas sutartis tik 
paruošti. Praėjusį penktadienį 
Lietuvos atstovai paruošė pa
sirašymui dvi — Akcininkų ir 
Valdymo — sutartis. Trečioji
— Investicijų sutartis, pasak 
S. Kakčio, turėtų būti pa
ruošta ne anksčiau trečia
dienio.

Premjeras ketina 
stabdyti sutarčių

pasirašymą
Įstatymai numato, kad vi

siems trijų sutarčių su JAV 
verslove projektams turi pri
tarti vyriausybė, net jeigu ne 
visos jos bus paruoštos pasi
rašymui. Tik tada būtų galima 
pasirašyti sutartis su „Wil- 
liams”. Tai planuojama pada
ryti Šį penktadienį.

Rolandas Paksas ketina 
neįtraukti į trečiadienio mi
nistrų kabineto darbotvarkę 
net penkiolika ministro S. 
Kakčio parengtų vyriausybės 
nutarimų projektų svarstymo.

Premjeras turi teisę spręsti, 
kokie klausimai bus svarstomi 
vyriausybės posėdyje.

Savo ruožtu, siekdamas 
užbėgti premjerui už akių, S. 
Kaktys, vadovaujantis dery
boms su „Williams”, pirmadie
nio vakarą surengė sutarties 
pasirašymui pritariančių mi
nistrų pasitarimą. Pasak „Res
publikos”, ministrai svarstė, 
kaip išvengti galimų premjero 
veiksmų.

Premjero atstovas spaudai 
Jonas Oekuolis sakė, kad Ro
landui Paksui nebuvo pra
nešta apie pasitarimą, tuo tar
pu S. Kaktyte žurnalistams

Seimo pirmininkas raginamas 
išvesti valstybę iš krizės

Vilnius, spalio 26 d. (BNS) 
— Centro sąjungos vadovas 
Romualdas Ozolas antradienį 
kreipėsi į Seimo pirmininką 
Vytautą Landsbergį, raginda
mas jį „pabudinti iš blogo sap
no” dėl „Mažeikių naftos” par
davimo JAV bendrovei, „Wil- 
liams International”.

Antradienį spaudos konfe
rencijoje Seimo pirmininko 
pavaduotojas R. Ozolas teigė, 
kad „įtampa dėl *Williams’ yra 
pasiekusi aukščiausią laips
nį”. Pasak centristų, „Wil- 
liams” vadovas John Bumgar
ner laiške Seimo pirmininkui 
„išsityčiojo iš jo” ir „toliau be 
kompromisų siekia milijardų 
iš Lietuvos”. Anot R. Ozolo, 
„šešėlinis premjeras kviečia jį 
remiančius ministrus neutra
lizuoti premjerą”, Užsienio 
ekonomikos žinovai spėja eko

tvirtino asmeniškai pranešęs 
premjerui apie būsimą posėdį.

Vyriausybė privalo 
svarstyti bet kurį

klausimą
Vyriausybės narių balsų 

dauguma į kabineto darbo
tvarkę gali būti įtrauktas bet 
koks klausimas, teigia buvęs 
vyriausybės kancleris Kęstu
tis Čilinskas.

Pasak jo, vyriausybė, kaip 
kolegialus organas, gali įpa
reigoti premjerą, nors premje
ras turi viršenybę prieš pa
vienius ministrus.

K. Čilinsko teigimu, papras
tai įvairūs klausimai į vyriau
sybės posėdžio darbotvarkę 
patenka per daugybę gran
džių. Galutinė tokia grandis 
yra vyriausybės kancleris, ku
ris teikia išvadas dėl darbo
tvarkės premjerui. Tačiau, 
pasak K. Čilinsko, dažnai 
ministrai prieš posėdį ar net 
jam prasidėjus siūlo įrašyti į 
darbotvarkę naują punktą.

Premjero Gedimino Vagno
riaus vyriausybės kancleriu 
dirbusio K. Čilinsko teigimu, 
kad klausimas būtų įtrauktas 
į ministro kabineto posėdžio 
darbotvarkę, pakanka papra
stos daugumos ministrų bal
sų.

„Vyriausybė yra operatyvi 
sprendžiamoji institucija, to
dėl nemanau, kad įmanoma, 
jog dėl procedūrinių nr biuro
kratinių kliūčių galėtų būti 
sužlugdytas valstybinės svar
bos klausimo sprendimas”, 
sakė K. Čilinskas.

Sutartys su „Williams” 
vėl atidedamos

Vyriausybės ir „Williams 
International” sutartys nebus 
pasirašytos spalio 29 dieną, 
kaip šalys buvo numačiusios, 
antradienį spaudos konferen
cijoje pranešė Sigitas Kaktys.

Pasak jo, pasirašymas ati
dedamas, nes vyriausybės na
riai fiziškai nespės apsvarstyti 
visus reikiamus dokumentus. 
Be to, prieš tris dienas iki su
tarčių pasirašymo turi būti 
sušauktas ,,Mažeikių naftos” 
valdybos posėdis bei sutvarky
ti dokumentai dėl -300 mln. 
litų vyriausybės paskolos 
,.Mažeikių naftai”.

S. Kaktys pabrėžė, kad dery
bos su ,,Williams” bus tęsia
mos, o apie sutarčių pasirašy
mo atidėjimą jau informuotas 
,,Williams International” pre
zidentas John Bumgarner, ku
ris penktadienį ketino atvykti 
į Lietuvą.

nomikos žlugimą.
Pasak centristų vado, „ne

ištveria netgi Banyčios hierar- 
chai ir kišasi į politiką, bandy
dami sugestijuoti vienokį ar 
kitokį politinį sprendimą”, 
„spaudžia tąrptautinės orga
nizacijos, grasindamos peržiū
rėti kreditavimą”.

Pasak R. Ozolo, situacijoje, 
kai „valstybė ant nemokumo 
slenksčio”, „vyriausybė yra 
visiškai destabilizuota”, o 
„visuomenė radikalizuojasi”, 
„neabejoja tik vienas žmogus 
Lietuvoje —' Vytautas Lands
bergis”.

„Atėjo laikas kreiptis tiesiai 
į Seimo pirmininką ir paragin
ti jį atsisakyti savo klaidingos 
politikos”, sakė R. Ozolas.

Jis ragino valdančiąją par
tiją ir jos vadovą apsispręsti 
dėl naujo konkurso paskelbi-

Nuotr.: Ministras pirmininkas Rolandas Paksas (kairėje), susitikęs su Pasaulio banko atstovais Lietuvoje, pa 
tarė svarbiausias Lietuvos finansines problemas, jų sprendimo galimybes. (Elta

Iškilo grėsmė Lietuvos 
ir Pasaulio banko sutartims

Vilnius, spalio 26 d. (Elta) 
— Tarptautiniam valiutos fon
dui (TVF) atsisakius pasira
šyti sutartį su Lietuvos vy
riausybe, gali kilti grėsmė ir 
Pasaulio banko sutarties pasi
rašymui.

„Nors teoriškai šie klausi
mai nėra siejami, tačiau prak
tiškai mes savo veiksmus deri
name”, pripažino Pasaulio 
banko atstovas Lietuvoje 
Mantas Nocius po susitikimo 
su premjeru Rolandu Paksu.

Lietuvos vyriausybė nori 
pasirašyti susitarimą su Pa
saulio banku dėl vadinamosios 
struktūrinio. sureguliavimo 
paskolos, kuri būtų naudoja
ma energetikos, „Sodros” ir 
kitų ūkio šakų problemoms 
spręsti.

Pasak premjero atstovo 
spaudai Jono Čekuolio, prem
jero pasiūlymu vykusiame su
sitikime su Pasaulio banko at
stovais buvo aptartos trys 
svarbiausios problemos, kurių 
neišsprendus, Lietuvą užgriū
tų nemaži finansiniai sunku
mai. Viena jų — indėlių'grą
žinimas, antra — nespren

Geriausios sąlygos sutartims su 
,Williams” buvo balandį

Vilnius, spalio 26 d. (BNS) 
— Lietuvos derybininkų su 
JAV bendrove „Williams In
ternational” vadovas, mini
stras Sigitas Kaktys mano, 
kad Lietuvos geriausios pozici
jos šiose derybose buvo ba
landžio viduryje, kai dery
boms vadovavo ūkio ministras 
Vincas Babilius.

Antradienį dienraštis „Lie
tuvos rytas” cituoja S. Kakčio 
žodžius, kad geriausia derybų 
nuostata buvo suformuota ba
landžio 15-ąją, kai ir reikėjo 
skubiai pasirengti pasirašyti 
sutartį su „Williams”. Po to 
apyvartinio kapitalo truku
mas padidėjo nuo 80 mln. iki 
100 mln. JAV dolerių, o ap-

mo, kuriame galėtų lygiomis 
teisėmis dalyvauti ir „Wil- 
lidms International”.

R. Ozolo teigimu, jis esąs 
„1000 procentų įsitikinęs, kad 
konkursas gali turėti tokias 
sąlygas, kurios Lietuvai vi
siškai nepavojingos”. Pasak jo, 
centristai yra įsitikinę, kad 
„Mažeikių naftos” privatizavi
mas gali duoti „maksimalią 
naudą ir dabar, ir rytoj”, todėl 
remia socialdemokratų siūlo
mą referendumo idėją.

„Šiuo atveju Seimo pirmi
ninkas, pakeisdamas savo 
poziciją, kurią remia dabar tik 
naktimis besirenkantys mini
strai, galėtų iš šio sapno pabu
dinti”, sakė centristų vadovas.

džiamos elektros ūkio proble
mos bei trečia — Lietuvos įsi
pareigojimai „Mažeikių naf
tai”.

Pasaulio banko žinovai 
teigė nereikalavę visiškai atsi
sakyti indėlių grąžinimo, ta
čiau siūlė ląikinai to atsisaky
ti. Kalbant apie energetiką, 
vyriausybės vadovui priminta, 
jog nesprendžiant elektros 
energijos problemų, jos taip 
pat sunkia našta užguls biu
džetą.

Pasaulio bankas taip pat 
pritarė TVF nuogąstavimams,

Naujoji sąjunga rengia žygį 
prieš „Williams”

Vilnius, spalio 26 d. (BNS) „Mažeikių naftos” privatizavi-
— Naujoji sąjunga ragina val
dančiąją daugumą „atsikvo
šėti” dėl sutarčių su „Williams 
International” ir jų pasira
šymo išvakąrėse rengia maršą 
per Lietuvą „Vilties karava
nas: ‘Williams’ — ne!”

Antradienį spaudos konfe
rencijoje Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų) vadovas, 
advokatas Artūras Paulaus
kas teigė-, kad derybų dėl

skritai įmonės finansinė pa
dėtis pablogėjo beveik dukart, 
teigia S. Kaktys.

Balandžio 15 dieną Lietuvos 
vyriausybės ir „Williams” at
stovai pasirašė protokolinį su
sitarimą, kurio pagrindu buvo 
ruošiamos įstatymų pataisos. 
Tada taip pat buvo nutarta 
siekti, kad sutartys dėl „Ma
žeikių naftos” akcijų pardavi
mo, investicijų bei naftos susi
vienijimo valdymo būtų pasi
rašytos iki gegužės vidurio.

Šie sprendimai buvo priimti 
po to, kai balandžio 12 d. Val
stybės gynimo taryba priėmė 
politinį sprendimą ir leido vy
riausybei derėtis su „'Mi
liams” dėl 66 proc. naftos susi
vienijimo „Mažeikių nafta” ak
cijų pardavimo. Iki tol „Wil- 
liams” buvo pažadėta 33 proc. 
„Mažeikių Naftos” akcijų.

Deryboms vadovavo Pra
monininkų konfederacijos į 
ministrų kabinetą deleguotas 
V. Babilius. Šį savaitgalį pra
monininkai viešame laiške pa
reiškė paramą premjerui Ro
landui Paksui ir pareikalavo 
sudaryti žinovų grupę, kuri 
išnagrinėtų sandėrio su .Avi
liams” pasekmes.

„Lietuvos rytas” rašo, kad 
ministras S. Kaktys, susi
pažinęs su visomis rengiamo
mis sutartimis ir kitais doku
mentais, sutvirtino savo nusi
teikimą susitarimų naudai.

kad valstybės paskolos „Ma
žeikių naftai” gali pagilinti fi
nansines problemas. Tačiau, 
pasak M. Nociaus, Pasaulio 
bankas nėra susipažinęs su 
sutarčių tekstais ir gali remtis 
tik žiniasklaidos pranešimais. 
„Jeigu finansiniai įsipareigo
jimai iš tiesų tokie, kaip rašo
ma spaudoje, tai dar labiau 
apsunkins biudžetą ir gali su
kelti naujų socialinių prob
lemų”, kalbėjo M. Nocius.

Pasaulio banko atstovų tei
gimu, Lietuvai būtina pasi
rašyti sutartį su TVF, nes ji 
taptų palankiu ženklu pasau
lio finansinėms rinkoms.

mo istorijoje esama pagrindo 
iškeRi baudžiamąją bylą dėį 
žalos valstybei padarymo. Jis 
neįvardijo, kokiems konkre
tiems asmenims ši byla galėtų 
būti keliama.

Pasdk A. Paulausko, NS 
siekia, kad valdančioji daugu
ma suprastų daranti „didelį 
nusikaltimą ir prabustų jų 
sąžinė".

Sutarčių su „Williams” pasi
rašymo išvakarėse, ketvirta
dienį, Naujoji sąjunga rengia 
autotransporto kolonos žygį iš 
Mažeikių į Vilnių.

Žygio metu visoje Lietuvoje 
socialliberalai kviečia sustab
dyti transporto priemones ir 
išreikšti protestą prieš „Ma
žeikių naftos” pardavimą vie
nos minutės trukmės garso 
signalais.

Prašyme, kuris įteiktas pre
zidentui, vyriausybei, derybų 
grupės vadovui ministrui Sigi
tui Kakčiui ir generaliniam 
prokurorui, socialliberalai rei
kalauja „nepasirašyti sutar
ties su ‘Williams’, jeigu visos 
atsakomybės už pasekmes 
neprisiims pats investuoto
jas”. NS taip pat reikalauja 
atšaukti visus susitarimus su 
„Williams”, priimtus įstaty
mus ir jų pataisas ir skelbti 
konkursą dėl „Mažeikių naf
tos” privatizavimo.

* Nepriklausomai nuo 
sutarties su „Williams”,
„Mažeikių naftai” reikia ma
žiausiai 75 mln. dolerių. Bū
tingės terminalui visiškai už
baigti trūksta 30 mln. dol. Dar 
45 mln. dol. apyvartinių lėšų 
įmonei reikia iš anksto apmo
kėti už naftą. Tokius skaičius 
„Mažeikių naftos” akcinės 
bendrovės vadovybė pateikė 
Seimo kancleriui Jurgiui Raz
mai. Tarp kitų kapitalo trūku
mo priežasčių įmonės vadovy
bė nurodo dar 136 mln. litų 
sumą, susidariusią dėl preten
zijų, gautų iš Būtingės termi
nalo statytojų, dėl prastovų,
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Kanada padės Lietuvai 
įsitvirtinti pasaulyje

Vilnius, spalio 26 d. (BNS) 
— Kanadoje viešintis prezi
dentas Valdas Adamkus už
sitikrino šios valstybės' pa
ramą Lietuvos siekiams tapti 
NATO nare.

Lietuvos ambasadorius Ka
nadoje Alfonsas Eidintas sakė, 
kad susitikime su V. Adamku
mi Kanados premjeras Jean 
Chretien užtikrino esąs NATO 
plėtros rėmėjas.

Lietuvos prezidentas ir Ka
nados premjeras apsvarstė 
dvišalius santykius, techninę 
Kanados paramą, Lietuvai sie
kiant narystės Pasaulio preky
bos organizacijoje (PPO), ben
dradarbiavimą gynybos sri
tyje.

V. Adamkus padėkojo už 
kanadiečių pagalbų, mokant 
Lietuvos karininkus kalbų, 
taikos palaikymo operacijų, 
taip pat paramą bendram Lie
tuvos ir Lenkijos batalionui 
LITPOLBAT.

Kanadoje jau stažavosi ar 
dar mokosi daugiau nei 50 
Krašto apsaugos ir Užsienio 
reikalų ministerijų pareigūnų.

Išreiškęs pageidavimą plėsti 
ekonominius ryšius, V. Adam

JAV gamtosaugininkai padės 
rūpintis Lietuvos upių vandenvala

Nuotr.: JAV Aplinkos apsaugos agentūros 5-ojo regiono vadovas Francis 
Lyons (kairėje) su Lietuvos aplinkos ministru Daniumi Lygiu po sutarties 
pasirašymo. (Elta-

Vilnius-Čikaga, spalio 25 
d. (Elta) — JAV Aplinkos ap
saugos agentūros Penktojo re
giono specialistai pagal Balti
jos jūros-Didžiųjų ežerų bend
radarbiavimo programą ren
giamiems Nemuno ir Šešupės 
upių baseinų vandenvalos ir 
kitokiems aplinkosauginiams 
projektams numato paskirti 
apie 5 mln. litų.

Panašius aplinkosauginius 
projektus amerikiečiai padės 
rengti ir Latvijoje, Estijoje bei 
Karaliaučiaus srityje.

Pagal kitą programą ameri
kiečiai padės įkurti regioninį 
karių aplinkos apsaugos mo
kymo centrą Nemenčinės 
karių tobulinimo centre. JAV 
gamtosaugos žinovai konsul
tuos savo kolegas lietuvius, 
kaip geriau panaudoti buvu
sias sovietines karines terito
rijas, išvalyti nuo dirvožemį
blogų skolų ir valdymo mokes
čio atidėjimų.

* „Deja, pirmiausia, ką 
teks padaryti sugrįžus —
priimti ministro pirmininko ir 
jo vyriausybės atsistatydini
mą”, pirmadienį spaudos kon
ferencijoje apgailestaudamas 
pareiškė Kanadoje viešintis 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. (Einu

kus paprašė į Lietuvą atsiųsti 
antrąją Kanados prekybos de
legaciją. Pirmą kartą tokia de
legacija lankėsi pernai lap
kritį. Tuomet Kanados versli
ninkai susitiko su Lietuvos 
bankininkais, verslo organiza
cijų atstovais, lankėsi Ignali
nos atominėje jėgainėje.

V. Adamkus taip pat iš
reiškė susidomėjimą Kanados 
pakrančių apsaugos patirtimi, 
nes, pasak ambasadoriaus A. 
Eidinto, transatlantiniai ry
šiai skatina ir neigiamus da
lykus — kontrabandą, nelega
lią migraciją.

Pirmadienį prezidentas dar 
susitiko su Kanados užsienio 
reikalų ir gynybos ministrais 
bei Bendruomenių rūmuose 
įkurta Draugystės su Balti
jos valstybėmis parlamentarų 
grupės nariais.

Pirmadienį prasidėjęs V. 
Adamkaus vizitas yra pirmas 
oficialus Lietuvos vadovo apsi
lankymas dvišalių santykių is
torijoje. Viešnagę pavadinęs 
„aukšto lygio”, ambasadorius 
A. Eidintas teigė, kad Kanada 
yra labai palanki Lietuvai.

užteršusių kenksmingų aplin
kai ir žmogaus sveikatai che
minių medžiagų.

Šie ir kiti tolesnio dvišalio 
bendradarbiavimo klausimai 
pirmadienį buvo aptarti aplin
kos ministro Daniaus Lygio 
susitikime su į Lietuvą atvy
kusiu JAV aplinkos apsaugos 
agentūros 5-ojo regiono admi
nistratoriumi Francis Lyons ir 
kitais aukštais šios agentūros 
pareigūnais.

F. Lyons — pirmasis šiemet 
pavasarį paskirtas, administ
ratorius po dabartinio Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus išėjimo. JAV Aplinkos 
apsaugos agentūros Vidurio 
vakarų 5-asis regionas, vado 
vaujant V. Adamkui, 1992 m. 
pasirašė sutartį su Lietuvos 
aplinkosaugos institucijomis 
dėl pagalbos Lietuvai aplinkos 
apsaugos srityje. Dabar ame
rikiečiai taip pat siūlo bendra
darbiauti informacijos valdy
mo, aplinkos kokybės užtikri
nimo klausimais.

KALENDORIUS
Spalio 27 d.: Frumentas. Gerkli

nis, liūtė. Ramojus, Tautrimė, Vin
centas (Vincas).

Spalio 28 d.: Šv. Simonas ir Ju
das (Tadasi, apaštalai; Alnionė, Gau
drimas, Vikis.
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SKAUTYBES
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

PASIKEITIMAI „SKAUTŲ AIDE
„Skautų aido” ilgametis 

techninis redaktorius ir pas
taruoju metu redaktorius v.s. 
Vladas Vijeikis šią vasarą iš
ėjo pensijon. Birželio mėn. 
„Skautų aidas” buvo paskuti
nė jo redaguota laida. „Skaur 
tų aidas” liko be redaktoriaus 
ir spaustuvės. Truko keli mė
nesiai kol buvo rasti asmenys 
sutikę įsipareigoti šiam svar
biam darbui, bet dabar „Skau
tų aido” tęstinumas vėl užtik
rintas. Džiugu pranešti, šio 
svarbaus Lietuvių Skautų 
sąjungai žurnalo tęstinumui 
įsipareigojusius asmenis:

redaktorė — v.s. Alė Nami- 
kienė;

techninė redaktorė — s. Re
nata Ramanauskaitė-Borucki; 

administratorė_ v.s. Albina
Ramanauskienė; 

spaustuvė — „Draugas”.
Dėl šių pasikeitimų jūsų na

muose dar nepasirodė rugsėjo 
mėn. „Skautų aidas”. Naujoje 
administracijoje „Skautų ai
das” išeis šešis kartus per me
tus (šeši numeriai). Netrukus

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
ARCHYVO VEIKLA

Lietuvių Skautų sąjungos 
Archyvas buvo įsteigtas 1981 
m. Jėzuitų name prie vienuo
lyno, Čikagoje, gavus v.s. A. 
Saulaičio turimą skautiškos 
veiklos medžiagą. 1990 metais 
archyvą perkėlėme į Pasaulio 
lietuvių centrą Lemonte. Čia 
savo lėšomis įrengėme patal
pas skautų institucijoms. Jas 
turi Čikagos skautų,-čių tun
tai, Vydūno fondas ir LSS Ar
chyvas. PLC mokame bendrą 
nuomą pagal užimamą plotą 
ir taip pat čia turime minimų 
vienetų sandėlius.

Archyvą nuo pradžios tvarkė 
to meto Pirmijos narys a.a. J. 
Paronis, o nuo 1990 m. dirba 
ir S. Miknaitis. Šioje LSS ka-> 
dencijąje prisidėjo A. Levanas 
ir dabar dirbame arti 8-12 vai. 
per savaitę. Archyvą finansuo
ja Lietuviškosios Skautybės 
fondas. Šiuo metu naudojamės 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
paskolintu kompiuteriu ir 
Brolijos bei LSS kopijavimo 
mašinomis. Išlaidas stengia
mės pritaikyti prie esamų iš
teklių, nors reikia mokėti nuo
mą, nuolatos pirkti tinkamas 
dėžes, viršelius, taisyti kopija
vimo mašinas ir yra daugelis 
kitų išlaidų.

Archyvo dokumentus rū
šiuojame metų tvarka pagal

Jūrų skautų ir skaučių buriavimo iškyloje brolis Viktoras Česas akylai stebi tolstančią Čikagos pakrantę

gausite jau naujos redakcijos 
paruoštą „Skautų aidą”.

Straipsniai ir nuotraukos 
„Skautų aidui” siunčiamos 
sesei Alei Namikienei, 580 E. 
Park Avenue, Elmhurst, IL 
60125. Skatinu visus vienetų 
vadovus apie savo vienetų 
veiklą informuoti sesę Alę. 
„Skautų aidas” yra svarbus 
skautiškas leidinys, siunčia
mas visiems registruotiems ir 
nario mokestį užsimokėju
siems LSS nariams.

Nuoširdžiai dėkoju sesėms 
Alei, Renatai ir Albinai, suti
kusioms įsipareigoti šiam at- 
sakomingam darbui. Naujoms 
pareigūnėms linkiu sėkmės ir 
ištvermės redaguojant ir ad
ministruojant „Skautų aidą”.

Broliui v.s. Vladui Vijeikiui 
nuoširdus skautiškas ačiū už 
ilgametį darbą ir rūpestį 
„Skautų aidui”. LSS vardu 
linkiu jam daug laimės, 
sėkmės ir sveikatos.

v.s. Birutė Banaitienė
LSŠ Tarybos pirmininkė

LSS, Broliją, Seseriją, A.S.S., 
periodinius skautų leidinius, 
knygas ir t.t. Nuo 1990 m. 
gauname vis daugiau archy
vinės medžiagos. Tačiau, joje 
yra nemažai spragų, nes dau
gelis buvusių kadencijų pa
reigūnų nėra pristatę namuo
se laikomos dokumentacijos. 
Archyve turime pilnus „Skau
tų aido” ir „Mūsų Vytis” kom
plektus, o pertekliumi dali
namės su Lietuvos skautais, 
bei kitomis institucijomis. Kai 
kuri skautiška spauda ir do
kumentai siekia skautų įstei
gimą Lietuvoje.

LSS Archyvo tikslas yra ap
saugoti sąjungos dokumentus, 
nes kitaip jie dingtų laiko 
užmarštyje privačiuose na
muose. Dėl to, prašome visus 
buvusius ir esamus skautų pa
reigūnus ir darbuotojus, ar jų 
šeimų narius, pranešti mums 
apie turimą skautišką medžia
gą. Galima ją siųsti ar prista
tyti: LITHUANIAN WORLD 
CENTER — LSS ARCHYVAS, 
14911 E. 127th St., Lemont, 
IL 60439.

Galite kreiptis telefonais: A. 
Levanas, 708-458-2340 ar S. 
Miknaitis, 630-985-1820. Lau
kiame Jūsų atsiliepimo.

S. Miknaitis 
LSS Archyvo vedėjas

Trečią rytą iš palapinių išlindusius dviratininkus,sveikino lietus. Kol vyresnieji aptaria kelionės planą, žygiui 
pasiruošusi Ulytė kantriai laukia —jos negąsdina nei lietus, nei duobėti miško keliukai.

„ ■ - - nustatom kokiais keliais rei-VIENO DVIRATININKO
ĮSPŪDŽIAI

„Academia 1999”
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

75 metų Jubiliejaus žygis Lietuvoje,
1999 m. rugpjūčio 14 - 22 d. 

diena: pirmadie- kas ten. Rodos nemažai iš jųTrečia
nis, rugp. 16 d. Observato
rija — Tauragnų ežeras

Atsikeliam lietaus pasitikti. 
Atrodo ši diena bus kitokia ne
gu pirmos dvi. Šaltoka, viskas 
šlapia, vėjas, nejauku. Malkos 
liko sausos, tai pusryčius ga
lėjom paruošti karštūs: košy
tės, sumuštinių. Pradedam 
prie šios dietos- priprasti. Pa
valgę, nuimam palapines ir 
ruošiamės kelionei, kuri bus 
trumpesnė, vos 30 km, bet be
veik ištisai per miškus važiuo
jant šunkeliais, žvyrkeliais ir 
panašiai.

Mūsų vyčiai atsisveikina ir 
pirmi išeiną tikėdamiesi pa
simatyti šį vakarą. Netrukus 
ir mes lipam į tą patį kalną 
nuo kurio vakarą prieš taip 
lengvai ir smagiai nusileidom. 
Tomas su Marium pasilieka 
baigti tvarkyti vietą. Susita
riam susitikti vakare prie 
Tauragnų ežero. Visi stebimės 
kaip ramiai Ulytė viską .per
neša. O jai ir šalta, ir šlapia’ 
nemažiau kaip ir mums suau- 
gėliams, o ji vis dėlto šypsosi 
ir tarška savo mums nesu
prantama kalba.

Lietus pila gerokai'. Šiaip ne 
taip pasiekiam kalvos'''(viršų. 
Kiek suabejoję, grįžtam prie 
observatorijos. Prikalbinam 
sargą mus įleisti. Pamatom 
įdomų muziejaus vidų. Ekspo
natai įvairių kalendorių, raši
nių, erdvių” fotografijų, pa
veikslų puošia sienas ir sta
lus. Įeinam į mažą teatro salę, 
kurios viduryje stovi paruoš
tas skaidrių prožektorius, ta
čiau nėra kam jį tvarkyti. Tai 
ką gi, imam patys ir tuoj su
sitvarkom. Ekrane matom fo
tografijas žinomų ir nematytų 
erdvių spektaklių, spėliojam

pažinėm. Baigę keliamės liftų 
į observatorijos bokštą kur su
silauktam ir kitų svečių. Lau
kia vėjas '—-jau kaukia aplink 
bokštą! Palydovas atidaro 
bokšto duris* per kurias žiūri 
teleskopas.''Visi prašom greit 
uždaryti! Įdųrriiai pasikalbam, 
ir leidžiamės'žemyn.

Pagaliau keliaujame link 
Tauragnų, ‘Kutiškius pasie
kiam apie pietus. Pasitaiko 
kavinė, tai mes ir nelaukiam. 
Lauke jau giedrėja, galvojam, 
kiek luktelėję čia, gal sulauk
sim gražesnio oro. Skaniai su- 
valgom naminės dešros su 
duona, sūrioj pomidorų, agur
kų ir pasigardžiuojame karšta 
kava! Prisiperkam dar geria
mo vandens ir kitko vakarie
nei, ir vėl judam. Lauke sutin
kam mūsų abu vyčius. Jie jau 
atžygiavę tiek pat, kiek mes 
dviračiais. Pakalbam ir visi 
leidžiamės tolyn.

Važiuodami dabar jau pri
prastais tarkų žvyrkeliais, 
pastebim, kad mūsų nauji 
nuonmti dviračiai jau gerokai 
nukentėjo. Vienam pedalai su
griuvo, kitam sėdynė susmu
ko, trečiam bėgiai jau nevei
kia, įvairios dalys genda ir t.t. 
Vis taisėm, kiek išmąnom ir 
nepaisant tokių kliūčių, stu
miamos pirmyn. Mūsų istori
kai aiškina, kad prie Induba- 
kių ežero turi būti riedulynas, 
tai nuo ledynų epochos užsi
likę atstumti, dideli akmenys. 
Sutinkam vąikų būrį ir klau
siam, ar jie žino kur tai būtų. 
Nurodo važiuoti pešine pa
krante ir rasime. Važiuojame 
takeliu, kuris netrukus pra
nyksta, ė ritulyno nė iš tolo 
nematyt. Grįžtam vėl į kaime
lį iri teiraujamės pas vyres
nius. Tie nurodo važiuoti kat
ro pakrante, Apsisukain ir 
grįžtam į antrą pusę. Vėl trau
kiam takeliais ir atsiduriam 
paskutinio ūkio kieme. Žino
ma, šuo labai narsiai mus su
tinka ir leidžia visam „svietui” 
žinoti, kad atvyko svečiai. Se
nukai nurodo lauką prie ežero 
ir sako, kad ten riedulynas. 
Paliekam viską ir einam jo 
ieškoti. Saulutė jau gražiai 
šviečia. Malonu pasivaikščioti. 
Pagaliau matom akmenų gal
vas kyšančiais iš žemės. Ne 
taip jau įspūdingai didelį tie 
akmenys, bet pasįtenkinam 
atradę tai ko ieškojom ir, 
džiaugiamės savo nuotykiais. 
Padėkoję, seneliams ir sąrgui 
Šuniukui, paliekam Induba- 
kius.

Ilgokai važiuojam žvyrkeliu, 
kol pasiekiam Tauragnus. Ten 
sutinkam brolius Tomą ir Ma
rių. Žiūrim, kad mūsų du Vy
čiai atkeliauja! Kiek užtrukę

kia į numatytą stovyklavietę 
važiuoti ir visi savomis prie
monėmis ten keliaujam. Sau
lėleidis nuostabus. Horizonte 
debesys dega geltonai, raudo
nai, o viršuje įvairiai mėlynuo
jantis dangus ir pirmos vaka
rinės žvaigždės. Surandam 
stovyklavietę ant aukšto kran
to prie Tauragnų ežero. Aikš
telė labai maža tai palapines 
statom kone vieną prie kitos, 
palikę vietos laužui. Broliai 
vyčiai ištempia virvę tarp me
džių, permeta plastikinę už
dangą ir po ja ruošia sau guo
lio vietą. Smarkūs vyriokai! 
j Na,,o ką gi šį vakarą valgy
sime? Gal košytės kam? Vėl 
šėmiam vandenį iš ežero ir 
pradedam jau įprastą tvarką. 
Košė bus kitokia. Dėsim žir
nių, svogūnų paspirgintų laši
nukų ir konservuotos mėsos. 
Tai jau rojus! Žinoma duona, 
dešrapi-aūnis, pomidorai ir 
ągurkai šalia. Tomas paruošia 
kavos savo puodelyje ir pasi
dalina su kitais „kavininkais”. 
„Mes vargstam vargelį ir galo 
nėra...” Skaniai pavalgę, pasi
kalbam, padainuojam ir skirs
tomės į palapines. Laukiam, 
kad rytojus būtų sausas, šil-

ĮSPŪDINGAI PRADĖJOM 1999-2000 
MĖTŲ VEIKLĄ

„Nerijos” tunto jūrų skautės 
ir „Lituąnicos” tunto jūrų 
skautai pradėjo naujus skau- 

i tiškus veiklos metus tradicine 
buriavimo iškyla. Čikagos 
miesto centre, Michigano eže
ro pakrantėje laukė devynių 
burlaivių entuziastingi kapito
nai. Arti šimtas jūrų skaučių 
ir skautų išplaukė smagiai iš
kylai.

Saulei., glostant maloniais 
spinduliais, ir palankiam vėjui 
pučiant, sesės ir broliai ištiesė 
bures ir pradėjo buriuoti. Kai 
kurie skautai ir skautės jau 
yra buriavę stovyklose ir iš
kylose, bet buvo ir jaunesnių, 
kurie buriavo tik pirmą kartą. 
Jau dešimtį mėtų kapitonas 
Klaudijus Pumputis dalyvauja 
šioje iškyloje. Šiais metais su 
broliu Pumpučiu plaukė beb

Čikagos jūrų skautų ir skaučių buriavimo iškyloje Michigano ežere. Iš k.: Laura Lapinskienė, Giedre Kazlaus
kaitė, Vitijh Paūliūtė, Aušra Pumputytė, Vidas Paulius ir kapitonas Viktoras Garbonkus.
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Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C 
DovVners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellovv: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 618t Avė. 
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

DR. PETRAS V.KISIEUUS
INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health,

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jQsė patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at California Avė. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

tas, malonus.
Rimantas Griškelis

(bus daugiau)

rai. Jaunieji bebrai nekantriai 
laukė perimti iš jo vairą ir 
tvarkyti bures. Udrytės plau
kė su „Varlės” ir „Vėtros” 
linksmais kapitonais R. Di- 
čium ir R. Kaziu. Sesės labai 
nenoromis grįžo į krantą, kai-, 
bedamos apie kitą tokią išky
lą.. Jūrų jaunės plaukė su vie
nu iš seniausių burlaivių Či
kagoje, „Fame”, o jūrų jauniai 
su broliu J. Butkum plaukė 
.Audros” laivu. Sesės jūrų 
skautės rimtai atliko uždavi
nius, kuriuos uždavė „Silkės” 
kapitonas Jurgis Anysas, 
„Baltijos” įgula — Vidas Pau
lius ir Viktoras Garbonkus ir 
„Cape Smagu” kapitonai Gin
taras Vaišnys ir Tadas Birutis. 
„Svajonės” kapitonas jūrų bu
dys, Šarūnas Brakauskas, 
perdavė burlaivį jūrų skautų

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA 

9055'S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hailern Avė.

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė: Sts 5*tr 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą

komandai.
Saulei leidžiantis sesės ir 

broliai sugrįžo į krantą pas 
ten jų jau laukiančius tėve
lius. Jūrų skaučių ir skautų 
vadovai ir vadovės pasiliko 
brolio Pumpučio laive gintarių 
ir budžių įžodžiam®.' Po įžo
džio naujais kaklaraiščiais 
džiaugėsi Vilija Kielienė, Zig
mas Mikužis ir Rimas Pet
rauskas. J.v.s. Antanas Leva
nas pravedė jurų skautininkų 
įžodį. Įžodžius pakartojo Dana 
Mikužienė, Danutė Navickas, 
Aldona Weir, Algis Jonušas, 
Viktoras Garbonkus ir Alek
sas Rimeika. Sesės ir broliai, 
davę įžodžius anksčiau, bet 
jūrų skautininkai" tradiciniai 
duoda priesaiką laive. Diena 
buvo pilna gražių įspūdžių. 
Naujieji veiklos metai pradėti! 
Šiais, tųetais pramatyta daug 
iškylų įr įdomių sueigų.

Sesė Vilytė



SUTARTINAI DIRBKIME 
LIETUVAI
VACLOVAS KLEIZA

Netrukus sueis dešimt me
tų, kai Lietuva atgavo savo 
nepriklausomybę. Per tą lai
kotarpį išgyvenome daug įvy
kių, matėme daug pasikeiti
mų, buvo džiaugsmo valandų, 
tačiau netrūko ir liūdesio mo
mentų. Apie pasikeitimus ir 
nuostabiai įvairią gyvenimo 
raid< Lietuvoje šiandien ne
kalbėsime, nes visi skaitome 
spaudą, klausome radijo, apsi
lankome tėvų žemėje ir žino
me to gyvenimo nuotaikas, 
vargus, nesklandumus bei pa
siekimus. Jei pažiūrėsime į 
save, į tą lietuvių tautos dalį, 
kuriai likimas lėmė gyventi 
šiame krašte, pamatysime, 
kad tas dešimtmetis mums 
didelių pasikeitimų neatnešė. 
Veikla judėjo įprasta tradicine* 
vaga, joje matėme tam tikrų 
pasimetimo žymių, ne visuo
met žinojome, kaip reaguoti į 
įvykius tėvynėje, tačiau iš es
mės gyvenome taip, kaip ir 
praeityje. Tiesa, Lietuvos lais
vinti jau nebereikėjo, tačiau 
jai mūsų pagalba bei dėmesys 
ir toliau buvo reikalingas. To
dėl gal plačiau išsiplėtė labda
ros darbai, atsirado įvairūs 
rėmimo fondai, labiau subruz- 
dome materialiai padėti Lie
tuvai atsistoti ant kojų.

Per tą laikotarpi mūsų orga
nizacijų veikloje ypatingų pa
sikeitimų nebuvo, išskyrus 
kelias išimtis. Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo komitetas, 
gerai supratęs, kad jo egzis
tencijos tikslas jau pasiektas, 
savo veiklą sėkmingai užbai
gė. Ateitininkų federacija sa
vo centrinę vadovybę iš JAV 
perkėlė į Lietuvą ir tolimesnę 
organizacijos veiklą patikėjo 
.Lietuvės jaunesniajai kartai. 
Saųjaros-Šviesos federacija ir 
I Laisvę fondas savo tradi
cines studijų dienas išplėtė ir 
į Lietuvą. Nors nepriklauso
mybės atgavimas ir neturėjo 
tiesioginės įtakos, tačiau šiais 
metais su malonumu džiau
giamės, kad mūsų du susivie
nijimai — Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje ir Lietuvių 
Katalikų susivienijimas — po 
ilgų metų eilės ir vėl tikrai 
susivienijo, susijungė. Ar tai 
nebūtų geras pavyzdys ir mū
sų dviem didiesiems fondams?

Kaip minėjau, tai buvo išim
tys. Kitoms mūsų organizaci
joms Lietuvos nepriklausomy
bė ypatingos įtakos neturėjo. 
Jos veikia ir toliau, ne viena 
jų silpnėjo ir silpnėja, mažė
jant narių skaičiui ar nebe
randant savo veiklai aiškaus 
tikslo. Dvi pagrindinės mūsų 
organizacijos — Lietuvių 
Bendruomenė bei Amerikos 
Lietuvių taryba — ir toliau iš

liko svarbiausiais mūsų veik
los ramsčiais.

JAV Lietuvių Bendruome
nės veikloje paskutinių kelių 
metų laikotarpyje išryškėjo 
ypatingas jos užsiangažavi
mas Lietuvai. Mes tą matome 
įsteigtos bendros Lietuvos Sei
mo ir JAV LB komisijos dar
buose, tą girdime LB vadovų 
pasisakymuose ir pareiški
muose, o vidinei LB veiklai 
yra skiriama mažesnis dėme
sys, ją paliekant paskirų žmo
nių iniciatyvai ir pasiaukoji
mui. Net ir neseniai įvykusios 
LB Tarybos sesijos nutarimai, 
paskelbti š.m. spalio 14 d. 
„Drauge” , atspindi tas nuotai
kas — rūpinimąsi Niurnbergo 
II tarptautiniu kongresu ir 
Grūto parku, bet visiškai ne
užsimenama apie mūsų rū
pesčius bei uždavinius čia, 
JAV-se.

Amerikos Lietuvių tarybos 
veikla paskutinio dešimtmečio 
laikotarpyje ypatingais laimė
jimais irgi nepasižymėjo. Ji 
ėjo įprasta vaga, daugiausia 
koncentravosi į Vašingtone 
esantį baltų centrą ir, kiek 
sąlygos bei sugebėjimai leido, 
toliau gynė Lietuvos interesus 
šio krašto sostinėje.

Su apgailestavimu tenka 
konstatuoti faktą, jog paskuti
niu metu ryšiai tarp JAV LB 
ir ALTo centrinių organų ne
buvo artimi, o dažnai jų ir vi
sai nebuvo, nes kai kurie or
ganizacijoms vadovaujantys 
asmenys tam nerodė jokio 
noro ir dėmesio. Antra vertus, 
paskirose vietovėse šios dvi 
organizacijos jau pajėgė atras
ti bendrą kalbą ir dirbti drau
ge. Nėra abejonės, jog santy
kių stoka tarp viršūnių ne
prisidėjo prie įtampų sumaži
nimo mūsų visuomenėje, nors, 
stebint jos reakcijas, mūsų 
visuomenės daugumai tų san
tykių buvimas ar nebuvimas 
per daug didelio skirtumo ne
sudarė. Tenka pripažinti, kad 
abi organizacijos mūsų visuo
menėje iš dalies yra praradu
sios tą pasitikėjimą ir pa
garbą, kuri joms buvo rodoma 
praeityje. Yra nuostabu, kad 
ta jaunoji karta, kuri prieš 20- 
30 metų labai kritiškai žiūrėjo 
į mūsų vyresniųjų darbus ir 
juos neigiamai vertino, nes, 
atseit, jie savo tarpe nepa
jėgia susitarti ir bendrai dirb
ti, šiandien, atsistojusi mūsų 
pagrindinių organizacijų prie
kyje, daro tas pačias klaidas 
ir nepajėgia vieni su. kitais 
atrasti bendrą kalbą. Kas sa
ko, kad istorija nesikartoja?

įdomus vienas reiškinys. 
Mūsų pagrindinės dvi orga
nizacijos savo struktūra iš

dalies atspindi Lietuvos Sei
mo sudėtį, kur viena dalis 
Seimo narių yra renkama tie- 
siogiu būdu, o kita dalis į jį 
ateina per savo partiją. Pas 
mus LB iš dalies atstovauja 
pirmajai grupei, o ALTas, su
darytas iš organizacijų atsto
vų, antrajai.

Nežinau, koks yra pagrindi
nis šio kongreso tikslas (ar tik 
tradicijos palaikymas?), nes to 
nesu pastebėjęs mūsų spau
doje. Tačiau spėju, kad svar
biausia šio kongreso paskirtis 
yra tolimesnė mūsų pagalba 
ir parama Lietuvai, darant 
įtaką šio krašto politiniams 
sluoksniams. Man atrodo, kad 
Romualdo Ozolo mintis, iš
reikšta Sąjūdžio metais, yra 
labai reikšminga ir šiandien:

„Svarbu, kad išeivija nepra
rastų savo misįjos Lietuvos 
atžvilgiu suvokimo. Išeiviai 
tikėjo ir tiki, kad jie gali ir 
turi mums padėti siekti lais
vės ir nepriklausomybės. Ta
čiau mūsų laisvėjimas gali su
kelti iliuzijų, kad jų misija at
likta. Taip, Lietuvos likimas 
sprendžiasi pačioje Lietuvoje. 
Tačiau ši vienintelė žemė, kur 
Lietuva gali būti, yra tokioje 
vietoje, kur jai ir toliau grės 
nuolatinis pavojus. Tegul mū
sų išeivija būna kupina šito 
jautimo ir noro saugoti, kiek 
pajėgs, šitą žemę netgi tada, 
kai ji taps nepriklausoma”.

Teisingai jis pastebėjo, kad 
Lietuvos likimas sprendžiasi 
pačioje Lietuvoje. Nors šian
dien mūsų rūpestis ir parama 
Lietuvai yra reikalinga, ta
čiau turime neužmiršti, kad 
Lietuvos užsienio politiką nu
stato ir nustatys pati Lietuva, 
o ne mes. įpratę okupaciniais 
metais kalbėti visos tautos 
vardu, kai kada dar ir šian
dien negalime to atsisakyti. 
Todėl turime įvertinti Lietu
vos vyriausybės užsienio poli
tikos ėjimus bei-spijendimus ir 
į juos tiesiogiai atsižvelgti. 
Tas nereiškia, jog negalime į 
juos reaguoti ir pareikšti savo 
nuomonės, bet tą turime dary
ti tokiu būdu ir tokiomis prie
monėmis, kurios nesudarytų 
neigiamo įvaizdžio ar neap
sunkintų vyriausybės veda
mos politikos. Tiesa, ne visuo
met ta politika mums gali būti 
aiški, suprantama ir priimti
na, ne visuomet galime su ja 
sutikti, bet išeiti į viešumą 
per spaudą ar kitaip, kur da
roma atviri priekaištai Lietu
vos vyriausybei bei jos dip
lomatams užsienio politikos 
srityje, kur padaromi atsa
kingų mūsų organizacijų at
stovų tokie pareiškimai, kaip 
„mūsų pagrindinis politinis 
tikslas yra sekti, kas darosi 
Vašingtone, kad Lietuva ne
taptų kokiu nors ‘bargaining 
chip’. Jei Baltieji rūmai ar 
Valstybės departamentas pra
dės galvoti apie šunybes, tai

mes norime sužinoti apie tai, 
kad galėtume atitinkamai rea
guoti" („Darbininkas”, 1999 m. 
spalio 8 d.), nei Lietuvai, nei 
mums nepadeda. Tai tik rodo 
mūsų politinį neišprusimą ir 
neatsakomingumą.

Kongreso rengėjai mano 
pranešimui davė užvadinimą 
„Sutartinai dirbkime Lietu
vai”. Tai kilnus ir gražus šū
kis, kuriam turbūt niekas ne
sipriešins. Tačiau jame yra 
viena problema: žodis „sutar
tinai”. Jis pas mus dažnai turi 
savotišką reikšmę — dirbsime 
sutartinai, bet aš vadovausiu. 
O vis tik žodis „sutartinai” sa
vo esme turi kitokią reikšmę. 
Tai darbas bendram labui, vi
siems išlyginus nuomonių 
skirtumus, suderinus veiks
mus ir, svarbiausia, pažabojus 
savąjį „aš”, kuris labai dažnai 
yra didžiausias mūsų bendros 
veiklos priešas ir kliūtis. Kai 
kas galvoja, jog tai reiškia tik 
vieną organizaciją, vieną va
dovybę. Manau, jog praeities 
patirtis yra parodžiusi, kad 
gali būti ir kelios organizaci
jos ar grupės, kurios sėkmin
gai dirba tą patį darbą sutar
tinai. Nebūtina visus pajungti 
po vienu jungu. Kaip yra 
daug kelių į Romą, taip yra 
daug kelių į Vašingtoną. De
mokratinėje visuomenėje 
kiekvienas laisvai pasirenka 
savo kelią, tačiau svarbiausia, 
kad visi būtume susitarę dėl 
kelionės plano, tikslo ir apim
ties. Man visuomet prisimena 
a.a. prof. Vytauto Vardžio 
mestas šūkis: „Vienybė įvairu
me”. Tai reikalauja savotiškos 
disciplinos ir atsisakymo savo 
asmeniškų interesų bendram 
labui, šiuo atveju — Lietuvos 
naudai.

Ar tai įmanoma? Ar tam 
esame pribrendę? Ar to nori
me? Ar to nori iš mūsų Lietu
va? Tai klausimai, kuriems 
atsakymo neturiu ir nebandy
siu jo šiandien ieškoti. Užuot 
to norėčiau pasvajoti.

Lygiai prieš metus laiko 
JAV LB suruoštoje konferen
cijoje Clevelande, o po to 
ALTo suvažiavime Čikagoje, 
kėliau mintį, kad, Lietuvai at
gavus nepriklausomybę ir pa
sikeitus sąlygoms, šimtmetį 
užbaigtume šių metų rudenį 
plačiu visų Amerikos lietuvių 
kongresu, kuriame realiai pa
žiūrėtume į dabartį, į mūsų 
santykius su laisva Lietuva ir 
bandytume nutiesti gaires to
limesnei egzistencijai šiame 
krašte. Siūliau, kad toks 
kongresas būtų ruošiamas vi
sų bendromis- pastangomis, 
svarstomi klausimai būtų iš 
anksto studijuojami, įtraukus 
į šį darbą visas kartas, ir 
kongrese pateikiamos išvados 
bei siūlymai. Nors visur to
kiam užmojui pritarimas bu
vo, tačiau, kaip visi žinot, jam 
tinkamos eigos nebuvo duota,

nes mano pagrindinė mintis 
buvo, jog toks kongresas turi 
būti ruošiamas visų bendro
mis jėgomis. Deja, ligi to lygio 
dar nespėjome priaugti. Sis 
kongresas, būkime atviri, 
nors ir turi skambų vardą, 
nėra visų Amerikos lietuvių 
kongresas, nes nematome 
daug veidų ir vardų, kurie čia 
turėtų būti, ir neieškome atsa
kymo į daugęlį mūsų gyveni
mo klausimų, kurie tokio at
sakymo reikalauja. Antra ver
tus, tenka padaryti pastabą ir 
šio kongreso rengėjams — to
kie svarbūs renginiai turi būti 
gerai išmąstyti ir jiems pra
dedama ruoštis ne porą mė
nesių, bet bent metus prieš jų 
pradžią. Savo svajonės dar 
neatsisakiau ir norėčiau, kad 
su tokiu visuotiniu kongresu 
ateinančių metų rudenį Ame
rikos lietuviai įžengtų į nau
jąjį šimtmetį.

Svajokime toliau. Kalbėjome 
apie sutartinį darbą. Ar ne
būtų prasminga, jei visos mū
sų organizacijos ir grupės, ku
rios nuolat varsto Vašingtono 
duris, reguliariai susitiktų ir 
įvertintų esamą padėtį bei ap
tartų bendrus darbus, kad 
vieni su kitais nesikryžiuotų? 
Lietuviai mėgsta posėdžiauti, 
todėl dar porą posėdžių per 
metus bendram labui nebūtų 
per sunku nei ALTui, nei LB, 
nei kitoms, Lietuvos reikalais 
besirūpinančioms, grupėms.

Tinkamai įvertinti esamą 
padėtį ir numatyti ateities 
galimybes neužtenka būti iš
rinktai ar išrinktam į organi
zacijos valdybą. Pareigos va
dovybėje savaime atima daug 
laiko ir vadovaujantys asme
nys ne visuomet yra pajėgūs 
ar turi neišsemiamos išmin
ties šaltinius visus klausimus 
bei problemas tinkamai iš
spręsti. Panašiai yra ir su 
mūsų įsipareigojimais rūpin
tis Lietuvos reikalais šio kraš
to sostinėje. Turime savo tar
pe daug patyrusių ir gabių 
akademikų politologų bei isto
rikų, kurių talentais bei ži
niomis nepakankamai pasi
naudojame. Ar negalėtume iš 
jų tarpo sudaryti patariamąją 
grupę, kuri, stebėdama šio 
krašto politinį peizažą ir gi
liau suvokdama ateities gali
mybes, galėtų būti tuo pata
riamuoju organu — „think 
tank” — tiek mūsų organizaci
joms, tiek gal ir Užsienio rei
kalų ministerijai bei mūsų di
plomatinei tarnybai, jei jos to 
pageidautų? Kiek žinau, 
anksčiau buvęs ambasadorius 
dr. Alfonsas Eidintas kažką 
panašaus organizavo prie mū
sų ambasados Vašingtone. Ar 
ši grupė šiuo metu egzistuoja, 
nežinau. Bet juk svajotojai ne 
visuomet viską žino.

Baigiant leiskite pasidalinti 
dar viena svajone.

Nukelta į 5 psl.

Danutė Bindokienė

Kada vaikas praranda 
teisę į vaikystę?

Tai jau beveik kasdienybė: 
žinia, kad vėl jaunametis, gal 
reikėtų sakyti — mažametis 
— vaikas ar vaikų pulkelis 
įvykdė baisų smurto veiksmą. 
Po to pasipila rankų grąžy- 
mas: Kaip Šio krašto teisėtvar
ka turėtų bausti tokius nusi
kaltėlius: ar taikyti jiems su
augusiųjų bausmes, ar laikyti 
juos vaikais, parodyti gailes
tingumą? Kada vaikas praran
da teisę į vaikystę?

Keturiasdešimt valstijų ne
seniai pakeitė savo įstatymus 
ir leidžia jaunesnio amžiaus 
vaikus bausti pagal suaugu
siųjų kodeksą. Vis tik toks vai
kas, uždarytas į kalėjimą net 
ir už didelį nusikaltimą, iš jo 
išleidžiamas, sulaukęs 21 me
tų. Ką jis išsineš, išeidamas į 
laisvę? Ar kalėjimas tinkama 
mokykla vaikui pačiais opiau
siais vaikystės metais? Ką jis 
iš užkietėjusių kriminalistų 
bus išmokęs apie žmonišku
mą, pilietiškumą? Jeigu vai
kas bus kalinamas kartu su 
suaugusiais, ar jis visiškai ne
praras paskutinius žmogiš
kumo trupinius, ar nebus prie
vartaujamas, skriaudžiamas?

Tai tik šios problemos led
kalnio viršūnė, vėl pavojingai 
plūduriuojanti teisėtvarkos 
kelyje, kai Michigan valstijoje 
sprendžiama, kaip pasielgti su 
žmogžudžiu, kuriam buvo tik 
vienuolika, kai mirtinai nušo
vė žmogų. Kaip ilgainiui bus 
išspręstas to berniuko li
kimas, yra tik laikinas proble
mos pastūmimas į šalį — ji 
nepranyks, nes vengiama pa
žvelgti į pagrindines prie
žastis, kurios iš vaikų pavagia 
vaikystę.

Tai nėra vien Amerikos pro
blema — vis dažniau ir iš Eu
ropos pasigirsta pranešimai 
apie šiurpius jaunamečių nu
sikaltimus. Kas atsitiko su 
mūsų laikų vaikais, kad jie 
prarado žmogiškumo, atsako
mybės prieš artimą — ir prieš 
Dievą — jausmą? Kas atsiti
ko, kad vis jaunesnių ir jau
nesnių vaikų dvasia pasiden
gia tokiu storu nejautrumo, 
abejingumo, pykčio ir keršto 
sluoksniu, pro kurį ilgainiui 
negali prasiskverbti joks žmo
niškumo spindulys?

Atsakymų nereikėtų toli 
ieškoti, jeigu drįstume atverti 
akis ir apsidairyti. Šiandie
ninė kasdienybė pulsuoja ma
terializmu ir „savojo aš svar
ba”, ieškant tik pasitenkini
mo, nepaisant atsakomybės, 
kurią turi jausti kiekvienas 
asmuo — visų pirma suaugęs 
(tėvas, motina, mokytojas, vi

suomenės atstovas, pramogų 
kūrėjas, o taip pat dvasininki
ja). Šiuo metu neatrodo, kad 
suaugusieji savo darbą atlieka 
arba į savo įsipareigojimus 
žiūri su deramu rimtumu.

Daugelio nuomone, vaikų 
paklydimams bei nusikalti
mą, k įtakos nedaro pornogra
fija, inuz.ka, kuri propaguoja 
smurtą, neapykantą, priešišką 
nusistatymą Dievo, valstybės, 
žmoniškumo įstatymams, 
įvairios pramogos, ypač televi
zija ir filmai, prikimšti perne
lyg gausių žiaurumų; o pa
staruoju metu *— ir kompiute
riai, arba, geriau sakant, in
ternetas, kurio pagalba gali
ma prisirinkti ne tik svarbios 
ir reikalingos informacijos, bet 
taip pat įklimpti į tokias do
rovinio dumblo klampynes, iš 
kurių jau sunku beišbristi. 
Jeigu kas išdrįsta viešai tokiai 
nuomonei prieštarauti, apšau
kiamas neišmanėliu, atsili
kėliu ir dar kitaip.

Dėl šventos ramybės, saky
kime, kad tikrai šiandieninė 
„smagumų kultūra” nepalieka 
savo purvinų pėdsakų vaiko 
sieloje. Taip pat sakykime, 
kad „šaunamieji ginklai nieko 
nežudo, žmonės žudo” kaip 
dabar papūgiškai kartoja 
ginklų gamintojai. Tai kodėl 
vaikas, pasigriebęs neatsar
giai padėtą ginklą, sumaišo 
kompiuterinį ar matytą tele
vizijoje žaidimą su tikrove ir 
ištaško nekaltų draugų būrį? 
Kodėl mažos mergaitės, kaip 
sakydavo močiutės, „dar iš 
rėčio neišlipusios”, vaikščioja 
išsidažiusios ir apsirengusios 
taip, kad ir prostitutės rau
donuotų? Kur tų vaikų tėvai, 
auklėtojai, mokytojai?riC

Dabar reklamomis kalama, 
kad tik visiškas neišprusėlis 
neturi kompiuterio, nesinau
doja interneto paslaugomis. 
Kompiuterių manija yra už
sikrėtusi ir Lietuva — kiekvie
na mokykla, nepaisant, kad 
vaikai nemoka skaityti ir 
rašyti, turi būti aprūpinta 
kompiuteriais, kiekvienas biu
rokratas, nepaisant, kad neat
lieka savo pareigų, ant ra
šomojo stalo turi turėti visas 
naujausias elektroninės tech
nologijos priemones. Tai labai 
puiku, besibaigiant antrajam 
tūkstantmečiui. Tik ar,'užuot 
mokslo šviesos, tie kompiute
rio ekranai nepaskandins ir 
mūsų tautos vaikus tam
sybėse? Lietuva taip stengiasi 
pasivyti vakariečius, kad, de
ja, netrukus pasivys, o gal ir 
pralenks, juos ir vaikų nusi
kaltimais. Ši kryptis jau dabar 
darosi vis ryškesnė.

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU
Tęsinys ZIGMAS ZINKEVIČIUS

Nr.48

„A. Saudargas priminė, kad partijos pasitikėjimą yra 
išlaikęs ir Z. Zinkevčius” („Lietuvos aidas”, 1998.- 
04.15).

Ir iš paties Saudargo pasisakymų tikro vaizdo susi
daryti neįmanoma. Vienu metu jis net buvo linkęs 
pats tapti švietimo ir mokslo ministru.

Visuomenės reakcija į mano atsistatydinimą buvo 
gan stipri. Pateikiu tik kelias laikraščių citatas iš dau
gelio panašių:

„Šį kartą ministro atsistatydinimas buvo lyg perkū
nas iš giedro dangaus” (Vilmantas Pauliukevičius, 
„Voruta”, 1998 m. Nr. 15; tokias ir panašias frazes ra
dau ne viename laikraštyje, atstatydinimas dažnai va
dintas susidorojimu).

„Ministrė Andrikienė, regis, neteko posto dėl to, kad 
Lietuvoje dar negalioja nekaltumo prezumpcija, o dėl 
ko atleistas ministras Zinkevičius, sunku nei suprasti” 
(„Lietuvos aidas”, 1998.03.28).

„Kai kurie paskutiniai įvykiai Lietuvoje tiesiog su
glumino žmones — kataliko akademiko Zigmo Zinke
vičiaus atleidimas iš švietimo ir mokslo ministro pa
reigų...” („Žiburys”, Anykščiai, 1998 m. Nr. 3).

A- Galdikas rengė sveikatos apsaugos reformą, V. 
Žiemelis — vidaus reikalų sistemos pertvarkymą, Z. 
Zinkevičius atėjo į Švietimo ir mokslo ministeriją su

aišk.a švietimo sistemos pertvarkymo vizįja. Ir vi
siems jiems teko pasitraukti” (Arūnas Eigirdas, „Die
novidis”, 1998. m. Nr. 22).

„Tai buvo tolygu spjūviui į veidą, o visam Lietuvos 
švietimui — dūris į nugarą”, — rašė grupė krikdemų 
delegatų, atvykusių iš visos Lietuvos į LKDP tarybos 
posėdį laiške Prezidentienei (prašė perduoti Preziden
tui, nes jo kanceliarija nepasitiki), laiško kopiją radau 
savoje pašto dėžutėje 05.16.

Laiškų, kuriuose buvo piktinamasi dėl mano atsista
tydinimo ir dėkojama man už atliktą darbą, gavau 
daug. Taip pat gavau visą glėbį nuorašų tų protesto 
raštų, kurie buvo atskirų žmonių ir organizacijų 
siunčiami į Prezidentūrą, į kitas aukštas institucijas. 
Vieną kitą iš tų raštų mačiau paskelbtą spaudoje. Kad 
mano pažiūros į jaunimo auklėjimą ir švietimą buvo 
populiarios ir jas palaikė didžioji mūsų elitinės visuo
menės dalis, rodo projekto „Kas yra kas Lietuvoje” da
lyviai, t.y. tie, kurie patys jau yra rekomenduoti kaip 
iškiliausi Lietuvos visuomenės atstovai, išrinkę mane 
1997/1998 metų žmogumi švietimo ir mokslo srityje 
(gavau 178 balus, mano pagrindinis kritikas Darius 
Kuolys tegavo 39, Meilė Lukšienė — 41 balą).

Skaudžiai reagavo krikščionys demokratai. Du Sei
mo LKDP frakcijos nariai, Ignacas Uždavinys ir Pet
ras Gražulis, laikinai sustabdė savo darbą frakcijoje, 
kol bus išaiškinta, kas iš LKDP vadovų prisidėjo prie 
mano atsistatydinimo. Kazimieras Kryževičius dėl tos

pačios priežasties atsisakė būti LKDP valdybos nariu. 
Taigi partijos skilimas tikrai pagilėjo.

LKDP taryba gegužės 16 d. posėdyje nepritarė Jau
nesniųjų” siūlymui pašalinti iš partijos Uždavinį, o 
Gražuliui pareikšti papeikimą. Maža to, tame pačiame 
posėdyje buvo pareikalauta įvertinti Palubinsko elgesį 
(jis, be to, kitų rankomis skleidė dezinformaciją JAV 
lietuvių spaudoje) ir nubausti jį pašalinant iš LKDP 
valdybos, kadangi 27 Tarybos nariai raštiškai reikala
vo šalinti ne tik Palubinską, bet dar aštuonis Valdybos 
narius (Jaunesniuosius”), tai posėdžiui pirmininkavęs 
Vytautas Bogušis, pajutęs grėsmę savo postui, staiga 
Tarybos darbą „užbaigė” užtraukdamas Lietuvos him
ną!

LKDP „veiklos” rezultatas: iš krikščionių demokratų 
įtakos išslydo visi trys pagrindiniai Lietuvos jaunimo 
auklėjimo ir švietimo svertai, būtent, Švietimo ir 
mokslo ministerija (į labai svarbų bendrojo lavinimo 
viceministro postą Jaunesnieji” vis tiek atkakliai bru
ka tik su ateizmu susijusius kosmopolitus!), Seimo 
'•ultūros, švietimo ir mokslo komitetas (jame įsivieš
patavo Žibartas Jackūnas, talkinamas krikdemo Ari
manto Raškinio) ir Prezidentūra (Prezidento patarėju 
tapo Darius Kuolys). Prisimintini pranašiški Algirdo 
Patacko žodžiai: „Prieš krikščionių demokratų, tiks
liau, prieš jų turėtą švietimo ministro postą buvo įvyk
dytas sąmokslas, kurio gijos veda visų pirma į prezi
dentūrą, tiksliau — „Santaros-Šviesos” ideologiją... 
Lietuvos švietimui vadovaus atviros Lietuvos fondai,

polonofiliški personažai ir kovos su etnocentrizmu eks
pertai” (Apžvalga”, 1998 m. Nr. 20). Visi strateginiai 
auklėjimo-švietimo postai „moderniųjų” kosmopolitu 
buvo užimti ne be LKDP pagalbos. Pabaiga.

Šie trys Lietuvos kaimo vaikučiai, maloniai praleidę vSSai-os 
dienas tėviškes laukuose, galbūt nesirūpina mdkyklonns, moks
lu, savo ateitimi, bet kiekvienam lietuviui visa tai rupi, ko
kios bus Lietuvos mokyklos, tokia ir lietuvių tautos ateitis. 
Nuotr. A. Čepėno
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BALTIJOS KELIUI LAISVĘ
REGINA ŽUKIENĖ

Prieš dešimtį metų — 1989 
m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis, Latvi
jos ir Estijos Liaudies frontai 
pakvietė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos gyventojus į Baltijos 
kelio akciją, kad visi, sustoję 
petys į petį, kelyje, jungian
čiame sostines: Vilnių, Rygą 
ir Taliną, susikabinę ranko
mis į gyvą grandinę, parodytų 
pasauliui visų Baltijos kraštų 
vienybę, vieningą laisvės ir 
nepriklausomybės siekį.

Žmonės karštai atsiliepė į šį 
kvietimą. Akcijos išvakarėse 
Vilniuje Kalnų parke įvyko 
didžiulis 40,000 žmonių susi
būrimas, vieningai pasmerk
damas prieš 50 metų Molotovo 
ir Ribbentropo pasirašytą Hit
lerio ir Stalino paktą, kuriuo 
fašistinė Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga pasidalino Europą, 
nuspręsdamos pavergti mažą
sias tautas, paktą, dėl kurio 
Lietuva, Latvija ir Estija ne
teko savo nepriklausomybės.

Kalbėjęs susibūrime, Sąjū
džio Seimo tarybos pirminin
kas prof. Vytautas Landsber
gis sakė: „Turime būti lais
vi... Norime būti blaivūs, tei
singi, darbštūs — norime bū
ti kitokie, verti nepriklauso
mybės... Ir mūsų bendro sieki
mo įvardinimas tebūnie lais
vė...”.

Dalyvavusieji Baltijos kelyje 
niekada nepamiršime to gra
žios vasaros pavakario. Visais 
Lietuvos keliais, gatvėmis pa
sipuošę. žmonės skubėjo į nu
matytas atskiriems miestams, 
rąjonams Baltijos kelio atkar
pas. Keliai buvo užtvindyti 
mašinų sriauto. Iš ryto akcijos 
organizatoriams per radiją 
pranešus, kad reikia gėlių,
kurias ..numatoma iš lėktuvų

fc t s tu
barstyti virš Baltijos kelio, ne
šini gėlėmis skubėjome prie 
Sąjūdžio būstinės. Čia, Gedi
mino ir Vrublevskio gatvių 
kampe, augo didžiulė žydin
čių astrų, kardelių, rožių 
puokštė. Nuo pat ryto į pa
grindinį kelią, jungiantį Vil
nių su Ryga, rinkosi žmonės 
su vėliavomis, gėlėmis, žva
kutėmis. Merginos, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais, 
daug jaunimo ir vaikų, atvy
kusių su tėvais. Prie kelio bu
vo statomi kryžiai, paminkli
niai akmenys. Kažkoks nenu
sakomas žodžiais sielos pakili
mas gaubė visus, akys spin
dėjo, lūpos šypsojosi, širdys 
džiaugėsi. Buvo pamiršti visi 
nesutarimai bei nuomonių 
skirtumai. Vienas kitam žmo
nės stengėsi padėti, pavėžėti, 
užleisti kelią. Prieš 19 vai. va
karo 700 km ilgio kelyje sto
vėjo apie 2 milijonai žmonių. 
Prof. V. Landsbergis per radi
ją nuramino beskubančius, 
nespėjančius dėl transporto 
kamščių atvykti į numatytas 
vietas, ir kvietė 19 valandą 
sustoti ten, kur yra, susika
binti rankomis su kaimynais 
ir dvasia dalyvauti kartu su

Baltijos kelio prisiminimas Tautos kančių namuose Vilniuje. Savo eilėraščius skaito Seimo narys Vytautas Ci- 
nauskas, pirmas iš kairės stovi renginio vadovas Stasys Žukas. Nuotr. Antano Račo

kitais Baltijos kelyje. Taip 
per Lietuvą nusitęsė kelios 
Baltijos kelio atšakos beveik 
iki Kauno. Automobiliai išsi
rikiavo kelkraščiuose. 19 vai. 
visi žmonės susikabino ranko
mis, aukštai jas iškėlė, auto
mašinos sustojo, žmonės sto
vėjo susikaupę, suskambo iš
kilminga Lietuvos himno me
lodija, jos žodžiai plaukė iš vi
sų širdžių. Pakiliai skambėjo 
„Lietuva brangi” ir kitos dai
nos.

Tai buvo nepaprastai įs
pūdingas, neįsivaizduojamai 
nuostabus renginys. Vien Lie
tuvos gyventojų stovėjo beveik 
milijonas, atskirose kelio at
karpose buvo ne vien grandi
nės eilė, bet ištisa žmonių 
upė. Atrodė ir dangus, ir že
mė džiaugėsi kartu. Rankose 
plėvesavo vėliavos, žydėjo gė
lės, spindėjo uždegtos žvaku
tės. Tamsa bijo šviesos...

Šis Baltijos kelias, gyva 
žmonių grandinė, jungianti 
tris Baltijos šalis, buvo visų 
mūsų dainuojanti revoliucija, 
kelias į laisvę. Stojančiųjų ke
lyje akyse degė ryžtas kovoti 
už laisvę ir laimėti. Nesvar
bu, kad priešas galingas, kad 
jis keliasdešimt kartų gauses
nis, gerai ginkluotas tankais, 
lėktuvais ir patrankomis.

Baltijos kelias prasidėjo Vil
niuje, Gedimino pilies bokšte 
ir tęsėsi žemyn katedros link, 
per Vilnių, Lietuvą, Latviją, 
Rygą iki pat Talino Ilgojo 
Hermano bokšto. Jį pradėjo 
jaunimas, prie arkikatedros 
stovėjo Sąjūdžio vadovai, Są
jūdžio Seimo tarybos pirmi
ninkas prof. Landsbergis su 
šeima, jam iš kairės skautai, 
iš dešinės buvo politiniai kali
niai ir tremtiniai. Jų grandi-. 
nė tęsėsi iki pat Žaliojo tilto, 
toliau studentai, moksleiviai, 
pedagogai, medikai, spauda, 
tautinės bendrijos su savo vė
liavomis. Vilniaus įmonių dir
bantieji ir gyventojai, toliau 
visos Lietuvos miestų ir ra
jonų žmonės. Prie Latvijos 
sienos didžiulis susibūrimas, 
degė laužai, žmonės sveikino
si, kalbėjo, džiaugėsi...

Pasauli, žiūrėk, kiek mūsų 
daug, kokie mes vieningi, 
kaip mums reikia laisvės ir 
mes ją pasieksime. Baltijos 
šalys bus nepriklausomos!.

Iš lėktuvo byra gėlės... Ge
nerolas Taurinskas, kuriam 
pavaldūs aeroklubai, už
draudė lėktuvams pakilti, ta
čiau kooperatyvo „Aviapas- 
lauga” lakūnai K. Šalčius ir 
V. Tamošiūnas, gavę iš Rygoje 
esančios savo vadovybės leidi
mą žvalgybiniam skrydžiui 
virš Lietuvos, nepaisydami 
vyriausybės draudimų ir rizi
kuodami netekti darbo, būti 
nubausti, įsijungė į Baltijos 
kelio akciją. Kartu su jais 
skrido ir BBSI korespondentė.

„ Pagaliau saulė nusileido, 
atėjo laikas išsiskirstyti. Kely
je dar ilgai degė žvakutės,

Baltijos kelio dešimtmečio sukakties minėjimas Vilniuje. Pirmasis iš kairės: istorikas Romas Botūra, toliau — 
LR prez. Valdas Adamkus, Alma Adamkienė, Seimo pirm. Vytautas Landsbergis, Gražina Landsbergienė ir kt.

Nuotr. Antano Račo
liepsnojo laužai...

Praėjo dešimt metų nuo tos 
atmintinos dienos. Kokie mil
žiniški pasikeitimai! Mūsų tė
vynė, Latvija ir Estija — ne
priklausomos valstybės, jos 
vėl lygiateisės pasaulio tautų 
šeimoje, Jungtinių Tautų są
jungos narės.

Ne visi norai ir svajonės iš
sipildė. Revoliucija sujudino 
visą sustingusį gyvenimą, į 
paviršių iškeldama ne tik 
žmonių ryžtą, kovą ir darbą, 
bet ir šiukšles... Iškilo ir metų 
metais slopintas troškimas 
greitai praturtėti, pavydas, pi
nigų geismas, valdžios sieki
mas, grumtynės už pirmumą, 
šmeižtas, žiaurumas ir smur
tas.

Bet visa tai laikina ir ne 
taip svarbu. Mūsų tėvynė 
Šiandien laisva, svarbiausias 
tikslas pasiektas. Turime savo 
valstybę, laisvai dairomės po 
pasaulį. Kokia bus mūsų ša
lis, priklauso nuo mūsų pačių, 
nuo mūsų darbo, iniciatyvos, 
susipratimo, sąžiningumo, 
nuo to, kam patikime val
džios vairą, ar teisingai pasi
renkame.

Baltijos kelio dešimtmečiui 
pažymėti Lietuvos Sąjūdžio 
taryba ir kitos visuomeninės 
organizacijos surengė Baltijos 
kelio minėjimo renginius. Lie
tuvos žmonės vėl buvo ragina
mi atvykti į tas pačias vietas, 
kuriose jie stovėjo prieš de
šimtį metų, uždegti laisvės 
laužus, pamąstyti apie Lietu
vos ateitį.

Vilniuje, Tautos kančių na
muose (buvusiuose KGB rū
muose) rugpjūčio 22 d. mi
nėjimą surengė Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių są
jungos Vilniaus skyrius, mi
nėjimui vadovavo buv. politi
nis kalinys S. Žukas. Vil
niečiai gausiai rinkosi į Geno
cido aukų koplyčią, papuoštą 
dailininko A. Račo paveik
slais, Sąjūdžio emblemomis. 
Išsamų pranešimą apie Balti
jos kelią padarė Lietuvos Są
jūdžio tarybos pirmininkas, 
istorijos mokslų dr. Romas 
Batūra. Jį iliustravo vaizda
juostėje nufilmuotais nepa
mirštamais 1989 m. Baltijos 
kelio vaizdais. Susikaupę Visi 
klausėsi Seimo nario, poeto

Vytauto Cinausko patriotinių 
eilėraščių, nuostabių kompo
zitoriaus A. Motūzos ir jo duk
ros dainuojamų dainų, dali
nosi savais įspūdžiais ir pri
siminimais, . nepamiršdami ir 
dabarties problemų, pasirašė 
kreipimąsi į prezidentą, Sei
mą ir vyriausybę, kad būtų 
likviduotas Dzūkijos Grūto 
miške kuriamas Lietuvos ge
nocido vadų ir vykdytojų 
skulptūrų muziejus.

Rugpjūčio 23-čios ankstų ry
tą nuo Gedimino kalno papė
dės į kelionę per tris Baltijos 
valstybes Baltijos kelio marš
rutu išvažiavo dviratininkų 
grupė.

Lietuvos fotomenininkai sa
vo galerijoje Vilniuje ir Sąjū
džio būstinėje atidarė Balti
jos kebą įamžinusių nuotrau
kų parodas.

Vilniaus savivaldybėje va
landą vyko Sąjūdžio surengta 
jubiliejinė Baltijos kelio kon
ferencija, kurioje dalyvavo 
Baltijos kelio organizatoriai, 
koordinatoriai ir dalyviai. 
Kalbėjo Sąjūdžio garbės pir
mininkas, Seimo pirmininkas 
prof. Landsbergis, Sąjūdžio 
tarybos pirmininkas, istorikas 
R. Batūra ir kiti. Buvo prisi
minta, kokį didžiulį darbą 
reikėjo nuveikti, rengiant Bal
tijos kelio akciją, suderinti 
visų veiksmus, kad, skubant 
į renginį daugybei autotran
sporto priemonių, žmonių, 
neįvyktų avarijų, nebūtų 
trukdymų ir viskas vyktų 
sklandžiai. Prof. V. Lands
bergis savo kalboje pabrėžė, 
kad Baltijos kelias, kuriame 
dalyvavo gausybė žmonių, 
parodė pasauliui Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvės ir 
nepriklausomybės troškimą, 
parodė, kad tai visų žmonių, o 
ne paskirų partijų ar grupių 
siekimas. Ši akcija nustebino 
pasaulį ir išgąsdino Tarybų 
Sąjungą. Tai buvo tikras tau
tų referendumas.

14 vai. pirmadienį prie Ge
dimino pilies bokšto pritvir
tinama paminklinė lenta — 
ženklas, žymintis, kad čia bu
vo Baltijos kelio pradžia. 
Ženklą sukūrė skulptorius 
prof. Gediminas Karalius.

18 valandą visi rinkomės 
prie Gedimino paminklo, šalia 
arkikatedros. Dalyvavo visa 
Lietuvos vadovybė: preziden
tas Valdas Adamkus, Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis ir ministras pirminin
kas Rolandas Paksas. Susirin
kimą pradėjo ir jį vedė Sąjū
džio tarybos pirmininkas Ro
mas Batūra. Žodis pirmiausia 
suteikiamas sės. Nijolei Sadū- 
naitei, 1987 m. įvykusio prie 
Mickevičiaus paminklo Vil
niuje susibūrimo, viešai pas
merkusio Molotovo-Ribbent- 
ropo paktą, dalyvei ir organi
zatorei.

Nijolė Sadūnaitė prisiminė 
šį pirmąjį viešą susirinkimą, 
kur buvo pasmerktas Lietuvos 
ir kitų Baltijos šalių pavergi
mas. Tada susirinkusius ir 
kalbėjusius budriai stebėjo 
KGB akys. Priminė, kad kiek

viena laisvės kova reikalauja 
aukų. Ir šio pirmojo viešo su
sirinkimo dalyviai vėliau bu
vo tardomi, mušami, šalinami 
iš darbo. Prisiminė dailininką 
V. Jančiauską, kuris buvo 
žiauriai sumuštas, dėl to ne
trukus mirė.

Šio pirmojo susirinkimo „įs
kelta laisvės kibirkštis neiš
blėso, kai po metų ji sukėlė 
tikrą gaisrą — gimė Sąjūdis, 
prasidėjo masiniai mitingai, 
atvedę į Baltijos kelią ir į ne
priklausomybę”.

Savo kalboje prof. Vytautas 
Landsbergis priminė, kaip bu
vo organizuojamas Baltijos 
kelias, koordinuojami dalyvių 
veiksmai. Baltijos kelias pa
rodė, kad, siekdamos laisvės, 
visos trys Baltijos šalys yra 
vieningos ir tai yra jėga, su 
kuria Tarybų Sąjunga turi 
skaitytis. Ir šiandien pasaulis 
nepamiršo Baltijos kelio ir 
Sausio 13-osios. Baltijos ke
lias buvo mūsų dainuojančios 
Revoliucijos, atvedusios į ne
priklausomybę, pradžia.

Šiandien pakartoti Baltijos 
kelio neįmanoma, kaip negali
ma du kartus įbristi į tą patį 
upės vandenį, laiko tėkmė 
nuneša jį tolyn. Bet Baltijos 
kelio dvasia, kalbėjo prof V. 
Landsbergis, tebėra su mu
mis. Nepriklausomybę iškovo
jome vieningai, dabar kiekvie
na šalis savaip kuria savo val
stybę. Gal ne viskas yra taip, 
kaip norėtume, gal ne visi 
vaisiai yra sveiki, gal kurį pa
graužė kirminas, bet medis 
gyvas ir ateis laikas, kai jis 
duos tinkamus vaisius.

Po to kalbėjo rašytojas, Ne
priklausomybės akto signata
ras, Kazys Saja ir ministras 
pirmininkas Rolandas Paksas. 
Pasveikinęs . susirinkusius į 
minėjimą, R. Paksas pasakė: 
„Mes šiandien nestovime Bal
tijos kelyje, bet mes einame 
juo...”.

Pabaigoje koncertavo an
samblis „Lietuva”, svečiai iš 
Latvijos ir Lietuvos. Sąjūdžio 
pirmininkas R. Batūra pa
kvietė visus susiimti ranko
mis, kaip prieš 10 metų Balti
jos kelyje, ir ateiti prie sim
bolinio Baltijos kelio. Per 
parką'iki Gedimino kalno pa
pėdės- tiesėsi baltas Baltijos 
kelias, žibėdamas žvakių liep
snelėmis su svarbiausių vietų 
pavadinimais. Kelio pradžioje 
— Vilniuje, viduryje — Rygoje 
ir pabaigoje Taline liepsnojo 
aukurų ugnis, ant kelio mir
gėjo .užrašai: Vilnius, Maišia
gala, Taujėnai, Ukmergė, Pa
nevėžys, Pasvalys, Saločiai, 
Ryga, Bauska ir kiti Latvijos 
ir Estijos miestų pavadinimai. 
Netoliese sustojęs Vilniaus 
politinių kalinių ir tremtinių 
choras, vadovaujamas Pauli
nos Grigaliūnienės, dainavo 
patriotines, partizanų ir trem
tinių dainas. Žmonės, susika
binę rankomis, ėjo ratelius, 
kartu dainavo. Pievelėje 
skaisčiai liepsnojo Baltijos ke
lią primenantis didžiulis lau
žas. Estradoje koncertavo 
„Ąžuoliuko” choras.
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ELEKTROS

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBIUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis Ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

Dar nenusprendėte, kur sutikti 
2000-uosius? 

Virginijus ir Eimis Švabai 
kviečia į linksmą naujametinę puotų 

Hickory Hills Country Club!
Informacija tel..: 708-267-1645, 

708-974-3919.

KOMPIUTERIJA
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

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

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

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

RIVERDALE AUTOMOTIVE
Transportuojame ir padedame parduoti 

naudotą auto. Pigiai parduodame ižsimo- 
kėjimui: remontuojame po avarijų: atsta- 
tome auto.geometriją, užsakome dalis ge- 
nausia kaina, keičiame agregatus.

Skambinti Rimui tel. 708-201-0586.

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

“soffits", “decks", “gutters", plokšti 
ir “shingle* stogai; cementas, 

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

Sprint
MCI
JAV - 10c.
Lietuva - S 1.2 7

Atstovas lietuviams pataria ir padeda pasijungti

888-606-3427 * 630-323-3785
Nuo U OO v.r iki 1O OO v.v.

SIŪLO UŽDARYTI VALSTYBĖS SIENAS
Nuo metų pradžios iki 

rugpjūčio 12 dienos į valstybės 
biudžetą buvo surinkta beveik 
3,619 milijardo litų, o išlaidos 
sudarė beveik 4 milijardus. 
Per 7 šių metų mėnesius val
stybės biudžetas negavo 611 
mln. planuotų pajamų.

Pagrindinės pajamų nevyk
dymo priežastys — sumažė- 
jusios įplaukos, gaunamos už 
nuolat didinamus degalų ir al
koholio akcizus. Pasak fi
nansų ministro Jono Liongino, 
„Mažeikių nafta” pagamino 
maždaug ketvirtadaliu ma
žiau benzino, negu buvo pla
nuota. Maždaug ketvirtadaliu 
sumažėjo biudžeto įplaukos, 
gaunamos iš akcizų už alko
holį. Viena priežasčių J. Lion
ginas mano esant besikei
čiančią alkoholio vartojimo 
struktūrą Lietuvoje. Dabar 
pereinama prie silpnesnių 
gėrimų — vyno, alaus. Be to, 
daug žalos atneša ir Lietuvos 
pasieniuose vykstanti prekyba 
alkoholiniais gėrimais. Mini
stro duomenimis, per pasienio 
perėjimo punktus iš Baltarusi
jos ir Karaliaučiaus srities 
kasdien į Lietuvą legaliai pa
tenka po 30,000 litrų pigių 
svaigalų, kurie pardavinėjami 
aplinkiniuose rajonuose. Ne
sustabdoma ir alkoholio kon
trabanda.

♦

Laužai degė Lietuvoje prie 
viso Baltijos kelio, kur buvo 
didesnės žmonių susibūrimo 
vietos. Liepsnojantys laužai 
priminė šventą, vienybės dva
sia iškovotą, laisvę ir neprik
lausomybę.

GREIT PARDUODA

♦
RE/MAX RESULTS 

REALTORS
offc. (773) 586-5959 
home (708) 425-7160 
pager (708) 886-4919

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

FOR SALE VILNIUS AREA
A beautiful modem 5 bedroom 300 
sųuare meter home on Antakalnio St. 
at the end of Saulėtekio Avė., situated 
on a 16 arės sized lovely forested plot. 
10 min. drive to the centre of Vilnius. 
Every modem convenience, including 
bath house. Gym, basketball and bad- 
minton courts and a spectacular 
barbeųue area. This home comes fur- 
nished and with modem appliances. 
TV, w/d, d/w, microwave, etc. The ask- 
ing price is just $295,000. Please call 
617-864-6914 for furtherdetails. (Truly 
a one of a kind property.) 9/999

Oak Lawn, IL, išnuomojami 2 
butai: vienas 2 mieg., i vonia, su 
šiluma, virykla, Šaldytuvu, 
skalbykla. $665 į mėn.; antras: 1 
mieg., vonia, $500 į mėn. Kieme 
maudymosi baseinas ir teniso 
aikštė. Taip pat išn. 2 miegamųjų 
naujai įrengtas butas pusrūsyje 
(garden apt.), Pulaski Rd. ir 67 St. 
apylinkėje. Kreiptis: First Rate 
R.E., Aušra, tel. 773-767-2400.

ATTENTION IMMIGRANTS!
Canada is acceptlng appiicants for

Permanent Residence!

For free information call:
1-773-282-9500i

I GTS concentrating in immigration to Canada 
i www.redeusa.com

Telegroup
JAV - 8.9e. 

Lietuva - 32c.

Siekdamas apsaugoti Lietu
vos vidaus rinką ir daugiau 
surinkti mokesčių iš vietinių 
gamintojų, finansų ministras 
J. Lionginas Seimo Biudžeto 
ir finansų komiteto posėdyje 
pasiūlė dar vieną eksperi
mentą — iki šių metų pabai
gos visiškai uždrausti į Lie
tuvą įvežti per pasienio punk
tus (išskyrus tarptautinius oro 
uostus ir tarptautinę jūrų 
perkėlą) alkoholinius gėrimus. 
Be to, pasiūlyta iš viso už
drausti akcizinių prekių, pvz., 
cukraus, įvežimą j Lietuvą ir 
pažiūrėti, kas iš to išeis.

J. Lionginas sakė, kad per 
mėnesį įvežama apie 8-10 
tūkst. tonų pigesnio cukraus, 
o cukraus akcizų- surinkimo 
planai nevykdomi.

Seimo nario, prof. Kęstučio 
Glavecko teigimu, Lietuvos fi
nansų rinka „artėja prie aiš
kių krizės požymių ir jokie al
koholio akcizai šių procesų ne
sustabdys”. Jo nuomone, jeigu 
nieko nebus daroma, šių metų 
gruodį finansinė padėtis bus 
daug blogesnė negu 1995 m. 
gruodį, kai prasidėjo komerci
nių bankų krizė.

Kaip rašo „Respublika”, par
lamentarai rągino Finansų 
ministeriją ir vyriausybę ne 
tik konstatuoti sunkią finansi
nę padėtį, bet ir greičiau pa
rengti konkretų planą, kaip 
gauti papildomų pajamų bei 
sumažinti išlaidas. Valstybės 
biudžeto pajamas bei išlaidas 
Finansų ministerija siūlys 
Seimui sumažinti apie 600 
mln. litų.

R. Jakutytė

mailto:Loto2000%40Yahoo.com
http://www.redeusa.com


Prie ALTo kongreso registracijos stalo Čiurlionio galerijoje spalio 23 d. — 
LR konsulato Čikagoje darbuotojas Ramūnas Astrauskas, Felina Brauni- 
enė, priekyje — Kazimiera Požarniukienė. Nuotr. Edvardo Šulaičio

SUTARTINAI DIRBKIME... 
Atkelta iš 3 psl. Be abejo.
nės, mūsų pagrindinė valsty
binė šventė yra Vasario 16 
diena. Dabar jos seseria tapo 
ir Kovo 11 d. Praeityje ši 
šventė Vasario 16 — buvo 
naudojama finansų papildy
mui Lietuvos laisvinimo dar
bams paremti. Šiandien Lie
tuva laisva. Ar nebūtų idealu, 
jei Vasario 16 d. minėjimus 
išlaisvintume nuo to nuolati
nio pinigų rinkimo? Argi ne
sugebame atrasti kitų būdų ir 
priemonių savo organizacijų 
iždus papildyti? Kadangi tai 
pagrindinė mūsų valstybinė 
šventė, ar nevertėtų ją tokia 
padaryti, ruošiant ją bendro-

DRAUGO 90 metų sukakties proga ruošiame ypatingą koncertą 
ir istorinį sveikinimų leidinį.
Koncertą „Genties Giesmės” atliks Čikagos LMA Dainava, 
Toronto Volungė ir Clevelando Ex ui ta te šių metų lapkričio 28 
dieną Mother McAuley gimnazijos patalpose, 3737 VVest 99th 
Street, Chicago, Illinois. Kviečiame skaitytojus ir rėmėjus 
pasveikinti DRAUGĄ šia ypatinga 90 metų sukakties proga.

Lietuvos Partizanų globos fondui aukojo:

į $500 Vitalis Lembertas; Monika Lembertas.
$300 Pakulis Eugenija (iš viso aukojo $1,100);

Dovydaičiai Janina, Vincas (iš viso aukojo $345), 
Jomantas Pranas; Karaška Maksimas;
Laučiai Henrikas, Ilona (iš viso aukojo $300); 
Motejūnai Jonas, Ona; Vasys F., Dalius.

$100 Šmulkščiai Laimutė, Liudas; Bąrsai Antanas, 
Elena; Juozevičius Aldona; Lesevičiūtės Aldona, 
Birutė (iš viso aukojo $300); Linkienė Mėta; 
Masiokai Bronius, Filomena (iš viso aukojo $300); 
Midland Federal Savings & Loan.

$50 Bačianskai Kazys, Luise; Anysai Jurgis, Dalia; 
Balsiai Regina, Aloyzas; Damijonaičiai Algis, 
Stasė; Erčiai Mamertas, Gražina; Grigaliūnas 
Emilija; Jakai Rimvydas, Dalia; Kaufman 
Genoveva; Kelečius Elena; Kuraičiai Marilyn, 
Viktoras; Mateliai Carol, Bruno (jau aukojo 
$250); Meiliai Petras, Aldopa; Mikailos Regina, 
Jurgis; Molis Petras (iš viso aukojo $300); 
Minkūnienė Eugenija; Murinai Teisutis, 
Praurimė; Musoniai Vytautas, Genovaitė; 
Palubeckai Regina, Jonas; Razmai Kazys, 
Danutė; Šlapkauskai Algimantas, Rugilė; Šimkai 
Lili, Pranas; Stabaitienė Sofųa; Šiaučiūnai Jonas, 
Stela; Kriaučeliūnienė Stasė prisiminimui a. a. 
Apolonijos Pocienės.

$30 Ankus Aldona; Garolis Algis; Jokubauskai 
Edvardas, Aldona, Juodaičiai Pranas, Irėnė.

$25 Baltrėnas Laima; Garbonkus Danutė; Gruodžiai 
Vanda, Vitoldas; Kaziunai Margareta, Juozas; 
Latožai Bruno, Regina; Noreikai Juozas, Diana; 
Mikulioniai Jonas, Janina; Mikutis Albert; 
Petravičiai V., Olga; Reškevičiai Albinas ir 
Gražina; Sušinskienė Irena; Džiugas Stasys, 
Sofija.

$20 Gribinai Z., Virginija,: Guzulaičiai Shirley, R.; 
Idzeliai Salomėja, A.; Chainai Viktor, D.; 
Jankauskaitė Liucija; Karas Rita, R.; 
Klimkaitienė Antanina; Klioriai Jadvyga, P.; 
Kondratai Elena, B.; Narbučiai Genovaitė, B.; 
Narušas Jonas; Paliuliai Vytautas, Bronius; 
Rajeckas Gediminas; Ramas Monika, Jonas a. a. 
J. Lukšos atminimui; Sakevičiai Gražina, G.; 
Slavinskai Irena, Eug.; Sidabrai Erika, Kęst.; 
Švabai Veronika, Jerry; Vebrienė Sofija.

$15 Bindokai Danutė, Vytautai; Blinstrubai A., N.; 
Pleiriai J., V.

$10 Balanda V.; Balilionis A., E.; Abromaičiai Marija, 
J.; Aleksoniai Tadas, C,; Brakas R., M.; Burba B.; 
Kiukiai V., A.; Kreivėnienė Ona; Masiulionis 
Aldona; Petrušaitis Juozas; Taraškos V., B.

$5 Šimkus P.; Paliulienė Viktorija, Jenig H. M.

Lietuvos Partizanų fondo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja aukotojams. Aukos yra nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Aukas siųsti: L. P. G. Fund, 2711 
West 71 St., Chicago, IL 60629.

mis jėgomis visiems galimai 
iškilmingiau, su trumpa ir 
kūrybinga menine programa, 
su mažiau kalbų ir rezoliu
cijų? Aišku, tokios šventės su
ruošimas ir čia pareikalautu 
kai kurių asmeninių interesų 
bei ambicijų atsisakymo, pa
reikalautų ir išsamesnio, kū- 
rybingesnio tokio minėjimo 
paruošimo, o ne pakartojimo 
to paties, ką darėme per ilgą 
metų virtinę.

Amerikos lietuviai buvo ir 
tebėra gyvi savo tautos, nors 
gal ne visi jos pilietinės visuo
menės* nariai. Jau daugiau 
kaip šimtas metų, kai lietuvis 
įspaudžia savo pėdsakus į 
svetingą šio krašto žemę, ta
čiau širdimi ir meile jis lieka 
ištikimas savo ir savo tėvų bei 
protėvių kraštui. Likimas tur

būt taip lėmė, kad mūsų gre
tos visą laiką pasipildo nau
jais ateiviais. Tą matėme šio 
šimtmečio pradžioje, daugelis 
esame gyvi liudininkai po An
trojo pasaulinio karo atėjusios 
bangos, ir šiandien matome, 
jog į mūsų eilės įsilieja naujie
ji išeiviai iš Lietuvos. Todėl 
sutartinis darbas yra viena 
pagrindinių sąlygų tolimes
niam mūsų išsilaikymui ir 
išlikimui svetimame krašte. 
Ar tą sąlygą pajėgsime išpil
dyti, ar sugebėsime, gal ge
riau pasakius, norėsime su
tartinai dirbti, atsakykime 
kiekvienas sau. Mūsų atsaky
mo laukia ateitis, jo laukia ir 
Lietuva.

Paskaita, skaityta ALTo kongre
se š.m. spalio 23 d. Čikagoje.

Buvusiam pirmosios Lietuvių fondo valdybos 
pirmininkui

A. f A.
TEODORUI BLINSTRUBUI
iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
dukroms SEVERINAI JUŠKIENEI, DAIVAI 
PANARIENEI, žentams ir visiems artimiesiems.

Lietuvių fondas

Akmens ir žodžio menininkui

A t A.
VYTAUTUI MAČIUIKAI

iškeliavus Amžinybėn, jo brolį BENEDIKTĄ 
nuoširdžiai užjaučiame.

Karašų šeima
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A. t A.
MARIJA TRAPIKIENĖ 

AKELAITYTĖ
Mūsų mylima Mamytė ir Bobutė po sunkios ligos, 

būdama 87 metų, mirė 1999 m. spalio 25 dieną.
Gimė Lietuvoje, Gudelių kaime. Kalėjo Sibire 26 

metus. Paskutinius 32 metus gyveno Čikagoje, Brighton 
Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: duktė Irma Deveikienė su vyru 
Gediminu, anūkė Teresa Mroz su vyru Gregory; 
proanūkai Pauliukas ir Tomukas; anūkas Henrikas 
Deveikis; brolis Adolfas Akelaitis su šeima Amerikoje ir 
kiti giminės Lietuvoje. Taip pat liko daugelio metų mielas 
draugas Leonas Morkūnas.

Velionė pašarvota spalio 27 d. nuo 3 iki 8 v.v. Petkaus 
Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė. (arti 
Derby Rd.).

Laidotuvės ketvirtadienį, spalio 28 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių Velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę: duktė, brolis, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

A. t A.
BIRUTĖ EIDUKONIS 

1950-1999
Mieli Birutės Tėveliai,
Ačiū, kad užauginote nuostabios sielos, labai jautrios 
širdies DUKRĄ. Ji buvo pirmas žmogus, ištiesęs 
pagalbos ranką naujai atvykusiems lietuviams. 
Nevilties valandomis mokėjo užjausti, paguosti. Padėjo 
mokytis anglų kalbos, tvarkyti buitinius reikalus. Ji 
buvo atidi kiekvienam sutiktam žmogui. Bėdos ar 
nelaimės atveju bėgdavome pas ją.
Ačiū, miela BIRUTE, už draugystės dovaną. 
Apgailestaujame, kad taip staigiai nutrūko Tavo 
gyvybė. Lieka šviesus prisiminimas ir pavyzdys, kokie 
turėtumėme būti mes likusieji. Užjaučiame sunkią 
netekties valandą ir liūdime kartu su Jumis.

Danutė ir Vitalijus Križenauskai

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
PRANAS ŠAPALAS

Mielas Tėveli, Tu išėjai palikęs savo darbus, Tu palikai 
mus liūdėti ir laukti, kol vėl susitiksime Dievo soduose. 
Tu palikai Mamytę, kuri kasdien Tavęs laukia sugrįžtant.
A. a. Prano Šapalo metines minėsime spalio 30 d., 
šeštadienį, 8 vai. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje, Lemont, IL,
Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus kartu su 
mumis pasimelsti.

Liūdinti žmona, dukterys, žentai ir anūkai.

A. t A.
JONUI BALSKUI

mirus, jo žmonai URŠULEI, jos dukrai NIJOLEI 
VOKETAITIENEI ir vyrui ARNOLDUI bei visiems 
giminėms reiškiame užuojautą.

Aldona Šmulkštienė 

Dr. Linas Šmulkštys

Begalinio sielvarto valandoje dukrelei

A. f A.
BIRUTEI EIDUKONYTEI

mirus, brangius draugus KOSTĄ ir ALDONĄ, jų sūnų 
KĘSTUTĮ su šeima ir visus gimines giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

PLP Karo mokyklos XX laidos karininkai 
ir jų šeimos



>
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Apkeliavęs 30 pasaulio 
šalių, visas buvusios Sovietų 
Sąjungos respublikas, aplan
kęs ir mažiausius Lietuvos 
miestelius, Vilniaus styginių 
kvartetas neužilgo aplankys ir 
Čikagą. Šio žymaus ansamblio 
koncertas rengiamas lapkričio 
5 d. 7:30 val.v. Jaunimo cent
re ir lapkričio 7 d. 1 val.p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre. Su Vil
niaus kvartetu koncertuos ir 
pianistai Sonata bei Rokas Zu
bovai. Bilietus į koncertą jau 
galite įsigyti „Seklyčioje'’.

Jurgis Vidžiūnas, ilgame
tis Lietuvių operos valdybos 
narys, šiais metais vėl tvarko 
metinio aukų vajaus reikalus. 
Jis taip pat apsiėmė ir Operos 
pokylio, įvyksiančio šeštadie
nį, lapkričio 20 d., ruošimą. 
Darbų Jurgis nesibaido, jis 
pažymi: „Malonu dirbti, kai 
jauti visuomenės paramą”. O 
paramos Lietuvių opera susi
laukia; ateina ir stambesnių 
aukų. Dr. Jorgę ir Sofija Ca- 
lantė, atsilygindami už loteri
jos bilietėlius, „Traviatos” pas
tatymui atsiuntė 250 dolerių. 
Visiems Lietuvių operos rėmė- 
jams^J.'Vidžiūnas taria širdin
gą ačiū.

Meno mokyklėlės kanklių 
skyriui reikalinga mokytoja. 
Skambinkite tel.630-690-4051.

Už Lietuvių fondo miru
sius narius šv. Mišios bus au- 
kojarrioš š.m. lapkričio 31 d., 
sekmadienį, 11 vai. ryto Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčioje, Lemonte. Lie
tuvių visuomenė prašoma pri
siminti amžinybėn iškeliavu
sius lietuvybės darbų rėmėjus.

Amerikos lietuvių radijo
renglSitldš baltinų ir Ivanaus
ko estradinių dainų koncertas 
vyks lapikričio 7 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietai gau
nami „Seklyčioje”.

Aktorei Audrei Budrytei
už ypatingai gražų vadovavi
mą poezijos vakarui — „Pava
saris rudenį” labai dėkoja Lie
tuvių rašytojų draugijos valdy
ba.

Linksmai nusiteikę ciceriečiai prie savo stalo „Draugo” sukaktuvinėje šventėje, vykusioje rugsėjo 26 d. Marti- 
niąue pokylių salėje. Iš kairės: Mėta Gabalienė, Kostas Dočkus, Janina Dočkienė ir Agnė Mezencevienė.

Nuotr. Edvardo Šulaičio

• Kalėdiniai siuntiniai, pi
nigai, maisto siuntiniai į 
Lietuvą per TRANSPAK’ą. 
Šiuo metu oru ir laivu siun
čiam kas savaitę. Turime dau
giau pagalbininkų-aptarna- 
vimas greitas. Atvažiuosim į 
namus ir padėsime supakuoti. 
(Įstaiga „Draugo” pastate). 
Tel. 773-838-1050.

• A. a. Broniaus Krišto- 
paičio atminimą pagerbda
ma, Aldona Sandargas, Or- 
mond Beach, FL, Lietuvos 
vaikams aukoja $30. Reiškiame 
užuojautą velionio artimie
siems?, o aukotojai dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629. 9/1021

Rsklan*uQfeftš$.
Q:lį’

Jaunimo centro admi
nistracija lapkričio 31 d. po 
šv. Mišių tėvų jėzuitų kop
lyčioje visus kviečia pasi
svečiuoti kavinėje ir pažiūrėti 
filmajuostę iš Lietuvos „Parti
zanų motina”.Filmas bus de
monstruojamas 11:30 min. 
Filmą parūpino Pakalkai.

Už Čikagos skyriaus mi
rusius ramovėnus šv. Mišios 
bus aukojamos lapkričio 2 d., 
antradienį, 5 val.v. tėvų jėzui
tų koplyčioje. Ramovėnai, bi- 
rutietės, šauliai ir visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

Atskubėjęs ruduo pakeitė 
medžių spalvas ir sužibo 
nuostabiu grožiu. Galvojame, 
kad ir mums, moterims, reikia 
pakeisti savo aprangą ir ją 
priderinti prie šio grožio 
spalvų. Įdomių spalvų, labai 
gražių rudens ir žiemos sezo
nui tinkamų rūbų pamatysi
me Pasaulio lietuvių centro 
tradicinėje Madų parodoje lap
kričio 14 d. 12 vai. centro di
džiojoje salėje. Naujausios ma
dos, skanus maistas, atgaiva, 
malonus patarnavimas, graži 
aplinka, malonios draugės ir 
bičiulės. Madų parodai vietas 
užsisakykite, skambindami 
Žibutei Pranskevičienei tel. 
630-257-0153 ir Dainai Siliū- 
nienei tel. 630-852-3204, o 
mes, rengėjos, labai laukiame 
jūsų atsilankymo.

Dešimtasis Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas
vyks nuo 2000 m. gruodžio 20 
d. iki 2001 m. sausio 14 d. 
Sydnėjuje ir Melbourne. Tiki
masi, kad į kongresą atvyks 
dalyvių iš įvairių pasaulio 
kraštų. Dalyvaudami kongre
se, jie turės progos susipažinti 
su nuostabiąja Australija bei 
dalyvauti lietuviškoje kultūri
nėje veikloje ir pasikalbėti 
apie lietuviškąją išeiviją. Susi
domėję šia informacija, kreip
kitės j X PLJK komitetą, kurio 
adresas: P.O.Box 55, North 
Melbourne Victoria 3051, Aus
tralija. Elektroninis paštas: *

aljs@rapidnet.net.au
„Interneto” puslapis: 
www.rapidnet.net.au/~aljs

• Nuolatinis Lithuanian
Mercy Lift rėmėjas Peter M. 
Merwin iš Orland Hills, IL, 
atsiuntė $100 auką jo mirusio 
dėdės, Oscar Bolstad, atmi
nimui. Nuoširdžiai dėkojame už 
auką. 9/io36

• Lietuvių fondui vajaus
proga aukojo: $250 Bronė 
Budreika Tender, po $200 Ar
vydas ir Rita Karai, Audrius ir 
Rita Rušėnai, Vytas ir Aldona 
Vaitkai, po $100 Juozas ir 
Aldona Baranauskai, Jonas ir 
Regina Cinkai, Povilas ir Rūta 
Kiliai, dr. Jonas Valaitis. Nuo
širdžiai dėkojame ir prašome 
aukas siųsti ir įsigyti bilietus 
lapkričio 6 d. pokyliui LF 
būstinėje, 14911 127th St., 
Lemont, IL 60439, tel. 630- 
257-1616. 9/1029

Jau ketvirtus metus gy
vuojanti Amerikos lietuvių 
televizija savo laidas trans
liuoja šeštadienio rytais, o ga
vusi nemokamo laiko, jas kar
toja ketvirtadienio vakarą. Šį 
šeštadieni Jaunimo centre 
ALTV rengia metinį pokylį, 
kurio pradžia - 5 val.v. 6 vai. 
v. - pietūs, 7 val.v. - meninė 
programa. Joje dalyvaus Ri
čardo Šoko vadovaujamas mo
terų ansamblis, Dalios Gedvi
lienės Jaunimo centro vyres
niųjų vaikų chorelis, Meno 
mokyklėlės kanklių' ansamb
lis. Bus rodomos ir prieš 20 
metų veikusios lietuviškos te
levizijos ištraukos. 8 val.v. 
vyks šokiai, kuriems gros R. 
Šokas ir jo muzikantai. Vie
tas užsisakyti gąlite, skambin
dami tel. 630-243-8918.

Lemonto Lietuvių Ben
druomenės iškilmingi meti
niai pietūs įvyks lapkričio 7 d. 
tuoj po šv. Mišių 12 vai. Pa
saulio lietuvių centre. Pietų 
metu bus traukiama didžioji 
loterija. Atvykite!

Prisiminkime, pagerbki
me prezidentą Antaną 
Smetoną.- Prezidento Antano 
Smetonos 125 m. gimimo ir 55 
m. mirties sukakčių minėji
mas vyks lapkričio 21 d. 12:30 
v. p.p. Lietuvių fondo salėje, 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, Minėjimo programa 
prasidės 11 vai. r. šv. Mišio
mis Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje. Po šv. Mišių vyks 
akademija salėje —- apie prezi
dentą kalbės „Draugo” vyr. 
red. Danutė Bindokienė ir inž. 
Jonas Jurkūnas. Po to rengia
ma meninė programa ir pie
tūs. Vietas užsisakykite, 
skambindami Irenai Kazlaus
kienei tel. 630-257-8346 arba 
Danai Bazienei tel. 708-636- 
6021. Minėjimą rengia iŠ vi
suomenės atstovų sudarytas 
komitetas, jo pirmininkė — 
Irena Kriaučeliūnienė.

Tradicinėje kaukių šven
tėje savo kostiumus galės de
monstruoti visi, tačiau ypač 
smagu karnavale turėtų būti 
priešmokyklinio amžiaus vai
kučiams. Kaukių šventę, kuri 
vyks šį sekmadienį, spalio 31 
d., nuo 10 val.r. iki 11:45 val.r. 
PLC žemutinėje salėje, rengia 
„Žiburėlis”, Montessori mo
kyklėlė.

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S.Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 
Šeštad. 9 vjr. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 
Valandos pagal susitarimą

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

Nuotr. Eltos
PAŽYMĖTINI ĮVYKIAI

Spalio mėnuo katalikų baž
nyčios yra skirtas Dievo Moti
nos Marijos garbei, rožinio 
mėnuo. Kas myli Kristų, tas 
turėtų gerbti ir Jo Motiną.

Spalio antroji skirta Ange
lams sargams. Pagal bažny
čios mokymą, kiekvienam 
žmogui yra skirtas Angelas 
sargas, kuris globoja žmogų 
žemiškoje kelionėje ir nuveda 
jį į Amžinybę. Tą švėntę polici
ja pasirinko ir savo švente.

Spalio mėn. 4 d. Lietuvoje 
švenčiama Tarptautinė moky
tojo diena. Tai komunistų lai
kų palikimas. Mums reiktų 
švęsti lietuvio mokytojo dieną,' 
nes lietuvis mokytojas moko 
mūsų senąją ir gražiąją lietu
vių kalbą, aiškina garsią Lie
tuvos praeitį, supažindina jau
nimą su lietuvių kultūra.

Spalio mėn. 25 dieną Lietu
voje minima kaip Konstituci
jos diena. Lietuva atkūrusi ne
priklausomybę, sudarė Kons
tituciją, pagal kurią leidžiami 
visi įstatymai ir palaikoma 
valstybėje tvarka. Visos vals
tybės turi savo konstitucijas.

Spalio mėn. 31d. JAV jauni
mas nuotaikingai mirti Hallo- 
ween. Tai linksma išdaigų die
na.

Kitą dieną ir kitą mėnesį 
švenčiamos dvi religinės šven
tės: Visų Šventųjų ir Vėlinės. 
Reiktų ypatingą dėmesį kreip
ti, į Vėlines, nes visų mūsų li
kimas susijęs su ta švente. Kol 
gyvi turime prisiminti ir.pasi
melsti už savo artimuosius, 
iškeliavusius į Amžinybę. Ne
turime pamiršti ir tų, kurie 
retai prisimenami ar visai už
miršti. .Palaikykime lietuvių 
Vėlinių papročius.

Redaktorius
MINTYS

PAGALVOJIMUI

Be sielos kultūros visos kul
tūros yra surogatai (pakaita
lai, turintys tik kai kurias pa
keičiamo daikto savybes).

Kiekvienus žmogus yra 
įjungtas į tautos egzistenciją. 
Tauta, kaip moralinis asmuo, 
turi savo charakterį ir tautinę 
kultūrą. Religiniu, moraliniu 
ir kultūriniu atžvilgiu lietu
viai davė J. A. Valstijoms la
bai daug. Šventosios Lietuvos 
artojėlis su grėbėja bei audėja, 
vargo audrų atblokšti į Ame
riką, didžiumoje įrodė savo iš
tikimybę Bažnyčiai ir tautai. 
Jie švietė gražiu pavyzdžiu. 
Tapdami Amerikos piliečiais, 
nenustojom būti ištikimi Lie
tuvos sūnūs bei dukros. Kaip 
mūsų senoliai ir broliai lietu- 
voje bandymo laiku drąsiai 
įrodė, jog labiau reikia klausy
ti Dievo, negu savo užgaidų ir

žmonių, taip ir Amerikoje lie
tuviai nepasidavė klastin
giems viliojimams. Kova už re
ligiją ir čia jiems buvo sunki. 
Juos stiprino Kristaus pa
mokslas nuo kalno. Jie kūrė 
parapijas, mokyklas, mokslo 
bei apšvietos įstaigas, organi
zavo draugijas ir Lietuvos at
statymui suaukojo milijonus 
dolerių. Būtų dar daugiau nu
veikę, jei ne kovos su atkritu
siais nuo Lietuvos kamieno ir 
krikščionybės žmonėmis, ku
rie nuolat varė destruktyvinį 
(kenkiamąjį) darbą.

Pranciškus M. Juras 
Prelatas, spaudos 

darbuotojas ir mecenatas.
Tikėjimas neprivalo būti tik 

primestas, bet jis turi orga
niškai išaugti, išsiskleisti ir 
užpildyti žmogaus sąmonę ir 
pasąmonę.

/ Dr. Domas Jasaitis

/ko, MAMUT, GEIDAUJI?
(Lietuvių tautosaka)

Vėlinių proga perteikiu pa
sakojimą iš lietuviškos tauto
sakos.

Nevarėnuose (Vidžių parapi
joje) prieš kokius 30 m. buvo 
toks atsitikimas. Viena mama 
mirdama paskyrė dukteriai, 
kuri buvo nutekėjusi Jankau- 
ciškėn (rodos, Dūkšto par.), 
vardu Daračiūtė, pagalvę. Kai 
mama numirė, tai vyresnis sū
nus tą pagalvę ir norėjo ati
duoti dukteriai, savo seseriai. 
Ale Aksavieras, jauniausias 
sūnus, nesutiko. Nenorėda
mas, kad brolis atiduotų, pa
ėmė ir tvarte paslėpė. Mamai 
numirus ir ją palaidojus, vie
ną vakarą žiūri vaikai, kad 
mama įėjo pirkion, nekalbė
dama atsisėdo ant suolelio ties 
stalu. Ir taip vyko kas vaka
ras. Vaikai tai matydami, pra
nešė seseriai Daračiūtei. Ši at
vyko pas savo brolius ir laukia 
vakaro, norėdama įsitikinti, 
ar tai tikra tiesa, ką kalba 
broliai. Pradėjo temti. Žiūri, 
kas tai ateina. Prieina prie 
stalo ir atsisėda. Daračiūtė 
pažino savo mamą. Tada ji 
pati įsitikinus, patarė bro
liams, kad jie greit eitų ir 
klaustų kunigo patarimo. Ku
nigas jiems patarė, kad jie 
paklaustų, ko ji pageidauja, o 
kai pasakys ko pageidauja, jai 
pasakykite: „rozas gimt, rozas 
mirt ir ant amžių amen”. Atė
jo vakaras. Visa šeimyna lau
kia, kada ateis numirėlė. Neil
gai jiems teko laukti:* žiūri, 
atėjo mama ir atsisėdo ant 
suolelio ties stalu. Tada duktė 
įsidrąsinus ir klausia: „Ko, 
mamut, pageidauji?” Mama 
jai atsakė: „Prieš mirdama 
paskyriau tau pagalvę, o jos 
tau dar iki šiol neatidavė ir

negalvoja atiduoti, — ją jau
nesnis mano sūnus, Aksavie
ras, tvarte paslėpė. Taigi, tas 
sielvartas, kad neišsipildė 
paskutinė mano valia, dabar 
mane ir vedžioja”. — pRozas 
gimt, rozas mirt ir ant amžių 
amen”, — atsakė duktė. Sulig 
tais žodžiais mama dingo. Ak- 
Savieras prisipažino taip pa
daręs, kaip numirėlė sakė. Pas
kui nuėjęs atnešė pagalvę ir 
liepė seseriai pasiimti. Ši atsi
sakė, tardama: „Šią pagalvę 
parduokite, o už tuos pinigus 
užsakykite Mišias už mamos 
sielą, tai bus teisingiau”. Taip 
broliai ir padarė. (Pasakojo O. 
Mardosienė, 85 m. amžiaus, 
Paluodės kaimo, Salako valsč. 
Užrašė V. Dičiūnas, 1936. 
II.6).

Iš Dr. J. Balio archyvo

ESAME DĖKINGOS
Aš esu dėkinga už savo 

šeimą ir sveikatą. Man šeima 
yra labai svarbi, nes tai yra 
meilės reikalas. Man svarbi 
sveikata. Jei aš nuolat sirg- 
čiau, neturėčiau progos išeiti į 
lauką pažaisti.

Svarbus ir maistas. Be mais
to visi mirtumėm. Vanduo yra 
svarbiausias maisto šaltinis, 
kuris išlaiko gyvybę.

Esu dėkinga už patią gyvy
bę, nes pasaulis būtų tuščias 
be žmonių, gyvulių ir augalų.

Aš labiausiai esu dėkinga 
Dievui. Dievas mus sukūrė, 
visus daiktus ir viską, kas 
mums reikalinga.

Aš esu dėkinga už daugelį 
kitų dalykų, čia paminėjau tik 
svarbiausius.

Laura Šeštokaitė
Aš savo gyvenime esu dė

kinga už daug dalykų. Labiau
siai dėkinga už savo šeimą. Be 
šeimos niekas negalėtų ma'nęs 
pamylėti ir aprūpinti mane 
drabužiais. Taip pat dėkinga 
už maistą, nes be jo mirčiau 
badu.

Lina Maciūnaitė
Abi Philadelphijos Vinco 

Krėvės lit. m-los mokinės. 
(„Bitutė”)

BITĖS
(Lietuvių tautosaka

Jei kuriais metais laukinių 
bičių yra daug, bus lietingi 
metai. (Pušalotas)

GALVOSŪKIS NR. 11
A. Koks yra pistoleto kulkos 

greitis? B. Kiek langų turėjo 
Nojaus arka? C. Nuo kada 
Lietuvos bažnyčių ir pilių lan
gams pradėta vartoti stiklą? 
D. Lietuvos-Lenkijos paskuti
nis valdovas vainikavosi 1764 
m. lapkričio mėn. 25 dieną. Po 
31 metų, t.y. 1795 m. kapitu
liuodamas Rusijai, jis savo 
vainiką nusiėmė vėlgi lapk
ričio mėn. 25 d. Kodėl jis šiai 
datai skyrė dėmesio? E. 
Užrašykite vardą, kuris turi 
raidžių: dvi „a", dvi „n” ir dvi 
„o”. Už visus teisingus atsaky
mus skiriama 10 taškų, o už 
dalinius — tik 5 taškai. At
siuntė kun. dr. E. Gerulis.

GALVOSŪKIS NR. 13
, (Rebusas)

Perskaitykite rebuse lietu

GALVOSŪKIS NR. 12
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langeliuose įrašykite raides, iš 
kurių turės susidaryti reikš
miniai žodžiai. Atsiuntė kun. 
dr. E. Gerulis. (5 taškai)

» M
GALVOSŪKIS NR. 14

Nurašykite šiuos sakinius ir 
daugtaškių vietoje įrašykite 
praleistas raides: Ji a....siradrt 
anksti pavasarį — matutė, 
smulki mergytė su mėlynu 
smuikeliu po pažastim. Pra
dėjo grie....ti, ir pauk....čiai 
nuščiuvę (nutilę) klausėsi ste
buklingų garsų, o bitės ir dru
geliai pleveno ore, švelniai 
svir....darni ir dū....zdami. A.S. 
(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 15
Daugtaškių vietoje įrašykite 

žodžius, pagal duotas reikš
mes. Pirmąsias raides skaity
dami žemyn gausite vieno Lie
tuvos miesto pavadinimą: 1. 
.... žynius Lietuvos kurortas. 
2. Vilniaus kapinės, kuriose 
yra palaidoti žuvę sausio 13 
dieną. 3. Upės vardas mini
mas dainoje „Lietuva brangi”.-
4. Didesnis uždaras vandens 
plotas. 5. Lietuvos valdovas, 
kurio valdymo metu Lietuva 
buvo didžiausia valstybė Eu- 
ropoję. 6. Žmonės valgo, gyvu
liai... 7. Kurie naminiai^ 
paukščiai kartą išgelbėjo 
Romą. 8. Lietuviška patarlė' 
sako, kad .... visada išlenda iš 
maišo. 9. Dienos meto pava
dinimas, kada saulė leidžiasi. 
(5 taškai)

višką patarlę. Sudarė Rima 
Šimėnaitė iš Strakšiškės kaį- 
mrt, Ignalinos rajono. (5 taš
kai)
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