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Lietuvos prezidentas 
pasakė metinę kalbą

Sunkiausi ekonomikos laikai 
— jau praeityje

Vilnius, vasario 18 d. (BNS)
— Algirdas Brazauskas, antra
dienį skaitydamas metinį pra
nešimą Lietuvos Seime, pabrė
žė, kad bendroji šalies ūkio 
būklė smarkiai pagerėjo, o 
ekonomika „iš esmės baigiama 
pertvarkyti pagal rinkos princi
pus”. Pasak A. Brazausko, tai 
patvirtina pastovus bendrojo 
vidaus produkto augimas pernai 
bei mažiausia per visą nepri
klausomybės laikotarpį inflia
cija.

Svarbiausia problema, mano 
prezidentas, yra nesugebėjimas 
įveikti šešėlinės ekonomikos — 
kontrabandos, tyčinio mokesčių 
nemokėjimo, dvigubos buhalte
rijos.

A. Brazauskas pabrėžė, kad 
Lietuva pavėlavo įkurti valsty
binę naftos įmonę, n«s sėkmin
ga bendrovės „Lietuvos nafta” 
veikla „padidintų įplaukas į 
valstybės biudžetą”.

„Ministerijų boikotu” šalies 
vadovas pavadino vis dar neįsi- 
bėgėjantį antrąjį privatizavimo
— už grynus pinigus —■ etapą. A. 
Brazausko žodžiais, ministerijos 
į sąrašą įtraukė tik smulkius 
ir nepatrauklius investuotojams 
projektus.

Vis dėlto, teigiamais reiški
niais prezidentas laiko tai, kad 
minimalus mėnesinis atlygini
mas pernai buvo padidintas 67 
proc., vidutinė pensija —- 27 
proc., o vidutinis darbo už
mokestis — 18 proc.

Lietuva jau gali stoti 
į Europos Sąjungą

Algirdas Brazauskas pabrėžė, 
kad Lietuva jau pasiruošusi pra
dėti derybas dėl stojimo į Euro
pos Sąjungą ir pasiryžusi už
baigti jas „kartu su pirmosiomis 
šalimis”. Jis pasisakė už tai, 
kad šiemet Amsterdame ES vir
šūnių susitikime „būtų nusta 
tyta konkreti derybų pradžios 
data” ir jos prasidėtų su visomis 
kandidatėmis vienu metu.

įsijungimą į ES ir gynybines 
transatlantines struktūras 
„Lietuva mato kaip tarpusavyje 
susijusius ir vienas kitą pa
pildančius procesus”. Preziden
tas pabrėžė, kad siekdama tap
ti NATO nare, Lietuva nedidina 
esamos ar numatomos grėsmės, 
šis siekis „labiau grindžiamas

C. Juršėnas: centristai 
atsiriboja nuo valdančiosios 

koalicijos
Vilnius, vasario 17 d. (BNS) 

— LDDP pirmininkas Česlovas 
Juršėnas centristo Kęstučio 
Glavecko atsistatydinimą iš 
Seimo Biudžeto ir finansų komi 
teto pirmininko pavaduotojo 
pareigų laiko „politiniu 
žingsniu”.

Centro sąjunga neišlaikė savo 
ankstesnių ketinimų bent šimtą 
dienų nekritikuoti valdančio
sios koalicijos, sakė Č. Juršėnas

* Seimas antradienį pasky
rė istorikę Dalią Kuodytę Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro genera
line direktore. Už tokį Seimo 
nutarimą balsavo 75 Seimo na
riai. Prieš buvo 1 ir susilaikė 5 
parlamentarai. Politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos narė, 
leidinio „Laisvės kovų archy
vas” redaktorė D. Kuodytė 
anksčiau dirbo Aukščiausiosios 
tarybos — Atkuriamojo Seimo 
sudarytame Lietuvos gyventojų 
genocido tyrimo centre.

bendra politine euroatlantinės 
integracijos procesų logika”.

„Strateginiu bendradarbiu” 
įsijungiant į ES ir NATO bei 
įtvirtinant saugumą, regione, 
prezidentas pavadino pietinę 
Lietuvos kaimynę — Lenkiją. 
Pabrėždamas, kad glaudžius ir 
įvairiapusius Lietuvos ir Len
kijos ryšius „drąsiai galima 
pavadinti geriausiais per visą 
mūsų šalių istoriją”.

A. Brazauskas pripažino, kad 
pastaruoju metu „kyla diskusijų 
dėl bendradarbiavimo su Lat
vija ir Estija pobūdžio ir 
efektyvumo, dėl Baltijos vals
tybių kelio į europines bei 
transatlantines ekonomines, po
litines ir saugumo struktūras”. 
Tačiau Baltijos šalių bendra
darbiavimas turi išlikti vienas 
svarbiausių uždavinių sakė pre
zidentas.

Vienu svarbiausių Lietuvos 
užsienio politikos uždavinių A. 
Brazauskas pavadino dvišalio 
bendradarbiavimo su JAV gili
nimą, pažymėdamas svarbų 
JAV vaidmenį užtikrinant Eu
ropos ir konkrečiai Baltijos šalių 
saugumą, remiant Lietuvos sie
kį tapti NATO ir Europos Są
jungos nare.

Teisėsauga iš pagrindų 
turi keisti darbo principus
Metiniame pranešime ypač 

smarkiai kritikuojamos su nusi
kalstamumu kovojančios in
stitucijos . 'I’rezide 11 t as pareiškė, 
kad kriminogeninė padėtis šaly
je negerėja. „Nusikalstamumas 
ne tik auga, bet tampa labiau 
organizuotas, profesionalesnis”.

Didžiausia atsakomybė, 
pažymėjo šalies vadovas, už su
sidariusią padėtį tenka Vidaus 
reikalų ministerijai ir Genera
linei prokuratūrai. Pasak A. 
Brazausko, pernai gruodžio 
įvykiai Panevėžyje atskleidė šių 
institucijų „nesugebėjimą tin
kamai reaguoti į situaciją, blogą 
tarpusavio sąveiką”.

Prezidentas sakė negalįs kal
bėti ir apie sėkmingą muitinės 
bei pasienio policijos veiklą, nes 
nustatyta, kad daugiausia kont
rabandinių prekių „įvežama tie
siogiai per muitinės postus, su
klastojus dokumentus, papirkus 
pareigūnus”, pridurdamas, kad 
šios žinybos „niekaip nesugeba 
susidoroti su korupcija savo gre
tose”.

pirmadienį spaudos konferenci
joje. „Matyt, jiems per daug 
susikaupė, ir jie nebegali 
tylėti”, sakė Seimo LDDP frak
cijos seniūnas.

Jis citavo prieš kelias savaites 
Centro sąjungos konferencijoje 
priimtą pareiškimą, kuriame 
pabrėžiama, kad valdančioji ko
alicija nepakankamai pasiren
gusi vykdomosios valdžios for
mavimui, o kai kurie Seimo 
sprendimai gilina krizę šalyje ir 
didina visuomenės susiskaldy
mą.

LDDP vadovo nuomone, šis 
pareiškimas ir K. Glavecko at
sistatydinimas rodo, kad Centro
sąjunga jau pradėjo kovo 23 d. 
įvyksiančiu savivaldybių tar.y 
bų ir 4 laisvų Seimo narių vietų 
rinkimų kampaniją. „Matyt, 
centristai mano, kad daugiau 
balsų jie gaus. aiškiai atsi riboję 
nuo valtla.ru’lurins td. dėįj.is ir 
įtaigiai ją pakritikavę' , sakė C. 
Juršėnas.
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Richard Durbin Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
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Durbin surado savo motinos 
gimimo liudijimą

Kaunas, vasario 18 d. (BNS) 
— Kaune su oficialiu vizitu ant
radienį atvykusiam JAV sena
toriui Richard Durbin miesto 
meras Alfonsas Andriuškevi
čius iškilmingai įteikė archy
vuose surastą Jurbarke gyve
nusios jo motinos gimimo liu
dijimą.

Susitikime JAV senatorius la
biausiai domėjosi Kauno pramo
nės įmonių veikla, ekonominais 
rodikliais, socialinėmis žmonių 
problemomis.

Richard Durbin sakė, kad po 
kelerių metų pertraukos į Lie
tuvą atvyko ne tik norėdamas 
iš arčiau susipažinti su šalies 
politine, ekonomine ir kultūrine 
padėtimi, bet ir rūpindamasis 
savo šeimos šaknimis, tėvų

Siūloma pasirašyti 
„santarvės aktą”

Vilnius, vasario 17 d. (Elta) — 
Seimo opozicinės LDDP frakci- 
jds seniūnas Česlovas Juršėnas 
ragina partijas apsvarstyti 
Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko siūlomą santarvės 
idėją. LDDP pirmininkas mano 
šį sumanymą esant „savalaikį, 
aptartiną ir visokeriopai rem
tiną”.

A. Brazauskas Vasario 
16-osios minėjime paragino 
visas šalies partijas pasirašyti 
santarvės aktą, „susėsti prie 
derybų stalo ir kartu spręsti tas 
sudėtingas problemas, dabar iš
kylančias valstybei ir mūsų 
žmonėms”.

Vokietija nemokės pensijos 
įtariamam lietuviui

Bremen, vasario 18 d. (AP- 
BNS) — Vokietija nutraukė pen
sijos mokėjimą JAV gyvenan
čiam lietuviui, kuris įtariamas 
žydų persekioji mu per II pasau
linį karą.

Kazys Čiurinskas negaus sa
vo įprastinės 520 JAV dolerių 
pensijos nuo kovo 1 dienos. 
Nustatyta, kad jis tarnavo nacių 
batalione ir gali būti susijęs su 
tūkstančių žydų nužudymu.

78 metų K. Čiurinskui taip 
pat gresia deportavimas iš JAV 
už praeities nuslėpimą. Nuo 
1966 m. pensiją iš Vokietijos 
gaunantis lietuvis pastaruoju 
metu gyvena Indianos valstijo
je. Jis savo kalte neigia.

Jau kelis dešimtmečius moka
mos pensijos buvo peržiūrėtos po 
skandalo, kurį sukėlė Vokieti

atminimu.
Į JAV iš Lietuvos Durbinų 

šeima emigravo dar 1911 m., 
tačiau 53 metų senatorius visų 
susitikimų metu taisyklingai 
gražiai lietuviškai sveikin
davosi, pasakydavo vieną kitą 
žodį.

Durbin antradienį taip pat 
aplankė savo tėvų gimtąjį 
miestą Jurbarką, IX forto 
muziejų Kaune, pasirašė miesto 
Garbės svečių knygoje.

R. Durbin pažadėjo nuvežti 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio laišką JAV pre
zidentui Bill Clinton dėl 
narystės NATO. „Parankiausia 
būtų visoms trims Baltijos 
šalims į NATO įstoti vienu 
metu”, teigė senatorius.

Pirmadienį spaudos konferen
cijoje č. Juršėnas teigė, kad 
LDDP rėmė ir rems santarvės 
idėją, kurią 1992 m. pabaigoje 
iškėlė socialdemokratai. „Mes, 
įvairių politinių pažiūrų Lie
tuvos žmonės, tikrai galime 
daug ką sutartinai spręsti, o 
nesiblaškyti, nesiaiškinti, kuris 
yra geresnis, patriotiškesnis”, 
sakė Č. Juršėnas.

Lietuvos mėginimas įstoti į 
tarptautines struktūras, jo ma
nymu, bus sėkmingas tuomet, 
kai visos pagrindinės politinės 
jėgos laikys tai valstybiniu 
uždaviniu.

jos informavimo priemonės, 
pranešusios, kad jas gauna ne 
tik karo veteranai, bet ir karo 
nusikaltėliai.

Televizija ARD sausio pabai
goje paskelbė 38 įtariamųjų ka
ro nusikaltėlių sąrašą. Vokieti
jos Darbo komiteto Bremen tar
nyba, kuri atsako už pensijų 
mokėjimą veteranams, gyve
nantiems Amerikos žemyne ir 
Karibų salose, dvi pavardes iš 
televizijos pateiktųjų aptiko ir 
savo sąrašuose.

Be K. Čiuriusko, juose buvo ir 
77 metų ukrainietis Alexander 
Lehmann, dabar gyvenantis 
Cleveland, Obio valstijoje, ir 
nuo šiol neteksiantis 126 dol. 
pensijos per mėnesį.

Maždaug Lt min. vokiečių 
karo veteranų arba jų šeimos

Parlamentarai 
susikibo i 

„vienybės juostą”
Vilnius, vasario 17 d. (BNS)

— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis ir antra
dienio posėdyje dalyvavę par
lamentarai susikibo į 44 metrų 
49 centimertrų ilgio austą 
juostą.

Rekordinę — per parą išaustą 
—juostą tautodailininkė Birutė 
Janavičienė baigė austi Vasario 
16-ąją ir įteikė V. Landsbergiui 
„kaip vienybės, ištvermės ir 
darbštumo simbolį”. Priimda
mas dovaną, Seimo pirmininkas 
žadėjo apjuosti visus parlamen
tarus. Savo pažadą V. Landsber
gis ištesėjo antradienio rytą, po 
Lietuvos prezidento A. Brazaus
ko metinio pranešimo.

Richard Durbin: 
Lietuvą reikia priimti

į NATO
Vilnius, vasario 18 d. (BNS)

— Pirmadienį premjero Gedimi
no Vagnoriaus susitikime su 
JAV senatoriumi Richard Dur
bin, kuriame dalyvavo ir JAV 
nepaprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Lietuvoje James W. 
Svvithart, buvo kalbėta apie in
tegraciją į NATO ir Europos Są
jungą.

JAV Senato narys sakė, kad, 
jo manymu, Lietuvą reikia pri
imti į NATO, ir sugrįžęs į JAV, 
jos pateiks tokį siūlymą JAV 
Kongresui ir prezidentui.

G. Vagnorius pažymėjo, kad 
Lietuvai svarbiausia — žinoti, 
kad šalis bus priimta į NATO. 
Premjeras sakė, jog Lietuva 
narystės NATO ir ES siekia pa- 
svarsčiusi visas galimybes ir 
pasekmes.

„Mažeikių naftos” 
obligacijas pirks 
Bostono bankas

Vilnius, vasario 14 d. (BNS)
— Bendrovė „Mažeikių nafta” ir 
JAV investicijų bankas „C.S. 
First Boston” penktadienį Lon
done pasirašė sutartį dėl 40 
min. JAV dolerių obligacijų 
emisijos platinimo.

Bostono bankas perka visą 
gamyklos obligacijų emisiją, 
kurią po to pardavinės kitiems 
pasaulio bankams, fondams bei 
finansų institucijoms. Mažeikių 
gamyklos atstovai kol kas neži
no, kokiu būdu bus platinamos 
obligacijos.

Bankas „C.S. First Boston” 
pasiūlė geriausias sąlygas, todėl 
ir buvo pasirinktas šiai emisijai 
platinti, sakė gamyklos atstovas 
Vilniuje Arūnas Vazgilevičius.

Obligacijų palūkanos priklau
sys nuo Londono tarpbankinės 
palūkanų normos ir svyruos 
apie 7-8 proc. Jas gamykla 
išpirks po 7 mėnesių.

♦ Lietuvoje įsteigta Specia
liųjų tyrimų tarnyba (STT) prie 
Vidaus reikalų ministerijos. To
kį nutarimą antradienį pasirašė 
premjeras Gediminas Vagno
rius. STT kovos su organizuotu 
nusikalstamumu, korupcija ir 
valdžios tarnautojų nusikalti
mais valstybei. Vidutinė tar
nybos darbuotojo alga bus 5,000 
litų per mėnesį. VRM turi pa
teikti vyriausybei svarstyti tar
nybos nuostatus, taip pat kitų 
teisės aktų, kurių reikia šios 
tarnybos veiklai, projektus.
dabar gauna invalidumo pen
sijas. Visuomenės informavimo 
priemones teigia, kad tarp jų 
yra maždaug 50,000 karo nusi
kaltėlių.

Pasaulio naujienos
(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS,, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

Paryžius. JAV Valstybės 
sekretorė Madeleine Albright, 
tęsdama 11 dienų vizitą, antra
dienį susitiko su Prancūzijos 
prezidentu Jacąues Chirac, už
sienio reikalų ministru Herve 
de Charette ir aptarė NATO 
plėtimo bei Artimųjų Rytų, 
Kinįjos ir Afrikos problemas. Po 
susitikimo abiejų šalių parei
gūnai leido suprasti, kad svars
tant Prancūzijos raginimus per
duoti europiečiams vadovavimą 
NATO pietų Europos dalims bei 
Chirac pasiūlytą Rusijos ir 
keturių NATO valstybių vado
vų susitikimą, esminio poaicijų 
suartėjimo šalys nepasiekė, 
tačiau prieštaravimų neaštrino. 
Chirac pažymėjo, kad Paryžius 
svarstytų Prancūzuos grįžimo į 
karinę NATO struktūrą galimy
bę, jei dabartinės reformos 
leistų sukurti realią Europos 
gynimo sistemą NATO viduje.

Bogota. Lietuvis Bogotos 
meras Antanas Mockus 
pagrasino įvesti komendanto 
valandą ir uždrausti pardavi
nėti alkoholinius gėrimus, jei 
trečiadienį numatytas protesto 
mitingas Kolumbijos sostinės 
centre taps nekontroliuojamas. 
Septintą dieną iš eilės Bogotoje 
streikuoja per 300,000 valstybės 
tarnautojų, kurie reikalauja pa
didinti atlyginimus. Profsąjun
gų atstovai pirmadienio vakarą 
pranešė, kad pasiektas susita
rimas padidinti atlyginimus, ta
čiau pareiškė, kad trečiadienį 
Bogotos centrinėje aikštėje 
organizuojamas masinis mitin
gas.

Pekinas. Kinijos policija vėl 
sustiprino saugumą aplink Pie
tų Korėjos ambasadą Pekine, 
kur nuo trečiadienio yra prisi
glaudęs prieglobsčio siekiantis 
aukšto rango Šiaurės Korėjos 
pareigūnas. Manoma, kad tai 
padaryta ruošiantis perbėgėlį 
Siaurės Korėjos pareigūną 
Hwang Jang Yop išvešti iš Pe
kino.

Tadžikų partizanai pir
madienį paleido paskutinius 
įkaitus — 6 JT pareigūnus, ir 
taip baigė dviejų savaičių krizę. 
Išslaisvintus įkaitus Obi Gar- 
mos kaime netoli partizanų 
įtvirtinimų sutiko Tadžikijos 
prezidentas Emomal Rachmo- 
nov, ir jie vėliau išvyko į sostinę 
Dušanbė.

Gruzijos prezidentas Eduar
das Ševardnadzė žada reikalau
ti, kad JAV leistų Gruzijos dip
lomatui Georg Makaradze, ku
ris kaltinamas tuo, kad būda
mas neblaivus sukėlė kelių au
tomobilių avariją Vašingtone 
(žuvo 16-metė mergina), atlikti 
bausmę savo šalyje. Prieš sa
vaitę Gruzija atšaukė G. Macha- 
radzės diplomatinį neliečiamu
mą.

Bona. Vokietijoje augant be
darbių skaičiui, nuogąstaujama 
dėl šalies ekonomikos ateities. 
Nedarbui išaugus iki 12 proc., 
kai kurie Vokietijos kanclerio 
Helmut Kohl krikščionių-de
mokratų sąjungos nariai ragina 
kancleri pakelbti savo planus 
dėl kitos ketverių metų kaden
cijos. 66 metų H. Kohl jau 14 
metų yra Vokietįjos kancleriu — 
ilgiausiai šalies istorijoje.

Bukareštas. NATO plėti
masis „neturės prasmės”, jeigu 
į ją nebus priimtos Lenkija ir 
Rumunija, antradienį pareiškė 
Rumunijos prezidentas Emil 
Constantinescu.

Nr.34

Debrecenas. Vengrijos 
gynybos ministras Gyorgy Kele- 
ti ir Rumunijos gynybos minist
ras Victor Babiuc pasirašė susi
tarimą dėl karinių paslapčių 
saugojimo bei sutarė sudaryti 
bendrą dviejų šalių karinį jun
ginį. Šis Vengrijos - Rumunijos 
taikos palaikymo batalionas 
galėtų veikti NATO, Jungtinių 
Tautų ar ESBO vadovaujamas. 
Politikų manymu, šis susita
rimas sustiprins valstybių siekį 
tapti NATO narėmis, o taip pat 
gali reikšti, kad prie pirmos 
grupės kandidačių į NATO 
narius prisijungs ir Rumunija.

Maskva. Lenkijos specialiųjų 
tarnybų ministro Zbigniew Sie- 
miatkowski kaltinimus, kad 
Rusija planuoja provokacijas 
sutrukdyti Lenkijai tapti NATO 
ir ES nare Maskva pirmadienį 
pavadino „gryna fantazija”. 
„Rusijos požiūris NATO plėti
mosi klausimu yra gerai žino
mas ir yra atvirai aptartas 
įvairiuose lygiuose visose 
suinteresuotose šalyse. Aišku, šį 
klausimą atvirai aptarė Rusijos 
ir Lenkijos slaptosios tarnybos”, 
sakė Užsienio žvalgybos tarny
bos atstovė Tatjana Samolis.

Sarajevas. Tarptautinė 
konferencija, kurioje Bosnijai 
turėjo būti suteikta daugiau 
kaip milijardo dolerių pagalba, 
atidėta iki balandžio mėnesio, 
antradienį pranešė Pasaulio 
bankas, nes Bosnijos kroatai, 
musulmonai ir serbai niekaip 
nesusitaria dėl institucijų, per 
kurias bus paskirstytos šios 
lėšos, steigimo.

Džochar-Gala (Groznas). Re
miantis Čečėnijos prezidento 
Aslan Maschadov programa dėl 
asmenų, dalyvavusių kovos 
veiksmuose, socialinio reabi
litavimo, visi jie pirmiausia bus 
aprūpinti darbo vietomis šalies 
ūkyje.

Paryžius. Naujuose JAV 
atliktuose tyrimuose dėl NATO 
plėtimo išlaidų numatoma, kad 
tai Amerikai kainuos papildo
mai 150-200 min. dol. per me
tus, tačiau tai gerokai mažiau 
nei numatyta ankstes uose 
apskaičiavimuose, teigj JAV 
pareigūnai. Apskaičiavimai 
remiasi prielaida, kad sąjunga 
pastoviai nedislokuos pajėgų 
naujų narių teritorijose ir kad 
karinė grėsmė iš Rusijos pusės 
šiuo metu praktiškai neegzis
tuoja. Nors JAV pareigūnai ir 
toliau pasisako prieš veto teisės 
suteikimą Rusijai dėl NATO 
sprendimų, sąjunga pasiūlė 
Maskvai kažką panašaus į 
kompromisą dėl bendradarbia
vimo.

Maskva. Rusijos ultra- 
nacionalistų vadovas Vladimir 
Žiriniovskįj šeštadienį pareiškė, 
jog NATO, plėsdamasi į Rytus 
kartoja Napoleon Bonaparte ir 
Adolf Hitler klaidas. Kalbė
damas miniai savo rėmėjų, susi
rinkusių prie JAV ambasados 
Maskvoje, Žirinovskij sakė, jog 
Vidurio ir Rytų Europos valsty
bių susivienijimas į NATO yra 
laikytinas karo Rusijai paskel
bimu bei paragino Rusijos vy
riausybę pradėti kurti sąjungą 
su musulmoniškosiomis ir kito
mis Azijos valstybėmis.

KALENDORIUS
Vasario 19 d.: Konradas, 

Bei i na, Šarūnas, Nida.
Vasario 20 d.: Amata, Leo

nas, Visgintas, Auksuolė.
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SKAUTYBĖS
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LSS VADOVYBĖS PAREIGŲ 
PERDAVIMAS

LSS vadovybės pasikeitimo — 
pareigų perdavimo naujai 
1997-99 metų laikotarpiui 
išrinktai vadovybei suvažia
vimo dieną — sekmadienis, 
vasario 2-ji, buvo pradėta Čika
goje, Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Dalyvaujant kadenciją baigian
tiems ir naująją pradedantiems 
vadovybės nariams, svečiams ir 
gausiai susirinkusiems Čikagos 
vienetų vadovams,-ėms, skauti
ninkams,-ėms, šv. Mišias aukojo 
ir pamokslą pasakė v.s. fil. kun. 
Juozas Vaišnys, skaitinius 
skaitė fil. Irena Kairytė. 
Malonu buvo matyti pilnutėlę 
koplyčią skautiškos šeimos 
narių, klausytis koplyčios erdvę 
pripildančio jų giedojimo.

Po Mišių visiems susirinkus 
Jaunimo centro mažojon salėn, 
iškilmingą vadovybės pasikei
timo sueigą pradėjo LSS Pirmi- 
jos narys v.s. Jonas Paronis, 
kviesdamas scenoje prie prezi
diumo stalo jiems skirtas vietas 
užimti pareigas perduodančius 
ir jas perimančius ar jas jau 
perėmusius vadovybės narius. 
Prezidiumą sudarė: v.s. fil. 
Kęstutis Ječius, V.s. Birutė 
Banaitienė, v.s. fil. Albinas 
Sekas, s. fil. Rimantas Griškelis, 
v.s. fil. Rita Penčylienė, vysk. 
Hansas Dumpys, v.s. fil. kun. 
Juozas Vaišnys, v.s. Danutė 
Keršienė, j.v.s. Bronius 
Juodelis, j. ps. Algis Jonušas ir 
v.s. Gediminas Deveikis.

Vėliavnešiams įnešus vėlia
vas ir visiems sugiedojus Lietu
vos himną, šios iškilmingos 
sueigos dalyvius pasveikino 
kadenciją baigiantis LSS Tary
bos ir Piranijos pirmininkas v.s. 
fil. Kęstutis Ječius, invokaciją 
sukalbėti pakviesdamas LSS 
katalikų dvasios vadovą v.s. fil. 
kun. J. Vaišnį. Susimąstę klau
sėmės ir kartu su kunigu min
tyse kartojome prasmingus 
maldos žodžius:
„Gražiosios gamtos ir viso 

pasaulio Kūrėjau Dieve, Tau 
nuoširdžiai dėkojame už ma
lones, kurias gausiai teikei bu
vusiai mūsų Sąjungos vadovy
bei ir visoms sesėms bei bro
liams. Prašom Tavo pagalbos ir 
mūsų naujai išrinktiesiems va
dovams.

Tu mus, Dieve, pašaukei dirb
ti ir vadovauti jaunuoliams bei 
jaunuolėms Lietuvių Skautų są
jungoje, tad padėk, kad būtume 
verti šio kilnaus pašaukimo.

Padėk mums, kad su džiaugs
mu aukotume savo laiką ir as
meniškus patogumus mūsų. 
tautos jaunimo gerovei. Suteik 
mums uolumo, reikalingų žinių, 
drąsos ir vilties, o mūsų dar
bams reikalingos sėkmės.

Duok mums noro žiūrėti į 
savo prisiimtas pareigas su 
šviesiu džiaugsmu ir įsitikinti, 
kad šiame mūsų pašaukime nė
ra didesnio blogio už neveik
lumą.

Dėkojame, kad savo gyvenimu 
galime dalintis su jaunimu — 
mūsų tautos ateitimi, ir dėko
jame, už įkvėpimą bei laimę, 
kuriuos skautybė įnešė į mūsų 
gyvenimą.

Leisk mums iš gyvenimo ir iš 
skautiškos veiklos patirti daug 
laimės ir džiaugsmo. Padėk, kad 
tą laimę ir džiaugsmą sugebė
tume perduoti mūsų jaunimui ir 
kitiems žmonėms. Sujunk mus 
su visais artimo meilės ir 
draugiškumo ryšiu, neleisk

mums nieko užgauti, o 
labiausiai Tavęs, mūsų Broli, 
mūsų Valdove, mūsų Viešpatie”.

Po *invokacijos v.s. fil. K. 
Ječius paprašė: „Pastovėkime 
dar minutėlę susikaupime prisi
mindami visus brolius ir seses, 
iškeliavusius į kitą ramų pa
saulį, ypač brolius ir seses, 
žuvusius ginant Lietuvos lais
vę”.

Pagerbus Amžinybėn išėju
sius, brolis Kęstutis tęsė: 
„Susirinkome čia pagerbti trejų 
metų kadenciją baigiančius ir 
lygiai tokiam pat terminui 
įsipareigojančius vadovus ir 
vadoves. Mūsų atsisveikinimai 
ir sveikinimai vieni kitiems ir 
visai Lietuvių Skautų sąjungai 
tenebūna užmiršti vos pro duris 
išėjus”. Talkinant v.s. Marytei 
Utz, v.s. fil. K. Ječius 
prisiminimo dovanėles įteikė 
savo buvusiems bendradar
biams ir talkininkams.

Už ilgametį įsipareigojimą, 
LSS, ypač darbą jaunesnių 
brolių ir sesių auklėjime, LSS 
Tarybos Pirmija, kadencijos bai
gimo ir Lapkričio 1-sios proga, 
pagerbė ordinais apdovanodama 
nusipelniusius vadovus ir 
vadoves.

Šiai iškilmingai sueigai vado
vavusiam v.s. J. Paroniui per
skaičius ištraukas iš LSS Pirmi- 
jos gruodžio 5 d. protokolo, po 
vieną buvo iškviesti ir ordinais 
apdovanoti:

UŽ NUOPELNUS, ordinu - 
LSS evangelikų liuteronų dva
sios vadovas vysk. Hansas 
Dumpys;

UŽ NUOPELNUS ordinu su 
rėmėjo kaspinu — „Draugo” 
dienraščio redaktorė Danutė 
Bindokienė;

„Draugo” vyriausiai redaktorei Danutei Bindokienei PADĖKOS ordiną 
su rėmėjo kaspinu iškilmingoje sueigoje prisega LSS Pirmijos pirmininkas
v.s. fil. Kęstutis Ječius.

LELIJOS ordinu — j.v.s. An
tanas Levanas, v.s. fil. Albinas 
Sekas, v.s. Marytė Utz;

PADĖKOS ordinu: — v.s. 
Birutė Banaitienė, v.s. Romas 
Fabijonas, v.s. Antanas Jarū
nas;

PADĖKOS ordinu su rėmėjo 
kaspinu •— Janina Miknaitienė.

Salės priekyje ratan susi
būrus visiems Geležinio Vilko 
ordiną turintiems skauti
ninkams,-ėms, į ratą buvo 
atlydėti du (iš penkių protokolo 
ištraukoje minimų) Geležinio 
Vilko ordinu apdovanotieji 
skautininkai, v.s. K. Ječiui 
apibūdinus visus šiuo aukščiau
siu LSS ordinu apdovanojamųjų 
šioje sueigoje nuopelnus LS 
sąjungai, j.v.s. Broniui Juodeliui 
ir v.s. Liudui Ramanauskui 
Geležinio Vilko ordinus užka
bino ankstesnės kadencijos Pir
mijos pirm. v.s. Sigitas Miknai-

Skautybės įkūrėjas lordas Robert Baden-Powell ir jo žmona lady Olave Baden-Powell. Šią nuo
trauką aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvui (2907 Frontera Way, Burlingame, CA 94010, USA) 
1995 m. Kaune dovanojo Algirdas Šarauskas.

SUSIMĄSTYMO DIENĄ
Vasario 22 d. — Skautybės įkūrėjo lordo Robert Baden Powell 

ir jo žmonos lady Olave Baden Powell gimimo dieną, pasaulio 
skautų šeima švenčia Susimąstymo dieną.

Šią dieną prisimenamas Skautybės įkūrėjas kaip giliai tikin- 
tis,drausmingas, pareigingas ir tiesus asmuo, labai mėgęs jaunimą 
ir rūpinęsis jo auklėjimu, pagrįstu dvasinėmis vertybėmis.

Lordo Baden Powell įkurtoji Skautybė siekia jaunime įdiegti 
troškimą skleisti gėrį, taiką, žmoniškumą, padėti jaunesniems 
užaugti kilniais, tvirto būdo tikinčiais žmonėmis ir pareigingais 
piliečiais. Skautybės įkūrėjas daug svarbos skyrė gerajam 
darbeliui, kurį vykdydamas skautas ir skautė išreiškia meilę 
DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI. Šia proga visi pagalvokime apie 
Baden Powell asmenybę, skautiškąją ideologiją ir stenkimės ją 
įgyvendinti dirbdami lietuvių skautų ir skaučių gerovei.

Šią dieną prisiminkime ir visus jau Amžinybėn išėjusius seses 
ir brolius savo darbą ir jėgas aukojusius skautybės idėjos 
įgyvendinimui — sekime jų pavyzdžiu, sustiprinkime seseriškumo- 
broliškumo ryšius bendrame darbe, palinkėkime Lietuvos 
skautams,-ėms taikos ir susipratimo siekiant vienybės jaunimo 
auklėjime.

BUDĖKIME!
v.s. Birutė Banaitienė 

LSS Tarybos Pirmijos pirmininkė 
ir LSS Tarybos Pirmija

Sveikinam visas seses
Pasaulio skaučių Susimąstymo dienos — vasario 22-sios pro

ga sveikinam visas lietuvių kilmės seses, išsiblaškiusias 
plačiajame pasaulyje ir skautaujančias tėvynėje Lietuvoje. 
Spaudžiam kiekvienai kairę ranką, linkėdamos visados atsimin
ti, kad esame viena kitai sesės ir bendrai dirbam Seserijos gerovei. 
Šiandien prisimename ir visas seses jau išėjusias Namo ir

Palikusias mums jų šviesų atminimą.
Budime!

v.s. fil. Rita Penčylienė 
LSS Seserijos Vyriausia Skautininke 

v.s. Marytė Utz
LSS Seserijos VS Pavaduotoja

KAZIUKO MUGĖ
Detroito „Gabijos” ir „Balti

jos” skaučių ir skautų tuntai 
ruošia tradicinę Kaziuko mugę 
sekmadienį, kovo 2 dieną, Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre.

Pirmoji Detroito skaučių ir 
skautų mugė įvyko 1958 metais 
buvusiuose Lietuvių namuose, 
Vernor ir 25 gatvėse. Šiais 
metais švenčiame mūsų 40-ąją 
sukaktį. Kviečiame visus, ne tik 
dabar skautaujančius skautus ir 
skautes, ir anksčiau skautavu- 
sius ir visą Detroito ir apylinkių 
visuomenę apsilankyti Kaziuko 
mugėje. Galėsite įsigyti pačių 
skautų ir skaučių padarytus 
rankdarbius, išbandyti laimę, 
pažaisti Žaidimų kambaryje. 
Jus savo gražiomis dainomis 
linksmins Detroito kaimo ka
pela „Malūnėlis”. Bus gardžių 
lietuviško maisto patiekalų, 
skanių pyragų ir tortų.

Nuotr. J. Maleiškos

tis. Protokole minimiems Aust
ralijoje gyvenantiems j.v.s. fil. 
Vytautui Vaitkui ir v.s. Jonui 
Zinkui ordinai buvo įteikti 
tenykštėje „Eukalipto šešėlio” 
stovykloje pernai gruodžio mėn. 
pabaigoje apsilankiusios LSS 
Seserijos Vyriausios Skauti- 
ninkės Birutės Banaitienės. 
A.a. j.v.s. Leopoldas Kupcike- 
vičius šios iškilmingos sueigos 
nebesulaukė. Jam Geležinis 
Vilkas buvo įteiktas pernai 
gruodžio 10 d. su juo amžinai 
atsisveikinant laidotuvių 
koplyčioje.

Ta pačia proga 50 metų lie
tuviško skautavimo ženklelis 
buvo įteiktas veikliajai Čika
goje s. Aldonai Palukaitienei.

Visi ordinais apdovanotieji 
sueigos dalyvių buvo pasvei
kinti smarkiu plojimu.

(Bus daugiau)

KAZIUKO MUGĖ 
Čikagoje

Kovo 2 d. Jaunimo centre. 
Atidarymas 11:15 vai. ryto.

PERLŲ ŽVEJAI
Žvelgiant i ateitį, nepasikliaukime vien tik

praeities šviesa;
Verskime naują lapą ir skaitykime naujas

mintis;
Ir girdėkime tai, ko dar niekas niekad negirdėjo, 
Nes iš to kils naujas pasaulis ir nauja lemtis.

Davis Polis
Per penkerius dešimtmečius 

keliavome su viltimi, keliavome 
su darbu ir ryžtu. Aiškus tada 
buvo kelias ir aiškūs įsiparei
gojimai. Viską nušvietė Lietu
vos laisvės viltis. O visgi kartais 
tos svajonės ir tie sapnai apie 
laisvę tik ir atrodė — svajonės 
ir sapnai. Nuostabi buvo ta ke
lionė. Didžioji vizija, kurios 
gyvenime reikia, jeigu nori tapti 
tikru žmogumi.

Nuo 1990-tųjų metų Kovo 
11-tosios praėjo beveik septy- 
neri metai. Ir šiandien man 
atrodo, nors ir labai nedrąsu tai 
garsiai ištarti, kad Lietuvai 
tapus laisva kažkas kažką iš 
mūsų atėmė. Nusileido rankos, 
kažkur dingo užsidegimas, iš
tuštėjo darbo kelias...

Kodėl?
Prieš savaitę teko dalyvauti 

Čikagoje įvykusiame mūsų vy
riausiųjų vadovų pareigų pasi
keitime. Ir tą savaitgalį mane 
ypatingai palietė du dalykai.

Pirma, kai šeštadienio rytą 
atėjau į salę, kur turėjo vykti 
Seserijos vadijos posėdžiai, 
atpažinau vos vieną kitą veidą. 
Visos kitos — nepažįstamos, kai 
kurios jaunos, kitos kiek 
vyresnės... O vakare vakarienė 
ir vakaronė. Ir ten jau susirinko 
daugiau ir tų, kuriuos seniau 
pažinojau.

Antra. Sekmadienio rytą Mi
šios Jėzuitų koplyčioje ir po to 
iškilminga sueiga. Ten jau buvo 
daug tų su kuriais ilgus metus 
kartu skautiškuoju keliu ke
liavau. Bet svarbiausia, kad 
buvo ir tie, kurių jauna būdama 
net ir užkalbinti nedrįsdavau. 
Tai — mano vadovai. Ir žiūrint 
į juos man pasidarė labai grau
du. Laiko tėkmė palietė ir juos, 
ir mus. Tačiau, štai, šiandien jie 
yra čia — gyvi dvasia ir darbu, 
gyvi nepaprastu keliu ir vizija. 
Ir tik dėl to, kad jie buvo ir 
tęsėjo, gyvi organizacijos kely
je išlikome ir mes. Širdyje pa

LELIJOS ordinais apdovanotiems v.s fil. Albinui Šėkui, v.s. Marytei Utz 
ir j.v.s. Antanui Levanui apdovanojimo pažymėjimus įteikia LSS Tarybos 
Pirmijos pirm. vs. fil. Kęstutis Ječius. Nuotr. J. Maleiškos
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jutau džiugesį ir dėkingumą, 
kad man buvo likimo skirta da
lintis su jais tuo pačiu keliu, tuo 
pačiu tikėjimu, ta pačia meile.

Nuostabi yra mūsų skautiška 
organizacija, jeigu mes nepa- 
žeidžiame jos tikrųjų tikslų. 
Nuostabi šeima ir savi namai, 
kai po vienos dienos nepažįsta
mos vadovės tampa tavo sese
rys.

Pradžioje minėjau lietuvių 
išeivijos gyvenime jaučiamą 
apatiją. Ir klausiau, kodėl? Ar 
tikrai kas nors ką nors iš mūsų 
atėmė?

Nemanau, kad galima atimti 
iš žmogaus tai, kas yra pačioje 
jo būtybės gelmėje.

Gyvenimas yra kvietimas tap
ti tikru žmogumi. Mes šį; 
kvietimą priėmėme per skauty- 
bę ir skautišką gyvenimo būdą. 
Kiek mes jį pasisaviname ir į 
save neatšaukiamai įliejame 
priklauso nuo to, kiek aiški ir 
stipri yra mūsų gyvenimo vizi
ją, kiek gilus yra mūsų įsipa
reigojimas jos siekti, kiek 
jautrus yra mūsų atvirumas šios 
vizijos reikalavimams.
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PLB pirmininkas Bronius 
Nainys Čikagoje kalbėjo apie 
būtinumą išlaikyti lietuvių 
išeiviją gyvą ir veiklią, ir todėl 
naujiesiems skautų ir skaučių 
vadovams linkėjo kovoti už 
kiekvieną skautą ir skautę, 
kovoti už kiekvieną lietuvį.

Jeigu per praėjusius dešimt
mečius mus jungė laisvos Lie
tuvos viltis, šiandien mus 
turėtų jungti džiaugsmas jos 
atgauta nepriklausomybe. Mū
sų vizija tačiau nepasikeitė. 
Skautybė ir skautiškumas ap
sprendžia mus nesilenkti žemėn 
verkšlenančiais gluosniais, bet 
— valią įtempus — augti į dan
gų galingais ąžuolais. Svarbu 
tad, kad ta valia niekad nesu
šlubuotų... Ar ne čia ir yra 
neveiklumo ir kasdieninės apa
tijos priežastis? Šis valios 
trūkumas mūsų gyvenime ne
gali rasti sau vietos. Skautybė 
ir skautiškumas apsprendžia 
mus tarnybai, veiklai ir darbui; 
skautybė ir skautiškumas tiek 
organizacijos, tiek asmeniniam 
gyvenime apsprendžia mus nuo
latiniam skrydžiui į vis naujų 
kalnų viršūnes.

Vasario 16-tosios ir Kovo 
11-tosios atspindyje persvars- 
tykime savo skautiškąjį pažadą 
ir pašaukimą. Rankose laikome 
nuostabiausius skautiško gy
venimo perlus. Dalinkimės jų 
grožiu ir nelikime abejingi jų 
begalinei vertei.
v.s. fil. Nijolė Kersnauskaitė
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APSAUGOS ĮSTATYMAS 
NETURI BŪTI 
PANAIKINTAS

Danutė Bindokienė

Viva Maria!
Mūsų visuomenę ir Vakarus 

sukrėtė „kruvinos kūčios” 
Panevėžy, kai verslininkas Ri
mas Okuličius, didvyriškai gin
damas savo garbę, šeimą ir tur
tą, nušovė 4 banditus ir tiek pat 
sužeidė. Įvykis vertas plačių 
apmąstymų. Jo, be abejo, nega
lime vertinti vienareikšmiškai. 
Trūko lyg didžiulis mūsų visuo
menės kūno pūlinys ir visi, 
kurie tik jautėme jj esant, 
aiškiai pamatėme didžiulę dvo
kiančią žaizdą. Šis įvykis turėjo 
anksčiau ar vėliau atsitikti, nes 
tautos pakantumo, nuolaidžia
vimo nusikaltėliams, kantrybės 
taurė jau aiškiai perpildyta. Iš 
tiesų, per 1991 m. sausio įvy
kius nepabūgome priešo tankų, 
ginkluotų iki dantų kareivių, 
tad nejaugi kapituliuosime 
prieš saujelę savų niekadėjų? 
Neatsitiktinai šis įvykis atsiti
ko būtent mūsuose, o ne Latvi
joje ar Estijoje. Matyt, ryžtingos 
kovos su nusikaltėliais (būdai) 
atitinka mūsų mentalitetą. To
dėl didžiulė tautos dauguma 
gėrisi Rimo Okuličiaus poelgiu. 
Sis įvykis turi tapti nauju at
skaitos tašku ryžtingesnėje 
kovoje su nusikaltėliais. Galbūt 
Lietuva čia tars naują žodį ir 
parodys pavyzdį kaimynams.

Manau, didžiausia kliūtis tai 
Vakarų bandymai mums pri
mesti mąstymo stereotipus, jų 
teisės įstatymų mechanišką tai
kymą mūsuose. Palyginkim: 
Austrijoj, Olandijoj 100,000 
gyventojų tenka 1-1.5 žmogžu
dystės, mūsuose — 18. Jie, 
suprantama, gali apsieti be mir
ties bausmės, prevencinio sulai
kymo įstatymų, o kai mes, 
vakariečių paraginti, bandome 
apsieiti be šių įstatymų, ypač be 
pastorojo, tai atsitinka šiurpūs 
įvykiai — kaip Panevėžy.

Ir europiečiai, ir kai kurie 
mūsiškiai turėtų suprasti, kad 
pas mus dar per anksti naikin
ti mirties bausmę ir ypač pre
vencinio sulaikymo įstatymą 
(neatsitiktinai prevencinio su
laikymo įstatyi o veikimo gslia 
pratęsta iki š.) . kovo 31 d. jos 
turėjo nustoti galios 1996 m. 
gruodžio 31 d.). Manau, visiems 
aišku po šių įvykių, kad Seimas 
turės dar sykį pratęsti jo galio
jimo laiką, šį sykį neribotam 
laikui (pagal šį įstatymą 1996 
m. už grotų atsidūrė per 100 nu
sikaltėlių)- Panevėžio verslinin
kai teigia, kad seniai preven
cine tvarka turėjo būti sulaikyti 
plėšikaujantys, dalyvavę ant
puolyje prieš Rimą Okuličių, ir 
kiti. Jie, pajutę, kad prevencinio 
sulaikymo įstatymas tuoj nustos 
galioti, ypač suįžūlėjo.

Esant dabartinei sunkiai kri
minogeninei situacijai, didesniu

sektinu pavyzdžiu turėtų būti 
ne europiečių, o amerikiečių tei
sėsauga JAV 1996 m.' buvo 
įvykdytos 45 mirties bausmės, 
1995 m. keliomis daugiau ir dėl 
to amerikiečių demokratija nė 
kiek nėra blogesnė už euro
pietiškąją.

Amerikiečiai savo kalėjimuo
se bando kelti nusikaltėlių in
telekto lygį — juo jis aukštesnis, 
tuo mažiau nusikalstama. Į mū
sų organizuoto nusikaltėlių pa
saulio atstovus galima pažvelg
ti, kaip į savotiškus ligonius, 
sergančius agresyvumo liga. Ši 
liga pavojingesnė už alkoholiz
mą ir narkomaniją. Įvykis Pa
nevėžy rodo, kad liguistas agre
syvumas duoda liūdnų vaisių ir 
patiems nusikaltėliams, ir jų 
giminėms, ir visuomenei. Pre
vencinis sulaikymas turi būti 
suprantamas ne kaip žmogaus 
teisių pažeidimas, kaip į tai lin
kę žiūrėti Vakarai pro savo 
kriminogeninės geros situacijos 
prizmę, o kaip neišvengiama, 
realias mūsų kriminogenines 
sąlygas atitinkanti, visuomenės 
apsigynimo priemonė. Ji, beje, 
naudinga ir nusikaltėlių arti
miesiems, ir jiems patiems, nes 
apsaugo juos nuo pačių agresy
vumo (žuvę Panevėžy būtų gyvi, 
jeigu laiku būtų prevencine 
tvarka sulaikyti).

Reikia bandyti, amerikiečių 
pavyzdžiu, kelti prevenciškai 
sulaikytųjų intelekto lygį. 
Sulaikytieji turi būti laikomi 
kiekvienas atskiroje patalpoje — 
jokiu būdu negalima jiems leisti 
burtis į grupę, nes neišvengia
mai įsivyrauja agresyvūs ban
dos instinktai, o tai auklėjamuo
ju požiūriu pražūtinga. Patalpo
je turi būti sudarytos elemen
tarios buitinės sąlygos medika- 
cijai, savo „audringojo” gyveni
mo apmąstymui. Sulaikytajam 
turi būti parinkta atitinkama 
lektūra (Šventas Raštas, Šapo
kos istorija, geriausi klasikinės 
literatūros pavyzdžiai, pora 
rimtų laikraščių). Radijo ir 
televizoriaus neturėtų būti. 
Jeigu pavyktų sulaikytajam iš
siugdyti poreikį skaityti, siekti 
žinių, tai būtų didelis psicholo
ginis laimėjimas, auklėjimasis, 
kaip asmenybė, būtų iš esmės 
išgelbėtas. Bendrauti su juo 
turėtų kunigas, psichologas, 
auklėjimo įstaigos viršininkas, 
auklėtojai. Į pasimatymus turi 
būti leidžiami tėvas, motina, 
seserys, broliai, geranoriškai 
nusiteikę artimieji.

Išleidus sulaikytąjį į laisvę, 
teisėsaugos organai ir toliau 
turėtų jo neišleisti iš akiračio, 
domėtis jo gyvenimo keliais. 

Algimantas Lelešius

Devynioliktųjų Australijos lietuvių dienų ruošos komitetas. Viduryje sėdi kun. dr. P. Dauknys.

JAV VYRIAUSYBES 
ATSTOVŲ LANKYMASIS 
BALTIJOS KRAŠTUOSE

Septynios JAV baltiečių 
organizacijos š.m. vasario 7 d. 
susitiko Baltuosiuose rūmuose 
su JAV valdininkais, kurie 
painformavo apie savo kelionę 
į Baltijos valstybes ir ten įsi
jungimą į dvipuses darbo gru
pes. Baltiečių organizacijos pa
kartojo savo susirūpinimą Balti
jos valstybių saugumu ir pabrė
žė, kaip svarbu, kad JAV vado
vautų, skatinant pastovumą to
je srityje. JAV administracija iš 
savo pusės pakartotinai pareiš
kė paramą visų Europos demo
kratijų integravimui į Vakarų 
struktūras. Kitų aptartiį temų 
tarpe buvo NATO išplėtims ir 
Baltic Action Plan (BAP).

JAV atstovų tarpe buvo: Dan 
Fried, specialus prezidento 
asistentas Centrinės ir Rytų 
Europos klausimais, iš Valsty
binės saugumo tarybos; Trevor 
Evans, „Baltic Desk Officer” iš 
Valstybės departamento; ir 
pulk. Tony Vanderbeek, „Coun
try Director” iš Gynybos depar
tamento (Pentagono).

Septynios dalyvavusios bal
tiečių organizacijos buvo: Jung
tinis baltiečių amerikiečių 
tautinis komitetas (kuriame 
lietuviams atstovauja Amerikos 
Lietuvių taryba), pati Amerikos 
Lietuvių taryba atskirai, Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės, 
Estų amerikiečių tautinė ta
ryba, Estų pasaulio taryba, 
Amerikos latvių sąjunga ir U.S. 
Baltic Foundation. *

Administracijos apsilankymo 
Baltijos šalyse metu buvo 
įvertintos šios programos: 1.
U.S. — Baltic Military-to-Mili- 
tary Contaet; .2. International 
Military Education and Train- 
ing (IMET); 3. Regionai Air- 
space Initiative (RAI) įvyk
dymas ir 4. Baltiečių taikdarių 
batalionas.

Anot JBANC pirmininko Vei
kt Ederma, Jungtinis baltiečių 
amerikiečių komitetas remia 
demokratiškos Rusijos išsivys
tymą, tačiau yra susirūpinimo 
dabartine nepastovia, bevade 
Rusija, kurios veiksmų nega
lima numatyti. Mes supranta
me, kad JAV valdininkų apsi
lankymo metu buvo smarkiai 
pažengta į priekį įgyvendinant 
„Baltic Action Plan” dvišalių 
darbo grupių srityje, kurią mes 
laikome priemone link NATO 
narystės. „Rūpesčiai Baltijos 
kraštų saugumu dabar padidėjo 
dėl diskutuojamos galimybės, 
kad jie nebus įtraukti į pirmąjį 
NATO plėtros ratą” — pareiškė 
jis.

NATO šiuo metu derasi su 
Rusija dėl sutarties (Charter). 
Pernai, pagal „Conventional 
Forces in Europe” sutartį (CFE), 
Rusijos kovos šarvuočių skai
čius Pskovo srityje, palei Esti
jos ir Latvijos pasienį, padidėjo 
nuo 180 iki 600. JBANC nariai, 
įskaitant ir Mati Koiva, Estų 
amerikiečių tautinės tarybos 
pirmininką, išreiškė susirūpi
nimą, įiad ši sutartis buvo ati
daryta pakeitimams antrą kar
tą vienų metų bėgyje.

Anot Amerikos Lietuvių Ta
rybos atstovo Vinco Boris, 
„Lietuva yra padariusi viską, 
kas reikalinga (NATO) narystei, 
pagal JAV Kongreso nustatytus 
kriterijus, taipgi parodžiusi savo 
pasiruošimą prisiimti atsako
mybę ir aukas, dalyvaujant 
tarptautinėse kariškose bei 
taikos palaikymo pastangose 
per savo laisvanorišką daly
vavimą IFOR (NATO vadovau
jamoje „Implementation Force” 
Bosnijoje). Mes kreipiamės į 
JAV, prašydami, kad jos siūlytų 
Lietuvos kandidatūrą NATO 
narystei liepos menesio NATO

viršūnių konferencijoje, kur bus 
kviečiamos naujos narės”.

Valdis Vinkels, Amerikos lat
vių sąjungos valdiškųjų reikalų 
viceprezidentas, pabrėžė JAV 
veiklos svarbą, užtikrinant, kad 
Baltijos valstybių saugumas ne
būtų NATO plėtros neigiamai 
paveiktas. JAV vadovavimas 
yra reikalingas, kad būtų iš
vengta Rusijos įtakos „pilkos 
zonos” atsinaujimo toje srityje. 
Vinkels pabrėžė substancijos 
svarbą JAV-Baltijos Valstybių 
Sutartyje, kuri turi būti įtrauk
ta į „Baltic Action Plan”.

Anot Mati Koiva, dabar yra 
proga Vidurio ir Rytų Europoje 
įgyvendinti prezidento Harry 
Truman viziją Šiaurės Atlanto 
Sutarties sąjungai suvienijant 
Europą ir suteikiant galimybę 
visoms Europos valstybėms įsto
ti į NATO.

METAI MAN BUVO 
PUIKŪS

Taip praėjusius metus dien
raščiui „Lietuvos rytas” įverti
no verslininkas, bendrovės „Pas 
Juozapą” savininkas ir prezi
dentas Juozapas Budrikis. Vers
lininkas teigė, kad daug dirbta, 
įgyta patirties, pasikeitė žmonių 
požiūris į darbą. „Atidarėme 
kavinę, pastatėme degalinę, bai
giame įrengti automobilių plo
vyklą, kyla naujas prekybos 
centras Pašilaičiuose (Vilniuje), 
visiškai sutvarkėme dukterinės 
įmonės ‘Chrysler Jeep’ automo
bilių centrą”. Juozas Budrikis 
sako, jog susidarąs įspūdis, kad 
Lietuvoje didėja vidurinis pirkė
jų sluoksnis. Iš naujos valdžios 
verslininkas didelių permainų 
nelaukia.

„Kad ir kokia valdžia būtų, 
mokesčius vistiek reikės mokė
ti. Būtų gražu, jei G. Vagnorius 
ištesėtų duotą žodį ir neapmo
kestintų investicijų. Ne tik 
prekybininkai, bet ir visi 
verslininkai džiaugtųsi, jeigu 
valdžiai pavyktų sutvarkyti 
kontrabandą”, sakė J. Budrikis.

Paminklą galima pastatyti 
ne vien iš akmenų, bet ir iš 
nuoširdžių padėkos žodžių, 
ypač jeigu jų tiek daug, kad 
dėkingumo paminklas iškiltų 
į padangę. O tiek padėkos 
žodžių per visus gyvaviiAo 
dešimtmečius yra užsitarna
vęs BALFas.

Ši šalpos organizacija buvo 
ir tebėra išplėtusi artimo 
meilės tinklą taip plačiai, kad 
jis siekia kone visas vietoves 
tėvynėje ir už jos ribų, kur tik 
gyvena lietuviai, vargo pris
pausti. BALFo pagalbos ranką 
gerai pažino Antrojo pasauli
nio karo išblokštieji iš tėvynės 
ir keletą metų, net jam pasi
baigus, palikti nežinioje, be 
ateities, be kampelio, kuriame 
galėtų vėl jaustis žmonėmis ir 
bent kiek pastoviau įsikurti, 
kol išauš Lietuvai laisvės ry
tas, kol jie galės grįžti namo.

BALFo siuntinukai išvietin
tųjų stovyklose Vokietijoje bu
vo laukiami ne vien dėl mate
rialinių gėrybių (tiesa, labai 
svarbių ir reikalingų), bet 
galbūt ne mažiau dėl šilto 
jausmo, kad kažkas, toli už 
vandenyno, rūpinasi bena
mių, skaudaus likimo ištiktų, 
sesių ir brolių lietuvių likimu. 
O tas „kažkas” buvo BALFas.

Kai atsivėrė durys į už
jūrius ir ištuštėjo pabėgėlių 
stovyklos, jose gyvenę mūsų 
tautiečiai skubėjo pasinaudoti 
proga ir ieškoti ateities jau 
toli nuo savo tėvynės ribų. 
Grįžimo galimybės atrodė vis 
tolimesnės, nes geležinė už
danga, skyrusi juos nuo gim
tosios žemės, buvo tvirta ir 
nepralaužiama: rodos niekas 
pro ją prasiskverbti negalėjo, 
išskyrus kenčiančių artimųjų 
skundą, vaj~go ir skurdo de
jones.

Vienok BALFas savo veik
los neužbaigė, kai daugelis 
šelptųjų Vokietijoje persikėlė į 
turtingesnio gyvenimo sferą. 
Savo šalpos darbą jis tuomet 
koncentravo į tuos, kurie buvo 
pasilikę už geležinės uždan
gos, rasdamas būdų ir priemo
nių pasiekti net Sibiro trem
tinius! Tai buvo „gėrio ir blo
gio” kovos laikotarpis: vienoje 
pusėje stovint komunistinei 
propagandai, nuolat kalamai 
Vakarams, kad Sovietų Są
jungoje nėra beturčių, kad ten 
visi viskuo aprūpinti, gyvena 
tarytum rojuje; kitoje— 
realybei, kurios nepajėgė pas
lėpti net geležinė uždanga.

Argi reikia stebėtis, kad 
BALFo veikla buvo ypač 
aštrus krislas komunizmo 
akyje? Sovietinio laikotarpio

spauda Lietuvoje nuolat keikė 
ir koneveikė BALFą, jo vado
vybę, griebėsi šlykščiausių 
šmeižtų, kad sunaikintų pasi
tikėjimą šia organizacija, 
įvairiais būdais trukdė ir sun
kino jo darbą. Vienok tas dar
bas buvo tęsiamas. Gėris 
laimėjo, o blogio imperija žlu
go.

Deja, Lietuvai atgavus lais
vę, neatėjo dar metas užbaigti 
BALFo veiklą, nes šelpiamųjų 
skaičius nesumažėjo, iš dalies 
dėl to, kad okupacijos dešimt
mečiai nualino kraštą ir tik
roji tos žalos padėtis išryškėjo 
tik sovietams pasitraukus iš 
Lietuvos; iš dalies ir dėl to, 
kad į valdžią buvo vėl išrinkti 
tie patys žmonės, kurie ten 
sėdėjo ir komunistinio režimo 
metais. Galima nesunkiai 
įsivaizduoti, kad didelės mei
lės BALFui nejautė ir nomen
klatūrininkai, įsitaisę šiltose 
laisvos Lietuvos vyriausybės 
viršūnėse. Užuot padėkoję ir 
pasidžiaugę, kad ši sena ir 
garbinga organizacija padeda 
tautiečiams sunkiu pasikei
timų laikotarpiu, BALFas, 
galima sakyti, buvo ignoruoja
mas, o kai kuriais atvejais 
labdaros siuntos varžomos 
aukštais muito mokesčiais .

Tad užsienio lietuvius kiek 
nustebino žinia, kad Lietuvos 
prezidentas paskyrė medalį- 
ordiną BALFo Centro valdy
bos pirm. M. Rudienei. Nie
kas nesiginčytų, kad ši mote
ris, tikra artimo meilės širdis 
ir siela, yra verta pagarbos, 
pripažinimo bei padėkos, bet, 
žinant M. Rudienės pažiūras į 
buvusių okupacinę valdžią ir 
jos palikuonis Lietuvoje, var
giai galima tikėti, kad tokia 
dovana jai suteiktų ypatingą 
malonumą. Prez. Brazauskas 
apskritai turi polinkį dalinti 
ordinus, kam vetta, ir kam 
neverta, moka jais „žaisti”, 
laipsniuodamas užsienio lie
tuvių nuopelnus, skaldyda
mas išeivijos visuomenę ir, 
svarbiausia, savo „dosnumu” 
užčiaupdamas kai kuriuos, 
buvusius aršiausius nomen
klatūrininkų priešus: juk 
nebūtų logiška „kąsti ran
ką, kuri tave glosto...” Retas 
teįstengė atsispirti medalio 
vilionei ir pasakyti: neimsiu! 
Maria Rudienė išdrįso viešai 
pareikšti, kad ordino ne
priims. Tuo savo ryžtu ji už
sitarnavo didesnę garbę savo 
tautiečių tarpe, kaip visi pre
zidento dekretai ir ordinai, 
sudėjus kartu.Tai tvirtų prin
cipų moteris, kuriai šiandien 
galime su džiaugsmu sušukti: 
„Viva, Maria!”

SIMONAS IŠ VALTUNŲ
KAZIMIERAS J. AMBRASAS

Caro laikais Žemaitkiemis buvo valsčiaus centras, 
priklausęs Ukmergės apskričiai. 1885 m. miestelyje 
buvo 7 sodybos, 119 gyventojų, o 1903 m. — 245 gyven
tojai. Po 1905 m. revoliucijos Rusijoje Žemaitkiemio 
mokykloje buvo pradėta mokyti lietuviškai ir rusiškai. 
Tačiau keliems lenkuojantiems bajorams lietuvių kalba 
nepatiko. Todėl savo vaikus jie ėmė leisti į Balninkų tik 
rusų kalba dėstomą mokyklą.

Pradėjus kurtis nepriklausomai Lietuvai, 
žemaitkiemiečiai prie atgimstančio laisvo gyvenimo 
energingai prisidėjo. 1918 m. pabaigoje sukurtas 
lietuviškas valsčiaus komitetas. Nemažai vyrų tapo 
Lietuvos kariuomenės savanoriais.

1923 m. miestelyje stovėjo 35 sodybos ir buvo 210 
gyventojų, dvaro žemėje — 99 gyventojai. Išaugo vals
čiaus savivaldybė, mokykla, persikėlusi į naujas 
patalpas. Atsirado paštas, smulkaus kredito draugija, 
kelios krautuvės ir kt. Miestelyje kūrėsi kultūrinės, 
religinės, jaunimo, ekonominės ir kitos organizacijos.

Sovietmečiu Žemaitkiemyje ir apylinkėse dėl 
vežamų ir veikusių miškuose partizanų sumažėjo 
gyventojų. Kad labiau galėtų kaimo žmones prispausti 
ir kontroliuoti, sovietai Žemaitkiemį padarė apylinkės 
centru ir prijungė prie Ukmergės rajono.

Apylinkės
Mažajam Simonui pasitaikė gera ir reta proga: 

besikieminėdamas po pamokų su miestelio vaikais, 
kartą pamatė praviras naujosios Žemaitkiemio 
bažnyčios duris. Šmurkštelėję vidun, berniūkščiai nepa
traukė pro didžiąsias duris į vidų, bet radę 
dar ne visiškai baigtus laiptus, nudardėjo viršun. O 
tenai, užtikę kopėčias, užsirangė kone į pačią bokšto 
siaurėjančią viršūnę. Iš ten pro aukštus* viršuje puslan
kiu užsibaigiančius, langus kartu su kitais vaikėzais 
Simonas dirstelėjo ir jam kone žadą užgniaužė: aplinkui 
kaip ant delno atsivėrė pievos, krūmokšnių kuokštai, 
suartos dirvos, tyvuliuojantys Žemaitkiemio, Kimių ir 
net kiti ežerai, niūksąs ne per toliese piliakalnis. O 
miškelių gražumas, o laukų ir progumų platumas! 
Ganyk akis, neatsiganysi. Regis, visą dieną bežiūrėtum 
ir akių nenuleistum nuo gimtosios apylinkės. Tiek čia 
matyta, bepėdinant namo iš miestelio, bet dar daugiau 
likę neregėta, neapžiūrėta! Aure, beveik ranka pasiekti 
gali Valtūnų kaimą ir gimtąją pirkią, kurios greičiausia 
net durys atviros...

Iš tikrųjų Žemaitkiemio apylinkės gražios. Nemaža 
kalvų, miškelių, per kuriuos nuo miestelio vingiuoja 75,6 
km ilgio kairysis Šventosios intakas Siesartis. Tų Siesar- 
ties sesių aplinkui čiurlena daugiau. Nestinga ežerėlių, 
lomelių, pakriūčių, slėnių.

Nuo senų senovės šios apylinkės apgyventos. 7 km 
į pietus nuo Žemaitkiemio — Berzginių kaimas ir senas 
dvaras. Čia pat iš vienos pusės ėmęs krūmokšniais želti 
ir piliakalnis, iš trijų šonų apsuptas gilių duobių, o iš 
žiemių į jo ramybę jau kėsinasi prie pat pašonės atkelia

vę arimai. Neaukštas šis senovės laikus menąs pa
minklas — nuo lauko pusės tiktai 7 metrus vos pakilęs. 
Tik nuo duobių aukštėlesnis — 32 m. Piliakalnio viršus 
pailgas, su nusklembtais, įlenktais kraštais. Tai 120 il
gio ir 70 metrų pločio 6.000 kvadratinių metrų ploto 
aikštelė. Iš pietų pusės dar galima įžiūrėti buvusių 
pylimų likučius. Įšiauriau nuo piliakalnio 2 ha dirbame 
ruože buvo aptikta gargažių, nuo ugnies suskilusių ir 
sutrupėjusių akmenų, kaulų, lipdytų ir žiestų puodų 
šukių. Matyt, čia didelės prie piliakalnio buvusios 
sodybos liekanos. Jos būta senos. Sodyba greičiausiai 
iš m amžiaus po Kristaus gimimo. Berzgainių pilis gynė 
Lietuvą nuo kalavijuočių. Kaip liudija radiniai, tai būta 
didelės ir gan stiprios gynybinės vietos. Ne be reikalo 
piliakalnis su apylinkėmis paskelbtas draustiniu.

Žemaitkiemio apylinkėse esama akivaizdžių susidū
rimo su kosmosu pėdsakų. 1933.02.02 šiame krašte lijo 
ypatingas — meteoritų — lietus. Tasai neįprastas reiški
nys labiausiai buvo jaučiamas Klepšių, Rundžių 
kaimuose, Žemaitkiemio dvaro laukuose ir Siesarties 
baseino dalyje. Kai kurie meteoriniai kūnai nukrito į 
ūkininkų sodybas. Kaip oficialiai užregistruota, meteori
tų pririnkta apie 42 kg. Bene didžiausias meteorinis 
kūnas buvo rastas ūkininko K. Šliko sodyboje, Klepšių 
kaime. Po 10 metų dvaro laukuose surastas 10 kg mete
oritas. Nemaža tokių gabalų kaimo žmonės paslėpė. Mat 
norėjo savo vaikams parodyti, kaip atrodė tie iš dangaus 
kritę akmenys. Iš Kauno atvažiavę profesoriai K. 
Šleževičius su M. Kavecku po 3 - 5 litus nusipirko iš 
žmonių kelis tuos iš padangių nukritusius kūnus. Netgi 
sovietmečiu (1964 m.) mokslininkai dar surado 4 meteo- 
rinės kilmės akmenis, svėrusius po 4 kg.

Žemaitkiemio apylinkėse yra gimę ir gyvenę 
nemažai, Lietuvai ir pasauliui nusipelniusių, žmonių. 
Tame pačiame, už pustrečio kilometro į pietvakarius nuo 
bažnytkaimio įsikūrusiame Valtūnų kaime, iš kurio į 
Ameriką iškeliavo vėliau tapęs kunigu Simonas Mor
kūnas, yra gimęs kanauninkas Feliksas Kapočius, pa
minklinės Prisikėlimo bažnyčios (ši antrąkart mėginanti 
pakilti po daugelio nelaisvės mėtų, kai buvo paversta 
radijo fabriku) Kaune sumanytojas ir statytojas, buvęs 
šv. Tėvo misijos Vokietijoje ir Austrijoje delegatas, 
vyriausiasis lietuvių sielovados reikalų tvarkytojas 
1946-1950 m. Antatilčių kaime už dviejų km nuo 
Žemaitkiemio yra gimęs Juozas Kapočius, visuomenės 
veikėjas, sumanus spaustuvininkas bei leidėjas, kurio 
pastangomis Amerikoje imta organizuoti ir visa išleis
ta reikšminga lietuvių kultūrai „Lietuvių Enciklo
pedija”. Be šio vertingo kapitalinio daugiatomio veikalo, 
jo rūpesčiu pasirodė Vinco Krėvės raštai ir kiti leidiniai, 
anuo metu suvaidinę reikšmingą vaidmenį lietuvių išei
vijos gyvenime.

Ten pat yra gimęs ir Viktoras Kapočius, daugelio 
leidinių ofseto darbuotojas. Žemaitkiemio valsčius 
išaugino ir kitų garsių asmenybių: Vilniaus Vyskupas 
sufraganas M. Michalkevičius, kun. dr. Aviža, gyd. Alb. 
Aviža, publicistas-rašytojas Pranas Ališauskas-Alšėnas 
ir kiti žinomi žmonės. Iš šių apylinkių kilo ir būrelis ko
munistų: Laurynas Kapočius, poetas Kazys Šlai- 
tas-Regratis ir kt. Sovietmečiu apylinkėse buvo 
Žemaitkiemio, Marcikonių ir Žemaitės kolūkiai, dabar 
jau iširę ir persitvarkę į atskiras sodybas, vienkiemius 
ir gyvenvietes.

(Bus daugiau)
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Tęsinys.
1990 m. gruodžio 20-21 d. 

Atkuriamojo senato suvažiavi-
; me priimamas Vytauto Didžiojo 
» universiteto statutas, kuris ne 

tik įteisina universiteto autono- 
mįją ir akademinės laisvės prin
cipą, mokslo ir studijų vienovę, 
bet ir Lietuvai naujas kelių pa- 
kopų studijas, kurias baigus su
teikiami bakalauro ir magistro 
kvalifikaciniai laipsniai, taip 
pat daktaro mokslo laipsnis. Ta
me pačiame suvažiavime nuta
riama Humanitarinių mokslų, 
fakultetą reorganizuoti į 3 
fakultetus — Humanitarinių

*. mokslų, Menų ir Socialinių 
mokslų.

Trečiuosius mokslo metus uni
versitetas pradėjo turėdamas 

i jau 8 fakultetus: Biologijos, 
Ekonomikos ir vadybos, Fizikos- 
matematikos, Humanitarinių 
mokslų, Informatikos, Menų, 

; Socialinių mokslų, Teologijos- 
filosofijos. Humanitarinių 
mokslų ir Menų fakultetų 
deki \ų pareigos pavedamos 
Arižv-ios valstybinio univer
siteto profesoriui K. P. Žygui, 

i Socialinių mokslų —- doc. I.
Lapei.

1991 m. rudenį atkurtas Vy
tauto Didžiojo universiteto Gar
bės daktaro vardo teikimo iški
liausioms mokslo, kultūros, po
litikoje asmenybėms statusas. 
Atkuriamojo senato rugsėjo 18 
d. sprendimu Garbės daktarais 
pripažinti profesoriai V. Lands
bergis ir Č. Milošas bei am
basadorius S. Lozoraitis. Vėles
niais senato sprendimais Gar
bės daktaro vardai suteikti pro
fesoriams kunigams A. Liuimai 
ir Ą. Rubšiui, profesoriams M. 
Gimbutienei įr Z. Zinkevičiui, 
poetui B. Brazdžioniui, daktarui 
A. Razmai. Jie papildė aštuonio
likos iškiliausių tarpukario 
Lietuvos asmenybių — univer
siteto Garbės daktarų J. Baltru
šaičio, J. Basanavičius, M. Bir - 
žiškos, A. Dambrausko-Jakšto,
K. Griniaus, M. Yčo, P. Leono, 
J. Mačiulio-Maironio, P. Matu
lionio, P. Mašioto, O. Milašiaus, 
M. Pečkauskaitės, A. Smetonos, 
J. Staugaičio, V. Storastos-Vy- 
dūno, J. Šliūpo, J. Tumo-Vaiž
ganto, P. Vileišio — ir dar dvy
likos užsieniečių gretas.

1992 m. sausio mėn. Lietuvos 
vyriausybė perduoda universite
tui pirmąjį pastatą — 370 vietų 
bendrabutį ir grąžina dar 1923 
m. įsteigtą — 370 vietų bendra
butį ir grąžina dar 1923 m. 
įsteigtą Botanikos sodą, kovo 
mėn. perduodamas pastatas Vi
leikos g. 8, balandžio mėn. — pa
statas Donelaičio g. 52. Tų pa
čių metų vasarą Menų fakulteto 
dekanu išrenkamas prof. V. 
Stauskas, Humanitarinių moks
lų — Ulinojaus universiteto Li
tuanistikos katedros vedėjas 
prof. B. Vaškelis, kuris rugsėjo 
mėn. patvirtinamas ir prorekto
riumi. Rudens semestrui paski
riamas dar vienas prorektorius 
— Kalifornijos valstybinio uni

Vytauto Didžiojo universitetui padovanotos knygos iš Vakarų Europos ir JAV universitetų.

versiteto profesorius E. Jarašiū
nas.

1993 m. sausio 27 d. univer
siteto rektoriumi išrenkamas 
prof. B. Vaškelis, prorektoriais 
— profesoriai V. Kaminskas ir 
P. Zakarevičius. 1993 m. birže
lio 10 d. išleidžiama pirmoji ba
kalaurų laida — diplomai įtei
kiami 166 absolventams.

1993 m. gruodžio 17 d. 
įkuriama pirmoji Lietuvoje 
mokslo ir studijų asociacija, ku
rią sudaro Vytauto Didžiojo uni
versitetas ir 8 mokslo institutai: 
Lietuvos istorijos, Lietuvių 
kalbos, Lietuvių literatūros ir 
tautosakos, Lietuvių filosofijos 
ir sociologįjos, Biochemįjos, Ma
tematikos ir informatikos, Pus
laidininkių fizikos ir KMA 
Psichofiziologijos ir reabi
litacijos. Plėtojant studijas ir 
mokslą, didelį indėlį įnešė ins
titutų mokslininkai: profesoriai 
A. Vanagas, 1993-1995 m. bu
vęs ir Atkuriamojo senato pir
mininku, N. Vėlius, V. Kubi
lius, A. Tyla, Z. Zinkevičius, V. 
StatUlevičius, L. Telksnys, M. 
Šapagovas, V. Razumas, V. Bu
melis ir daugelis kitų.

1994 m. vasario 7 d. Lietuvos 
Vyriausybė perduoda universi
tetui 3 pastatus — centrinius 
rūmus Daukanto g. 28, pirmuo
sius rūmus Laisvės ai. 53 ir vi
zituojančių dėstytojų namus 
Muitinės g. 5-7/9. Pavasario 
semestre Biologijos ir Fizikos — 
matematikos fakultetai reorga
nizuojami į Aplinkotyros fakul
tetą. Išrenkami nauji dekanai: 
Aplinkotyros fakulteto — prof. 
A. Jasaitis, Humanitarinių 
mokslų — prof. E. Aleksandra
vičius. Sutikus Romos katalikiš
kųjų studijų Kongregacijai, Teo
logijos filosofijos fakultetas ir 
Teologijos fakultetas Kauno 
tarpdiecezinėje kunigų semina
rijoje birželio mėn. pertvarkomi 
I Katalikų teologijos fakultetą 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Šio fakulteto pirmuoju Didžiuo
ju Kancleriu tapo Kauno ordi
naras kardinolas V. Sladkevi
čius, dekanu — kunigas doc. V. 
Vaičiūnas.

1994 m. birželio 7 d. Lietuvos 
Respublikos Seimas patvirtino 
Vytauto Didžiojo universiteto 
statutą. Tuo pačiu nutarimu pa
tvirtinamas universitetui per
duodamų naudotis pastatų ir že
mės skypų sąrašas.

1995 m. birželio 16 d. univer
sitetas išleido pirmąją magistrų 
laidą —• diplomai įteikti 143 ab
solventams. Gruodžio 8 d. prie 
Katalikų teologijas fakulteto 
pri8įjungė Kretingos Šv. Antano 
religijos studijų institutas.

1996 m. liepos 1 d. pasibaigė 
Atkuriamojo senato įgaliojimai, 
todėl spalio 3 d. išrenkamas 
naujas Vytauto Didžiojo univer
siteto senatas, kurį sudaro 45 
universiteto, asocijuotų insti
tutų ir išeivijos mokslininkai; 
senato pirmininkas — prof. R. 
Juknys.

Vytauto Didžiojo universiteto didieji rūmai iš kiemo pusės. Br. Kviklys, „Mūsų Lietuva”

1996 m. gruodžio 12 d. univer
siteto rektoriumi išrenkamas 
informatikos profesorius V. 
Kaminskas. Prorektoriais sena
tas patvirtino profesorius E. 
Aleksandravičių ir P. Zakarevi
čių.

Dabartinį Vytauto Didžiojo 
universitetą sudaro Aplinko
tyros, Biznio ir vadybos, Huma
nitarinių mokslų, Informatikos, 
Katalikų teologijos, Menų ir So
cialinių mokslų fakultetai bei 
Kauno Botanikos sodas. Dėsty
tojams ir mokslo darbuotojams 
skirta per 300 etatų, profesoriai 
ir habilituoti daktarai sudaro 25 
procentus, docentai ir daktarai 
— daugiau kaip 40 procentų pe
dagoginio personalo.

Universitete studijuoja beveik 
3,000 studentų, magistrantų ir 
doktorantų. Pirmojoje studijų 
pakopoje — pagrindinėse studi
jose — mokosi 2,212 studentų, 
kurie gali pasirinkti 19 baka
lauro kvalifikacinio laipsnio 
studijų programų. Antrojoje pa
kopoje — magistrantūroję--stu
dijuoja 619 magistrantų,. ma- 
gistro kvalifikacinis laispnis 
teikiamas pagal 19 krypčių, 
turinčių per 30 įvairių speciali
zacijų. Doktorantūros teisė su
teikta 14-oje mokslo krypčių 
(gamtos mokslai — biologija, fi
zika: humanitariniai mokslai — 
etnologija, filosofija, folklo
ristika, istorija, kalbotyra, li- 
teratūrologija; matematikos 
mokslai — informatika, mate
matika; socialiniai mokslai — 
edukologija, psichologija, socio- 
lodija, vadyba), 149 universiteto 
doktorantai pagal atskiras 
mokslų sritis pasiskirstę taip: 
humanitariniai mokslai — 53%, 
socialiniai mokslai — 24%, gam
tos mokslai — 12%, matemati
kos mokslai — 11%.

Per septynerius matus atkur
tas universitetas tapo humani
tarinių, socialinių, teologijos ir 
menų mokslo centru Kaune. Iš
plėtotos ir modernios tiksliųjų 
mokslų studijos — informatika, 
aplinkotyra, biologija, matema
tika, fizika. Išleistos 4 baka
laurų laidos (diplomai įteikti 
1,212 asmenų) ir 2 magistrų lai
dos (diplomai įteikti 302 absol
ventams). Universitetas yra po
puliariausia aukštoji mokyka 
tarp mokslo žinių siekiančio 
jaunimo — pastaraisiais metais 
į vieną vietą vidutiniškai pre
tenduoja 4 stojantieji.

Mokslo tiriamieji darbai vyk
domi katedrose, mokslo bei 
studijų centruose ir Botanikos 
sode. Universitete veikia šie 
centrai: Informatikos, Išeivijos 
studijų, Komputerinės lingvis
tikos, Letonikos, Pedagogikos, 
Socialinės rūpybos, Statistikos, 
Vadybos ir Vytauto Kavolio

KETVIRTASIS BALTŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

Ketvirtasis Baltų studijų ins
titutas (The Fourth Baltic Stu- 
dies Summer Institute) šiemet 
vyks Illinois universitete Či
kagoje: nuo 1997 metų birželio 
16 iki rugpjūčio 8 dienos. Jame

tarpdisciplininių studįjų. Bota
nikos sode yra Fitockologijos, 
Vaistinių augalų ir Dendrokli- 
matochronologųos laboratorijos, 
taip pat Dekoratyvinių augalų 
kolekcijų ir eskpozicįjos skyrius. 
Universitetas leidžia 3 tęstinius 
mokslo darbų rinkinius — „Dar
bai ir dienos”, „Organizacijų 
vadyba: sisteminiai tyrimai”. 
„Aplinkos tyrimai, inžinerija ir 
vadyba”.

Universiteto mokslininkai da
lyvauja ir tarptautinėse pro
gramose. Plačiausiai dirbama 
Europos Sąjungos finansuoja
mose „Tempus” ir „Copemicus” 
programose (Informatikos, Ap
linkotyros ir Jiumanitarinių 
mokslų fakultetui). Atviros Lie
tuvos fondas remia teisės studi
jas ir kai kuriuos kitus pro
jektus, Amerikos vyskupų kon
ferencija — socialinės rūpybos 
studijas.

Universiteto biblioteka kuria
ma iš naujo — atsikūrus neat- 
gauta nė vieno leidinio iš savo 
dar 1923 m. įsteigtos bibliote
kos, kurios fonduose, 1950 m. 
uždarant universitetą, buvo 
daugiau kaip 400 tūkst. leidi
nių ir turtingas rankraštynas. 
Universiteto biblioteka jau turi 
beveik 100 tūkst. leidinių, 
įrengtos 7 skaityklos, baigiama 
kurti kompiuterizuota biblio
tekos sistema, per kompiuterių 
tinklus „Litnet” ir „Internet” 
dėstytojai ir studentai gali nau
dotis Lietuvos bei pasaulio bib
liotekų fondais.

Didžiausių įtaką universiteto 
studentams turi Studentų atsto
vybė, kuri realizuoja studijuo
jančiųjų savivaldos teises spren
džiant akademinius, socialinius, 
kultūros klausimus. Studentiš
ko sporto veiklą koordinuoja 
klubas „Vytis”. Populiarūs uni
versiteto meno kolektyvai — 
merginų kamerinis choras ir 
folklorinis ansamblis. Aktyviai 
veikia Studentų ateitininkų są
junga, Akademinis skautų sąjū
dis, Jaunųjų politologų klubas.

Universitetas palaiko ryšius 
su keliasdešimt Siaurės Ameri
kos ir Vakarų Europos universi
tetų. Specialios pasikeitimo stu
dentais ir dėstytojais programos 
sudarytos su Bergeno uni
versitetu Norvegijoje, Roskildės 
— Danijoje, Linkoepingo, Vax- 
jo — Švedijoje, Poitiers, Du 
Maine, Pierre et Marie Curie — 
Prancūzįjoje, Fordhamo, Creigh- 
tono, Lojolos — JAV. Universi
teto auditorijose, laboratorįjose, 
mokslo studijų centruose dažnai 
sutiksime išeivįjos mokslinin
kus profesorius V. Černių, R. 
Kalvaitį, J. Juraitį, V. Kazlaus
ką, J. Pikūną, A. Rubšį, V. 
Skrupskelytę, K. Skrupskelį, J. 
Šmulkštį, K. Trimaką, R. Vaiš- 
nį, docentus M. Danytę, A. Žy- 
gą ir kt.

Pradėtas kelias nesibaigia. 
Lietuvos mokslas, kultūra, švie
timas, ūkis laukia humanisti
nės orientacijos absolventų, su
vokiančių savo sprendimų pras
mę ir atsakomybę tautai ir vi
sam pasauliui. Sėkmės Tau, 
mūsų Alma Mater.

bus dėstomos estų, latvių ir 
lietuvių kalbos kiekvienos iš jų 
intensyvus aštuonių savaičių 
kursas. Pažinčiai su šių tautų 
kultūromis bus dėstomi Baltų 
kultūros (pirmos keturios sa
vaitės) bei Baltų istorijos (kitos 
keturios savaitės) kursai. Insti
tuto metu su paskaitomis taip 
pat dalyvaus įvairių dėstytojų iš 
visos Šiaurės Amerikos.

Tai puiki galimybė gyventi 
Čikagos centre, arti etninių 
bendruomenių ir jų muziejų, ar
chyvų ir kultūrinio gyvenimo, 
dalyvauti įvairiuose įdomiau
siuose renginiuose.

Studentai gali registruotis ar
ba į estų, arba į latvių, arba į 
lietuvių kalbų kursus (101 ir 
102) ir už kiekvienądalį gauti 
po keturis kreditus. Stipendi
ninkai, gavę stipendijas studi
juoti kalbą, privalės klausytis 
kultūros ir (ar) istorijos kursus 
(kiekvienas po tris kreditus) — 
ten jie. susipažins su baltų tau
tosaką, piitologija, priešistore, 
literatūra ir kinu ir galės pajus
ti visų trijų šalių istorinį kon
tekstą. Istorijos ir kultūros kur
sus galima lankyti ir nelankant 
kalbos kursų.

Instituto lietuviai dėstytojai 
bus prof. dr. Loreta Višomirs- 
kytė (taip pat einanti Instituto 
koordinatorės pareigas), prof. 
dr. Julius Slavėnas, doktorantės 
Kristina Kelertaitė-Boving ir 
Jūra Avižienytė.

Kalbos paskaitos vyks parale
liai keturias valandas per dieną, 
nuo 9 valandos ryto iki 1 vai. 
dienos, o Kultūros ir Istorijos 
paskaitos vyks kasdien nuo 2 
valandos po pietų iki 4 vai. Mo
kestis už mokslą yra $118 už 
vieną kreditą ir negrąžinamas 
$30 registracijos mokestis. Nak
voti galima UIC bendrabučiuo
se, viena naktis juose kainuoja 
$21. Taip pat galima nuomotis 
kambarius gyvenamuosiuose 
rajonuose ar jaunimo viešbu
čiuose.

Rašant prašymą stipendijai 
reikia: baigto mokslo pažymių 
(grade transcripts), dviejų 
rekomendacijų ir laiško, kuria
me būtų išdėstytos priežastys, 
skatinančios studijuoti Baltų 
studįjų institute. Visus šiuos do
kumentus reikia kuo greičiau 
siųsti: prof. Violeta Kelertas, 
Endowed Chair of Lithuanian 
Studies, Director BALSSI1997, 
Dept. of Slavic and Baltic Lan- 
guages (m/c 306), 1610 Universi
ty Hali, University of Illinois at 
Chicago, 601 S. Morgan St., Chi
cago, IL 60607-7112. USA.Tele- 
phone: (312) 996-4412 Fax (312) 
996-0953 E-mail kelertas@uicv 
m.uic.edu

Visus klausimus, susijusius 
su akademiniais reikalais, pra
šome siųsti direktorei. Bus iš
leista brošiūra apie vasaros ins
titutą ir išsiuntinėta visiems, 
kurie tik kreipsis bei nurodys 
savo pašto adresą. Registracija 
yra tvarkoma Office of Continu- 
ing Education and Public Ser
vice (m/c 165), 1033 West Van 
Buren St., Suite 700 N, Chicago, 
IL 60607-2919. Netrukus regist
ruotis bus įvestas 800 fakso nu
meris.

Apie vasaros institutą bus in
formuojama nuolatos, tačiau sti
pendijos bus paskirtos gan anks
ti, tad neatidėliokite, planuokite 
savo baltišką vasarą jau dabar!

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 85th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aiuminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas,

tel. 708-969-2658

STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai: rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; prietaisai; 
keramikos plytelės; „sidings", 
„soffits", „decks", „gutters",
plokšti ir „shingle" stogai; 

cementas, dažymas.
Turiu darbo draudimą.

, S. Benetis tel. 630-241-1912 ,

HELP VVANTED

Restoranui reikia jaunų 
padavėjų šiek tiek kalbančių 
angliškai, ir maisto išdavėjos.

Kreiptis: Z/3-778-9027 
Skambinimas bus užrašomas.

Busy S.W. Chicagoland area 
banąuet facility is curently 
seeking a full time reiiable 

detail-oriented and hard-woridng 
indlvldual for our housekeeping 

and banąuet setup dept. 
Basic English is a mušt.

Judd’s Red Derby
12700 S. Kedzie 
Blue Island, IL 

Tel. 700-388-1703

REAL ESTATE-

įjSBfe. GREIT
PARDUODA

(773) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS

Gediminas Pranckevičius 
Greitai ir sąžiningai 

užpildo pajamų mokesčius 
(income tax)

Reikalui esant, 
atvyksta į namus.

Tel. 708-656-2550 
arba 708-656-1293

IEŠKO DARBO

Vid. amžiaus moteris, turinti darbo 
leidimą, ieško darbo. Gali prižiūrėti 

ligonius, senelius, padėti namų ruošoje 
ir gyventi kartu. Moka vairuoti auto. 

Darbą gaii pradėti kovo 1 d.
Tel. 773-847-4903

FOR RENT

Arti 66 St. ir Kedzie Avė. prieš
Marąuette parką išnuomojamas 

vyresnio amžiaus žmonėms 2 mieg., 
gražus, modemus butas naujasniame 
name. Yra šaldytuvas, virykla, skalbi- 
mo-džiovinimo mašinos, vieta auto
mobiliui pastatyti. Tel. 708-656-6599

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUTEMOS
1938*1940 

Kazys Škirpa 
Atsiminimai Ir dokumentai

Leidėjo žodyje Tomas Remeikis, Ph.D. rašo: „Autorius 
prisiminimus rašė remdamasis išsaugotais dokumentais, 
kuriuos išsivežė ir paslėpė po išvijimo iš Lietuvos atstovybės 
Berlyne”. Šio didžiulio veikalo išleidimą parėmė Akademinės 
skautijos leidykla Chicagoje. Leidykla „Lietuvos kronika” — 
AB „Viispa” Chicago-Vilnius 1996, didelio formato, 486 psl., 
kieti viršeliai.

Kaina su persiuntimu JAV — $25.00
P.S. IUinojaus gyventojai dar prideda valstijos mokes

čio 8.75% ($1.75).
Užsakymus siųsti „Draugo” adresu.

ŽEMAITĖ AMERIKOJE
DALIA NOREIKAITĖ KUČĖNIENĖ, PH.D.

Julijos Žemaitės-Žymantienės lankymasis šiapus Atlanto, 
1916-1921 metais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma, 
pasiremiant to laikotarpio periodika, dar neatspausdintais 
laiškais ir grožinės literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama 
(Žemaitę kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasikę, pergyvenu
sia egzodą Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje p irmąją 
aprašiusią ateivių praradimą: tėvynės ilgesį, kalbos 
dezintegraciją, bei imigrantų nepritapimą naujame krašte, 
pirmąją lietuvę feministę Amerikoje, pavojingą politikę ir 
naujų viešnių prozoje autorę.

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

Auka „Draugo” paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

m.uic.edu


LIETUVIŠKOS
KNYGOS

GIMTADIENIS
Sausio pradžioje visą savaitę 

Vilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose vyko renginiai pirmo
sios lietuviškos knygos — 
Martyno Mažvydo „Katekizmo” 
450 metų jubiliejui paminėti. 
Kiekvienos tautos istorijoje pir
mosios knygos pasirodymas ne
paprastai svarbus įvykis. Pa
žvelgę į kaimyninių tautų isto
riją, pamatysime, kad panašūs 
procesai, nulemti Europoje kilu
sios Reformacijos — Bažnyčios 
atsinaujinimo, vyko ir ten: pir
moji knyga estų kalba pasirodė 
1535 m., suomių — 1543 m., 
prūsų (du katekizmai) — 1545 
m., latvių — 1585 m. (Vilniuje!). 
Tiesa, metraščiai mini, jog 1525 
m. lapkričio 7 d. Liubeko mieste 
katalikų administracija sulaikė 
statinę, pilną liuteroniškų kny
gų lyvių, latvių ir estų kalbo
mis, kurią kažkoks prekijas ga
beno iš Vitenbergo į Travemiun- 
dę, iš kur knygos būtų siunčia
mos į Rygą. Tolesnis tų knygų 
likimas nežinomas, greičiausiai 
jos buvo sudegintos...

Savo turiniu pirmoji lietuviš
ka knyga pranoksta analogiš
kas kaimyninių tautų knygą — 
joje ne tik M. Liuterio „Mažojo 
katekizmo” vertimas į lietuvių 
kalbą, bet ir pirmasis lietu
viškas giesmynėlis, ir nedidelis 
elementorius — „Mokslas skai
tymo ir rašto”. Knygoje ir loty
niška pratarmė „Bažnyčių 
Lietuvoje ganytojams ir tar
nams malonė ir ramybė”, ir 
lotyniškas ketureilis „Didžiajai 
Lietuvos Kunigaikštystei”, ir 
įžymioji eiliuota lietuviška 
pratarmė „Knygelės pačios byla 
lietuvinykump ir žemai- 
čiump”... Ne veltui sukaktties 
minėjimas įtrauktas į UNESCO 
programą.

Kuo Lietuvos evangelikai liu
teronai gyvena šiandien, domė
josi ir knygos minėjimo komisi
ja, sausio 9 d. apsilankiusi 
Vilniaus ev. liuteronų bažny
čioje, kurioje vyskupas Jonas 
Kalvanas trumpai papasakojo 
apie M. Mažvydo darbo svarbą, 
o Astos Saldukienės vadovauja
mas parapijos choras ir parapi
jiečiai pagiedojo giesmių.

O sausio 12 d. Vilniaus ev. 
liuteronų bažnyčioje — iškilmin
gos pamaldos pirmajai knygai 
paminėti. Pamaldose dalyvavo 
dauguma Lietuvos liuteronų 
dvasininkų, M. Mažvydo gies
mių atliko žymus dainininkas 
Danielius Sadauskas. Tarp dau
gybės svečių iš visos Lietuvos ir 
užsienio buvo ir Lietuvos Res
publikos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, ir Seimo pirminin
kas prof. Vytautas Landsbergis, 
ir Mokslo ir švietimo ministras 
akademikas Zigmas Zinkevi
čius... Pagerbė ir Romos kata
likų bažnyčios Vilniaus vysku
pas Juozas Tunaitis. Pamaldose 
paminėta ir kita data — 1991 
sausio tryliktoji, žuvusieji 
prisiminti 184 giesme „Ilsėki
tės, jūs karžygiai”.

Po pamaldų neskubėta skirs
tytis, vaišintas! liuteronų lab
daros ir kultūros draugijos 
„Vilniaus Sandora” salėje.

Kęstutis Pulokas
MOTERIMS SIŪLOMA 

VAIRUOTI
Kauno kelių policijos vy

resnysis komisaras Gediminas 
Žemaitis pasiūlė miesto gyven
tojams per vasario 14-ąją mini
mą Šv. Valentino dieną automo
bilius vairuoti tik moterims, o 
vyrams važiuoti autobusais ir 
troleibusais.

Kelių policijos vadas sakė, 
kad per Sv. Valentiną visoms 
policininkų Kaune sustabdy
toms vairuotojoms bus įteiktas 
spalvingas sveikinimas.

Kaune per metus įvyksta apie 
3,000 auto avarijų, o per dieną 
vidutiniškai po aštuonias. Tik 
apie 100 avarijų padaro vairuo
jančios moterys, kurių mieste 
gyvena apie 15,000.

Mylimai Motinai

A.tA.
JULIJAI BRAZIENEI

pas Viešpatį išėjus, dukrai DANUTEI BINDOKIE
NEI, vyriausiai „Draugo” redaktorei, jos šeimai ir 
artimiesiems nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškia

„Draugo” redakcija, administacija ir tarnautojai: 
Ignas Budrys 
Donata Puodžiūnienė 
Aldona Sobieskienė 
Nijolė Užubalienė 
Valdas Sinkevičius 
Gražina Vižinienė 
Rolanas Štikovas 
Daiva Guzelytė 
Aušrelė Liulevičienė 
Irena Regienė 
Dalia Sokienė 
Vytautas Likatavičius 
Kazimieras Gedvilą 
Zigmundas Krušnis 
Jonas Kuprys 
Vitalija Surgailienė 
Motiejus Krušnis 
Nijolė Bikulčienė 
Ona Gintautienė 
Gražina Makauskaitė 
Vida Šilienė

A.tA.
EMILIJA TRIMAKIENĖ
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. vasario 18 d., sulaukusi 88 metų.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Ožkabalių kaime.
Vėliau gyveno Kaune. Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: duktė dr. Milda Trimakas, sesuo Matilda 

Marcinkienė su šeima, anūkė Diana Matonienė su Šeima ir 
kiti giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Australijoje.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, vasario 20 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 21 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vsl. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, sesuo, anūkai ir kiti giminės.

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

DIDŽ. GERB.
PROF. DR. VANDAI SRUOGIENEI

, ' • ' * ,’i '.'.'i'
mirus, šioje skaudžioje netektyje užjaučiame dukrą 
DALIĄ, vaikaičius AUŠRINE ir ALGĮ bei provaikaitę 
ALINĄ ir visus, kuriuos palietė JOS nuostabi 
asmenybė.

Nuliūdę: Danutė ir Viktoras,
Vilija su šeima ir Dalia Bilaišiai
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Only LOT take you to so many 
destinations in Eastem Europe 
so easiiy. On LOT, you can fly

nonstop from New York or Chicago 
to the new International terminai 

at Warsaw Okecie Airport.

From there, connections are easy to 
Piga, Tallinn, Moscow, St.Petersburg, 

Kiev, Lvov, Minsk and Vilnius.

So take advantage of LOT’s low 
fares, and fly to Eastem Europe in 

the luxury ot a new fleet of 
Boeing 767s and ATRs.

Biiftiima

Call your travel agent or 1-800-223-0593 
or visit http://www.lot.com

A.tA.
ANTANAS KAŠUBA

Gyveąo St. Pete Beach, FL, anksčiau Chicagoje.
Mirė 1997 m. vasario 13 d., 11:45 vai. ryto sulaukęs 85 

metų.
Gimė Lietuvoje, Liudvinave. Amerikoje išgyveno 50 m.
Nuliūdę liko žmona Lilia Leokadija Baranauskaitė, 

dukterys: Rima Binder, žentas Walter, Victoria Matranga, 
žentas Mark; penki anūkai ir vienas proanūkas; sesuo Regina 
Budrienė, žmona a.a. Jono, Lietuvoje sesuo Anelė Surkienė, 
vyras Algis, brolis Vytautas su žmona Aleksandra; taip pat 
daug dukterėčių ir sūnėnų.

Velionis buvo vyras pirmos žmonos a.a. Angelės Garba- 
ravičiūtės.

Priklausė St. Pete Beach lietuvių klubui, Korp! Neo- 
Lithuania ir St. Pete Beach Lietuvių Bendruomenei.

Velionis pašarvotas antradienį, vasario 18 d. nuo 4 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 19 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Fondui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, vaikai, anūkai, proanūkas, seserys, 
broliai, dukterėčios ir sūnėnai.

Lietuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600.

A.tA.
JULIJAI BRAZIENEI

mirus, dukrai DANUTEI, vyr. „Draugo” redaktorei, 
ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Leonardas J. ir Zita Šimučiai

Your Heart is Talking

SVEIKOS ŠIRDIES DIENA
• Visa diena paskirta jūsų širdies sveikatai

• švęskite su mumis valstybinį sveikos 
širdies mėnesį

• Patikrinimai Veltui:
širdies
Kraujo spaudimo 
Cholesterolio *

(•Patariama nevalgyti, bet nebūtina)

šv. Kryžiaus ligoninės klinikos yra patogiai ir lengvai 
prieinamose apylinkėse

Ford City Mall

7601 S. Cicero Avė.
Holy Cross 

Family Medical 

Center

4150 W. 55TH St.

Holy Cross

Outpatient & 

Physicians Center

6084 S. Archer Avė.

Holy Cross 

Family Medical Center 

Oak Lawn

6417 W. 87TH St. Holy Cross
H O* S PI T A L
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Informacijai skambinkite (773) 471-8600

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. vasario mėn. 19 d.

A.tA.
IGNAS VENCKUS

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Po sunkios ligos mirė 1997 m. vasario 16 d., 4:20 vai. ryto, 

sulaukęs 72 metų.
Gimė Lietuvoje, Rietave. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: žmona Valerija, duktė Valerija, žentas 

Saulius Stankus ir šeima, sūnus Romas Venckus, marti 
Jeanine ir šeima, duktė Dana DeMeo ir jos duktė Kristina 
bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionis pašarvotas trečiadienį, vasario 19 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 20 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Maruos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, dukterys, jų šeimos ir kiti 
giminės.

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

A.fA.
JULIJAI BRAZIENEI

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame „Draugo” vyriausiajai redaktorei 
DANUTEI BRAZYTEI-BINDOKIENEI, jos vyrui 
VYTAUTUI BINDOKUI, jų sūnums, giminėms ir 
artimiesiems.

Draugo fondo direktorių taryba

• Susitarkite dėl jūsų kraujo apytakos 
įvertinimo (Early Advantage Heart 
Check). Tik $35.

• Pasikalbėkite su mūsų gydytojais

• Pasivaišinkite skaniais užkandžiais, 
pasidžiaukite dovanėlėmis.

Holy Cross 

Physician Office 

Pavilion

69th St. and Cauiornia

http://www.lot.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Pik. Donatas Skučas.

Donato Skučo pavardė jau 
mums ne kartą girdėta. Jis 
yra rašęs ir „Drauge”, 
įvairiais, ypač su Lietuvos ka
riuomene susijusiais, klausi
mais, tačiau čikagiečiai ne
turėjo patogesnės progos D. 
Skučą išgirsti kalbant, susi
tikti. Tokia proga pasitaikys 
šį sekmadienį, Brighton Par
ko LB apylinkės rengiamame 
Vasario 16-sios šventės pa
minėjime, kuriame pik. D. 
Skučas skaitys paskaitą.

D. Skučas gimęs Klaipėdoje 
prieš 61 metus, į JAV atvyko 
1949 m. Baigė mechanikos 
inžineriją Newark College of 
Engineering, vėliau įsigijo 
magistro laipsnį iš verslo ad
ministracijos Southern Illi
nois universitete. 25 metus 
tarnavo JAV aviacijoje. Yra 
aukščiausio laipsnio lakūnas, 
apdovanotas 14 medalių, Viet
namo karo veteranas. Išėjo į 
pensiją kaip pulkininkas lei
tenantas.

JAV LB veikloje reiškiasi 
nuo 1986 m. Buvo Washing- 
ton, DC, LB apylinkės pirm., 
XII ir XIV JAV LB Tarybos 
narys, išrinktas į bendrą Lie
tuvos ir JAV LB atstovų komi
siją. 1996 m. dalį laiko pralei
do Lietuvoje, eidamas LR 
Krašto apsaugos ministro pa
tarėjo pareigas.

Vedęs dr. Giną Purelytę, 
užaugino du vaikus. Sūnus 
yra patentų advokatas New 
Yorke, duktė buvo pirmoji lie
tuvaitė, baigusi Karo laivyno 
akademiją Annapolyje, o da

Skelbimai
x Stasys Žymantas, Dow- 

ners Grove IL, perdavė $175.68 
Lietuvos našlaičiams. Tai 
Cicero lietuvių Žuvautojų ir 
medžiotojų draugijos auka 
Lietuvos vaikams. Dėkojame 
geriesiems aukotojams! „Lie
tuvos Našlaičių globos” ko
mitetas, 2711 West 71 St., 
Chicago IL 60629.

x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC, SECURITY” kortelę, 
vairavimo leidimą (driver’s 
license) ir vizų pratęsimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

_______________ (sk)
ADVOKATAS

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

(1 /2 bl. į šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, 1L60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629

Tel. 1-773-776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. p.p.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel.: 773-284-0100

Valandos pagal susitarimą

bar tarnauja JAV laivyne. 
Pik. lt. Skučas su kitais dviem 
lietuviais, pulkininko laips
nius gavusiais JAV karinėse 
pajėgose, po Seimo rinkimų 
naujosios vyriausybės pak
viestas patarėju kariniams 
reikalams. Tai, be abejo, as
muo, kuris turi ką pasakyti, 
tad jo paskaita bus labai 
įdomi. Dalyvaukime Brighton 
Parko LB apylinkės šventėje 
ir pasiklausykime šio įdomaus 
svečio.

Tradicinės skautų ir skau
čių Kaziuko mugės atidary
mą šįmet praves „Nerijos” jūrų 
skaučių tuntas. Kaziuko mugė 
Jaunimo centre rengiama sek
madienį, kovo 2 d. Oficialus 
atidarymas — 11:15 vai. ryto. 
Visi — maži ir dideli, jauni ir 
garbaus amžiaus sulaukusieji, 
kviečiami atsilankyti, pasižmo
nėti, su seniai bematytais pažįs
tamais susitikti, su jais pabend
rauti vaišinantis kavinėse ar 
valgykloje, įsigyti skautiško na
gingumo sukurtų rankdarbių, 
išbandyti laimę laimėjimuose. 
Savo atsilankymu paremsite 
lietuviškojo jaunimo auklėjimo 
organizaciją. Visi laukiami.

Algimantas Patackas, 
Lietuvos Respublikos Seimo 
narys, remia Vaidoto Žuko 
kandidatūrą į Lietuvos prezi
dento postą. Jis atvyksta į 
JAV ir kartu su V. Žuku daly
vaus Pasaulio lietuvių centre 
rengiamame susitikime su vi
suomene, šį penktadienį, vasa
rio 28 d., 7 vai. vak. A. Patack
as yra disidentas, kalėjęs 
sovietiniame kalėjime už po
grindžio veiklą, taip pat Lietu
vos Nepriklausomybės atkū
rimo akto signataras. Kovo 2 d., 
sekmadienį, A. Patackas susi
tiks su Cicero lietuviais Cicero 
Lietuvių klubo kavinėje, 12 vai., 
po lietuviškų Mišių Šv. Antano 
parapijoje.

Ateitininkų veiklai pa
remti labdaros vakarienė 
vyks Ateitininkų namuose, 
i2690 Archer Avė, Lemont 
kovo 1 d., šeštadienį. Rezerva
cijas priima Elvyra Narutie- 
nė, tel. 708-422-8863.

X Meno darbų varžytinės 
vyks šį sekmadienį, vasario 23 
d. nuo 12 - 2 v. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemont, IL. 
Geras menas už pigią kainą! 
Visi kviečiami.

(sk)
x TRANSPAK įstaiga LE

MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd. 
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak 
tel. Lemonte: 630-257-0497.

(sk)

x A.a. Elenos Legeckienės 
atminimą pagerbdami Stasys 
ir Teresė Gečiai, Huntingdon 
Valley PA, Lietuvos našlai
čiams paaukojo $25. Reiškiame 
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas.

(sk)
x TRANSPAK praneša: 

„Inkstų persodinimo bandymai 
Vilniaus universitete buvo pra
dėti 1964 m. Pirma sėkminga 
operacija atlikta 1972 m. Nesu
laukę donorinio inksto užpernai 
Lietuvoje mirė 30 žmonių, per
nai — 20 žmonių. Mūsų šalyje 
pernai persodintas 51 inkstas, 
30 iš jų iš mirusių žmonių. 
Dabar Lietuvoje inksto laukia 
apie 230 žmonių”. Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 773- 
838-1050.

Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų drau
gijos susirinkimas ir trumpas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės paminėjimas bus šį 
penktadienį, vasario 21 d., 
6:30 vai. vak., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Ypač 
nuoširdžiai kviečiama daly
vauti 20 neseniai atvykusių 
lietuvių šeimų, kurios ruošiasi 
pirkti namus Marųuette Par
ko apylinkėje ir gali gauti 
lengvatines paskolas. Jau 
daug kartų buvo minėta, kad 
ši apylinkė atsinaujina ir turi 
gražią ateitį. Kur kitur 
Čikagoje galima rasti CTA 
Orange Line susisiekimą į 
miesto centrą bei Midway aero
dromą, Ford City apsipirki
mo centrą su kino teatrais, lie
tuvišką parapiją su pradžios 
mokykla (be abejo, joje vėl 
būtų galima įvesti lietuvių 
kalbos pamokas, kaip buvo 
praeityje), mergaičių gimna
ziją—Maria High School, pui
kią Holy Cross ligoninę, 
pašonėje Jaunimo centrą ir 
daug daugiau. Tai yra tikroji 
Čikaga! Susirinkime dalyvaus 
Cook apskrities tarybos pirm. 
John Stroger, Cook apskrities 
komisionierius Joseph Mario 
Moreno (D-7), apie apylinkės 
reikalus kalbės atstovas Virgil
E. Jonės. Bus kavos ir 
užkandžių. Jeigu kas norėtų 
daugiau informacijų, prašoma 
paskambinti Joe Kuliui tel. 
778-7508.

Ar girdėjote apie naują 
sporto klubą, kurio vardas 
yra „Krantas”? Visi sportuo
jantys ir palaikantys sportą 
yra kviečiami stoti į šį, naujai 
susikūrusį, sporto klubą 
„Krantas”. Registracija ir 
smulkesnė informacija teikia
ma šeštadieninių vakaronių 
metu Šaulių namuose, 2417 
W. 43rd. Str.,Chicago, arba 
telefonu (773) 436-0338 ir 
(708) 222-8086.

Muzikas Alfonsas Seniū
nas dėstys lietuvių muziką ir 
dainas Pedagoginio lituanisti
kos instituto pavasario semes
tre. Šis semestras prasidėjo 
vasario 15, 12 vai., tačiau dar 
galima užsiregistruoti. Pro
gramoje kviečiami dalyvauti 
ne tik PLI studentai, bet visi 
lietuviai jaunuoliai, kurie 
mėgsta lietuvišką dainą.

Amerikos Lietuvių tau
tinė sąjunga kovo 9 d. rengia 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo — Kovo Vienuolikto
sios—paminėjimą . Tiek Vasa
rio 16-toji, tiek ir Kovo 11-toji 
yra vienodai reikšminga mūsų 
tautai, tad visuomenė turėtų 
atkreipti dėmesį ir būtinai pa
sistengti šventėje dalyvauti. 
Minėjimas vyks Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte: 11 vai. 
ryte bus aukojamos šv. Mišios 
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje; 12:30 
vai. p.p.—akademija didžiojoje 
PLC salėje. Minėjimo progra
mai vadovaus naujoji Lietu
vos Respublikos generalinė 
garbės konsule Cleveland, 
OH, Ingrida Bublienė; Nepri
klausomybės aktą perskaitys 
Kristina Jonušaitė; meninę 
programos dalį atliks Stasės 
Jagminienės vadovaujamas 
meno vienetas. Visi nuošir
džiai kviečiami dalyvauti šioje 
mūsų tautos šventėje.

Lietuvių Dailės muzie
juje vykstanti meno paroda, 
skirta paremti Viktoro Petra
vičiaus monografijos II tomo 
išleidimą, baigsis meno darbų 
varžytinėmis šį sekmadienį, 
vasario 23 d. „Tyliosios” 
varžytinės vyks nuo 12 vai., o 
„garsiosios” prasidės 1 vai. 
p.p. Tikimasi gausaus visuo
menės susidomėjimo ir akty
vaus dalyvavimo renginyje.

NEMAČIAU

Nemačiau numylėtos Tėvynės, 
Nei namelio tėvų nemačiau.
Ji toli, bet jos vardą vis minint, 
Ją jaučiu širdyje vis arčiau.

Nemačiau tėvų mylimo krašto, 
Jis kaip pasakoj brangus,

gražus.
Dėl jo laisvės jaunystė mūs

bręsta,
Mylint tautai jis amžiais nežus.

Laimutis B.Švalkus

SPORTAS

Man patinka žaisti futbolą ir 
krepšinį. Man patinka užsiimti 
sportu. Aš žaidžiu futbolą šeš
tadieniais. Kartais laimiu, bet 
kartais ir pralaimiu.

Julija Sajauskaitė 
Baltimorės Karaliaus

Mindaugo lit. m-los mokinė 
(„Mūsų žinios”)

ŠV. VALENTINAS

Viešpataujant Romos cieso
riui Klaudijui II, gyveno Romoje 
gabus, gailestingas ir išmintin
gas kunigas, vardu Valentinas. 
Visi ji gerbė už jo dorybes. Klau
dijus kvietė ji būti jo bičiuliu. 
Kadangi jis nesutiko atsižadėti 
Kristaus mokslo ir pagarbinti 
pagoniškus dievus, pasmerkė ji 
mirčiai. Jis buvo nukankintas 
269 metais.

Gražu, kad amerikiečiai to 
šventojo dieną pasirinko meilės 
diena. Prekybininkai ją panau
dojo ir savo reikalams. Toji 
meilė dažniausiai būna asme
niško pobūdžio. Retai, o gal ir 
niekada nepareiškiama meilė 
savo tautai, savo tėvynei, savo 
gyvenamam kraštui. Tie daly
kai taip pat yra meilės verti. 
Turbūt niekas nepagalvoja, 
kaip būtų sunku netekus lais
vės ir nepriklausomybės. Lietu
viai, išbuvę 50 metų vergijoje, 
labai gerai supranta, kaip bran
gi yra laisvė. Todėl visomis pro
gomis reikia reikšti meilę ne 
vien asmenims, bet ir tautai, 
kuri yra mylinčių asmenų krau
ju atpirkta. Kas myli savo tėvy
nę, tas stengiasi visokeriopai jai 
padėti. Kuo nors jai pasitar
naudami, išreiškiame ir savo 
meilę. Tad, tegul Valentino die
na būna ir mūsų Tėvynei mei
lės diena.

Redaktorius

KITI APIE MUS

Šiandien susipažinsime su žy
miu Šveicarijos kalbininku- 
mokslininku Max Niederman- 
n’u (1874-1954). Nydermanas 
baigė Bazelio universitetą dak
taro laipsniu. Tobulinosi Pa
ryžiuje, klausė Meje paskaitų. 
Studijavo Freiburgo universite
te. Buvo kelių universitetų pro
fesorius, docentas ir rektorius. 
Daug laiko paskyrė lotynų kal
bos istorijos, fonetikos ir etimo
logijos tyrinėjimams. Anksti 
susidomėjo ir lietuvių kalba. 
Pradžioje kaip pagalbinį dalyką 
lotynų k. studijoms. Vėliau įsi
traukė ir i tiesioginius lietuvių
k. tyrinėjimus. Jis paskelbė dvi 
įdomias studijas apie gandro ir 
bulvės pavadinimus. Jis lankėsi 
Lietuvoje. Jis laikomas lietuvių 
kalbinės geografijos pradininku. 
Nydermanas paskelbė ir mažes
nių darbų iš lietuvių k. grama
tikos, leksikos. Jis recenzavo 
įvairius lituanistikos leidinius. 
Jis plačiau rašė apie lietuvių 
kalbos tyrinėjimą istoriniais 
klausimais. Jis pirmasis Bazelio 
universitete pradėjo skaityti 
lietuvių k. kursą. Už nuopelnus 
kalbotyrai, jis yra pagerbtas

daugelio šalių mokslo įstaigų.
Didžiausias jo darbas ir nuo

pelnas lituanstikai — tai jo kar
tu su kitais kalbininkais pa
rengtas lietuvių-vokiečių kalbų 
žodynas, kuris iki šiol yra pats 
didžiausias dvikalbės lietuvių 
kalbos žodynas. Šį žodyną ruo
šiant, jam padėjo Sennas, Bren- 
deris, Būga, Salys ir kt. Gaila, 
kad Nydermanas nebematė už
baigto šio žodyno. Mirė sulaukęs 
80 m. amžiaus. Tuo jis pasista
tė sau amžiną paminklą.

LAŠINSKIO IR
KANAPINSKIO KOVA

Rytą, Pelenų dieną, iš gretimo 
kaimo atėjo mergaitė ir sako: 
„Ot, kad mušėsi, tai mušėsi, kad 
davėsi su pagaliais — galva ne 
galva, susikruvino. Ar girdėjo
te?” — „Kas tokie?” — klausia
me greitai. „Gi Lašinskis su Ka- 
napinskiu”. — „O, kad tau! Net 
nusigandau — tu man taip ir ap- 
gauk”. — „Dėlto Kanapinskis 
nuveikė Lašinskį, tas vargšas 
nubėgo pas Aprilį, ketindamas 
(žadėdamas) su Apriliu sugrįžti, 
o tada bus Kanapinskiui”. (Pa
šušvys).

Pelenų dieną nepriimta nie
kur vaikščioti (i svečius): savo 
namuose tik glūdi (būna), į kai
myną eiti gėda, — sako, tik be
dieviai ir burtininkai tą dieną 
bastosi. (Tverečius).

MIKALOJUS VILUTIS
Mano mėgstamiausias Mika

lojaus Vilučio kūrinys yra Vytis 
ant arklio. Jis laiko kardą ir 
skydą. Ant galvos turi šalmą ir 
dėvi šarvus. Arklys yra baltas 
su mėlynu balnu, Vyčio šarvai 
pilki. Paveikslo viršuje yra vai
nikas. Vainikas yra oranžinės ir 
geltonos spalvos. Vainikas yra 
didelis. Šis kūrinys mano mėgs
tamiausias todėl, kad yra įplėš
tos smulkmenos. Piešinys labai 
gražus.

Adomas Radick
Lemonto Maironio lit. m-los 

mokinys. („‘95 — Mes dar gyvi”)

KREPŠINIS

Vienoje krepšinio komandoje 
gali žaisti penki žaidėjai. Žai
džia dvi komandos. Jei koman
da nori gauti taškų, turi įmesti 
kamuolį i krepšį. Krepšis turi 
metalinius žiedus su tinklais. 
Kamuolį reikia mušti į žemę, 
kad atšoktų atgal į žaidėją. Ko
manda, kuri surenka daugiau
sia taškų — laimi. Lietuviai 
mėgsta žaisti krepšinį. 1937 ir 
1939 metais Lietuva buvo Eu
ropos krepšinio čempionė. Lie
tuva laimėjo bronzos medali 
1992 metų olimpiadoje. 1996 
metų olimpiadoje lietuviai daly
vaus ir gali laimėti 2 ar 3 vietą. 
Jonas Genčius, 6 sk. mokinys 

Čikagos lit. m-la.

Verkia duona tinginio valgo
ma.

Kai daug duonos, visi protin
gi-

Paieškok, kaip alkanas 
duonos — rasi.

GALVOSŪKIO NR. 71 
ATSAKYMAS

(Žiūrėkite stačiakampi)

O

c

Jei ABC yra taisyklingas tri
kampis su BC įžambine, galima 
sudaryti stačiakampį, kuris turi 
dvi įstrižaines linijas AD ir BC, 
kurios centre E susitinka. E yra 
vidurio taškas tarp AD ir BC, 
todėl AE turi būti lygi BC pusei.

GALVOSŪKIO NR. 73 
ATSAKYMAS

1. Mūšiai, 2. Erving, 3. C. 
Evert, 4. Tenace, 5. Mantle, 6. 
Robert, 7. Baylor. Viduryje 
Amerikos ir Australijos yra 
raidė „r”.

GALVOSŪKIO NR. 74 
ATSAKYMAS

Paveikslų kataloge buvo para
šyta „šukos žiūrint iš apačios” 
(Bottom view of a comb).

GALVOSŪKIO NR. 75 
ATSAKYMAS

1. Šiuo metu pasaulyje ilgiau
siai gyvena japonai: ten moters 
gyvenimo trukmė 83 metai, o 
vyro 76.5 metų. („Lietuvos ry
tas” Nr. 156, 44 psl., Vilnius, 
1995. VII.05). 2. Vyną ir alų pir
mieji pradėjo gaminti Šumerai, 
3,500 pr. Kr. gimimą. 3. Euro
piečiai išrado kaulinę siuvimo 
adatą 24,000 m. pr. Kr. gimimą 
(G. Ochoa + M. Corey, The 
Timeline Book of Science, psl. 1, 
NY, 1995). 4. Kiekvienam tūks
tančiui gyventojų policininkų 
turi: Danija — 1.9, Anglija — 
2.1. Liuksemburgas —• 2.5, 
Olandija — 2.7, Airija — 3, 
Vokietija — 3.1, Belgija — 3.4, 
Italija — 3.5, Prancūzija — 3.7, 
Ispanija, Portugalija ir Graiki
ja — po 4.3. Europoje trims šim
tams gyventojų tenka maždaug 
vienas policininkas. 5. Graikų 
filosofas Democritus 440 metus 
pr. Kr. gimimą ir romėnų filo
sofas Lucretius 60 metais pr. 
Kr. gimimą skelbė, jog medžia
ga susideda iš atomų.

GALVOSŪKIS NR. 91

Čia nupiešta galva iš skait
menų. Parašykite visus skait
menis, kurie yra galvoje.

(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 92

(Žiūrėkite piešinėlį)

Šioje geometrinėje figūroje yra 
daug trikampių. Visus suskai
čiuokite ir parašykite.

(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 93 

(Žiūrėkite brėžinėlį)

l nupiešto geležinio vilko lan
gelius įrašysite raides, iš kurių 
susidarys šių reikšmių žodžiai: 
skersai: 3. Valstybės ženklas, 
panašus į mūsų trispalvę. 5.
„Lietuva __________  mūsų”.
7. „Lietuviais esame mes 
______ ”. 8. „Lietuviais turi
me ir_______________Žemyn:
1. Vasario Šešioliktąją mes
švenčiame Lietuvos ________ .
2. Partizanai kovojo dėl tėvynės
__________ 4. Mūsų tautos ir
valstybės herbas. 6. „Vardan tos 
Lietuvos___________ težydi.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 94

Yra žodžių, kurie reiškia tą 
patį, skaitant pirmyn ir atgal.
Štai vienas iš jų----- V------ .
įstatykite reikalingas raides. O 
gal sugalvosite ir daugiau 
panašių žodžių?

(5 taškai) 
Atsiuntė J. Rušinskas

GALVOSŪKIS NR. 95

1. Kurios tautybės buvo Atilos 
žmona? 2. Kada Europoje prasi
dėjo šilko gamyba? 3. Kada žlu
go (pasibaigė) vakarų Romos im
perija? 4. Kada žlugo rytų Ro
mos imperija — Bizantija? 5. Iš 
kur yra kilę čigonai?

Už teisingus ir plačiau paaiš
kintus atsakymus, skiriama 10 
taškų, o už trumpus ir apytik
rius — 5 taškai.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis

f


