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Lietuvių ir islandų ginčas dėl
laivo — ekonominis
Vilnius, kovo 25 d. (AGEP) - Ūkio Banko atstovai, joks smur
Incidentas su Islandijos nuo tas prieš islandus nebuvo pamojamu Lietuvos laivu yra naudotis, jų laisvė ir ryšys su
„ekonominis ginčas", teigia lie krantu nėra apriboti.
tuvių diplomatai ir laivo savi
Banko pareiškime teigiama,
ninkai (laivas priklausė bankru- kad „aplinka laive normali,
tavusiai firmai „Jūra", kurios ligonių, reikalaujančių skubios
nuosavybes dabar administruo kranto medicinos pagalbos, nė
ja Lietuvos Žemes Ūkio Ban ra". Pareiškime primenama,
kas). Lietuvos Žemės Ūkio Ban kad Islandijos piliečiams, kurie
ko valdybos pirmininkas Vaclo yra įgulos nariai, kapitono nu
vas Litvinas pirmadienį pareiš rodymai yra privalomi.
kė, kad ginčas tarp nuomotojų
Banko teigimu, islandai už
ir nuomininkų bus galutinai iš laivo nuomą nemoka nuo pra
spręstas, kai laivas grįš j Klai ėjusių metų birželio ir įsiskolino
pėdą, o jo įguloje esantys keturi 513,000 dolerių. Nuomininkai
Islandijos piliečiai bus banko panašios sumos reikalauja iš
sąskaita parskraidinti namo. laivo savininkų. 108 metrų ilgio
Žvejybos traleris „Vydūnas" žvejybos tralerį „Vydūnas" Is
dabar yra pakeliui į Klaipėdą ir landijos firmai „Deep Sea Prolaukiamas antradienį arba tre duct Ltd." 1994 m. kovo mėnesį
čiadienį. Banko nurodymu lai penkeriems metams išnuomojo
vas prieš nuomininkų valią ko dabar jau bankrutavusi valsty
vo 21 d. pasuko į Lietuvą, san binė įmonė „Jūra". Įmonei
dėrio partneriams nesutarus, bankrutavus, jos laivus bei
kuris kuriam yra skolingas.
sutartis nuo 1995 m. sausio 1 d.
Lietuvos ambasadorius Islan perėmė Žemės Ūkio Bankas.
dijai ir Islandijos ambasadorius
Islandijos uoste jau du mė
Lietuvai nuolat keičiasi infor nesiai stovi kitas tai pačiai fir
macija apie šį įvykį ir per tuos mai išnuomotas buvęs „Jūros"
pokalbius ryškėja vieninga pozi laivas ,,Anykščiai". Pasak
cija, jog ginčo pobūdis yra eko banko tarnautojo, be darbo
nominis, korespondentui pasakė stovinčių „Anykščių" įgula jau
Lietuvos ambasados Islandijai baigia maisto atsargas ir ne
patarėjas Deividas Matulionis. trukus bankui gali tekti spręsti
Lietuvos Užsienio reikalų sek šio laivo tolesnį likimą.
retorius Rimantas oidlauskas
pokalbyje per „Radiocentro"
programą sutiko, kad šis įvykis Danai nori stabdyti
yra „dviejų šalių ekonominis
laivą
ginčas, tačiau su neskaniu prie
Vilnius, kovo 26 d. (AGEP) skoniu". Padėtį komplikuoja tik
tai, kad tarp 63 laivo įgulos Lietuva nemano, kad jos laivo
narių yra keturi Islandijos pi sustabdymas Danijos teritori
liečiai, ir vienas iš jų perdavė iš niuose vandenyse būtų tinka
laivo „pavojaus signalą" Islan miausias būdas spręsti lietuvių
ir islandų verslo partnerių
dijos policijai.
ginčą.
„Mes raginame nepulti į
Lietuvos ambasadorius Islan
kraštutinumus;
yra kitų svertų
dijai Raimundas Jasinevičius
baigti
incidentą",
pokalbyje su
pirmadienį per tarpininkus
priminė „Vydūno" kapitonui, korespondentu pasakė aukštas
kad jis besąlygiškai laikytųsi Lietuvos diplomatas, komentuo
žmogaus teisių ir jūrų teisės damas Islandijos prašymą Dani
principų. Tačiau islandai yra jai sustabdyti Lietuvos laivą ir
įgulos nariai ir jeigu kontrakte įsitikinti jame esančių islandų
nėra numatyta jų išlaipinti ko saugumu. „Manau, danai gali
kiame nors uoste, islandų pre pasijusti nemaloniai į tai įsi
vėlę", sakė Lietuvos diplomatas
tenzijos yra nepagrįstos.
Vienas islandų sekmadienį Vilniuje.
Pasak jo, Lietuvos ambasados
susisiekė su Islandijos policija ir
darbuotojai
Kopenhagoje nuolat
pareiškė, kad jis su kitais trimis
palaiko
kontaktus
su Islandijos
tautiečiais yra laikomi įkaitais.
„Mes nerimaujame dėl savo ir Danijos diplomatais, kuriuos
saugumo. Tai pagalbos šauks „mėginame įtikinti nesikaršmas. Panaudokite visas įmano čiuoti". Lietuvos laivas „Vy
mas priemones, diplomatines ir dūnas", tarp kurio 63 įgulos
ne, kad kuo greičiau išvaduo- narių yra keturi islandai, dabar
tumėt mus iš laivo", sakė islan plaukia į Klaipėdą, ir čia jo lau
das Jens Albertsson kalbėdama kia antradienio vakarą arba
sis su Norouro-Mulasyslos apy trečiadienį. Išlipusius Klaipė
doje islandus žadama parskrai
gardos policija.
Tačiau, kaip tvirtina Žemės dinti namo.

Prezidentas ir toliau sieks
įtvirtinti fiksuotą lito kursą
Vilnius, kovo 25 d. (AGEP) Lietuvos prezidentui Algirdui
Brazauskui kalbos apie galimą
lito vertės sumažinimą ir nepa
stovumą šalyje „kvepia užsienio
agentų veikla". Pirmadienį
spaudos konferencijoje preziden
tas pasakė: „Mes turime rasti
būdą ir lito kursą išlaikyti". Jis
buvo paklaustas, ar ketina tęsti
Lito patikimumo įstatymo pa
taisų teikimą, kai Seimo frakci
jos pasitarime su Lietuvos Ban
ko ir Finansų ministerijos vado
vais joms nepritarė. Prezidentas
pažymėjo sutinkąs padaryti
nuolaidų projekte, kuriuo siūlo
fiksuotą lito kursą JAV dolerio
atžvilgiu įtvirtinti iki 1998 m.
pabaigos.
Kitą siūlomą Seimo svarstybų
Iiuo klausimu datą — liepos
1-ąją — jis pavadino juokinga.

A. Brazauskas kviečia
nesikarščiuoti dėl įvykių
Rytuose

Kovo 13 d. vienos dienos darbo vizito buvo atvykęs Nepriklausomos Gynybos Patarėjų Tarybos
vadas generolas Gary Johnson (dešinėje). Baltija* Jphii prašymu 1996 m. sukurtai Gynybos tarybai
priklauso Anglijos, Danijos, Norvegijos, Vokietijos, JAV, Suomijos, Švedijos ir Prancūzijos aukšto
rango atsargos karininkai ir diplomatai. Lietuvos krašto apsaugos ministro Lino Linkevičiaus
(kairėje) kvietiniu, gen. G. Johnson į Lietuvą konsultuoti atvyksta jau ketvirti metai. Šiame
pasitarime dalyvavo ir Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos patarėjas ats. pulk. Donatas Skučas
(vidury) ir Lietuvos generalinio štabo viršininkas pulk. Vladas Tutkus.
Nuotr. R. Danisevičiaus „Dienoje"

Landsbergis:
Lietuvos-Islandijos laivo
incidentas — politinė
Lietuvos kompromitacija
Vilnius, kovo 25 d. (TSSD - jam žvejybos laivyną, negalės
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos išvengti politinės ir finansinės
Konservatorių) vadovas Vytau atsakomybės už pareigūnų savi
tas Landsbergis įvykius, susi valiavimą ir savo abejingu
jusius su Žemės Ūkio Bankui mą, už dar neregėtą Lietuvos
priklausančiu žvejybos laivu vardo kompromitavimą, o ypač
„Vydūnas", pavadino politine — mums tokios draugiškos Is
Lietuvos kompromitacija, pra landijos akyse", teigiama šiuo
neša Tėvynės Sąjungos Spaudos k l a u s i m u i š p l a t i n t a m e V.
Tarnyba (TSSD. Laivą penke Landsbergio pranešime.
riems metams yra išsinuomojusi
Jis atmetė Lietuvos pretenzi
Islandijos bendrovė Deep Sea jas, neva islandai už kažką nėra
Product LTD.
sumokėję. Pasak, profesoriaus,
Pirmadienio spaudos konfe islandai yra sumokėję Žemės
rencijoje V. Landsbergis sakė, Ūkio Bankui žymiai daugiau už
kad laivo vadovybė atsisakė Lietuvos laivo remontą, todėl
klausyti laivui privalomų is sutarties balanse dar yra beveik
landų bendrovės direktoriaus pusė milijono „islandų naudai".
nurodymų ir net išleisti į krantą Pasak Landsbergio, matyti kaž
vieną sergantį islandą. Laivas kam negerai, kad šio laivo at
pakeitė kursą ir Žemės Ūkio naujinimui islandai skyrė du
Banko J ū r ų transporto ir žve milijonus dolerių, dabar jis sėk
jybos departamento vadovo V. mingai žuvauja, duoda pelno,
Nesterenkos nurodymu (iš pra duoda darbo Klaipėdos žmo
džių jis neigė davęs tokį nu nėms, moka Lietuvai mokes
rodymą) nuo Airijos pasuko čius.
Klaipėdos kryptimi. Laive yra
V. Nesterenką jis pavadino
k e t u r i Islandijos p i l i e č i a i , standartiniu sovietinės nomen
bendrovės atstovai, kurie dabar klatūros melagiu, kuris vieną
prievarta gabenami į Klaipėdą. dieną sako viena, kitą dieną
Profesorius teigė, kad pagal prispirtas jau kalba kita. „To
t a r p t a u t i n ę j ū r ų t e i s ę bei kios yra Lietuvą tarptautiniuo
sudarytą nuomos sutartį penke se verslo reikaluose atstovaurių metų nuomos laikotarpiu jančios figūros — nors kalbama,
laivo kapitonas privalo vykdyti kad mums labai rūpi Lietuvos
islandų bendrovės, kuri dabar įvaizdis", kalbėjo V. Landsgrasina kreiptis į tarptautinį bergis.
teismą, nurodymus. „Lietuvos
Jo nuomone, turi būti atliktas
vyriausybė, kuri kontroliuoja tyrimas dėl vis dar tebesitęŽemės Ūkio Banką, atidavusi siančios buvusios , , J ū r o s "

LDDP nesilaiko susitarimų,
teigia V. Landsbergis

„Piniginė sistema — ne teniso Vilnios, kovo 25 d. (AGEP) partija", sakė šalies vadovas. Jis Ne naujiena, kad LDDP nebran
ragino Seimo frakcijas ieškoti gina „valstybinės politikos
būdų įvertinti stabilumą šalyje. pobūdžio susitarimų su opozici
ja", teigia Seimo opozicijos
Lietuvos prezidentas pirma
vadas Vytautas Landsbergis
dienį susitiko su premjeru Min
pirmadienį išplatintame pa
daugu Stankevičiumi ir aptarė
reiškime, komentuojant Seimo
kandidatūras į teisingumo ir
LDDP frakcijos seniūno Gedi
ekonomikos ministrų postus.
mino Kirkilo pastabą praėjusią
Kandidatai yra, sakė šalies
savaitę, kad Lito patikimumo
vadovas, tačiau jų nenurodė.
įstatymo pataisos bus priimtos
P a k l a u s t a s apie galimą
susisiekimo ministro Jono pareigūnams. Pasak prezidento,
Biržiškio atstatydinimą, Seimo tai bus svarstoma vyriausybės
ekonominių nusikaltimų komi posėdyje šią savaitę. Tuo tarpu,
sijai nustačius, kai kai kurie kai tvarka nenustatyta ir „pa
Seimo nariai ir valstybės pa liekamos laisvos rankos tar
reigūnai nemokamai skraidė nautojui", nėra ir už ką jį
Lietuvos Avialinijų lėktuvais kaltinti.
privačiais reikalais, prezidentas
Prezidentas taip pat pripaži
teigė, kad nėra nustatyta tvar no, kad „pasinaudojimas leng
ka, kokios lengvatos teikiamos vata yra žeminantis reikalas".

tokios, kokias siūlė prezidentas
Algirdas Brazauskas.
Landsbergio nuomone, iš šio
požiūrio „galima numanyti, kad
valdančioji grupė nesilaikys
pasiektos bendros nuostatos"
frakcijų atstovų pasitarime,
kuriame dalyvavo premjeras
Mindaugas Stankevičius, Lietu
vos Banko valdybos pirminin
kas Reinoldijus Šarkinas ir
finansų ministras Algimantas
Križinauskas.
Opozkįjos vadas pabrėžia, kad
buvo susitarta „neteikti Seimui,
juolab skubos tvarka politizuoto
nerealistinio į s t a t y m o dėl
smunkančio lito'patikimumo' ".
Be to, pasitarime buvo sutar
ta, jog būtina Lietuvos Bankui
sugrąžinti centrinio valstybės
banko funkcijas, teigia V.
Landsbergis.

m

m

įmonės laivų aferos, nes yra
atvejų, kai Lietuvai naudingi
pasiūlymai atmetami, o laivai
pūdomi, kad vėliau būtų galima
juos nurašyti į geležies laužą.
„Tegul kas nors paneigia gali
mybę, kad dideli žmonės, anks
čiau dirbę 'Jūros' įmonėje, o
dabar — valstybiniame Žemės
Ūkio Banke, sąmoningai švais
to dar likusį didžiulį Lietuvos
turtą", dar kartą pritaikė savo
garsiąją frazę profesorius, tuo
primindamas panašų savo išsi
reiškimą, pasakytą buvusio
premjero A. Šleževičiaus ad
resu, jam už 4,000 litų pardavus
Literatų Svetainę.
Ta proga profesorius priminė
prieš dvejus metus užsienio rei
kalų ministro Povilo Gylio pa
reikštą norą išsiaiškinti klau
simą dėl Lietuvos laivų arešto
Argentinoje. „įdomu ar dabar,
(Lietuvos prezidentui A. Bra
zauskui) lankantis Argentinoje,
kas nors išsiaiškinta, ar nors
toks klausimas buvo iškeltas?
Kas padarė šitą machinaciją,
kad Lietuva netektų laivų ir už
baudas turėtų atiduoti pačius
laivus?" — domėjosi V. Lands
bergis.
Profesorius taip pat pastebėjo,
kad istorija su Islandijos piliečių
areštu yra nebe pirmas pavyz
dys, kai susidarius kritiškai
padėčiai savaitgaliu, Lietuvoje
nebūna jokių veikti galinčių
valdžios atstovų.

Vilnius, kovo 25 d. I AGEP) Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas r a g i n a nesikarš
čiuoti ir neskubėti su komen
tarais de! Baltarusijos skelbia
mo susijungimo su Rusija.
Kaip žinoma, Baltarusijos pre
zidentui Aleksandrui Lukašen
kai šeštadieni paskelbus, kad
balandžio 2 d. pasirašys sąjun
gos sutartį su Rusija, Minske
kilo protesto demonstracijos, o
pats Rusijos prezidentas pirma
dienį atmetė valstybių susi
jungimo galimybe.
Lietuvos prezidentas pirma
dienį spaudos konferencijoje pa
žymėjo, jog Rusijos ir Baltaru
sijos susitarimų dar nėra matęs.
„Labai greitai komentuoti san
tykius tarp dviejų kitų kaimy
ninių valstybių būtų labai leng
vabūdiška", sakė Lietuvos va
dovas. Jis siūlė palaukti, kol bus
„pakankami informacijos'".
„Nesikarščiuokime, kaip ir
praeityje nesikarščiuodavome,
ir viskas labai gerai pasisek
davo nustatant santykius su šio
mis valstybėmis", sakė A. Bra
zauskas, pastebėjęs, kad san
tykiai su Rusija ir Baltarusija

Vilnius, kovo 25 d. (AGEP! Vyriausybės vadovas Mindau
gas Stankevičius susipažinimą
su šalies ministerijų darbu
pradeda nuo krašto apsaugos
ministerijos. Čia jis lankysis pir
madienio vakarą. Krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius kalbėdamasis su kores
pondentu pasakė: „Ketiname
kalbėtis apie krašto apsaugos
struktūrą, dalyvavimą tarp
tautiniuose projektuose ir pa
grindinę problemą — kariuo
menės finansinę padėt}".
Jis pažymėjo, kad finansinė
padėtis dabar yra ..geresnė nei
galima buvo tikėtis". Praėjusią
savaitę krašto apsaugai buvo
pervesta k u r kas daugiau lėšų,
nei kitoms biudžetinėms įstai
goms.
Paklaustas, ar tokius poky
čius galima sieti su vyriausybės
vadovo pasikeitimu, ministras

m
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m
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Prezidentas taip pat priminė,
kad Baltijos valstybių preziden
tai yra bendru pareiškimu iš
dėstę savo poziciją dėl Rusijos
Valstybės Dūmos sprendimo de
nonsuoti s u s i t a r i m u s , išardžiusius Sovietų Sąjungą.
P a k l a u s t a s , ar n e k e t i n a
šiomis dienomis vykti į Briuselį,
kur susitikti su Europos Są
jungos ir NATO vadovais vyks
ta kitų Baltijos šalių prezi
dentai, A. Brazauskas sakė ne
ketinąs to daryti. Jis pažymėjo
ne kartą lankęsis Briuselyje ir,
jeigu reikėtų, vyktų ten vėl.
Prezidentas taip pat priminė,
kad balandžio viduryje į Lietuvą
atvyksta .NATO generalinis
sekretorius Javier Solana.

nepaneigė tokios galimybes ir tei
gė, kad „pokyčiai akivaizdūs".
Mindaugo Stankevičiaus
pirmtakas Adolfas Šleževičius
ne kartą kritikavo Liną Linke
vičių ir tvirtino mielai atsisa
kysiąs jo paslaugų. Pats minist
ras sausio pradžioje buvo padą
vęs atsistatydinimo pareiškimą
ir padėtį A. Šleževičiaus vyriau
sybėje viešai įvertino kaip „poli
tinę ir moralinę krizę". Tačiau
ministro atsistatydinimo pareiš
kimo nepatenkino prezidentas
Algirdas Brazauskas.
Naujasis premjeras supranta,
kad kariuomenės dalį sudaro
prievolininkai, ir nevalia jų
laikyti sušalusių ir alkanų, sakė
ministras. Jis užtikrino, kad
pataisius Krašto apsaugos biu
džeto r e i k a l u s , pavasarinis
šaukimas j būtinąją tarnybą
vyks pagal visus planus.

Užsienio karinių pajėgų
atstovai susidomėjo Lietuvos
karo pajėgų finansais

Utena, kovo 20 d. (AGEP) Keturius mėnesius tikrinęs Ig
nalinos Atominės Elektrinės
finansinę veiklą, valstybės
kontrolės Utenos skyrius pa
siūlė energetikos ministrui iš
užimamų pareigų atleisti elek
trinės direktorių Viktorą Ševaldiną. Pasak Utenos skyriaus
viršininko Mečislovo Šmatavičiaus, per pastaruosius dvejus
metus Ignalinos Atominės Elek
trinės vadovai padarė 2.5 mln.
litų žalą įmonei ir tokio pat
dydžio žalą valstybei.
Tyrimo išvadose M. Šmatavičius įvardijo n e p e l n i n g a i
naudotus jėgaines vadovų paim
tus kreditus, veltui avansu
Rusijos įmonėms mokėtus pini
gus, iš įmonės kasos apmokėtas
komandiruotes elektrinėje ne
dirbantiems asmenims.
Valstybės kontrolierius įpa
reigojo elektrinės direktorių
sumokėti valstybei nesumokėtą
pelno mokestį — 2.7 milijonus
litų, o medžiagą dėl įmonės
vadovų f i n a n s i n ė s v e i k l o s

m

O del galimos grėsmes Lietu
vai, šalies vadovas priminė, kad
Lietuva yra tarptautinių orga
nizacijų narė. pripažinta ir Rusi
jos, ir buvusios Sovietų Sąjun
gos, o vėliau pasirašiusi su Ru
siją susitarimų, kaip tarptau
tinės teisės subjektas.

Naujam premjerui rūpi
kariuomenė

Siūloma atleisti
Ignalinos elektrinės
direktorių

m

Lietuvai yra prioritetiniai, kaip
ir su visomis kaimyninėmis šali
mis.

Neseniai Lietuvos spaudoje
Vilnius, kovo 25 d. (BNS) Lietuvoje akredituoti užsienio buvo rašoma apie karinių da
šalių kariniai atašė pirmadienį linių įsiskolinimą, neišmoka
susitiko pasitarimo posėdžiui. mas algas, ir apie pavojų, ky
Lietuvos gynybos ministro Lino lantį iš to. kad dėl lėšų stokos
L i n k e v i č i a u s i n i c i a t y v a šie nebus įmanoma priimti naujokų
pasitarimai vyksta reguliariai, į karinę tarnybą šį pavasarį
kas du mėnesiai. Diplomatai
peržiūri Lietuvos k a r i n e s pajė
— Rusijos prezidentas B. Jelgas, su Lietuvos karo pajėgu va cin pirmadieni paaiškino, kad
dovais aptaria iškylančius klau Rusija ir Baltarusija sudaro są
simus ir svarsto galimybes
jungą, bet ne bendrą valstybę.
teikti pagalbą Lietuvos kari Kalbėdamas Briuselyje premje
nėms pajėgoms.
ras Michail Čigir taip pat tvir
tino, kad abi valstybės liks ne
Pasitarimo metu kariniai ata
šės susitinka su Lietuvos ka priklausomos. Praėjusį savait
gali tūkstančiai baltarusių žy
riuomenės generalinio štabo va
dovu pulkininku Valdu Tutkum giavo Minsko centre, susirem
ir su pik Vytautu Žuku, moto dami su policija, reikalaudami
rizuotos pėstininkų ..Geležinio šalies nepriklausomybės ir
vilko" brigados vadovu. BNS smerkdami ryšius su Rusija.
žinių agentūros turimomis ži
KALENDORIUS
niomis, užsienio diplomatai yra
pareiškę norą betarpiškai susi
Kovo 27 d.: Nikodemas, Rupažinti su Lietuvos ginkluotųjų
pertas. Lidija. Vinotas, Rūta.
pajėgų finansine padėtimi.
Kovo 28 d.: Petras. Valerija,
perdavė Valstybės kontrolės Gundelinda. Rikontas, Girmandepartamento kvotos skyriui.
tė.
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Kas gi yra kūryba, kūrėjas ir dirbtinuose pasilinksminimuo
se, narkotikuose, savęs ir kito
metama Vi metų 3 i
kūrybingas žmogus?
JAV
$96 00 $65.00
$36.00
žudyme.
Kūryba yra ko nors naujo pa
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Ar
pagalvoji,
sese,
kas
esi?
gaminimas. Pagrindinis kūrėjas
Tik šeštadienio laida:
JAV
$56.00 $40.00 $30.00
yra Tobuloji Būtis — Dievas. Kalbame apie kūrybą ir kūry
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Jam vienam priklauso galia bingumą, bet ir tu pati esi
Užsakant i Lietuvą
sukurti viską iš nieko. Tuo tar kūrinys, sukurtas Absoliučios
(Air cargo)
$100.00 $55.00
Būties
iš
gamtiško
kūno
ir
pu žmogus kuria naują daiktą
Tik šeštadienio laida
$65.00
spalio 6-8 d vykusiame Lemonte ir Čikagoje,
Užsakant t užsieni
1996
iš medžiagos, kuri jau yra, arba antgamtiškos sielos. Ar pagal
LSS Tarybos ir Vadovybes savažiav
o r o pasta
$600.00 $250.000
paminėjus Lietuvių Skautijos už Lietuvos ribų f.' metų veiklos sukaktį, \eiklos tęstinumas simnaują savo minties produktą voji, kad esi savo Kūrėjui atsa
Tik šeštadienio laida
$160.00 $86.00
<tovavusiems fil jps. Taiydai ir fil, pas. Ričar
kinga
už
savo
gyvenimą?
Vis
boliškai
patikėtas
jaunos
kartos
vadovams,
juo.(mokslai, filosofija), pasiremda
•rija
ir
u
v
a
i
i
a
v
i
m
o
ženklą
dui Chiapettoms Įteikiant Lietuviu s k a u u j o s įsi
mas prieš jį gyvenusios žmonijos kas t a u yra Jo duota? Net ir
Nuotr J. T a m u l a i č i o
Vyriausia redaktore Danute Bindokienė
išmintimi bei atradimais. Pa tada, kai tu sąmoningai, ar
nesąmoningai
nuo
Jo
nusigręži,
grindinės kūrybos formos yra:
dvasioje, stiprėdama ištverme,
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
KANADOJE
MŪSŲ VADOVĖS
a) dieviškoji (nuolat atsinau tu vis tiek priklausai Absoliutui
pareit;'ngumii savarankišku
—
Tobulybei.
Todėl
ir
tavo
pa
•
Administracija
dirba -kasdien
• Redakcija dirba kasdien nuo
jinanti gamta), b) žmogiškoji
mu. 1980 m., baigusi LSS vado
B
R
O
L
I
S
P
E
T
R
A
S
nuo
8:30
iki
4:30,
*-#*"«»nifif
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
skirtis
gyvenime
yra:
tobulėti
ir
DAINA P E T R O N Y T Ė (žmonijos kultūra: filosofija,
nedirba.
vių lavinimo „Gintaro" mokyk
tobulinti. Kaip tą įvykdyti?
• Redakcija straipsnius taiso
REGINA IŠĖJO
KASPUTIENĖ
mokslai, visi menai).
• Redakcija už skelbimų turini
lą,
sesė
Daina
pradėjo
reikštis
savo nuožiūra. Nesunaudotu
Mylint
artimą,
kaip
save;
tar
neatsako. Skelbimu kainos pri
Taigi kūrėjas yra žmogus,
NAMO
straipsniu nesaugo. Prašome
Įvairiose atsakingose vadovavi
siunčiamos, gavus prašymą ką
Sesė s. fil. Daina Petrony
kuris kuria ką nors naujo virš naujant artimui, ir džiaugiantis
siunčiant pasilikti kopiją.
mo pareigose. 1-ijungusi į Aka
nors
skelbti
gyvenimo
dovana.
tė-Kasputienė pradėjo skautauminėtose k u l t ū r o s srityse.
Neseniai
atsilankęs
Mirties!
Džiaugsmas — didelis menas, ti būdama 6 metų amžiaus. demini Skautu sąjūdi buvo ASD
Kūrimas yra aukščiausios rū
pirmininke n e ištisus aštuone Angelas iš Kanados lietuvių
šies žmogiškosios pastangos, o kurį prarado šis atradimais ir Brendo Los Angeles „Palangos" rius metus. P;<<kui tapo „Palan skautiškų gretų išsivedė a.a. ps.
metai ruošia gėlių daigų parda
kūriniai — tų pastangų vaisiai. išradimais išpuikęs amžius. „To tunto lietuviškoje-skautiškoje gos" t u n t o ttintininkės pava Petrą Reginą. Liūdime netekę
KVIEČIAME
vimą. Siūlomų gėlių sąrašai ir
Kūrimas, tuo pačiu, yra ir pats miss joy is to miss all", — sakė
UŽSISAKYTI GĖLIŲ
duotoja. o nuo 1992 metų iki da darbštaus ir energingo brolio.
jų
užsakymų lapai gaunami Lie
žymus
rašytojas
R.
L.
Stevensunkiausias darbas. Po fizinio
bar — „Palangos" tunto tun
DAIGUS
A.a.
Petras
Regina,
mokyda
tuvių
centro raštinėje, Lemon
son.
Ar
pagalvoji,
sese,
kas
gi
iš
darbo kūnas ilsisi, kai tuo tar
tininke. Isipai'.'gojusi vykdo ir masis Blombergo gimnazijoje,
te,
arba
telefonu paskambinus
tikrųjų
yra
džiaugsmas?
Tai
pu kūrėjo minties jėgos yra
Nors snaigės tebeskraidžioja
Ramiojo vandenyno rajono LS Vokietijoje, skautavo ir davė
jps.
Virginijai
Rimeikienei, tel.
akimirka
didelės
nuostabos,
be
nuolat įtemptos. Vienos meni
Seserijos atstovės pareigas.
skauto vyčio įžodį. Atvykęs ore ir žvarbūs vėjai siaučia, vis 815-485-0822.
ninkės Lietuvoje žodžiais — galinio gerumo, staigaus pa
Būdama uoli -,kautė, sesė Dai Kanadon, Toronte įsijungė į ilgėjančios dienos skuba į kovo
Gėlių daigų užsakymai pri
„laisvalaikio nėra; kiekviena jutimo, kad gyveni, kad gražu,
na savo visĘu<išką skautiškos , ,Rambyno" skautų tuntą ir dir mėnesio pabaigą. Darželių imami iki balandžio 12 d. Užsa
minutė, kada nekuriu, yra kad miela. Džiaugsmas — tai
minties patyrimą ugdė savųjų bo su oro skautais, o sūnų įrašė užuovėjose nedrąsiai jau sklei kyti daigai gegužės 11d. bus at
žvilgsnis į daiktų esmę ir
prarasta".
tarpe: dalyvaudama vyresniųjų į vilkiukus, dukras į paukštytes. džiasi pirmieji sniegulių ir gabenti į Lietuvių centrą, Le
Kiekvienas mūsų trokštame g y v e n i m o p r a s m ę . Tokiu
skaučių sąsk:\clžiuose. vienoje 1962 m. įsigijus „Romuvos" sto krokusų žiedeliai, kalasi iš monte, kur jas bus galima pasi
save išreikšti, save kitam džiaugsmu žmogus džiaugiasi,
Tautinėje ir dviejose Jubiliejinė vyklavietę, Petras, būdamas
sta žemės tulpės, narcizai ir kiti imti tarp 9 vai. ryto ir 2 vai. p.p.
i ' u u a i u a n owiparodyti, „būti kuo nors" žmo kai jis save atidaro gamtai,
se stovyklos* L993 m. -Jubijie- tybos rangovas, už gerą kainą pavasario augalai, skelbdami
Visi kviečiami pasinaudoti
nių tarpe. Nekūrybingas žmo kitam žmogui, kūrybai. Todėl
nėje stovykloje buvo vyr. skau pastatė didįjį pastatą ir virtuvę, gamtos atgimimą naujam pava
proga
sutaupyti laiką ieškant gė
visi
didieji
žmonijos
kūrėjai
ir
gus tai pasiekia išoriniais,
čių p a s t o w k l ė s viršininkė. kurie šiandien ir dar daug metų s a r v J e . Netrukus sužaliuos pie- lininkystėse daigų, o tuo pačiu
visi
šventieji
tikrai
mokėjo
medžiaginiais dalykais (pini
Dalyvavo Gilvelio kursuose. Los primins jo įneštą darbą „Romu- v o s i r saulėtais pienių žiedais
paremti jūros skaučių veiklą.
gais, prestižu, manieromis, džiaugtis. (Paskaityk HaendeAngeles lietuvių skautų.-čių vos" stovyklautojams. Petras pasipuoš laukai. Gėlių mėgė„Nerijos" t u n t o v a d o v y b ė
lio,
M.
K.
Čiurlionio,
šv.
fiziniu grožiu); kūrybingas —
. . R a m b y n o " stovyklavietėje keletą metų ėjo ryšininko pa Jams laikas planuoti spalvinDaina K a s p u t i e n ė
Pranciškaus Asyžiečio biografi
savo kūriniu.
ruošiamose oasaros stovyklose reigas su kanadiečiais skautais. g ° m i s vasarinėmis gėlėmis pa
Kūrybingas žmogus nėra tas, jas). Kuo labiau žmogus supran
sėkmingai roiškėsi įvairiose pa
puošti savo namų aplinką. Jums
kurį suprantame kaip kūrėją (iš ta, kad jis yra žmogus, kad jo į tikslą įdomiais keliais, nes:
DR. V. J. VASAITIENĖ
reigose — irto skiltininkės iki
Priklausė skautininkų drau- pagalbą siūlo „Nerijos" tunto
gyvenimas
ne
koks
beprasmis
1. ji visada ieško nauju keliu
didžiosios raidės), paliekantį
DANTŲ GYDYTOJA
pastovyklės viršininkės.
govei
ir
vieną
kadenciją
buvo
jūrų
skautės,
kurios,
teikdamos
4817
W. 83 St., Burbt**, IL
pasauliui didžius meno bei atsitiktinumas, tuo labiau jis ir būdų ( n e p a m i r š d a m a t i k s l o
Sesė Daina'studijavo Univer- draugininkas. Prisidėjo ir prie lėšas savo veiklai, jau septinti
Tol.
708-423 6114
mokslo veikalus. Kūrybingas džiaugiasi. O kuo labiau jis p e r p r i e m o n ^ k
sity of Southern California ir skudučių vieneto organizavimo
2. ji duoda pavyzdį savo gyve
Valandos
susitarus
žmogus — kultūringas žmogus, džiaugiasi, tuo lengviau jam
DR. PETRAS V. KISIELIUS
ten įsigijo Public Relations ba Apsigyvenęs Gananoque, Ont.,
nimu, ne žodžiais (žodžiai pamo
turįs kūrybinių palinkimų ir visa tai suprasti.
INKSTŲ.
PŪSLĖS
IR
PROSTATOS
kalauro laip-rtį, o vėliau ten pat irgi nenuleido rankų, o stengėsi,
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Kadangi esi skautė, miela ko, bet p a v y z d y s p a t r a u k i a ! ) :
gydymas bei chirurgija
juos išnaudojantis vienoje ar
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
jai buvo s u t ' i k t a s ir verslo ad kiek galėdamas, padėti lietuviš 172 MssssV St.. Ehnhurst, N.
M
3. ji stengiasi geriau pažinti
kitoje žmogiškos kūrybos srity - sese, tau yra lengviau gyventi
SS40 f . Putsefcl M .
kumo
įamžinimui.
Už
veiklą
pa
ministracijom magistro laipsnis
700-041-2400
Tat. 312-MS-20O2
je. Jis gal nėra didelio masto prasmingai ir kūrybingai. Jei savo vadovaujamas seses:
Valandos pagal susitarimą
Dirba Home Savings of Ameri keltas į paskautininkio laipsnį
Pirmd 9 v r • 7 v v . antrd.. treod. ir
vertybių kūrėjas, bet jo dvasinis susikaupsi ir įsigilinsi į 10-tį
4. ji skatina kūrybingumą ca atsakmp"se ..Field Marke ir apdovanotas Už nuopelnus or- Vakarais ir savaitgaliais tai. 700414-1120
penktd 9 v r - 3 v p.p.,
įnašas visų laikų ir visų tautų skautų įstatų, pamatysi kokio savo vienete;
ketvd 10 v r. - 7 v v šestd ir M.
t i n g " vedėjos pareigose. Sesė dinų. o Gananoque apdovanotas
DR.
A.
B.
GLEVECKAS
dienomis reikalingas susitarimą*.
5. ji save ugdo ir tobulina.
visuomenėms yra reikalingas ir tai prasmingo ir džiugaus gyve
Daina ir jos vyras Virgis gyvena Kanados „Centennial" medaliu.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nimo
gairės!
Įsivaizduok
save
Kas
tie
įdomieji
keliai,
kuriais
svarbus.
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
La Crescenta — gražioje Los Toronto skautija ir „Romuvos"
Sumokama po vizito
3*00 W. *S St TsL (700) 422-0101
Kuo skiriasi kūrybingas žmo tikrai nuoširdžiai gyvenančią kūrybinga vadovė veda savo Angeles mu što vietovėje.
valdyba, liūdime jo netekę.
Valandos pagal susitarimą
pagal
tuos
įstatus
visą
laiką,
M.
seses į tikslą? Tai panaudojimas
gus nuo nekūrybingo? Žinoma,
V.Z.
Pirma 3v pp -7yv.antr 1230 3v pp
Avo.
0132 S. Ki
trečd ofdaryta. ketvd 1 - 3 v pp
ne savo išore, bet vidumi — diena iš dienos, ne tik sueigoje savo kūrybos, savo meniškųjų,
ar
stovykloje.
įsivaizduok
taip
Beriktd
'r
Jeitd
9
v
r
12
v
p
p
moksliškųjų ir visuomeniškųjų
dvasia. Kūrybingas žmogus
Tol. 312434-77041
•132 S. Ksasts A**.. CMcsao
nėra minios žmogus. Jis atviras gyvenančius savo draugus ir gabumų vienete.
RIMGAUDAS
NEMtCKAS, MD.
(312) 770-0001 a-ba (312) 400-4441
Kaip vadovė geriau pažįsta
S.
PRASAD
TUMMALA,
M.D.
gamtai, žmogui, dvasios pasau drauges. Kokią nuostabią įtaką
DR. K. A. JUČAS
širdies ir Krauiagyslig Ligos
liui; jis stengiasi save pažinti, o jūs padarytumėte savo aplinkai! savo vadovaujamąsias? Palaiky
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
Valandos pagal susitarimą
GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
Visa tai veda į atsakymą, kas dama su jomis ryšį ir po sueigos
kitą suprasti. Tai ir yra sąlygos
IŠSIPLĖTUSIAS
KOJŲ
VENAS
ar
stovyklos;
domėdamasi
ju
yra
kūrybinga
vadovė.
Kūrybin
kūrybingumui augti.
DR. ALGIS PAULIUS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
ORTOPEDINĖS LIGOS
Kūrybingas žmogus nepri go žmogaus charakteristika ga asmenišku gyvenimu; atkreip
DR. JOVITA KERELIS
CHIRURGIJA
klauso nei miniai, nei nuo lima suvesti į pačius pagrin- dama dėmesį į jų džiaugsmus ir
Danty Oytfytota
110S Oo»*oo Avo., U f t n , IL 00120
minios. Jis mėgsta vienumą, diniausius bruožus: pagarba skausmus; skatindama tarpusa
3315 VV 55th St. Chicago. IL
Tol. (704) 742-4240
tačiau niekad nėra vienišas. Ar gamtai ir žmogui, tikėjimas vį sesių sugyvenimą ir susidrmi
Tat. (312) 470-2112
Valandos pagal susitarimą
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
žinai, sese, kas yra vienuma? antgamtiškais pradais, pajėgu gavimą ir už sueigos ribų
DR. L D. PURINUS
Tol. (704) 504-0101
Kaip
vadovė
save
ugdo
ir
Tai — pabuvimas su savim. Ar mas džiaugtis. Iš viso to plaukia
DANTŲ GYDYTOJA
Valandos pagal susitarimą
tobulina?
Tarnaudama
artimui.
tu gali pabūti su savim, mąsty ir kūrybingumas, visa tai tinka
asas o. sjsjojnvBs PM,, isjcsasy lasss, nTai. kabtfMte Ir bute: (700) 052-41S0
būdama atvira gamtai, žmo
1 mylia | vakarus nuo Harlam Ava.
dama apie tai, kokia esi ir kokia ir kūrybingai vadovei.
DR.
P.
KISIELIUS
Tol. (744) H 4 - 4 4 M
nėms,
džiaugsmui,
skaitydama,
norėtum būti? Gilieji esmės
Bet kas yra vadovė? Tai as
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos pagal susitarimą
klausimai: kas esu ir kokia muo, kuris veda kitą asmenį į lavindamasi r a n k ų darbuns<>
1443 So. SOttl Ava., Cteoro
DR. LEONAS SCNMJTtS~
mano paskirtis gyvenime, nie kokį nors tikslą. Skautė vadovė Kūrybinga v a d o v ė n e s i t i n k i
Kasdien 1 iki 8 v v
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
išskyrus trec šestd 12 iki 4 vai p p
kada negali rasti atsakymo veda kitą sesę į asmeniškąjį n a eiti, s u g y v e n i m u , ji sten
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
minios triukšme.
tobulėjimą, tarnaujant Dievui, giasi g y v e n i m ą k u r t i !
EUGENE C. DECKER, DOS, PC
• 1 3 2 S. K04MO
Kūrybinga vadovė — dosni \ a
4047 W. 103 St.. Ook Latm, IL
Vai antr 2-4 v p p ir ketv. 2-5 v. p.p.
Vienas iš liūdnų modernaus Tėvynei, Artimui. Atkreipk,
Pirmas apyl su Norlhvvestern un-IO
šestd pagal susitarimą
žmogaus gyvenimo faktų yra jo sese, dėmesį į žodį t a r n a u t i . dovė. Ji dalina gėrį ne tik toms.
diplomu lietuviams sutvarkys dantis už
Kaštuoto tol. 312-774-2
kurioms
vadovauja,
bet
visiems
negalėjimas būti su savim. Jis Skautė vadovė t a r n a u j a ir
pnemamą Kamą Pacientai priimami
nebemoka spontaniškai džiaug moko savo sesę t a r n a u t i , rody Žymus psichologas ir autorių-;
absoliučiai punktualiai tusHaitmuI
8DMUNOAS V I Ž I N A S , M.D., S.C.
dr. Maxwell Maltz teigia kad
(kalbėt anghskai) tol. 700-4224200
tis ir supa save triukšmu. dama pavyzd)!
Specialybe — Vidaus Kgų gydytojas
kiekvienas
žmogus
yra
reika
Kodėl? Šių laikų žmogus atmetė
Tarnavimas šiais laikais yra
SURENDER LAL, MD
Kalbamo lietuviška'
Specialybe - Vidaus ligos
savo dvasini pradą; jam nuolat visai paniekintas ir išbrauktas lingas šių pagrindinių vertybių:
0 1 M t . Aretiof Avo. (prie Austtn)
7722 t. KsaaJa, CMcoflo. IL 00002
aiškinama, kad jis tik gyvulys iš žmogaus gyvenimo. Moder- meilės, saugirhio. kūrybingumo.
Valandos pagal susitarimą
Tat. 312-434-2123
Tol. (312) M O - 7 7 M
tarp gyvulių; kad jis už nieką nus žmogus vadovaujasi šūkiu pripažinimo, naujų patirčių ir
Moty Ceo«M PHythctoifi C#vit#r
n e a t s a k i n g a s ; kad jis turi — „kiekvienas pats sau. Nesu savigarbos Kūrybinga vadovė,
ARA4
Ž U 0 8 A , M.D.
0004 S. Arena*. CMcafO. IL 00030
AKIŲ CHIRURGIJA
Tat. 112-0*4-41 U
žiūrėti tik savęs. Visa tai, savo brolio nei sargas, nei tar pagal savo jėgas ir sugebėjimus.
AKIŲ LIGOS
Valandos pagal susitarimą
tačiau, neveda į visokiomis n a s ! " . Šitokio, k l a i d i n g a i šias vertybes dalina savo ar
kalbomis ir visokiais balsais s u p r a s t o ,
individualizmo timui ir sulaukia ju grįžtant
K a * . tai. (312) 4 7 1 .
skelbiamą „išsilaisvinimą", bet rezultatai liūdni, nes žmogus, jai dešimteriopai. Nes Gėris
1424 I . O f 4 o n Avo.,
214
VIDAS J. NEMtCKAS, M.D.
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NAUJĄ LF VALDYBOS
PIRMININKĄ
PASITINKANT
Trejus metus sumaniai ir pagrindinį LF darbą ir toliau
energingai Lietuvių fondo ieškant būdų. kaip auginti
valdybai vadovavęs, Stasys pagrindinį kapitalą. Nors prieš
Baras nuo šių metų pirmininko keletą metų mums atrodė, kad
pareigas perleido LF tarybos pasiekti dešimt milijonų dolerių
išrinktam naujam pirmininkui sumą buvo tik svajonė — dabar
Povilui Kiliui, kuriam Lietuvių tai jau artėjanti tikrovė, kuri
fondo darbai nėra nauji. Lietu gali būti pasiekta per keletą
vių fonde jis darbuojasi jau per ateinančių metų. O kitas pa
grindinis tikslas būtų ir toliau
25 metus.
ieškoti kelių, kaip pritraukti
naujų narių į LF eiles, kad
netaptume pasmerkti išnykti,
bet augtume nariais ir kapitalu,
o ateityje pajėgtume stipriai
remti lietuvybės išlaikymą išei
vijoje.
— J u m s teks dažnai susi
durti bei daryti sprendimus,
tvarkant einamuosius Lietu
vių fondo reikalus. O kokie
dar didesni darbai J ū s ų lau
kia šių metų LF veikloje?
— Pirmiausia tai artėjantis
LF narių suvažiavimas, kuris
Povilas Kilius.
pareikalaus daug pasiruošimo.
Lietuvių fondo valdybos pir Reikia paruošti informaciją,
mininko pareigos nėra lengvos: išsiųsti ją visiems nariams prieš
reikia paaukoti daug laisvalai suvažiavimą, o taip pat pasi
kio ir nuo šeimos atitrauktų va rengti ir pačiam suvažiavimui,
landų, o, bendraujant su skir kuris įvyks š.m. kovo 30 d. Pa
tingų nuomonių bei interesų saulio lietuvių centre, Lemonte.
žmonėmis, šis darbas pareika
Po suvažiavimo nemažai dar
lauja kantrybės bei sumanumo. bo teks įdėti, besiruošiant pelno
Šiais charakterio bruožais, ne skirstymui. Tai irgi pareikalaus
skaitant jo didelės patirties nemažai laiko, kol sutvarkysi
finansinėje srityje, ir pasižymi me visus prašymus bei pateiktą
naujasis LF pirmininkas. Lietu su jais medžiagą, kad pelno
vių fondo pirmininko kadencija skirstymo komisija galėtų laiku
yra treji metai, nors LF taryba pradėti darbą. Tas pasiruošimo
valdybos pirmininką renka kas darbas yra atliekamas, vado
met, tačiau paprastai yra per vaujant Lietuvių fondo reikalų
renkamas tas pats asmuo.
vedėjai Alei Razmienei, priside
Perimant LF valdybos pir dant valdybos ir tarybos na
mininko pareigas, paprašėme P. riams, o taip pat ir pavieniams
Kilių pasisakyti pagrindiniais talkininkams.
LF. reikalais, apie numatomus
Vėliau šį pavasarį darysime
planus ir užmojus, kuriuos jis Pasaulio lietuvių centre LF
norėtų įgyvendinti per atei vaizdajuostės pristatymą. Ši
nančius trejus savo kadencijos vaizdajuostė ateityje bus pa
metus.
naudojama, čia ir Lietuvoje
— Pirmiausia pakalbėkime garsinant LF veiklą bei toli
apie Lietuvių fondo ateitį. mesnius jo siekius.
Kurioms LF veiklos sritims
Darbų nepritrūks per ištisus
savo kadencijos metu Jūs metus. Teks pasvarstyti ir mano
skirsite daugiau dėmesio?
pirmtako Stasio Baro pereitais
— Yra labai svarbu tęsti metais pradėtų golfo varžybų

tesimą, nes golfo entuziastų,
atrodo, nestokojame. Na, o po to,
vyks rudens narių vajus, jo po
kylis ir studentams stipendijų
įteikimas Pasaulio lietuvių
centre lapkričio 2 dieną. Čia
prisideda, kaip užsiminėte, ir
aibė kasdienių reikalų, kurie
plaukia į LF raštinę. Juos neuždelsiant reikia atlikti.
Lietuvių f o n d o nariai ir
aplamai L F v e i k l a besido
minti lietuvių v i s u o m e n ė lin
ki J u m s n a š i ų ir p r a s m i n g ų
LF veiklos metų. Ta pačia pro
ga gal n o r ė t u m ė t e pareikšti
savo p a g e i d a v i m u s bei pra
šymus lietuvių visuomenei?
— Mano pirmasis pageida
vimas būtų, kad kuo daugiau
narių, o taip pat ir LF veikla be
sidominčių tautiečių dalyvautų
ateinančiame suvažiavime, ku
ris, kaip minėjau, įvyks kovo 30
d. Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Yra svarbu, kad LF na
riai ir nenariai atvyktų į šį
suvažiavimą, susipažintų su LF
finansiniu stoviu, jo tolimesne
veikla, tuo pačiu prisidėtų savo
pasiūlymais bei idėjomis, kaip
mes visi ateityje galėtume stip
rinti ir tobulinti Lietuvių fondo
veiklą. Mums labai svarbu, kad
nariai ir visuomenė suvažia
vime gautų tikslią informaciją
apie LF veiklą ir, įsitikinę jo
prasmingumu, toliau remtų jį,
didindami savo įnašus. Nesan
tieji n a r i a i s , kad nebeatidėliodami jais taptų. L'etuvių
fondui augant, galėsime didin
ti paramą lietuviškoms mokyk
loms, remti jaunimo veiklą, duo
dant jiems stipendijas; galėsime
stiprinti finansinę paramą mū
sų kultūrinės ir visuomeninės
veiklos tąsą.
Dėkojame naujajam pirminin
kui Povilui Kiliui už pareikštas
mintis apie tolimesnius LF
tikslus, darbus ir užmojus, kurie
jį lydės per ateinančius trejus
metus. Linkime jam geriausios
sėkmės, kad, kaip ir iki šiolei jo
pirmtako Stasio Baro kadenci
jos metu, LF augtų, klestėtų, o
jo vaisiai brandintų išeivijos
švietimo bei kultūrinius pasi
reiškimus, taip pat, kad Lie
tuvių fondas galėtų prisidėti
prie remtinų projektų tėvynėje.
Kalbėjosi J u o z a s Končius

Dalis Lietuvių kataliku spaudos draugijos, leidžiančios dienrašti .,I)rauK4" po posėdžio Marijonų
vienuolyne š.m vasario men Sėdi iš kaires: kun Viktoras Rimšelis, MIC, Birute Jasaitienė, dr.
Antanas Razma — pirm. kun Donald Petraitis. MIC, marijonų provinciolas, Marija Remienė,
Danutė Bindokienė; stovi: Bronius Juodelis — Draugo fondo direktorių tarybos pirm., Algirdas
Ostis. kun. Bonifacas Vaišnoras. MIC, dr Leonardas Šimutis, buvęs administratorius Pijus
Stončius, Indrė Tijūne! ienė, Vaclovas Momkus. dr. Petras Kisielius, Antanas Paškus.

NEMIRK, LIETUVA...
Kelionės po Seinų kraštą įspūdžiai
BERNARDAS ŠAKNYS
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Tokių ūkininkų kaip Klimasarai Punsko krašte
nemažai, — kalbėjo Jonas Bobinas.
Daugiausia, pasak J. Bobino. vidutinių ūkių — apie
15 ha Kreivėnu kaime gyvena ūkininkas Vitas Uzdila,
turintis 100 ha žemės.
— Atvažiuokite kokiai savaitėlei, aprašysite apie
Vito darbus, rūpesčius Manau skaitytojams jo patirtis
bus labai vertinga, — pasiūlė Jonas Bobinas.
Padėkojau už tokį kvietimą, pažadėjau ateityje
aplankyti Vito Uzdilos ūkį, galvodamas, jog reikėtų kuo
daugiau mums mokytis iš Seinų krašto žmonių. Juk čia
ta pati Lietuva, tie patys lietuviai, tik mažiau patyrę
to pažeminimo, kuris atiteko sovietų okupuotos Lietu
vos broliams ir sesėms. Socialistinė Lenkija, nors irgi
nieko gero nedavė kaimo žmogui, bet nors nesudraskė
ūkių, nesunaikino ir nesugriovė vienkiemiu, kaimų.
Per kelias viešnagės Seinų krašte dienas neišvydau
apleistų, nuskurusių sodybų. Ir reikliausia akis nepa
stebės numesto padargo ar užterštos šiukšlėmis žemės
plotelio. Neregėjau apiplyšusių stogų, apsirengusių
sudriskusiomis šimtasiūlėmis svirduliuojančių mėlyna
nosių.

MUS SUPO
ENKAVEDISTAI IR
ŠNIPAI
FABIJONAS S.
DAUKANTAS
1993 m. birželio 25 d. įtakin pabėgėlių stovyklas, verbavo
gas Vokietijos dienraštis „Die agentus. Buvo pagrobtas ir nu
Zeit" išspausdino Aleksandro žudytas generolas P. Kubiliū
Slavino straipsni, kuriame buvo nas, bandyta pagrobti gen. P.
juodinama lietuvių tauta, an- Plechavičių, gen. St. Raštikį ir
tisemizmu būk pasireiškusi nuo kitus. Dėl kažkokių priežasčių
pat nepriklausomybės atkūrimo archyvuose neišlikę dokumentų
pradžios 1918, o 1941 m. suki 1947 m. A. Slavinas iš Vokieti
lėliai buvę žydšaudžiai, Sukili- jos buvo atšauktas. KGB struk
minė vyriausybė — nacių įran tūroje pasiekė pulkininko
kis ir t.t. Po to Lietuvos spaudo laipsnį.
je pasirodė nemaža straipsnių,
Dokumentų rinkinys „Užku
aptariančių straipsnio autorių ir lisiai" daugiausia medžiagos
visą Slavinu (Rabinovič) klaną, pateikia apie Aleksandro brolį
šiomis dienomis Lietuvos poli Julių Slaviną. Išsilavinęs, gud
tinių kalinių ir tremtinių sąjun rus, kaip „pažymose" ap
ga išleido 144 puslapių doku tariamas, „yra sovietinis patrio
mentų rinkini su komentarais, tas, moraliai tvirtas, su KGB
pavadintą „Užkulisiai" (Iš nau organais bendradarbiauja sąži
jausios Lietuvos istorijos). Visas ningai, veikia teisingai, elgiasi
tas leidinys skirtas baisiems pagal parengtą scenarijų, su
Slavinu giminės darbams paro žmona gyvena draugiškai". Mo
dyti. Tas baisumas pasireiškia kėjo lietuvių, rusų, žydų, vokie
ne vien neapykanta lietuvių čių, anglų, prancūzų kalbas.
tautai, bet ir savo tautiečių, Didžiai vertinamas aukščiausio
žydų, persekiojimu.
se Maskvos kontražvalgybos
agentūrose.
Jo niekšybės
Sovietų saugumas, verbuoda
viršūnę
pasiekė
ne tiek sovietų
mas brolius Aleksandrą ir Julių
priešų
lietuvių
sekimas,
bet dar
Slavinus, rinko žinias apie jų
labiau
—
savo
tautiečių
žydų.
tėvus ir kitus artimuosius. Nu
Julius
Slavinas
užverbuoja
statyta, kad tėvas Jakovas
(Jokūbas) Slavinas (Rabinovič) mas 1948 metais ir gauna slapy
jau šimtmečio pradžioje Rusijo vardį „Brolis". 1961 m. siunčia
je susidėjo su marksistinėmis mas į Lenkiją. 1962 m. slapy
grupėmis, 1919 m. iš Maskvos vardis pakeičiamas į „Alber
persikėlė į Kauną su komparti tas". 1963 m. gauna uždavinį
jos uždaviniu organizuoti įsiskverbti į Lenkijos žydų
Lietuvoje komunistinę veiklą. organizacijas. Lietuvoje susi
Netrukus su I. Meskupu įsteigė draugauja su disidentinėje
sovietų automobilių atstovybę veikloje pasireiškusiu Etanu
Kaune ir su Sovietų Sąjunga Finkelšteinu ir su komunistu
vedė kitą prekybą. Jo brolis rašytoju Aleksiu Churginu. Aiš
buvo Stalino asmeninis gydyto kina sionistus. 1975 m. slapy
jas, o duktė — Stalino asmeninė vardis keičiamas į „Charis".
sekretorė. Jakovo dukraitė, Ma 1979 m. gauna misiją vykti į
rina Baublienė (matyt, ištekėju Romą pas žmonos seserį.
si už lietuvio), Lietuvai atgavus
Gyvena Vokietijoje, globoja
nepriklausomybę, grįžo iš Vo mas žydų kaip antisovietas. įsi
kietijos į Lietuvą ir Vilniuje skverbia į Vokietijos žydų bend
įkūrė vokiečių prekybinį centrą ruomenę, Bonnoje pasiekia net
„Vilbara", kur vokiškomis pre Adenauerio štabą.
kėmis apsirūpinti mėgdavo
Julius Slavinas atrodo buvo
Amerikos lietuviai. Vaikaitis, J.
suradęs
priėjimus ir prie
Slavinas, šiuo metu Kaune atsi
daugelio
kitų
išeivijos viešojo
ėmė savo serelio namą, kur
gyvenimo
figūrų.
Kiek jo dezin
anais laikais buvo komunistų
konspiracinis butas. Dar viena formacija padarė žalos, tuo tar
dukraitė, Marina Kat, Vilniuje pu dar sunku pasakyti. „Užku
valdo dvi firmas — „Neris" ir lisių" iškelti dokumentai patei
kia faktus. Tik viena yra tikra,
„Dida".
kad išeivija buvo apsupta enka
„Die Zeit" paskelbto straips
vedistų ir šnipų.
nio autorius, Aleksandras Sla
vinas, turbūt dabar gyvena
Vokietijoje ar Izraelyje. Gimęs
• 1984 m. gegužės 6 d. Sovie
1916 m. užaugo Kaune, Komin- tų Sąjunga pareiškė, kad jos
terno patikėtinis, 1934 m. atletai nedalyvausią vasaros
išvyko studijuoti į Londoną, o iš olimpiadoje Los Angeles mieste,
ten važinėjo į Skandinaviją ir į nes nepasitiki pakankamu sau
Maskvą, esą lankyti dėdės, Sta gumu.
lino gydytojo, ir sesers, Stalino
• 1989 m. gegužės 17 d. Len
sekretorės, 1945 m. su grupe
gerai apmokytų enkavedistų kijos komunistinė vyriausybė
i š v y k s t a į Vokietiją. Čia, pripažino Katalikų Bažnyčiai
persirengę anglų karininkų legalų statusą ir leido vie
uniformomis, grobė lietuvius šai tikintiesiems praktikuoti
pabėgėlius, rinko medžiagą apie religiją.

Kai tą išsakiau bendrakeleiviui Petrui Rolofui, jis
nusišypsojo:
— Nori, nuvešiu į vietoves, kuriose lenkai ar
sulenkėję lietuviai gyvena...
P. Rolofas minėjo vietoves, kur buvo kolchozai ar
kooperatyvai. Ten, sakė, jis, labai panašūs vaizdai kaip
ir Lietuvoje. Pasirodo, tik ūkininkas gali išsaugoti žemę
ir paversti ją rojaus kampeliu. Pagalvojau, kaip Lietuva
atrodytų dabar, jei nebūtų buvę kolchozų, Sniečkaus ir
Paleckio atneštosios Stalino saulės?
Lietuvių ūkininkų darbštumą, tvarkingumą paste
bi Lenkijos spauda, neretai sugretindama ir sugė
dindama šalimais gyvenančius lenkus. Kur glūdi paslap
tis? Ogi lietuvis, kaip nė vienos tautybės žmogus
pasaulyje, labai myli žemę, suaugęs su ja. Jis girdi žemės
balsą, jaučia jos sielą.
Kas i š n i e k i n o lietuvių konsulatą Seinuose?
Seinuose prie Lietuvos konsulato sutikome Lenki
jos lietuvių draugijos vicepirmininką Algirdą Vekterį.
Jis su chemikalais valė konsulato iškabą, kurią buvo
apipylę lenkų šovinistai Sausio 13-osios išvakarėse.
Algirdas Vekteris papasakojo apie akiplėšiškus
lenkų veiksmus, į kuriuos Seinų policija nekreipia dė
mesio. Daugeli kartų buvo išniekintas Lietuvos valsty
bės pastatas, bet nusikaltėlių nesurado, o gal ir ne
ieškojo.
Lietuviai labai norėjo Seinuose savojo lietuvybės ži

Danutė

Laisvės

Bindokienė

potvynis

Buvo laikai, kai pasaulio po pasibaigė šį pirmadienį. Tiki
litiką diktavo vien didžiosios ma, kad dviejų JAV karinių lai
valstybės, galinčios joms prieš vų pasiuntimas į Taivano są
taraujančius parklupdyti stip siaurį suteikė taivaniečiams
resniais ginklais, gausesne ka drąsos, o kiniečiams — atsar
riuomene, agresyvumu ir nesi gumo: riba tarp atviro konflik
skaitymu su priemonėmis, sie to ir tik grasinimų nebuvo per
kiant valdyti silpnesniuosius. žengta. Kinija savo karinę jėgą
Dvidešimtajam amžiui baigian Taivano pakrantėse pradėjo de
tis, pradėjo ryškėti, galima monstruoti jau nuo pernai va
sakyti, žmonijos istorijoje nere saros, kai Lee Teng-Hui lankė
gėti reiškiniai, kai mažos, silp si JAV ir susitiko su preziden
nos tautos ne tik drąsiai reika tu Clinton. Tiesa, vizitas buvo
lauja savo teisių, bet retkarčiais neoficialus, bet Beidžingo vy
riausybė jį vis vien laikė palan
net jas laimi.
Taip prieš šešerius metus įvy kumo Taivano siekiams ženklu,
ko Rytų ir Vidurio Europoje, kai reiškė griežtus protestus Ameri
„maži kupsteliai" — t.y. laisvės kai, o grasinimus ginklu —
trokštančios tautos, pradedant Taivanui.
mūsų Lietuva, apvertė galingąjį
Lee savo pareigas kaip Tai
Sovietų Sąjungos vežimą. Taip vano prezidentas pradės eiti nuo
vyksta Čečėnijoje, kai ne ką gegužės 20 d. Jis žada stengtis,
daugiau kaip milijonas gyven kad santykiai su Kinija kaip
tojų įstengia ne tik atsilaikyti galima greičiau ir palankiau
prieš Rusiją su jos moderniais išsispręstų. Nors Amerikos ka
ginklais ir gausia kariuomene, ro laivai galėjo apsaugoti
bet pasiekia net laimėjimų — Taivaną balsavimo metu, bet
daugiausia tuo, kad parodo pa salų ateitis vis tiek nebus aiški
sauliui tikrąjį Maskvos veidą, ar saugi. Taivano stiprybė yra
visai skirtingą nuo įvaizdžio, ekonominis pastovumas ir
kurį stengiasi sukurti Boris prekyba su daugeliu kraštų,
Jelcin.
įskaitant Kiniją. Tačiau jam la
Kovo 23 d. dar vienas nykštu biausiai reikia pripažinimo pa
kas drąsiai stojo prieš milžiną: sauliniu mastu, nes iki šiol visi
Taivane įvyko demokratiniai prekybiniai ir kiti ryšiai su
rinkimai, nepaisant Kinijos mė užsieniu palaikomi neoficialiai,
ginimų propaganda, grasini diplomatinių santykių — ypač
mais ir net konkrečiu ginklų vakariečiai — vengia, nes Kinija
žvanginimu įbauginti kaimynę, žada uždaryti rinką tiems kraš
kad atsisakytų nepriklausomy tams, kurie oficialiai pripažins
bės siekių. Šios dramos pasku Taivaną.
tinį veiksmą dar sunku numa
Rinkimų dienos džiaugsmą ir
tyti, bet pirmasis jau įvyko šeš
Lee
laimėjimą Kinija kone visiš
tadienį, o jo pasekmės — džiugi
kai
ignoravo,
bet jau pirmadienį
nančios.
aštrus
tonas
Taivano
atžvilgiu
Iš 10 mln.taivaniečių kovo 23
kiek
atslūgo
—
atsirado
vilčių,
d. balsavimuose dalyvavo 76
kad
galbūt
Beidžingo
vyriausy
procentai. Tai pirmieji demok
ratiniai prezidento rinkimai ne bė sutiks bent susėsti prie pasi
tik Taivano, bet ir Kinijos isto tarimų stalo su naujai išrink
rijoje. Kinija Taivaną laiko savo tuoju prezidentu. Kadangi
provincija ir stengėsi rinkimus ginkluotos jėgos demonstra
sutrukdyti, tvirtindama, kad vimas nedavė norimų rezultatų,
tuo būdu salos mėgina atsiskir Kinijos prez. Jiang Zemin, ku
ti nuo pagrindinės teritorijos. rio pažiūros ne visuomet su
Naujai išrinktasis prezidentas tinka su „kietųjų komunistų"
Lee Teng-Hui kaip tik pasisako linija, gal stengsis ieškoti kitų
priešingai: jis jungtųsi prie būdų išeiti iš susidariusio KiniKinijos, jeigu pastaroji atsisaky jos-Taivano santykių akligatvio.
tų komunizmo, garantuotų savo Jiang Zemin jau anksčiau pa
piliečiams žodžio bei minties rodė, kad jam svarbiau eko
l a i s v ę , leistų nekliudomai nominės reformos Kinijoje, negu
keliauti ir apskritai pereitų į Taivano klausimas.
demokratinę santvarką.
Ką ateitis atneš, sunku atspė
Balsuotojai Taivane savo bal ti, bet pasauliui jau liko šviesus
sus atidavė kaip tik už kandida istorinis momentas: laisvi, de
tus, kurie stovi nepriklausomy mokratiški rinkimai Taivane.
bės pusėje. Lee Teng-Hui laimė To niekas pakeisti negalės, kaip
jo daugumą — 54% balsų; antra nepakeičiamas yra vieningos
sis, daugiausia balsų gavęs šimtatūkstantinės minios įvaiz
(21%), buvo Demokratinės dis Vilniaus Katedros aikštėje.
pažangiosios partijos kandida Laisvės troškimas kartais išsi
lieja tokiu galingu potvyniu,
tas Peng Ming-min.
kad
sugriauna net tvirčiausias
Žinoma, balsavimo rezultatai
dar neužtikrina, kad Kinija at užtvaras: 1988, 1989, 1990 me
sisakys savo kėslų, nore kari tais tas potvynis išplukdė iš
niai pratimai, vartojant tikrus mūsų tėvynės okupantus, š.m.
sprogmenis, prasidėję Taivano kovo 23 d. turėjo galimybę jį pa
sąsiauryje dar prieš rinkimus. tirti tolimasis Taivanas.

dinio. 1994 m. birželio 17 dieną konsulatas buvo ati
darytas. Lietuvos lenkai viską darė, kad čia neatvyktų
Nepriklausomybės atkūrimo signataras Vidmantas
Povilionis. Deja, jų intrigos nuėjo perniek. Kilnus žmo
gus, turįs Lietuvą širdyje, Vidmantas Povilionis ėmėsi
burti lietuvius, padėti jiems saugoti lietuvybę. Tai nepa
tiko Lietuvos lenkams, tą neapykantą perdavė ir Seinų
krašte įsikūrusiems išverstarankoviams — nutautėju
siems lietuviams, lenkams. Nuolat puolamas spaudos,
Vidmantas Povilionis mažai paramos sulaukė ir iš Lietu
vos pusės. Teko gintis savo jėgomis. Prieš Lietuvos
konsulatą Seinuose įžūlūs nacionalistai įvykdė daugy
bę išpuolių, į kuriuos lenkų valdžia reagavo pro pirš
tus.
Suvalkų miesto gyventojas J. Vainonis atsiuntė
„Valstiečių laikraščio" redakcijai laišką. I jį įdėjo iš Bals
togėje leidžiamo „Kurier Podlaski" (1996.01.19i laikraš
čio iškarpą. Ilgokas straipsnis pavadintas „Santykiai nu
traukti", o paantraštėje — „Seinų lietuviai tvirtina, kad
raudonai nudažytos lentelės ant Lietuvos konsulato Sei
nuose pastatų buvo politinė provokacija. Lenkų
nuomone, tai padarė patys lietuviai, kad parodytų, kaip
yra jie persekiojami". Visas Tadeušo Mockūno straips
nis kupinas neapykantos lietuviams ir konsului. Sun
ku net patikėti, kad laikraštis skleistų tokias nesą
mones. „Mes pripratę ir prie didesnių įžeidinėjimų, jau
nekreipiame dėmesio į juos. Bet tokie straipsniai for
muoja lenkų nuomonę, priešiškai juos nuteikia prieš

lietuvius. Gaila, kad Lietuvoje, lenkų kalba išeinantys
laikraščiai (tikriausiai, už valstybės pinigus) irgi neug
do pasitikėjimo Lietuvos valstybe. Tai daugiau lenky
bės šaukliai"Nežinau, ką ir pridurti prie šių žodžių.
Viešėdamas Seinuose, Vidmanto Povilionio nesu
tikau. Buvo išvykęs į Lietuvą, į Sausio 13-osios mi
nėjimą. Iš žmonių pasakojimų sužinojau: konsului nėra
lengva, šiuo metu įvairių jėgų skatinamos šovinistinės
padugnės stengiasi aštrinti lietuvių ir lenkų santykius.
O Seinų lietuviai turi dėl ko grumtis. Mieste nėra
lietuviškos mokyklos, nėra lietuviško vaikų darželio.
Nenurimsta aistros dėl paminklo rašytojui Antanui
Baranauskui statybos Seinų centre, taip pat vienos gat
vės pavadinimo, vyskupo Antano Baranausko vardu. Su
Seinų valdžia neįmanoma susišnekėti, ji vadovaujasi
senais lenkiškųjų okupantų argumentais.
Lenkijos Lietuvių Bendruomenes tarybos II suvažia
vimo atstovai priėmė pareiškimą dėl lietuvių žeminimo
Seinų parapijos šventovėje. Seinų dekanato dekanas ir
klebonas K. Gacki pamokslais niekina ir juodina lie
tuvius, nesprendžia teisingų lietuvių katalikų reikala
vimų. Niekas jam neužkerta kelio, niekas nesudraudžia.
Bet ko norėti, jei Šalčininkų, Vilniaus rajonuose lenkų
kunigai iš sakyklų panašiai elgiasi, o Lietuvos bažnyčios
hierarchai į tai visai nereaguoja. Savo tylėjimu jie pri
taria lietuvių lenkinimui.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. kovo mėn. 27 d.

RUSIJA SIUNČIA GĖLES
LIETUVAI
N e p r i k l a u s o m y b ė s minėjimas Venezueloje
laracija (ją paskelbė keli kraš
to dienraščiai), o buvusio Lietu
vos užsienio reikalų ministro
Juozo Urbšio sesuo pasakojo
savo išgyvenimus 1918 metų
Vasario Šešioliktąją. Po to Nun
ciatūroje šv. Tėvo atstovas arki
vyskupas Oriano Quilici auko
jo šv. Mišias, kuriose buvo nau
dojama šv. Kazimiero garbei
skirta Mišių liturgija. Vene
zuelos Užsienio reikalų minis
terijos a m b a s a d o r i u s Jorge
D'Angelo s k a i t ė tikinčiųjų
maldas, melsdamasis už popie
žių, vyskupus, Lietuvos vadus,
Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos tarybos r.arių. Vilties draugijos atstovų ir „Dirvos"
karžygius ir kankinius, lietuvių
redaktoriaus bendro posėdžio dalyviai kovo 22 d. „St klyčioje", Čikagoje. Sėdi is kaires: dr. Viktoras
Stankus. Vilties dr-jos vicepirm., Algirdas Matulionis — pirmininkas, „Dirvos" redaktorius dr.
tautą, ambasadorių, jo šeimą ir
Jonas Jasaitis, ALT sąjungos pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas; stovi: Vaclovas Mažeika, dr. Laima
bendradarbius bei lietuvių
Šimulienė, Mečys Valiukėnas, Irena Kriaučeliūniene, Vanda Mažeikienė, Petras Buchas, Matilda
bendruomenę, o Šiluvos ir CoroMarcinkienė, Stasys Briedis, Oskaras Kremeris ir Eugenijus Bartkus.
moto Mergelę Mariją prašė
globoti Lietuvą ir Venezuelą. vavo valstybės ceremonialo ir
ATVIROS LIETUVOS FONDO
Mišių pabaigoje nuncijus protokolo atstovai, Lietuvos
NAUJIENOS
pašventino šv. Kazimiero meda atstovą pagerbusi garbės
lius. Mišių metu grojo smuiki sargyba. Lietuvos ir Venezuelos
Kovo 1 d. Vilniuje, Šv. Jono g. ir daugelyje kitų sričių. Nauja
ninkas Raimundas Butvilą ir himną grojo kariuomenės or
5, oficialiai atidaryti Atviros sutartis pasirašyta, pasibaigus
violončelistas Arvydas Griš kestras.
Lietuvos fondo namai. Jie įkur ankstesnės sutarties, galiojusios
kevičius.
Po iškilmių tautiečiai padarė ti kaip pilietiškumo ugdymo ir 3 metus, laikui. Ceremonijos
Po Mišių nuncijus pamaldų vizitą ambasadoriui ir buvo kultūros centras, yra atviri vi metu abi šalys pažymėjo, kad
dalyvius pakvietė trumpoms apdovanoti neseniai jo išleista siems Lietuvos žmonėms.
bendradarbiavimas buvo labai
vaišėms. Paskui visi dalyviai knyga „Kelyje į laisvę".
Namuose veikia humanitari vaisingas, žengti svarbūs žings
važiavo į Valstybės Panteoną,
Vakare — diplomatinis pri nio bei socialinio pobūdžio nau niai švietimo reformos keliu. Di
kur ambasadorius, talkinamas ėmimas, kuriame, pagal ofi
jausios literatūros biblioteka; džiulį poveikį visam mokymo
Valencijos lietuvių veikėjo Zbig cialią statistiką, dalyvavo 268
skaitytojų paslaugoms — skai procesui turėjo kartu išleisti lie
nevo Pesliako, padėjo trispalve svečiai. Atstovauta penkias
tykla ir kavinė; „Internet" kom tuviški ir verstiniai vadovėliai
perjuostą vainiką prie Išlaisvin dešimčiai ambasadų, trys tele
piuterinio ryšio centre lankyto vidurinėms mokykloms, mokyk
tojo Simono Bolivaro sarkofago. vizijos kanalai ir neįprastai gau
jai gali rasti gauti informaciją lose buriasi iniciatyvios ir veik
Perskaičius iškilmingojo akto sus dienraščių atstovų daly
iš pasaulio duomenų bankų; na lios pedagogų bendrijos, skati
protokolą, pasirašytą Valstybes vavimas (kai kurie iš didžiųjų
mų Menėje vyksta susitikimai, nama moksleivių ir mokytojų
garbės knygoje. Iškilmėse daly- provincijos miestų). Buvo ir
diskusijos, peržiūros: kaupiama kūrybiška pažiūra į mokymą ir
gražus lietuvių būrys iš viso audio ir v i d e o t e k a . ALF mokymąsi, tarpusavio santy
krašto. Venezuelos užsienio namuose jau įvyko keletas fil kius.
reikalų ministro pareigas ėjęs mų
Kovo 8 d. taip pat pasirašyti
peržiūrų,
diskusijų
Los Angeles vyrų kvarteto
ambasadorius Miloš Alcalay filosofinėmis ir k u l t ū r o s ketinimų bendradarbiauti pro*
30 m e t ų jubiliejinis k o n c e r t a s
kalbėjo televizijai apie istorinį temomis. Pavasario sezonui tokolai t a r p Lietuvos aukštųjų
Lietuvos didingumą, pasigėrėjo kartu su Lietuvoje veikiančiu ir aukštesniųjų mokyklų, ren-;
V Y T A U T A S ŠEŠTOKAS
pavyzdingu ir efektyviu abiejų Amerikos centru numatyta vi giančių pedagogus, ir naujai
Pirmiausia, kalbant apie šį sionalus vokalinis ansamblis kraštų bendradarbiavimu, pasi sa serija Lietuvos ir Amerikos įsteigto ALF Švietimo studijų
neeilinį įvykį, pravartu paimti galėtų pasimokyti bendravimo džiaugė artėjančiu Lietuvos pre poezijos skaitymų, filmų peržiū centro. Protokolus pasirašė Vil
į rankas skoningai išleistą vyrų su publika, sceninio artistizmo, zidento vizitu.
rų, diskusijų apie kultūrų sąvei niaus bei Klaipėdos universite
Milžinišką gėlių puokštę at ką.
tų, Vilniaus pedagogikos uni
kvarteto jubiliejinį leidinį, kurį kūrinio interpretacijos meno".
Vyrų kvartetas grįžo iš nepa s i u n t ė Rusijos Federacijos
spaudai paruošė Valerija BaltuALF namų atidaryme dalyva versiteto, Šiaulių pedagoginio
šiene, išleido Los Angeles vyrų mirštamų gastrolių Lietuvoje ir ambasadorius Nikolai Elizarov. vo Lietuvos švietimo ir mokslo instituto ir kitų aukštųjų bei
kvarteto bičiuliai. Šiame leidi vėl tęsia Amerikoje savo kon Į tai atkreipė dėmesį iškilmių ministerijos sekretorius (minist aukštesniųjų mokyklų vadovai.
Naujasis Švietimo studijų
nyje yra išsamiai aprašyta, pa certų ciklą. Šis puikus kvartetas dalyviai. Kas galėjo tikėti, kad ro pavaduotojas) V. Balčiūnas,
iliustruota fotografijomis, visa daugelį kartų koncertavo Los ateis diena, kai Rusijos Fe Lietuvos aukštųjų mokyklų va centras inicijuos modernių pe
kvarteto 30 metų dainų eigos is Angeles Lietuvių radijo puotose deracija siųs gėles Lietuvai... dovai, garsūs Lietuvos filosofai, dagoginių studijų kursų rengi
ir paliko neužmirštamus prisi Vasario Šešioliktosios proga? visuomenės veikėjai, kultūros mą: rems studentų, magistran
torija.
Šio diplomatinio laimėjimo susi darbuotojai. Buvo surengta di tų, doktorantų, dėstytojų tiria
Kiekvienas kvarteto dalyvis: minimus.
muosius darbus, aktualius re
Pagaliau atėjo kovo 10 diena. laukė Lietuvos ambasadorius delė spaudos konferencija.
muzike-kompozitore Raimonda
Apeikytė ir aktonus-režisierius Vyrų kvarteto 30 metų jubilie Venezueloje.
Kovo 8 d. pasirašyta bendra formuojamai krašto mokyklai;
Baltipress darbiavimo sutartis tarp Lie padės dalyvauti tarptautiniuo
Petras Mažeiis, pateikia savo jinis koncertas įvyko Šv. Kazi
miero
parapijos
salėje
Los
An
t r u m p a s autobiografijas, apie
tuvos švietimo ir mokslo minis se projektuose; rengs konferen
kurias mūsų skaitytojams jau gelėje. Šiam koncertui vadovavo publikai prašant, buvo padai terijos bei Atviros Lietuvos fon cijas, seminarus, paskaitas. Jau
buvo pranešta ankstesniame garbės komitetas, sudarytas iš nuota dar papildomų dainų.
do. Sutartį dėl bendradarbiavi paskelbtas pirmasis konkursas
parapijos klebono prel. dr. Algir
straipsnyje.
Jubiliejinis koncertas gerai mo į g y v e n d i n a n t projektą „Studentai — mokyklai" — bus
Šio kvarteto koncertus girdėjo do Olšausko, prelato - emeritus pavyko. Pabaigai gėlės, šampa „Švietimas Lietuvos ateičiai" skatinami geriausi sumanymai,
lietuviai gyvenantieji didžiuo Jono Kučingio, gen. Lietuvos nas, dovanos ir konsulo Vytau pasirašė Švietimo ir mokslo mi kaip dar studijų metais studen
siuose Amerikos miestuose, Ka garbės konsulo Vytauto Čeka to Čekanausko žodis. Naujai at nistras Vladislovas Domarkas t a m s pedagogams aktyviau
nadoje, Australijoje ir Lietuvoje. nausko ir administratoriaus Al vykusi Asta Budginienė paskai bei ALF vykdomasis direktorius bendrauti su mokyklomis.
tė Lietuvos elegiją ir Tėvynės Vytas Gruodis.
Kvarteto dviejų kartų išvykos bino Markevičiaus.
ALF Švietimo studijų centras
Vyrų kvarteto jubiliejinio sąjungos pirmininko Vytauto
j Lietuvą yra nepamirštamos.
Sutartis pasirašyta 5 metams, įsikūręs adresu: J. Basanavi
Šiu koncertų motto buvo: „Lie koncerto programa susidėjo iš Landsbergio bei Sąjungos val joje numatytas platus bendra čiaus 5, Vilnius. Smulkesnės in
tuviais esame mes gimę'". Taip septyniolikos dainų. Protarpiais dybos pirmininko Gedimino darbiavimo spektras: vadovėlių formacijos teirautis: apie ALF
buvo vadinamas Los Angeles kvarteto dalyviai žodžiu įnešė Vagnoriaus sveikinimus iš Lie vidurinėms mokykloms ir kitos namus — Ina Marčiulionytė, j
daug sąmojaus ir įvairenybių. tuvos. Buvo dar daugiau sveiki mokomosios bei metodinės lite tel.: (370 2) 223 695; apie Atvi
vyru kvartetas.
Baigiantis koncertui, j sceną nimo telegramų ir laiškų iš ratūros leidybos, pedagogų ren ros Lietuvos fondo ir Švietimo !
Šia proga pateikiame trumpą
ištrauka iš Lietuvos laikraščio: išėjo kvarteto dalyviai su savo įvairiu vietovių.
gimo ir kvalifikacijos kėlimo, ir mokslo ministerijos sutartį '
A d m i n i s t r a t o r i a u s Albino mokytojų iniciatyvos skatinimo švietimo srityje — Eglė Pranc..Svečiuodamiesi Lietuvoje, jie vaikais. Tai Rimtautas Dabšys
kūnienė, tel.: (370 2) 622 410;
surengė nemažai koncertų, pel su sūnumi Tadu. Emanuelis Ja- Markevičiaus pravesta naujo
apie Švietimo studijų centrą —
ne mūsų visuomenes pripažini rašūnas su dviem sūnumis Au žanro koncerto programa suda pianistę Raimondą Apeikytę.
Muzikinė interpretacija ir Virginija Būdienė, tel.: (370 2)
mą. Lietuvos televizijos kame riu ir Romu. Antanas Polikaitis rė kultūringo pobūvio vaizdą ir
ros bei radijo mikrofonai fiksavo su sūnumi Linu. Tačiau ir Bro suteikė žiūrovams iškilmingos choreografija aktoriaus-reži- 621 587.
sieriaus Petro Maželio.
jų meną. kad žiūrovai ir klau nius Seliukas neapsileido. Ne puotos užbaigos jausmą.
Virginija Benetienė
turėdamas
sūnaus,
buvo
su
duk
Apšvietimas aktoriaus-režisiesytojai ilgai galėtu žavėtis
Baigiant dar reikia paminėti
puikiais išeivijos dainininkais. ra Rūta.
nuolatine ilgametę kvarteto riaus Algimanto Žemaitaičio.
Žinoma, koncerto pabaigoje. akompamatorę kompozitore
Koncerto pabaigoje, „paga L E N G V A T O S PALIEGUSIŲ
iš kuriu ne vienas mūsų profeGLOBĖJOMS
vęs" kvarteto pirmininką dr.
Emanuelį Jarašūną, paklau
Kėdainių rajone yra apie 50
siau: „Ar su šiuo jubiliejiniu globėjų, kurios globoja apie 140
koncertu padedate tašką?" Jis vienišų paliegusių žmonių. Glo
atsakė; „Anaiptol!"
bėjos nuperka maisto produktų,
Supratau, kad jie ir toliau sumoka mokesčius, padeda at
linksmins Los Angeles lietu likti sunkesnius namų ruošos
vius, nes čia yra jų ir mūsų darbus. įvykdo įvairiausius už
laikinoji tėvynė.
sakymus.
Toliau vyko Genovaitės PluNemažai vienišų žmonių gy
kienės ir jos padėjėjų paruošti vena atokiau nuo rajono centro,
skanūs pietūs su užkandžiais ir ten nuvažiuoti nepigiai kainuo
Kalifornijos vynu. Visa šio jubi ja. Todėl rajono taryba leido
liejinio koncerto eiga buvo įra Socialinės paramos skyriui ap
šyta į video ir audio juostas.
mokėti už kelionę autobusu
Salėje d J y v a v o arti 400 sve toms geradarėms, kurios globoja
Los Angeles Vyru kvartetas savo sukaktuvinėje šventėje. Scenon susirinkę ir kvarteto narių
čių, kas yra rekordinis skaičius penkis ir daugiau vienišų žmo
vaikni. is k,Tirrs R Dahšys. T Dahsys. A. Pohkaitis. L P->!įkaitis. R Ap.Mk>t«\ R SehukaiLos Angeles lietuvių istorijoje. nių.
te Wroblicky, B. Seliukas, R. Jarasūnas, E. JaraSūnas, A JaraSūnas

Nors Vasario Šešioliktoji se
nokai praėjo, tačiau Venezuelos
spauda tebetęsia Lietuvos
ambasados suruoštos šventės
iliustruotus reportažus. Pres
tižinis žurnalas ,,Gran Clase"
(„Didingoji klasė") šiomis die
nomis paskelbė pranešimą, įdė
damas iš diplomatinio priėmimo
net dvylika spalvotų nuotraukų.
Daugelis ambasadų neišspren
džia mįsles, kokiu būdu maža
palyginti valstybė patraukia
tiek dėmesio. Pati spauda duoda
ir atsakymą: tai ambasada, ku
rioje formalumas yra pakeistas
nuoširdumu. Dienraštis ,,E1
Oriental" rašo, kad Lietuvos
ambasada Venezueloje ..pir
maujančių tarpe užima garbės
vietą, nepaisant, kad šioji amba
sada pradėjo savo veiklą tiktai
prieš ne visai ketverius metus.
Ambasadorius
nepagailėjo
efektyvaus darbo ir jam pavyko
uždavinys paveikti venezueliečius taip, kad jie ne tik turėtų
k a s k a r t daugiau žinių apie
Lietuvą, bet ir ją pamėgtų". Dėl
to daugelis venezueliečių apie
Lietuvą kalba su t a m tikru
familiariškumu. Venezueloje te
bedirbą muzikos ir baleto spe
cialistai yra venezueliečių ger
biami, vertinami ir mėgstami".
Šių metų šventė, kaip visuo
met, buvo įspūdinga. Prasidėjo
vėliavos pakėlimu, kur buvo
perskaityta ambasadoriaus dr.
V. A. Dambravos paruošta dek
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• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavime*
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MISCELLANEOUS
E Lrt K T R O S
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI '
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-77S-3313
KLAUDUUt PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Aukse S. Karte kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
320eV2 We«t 95th Street
Tel. (708) 434-8954
(312) 581-8654
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FOR RENT

> 3 mieg. 6 kamb.
butas su baldais Brighton Pk apyt.
Skambinti: 312-878-7888

HELP WANTED
Reikalinga moteris prižiurau 10

J K 8 CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūiių
apkalimai (siding): medžio, aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
teL 708-969-2858.

mėn. berniuką kasdieną nuo T$J, iki
6 v.v Reikia šiek tiek anglų kalbos.
Skambinti: 70S-442-4479, Riverstde.
Klaust Loretos arba Palty. Kalbėt
angliškai.

r-s

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI
DRAUGE
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 psl
$20.00
MALDYNĖLIS. Maldaknyge jaunimui. 167 psl.
$7.50
ATEIK, ŠVENTOJI DVASIA. Katalikų tikybos pra
timai. Ses. O. Mikailaite. 56 psl
$4.0Q_
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. 37' x 27"
$10.0Q~
VLADAS JAKUBĖNAS. I ir II d. Straipsniai ir re
cenzijos. Loreta Vendauskienė. Abu po.
$15.00
ATEITININKŲ KORPORACIJA KĘSTUTIS. Atsi
minimai. Kazimieras Pabedinskas. 127 psl.
$6.00
NUO DUSIOS IKI TIBERIO. I, II, III t. Atsiminimai.
Ladas Tulaba
Visi tomai po
$5.00
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 403 psl.
$17.00
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas
Vailionis. 176 psl
$6.00
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmo pas. lietuvių kong
reso įspūdžiai. Leonardas šimutis. 177 psl.
minkitais virs.
$8.00
kietais viri.
$12.00
MANO TĖVYNĖ. Vidūnas. 79 psl
$4.00
ABĖCĖLĖ. Dang. Stonciūte-Kuoliene. 55 psl. .
$5.00
KALBĖKIME LIETUVIŠKAI. N. Mackevičiene. 88
psl
$5.00
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874 - 1910.
Vacį. Biržiška. Red. St. Vasketiene. 280 psl.
$15.00
LAIKO PAGRĖBSTAI. Atsiminimai. Vladas
Kulbokas. 336 psl
$8.00
SENDŲ GIMINĖS ISTORUA. Ant. Senda. 368
psl
$10.00
LIETUVOS DIPLOMATUOS PARAŠTĖJE. Atsi
minimai. Vaclovas Sidzikauskas. 351 psl.
$10.00
ŽIEMOS ERŠKĖTIS. Premijuoti eilėraščiai. Juli
ja Švabaite. 86 psl
$3.00
MANO KRYŽIAUS KEUŲ ODISĖJA. Atsiminimai.
Povilas Šilas. 319 psl
$8.00
Psrteba. Užsakant knygas pastų, pinigų nesiųsti. Su
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos
kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale
tax 8.75% nuo knygos kainos.

STASYS B^IIUS
Audio kasete ir CD
Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symfoninis
orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras KuCiūnas
Audio kasetė -10tfoLSu persiuntimu 12 doL
CD -15 doi. Su persiuntimu 17 doL
Gaunamos DRAUGE 454* W. 63rd St Chteago, IL 80629

padaryti pilna gimnazija, kas ir daugiaaukščių rajone, yra pa
įvyko 1925 m. Direktoriumi bu skirtas s k l y p a s naujai bažny
vo
pakviestas Melchioras Rač čiai, pastatytas ir vyskupo Vai
kuriame
yra
tik
kelios
išeivių
Retai spaudoje skaitome apie
Mažeikius, nors mažeikiečių už pavardės. Gaila, nes užsienyje kauskas. Lyg ir gaila, kad mo čiaus p a š v e n t i n t a s kryžius.
Vietinių gyventojų nuomone,
sienyje yra nemažas būrys. Tur gyvena didelis būrys mažeikie kykla nepasiliko S. D a u k a n t o
būt žemaitiškas būdas prie to čių kultūros veikėjų, mokslo vardo, kurio paminklą g a m t o s vieta esanti n e t i n k a m a bažny
žmonių, medicinos daktarų, mo ir istorijos pažinimo grupės lan čiai, nes y r a prie didelio judė
prisideda.
kydavo Papilėje.
jimo kelio i Tirkšlius, netoli
Nors ir nejudrūs esam, bet dar kytojų.
Dabartinė pirmoji vidurinė M. turgus.
Mažeikiečiai, skaitę m a n o
sugebėjome nors d i e n r a š t į
Račkausko
mokykla siekia gim
Senosios k a p i n ė s seniai užda
„Draugas" treti metai užsakyti straipsnį „Drauge" 1989 m. spa
nazijos
statuso,
tą
žinutę
radau
rytos.
Jose y r a gražių pamink
savo buvusiai gimnazijai, dabar lio 24 dieną, prisimena apie mū
pedagoginiame
žurnale
„Dialo
lų,
kapinės
gyvųjų gražiai, pa
vadinamai M. Račkausko var sų buvusios gimnazijos iškil
gas",
ir
brolis
rašė,
kad
a
n
ū
k
ė
garbiai
prižiūrimos.
Prieš ka
mingą
70-ties
metų
minėjimą.
du. Prie prenumeratos prisidėjo:
J. Baužys, A. Buivydienė, S. Je- Tad kaip čia atsitiko, kad po ruošiasi egzaminams į gimna pines, kitoje kelio pusėje, yra pa
statyta didžiulė sporto aikštė.
lionienė, I. Galinienė, V. F. penkerių metų vėl švenčiama zijąKalbant apie Mažeikius, no Gyventojai buvo labai pasipik
Kaunai, K. Kubilienė, A. Pau- 70-ties metų sukaktis?
žuolis, S. Vaišvilienė.
Gerai, kad turim Juozo Bau riu priminti dar kelis dalykus, tinę, kad mirusiųjų ramybę
Žinutė anksčiau b u v o duota žio duotą kopiją apie Mažeikių gal įdomius buvusiem mažeikie trukdo rėkliai sporto aikštėje,
apie žurnaliuko „Eglutė" (Vla gimnazijos pradžią. Straipsnis čiams. Mažeikių miestas yra pa bet tai buvo k o m u n i s t ų metai.
do Juknevičiaus mirties proga) pavadintas: „Mažeikių aukš didėjęs kone dešimt kartų per Buvęs Mažeikių milijonierius
užsakymą t a i pačiai mokyklai, tesniosios (gimnazijos) kroni tuos daugiau kaip 5 0 metų. Marcinkevičius turėjo suorga
tikėjomės, kad pirmų klasių ka", rašyta mokytojo A. Virkė- Mieste yra tik viena bažnyčia. nizavęs labai gerą futbolo (soc(skyrių) vaikai ten r a s įdomios čio „Švietimo darbas" 1925 m. Senosios — medinės bažnyčios cer) grupę, supirko uniformas,
vietoje prieš kelerius m e t u s pa nupirkęs 1 milijono vertės auto
Nr. 1.
medžiagos.
statė
kryžių, kelis suolus, jei kas busą, žadėjęs tą sporto aikštę
Straipsnyje
rašoma,
kad
Ma
Neseniai į rankas pateko
nori
pasėdėti,
pasimelsti. Ap padaryti vakarietiška, bet vis
žeikiuose
y
r
a
valstybinė
6
kla
lankstinukas, paruoštas 70-ties
m e t ų pirmosios Mažeikių vidu s i ų progimnazija su 277 moki link — apstatyta daugiaaukš kas lyg aptilo, naftos krane
rinės mokyklos proga, kur ra niais. Grįžtant į praeitį, rašoma, čiais namais. Kaimynystėje įsi liams „išdžiūvus".
Mažeikių miestui naujos kapi
šoma, kad gimnazija buvo įkur kad 1919 m. rugsėjo 1 d. mokyk kūręs darželis „Bitutė", kuria
ta 1925 m. Merkelio Račkausko los direktoriumi paskirtas Pet m e yra trys Montessori klasės.
Mūsų mylima koplytėlė prie
ir ji iki 1949 m. vadinosi Sima- ras Bimba, mokykla pavadinta
no Daukanto vardu. Gimnazija S i m a n o Daukanto vardu. Pir gimnazijos, žinoma, seniai nu
per tą laiką išleido 2 2 laidas. m a i s mokslo metais buvo įsteig griauta. Buvusioje turgavietėje
Lankstinuke duotas direktorių t o s tik dvi pirmosios klasės. P o — parkelis. Pats Mažeikių mies
Šie lietuvių liaudies dainos žo
sąrašas ir trumputis sąrašas kelerių m e t ų vietos veikėjai, tas yra visai priartėjęs prie Ven
džiai, prisiminė man rašant apie
„Jie mokėsi mūsų gimnazijoje", pradėję rūpintis progimnaziją tos. Čia, vadinamame naujajame
N e w Yorke ir jo apylinkėse gir
dimą s e k m a d i e n i n ę lietuviško
radijo „ L a i s v ė s žiburys" laidą,
kurios i š t v e r m i n g a s vadovas
yra R o m a s Kezys. „Laisvės ži
burys" s a v o šviesą pradėjęs
skleisti 1966 m. kovo 2 0 d., šiais
metais švenčia 30 metų sėkmin
go g y v a v i m o sukaktį.
S. Martinaitytė
Radijo laida, nedrąsiai ir s u
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J.Geniušas,
Jūratė
nemažai
abejonių pradėta, i š
Dirigentas
„ ž i b u r ė l i o " išaugo į š v i e s ų
40-sis sezonas
„Žiburį", o. ir dideliu „Lik
toriumi" tapo. Pradžioje „Lais
BANAIČIO
vės žiburio" (toliau — L.ž.)
opera
laidos buvo vienos valandos: pir
moji valandos pusė — lietuviš
kai, o antroji — a n g l i š k a i .
Vėliau, atsiradus s u n k u m ų su
pranešėjais a n g l ų kalba, laida
V.
Noreika,
19% m. balandžio 20 d., 7:30 vai. vakaro
G. Žilys,
tapo tik lietuviška.
Kastytis
Rėžis ierius
ir
Per tuos 3 0 m e t ų , „L.ž."
klausytojai girdėjo apie 1,500
balandžio 21 d., 3:00 vai. po pietų
radijo laidų, per kurias buvo
MORTON AUDITORIJA
perteikta įvairi informacija iš
2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL
lietuviškos veiklos, įvairūs
politiniai pranešimai, pokalbiai
s u įvairių profesijų žmonėmis
Bilietai gaunami SEKLYČIOJE
bei politikais, a t v y k u s i a i s iš
2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
Lietuvos, skambėjo lietuviška
muzika ir daina.
M.
Momkienė,
). Malinauskaitė,
Parteryje — $35 ir $25, balkone $30, $20, $15
Šiuo metu „L.ž." apsiriboja tik
Rūtelė
Dailininkė
Spektaklio dieną — prie įėjimo į salę.
pusės valandos trukme. Joje
glaustai perduodamos žinios iš
v i e t i n ė s lietuviškos veiklos ir
Paštu bilietai užsakomi siunčiant čekį šiuo adresu:
vėliausia politinė apžvalga iš
Lithuanian Opera Company
Lietuvos.
7013 S. Califomia Ave.
Chicago, IL 60629

KAS NAUJO MAŽEIKIUOSE?

nės yra paskirtos dar kokie trys
kilometrai už Tirkšlių, labai
smėlėtoje vietoje, todėl s u n k u
prižiūrėti augalus, o dar sun
k i a u žmonėms jas pasiekti dėl
nuotolio ir didelių autobuso
kainų.
Baigiant rašyti šį rašinį, atė
jo savaitraštis „Tėviškės žibu
riai" (1996.02.06), kur radau
straipsnį apie Mažeikių gimna
ziją, pavadintą „ N i e k a s neno
rėjo Žydo vaidmens" (prisime
n a n t jaunas dienas Mažeikiuo
se), rašo Yehoshua Trigor (tik
ra pavardė Avsėjus Trigubovas).
J i s įdomiai rašo apie m ū s ų —
prieškarinės gimnazijos moky
tojus, mokinius. Tame pat sa
vaitraštyje (1996.02.13) „Vasa
rio 16-tos iškilmės Mažeikiuo
se" aprašo jų minėjimą su var
dais, pavardėmis, įvykiais. Ti
kiu Trigubovas, naudodamasis
gera atmintimi, ar gerais užra
š a i s , parašys d a u g i a u a p i e
prieškarinę gimnaziją, į v y k i u s
joje ir bendrai apie Mažeikius.
Stasė Vaišvilienė

Kviečiame visus ir iš visur į lietuviškosios
kūrybos šventę!

A. Stempužienė,
Motina

Veiklus „L.ž." vadovas Ro
mas Kezys neapsiribojo t i k ra
diju. Jis kiekvienais m e t a i s su
ruošdavo daugumoje aukšto me
ninio lygio renginius, kuriuos
lietuviai, o buvo ir svetimtau
čių, gausiai lankė. O t ų renginių
per trisdešimt m e t ų buvo su
ruošta net 53! K a s g a l ė t ų pa
miršti Čikagos lietuvių operos
atliktą J. Karnavičiaus operą
„Gražina", Metropolitan operos
dainininkės Lilijos Šukytės kon
certą, Clevelando tautinių šokių
ansamblį „Grandinėlė", „Čiur
lionio" ansamblio koncertus,
pirmuosius atvykusius iš atgims
tančios Lietuvos — V i l n i a u s
universiteto folklorinį ansamb
lį „Ratilio" ir daugelį kitų.

V. Momkus.
Tėvas

B. Sodaitytė,
Motina

M. Motekaitis,
Akompaniatorius

G. Maciulevičius
Tėvas

No One Offers You
More of Eastern Europe!
Over the past few yearv LOT Polrih Airlines has
establtsned the most comprehemive nenvork of
destmations in Eastem Europe, with Warsaw as the
strategtc hub. The netvvork n convenierrtly linked
with LOT's transatlantic route, grving passengers
from New York, Newark and Chicago easy access

to Rtga, Tallinn, Moscow. St. Petersburg, Kiev,Lvov,
Minsk ardyiLMIUS/vLlTHUAMIA
',
Take advantage of LOT's low fares, the luxury of
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the comfort of the new tntemational terminai at Warsaw
Okecie Airpoit. Make your reservations today!

Information, reservatiom and tkrket sales at the offtces of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.

1

New York 212-M4-1074.
Chicago 3 U 2J* 3 3 M
los Angeles. 21JM4-S1S1.

Montreal. P.Q.: $1*444-2*74
Toronto. Ont 416-234-4242.
ToM-free. MO.223-0S93.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

A.tA.
ELENAI PALILIŪNIENEI
m i r u s , d u k r a i ŽIVILEI Š I M A I T I E N E I , sūnui ALGIR
D U I s u š e i m a , a n ū k e i D I A N A I V A Š K E L I E N E I , jos
vyrui

DARIUI

ir v i s i e m s k i t i e m s

giminaičiams

r e i š k i a m e širdingą užuojautą.
Rejerių

šeima

Ilgamečiui draugui

A.tA.
PETRUI PUTRIUI

„L.ž.", švęsdamas savo 3 0 ties
metų sukaktį, žada gerokai „pa
triukšmauti" ir šauniai t ą įvyki
atžymėti.

m i r u s , g i l i a i u ž j a u č i u T a v e , m i e l a J A D V Y G A , taipo
gi d u k r a s — R E G I N Ą , I R E N Ą ir j ų v y r u s - D O N A T Ą
ir B I L L .

Yra pakviestas ir rudenį, į
JAV atvyks iš Lietuvos Vil
niaus tautinio meno ansamblis
„Lietuva", ir lapkričio 9 d. N e w
Yorko meno šventovėje, Lincolno centre, Alice Tally salėje, tu
rinčioje 1,300 sėdimų vietų, at
liks koncertą.

Omaha, NE

Sveikinant „Laisvės žiburį" ir
jo nenuilstamą vedėją Romą
Kezį, tenka palinkėti s ė k m ė s
ateičiai ir skaisčiai dar ilgai il
gai žibėti.

P. Palys

Šių metų sausio mėn. 24 d. Santa Monica mieste mire žurnalis
tas, kultūros veikėjas, aktyvus lietuvių bendruomenes narys
Vytautas Plukas, daug pasidarbavęs renkant ir siunčiant dideles
mokslines reikšmės knygas ir literatūra Lietuvos bibliotekoms ir
universitetams.
Velionio šeimos pageidavimu dalis aukų, surinktų pagerbiant
velioni Pluka, buvo perduotos Lietuvos Dukterų draugijos labdaros
darbų parėmimui. Šios lėšos bus pasiųstos sušelpti Kupiškio krašto,
iš kur velionis buvo kilęs, vargstančias seimas ir našlaičių namus.
Dėkojame visiems aukotojams, taip gražiai įprasminusiems velionio
Vytauto Pluko atminimą.
Aukotojai:

A. Gaižiūnienė,
Rūtelė

Gyveno Worcester, MA.
Mirė 1996 m. kovo 23 d., 3 vai. ryto, sulaukęs 81 metų.
Gimė Worcester, MA.
Nuliūdę liko: du broliai su šeimomis, gimines Lietuvoje
ir Tėvai Marijonai.
Velionis Vincentas keletą metų buvo „"Draugo" adminis
tratorius, „Laivo" redaktorius, „Draugo" statybos fondo
iždininkas. Klebono pareigas ėjo Sv. Jurgio, Niagara Falls.
N.Y., Švč. M. Marijos, Plano, IL ir Šv. Kazimiero, VVorcester.
MA parapijose. Taip pat kurį laiką buvo Marianapolio namų
viršininkas.
Velionis buvo pašarvotas kovo 25 d. Šv. Kazimiero baž
nyčioje, Worce8ter, MA.
Laidotuvės įvyks Chicagoje, kovo 28 d., ketvirtadienį. Iš
Petkus Marquette laidojimo namų, 2533 W. 71 St., kur velio
nis bus pašarvotas nuo 8 v.r. iki 10 v.r., bus nulydėtas į Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią. Ten bus aukojamos
10:30 v.r. gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Tėvų
Marijonu sklype.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
nės.

Velionio Vytauto Pluko atminimui

R. Šokas,
Chormeisteris

A.tA.
Kun. VINCENTAS
PARULIS, MIC

Nuliūdę broliai t u šeimomis, Tėvai Marijonai ir gimi

„OI ŽIBA ŽIBURĖLIS,
KAIP AUKSO LIKTORĖLIS..."

JŪRATĖ IR KASTYTIS

DRAUGAS, t r e č i a d i e n i s , 1996 m. kovo mėn. 27 d.

$100 šv. Kazimiero lituanistinė mokykla.
$90 Ingrida ir Julius (odeliai, Vitalis ir Dana Lembertai, S. ir
Pr. Pakalniškiai, Kazimiera Rubackis, Elena VVarren, A. ir K.
Rervydai. M. Lembertiene, Dalile ir Antanas Polikaičiai; $30 Aldona
Adomėnas, Gražina Herzog;
$25 M. Jarašiūniene. Peter šlapelis;
$20 E. StocTcus, G. ir J. Raibiai, V ir V. Zeleniai. 1. Oksas,
Salome|a ir Kazys šakiai;
$10 Nelė Mockuviene, Valerija Kaminskienė, V. Fledžinskas,
Stasė Gricienė;
$5 Jonas Mažulis.
Iš viso: $755.
Didžiulis ir nuoširdus ačhi visiems.
Lietuvos Dukterų draugija. Los Angeles skyrius

k
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Buvusiam Lietuvių Operos dirigentui

A.tA.
Maestro VYTAUTUI MARIJOSlUI
mirus, jo dukroms - Seselei IGNEI, ELONAI VAISNIENEI su seimą ir sūnui MARIJUI su seimą gilią
užuojautą reiškia
Lietuvių Opera

Danielius

Martinkus

AUKOS UETUVOS PARTIZANŲ
GLOBOS FONDUI
Užsienio lietuviai, suprasdami sunkią buvusių Lietuvos parti
zanų padėtį, aukojo per LPG fondą:
$ 4 6 0 Beverty Shores Lithuanian-American klubas.
$ • 4 5 Balio Brasausko iniciatyva surinkta Baltimorėje.
$ 5 5 5 A.a. Prano Sidzikausko atminimui.
$ 2 0 0 John Bučinskas, Union Pier Lietuvių draugija
$ 1 5 0 Juozas Račius.
$100: L. Baltrėnas, Genė Čyvienė, Antanas ir Emilija
Paužuoliai. Jane ir Vytautas Peseckai. Vincas ir Teresė Urbaičiai,
dr. Jonas Zmuidzinas.
$67 St. Petersburg, FL Lietuvių klubo pietų metu
$60 Z. Mickevičienė.
$50: A. Avižienis, Elena Buriienė, Antanas Dundzila, Vytas
ir Elena Dūlys, Lithuanian Language & Culture Club (Kathy Coard),
Gediminas Dragūnas, American-Lithuanian Senior Club of
Battimore. Ant. ir Valerija Girniai. Juozas Kirstukas. John & Shirley
Lockwich, Viktoras Mikušauskas. A. ir D Polikaičiai. Ričardas ir
Živilė Reikenis. Gražutė Sirutis, John ir Aldona Venckus, Egidijus
ir Roma Žilioniai, Stasys Jakubauskas.
$ 3 0 : Vytautas ir Ona Gutauskai. Laima Jarašunas, Mitkai,
A. Prapuolenis, Aldona Venckunas.
$ 2 $ : L. ir A. Batikai, Lina Brazis. J. ir A. Dagiai. Gediminas
ir Virtis Jatuliai, D. Kavaliūnas. D Liutermozienė, Algirdas Pivaronas, Casimir Pugevičius, Juozas ir Aldona sutarčiai, D. ir V.
Zakarai, Mr. ir Mrs. L. Venskai.
$ 2 0 : Aldona Adomėnas, Bronė Buika, V. Cerniai. R Damb
rauskas, J. Daugvila. Jonas Gužauskas. L. Kasakaitis. M
Kavaliūnas, Aurelija ir Kęstutis Kriaučeliūnai. Vytautas ir Irena
Linartai. I. ir K. Miecevičiai, Stasė Prelgauskienė, Šimkienė. J
Skomantas, Algirdas ir Eva Skudzinskai. Bronė V e n . :ienė. E.
Trasdienė
$ 1 5 : K. Gudauskas, Jonas ir Kristina Ignatavičiai. Elena Ma
jauskienė. J Rubšėnienė. Ona Sumantas.
$ 1 0 : Vera Andrašūnas, Vladas Armalis. Gintaras Buivys. E
Dambrytė. Henry Gaidys. Juozas ir Jadvyga Gramai. Juozas Patlaba, Virgis Lukas. Vytas Mildažis, Vytautas Mažeika. Medzmskas.
J. Radvenienė. J Račius. A. ir I. Rimavičiai, Kazys Sekmakas,
R. ir V. Vaitkai, S Viskantienė, Guntis Vaitkus
$ 5 : D. Jakimavičienė. E Mikalionienė. T. Mišauskienė
L.P.G. Fondo komiteto* dėkoja visiems aukotojams Visos
aukos nurašomos nuo Fed. mokesčių, čekiai rašomi: L P G . F u n d ,
siunčiami 2711 W. 71 St., C h i c a g o , I L 60629. arba L.P.O.
Fund, Acct. No. 663777 Standard Fedoral Bank, 4152 Arenor A v a . , CMcaoo, IL 60632-1 $60.

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. kovo men. 27 d.

Beverly Shores Šv. Onos
bažnyčioje šį sekmadienį. Ver
bų šventėje, 12 vai., šv. Mišias
aukos kun. Antanas Saulaitis,
SJ. Vargonais gros muz. Vytau
tas Gutauskas. Apylinkės lietu
viai kviečiami Mišiose daly
„Grandis" — Čikagos lietu
vauti.
vių jaunimo tautinis ansamblis
Velykė primargino margu
įtemptai ruošiasi balandžio 27
d. Lietuvių centre, Lemonte, čių, Jaunimo centro moterų
vyksiančiam metiniam ansamb klubo narės privirė ir prikepė
lio koncertui-pokyliui. Čia at visokiausių skanumynų — tad
vykusi visuomene turės progą prašo visus nepasididžiuoti ir at
pamatyti jaunimo šios žiemos vykti kovo 31 d., tuoj po 10:15
darbo pastangų vaisius. Pro vai. r. šv. Mišių Jėzuitų koply
gramoje pasirodys vaikučių, stu čioje, į Jaunimo centro kavinę,
dentų ir kitos „Grandies" gru kur bus galima pasivaišinti ve
pės. Svečių lauks ir puiki karš lykiniais (o gal priešvelykit a vakarienė, pasilinksmini- niais?) pusryčiais.
mas-šokiai bei malonus pabend
ravimas su mūsų šauniuoju
Zarasiškių klubo Čikagoje
jaunimu. Visi kviečiami pasi
metinis narių susirinkimas bus
žymėti šį renginį savo kalendo
kovo 26 d., antradienį, 1 vai.
riuose ir ruoštis jame dalyvauti.
popiet, Šaulių salėje, 2417 W.
Kun. L e o n a r d a s J a g m i n a s , 43rd St., Chicago. Visi nariai
SJ, r; Kauno praves rekolekci prašomi dalyvauti. Reikės iš
jas Jėzuitų koplyčioje šį ketvir rinkti valdybą ir aptarti to
tadienį, penktadienj ir šešta limesnę veiklą, o po to —
dienį — kovo 28-30 d. Buvęs pasivaišinti.
Kauno kunigų seminarijos Šv.
x George P. Dereška, CleRašto profesorius ir vicerektorius, dabar jėzuitų naujokyno veland OH, kas mėnesį siunčia
magistras, aukos šv. Mišias kas $10 Lietuvos našlaičių paramai.
vakarą 6:30 vai. Po Mišių — re Dėkojame aukotojams! „Lietu
kolekcijų pamokslas ir išpažin vos Našlaičių globos" komi
tys. Rekolekcijos baigiasi Verbų tetas, 2711 W. 71 St., Chicago,
sekmadienį 10 vai. r. Mišiomis IL 60629.
ir pusryčiais Jaunimo centre.
(sk)

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
P r a š o m e a t k r e i p t i dėmesį:
kun. Vinco P a r u l i o , MIC.
mirusio kovo 23 d. Worcester,
MA, kūnas atvežamas į Čikagą
šiandien, trečiadienį, kovo 27 d.
vakare (savaitės diena buvo
tiksliai skelbta, bet mėnesio
diena klaidinga;, pašarvotas
ketvirtadienį, kovo 28 d., tarp 8
ir 10 vai. r. Petkaus ir jo sūnaus
laidojimo koplyčioje. 2533 W. 71
st. 10:30 iš koplyčios bus atlydė
tas į Svč. M Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią 28 d., ketvir
tadienį, o po šv. Mišių palaido
tas Šv. Kazimiero kapinėse.
Dr. J o n a s ir R a m u n e Rač
k a u s k a i maloniai sutiko paglo
boti pora Kauno Muzikinio teat
ro menininkų, atvykstančių tal
kinti „Jūratės ir Kastyčio"
pastatymuose, balandžio 20-21
d. Dr. Jonas Račkauskas yra
Chicago State universiteto pro
fesorius, o taip pat Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro bei Pe
dagoginio instituto Jaunimo
centre direktorius. Ramunė
Račkauskiene dirba Čikagos
miesto mokyklų sistemoje. Ma
lonu, kad šiais metais Ramunė
taip pat papildė ir Lietuvių ope
ros choro damininkių eiles.
Autobusas į Lietuvių fondo
metini narių suvažiavimą,
įvykstanti šeštadieni, kovo 30
diena Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. keleivius nuo Brighton Parko bažnyčios paims 7:45
vai. ryte. o nuo Marųuette Parko
bažnyčios 8 vai. r. Lietuvių fon
das kviečia, kam patogiau, pasi
naudoti autobusu ;r dalyvauti
LF suvažiavime.
Pasaulio lietuvių centras
Lemonte ruošia cepelinų pietus
kovo 31 d.. 12 vai. centro didžio
joje salėje. PLC renginių komi
tetas kviečia atvykti ir pasivai
šinti.

Tradicinis Velykų stalas
Pasaulio lietuvių centre ruo
šiamas balandžio 14 d.. 12 vai.
centro didžiojoje salėje. Stalus ar
pavienes vietas galite užsisaky
ti pas Aldoną Palekienę 708448-7436 ar pas Nijolę Stelmokienę tel. 708-257-6846.
Rašyt. Nijolė Jankutė-Užubalienė mielai pasižadėjo paglo
boti viena viešnią, atvykstančią
iš Kauno Muzikinio teatro įsi
jungti į K V Banaičio operos
..Jūratė ir Kastytis" pasta
tymus. Operos spektakliai vyks
balandžio 20-21 d. Cicero mies
te. Morton aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje.

Stase Jagminiene "kairėje; su Jadvyga PenčyHene gamina virtinukus. kūnuos
ypač mėgsta Pasaulio lietuvių centro Lemonte lankytojai. Savanorišku dar
bu telkiamos iešos, kurios padeda PLC išsilaikyti.

x T r a v r l C e n t r e , Ltd. siūio skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
resę L e s n i a u s k i e n ę , tel. 847526-0773.
{aki

x Delikatesų parduotuvė
NIDA, 2617 W. 71 St., Chica
go, tel. 312-476-7675 siūlo jūsų
velykiniam stalui šiuos mėsos
gaminius: rūkytos ir šviežios
kiaulienos vyniotinius. ver
šienos, antienos ir viščiuko
vyniotinius; zrazus; kiaulieną
Advokatas
kimštą grybukais; viščiuką su
GINTARAS P. ČEPĖNAS slyva ir kt. Iš saldumynų siūlo
MV> S. Puiatki Rd., Chicago, II 60629 me: bobas, ežiukus, beržo šakas,
('-! bl. i šiaure nuo Baizeko muziejus)
aguoninius mozūrus, paską,
Tel. 312-582-4500
14325 S Bei! Rd., Lockport, IL 60441 s p a n g u o l i n i u s v y n i o t i n i u s ,
napoleonus. vaisinius ir riešu
Tel. 708-301-4866
tinius tortus, vaisinius ir varškiValandos pagal susitarimą
nius pyragus, įvairius sau
sainiu- ir kt. Savaitę prieš Vely
Advokatas Jonas Gibaitts
kas dirbame 8 v.r. - 5 v. p.p., o
6247 S. Kedzie Avenue
Didįjį Šeštadieny — iki 4 v.
C-icago, IL 60629
p.p. Visiems linkime linksmų
Tel. (1-312) 776-8700
šv Velykų.
Darbo vai nuo 9 iki 7 va>. vak
(sk)
ŠeMad 9 v.r iki 1 vai d
x Kaip ir kiekvieno mėne
s i o paskutini sekmadienį,
ADVOKATAS
k o v o 31 d. Baltia Express at
Vytenis Lietuvninkas
4536 VV. 63th Stre«t
stovas priiminės siuntinius j
Chicago, IL 60629
Lietuva Lemonto lietuvių cent
(Skersai gatves nuo ,,Draugo")
re nuo 9 vai. ryto. Daugiau
Tel. 312-284-0100
sužinosite paskambinę nemo
Kasdien 9 - 6 vai vak
kamu tel. 1-800-SPARNAI ar
^^tadieniais ir vakarais
ba
1-800-772-7624.
pagal susitarimą
(sk)

x Patricia B. Illingworth,
New Haven CT, atsiuntė $50 su
pažadu prisiųsti daugiau pinigų
greitu laiku, ir nori globoti
vieną našlaitį Lietuvoje. Naš
laičio vardu dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas.
(sk)
x Pavasaris jau čia, ir Vely
kos čia pat! Nedelskit iš anksto
užsakyti maisto Velykų stalui iš
Talman Deli. Skambinkite 312434-9766 arba užeikite į 2624
W. 69 gatvę. Talman paruošia
įvairių rūšių silkių, prikemša
lydekas ir šviežias dešras,
sumaišo įvairias mišraines.
Pasiūlome ir rūkyto ungurio ir
upėtakio. Nevarkit kepdami
tortus, ežiukus, ąsočius ir beržo
šakas.
(sk)

ZVMG2DUT£
Įsteigto*

Redaguoja J. PIMUS.

Msrttiagi

Lietuvių Mokytojų Sąjumgo* Chicago* ifcyrtam

Cth Place. Chicago, IL (0829

GALVOSŪKIO NR. 110
ATSAKYMAI

ATSIBUSKI SNAIGE

1. Biržiečiai, neskaitant ūki
ninkų, vienos paros metu paga
mina 12 tonų alaus ir kasdien
išgeria 3,000 litrų („Valstiečių
laikraštis"). 2. Kalakutas iš pie
tinės Meksikos pasiekė Ispaniją
1519 metais, o Angliją — 1541
metais (E. Brit. 22-398, Chicago,
1968; L.E. 10-272, Boston,
1957). 3. Kai diktatorius
Stalinas okupavo Lietuvą 1940
m. birželio mėn. 15 d., Algirdas
Brazauskas buvo 8 metų am
žiaus. 4. Šv. Rašte apie riešutus
prasitariama tik du kartus: 1
Moz 43:11 ir Saliamono Giesmių
Giesmėje 6:11. 5. Diktatoriaus
Tito tikroji pavardė buvo Josif
Brozovič arba Broz (The 1993
Almanac, p. 715, Boston, 1993).

Atsibuski, snaige,
Iš žiemos miegų
Ir parneški žemėn
Saulės spindulių.
Pasiverski vėlei
Virpančiu lašu,
Nusileiski žemėn.
Mielu lietučiu.
Vai pabuski, snaige,
Jau gana sapnų,
Grįžta jau varnėnai
Iš šiltų kraštų.
Danutė Lipčiūtė-Augienė
GYVYBĖS ŽVAKĖ
Žiloje senovėje, vienas Sakso
nijos karalius turėjo vykti į
tolimesnę savo valstybės dalį
malšinti (užbaigti) sukilimą.
Kai maištas (sukilimas) buvo
numalšintas ir sukilėliai nuga
lėti, karalius pastatė žvakę pi
lies duryse, kur jis buvo įsi
rengęs laikiną būstinę. Jis už
degė žvakę ir pranešė, kad visų
tų sukilėlių, kurie atsisakys
maišto, kurie duos ištikimybės
priesaiką, kol dar žvakė tebe
degs, bus... pasigailėta. Atleidi
mui laikas tebuvo paskirtas —
kol sudegs žvakė.
Žmonės savo nusidėjimais
dažnai yra maistininkai prieš
mūsų Kūrėją. Čia reikia prisi
minti svarbią tiesą, kad atlei
dimo tegalime susilaukti i i mū
sų Dangiškojo Valdovo tik kol
dar degs mūsų gyvybės žvakė.
Kai ji užges, gausime tai, ko bū
sime nusipelnę.
Gavėnia geriausias laikas su
simąstyti ir pakeisti gyvenimo
kryptį, jei ji buvo netokia, kokią
yra nurodęs dar žemėje gyven
damas Kristus.
Pagal K. J . Prunskį
Redaktorius

x Lietuvos Dukterų draugi
jos būstinėje, 2735 W. 71 St.,
tel. 312-925-3211, nuo balandžio
1 d. bus budima nuo pirmadie
LAIKRAŠTĖLIS
nio iki šeštadienio imtinai (10 2 v. p.p.).
Kai aš ateinu į laikraštėlio bū
• (sk) relį, aš atsisėdu su savo drau
gais. Mes kalbamės, kol Mirga
x Už a.a. Vytautą Striką
V a l a i t i e n ė mums ką nors
bus atnašaujamos šv. Mišios
užduoda. Dažniausiai mes rašo
sekmadienį, kovo 31 d. 10 vai.
me, kaip dabar, bet kartais pie
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje,
šiame. Sis užsiėmimas kartais
Chicagoje. Šeima prašo arti
gali būti nuobodus, bet aš pa
muosius ir draugus pasimelsti
kenčiu. Visiems dirbantiems
už jo sielą.
prie laikraštėlio ne visada pa
(sk)
tinka, bet stovyklos pabaigoje
x TRANSPAK
praneša: įdomu, kai žiūrėdami į laikraš
„Antroji M. Mažvydo knyga tėlį randame savo darbus, kaip
, Giesmė Šv. Ambraziejaus ' šį straipsnį. Tada mes jaučiamės
(1549) yra vienas pirmųjų muzi maloniai.
kinio pobūdžio leidinių Lietu
A r a s Šaulys, 5 būrelis
voje". Pinigai, siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą.
CHORELIS
Maisto siuntiniai. TRANS
Pirmąją stovyklos savaitę mes
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
kasdien dainuodavome su Živile
IL, tel. 312436-7772.
Vaitkienė. Mes dainuodavome
(sk) dviem balsais, nes mes mėgsta
x Clevelando Maldos būre me dainuoti. Mes dainavome
lis, per A. Petukauskienę, kas per talentų vakarą tris dainas:
mėnesį siunčia $20 savo globo „Susikalbėjo", „Naujienos" ir
jamo našlaičio Lietuvoje para „Ratilio".,.Ratilio" yra keistes
mai. Dr. Daina Variakojis, nė daina. Mes gerai dainavome,
Chicago, IL atsiuntė $30 Lietu mums buvo lengva.
vos našlaičiams. DėkojamevLie- Diana Leparskaitė, 11 būrelis
tuvos Našlaičių globos komi
tetas".
AUDIMAS
(sk)
Živilė Vaitkienė mus moko
x Juozas Bacevičius patar austi. Su kiekviena pamoka
nauja įsigyjant vairavimo reikia gerai susipažinti. Jei
t e i s e s . S k a m b i n k i t e : 708- nežinai, kur pradėti ir užbaigti,
403-7334.
būna blogai. Reikia žiūrėti, kur
(sk) įkišti siūlus arba kai viskas
x TRANSPAK įstaiga LE susipainioja. Jei padarome klai
MONTE veikia savaitgaliais: dą, Živilė nerimauja. Ji kas nak
penkto. 3 v. p.p. - 7 v.v.; šeštd. tį mūsų klaidas taiso. Kitą die
ir sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. ną mūsų audimas magiškai vėl
Transpak tel. Lemonte: 708- normalus. Bet greitai vėl susi
painioja, tada reikia vėl laukti
257-0497.
(sk) pagalbos, bet tuoj ir pamoka

GALVOSŪKIS NR. 126
Kodėl žuvis yra simbolis
krikščionybės? Pasinaudoję re
ligine medžiaga, pamėginkite į
šį klausimą atsakyti.
(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 127
Lietuvos sostinės Vilniaus gražiosios bažnyčios.
Pieš* Natahja Mackeviei&tė
baigiasi. Lauktame kitos dienos.
Ačiū, ponia Živile!
Laura Rukšėnaitė, 11 būrelis
Visi JAS 95 metų stovyklos
stovyklautojai Dainavoje.
(„Keliaujame per pasaulį")
MOKYTOJA
Užaugusi norėčiau būti moky
toja Man patiktų mokyti viską:
skaitymą, rašymą, istoriją, ma
tematiką. Nenorėčiau būti pik
ta, bet linksma mokytoja. Ma
no klasė turėtų būti įdomi, pil
na spalvų. Kiekvieną savaitę aš
viską pakeisčiau. Duočiau
namų darbų, bet ne tiek daug.
Man įdomu, kuo kiti vaikai no
rėtų būti užaugę.
Audra Brooks, 5 sk. mokinė
Čikagos lit. m-la
(„Mūsų tėvynė Lietuva")
VAIKAS IR LIŪTAS
Vienas bailus senukas turėjo
vienturtį sūnų, narsuolį ir mė
gėją medžioti. Bet kartą tėvas
susapnavo sapną, kad jo sūnus
žuvęs nuo liūto. Pabijojęs, kad
taip iš tikrųjų neatsitiktų, kad
sapnas neišsipildytų, pastaty
dino senukas aukštą gražų na
mą ir ten saugojo savo sūnų. O
kad sūnui nepabostų, ant sienų
pripiešė visokiausių žvėrių, tarp
kurių buvo ir liūtas. Bet juo il
giau jaunuolis žiūrėjo į tuos
piešinius, tuo labiau liūdėjo.
Kartą atsistojęs šalia liūto tarė:
— O bjaurybe! Per tave ir ap
gaulingą mano tėvo sapną esu
uždarytas ir saugomas lyg kokia
moteris. Aš tau parodysiu.
Taip sakydamas smogė (mušė)
ranka į sieną, lyg norėdamas
liūtui akis iškabinti. Bet jam po
nagu įlindo rakštis, pradėjo bai
siai skaudėti ir tinti visas kū
nas. Pakilęs didelis karštis jau
nuolį ir į kapus nuvarė. Tuo bū
du, kad ir pieštas, liūtas jį pra
žudė, nieko nepadėjo ir tėvo
gudrybės.
Pasakėčia rodo, kad nuo li
kimo nepabėgsi, reikia priimti
jį drąsiai ir be gudravimų.
Ezopas

M A N O ĮDOMIAUSIA
DIENA
Aš esu praleidęs daug įdomių
dienų, šį kartą pasiryžęs apra
šyti tik vieną jų, kada lankiau
„Krepšinio Hali of Fame",
Springfiald, Massachuss&ts.
Aš nežinojau, kad mes ten va
žiuosime. Mano mama ir tėtė
man padarė staigmeną. Kai mes
ten nuvažiavome, ai buvau la
bai linksmas.
Viduje buvo labai gražu. Ma
tėme parodą apie lietuvių Olim
piados komandą. Buvo Šarūno
Marčiulionio marškiniai iš
Olimpiados. Taip pat buvo
„Grateful Dead" paveikslai.
Mes ėjome pažaisti krepšinį
apačioje.
Man labai patiko tos dienos
įdomumai. Aš norėčiau čia su
grįžti ir ateinančią vasarą.
Aliukas Volosenko
Bostono lit. m-los mokinys
ŽALIA VARLĖ ARAS
Kartą gyveno žalia varlė, jos
vardas buvo A n a Ji turėjo žalią
odą, labai juokingą. Visos kitos
varlės turėjo mėlynas odas. Vie
ną dieną Aras ėjo į mokyklą ir
visos kitos varlės juokėsi. Aras
parbėgo namo ir papasakojo sa
vo tėveliui. Jo tėtė liepė Arui ei
ti atgal į mokyklą. Aras beeida
mas pamatė mėlyną vabalą. Jis
sugavo tą vabalą ir suėdė. Nuo
to laiko jo oda pasidarė mėlyna.
Kitos varlės daugiau iš jo tebe
sijuokė
Vytas Varnelis ir Aras Žygas
Lemonto Maironio lit. m-los,
4 sk. mokiniai
(„*95 - mes dar gyvi")

Iš 24 vienodo ilgumo pagaliu
kų, sudarykite šešis kvadratus.
(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 128
(Žiūrėkite piešinėlį)

Lenktyniauja trys kragų šei
mos. Suraskite du vienodus
kragiukus.
(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 129
Suraskite aštuonių skaitlinių
skaičių, kuriame nė vienas
skaitmuo nepasikartoja. Tą
skaičių padauginkite iš devy
nių. Turite gauti daugmenyje
devynių skaitlinių skaičių,
kuriame nė karto nepasikartoja
tas pats skaitmuo. Pavyzdys:
65298741 x 9 = 587688669. Kaip
matote, pirmame skaičiuje ne
sikartoja tas pats skaitmuo, o
daugmenyje kartojasi, todėl šis
pavyzdys šiam uždaviniui netin
ka
(10 taškų)
GALVOSŪKIS NR. 130

1. Iškilmingai atidarant ir
uždarant pasaulio sporto žaidy
nes — Olimpiadas, sąmoningai
ir pastoviai vengiama ištarti
žodį Dievas; panašiai ir astro
nautų raketų vardais yra pager
biami tik graikų mitologijos
dievai. Kas iš krikščionių šiai
pagoniškai „tradicijai" pirmie
ji pasipriešino, išreiškiant pro
GALVOSŪKIO NR. 107
testą? 2. Kiek kartų per vieną
ATSAKYMAS
sekunde kolibris (hummingbird)
5o5,555,56o,56o
suplasnoja sparnais? 3. Kiek lai
ko reikėtų, kad perskaityti visą
GALVOSŪKIO NR. 108
Šv. Raštą? 4. Kuri buvo dikta
ATSAKYMAS
toriaus Stalino (1879-1953) tik
Turtuolis turėjo 300 činčilų ir roji pavardė? 5. Pasaulinėje
maisto jiems maitinti 60 dienų. 1994 metų šachmatų olimpiado
je, kurias vietas užėmė Lietuvos
ir Lenkijos šachmatininkai? Už
GALVOSŪKIO NR. 109
visus teisingai plačiais paaiški
ATSAKYMAS
nimais atsakymus gausite 10
JAV kongresas nėra nutaręs
taškų, o už trumpus ir apytik
ir įvedęs jokių tautinių švenčių
GERAS SPRENDIMAS
rius atsakymus — tik 5 taškus.
visiems JAV gyventojams. Vi
Tėvas: — Tu vėl guli? Esi ne sos tautinės šventės yra pa Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
vertas, kad ant tavęs sviestų skelbtos atskirų valstijų, kurias
saulė!
pradėjo švęsti ir visų valstijų
Maža būti protingu, norint
Sūnus: — Na, tai gerai. Ai at gyventojai. Kongresas nepasi elgtis protingai.
sigulsiu šešėlyje.
priešino.
Flodor Dostojevsldj

