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Seimas svarsto bankų 
problemų sprendimo planą 

Vilnius , gruodžio 29 d. 
(AGEP) — Lietuvos Seimas 
penktadieni pradėjo svarstyti 
bankininkystės problemų 
sprendimo projektus, kurie, 
pasak jų autorių, išgelbės visus 
indėlius krizės apimtuose ban
kuose. 

Nutarimo „Dėl neatidėliotinų 
priemonių bankininkystės prob
lemoms spręsti" ir įstatymo pro
jektus dėl Liti mpeks ir Lietuvos 
Akcinio Inovacinio Banko paruo
šė speciali jungtinė Seimo dau
gumos ir opozicijos darbo grupė, 
į kurią taip pat buvo pakviesti 
premjeras bei Lietuvos Banko 
valdybos pirmininkas. 

Nepaisant bendrų pastangų 
ruošiant dokumentus, juos 
svarstant, parlamentarai 
švaistėsi sunkiais kaltinimais. 
Opozicijos vadovas Vytatas 
Landsbergis apkaltino vyriau
sybe dviejų didžiausių šalies 
komercinių bankų žlugdymu, o 
jos paskatas susiejo su simpati
jomis Rytams. „Pranašauju 
daug platesnius ketinimus ne
leisti, kad komerciniai bankai 
taptų nepriklausomi nuo Rytų 
kapitalo", pareiškė V. Lands
bergis. 

Premjeras Adolfas Šleževičius 
savo ruožtu apkaltino opozicijos 
vadovą „tradiciniu apgaudinė
jimu" ir kategoriškai atsiribojo 
nuo, pasak jo, „absurdiškos min
ties", kad bankai sąmoningai 
naikinami. Jis taip pat užtik-' 
rino, kad svarstomi dokumentai 

„visiškai garantuoja" indėli
ninkų ir įmonių sąskaitų saugu
mą Lietuvos Akciniame Inova
ciniame Banke (LAIB) ir Litim-
peks banke. Jis taip pat atsi
prašė bankų indėlininkų ir 
klientų, kad jie negalės pasinau
doti savo pinigais, iki bus įgy
vendinti šie planai. 

Svarstomame įstatymo pro
jekte dėl LAIB ir Litimpeks 
bankų nurodoma vyriausybei ir 
Lietuvos Bankui imtis būtinų 
veiksmų, kad minėtų komerci
nių bankų veikla būtų atstaty
ta. Valstybė, pasak įstatymo 
nenukentės. Jei, atkūrus šiuos 
bankus, jų indėlininkai patirs 
nuostolių, juos kompensuos 
valstybė. 

Parengti bankų atstatymo 
programą vyriausybė ir Lie
tuvos Bankas įpareigojami iki 
sausio 20 dienos. 

Kitas svarstomas dokumentas 
— nutarimo „Dėl neatidėliotinų 
priemonių bankininkystės pro
blemoms spręsti" projektas — 
įpareigoja vyriausybe, pasitarus 
su tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis, parengti konkre
čius veiksmų planus dėl krizės 
apimtų Lietuvos komercinių 
bankų tolimesnės veiklos ir 
gyventojų indėlių bei įmonių 
lėšų grąžinimo. Dokumente 
minimi bankai yra Lietuvos 
Akcininis Inovacinis W"i^". 
Litimpeks bankas, Aurabankas 
ir Vakarų Bankas. 

Dėl bankų krizės Ozolas 
kaltina TVF atstovą 

Vilnius , gruodžio 29 d. 
(AGEP) — Seimo narys Centro 
Sąjungos pirmininkas Romual
das Ozolas teigia, kad Lietuvos 
Akcinio Inovacinio Banko ir Li
timpeks banko veiklos sustab
dymas buvo nusikaltimas. „Jau 
dabar aiškūs trys nusikaltimus 
padare žmonės — Tarptautinio 
Valiutos Fondo (TVF) atstovas 
Lietuvoje Domenico Famizza, 
premjeras Adolfas Šleževičius ir 
Lietuvos Banko vadovas Kazys 
Ratkevičius", sakė R. Ozolas 
penktadienį spaudos konferenci
joje. 

Pasak jo, susidariusia padėtį, 
kai valstybė tapo nemoki, slėp
dama „valstybės bankrotą", 
vyriausybė kartu su TVF „nuta
rė tai pavaizduoti kaip dviejų 
bankų, ar visos bankų sistemos 
bankrotą". Romualdas Ozolas 
mano, kad susidariusioje padė
tyje šalies prezidentas Algirdas 

Brazauskas turi imtis ryžtingų 
veiksmų. Centro sąjungos pir
mininko nuomone, prezidentas 
turėtų sustabdyti vyriausybės 
veiklą ir „nesusikompromita
vusiam žmogui" pavesti sufor
muoti naują vyriausybe- Pre
zidentas taip pat turėtų nuša
linti Lietuvos Banko vadovybe. 

Ozolas taip pat siūlė atstatyti 
Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko ir Litimpeks banko 
veiklą ir šių bankų problemą 
spręsti tik „kaip jų vadovų 
problemą". Centro Sąjungos 
vadovo nuomone, šių bankų 
likimas taip pat turi būti 
išspręstas per pirmąsias dešimt 
sausio dienų. Jis pareiškė, kad 
jei bus neįmanoma susitarti su 
šalies vadovybe, „mintis apie 
visuotinį streiką su politiniais 
reikalavimais yra teisinga ir 
teisėta". 

Socialdemokratai siūlo 
griežčiau kontroliuoti 
privačią nuosavybę 

Gruodžio 11 d. bendrame Lwtuvw Akcinio IniussiMin Banko (LAIB) ir 1 jtiinpsfci banko akcininku 
sunrinkimas pritarė iiu dviejų bankų mjuini l i , kuriuo botų sukurta* didtiaiiaiaa privatus 
laba* *^"^— Naujojo banko taryboa pirmininką buvo išrinktas LAIB taryboa pirm. Eugenijus 
Verbaviiius (kairėje), banko valdybos pirmininką išrinktas Litimpeks banko vadovas Gintautas 
Preidys (dešinėje), o LAIB preaidenUs Artūras Balkevičius (vidury) — išrinktas naujoje banko 
valdybos nariu. Tačiau gruodtio 30 ir 21 d. O. Preidys ir A. Balkevičius buvo suimti, Lietuvos 
Bankui sustabdžius jų bankų veikla. 

R. Vaitekūnas ragina 
revizuoti visą Lietuvos 

bankininkystę 
V i l n i u s , gruodžio 28 d. 

(AGEP) — Vidaus reikalų mi
nistras Romasis Vaitekūnas, 
mano, kad krizės ištiktų ko
mercinių bankų veiklos sustab
dymas buvo vienintelė teisinga 
išeitis. Jis pranašauja itin 
sunkų teisėsaugininkų darbą, 
narpliojant kreditų išdavimo 
istorijas bei „ieškant pėdų, 
kurios buvo mėtomos kelerius 
metus". 

Spaudos konferencijoje jis 
teigė neturįs jokios informacijos, 
kuri įrodytų, jog Lietuvos Akci
nis Inovacinis Bankas-(LAIB) ir 
Litimpeks bankas buvo sužlug
dyti jų konkurentų pastango
mis. Pasak ministro, šių bankų 
vadovams greičiausiai galima 
prikišti .nusikalstamą aplaidu
mą, susįjusį su asmenine nau
da". Ministras užsiminė turįs 
informacijos, kad kai kuriuos di
delius iš minėtų bankų gautus 

kreditus juos gavusieji pasi
dalino su pareigūnais, padėju
siais tuos kreditus gauti. 

Per savaite tyrimo išaiškinta 
apie 150 „blogų" LAIB ir Litim
peks banko paskolų, uždėtas 
areštas turtui už maždaug 2 
milijonus litų, ktlikta per 40 
kratų, informavo l t Vaitekū
nas. Pasak jo, per kelis ko
mercinių bankų gyvavimo me
tus nė vieno jų vadovai nė kar
to nesikreipė į Vidaus reikalų 
ministeriją informacijos apie 
žmones, kuriems davė dideles 
paskolas. 

Nuo 1992 m. iki 1995 m. lap
kričio Lietuvos Bankas visiškai 
netikrino LAIB veiklos, ar bent 
jau Vidaus reikalų ministerijai 
nebuvo pateikti tokių revizijų 
dokumentai, sakė vidaus reika
lų ministras. Jis teigė, kad ir 
lapkričio pabaigoje LAIB atlik
tos revizijos dokumentus Vidaus 

R. Vaitekūnas paneigia 
Vidaus reikalų ministerijos 

ryšius su mafija 

Vilnius , gruodžio 28 d. 
(AGEP) — Socialdemokratų par
tijos nuomone, bankų krizė Lie
tuvoje kilo dėl menkos privačios 
veiklos kontrolės. „Privačią 
nuosavybe kontroliuoti reikia, 
kad ir kokia šventa ji būtų", 
sake penktadienį spaudos kon
ferencijoje socialdemokratų 
frakcijos narys Rimantas Da
gys-

Jis teigė, kad prie Lietuvos 
finansų sistemos pažeidžiamu
mo prisidėjo ir tarptautines 
finansines organizacijos —Tarp
tautinis Valiutos Fondas ir 
pasaulio Bankas Jų veikla, 
anot Dagio, daugelyje pasaulio 
valstybių atvedė prie tokios pat 
situacijos 

Kitas socialdemokratų frakci
jos narys Vytenis Andriukaitis 
pasiūlė nedelsiant paruosti Lie
tuvos Banke laikinųjų admini
stratorių grupe bei revizorių 
grupe, kurios kontroliuotų ko
mercinių bankų suteikiamas di
džiąsias paskolas. 

Per artimiausią mėnesį, so
cialdemokratų nuomone, turėtų 
būti pataisytas komercinių 
bankų įstatymas, kuriame būtų 
numatoma daugiau viešumo jų 
veikloje ir sustiprinta atsako
mybė už blogą finansine veiklą. 

Tuo pat metu, sakė V. Andriu
kaitis, reikia pataisyti gy
ventojų indėlių draudimo įsta
tymą, numatant apdrausti ir 
valiuta laikomus indėlius, taip 

V i l n i u s , gruodžio 29 d. 
(AGEP) — Vidaus reikalų mi
nistras Romasis Vaitekūnas „iš 
piršto laužta" pavadino 
„Lietuvos ryto" informaciją apie 
vidaus reikalų sistemos korup
cinius ryšius su organizuotu nu
sikalstamumu. Spaudos konfe
rencijoje gruodžio 28 d. vakare 
jis teigė, kad rašinių ciklas 
„Mafija imasi spręsti teisėsau
gos pareigūnų likimus" turi 
skambų pavadinimą, bet turi
nys jo neatitinka. 

Romasis Vaitekūnas testinį 
dienraščio straipsnį susiejo su 
Vidaus reikalų ministerijos 
(VRM) tiriamais bankininkų 
nusikaltimais. „Paskutiniu 
metu puolimas prieš Vidaus rei
kalų ministeriją buvo aprimęs. 
Žiūrėk, tirdami kreditų išdavi
mo istorijas, vėl išeisime į 
spaudą", šypsodamasis kalbėjo 
ministras. 

pat numatyti įmonių indėlių 
draudimą. 

Socialdemokratai siūlo atsta
tyti visas Lietuvos Banko funk
cijas, kurias riboja Valiutos 
valdyba. Pačią Valiutos valdy
bą, socialdemokratų nuomone, 
reikėtų pakeisti fiksuoto lito 
kurso programa. 

Gruodžio 27 d. laikraštis pra
dėjo skelbti rašinį, kuriame 
užsimenama, kad mafija galėjo 
užvesti aukšto ministerijos 
pareigūno nušalinimą. Dienraš
tis cituoja neįvardinto VRM 
pareigūno nuomone, kad Orga
nizuoto nusikalstamumo tyrimo 
tarnybos kriminalinių procesų 
analizės vyresniojo komisaro 
Juozo Rimkevičiaus ir jo pava
duotojo Valerijaus Šulco nuša
linimui galėjo turėti įtakos gal
inga Kauno nusikaltėlių „šei-
ma . 

Landsbergis mano, kad 
bankų krizė yra užsienio 

diversija 

reikalų ministerija gavo savo 
pačios iniciatyva ir tik po 
mėnesio, kai jie , jau niekam 
nebebuvo paslaptis". 

„Nesuprantu, kodėl Lietuvos 
Banko vadovai tylėjo mėnesį, 
žinodami apie LAIB vadovų 
nusikaltimus — juk informavę 
mus, jie būtų nusimetė sunkią 
naštą", kalbėjo R. Vaitekūnas. 
Jis sakė, kad tikisi atsakymus 
į šiuos klausimus gauti per 
aukštų Lietuvos Banko pareigū
nų apklausa. 

Lietuvoje saulėta ir 
šalta 

Vi ln ius , gruodžio 28 d. 
(AGEP) - Paskutine 1995 m. 
savaite Lietuvoje buvo šalta ir 
saulėta. Rytų Lietuvoje dieno
mis oro temperatūra buvo tarp 
- 8 ir -13 laipsnių Celsijaus 
(8-13 F). Pajūryje šilčiau — tarp 
- 3 ir -5 C (21-23 F). 

Keliuose labai daug sniego, 
nors kelininkai, kiek galėdami 
juos valo. Naktimis oro tempera
tūra nukrito iki -15 C (5 F), kai 
kur iki -20 C (-4 F). Vilniuje 
Kalėdų naktį lietus sudrėkino 
medžių šakas. Tad Vilniaus 
apylinkių miškai nuostabiai ap
šerkšniję kaip pasakoje. Šalčiui 
vis stiprėjant, šerkšno sluoksnis 
storėja. 

Praėjusią savaitę J. Rimkevi
čius buvo nušalintas nuo parei
gų po finansinės revizijos jo tar
nyboje. Ministras teigė, kad 
minėtas patikrinimas buvo nu
matytas pagal planą. „Net ir 
giliai nesikapstydami, radome 
daug butaforijos ir mažai tikro 
darbo, nustatyta daug rimtų pa
žeidimų", sakė jis. 

Revizijos rezultatai dar 
analizuojami, juos patikrinti 
pavesta VRM Kadrų valdybai ir 
Policijos departamentui. 

V i l n i u s , gruodžio 29 d. 
(AGEP) — Seimo opozicijos 
vadas Vytautas Landsbergis 
neatmeta galimybės, kad Lie
tuvos bankų krizę galėjo nulem
ti „politiniai-tarptautiniai in
teresai". Penktadienį spaudos 
konferencijoje jis sakė, kad 
Lietuvos Akcinis Inovacinis 
Bankas (LAIB) prieš sustabdant 
jo veiklą derėjosi su vienu 
didžiausių Lenkijos bankų dėl 
galimybes Lenkijos bankui įsi
gyti LAIB akcijų. Sustabdžius 
Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko veiklą, tokiai perspekty
vai buvo suduotas „milžiniškas 
smūgis", sakė Vytautas Lands
bergis. 

Jis pabrėžė įžvelgiąs „konku
rencinę kovą" tarp Rusijos „gal 
ir kagėbistinio kapitalo" ir 
vakarietiško kapitalo dominavi
mo Lietuvoje. Jis taip pat neat
metė galimybės, kad tarptauti
niai interesai galėjo sutapti su 
„vietiniais klaniniais intere
sais". 

V. Landsbergio nuomone, gali 
būti, kad siekiama tikslų, pra
laimėjus būsimuosius rinkimus, 
valdyti šalį per LDDP kontro
liuojamus bankus. Anot opozici
jos vado, todėl galėjo būti 

siekiama sužlugdyti du nepri
klausomus ir didžiausius šalies 
bankus. 

Šias prielaidas, taip pat Lie
tuvos Banko pirmininko Kazio 
Ratkevičiaus motyvus, kodėl 
buvo smogtas toks smūgis tik 
savaitei praėjus po to. kai buvo 
gertas šampanas už dviejų 
bankų susijungimą, gali ištirti 
tik Seimo komisija, kuri nebūtu 
pavaldi dabartinei Vytauto Juš
kaus vadovaujamai Ekonomi-
nių nusikaltimu tyrimo komisi
jai , sakė V. Landsbergis. J is 
teigė, kad V. Juškaus komisija 
tė ra ,,korupcijos priedangos 
įstaiga". 

Kaip žinoma, opozicija siūlo 
sukur t i laikinąją komisiją 
banku krizės priežastims tirti . 
Siūloma komisiją sudaryti „pro
porcingo atstovavimo Seimo 
daugumai principu", tačiau nu
statant, kad komisijos pirminin
ku negali būti LDDP atstovas. 

V. Landsbergis sakė. kad jei 
LDDP užblokuos tokią pasiūly
tą komisija, opozicija įsteigs 
savo komisiją, kuri nors ir 
neturėdama įgaliojimų, ruoš 
medžiagą būsimajam tyrimui, 
prasidėsiančiam ,,kitą dieną po 
Seimo rinkimų". 

Reikalaujama raštiškų 
įrodymų, kad tarptautinės 

įstaigos pritarė bankų 
suspendavimui 

Vyriausybė kaltinama 
susitarimų su darbdaviais ir 
darbininkais nesilaikymu 

V i l n i u s , gruodžio 19 d. 
(AGEP) - Lietuvos Profesinių 
Sąjungų Susivienijimo pir
mininkas Algirdas Sysas teigia, 
kad LDDP tik deklaruoja pra
dedanti vykdyti socialiai 
orientuotą politiką, o vyriau 
sybė nesilaiko vasarą priimtų 
darbdavių, profsąjungų ir vy
riausybės atstovų Trišalės ta
rybos susitarimų. 

Antradienį spaudos konferen 
cijoje jis sakė, kad Trišalė 

taryba rugpjūčio mėnesį buvo 
sutarusi, jog delspinigiai už dar
bininkams neišmokėtas algas 
bus 0.2% nuo jiems priklausan
čios sumos. Tuo tarpu praėjusią 
savaitę pateiktame Seimui 
svarstyti projekte įrašyta tik 
0.1%. Trišalė taryba taip pat 
buvo sutarusi, kad įmonėms 
bankrutavus, pirmiausia bus at
siskaitoma su dirbančiaisiais, 
po to patenkinami reikalavimai 
dėl valstybinio socialinio 

Vilnius, gruodžio 29 d. (Elta) 
— Grupė Seimo narių penkta
dienį į t e ikė prezidentui, 
ministrui pirmininkui, Lietuvos 
Banko valdybos pirmininkui, 
generaliniam prokurorui ir 
kitiems aukščiausiems valsty
bės pareigūnams pareiškimą, 
kuriame prašoma iki sausio 2 d. 
atsakyti, ar tikrai dokumentai 
apie Lietuvos Akcinio Inova
cinio Banko bei Litimpeks 
banko veiklą buvo parengti 
lapkričio 20 d., o šiems bankams 

Seimo sąskaita buvo 
laiku išgelbėta 

V i l n i u s , gruodžio 27 d 
(AGEP) — Dėl Lietuvos Akcinio 
Inovacinio Banko (LAIB1 

katastrofos be atlyginimų ir be 
pensijų liko tūkstančiai žmonių. 
Tuo tarpu Seime , kaip rašo „Res
publika", pinigai buvo išmokėti 
kaip tik prieš savaitę. Gruodžio 
15 d. Sermo sąskaita su visais 
pinigais buvo perkelta iš LAIB 
į Lietuvos valstybinį Komercinį 
Banką. 

Žurnalistų paklausta, iš kur 
žinojo apie gresiančią nelaime. 
buhalterė pasakė, kad ją įspėjo 
nuojauta. Prieš savaitę Seime 
buvo klausiama, kiek kainuoja 
informacija apie banko žlugimą. 
kol ji dar nėra oficialiai paskelb
ta. Pasak žurnalistų. Seimo na
riai tai galėtų sužinoti savo bu
halterijoje. 

draudimo įmokų ir tik trečioje 
eilėje bus patenkinami kredito
rių reikalavimai. 

Tuo tarpu praėjusią savaitę 
priimtos Lietuvos civilinio pro
ceso kodekso pataisos numato. 
kad kreditorių reikalavimai 
buvo patenkinami pirmiausia. 
Dėl šios priežasties, mano Algir 
das Sysas, dirbantiesiems bus 
sunku atgauti darbo užmokestį. 

įteikti tik gruodžio 18-20 die
nomis. 

Pareiškėjai taip pat prašo 
atsakyti , ar ministras pir
mininkas ir finansų ministras 
gruodžio 27 d. žinojo, kad 
Lietuvos Bankas, pažeisdamas 
sutartį, nuo Lietuvos Akcinio 
Inovacinio Banko (LAIB) sąs
kaitos nusirašė 52 milijonus litų 
ir dėl to sustabdė LAIB veiklą. 

Be to, parlamentarai pagei
dauja žinoti, ar gruodžio 20 d. 
vakare vyko pasitarimas pas 
Lietuvos Banko pirmininką Ka
zimierą Ratkevičių, kuriame 
buvo svarstoma LAIB ir Litim
peks banko būklė ir ar jame 
Gintautui Preidžiui buvo pasa
kyta, kad Litimpeks bankas yra 
mokus, nebus uždaromas ir turi 
dirbti toliau. Po trijų valandų G. 
Preidys buvo sulaikytas, todėl 
prašoma paaiškinti, kas leido G. 
Preidį sulaikyti. 

Be kitų punktu, dar klausia
ma, ar galima gauti raštiškus 
Tarptautinio Valiutos Fondo ir 
Pasaulio Banko paliudijimus, 
kad jie pritaria vyriausybės ir 
Lietuvos Banko veiksmas, iš jų 
— ir bankų vadovu suėmimui, 
kuris sukėlė paniką ir prisidėjo 
prie bankų krizes. 

Pasirašiusiųjų vardu pareiški
mą Seime perskaitė Seimo opo
zicijos seniūnas Andrius Kubi
lius. 

KALENDORIUS 

Sausio 3 d.: Genovaite. 
Danielius. Liesnele. V'vda. 1944 
m. Paryžiuje mirė poetas, diplo
matas Jurgis Baltrušaitis. 1958 
m Šiaulių aps Linkuvos par 
mirė vysk Kazimieras Paltaro
kas. 

Sausio 4 d.: Sv. Elzbieta 
Seton. JAV* Kantiečių vienuoli 
jos steigėja, pirmoji Amerikoje 
gimusi paskelbtoji šventoji 
(1774-1821 v. Hermas. Titas. Ari
mantas. Švitre. 
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&&A SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

SU v.s. fil. BALIU BARKUM 
ATSISVEIKINANT 

vadovas buvo įtrauktas į Aust
ralijos rajono vadiją. 1970-76 
dirbo rajono iždininku ir tie
kimo skyriaus vedėju, 1977-82 
— LSB rajono vadeiva, 1984-87 
— LSS Australijos rajono vadu, 
1985-88 m. — Australijos liet. 
skautų fondo p i rmin inku , 
1991-95 m. — ASS atstovu prie 
rajono vadijos. Buvo ilgametis 
LSS Tarybos narys. 

Skautiškoji idėja buvo įsikūni
jusi visame Balio gyvenime — 
kad ir būdamas vyresnio am
žiaus, nevengė užsidėti uni
formos švenčių ar sueigų metu. 
Abu su žmona dosniai rėmė lie
tuviškuosius reikalus. Globojo 
iš Lietuvos ar kitų kraštų at
vykusius tautiečius, kuriems 
visuomet atsirasdavo vietos erd
viuose Barkų namuose, o Balys 
surasdavo laiko svečius pa
vėžinti po Sydnėjų ir jo 
plačiąsias apyl inkes . Tėvo 
pramintu taku eina ir abi jo 
dukros — ps. fil. Laima ir vyr. 
sk. dr. Rita — aktyviai dalyvau
ja skautiškame gyvenime. 

Balys buvo pakeltas į skau
tininkus 1972 m., į vyr. skauti
ninkus — 1977. Apdovanotas or
dinu Už Nuopelnus — 1981, Le
lijos ordinu — 1987 m., Padėkos 
ordinu - 1990. 

Nors ir daug dirbdamas su 
skautais, Balys rasdavo laiko 
padėti ir kt. bendruomeniniuose 
darbuose. 1950 m. jį matome ka 
tik įsisteigusios ALB Bathursto 
apylinkės valdyboje, prisidedant 
prie parapijos darbų, kurį laiką 
buvo vienas iš Sydnėjaus lietu
vių klubo direktorių. Jam ne
buvo nei didelių, nei mažų 
darbų — visi buvo vienodai svar
būs. 

A.a. Balio laidotuvės įvyko 
spalio 8 d. I gedulingas pa
maldas Šv. Joachimo bažnyčioje 
Lidcombe, susirinko didžiulis 
būrys giminių, draugų, skautų 
ir jį pažinojusių tautiečių. Gedu
lingas šv. Mišias už mirusiojo 
vėle aukojo Sydnėjaus lietuvių 
kapelionas kun. Povilas Martū-
zas Giedojo ..Dainos" choras. 
Pamaldų metu garbės sargybo
je prie karsto stovėjo Sydnėjaus 
skautiškųjų organizacijų nariai, 
vėliau, išnešant karstą iš bažny
čios, sudarę špalerius. 

Krematoriume trumpą žodį 
tarė Velionio testamento vykdy
tojas, v.s. Jonas Zinkus: „Tavo 
darbų pėdos liks giliai įmintos 
lietuviškų organizacijų veik
loje... Ilgiausią savo gyvenimo 
dalį praleidai vadovaudamas 
skautams... stovyklose mums 
Tave primins rytmečio ruošai 
nuaidėję trimito garsai, nusilei
džiančioje saulėje medžių 
šešėliai ir vakarinių laužų lieps
nos!.." 

Šeimos draugų vardu trumpą 
žodį tarė prof. dr. Algis Kabaila. 

Baigiantis atsisveikinimo 
apeigoms nuskambėjo skau
tiška „Ateina naktis..." giesmė, 
kurią giedojo pilnutėlė lai
dotuvių koplyčios salė. Ją sekė 
Tautos himnas. 

Gedulingų pietų metu Sydnė
jaus Lietuvių klube Banks 
towne, Velionio šeimai užuojau
tas išreiškė organizacijų atsto
vai: Sydnėjaus klubo vardu — 
Elena Kiverytė-Erzikov. ALB 
Sydnėjaus apylinkės valdybos 
vardu — Antanas Kramilius, 
skautų vardu — LSS Australi 

v.s. fil. Balys Barkus 

Paskutinių poros metų laiko
tarpyje Sydnėjaus lietuvių bend
ruomenę bei skautų gretas la
bai praretino mirtis. Lapkričio 
5 d. vėl liūdna žinia aplėkė 
Australiją — Sydnėjuje mirė v.s. 
fil. Balys Barkus!.. 

Balys nesijautė gerai jau 
ilgesnį laiką, bet vis dar buvo 
t ik imas i , kad pagerės , 
pasveiks... 

„Brolis Balys", kaip jį vadino 
skautai, gimė 1920 m. gegužės 
1 d. Kaune. Čia lankė pradžios 
mokyklą, Jėzuitų gimnaziją ir 
pradėjo studijuoti Vytauto Di
džiojo universitete. 1939 m. per
sikėlė į Žemės ūkio akademiją 
Dotnuvoje, o 1942 m., gavęs 
stipendiją, studijavo Halle u. 
Saale universitete, jį baigdamas 
diplomuotu agronomu. 

1944 m., užeinant antru kar
tu raudonajai okupacijai, Balys 
pasitraukė į Vokietiją. Čia, 
1947 m. sukūrė šeimą su jauna 
gydytoja dr. Valentina Mar
kevičiūte ir išaugino dvi duk
teris — Laimą ir Ritą. 

1949 m. Barkai atvyko į Aust
raliją, kur atlikę dvimetinę 
privalomą darbo sutartį, įsikū
rė Sydnėjaus Concord priemies
tyje. 

A.a. Balį pirmiausia visi 
pažino, kaip skautą, skau
tininką, nes jiems jis skyrė visą 
savo laisvalaikį, energiją. I 
skautus jis įstojo dar 1932 m. 
Kauno Jėzuitų gimnazijoje vei
kusioje Maironio draugovėje, 
kur ta is pat metais davė skau
to įžodį, o 1938 m. perėjo į 
Akademikų skautų Korp! Vytis. 
1939 m. davė skauto vyčio, 1940 
— skautininko įžodžius. Skau
tiškąjį patyrimą gilino įvairiose 
stovyklose ir kursuose: 1936 m 
lankė skautų vadų mokyklą — 
stovyklą Karmėlavoje, dalyvavo 
keliose kitose skautų stovyk
lose Paneriuose, Giruliuose. 
Palangoje. II Tautinėje stovyk 
loję Aukšt. Panemunėje. Ir 
Australijoje Balys nenustygo be 
skautiškojo darbo — vadovavo 
kelioms Sydnėjaus „Aušros" 
tunto stovykloms, buvo LSS 
55-mečio Jubiliejinės ir VIII 
rajoninės stovyklų viršininku, 
dalyvavo didžiosiose skautų 
stovyklose Amerikoje. 

Savo gyvenime vadovavo visai 
eilei skautiškų vienetų Dar 
1936-39 m. buvo Kauno Mai
ronio skautų draugovės drau
gininku. Vokietijoje 1946-47 m 
vadovavo skau tų vienetui 
Oberleningene. Australijoje nuo 
1961 m. priklausė Sydnėjaus 
Skautų Židiniui, 1972-76 m. 
buvo Sydnėjaus „Aušros" tun
to tuntininku, 1974 m. įsijungė 
į Akademinio Skautų sąjūdžio 
(ASS) skyrių. 

Balys, gabus, energingas 

. .Praeiti? -Ateitis' suvažiavime, Dainavoje, vs. fil. Antanas Paužuolis pašnekesyje su skautais 

DRAUGININKAS IR JO PAREIGOS 
DRAUGOVĖJE 

Kiekviena skautų draugovė 
turi savo draugininką. Drau
gininku gali būti subrendęs ir 
skautą vi mo patirtį tur įs skau
tas. Su draugininko pareigomis 
jis pasiima ir didelę atsakomybe 
draugovei , skau tų t ė v a m s , 
vadovybei ir lietuvybei. 

Lietuviškoje draugovėje skau
tai turi gerbti ir branginti visa, 
kas l ie tuviška . Draugovėje 
lietuvybės išlaikymas yra pa
grindinis auklėjimo darbas . 
Nors tai reikalauja daug laiko 
ir pastangų, tai yra labai svar
bu, nes lietuvybė yra mūsų 
senelių ir protėvių palikimas, 
kur iam netur im leisti išnykti. 

Didžiausia draugininko at
sakomybė yra skautams. J is 
turi jais rūpintis ir būti geru pa
vyzdžiu. Ypač daug laiko reikia 
skirti taut in io ugdymo pro-

gramai ir nuolatiniam tobulam 
jos perteikimui. Draugininkas 
tur i gerai susipažinti su visais 
draugovės nariais ir jų tėvais. 
Naujus, draugovėn įstojusius 
n a r i u s d raug in inkas tu r i 
supažindinti ir skatinti jų pasi
ryžimą ne tik išmokti skautų 
įstatus, bet gyventi ir veikti jais 
vadovaujantis. Ruošiant naujus 
planus ir programas, drauginin
kas tur i bendradarbiauti su ki
tais draugovės nariais ir vado
vais, tokiu, būdu kyla daug 
naujų idėjų ir patobulinimų. Ne 
be reikalo sakoma, kad dvi 
galvos geriau negu viena. Drau
gininkas privalo rūpintis, kad 
visi draugovės darbai būtų 
laiku ir gerai atliekami ir kad 
dar liktų laito pašnekesiams su 
skautais, vadovais ir tėvais. 

Draugininkas, siekdamas sėk-

DRAUGAS 
(U8P8-141000) 
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„ĄŽUOLO" MOKYKLOS ŽINIOS 
PRATURTINA SKAUTAVIMĄ 

Nuotr. Gintaro Plačo 
mingos veiklos, turi palaikyti 
nuolatinius ryšius su skautų tė
vais. Kad ryšiai draugininko ir 
tėvų būtų geri, reikia sudaryti 
sąlygas, kad tėvai galėtų matyti 
savo sūnus ir dukras daly
vaujant įvairiose skautavimo 
srityse. Tėvai turi būti iš anksto ; 

supažindinami su draugovės 
planais, nuostatais ir programo
mis. Artimi ryšiai tarp drau
gininko, tėvų-rėmėjų organi-* 
zacijų, tėvų komitetų yra būtini. 
Draugininkas turi būti kantrus 
ir visada dėmesingai išklausyti 
tėvų siūlymus, pageidavimus ir 
pastabas, Žinoma, visa tai 
darydamas, draugininkas turi 
atsiminti, kad jis yra atsakingas 
vadovybei. Jis privalo vykdyti 
vadovybės nustatytas taisykles, 
nuostatus, instrukcijas ir nepa
miršti laiku atlikti jam pati
kėtus darbus, suteikti įvykdytų 
darbų ir veiklos apyskaitas. 

Bendrai — draugininkas turi 
stengtis tobulinti skautavimą ir 
stiprinti Lietuvių Skautų są
jungos gerovę. 

Saulius Dambauskas 

V* metų 
JAV $96.00 $66.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $66.00 $40.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 
Užsakant i Lietuvą 
(Air eargo) $100.00 $66.00 
Tik šeštadienio laida $65.00 
Užsakant i užsienį 
oro pastų $600.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $86.00 

Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stoncius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC 

3 i 
$36.00 
$40.00 

$30.00 
$36.00 

* Administracija dirbę kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, anetadimnisii 
nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimu kainos pri-
nuneiamos. gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniai* nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

KAZIUKO MUGĖ 
ČIKAGOJE 

Čikagos skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė, jau 38-ji įš eilės, 
vyks sekmadieni, kovo 3 d., Jau
nimo centre. Teko girdėti, kad 
netrukus skautų,-čių dirbtuvėse 
Lietuvių centre, Lemonte, ne
trukus prasidės mugei pasi
ruošimų sueigos ir vakaronės. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPBR 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 I . tapsrlsr, SuNa 4*2 
Valandos pagal susitarimą 
Tat. - (141$) 337-1244 

„Ąžuolo" mokykloje įsisavin
tos žinios buvo labai naudingos 
mano vieneto veikloje. Mes 
daug ko išmokome šioje vadovų 
mokykloje. Per tą savaitę mums 
buvo suteikta daugiau informa
cijų, negu galima atsiminti. Bet 
aš p r i s i m e n u sva rb i aus i a s 
žinias, kur ias ten gavau. 

Viena idėjų, pasilikusių mano 
mintyje, yra, kad vaikai klauso 
kalbėtojo tik 10 sekundžių prieš 
pradėdami galvoti apie ki tus 
dalykus. Šiemet, dirbdamas su 
vilkiukais aš visada bandžiau 
jiems sakyti tik tiek, kiek tuo 

jos rajono vadas, v.s. Narcizas 
Ramanauskas, drauge perdavęs 
ir LSS Tarybos pirmininko v.s. 
fil. Kęs tuč io Jėč iaus a ts i 
sveikinimą, atsiųstą iš JAV. 

Ilsėkis Dievo globoje, Broli 
Skaut ininke! 

Bronius Ža lys 
„Mūsų pastogė" Nr. 46 

1995.11.20 

metu buvo būtina. įsitikinau, 
kad tas faktas yra tikras, nes 
mano vilkiukai buvo labai jud
rūs. Kai kalbėjau jiems trumpai 
ir aiškiai apie reikalą, jie 
atsiminė ką sakiau. 

Buvo labai naudingi „Ąžuolo" 
mokykloje išmokti nauji žai
dimai; juos naudojau sueigose. 
Vilkiukams labai patiko žaisti 
naujus žaidimus, kurių jie nie
kad anksčiau nebuvo žaidę. Per 
eilę mano skautavimo metų 
vilkiukai visuomet žaisdavo 
tuos pačius žaidimus, nes 
vadovų dauguma nebandė ras
ti naujų vaikus dominančių 
žaidimų, jie metai iš metų 
naudojo tuos pačius žaidimus, 
kurie ilgainiui pasidaro vei-
kams nuobodūs. 

Kitos man labai patikusios 
žinios buvo lauko virtuvės. Iki 
šiol neturėjau daug galimybių 
tas žinias panaudoti veikloje su 
vilkiukais, nes neturėjome 
tokių iškylų, kuriose galėtume 
jas pritaikyti. Bet gera buvo tas 

žinias įgyti ir jas naudoti išky
lose su prityrusių skautų drau
gove, kuriose mes patys visada 
gamihomės vakarienę. „Ąžuo
lo" mokykloje buvo labai 
naudinga visą savaitę gamintis 
maistą lauko virtuvėje, tokiu 
būdu išmokome gerai virti ir 
gyventi gamtoje be mieste 
turimų patogumų. 

Bendrai, visos žinios įgytos 
„Ąžuolo" vadovų mokykloje 
buvo labai naudingos. Skau
tiškoje veikloje bandžiau, kiek 
galėdamas, pritaikyti ir naudo
tis naujai įgytomis žiniomis, bet, 
kaip paprastai gyvenime, ne 
viską, ką išmokau, turėjai pro
gos panaudoti praktikoje. Man 
labai patiko ir buvo naudinga 
dalyvauti „Ąžuolo" vadovų mo; 
kykloje, kurioje įgytas žinias 
bandysiu ne tik,naudoti, bet 
nuolat stengsiuos jas plėsti, kad 
skautavimas man ir mano vado
vaujamiems berniukams būtų 
įdomesnis. 

Dainius Dumbrys 

Dr. V. J . VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4*17 W. t* t t , aWbewk, N. 
Te*. 704-423-4114 
Valandos susitarus 

EUOtM C. DCCKIft, O M , r».C. 
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Pirmas apyl su Nortrnvestero un-to 
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absoliuti* punktualiai. OueNarfcatM' 
(kalbėt angliškai) ta t 700-4224200 
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MOLY CROSS FAMILY 
MEDtCAL CENTER 

749 W. 31 si SL 
CMcago, IL 60616, 

(312)-22S-0699 

Dr. ALGIRDAS KAVAUOMAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

• M 0 S. Putaatd M . 
Tat. 31 a m 1001 

Plrmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trerid. ir 
penktd 9 v.r. - 3 v. p p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šestd ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas 

Sumokama po vizito. 

Mišri skiltis sk.lt imnkų kursuose, ČikaKoje II k. jOrų skautes - Sabrina ir Laura, jūrų skautas 
Adomas prit skaute Nina skaut Danus. prit. akaut. Robertas ir skautai Runas ir Tomas 

Nuotr Gintaro Plačo 
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KONSULAS TIKI ŠVIESIA 
LIETUVOS ATEITIMI 

Pokalbis su Lietuvos generaliniu garbės 
konsulu Vaclovu Kleiza 

kydavo, ar susitikdavote pa
sitarimams ir kokias pro
blemas spresdavote? 

— Kai oficialiai lankosi val
stybės pareigūnai, visuomet 
jiems mielai talkininkaujame, 
sudarydami sąlygas susitikti su 
vietinės valdžios atstovais bei 
mūsų visuomene. Žinome, jog 
Čikagoje dažnai neoficialiai 
lankosi ar vieši įvairūs vyriau
sybės ir Seimo žmonės. Tais 
atvejais jie beveik niekada 
neranda reikalo su konsulatu 
susisiekti, pasi informuot i, susi
pažinti su mūsų darbo sąlygo
mis. Ligi šiol buvo tik dvi išim
tys — tai Seimo nariai V. Žieme
lis ir prof. B. Genzelis. Tačiau 
toks vadovaujančių asmenų ne 
sidomėjimas nestebina, nes 
panašių nusiskundimų esame 
girdėję ir iš kitų mūsų atstovy
bių bei konsulatų. 

— M i n ė t i e m s a s m e n i m s 
lankantis J A V būna ruošia
mi susitikimai su lietuviu vi
suomene. Ar J ū s manote, 
kad tokie susitikimai yra rei
kalingi, naudingi? 

— Kiekvienas lietuyio su lie
tuviu susitikimas yra naudin
gas ir reikalingas, jei jis sudaro 
sąlygas rimtam, atviram ir at
sakingam dialogui. Kai tokie 
susitikimai yra naudojami tik 
savo asmeniniams ir grupi
niams tikslams pasiekti, tuo
met, be abejonės, jie sukelia 
visuomenės nepasitenkinimą. 
Čia tektų pridėti, jog tokių 
tikslų siekimas nėra nei vienos 
grupės ar partijos monopolis. 

— JAV LB Krašto valdyba 
paskutiniaisiais metais ruošė 
įvairias konferencijas „San
tykiams su Lietuva" nagrinė
ti. Konferencijos vyko Lietu
voje ir Amerikoje. Atrodo, 
kad tos konferencijos kon
krečios naudos užsienio lie
tuviams neatnešė. J ū s ų nuo
mone, ar tokios konferenci
jos reikalingos, ruošt inos, 
ar ne? 

— Esu dalyvavęs tik vienoje 
tokioje konferencijoje, kuri vyko 
Detroite. Jos sudaro sąlygas vie
niems kitus geriau pažinti, su
prasti, todėl ne visuomet reikia 
norėti iš to konkrečios naudos. 
Jau pats faktas, jog dažnai pa
matome, kad asmenys vieną 
kalba konferencijoje, o kitą 
daro, sugrįžę į savo kasdienybę, 
duoda konkrečios naudos su
prasti tų žmonių galvojimą, 
veikimo būdą, tikslus. Todėl ir 
ateityje numatau galimybes 
tokiems susitikimams, tik, aiš
ku, jie turi būti iš anksto gerai 
suplanuojami ir turėtų ap
siriboti specifinių, o ne 
visuotinų klausimų svarstymui. 

Vaclovą* Kleiza. 

— Gerb . K o n s u l e , š .m. 
gruodžio sukako dešimtme
tis , kai buvote paskirtas 
Garbes konsulu Čikagoje. 
Kaip Jums sekėsi šiose diplo
matines tarnybos pareigos, 
kokie buvo didžiausi darbai, 
sėkmės ir nesėkmės? 

— Sutikdamas eiti šias parei
gas, negalvojau, kad pasaulyje 
įvyks tokie netikėti pasikeiti
mai, atnešę ir Lietuvai nepri
klausomybę. Per pirmuosius 
penkerius metus konsulatas tu
rėjo daugiau simbolinės reikš
mės, atstovaudamas kraštui, 
kuris buvo pavergtas. Paskuti
nieji penkeri metai stiprokai 
pakeitė konsulato veiklos veidą, 
nes pradėjome plačiau ir akty
viau atlikti tuos darbus, kurie 
yra normalaus konsulato pa
skirtyje. Didesnių sėkmių ar 
nesėkmių nepatyrėme, nes sten
gėmės, kiek sąlygos ir aplinky
bės leido, vykdyti tai, ko reika
lavo gyvenamasis momentas. 

— Tame laikotarpyje pasi
keitė Lietuvos padėtis, tuo 
pačiu ir Jūsų darbo sąlygos. 
Tad kokie santykiai su Lietu
vos valdžia lydėjo Jus pasku
tinius penkerius metus. 

— Santykiai su Lietuvos val
džia, jos institucijomis buvo ir 
tebėra geri bei korektiški. Kaip 
anksčiau, taip ir dabar, tebejau
čiame dar nemažą trukumų in
formacijos apie Lietuvą ir spe
cifines jos sritis. Bet tai bendra 
Lietuvos problema. Gal dėl to 
neseniai ir pats prezidentas A. 
Brazauskas su rūpesčiu kalbėjo 
apie Lietuvos įvaizdį. Laikas ir 
šį trūkumą pašalins, jei tik bus 
noras Lietuvą pasauliui tinka
mai parodyti. 

— Lietuvai atgavus nepri
klausomybę JAV ir Čikagoje 
lankėsi prezidentas, prem
jerai, ministrai, partijų vadai. 
Ar šie aukštieji Lietuvos Res
publikos žmonės J u s aplan-

— B e abejo, stebite užsie
nio lietuviu dabartine veiklą. 
Kold veiklos kelią turėtų pa
sirinkti didžiausioji užsienio 
lietuvių organizacija — Lietu
v i ų Bendruomenė? 

— Lietuvių Bendruomenės 
veikla yra aiškiai apibrėžta jos 
įstatuose. Šiandieną joje išryš
kėja dvi kryptys: talkininkavi 
mas Lietuvai pasaulyje ir lietu
vybės išlaikymas. Jei šios kryp
tys bus išbalansuotos, tuomet ir 
iškylantys nesutarimai suma 
žės. Aišku, asmeninių ambicijų 
ir noro pasigarsinti nugalėjimas 
labai prisidėtų prie geresnio 
bendro darbo vaisių. 

— Ar manote, kad būtų tik
slu užsienio lietuviams Lietu
vos Seime turėti atstovus, o 
gal ir ministrą? Ar iš viso yra 
gal imybė tokias pozicijas iš
sikovoti? 

— Šiuo metu Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenė turi savo at
stovybę Vilniuje, o jos atstovas 
turi teisę dalyvauti, tiek vy
riausybės, tiek Seimo posė
džiuose, ir gali išreikšti užsienio 
lietuvių pozicijas bei nuomonę. 
Nenumatau realios galimybės ir 
reikalo turėti atskirą ministrą 
ar Seimo atstovus, kurie atsto
vautų užsienio lietuviams. O 
kad iškylančias problemas, su
rištas su užsienio lietuviais, 
galima išspręsti susitarimo ke
liu, neseniai parodė PLB sėk
mingos pastangos pilietybės 
klausimo sprendimui. 

— Kaip J ū s vertinate da
bartinę politinę ir ekonominę 
padėtį Lietuvoje? Artėjant 
rinkimams į Seimą, ar yra 
gal imybių laimėti opozici
n ė m s partijoms? 

— Vertinant Lietuvos politi
nę ir ekonominę padėtį, reikė
tų į tai pažiūrėti iš dviejų aspek
tų: 1.) kaip ją vertina kitos 
valstybės ir tarptautinės in
stitucijos, ir 2.) kokioje.pozicijo
je yra Lietuva, palyginus ją su 
kitomis posovietinėmis valsty
bėmis. Tuomet gausime objek
tyvesnį vertinimą, kurio savo 
tarpe dažnai pasigendame. Ir 
vienu, ir kitu atveju mūsų pa
dėtis nėra nei blogiausia, nei 
geriausia. Ją tobulinti ir gerin
ti yra būtina, tačiau į ją žiūrėti 
tragiškai irgi nėra tikslu. 

Kalbant apie artėjančius Sei
mo rinkimus, tektų pastebėti 
tik tai, jog būsimajame Seime 
pasikeitimų tikriausiai bus, ta
čiau, ar jie turės tiek įtakos į 
valstybės ateitį, kiek kai kas 
tikisi, sunku numatyti. 

— I prezidentus minima ir 
inž. dr. Valdo Adamkaus pa
varde. J ū s ų manymu, ar bū
tų realios galimybės to posto 
pasiekti? 

— Šiuo metu kalbėti apie pre
zidentinius rinkimus dar yra 
per anksti. Seimo rinkimai esa
mas pozicijas gali stipriai pa
keisti. Manyčiau, kad preziden
tu geriausiai tiktų Lietuvoje 

Danutė Bindokienė 

Pro Naujų metų 
vartus 

Vytauto Varankos grafika - „Lietuva" 

gyvenantis asmuo, kuris yra 
perėjęs tuos pačius sūkurius su 
visa tauta. 

— Neseniai Jūs lankėtės 
Lietuvoje. Be abejo, susitiko
te su aukštais pareigūnais. 
Kokius klausimus bei proble
mas aptarėte? 

— Mano apsilankymo pagrin
dinis tikslas buvo išsiaiškinti 
Čikagos konsulato ateitį. Ne 
paslaptis, kad be Užsienio rei
kalų ministerijos paramos kon
sulatas po Naujųjų metų nepa
jėgs veikti. Ateinančių metų 
biudžete Užsienio reikalų minis
terija yra įtraukusi ir Čikagos 
konsulato sąmatą, jam skiriant 
tris tarnybinhi8 etatus. Jei 
Seimas tą biudžetą patvirtins, 
tuomet konsulato ateitis bus 
užtikrinta ir bus sugrąžinta 
pirmykštė jo padetis-tikrasis 
generalinis konsulatas. Bet tam 
turės pritarti ir patvirtinti JAV 
Valstybės departamentas. Ligi 
šiol Užsienio reikalų ministeri
ja konsulatą yra parėmusi iš 
dalies, tačiau ' pagrindinis jo 
išlaikymas buvo iš surinktų 
mokesčių už patarnavimus bei 
aukos. 

— Ar išs i laikysite š iose 
konsulo pareigose ateityje? 
Ką mano apie tai Lietuvos 
valdžia? 

— Apie tai nesame kalbėję, 
tačiau galimybei yra labai reali 
kliūtis: ar JAV Valstybės depar
tamentas sutiks tokioms parei
goms patvirtinti JAV pilietį. 

— Koks J ū s ų žvilgsnis į už
sienio l ie tuvių ateitį, ką 
siūlytumėte lietuvybės išlai
kymui, kokiai veiklai teikti 
pirmumą? Žvilgsnis ir į Lie
tuvos ateitį? 

— Užsienio lietuvių ateitis 
priklauso nuo jų užsiangažavi
mo Lietuvai ir lietuvybei. Užsie
nio lietuviai yra neatskiriama 
Lietuvos dalis, kurios vaidmuo 
Lietuvos valstybės ateičiai bus 
toks pat svarbus, kaip jis buvo 
praeityje. Tą turi suvokti kiek
vienas, kuriam yra svarbus Lie
tuvos likimas. Šiuo metu jaučia
mas skirtumas bei įtampa tarp 
Lietuvos ir užsienio lietuvių yra 
laikino pobūdžio. Per daug daž
nai yra ryškinamos neigiamy
bės, o jų pasitaiko visur, ir per 
mažai pabrėžiama teigiamoji ir 
pozityvioji tarpusavo santykių 
reikšmė. Tas ne kartą atsispin
di ir spaudoje tiek čia, tiek 
Lietuvoje. Esu įsitikinęs šviesia 
Lietuvos ateitimi. Deja, ji j mus 
ateina lėtesniu žingsniu, negu 
mes norime. Bet tą matome ne 
vien tik Lietuvoje, tas vyksta ir 
daugelyje kitų valstybių, nume
tusių sovietinį jungą. Reikia 
daugiau kantrybės ir pakantos. 

— Kokie Jūsų linkėjimai 
užsienio lietuviams ir Lie
tuvai? 

— Mano linkėjimai būtų la
bai paprasti. Išmokime vieni 
kitus gerbti. Išmokime ne tik 
kalbėti, bet ir klausytis. O 
besiklausydami, išmokime ir 
girdėti, kas yra sakoma, o ne 
tai, ką mes norime išgirsti. 
Linkiu Naujuose 1996 m. našių 
darbų, gražaus sutarimo veiklo
je tėvynėje ir užsienio lietuvių 
tarpe. Į 

Nuoširdžiai dėkojame už 
pareikštas įdomias mintis ir 
linkime Jums taip pat sėk
mės. 

Kalbėjosi 
Jurgis Janušait is 

. 

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS 
LIETUVOS NAŠLAIČIUS 

Dr. ALBINA PRUNSKIENĖ 

— Po tiltu jos laukia mama. 
Čia patikrins mergaitės iškau
lytus daiktus, nereikalingus iš
mes. Taip kasdien daro. Gaila 
vaiko... — atsidūsta močiutė. 

Paklausiau, ar negalima būtų 
jų pasamdyti į talką šieno džio
vinti, daržq ravėti. 

— Neprisiprasysi. Elgetauti, 
vogti daug lengviau... 

Suprantama, lengviau... 
Nepaprastai gaila Didžiasalio, 

buvusio garsaus lietuviško 
kaimo, kuris tapo valkatų tvir
tove. Jos neįveikia net pats 
Česlovas Juršėnas, o ką kalbėti 
apie paprastus žmones. 

Bernardas Šaknys". 

Pasimatymas su „Brolijos" 
pirmininku. Vaikų namai 

Kas yra toji „Brolija"? Tai vi
suomeninė organizacija, jun
gianti buvusius vaikų namų ir 

internatų auklėtinius, kurioje — 
4,000 narių. „Brolįjos" skyriai 
yra didesniuose Lietuvos ir už 
Lietuvos ribų (kur tik yra 
narių). 

Organizacija iš valdžios jokios 
pagalbos negauna. Nario mo
kestis — tik simbolinis. „Broli
ja" gyvuoja iš visuomenės, o 
daugiausia — iš buvusių vaikų 
namų auklėtinių ir auklėtojų 
aukų. Daug „Brolijos" narių yra 
universitetų profesoriai, įmonių 
direktoriai, žinomi verslininkai, 
kultūros darbuotojai, spor
tininkai. Jų visų dabartinė 
gerovė nebūtų buvusi įmanoma 
be gerų žmonių pagalbos. 

„Brolija" buvo įkurta 1989 m. 
Jos pirmininku išrinktas gabus, 
energingas, buvęs vaikų namų 
auklėtinis, patyręs karčią naš
laičio dalią, technikos mokslų 
daktaras Algirdas Ušinskas. Jis 

gimė 1944.02.04 d. Tėvo neteko 
būdamas vos 7 mėnesių. Tėvas 
buvo areštuotas ir, kaip vėliau 
paaiškėjo, ištremtas į Sibirą. 
Mirė 1944 m. Kamerone už „tė
vynės išdavimą". 

Ušinsko motina mirė nuo 
plaučių uždegimo Kaune, per
šalusi, ieškodama po kalėjimus 
savo be žinios dingusio vyro. Po 
tėvų mirties Algirdą ir kiek 
vyresnę jo sesutę Juditą priglau
dė močiutė, už vaikų išlaikymą 
iš valdžios negavusi nė skatiko. 

„Padėtis buvo neapsakomai 
sunki, — sako Algis, — gyve
nome viename kambaryje, 
rūsyje. Vasarą grybaudavom, 
uogaudavom, ganėm vištas, ver
tėmės kuo galėdami, net uba
gaudavome su močiute. Kai 
močiutei išseko jėgos ir nepajė
gė mūsų išmaitinti nei apreng
ti, su skaudančia širdimi ji ati
davė mus į vaikų namus. 

Visa tai, ko aš šiandien pasie
kiau, nulėmė sunkaus gy
venimo patirtis, geros mano 
tėvų ypatybės, visokeriopa 
močiutės globa vaikystėje. Ji 
mane išmokė melstis (mintinai 
buvau išmokęs kunigo skaitytą 

Evangeliją ir pamokslus). Ji 
išmokė daug buitinių darbų, 
išmokė juos tvarkingai iki galo 
užbaigti ir kantriai siekti savo 
tikslo. Padėjo man ir aplinkinių 
žmonių dėmesys ir parama. 

Daug padėjo man vyresnės 
sesers Juditos geras pavyzdys, 
padrąsinimai (ji yra muzikos 
mokyklos docentė, aktorė)". 

Toliau pasakoja Algirdas: 
„Pats sunkiausias našlaičio 
gyvenime momentas, sulaukus 
18-os metų — išėjimas iš vaikų 
namų į pasaulį. 

Našlaitis gauna nemažą vien
kartinę piniginę pašalpą, bet 
bėda, kad jis — kolektyvinio 
auklėjimo „vaisius", neparuoš
tas savarankiškam darbui, 
kūrybai, mąstymui, nei gyveni
mui. Jam viskas buvo paduota, 
materialiai jis buvo pakan
kamai aprūpintas, bet niekas 
nesirūpino jo dvasiniu pasauliu, 
jo morale. Jam trūko dėmesio, 
meilės, užuojautos, pamokymų, 
patarimų. Tam ir susikūrė 
„Brolija". „Brolija" yra numa
čiusi daug darbų, daug pagalbos 
būdų našlaičiam padėti. Vienas 
iš svarbrsnių jos uždavinių — 

palaikyti artimą ryšį su našlai
čiais, gyvenančiais vaikų 
namuose, juos paliekančiais ir 
palikusiais; padėti jiems mo
raliai, jeigu reikia, ir mate
rialiai. Būti jiems atspirties 
tašku, geru pavyzdžiu, našlai
čiams suabejojus, nusivylus, ar 
puolus dvasiškai. 

„Bet svarbiausias 'Brolijos' 
uždavinys", — sako Algis, — 
skirti didelį dėmesį šeimai, kad 
mūsų vaikai ir mūsų vaiku 
vaikai niekada netaptų naš
laičiais. Tik tvirta šeima gali 
padėti sau ir kitam". 

Buvojau vėlyva popietė, kai 
A. Ušinskas ir „Brolijos" 
vicepirmininkė Aldona Vaičiū 
nienė, buvusi 5-tųjų Vaikų 
namų auklėtinė, vėliau Čiobiš 
kio, Vilniaus 5-tų, 4-tų ir 3-čių 
Vaikų namų direktorė, pasiūlė 
man ir mūsų komiteto narei 
Aldonai Kaminskienei aplan 
kyti antruosius Vaikų globos 
namus. 

Jaudinomės, kad neturim 
jokių dovanėlių, nei saldainių 
vaikams 

'Bus daugiau i 

Gyvenime daug netikėtumų. 
daug pasikeitimų — kiekvienas 
rytas yra tarytum varteliai, pro 
kuriuos žengiame į naujas patir 
tis. Tik retai kas besikeičian 
čioms dienoms skiria dėmesį, 
retai ties mėnesių įkaita ilgė
liau s tabte l ime. Tokia jau 
įprasta laiko slinktis — valan
dos, dienos, mėnesiai — teka ir 
teka pro šalį, neverta net skai
čiuoti... 

Tačiau metai — jau kas kita. 
Kažkaip pr ie naujų metų 
slenksčio nejučiomis sustojame, 
o širdis pradeda sparčiau plakt i 
— ir laukimu, ir nerimu. Ka tie 
metai mums atneš? Ar išsipil
dys bent dalis lūkesčių, linkė
jimų, kurie, kaip sraunūs pa
vasario upeliai garmėjo iš visų 
pusiu prieš Naujuosius metus'.' 
Nepaisant, kokie buvo praėju
sieji metai, kažkaip atrodo, kad 
štai prieš mus padėtas švaru 
tėlis popieriaus lapas, suteikta 
dar viena proga i ji per daugiau 
kaip 360 dienų įrašyti tai. ko 
anksčiau nespėjome. 

Nedaug kam yra tekę pasta
tyti koja šios planetos vietoje, 
kur jokio kito žmogaus pėda 
įminta nebuvo, bet ne vienas 
svajojame, koks nuostabus nuo
tykis būtu. jei tai galėtu i vykt i. 
Galbūt eilinis ..nuotykiu ieško
tojas" tegali tikėtis .savo pėd
sakus palikti šviežiai .sniegu 
apklotame lauke, kur dar nie
kas nespėjo išpėduoti, tačiau 
nauji metai ir yra toks bal
tutėlis, visiškai nepaliestas 
laukas. į kurio pakraštį sausio 
pirmosios nakti kiekvienas ižen 
gėme. Ar tos mūsų pėdos bus 
tiesios, tvirtos, ryškios; ar atpa
žins jas. paskui mus einantys? 
O gal įklimpsime savo kasdie
nybėje ir sukinėsimės nesibai
giančiais ratilais, kol staiga 
apsižiūrėsime, kad data vel kei
čiasi, kad vėl atėjo kitų metų 
pradžia? 

Salia savo asmeninio-šeimyni-
nio gyvenimo kiekvienas užsie
nio lietuvis turi ir „visuomeninį 
pasaulį", kurio pilietis norom 
nenorom tampa, jeigu jam bent 
kiek svarbu neprarasti savo tau
tinės tapatybės. Su šia ..piliety
be" (kaip ir su kiekviena kita t 
susietos tam tikros pareigos bei 
atsakomybė. Čia netoleruotinas 
pasyvus nejudrumas, apatija, 
apsnūdimas — reikia bent mini
maliausia veikla parodyti, kad 
esi lietuvių e tn inės bend 
ruomenės narys, nors gyve
nančios svetimoje žemėje, bet 
šaknimis giliai įaugusios į savo 
genties gimtine — Lietuva. 

Tad siunčiame specialius lin
kėjimus visiems, kurie įsiparei
goję la ikyt is šio ..piliečio 
„statuto". 

Ateinančia vasarą Čikagoje 
bus ypatingas įvykis — X 
užsienio lietuvių tautinių šokių 
šventė. Po 1990 m. kovo 11-to-
sios daugelis jau buvo įsitikinę, 
kad išeivijos veikla ir rūpesčiai 
„išlaikyti lietuvybe" pasibaigė. 
Dabar jau laisvoji tėvynė rūpin
sis mumis, kaip motina myli
mais vaikais, atidarydama savo 
dvasinių lobių skrynias, gausiai 
juos dalins — nebestokosime nei 
spaudos, nei kultūros, nei meno. 
Vos vos gyvybę palaikanti „nu
laužta šaka" nuo lietuvių tautos 
kamieno, naujai palaistyta 
Lietuvos žemės sult imis, 
pašildyta jos rūpesčio spin
duliais, ne tik sužaliuos, bet pra
žydės nuostabiais žiedais. 

Šiandien, po daugiau kaip 
penkerių metų, net ir nepa
gydomi optimistai pradeda 
tikėti, kad labiau pamotiškai. o 
ne motiniškai mūsų atžvilgiu 
nusiteikusi tėvynė. Arba. kaip 
mūsų liaudis sako — ..Nesitikėk 
iš krikšto močios marškiniu, nes 
plikas paliks; " Jrir"^ norime 
ne tik patys išlikti lietuviais, 
bet ir jaunąsias kartas savo 
bendruomenėje palaikyti, turi
me pasirūpinti savimi, atrasti 
naujų jegu. naujos energijos. 
Manome, kad ypatingi „lietuvy
bės vitaminai" bus numatytoji 
taut inių šokių šventė, tad 
linkime jos rengėjams sėkmės, 
o lietuvių visuomenei — ati
tinkamo dėmesio renginiui. 

Viltys, kad spauda iš tėvynės 
patenkins visus mūsų poreikius, 
taip pat nepasitvirtino. Kol 
esame svetimuose kraštuose, 
mums reikia nuolat žvelgti į 
reikalus bei įvykius savo ap
linkoje. Lietuviški laikraščiai 
mus jungia, informuoja, skatina 
veikla, suteikia progą pasidalin
ti mintimis. Kadangi Lietuvos 
spauda labai mažai dėmesio 
skir ia užsienio l ietuviams, 
būtina išlaikyti savo periodiką. 
Tad Naujųjų metų proga lin
kime vieninteliam užsienio 
lietuvių dienraščiui naujų bend
radarbių ir gausesnių skai
tytojų. 

Linkime lietuviškoms organi
zacijoms naujos gyvybės ir na
rių, kurie nevengia dirbti: 
linkime ir korespondentų, apra
šančių veikla. Linkime daugiau 
darnos ir bendradarbiavimo 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei ir Kraštų bendruomenėms, 
ypač PLB seimo išvakarėse. La
biausiai linkime ir anksčiau čia 
atvykusiems, ir neseniai apsi
gyvenusiems „susišnekėjimo" 

fcsame visi svarbūs ir vieni ki
tiems reikalingi. Ženkime su 
viltimi pro Naujų metų vartus 
į ateitį! 
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KAUNO VALSTYBINIS 
LĖLIŲ TEATRAS 

Kaunas — profesionalaus te- kūrinio ateitų pasiklausyti su 
atro gimtinė. Čia, dailininko augęs žiūrovas, kuris sugeba 
Stasio Ušinskio iniciatyva, daugiau įvertinti, pareikšti savo 
1936-1938 m. sukurtas Mario- nuomonę, 
necių teatro spektaklis „Silves- — Sakykite, ar pas i r inkda-
t ras Dūdelė" ir pirmasis lietu- mi tuos užsienio spektaklius, 
viskas marionečių kino filmas jus atsižvelgiate į tai, kad 
„Storulio sapnas" . užsienio spektakliuose daž-

Štai ką apie patį lėlių teatrą nai nėra tokios išvestinės pa-
papasakojo Kauno lėlių teatro baigos. Dažnai pačiam žiūro-
direktorius Sigitas Klibavičius: vu i paliekama susidaryti 

— Šiam tea t ru i jau 38-ti me- vaizdą tarp gėrio ir blogio, 
tai . Tai an t ras i s teatras Lietu- kartais net blogis juose laimi, 
voje, k i tas yra Vilniuje. Mūsų — Nepasakyčiau kad pas mus 
tea t ras y ra pusmečiu vyresnis, pasakaitėse paprastai dominuo
ta i mes galime vadinti save pra- tų neigiamas herojus. O jei toks 
dininkais šioje lėlių žanro srity- yra, tai pagrinde teigiami hero
je. Mūsų tea t ras yra unikalus jai laimi. Tiktai čia vėl yra kita 
tuo, kad pasišventęs vien maža- bėda, kad tas gėris yra per daug 
j am žiūrovui. Mums buvo pa- primygtinai kišamas ir net pri-
gundų statyt i ir suaugusiems verčia suabejoti, ar tas gėris yra 
lėlių spektaklius, bet vis dėlto iš tikrųjų tikrasis gėris, 
teatro įkūrėjų Stasio ir Valeri- — Koks yra jūsų teatro lan-
jos Gruodytės-Ratkevičių nuo- komumas? Ar vaikus tėveliai 
mone, kad teat ras vaikams turi a tveda ir ar yra organizuo-
mokėti tą skolą — suaugusiųjų jamos tokios mokyklų išvy-
skolą vaikams, kuri praktiškai kos j teatrą? 
yra neišmokoma. Tad ir susilai
kėme nuo tokių pagundų. Per 
šiuos 38 darbo metus turėjome 
110 premjerų vaikams. Kaip tik 
110 premjera buvo pastatyta šių 
metų praeito sezono pabaigoje, 

— Mūsų teatro lankomumą 
labai apsprendžia sezonišku
mas. Teatras ištuštėja, kai vos 
t ik pašildo pavasario saulutė. 
Tada tėvams reikia važiuoti į 
sodus, o vaikai juk patys ne 

t.y. birželio 3 d. Jau šį sezoną ateis. Pas mus yra toks dvejopas 
statysime 111 premjerą. 

— Kokių autorių jūs statote 
dažniausiai kūrinius? 

— Kūriniai yra statomi labai 
įvairių autorių. Ir, kaip nebūtų 
skaudu, pakankamai retai te-

auditorijos sukvietimas: ateina 
laisvi žiūrovai, jų niekas pri
mygtinai neorganizuoja, išsky
rus tokią tradicinę reklamą, ir 
an t ras kelias — yra per mokyk
las, kai mes mokykloms, vaikų 

atro sceną išvysta valstybinės darželiams pasiūlome, jog at-
dramaturgijos kūriniai. 

— Gal mažiausiai yra jų 
parašyta? 

— Aš ne menininkas, aš ne 
kūrėjas. Aš turiu savo nuomonę. 
Tai kiekvieno režisieriaus, ren
kantis pasaką, renkantis pjesę, 
yra individualus sprendimas. 
Nemažai režisierių-lėlininkų, 
kuriuos praktiškai Lietuvoje 
būtų galima suskaičiuoti ant 

vyk tų pasirinktinai į juos 
dominantį spektaklį. Aš dar 
galiu pasakyti, kad mūsų tea
t r a s y ra vienas labiausiai 
lankomų. 

— Ar yra sudaromos sąly
gos neturtingoms šeimoms, 
našlaičiams? 

— Socialiai rinktiniems vai
kams mes sudarome galimybes. 
Tam reikalui sudarome tam 

vienos rankos pirštų, vis dėlto t ikrą rezervą metų bėgyje. Pas 
didesnes režisūrines galimybes mus pastoviai renkasi vaikai iš 
įžvelgia užsienio dramaturgų 
kūriniuose. Pagaliau nemažai 

režisierių ima kažkokią klasi
kinę ar konkrečiai kokią kitą 
pasaką ir patys bando pritaikyti 
ją scenai. Bet mūsų teatre susi-
klostėme tokią tradiciją, kad 
ieškome medžiagos iš užbaigtų 
pasakų. Per paskutinį penkmetį 
lėlių teatro scenoje buvo pasta
tyta M. Vainilaičio ,3ruknelė" , 
A. Gudelio pasakaitė „Pasėjo 
senelis avižas mėnesienoje", po 
to lietuvių liaudies pasaka 
„Senelis ir anūkas" , o šiaip 
lietuviai autoriai scenoje labai 
retas svečias. Ir, žinokit, tas 
verčia labiau sunerimti. Tai gal 
nieko blogo, kad teatro reper
tuare yra įvairių šalių pasakų, 
bet iš kitos pusės, kada jau 
mūsų lietuviškos dramaturgijos 
spektaklių sumažėja iki mini
mumo, tai j au nėra gerai. Ir tas 
vyksta ne tik mūsų lėlių teatre, 
tas pats yra ir dramos teatruose. 
Ir, nepaisant Lietuvos Kultūros 
ministerijos pastangų stengtis 
suorganizuoti įvairius konkur
sus, įvairiausių paskatinimų 
būdų, kad imtų ir atidžiau pa
žvelgtų į taut inę dramaturgiją, 
kuri jau dabar yra sukurta. Yra 
didžiulis pluoštas pjesių, pasa
kų, kurios guli stalčiuose, o 
režisieriai jų neima. Kelios vėl 
priežastys, ko gero, yra: lėlių 
žanras yra paprastas tik pažiū
rėjus, užmetus pirmą žvilgsnį, o 
is tikrųjų yra labai sudėtingas. 
gilus žanras ir perprasti jo 
negalima, taip pribėgus šalia 
kitų darbų, prie šito lėlių žanro. 
Čia reikia pasišventimo, čia 
reikia ilgų metų O ir vaikams 
tų pasišventėlių menininkų mes 
ne tiek daug turime. Prestižinė 
kūryba skirta suaugusiems, 
nors me« ir skelbiame, kad čia 
sudėtingiau ir sunkiau, kad 
mūsų pareiga yra vaikams kur 
ti. bet vis tiktai ne Menininkui 
yra labai svarbu, kad jo spek
taklio, jo filmo, jo muzikos 

Lėlių teatro šventė — paradas Laisvės alėja. 

vaikų namų, našlaičių prieglau
dų, internatų ir jiems nereikia 
mokėti už bilietus. 

— O kiek žiūrovų jūs su
talpinate? 

— Telpa ne tiek jau daug 
žiūrovų. Iš viso 264. Bet tas kaip 
t iktai ir padaro tą mūsų salę 
jaukią, kad mažasis žiūrovas 
nepaskęsta joje. Jis yra ar
t imame kontakte su persona
žais, su lėlėmis. 

— Kiek viso turite teatre 
personalinių darbuotojų? 

— Iš viso mūsų teatre dirba 
50 žmonių. Aktorių dabar turi
me dvejopų: y ra e t a t in ia i 
aktoriai, kurie gauna algą, net 
ir tuo atveju, kai yra neužimti 
dėl vienų ar kitų aplinkybių, ir 
tur ime aktorių, kurie dirba 
pagal sutartį. Šiuo metu pas 
mus dirba 14 aktorių. Turime 
trupėje net aktorių, kurie dirba 
nuo pačios teatro įkūrimo 
dienos, įsivaizduojate 38 metus. 
Čia yra jų visas gyvenimas, mes 
juos palaikome, nepaisant, kad 
jų j au , kaip menin inkų , 
galimybės yra kuklesnės negu 
jaunimo, bet mes vis dėlto 
ieškom galimybių, kad jie dar 
t u r ė t ų darbo tea t re . Atsi
žvelgiant į tai, kad trupė sensta, 
tad šiemet į teatro trupę ateis 
dar 4 jauni žmonės. Beje, tiktai 
vienas yra baigęs aukštąjį 
mokslą, dabartinę Lietuvos 
Muzikos akademiją, o kiti pra
ėję konkurso keliu. Po truputėlį 
jie apšils mūsų teatre ir įgaus 
patirtį. 

— Ar jūsų teatras išvyksta 
gastrolėms? 

— Teatras jau 5 metai vyksta 
į gastroles. Visų pirma tai 
nulemia ekonomija, transpor
tas, benzinas, viešbučiai bran
gūs, reikia mokėti aktoriams 
dienpinigius ir t.t. Taip pat nėra 
jokių garantijų, ar gastrolėse 
turėsime pakankamai žiūrovų, 
ar bus gera rinkliava. Taip pat 
dabar turime visokiausių truk 

dymų, nes atsirado daug indivi- -
dualių trupių, pvz. yra susiorga
nizavusių po kelis ir vieną 
žmonių trupių, kurie važinėja 
per mokyklas. Paskui, kai pra
ūžia tokia banga su savo pasiū
lytais spektakliais, tai jau žiū
rovas būna prisisotinęs, o ypač 
vaikų auditorija. Dabar ypatin
gai daug užderėjo tokių mėgėjiš
kų trupelių. 

— Ar teko išvykti teatrui už 
respublikos r ibų? Ar lankė
t ė s užsienyje? 

— J Europą mes išvykstame 
labai retai. Prieš kelerius metus 
buvome Danijoje, prieš ketve
rius metus lankėmės Italijoje. 
Teatras yra daug apvažinėjęs: 
visą Pietų Ameriką, daugelį 
Europos kraštų. 

— Ar yra organizuojami 
vaikų teatrų festivaliai? 

— Tai dabar kaip tiktai mes 
nevažiuojame į gastroles, bet į 
tokius organizuojamus festiva
lius. Dalyvavome festivalyje 
Danijoje, Italijoje, Bulgarijoje, 
Lenkijoje. 

— Ir kokiame lygyje Lietu
va juose pasirodė? 

— Suprantate, tokie festivaliai 
yra organizuojami ne konkur
sui . Fest ival ių t ikslas ne 
pasirodyti, bet pasimokyti 
vienas iš kito. Taip žiūrėdami į 
lėlių teatro kitų kraštų lygį, 
mes galvojame, kad mes esame 
pakankamai originalūs ir sti
prūs. Lietuvos mokykla vis 
tiktai pakankamai egzotiškai 
atrodo kitų kraštų žiūrovui. Jų 
teatrai, aišku, ir mums kaž
kokias kūrybines mintis pa
diktuoja. 

— J u k ir pačiame Kaune 
yra tokie festivaliai rengiami. 

— Kaune toks paskutinis lė
lių teatro festivalis buvo prieš 
6 metus. Dabar organizuojame 
ne tokios plačios apimties 
festivalį, bet kažką panašaus. 
Mes jį rengiame labai kukliai, 
savomis galimybėmis, labai 
kukliai remiami miesto ir 
atskirų rėmėjų. Tai tiesiog 
tradicinė šventė „Šypsos lėlės ir 
vaikai". I tokią šventę mes 
kviečiame visos Lietuvos lėli
ninkų trupes ir, pagal galimy
bes, vieną ar dvi turpes iš 
užsienio. Ir šioje šventėje, kuri 
vyko birželio 3-4 d. buvo atvykę 

iš Sankt-Peterburgo, iš Latvijos. 
O pats festivalis yra pakanka
mai žaismingas ir mažyliams 
pa l i eka didžiulį įspūdį. Į 
festivalio programą įeina ne 
vien tik svečių ir šeimininkų 
spektaklių peržiūros, bet ir 
spalvingas vienintelis Lietuvo
je lėlių ir kaukių paradas 
Laisvės alėjoje. 

— O kas kuria lėles? 
— Lėles kuria dailininkai, o 

mes viską nuo pradžios iki 
pabaigos įgyvendiname teatre. 
Mes turime vieną siuvėją, vieną 
lėlių konst ruktor ių , vieną 
stalių, vieną dekoratorių ir 
tokiomis minimaliomis pajėgo
mis viską įgyvendiname. O lėlių 
pas mus yra. Teatro įkūrėjų, 
kurie dar dirba ir šiandien čia 
teatre, Valerijos ir Stasio Rat
kevičių dėka yra išsaugota kiek
viena lėlė, kuri per 38 metus 
buvo sukurta. Kiekvienas po-
pierėlis-dokumentas, nuotrau
kos, afišos — yra didžiulė 
vertybė. Ir mes dabar esame 
įsikūrę teatro muziejų. Ir šiame 
muziejuje yra tik dalis to turto, 
ką mes turime. J i s laikomas 
skryniose, pelyja, kandžių grau
žiamas ir nėra kur jo saugoti, 
na, bet vis tiek jis yra tur tas . Jį 
vis tiek lengviau restauruoti, 
kokį rūbelį pataisyti, nes jis 
šviesiamąją vertę, pedagoginę 
vertę turi , ne vien kūrybinę 
istoriją. 

— O kokios yra lotos teatro 
tradicijos? 

— Kalbant apie kitas teatro 
tradicijas, teatras per metus 
pastato 4-5 premjeras, suvaidi
na maždaug 290 spektaklių. 
Mūsų spektaklius aplanko apie 
60,000 mažųjų žiūrovų, kartu su 
tėveliais. Tai nemaži skaičiai. 
Dabar jau antri metai, kai su 
mažaisiais žiūrovais švenčiame 
jų gimtadienius. Taip ir vadina
si „Gimtadienis teatre". Tokio
mis progomis žiūrovai ateina į 
teatrą ir, perkant bilietą, turi 
informuoti, kad Sauliukas ar 
Dalytė kaip tik šį savaitgalį 
švenčia savo gimtadienį. Tada 
aktoriai pasveikina, jie būna 
iškviečiami į sceną ir spektaklio 
lėlės su jais pabendrauja. įtei
kiame jiems nors mažytę dova
nėlę. Vaikams tai būna labai 
įspūdinga šventė. Viena tokių 
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gimtadienių rėmėjų yra Suomi
jos „Valio ledai!" firma. Taip 
pat mes sugebėjome teatro kie
mo sodelyje įsirengti kavinaitę. 
Čia žmonės susirenka, prie ka
vos puodelio pabendrauja, pa
sišneka. Šioje kavinaitėje taip 
pat būna švenčiami privatesni 
gimtadieniai, o jau pakviesti 
aktoriai specialiai jiems atlieka 
programėlę su lėlėmis. Dar yra 
tokia labdar inga akcija — 
„Šypsena palatoje". Aktoriai, su 
kuklesnėm programom, išva
žiuoja į ligonines. 

— Ar šis teatras yra val
stybinis? 

— Taip.šis teatras yra valsty
binis, bet valstybė mums duoda 
tik 50%, o 20% mes patys užsi
dirbame. Ir tas nėra lengva, nes 
ekonominė padėtis dabar yra 
sunki, tas atsiliepia ir į žmonių 
abejingumą, pasyvumą. Paga
liau kultūros stoka irgi labai at
siliepia. Kiekvienam naujam 
spektakliui ieškome konkretaus 
rėmėjo. Šį sezoną pradėsime re
petuoti „Buratino nuotykius", 
tai jau turime rėmėją, net ir 
naujametiniam spektakliui, at
rodo, kad jau turime. Taip, kad 
aš drąsus ir žinau, kad bent du 
spektakliai išeis. 

— Arturite savo režisierių, 
ar kiekvienam spektakliai 
kviečiate kitą? 

— Turime vieną nuolatinį re
žisierių, bet j i s s ta to 2 
spektaklius per metus. J i s 
prižiūri kitus spektaklius ir jo 
darbo krūvis yra pakankamas. 
Turime kviesti du režisierius. O 
dailininko visai neturime. Tad 
kviečiame kiekvienam pastaty
mui dailininką. Kompozitoriaus 
taip pat neturime. Yra du va
riantai: užsakyti originalią 
muziką pas kompozitorių, ar 
patiems pritaikyti. 

— Ar salė būna užpildyta 
spektaklių metu? 

— Salė būna užpildyta maž
daug 72%, ta i y ra didelis 
respublikos rodiklis, kitų teatrų 
atžvilgiu. Kauno Muzikinis tea
t r a s l ankomumo atžvi lg iu 
vadovauja visai Lietuvos respu
blikai, o mes esame antri. 

— Ačiū o i pasikalbėjimą.. 
Linkiu Jums sėkmės ir svie-t 
sių, kūrybingų metų. 
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naujų viešnių prozoje autorę. 

Knyga gaunama DRAUGI. Kalne — 20 dol. Su 
persiuntimu — 17 dol. Illinois gyv. prideda State sale tax 
1.75 dol. 

m<?~ 
Suris metas pagalvok ptrma apie lotus. 

Pasidžiauk Šios žemės grožiu. 
Parašyk meilės uriską. Pasidalink savo gėrybėmis su kitais. 

Pradžiugink vaiką. Būk draugiškos metimam. 
D#okDtevwulvaki,kąhin,būtųtmmebardkletid*lykm. 

Sutaikink besiginčijančius, šveitriai atsakyk klausiančiam. 
Atlankyk pamiršta draugą. 

«, vvtojt įtarinėjimo — f/atitikėk! 
Ištesėk, ką pažadėjai Atrask laiko. 

Pgn| i |A ^ fMl^at Aflf^aV f9Pw6it Jitmm^faA tt9 ^ a m frfa^M 

Paklausyki Bandyk kitą suprasti. 
Persvarstyk, ar nt per daug reikalauji 9 kitų. 

įvertink kitus. Būk Sotinus ir malonus. 
Pasijuok truputi. Pasijuok daugiau! 

Būk vertas pasitikėjimo. Nepamiršk padėkoti! 

Melskis ui taiką. Nutik j bažnyčią 
Mylėk ir pasakyk, kad myli. Sakyk — myliu — vėl ir veli 

Visa tai — tik talos gerų darbą jūroje. 
Pradek juos daryti! 

Tai paprastos mintys, kurias girdėjai daugeli kartu. 
O tačiau jų įtaka — neišmatuojamai 

šuns metais tos mintys gali pakeisti tavo gyvenimą! 

Geriausius linkėjimus siunčia direktoriai, vadovybė 
ir tarnautojai 

StanckaTdFederalBank 
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POPIEŽIAUS VIZITĄ 
PRISIMENANT 
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Pirmąjį advento savaitgal į , 
gruodžio 2-3 d., Baltimorėje 
buvo Šv. Tėvo Jono Paul iaus II 
vizito, įvykusio prieš porą mėne
sių, suvenyrų išpardavimas. 
Šimtai žmonių rinkosi į Šv. Ma
rijos seminariją, kur buvo išdė
lioti vizito metu neparduotieji 
suvenyrai: vizito ženkle l ia i , 
kavos puodukai, kepurės, marš
kiniai, beisbolo stiliaus švarkai, 
knygos, vaizdajuostės, nuotrau
kos (darytos Vatikano fotogra
fo). Visa tai buvo atžymėta vizi
to logo ženklu. Suvenyrų par
davimas vizito m e t u buvo ge
r o k a i s u v a r ž y t a s g r i e ž t ų 
saugumo taisyklių. Savaitgalio 
vers las buvo s ė k m i n g e s n i s , 
negu tikėtasi . 

Spalio 29 d. Baltimorės arki
vyskupas kardinolas Keeler pra
nešė, kad arkivyskupijos katali
kiškos mokyklos yra pilnos ir 
yra ne mažiau kaip 2,500 lau
kiančiųjų sąrašas. Arkivyskupi
joje nėra klausimo ar statyti mo
kyklas . Arkivyskupija svarsto 
tik kur, kada ir kokią mokyklą 
statyti . Be to, svarstoma šalia 
pradžios mokyklų pastatyti ir 
bent 2-3 aukštesniąsias mo
kyklas . Arkivyskupas neabejo
ja, kad tėvai ir Bažnyčia sutelks 
re ikal ingas pinigų sumas. Ka
t a l i k i š k ų mokyklų mok in ių 
skaičius didėja nuo 1990 m. Jas 
dabar lanko 34,605 mokiniai . 
Numatoma, kad mokinių skai
č ius didės dar bent iki 2015 m. 
Reikia manyti, jog prie šios vizi
jos žymiai prisidėjo ir popiežiaus 
apašta l i škas is viz i tas , kuris 
sukėlė dvasinio optimizmo, tei
kiančio pozityvaus pasitikėjimo 
ateit imi. 

Trumpai susipažinkime su da
bartiniu Kristaus viet ininku. 
Jonas Paulius II gimė 1920 m. 
eegužės 18 d., Wadowice, Len
kija. Krikštytas Karei Josef var
dais. Jo tėvas Karol VVojtyla 
(1879-1941) buvo liejyklos dar
bininkas, vėliau administracijos 
pareigūnas 12-tam pėstininkų 
pulke. Motina Emil ia Kaczo-
rowska — Emilija Kačaraus-
kaitė (?), l ietuvaitė (1884-1929), 
buvo mokytoja, mirė gimdyda
m a negyvą dukterį, kai Karolis 
buvo 9 metų. Vyresnysis brolis 
Edmundas mirė 1932 m. Biels-
ke nuo skarlatinos, kuria jis 
užsikrėtė nuo ligonio, atlik
damas gydytojo praktiką. 

Būsimojo popiežiaus jaunystė 
buvo skirta studijoms, darbui ir 
sportui. J is buvo futbolo koman
dos vartininkas, drąsus plauki
kas , gabus studentas, s tudentų 
draugijos pirmininkas, aktorius 
ir režisierius. Svajojo studijuo
t i literatūrą ir tapti profesio
naliu aktorium. 1937 m. su tėvu 
j i s persikėlė į Krokuvą, kur 
studijavo filosofiją Jogailos uni
versitete . Jis ta ip pat įstojo į 
eksperimentinę teatro grupę, 
kuri pabrėžė dramatinės kalbos 
grožį. Draugo paveiktas, įsi
jungė ir į „Gyvojo rožinio" 

maldos grupę. Nac ių okupacijos 
metu, kai univers i tetas ir tea
tro grupė buvo uždaryti, jis 
studijavo ir vaidino slaptai. 

1942 m. Karol is VVojtyla įsto
jo į kunigų seminariją ir pradėjo 
studijuoti teologiją. Dirbo nakti
mis, nes tai padėjo jam išvengti 
įkalinimo ar deportacijos. Jis 
padėjo žydams slapstytis nuo 
nacių, o dėl to ir j is pats turėjo 
slapstytis kard. Sapiegos na
muose. Seminariją baigė pasi
baigus karui ir 1946 m. lap
kričio 1 d. buvo įšvęstas kunigu. 
Tada kard. Sapiega tolimes
nėms studijoms jį pasiuntė į An-
gelicum universi tetą Romoje. 
Ten jis gi l ino ž in ias filosofijoje. 
Studijas baigė daktaro laipsniu 
už parašytą tezę „Tikėjimo 
problemos Šv. Jono nuo kry
žiaus darbuose". 

Grįžęs į Lenkiją, kun. VVojtyla 
buvo paskirtas Niegowic parapi
jos vikaru. Po to jau buvo Kro
kuvos parapijos klebonu. Drau
ge gilinosi teologijos studijose 
Jogailos universi tete ir už tezę 
„Max Scheler et ikos sistema" 

jis gavo teo log i jos daktaro 
laipsnį. Be to, j i s buvo studentų 
kapelionu ir fakulteto nariu iki 
1949 m. komunis tų valdžia 
uždarė Teologijos fakultetą. 

Tada kun. Wojtyla tapo mo
ralinės teologijos profesorium 
Krokuvos didžiojoj seminarijoj. 
Bet 1954 m. jis gavo paskyrimą 
būti etikos profesorium Liublino 
katalikų universitete . O 1958 
m. vasarą j is buvo paskirtas 
K r o k u v o s v y s k u p u pagal 
bininku. Tais pat metais jis 
buvo priimtas į Lenkijos mokslų 
akademiją. Krokuvos vyskupiją 
jis perėmė 1962 m. kaip kapitu-
liarinis vikaras. Tik po 2 metų 
komunistinė valdžia pagaliau 
sutiko, kad j is būtų paskirtas 
Krokuvos arkivyskupu. 

Arkivysk. Wojtyla, nepaisant 
komuni s t inės valdžios įvai
riausių draudimų ir trukdymų, 
sėkmingai steigė naujas parapi
jas, organizavo naujas pro
gramas, aktyviai dalyvavo Va
tikano II visuot iniam vyskupu 
sinode ir keliose kongregacijose. 
Dažnai lankėsi Romoje. Popie 
žius Paul ius VI, kuris pakėlė jį 
kardinolu 1967 m., netrukus pa
sikvietė kard. Wojtylą būti 
popiežiaus teologiniu ir dva
siniu patarėju. Tuo laiku jis pra 
dėjo vis dažniau lankytis po 
įvairius pasaul io kraštus ir 
mies tus . D a l y v a v o tarptau
tiniuose eucharistiniuose kon
gresuose. 

Šv. Petro 263-ju įpėdiniu kar
dinolas Karolis VVojtyla buvo iš
rinktas 1978 m. spalio 16 d. 
Pasivadinęs Jono Pauliaus II 
vardu, naujasis popiežius veikia 
pasauliniu mastu. Jo gausūs 
vizitai po v isus pasaulio kon 
t inentus pal ieč ia milijonus 
žmonių, tuo būdu jis turi įtako<-
pasaulio istorijos kaitai. Kaip 
žinia, ir savo motinos kraštui jis 

yra parodęs daug širdies, ypač 
savo apsi lankymu Lietuvoje. 
Aukštose Vatikano tarnybose 
buvo paskirti lietuviai arkivysk. 
P. Marcinkus, arkivysk. A. J. 
Bačkis. Diplomatinėje tarnyboje 
iki šiol tebėra arkivysk. J. V. 
B u l a i t i s . Popiež ius parodė 
palankumo Lietuvai šiais mo
d e r n i a i s i a i s la ikais paskir
damas kardinolu arkivysk. V. 
Sladkevičių. 

Savo apaštališkojo vizito metu 
šv. Tėvas šv. Mišias atlaikė ir 
pamoks lą pasakė Balt imorę 
Orioles beisbolo stadione. Kon-
celebrantų tarpe buvo ir Balti
morės l ietuvių kapelionas kun. 
K. Pugevičius. Stadione buvo ir 
ribotas skaičius Šv. Alfonso 
l ietuvių parapijos narių. Para
do metu popiežių lydėjo per 
tūkstant i s jaunimo. Jų tarpe 
buvo Krivonių ir Zajančkauskų 
jaunoji karta. 

Pietus popiežius valgė arki
vyskupo „sriubos" virtuvėje 
drauge su apie 20 Baltimorės 
benamių. Arkivyskupija kas
dien pamaitina apie 700 vargšų. 
Po trumpo poilsio popiežius ap
s i lankė ir pasimeldė Amerikos 
seniausioje katedroje, dabar 
bazilikoje. 

Vakare buvo popiežiaus susi
t ikimas su Baltimorės bei Mary-
lando visuomene ir kitų reli
g inių bendruomenių atstovais 
Balt imorės naujojoje katedroje. 
Baltimorės arkivysk. kard. Kee
ler, kreipdamasis į šv. Tėvą pa
žymėjo, kad džiaugsmas, kurį jis 
atnešė į Baltimorę, yra dvasinis 
užsidegimas, kurio mes visi 
š iandien esame paveikti. 

Šv. Tėvas savo paskutiniame 
programiniame žodyje prisimi
nė religinės laisvės sąjūdį, kuris 
prasidėjo kaip tik čia, Baltimo
rėje. Dabartinių laikų ekumeni
nis sąjūdis yra tos religinės lais
vės apraiška. Katalikų Bažny
čia yra pasiryžusi palaikyti ge
r u s s a n t y k i u s su ž y d a i s , 
musulmonais ir visomis kitomis 
krikščionių bendruomenėmis. 
Visi turime kelti moralines ver
tybes mokyklose ir gyvenime, 
gerbti žmogų nuo gyvybės pra
džios iki mirties. „Telaimina jus 
visus Dievas! Telaimina Dievas 
Ameriką!", baigė savo žodį 
popiežius Jonas Paulius II. 

„Tėve mūsų" malda buvo 
baigtas šis susitikimas ir tuo pa-
*iu visos dienos iškilmės. Prieš 
i švykdamas popiežius dar ap
lankė Šv. Marijos seminariją ir 
apie 9 vai. jau buvo aerodrome. 
Jį-išlydėti susirinkusiųjų tarpe? 
buvo ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų viceprez. Al. Gore. Tai 
buvo istorinė diena Baltimorėje. 

Cezaris S u r d o k a s 

D R A U G A S , trečiadienis , 1996 m. sausio mėn. 3 d. 

• 1945 m. lapkričio 20 d. 
Niurnberge , Vokietijoje, prasi
dėjo 24 nacių, II pasaulinio karo 
nus ikal tė l ių , t e i smas . 

• 1867 m. spal io 18 d. JAV 
oficialiai perėmė Al iaską iš 
Rusijos. 

Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia — baroko architektūros paminklas. 

KUR SUSIBĖGA VISI 
KELIAI 

• Prie Čikagos Meno in
st ituto (Michigan Ave) du bron
ziniai po 10 pėdų aukščio liūtai 
at idengti 1894 m. balandžio 
10 d. 

• 1924 m. balandžio 10 d. J. 
Kd^ar Hoover tapo FBI viršinin
ku it tose pareigose išbuvo iki 
savo mirties 1972 metais. 

Ramybę ir taiką Antanui Ma-
sioniui, iš Dzūkijos kilusiam 
pedagogui. Amžiną taiką, am
žiną ramybę visiškoje Viešpa
ties malonėje. Jis 1995.10.16 at
sisveikino gyvuosius. 

Kas gali tarti, kad gerai save 
pažįsta, turi būti drąsus ir lai
mingas. Mažai tokių yra. Tai ar 
galima kieno nors vidų skaityti 
iš pašalies? Visi esame žmonės, 
bet sielose nešiojamės skir
tingus įrašus. 

A. Masionj pažinojau tik vė
liausią jo gyvenimo ketvirtį. 
nors abu atėjome iš Dzūkijos, 
„tarpu plačiųjų Lietuvos girelių, 
tarpu aukštųjų jos šilelių" 
(Krėvė). Gal apie dešimtmetį, 
paskutinį, kai jis atsikėlė Phi-
ladelphijon arčiau dukters 
Teresės šeimos, tekdavo jį daž
nai sutikti. Aukštas ir tvar
kingas, švarus ir skaistus, pro
tingas ir patrauklios minties. — 
mielas, visada gerai nusiteikęs. 
Neteko jo matyti ginčuose daly
vaujant. Kai jam pasidarė sun 
koka vaikščiot i , pajuokavo: 
„Kaimynui nupjovė koją, nes jo
je slėpėsi liga. Man gydytojai 
sako, kad vaikščiojimo bėda 
ateina iš galvos centrų. Ar 
manai, kad man galvą nup
jaus?" 

Gimė 1909.02.08 Diržių km., 
prie Leipalingio, knygnešio 
šeimoje. Leipalingio progim 
nazija, Marijampolės marijonų 
gimnazija, Vytauto Didžiojo 
universiteto teologijos fakulte
tas (germanistika, lotynų kalba, 
pedagogika ir filosofija) — tai 
toks A. Masionio pasiruošimas 
gyvenimui. O tada mokyklos, 
mokyklos. Ir gimnazijų mokyto
jas, ir jų direktorius Lietuvoje, 
Vokietijoje, JAV svetimų kalbų 
mokytojas aukštesniojoje moky 
kloję, Petersono lituanistinėje 
mokykloje. Universiteto pro
gramoje įsteigė seminarą apie 
Lietuvą ir iš jo išugdė ištisą 

• 1845 m. rugsėjo 23 suorga 
nizuota pirmoji Amerikoje beis
bolo komanda — Knickerbocker 
Club of New York. 

• Didžioji užtvanka, dabar 
žinoma Hoover Dam vardu, pra
dėjo veikti 1936 m. rugsėjo 7 d. 

Ktuomet vadinosi Boulder Dam). 

klubą, apjungiantį l ietuvių kil
mės ir l ietuviams pritariančius 
žmones. 

Tai pagrindinis kelias, ku
riam ruoštasi ir kuriam dar
buotasi. O šalia jo ėjo kitas , 
lygiagretus, niekados nesusto
jęs, visuomenės rūpesčių vieške
lis. Nuo jaunystės darbas su 
ateitininkais ir pavasarinin
kais, už tai poros mėnes ių 
įkalinimas;bendradarbiavimas 
spaudoje, daugiausia katalikiš
koje; JAV LB Švietimo tarybos 
narys; 1959 61 ALRK federaci
jos pirmininkas; kritišku laiko
tarpiu Petersono lietuvių para
pijos didysis ramstis. Jo rūpes
čiu parapija išliko ir iki šiandien 
yra gyva. Svarbus A. Masionio 
darbas yra „Ateitininkų dvasia 
nepalūžo", 1992 m. „Ate i t ies" 
išleista knyga, pasakojanti apie 
nelogišką tautininkų adminis
tracijos ideologinį j a u n i m o 
varžymą. 

Ramybę ir taiką Antanui Ma-
sioniui, po Pirmojo pasaulinio 
karo nepriklausomybę atgavu
sioje Lietuvoje brendus iam, 
gyvenimui pasiruošusiam ir 
pačiu gražiausiu savo gyvenimo 
laikotarpiu Lietuvai dirbusiam. 
Jis su a.a. žmona išaugino lie
tuv i šk iems re ikalams d a u g 
aukojusias dukras, Teresę Ge
čienę Philadelphijoje ir Danguo
lę Navickienę Kalifornijoje. 
Liko žentai, vaikait is , duk
raitės. 

Laikas, niekados mūsų nepa-
siklausdamas, keičia žmonių 
kartas. Visagaliais besijaučią 
jaunuoliai tampa senia i s ir 
nesusigaudo, kaip tai galėjo 
įvykti. O tada taškus sudėsto 
neišvengiama pabaiga. 

A.a. Antanas Masionis, gra
žiai vykdęs lemties įpareigoji
mus, išvyko amžinojon būtin, 
kur susibėga visi ir visų keliai . 
Juk net lygiagretės tiesės bega
lybėje susitinka. 

V. V o l e r t a s 

A.tA. 
ANTANINAI SUŽIEDĖLIENEI 

buvus io Ate i t in inkų Federacijos Vado a.a. prof. dr. 
S imo Sužiedėlio žmonai mirus, re i šk iame gilią užuo
jautą sūnums VYTAUTUI, dr. ANTANUI , ELIGIJUI, 
REMIGIJUI, dr. SAULIUI ir jų šeimoms, broliui PET
RUI KLIORIUI su šeima ir v is iems art imies iems. 

Clevelando ateitininkai 

Lietuvoje rugsėjo 9 d. ir naktį prie Krytių Kalno netoli Šmulių Lietuvos jaunimas bendravo nu Šv 1>vu televizųos 
tirtu, kuria juos jungs su juo ir su pasaulio katalikišku jaunimu, susirinkusiu Lordo mieste It.ihh'H' 

Nuotr. Prano Abelkio 

PADĖKA 
Dėkoju dr. Žibutei Zaparackas-Knepper, 166 

E. Superior St., Suite 402, Chicago, IL už nuo
dugnų mano akių apžiūrėjimą. Gydytojai at
sisakius priimti honorarą, gautus pinigus iš drau
dimu ištaigų skiriu „Lietuvos Vaikų vilties" lab
daros organizacijai. 

Dėkingas 
Jonas Svaras 

Aukščiausias Viešpats didžiausiame savo Gailestingume 
pasišaukė namo savo tarną 

A.tA. 
PRANĄ SIDZIKAUSKĄ 

Gyveno Glendale, California, anksčiau Čikagoje. 
Mirė 1995 m. gruodžio 18 d., sulaukęs 94 metų. Gimė 

Lietuvoje, Šiaudinėje, Šakių apskrityje. Amerikoje išgyveno 
46 metus. 

Nuliūdę liko: duktė Aldona Kudirkienė ir jos vyras Ar
vydas, anūkai Andrius, Paulius, Romas ir Audra, bei kiti 
giminės Čikagoje, New Yorke, Prancūzijoje ir Lietuvoje. 

Velionis buvo charge d'aflaires Lietuvos pasiuntinybėje 
Prahoje, Čekoslovakijoje. 

A.a. Pranas Sidzikauskas buvo palaidotas Forest Lawn 
kapinėse Glendale, California. 

Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus už jį 
pasimelsti. 

Nuliūdusi duktė su šeima. 

1995 m. gruodžio 23 d. rytą mirė skulptorė, keramikė ir 
tapytoja 

A.tA. 
HELENA ŽEBRAUSKAITĖ 

WEIR, 
sulaukusi 75 m. amžiaus. 

Gyveno, kūrė ir mirė Kanadoje, Perry Sound vietovėje. I 
Kanadą atvyko 1949 m. iš Uchte stovyklos Vokietijoje. 

Gimė Lietuvoje, Lampėdžių kaime, Raudondvario valsčių 
je prie Kauno. 

Baigė mergaičių gimnaziją Kaune ir studijavo Pritaikomo 
Meno mokykloje Kaune, vėliau Duseldorfe, Vokietijoje ir To
ronto, Kanadoje. 

Ištekėjo už kanadiečio menininko Albert Weir ir užaugino 
tris dukras, kurios taip pat turi meniškų gabumų. 

Liko JAV brolis Jonas ir brolienė Juzė Žebrauskai Čika 
goję ir jų dukros Lydija ir Kristna, gyv. N. Carolina. Lietu
voje seserys: Klara Miseckienė ir Monika Motiejūnienė su 
šeimomis. 

Nuliūdę dukterys , brolis su šeimomis. 

A.tA. 
Ltn. VLADAS DARĄS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1995 m. gruodžio 31 d., 4 vai. ryto, sulaukės 83 metų. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: žmona Danutė Balčiūtė, daug dukterėčių, 

sūnėnų ir kitų giminių. 
Velionis buvo tėvas a.a. Laimutės Marijos. 
Priklausė Panevėžiečių klubui, Dzūkų draugijai. 
Velionis buvo pašarvotas antradieni, sausio 2 d. nuo 2 iki 

8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadieni, sausio 3 d. Iš laidojimo namų 

10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi žmona ir gimines. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

A.tA. 
MONIKA CICĖNIENĖ 

Lazdauskaitė 
Anksčiau gyveno Chicagoje. Princeton, IL ir paskutiniu 

laiku Phoenix, AZ. Mirė 1995 m. gruodžio 30 d., 7:30 vai ryto, 
sulaukusi 90 m. Gimė 1905 m balandžio 1 d Jurbarke. 
Lietuvoje ir Amerikoje išgyveno 46 m. 

Nuliūdę liko: duktė Birutė Donovan: anūkai Michael. 
Luara ir George su šeima; sūnūs Vytautas, marti Deonne ir 
anūkas Jason; Kęstutis, marti Zita ir anūkai Ingrida ir 
Raimundas. 

Laidotuvės buvo privačios, Phoenix, AZ. 

Nuliūdę: duktė, sūnūs, marčios, anūkai ir kiti giminės. 
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A.tA. 
VIRGINIJAI BEKERIENEI 

Bogota, Kolumbijoje mirus, brolį V Y T A U T Ą ZELENJ 
ir s e i m ą be i v i s u s ar t imuos ius nuoširdžiai užjaučia 
ir kar tu l iūdi 

Los Angeles Dramos Sambūriu 



DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m, sausio mta. 3 d. K C C I O S „SEKLYČIOJE" 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Ir čia visuomenines veiklos dalis... Brighton Parko LB apylinkės valdybos 
pirm. Salomėja Daulienė talkina virtuvėje vieno LB renginio metu. 

Gruodžio mėn. pradžioj IP-
SA International, Ltd. direk
toriai, grįždami iš Lietuvos, atsi
vežė Tremtinių grįžimo fondo 
dovaną Amerikoje gyvenan
tiems tautiečiams už parodytą 
nuolatinį dėmesį bei suteiktą 
paramą Tremtinių grįžimo fon
dui. Ta dovana — tai reta, bran
gi. 1,000 psl. knyga-sąrašas 
1941 m. ištremtų lietuvių ir 
informacija, kas su jais nutiko, 
pasiremiant oficialiais bei kitais 
dokumentais. Šį Lietuvos geno
cido dokumentą broliai Slėniai 
perdavė Lietuvių kultūros 
muziejui, esančiam Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte (apa
tiniame pastato aukšte, po 
bažnyčia;. Knygą gali pamatyti 
visi, kurie nori sužinoti ar pasi
tikrinti, kas nutiko jų gimines, 
draugus, pažįstamus, ištremtus 
; Sibirą 1941 m. birželio mėn. 
Pasinaudokite proga. 

Antanas ir Ona Juodval-
rdai nuo š.m. pradžios persikėlė 
: naują vietą. Dabartinis jų 
adresas yra: 8608 S. Sayre Ave.. 
Burbank. IL 60459; tel. 708-
233-1103. 

Šv. Kryžiaus ligoninė ruošia 
seminarą moterims apie fizinius 
ir dvasinius pasikeitimus, su
laukus viduramžio („Making 
Menopause a Positive Life 
Change"). Seminaras vyks sau-
sausio 13 d., tarp 11 vai. r. ir 1 vai. 
popiet, Hampton Inn patalpose, 
Bedford Park, 6540 S. Cicero. 
Dalyvėms bus parūpintas nemo
kamas automobilių pastatymas 
ir užkandėliai. Joms taip pat 
bus duotos kortelės, su kuriomis 
ligoninė padarys kraujo, choles
terolio, kraujospūdžio ir cukrali
gės tyrimus, o taip pat duodama 
nuolaida sveikatos patikrinimui 
ir mamogramai. Vietą rezer
vuoti galima, skambinant (312) 
471-8600. 

Gertrūda Vaičiul is , Oak 
Lawn, IL, siųsdama „Draugo" 
prenumeratos mokestį, laikraš
tį apdovanojo 100 dol. auka. Ir 
kaip nesidžiaugti — atėjo 
pagalba iš dosnios rėmėjos, kuri 
supranta lietuviško dienraščio 
reikšmę užsienyje ir jo leidimo 
sunkumus. Tariame nuoširdų 
ačiū ir linkime gerų 1996-jų me
tų. 

K ūčiu vakarienes metu nesantiems prisiminti uždega žvakę P. Sapalas, ste
bint programos vedėjai D šlenienei. Kūčias ruošė pasaulio lietuvių centro 
renginių komitetas gruodžio 15 d. 

x TRANSPAK .staiga LE
MONTE veikia savaitgaliais; 
penkt. 3 v. p.p. - 7 v.v.; seštd. 
ir sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Transpak tel Lemonte: 708-
257-0497. 

(sk' 

Advokata> 
GINTARAS P. ČEPĖNĄ! 
2M6 vv *.* St.. ChicjRO. IL 60629 

Tel U-?12> T70-S162 
1432? S Bell Rd . Lockport. IL 60441 

T>l r08» 301-4*66 
Valandos pagal su-itarima. 

Advokatas Gtbaitis 
6247 S Ked/ie Ave 

Chicago. IL 60629 
Tel. 1-312-776-8700 

Kriminaline Teise 

ADVOKATAS 
Vytenis I letuvninkas 

4316 VV. 63th Street 
Chicago. lt. 60629 

Persai gaf\<'s nuo ..Draugo" 
Tel: 312-284-0100 

Va^andt* pagai susitarimą. 

x Frank J. ir Patrcia Bob-
bin, Springfield, MA globoja 
našlaiti Lietuvoje. Pratęsdami 
globą kitiems metams atsiuntė 
$150. Dėkojame! Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas. 

(sk) 

x Marilyn A. Downes, Doy-
lestown, PA, J a m e s O'Neil 
Phoenix, AZ, globoja po našlaitį 
Lietuvoje. Kiekvienas, pratęs
damas metinę globą kitiems 
metams, atsiuntė po $150. Glo
bėjams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Pirmieji lietuviški popieriniai 
pinigai buvo išleisti tuoj po Kos
ciuškos sukilimo. Jis įvyko 1794 
metais". Pinigai, siuntiniai ir 
komercines siuntos i Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2838 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Metams einant prie pabaigos, 
prisimenam ir Kristaus gimimo 
dieną — šv. Kalėdų šventes. Jau 
nuo senų senovės lietuviai turi 
paskyrę vieną vakarą prieš 
Bernelių Mišias — vadinamą 
kūčiomis. Kūčios — tai pasku
tinė pasniko diena, besibaigiant 
Adventui. Prieškalėdiniam 
vakarui paminėti daugelis or
ganizacijų rengia Kūčių valgių 
stalą. 

„Seklyčia" taip pat turėjo tra
dicines Kūčias. Si įstaiga aptar
nauja daug j ją besikreipiančių 
mūsų tautiečių, kurie kartais 
neturi galimybės valgyti vaka
rienės artėjant šv. Kalėdoms. 
„Seklyčia", suprasdama pa
vienių asmenų norus būti kar
tu, surengė Kūčias porą dienų 
anksčiau. 

Nors yra kalbama, kad toks 
vakaras turėtų būti ruošiamas 
tik šv. Kalėdų išvakarėse, bet, 
turint omenyje daug organi
zacijų ir daug pasiruošimo 
rūpesčių prieš šventes, neįma
noma skirti tik vieną vakarą šių 
tradicijų paminėjimui. 

Nors šaltis ir „poškino" kiemų 
tvoras, bet vyresnieji mūsų tau
tiečiai rinkosi būriais ir užpildė 
„Seklyčios" salę. 

LB Socialinio skyriaus vedėja, 
Birutė Jasaitienė pasidžiaugė 
gausiai susirinkusiais dalyviais, 
nepabūgusiais šiaurinio vėjo iš
daigų. 

Ji priminė, kad tik lietuviškų 
tradicijų sekimas išlaiko ir 
lietuvybę. Prieš pradedant 
Kūčių vakarienę, „Vaikų 
jri'aies" mergaitės — Rūta ir 
Regina, uždegė žvakutes, o B. 
Jasaitienė pakvietė Marąuette 
Parko Lietuvių parapijos 
kleboną kun. Joną Kuzinską 
sukalbėti maldą prieš vakarie
nę. Kun. J. Kuzinskas sukalbėjo 
palaiminimo maldą ir paprašė 
Dievo palaiminimo susirinku
siems, visus „pakrapijo" švęs
tu vandeniu, pabrėždamas, kad 
laukiame Kristaus gimimo 
šventės atėjimo. Buvo gera, kad 
kunigas laimina dėvintis 
bažnytinį rūbą ir panaudoja 
šventintą vandenį, esant gau
sesniam dalyvių skaičiui. 

Po palaiminimo dalyviai ra
gavo Kūčių valgius, laužydami 
ir dalindamiesi kalėdaičiais, ir 
kartu linkėdami vieni kitiems 
linksmų, sveikų ir Dievo palai
mintų ateinančių švenčių. 

Po vakarienės tolimesnės pro
gramos vedimą perėmė Elena 
Sirutienė ir padeklamavo eilė
raštį, skirtą šv. Kalėdų šventei. 
Pasirodo, kad E. Sirutienė turi 
gabumų įvairiose srityse ir yra 
sukūrusi nemaža eilėraščių. 

Kūčioms ir Kalėdoms pritai
kytas giesmes pravedė muzikos 
mokytoja Dalia Gedvilienė, at
vykusi iš Marijampolės ir šiuo 
metu yra įsijungusi į Jaunimo 
centre veikiančią lituanistinę 
mokyklą. Jai talkino dukrelė 
Agnė ir sūnelis Karolis. Gies
mių programa buvo atlikta pasi
gėrėtinai, nukėlus dalyvius į 
dvasinį ir meilės pasaulį, prime
nant, kad žmonės ne vien duona 
yra gyvi. 

Išradingoji Elena Sirutienė 
pasidžiaugė šventiškai praėju
siu vakaru, o programos atlikė
jams, be „katučių", dar buvo 
įteikta gėlių. 

Dalyviai, išreiškė padėką 
Socialinio skyriaus darbuo
tojams. 

Ant. Paužuolis 

Jūrų saulių kuopa „Klaipė
da" (Cicero, IL) per kuopos vadą 
Juozą Mikuli „Draugui" at
siuntė 100 dol. auką. Esame la
bai dėkingi už paramą ir linki
me laimingų Naujųjų metų! 

x Vaida T. Trimakienė, 
VVestlake, OH atsiuntė $150 ir 
nori globoti našlaitį Lietuvoje. 
Našlaičio vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas. 

(sk) 
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S U * ŽVAIGŽDUTE 
Hvik» * • * Ištrintos //trriuitu Mnkutnru Knnmnri* Ctuconoa aAct/fiayj 

domis pratarė Marija, pati sau 
(Bus daugiau) 

MEDINIO ANTINO 
NUOTYKIAI 

Jtoda**>i« J. Pietas. Mediiagą snpti: 3306 W. ORfa PUce, Chicago. 

GRAŽIOJI ŽVAIGŽDĖ 
(Kalėdų pasaka) 

(Tęsinys) 
Marijos mama svajingai žiū

rėjo į gražiąją žvaigždę. Ir jos 
siela prisipildė džiaugsmu ir lai
me. 

— Taip, brangioji, tu gali eiti, 
bet būk atsargi, — mama pasa
kė Marijai maloniu balsu. 

— Aš mielai eičiau su tavim 
kartu, bet kas nors turi likti 
užeigoje prie svečių. 

Marija greitai apsirengė. 
Pasiėmė anglinį pieštuką, po
pieriaus ir įsidėjo į savo 
rankinuką. Pabučiavo mamą, 
pasakė „iki pasimatymo" ir 
linksma išbėgo pro duris lau
kan. 

Marija saugojo žvaigždę ir 
skubėjo į Betliejų. Pakelyje prie 
jos prisijungė artimųjų laukų 
piemenys. Jie taip pat ėjo pa
matyti naujagimio karaliaus. 
Jiems pasirodė Dievo angelas ir 
pasakė, kur Jį galima rasti. 

Pagal iau Marija pamatė 
žvaigždę šviečiančią virš 
tvartelio Betliejuje. Durys buvo 
atviros ir daug žmonių stovėjo 
lauke ir žiūrėjo į vidų. 

— Nejaugi čia yra gimimo 
vieta mažojo karaliaus? — Mari
ja paklausė savęs. 

Mergaitė greit pasidarė pro 
žmones kelią ir atsistojo visų 
priekyje. Ji pamatė jauną mo
terį, laikančią savo rankose 
gražų vaikelį. Tai buvo Kūdi
kėlis Jėzus. Marija šypsojosi. 

— Šis gražus kūdikėlis yra 
naujagimis karalius, — pašnibž-

GALVOSŪKIO NR. 46 
ATSAKYMAS 

Be šviesos mes- negalėtume 
nieko matyti aplink mus. Kas 
iš tikrųjų yra šviesa, mes ne

žinome. 
Mes žinome, kad šviesa yra 

energijos šaltinis. Jos greitis 
išmatuotas ir visi veikimo būdai 
mums žinomi. Mes žinome, kad 
balta šviesa nėra speciali švie
sos rūšis, bet yra spalvų miši
nys, vadinamas spektru. Taip 
pat žinome, kad spalva nėra 
matoma daikte, bet šviesoje, 
pvz.: Gabalas žalio popieriaus 
atrodo žalias dėl to, kad jis 
sugeria visas spalvas, išskiriant 
žalią, kuri atsispindi akyse. 

Saulės šviesa yra ir energija. 
Karšti saulės spinduliai, perėję 
per iškilą stiklą, gali sukelti 
gaisrą. Šviesa ir karštis 
atsimuša nuo baltos medžiagos 
ir susigeria juodoje madžiagoje. 
Todėl mes sakome, kad šviesūs 
drabužiai yra vėsesni už 
tamsius. 

Bet kas iš tikrųjų yra šviesa? 
Pirmas, kuris mėgino i šį klau
simą atsakyti, buvo Isaac 
Newton. Jis tikėjo, kad šviesa 
yra sudaryta iš mažų kūnelių 
(corpuscles), lyg ir plonos 
kulkos, kurios šaunamos iš 
šviesos šaltinio. Kitas moksli
ninkas Huygens kitaip aiškino 
šviesą, tai bangų teorija. Šviesa 
teka impulsais, bangomis. Pa
našiai, kaip akmuo įmestas į 
vandenį sudaro aplinkui ban
gas. 

Ar šviesa yra mažos kulkos, ar 
bangos, arti 150 metų diskutavo 
mokslo žmonės. Bangų teorija 
buvo labiau tikima. Kaip moks
las šiandien galvoja apie šviesą? 
Tuo tarpu abu būdai pripa
žįstami, bet tikro pasitenkinimo • 
dar nėra toms dviems teorijoms. 
Šviesa yra elektromagnetinių 
bangų dalis, kuri paveikia mūsų 
akies tinklainę ir mes gauname 
spektro spalvų arba jų mišinių 
įspūdį. 

įsteigtos Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau* 
IL 60629 

Lietuvybė gyvuos, kol i lietuviškas mokyklas šeštadienių rytais rinksis lietuviukai. Cia šešta
dienio rytas šių mokslo metų pradžioje prie Jaunimo centro, Čikagoje. 

Nuotr. V. Žukausko 
roję. Po kelių dienų aš pamačiau 
žemę, kur kitas berniukas mane 
pasiėmė. 

Julija Slavikaitė, 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokinė 
(„Mūsų žinios") Aš gimiau fabrike. Buvau 

geltonas ir medinis. Mane įdėjo 
į dėžę su kitomis medinėmis an
timis. Paskui mus padėjo į len
tyną krautuvėje. Vieną dieną į 
krautuvę atėjo mažas berniukas 
ir mane nupirko. Nusinešė ma
ne į pajūrį. Aš pradėjau su juo 
plaukti. Staiga atėjo didelė 
banga ir viskas įvyko taip greit, 
kad aš net nežinojau, kas iš tik
rųjų atsitiko. Aš pasilikau jū-

GALVOSŪKIO N R 47 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite sprendimus: 
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IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 

Ketvirtadienis 

Ketvirtadienį pradėjome 
mankšta. Pasimankštinę ėjome 
valgyti riestainių. Pirmą užsi
ėmimą pradėjome menu, o vė
liau sportavome. Sporto metu 
mes žaidėme „baseball" ir 
futbolą. Paskutinis užsiėmimas 
buvo pasikalbėjimas su kunigu. 
Buvo labai smagu ir juokinga. 

GALVOSŪKIS NR. 66 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Po to valgėme pietus. Mums 
davė „lasagną". Pavalgę ilsė
jomės. Vėliau ėjome maudytis, 
žaisti tinklinį ir ledų valgyti. 
Paskui išpažintis ir dainavimas. 
Dainuodami nuobodžiavome. 
Picą valgyti buvo gardu, nes 
vėliau gavome ledų. Užvalgę 
skubėjome į baltąjį namą, nes 
grėsė viesulas. Tada buvo susi
kaupimo vakaras. Kadangi Či
kagos laiku jau buvo 9:30 vai., 
ėjome miegoti. 

Vytautas Dailidė ir ' 
Paulius Mikaila, 5 būr. 

(JAS vasaros stovykla Daina
voje 1995 m. liepos mėn. 9-22 d. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

48 

Paukštelio laiškas: 
„Man nereikia kepurės, bet už 

maistą aš jums būsiu dėkingas". 
Paukštelis. 
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GALVOSŪKIO NR 50 
ATSAKYMAI 

1. Krekenava yra Lietuvos 
miestelis tarp Panevėžio ir 
Kėdainių, prie Nevėžio upės. 
Krekenos yra veršiuko laukian
čios karvės pienas ir veršiuko 
maitinimo laikotarpio pienas. 
Krekėti — reiškia tirštėti, 
krešėti. Krekulas — sukrekėjęs 
kraujo arba pieno gabalėlis. 
Krekėsiai — drebučiai. 2. 
Rasputinas mirė 43 ar 44 metų 
amžiaus . (The American Peo-
ples Enc. 16-514, Chicago, 1953; 
E. Brit. 18-1175, Chicago, 1988). 
3. Molekulės nustoja judėjusios 
prie absoliutaus šalčio, — 273 
laipsnių Celsijaus. (L.E. 19-152, 
Boston, 1959; 31-34, Boston, 
1964). 4. Aukščiausia jūros 
audros banga yra buvusi 34 
metrų arba 111 pėdų aukščio. 
(Kingfischer's „1000 facts about 
the Earth", psl. 21, New York, 
1992). 5. Lietuvoje alyvos pra
deda žydėti antroje gegužės 
mėnesio pusėje, o Švedijoje — 
pirmoje birželio mėn. pusėje. 
(L.E. 6 205, Boston, 1955. 

Čia yra nebaigtos piešti 3 
žvaigždės. Jas užbaikite ir 
atsiųskite piešinėlius. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 87 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Berniukas ant lazdelės turi 
pririšęs 5 virvutes, kurių viena 
siekia dovanų ryšulėlį. Kuri iš 

tų 5 virvučių pasiekia dovanėlę? 
(5 taškai) 

G A L / O S Ū K I S N R . 6 8 

Iš 24 vienodo ilgio pagaliukų 
sudarykite 8 kvadratėlius. 

(5 taškai) 
GALVOSŪKIS N R 69. 

Lydijos mėgstamiausias da
lykas mokykloje buvo muzika. 
Ji mokėjo groti keliais instru
mentais mokyklos orkestre. 
Sporto mokytojas, vyresnio 
amžiaus viengungis, kartą su
tikęs Lydiją pasakė: „Aš turiu 
namuose gražių muzikos plokš
telių, ateik kurią dieną pas 
mane, aš tau pagrosiu". Lydija 
žinojo, kad be mamos leidimo nė 
į vienus namus negalėjo viena 
eiti, todėl pasakė sporto mokyto
jui, kad negali ateiti. Sporto 
mokytojas tada sakė* „Tegul 
bus tarp mūsų paslaptis. Tu 

nesakysi mamai ir mama neži
nos, kad buvai pas mane". Lydi
ja Žinojo, kad tarp suaugusių ir 
vaikų negali būti paslapčia, 
todėl dar kartą tam mokytojui 
pasakė, kad be mamos leidimo 
neis pas jį. Kaip jūs pasielg
tumėte panašiu pakvietimu? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 70 
Vyresnieji sprendėjai, pasi

naudoję informacine medžiaga, 
atsakykite į šiuos klausimus: 1. 
Kurios valstybės ar kraštai turi 
ryšio su Dunojaus upe, išvardy
kite juos? 2. Kuris iš šių 
generolų ilgiausiai gyveno: vo
kietis E. Rommel'is ar ameri
kietis G. Patton'as? 3. Kodėl 
saulė yra raudonos spalvos, kai 
ji rytą teka arba vakare leidžia
si? 4. Žemės ploto atžvilgiu kas 
didesnė: Pietų ar Šiaurės Ame
rika? 5. Kurios valstybės 
žmonės 1994 metais dovanojo 
Vilniaus lietuvių evangelikų 
liuteronų bažnyčiai naują var
pą? J visus klausimus teisingai 
ir išsamiai atsakę gaus 10 taš
kų, o už trumpus ir apytikrius 
atsakymus — tik 5 taškus. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis. 




