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Seimas neatmetė pirmalaikių 
rinkimų projekto 

Vilnius, balandžio o d. (AGEP* 
— Seimas balandžio 4 d. pritarė 
tautininkų frakcijos pateiktam 
nutarimo projektui surengti pir
malaikius Seimo rinkimus bir
želio 30 d. ir nutarė pradėti jo 
svarstymo procedūrą. Šiam pro
jektui Seimas pritarė baigiantis 
posėdžiui, kai buvo likę labai 
nedaug Seimo narių. Posėdyje 
dalyvavo tik keli valdančiosios 
LDDP frakcijos nariai, kurių 
balsų neužteko projektui atmes
ti. 

Tačiau beveik nėra abejonių, 
kad projektas bus atmestas per 
kitą svarstymą. „Tai panašu į 
balandžio pirmosios pokštą, ir 
tas dalykas toliau neis", kores
pondentui pasakė LDDP frakci
jos seniūno pavaduotojas Justi
nas Karosas. 

Pagal Konstituciją eiliniai 
Seimo rinkimai turi įvykti tarp 
rugsėjo 25-osios ir spalio 25 -
osios. Tikslią jų datą turi 
paskelbti šalies prezidentas. 
Nutarimą dėl pirmalaikių rin
kimų Seimas gali priimti trijų 

penktadalių visų Seimo narių 
dauguma, tai yra. 85 parlamen
tarai. 

Galimybe, kad būtų pritarta 
keturis narius teturinčios tau
tininkų frakcijos projektui, 
skeptiškai vertina ir Tėvynės 
Sąjungos 'Lietuvos Konservato
rių) frakcijos seniūnas Andrius 
Kubilius. Jis korespondentui 
pasakė, kad konservatoriai iki 
šiol susilaikydavo nuo tokio pro
jekto įregistravimo, supras
dami, kad be LDDP balsų jo pri
imti neįmanoma. Ir dabar, pa
sak A. Kubiliaus, „tokiu požy
mių nėra", kad LDDP projektui 
pritartų. 

Atmetus tokį projektą, kitą 
galima būtų teikti tik po šešių 
mėnesių. Todėl, sakė konserva
torių seniūnas, bus ..palaidota 
galimybė" surengti pirmalai
kius rinkimus tuo atveju, jei 
staigiai pablogėjus šalies eko
nominei būklei, atsirastų to
kiems rinkimams pritariančių 
valdančiosios frakcijos parla
mentarų 

Šiaurės Korėjos daliniai 
įvažiavo į demilitarizuotą zoną 

Kovo 21 d Vi-nfzuelos prezidentas Rstfaci Oaldei. avo rezidencijoje surengė iškilminga, vakarienę 
Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko garbei. I ' . . s pradedant vakariene, prez. Caldera Lietuvos 
prezidentą apdovanojo aukščiausiu šio krašto < rtimmu — Simon Bolivar ordinu — juosta, 
žvaigžde ir grandine, pasveikindamas ir linkėdamas abiems šalims budėti laisvės ir demokrati
jos sargyboje. 

Gazprom ir Lietuvos 
energetikai susitarė dėl skolų 

už dujas 

Lietuva pasirašė sutartis 
su Italija 

Vi ln ius , balandžio 5 d. 
(AGEP) — Rusijos dujų tiekimo 
įmonė Gazprom ir Lietuvos 
energetikos vadovai rado kom
promisą, kaip atsiskaityti už 
gamtines dujas. Balandžio 4 d. 
derybose Maskvoje susitarta. 
jog tarpininkaujančios Lietuvos 
Stella Vita bendrovės skola bus 
sumokėta Gazpromui iki balan
džio 12 dienos. Dalimis per šią 
ir kitą savaitę bus sumokėta 
29.13 milijonai litų (7.28 mili
jonai dolerių). Skola bus paden
giama iš valstybinio biudžeto 
lėšų ir iš Lietuvos Dujų ir Lie
tuvos Energijos įmonių lėšų. 

Su Gazprom valdybos nariu 
Aleksandr Puškin ketvirtadienį 
susitiko Lietuvos energetikos 
ministras Saulius Kutas ir Lie
tuvos Dujų generalinis direkto
rius Kęstutis Šumacheris. Jis 
korespondentui sakė, jog dujų 
tiekimas Stella Vitae bendrovei 
tikrai nebus nutrauktas. Dabar 
per ją Lietuva gauna apie 3 
milijonus kubinių metrų duju 
per parą. 

Derybose taip pat tartasi, kaip 
grąžinti likusius 32 milijonus 
dolerių, kuriuos Rusijos duji
ninkams skolinga Lietuvos Du
jos. Pasak K. Šumacherio, Gaz
prom. sutinka dalį pinigų — 
maždaug 16-18 milijonų dolerių 
— atsiimti mainais: Lietuvos 
statybininkai remontuoja senąjį 
Gazprom administracinį pasta
tą Maskvoje, ir Lietuvos duji
ninkai per 9-11 mėnesių at
siskaitys tiesiogiai su jais. 

Likusią dalį, sakė K. Šuma
cheris, reikės grąžinti pinigais, 
tačiau jų šaltinio kol kas nėra. 
Lietuvos Dujų vadovas teigė, jog 
reikalingas Seimo sprendimas, 
įpareigojantis grąžinti valstybės 
skolą energetikams. „Kol jo nė
ra, perspektyvų atsiskaityti aš 
nematau", sakė K. Šumacheris. 

Nuo vasario vidurio dėl skolų 
Gazprom keturis kartus apribo
jo dujų pardavimą Lietuvai, o jų 
nesumokėjus iki balandžio mė
nesio grasino dujų tiekimą vi
siškai nutraukti. 

Vi ln ius , balandžio 4 d- 'Eltai 
— Ketvirtadienį savo vizitą Lie
tuvoje pradėjo Italijos Užsienio 
reikalų viceministras ambasa
dorius Luigi Vittorio Ferrari . 
Kartu su Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos sekretorium 
Albinu Januška pasirašius tarp
valstybines dvigubo apmokesti
nimo panaikinimo, oro susisie
kimo bei kul tūros , švietimo, 
mokslo ir technologijų bendra
darbiavimo su ta r t i e s , įvyko 
spaudos konferencija. 

Jos metu amb. Ferrar i pareiš
kė, kad visos šalys-kandidatės j 
Europos Sąjungos nares pir
miau tur i „subręs t i " ir t ik tada 
ši politinė organizacija galės 
plėstis. 

Tą pačią dieną vykusiuose su
sitikimuose su Lietuvos prezi
dentu Algirdu Brazausku, už
sienio reikalų ministru Povilu 

Gyliu, Seimo užsienio reikalų 
komiteto nariais kalbėta apie 
Lietuvos kelią į Europos Sąjun
gą, politinio diaiogo svarbą, ga
limybes liberalizuoti Jungtinių 
Tautų organizacijos Saugumo 
Tarybą. 

Italijos viceministras buvo 
p*l*i i i i ' . i .L „p>Itclijcs pozicija, 
sprendžiant Rusijos ir Lietuvos 
diplomatų nesutarimus dėl Ro
moje esančio pastato, kuriame 
tarpukar io metais buvo Lietu
vos diplomatinė atstovybė, o po 
Antrojo pasaul inio karo šį 
Lietuvai priklausantį pastatą 
užėmė Sovietų Sąjunga ir čia 
įkūrė ambasadą. „Tai labai 
sudėtingas tarptautinės teisės 
klausimas", atsakė svečias. Vi
ceministro L. Ferrari žodžiais, šį 
konfliktą galima būtų išspręsti 
pasirašius dvišalę sutartį. 

Iš Baltijos šalių, Lietuvos 
ryšiai su Rusija — geriausi 

Partijų susitarimas dėl lito 
patikimumo atidėtas 

Vi ln ius , balandžio 5 d. 
(AGEP) — Seime atstovaujamų 
partijų susitarimo dėl lito 
patikimumo pasirašymas atidė
tas. Ketvirtadienį kelis kartus 
posėdžiavusios frakcijos nesu
derino galutinio susitarimo 

Didinamas Kauno 
miesto plotas 

Vi ln ius , balandžio 4 d. 
(AGEP) — Seimas ketvirtadienį 
nutarė išplėsti Kauno miesto 
ter i tor ines administracines 
ribas. Penkiasdešimt Seimo na
rių balsavo už tai, kad dabartinė 
12,309 hektarų Kauno miesto 
teritorija būtų padidinta iki 
15,551 hektarų. Septyniolika 
Seimo narių buvo prieš tokį 
sprendimą ir 16 susilaikė. 

Padidintasis, dabar jau 3.242 
ha plotas pagal detaliuosius 
planus patvirtinta teritorija yra 
ir miesto vandenvietė 

Taip pat įtrauktos teritorijos. 
iki šiol sudariusios Kauno rajo
no „salas" mieste 

teksto, tačiau jos sutaria dėl jo 
esmės, kad Lito patikimumo 
įstatymo pataisų nereikia ir kad 
būtina parengti centrinio banko 
funkcijų atkūrimo programą. -

Kaip BNS korespondentui pa
sakė konservatorių frakcijos 
seniūnas Andrius Kubilius, 
greičiausia prie susitarimo dar 
bus grjžta po šv. Velykų. Pasak 
jo, nesutariama dėl. opozicinių 
frakcijų vertinimų, nereikalin
go įsipareigojimo nejudinti gali
mo lito vertės sumažinimo te
mos. Jo nuomone, komentuojant 
šalies ekonominę padėtį, labai 
sunku išvengti kalbų apie lito 
būklę. 

Lietuvos vadovai ir valdančio 
ji LDDP siekia susitarti, kad 
įsibėgėjant Seimo rinkimų kam
panijai, politinės partijos ne
spekuliuotų fiksuoto lito kurso 
atsiejimo nuo JAV dolerio tema. 

Pasirašyti partijų susitarimą 
buvo numatyta balandžio 3 d. 
per frakcijų atstovų susitikimą 
su prezidentu, po kurio prezi
dentas atsiėmė siūlytas patai-

V i l n i u s , b a l a n d ž i o 5 d. 
(AGEP) — Rusijos Dūmos pir
mininkas Genadij Selezniov 
teigia, kad Rusijos santykiai su 
Lietuva klostosi sėkmingiausiai 
iš visų Baltijos valstybių. Po
kalbyje, spausdintame rusų kal
ba Vilniuje leidžiamame laik
raštyje „Echo Litvy" jis san
tykių su Lietuva ateitį apibū
dino kaip „perspektyvią ir abi
pusiai naudingą". 

„Dar yra didelis neišnaudotas 
bendradarbiavimo potencialas 
prekybinių-ekonominių ryšių, 
mokslo, kultūros, švietimo ir in
formacijos sr i tyse", sakė G. 
Selezniov. Pagrindine santykių 
su Latvija problema jis pavadi
no „rusų diskriminavimo prak
tiką šioje šalyje", o santykius su 
Estija Rusijos par lamento pir 
mininkas vert ina kaip „nepa
tenk inamus" . 

Kar tu j is pabrėžė, kad Balti 
jos valstybės negali tikėtis gerų 
santykių su Rusija, ignoruoda 
mos jos saugumo interesus 

NATO priartėjimo prie Rusi
jos sienų perspektyva „privers 

sas Lito pa t ik imumo įstatyme. 
Pataisose buvo numatyta , jog 
valstybė garantuotų nekintan
tį lito ir JAV dolerio santykį 
4:1 iki 1998 m. pabaigos. Opozi
cija šioms pataisoms nepritarė. 

mus imtis atitinkamų priemo
nių savo saugumui garantuoti", 
pa re i škė G. Selezniov. Jis 
pabrėžė, kad tai atvestų prie 
įtampos didinimo ir neigiamai 
atsi l ieptų dvišaliams santy
kiams. 

ELTA turi naują 
vadovą 

Vilnius , balandžio 4 d. (Elta) 
— Lietuvos Telegramų Agentū
ros ELTA generalinio direkto
riaus pareigas laikinai eis Eltos 
valdybos pirmininkas Kęstutis 
Jankauskas, ketvirtadienį nuta
rė akcinės bendrovės ELTA val
dyba. Iki šk žurnalistas Kęs
tut is Jankau-kas , 37 metų, bu
vo Eltos fot"kronikos vyriau
siasis redaktorius. Kitu nutari
mu bendroves valdyba atleido 
buvusį Eltos generalinį direk
torių Algimantą Semašką. 

Nau jas i s E l tos vadovas 
valdybos posėdyje pabrėžė, kad 
senas tradii jas turinti ELTA 
gali ir turi apti europietiška. 
Lietuvos o';cialioji naujienų 
agentūra, ji būti patikimas in
formacijos šilt inis Lietuvai ir 
užsieniui. 

Kęstutis J inkauskas yra bai
gęs žurnalistiką Vilniaus uni
versitete. 1932 m. pradėjo dirb
ti Eltoje fot 'korespondentu. 

Seimas leido rašyti 
apie politikų privatų 

gyvenimą 
V i l n i u s , balandžio 4 d. 

(AGEP) — Lietuvos Seimas ket
virtadienį įtvirtino nuostatą, 
leidžiančią skelbti informaciją 
apie politikų privatų gyvenimą, 
jeigu ji gali turėti įtakos visuo 
menei. 

Prieš du mėnesius priiminėda-
mi visuomenės informavimo 
priemonių įstatymą, Seimo 
nariai buvo apsaugoję savo ir ki
tų valdininkų asmeninį gyveni
mą nuo viešumo. Todėl žurna
listai juos apkaltino bijant laisvo 
žodžio, vėliau tokią nuostatą 
pradėjo kritikuoti ir patys poli
tikai. 

Neskelbtiną informaciją api
brėžiančio 8-ojo straipsnio nau
ją redakciją rengė visos Seimo 
frakcijos ir daugelis komitetų. 

Valstybinių institucijų parei
gūnai, valdininkai ar kiti visuo
meninėje, politinėje veikloje 
dalyvaujantys asmenys taip pat 
turi teisę į privataus gyvenimo 
apsaugą, išskyrus atvejus, kai 
jų privatus gyvenimas gali tu
rėti įtakos visuomenei, nutarė 
Seimo nariai. 

Dabar jau priimti 8 iš 39 vi
suomenės informavimo įstaty
mo straipsnių. 

Pristatyta Lietuvos 
Ūkio Partija 

Vilnius, balandžio 3 d. (Elta) 
— Lietuvos Pramonininkų Kon
federacijos prezidiumo posėdyje 
balandžio 2 d. pristatyta Lietu
vos Ūkio Partija. Pramonininkų 
Konfederacijos prezidentas Bro
nislovas Lubys šios partijos at
siradimą pavadino teigiamu 
reiškiniu, o pramonininkai pa
žymėjo, kad Lietuvos Ūkio Par
tijos ir konfederacijos tikslai bei 
nuostatos panašios. Be to, kon
federacijai priklausančių devy
nių šakinių ir trijų kraštų aso
ciacijų prezidentai yra Lietuvos 
Ūkio Partijos nariai. 

Partijos pirmininko, konfede
racijos prezidento pavaduotojo 
Klemenso Šepučio ir partijos 
valdybos pirmininko Leono Jan
kausko teigimu, visi valdžios 
veiksmai turi pasitarnauti ūkio 
plėtrai. Dabar, pasak jų, val
džioje esančios politinės partijos 
ekonomikos problemų nespren
džia. Pramonininkai ir Ūkio 
partija galėtų kartu spręsti šias 
problemas, pareiškė K. Šeputis. 

Seou l , Pietų Korėja, ba
landžio 7 d. (NYT) - Stipriai 
ginkluotos Šiaurės Korėjos ka
rinės pajėgos jau trečią dieną 
braunasi j demilitarizuotą zoną, 
skiriančią komunistinę Šiaurės 
Korėją nuo kapitalistinės Pietų 
Korėjos Tuo Šiaurės Korėja pa
žeidžia 1953 m. pasirašytą pa
liaubų sutartį, kuria buvo už
baigtas Korėjos karas. 

Šiaurės korėjiečių veiksmai 
sukėlė įtampą gausiomis kari
nėmis pajėgomis saugomame 
pasienyje, kuriame „šaltasis 
karas" net iki šiol dar nėra 
atslūgęs, rašo Andrew Pollack 
„The New York Times" dienraš
tyje. Bet kai kurie Jungtinių 
Amerikos Valstijų bei Pietų 
Korėjos valdžios pareigūnai 
išreiškė nuomonę, kad Šiaurės 
Korėja, tokiu būdu pasityčio
dama iš paliaubų sutarties, iš 
tikrųjų bando kažkokį diploma
tinį manevrą, bet nebando pra
dėti karo. 

„Mes į paskutiniųjų kelių 
vakarų veiksmus žiūrime kaip 
į tebesitęsiančius, rimtus pa
liaubų pažeidimus, bet nema
tome čia nieko, kas verstų rim
tai susirūpinti", pareiškė Jim 
Coles, Jungtinių Tautų štabo 
pareigūnas, kurio įstaiga apima 
JAV, Pietų Korėjos ir kitų 
sąjungininkių karines pajėgas, 
saugančias Pietų Korėjos ir kitų 
sąjungininkių karines pajėgas, 
saugančias Pietų Korėjos sieną 
s", ^ipurff! Korėja. Pietų Korėjos 
sostinės Seoul gyventojai taip 
pat atrodė ramūs sekmadienio 
vakarą. 

Anot J. Coles, sekmadienio 
vakarą, apie 8 vai., tarp 150 ir 
180 Šiaurės Korėjos karių įžen
gė į jungtinę saugumo zoną prie 
Panmunjom kaimelio demilita
rizuotoje zonoje, kuriame yra 
j ung t i n ių apsaugos pajėgų 
š t a b a s . Jie nevykdė jokių 
kovinių veiksmų, bet atrodė 
vykdą kokias nors pratybas. Jie 
nešėsi šautuvus, raketomis svai
domas granatas ir minosvai
džius, bet 10:45 vai. vakaro 
paliko zoną, nešovę nei vieno šū
vio. 

Pietų Korėjos Gynybos minis
terija panašiai informavo. Bet 
vienas jos pareigūnų sakė gir
dėjęs spėliojimų, kad į demili
tarizuotąją zoną galėjo būti įves
ta iki 400 Šiaurės Korėjos karių, 
spėjant iš transporto sunkveži
mių skaičiaus ir jų talpos. 

Pagal paliaubų sutart< abi 
pusės negali į demilitarizuotą 
zoną įvesti daugiau, nei po 35 

karius, o jie tegali būti ginkluoti 
tik pistoletais. 

Šiaurės Korėja, kuri paliaubų 
sutartį yra pažeidusi ir praei
tyje, neslepia savo noro iš viso 
panaikinti paliaubų sutartį ir 
jos vietoj pasirašyti taikos su
tartį tik Jungtinėmis Valstijo
mis, apeidama Pietų Korėją. 
Ketvirtadienį, prieš šių žygių 
pradžią. Šiaurės Korėja pareiš
kė, kad toliau nebeskirs pajėgų 
demilitarizuotai zonai saugoti, 
kaip numatyta paliaubų sutar
tyje. 

Atsiliepdamas į Šiaurės Korė
jos paskutiniuosius veiksmus, 
Jungtinių Tautų štabas sustip
rino žvalgybą, tikrinant Šiaurės 
Korėjos veiksmus. Bet J. Coles 
informuoja, kad priešingai kai 
kuriems pranešimams, jungti
nių apsaugos dalinių pasiruoši
mas nebuvo pakeltas į aukštes
nį lygį, karo pavojui, ir kad ne
buvo padidintas apsaugos dali
nių judrumas ar skaičius 151 
mylių ilgio demilitarizuotoje 
zonoje. „Net ir Šiaurės pusėje, 
viskas — kaip įprasta", pareiškė 
J. Coles. 

Pietų korėjiečiai mano, kad 
ateinančios savaitės pradžioje 
numatytas JAV prezidento Bill 
Clinton susitikimas su Pietų 
Korėjos prezidentu Kim Young 
Sam duos ženklą Šiaurės korė
jiečiams, kad JAV, kurios Pie
tų Korėjoje turi 37,000 karių, 
tebesiryžta ginti Pietų Korėją. 

Iš pradžių Baltieji rūmai buvo 
paskelbę, kad prezidentas Clin
ton neturės laiko sustoti Pietų 
Korėjoje pakeliui į Japoniją ir 
Rusiją. Bet po to, kai Pietų 
Korėjos pareigūnai pakartotinai 
prašė vizito, prezidento maršru
tas buvo pakeistas. 

Kai kurie politikos stebėtojai 
reiškia nuomonę, kad Šiaurės 
Korėja turėtų žinoti, kad Va
šingtonas nesudarys taikos su
tarties be Pietų Korėjos. Tad 
manoma, kad Šiaurės Korėjos 
kardų žvanginimas greičiausiai 
turi ekonominius, ne politinius 
tikslus, stengiantis gelbėti eko
nominę krizę pergyvenančią ša
lį. Anksčiau, kai Šiaurės Korėja 
pradėjo grasinti branduolinių 
ginklų vystymu, buvo sudaryta 
sutartis, pagal kurią Šiaurės 
Korėja dabar bus aprūpinama 
moderniomis atominėmis elek
trinėmis ir degalais. 

Politikos žinovai taip pat 
spėja, kad šie Šiaurės Korėjos 
manevrai gali būti sekančio 
šiaurės Korėjos vadovo Kim 
Jong II pastangos parodyti savo 
galią, prieš perimant valdžią. 

Konservatorė teigia, 
kad Lietuva neturi pinigų 

politikos 
Vi ln ius , balandžio 4 d. 

(AGEP) — Lietuvos skola dabar 
siekia 1.7 milijardus litų, teigia 
Seimo konservatorių frakcijos 
narė Elvyra Kunevičienė. Ket
virtadienį spaudos konferencijo
je ji pažymėjo labai norinti klys
t i ir išgirsti pagrįstą Finansų 
ministerijos nuomonę, kad sko
la yra mažesnė. 

E. Kunevičienė sakė, kad to
kia padėtis Lietuvoje susidarė 
dėl to, jog buvo vykdoma mokes
čių politika, bet visiškai atsi
sakyta pinigų politikos. 

Ji siūlė, kad kuo greičiau Esti
jos pavyzdžiu Lietuvos Bankas 
ir vyriausybė sumažintų palė-
kanas iki 3%-5%. Kol palūkanos 
siekia 18%, Lietuva už paskolas 
moka žymiai didesnius procen

tus, nei sugeba už jas uždirbti. 
E. Kunevičienė taip pat kri

tikavo ketinimus pritraukti į 
Lietuvą „šešėlinius" pinigus. 
Jos nuomone, tokia priemonė 
gali būti naudinga tik tuo atve
ju, jeigu lėšos būtų investuotos 
į gamybą ir atneštų pelną. Tuo 
tarpu, jeigu jos bus perskolintos, 
Lietuva turės mokėti palūkanas 
ir už „šešėlinius" pinigus. 

KALENDORIUS 
Balandžio 10 d.: Velykų 

trečiadienis. Apolonijus, Ezekie-
lis, Mintautas, Kilnute. 1869 m. 
gimė kompozitorius Juozas 
Naujalis. 1911 m. mirė muzikas 
dailininkas M. K. Čiurlionis. 

Balandžio 11 d.: Velykų ket 
virtadienis. Stanislovas, Leo
nas, Gema, Vykintas, Daugailė. 

| . v . • 
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&&A SKAUTYBĖS 
kelias 

R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a R e g i e n ė 

AMŽINYBĖN IŠLYDĖJOME 
ČESLOVĄ ANUŽI 

puošdavo Kaziuko muges. Mė
go da inav imą, l i e tuv i škas 
dainas. Jo vadovaujami laužai 
pralinksmindavo visus jubilieji
nėse ir taut inėse stovyklose. 
Atsisveikinimo metu Yolanda 
Zaparackienė perskaitė P. Ne
dzinsko eiles „Budėkim, vy
čiai". Šį viešą atsisveikinimą 
skautai užbaigė v.s. kun. St. 
Ylos IV Taut inei stovyklai 
sukurta giesme — „Vakarinė 
skautų giesmė". 

Šeštadienį, kovo 30 d., Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčioje 
gedulingas šv. Mišias aukojo 
klebonas kun. Valdas Valdema
ras ir Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. Alfonsas Babonas. 

Čikagos Akademikių skaučių draugovės narės A5S metinėje šventėje, 1995 m. spalio 8 d. vykusioje 

Česlovas Anuž is 

Sunkios ligos išvargintas, š.m. 
kovo 26 d., savo namuose mirė 
a.a vyresnis s k a u t i n i n k a s 
Česlovas Anužis. Detroite iš
gyvenęs 45 metus. 

Penktadienį, kovo 29 d.. į GR 
& RG Harris laidotuvių namus, 
15451 Farmington. Livonia, 
Michigan. gausiai susirinkus 
Detroito lietuvių skautijai ir 
visuomenei vyko su velioniu 
atsisveikinimas, kuri sklandžiai 
pravedė laidotuvių direktorė 
Yoianda Zaparackienė. Kun. 
Alfonsui Babonui sukalbėjus 
rožinį. ..Baltijos"" skautų tunto 
tun t in inkas Paul ius J ankus 
perskaitė LS Brolijos Vyriausio 
skautininko fil. v.s. Albino Seko 
užuojauta ir skautų tunto var
du tarė atsisveikinimo žodį. 
Šaulių s-gos išeivijoje vardu 
užuojautą pareiškė s-gos vadas 
Mykolas Abarius. Užuojautas 
pa r e i škė ir LB Det ro i to 
apylinkės valdyba, LSS „Gabi
jos" skaučių tun tas . Akade
minis Skautų sąjūdis. „Gele
žinio vilko" ir Zenono Tarvainio 
vardo skautų vyčių būreliai, 
..Žiburio" lituanistinė mokykla, 
..Šaltinio" tautinių šokių šokėjų 
vienetas, Dainavos jaunimo sto
vykla, sporto klubas ..Kovas", 
Dievo Apvaizdos parapijos tary
ba, Šv. Antano parapijos taryba, 
Amerikos lietuvių Respubli
konu Michigan valstijos są
junga. Lietuvos Dukterų drau
gija. BALFo 76-tas skyrius. 
„Amerikos lietuvių balso'" ra
dijo klubas ir „Lietuviškų melo
dijų*" radijo valandėlė. 

Atsisveikinimo metu buvo 
prisimintas Česlovo Anužio 76 
gyvenimo metai, kurių net 66 
buvo skirti skautavimui. A.a. 
Česlovas net 20 metu buvo 
..Baltijos" tunto tuntininkas. 
„Vytenio" vilkiuku draugoves 
d r a u g i n i n k a s . . .Mindaugo" 
-kautu draugovės draugininkas 
ir Zenono Tarvainio vardo skau
tu vyčių būrelio vadovas. Akty
viai prisidėjo prie IV Tautinės 
stovyklos ruošos darbu. Medžio 
drožiniai ir kiti jo rankdarbiai 

Po Mišių 180 asmenų 95 au
tomobilių vilkstine palydėjo ve
lionį į Holy Sepulchre kapines, 
kur apeigas atliko kunigai Val
das Valdemaras ir Alf. Babonas. 
Po religinių apeigų buvo sugie
dota „Marija, Marija", Lietuvos 
himnas. „Baltijos" tunto tun
tininkas, fil. Paulius Jankus, 
nuėmęs karstą dengusią Lietu
vos trispalvę vėliavą, įteikė ją 
a.a. Česlovo našlei Elenai 
Anužienei. Uniformuoti „Ga
bijos" ir „Baltijos" tuntų skau
tės ir skautai , kurie Mišiose ir 
laidotuvėse dalyvavo su tuntų 
vėliavomis, ratu apsupę karstą, 
su savo mylimu vadovu atsi
sveikino sugiedodami tradicinę 
„Ateina nakt is" . 

Velionis dideliame nuliūdime 
paliko žmoną Eleną, dukrą Auš
rą ir žentą Stasį Klimus, vai
kaičius — Audrą ir Paulių su 
žmona Rima; dukrą Gailutę ir 
žentą Saulių Dėdinas, vaikai
čius Kristiną ir Tomą; sūnų 
Saulių-ir marčią Liną Anužius, 
vaikaičius Matą, Tadą Vytą ir 
Marijų; sūnų Andrių ir marčią 
Dainą, vaikaitį Eriką. Brolį 
Igną ir jo žmoną Daną Anužius 
su šeima, Toronte gyvenančią 
seserį Gabrielę Chvedukienę su 
šeima ir Urugvajuje gyvenančią 
brolienę Karoliną Dutką su 
šeima ir kitus gimines, draugus 
ir pažįstamus. 

Velionis daug darbo skyrė pa
dėdamas Dainavos jaunimo sto 
vykiai. Dievo Apvaizdos Kultū
ros centrui, Šv. Antano parapi
jai ir Lietuvių namams. I laido
tuves buvo atvykę artimieji iš 
Floridos. Connecticut, Illinois ir 
Kanados. Jo pasiges ne tik ar
timieji šeimos nariai ir lietuviš
koji skautija bei plačioji vi
suomenė, bet visi su kuriais 
gyvenime bendravo. Teilsisi 
Ramybėje visų geru žodžiu ir 
malda prisimenamas. 

Algis Zaparacka9 

Lemont, IL. 

AUSTRALIJOJE 
„Džiugo" tunto veikla 

Lietuvių Skautų sąjungos 
Melbourno „Džiugo" tuntas sto
vyklavo šių metų sausio pirmąją 
savaitę Macedon eukaliptų miš
kinguose kalnuose — „Tree-
tops" — Australijos Skautų sto
vyklavietėje. Tą vietą lengva su
rast i , važiuojant pro Tullama-
rine aerodromą j Sunbury mies
telį yra 40 km, o nuo to mies
telio į stovyklavietę į kalnus dar 
15 km. 

Pamaldos ir stovyklos užda
rymas vyko sausio 6 d. — šv. Mi
šios atvirame ore — stovyklavie
tės koplyčioje prie Kryžiaus. Iš 
anksto visų pareigas sutvarkė 
viena iš stovyklos vadovių — 
vyr. skautė Zita Prašmutaitė. 
Dvasios vadovas kun. Pr. Dauk
nys aukojo šv. Mišias. Skaity
mus atliko stovyklos adjutante 
Daina Didžytė ir stovyklos vir
šininkas Povilas Kviecinskas. 
Tikinčiųjų malda už savo drau
govę atliko paukštytė Brigita 
Balbataitė, skautė Danielė 
Milvydaitė, skautas Justinas 
Rutkauskas, prityrusi skautė 
Kim Pettiford, prityręs skautas 
Vytas Brazaitis, vyresnė skautė 
Zita Prašmutaitė, skautas vytis 
Rimas Skeivys ir skautininke 
Birutė Prašmutaitė. Aukas nešė 
prie altoriaus gintarėliai — 
Martynukas Didžys, Kaziukas 
Milvydas, skautė Jessica Rut
kauskaitė, Rajono vadas v.s. 
Narcizas Ramanauskas. Per Mi
šias vėl sutartinai giedojo Kalė
dų giesmes, visus išmokė ps. Bi
ru tė Kymantienė. Visi ėjo prie 
šv. Komunijos, t a i kunigas 
pakvietė Komuniją dalinti ir sk. 
vytį Rimą Skeivį. Pamaldas bai
gėme „Marija, Marija" giesme. 

Po pamaldų kunigas išdalino 
premijas konkurso laimėtojams. 
Stovyklos metu buvo suruošęs 
pamoką nuspalvinti meniškus 
brėžinius: Trys Karaliai iš Rytų 
a tvykę pagarbint i gimusįjį 
Pasaulio Išganytoją Jėzų ir šv. 
Kazimierą. Darbų įvertinimo 
jury komisiją sudarė Rajono 
Seserijos atstovė v.s. Rasa 
Statkuvienė, ps. Birutė Ky
mantienė ir Dvasios vadovas. Iš 
jaunesniųjų skautų ir skaučių I 
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ASS STUDIJŲ DIENOS IR 
AKIVAIZDINIS SUVAŽIAVIMAS 
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. f-v.tzm.HTo p.inipijos salėje v>k:isi»je Akademinio Skautų sąjūdžio. I/» Angeles s k v n a u s . 
iškilmingoj.- Mi.Mgoie Nuotr Z. V iok»ntos 

Kviečiame ir laukiame Jūsų 
gausaus atsilankymo šių metų 
Studijų dienose ir Akivaizdi
niame suvažiavime, kurie vyks 
š.m. spalio 4-5-6 d. Resurrection 
Center, Woodstock, Illinois. 

Žadame Jums malonaus sa
vaitgalio gamtoje progą atsi
palaiduoti, susitikti senus drau
gus, susipažinti su naujais, pa
bendrauti skautiškoje šeimoje. 

Studijų dienoms esame pa
kvietę paskaitininkus, kurie, 
tikime, J u m s bus įdomus pasi
klausyti. Žadame gyvų pasisa
kymų diskusijų metu. 

Studijų dienoms pasirinktoji 
tema: „Ar mes tie patys? Per
spektyvinis žvilgsnis į Ameriko
je ir Lietuvoje gyvenančius lie
tuvius". 

Paskaitininkai, kurie malo
niai sutiko pasidalinti savo min
timis šia taip svarbia tema yra: 
DLeonas Sabaliūnas,Ph.D„ Mi
chigan University; Ann Arbor, 
2) Dalia Katiliūtė-Boydstun, 
PhD. , St. X»vier University; 
Chicago, 3) Regina Narušienė — 
advokatė ir JAV LB Krašto val
dybos pirmininkė, 4) kun. An
tanas Saulaitis,SJ, Tėvų Jėzui
tų provincijolas, jaunimo sto
vyklų religinių programų vado
vas, Skautų dvasios vadas. 

Diskusijų moderatorius, Pau
lius Mickus, jaunosios kartos 
atstovas. Jis yra daugelio lie
tuviškų organizacijų veikėjas, 
Buvęs Jaunimo sąjungos pirmi
ninkas. 

Studijų dienų ir akivaizdinio 
suvažiavimo darbotvarkė: 

penktadienis: spalio mėn. 4 d. 
Registracija: 6-8 vai. vak. 
Susipažinimo vakaras: 8:30 

vai. vak. — šio vakaro koordi
natorius - fil. Jonas Variakojis 

šeštadienis: spalio 5 d. 
Studijų dienos: paskaitos ir 

premiją laimėjo Alanta Skeivy-
tė, II — Gražina Kymantaitė, III 
— Kaziukas Milvydas. Vyresnė 
grupė: I premiją Danius Meiliū
nas, II — Justinas Rutkauskas, 
III — Justinas Balbata. Vyres
niųjų grupė: I premija Ginta 
Statkute. II — Daina Meiliū-
naitė. III — Daniel Lukaitis. 
Visų dalyvavusių šiame kon
kurse buvo meniškai nuspal
vinti paveikslai, tai ir jie gavo 
po dovanėle. įvertinant jų suge
bėjimą. Šie paveikslai bus 
bažnyčioje išstatyti kovo 3 d.,kai 
iškilmingai švęsime šv. Kazi
miero šventę. 

Mums visiems buvo malonu 
išgirsti, kai stovyklavietės 
prižiūrėtojas australas sakė, 
kad mūsų stovykla buvo nuosta
bi savo tvarka. Australijos 
Skautu sąjungos atstovai svei
kino, kad mūsų stovykla buvo 
pavyzdinga savo drausme, įvai
riais sugebėjimais! 

P.D. 
Iš „Tėviškės aidai". 

D R A U G A S 
(U8P8-161000) 

T H E LTTHUANIAN WOR£D WIDE DAILY 

Publiahed daily eicept Sundays and Mondays, legal Holidaya, the 
Tueeday • faUmviag JMood»y g t a r a t n of legal Holidaya as well m Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Prees Soeiety. 4546 W. & M 
Street, Chicago, IL 60829-6589. 

Subscription Rata*: 896.00. Foreign countriaa 8110.00 
Postmastar: Send address changes to Draugą* - 4546 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629. 
Pašto itlfHf* Tff*"""*. pakvitavimai ui gauta* prenumerata* 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus i i 
jo mokesti, pažymima, iki kada yra irtai mooėjoe. 

DRAUGO 

metam* 
JAV 896.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 8110.00 
Tik seatsdtomio laida: 
JAV 856.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 860.00 
Užsakant į Lietuvą 
(Air cargo) 8100.00 
Tik testsdisnio laida 855.00 
Uiaakant i užsieni 
oro pasta 8600.00 
Tik šeštadienio laida 8160.00 

St metu 3men. 
866.00 836.00 
860.00 840.00 

840.00 830.00 
845.00 835.00 

865.00 

8250.000 
885.00 

diskusijos 
sekmadienis: spalio 6 d. 

Sv. Mišios 
A.S.S. suvažiavimas 

Norėtume Jus supažindinti su 
Resurrection centru ir jo aplin
ka. Įrengtas ant 86 akrų ploto 
žemės, šis centras gyvuoja jau 
20 metų. Centras priklauso ir 
yra administruojamas kunigų. 
Šiame centre tradiciniai vyksta 
jaunimo ir suaugusių Rekolek
cijos ir Studijų dienos. 

Centras yra 65 mylios į šiau
rės vakarus nuo Čikagos, (maž
daug 30 mylių nuo O'Hare 
aerodromo). Per 86 akrus žemės 
yra daug gražios vietos pasi
vaikščioti ir pasidžiaugti gam
ta . Yra teniso, tinklinio ir 
krepšinio aikštelės. 

Pastatas yra paskirstytas į du 
aukštus. Pirmame aukšte yra 
va lgyk la , kurioje būs i te 
vaišinami: pusryčiais, pietumis 
ir vakariene. Pirmame aukšte 
yra labai erdvi koplyčia, kurio
je bus laikomos šv. Mišios. 
Pastato antrame aukšte yra du 
namo sparnai. Viename sparne 
vyks paskaitos ir diskusijos, o 
antrame sparne, patogūs miega
mieji kambariai (kambariuose 2 
pavienės lovos). 

Savaitgalio kainos 
(1 asmeniui) 

Trys dienos, su maistu ir nak
vyne — 135 dol. 

Viena diena, su maistu ir nak
vyne — 95 dol. 

Viena diena tiktai su maistu, 
BE nakvynės — 50 dol. 

Negrąžinamas įmokėjimas: 
50 dol. atsiunčiamas iki š.m. 
l iepos 15 d. Balansas 85 dol. 
sumokamas iki š.m. rugsėjo 
mėn. 1 d. Čekius rašyti: Lithu-
anian Scouts Association Colle-
giate Division. 

Registraciją tvarko: fil. 
Ramoną Kaveckaitė: 4106 W. 
97th Str., Oak Lawn, IL 60453. 
Tel.: (708)499-0687. 

Jei būtų klausimų, galite 
kreiptis pas Studijų dienų koor
dinatorę , fil. dr. Viliją R. 
Kerelytę, (708)594-0400. 

Laukiame Jūsų gausaus atsi
lankymo! Ad Meliorem! 

Fil. dr. Vilija Kerelytė 

„SIETUVOS" SUEIGA 
„Sietuvos" skautininkių ir 

vyr. skaučių draugovės sueiga 
penktadienį, balandžio 19 d., 
vyks PLC Lemonte. Pradžia 7 
vai. vak. Visos narės prašomos 
dalyvauti. 

„NERIJOS" TUNTO 
SUEIGA 

„Nerijos" jūrų skaučių tunto 
sueiga vyks šį šeštadienį, ba
landžio 13 d., PLC Lemonte. 
Pradžia 2 vai. p.p. Visos sesės 
prašomos dalyvauti. Kviečiami 
atsilankyti ir tėveliai bei kiti 
sesių šeimos nariai. 

Vyriausia redaktore Danute Bindokienė 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC 

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

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiao 
savo nuožiūra Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašoma 
siunčiant pasilikti kopiją. 

DETROITO UETUVIŲ SKAUTIJAI 
45-ri METAI 

Šį pavasarį Detroito „Gabijos". 
ir „Baltijos" tuntai švenčia 45 
metų veiklos sukaktį. Visi šiuo
se tuntuose skautavę broliai ir 
sesės yra kviečiami kartu su 
mumis švęsti tą jubiliejų. Taip 
pat kviečiami visi skautų,-čių 
tėveliai, seneliai, draugai ir visi, 
kurie per visus tuos metus rėmė 
ir teberemia mūsų darbus. 

Šventė vyks sekmadienį, ge
gužės 5 d., Dievo Apvaizdos pa
rapijos patalpose. 10:30 vai. ryto 
visi organizuotai žygiuosime da
lyvauti šv. Mišiose. 12:15 vai. 
p.p. Kultūros centre vyks iškil
minga abiejų tuntų bendra suei
ga, po to programa ir vaišės. 

Visi numatantieji dalyvauti 
yra prašomi iš anksto pranešti 

Rasai Karvelienei, tel. 810-
380-1363. 

Kviečiame ir lauksime visų! 
„Gabijos" ir „Baltijos" 

tuntų vadovybė 

Birželio 7-9 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių savaitgalio 
stovykla — Jamboree. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SchMor H . , asMastasį IL 80123 

703-341-2800 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 788434-1120 

DR. A. B. GLEVECKAs" 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ UGOS 

3M0 W. »5 Ot. Tel. (7M) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3v p p -7v v .antr 12:30-3v. p.p. 
trecd uždaryta, ketvd 1 • 3 v. p p 
penkta ir Seitd 9 v.r. . 12 v p p 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.t. 

i tAUR. VAK. INDIANOJ! 
M ChartM C. Bonai, D.0.S. 

208 S. Catamot Rd. 
Ctiailiittiii, M 4(304 
Kab. (218) 323-1832 

Valandos pagal susitarimą 

DR. V. J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
' Tai. 708-423-8114 

Valandos susitarus 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAI 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

$540 8 . PutaakiRd. 
Tol. 312-585-2802 

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

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

Sumokama po vizito 

•132 S. Kedsk* Ave., 
(312) 7700001 arba (312) 400-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Donti| Gydytoia 

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

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills, IL 
Tol. (703) 833-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Tol. Iiabln siu Ir • M O K (703) 832-41M 
DR. R. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 3o. SOtti Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v.v 
Išskyrus tree Seitd, 12 iki 4 vai. p.p. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.ČT 
4347 W. 103 St., Oofc Lown, IL 

Pirmas apyi su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai 3waWartmMl 
(kalbėt angliškai) tol. 733422-3230 

SURENDER LAL, MD 
Specialybė — Vidaus ligos 

7722 3. KotfUo, CMcofO, IL 30382 
Tol. 312-434-2123 

•jA i i l u 3)0 — - OJJJĮSV,iąla| *•*•" s^^^aaėa^ho 

no iy vfoms Ivnywci4vn w#m#)T 
8034 8. Archer. CMcofO, IL 33333 

Tol. 312-334-4188 
Valandos pagal susitarimą 
Kab. M . (312) 471-3300 

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

7722 S. KooMo Ave., 
BMjjBjBją U. 00482 

8132 S. Kedzle Avo. 
CMcago, IL 80323 
Tel. 312-433-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAULIUS . 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1 1 SS Dunda* Ave. , Hgsn, IL 30120 

Tol. (703) 742-02SS 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0085 8. Rooefts PM., Mtckovy lOjpja, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Avo. 

Tol. (703) SS3-40SS 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTTS~ 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
3132 S. KodU* 

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

KoMneto tol. 312-773-2330 
8*#'8je^3^rTeJ 1 3 9 8 s Ę l*ej3)e*4jlepejj»j^eąjj^BOjsjjjji 

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

Kalbame lietuviškai 
8133 S. Archer Avo. (prie Austi n) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 888-7758 

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS 

1020 I . Oodan Avo., S u * * 310 
Na*srvWls IL 30333 
Tol. 708-827-0030 

Valandos pagal susitarimą 



VIENO PAŠALIEČIO 
PASISAKYMAS 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Valdo Adamkaus pagerbimo pokylyje Pasaulio lietuvių centre. 1995 m. spalio 23 d. Iš kairės: 
Algirdas ir Aldona Braziai, Alma ir Valdas Adamkai. Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

BIRŽIŠKŲ FONDAS 
Gyvenusiems ar studijavu

siems Lietuvoje prieš okupacijos 
laikus, Biržišku pavardė labai 
gerai pažįstama. Jie visi sielo
josi dėl Lietuvos nepriklausomy
bės, o prof. Mykolas buvo 1918 
m. vasario 16 d. nepriklausomy
bės paskelbimo signataras. 

Kiekvienas parašė daug kny
gų ir straipsniu savo srityse: 
prof. Mykolas Biržiška — lietu
vių literatūros istorikas ir 
lietuvių tautosakos tyrinėtojas; 
prof. Vaclovas — bibliotekinin
kas, bibliografas, nors ir buvo 
baigęs teisę, bet advokatūra 
nesivertė; o prof. Viktoras — 
matematikas, žinomas net už
sienio matematikams. Univer
sitetų studentai jo baiminosi, 
nes ėjo gandai, kad profesorius 
Viktoras Biržiška užskaitas iš 
matematikos duodavo gal kokį 
10-tą kartą pas jį apsilankius. 

Nedaug pasaulyje surasime 
universitetų, kur trys broliai 
tuo pačiu metu profesoriautų. 
Be Kauno Vytauto Didžiojo ir 
Vilniaus universiteto, tas kitas 
ir buvo Pabaltijo universitetas, 
kur visi trys broliai profesoriai 
atidavė savo energiją ir laiką, 

KURIAMAS PRAMOGŲ 
CENTRAS 

Vokiečių firma „Inter Active 
Consult" žada kovo mėnesį Vil
niaus Justiniškių rajone ati
daryti pramogų centrą vadi
namą „Max Dance World". Ten 
bus šokių salės, diskoteka, ba
ras, restoranas, banketų salė, 
pirtis ir kažkokia patalpa vadi
nama „Volstrito salė". Kas joje 
bus kūrėjai dar nesako. Vienas 
toks „Max Dance World" cent
ras jau veikia Šiauliuose. 

Kai steigėjai pareiškė, kad jie 
turi 50 laisvų darbo vietų nau 
jame pramogos centre, atsiliepė 
daugiau kaip 500 kandidatų 
dirbti padavėjais, virėjais. 
apsaugos tarnautojais ir 1.1. 
Skelbiama, kad visos inves
ticijos „Max Dance VVorld" įkur
ti atėjo iš užsienio. 

kad jaunimas, nutraukęs savo 
studijas Lietuvoje, galėtų jas 
tęsti toliau. O mes, Pabaltijo 
universiteto studentai, ne tik 
kai kurie klausėme jų paskaitų, 
bet vaikščiojome tais pačiais 
lagerio koridoriais ir valgėme iš 
to paties katilo varganą sriubą. 
Tas bendras, vargingas gyveni
mas mus labai suartino su mie
lais profesoriais Biržiškomis. 

Mūsų tikslas juos prisiminti ir 
pagerbti. Kaip jau kai kuriems 
Žinoma, 1990 metais įsisteigė 
Biržiškų vardo viekšniškių 
draugija, vadovaujama gydyto
jos Aušrelės Gurauskaitės. Taip 
pat ir Biržiškų komisija su pir
mininku, Vilniaus universiteto 
rektorium, prof. Rolandu Povi-
lioniu. Jų tikslas pastatyti 
paminklą profesorių ir jų tėvų 
prisiminimui. 

1995 metais paminklas buvo 
atidengtas ir pašventintas 
Viekšniuose įvykusiose iškilmė
se rugpjūčio 25-26 d. Dalyvavo 
Vilniaus ir Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto rektoriai, 
profesoriai, Seimo nariai ir 

apylinkėje gyvenantys žmonės. 
Mums labai nuostabu, kad oku
pacijos metais Biržiškų pavardė 
buvo mažai žinoma, o tik atgi
mimo metais tos žinios apie juos 
Lietuvą tepasiekė ir apie jų 
atliktus darbus tesužinota. 

Biržiškų vardo komisija su
darė savo planų programą, kur 
be pastatyto paminklo nu
matyta dar: 

• parūpinti prie Biržiškų 
namo memorialinę lentą; 

• kaupti jų ir apie juos 
mokslinę medžiagą; 

• rūpintis, kad būtų restau
ruotas Biržiškų tėviškės namas 
ir jame įsteigtas muziejus; 

• išrūpinti Biržiškų vardines 
stipendijas studentams. 

• išrūpinti jų darbų premijas 
už geriausius literatūrologuos, 
knygotyros ir matematikos dar
bus, ir jas skirti kas 3-5 metai; 

• rūpintis Biržiškų rinktinių 
raštų rinkimu ir leidimu. 

Savo darbų programoje komi
sija yra numačiusi ir dar 
daugiau projektų. 

Mūsų, buvusių Pabaltijo uni
versiteto profesorių ir studentų 

Artėjant rinkimams Lietuvo
je, Valdo Adamkaus pavardė 
tampa pažįstama. Ją žinome ir 
Amerikoje. Jis nebuvo LB, 
VLIKo, ALTo didelė kolona, bet 
visada stovėjo arti lietuviškos 
aplinkos. 

Adamkus *erokai koptelėjo 
JAV administracijos laiptais. 
Kai kas prikiša liberalizmą. Ir 
vėl kyla tas pats klausimas: 
kas bloga su Adamkaus libera
lizmu? Jis nebuvo amerikietiš-
kas liberalas, pasimetėliškas, 
ramstės Sovietų Sąjungą, už 
labai juodą bendravimą rėmęs 
komunizmą. Gal tik jo tolimesni 
draugai buvo marksizmo debe
sėliuose pasikorę. 

Adamkus, prityręs adminis
tratorius, turi savo nuomonę. Ta 
nuomonė, kiek spėjame, nesu
tinka su šiaušliais liberalais, 
kurie kalba tik apie pasaulio 
visuomenę, tautą priemenėje 
palikę. Jam Lietuva rūpėjo vi
sais laikais, jos naudai sugebėjo 
ir savo tarnybinę padėtį iš
naudoti. 

Lietuvoje šnabždama apie 
Adamkaus įsijungimą rinki
muose, vidurio partijų koalicijo
je. Ta koalicija būtų — už garsų 
kalbėjimą girtini tautininkai, 
centro sąjungininkai, politiniai 
kaliniai ir demokratai su kitais 
pabirusiais centristais. Beveik 
neabejojama, kad per rinkimus 

noras prie tų projektų prisidėti. 
50 metų Pabaltijo universiteto 
įkūrimo sukakties minėjimo or
ganizatoriai nusprendė, kad, 
padengus su minėjimu susida
riusias išlaidas, pinigų likutį 
skirti profesorių Biržiškų fondui 
Lietuvoje. Tuo pagerbsime savo 
mielus profesorius, kurie atida
vė savo gyvenimo dalį Pabalti
jo universitetui išeivijoje. 

Karolina Lukošiūtė-
Kubilienė 

St. Petersburg, FL. Lietuvių klubo choras, vadovaujama* muz Petro Armono, atlieka programą 
Vasario 16 tosios minėjime Nuotr. P. Juodvalkio 

Adamkus taptų Seimo nariu. 
Bet ką šiuo laimėjimu pasiektų? 
Ką atgautų Adamkus? 

Seime, ypač labai mišrios 
sudėties, kaip spėjama, vienas 
asmuo iš 140, nors labai pajėgus 
asmuo, reikštų mažai. Adam
kaus vietoje būdamas, į Seimą 
nekandidatuočiau. Būtų gaila 
eikvoti rinkimuose energiją ir 
vėliau be įtakos ar su mažyte 
įtaka Seime žioplinėti. Adam
kus, kaip ir kiti 139 geri in
dividai, ves Lietuvą iš pelkių ir 
patys murkdysis nepaliauja
muose ginčuose. Vienos asme
nybės pastangos masėje atsi-
skiedžia. 

Būdamas Adamkaus vietoje, 
kandidatuočiau į prezidentus. 
Toje pozicijoje daugiau lemia 
asmuo, kaip masinė aplinka. 
Lietuvos padėties gerai nesu
prasdami ir tik iš gandų ją ver
tindami, pasižiūrėkime į tuos 
gandus: V. Landsbergio kažko
dėl bijoma; Vagnorius laikomas 
kietu meterialistu; Saudargas 
iki dabar nėra pakankamai ryš
kus. Tokios opozicijoje esančių 
reiškiamos nuotaikos, nepatik
rintos, gal visiškai klaidingos, 
tačiau jos egzistuoja. Atrodytų, 
kad šiuo metu nujaučiami deši
niųjų kandidatai dirba visokiuo
se oruose. Mat visi spėjo pakan
kamai pasireikšti, visi trys su
skubo kai kam nepatikti. O geri 
politikai pamėgstami tik bent 
dešimtmečiui praėjus po jų vie
šosios veiklos. Geriausias pavyz
dys yra mūsų Ronald Reagan. 
Pakeiksnotas, pajuoktas šian
dien aktorius yra laikomas 
vienu iš geriausių JAV pre
zidentų. 

V. Adamkus kol kas niekam 
neįkyrėjo, yra pažįstamas kaip 
atviro stiliaus administratorius. 
Niekas neprikiša, kad savo ilgo
je karjeroje būtų palikęs kreivu
mų, ypač tokių, kurie vingiuotų 
į asmenišką kišenę. Savo darbu 
JAV ir jau Lietuvoje yra gerai 
užsirekomandavęs. 

Bet V. Adamkus turi vieną 
minusą — jis yra užsienio 
lietuvis. Svetur gyveno, svetur 
sočiai valgė, svetur susigalvojo 
Lietuvą valdyti... Tačiau vienas 
minusas yra geriau kaip du ar 
trys. Tai kodėl nepažiūrėti, kaip 
sunku ar lengva su tuo minusė-
liu prezidentūron įkopti? 

Šis pašalaičio asmeniškas iš
sitarimas neišrinks nei Seimo 
nario, nei prezidento. Bet nie
kam ir nepakenks. Kadangi Lie
tuva yra atsidūrusi tragiškoje 
būklėje, yra aišku kaip gražią 
dienelę, kad viršūnės, pirami
džių ir tik šiaip valdančių 
stogelių, turi būti pakeistos. 
Todėl ir pašnekesiai šia tema 
neturėtų būti tildomi. Ar Adam
kaus pavardė gelbėtų, viršūnė
les nusodinant? Atspėti negali 
nei Adamkus, nei tie, kurie 
Lietuvos aukštybėse sūpaujasi. 

Danutė Bindokienė 

Ar tai paliaubos? 
Aklam užrašas ant sienos nie

ko nereiškia, nes negali jo įskai
tyti. Tačiau aklumas aklumui 
nelygus, o neregiu gali būti ir su 
labai gerai veikiančiom, svei
kom akim, jeigu protas atsisako 
matyti, ko regėti nenori. Tokia 
situacija šiuo metu — iš tikrųjų 
jau seniai — egzistuoja tarp 
Rusijos ir Vakarų pasaulio, ypač 
JAV. Nepaisant, ką prezidentas 
Boris Jelcin „pardavinėja", 
vakariečiai „tebeperka", nors 
mokama kaina vis labiau ir la
biau rodo jų užsispyrėlišką 
bukaprotiškumą. Šiuos įvykius 
verta labai atidžiai stebėti, nes 
jie yra nepamainoma pamoka 
visiems, kurie dar neįsitikinę 
Vakarų pasaulio noru Maskvai 
pataikauti ir tikėti net fan
tastiškiausiomis jos vyriausybės 
pasakomis. Tai svarbu įsisąmo
ninti ir Lietuvos politikams, ir 
išeivijai: mūsų tautos nepri
klausomybė žygiuoja labai tra
piu, labai plonu ledu, kuris tik 
iš dalies dengia grobuoniškus 
Rusijos kėslus. 

Prieš šiek tiek daugiau kaip 
savaitę, kovo paskutinį sekma
dienį, Jelcinas pagaliau ati
dengė ilgai lauktą ir daug vilčių 
teikusį planą, kad kovos Čečėni
joje bus sustabdytos lygiai kovo 
31 vidurnaktį. Čečėnams Rusi
ja suteiks visokių lengvatų — iš
skyrus nepriklausomybę, nes, 
kaip Jelcinas ne kartą prisi
pažino, be šio pragaištingo karo 
pabaigos jis neturi galimybių 
laimėti rinkimus antrai kaden
cijai. Bill Clinton reiškiant pasi
tenkinimą tokiu savo bičiulio 
kilniaširdiškumu, o turtingie
siems Europos kraštams tuoj 
pažadėjus „atlyginimą" — dau
giau kaip 10 milijardų dol. 
paskolą Rusijai per Tarptautinį 
valiutos fondą — vien tik čečė
nai neįsijungė į bendrą džiaugs
mą, nes ant jų miestų ir kaimų 
tebelijo mirtį nešanti kruša iš 
rusų karinių pabūklų. 

Kai po kovo 31 d. Amerikos 
spauda paskelbė Jelcino planą, 
deja, buvo kalbama tik apie 
antrąją jo dalį — kovų sustab
dymą Čečėnijoje. Pirmąja da
limi, pasirodo, viešai girtis ne
buvo patogu, nes ji paplūdusi 
narsios tautos, pasiryžusios 
verčiau žūti, negu gyventi ne
laisvėje, krauju. Nebuvo 
minima, kad Boris Jelcin savo 
„vienas-du" ėjimus Čečėnijoje 
aptarė su JAV prezidentu jau 
sausio 26 d. telefoniniu 
pasikalbėjimu, trukusiu 40 mi
nučių. To pasikalbėjimo turinys 
neseniai pateko į Jelcino opozi
cijos rankas ir paskelbtas jos 
spaudoje. 

Planas labai paprastas. Pir
miausia prieš čečėnus bus 
panaudojama stipri ofenzyva, 
kad visiškai pribaigtų „teroris
tus". Juos sutriuškinus, arba 
bent tiek sunaikinus, kad jų va

das Dudajevas sutiktų sėsti prie 
derybų stalo kartu su ,,lega
lios", t.y. Maskvos pastatytos, 
vyriausybės atstovais, kada 
nors balandžio mėnesį bus įgy
vendinta galutinė taika. Tuo 
tarpu kovo 31 d. Jelcinas pa
skelbs, kad sustabdo karo veiks
mus. Pagal opozicijos spaudoj 
paskelbtą vertimą, prez. Clinton 
atsakymas buvo toks: „Jums 
būtina vartoti visas priemones, 
reikalingas išspręsti šią opią 
padėtį, ypač prieš būsimus rin
kimus". 

JAV prezidentas turbūt pato
giai pamiršo, kad Rusija net 15 
mėnesių Čečėnijoje vartojo „vi
sas priemones", kurios pareika
lavo daugiau kaip 30,000 čečėnų 
gyvybių. O ir visą kovo mėnesį 
ištisi kaimai buvo paversti 
griuvėsių krūvomis, rusų dali
niai visokiais būdais terorizavo 
gyventojus. Clintonui taip pat 
vertėjo užmesti akį į Čečėnijos 
istoriją. Jis būtų radęs, kad 
čečėnai Kaukazo kalnyne gyve
na apie 6,000 metų, yra musul
monai, laisvę mylintys; šiuo me
tu kraštas turi 1.2 mln. gyven
tojų ir iki 1864 m. pajėgė atsi
laikyti prieš Rusijos carų impe
rializmą. Labiausiai nukentėjo 
nuo Stalino, kai 1944 m. kone 
visa tauta deportuota į vidurinę 
Aziją. Po Stalino mirties, maž
daug 1957 m., daugeliui leista 
grįžti namo. 1991 m., išrinkus 
prezidento pareigoms gen. 
Dudajevą, paskelbta nepriklau
somybė. Iki 1994 m. gruodžio 11 
d. Rusija daugiausia pasiten
kino grasinimais, o nuo tos da
tos pradėjo karinę agresiją prieš 
čečėnus. 

Tad kaip su kovo 31 d. paliau
bomis? Pasirodo, kad tai dar 
vienas pažadas, kurio nesilai
koma. Jelcinas teisinasi, jog 
puolimus tebevykdo atskiri ir 
nepaklusnūs kariuomenės dali
nai. Galbūt. Juk tai paliudija is
torija: apie neklausančius savo 
vyriausybės karo vadus ir lietu
viai žino nuo 1920 m., kai lenkų 
Želigovskio dal in ia i ,,sau-
vališkai" užgrobė Vilnių ir dalį 
Lietuvos teritorijos... 

Pagal nepriklausomos Rusijos 
TV laidas, aršios kovos tebe
vyksta dešimtyje Čečėnijos vie
tovių, o rusų artilerija apšaudo 
miestelius, esančius netoli Groz
no. Oficialiai kariuomenės va
dai paneigia žinias, kad po kovo 
31 d. jų daliniai tebevykdo ag
resiją, o prieš pat Velykas mi
nistras pirm. Černomyrdinas 
pažadėjo atkreipti rimtą dėmesį 
į rusų kariuomenės veiklą Če
čėnijoje. Vadinasi, Jelcinas 
tikrai stengiasi sustabdyti 
čečėnų žudymą, bet kariuomenė 
— ir „teroristai" — nekooperuo
ja. Jeigu tai, kas vyksta Čečėni
joje, yra paliaubos, tai kaip atro
do karas? 

ĮKAITAI 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

o 
Audronei tekdavo dažnai 

dirbti tiesiogiai su juo, detalizuojant brėžinius, darant 
ar tikrinant apskaičiavimus bei formules su modernios 
aparatūros ir dar neseniai naudojamų, pačių mo
derniausių kompiuterių pagalba. Inžinierius Kovalskis 
buvo nekalbus, užsidaręs, pilkas žmogus, kurio plieninės 
akys slėpėsi po storu akinių stiklu. Jis atrodė vienišas, 
buvo nekalbus, darbovietėje neieškojo asmeniškų kon
taktų, tik koncentravosi į darbą. 

Taip slinko Audronės dienos tarp įtempto darbo ir 
vienišų vakarų, kurių metu ji arba skaitydavo Arūno 
laiškus, arba pati juos rašydavo. Po kurio laiko jo laiškai 
pradėjo ją pasiekti rečiau. Vieni buvo ilgi ir turiningi, 
o kiti vos turėjo kelias eilutes, tik iš ju negalima buvo 
suprasti, kur jo esama ir ką jis veikia. Aišku, kad tai 
karinė paslaptis, todėl reikėjo pasitenkinti jo meilės ir 
ilgesio žodžiais. Jai atrodė, kad jų meilė abipus žemės 
rutulio dar labiau sustiprėjo, nes atsiskyrimas iššaukia 
ilgesį ir taip pat stiprina praradimo baimę. Jos karo 
paštu siunčiamus laiškus užpildė svajones apie ateitį ir 
kasdieninio gyvenimo smulkmenos, bet ji išmoko gyven 
ti su šia diena ir būti kantri, nes kiokvionn diena ja ar 
tino prie Arūno grįžimo. Su dideliu dėmesiu ji sekė spau 

dos, radijo ir televizijos žinias apie karo eigą Vietname, 
bet paskutiniuoju metu pradėjo atrodyti, kad Amerikos 
pajėgoms nebesiseka, o prieš Vietnamo karą pro
testuojančios minios piktai demonstravo, rodydamos 
savo nepasitenkinimą Amerikos įsikišimu į tolimo Azijos 
krašto „vidaus reikalus". Pagaliau visai nutrūko Arū
no laiškai. Praėjo savaitė, dvi ir net trys, o nė vienas 
jo laiškas Audronės nepasiekė. Ji pradėjo rašyti j karines 
ištaigas, Amerikos Kongreso atstovams ir senatoriams 
maldaudama, kad jie sužinotų, kas su Arūnu atsitiko. 
Ilgą laiką ji nesulaukė atsakymo, kol pagaliau vieną 
dieną ją pasiekė iš Vašingtono oficialus raštas, kuriame 
pranešama, kad Arūnas Linkus „negrįžęs iš vienos karo 
misijos" ir yra klasifikuojamas kaip „dingęs karo 
veiksmuose" („missing in action")... Audronė buvo giliai 
sukrėsta, bet širdies gilumoje jautė, kad jis tebėra gyvas, 
prisiminusi jo paskutinius žodžius. Lėtai slinko dienos, 
o jo nuolatos skaitomi seni laiškai drėko nuo jos ašarų... 

Vieną šeštadienio rytą į duris pasibeldė jaunas 
aviacijos leitenantas, kurį Audronė galėjo matyti pro 
salono langą. Jai suvirpo širdis, pamačius tą pačią uni
formą, su kuria išlydėjo Arūną. Virpančiomis rankomis 
ji atidarė priekines duris. 

— Audronė? — jis į ją kreipėsi vardu. — Aš esu Gary 
Miller, Arūno kolega. Aš apie jus iš Arūno daug esu gir
dėjęs. Kol buvome neatskirti toje pačioje eskadrilėje, jis, 
žinodamas, kad aš už jį anksčiau grįšiu į Ameriką, 

manęs prašė, kad, grįžęs į namus, jus būtinai 
aplankyčiau. Taigi mano karo tarnyba jau baigta, o 
Arūnas dar liko. Ar galiu įeiti? 

Kiek atsipeikėjusi ir supratusi, kad jis neatneša 
liūdnos žinios, Audronė jį pakvietė į vidų. 

— Prašau. Sėskit, tik sakykit greičiau, kur jis, — 
ranka kviesdama atsisėsti ant sofutes salone, ji nekant
riai šūktelėjo. 

— Arūnas nėra žuvęs, Audrone. Apie tai jums tur
būt yra pranešta, tik tvirtinama, kad jis dingęs karo 
veiksmų išdavoje. Jo lėktuvas buvo pašautas ties priešo 
linija ir yra žinoma, kad jis saugiai nusileido parašiu
tu. Daugiau žinių apie jį nėra, bet esu tikras, kad jis 
yra gyvas, kurioje nors belaisvių stovykloje netoli Hano
jaus. Tam nelemtam karui pasibaigus, jis grįš. 

Leitenanto vizitas Audronę sukrėtė, bet apramino 
ir beveik nudžiugino, suteikęs viltį, kad Arūnas tikrai 
yra gyvas. Tuo tarpu laboratorijoje suintensyvėjo dar
bai, nes karo vadovybės naujausias užsakymas privertė 
visą įmonę dirbti viršvalandžius. Audronė metėsi į darbą 
su dideliu entuziazmu ir grįždavo į namus vėlai vaka
re nuvargusi ir išsisėmusi. Naktys buvo trumpos, 
besapnės, o Arūno laukimas pasidarė lengviau 
pakeliamas, tačiau Vietnamo karo eiga pradėjo linkti 
į pesimistišką pusę, o Amerikos „skrajojantis diploma
tas" Henry Kissingeris ėmė ieškoti derybų galimybių 
su Vietnamu. Besiblaškydama tarp vilties ir ilgesio, ji 
tik savaitgaliais ilsėjosi, vartydama spaudą ar skaity

dama bei sekdama televizijos žinias. Netikėtai vieną šeš
tadienio rytą telefonu ją Nikita Kovalskis iškvietė į dar
bovietę, atsiprašinėdamas, kad trukdo jos užtarnautą 
savaitgalio poilsį, bet ji jam esanti labai reikalinga. 
Atvykus į tyrimų centro aikštę, ji buvo savotiškai nu
stebinta, kad ne prie įprasto įėjimo, bet automobilių aikš
tėje patikrinimą ir kratą darė nepažįstami, civiliai apsi
rengę asmenys, tačiau pagalvojusi, kad tai savaitgalio 
pakaitalai, tame nematė nieko nepaprasto. Audronė dar 
labiau nustebo, kad prie laboratorijos nebuvo įprastos 
kratos. Paspaudusi slaptą durų atidarymo kodą, ji 
peržengė laboratorijos slenkstį, už kurio su nervinga 
šypsena ją pasitiko pats viršininkas Nikita Kovalskis, 
bet daugiau bendradarbių nesimatė. Laboratorijoje 
viešpatavo neįprasta tyla, tik dusliai ūžė ir burzgė 
aparatai. 

— Atleiskit, Audrone, kad jums sugadinau šešta
dienį, bet kartoju, kad jūs man labai reikalinga. — Jo 
judesiai buvo neįprastai nervingi ir jis kalbėjo greitai, 
nukąsdamas galūnes. Audronė nustebo, ant jo stalo 
pamačiusi krūvą dokumentų, ant kurių stambiomis, rau
donomis raidėmis buvo užrašyta: „iabai slaptai". Paga
vęs jos žvilgsnį, Kovalskis dokumentus skubiai uždengė 
dienraščio lapais ir jai padavė kelis brėžinius, kad, kaip 
tos srities specialistė, ji padarytų galutinį formulių 
patikrinimą ir, tai atlikusi, padarytų kopijas. 

(Bus daugiau) 

' " i i i t i M V I T U . • " ' 
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AČIŪ UŽ ŠIRDŽIŲ ŠILUMĄ 
Ne vienas žmogus šiais ne

lengvais Lietuvai metais dva
sines atgaivos ieško bibliote
kose, parodų salėse, kultūros ir 

; pramogų centruose. Matomai 
del to dažnai perpildyta būna 

- mūsų bibliotekos skaitykla: čia 
sutiksi ir žilagalvį pensininką, 

; ir moksleivį, ir namų šeimi-
. ninkę su anūkėliu, tyliai bevar-
- rančius laikraščius, žurnalus. 
• visad sutiksi šilutiškius, bery-
. mančius prie paveikslų biblio-
Z tekoje rengiamose parodose, no-
' riai žmonės eina į susitikimus 

su dailininkais, poetais, įžy-
; miais kraštiečiais. 
" Man ypač malonu, kad didžiu-
'• le dalimi prie Vydūno žemės — 
- Šilutės rajono žmonių dvasinio 
" turtėjimo prisideda ir toli už 
\ Atlanto likimo vėjų nublokšti 

Amerikos lietuviai: mokytojai. 
• menininkai, žurnalistai. Apie 
j juos noriu ir papasakoti, bent žo-
:. džiais padėkoti už jų širdžių 

šiluma, begalinę meilę Lietuvai 
ir k o n k r e č i a i s darbais ją 

- remiantiems. 
* Ketvertą dešimtį metų dirbu 
' neprestižinį bibliotekininkės 

darbą. Neįsivaizduoju savo 
gyvenimo be jo! Bibliotekoje 

• vyksta daug įdomių renginių: 
susitikimų sų įdomiais žmo-

*. nėmis . r eng iamos meninių 
darbų parodos ir kt. 

Visuose meno darbuose ir su
manymuose pastoviai talkina ir 

• padeda mano krikšto mama, gy
venant i Los Angeles Stela 
Bąjelienė. Jaunystėje — moky
toja (dar ir šiandien Lietuvoje su 
meile ją prisimena jos žila
galviai mokiniai >. gabi jaunimo 
tautinių šokių kolektyvo va
dovė, vėliau išėjusi sunkią var-

: go mokyklą, tačiau ir sulauku-
i si garbingo amžiaus, aktyviai 

dalyvauja Amerikos lietuvių 
visuomeninėje veikloje. 

Šilutiškiai y ra dėkingi S. 
. Bajalienei už miestui padovano

tą Lietuvių enciklopediją, už 
svarią finansinę paramą, ren
giant Vydūnui skirtą tarptau
tinį ekslibrisų konkursą (išlei
džiant parodos katalogą, meni
nį lankstinuką), už siunčiamą li
teratūrą, užsakytą periodiką 

. Šilutės F. Bajoraičio Viešajai 
bibliotekai, už meninių atvi
rukų konkurso ..Šilutė*' mece
navimą. S. Bąjelienė y r a 
apdovanota Šilutės mero Gar
bės raštu už didžiulę pagalbą 
pamario kultūros puoselėjimui, 
jos vardas žinomas kiekvienam 
kultūros žmogui. 

Žinoma Lietuvoje dailininkė. 
- daugelio knygų iliustratorė. 

Respublikinės Vydūno draugi
jos tarybos narė [eva Labutytė 

sukūrė S. Bajelienei ekslibrisą, 
kaip meiles ir pagarbos ženklą. 

Čikagiškė dailininkė, tarptau
tinio ekslibrisu konkurso, skir
to Vydūnui, laureatė Veronika 
Švabienė savo darbus (o jų — 
kelios dešimtys* padovanojo 
Š i l u t ė s b ib l io teka i , d a r b o 
kolektyvams, mokykloms, re
dakcijai... Gražia tradicija tapo 
jau antri metai prieš Naujuosius 
metus Šilutėje rengiamos šios 
dailininkės grafikos darbų pa
rodos, kurios sulaukia ypatingo 
šilutiškių dėmesio. Šilutės bib
liotekos knygos muziejuje sau
gomi čikagiškės dail ininkės 
Jadvygos Paukštienės tapybos 
darbai, dovanoti bibliotekai. 
Surengta šios menininkės dar
bų paroda buvo labai įdomi toli
mosios Čikagos gyvenimo mo
mentų atspindžiais, žavūs jos 
darbeliai vaikams, visada lau
kiami dailininkės laiškeliai — 
savotiški meno kūriniai — kiek
vienas su piešinėliu. Jaudina 
dailininkės nerimas jaunąja 
Lietuvos karta, noras kaip nors 
jai padėti. Dailininkės darbai — 
puiki dovana tam tikslui! 

Lemonte gyvenanti Pasaulio 
lietuvių centro renginių komi
teto narė Agutė Tiškuvienė 
atsiuntė šilutiškiams didžiulius 
komplektus periodinių leidinių: 
..Pasaulio lietuvis", ..Skautų 
aidas"'. „Karys" ir kt knygų, 
pastoviai rūpinasi, kad šilutiš
k ia i gautų naujausią kata
likiškąją spaudą, išleistą Ameri
koje. Malonu, kad kilimo iš le
gendinio lietuviu lakūno Girėno 
gimtinės, A. Tiškuvienė nepa
miršta ir savo krašto žmonių — 
prisideda, leidžiant kraštotyri
nio pobūdžio 'leidinius, lanko 
senelių namus, aukoja savo lė
šas daugumai šventų darbų 
Lietuvai. 

Labai nuoširdžiai norisi pa
dėkoti Čikagos Vydūno fondo 
valdybos pirmininkui Vytautui 
Mikūnui. nepamirštančiam ir 
padedančiam Vydūno krašto 
kul tūros darbuotojams, ren
g i a n t konkursus Vydūnui , 
meninių atvirukų konkursui, 
skirtam Šilutei ir jos apylin
kėms. Jo dėka biblioteka turi 
Vydūno kurinių, išleistų Ameri
koje, šio fondo išleistų proginių 
atvirukų. Malonus V. Mikūno 
rūpestis Mažosios Lietuvos kul
tūrinio palikimo išsaugojimu. 

Žurn. Jurgis Janušaitis talen
tinga plunksna labai įdomiai at
spindi lietuvių gyvenimą toli
mojoje, jų antraisiais namais ta
pusioje, tėvynėje Amerikoje. 

Šilutiškiai dėkingi už jo ra
šinius, propaguojančius Šilutę, 
kviečiančius dalyvauti ren-

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvių Open* choras 

ILGAS KELIAS Į RAMPOS 
ŠVIESĄ 

JUOZAS KONČIUS 

Atgyja penktadienio vakarais 
nuo pirmadienio aptilęs Jau
nimo centras. Visais keliais 
renkasi Lietuvių operos choris
tai į vis intensyvėjančias repe
ticijas. Be šio vakaro jie važiuos 
čionai dar ir sekmadienio popie
tę. Nuo ankstyvo rudens repe
ticijos vyksta be pertrūkio — ly
ja ar sninga; kam arti, kam toli, 
visi skuba j Jaunimo centrą. 
Suvažiuoja choristai iš plačių 
Čikagos apylinkių ar net toliau. 
Prisiminė iš Indianos atvyks
tantys repetuoti Natalija ir 
Vytautas Aukštuoliai, o Jonas 
Mockaitis net iš Mičigano 
pribūna nesivėlindamas. 

Kartą paklausiau Joną:,,Kiek 
mylių priskaičiuoji, važinė
damas į Jaunimo centrą?" „Ke
turiasdešimt septynias į vieną 
pusę, galima paskaičiuoti, kiek 
per operos sezoną susidarytų", 
— šyptelėjęs atsakė. Pradėjau 
skaičiuoti: į vieną repeticiją 
devyniasdešimt keturios mylios, 
o į dvi per savaitę jau arti dviejų 
šimtų. O kiek repeticijų ir kiek 
važinėjimų susidarys per 
metus? Gal geriau nebeskai
čiuoti, nes ir jie visi neskaičiuo
ja. Ir taip važiuoja kai kurie jau 

g iamuose t a rp tau t in iuose 
ekslibrisų, atvirukų konkur
suose. Šio žurnalisto dėka, juose 
dalyvauja nemažai išeivijos 
dailininkų. Dėkingi jam už 
siunčiamas periodinių leidinių 
iškarpas, knygas, kuriose rašo
ma apie pamario kraštą. 

Šilutiškiai prisimena daili
ninko iš Floridos J. Sodaičio 
mažosios grafikos darbų parodą, 
kuri „keliavo" ir po kitus Lietu
vos miestus, nekantriai lauksi
me žymaus Amerikos lietuvio 
architekto iš Los Angeles E. 
Arbo meninių darbų parodos 
Šilutėje šių metų rudenį. 

Bibliotekos skaitytojai dėkin
gi rašytojai Julijai Švabaitei-Gy-
lienei užjos dovanotas savo kū
rybos knygas jauniesiems bib
liotekos skaitytojams bei poe
zijos mėgėjams. 

Ačiū Jums visiems, brangieji 
mūsų tėvynainiai, savo širdies 
šiluma šildantiems mūsų sielas! 
Ačiū už Jūsų dosnią širdį, už 
darbščių rankų sukurtas dva
sines vertybes, taip dosniai dali
jamas pamario krašto žmonėms. 

Giedrė Leškytė 

daugelį metų — dešimt, dvide
šimt ir daugiau. 

Atvyksta į repeticijas ir au
tobusu. Sustabdau B i r u t ę 
Mickevičienę, vieną naujai at
vykusių, jau antrus metus dai
nuojančią chore. ..Nepabosta 
važinėti autobusais? Ne visada 
važinėja jie tvarkingai. Čikagos 
orai nepastovūs, visko čia būna. 
Lyjant ar sningant nemalonu 
stovėti ant kampo, laukiant 
autobuso". „Oi, visai nieko, dar 
kas ir pavėžina. Aš ir Marąuette 
Parko bažnyčioje giedu, o ten 
irgi repeticijos būna. Nieko bai
saus", — gerai nusiteikusi, 
aiškina Birutė. ,.Tai turbūt ir 
Lietuvoje buvote įsijungusi į 
choro gre tas?" — k laus iau 
toliau. — „O taip, dainavau 
Kauno antrosios l igoninės 
chore". 

Paaiškėja, kad iš profesijos ji 
ne medikė, o inžinierė. Jos prie
žiūroje buvusi ligonines šildymo 
sistema. 

Repeticija prasideda punk
tualiai, pusę aštuonių. Nera
miai žvilgčioja į laikrodį, kori
dorium vaikštinėdamas Vytau
tas Aukštuolis, o, laikui atėjus, 
nelūkuriuodamas vykdo savo 
pareigas, suplodamas rankomis: 
„Pradedam, prašom sėstis". 

Daugumas jau ir susėdę r a t u 
prieš pianiną, prie kurio įsi
taisęs akompanuotojas Manigir-
das Motekaitis, o šalia jo chor
vedys Ričardas Šokas. Ričardas 
pakelia ranką. Tyla. 

A - Ė - Y - O - 0 — pasigirsta 
iš visų pusių. „Uždengti, labiau 
vertikaliai, ne horizontaliai; 
neskubėti, atsisėsti t iesiai" , — 
aiškina Ričardas. Ir vėl pasigirs
t a tie patys garsai, t u rbū t j a u 
sklandžiau šį sykį, nes chor
vedys nieko nebesako. K a s čia 
darosį,pagalvoji, kas ta i per gar
sai? O tai sušilimui, kad balsai 
susiderintų, vėliau man pa
aiškina vienas. 

Balsus suderinus, pasigirsta 
j au ir melodinga arija iš pirmo
jo „Jūratės ir Kastyčio" veiks
mo: „Ei jūruže, mylimoji! Ko tu 
ūži, ko vaitoji! Ar nelauki t u 
svečių?" Klausai, atrodo ta ip 
gražiai skamba, tik ne chorve
džiui: stabdo ir kartoja, stabdo 
ir kartoja. Pagaliau nusileidžia: 
„Yra dar kelios vietos, su jomis 
mums teks dar padirbėti atski
rai". 

Skamba viena po kitos melo
dijos. Žaismingai skamba mo
terų balsai: „Po aukštus kalnus 
vaikščiojom, saldžias uogeles 
rank io jom" . Ki tos s k a m b a 
svajingai: „Greit mėnulis pa
tekės, patekės.. ." Tik Ričardui 
vis sunku įtikti: „Taip nedrą
siai, taip neaiškiai. Imkim dar 
kartelį tuos du taktus" . Kiek tų 
kartelių buvo, neskaičiavau, ne
skaičiavo nei choristai: dirbo 
įtemptai — vis taisydami, vis 
gerindami. 

Bandau įsivaizduoti, kaip 
žavingai ši opera skambės, kai 
į ją įsijungs solistai; į sceną išeis 
balerinos ir į melodiją jungsis 
veiksmas, judesio derinys. O iki 
tol choristai dar daug sykių 
važinės į repeticijas, neskaičiuo
dami nei nuotolio, nei kreip
dami dėmesio į nuovargį. 

Po repeticijos t rumpam pa
gaunu operos valdybos pirmi
ninką Vytautą Radžiu. Aiškinu 
jam, kaip gražiai skamba cho
ras, bet jam ne tai rūpi, tuoj bus 
valdybos posėdis. Daug reikalų 
reikia aptarti, netrukus jau turi 
atvykti ir svečiai talkininkai iš 
K a u n o Muz ik in io t e a t r o . 
Neskubėdamas palieka ir man 
dalį jis savo rūpesčių: „Lietuvių 
opera būtų labai dėkinga jai 
atsirastų daugiau mecenatų, 
kurie padėtų įgyvendinti mūsų 
užmojus šiais sukaktuviniais 
metais". Jis paaiškina, kad už 
150 dolerių ar didesnę auką 
mecenatai gauna 2 rinktinius 
bilietus parteryje, o taip pat ir 
pavardės bus išspausdintos 
operos leidinyje. Šiais metais, 
švenčiant 40-ies metų sukaktį, 
leidinys bus platesnis ir įspū
dingesnis. Norint, kad aukotojo 
pavardė bū tų išspausdinta, 
auką re ikia į teikt i Operos 
valdybai iki balandžio 10 dienos 
šiuo adresu: Lithuanian Opera 
Co., 7013 So. California Ave., 
Chicago IL 60629. 

Linkėtume, kad mūsų visuo
menė pajustų tą gyvybingą 
Lietuvių operos pulsą ir neiš
blėstantį norą kasmet įnešti į 
mūsų kultūrinį gyvenimą ką 
nors naują, vertingą, keliantį 
pasididžiavimą jų pasirodymais. 
Būtų gražu, kad prie jų ryžto 
prisidėtume ir mes visi, ska
tinkime draugus ir pažįstamus, 
ypač gyvenančius toliau nuo 
Čikagos, kad jie nepraleistų šio 
didingo renginio, K. V. Banaičio 
klasikinės operos „Jūratė ir 
Kastytis", su kuria ir bus apvai
nikuota Lietuvių operos 40-ies 
metų veikla. 

No One Offers You 
More of Eastern Europe! 
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destmations in Eastem Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from Nevv York. Nevvark and Chicago easy access 

to Riga, Tallinn, Moscovv. St. Petersburg, Kiev.Lvov, 
MinskandVlLNIUS.lLlTHUANiA. 

Take advantage of LOT's k>w fares, the luxury of 
LOT's fleet of nevv Boeings and ATRs and the com-
fort of the nevv mtemational terminai at vVarsavv 
Okecie Airport. Make your reservations today! 

Information, reservations and t.cket sales at the offices of LOT POUSH AIRLINES or your local Travel Agent. 

«OKl»iUIHMI 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

REALMARTII, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja (vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bus.312-58W1C0 p * * 312-3080307 
FK.312-58M8B7 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5959 
(708)425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

MISCELLANEOUS 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimu 
• MLS kompiuterigir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartnentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312.779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

" 

FOR RENT 

AUTOMOStUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank ZapoTis ir Off. Mgr. 
Aukse S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
320SV» W«*t SSth Street 

Tel. (708) 424-SSS4 
(312) S81-SSB4 

Išnuomojamas 4 Itamb. 
Bridgeport, 816 W. 33 Rače; 1 bi. 
į vakarus nuo Halsted; $350. 
Skambinti Stasiui: 312-927-7540. 

IEŠKO D A R B O 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 706-969-2656. 

Moteris I i Lietuvos ieiko 
Gali slaugyti ligonius, prižiūrėti senus 
žmones, vaikus. Tol. 716-236-4406. 
arba 718-235-3*61 po * v.v. 

MISCELLANEOUS 

Galima užsisakyti įvairins labai geros 
rūšies batus vyrams ir moterims iš 

Masoo Shoes Co. Šią kompaniją atsto
vauja lietuvis K. Kezys. Kreipkitės į jį 

Tel: 312-776-5720 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI-

•NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
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ANGLŲ NOVELĖ. Anglų raš. novelių antologija. Sudarė. 

Pov. Gaudys. 459 psl. 
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GINČAS TIK DĖL PINIGŲ 
Norėdami vaikus i šauklėt i 

l ietuviais, tėvai supranta, kad 
uždavinys prasideda su jais ir jų 
pačių pastangomis bei ryžtu. 
Lituanistinės mokyklos buvo 
sukurtos vaikams, tad jų pirma 
atsakomybė yra mokin iams ir 
jų tėvel iams. Kartu su k i tomis 
l ietuviškomis organizacijomis, 
mokyklos padeda tėvams atl ikti 
savo uždavinį. Kiekviena mo
kykla buvo ir yra svarbi išei
vijos iš laikymui. 

M e s , s u j u n g t o s Č i k a g o s 
l i tuanist inės mokyklos t ėva i , 
jaučiame atsakomybe visuo
menei, ypač t iems, kur iems 
l i tuanist inių mokyklų klau
simas yra opus, i ša iškint i iš 
savo perspektyvos, k a s įvyko, 
kai dvi mokyklos buvo jun
giamos. 

Atkreipiame jūsų dėmesį į 
1995 m. gruodžio 2 8 d. „Drau
go", Nr. 250, Reginos Kuč ienės 
straipsnį „Išspręstas K. Done
laičio mokyklų pinigų l ikimas". 
Tame straipsnyje yra daug ne
t ikslumų. Vardu tų , kurie t i ek 
laiko ir širdies įdėjo į mokyklų 
sujungimą ir tų pinigų te i s ingo 
perdavimo klausimą, rašome šį 
straipsnį. 

Norime pirmiausia pabrėžti, 
kad K. Donelaičio mokyklos 
veikė be Švietimo tarybos pri
tarimo, dėl buvusių su ja nesusi-
tarimų. Donelaičio mokyklos 
telkė lėšas leisti savo vadovėlius 
ir knygas, nes joms netiko Švie
timo tarybos medžiaga dėl skir
t ingų mokslo programų. 

Mokyklų sujungimo klausi
mas buvo iškeltas 1991 m. lap
kričio mėnesį sušauktame pir
majame tų metų v isuot in iame 
tėvų susirinkime, kai mokyklos 
iždininkė Gražina Viž in ienė 
pranešė, kad mokyklos finan
sinis stovis yra pavojuje. Ypač 
svarbus klausimas buvo patalpų 
nuoma, kuri kasmet didėjo, o tais 
metais buvo net 8 ,000 dol. Ant-
ras i š k e l t a s r ū p e s t i s b u v o 
mokinių skaičius klasėse . Tre
čias rūpestis — s u n k u m a s rast i 
t inkamų mokytojų. 

K. Donelaičio l i tuanis t in ių 

mokyklų tėvų susirinkime, įvy
kusiame 1991 m. lapkričio mėn. 
buvo pasiūlyta ir nubalsuota 
siekti susijungimo su Dariaus ir 
Girėno/Č ALM l i tuanist ine mo
kykla. Šis sprendimas buvo 
padarytas po to, kai Tėvų komi
te to p irmininkas Eugeni jus 
Paulius ir iždininkė G. Viži
nienė padarė savo pranešimus. 

Vienas pas iūlymas buvo ieš
koti kitur patalpų. Kitas pasiū
lymas buvo susijungti su Le-
m o n t o M a i r o n i o m o k y k l a ; 
trečias vėl bandyti susijungti su 
Jaunimo centre veikiančiomis 
mokyklomis. Tada turėtume 
didesnę mokyklą, ir taip pat 
padėtume iš laikyti Jaunimo 
centrą. 

Tėvai vienbalsiai priėmė tre
čią pasiūlymą ir įgaliojo komi
siją eiti pas Dariaus ir Girė-
no/ČALM tėvus ats iklaust i jų 
nuomonės. Komisiją sudarė: 
Daina Dumbrienė, Regina Vir-
žintienė ir Vakarė Valait ienė. 
Jei kyla klausimas, kodėl tėvai 
apsiėmė šiuo re ikalu rūpintis, 
gal ime atsakyti: aiškiai sura
šyta K. Donelaičio statutuose, 
kad tėvai rūpinasi mokyklos iš
laikymu, lėšų t e lk imu, patal
pomis ir t.t. Todėl ir susirinki
mas buvo sušauktas Tėvų komi
teto 1991 m. rudenį — kad tėvai 
rūpintųsi ir suprastų, koks svar
bus reikalas, ką j ie turi nuspręs
ti. 

Pirmiausia įvyko neformalūs 
pasikalbėjimai sužinoti, kaip jų 
(D-G/ČALM) tėva i jaustųsi dėl 
mokyklų sujungimo. Kai pa
aiškėjo, kad jie tokį žygį remtų, 
įvyko formalus sus i t ik imas su 
abiejų m o k y k l ų p a s k i r t o m 
komisijom. Buvo padaryta iš
vada, kad sujungti mokyklas 
būtų labai praktiška ir pri
imtina, s iekiant gero savo vai
kams, sudarant j iems galimybes 
turėti didesnes k lases ir pla
tesnę l ietuvių pažintį , pasinau
dojant l ietuviška aplinka — 
Jaunimo centru, ir sumažinant 
kylančias išlaidas. 

Šį sujungimą skatino ir pri
tarė LB Švietimo taryba. Dar ir 

š iuo la iku egzistuoja laiškas, 
parašytas Tarybos pirmininkės 
Dariaus ir Girėno ir ČALM mo
kykloms, t ies iog spaudžiant 
susijungimą. Cituojame iš Tary
bos sušaukto susirinkimo, įvy
kusio 1992 m. birželio 3 d., 7:30 
vai. vak., „Seklyčioje", pro
tokolo: „Mažėjant mokinių skai
čiui l i tuanist inėse mokyklose, 
jau keletą metų girdime nuo
mones, kad visos trys Čikagoje 
veikiančios mokyklos turėtų 
susijungti į vieną mokyklą. 
Pagrindinis tam motyvas yra 
s u t a u p y t i d ide les m o k y k l ų 
išlaidas. Šis pasiūlymas yra 
logiškas ir LB Švietimo Taryba 
jam pritaria". 

Dėl to kad Tėvų komiteto 
pirmininkas ir mokyklų direk
torius šiuo klausimu delsė, susi
rūpinę tėvai , kartu su sujun
gimo komisija, nutarė, kad 
reikia tėvams pranešti kuo grei
čiau ir sukvietė tėvus į susi
rinkimą 1992 m. balandžio 11 d. 
Susirinko didelis skaičius tėvų. 

Tėvų susirinkime buvo pada
rytas pranešimas, kad Dariaus 
ir Girėno/ČALM tėvai labai 
džiaugiasi mūsų interesu susi
jungti ir kad nori su mumis tar
t is . Kai buvo mintis iškelta per 
šį susirinkimą, tėvai pasakė, 
kad nėra reikalo diskusijas pra
vesti , nes jos buvo pravestos 
rudenį. Dabar reikia įvykdyti , 
kas nutarta. 

Kad būtų tikrai aišku, dr. A. 
Norvilas pasiūlė, kad 1992-1993 
mokslo metais , 1992 rugsėjo 
mėnesį , K. Donelaičio ir Da
riaus ir Girėno/ČALM mokyk
los susijungtų ir pradėtų veikti 
Jaunimo centro patalpose. Jo 
pasiūlymas buvo paantrintas D. 
Mikužienės. Užbaigti reikalą 
buvo pravestas ba l sav imas , 
kuris įvyko viešai ir balsai buvo 
užrekorduoti. 

Pagal K. Donelaičio mokyklų 
statutą, kuris kryžiavosi su 
Šviet imo tarybos statutu, K. 
Donelaičio mokyklų direktorius 
Jul ius Širka balandžio 11 d. 
susirinkimą paskelbė neteisėtu. 
Jis aiškino, kad tėvai nelegaliai 
sušaukė susirinkimą, tad to 
sus ir ink imo sprendimai ne-

J. Geniušas, 
Dirigentas 

G.2ilys, 
Režisierius 

). Malinauskaitė, 
Dailininkė 

R. Šokas, 
Chormeisteris 

L I E T U V I Ų O P E R A 

40-sis sezonas 

BANAIČIO 
opera 

JŪRATĖ IR KASTYTIS 
1996 m. balandžio 20 d., 7:30 vai. vakaro 

ir 
balandžio 21 d., 3:00 vai. po pietų 

MORTON AUDITORIJA 
2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL 

Bilietai gaunami SEKLYČIOJE 
2711W. 71st Street, Chkago, IL 60629 

Parteryje — $35 ir $25, balkone $30, $20, $15 
Spektaklio dieną — prie įėjimo į salę. 

Paštu bilietai užsakomi siunčiant čekį šiuo adresu: 

Lithuanian Opera Company 
7013 S. California Ave. 

Chkago, IL 60629 

Kviečiame visus ir i i visur į lietuviškosios 
kūrybos Šventę! 

S. Martinaitytė 
Jūratė 

V. Noreika, 
Kastytis 

M. Momkienė, 
Rūtelė 

A. Stempužienė, 
Motina 

A. Gaifiunienė, 
Rūtelė 

V. Momkus, 
Tėvas 

B. Sodaitytė, 
Motina 

M. Motekaitis, 
Akom pamatomi* 

G. Maciulevičius 
Tėvas 

teisėti . Tačiau buvo vėl sušauk
tas kitas, dabar t e i sė tas , susi
rinkimas, 1992 m., bal. 25 d. Per 
šį sus ir inkimą buvo vė l disku
tuojama, kas įvyko, ir tėvai vėl 
pareiškė savo norus. 

Šį susirinkimą sušaukė direk
torius ir t ė v ų komitetas . Jie su
statė darbotvarkę ir pranešė, 
kas praves sus ir inkimą ir kas 
duos pranešimus. Tėvai , atvykę 
į susirinkimą, pareikalavo, kad 
būtų pravestas, ka ip nurodyta 
mokyklos s ta tutuose . Išrinko 
prezidiumą i š dalyvaujančių 
tėvų ir tada sudarė susirinkimo 
darbotvarkę. Susir inkimas buvo 
pravestas pagal „Roberts Rules 
of Order". Visi , k a s norėjo, gavo 
pareikšti savo nuomones . Susi
rinkimas užs i tęsė daugiau kaip 
3 valandas. 

Sujungimo komisija padarė 
pranešimą, kas buvo iki šiol 
įvykę. Pranešimus padarė Tėvų 
komite to p i r m i n i n k a s , iždi
ninkė ir mokyklos direktorius. 
Po i lgų diskusijų, ir pagal K. 
Donelaičio l i tuanist inių mokyk
lų statutą, buvo balsavimai , per 
kuriuos tėvai vėl stipriai patvir
t ino mokyklų su jung imo reika
l ingumą. Kai buvo pasiūlyta 
pasilikti v ien K. Donelaičio mo
kykla, McKay mokyklos patal
pose, buvo 10% už, 90% prieš. 
Kai buvo pas iū lyta , kad 1992-
1993 mokslo meta i s , pradedant 
1992 m. rugsėjo mėnes į , K. 
Donelaičio ir Dar iaus ir Gi
rėno/ČALM mokyklos susijung
tų ir pradėtų ve ikt i Jaunimo 
centro patalpose, buvo 84% už, 
9% prieš ir 5% sus i la ikė . Buvo 
vėl prašoma bandyt i kreiptis į 
mokytojus (kur iems anksčiau 
nebuvo pranešęs direktorius), 
prašant jų talkos, organizuojant 
sujungtų mokyklų tvarką. Taip 
pat buvo vėl patvirt inta balsu, 
kad sujungimo komisija toliau 
tęs tų savo uždavinį . 

Sujungimo komisijai padarius 
v i sus praneš imus , po v isų bal
sav imų prašė v i s a s ž inias per
duoti mokytojų tarybai . Tai ne
buvo įvykdyta. T ė v ų komitetas 
per sus ir inkimą, kuris įvyko 
bal. 25 d. sutiko to l iau vykdyti 
t ė v ų sprendimus ir dirbti kartu 
su sujungimo komis i ja sklan
džiai v i ską at l ikt i . Š i tas ne
įvyko. Tuo laiku tėvai , dalyvau
jantys tame susirinkime, supra
to, kad reikia k a ž k ą daryti, šį 
reikalą i ša iškint i ir padėtį pa
keisti. Pasinaudodami teisėmis, 
duotomis Švie t imo tarybos sta
tutuose v i s iems l i tuanis t in ių 
mokyklų t ėvams , sušaukėme 
papildomą visuotinį t ė v ų susi
r inkimą. 

Šis susirinkimas įvyko sekma
dienį, birželio 7 d., 7 vai. vak. 
„Seklyčioje''. J a m e dalyvavo 
reikalaujamas skaič ius tėvų. 
Susir inkime b u v o i ške l tas susi
rūpinimas ir nepas i tenkin imas 
esamuoju tėvų komitetu. Dėl to, 
susirinkime, kur i s įvyko balan
džio 25 d., nebuvo laiko išrinkti 
naują t ėvu k o m i t e t ą (kuris 
pagal Donelaičio s tatutą ren
k a m a s pavasarį) , re ikia dabar 
išrinkti naują t ė v ų komitetą. 
Vis iems buvo paštu ir telefonais 
pranešta, kad į v y k s toks susi
r inkimas . Kas norėjo, galėjo 
dalyvauti , arba ats iųst i kitą at
stovą, arba įgalioti kitus. Buvęs 
pirmininkas i r iždininkė ne
dalyvavo. 

Per tą susirinkimą, išrinkome 
naują Tėvu komitetą , kuris 
rūpinsis mokyklų susijungimu. 
J i s ve iks kaip Donelaič io komi
tetas , kol visi re ikalai dėl K. 
Donelaičio mokyklų bus užbaig
ti , o po to jis dirbs ka ip dalis su
jungtos mokyklos t ėvų komi
teto, pereinamasis t ėvų komite
tas. Į tą komitetą išrinkome Zig
mą Mikuži Daivą Meilienę, Jū
ratę Norvi l ienę ir Marytę Utz. 

Naujai išr inkto Tėvų komite
to pirmasis ž ingsn i s buvo už
tikrinti , kad m o k y k l o s pinigai, 
kurie turi eiti su mokiniais ir 
mokyklos laikytojais (ir kitas 
m o k y k l ų turtas) nepražūtų. 
Naujas komitetas prašė senojo 
komiteto perduoti visas bylas ir 
banko k m g u t e s , bet senasis 

komitetas atsisakė, i banką 
nuėjo tėvai s u protokolu susi
rinkimo, kuris įvyko birželio 7 
d., kuriuo la iku bankas norėjo 
patikrinti statutus. Kai bankas 
patikrino teisingumą, jie sulai
kė pinigus, kol bus paruoštos 
naujos knygutės ir popieriai. 

Bankas priėmė, kad naujas 
komitetas b u v o legaliai ir tei
s ingai išrinktas. Mums net du 
advokatai patvirtino, kad data 
susir inkimo buvo atit inkama, 
kad n e vėlu — kaip bandė įro
dyti vienas asmuo. Pinigai buvo 
užšaldyti v i e n tiktai dėl to, kad 
v ienas asmuo nuėjo į banką ir 
bandė iš imti pinigus. Tuo laiku 
piniginiai reikalai buvo sustab
dyti. Naujas komitetas vis v ien 
bandė gražuoju viską atlikti, iš
a i šk in t i . Senas i s k o m i t e t a s I 
trukdė. J 

O kaip reagavo Švietimo ta
ryba? Jie pasakė, kad bus neut
ralūs, tarpininkaus, nes jų tiks
las padėti mokykloms. Jie pa
reiškė, kad rūpinsis mokyklos 
t ę s t i n u m u , o ne p i n i g a i s . 
S t r a i p s n y j e , s p a u s d i n t a m e 
„Drauge" 1992 m. birželio mėn., 
Šviet imo taryba pareiškė, kad 
mokyklų sujungimas buvo teisė
tas , ta ip pat, kad „teisinius, iž
do ir mokyklos pavadinimo 
k laus imus turės padaryti jung
tinis tėvų komitetas". Deja, Švie
t imo taryba netrukus užmiršo 
savo žodžius ir pradėjo vajų 
„ tarp in inkaut i" tarp dviejų 
komitetų. Reikalai buvo atide
dami. Dariaus ir Girėno/ČALM 
mokyklos atėjo į susijungimą su 
visais savo mokyklų pinigais ir 
turtais , bet K. Donelaičio mo
kykla turėjo kovoti nors dalelę 
atgaut i tų pinigų. Ir, pagal Re
ginos Kučienės straipsnį, su vi
sokiom sąlygom. 

Šviet imo tarybai liko didesnė 
dalis tų 39,000 dol., Čikagos 
l i tuanist inė mokykla susida
riusi iš K. Donelaičio, Dariaus 
ir Girėno/ČALM, gavo t i k 
10,000 dol. Ar tai teisinga? 

Bandė išaiškinti, kad m e s 
mokyklas likvidavome, ne jun
gėme, bet mes aiškiai sujun
g ė m e , s u s t i p r i n o m e dv ie jų 
e s a n č i ų organų g y v e n i m ą . 
Klausimą iškėlė Garbės teisme, 
bet koks č ia sprendimas, ka i 
v ienas a s m u o telefonu pasakė 
savo nuomonę, o kiti negavo ir 
neperskaitė duomenų, kol m e s 
j i ems nenusiuntėm, o j i ems 
turėjo persiųsti Garbės t e i smo 
pirmininkas/bylos pirmininkas. 
Kai mes pareiškėme protestą, 
n ieko daugiau nebegirdėjome. 
Koks čia LB Garbės teismas, j e i 
atstovauja t ik kai kuriems, o ne 
v i s iems lietuvių visuomenėsl 
nariams? 

Reginos Kučienės paaiškini
mai straipsnyje, apie K. Done
laičio mokyklos „suspendavimą", 
gryni juokai . Ar ji pati neprisi
mena, ką rašė ir sakė? Kad ji 
pati sve ikino sujungtas mokyk
las 1992 m e t ų rudenį ant Jauni
mo centro laiptų? Ar tai ne jos 
nuotrauka , .Drauge"? O kaip su 
protoko la i s , straipsniais iš
spausdintais „Drauge" 1992 m. 
pavasarį apie mokyklų sujun
gimą? Ar visai nieko nereiškė? 
Kad mokyklos buvo sujungtos, 
tai buvo visiems aišku, net K. 
Donelaičio mokyklos senajam 
Tėvų komitetui. J ų ginčas t ik 
dėl pinigų! 

Daina D u m b r i e n ė 
M a r y t ė U t z 

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. balandžio mėn. 10 d. 

I P A G A L B Ą B E D A R B I A M S 

Šakių rajono taryba patvirti
no gyventojų užimtumo progra
mą. Joje numatyta įdarbinti so
cialiai remtinus žmones, pasiųs
ti į mokymo ir kvalifikacijos kur
sus tuos, kuriems sunku suras
ti darbą pagal specialybę. Be
darbiams, kurie imsis verslo, 
bus 50 proc. sumažintas paten
to mokest is , o tie, kurie įregist
ruos įmonę, pirmaisiais meta i s 
pelno mokesčio išvis nemokės, 
antraisiais metais jis bus suma
žintas 7 0 procentų, trečiaisiais 
— 5 0 proc. 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š.m. balandžio 
5 d. mirė mūsų miela Mama ir Močiute. 

A.tA. 
Teis. SOFIJA DRAUGELIENĖ 

Adomulytė 
Velionė gimė 1908 m. balandžio 28 d. Sodelių kaime, 

Vabalninko valsčiuje, Biržų apskrityje. Karo išblokšta iš 
tėvynės, su šeima gyveno Vokietijoje, o 1950 m. atvyko į JAV-
bes. Nuo 1952 m. gyveno Rochester, N.Y 

Šv. Mišios už a.a. Sofiją bus atnašaujamos Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, iš kur velionė bus palydėta Į Amžino 
Poilsio vietą. 

Giliame liūdesyje paliko: sūnų Vaidevutį, marčią Nijolę, 
anūkus Gintą ir Gailių, Danielą Rastauskaite ir Lietuvoje 
gyvenančias seseris, Genę Syrusienę ir Renę Marcinauskienę 
bei jų šeimas. 

Prašome visų pasimelsti už velionę Sofiją. 

A.tA. 
IRENA TAMARA 
BUDRECKIENĖ 

Čekavičiūtė 
Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1996 m. balandžio 9 d., 6:30 vai. ryto, sulaukusi 78 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Trakų apskrityje, Zubiškių dvare. Ame

rikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: vyras adv. Algirdas Budreckas, brolis inž. 

Eugenijus Bartkus su šeima, giminės JAV-bėse ir Lietuvoje. 
Priklausė Amerikos Lietuvių Tautinei sąjungai, Korp! 

Filiae Neo-Lituania. 
Velionė pašarvota trečiadienį, balandžio 10 d. nuo 3 iki 

8 v.v. Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 11 d. Iš laido

jimo namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių laidotuvės 
privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose. 

Nuliūdę vyras , brolis su šeima ir kiti giminės. 

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

A.tA. 
IDAI KARAZIJIENEI 

mirus, dukterį DALIĄ L A U Č I E N Ę su š e i m a nuošir
džiai užjaučiame ir kartu l iūdime. 

Čikagos Lietuvių agronomų sąjunga 

Panevėžiečiui, Lietuvos kariuomenės kūrėjui-savano-
riui 

A.tA. 
JUOZUI BETKAUSKUI 

tebūna l engva svet ingos žemės ve l ėna . Vel ionio 
dukras L A K Š T U O N E V Ė Ž I E N E , jos vyrą GIN
TAUTĄ, R A S Ą DIRKIENE, jos vyrą K Ę S T U T Į ir 
visus a n ū k u s nuoširdžiai guodžia 

Petras ir Irena Vėbros 
Romaną ir Allen Karlove 

Korektūros klaidai įvykus, pakartojame šį skelbimą ir 
atsiprašome. 

„Saulutės", Lietuvos vaikų globos būrelio, 
ATVIRO ŽODŽIO FORUMAS 

Pasaulio lietuvių centre, Bočių menėje, Lemont, IL 
Penktadienio vakaronės 7:30 v.v. 

Kovo M d . - „Muelsklal kuriantys varstą Lie
tuvoje" 
Liudas Slėnys „Mėsos gamyba" 
Leonas Maskaliūnas — ..Cementinių 
blokų gamyba" 
Stanley Balzekas „Automobilių parda
vimas ir muziejaus steigimas". 
„Quo vadls, Lietuva?" Politinės 
svarstybos 
Dr. Valdas Adamkus 
Dr. Aleksandras Štromas 
„Ekonomika Ir prekyba Lietuvoje" 
Jonas Pabedinskas 
Antanas Grina 
„Tania Lietuvai" 
Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
Linas Kojelis 
„Lietuvos olimpinės perspektyvos" 
Algis Rugienius 
Remigijus Gaška 

Dėl platesnės informacijos ar pasikeitimų prašome sekti 
Chicagoje ir apylinkėse" skyrių „Drauge". 

Balandžio 12 d. -

Balandžio 26 d. -

Osaužėi 17 d. — 

Mrželto7d. — 



DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. balandžio mėn. 10 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Maria R u d i e n ė , B A L F o 

centro valdybos pirmininkė, 
dėl rimtos ligos šiuo laiku yra 
ligoninėje, ypatingos priežiūros 
skyriuje. Ji dėkoja visiems už 
atsiųstus gausius linkėjimus 
pasveikti ir gėles, tačiau ligo
ninės ypatingos priežiūros sky
riuje gėlių nepriimama, todėl 
maloniai prašo šiuo metu gėlių 
nesiųsti. Apie M. Rudienės svei
katos stovį visuomenė bus in
formuojama. 

Lietuvos vyčių 36 k u o p o s 
susirinkimas kviečiamas balan
džio 15 d., pirmadieni, 7:30 vai. 
vak., Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo parapijos mokykloje (įėji
mas pro mokyklos duris, 4420 S. 
Fairfield Ave.). Po susirinkimo 
bus vaišės ir pabendravimas. 
Nariai prašomi atsinešti kietai 
virtų margučių — pagal lietu
viškas tradicijas turės ime 
margučių daužymo konkursą, 
kieno margutis bus tvirčiausias. 
Susirinkime bus prisimintas, 
nors ir pavėluotai, kuopos 
Dvasios vado kun. Fabijono Ki-
reilio gimtadienis . Kuopos 
pirmininkė Sophia Žukaitė 
primena, kad jau dabar laikas 
planuoti važiavimą į metinį Lie
tuvos vyčių seimą, kuris vyks 
rugpjūčio 7-11 d., Brockton, 
Mass., Holiday Inn viešbutyje. 
Suvažiavimo šeimininkai yra 
vyčių I kuopa. Informacijas 
teikia S. Žukaitė tel. (312) 
582-3820, po 6 vai. vak. 

Sol. Dana Stankaitytė , var
gonais pritariant muz. Mani-
girdui Motekaičiui, giedos šv. 
Mišių metu Jėzuitų koplyčioje, 
Čikagoje, dr. Juozui Girniui 
ruošiamame paminėjime šį sek
madienį, balandžio 14 d., 3 vai. 
p.p. Šv. Mišias aukos ir pamoks
lą pasakys kun. Kęstut i s Tri
makas. Po Mišių JC didžiojoje 
salėje vyks akademinė minė
jimo dalis. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. 

„Sietuvos" skaut in inkių ir 
vyr. skaučių draugovės suei
ga penktadienį, balandžio 19 d., 
7 vai. vak. vyks PLC Lemonte. 
Visos narės prašomos dalyvauti. 

x Juozas Pečkait is , Chipley 
FL. globoja našlaitę Lietuvoje. 
Pratęsdamas globą kitiems me
tams, atsiuntė $150 — metinį 
globos mokestį. Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių g lobos" ko
mitetas, 2711 W. 71 St., Chi-
cago, IL 60629. 

(sk) 

x A.a. Placidai Balšaitytei 
iškeliavus iš šio pasaulio kovo 
15 d., Elena Rūkas iš Floridos, 
jos atminimą pagerbdama at
siuntė didelę auką Lietuvos naš
laičiams padėti. Reiškiame 
užuojautą velionės seseriai Va
lerijai Šimkus ir kitiems arti
miesiems, o aukotojai dėkojame! 
„Lietuvos Našlaič ių g lobos" 
komitetas. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL 60629 
{Vi bl } šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

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

Tel. 70S-301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

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

A D V O K A T A S 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Kasdien 9 6 vai. vak 
šeštadieniai ir vakarais 

pagal susitarimą 

Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos tradicinis pavasari
nis pasilinksminimas rengia
mas balandžio 27 d., šeštadienį, 
Jaunimo centre, 5620 S. Clare-
mont, Ave. Svečiai bus vaišina
mi saitais ir šiltais valgiais bei 
gėrimais. Bus pravestas vertin
gų dovanų paskirstymas, šo
kiams gros Algimanto Barniš-
kio orkestras. Kviečiami šauliai 
su svečiais, taip pat lietuviško
ji visuomenė, šauliškos veiklos 
rėmėjai ir visi, norintys smagiai 
pasilinksminti jūrų šaulių ren
ginyje. Kvietimus įsigyti ir iš 
anksto stalus užsakyti reikia 
tel. (312)847-0664. Dalyvaujan
čių renginyje automobiliai bus 
apsaugoti. 

Pasaul io lietuvių centras 
ruošia tradicinį „Velykų stalą" 
balandžio 14 d., nuo 12 vai., 
PLC didžiojoje salėje. Renginių 
komitetas kviečia visuomenę 
apsilankyti, kartu susėsti prie 
vaišių stalo, sudaužti margu
čiais ir tuo sustiprinti taip 
svarbią vienybę savo tarpe. Juk 
sakoma: kas kartu dalinasi 
duona (šiuo atveju — ir kitomis 
gėrybėmis), tas visuomet jausis 
kaip vienos artimos šeimos na
rys. Rezervacijas priima Aldona 
Palekienė, tel. 708-448-7436 ir 
Nijolė Stelmokienė, tel. 708-
257-6846. Rezervacijos būtinos. 

Asta Birbilaitė ir Vaclovas 
S iv ickas ruošiasi susituokti 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje, kaip skelbia tos parapijos 
biuletenis, š.m. balandžio 7 d. 

„Lituanicos" futbolo klubo 
vyrų k o m a n d a jau ruošiasi 
pirmenybėms lauko aikštėse. 
Pirmosios šio pavasario pirme
nybių rato rungtynės vyks šį 
sekmadienį, balandžio 14 d. Pra
džia 3 vai. p.p. Rungtynės prieš 
lenkų „Lightning" komandą 
vyks Lemonte, aikštėje prie PL 
centro. Visi kviečiami stebėti 
rungtynes ir padrąsinti „Litu
anicos" vyrus pergalingam 
pirmenybių sezonui. Gausus 
savų rėmėjų susidomėjimas ska
tina geresniam žaidimui. 

T „ J ū r a t ė s ir Kastyč io" 
opero^ _pektaklių bilietai visą 
šią savaitę gaunami „Sekly
čioje" nuo 10 vai. ryto iki 4:30 
vai. p.p. Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 14 d., operos bilietai 
bus gaunami tik Lemonte, Lie
tuvių centre, nuo 10 vai . ryto 
iki 2:00 vai . p.p. Spektakliai 
balandžio 20 d., 7:30 vai. vaka
ro ir balandžio 21 d. 3:00 vai. 
PP-

(sk) 

xTRANSPAK praneša: 
„Lietuvoje advokatais dirbti 
turi teisę 479 teisininkai. Per 
pirmąjį praeitų metų pusmetį 
iškelta 57 tūkst. baudžiamųjų ir 
civilinių bylų". Pinigai, siun
tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x Travel Centre, Ltd. siū

lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
resę Lesniauskienę, tel. 847-
526-0773. 

(sk) 
x J u o z a s Bacevičius patar

nauja į s igyjant va iravimo 
t e i s e s . Skambinkite: 708-
403-7334. 

fsk) 
x Dr. V a l d a s Adamkus ir 

dr. Aleksandras Štromas kal
bės „Atviro žodžio forume" 
penktadieni , balandžio 12 d. 
7:30 v.v. Bočių menėje. Pasau
lio lietuvių centre, Lemont, IL. 
įėjimas nuo apatinės mašinų 
pastatymo aikštelės. I politinį 
svarstymą „Quo vadis, Lietu
va?" visus kviečia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 

(sk) 

„Jūratės ir Kastyčio" ope
ros, statomos Morton aukštes
niosios mokyklos auditorįioje 
balandžio 20-21 d., režisierius G. 
Žilys ir dirigentas J. Geniušas, 
lydimas sol. V. Momkaus, apsi
lankė „Drauge" susipažinti su 
lietuviškosios spaudos leidyba 
toli nuo savo kilmės krašto. Jų 
didžiausias rūpestis yra 
sėkmingi šios K. V. Banaičio 
operos spektakliai, tad labai 
džiaugiasi „Drauge" skiriamu 
dėmesiu operos reklamoms. 

Jim ir Gražina Liautaud pa- Žvakutė spindi, 
tys pirmieji įsigijo 10 bilietų į Varpeliai dindi, 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtos IAetu'nų Mokytojų Sąjungos Chieagos ifcyrimi 

3206 W. «tt> PUce, Chicago. IL 60629 

VELYKOS 

JAV ambasadoriaus Lietuvai 
James Swihart pagerbimą, o 
Jonas ir Ona Gradinskai įsi
gijo 2 bilietus. Pagerbtuvių po
kylis bus gegužės 4 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
„Gintaro" salėje. Bilietus 
galima gauti „Seklyčioje" ir 
Balzeko muziejuje. Visuomenė 
labai kviečiama pokylyje daly
vauti. 

„Saulutės", Lietuvos vaikų 
globos būrelio susirinkimas bus 
ketvirtadienį, balandžio 18 d., 7 
vai. vak. Pasaulio lietuvių cent
ro konferencijų kambaryje. 
Kviečiamos dalyvauti ne tik na
rės, bet visi, norintys dirbti, kad 
palengvėtų varganų vaikučių 
gyvenimas Lietuvoje. 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių moterų sąjungos 3 
kuopa šaukia savo narių susi
rinkimą šeštadienį, balandžio 
13 d., 3 vai. p.p. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 
Kviečiamos visos narės ir taip 
pat norinčios organizacijai 
priklausyti. 

Filosofo dr. Juozo Girniaus 
paminėjimas balandžio 14 d. 
pradedamas 3 vai. p.p. šv. Mišio-
mis Jėzuitų koplyčioje ir bus 
tęsiamas Jaunimo centro salėje. 
Programoje: dr. Aldonos Vasi
liauskienės paskaita, prisimini
mus apie savo a.a. vyrą pasakos 
našlė Ona Girniuvienė, bus 
meninė dalis ir vaišės. Visuo
menė kviečiama dalyvauti. 

Rima Pol ika i ty tė fleitos 
muzikos garsais paįvairins dr. 
Juozui Girniui prisiminti skiria
mą popietę, ruošiamą Atvelykio 
sekmadienį, balandžio 14 d., 3 
vai. p.p., Jaunimo centre. Taip 
pat dainuos ir muz. Dariaus 
Polikaičio vadovaujamas vyrų 
oktetas. Visi kviečiami. 

Dr. Aldona Vasiliauskienė, 
Vilniaus universiteto istorijos 
katedros profesorė, skaitys pa
skaitą apie dr. Juozą Girnių, jo 
prisiminimui skirtoje popietėje 
balandžio 14 d., sekmadienį, 
Jaunimo centre. Popietė prasi
dės 3 vai. p.p. šv. Mišiomis Jė
zuitų koplyčioje. 

Gerald F Daimid iš Orland Park. IL. 
yra naujai išrinktas Prospect Federal 
Savings banko direktoriaus parei
goms. Rinkimai įvyko kovo 20 d. G. 
F. Daimid yra laidojimo direktorius 
— Gaidas-Daimid ir Eudeikis laido
jimo koplyčiose Jis taip pat priklau
so Lietuvos vyčiams. Lietuvių Preky 
bos rūmams. Šv. Vardo draugijai ir 
Kolumbo vyčiams. 

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

(sk) 

Klausyk — didysis jau gausti 
ima: 

Din-dan, Jurguti. 
Maryt, Alguti, — 
l Atpirkėjo prisikėlimą 

Gražu pasauly, 
Kai rytą saulė 
Virš pušynėlių ir sodų rieda. 
Su vyturėliais 
Ir pumpurėliais 
Tau Aleliuja laukai užgieda. 

Su vėju žaidžia — 
Žiedus išskleidžia 
Kartu — puriena ir žibuoklėlė. 
Din-dan skubėkit — 
Pagarbint bėkit 
To, kurs šį rytą jau prisikėlė! 

Jonas Minelga 

VELYKOS 

Velykos pati žymiausia reli
ginė šventė. Jei Kristus nebūtų 
prisikėlęs, Krikščionių religija 
neturėtų pagrindo. Daug ne
reikia aiškinti apie šią šventę, 
nes visi gerai žino. Preky
bininkai šią švente nukelia į 
šešėlį, pirmon eilėn iškeldami 
kiškelius, kiaušinius, viščiukus 
ir daug kitų įvairių žaislų ir 
žaidimų. Tie visi dalykai nėra 
blogi, tik turėtų būti antraeiliai. 
Kas liečia Velykų temą, mūsų 
jaunimas dažniausiai rašo ir 
piešia apie tuos prekybininkų 
žaislus, net nepaminėdami 
Kristaus prisikėlimo. Velykos 
yra džiaugsmo šventė. Kristus 
nugalėjęs mirtį, atvėrė dangaus 
vartus visai žmonijai, kuri to 
siekia. Išreikšdami savo 
džiaugsmą, neturėtume pamirš
ti ir to džiaugsmo šaltinio. 
Paminėję ir pasimeldę į Kristų, 
jau galima džiaugtis kiškeliais, 
margučiais ir kitomis velyki
nėmis dovanėlėmis, kurie yra 
išlikę mūsų papročiuose. Dar 
kartą prašau, rašydami apie 
Velykas, pirmiausia parašykite 
apie Prisikėlimą, o paskiau apie 
dovanėles, keliones, gardžius 
valgius ir kita. 

Redaktorius 

KIŠKUČIŲ DOVANOS 
(Velykų pasaka) 

Margučių dažykloje, kurią 
kiškiai buvo įsirengę miško tan
kumyne tarp eglaičių ir lazdynų 
krūmų, virė pati darbymetė. 
Velykos jau čia pat, o dar di
džiulės pintinės kiaušinių sto
vėjo nedažytų. Dubeniuose ga
ravo dažai, verdami iš visokių 
žievelių, šaknelių ir želmenų. 
Kiškučiai dažė teptukais mar
gučius: piešė visokias žvaigždu
tes, gėlytes, šakeles, įrašinėjo 
raides ir linkėjimus. Ir visa darė 
taip sumaniai, įgudusiomis ko
jytėmis, kad nė gabiausi daili
ninkai nebūtų sugebėję jų pra
lenkti. Ir dirbo su tikru užside
gimu. Net jų ūseliai krutėjo 
(judėjo) ir buvo aptiškę (susitepę) 
dažų lašeliais, o pakeltos uode
gėlės nuolat judėjo, lyg muštų 
taktą su teptuko brūkštelėji
mais 

Jau keleri metai kiškučiai 
gyvena įsikūrė dideliame Ame
rikos miške. Ir jie atplaukė 
anais metais, kai tūkstančiai 
pabėgėlių lietuvių kėlėsi per 
Atlantą iš Vokietijos į Ameriką. 

Tik jie plaukė ne žmonių pa
dirbtu laivu, labai sunkiu ir 
dideliu, o lengvučiu laiveliu, 
suklijuotu iš peteliškių spar
nelių — labai lengvu ir tokiu 
greitu kaip lėktuvas. 

Padovanojo jį kiškučiams 
pasakų karalaitė, kuri gyveno 
kalnuose ir buvo labai gera. Ji 
matė nusiminusius kiškučius, 
visur lakstančius ir ieškančius 
laivo.kuris juos nuvežtų į naują 
kraštą pas jų mylimus lietuviu
kus. Pagailo jai kiškučių, ir ji 
davė jiems pasakišką laivelį, 
kurį per daugelį metų buvo pa
dirbusios širšės — labai suma
nios lipdytojos. 

Ir dabar šis pasakų laivelis 
kabo tankumynuose lazdynų 
krūme. Atplaukimo dieną susi
renka prie jo kiškučiai ir 
linksmai pašoka. O kitomis die
nomis jie vis būna labai užimti 
— turi visokių darbų: reikia 
kopūstus auginti, daržus prižiū
rėti, avižų ir dobilų pasisėti. O 
ir vištų ūkyje begalės darbo! 

Pranas Naujokaitis 

(Bus daugiau) 

VELYKŲ TAUTOSAKA 

Kiaušinius dažo todėl, kad 
Dievo kūnas buvo sudaužytas, 
žaliai mėlynai margas, tai ir 
kiaušiniai buvo marginami. 
(Tauragė) 

Patys margučiai primena 
Kristų, o jų dažymas, primena 
Kristaus kančias. Kai Kristus 
ėjo į Golgotos kalną, jis sutiko 
Cirinėjų su sūnumi, kurie ne
šėsi krepšį kiaušinių. Cirinėjus 
paliko kiaušinius ir padėjo Kris
tui nešti kryžių. Kai jis atgal 
grįžo, tai rado visus kiaušinius 
gražiai išmargintus. (Girkalnis). 

Kitą kartą dažų kiaušiniams 
nepirkdavo. Darydavo su 
cibuliais, beržų lapais, geltonai
siais ramunėliais. Prie šių žolių 
ar lapų pridėdavo alūno, suvi
rindavo ir tada dėdavo virti 
kiaušinius. Išrašytų tada ne
darydavo (prieš kokią 40-70 
metų) (Skaistgiris) 

MARGUČIAI 

Man labiausiai patinka eiti į 
mokyklą pavasario laiku, nes 
mes greit apleisim mokyklą. 
Man patinka marginti margu
čius. Man patinka užbaigti 
mokslo metus, nes aš galėsiu va
žiuoti į Dainavą. Man patinka 
pavasaris dar ir dėl to, kad greit 
bus gegužės mėnuo, nes tą 
mėnesį yra mano gimtadienis. 

Inga Žymantaitė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

mokinė. („'95 Mes dar gyvi"). 

GALVOSŪKIO N R 116 
ATSAKYMAS 

1. Sudiev, 2. žievės, 3. klasės, 
4. žūdavo, 5. Asvėja, 6. žadina, 
7. Dievas, 8. brasta, 9. tvirta, 10. 
šratas, 11. kiemas, 12. ėmė. 
Patarlė: Dievas davė, Dievas ir 
atėmė. 

GALVOSŪKIO NR. 117 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinėlį. 

mis, aparatas rodo esamą lėktu
vo aukštį. 2. Manoma, kad agur
kas pasiekė Europą iš Šiaurinės 
Indijos. (E. Brit. 6*83, Chicago, 
1968). 3. Beringo sąsiauris yra 
75 kilometrų pločio ir 50-95 
metrų gylio. Čia numatoma 
iškasti 90 km ilgio požeminį 
tunelį geležinkeliui, kuris su
jungtų Aziją su Amerika. Tai 
būtų i lgiausias pasaulyje 
tunelis po jūra. („Zycie Warsza-
wy"; „Lietuvos rytas" Nr. 109, 
1994 m. ir L.E. 2-415, Boston, 
1954). 4. Magnetofoną arba 
„Tapė" rekorderį išrado danas 
V. Poulsen, 1899 metais (The 
1993 Almanac, psl. 555, Boston, 
1993). 5. Šaliapinas talentingai 
reiškėsi ne vien dainavime, bet 
ir vaidyboje, tapyboje, skulptū
roje, šaržuose ir literatūroje. 
(Chaliapin — An Autobiography 
as told to Maxim Gorky, New 
York, 1967; L.E. 29-316-318, 
Boston, 1963). 

GALVOSŪKIS NR- 136 
Padarykite skaičių 37 iš 6 

šešetų (6, 6, 6, 6, 6, 6, 6). Šeši 
turi šešis kartus pasikartoti. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 137 

Atlikite šį aritmetikos užda
vinį: 

( ) x ( ) : ( ) = 6 
( ) _ ( ) + ( ) = 6 
( ) _ ( ) _ ( ) = 6 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 138 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

U n 
Čia nupiešti 4 kvadratėliai iš 

12 vienodo ilgio pagaliukų. 
Pakeiskite vietomis 4 pagaliu
kus, kad gautumėte 3 kvadra
tėlius. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 139 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Muzika yra brangiausiai kai
nuojantis pasaulyje triukšmas. 

Herbert fon Karajan 

Plepumas — lazda, kuria pa
siremia šlubuojąs protas. 

Striupas 

GALVOSŪKIO N R 118 
ATSAKYMAS 

Žodį America jūs galėsite 
skaityti žemyn 64 būdais. 

GALVOSŪKIO N R 119 
ATSAKYMAS 

Bronius gerai pasielgė, kad 
nesutiko sėsti į automobilį ir 
rodyti nepažįstamajam kelią. 
Kai žmogaus nepažįsti, nežinai, 
ar jis geras, ar blogas. 

GALVOSŪKIO N R 120 
ATSAKYMAS 

1. Lėktuve yra aparatas oro 
slėgimui matuoti. Kylant aukš
tyn slėgimas mažėja, o lei
džiantis žemyn — slėgimas di
dėja. Remiantis tais duomeni-

Tarp taškų ir skaičių kažkas 
yra pasislėpęs. Sujunkite taškus 
ir sužinosite. Parašykite paslap
tingo sutvėrimo pavadinimą. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS N R 140 

1. Kuriose šalyse nuo širdies 
ligų mirtingumas yra didžiau
sias? 2. Iš kur yra kilęs žodis 
„anekdotas"? 3. Kiek apytikriai 
Lietuvoje yra gandrų? 4. Kiek 
žmonių žuvo nuo pirmosios ato
minės bombos Japonyoje? 5. Ko
kia yra žodžio „vilkas" kilmė? 
Visi teisingai ir plačiau atsakę 
į klausimus gaus 10 t., o u i 
trumpus ir apytikrius atsaky
mus — tik 5 taškus. 


