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LDDP laikinasis pirmininkas 
— Č. Juršėnas 

Vilnius, kovo 4 d. (AGEP) -
Vidinių prieštaravimų drasko
ma valdančioji Lietuvos Demo
kratinė Darbo Partija savo 
laikinuoju pirmininku išrinko 
vieną savo vadovų, Seimo pir
mininką Česlovą Juršėną. Pri
imdamas pareigas, Č. Juršėnas, 
kuriam šį pavasarį sukaks 
58-eri, pasakė, kad šios partijos 
krizė jau įveikta. Jo pavaduoto
ju išrinktas kitas Seimo narys 
Justinas Karosas. 

Naujoji partijos vadovybė 
suformuota šeštadienį po itin 
ilgų ir prieštaringų diskusijų 
šios partijos tarybos posėdyje. 
Pasak stebėtojų, ir posėdyje 
buvo ryški partijos skilimo 
grėsmė. Tačiau galiausiai Č. 
Juršėną parėmė 80 tarybos 
narių, ir tik penki balsavo prieš. 
Jis partijai vadovaus iki eilinio 
partijos suvažiavimo gegužės 18 
dieną 

Du Nepriklausomybės paskel
bimo 1990 m., Česlovas Juršė
nas buvo svarbus Komunistų 
partijos ideologas, tačiau visą 
laiką save laikė reformatoriumi 
ir opozicionieriumi partijos 
kietosios linijos šalininkams. 

Partijos tarybos posėdyje iš 
partijos pirmojo pavaduotojo 
pareigų atsistatydino Gedimi
nas Kirkilas laikinai vadovavęs 
partijai po to, kai iš jos vadovų 
anksčiau pasitraukė nušalinta
sis premjeras Adolfas Šleževi
čius. I jo vietą partijos pirmi

ninko pavaduotoju išrinktas 
Justinas Karosas. 

Kaip praneša Elta, kovo 2 d. 
po LDDP tarybos posėdžio 
surengtoje spaudos konferenci
joje Česlovas Juršėnas pa
reiškė: „Manau, kad šiuo po
sėdžiu pagaliau užbaigti parti
jos vidiniai ginčai, baigėsi ir jos 
vidinė krizė". Jis tvirtino, kad 
dabar „svarbiausias partijos 
tikslas — dirbti konkretų pro
pagandinį darbą bei susitelkti ir 
deramai pasirengti rinkimams 
į Seimą". 

Žurnalistams pranešta, kad 
LDDP tarybos posėdyje priimtas 
nutarimas, sąlyginai pavadin
tas „santarvės" nutarimu. Juo 
LDDP taryba atkreipia LDDP 
frakcijos Sėme narių dėmesį į 
tai, kad partijos tarybos ar jos 
prezidiumo sprendimų principi
niais klausimais nesilaikymas 
pažeidžia LDDP statute įtvir
tintas nuostatas ir kad LDDP 
Seimo ir savivaldybių frakcijų 
nariai, nevykdantys partijos 
rinkimų programos ir nesilai
kantys statuto reikalavimų, 
gali netekti partijos paramos. 

Taip pat nutarta įpareigoti 
LDDP frakciją Seime ir jos 
vadovybę nuosekliau ir 
sistemingiau derinti savo veiklą 
su partijos taryba ir prezidiumu, 
o kylančius nesutarimus įveikti 
tiktai vidinės diskusijos ir 
statuto apibrėžtu sprendimų 
priėmimo būdu. 

Vasario 16 d. buvo tvencianas ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus 75-metis. Iškilmėms i muziejų 
atvykęs Lietuvos prezidentas,pasveikinės muziejaus vadovybe, (teikė muziejui naują eksponatą 
— Didžiojo Kunigaikščio Vytauto I laipsnio ordiną — dabartini aukščiausią valstybes 
apdovanojimą. Po to krašto apsaugos ministras Lipus Linkevičius (prie stalo dešinėje) ir kultūros 
ministras Juozas Nekrošius (kairėje) pasirašė bendradarbiavimo sutarti, tuo įteisindami jau seniai 
užsimezgusi rysi *u karo muziejaus ir Krašto apsaugos ministerijos (muziejininkai padėjo atkur
ti Lietuvos kariuomenės kovines (vėliavas). 

Nuotr E. Katino „Kauno dienoje" 

G. Kirkilas atsistatydina iš 
LDDP pirmininko 

pavaduotojų 

Pristatyta Lietuvos moterų 
pažangos programa 

Vilnius, kovo 1 d. (AGEP) -
Lietuvos demokratinė moterų 
kolegija pakvietė visas aktyvias 
Lietuvos moteris penktadienį 
susirinkti j konferenciją Lie
tuvos moterų pažangos pro
gramai aptarti. Pagal Jungtinių 
Tautų standartus parengta lie
tuviškoji programa numato ak
tualiausių socialinių problemų, 
šeimos ir visuomenės bėdų 
sprendimą..bei moterų politinio 
aktyvumo didinimą per arti
miausius dešimtį metų. 

Renginio organizatorė. Seimo 
LDDP frakcijos narė Irena Šiau
lienė į konferenciją pakvietė ir 
svarbiausius Lietuvos politikus 
vyrus. J pilną moterų salę atėję 
vyrai sakė sveikinimo kalbas ir 
negailėdami žėrė komplimentus 
Lietuvos moterims. 

Pirmasis kalbėjęs prezidentas 
Algirdas Brazauskas pažymėjo, 
kad Lietuvą vėl galima išbrauk
ti iš patriarchalinių šalių 
sąrašo, nes naujojoje vyriausy
bėje vėl turime moterį — staty
bos ir urbanistikos ministrę 
Aldoną Baranauskienę. Jis 
ragino visas moteris kuo akty
viau dalyvauti artėjančiuose 
Seimo rinkimuose. 

Prezidentas sakė, kad vyrai 
Lietuvoje gyvena trumpiau, nei 
moterys, nes „patys stengiasi ne 
savo mirtimi numirti — girti 
važinėja automobiliais, visaip 
išsidirbinėja". Jis pažadėjo para
ginti naująją vyriausybę, kad ji 
išnagrinėtų ir atsižvelgtų į mo
terų pažangos programos siūly
mus. 

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas savo sveikinime teigė, 
kad lietuvės galėtų aktyviau 
naudotis savo galimybe „per 
vyrus valdyti pasaulį". Jis sakė 
mielai inirijuosiąs moterų lygy
be užtikrinančių dokumentų 
priėmimą Seime. 

Penktadienį svarstomoje mo
terų pažangos programoje tei-

giama.kad ekonominiai šalies 
sunkumai ypač užgriuvo mote
ris, kurios sudaro skurdžiausią 
gyventojų dalį. Programoje 
planuojama parengti ir priimti 
lyčių lygių teisių ir galimybių 
aktą, sukurti moterims palan
kesnį turto pasidalijimo šeimoje 
teisinį mechanizmą. Taip pat 
žadama panaikinti diskrimina
vimą dėl lyties darbo rinkoje. 

Moterys sieks nutarimo, kad 
Seimo ir savivaldybių rinkimi
niuose sąrašuose moterų būtų 
ne mažiau kaip 30 procentų. 

Programos rengėjos taip pat 
mano, kad Lietuvos spaudoje 
paplitęs neigiamas moters vaiz
davimas, moters kūnas naudo
jamas prostitucijos reklamoje. 
Todėl programos projekte nu
matyta į žurnalistikos studijas 
įtraukti specialų lyčių lygybės 
kursą. 

Vilnius, kovo 1 d. (AGEP) -
Seimo LDDP frakcijos seniūnas 
Gediminas Kirkilas šeštadieni 
LDDP tarybos posėdyje ketina 
atsistatydinti iš partijos pirmi
ninko pirmojo pavaduotojo. 

Penktadienį pasikalbėjime 
per Radiocentro radiją G. Kirki
las sakė šeštadienio posėdyje 
perskaitysiąs tokį pareiškimą, 
norėdamas nukreipti tarybos 
narių diskusijas nuo jo asmeny
bės ir veiksmų aptarimo. 

Gediminas Kirkilas buvo 
kritikuotas už tai, kad buvo 
išvykęs iš Lietuvos vasario 
pradžioje, kai Seime buvo 
svarstoma ir balsuojama dėl 
buvusiojo premjero Adolfo 
Šleževičiaus atstatydinimo. Jis 
sakė, kad yra svarbesnių prob
lemų, nei jo asmenybė ir veiks
mai, būtent, partijos vienybė ir 
pasiruošimas Seimo rinkimams. 

Šeštadienio LDDP tarybos po
sėdyje numatyta aptarti parti
jos ir jos Seimo frakcijos san
tykius bei pasiruošimą gegužės 
mėnesį įvyksiančiam suvažiavi
mui. Prieš tai posėdžiaus tary
bos prezidiumas. G. Kirkilas 
atsisakė spėlioti, kas užims jo 

vietą. Jis pabrėžė, kad partijai 
gali vadovauti kiekvienas iš 130 
tarybos narių. 

Vasario mėnesį partijos pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
taip pat atsistatydino. Pirma
dienį LDDP tarybos prezidiumas 
rekomendavo laikinuoju pir

mininku skirti frakcijos seniūno 
pavaduotoją Justiną Karosą. 

Partijos pirmininką gal i 
paskirti tik suvažiavimas, o par
tijos pirmininko pavaduotojus 
skiria ir atleidžia suvažiavimas. 
Kirkilas neatsakė, ar po gegu
žės mėnesio suvažiavimo LDDP 
pirmininku gali tapti naujasis 
premjeras Mindaugas Stankevi
čius, tačiau jis teigė manąs, kad 
jam turės atsirasti vieta būsi
mojoje LDDP vadovybėje. 

LDDP populiarumas toliau 
smunka 

Tikimasi, kad Seimas 
patvirtins vyriausybės 

programą 
Vilnius, kovo 4 d. (AGEP) -

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas mano, kad jau kovo vi
duryje bus patvirtinta naujosios 
vyriausybės programa. „Po 
šeštadienio LDDP tarybos posė
džio, po labai karštų diskusijų 
ir priimtų sprendimų, yra 
pakankamai didelės galimybės, 
kad programa bus iš karto pa
tvirtinta", sakė Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas 
pirmadienį spaudos konferen
cijoje. 

Vyriausybės programa, kuri 
Seimo pirmininkui buvo įteikta 
penktadienį, bus pristatyta šį 
trečiadienį įvyksiančiame neei
liniame Seimo posėdyje. Po toji 
bus svarstoma Seimo komite
tuose ir frakcijose. Juršėno nuo
mone, balsavimas dėl vyriausy

bės programos galės įvykti jau 
po dviejų savaičių. Pagal Kons
tituciją, Seimas privalo vy
riausybės programą patvirtinti 
arba atmesti per 30 dienų. 

Kovo antrojoje pusėje numa
tomas ir pirmasis balsavimas 
dėl Konstitucijos 47 straipsnio 
papildymo. Seimo pirmininkas 
sakė, kad preliminariai su įvai
riomis frakcijomis susitarta, 
kad balsavimas įvyks kovo 19 
dieną. Pagrindiniu savo ir visų 
frakcijų uždaviniu jis pavadino 
tai, kad tą dieną Seimo posėdyje 
dalyvautų kuo daugiau Seimo 
narių. 

Už Konstitucijos papildymą 
turi balsuoti du trečdaliai visų 
Seimo narių — 94 parlamenta
rai. Jei pataisai būtų pritarta, 

Vilnius, kovo 1 d. (AGEP) -
Antrą mėnesį paeiliui valdan
čiosios Lietuvos Demokratinės 
Darbo Partijos populiarumas 
smarkiai sumažėjo, ir pirmą 
kartą po Seimo rinkimų 1992 m. 
rudenį ji nukrito į ketvirtą 
vietą. Konservatorių partijos ir 
Centro Sąjungos populiarumas 
padidėjo labiausiai, ir Centro 
Sąjunga pirmą kartą pastarai
siais metais aplenkė LDDP. 

Tai rodo viešosios nuomonės 
tyrimas, kurį kas mėnesį 
atlieka bendra Lietuvos-Di-
džiosios Britanijos įmonė „Balti
jos tyrimai" ir kuriuos paskel
bia „Respublikos" dienraštis. 
Apklausiamieji atsako pagal pa
teiktą partijų sąrašą. 

Penkios partijos proporciniuo
se rinkimuose ir toliau galėtų 
įveikti 4% visų rinkėjų balsų 
ribą, jei rinkimai vyktų dabar. 
Proporciniu būdu renkama pusė 
Lietuvos Seimo, kita pusė — 
vienmandatės rinkimų apygar
dose. 

Jei vasario viduryje būtų vykę 
Seimo rinkimai, Lietuvos 
žmonės būtų balsavę taip. Už 
Krikščionių demokratų partiją 
balsuotų 12.1%. tai 0.1 taškų 
daugiau, kaip sausio mėnesį. Už 
Tėvynės Sąjunga Lietuvos Kon
servatorių) partiją balsuotu 
11.5% apklaustųjų — tai 1.7 
taškų daugiau, nei sausio 
mėnesį. Centro Sąjungą pasi
rinktų 7.4% apklaustųjų, dviem 
taškais daugiau, nei sausio 
mėnesį. Už LDDP balsuotų 
6.5% — 1.3 taškais mažiau, nei 
sausio mėnesį. Moterų partiją 
pasirinktų 4.7% — 0.1 taško 

antrasis balsavimas galėtų 
įvykti po trijų mėnesių. 

daugiau, nei sausio mėnesį. 
Pusę taško nuo sausio mėnesio 
paaugo Socialdemokratų parti
ja — už ją balsuotų 3.1% ap
klaustųjų. 

Mažiau kaip 2% apklaustųjų 
pasirinktų š ias partijas, 
surašytas populiarumo tvarka: 
Jaunoji Lietuva, Liberalų 
Sąjunga, Valstiečių Partija, 
Ūkio Partija, Demokratų Parti
ja, Lenkų Sąjungos Rinkimų 
Akcija. Už sąraše neįrašytą ku
rią nors partiją balsuotų 0.3% 
apklaustųjų. Iš viso nebalsuotų 
18.5% apklaustųjų — tai 1.5 
taško mažiau, nei sausio mėne
sį. Net 28.5% apklaustųjų pasi
sakė neturį nuomonės — 2.3% 
daugiau, nei sausio mėnesį. 

Lenkijos prezidentas atvyksta 
į Lietuvą 

Vilnius, kovo 1 d. (Elta) -
Lenkijos prezidentas Aleksan-
der Kwasniewski su žmona Jo
lanta kovo 5 d. atvyksta į 
Lietuvą oficialaus dviejų dienų 
vizito. 

Po garbingų svečių sutikimo 
ceremonijos didžiajame Seimo 
rūmų kieme, prasidės Lenkijos 
vadovo susitikimas su Lietuvos 
prezidentu Algirdu Brazausku. 
Jo metu abu prezidentai nagri
nės galimybes dar labiau sus
tiprinti dvišalius Lietuvos ir 
Lenkijos santykius, diskutuos 
apie bendrus šalių veiksmus 
integruojantis į NATO, Europos 
Sąjungą ir kitas tarptautines or
ganizacijas, aptars ryšius su 
kaimyninėmis šalimis. 

Vėliau abiejų valstybių vado
vai prisijungs prie oficialių 
Lenkijos ir Lietuvos delegacijų, 
kurios tarsis Prezidentūros Ce
remonijų salėje. Po šio susiti
kimo prezidentai pasirašys 
politinę deklaraciją, o Užsienio 
reikalų ministrai Povilas Gylys 
ir Dariusz Rosatis savo parašais 
patvirtins jų vadovaujamų žiny
bų bendradarbiavimą regla
mentuojančią sutartį. 

Po pietų Lenkijos prezidentas 
su žmona Jolanta Antakalnio 
kapinėse padės gėlių vainikus 
prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos nepriklausomybę bei 
pagerbs Lenkų karių kapus. 
Rasų kapinėse svečiai padės 
gėlių ant Lenkijos maršalo 
Juzef Pilsudskio ir lietuvių 
tautos patriarcho Jono Basa
navičiaus kapų. 

Aplankęs Aušros vartus ir 
Vilniaus universitetą, kaimy
ninės šalies prezidentas bei jį 
lydinti delegacija dalyvaus Vil
niaus Pedagoginiame univer
sitete rengiamoje lenkiškų mo
kyklų vadovėlių parodos atida
ryme, susitiks su Lietuvos 
lenkų mokyklų direktoriais ir 
lenkų bendruomenės nariais. 

Po pietų svečią priims Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas, 
o pavakare „Draugystės" resto
rane bus surengta oficiali vaka
rienė Lenkijos prezidento Alek-
sander Kwasniewski ir jo žmo
nos Jolantos garbei. 

Paskutiniąją vizito dieną — 
trečiadienį — Lenkijos prezi
dentas pradės darbo pusryčiais 
su ministru pirmininku Min 

— Minske Baltarusijos pre
zidentas Aleksandr Lukašenka 
spaudos konferencijoje pasakė, 
kad sprendimas realizuoti kokį 
nors transporto koridorių iš Bal
tarusijos į Karaliaučiaus sritį 
gali būti priimtas tik aptarus 
šį klausimą su Lietuvos ir Len
kijos vyriausybėmis. Pasak jo, 
dėl tokio aptarimo tikslingumo 
jis oficialiai susitarė su Ru
sijos prezidentu B. Jelcinu bū
damas Maskvoje. (BNS 111,4) 

— Maskvoje Rusijos Užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnas 
Sergej Krylov, kalbėdamasis su 
Interfax korespondentu pasakė, 
kad kovo 14-15 d. lankydamasis 
Varšuvoje jo šefas Jevgemj Pri-
makov, gal būt aptars galimybę 
pastatyti automobilių ir geležin
kelio magistrale Gardinas-Kara-
liaučius per Lenkijos teritori
ją. Jis paaiškino, kad tokios 
magistralės jokiu būdu neturi 
būti suprantamos kaip praeityje 
buvusio Dancigo koridoriaus 
analogas. (BNS, III 4) 

daugu Stankevičiumi. Po to 
svečias susitiks su Lietuvos 
Tautinio Olimpinio Komiteto 
prezidentu Artūru Poviliūnu, o 
pasibaigus šiam susitikimui. 
Lenkijos prezidentas pasakys 
kalbą neeiliniame Seimo po
sėdyje. 

Po bendros Lietuvos ir Len
kijos prezidentų spaudos kon
ferencijos svečiai švyks į 
Kauną, kur jie susitiks su 
miesto meru Vladu Katkevi
čiumi, dalyvaus Lenkijos va
dovo ir jo žmonos garbei Rotu
šėje surengtame priėmime. 

Aplankęs Kauno arkikatedrą 
baziliką. Lenkijos prezidentas 
nuvyks į Kauno savivaldybę 
susitikti su verslininkais. Tos 
pačios dienos pavakare svečių 
namuose surengęs priėmimą, 
Lenkijos prezidentas A. Kwas-
niewski su žmona Jolanta iš
skris iš Lietuvos. 

Lenkijos socialdemokratų pir
mininkas A. Kwasniewski vals
tybės vadovu penkerių metų 
kadencijai tapo praėjusių metų 
lapkričio mėnesį, kuomet rinki
muose jis beveik keturiais pro
centais aplenkė tuometinį Len
kijos prezidentą Lech Walęsą. 

Trečiasis nepriklausomos 
Lenkijos prezidentas gimė 1954 
metais. Jis buvo aktyvus Stu
dentų Socialistų Sąjungos vei
kėjas, devintajame dešimtme
tyje buvo savaitraščio „1TD"" ir 
dienraščio „Sztandar Mlodych" 
redaktorius, vadovavo Lenkijos 
jaunimo ir fizinės kultūros ko
mitetui. 

Dvejus metus jis buvo Lenki
jos Nacionalinio Olimpinio 
Komiteto pirmininku, o nuo 
1991 m. jis buvo Lenkijos Seimo 
narys Tapęs prezidentu, būsi
masis Lietuvos svečias jau lan
kėsi Bonoje, Paryžiuje, Briuse
lyje. 

1994 m. balandžio mėnesį Lie
tuvoje viešintis tuometinis Len
kijos prezidentas Lech Walęsa 
pasirašė Lietuvos ir Lenkijos 
draugiškų santykių ir gero 
kaimyninio bendradarbiavimo 
sutartis, kurią Lietuvos Seimas 
ratifikavo tu pačiu metų spalio 
viduryje. 

Pernai vasario mėnesį su ofi
cialiu vizitu Lenkijoje lankėsi 
Lietuvos prezidentas A. Bra
zauskas. 

Bus sustiprintas Lietuvos ir 
Lenkijos gynybinis 
bendradarbiavimas 

Vilnius, kovo 4 d. 'AGEP) -
Lietuvos ir Lenkijos karinių or
laivių skrydžius abiejose šalyse 
reguliuos speciali sutartis. Toks 
dokumentas Vilniuje bus pasi 
rašytas antradienį, kai Lietuvos 
Krašto apsaugos ministerijoje 
lankysis Lenkijos gynybos mi
nistras Stanislav Dobrzanski. 
lydėsiantis Lenkijos prezidentą 
jo vizito Lietuvoje metu. 

„Lietuvos gynybos sistemai 
integruojantis į Vakarus, reikia 
dviejų sparnų — bendrų veiks
mų su Baltijos ir Šiaurės šalimis 
bei stiprių ryšių su Lenkija ir 
Vyšegrado valstybėmis", sako 
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius. 

Ministrų susitikime ketinama 
derinti Lietuvos ir Lenkijos 
pozicijas dėl NATO plėtimo ir 
dėl karių dalyvavimo taikos 
įgyvendinime buvusioje Jugos
lavijoje. Gynybos vadovai tarsis 
ir dėl bendro Lietuvos ir Lenki
jos taikos palaikymo bataliono 
kūrimo. Kitas didelis bendras 
projektas — dalyvavimas JAV 

remiamoje regioninėje oro erd
ves kontrolės sistemoje. 

Linas Linkevičius oficialiai 
pakvies Lenkijos karius daly
vauti bendrose su Danija kari
nėse pratybose, kurios šią 
vasarą jau antrą kartą bus 
rengiamos Ruklos poligone. 

Ministrai tarsis ir del šiais 
metais pradėto įgyvendinti nau
jo dvišalio projekto — Lenkijos 
kariu mokymo Lietuvos karo 
mokyklose ir atvirkščiai. Taip 
parengti kariai bus abiejų šalių 
kariuomenių tiesioginiai tarpi
ninkai. 

KALENDORIUS 

Kovo 6 d.: Gerasimas. Kolete. 
Rožė, Raminta. Norvilas 

Kovo 7 d.: Šv. Perpetua ir 
Felicita, kankinės 'mirė apie 
203 m. v, Rimtautas, Vaidilutė. 
1905 m. gimė dainininkė Anta
nina Dambrauskaite 1995 m. 
kovo 7 d. mirė poetas Leonardas 
Žitkevičius 



DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. kovo mėn. 6 d. 
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Redaktorė j .v .s . I rena Reg ienė 

PRIE BROLIO KAPO 

v.s. Kazimiera:- Batūra 

Tartum jauniesiems skautišku 
ženklu parodę ...šiuo keliu eik*', 
traukiasi iš Rūtos — Lelijos 
gretų vadovai — veteranai. 
Toronto skautiška šeimą sausio 
12 d. palietė dar viena netektis 
— a.a. v.s. Kazimieras Batūra, 
sulaukęs 82 ra. amžiaus, nuėjo 
NAMO Ten po amžinos tylos ir 
ramybės išauš kitoks rytmetis 
— ne triukšmingo Toronto, ne 
gražiosios ..Romuvos", bet tas. 
apie kuri kalbėta prie susimąs
tymo lauželių. įžodžių iškilmėse 
ar per skautų egzaminus. 

Toronto skautiia prisimena 
velionį kaip visada darbštų ir 
energingą vadovą — organizuo
jantį, planuojanti, besitarianti, 
dieną ir naktį gyvenantį pasiim
to uždavinio reikalais; prisi
mena ir nuoširdžiai dirbantį su 
kastuvu, pjūklu, plaktuku „Ro
muvos'" stovyklavietėje, kuri 
jam daugeli metų buvo antrieji 
namai. Velionis neskirstė darbų 
į baltus ir juodus. Dirbdavo ten. 
kur tik reikėdavo ir tuo savo 
bendraminčius užkrėsdavo. 

A.a. brolis Kazimieras Batūra 
uimė 1913 m. gruodžio 5 d. Jur
barke, kur. lankydamas gim
nazija. 1930 m. įsteigė pirmą 
skautu draugovę ir jai vado
vavo. 1933 m. Nemaniūnuose 
prie Birštono baigė dviejų savai
čių draugininku kursus. 1934 
m. pakeltas i paskautininko 
laipsni. 1936 m. baigė karo 
mokykla, gavo j . leitenanto 
laipsni ir tarnavo artilerijos 
daliniuose Sovietams okupavus 
Lietuva, buvo sunkiai sužeistas, 
ilgokai gulėjo ligoninėje ir 
pasveikęs nebegrįžo į jokią 
karine tarnyba 

Su šeima pasitraukė i Vokie
tija 1944 m. Skirstantis iš 
stovyklų, pasirinko Australija, 
o 1955 m. persikėlė į Torontą, 
kur įsikūrė pastoviam gyveni 
mui ir įsijungė i lietuvišką 
veikla Buvo vienas sporto klubo 
..Aušra"' vadovų, bet ilgiausiai 

ir plačiai reiškėsi skautų veiklo
je: 1961 m. „Mindaugo" dr-vės 
draugininkas, 1964 m. „Ram-
byno" tuntininkas, „Romuvos" 
darbuotojas, vėliau ilgametis 
valdybos pirmininkas, 1967 m. 
LSB Kanados rajono vadeiva, 
1969 m. — rajono vadas. 1971 m. 
skautų išvykos į Europą organi
zatorius, skautų vienetų bei 
vadovų instruktorius. Apdova
notas ordinais — „Už nuopel
nus". „Lelijos" ir „Padėkos". 

Toronto skautų vardu su ve
lioniu laidotuvių koplyčioje 
sausio 14 d. atsisveikino v.s. 
Feliksas Mockus, XVIII-tosios 
kariūnų laidos vardu E. Šlekys. 
Abu kalbėtojai paliete velionio 
nueitą gyvenimo kelią paryš
kindami jo nuopelnus skautams 
ir lietuvybei. Velionis nuliū
dime paliko žmoną Danutę, sū
nų s. Kastytį. Vokietijoje su 
šeima gyvenančią dail. Jū ra t ę , 
Vasario 16 gimnazijos darbuo
toją, gražią skautišką vaikai-
čių-dukraičių „skiltį", gimines, 
artimuosius, gausų būrį vien
minčių bei bičiulių, kurie vos 
tilpo į erdvia laidotuvių kop
lyčią. 

Po gedulinių Mišių Lietuvos 
kankinių šventovėje, klebono 
kun. J. Staškaus pamokslo, 
palietusio skautų ideologijos 
gelmes, velionis palaidotas Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Missis-
saugoje, Ont. Gausiems daly
viams sugiedojus „Marija, Mari
ja" ir Tautos himną, nuo karsto 
nuėmus trispalvę, a.a. brolis 
Kazimieras paliktas amžinajam 
poilsiui, o gyviesiems — dau
gelio at l iktų darbų, uolios 
skautiškos veiklos ilgam pri
siminimui. Snk. 

„Tėviškės žiburiai" 
* * * 

Brolis K. Batūra skautybe tikėjo, ja 
gyveno iki paskutinio atodūsio. Pora 
valandų prieš mirtį, nebegalėdamas 
kalbėti, su juo atsisveikinti atėjusią 
dukraitę atsisveiki.no skautišku sa
liutu, tarsi įpareigodamas, o ji — 
pasižadėdama budėti. (Red) 

Sus imas tymo savaitgalio dalyves — ..AuSros Vartų" „Kernavės" t un to „M Kubiliūtes" būrelio 
vyr. skau t e s kandida tes ir jų vadoves susibūrusios prie lauželio sniegu apklotoje Michigan e ie ro 
pakran tė je Iš k Onute l.'tz. Daina Lukai tė , Aukse Rimaite, Megan Hauptman, Alisa Kos-
mopoulis, N i n a Padal ino ir Danute Genčiutė. 

SUSIMĄSTYMO SAVAITGALIO 
DIENORAŠTIS 

Šeštadienis , saus io 13-ji 

„Aušros Vartų" Kernavės" 
tunto „M. Kubiliūtes" vyres
niųjų skaučių būrelio narės — 
Megan Hauptman. Alisa Kos-
mopoulis, Daina Lukaitė. Nina 
Padalino ir Auksė Rimaitė šią 
popiete susirinkome savo va
dovės Onutės Utz namuose. 
Ruošdamosios kelionei. į du au 
tomobilius sukrovėme savo 
manta, šiam savaitgaliui rei
kalinga mums maistą ir reikme
nis numatytiems užsiėmimams. 
Atlikusios ši darbą jaunatviškai 
pasidžiaugėm gražia žiemos 
gamta, pasimetydamos sniego 
gniūžtėmis. 

Linksmos (nors kiek sudrėku 
šios nuo žaidimo sniegu) su
sėdome į sesių Onutės ir Mary
tės automobilius ir išvažiavome 
j Michianą. Kartu su mumis va
žiavo ir sesė Danutė Genčiutė. 
kuri prisidėjo prie šio savait
galio plano ruošos ir įgyven
dinimo. Išalkusios, pakelyje 
sustojome pasistiprinti mūsų 
visų mėgiama pica. 

Savo kelionės tikslą pasie
kėme jaų gerokai sutemus. 
Namą, kuriame buvom numa
čiusios praleisti savaitgalį, ra
dome giliai „įbridusį" sniege. 
Norėdamos prie jo privažiuoti, 
turėjome gerokai pasidarbuoti, 
kol nukasėme sniegą nuo kelio. 
Baigusios šį smagų, nors ne
lengvą darbą, mėnul iui ir 
žvaigždėms šviečiant, sunešėm 
į namą visus savo daiktus. 

Susitvarkiusios, rinkomės sa-

IŠKYLA Į MOLIŪGŲ ŪKI 
Spalio 28-ji — šeštadienis, 

„Mirgos" ir „Gražinos" draugo
vių veiklos plane pažymėta kaip 
„Iškyla į moliūgų ūkį". Tą rytą 
sesės lituanistinėn mokyklon 
Jaunimo centre rinkosi nuo
tykių lūkesčio apimtos. Sunku 
joms buvo klasėje nusėdėti. O 
tos pamokos, lyg tyčia, begali
niai ilgos rodėsi... Pagaliau! Nu
aidėjus paskut in iam skam
bučiui, pro duris veržiasi klegė
damos „Gražinos" draugoves 
prityrusios skautės ir „Mirgos" 
draugovės skautės ir skubė
damos lekia j jų jau laukian

čius automobilius. Netrukus 
Jaunimo centras dingsta už gat
vės posūkio. Važiuojame Lock-
port, IL, link. 

Atvykusios į Bengston's mo
liūgų ūkį , seses prie įėjimo su
tiko dviračiais važiuojančius 
JAV prezidentą ir jo žmoną 'ro
botai). Netoliese stovėjo būdele 
su kalbančiais žmogaus griau 
čiais. kurie kvietė mus pa 
klausyti jo orkestro grojimo. 
Išklausiusios „koncerto", sesės 
panoro išmėginti savo drąsą 
užburtame name. Visos iš jo 
išėjome, gyvos. 

Iškyloje i moliūgu uki dalis Čikagos ..Aušros Vartų" . .Kernavės tun to seMu Iš k 
Stankevičiūte. NataliĮa Plenyte Birute Ankute. Adele Rocytė, Stenate Utz. Laura Dainyte 
Milavickaite. Rima Gnauzdyte. Birute Jurjonaite ir Elyte Ž u k a u s k a i t e 

Alvte 
. Kgle 

lone pirmam šio savaitgalio už
siėmimui ir pokalbiui. Pradė
jome raštu atsakydamos į klau
sima .,Ko aš tikiuosi iš skautą 
vimo ir iš šio savaitgalio". Po to 
žiūrėjome įdomų filmą „I Heard 
The Owl Call My Name" apie 
vieno eskimų kaimelio Kanado
je gyvenimą ir jų pastangas iš
saugoti savo papročius, kalbą ir 
kultūrą šių laikų gyvenimo ei
goje bei įtakoje. Palyginome sa
vo pastangas išsaugoti lietuvy
bę, lietuvių kalbą, papročius ir 
kultūrą Paskui vienos tęsė 
kalbas, o kitos, po ilgos dienos, 
ėjo ilsėtis. Pagaliau visos su
migome. 

Sekmad ien i s , sausio 14-ji 

Šį rytą sesės Nina ir Alisa, 
anks t i atsikėlusios, iškepė 
visoms skanią kiaušinienę su 
lašiniukais ir . šiltais riestai
niais. Papusryčiavusios išvažia
vome į Noter Dame bažnyčią da
lyvauti šv. Mišiose. Bažnyčia 
įdomiai įrengta. Vidus panašus 
į teatrą. Altorių pusračiu supa 
suolai, o grindys leidžiasi žemyn 
link altoriaus, todėl iš visur 
gerai matomas. Pasmoksle ku
nigas sakė, kad kiekvienas esa
me Dievo meilės ženklas ir kad 
tą meilę turime reikšti savo tar
navimu vieni kitiems. Po pa
maldų, eidamos iš bažnyčios 
buvome kunigo pakalbintos ir 
turėjome progą prisistatyti. 

Buvo graži saulėta diena. Grį
žusios apsirengėme š i l ta is 
drabužiais ir nuėjom prie ežero 
a t l ik t i uždavinius gamtoje. 

Paskui turėjome progą pa
b e n d r a u t i su namin ia i s 
gyvuliais. Pamatėme ožkas, 
vištytes, ėriukus, karves ir 
kiaulę su paršiukais. Galėjome 
glostyti ir pašerti gyvulius. 
Viena karvė buvo piktoka ir be
veik įkando ją paglostyt i 
norėjusiai sesei. 

Ūkio viduryje buvo ragana, 
kuri, skrisdama ant šluotos 
paliko dūmų juostą. Šalia ra
ganos buvo iš šieno padarytas 
tunelis ir kukurūzų labirintas. 

Po kelių valandų įdomių paty
rimų, sesės turėjo progą malo
niam pasivažinėjimui ant šieno. 
Traktorius mus apvežė aplink 
ūkį, buvo net sustojęs ir leido 
sesėms išlipti ir išsirinkti po 
gražų didelį moliūgą. 

Po pasivažinėjimo ant šieno, 
pas iva i š inus ios skan ia i s 
karamele aptraktais obuoliais, 
ėjome pas iž iūrė t i k iaul ių 
lenktynių. Sesė Stefutė Utz 
buvo parinkta iš žiūrovų tarpo 
atstovauti vienai tų lenktynia
vusių kiaulių. Visos sesės jau
dinosi stebėdamos tas lenkty
nes, kol Stefutės atstovaujama 
kiaulė, pavadinta „Oprah Win-
frey", pralenkė kitas kiaules ir 
Stefutė laimėjo tos „Ophrah" 
paveikslą. 

Nelaukiama atėjo šešta valan
da ir teko visoms atsisveikinti 
ir važiuoti namo su maloniais 
įspūdžiais apie smagiai pra
ėjusią rudens iškylą 

Elytė Žukauskaitė 

Turėjome pakrantėje iš sniego 
sukurti dižiulį skaučių Rūtelės 
ženklą, suradusios kuro sukrau
ti, ir uždegti laužą. Skautiška 
tvarka pasiskirstėme darbais. 
Kol sesės Nina ir Alisa, pasiva
dinusios Voverė ir Paukštis 
„skrajojo", ieškodamos laužui 
kuro, sesės Megan, Daina ir 
Auksė su kastuvais ir kitais 
įrankiais pradėjo kasti didžiulę 
skautišką Rūtelę su įrašu „Bu
dėk". Nesitikėjome, kad sugebė
sime atlikti šiuos uždavinius, 
bet bendromis pastangomis at
likto darbo rezultatai ir mus 
pačias nustebino. Besišildyda-
mos prie laužo, kuris iš visų 
pusių tirpino sniegą, gėrėjomės 
skautiška Rūtele, kuri atrodė 
tarsi milžino sukurta. 

Grįžusios pasišildėme sriubą 
ir sesės Marytės paruoštus pie
tus. Po trumpo laisvalaikio vyko 
skautiški žaidimai ir užsiėmi
mai, kurių tema buvo „Dievas 
mano gyvenime, kur ir kaip aš 
regiu Dievą". Po to vyko savęs 
ir kitų pažinimo užsiėmimai. 
Pirmiausiai, nepasirašydamos 
savo vardų, aprašėme savo ge
ras ypatybes. Vadovei perskai
čius kiekvieną apibūdinimą, 
visos bandėme atspėti, kuri sesė 
tai parašė. Tada sesės paeiliui 
kiekviena apibūdino jos geras 
ypatybes. Verkėme ir juokėmės, 
lyg žiūrėdamos nuostabų filmą. 
Pasijutome tarpusavyje labai 
artimos. 

Vakarą užbaigėme simboliš
komis meilės išreiškimo ir ži
niomis pasidalinimo apeigomis. 
Aptemdytame kambaryje degė 
balta Skautijos žvakė, nuo ku
rios mūsų vadovės uždegė savo 
mėlynas žvakes. Kiekviena mū
sų uždegdama savo žvakutę gar
siai perskaičiusi „Ko aš tikiuo
si iš skautavimo ir šio savaitga
lio", pareiškėme, kaip tikimės 
įgyvendinti savo skautiškus pa
sižadėjimus. Kambarį apšvietė 
aštuonių sesių žvakių liepsne
lės, šildė seseriška meilė ir plito 
jaunatviško pasiryžimo dvasia. 

Pirmadienis , saus io 15-ji 

„Laikas keltis! Ruoškimės ke
lionei namo!" — ragino vadovių 
balsai. Nenorėdamos užbaigti 
šio nuostabaus savaitgalio, dels-
damos valgėme sesių paruoštus 
pusryčius. Susikrovusios savo 
daiktus, dar kartą nuėjome 
paežerėn pasigėrėti savo vakar 
sukurtu kūriniu. Nuo kalno ma
tėsi sniege iškasta skautiška 
Rūtelė, žėrinti saulės šviesoje. 
Vadovių skatinamos, nenoriai 
išsiruošėm namo. Nors paeže
rėje greit nei žymės neliks mūsų 
sukurtos Rūtelės, šį savaitgalį 
ji tvirtai įaugo mūsų širdyse. 

Vyr. skautės kand ida tės 

KAZIUKO MUGĖ 
Clevelande — Kovo 24 d. 

11:30 iki 2 vai. p.p. 

Washington, DC — kovo 24 
d , (1:30-4 vai. p.p.) St. Eliza-
beth's mokykloje, 917 Montro-
se Rd., Rockville, MD. 

Worcester, CT - kovo 31 d. 
Maironio Parko patalpose. 
Shrewsbury, CT. Pradžia 12 vai. 
vidudienį. 
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DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 

metams 
JAV $95.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
U Įsakant j Lietuvą 
(Air eargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i uiaieni 
oro pastų $500.00 
Tik Šeštadienio laida $160.00 

Vi metų 3 men. 
$55.00 $35.00 
$60.00 $4000 

$40.00 $3000 
$45.00 $35.00 

$55.00 

$250.000 
$85.00 

Vyriausia redaktore Danutė Bindokiene 
Administratorius Pijus Stoncius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis. MIC 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija ut skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopija. 

WASHINGTON, DC, 
KAZIUKO MUGĖ 

Washington, DC, lietuviai 
skautai ir skautės — Zidinietės 
ir Akademikai sekmadienį, 
kovo 24 d., ruošia Kaziuko mugę 
St. Elizabeth's mokykloje, 917 
Montrose Rd., Rockville, MD 
(Nuo D.C. Beltway, važiuojama 
1-270 North iki Montrose Road 
EAST exit. Važiuojama dar 1 
mylią — mokykla kairėje kelio 
pusėje). Mugė prasidės 1:30 v. 
p.p. ir tęsis iki 4 vai. p.p. 

Mugėje bus lietuviškos tau-

D r . V . J . V A S A I T I E N Ė 
DANTŲ GYDYTOJA 

48317 W . 933 St. , • u r t a n k , IL 
Ta* . 7 0 8 - 4 2 3 - 8 1 1 4 
Valandos susitarus 

todailės kūrinių, gintaro dir
binių, velykinių margučių ir 
„Židiniečių stalas". Bus proga 
i šbandyt i l a imę la imik iu 
traukime. Kaip visuomet, bus ir 
skanūs lietuviški pietūs, kava. 
tortai, pyragai. 

Mugės metu bus priimami 
vaikiški drabužiai, žaislai ir pi 
niginės aukos našlaičiams Lie
tuvoje. Washingtono ir plačiųjų 
apylinkių lietuviai kviečiami 
atsilankyti ir praleisti popietę 
smagioje lietuviškoje aplinkoje. 
Papildomai informacija kreiptis 
į skautininkes: Meilę Mickienę, 
tel. 703-569-5370. Giną Skučie
nę, tel. 703-378-0919 ar Ire
ną Jankauskienę , tel. 301 
540-0802. 

EUGENE C. DECKER, DM, P.C. 
4847 W. 183 9t., Ook Ltwn, IL 

Pirmas apyt su Nortrnvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai 9yMHawa1 
(kalbėt angliškai) M . 788-422-8288 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

M M W. M St. Tat. ( 7 M ) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

.rmd 3 v o p 7 v v ant'd 12 30-3 v 0 0 
{teta uida'yla ketvd ' 3 v o 0 

oenut " SeStd 9 v r 12 v p p 

Dr. ALGIRDAS KAVAU0NAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

• 8 4 8 8 . Putootd M . 
TeJ. 312-888-2882 

Pirmd. 9 v.r - 7 v.v . antrd . trecd. ir 
penktd 9 v.r - 3 v pp. , 

kotvd. 10 v r - 7 v v Sestd ir kt 
dienomis reikalingas susitarimas 

Sumokama po vizito. 

• 1 3 2 S. Keacto Ave.. C M c e f * 
(3121 T 7 S - M M art>a (312) 4M-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

3YDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

Cardtoc Otoojnosls. L td . 
• 1 3 2 S. Kedzlo Ava. 
CMcage, IL 88829 
Tol . 312-438-7788 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies k Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantt| Gydyt of 

3315 W 55lh St Chicago IL 
Tol. (312)478-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills IL 
Tol. (708) S9S-S101 
Vai pagal susitarimą 

Tol. kobtnoto Ir kuto: (788)8(2-4199 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 9 8 » Ave.. Cicero 
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DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS-

CHIRURGIJA 
1199 D i m 8 M Avo. , I l f M I , M. 88128 

Tol. (708) 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgųa 
172 8 i W s i 8 t , a o l n i o t , l t 88128 

7 8 8 4 4 1 2 8 8 8 
Valandos pagal susitarimą 
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SURENOER LAL, MD 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 8. KoajsJo, CMcofo, IL 88882 
Tol. 312484-2123 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9095 S. Robofta Rd.. Mckory Mills. IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 9 8 8 4 0 9 9 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
• 1 3 2 S. Kodtio 

Vai. antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šestd pagal susitarimą 

Kabinote to*. 312-778-2880 
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K s * . ta i . (312) 471-338)0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS - SlROfES LIGOS 
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EDMUNDAS VIŽINAS. M.O., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
• 185 S. Archer Avo (pne Ausim) 

valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 989-7799 
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Valandos pagal susitarimą 
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Lietuvos Respublikos Seimo nariui, centro partijos vadui Romualdui Ozolui lankantis Čikagoje, 
buvo aplankytas ir generalinis garbes konsulatas Iš kaires: Illinois Lietuviu respublikonu lygos 
pirm. Anatolijus Milūnas. Pranas Jurkus, konsulato tarnautoja Daiva Meiliene, R. Ozolas ir gen. 
garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza. N u Q t r V y t a u t o J a a m e v i č i a u s 

GARBĖS KONSULAI, 
GARBĖS DAKTARAI IR 

GARBĖS PILIEČIAI 
Negaudamas paramos iš Už

sienio reikalų ministerijos, 
Garbės generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza paskelbė, kad 
jis laikinai sustabdo konsulinius 
patarnavimus. Sis žygis susilau
kė didelio visuomenės dėmesio 
ir įvairių interpretacijų. Nepai
sant mažų nukrypimų i klystke
lius, kurių dalis buvo skelbiama 
„Drauge", išryškėjo maloniai 
nuteikiantis susirūpinimas Lie
tuvos interesais. 

Painiavą j padėtį įneša žodžio 
„garbės" sąvokos išplėtimas, 
prikabinant jam juridinę 
prasmę, kurios daugeliu atvejų 
jis neturi. Štai ir pavyzdys. 
Vienam Lietuvos piliečiui, gra
žiai pasireiškusiam statant 
Lietuvos paviljoną 1939 metų 
Pasaulinėj paradoj, buvo suteik
tas New Yorko miesto garbės 
piliečio t i tulas . Atsidūręs 
pabėgėlių stovykloje, kreipėsi į 
JAV-jų konsulatą, prašydamas 
vizos kaip New Yorko Miesto 
garbės pilietis. Kai jam buvo 
paaiškinta, kad jis turi atlikti 
imigracinę procedūrą, kaip ir 
visi kiti, ir kad jo turima garbės 
pilietybė jokių juridinių privile
gijų nesuteikia, jis pasijuto 
įžeistas. Užuot vykęs į JAV-jas, 
išvyko į Kanadą. 

Panašiai ir su universitetų 
garbės doktoratais, kurie aukš
tojo mokslo hierarchijoje jokių 
privilegijų neteikia. Vienas 
lietuvis medicinos daktaras, 
siekdamas praktikos teisių 
JAV-jose, savo pozicijos sustipri
nimui įteikė ir išsaugotą garbės 
daktaro diplomą. Jo prašymas iš 
karto buvo atmestas, nes jis 
buvo įtartas kaip medicinos 
mokslų kvalifikacijos neturin
tis, kuris bando pralįsti po 
garbės doktorato priedanga. 
Gen. konsulatas New Yorke tu
rėjo gerokai pasidarbuoti, kol 
pavyko įrodyti, kad tas daktaras 

nėra apsimetėlis. 
Garbės konsulų padėtis yra 

gerokai skirtinga. Jie turi tam 
tikrą pripažinimą, o okupuotos 
Lietuvos padėtyje jie daugeliu 
atvejų atstojo karjeros konsulus. 

Dėl Stalino-Hitlerio susitari
mo okupuojant Lietuvą, užsie
nio tarnyboje dirbo 253 valdi
ninkai, veikė trylika pasiunti
nybių, ir kelios dešimtys konsu
latų, kurių gal trys ketvir
tadaliai buvo garbės konsulatai. 
Čechoslovakijoje buvo trys gar
bės konsulatai, Danijoje — 7, 
Norvegijoje — 3, Prancūzijoje — 
4, Švedijoje — 11, Anglijoje, 
Pietų Afrikoje, Italijoje, Por
tugalijoje, Suomijoje ir JAV-jose 
po du ir po vieną Graikijoje, 
Japonijoje, Meksikoje bei Olan
dijoje. Prie to visos pasiuntiny
bės turėjo konsulinius skyrius, 
išskiriant pasiuntinybę Vašing
tone. JAV-jos buvo vienintelė 
valstybė, kurioje Lietuva turėjo 
du karjeros konsulatus. Čia at
kreipimas tinkamo dėmesio į 
tai, kad Čikagoje gyveno dau
giau lietuvių, negu nepriklauso
mos Lietuvos laikinojoj sostinėj 
Kaune. 

Veikiančios Lietuvos užsienio 
tarnybos sunaikinimui okupan
tas pridavė ypatingą reikšmę. 
Visi gavome įsakymus grįžti į 
Kauną. Reakcija į tuos parėdy
mus buvo okupacijos pasmerki
mai. Tik Stalino ir jo tuometinio 
sąjungininko Hitlerio kontro
liuojamose valstybėse buvo 
sustabdytas Lietuvos pasiunti
nybių ir konsulatų veikimas. 

Visi tikėjome, kad okupacija 
yra laikina ir kad mes išlaiky
sime veikiančią Lietuvos užsie
nio tarnybą iki nepriklausomy
bės atstatymo. Užsitęsus okupa
cijai, j Anapilį išvyko abu mano 
primtakūnai, gen. konsulas Či
kagoje ir garbės konsulai Bos
tone bei Los Angeles. Išeitis 

buvo rasta, Įtraukiant naujas 
jėgas garbės konsulų pavidalų. 
Atgaunant nepriklausomybę 
1991 m., New Yorke tebeveikė 
vienintelis pasaulyje karjeros 
gen. konsulas. 

Susipažinęs su aukščiau pa
duotais duomenimis, ne vienas 
paklaus, kodėl Lietuva turėjo 
tiek neproporcingai daug garbės 
konsulų, lyginant su karjeros 
konsulais. Atsakymas papras
tas — taupumo sumetimai. Kon
sulatų išlaikymas daugelyje 
valstybių yra sunki biudžetinė 
našta ir vidutinio pajėgumo val
stybėms. Jos ieško išeities, skir
damos garbės konsulus, kurių 
išlaikymas nesudaro problemos, 
nes garbės konsulai algos ne
gauna, o tik paramą raštinės 
išlaidoms dengti. Garbės kon
sulais paprastai skiriami tos 
šalies piliečiai, kur jie reziduo
ja. Karjeros konsulai yra ski
riančios šalies piliečiai. Kiek
vienu atveju, prieš paskiriant, 
turi būti gautas priimančios ša
lies sutikimas, kad pasirinkta
sis kandidatas konsulo postui 
jai yra priimtinas. Iš visų prieš-
okupacinės Lietuvos garbės 
konsulų tik du mokėjo lietuvių 
kalbą — adv. Šalna ir dr. Biels
kis. Visi kiti buvo tik pasiturin
tys kitų valstybių piliečiai. Kai 
kurie jų savo pareigas išskirti
nai puikiai atlikdavo. Garbės 
gen. konsulas F. Simon Šveica
rijoje ne tik savo lėšomis išlaikė 
konsulatą, bet ir algą mokėjo iš 
Lietuvos atsiųstam valdininkui 
kaip konsulato sekretoriui. 

Lietuvių tarpe neturime tur
tuolių, kurie pajėgtų savo lėšo
mis garbės konsulatus išlaiky
ti, bet užtat turime pasišventu
sių tautiečių, kurie savo turtinį 
nepriteklių kompensuoja geru 
Lietuvos ir lietuviškų problemų 
išeivijoje pažinimu ir pasiryži
mu tarnauti garbės konsulais 
toms problemoms spręsti. 

1977 m. gruodžio 11d. kalbė
damas naujai paskirto ir pripa
žinto garbės generalinio kon
sulo Vytauto Čekanausko įves
dinimo pobūvyje, tarp kito ko 

pasakiau: 
„Garbės konsulai atlyginimo 

negauna, o šiais mums sunkiais 
laikais, kada rezervai, iš kurių 
išsilaiko Lietuvos diplomatinė 
tarnyba, baigia išsekti, tai ir 
naujai pripažintas generalinis 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas negali tikėtis net menkiau
sios paramos rastinės išlaidoms. 
Tad, prisiimdamas šias gar
bingas pareigas... užsidėjo ant 
savęs nelengvą finansinę naštą, 
įsijungęs į Los Angeles kon 
sularinio korpuso tarptautinę 
bendruomenę, gen. konsulas 
kviečiamas į įvairiausius 
pobūvius, kuriuose dalyvavimas 
surištas su išlaidomis. Kiek
vienas bendravimas konsulari-
nio korpuso pobūviuose duoda 
progą, taip sakant, pamosikuoti 
Lietuvos vėliava tarptautinėje 
arenoje. 0 šiais laikais tas yra 
labai svarbu Tad būtų gera, 
kad Los Angeles lietuvių ben
druomenė būtų pasiruošus, iški
lus reikalui, paremti generali
nio konsulo pastangas, kiek 
galima plačiau Lietuvai atsto
vauti ir jos interesus ginti, kad 
jam nekliudytų finansiniai sun
kumai". 

Nuo tos mano kalbos praėjo 
jau 18 metų. Lietuva ir vėl 
nepriklausoma valstybė, bet 
okupacijos metu mus slėgę fi
nansiniai sunkumai ir dabar 
mūsų nepaleidžia, nes ir pati 
prisikėlusi valstybė nepajėgia iš 
jų išbristi. Didžioji viltis yra 
susipratusi mūsų visuomenė. 
Per 50 okupacijos metų nė vieni 
metai nebuvo New Yorke pra
leisti be oficialių Vasario 16-sios 
priėmimų. Pradžioje generalinis 
konsulatas juos ruošdavo su 
Lietuvos Laisvės komitetu, o, 
jam užsidarius, ruošdavo vienas 
pats su tylia lietuviškosios 
visuomenės pagalba. 

Kai buvau paskirtas Lietuvos 
ambasadorium Jungtinėse Tau
tose, man teko suorganizuoti 
Lietuvos Misiją Jungtinėse 
Tautose. Niekas manęs neklau
sė, iš kur aš gausiu lėšų 
patalpom ir štabui samdyti. 
Misija įsikūrė kukliose genera
linio konsulato patalpose, o 
štabą sudarė, pradžioje be algos 
dirbti sutikę, savanoriai: Gintė 
Damušytė, Algimantas Gurec-
kas, Darius Sužiedėlis ir gen. 
konsulato sekretorė L. Černaus-
kienė. Misija beveik pusmetį 
išsilaikė be Lietuvos iždo para
mos, o pirmieji trys Vasario 
16-sios priėmimai Jungtinėse 
Tautose buvo vieni iš šauniau
sių. Irtas viskas įvyko lietuviš
kosios visuomenės paramos 
dėka be išlaidų atsistatančius 
Lietuvos iždui. 

Aš esu įsitikinęs, kad Lietu-, 
vos Užsienio reikalų ministeri
ja ir lietuviškoji visuomenė 
efektingai talkininkaus garbės 
gen. konsului Kleizai, darant 
žygius nugalėti finansinius sun
kumus, kaip ji talkininkavo, 

LIETUVININKŲ KRAŠTAS 
IR LIETUVININKŲ ŽODIS 

Dr. ALGIRDAS MATULEVIČIUS 
Mažosios Lietuvos reikalų tarybos vicepirmininkas 

Taip vadinasi dvitomis, kapi 
talinis, kelias epochas apiman
tis, veikalas (Išleido Litterae 
Universitatis (lietuviškai su
trumpintai „Litera") leidykla 
Kaune, 1995. Išspausdino 
„Spindulio" spaustuvė Kaune. 
I knygos tiražas 2500 egz., II 
2000 egz.) apie Mažąją (Prūsų) 
Lietuvą ir jos gyventojus 
lietuvininkus (savivardis), arba 
lietuvius, vakarinius lietuvius, 
mažlietuvius. Atliktas milžiniš
kas kompleksinis įvairiausių 
sričių bei specialybių moks
lininkų, kraštotyrininkų darbas 
(ekspedicijas organizuoja ir ren
gia Lietuvos kraštotyros drau
gija, pirmininkė Irena Seliu-
kaitė), apimantis apie 1,500 pus
lapių. Jo organizatorius ir 
sudarytojas — energingasis 
mitologas prof. habil. dr Nor 

bertas Vėlius, turintis reikalų 
su deivėmis, vėlėmis, kaukais, 
kurios, matyt, jam ir padeda. 
Tuometiniam Lietuvių etninės 
kultūros draugijos pirmininkui 
N. Vėliui ir kilo mintis apibend 
rinti kraštotyrinėse ekspedicijo
se po lietuvių etnines žemes Gu
dijoje, Lenkijoje ir Mažojoje Lie
tuvoje surinktą medžiagą, ją 
moksliškai susisteminti. Vei
kale yra ir studijų — daugelio 
metų mokslinių tyrimų rezulta
tas. Abiejų knygų stilių taisė 
redaktorė Aušra Kaziukonienė. 
Puiki jų poligrafijos kokybe, 
sniego baltumo suomiškas ofse 
tinis popierius, dailus šriftas, 
geras įrišimas. Daug vertingų 
senovinių ir dabarties iliustra 
cijų (graviūrų, nuotraukų, pie 
šinių. žemėlapiu, schemų, len 
telių, netgi dainų, giesmių 
gaidų). Žmonių veidai, gyven-

kuriantis Lietuvos Misijai 
Jungtinėse Tautose. 

Žiūrint iš ekonominio taško, 
parama garbės konsulams žy 
miai mažiau kainuos, negu 
steigimas ir aprūpinimas kar
jeros konsulų. Tad parama į 
finansinius sunkumus pateku
siems garbės konsulatams yra 
būtina. 

Anicetas Simutis 
buvęs Lietuvos Gen. Konsulas 

New Yorke 

KAIP SUMAŽINTI 
NEAPYKANTĄ? 

Popiežius Jonas Paulius II pa
ragino įveikti etninę ir religinę 
neapykantą. Kalbėdamas II Va
tikano susirinkimo konstituci
jos „Gaudium et spės" paskel
bimo 30-ųjų metų sukakties pro
ga, popiežius pabrėžė, kad šian
dien itin svarbu įsiklausyti j 
susirinkimo tėvų nuostatas tai
kos ir socialinio teisingumo 
klausimais. Minėtoje konstituci
joje svarstoma Bažnyčios ir žmo
gaus pašaukimo šiandieniniame 
pasaulyje tema. 

Popiežius apgailestavo, kad 
etninė ir religinė neapykanta 
tebėra konfliktų, tautų genocido 
ir skerdynių priežastis. Stebint 
ir po šaltojo karo pabaigos nesi
liaujančius konfliktus, išliekan
čią bedugnę tarp neturtingų ir 
turtingų šalių bei šiandieninę 
krizę, popiežiaus žodžiais, šian
dien būtina savęs klausti, ar II 
Vatikano susirinkimo teiginiai 
dėl būsimojo pasaulio vystymosi 
nėra buvę pernelyg optimistiš
ki. Jonas Paulius II taip pat 
priminė, jog rengiant šį doku
mentą, kuris buvo paskelbtas 
1965 m. gruodžio 7 dieną, akty
viai bendradarbiavo ir jis pats. 

Būdamas Krokuvos vyskupu, 
jis nuo 1964 m. lapkričio kaip 
„laiko ženklų" studijų pakomi-
sijos narys dalyvavo rengiant 
„Gaudium et spės". Popiežius 
taip pat pažymėjo, kad pokyčiai 
ir klausimai, kėlę nerimą žmo
nijai 7-ajame dešimtmetyje, 
šiandien yra netgi dar aktuales
ni. Šia pastoracine konstitucija 
vyskupai norėjo parodyti „meile 
pasižymintį Bažnyčios solidaru
mą su visais šio amžiaus vyrais 
ir moterimis". Nors per trisde
šimt metų pasaulis labai pasi
keitė, pagrindiniai individua
laus, socialinio, politinio ir 
ekonominio gyvenimo klausi
mai, kuriuos sprendė Susirinki
mas, tebėra svarbiausios žmoni
jos problemos. 

Danutė Bindotdenė 

Ar taika įmanoma? 

• 1984 m. kovo 7 d., pirmą 
kartą po 117 metų, JAV pasky 
rė William Wilson ambasado
riumi Vatikanui. 

• 1991 m. kovo 24 d. sovietų 
kariniai pabūklai riedėjo Vil
niaus gatvėmis, kai buvo sten
giamasi sustabdyti lietuvių lais
vės siekius. 

Kada peržengiama riba tarp 
idealistų, patriotų, aukojančių 
viską — net gyvybę — už tiesą, 
už savo tėvynę, ir pavojingų 
fanatikų, nesiskaitančių su prie
monėmis, kad priverstų tikrąjį 
ar tik tariamąjį priešą suklup
ti? Atrodo, kad pastaruoju metu 
niekam jau nekyla abejonės dėl 
tos ribos peržengimo. Ir kaip tik 
dėl to lemiamo žingsnio, padary
to antrosios — teroristų grupės, 
pasaulis į pirmosios — didvyrių 
kovotojų grupės darbus jau nie
kad nebežvelgs tuo pačiu žvilgs
niu. 

Nors žmonija nuolat tvirtina, 
siekianti visuotinės taikos, ne 
visi vienodai taiką supranta. 
Vienų mąstysenoje taika yra 
galimybė susitaikyti su buvu
siais priešais ir išmokti šalia jų 
gyventi, kartu dirbti, kurti ge
resnį rytojų. Kitiems taika yra 
įmanoma tik tada, kai priešas 
sutriuškinamas ir priverstas be 
jokių sąlygų pasiduoti. Šiomis 
dienomis matome mėginimus 
įgyvendinti ir vieną, ir antrąją 
taikos versiją. 

Jau kelintą kartą Izraelyje 
pasireiškę palestiniečių teroris
tiniai veiksmai prieš civilius gy
ventojus baigia visiškai su
griauti ir taip labai trapų taikos 
tarp Izraelio ir Palestinos dery
bų procesą. Kadangi žydų tau
ta istoriškai mieliau vadovauja
si „akis už akį, dantis už dantį" 
filosofija, atsukti „antrąjį 
skruostą" už nuoskaudas jai 
reikia labai daug pastangų. Pa
lestiniečių karinė Hamas or
ganizacija, atrodo, stengiasi, 
kad tas „antrasis skruostas" ne
būtų atsuktas, o keršto noras iš 
žydų pusės niekad neišblėstų. 
Hamas tikslas yra kurstyti abi
pusį neapykantos laužą tarp žy
dų ir palestiniečių, panaudojant 
jaunus fanatikus, kurie, vykdy
dami teroristinius veiksmus 
prieš Izraelį, patys nevengia 
prarasti gyvybės. Nepaisant, 
kad civilių gyventojų žudymą 
pasmerkė ne tik Izraelio ir Pa
lestinos vadai, bet taip pat 
dauguma svetur gyvenančių 
žydų bei arabų, teroristiniai 
veiksmai tęsiami, nes jų tikslas 
yra vėl įaudrinti abipusę neapy
kantą, kad ji įsiliepsnotų atvi
ra kova. 

Panašių situacijų šiuo metu 
galima rasti ne vien tarp žydų 
ir palestiniečių. Kurį laiką kiek 
aprimę, teroristiniais veiksmais 
vėl pasireiškę šiaurinės Airijos 
militaristai, pradėję veiklą 
sprogdinimais, nukreiptais 
prieš nekaltus civilius. Nors 
taikos derybose buvo pasižadėta 
atsisakyti smurto ir susidariu
sius konfliktus spręsti nekruvi
nu būdu, airių laisvinimo są
jungai, įpratusiai sr.vo galybę 

matuoti bombų sprogimais ir 
atentatais, atrodo, taikingi pasi
tarimai jau nusibodo ir vėl grįž
tama prie senųjų metodų. Leng
va manyti, kad jų kovos prie* 
britus tikslas yra ne taika ir 
laisvė, o pati kova. 

Senovėje graikai tikėjo, kad 
karo dievo garbei būtina nuola
tinė kova. Antikiniame pasau
lyje apskritai daug kultūrų 
buvo sukūrusios savus karo die
vus ir stengėsi patenkinti jų 
kruvinus poreikius. Nors žmo
nija save laiko civilizuota, bet 
niekad neatsisakė primity
vumo: kai pasaulyje nors laiki
nai įsiviešpatauja taika, tuoj 
atsiranda uolių karo dievo 
pasekėjų, besistengiančių 
žmoniją suskaldyti į savuosius 
ir priešus, kuriuos būtina sunai
kinti. 

Iš tikrųjų to suskaldymo ne
reikia ieškoti tarp valstybių — 
jo gausu kiekvienoje visuome
nėje. Neapykanta, įtarinėjimas, 
neatlaidumas, pikta valia — tai 
nuolatiniai reiškiniai kasdieni
niame gyvenime. Jų apstu ir 
lietuviškoje bendruomenėje. 

Nuolat ieškoti krislų kito 
lietuvio akyje, neišsikrapsčius i i 
savosios rąstų, yra tiesiog ma
da, o kritika mums taip natūra
li, kaip kvėpavimo vyksmas. 
Kartais regis, kad lietuvių 
kalboje — net didžiojo žodyno iki 
šiol jau išleistuose XVI tomuo
se — per mažai pozityvių, gera 
linkinčių žodžių, o neigiamybių 
sinonimų — su kaupu. Mūsų 
visuomenė, vadovaudamasi są
voka, kad turimą daiktą reikia 
vartoti, visų pirma ir griebiasi 
tų neigiamybių. Kažkas ruošė 
koncertą, pokylį, pobūvį — 
būtinai reikia neigiamai pasisa
kyti: kažkas išleido knyga — 
negi pagirsi (dar pamanys, kad 
esi neišprusęs, nesupranti, kas 
vertinga, kas ne); apie kažką bu
vo gražiai parašyta spaudoje — 
be reikalo, juk yra daug labiau 
nusipelniusių; kažkieno nuo
trauka dienraštyje išspausdinta 
—jokiu būdu nederėjo tai pada
ryti... Ir taip toliau. 

Rodos, tai menkniekiai, pa
rankios kalbos temos, kai susi
renka tautiečių būrelis: juk apie 
ką nore kalbėti reikia. O vis dėl
to šie maži žingsneliai veda į di
desnius nesutarimus. Atentatai 
prieš svarbius darbus bei asme
nis ne visuomet vykdomi bom
bomis ar šaudmenimis — žodžiai 
gali būti tiek pat kenksmingi. 
Galbūt mes negalėsime pakeis
ti pasaulio, bet pradėkime taiką 
ugdyti nuo savęs, nuo savosios 
bendruomenės. Kiekvienas gali
me būti bent maža taikos sėkla, 
kur ilgainiui, susidarius palan
kioms sąlygoms, įstengs išaug
ti didžiu medžiu. 

viečių, atskirų namų, kapi
naičių vaizdai. 

Kad dvitomis patrauklus, 
tvirtas, sumaniai jį puošė 
dailininkė Rūta Paberžienė. 
Būtų buvę geriau, jei „Lietuvi
ninkų krašto" aplanko spalvos 
būtų Mažosios Lietuvos lietuvių 
tautines vėliavos spalvų (ža 
lia-balta-raudonat, kaip,.Lietu 

Jonas Budrys, vyriausias Klaipėdos 
sukilimo vadas, vehau ilgameti* 
generalinis Lietuvos konsulas New 
Yorke 

vininkų žodžio" aplanko spalvos 
Lietuvos Respublikos vėliavos 
(geltona-žalia-raudona). Labai 
trūksta asmenų ir vietų vardų 
lentelių — informacijos dau
gybė, knygos „storos". Tai 
redaktorių komisijos (pirm. N. 
Vėlius) rūpestis. 

Apskritai, temų įvairove, 
moksliniu iygiu, apimtimi ir 
gausia informacija tai pats 
reikšmingiausias Vilniuje 
parengtas veikalas apie lietuvi
ninkus Prūsijos ir skyrium 
Mažosios Lietuvos istoriografi 
joje. JAV lietuvių išeivių Bos
tone išleistos knygos (straips
niai lietuviu, vokiečių ir anglų 
kalba) „Mažoji Lietuva" (1958; 
327 p.) ir ..Lithuania Minor" 
(1976; 304 p.) bei B. Kviklio 
parengto enciklopedinio 4-tomio 
„Mūsų Lietuva" (1964-1968; 
2-oji fotografuotinė laida Vilniu
je. 1989 1992) 4 tame tome skir
ta Mažajai Lietuvai paskutinė 
jo dalis (p. 609-799) - Ui kolek
tyvinių veikalų apie tą kraštą 
pokaryje pradžia. Svarbūs pačių 
JAV ir Kanadoje gyvenančių 
'arbajau mnusių) lietuvininkų 

Martyno Anyso, Martyno Bra-
ko, Martyno Gelžinio, Anso 
Lymanto, Viliaus Pėteraičio, Jo
no Užpurvio, taip pat kitų 
išeivių (Prano Alšėno, Marijos 
Gimbutienės, Juozo Jakšto; r 
ypač aktuali Algirdo Gustaičio 
publicistika apie Potsdamo kon
ferencijos padarinius, stalininį 
genocidą Karaliaučiaus krašte) 
veikalai. Lietuvoje išleista 
monografijų, studijų iš Prūsos, 
Mažosios Lietuvos (daugiausia 
Klaipėdos krašto), praeities 
(Domo Kauno, Algirdo Matule
vičiaus, Vytauto Šilo, Jono Ta-
torio, Petronėlės Žostautaitės, 
Roberto Žiugždos), etnografijos 
(Pranės Dundulienės, Angelės 
Vyšniauskaitės), apie Vydūną 
(Vacio Bagdonavičiaus). Reikš
mingų knygų pirmiausia, ma
žiau varžomi sovietinės ideolo
gijos ir draudimų, parašė kalbi
ninkai bei literatūrologai (Vin
centas Drotvinas, Leonas Ginei
tis, Albinas Jovaišas, Jurgis Le
bedys, Meilė Lukšienė, Vytau
tas Mažiulis, Vytautas Vit
kauskas, Zigmas Zinkevičius). 

(Bus daugiau) 
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BENDRADARBIAVIMO 
SUTARČIAI BESIBAIGIANT 

POETAI - VYTĖ IR 
BERNARDAS 

Anal izuojant s t a t i s t i n i u s 
duomenis ligonių, sergančių 
išemine širdies liga Lietuvoje, 
kasmet jų skaičius auga. Pasku 
tiniais metais padidėjo mir
t ingumas jaunų žmonių tarpe 
del ūmaus miokardo infarkto, 
del širdies ritmo sutrikimu, kas 
sudaro 41 proc. visų staigios 
mirties arterijų. Lyginant su 
1990 m. duomenimis, amžiaus 
\ iįlurkis sei gančių ūmia išemi
ne širdies liga paankstėjo iki 10 
metų. Tai sųlygoja pablogėjusios 
ekonomines ir socialines saly 
gos. Nedarbas, kasdieninė įtam 
pa. stresinės situacijos padidino 
psichinių susirgimu skaičių bei 
sutrumpino gyventojų išgyvena
mumo vidurki 

Todėl mums. gydytojams, 
ypač svarbu, kaip suteikti sava
laike kvalifikuota pagalbų Lie
tuvos gyventojams, nesant šian
dien pakankamai aparatūros, 
instrumentu, tvarsliavos, medi
kamentu Lietuvoje 

Dr. Rimgaudos N'emickas. Il
linois Masonic Medical center 
kardiologines klinikos direkto
rius, daugkartiniu vizitų Lietu
voje metu. matydamas realiai 
sunkia padėti, pasiūlė savo ir 
savo kolegų pagalba, pasirašant 
bendradarbiavimo sutartį su 
Kauno Medicinos akademi
jos rektoriumi Viliumui Gra
bausku. 

1995 m. rugsėjo mėnesį i 
Kauno Akademinių klinikų 
kardiochirurginį skyrių atvyko 
didelė grupė Čikagos Illinois 
Masonic Medical center gydyto
jų: dr. Rimgaudas Nemickas, dr. 
Paul Naffah, kardiochirurginės 
k l in ikos di rektor ius , ir jo 
vadovaujama operacinė brigada 
su tikslu atlikti parodomąsias 
nemokamas sudėtingos širdies 
operacijas. Per penkias vizito 
dienas buvo operuoti 10 ligonių, 
iš jų 7 sergantys išemine širdies 
liga iCABG). 3 ligoniai, sergan
tys reumanine širdies yda. 
pake ič ian t š irdies vož
tuvus. 

Gydytojai iš užsienio kon
sultavo per 50 sunkiai sergan-
čiu įvairiomis širdies ligomis 

ligonių, išvykdami padovanojo 
kardiochirurginiam skyriui ke
letą naujausių širdies vožtuvu 
bei kitų priemonių, reikalingu 
atliekant įvairias širdies ope
racijas. 

Toliau tęsiant bendradarbiu 
vimo programą, buvo suteikta 
galimybe mūsų gydytojams 
kardiochirurgams, kardiolo 
gams. anesteziologams vykti 3 
men. stažuotei i Čikagą, i 11 
linois Masonic Medical center 

Nuo 1995 m. vasario iki 1996 
m. vasario men. Čikagoje turėjo 
galimybe stažuotis 14 gydytoju. 
Iki birželio men.. t.y., pro
gramos uždarymo, bus stažavęsi 
17 gydytojų. 

Stažuotės metu gydytojai susi
pažino su anesteziologinėmis 
naujovėmis, su moderniausia 
diagnostine aparatūra bei nau
jausiais tyrimo metodais, ligo
nių paruošimu beijų sekimu po 
širdies operacijų. Stebint širdies 
operacijas, buvo įsisavinta nau
dojama chirurginė technika, 
įvertinti kriterijai, sąlygojanty.-
operacijos sėkmę. Be to. stažuo
tes metu sukaupta didelė teore 
tinė. video mokomoji medžiaga, 

įgytas teorines žinias bei 
praktiminius įgūdžius grįžę i 
Lietuvą, stengsimės pasidalin
ti su sako kolegomis bei pritai
kyti kasdieniniame darbe, kovo
jant už ligonių aptarnavimo 
kultūrą, savalaikį išaiškinamu
mą, sergant ūmia ar lėtine išse 
mine širdies liga, kvalifikuotą 
pagalbos suteikimą bei progno 
zės tikslumą. 

Norėtųsi padėkoti už mums 
suteiktas puikias darbo ir 
gyvenimo sąlygas Illinois Maso
nic Medical Center administra
cijai bei visam kolektyvui, pa
rodžiusiam didelį nuoširdumą. 
Ypatingą padėką norime iš 
reikšti dr. Rimgaudui N'emic-
kui. dr. Paul Naffal. Judy Ka-
maryt. Mary Wiese. Alhert 
Khavkin. Karen Leonchik. Ci-
sar J. Herrera. Scott Moss. 

Esame be galo dėkingi dauge
liui lietuvių šeimų, padėjusių 
mums Čikagoje susitikti su tau
tiečiais, aplankyti jų renginius. 

Vytės Nemunėlio „Tėvų 
nameliai brangūs" 

Praėjusių metų gale vaikų 
literatūros leidykla „Vyturys" 
Vilniuje išleido nauja didelio 
formato, gražiai dailininkės 
Sigutės Valiuvienės iliustruotą 
Vytės Nemunėlio poezijos rink
tinę ..Tėvų nameliai brangūs". 

Tai stambus, beveik pusantro 
šimto didelio formato puslapių, 

vardžiu, „įpilietintu" lietuvių 
vaikų literatūroje kaip atskirą 
asmenybę, maža bendro teturin
čią su Bernardu Brazdžioniu, 
žinomu visai kito tipo kūrėju. 
(Tekstas, praleidžiant mūsų 
skaitytojui gerai žinomas 
biografijos detales, čia spausdi
namas su Martyno Vainilaičio 
sutikimu). 

Kai išgirstų Bernardo Braz
džionio slapyvardį, krūtinę 
užlieja švelni šiluma, veide 
nejučia įsižiebia šypsena, o 
lakios mintys, tarytum žydri 
paukšteliai, neša mane į vaikys
tę. Pasijuntu pradinėje mo
kyklėlėje. Atrodė, kad Vytė 
Nemunėlis tik man vienam ra
šo, tik mano poetas. Galvojau, 
kad aš — pats geriausias jo 
poezijos gerbėjas, pats myli
miausias jo skaitytojas. O tais 
metais — ketvirtojo dešimtme
čio pradžioje — Vytės Nemunėlio 
eilėraščius skaitė visi Lietuvos 
vaikai. Ir gerbė, ir mylėjo poetą 
ne mažiau už mane. 

Vytė Nemunėlis sėkmingai 
rašė vaikams, leido knygą po 

SimiOUlUeilU .UI m o l u v j . . - , , l a a y - ,„, ^ ---„„. 

leidinys.i kurį sudėta parinkti knygos, kol Antrojo pasaulinio 
eilėraščiai iš 9 autoriaus knygų. karo audros nutraukė jo ramų 

Rinktinę nudarė talentingas, kūrybinį darbą. 1944 metų va-
Lietuvoje išaugęs, vaikų litera- ^ ^ poetas su pačia talen
tu ros kūrėjas ir redaktorius tingiausia Lietuvos inteligentija 
Martynas Vainilaitis. Jis parašė pasitraukė j Vakarus. 
knygai ir nuoširdų paginos žodį, Mūsų pradinės mokyklos 
supažindindamas skaitytoją su mokytojas, išėmęs iš spintos 
..dviašmenio" autoriaus gyveni- mokiniui knygą, keletą žodžių 
mu, darbais ir knygomis, para- tardavo ir apie kūrinio autorių. 
šytomis Vytės Nemunėlio slapy- Apie Vytės Nemunėlio pasitrau

kimą iš tėvynės jis kalbėjo su 
pažinti jų kultūrą bei nepailsta
mą norą padėti lietuvių tautai 
šioje sunkioje ekonominėje si
tuacijoje. Šiame būryje nuošir
džių žmonių norėtųsi išskirti 
gydytojus Tomą ir Alfonsą Ki
sielius. Stasį Barą, dr. Liną 
Sidrį. ..Lietuvos Vaikų vilties" 
pirm Gražiną Liautaud, Rimą 
Blinstrubą, Juozą Gurevičių, 
Andrių Brėdikį, Marių Prapuo
leni, Birute Augaitienę, Jolan
tą Lass bei Giedrę Mereckienę. 

Nuoširdus ačiū jums visiems! 

Kauno Akademinių klinikų 
Kardiochirurginio sk. gyd. 

kardiologe 

širdgėla. Mokytojo susigraudini 
mas paveikė ir mane. Prisime
nu, parbėgdavau iš mokyklos, 
įkipdavau i aukštesnį kalnelį ir 
ilgai žiūrėdavau į Vakarus. Ten, 
toli toli brangiausias mano 
poetas Vytė Nemunėlis, pasi
traukęs nuo bolševikų teroro. 

Tik po 45 metų Vytė Nemunė
lis aplankė Lietuvą. Tėvynė 
sutiko savo poetą su didele 
meile; ji nebuvo nė valandėlei jo 
užmiršusi. Ir mažiesiems, ir jau 
suaugusiems jo skaitytojams 
Vytė Nemunėlis buvo laukia
mas ir mylimas svečias. 

Karaiuiuge Pirmasis Bernardo Brazdžio 
dr. Regina Balčaitienė n i o eilėraštis vaikams išspaus

dintas 1924 metais „Žvaigždu
tės" žurnale. Tuo poetas ir 
pradėjo ilgą ir gražų kelią į 
vaikų poeziją. O pirmoji knyga 
vaikams Vytės Nemunėlio sla
pyvardžiu išėjo 1931 metais. 
Apie tą leidinį J. Tumas — 
Vaižgantas „Naujojoje Romuvo
je" teigė: „Vaikams rašyti ne 
bet kas pataiko. Reikia ypatingo 
talento, kad suaugusio žmogaus 
jau padilusia ome galėtumei at
spėti vaiko išsilavinimo laipsnį 
ir nuotaiką. Vaikams kuriant 
poezijas dar niekas nėra Vytės 
Nemunėlio prašokęs". 

Kiek patylėjęs po pirmojo 
rinkinio, Vytė Nemunėlis ėmė 
leisti vaikams knygą po knygos. 
Lietuvoje išėjo dešimt leidinių, 
o svetimuose kraštuose poetas 
išleido dar septynias knygeles. 
Labai greit jis tapo mėgstamiau
siu vaikų poetu. Atrodytų, 
rašytojas vaikams skyrė ypatin
gą dėmesį. Anaiptol, pagrindinė 
Brazdžionio meilė ir rūpestis 
buvo ir yra poezija suaugu
siems. „Tam autorėliui — Vytei 

OLANDIJOJE 
UŽDAROMOS 
BAŽNYČIOS 

Z Lietuvoj? 1995 m rugsėjo men 1$ kaires: gyd kardiologe Regina Balčaitienė, dr Paul N;ifTan 
— kardiochirurgas is Čikagos ir pacientė Janina Pesaitienė po mitralinio vožtuvo protezavimo 
operacijos 

Olandijoje esančios Bredos 
vyskupijos Sinodas svarstė 
maždaug pusės vyskupijoje 
esančių bažnyčių uždarymo 
klausimą. Atliktas tyrimas 
parodė, kad daugelio parapijų, 
bažnyčios netgi sekmadieniais 
lieka tuščios. Vyskupijos ribose 
gyvena apie 1 mln. žmonių. 
Daugiau nei pusė jų laiko save 
katalikais, bet tik 10 proc. 
dalyvauja sekmadienio liturgi
joje. Bredos vyskupas Munskens 
pareiškė, jog jis nesipriešins 
tuščių bažnyčių uždarymui. 

Nemunėliui, — rašė man poetas, 
— aš visą gyvenimą kiek galė
damas padėjau. Tik jis — Vytė 
Nemunėlis — kūrė ne kaip pro
fesionalas vaikų poetas, o 
priešokėmis, nuvogdamas laiko 
nuo Bernardžio Brazdžionio. 
Gal kitą kartą duodamas jam 
pailsėti, pažaisti su vaikais, iš 
pradžių — su kaimynų, o vėliau 
— su savo". 

Viena geriausių Vytės Nemu
nėlio pasakų — be abejonės — 
„Meškiukas Rudnosiukas", 
nuoširdžiai, jautriai ir labai 
žaismingai parašytas kūrinys. 
Tai vaizdinga, skambi ir meniš
ka pasaka. Manau, kad Lietu vo-
je „Meškiuką Rudnosiuką" 
vaidino beveik visų pradinių 
mokyklų mokiniai. Ne vienas 
skaitytojas šią pasaką mokėjo ir 
tebemoka atmintinai. Knygelė 
išleista net keturis kartus — dvi 
laidos Lietuvoje (1939, 1989 
metais) ir dvi Amerikoje (1951, 
1966 metais). (Šiuo metu L.B. 
Švietimo valdyba išleido III 
laidą JAV-se, arba iš viso V 
„M.R." laidą. Red. pastaba). 
„Meškiukas Rudnosiukas" — 
klasikinis lietuvių vaikų poezi
jos kūrinys, mūsų literatūros 
perliukas. 

Savo kūryboje Vytė Nemunė
lis daug dėmesio skiria vaikų 
auklėjimui. Dar 1936 metais 
išleistoje knygoje „Kiškio ko
pūstai" poetas daug rašo apie 
vaiko meilę mamytei, apdainuo
ja tėviškę, jos gamtą, lietuviš
kas sodybas su kryžiais pakelė
se, žaliuojančius laukus, skam
bančias paukščių giesmelėmis ir 
piemenėlių raliavimu pievas, 
miškelius ir paupius, kuriuos 
tarytum regi vaiko akimis ir 
džiaugiasi jais, kaip vaikas. 
Vytės Nemunėlio „Kiškio ko
pūstai" pelnytai gavo premiją. 
Tarp kitko: ją skiriant ir pa
aiškėjo, kas taip įdomiai rašo 
vaikams, prisidengęs Vytės Ne
munėlio slapyvardžiu. 

Lietuvoje prieš Antrąjį pasau
linį karą Vytė Nemunėlis buvo 
vienas produktyviausių poetų. 
Jo eilėraščius, pasakas, ver
timus spausdino kone visi to 
laiko vaikams skirti leidiniai. 
Kas antri metai poetas dova
nodavo vaikams po knygą. O 
kartais per metus net keli leidi
nėliai išeidavo. Daugelį Vytės 
Nemunėlio knygų iliustravo D. 
Tarabildaitė ir V. S. Stančikai- L -
tė. Abiejų dailininkių iliustraci
jos žaismingos ir įtaigios. Ir D. 
Tarabildaitė ir V. S. Stancikai-
tė mokėjo labai gyvai ir tobulai 
piešti vaikus ir žvėrelius, jų pie
šiniai stačiai žavėdavo mažuo
sius skaitytojus. Todėl sunku 
net įsivaizduoti Vytės Nemunė
lio knygą be šių dailininkių 
iliustracijų. 

Pirmąją savo eilėraščių rink
tinę Vytė Nemunėlis išleido 
1984 metais Amerikoje. (,.Mažų
jų dienos") Lietuvos atgimimo 
laikotarpiu ir pirmaisiais nepri
klausomybės metais Lietu
voje perspausdintas „Meškiu
kas Rudniosiukas" ir „Mokykla 
miške", 1991 m., po 100,000 
egzempliorių. Metais po to — „Pu
rienos" ir „Dėdė rudenėlis", o , 
1995 m. — „Pavasario upeliai", 
kurie tuojau buvo išparduoti. 
Dabar ta pati „Džiugo" leidykla 
rengia spaudai Velykų kiškučio 
nuotykius, vardu „Strykt Pas
trykt Velykis" ir religinių bei 
kitų švenčių temomis — „Pažiū
rėk į dangų". (Red. pastaba) 

Atšilus politiniam klimatui, 
kilo sumanymas padovanoti 
stambesnį Vytės Nemunėlio kū
rybos leidinį Lietuvos vaikams. 
Buvo parengta nemaža knyga. 
Tačiau autorius daugelio eilė
raščių atsisakė. Iš septyniolikos 
Lietuvoje, Vokietijoje ir Ameri
koje išleistų knygelių dabartinė
je rinktinėje teliko devyni, ge
rokai išretinti eilėraščių rinki
niai. Kai kuriuos rinktinės sky
rius autorius papildė naujais 
eilėraščiais. Knyga pavadinta 
eilėraščio „Tėvų nameliai" pir
mojo posmo pirmąja eilute. 

Martynas Vainilaitis 
Vilnius 

CLASSIFIED GUIDE 

MI8CELLANEOU8 

• L I K T U O S 
ĮmOmUi - PATAMYMAI 

Turtu Chteagoa miesto Mdbną. Dir
bu Ir užmiesty. Dirbu greitai, garan-
luotai ir sąžiningai. 

S11-779-SS1S 

REALEBTATg 

AUTOMOeUO, NAMU. SVBKATOS, 
morvYattoAAuaMAS. 

AgtntM Fru* Zapoat ir OH. Mgr. 
Auksė S. Kana kaba aakniakaL 

FRAMKZAPOU8 
3208'fi WMt S64tl SlTMt 

Tai.(7M)424-MM 
(312)M1-»S64 

J K S CONSTRUCTKNI 
„Shingte" stogai ir visų rūstų 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
teL 

RE/MAJC 
REALTORS 

(3« ) 
(706)428-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Parkant ar parduodant 
• OraHaa ir aajHningaa patamavtmaa 
• ML8 laaajaSMaJi FAX pagafca 
• Nuoaavybkj įkainavimaa valiui 
• Prkafna ir parduodama narnua 
• Apartnanlus ir žamą 

DAINŲ ŠVENTĖS 
VAIZDAJUOSTE 

Prisiminkite 
prasiloš vasaros 

Dainų švente 
AJvidoBukto 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytes 
suredaguotoje 

aukštos kokybes 
VHS juostoje. 

Kaina tik $25 

Čekius siųsti: 
LRhuanian R. CathoHc 
FsdaraUonofAnMrica 

4545 VV 63 Street 
ChkagolL 60629 

F O R R E N T 

2 bedrm. garden apt. New ap-
pliances; heated No pets. Vic. 
57 ir St. Louis. 

Te4. 312-778-3425 

LAMCO 
* Halai i C* . 

Waahington. O.C. baaad. toofcmg tor 
vporkart tawn movino, & yard asas. r-raa 
ptaca to liva with ona roomala. $6/hr 

MS-*44-237S 

STASYS BARAS 
Audio kasete ir CD 

Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symtonims 
orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras Kučtonas 

Audio Kasetė -10 doL Su parsiuntimu 12 doL 
CD -15 dot Su persiuntimu 17 doL 

Gaunamos DRAUGE 4545 W. 63rd St CMcago, IL 60829 

DRAUGE GAUNAMOS ANGLU KALBA 
KNYGOS 

ENGLISH — UTHUANIAN DKTOONARY. V. Ba
ravykas. Apie 30.000 žodžių. 590 pat. . $20.00 

UTHUANIAN — ENGLISH DICTIONARY. B. 
Piesarskas, B. Svaosvičius. Apie 27.000 So
džių. 511 psl $15.00 

UTHUANIAN SELF—TAUGHT. Martborough's. 
M. Vsriakohytė-lnkėnienė. 144 pat $4.00 

HELLINICE. Sibiran tremtines dienoraštis. Onutė 
Garttftinė. 255 psl $13.00 

BED AND BREAKFAST IN LITHUANIA. 177 pat. $12.00 
HISTORY OF LITHUANIA. Dr. J. Končius. 142 

psl $5.00 
LITHUANIA THE EUROPEAN ADAM. Jossph 

Ehret. 51 psl $3.50 
AVVAKENING LITHUANIA. Jack J. Stufcas. 191 

psl $8.00 
BALTIC STATES VS THE RUSSIAN EMP1RE. 

Vai. Ramonis. 79 ptl $5.00 
ČIURLIONIS: Painter and composar. St. Goš

tautas. 566 psl $25.00 
M. K. ČIURLIONIS. Time and Contsnt. Vytautas 

Landsbergis. 204 psl $12.00 
MY DICTIONARY-Richard Scany. Liat.-angtų 

kalbomis. OpaNotos Muatradjoa $20.00 
THE AGONY. Romanas. Jurgis ORaudaV 288 pat 86.00 
EASY VVAY TO UTHUANIAN. Vadmiė— ir 6 kass> 

tes mokytis lietuvių kafeą $50.00 
FIGHTERS FOR FREEDOM. Atsiminimai. J. Dau

mantas. 279 pat $10.00 
POPULAR UTHUANIAN REC4PES. J. Dauž-

varrJs. 126 psl $7.00 
SVETUR OR AVVAY FROM HOME. Romanas. 

Linus F. Fik*. 419 pat. ...?.'. $17.98 
UTHUANIAN IN AMERICA. Dr. A. Kučas 349 pat. 910.00 

Pastaba, užsakant knygas paltu, pinigų nesiųst), 
sumokėsite gavę aaskaUą, kurio)* bus pažymėta knygos 
Ii aini ii paalunllmo iita*1oa WmvM{jf* pikjarJarne. r ~ — * 
tax $.75% nuo knygos kainos. 

M M M a M a M M * M a M M a a i M M i ^ h f t * i f l * 



RENGINIAI ČIKAGOJE DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. kovo men. 6 d. 

Lietuvių operos choras Čikagos Jaunimo centro scenoie 

LIETUVIŲ OPERA 
KVIEČIA IR LAUKIA 

JUOZAS KONČIUS 

Šį pavasarį, balandžio 20-21 
d., Morton aukštesniosios mo
kyklos salėje. Cicero, IL, Lie
tuvių opera stato Kazimiero V. 
Banaičio išeivijoje parašytą 
operą „Jūratė ir Kastytis". 

Ši opera išvys rampos šviesą 
jau antrą kartą. Pirmą kartą 
lietuvių visuomenė ją išvydo 
Marija aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje, Čikagoje, 1972 
metais. Tuomet buvo net keturi' 
jos spektakliai. Mačiusiems šią-
operą, bus maloniu prisiminti^ 
maestro Aleksandro Kučiūno 
diriguojamą, žiūrovų entu
ziastingai sutiktą, pirmąjį jos 
pastatymą. Nuo pirmojo šios 
operos pastatymo prabėgo jau 
kone ketvirtis šimtmečio, o per 
tą laiką išaugo ir kita žiūrovų 
karta. 

Šių metų „Jūratės ir Kasty
čio" pastatymas yra ypatingas 
dar ir tuo, kad šiemet kaip tik 
sukanka šimtas metų nuo kom
pozitoriaus Kazimiero V. Ba
naičio gimimo, o taip pat su šia 
opera norima kuo iškilmingiau 
švęsti ir Lietuvių operos ketu
riasdešimt metų muzikinės 
veiklos jubiliejų. 

Lietuvoje K.V. Banaičio gimi
mo sukaktis bus paminėta dau
geliu muzikinių renginių, otaip 
pat bus išleista muzikologės 
Onos Narbutienės apie kom-. 
pozitorių monografija. Kauno 

kūrinį, pirma reikia paruošti, o 
už kiekvieną repeticiją taip pat 
brangiai sumokėti. Orkestras iš 
Kauno atvyks jau pasiruošęs. 
Šis orkestras taip pat gros dvie
juose spektakliuose — šeštadie
nį ir sekmadienį, publika, pagal 
pageidavimą, galės pasirinkti 
sau geriau tinkantį spektaklį. 
Orkestrus atvyks čia profeso-
naliai pasiruošęs; susipažinęs su 
veikalo'dvasia ir jo interpretaci
ja, kas nevisada gerai pavyksta 
svetimtaučiams. Reikia manyti, 
kad publika, šį skirtumą paste
bės ir Lietuvių operai dėl jų atsi-
kvietimo nepriekaištaus. Jie 
taip pat gros ir atsisveikinimo 
koncerte, balandžio 28 dieną,. 
Maria Aukštesniosios mokyklos 
salėje. 
j Lietuvių operos ryšys su vi
suomene nuo pat jos įsisteigimo 
yra labai artimas, kasmet susi
laukiant iš operos bičiulių mora
linės ir finansinės paramos, be 
kurios ji nebūtų tesėjusi savo 
kultūrinių užmojų per 40 metų. 
Šiais metais visuomenės para 
ma yra ypač svarbi ir laukiama. 
Iš Lietuvos atvyks didesnis skai
čius svečių menininkų, viso 56 
asmenys: 36 orkestrantai, 8 ba
lerinos, 5 solistai, 3 meno va
dovai ir 4 pirmieji tenorai — jie 
talkins operos chorui. 

Praeityje tekdavo kviestis ir 
moterų talkininkių chorui. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

formuoti toliau gyvenančius 
tautiečius apie šiuos plataus 
masto kultūrinius renginius, 
kokiu ir bus K.V. Banaičio 
„Jūratės ir Kastyčio" pasta
tymas. 

Vėl tenka apeliuoti į tuos. 
kurie skaito lietuvišką spaudą, 
kad jie painformuotų toliau 
gyvenančius šeimos narius, gi 

Kovo 3 d. — Čikagos skautų 
ir skaučių Kaziuko mugė Jau
nimo centre. 

Kovo 8 d. — Dailės parodos 
..Slaptasis menas" „Smuggled 
Art" parodos atidarymas 7 v.v. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu 
ziejuje. 

Kovo 10 d. - Susitikimas su 
poetu Bernardu Brazdžioniu, jo 
pagerbimas ir susipažinimas su 
jo naujai išleista knyga — 3 vai. 
p.p.. Jaunimo centre. Rengia 
„Saulutė" — Lietuvos vaikų glo
bos komitetas. 

— Mokytojų darbo konferen
cija Lietuvių cento Lemonte 
„Bočių" salėje Rengia JAV LB 
Švietimo taryba. 

— Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėju šv. Mišios ir 
pusryčiai 9 vai. r. Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyne. 2801 \V. 
Marąuette Rd . Čikagoje. 

Kovo 16 d. - Priešvelykinis 
susikaupimas — rekolekcijos 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 

Kovo 17 d. — Pabaltijo uni
versiteto įkūrimo 50 metų su
kakties akademija. 

— Lietuvos Mepriklausomy-
mines ir draugus apie artėjančią bės atstatymo - Kovo 11 d. pa 
operos premjerą. Atvykstančių skelbimo minėjimas Lietuvių 
iš toliau į Lietuvių operos 
pastatymus kasmet būna nema
žai, atvažiuojama organizuotai 
net ekskursiniais autobusais; 
t ik r i aus ia i tokios kelionės 
visiems būna malonios, o taip 
pat jie daug prisideda ir prie 
renginio sėkmės 

centre, Lemonte. Sv. Mišios 11 
vai. r. Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje. Akademine 
ir meninė dali> 12:30 vai. p.p. 

piet, balandžio 21 d. Visi. kam 
įmanoma, dalyvaukime rengi
niuose ir kartu su Lietuvių 

Pasižymėkime neatidėliodami opera atšvęsime jos keturias 
sau tinkamesnį operos spektak- dešimties metu darbo, pasiauko 
lio laiką — šeštadienio vakare, jimo ir aukštu meniniu pasie-
balandžio 20 ar sekmadienį po- kimų jubiliejų. 

Muzikinis teatras t a ip pat statos ? Dabar šį problema jau atpuola, 
„Jūratės ir Kastyčio" operą. """ "*"1 ' '•v,"«"1 ><=.„,„,r,,e,,. 
Nemaža dalis jų pastatyme daC 
lyvaujančių menininkų atvyks 
į Čikagą ir įsijungs į bendrą su 
Lietuvių opera „Jūratės ir Kas
tyčio" pastatymą. 

Čikagos „Jūratės ir Kastyčio" 
T)remjeroje, balandžio 20 dieną 
dainuos Sabina Martinaitytė — 
Jūratę, Virgilijus Noreika — 
Kastytį. Margarita Momkienė 
— Rūtelę, Aldona Stempužienė 
— Kastyčio motiną ir Danielius 
Vėbra — Kastyčio tėvą. Balan
džio 21d. pastatyme Jūratės ir 
Kastyčio roles atliks tie patys 
solistai Sabina Martinaitytė ir 
Virgilijus Noreika: Rūtelės rolę 
dainuos Audronė Gaižiūnienė. 
motinos — Birutė Sodaitytė ir 
tėvo — Vaclovas Momkus. Ope
rą diriguos maestro Julius Ge
niušas, o režisuos Gintas Žilys. 
Sceną puoš dailininkės Janinos 
Malinauskaitės dekoracijos, o 
visa sudėtis vilkės jos supro
jektuotus rūbus. Operoje taip 
pat matysime undinių baletą — 
choreografė, Aina Paulauskaitė. 
Lietuvių operos chormeisteris 
yra Ričardas Šokas, o akom-
paniatorius Manigirdas Mote-
kaitis. Šių metų operos spek
takliuose gros Kauno Muzikinio 
teatro orkestras. 

Ne vienam gali atrodyti, kad 
ar tai nėra per didele prabanga 
kviestis orkestrą iš Kauno, ar 
nebūtų pakakę ir vietinių or
kestrantų. Tačiau, kaip apskai
čiuota, išlaidų nesusidarys dau
giau, negu samdant unijai pri
klausančius vietinius muzikan
tus, kuriuos, prieš atliekant 

nes yra \ chorą jsijungusių 
puikių daininkių, neseniai 
atvykusių iš Lietuvos. Tikė
kimės, kad jų pėdomis paseks ir 
vyrai, o tarpe jų gal bus ir gerų 
pirmųjų tenorų. 

Grįžtant prie operos bičiulių 
paramos. Lietuvių opera būtų 
labai dėkinga,jei Čikagoje ar 
arčiau jos gyvenantys, galėtų 
priimti į svečius apgyvendin 
darni pas save vieną ar daugiau 
menininkų iš Kauno. Tiesa, 
atvykstančiųjų yra nemažai, bet 
čikagiečiai yra vaišingi: tai 
įrodė ir 1991 metų Dainų 
šventės ir Ponchielli „II Li-
t u a n i " operos atvejis, kai 
čikagiečiai priėmė irgi labai 
didelį skaičių menininkų iš 
Lietuvos. Būtų gražu, kad 
vaišingumo nepritrūktų ir šį Į 
kartą. Jūsų telefoninis skam 
būtis Lietuvių operos vicepir 
mininkei Jonei Bobinienei* 
(708-794-8447), pas i s iū lan t 
priimti pas save svečią, be galo 
pradžiugins jos širdį, o tuo pačiu 
jūs labai daug prisidėsite prie 
Lietuviu operos jubiliejinių 
renginių sėkmės. 

Kad šį pavasarį regėsime ir 
girdėsime aukšto meninio lygio 
operos pastatymą, tuo abejoti; 
netenka. Tačiau bet kokio ren- : 

ginio sėkmė labai daug priklau
so ir nuo to, kiek j jį atsilankys 
žiūrovų. Per paskutinius keletą 
metų Čikagos kompaktinės lie
tuvių apylinkės gerokai prare
tėjo; spaudos ir radijo reklama 
jau daugelio nebepasiekia. Taip 
ir iškyla prieš akis sunki už
duotis, kaip pasiekti, kaip pain- ,! 

Sol. Genovaitė Bigenyte, atlikusi dalį programos Lemonto LB apylinkės ruoš 
tame Vasario 16-tosios paminėjime. Pasaulio lietuviu centre vasario 18 d. 

Nuotr. Jono Tamulairio 

PLC didž. salėje. Rengia Ame
rikos Lietuvių Tautinė sąjunga. 

— Montessori mokyklė l ių 
Madų paroda Lexington House. 
Hickorv Hills. pokylių salėje. 
Pradžia 12 vai. 

— Panevėžiečių klubo narių 
susirinkimas 12 vai. J aun imo 
centre. 

Kovo 23 d. — „Draugo" kon 
certas Jaunimo centre. Pradžia 
6:30 vai. vak 

— Uršulės Astrienes velyki 
nių margučių marginimo pamo
kos 11 vai. ryto Balzeko Lietu
viu kultūros muziejuje. 

Kovo 24 d. — LB Lemonto apy-
linkės visuotinis metinis susi
rinkimas 12:30 v. p.p. Lietuviu 
centre. Lemonte. 

— Lietuvos vyčių 112 kuopos 
koldūnų priešpiečiai. 12 vai. vi
dudienį. Šv. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Marųuette Par
ke. 

— Šv. Kazimiero seserų rėmė
jų žaidimų popietė 2 v. p.p. Ma
ria aukšt. mokyklos valgyklos 
patalpose. 

Kovo 26 d. — Zarasiškių klu
bo metinis narių susir inkimas 
Kojak svetainėje. 

Kovo 31 d. - Švč. M. Mari 
jos gimimo parapijos choro reli
ginis koncertas parapijos baž
nyčioje. 

Balandžio 10 d. — Šv. Kazi
miero seserų vienuolijos rėmėjų 
<3 sk.i „Bunco" 11:30 v.r. vie
nuolyno salėje. 

Balandžio 14 d. — Dr. Juozui 
Griniui prisiminti popietė: 3 v. 
p.p. šv Mišios Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Po Mišių — akademija ir 
muzikinė bei meninė programa 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Rengia Ateitininkų federacija ir 
Čikagos LFB sambūris. 

Balandžio 20 d. — Banaičio 
operos „Jūrate ir Kastyt is" 
premjera Morton auditorijoje. 

Balandžio 21 d. — Antrasis 
Banaičio operos „Jūra te ir Kas
tytis" spektaklis Morton audi
torijoje. 

— Amerikos lietuvių Geneo-
logijos draugijos susit ikimas, 
skirtas Lietuvos bajorijai. 12 
vai. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. 

Balandžio 26 d. - Dail. Ra 
sos Sutkutės tapybos darbu pa
rodos atidarymas 7:30 v.v. Čiur
lionio galerijoje. Jaunimo cen
tre. Rengia Lietuvių Meno drau
gija. 

Balandžio 28 d. — Anglijos 
Lietuvių klubo narių susirin
kimas 12 vai Jaunimo centre. 

— Ses. Pranciškiečiu vienuo
lijos rėmėjų metinė vakarienė 
Saulių namuose. 

— Pooperinis koncertas, ren
giamas Lietuvių Operos, daly
vaujant ir Kauno Muzikinio te
atro dainininkams, 3 vai. p.p. 
Maria mokyklos salėje. 

Gegužės 5 d. — „Laiškai 
lietuviams" metinė šventė Jau
nimo centre. 

— Abiturientu p r i s t a tymo 
pokytis 5 v. p.p. Condesa del 
fttar. Rengia LMKS federacijos 
Čikagos skyrius. 

— Pavasario garsai" — „Sau
lutes" labdaros koncertėlis 12 

No One Offers You 
More of Eastern Europe! 
(>ver the past few vears. LOT Polish Airl ines h a 
established the most compr rhens ive netvvork n 
destmations in Eastern F.urope, w i t h Warsaw as f u 
strategic hub. The netvvork is t o n v r n i e n t l v linkę*: 
vvith LOT's transatlantic route. g iv ing passengc 
f rom New York. Nevvark and ( h icagp easv acce<.-

to Ri^a. Tallinn. Mos< ow St. Petersburg. Kiev. L v o v . 

M insk and VILNIOS. LITHUANIA. 
T,ike advantane of I.OT's low fares, the luxurv of 

I (>T's tleet oi nevv Bocings .ind ^TRs and the c o m -
tort o! the n«'v\ internationa! terminai at VVarsavv 
()ke< ie Airport. Makc vour revrvations today! 

vai. vidudienį. Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemonte. Dainuos 
sol. Nerija Linkevičiūte. 

Gegužės 11 d. — „Amerikos 
Lietuvių radijo" valandėlės, va
dovaujamos Anatolijaus Šluto. 
pokylis 7 vai. vak. Jaunimo 
centre. 

Gegužės 14 d. Šakiečių klu
bo narių pusmetinis narių susi
rinkimas Kojak svetainėje. 

Gegužės 27 d. — Mirusiųjų 
prisiminimo ir pagerbimo visuo
meniškos iškilmes prie Steigėjų 
paminklo Šv. Kazimiero liet. 
kapinėse Uuoj po šv. Mišių i. Iš
kilmes praveda Šv. Kazimiero 
kapinių kapų savininkų dr-ja ir 
Bendruomenės pasauliečių ko
mitetas, garbės sargyboje daly
vaujant šauliams ir ramovė-
nams. 

Birželio 1 d. — Pedagoginio 
Lituanistikos instituto diplomų 
įteikimo vakaras Jaunimo cent
re. 

Birželio 2 d. — Anglijos Lie
tuviu klubo gegužinė Šaulių na
muose. 

Birželio 9 d. — Suvalkiečių 
draugijos gegužine Saulių na
muose. 

Birželio 16 d. — Lietuvių ge 
dulo ir vilties diena — Birželio 
tragiškųjų dienų minėjimas Lie
tuvių centre. Lemonte. Rengia 
LB Lemonto apylinke. Minėji
mas pradedamas 11 vai. ryto 
iškilmingomis pamaldomis Pal. 
J. Matulaičio misijos koplyčio
je 

Birželio 23 d. — Ateitininkų 
namų gegužinė namu sodelyje. 

— Tauragės Lietuviu klubo 
pusmetinis narių susirinkimas 
2 v. p.p. Šaulių namuose. 

Birželio 29 d. — Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
30-mečio puota 6 vai. vak. mu
ziejaus „Gintaro" salėje. 

Birželio 30 d. - 33 sis „Gin 
taro" balius 4:30 v. p.p. Oak 
Lawn Hilton didž. pokylių salė
je. Bus pagerbiamos pasižymė
jusios moterys. 

Liepos 3 d. — „Antro kaimo" 
spektaklis Jaunimo centre. 

Liepos 5 d. — Susipažinimo 
vakaras ir šokiai (X Lietuvių 
Tautinių šokių šventės proga) 8 
vai. vak. Navy Pier, Grand Ball-
room, Čikagoje. 

Liepos 6 d. X Lietuvių Tau
tinių šokių šventė 1 vai. p.p. 
Rosemont Horizon. Rosemont. 
IL. 

— Tautinių šokių šventės po
kylis Hyatt Regency, O'Hare, 
Grand Ballroom. Rosemont, IL 

Liepos 7 d. — X Tautinių 
šokių šventės užbaigimo šv. Mi
šios. 

Liepos 14 d. — Šv. Kazimiero 
seserų vienuolijos Vasaros fes
tivalis vienuolyno kieme. Čika 
goję. 

Liepos 21 d. — Lietuviu Tau 
tinės sąjungos Čikagos skyriaus 
gegužine Ateitininkų namų 
ąžuolyne. 

Liepos 28 d. — „Draugo" me
tinė gegužine Marijonu sodelyje 
prie „Draugo". 

— Šakiečiu klubo gegužine 
Šauliu namuose. 

Rugpjūčio 25 d. Illinois Lie
tuvių Respublikonų lygos meti
ne gegužine Lietuvių centre, Le
monte. 

Rugsėjo 7 d. — Lithuanian 
Mercy Lift labdaros balius — 
„Auka — artimo meiles menas'', 
ruošiamas Čikagos Meno insti
tute <Art Institute of Chicago). 

Rugsėjo 13 d. — Dailės paro
dos „Tobulybe egzilyje" atidary
mas 7 v.v. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. Parodoje daly
vauja įvairių tautybių Čikagos 
dailininkai — imigrantai. 

Rugsėjo 15 d. — Tauragės 
Lietuvių klubo gegužinė Šau
lių namuose. 

Rugsėjo 22 d. — „Draugo" 
metinis pokylis Martiniųue sa
lėje. 

Spalio 6 d. — Zarasiškių klu
bo gegužine Saulių namuose. 

Spalio 18 d. — Koncertas par
tizanams šelpti. Lietuvių cent
re. Lemonte. rengia Partizanų 
globos komitetas. 

Spalio 19 d. — „Puota jūros 
dugne" — Čikagos lietuvių jūrų 
skautijos metinis renginys Lie
tuvių centre. Lemonte. 

Spalio 20 d. — Illinois Lie
tuvių Respublikonų lygos 30 
metu veiklos pažymėjimo pietūs 
Lietuvių centre. Lemonte. 

— Koncertas Jaunimo centre. 
Rengia Partizanų globos komi
tetas. 

— Šakiečių klubo „Oktober-
fest" Šauliu namuose. 

Spalio 27 d. - Anglijos lietu
vių klubo narių metinis susirin
kimas 12 vai. Jaunimo centre. 
11:15 vai. r. šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje už gyvus ir mirusius 
narius. 

Lapkričio 12 d. — Zarasiškių 
klubo narių pusmetinis susirin
kimas Kojak svetainėje. 

Lapkričio 23 d. — „Lituani-
cos" futbolo klubo metinis poky-
lis Lietuviu centro Lemonte 
didž. salėje. Pradžia 6:30 vai. 
vak. 

Lapkrič io 26 d. — Šakiečių 
klubo narių metinis susirinki
mas Z. Kojak svetainėje. 

Lapkričio 29 d. — Dailės pa
rodos „Freiburg 1946", skirtos 
lietuvių dailės mokyklos „Ecole 
des Arts et Metiers" Freiburge, 
Vokietijoje. 50-mečiui, atidary
mas 7 v.v Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. 

Gruodžio 1 d. — Tradicinių 
lietuviškų kalėdinių šiaudinu
kų darymo pamokos 11 vai. r. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. 

Gruodžio 6 d. — Jūrų skauti
jos Kūčios Lietuvių centre, Le
monte. 

Gruodžio 7 d. — „Metų žmo
gaus" pokylis Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje. Pradžia 
6 v.v. 

Gruodžio 8 d. — Tauragės 
Lietuviu klubo metinis narių 
susirinkimas Šaulių namuose. 

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų Metų sutikimas 
Jaunimo centre. 

A.tA. 
BRONEI ŠLAJIENEI 

mirus , nuliūdime likusį vyrą JUOZĄ ir dukterį 
BIRUTE NALIENE su šeima nuoširdžiai užjaučia 

Jonas Vaičys 
Kostas Dočkus 

i — — — — 

Information, reservations and ticket sales at the ottic • s of LOT POI ISH MRUNrS or vour l o ta i I ravel Agent 

M M M H I 
New York 212-869-1074. 

Chicago 312-236-3388. 
Los AngiU-s 213 934 5151 

Monir.Ml. VI) 514-844-2674 
Toronto ( )n ! 416-236-4242. 

Toli free 800-223-0593. 

A.tA. 
JOLANTAI M. SALYTEI 

per anksti iškeliavus j Amžinybe, giliame liūdesyje 
likusiems tėvams bei broliui šioje skausmo ir liūdesio 
valandoje reiškiame gilią užuojautą 

J. Ambrizas 
M. Kvedaras 
K. Račiūnas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Atei t in inkų namuose ruo

šiama Gavėnios susikaupimo 
diena jau netoli. Kas dar neuž
siregistravo dalyvauti šioje 
prasmingoje dienoje kovo 16 d., 
prašome nedelsiant skambinti 
I r ena i Po l ika i t i ene i , te l . 
708-257-2022. 

Gavėnios me tu dažnai mato
me skelbimus, kad mūsų — lie
tuviškose — parapijose ruošiami 
susikaupimai arba rekolekcijos. 
Pasinaudokime proga pasiruošti 
Kristaus Priskėlimo šventei, 
nuskaidrinkime sielą ne pasi
linksminimais ir programomis, 
o gavėnišku susikaupimu. Ga
vėnios rimtis yra ne tik Bažny
čios, bet ir lietuvių tautos tra
dicija. Užsienio lietuviai tą 
tradiciją gerbia, prie jos yra 
pripratę, tačiau kviečiame ir 
neseniai iš tėvynės atvykusius 
mūsų brolius bei seses įvesti 
Gavėnios rimties paprotį į savo 
gyvenimą. 

Aktorė Jūratė Jankauskaitė dekla
muos Bernardo Brazdžionio poezija 
sekmadieni, kovo 10 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre, ..Saulutės" ren
giamame susitikime su mūsų pamil
tuoju poetu. 

Montessor i mokyklėlė* „Ži
burėlis" tėvų komitetas ruošia 
madų parodą kovo 17 d., sekma
dienį, 12 vai. Lexington House, 
Hickory Hills, IL. Rezervacijas 
priima Viktorija Siliūnienė tel. 
708-257-0548 arba Teresė Meilu-
vienė 708-655-0468. 

x TRASSPAK praneša: 
„Šiluminės energijos kilovatva
landė Lietuvoje kainuoja 6.5 et. 
(Europos šalyse 10-15 et.). Dau
giau kaip 8 7 ^ Lietuvoje sunau
dojamos elektros energijos paga
mina Ignalinos atominė elekt
rinė" Pinigai , siuntiniai ir ko
merc inės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. Transpak , 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pakaki Rd., Chicago, It 60629 
(•>! W i šiaure nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 708-301-4066 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v r iki 1 vai d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9—6 vai. vak. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

„Draugo" renginių komite
to pastangomis ruošiama šauni 
šventė Čikagos ir tolimesnių 
apylinkių visuomenei — iš To
ronto atvyksta „Gintaro" an
samblio jaunimo grupė, kuri 
atliks koncertą Jaunimo centre 
kovo 23 d. Mums gintariečiai 
atveža dar nematytą ir labai 
įdomią programą. Bus ne tik 
gera proga paremti mūsų dien
raštį, bet taip pat parodyti 
svečiams iš Toronto, kad ver
tiname jų pastangas puoselėti 
lietuviško šokio ir dainos bei 
žodžio meną. Ypač svarbu, kad 
į koncertą susirinktų gausus 
mūsų jaunimas, kuris taip pat 
šoka — arba kada šoko — tauti
nių šokių grupėse. Juk šią 
vasarą visiems teks susitikti 
Dešimtojoje tautinių šokių šven
tėje, kaip pasiteisinsite gintarie-
čiams, kad nebuvote net jų kon
certu pasigėrėti? Bilietai gauna
mi „Draugo" administracijoje ir 
„Seklyčioje". 

BATAI NAŠLAIČIAMS 

Prieš maždaug savai tę į 
Lietuvą buvo nusiųsta 1,007 
poros labai gerų, naujų, odinių 
sportinių batų, kurie — labai 
papiginta kaina, tik už kelis 
dolerius (jie paprastai geresnėse 
parduotuvėse kainuoja 60-70 
dol.) buvo gauti per Aldoną 
Vaitienę, Florshune batų firmoje 
einančią atsakingas pareigas. 
L ie tuvon ba tus pers iun tė 
Lithuanian Mercy Lift organi
zacija. „Lietuvos našlaičių 
globos" komitetas visų našlaitė
lių vardu dėkoja Aldonai Vai-
tienei, tuos batus parūpinusiai, 
ir Mercy Lift (pirm. Jurgis Len-
draitis), dovaną persiuntusiai. 
Pavasarį net daugiau kaip tūks
tantis vargingų vaikučių Lietu
voje dėvės naujus, gerus batus. 

Birutė Jasa i t i enė 

Kovo 16 d. Ateit ininkų na
muose, Lemonte, vyks visos 
dienos nuo 9 vai. r. iki 5 vai. p.p. 
Gavėnios susikaupimas, kuriam 
vadovaus kun. Kazimieras 
Ambrasas, SJ, iš Montrealio. 

x Vytautas ir Elzbieta Sen
i u i , Langhorne PA, nauji Lietu
vos našlaičių rėmėjai, atsiuntė 
$150 vieno našlaičio metinį glo
bos mokestį. Našlaičio vardu 
ačiū! „Lietuvos Našlaičių glo
b o s " komite tas . 

(sk) 

x A m e r i c a n L i t h u a n i a n 
Club , Whiting, NJ globoja 
vieną našlaite Lietuvoje. Pratęs
dami globą kitiems metams, at
siuntė $150. Dėkui! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas. 

(sk) 

x A. i r V. Miknis, iš Dayton 
OH, atsiuntė $300 — dviejų naš
laičių Lietuvoje parama me
tams. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x „ J ū r a t ė s ir Kas tyč io" 
operos spektakliai balandžio 
21 d. 3:00 vai. p.p. Morton 
auditori joje, 2423 S. Austin 
Blvd. , Cicero , IL. Bilietai 
gaunami Seklyčioje, 2711 W. 
71st S t , kiekvieną dieną nuo 10 

• „Kul tūros b a r a i " . 1996. 
Nr. 1. Vyr. redaktorius — Bro
nys Savukynas . Redakcijos 
adresas: Latako g. 3, 2001 Vil
nius, Lietuva. Tel.: 61 66 96. 
fax: 61 05 38. 

Kultūros ir meno žurnalas, 
kuriame rasime straipsnių reli
ginėmis, sociologinėmis filoso
finėmis, istorinėmis temomis, 
eilėraščių, dailės naujienų, 
straipsnių teatro tema. Leidinys 
iliustruotas nuotraukomis. 

• „Kr ivūlė" . 1995. gruodis. 
Kolektyvinės redakcijos atsa
kingasis — prelatas Antanas 
Bunga, Lietuvių Sielovados 
delegatas Vokietijoje. Adresas: 
Augsburger-Strasse 7, 87700 
Memmingen. Tel.: 08331/12951. 
Šiame numeryje — straipsniai ir 
rašiniai Bažnyčios gyvenimo 
pasaulyje ir Lietuvoje temomis, 
filosofiniai apmąstymai, Bažny
čios bei jos ta rnų jubiliejų 
aprašymai. 

• „ V y t i s " . 1996, Nr. 2. 
Redaktorė — Marytė Abbott 
Administratorius — Richard 
Niedvares, tel. (312) 764-S996. 
fax (312) 764-5847. Redakcijos 
adresas: P.O. BOX 1934, Grand 
Central Sta. NY 10163-1934. 
Tel.: (718) 937-3352. 

• „Pasaul io l ietuvis". 1996, 
vasaris. Leidžia Pasaulio lietu
vių bendruomenės valdyba. Re
daktorius — Bronius Nainys, 7 
Glenview Lane, Lemont, IL 
60439. Tel.: f 708) 257-8714: fax: 
(708) 257-9010. Administratorė 
— Baniutė Kronienė, 6423 
Ridge Rd., Clarendon Hills, IL 
60514. Tel.: (708) 968-0184. 
Žurnale — straipsniai Vasario 
16-osios, Lietuvos ekonominio, 
politinio, visuomeninio, kultū
rinio gyvenimo temomis. 

x A t o s t o g o s B a h a m o s e ! 
Nuo $399. I kainą įskaičiuo
jama: skrydis ir viešbutis . 
Skambinti: Terese i Lesniaus-
ldenei, TraveI Cent re , Ltd. 
647-5264)773. 

(sk) 

x Atei t ininkų Federac i jos 
fondo aukotojų sąraše, paskelb
tame š.m. vasario 29 d. „Drau
ge", nepaminėti šie aukotojai: 
1994 m. - $2,425 prel . J . 
P runsk i s , IL; $1,000 A. V. La-
niauskas , IL; 1995 m. - $6,050 
prel. J. Prunskis. Nuoširdžiai 
dėkojame prel. J. Prunskiui ir 
p.p. Laniauskams už gausias 
aukas. A.F.F. va ldyba . 

(sk) 
x Amer ikos l ietuvis, „land 

scaping" kompanijos Washing-
ton, D.C. savininkas, ieško dar 
bininko. K a m b a r y s vel tui , 
$5 į vai . Kre ip t i s : A lex 
202-244-2373. 

(sk) 
x TRANSPAK įstaiga LE-

val. ryto iki 5 vai. p.p., o šešta- MONTE veikia savaitgaliais: 
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 penktd. 3 v. p .p . - 7 v.v.; šeštd. 
vai. p.p. Ten gaunami ir auto- ir sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p .p . 
busų į spektaklius bilietai. Paš- Transpak tel. Lemonte: 708-
tu bilietus galima užsisakyti, 2874M97. 
kartu siunčiant ir čekį, Šiuo (sk) 
pavadinimu ir adresu: Lithua- z Norint p i rk t i be i pa rduo -
n ian Opera Co., Inc., 7013 S. g sklypus ar namus, prašome 
California A ve., Chicago, IL kreiptis į Vyt. ar Gene Betec-
60620. Bilietų kainos: partery- ku*, 540 Ambassador Ct., 
je $35 ir $25, o balkone $30, $20 Sunny Hiūs, FL 32428, tel. 
ir $15. 

(sk) 
904-773-3333. 

Redaguoja J Pikčas. Medžiagą siip 

l S N I E G O PILI 

Per dieną vėjas pūtė. 
Giliau pusnis supylė. 
Rikiuok pulkus, Kęstuti, 
Ir vesk į baltą pilį! 

Tai skelbsim šalčiui karą. 
Sniegučio gniūžtėm duosim. 
Gal kiškio Piškio dvarą, 
Subėgę, išvaduosim? 

Kovos aidams nutilus. 
Kai pūsi skardų ragą, 
Pily kankliuos vaidilos, 
Birutė keps pyragą. 

Valio, žiemužės pokštai. 
Kai vėjo smuikas tyli. 
Kol žėri ledo bokštai, 
Pirmyn — j sniego pilį! 

J o n a s Minelga 

Š V E N T A S KAZIMIERAS 

Kalendoriuje yra prirašyta 
daug šventųjų, bet mums svar 
biau prisiminti savą tautietį, 
tuo labiau, kad jis mirė jaunas 
ir yra mūsų jaunimui gražus pa
vyzdys. Nekartosiu jo gyvenimo, 
j is visiems gerai žinomas. Jis 
kilęs iš karališkos šeimos, t.y., 
iš turtingųjų. Retai turtuoliai 
pasižymi dideliu dvasingumu ir 
vargšų užjautimu Šv. Kazimie
ras buvo kitoks, jis gyveno že
mėje dangui, pagal Kristaus 
mokslą. Yra įvairių pasakojimų 
ir padavimų, kad jis daug padė
jo Lietuvai jai sunkiais laikais. 
Dabar Lietuva taip pat pergyve
na sunkų savo gyvavimo tarps
nį. Sunkiausias yra dvasinis 
nuosmukis. Šiandieninė Lietu
va yra labai reikalinga šv. Ka
zimiero pagalbos ir globos. Pa
galbos galima gauti, kada jos 
prašoma. Tad visiems lietu
viams reikia melstis į šventąjį 
Kazimierą, kad Lietuvoje suma
žėtų ir visai išnyktų palaidumas 
ir bedievybė. Kai lietuvis bus 
dvasiškai stiprus ir ekonominis 
gyvenimas gerės, nes dvasia 
valdo kūnų. Prisimenant šv. 
Kazimierą, reikia prisiminti ir 
Kris taus žodžius: prašykite ir 
jums bus duota, belskite ir bus 
atidaryta. Tegul šv. Kazimieras 
būna tarpininkas tarp lietuvių 
ir Kris taus. 

Redak to r ius 

GAUDŽIAU ŽUVIS 

Mano vasara buvo labai karš
ta. Daug laiko praleidau prie 
ežero. Buvo labai smagu. Gau
džiau žuvis. Taip ir prabėgo va
sara. 

Gin ta ras Lutz, 
dvikalbė klasė 

Visi t rys Čikagos lit. m-los 
mokiniai 

' . .Mūsų Tėvynė Lietuva") 

ŠOKIAI 

Mardi Gras šokiai buvo labai 
įdomūs. J ie buvo antroje ežero 
pusėje, pastogėje Visi buvome 
apsirengę ypatingais kostiu
mais. Mums einant į šokius, tei
sėjos stebėjo kostiumus ir išrin
ko geriausius Laimėjo pirmojo 
būrelio slibinai. Pastogė buvo 
labai gražiai papuošta. Kalėdi
nės švieselės kabėjo palubėje. 
T a i p p a t kabėjo egzotiški 
popieriniai gyvuliai. Pradžioje 
šokome t radic in ius šokius, 
paskiau moderniuosius Saulei 
nusileidus, atskrido uodai va
karieniauti , todėl ir mes skubė
jome į savo būstines. Buvo labai 
smagu 

Inga Žymanta i tė ir 
Dal ia Šatai tė , H būrelis 

1995 m. JAS vasaros stovykla 
Dainavoje 

(sk) (..Keliaujame per pasaulį") 



* 
ŽVAIGŽDUTE 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų 8ąj*mgot Chioagos 
b: 3206 W. SSth PUce, Chiogo, IL 60629 

Šventas Kazimieras 

KALĖDOS 

Mano Kalėdų laikotarpio 
mėgstamiausias dalykas yra 
Kalėdų istorija, kur sakoma, 
kad angelas apsireiškė Marijai 
ir pasakė, kad J i turės Dievo 
Sūnų. J i su savo sužieduotiniu 
Juozapu keliavo į Betliejų. Ten 
Marija turėjo sūnų mažame 
tvartelyje. Atvykę trys Karaliai 
pagarbino Jėzų ir davė dovanų: 
aukso, smilkalų ir myros. 

Petras Plačas 

Kalėdų švenčių metu mano 
visa šeima keliauja pas močiu
tę. Mano pusbroliai iš New Jer-
sey atskrenda j Čikagą švęsti 
Kūčių vakarą. Kai atvažiuojam 
pas močiutę, mes laukiame, kol 
visi susirinks. Tada sėdame prie 
Kūčių stalo, sukalbame maldą 
ir valgome dvylika patiekalų. 
Po vakarienės vaikai turi pa
deklamuoti eilėraštį ir tik tada 
gali gauti savo dovaną. Nakties 
metu važiuojame j Bernelių Mi
šias. 

Austė Ringutė, 
Abu Lemonto Maironio 

lit. m-los mokiniai 
(„'95 mes dar gyvi") 

ŽAIDĖME VANDENYJE 

Mano vasaros atostogos buvo 
labai smagios. Vasara per grei
tai prabėgo. Mūsų šeima atosto
gavo South Haven, Michigan. 
Mūsų namas buvo visai netoli 
ežero kranto. Daug laiko pralei
dome prie vandens. Beveik visą 
laiką aš plaukiau ir stačiau 
smėlio pilis. Kartais mes visi 
žaidėme „paddleball" vandeny
je. Mano tėvelis ir aš žaidėme 
geriau, negu mama ir Lina. Ma
no atostogos South Havene buvo 
vienos iš geriausių šią vasarą. 

Andrius Čepėnas, 
dvikalbė klasė 

GALVOSŪKIS NR, 111 

Kadangi dabar Gavėnios lai
kotarpis, pamėginkite išspręsti 
religinių galvosūkių. Štai kele
tas: 1. Ką reiškia lietuviškai 
Adomo ir Jievos vardai? 2. Kas 
atsitiko su Adomo šonkauliu? 3. 
Ką reiškia pažinimo medis 
Rojuje? 

(5 taškai) 

Dail. Adomas Galdikas 
Nuotrauka V. Maželio 

DAUG KĄ APLANKĖME 

Šią vasarą mes važiavome į 
Virginijos valstiją atostogauti. 
Pradžioje mes užsukome į Wa-
shington, DC. Ten apžiūrėjome 
oro ir erdvių muziejų, Lincolno 
paminklą. Baltuosius rūmus ir 
dar daugiau. Po VVashingtono 
aplankėme VVilliamsburgą, Ja-
mestowną. Grįžome namo dide
liu lėktuvu — 777. 

Tomas Vanagūnas, 
dvikalbė klasė 

GALVOSŪKIS NR. 112 

(Žiūrėkite brėžinė!)) 

GALVOSŪKIO NR. 91 
ATSAKYMAS 

Abu vienodi. 

GALVOSŪKIO NR. 94 
ATSAKYMAS 

Vyras iš kasininkės gavo 5 
vienetus po vieną dbl. (5), 50 vie
netų po du dol. (100) ir 19 vie
netų po penkis dol. (95). Iš viso 
74 vienetus 200 dol. vertės. 

GALVOSŪKIO NR. 95 
ATSAKYMAI 

1. Manoma, kad lietuviškoji 
„Trejų devynerių" receptūra 
siekia 15 ar 16 šimtmetį kaip 
vaistas ir prieskonis. Lietuvos 
vaistinėse „Trejos devynerios" 
pradėtos gaminti nuo 19 am
žiaus pabaigos. Ekstrakto turi
nį sudaro 27 įvairių augalų su
dėtis, užpilant alkoholiu arba 
vandeniu. „Draugas Nr. 9, 7 
psl., Chicago, 1995.1.14; L.E. 
31-343, Boston, 1964). 2. Žodis 
„Kūlgrinda" reiškia per pelkes 
akmenimis grįstą kelią (slaptą), 
kurio paviršių dengia vanduo, 
įsiveržusiems priešams tokie 
slapti keliai nebuvo žinomi. 
(L.E. 13-314, Boston, 1958; Da 
bart. Liet. k. žodynas, 342 psl., 
Vilnius, 1972). 3. Žodžius tarti 
greičiau išmoksta papūgų pati
nėliai, bet patelės, ką išmoko, 
atsimena ilgiau. (The American 
Peoples Enc. 4-542, Chicago, 
1953). 4. Kazys Grinius, trečia
sis Lietuvos prezidentas, savo 
pareigose išbuvo 193 dienas, 
nuo 1926.VI.7, trečiadienio, iki 
1926.Xn.17, sekmadienio. 5. Šv. 
Raitas apie bites prasitarė 4 
kartus, o apie širšes tik 3 kar
tus. (2 Moz. 23:28; 5 Moz. 1:44 
+7:20; Joz. 24:12; Iza 7:18; Ts. 
14:8 ir Ps. 118-12). 

GALVOSŪKIS NR. 114 

(Žiūrėkite piešinėlį) 
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Čia pavaizduotas iš vienos 
žvaigždžių formacijos brėžinys. 
Tokiomis žvaigždžių formaci
joms astronomai yra davė atski
rus vardus — pavadinimus, 
kaip „Grigo ratai", „Lokys", „Pie
muo". Įsižiūrėję į čia nubrėžtą 
formaciją ir išvedę tiesias lini
jas tarp žvaigždžių, parašykite 
šios formacijos pavadinimą. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 113 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Piešinėlis vaizduoja vieną Lie
tuvos ežerą. Pasižiūrėję į 
Lietuvos žemėlapį, parašykite jo 
pavadinimą ir kurioje vietovė
je jis yra. 

V. Matulaitis 
(5 talkai) 

Kiek žuvyčių dalyvauja dailio
jo plaukimo varžybose? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 115 

1. Mūsų planetoje gyvenantis 
didžiausias paukštis yra strutis 
(vok. Strausas, angį. Ostrich). Jo 
aukštis siekia 2.5 metro. Šis 
paukštis negali skristi, bet ar jis 
moka plaukti? 2. Kas Radvilai 
Juodajam (1515-1565) suteikė 
kunigaikščio titulą! Simas Su
žiedėlis teigia, kad jis gavo tą 
titulą ii Austrų karaliaus Fer
dinando I (1503-1564), žiūr. E. 
Lituanica 4-416. Boston, 1975. 
Vanda Sruogienė teigia, kad tą 
titulą gavo ii vokiečių impera
toriaus Karolio V (Charles V 
1500-1558), žiūr. V. Sruogienės 
„Lietuvos istorija", 398 psl., 
Chicago, 1966. Karolis V ir Fer
dinandas I buvo broliai. Kuris 
i i jų apdovanojo Radvilą Juodą
jį kunigaikščio titulu? S. Ar Šv. 
Rašte kur nors rašoma apie vo
rą? 4. Kur yra biliardo žaidimo 
gimtinė? 6. Lietuvos valstybė 
turi sieną su Latvija, Gudija, 
Lenkija ir laikiną sieną su Rusi
ja Karaliaučiaus srityje. Su ku
ria valstybe Lietuvos siena yra 
trumpiausia? Visi teisingai ir 
iissniisi atsakę į visos klausi
mus gaus 10 taftų. U i trumpus 
ir apytikrius atsakymus skiria
mi 5 talkai. 
Atsiuntė knn. A. R. Gerulis. 

http://1926.Xn.17

