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Vilniaus centristai ir liberalai 
nori vienytis 

su konseivatoriais 
Vilnius, kovo 25 d. (BNS) -

Lietuvos Liberalų ir Centro są
jungos linkusios sudaryti koa
liciją su rinkimus Vilniuje lai
mėjusiais ir 19 vietų sostinės 
savivaldybėje užimsiančiais 
konservatoriais. Tačiau libera
lai laukia pastarųjų iniciatyvos. 

3 vietas savivaldybėje turė
siančių Vilniaus liberalų pir
mininkas Gintaras Steponavi
čius sakė, kad sąjunga džiaug
tųsi, jei sostinėje daugumą tu
rėtų dešiniosios pakraipos par
tijos. „Leidžiame konservato
riams suprasti, jog neturime 
nieko prieš koaliciją, tačiau 
lauksime jų iniciatyvos", sakė 
jis. 

4 vietas turėsiančios Centro 
sąjungos narys Ričardas Saba
liauskas sakė, kad centristai 
„visada pasiruošę derėtis". 

Tačiau žadėjo, kad oficialus 
sprendimas bus priimtas kiek 
vėliau. 

Dabar sostines plėtros komi
tetui vadovaujantis centristas 
R. Sabaliauskas patvirtino, kad 
žemesniosiose partijų grandyse 
jau tartasi dėl busimos koali
cijos sudarymo, bet, pasak jo, 
„viskas priklauso nuo aukščiau
sios valdžios" 

Pirmuoju konservatorių sąra
še esantis firmos „Restako" pre
zidentas Rolandas Paksas sakė, 
kad konservatoriai nori sudary
ti koaliciją su liberalais ir cent
ristais ir viliasi, kad dar šią sa
vaitę dėl jos pavyks susitarti. 

Konservatorių, centristų ir li
beralų koalicija Vilniaus tary 
boję turėtų 26 vietas iš 51 ir ga
lėtų formuoti sostinės vadovybę. 

Konservatoriai: Kauno 
valdančiąją koaliciją sudarys 
protingų žmonių dauguma 

Kaunas, kovo 25 d. (BNS) -
Kauno miesto tarybos valdan
čioji koalioja bus sudaryta ne su 
partijų atstovais, kurių prieš 
rinkimus pateiktose programo
se iškelti siekiai neįgyvendina
mi, o su protingais žmonėmis, 
teigia pirmuoju i Kauno tarybą 
išrinktų konservatorių sąraše 
esantis partijos Kauno apskri
ties koordinacinės tarybos pir
mininkas profesorius Ramūnas 
N*vickas. 

Kauno konservatorių vadovas 
sakė, kad visą šią savaitę bus 
tariamasi ir diskutuojama su 
Krikščionių demokratų partijos, 
Politkalinių ir tremtinių sąjun
gos bei centristų atstovais dėl 
valdančiosios koalicijos sudary
mo galimybių. 

Sekmadieni vykusiuose rinki
muose į miesto savivaldybės ta
rybą konservatoriai iškovojo 17 
mandatų, antroje vietoje liko 6 

mandatus gavusi Lietuvos lais
vės sąjunga, o 4 vietas naujojo
je Kauno taryboje turės nacio
nalinės partijos „Jaunoji Lietu
va" atstovai. 

Po tris vietas antrojo pagal dy
di Lietuvos miesto savivaldybės 
taryboje užims Krikščionių de
mokratų, Politkalinių ir trem
tinių sąjungą, LDDP ir socialde
mokratų atstovai. 2 vietos ati
teko Centro sąjungai. 

Pasak Kauno konservatorių 
vadovo, pradėjus darbą naujoje 
taryboje bus aišku, ar dešimt 
vietų taryboje turėsiantys LLS 
ir jaunalietuvių atstovai atsi
sakys savo skambių šūkių, ku
rie yra iš dalies arba apskirtai 
neįgyvendinami. 

Naujasis Kauno meras bus iš
rinktas ir valdančiosios koalici
jos bei visos miesto tarybos su
dėtis bus patvirtinta per pirmąjį 
naujosios tarybos posėdį. 

Tarptautinė komisija 
reikalauja uždaryti Ignalinos 

atominę elektrinę 
Londonas, kovo 25 d. (VOA-

BNS) — Tarptautinė specialistų 
komisija teigia, kad Ignalinos 
atominė elektrinė yra nesaugi 
ir turėtų būti uždaryta iki įren
giant būtinas saugos priemones. 

Pirmadienį Londone paskelb
tame pranešime komisija nuro
do, kad Ignalinos atominės 
elektrinės pirmasis blokas, ku
ris netrukus turėtų būti išjung
tas planiniam remontui, neturė
tų būti vėl įjungtas, kol nebus 
patobulintos saugos priemonės. 
Numatytieji darbai kainuos 
apie 130 mln. dol. Panaši suma 
būtų reikalinga ir antrajam blo
kui, kurį numatyta išjungti vė
liau. 

„Amerikos balsas" praneša, 
kad žinovų komisijos nuomone, 
avarijos Ignalinos atominėje 
elektrinėje atveju radioaktyvios 
medžiagos nutekėjimas galėtų 
būti didelis, nes RBMK reakto
riams trūksta apsauginės dan
gos, kokias turi vakarietiški re
aktoriai. Be to, specialistai 
kritiškai atsiliepė apie Igna
linos atominės elektrinės valdy 
tojus, kaip asmenis, neturinčius 
reikalingos saugos kvalifi
kacijos. 

Pranešimą parengė Rytų ir 
Vakarų specialistų komisija. 
tirianti sovietinių branduolinių 
reaktorių saugumą. Darbą fi 

nansavo Branduolinio saugumo 
fondas, kurį administruoja Eu
ropos Rekonstrukcijos ir plėtros 
bankas. 

Ignalinoje jau padaryta dide
lių patobulinimų, ir padėtis jo
je žymiai geresnė, negu dauge
lyje Rusijos atominių elektrinių. 

Reaktorius sustabdomas 
tik planiniam remontui 

Visaginas. Ignalinos atomi
nės jėgainės I reaktorius po pla
ninio remonto bus vėl įjungtas, 
nepaisant tarptautinių žinovų 
rekomendacijų to nedaryti, kol 
nebus patobulintos jo saugumo 
priemonės. 

I elektrinės bloką stabdyti 
planiniam remontui ketinama 
balandžio 1 d. Po 70 parų truk
siančio remonto, per kurį bus 
patikrintas ir sustiprintas reak
toriaus konstrukcijų patikimu
mas, reaktorius vėl bus paleis
tas ir įjungtas į Lietuvos ener
getinę sistemą. 

Valstybinės atominės energe
tikos saugos inspekcijos (VATE-
SI) saugumo inspektorius Igna
linos jėgainėje Jurijus Semaši 
nas sakė nežinąs priežasčių, dėl 
kurių reikėtų visiškai išjungti 
I reaktorių. Pasak inspekto
riaus, į reaktoriaus saugumo di
dinimą jau investuota milijonai 
dolerių, kaip tik dabar vyksta 

I-ondone Vasario 16-ją švenčiant, rašytojui ir žurnalistui K. Buri 
prisega Justas Paleckis, Lietuvos Respublikos ambasadorius Anglijai 

DLK Gedimino ordino IV laipsnio medalį 

Lietuva siekia, kad NATO 
apsvarstytų jos argumentus 

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) — 
Lietuvos remiama nucjtata. 
jog bent viena Baltijos vals
tybė turi būti priimta į NATO 
pirmajame plėtros etape, Va
karų Europoje yra ,.rimtai 
svarstoma, kaip proga apsvar
styti visų Baltijos valstybių 
argumentus". 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas, 
antradienį kalbėdamas Seime, 
sakė, jog Rusija dažniausiai 
pabrėžia, jog Baltijos šalys bu
vusios Sovietų Sąjungos dalis, 
ir todėl jos netinkamos priimti 
į NATO. 

Ministras pavadino klaidin
ga nuomonę, kad dabar Lietu
va žymiai daugiau skiria dė
mesio narystei NATO. nei na
rystei Europos Sąjungoje. Jis 
pastebėjo, kad NATO tema 
pastaruoju metu buvo labiau 
išryškinta prieš JAV ir Rusi

jos prezidentų susitikimą Hel
sinkyje. 

Kalbėdamas apie Europos 
Sąjungą, ministras A. Saudar
gas patvirtino Lietuvos siekį, 
kad darybas dei narystės būtų 
pradėtos vienu metu su viso
mis prisijungusiomis valsty
bėmis, pastebėdamas, kad dėl 
derybų pradžios budo dar nėra 
nusprendusi pati ES. 

Ministras pažymėjo, kad jis 
nuolat susitinka su įvairių ES 
šalių užsienio Jfeikalų minist
rais ir pareiškia, jog Lietuva 
bus laiku pasiruošusi dery
boms, kurios turėtų prasidėti 
praėjus pusmečiui po Tarpvy
riausybinės konferencijos — 
šių metų pabaigoje arba kitų 
pradžioje. Jis taip pat infor
mavo, kad balandžio 2 d. į 
Lietuvą atvyks ES įgaliotinis 
Hans van der Broek, atsakin
gas už ryšiu? su Vidurio Euro-

Vyriausybė išslaptina LDDP 
ministrų kabineto 

finansinius nutarimus 
Vilnius, kovo 25 d. (BNS) -

Vyriausybė išslaptino kelias 
dešimtis ankstesniojo. LDDP 
ministrų kabineto nutarimų bei 
sprendimų, kurie daugiausia 
susiję su bankų veikla ir finan
sų panaudojimu. 

Atsižvelgiant į vyriausybės 
raštinės komisijos pasiūlymus, 
kurie buvo suderinti su Valsty
bės saugumo departamentu, da
bar išslaptinama 18 nutarimų 
bei 21 sprendimas. Šiuose vie
šai neskelbtuose dokumentuose 
nėra jokių valstybės paslaptį 
sudarančių žinių, kurios buvo 
numatytos tuo metu galioju
siuose valstybės paslaptį suda
rančių žinių sąrašuose, pranešė 
vyriausybės spaudos tarnyba. 

1994 m. slaptu nutarimu Fi
nansų ministerijai buvo suteik
ta teisė išleisti 320 mln. litų 
vertės trumpalaikės paskolos 
obligacijas. 

Keliais slaptais nutarimais 

tolesni jo elektroninių sistemų 
tobulinimo darbai. 

Ignalinos AE I reaktorius 
dirba 750 megavatų galingumu. 
Liepos viduryje, kai jis bus vel 
paleistas po planinio remonto, 
panašiam remontui bus sustab
dytas II reaktorius, dabar dir 
bantis 1,250 megavatų galingu
mu 

Ignalinos jėgainė pagamina 
apie 80 proc Lietuvos elektros 
energijos. 

buvo suteikta parama „Aura-
bankui" ir Vakarų bankui. 
1995 m. buvo surengtos uždaros 
vyriausybės trumpalaikės pa 
skolos obligacijų varžytines, 
maksimali emisijos apimtis 
buvo 50 mln. litų. Pardavus 
obligacijas, 30 mln. litų buvo 
atiduota saugoti i Vakarų ban 
ką, kita dalis — į ..Aurabanką 

Tais pačiais metais Lietuvos 
bankui buvo suteikta valstybės 
garantija dėl 2 mėnesiams ,.Au-
rabankui" teikiamos 29 mln. 
litų paskolos, kurios grąžinimo 
terminas kelis kartus buvo pra
tęstas slaptais vyriausybės 
sprendimais. 

1993 m. slaptais sprendimais 
Seimui 1.5 mln. Vokietijos mar
kių buvo skirta automobiliams 
pirkti Automobiliai, kurių nu
meriai yra neatkuriamai pa 
keisti arba kita p suklastoti, 
taip pat buvo skirstomi slaptais 
nutarimais. 

Slaptu nutarimu Lietuvos 
vartotojų kooperatyvų sąjungos 
prekybos įmonės buvo atleistos 
nuo muito mokesčio už 179 to 
nas margarino Keliais slaptais 
nutarimais buvo skirtos lėšos 
Sveikatos apsaugos ministerijai 
medicinos įranga bei aparatū
rai pirkti 

Iki 1995 m. pabaigos įslaptin 
tais sprendimais lėšos buvo 
skiriamos Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijai vienkar
tinėms pašalpom;- mokėti, ku
rias dalijo pats ministras 

pos valstybėmis . 
Kalbėdamas apie santykius 

su kaimynais , minis t ras A. 
Sauda rgas pažymėjo geostra-
teginio bendradarbiavimo su 
Lenkija svarbą, pr idurdamas , 
kad vis glaudesni Lietuvos 
santykia i su Lenkija nėra Bal
tijos šalių bendradarbiavimo 
pakai ta las . Priešingai, tai ben
dradarbiavimo plėtimas ir ap
saugojimas nuo Baltijos vals
tybių atskyrimo, sako LTR 
minis t ras . 

A. Saudargas informavo, 
kad yra pr i tar ta Lietuvos pir
mininkavimui Baltijos jūros 
valstybių taryboje nuo kitų 
metų liepos mėnesio. Lietuva 
t am ruošiasi, nes. tokiu atve
ju , j au nuo kitų metų pradžios 
patektų į vadinamąją šios or
ganizacijos vadovu trejuke. 

Kunigas 
R. Mikutavičius 

lieka Kaune 
Kaunas , kovo 25 d. (BNS) 

— Buvęs Šv. Mykolo Arkange-
lo f įgulos i bažnyčios rektorius 
kunigas Ričardas Mikutavi
čius antradienį paskir tas dirb
ti rezidentu Kauno miesto 
Aleksoto parapijoje. Ši para
pija priklauso Vilkaviškio vys
kupijai, tačiau yra Kauno 
miesto ribose. 

.,Atsižvelgus į kunigo Mi
kutavičiaus pageidavimą dirb
ti Kaune esančioje bažnyčioje, 
a t l i ekant ne administracinį 
darbą, kuris reikalauja daug 
laiko ir energijos, nuspręs ta , 
kad rezidento veikla šiuo me
tu j a m būtų pati geriausia 
išeitis", sakė paskyrimo raštą 
pas i rašęs Vilkaviškio vysku
pas Juozas Žemaitis. 

Pasak vienintelės Aleksote 
dabar veikiančios Šv. Kazi
miero bažnyčios klebono mon
sinjoro Jono Kavaliausko, 
naujai paskir tasis rezidentas 
galės laikyti šv. Mišias, klau
syti išpažinčių, skaityti pa
mokslus, teikti Sakramentus . 

Pirmąsiais šv. Mišias kuni
gas R. Mikutavičius laikys per 
šv. Velykas. 

* L i e t u v o s p a s i e n i o rajo
nuose įvestas ekologinis mo
kestis, kuri reikia sumokėti 
išvažiuojant iš Lietuvos. 

Pasienio rajonu savivaldybes 
nuo šių metų pradžios įpareigojo 
konkurso keliu atrinkti įmones. 
kurios iš Lietuvos sieną per 
važiuojančiu gyventojų renka 
ekologini mokesti. Sunkvežimių 
vairuotojams tenka mokėti 80 
litų. o autobusų ir lengvųjų 
automobilių - po 10 litų. 

Pasaulio naujienos 
(Semiantis DPA. Reuter, BNS. INTERFAX. ITAS-TASS. BeiaPAN. SIA žinių 
agentūrų pranešimais > 

Briusel is . Europos Sąjun
gos (ES) UR ministrai pirma
dienį pritarė, kad į Albaniją 
būtų nusiųstos apsaugos pa
jėgos, kurios užtikrintų huma
nitarinės ir technines pagal
bos pristatymą. L'R ministrų 
..taryba laikosi nuomonės, kad 
pagalba gali būti tiekiama, tik 
užtikrinus pakankamą apsau
gą", pareiškė susirinkimui pir
mininkavęs Olandijos UR mi
nistras Kans van Mierlo. Ka
riuomenę šiai misijai, be kitų 
šalių, suteiks Italija, Prancū
zija, Graikija, Austrija, Rumu
nija ir tikriausiai Ispanija. Vo
kietijos kariuomenė misijoje 
nedalyvaus, pranešė UR mini
stras Klaus Kinkei. 

K i n s h a s a . Zairo premjeras 
Kengo Wa Dongo pirmadienį 
atsistatydino, kaip manoma, 
tuo atverdamas kelią dery
boms su sukilėliais, kurios 
trečiadienį gali įvykti per re
gioninį aukščiausiojo lygio su
sitikima Toge. Agentūrai AFP 
premjeras pareiškė nutaręs 
verčiau atsistatydinti, negu 
būti „nekonstituciškai ir ne
teisėtai" nušalintu. 

Vatikanas. Albanijos mi
nistras pirmininkas Bashkim 
Fino antradienį trumpai infor
mavo popiežių Joną Paulių II 
apie krizę savo šalyje Popie
žius pažadėjo, kad vietinė Ka
talikų Bažnyčia pagelbės vis
kuo, kuo galės, Vatikanas 
kreipsis į tarptautine bend
ruomenę dėl pagalbos Albani
jai, kur dauguma gyventojų 
yra musulmonai, ir tik apie 
300.000 — katalikai. 

Jeruza lė . Izraelio UR mini
stras David Levy pirmadienj 
paragino palestiniečių prezi
dentą Yasser Arafat nutrauk
ti užsienio išvyką ir grįžti ..ko
voti su terorizmu" po to, kai 
praėjusį penktadienį savižudis 
teroristas įvykdė sprogdinimą 
Tel Avive. Per šį incidentą žu
vo 3 moterys ir sužeista be
veik 50 žmonių. Arafat turi 
suprasti , kad ..problemos gali 
būti sprendžiamos tik čia, o ne 
užsienyje", sakė Izraelio mini
stras. 

Didžioji Britanija 
palaiko Lietuvos 
siekius dėl NATO 

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) — 
Didžiosios Britanijos oficialus 
pareigūnai pritaria Lietuvos 
siekiams tapti NATO ir ES 
nare ir supranta Lietuvos 
siekį. Tokio patvirtinimo su
laukė Londone viešėjęs Lietu
vos prezidento patarėjas už
sienio politikos klausimais Ne
ris Germanas. 

Pirmadienį ir antradienį jis 
susitiko su Didžiosios Rritnni-
jos Užsienio reikalų bei Gyny
bos ministerijų. Ministrų ka
bineto Europos sekretoriato 
pareigūnais. Karališkojo Tarp
tautiniu santykių instituto 
NATO ir ES išplėtimo pro
gramų vadovais, konservato
rių ir leiboristu partijų na
riais. 

Šiuose susitikimuose N. 
Germanas išdėstė Lietuvos 
nuostata, pabrėžė Lietuvos 
{sąjunginio j europines ir tran
satlantines struktūras svarbą 
h'i <ui klausimu sprendimo 
įtaka saugumo užtikrinimui 
Europoje. 

Kopenhaga . Rusija vilkins 
ginčus del sienų su Baltijos 
šalimis, kad užkirstų joms 
kelią įstoti į NATO, sakoma 
Danijos žvalgybos pranešime, 
kurį pirmadienį paskelbė 
dienraštis „Berlingske Tiden-
de". „Rusija bandys atgauti 
kiek įmanoma daugiau įtakos 
Baltijos šalyse. Rusai suinte
resuoti palikti neišspręstas to
kias problemas, kaip sienų 
ginčai ir rusų mažumų teisės", 
sakoma pranešime. 

Minskas . JAV Valstybės 
departamentas pirmadienį nu
siuntė griežtą įspėjimą Balta
rusijos vyriausybei, išsiuntu
siai iš Minsko Amerikos diplo
matą, pranešė JAV ambasa
dos Minske spaudos tarnyba. 
Anot dokumento, JAV apgai
lestauja, kad „nepagrįstai ir 
visiškai nemotyvuotai" buvo 
suimtas ir išsiųstas iš šalies 
Amerikos pilietis, JAV amba
sados Minske pirmasis sekre
torius Serge Alexandrov. Bal
tarusijos užsienio reikalų mi
nistro pav. Michail Chvostov 
teigimu, tai, kad Baltarusijos 
L'RM nepageidaujamu asme
niu pripažino Amerikos amba
sados darbuotoją S. Alexan-
drov, „taikoma tik šiam 
diplomatui ir įtakos Baltarusi
jos ir JAV santykiams ne
turės". 

Maskva. Rusija antradienį 
pareiškė savo susirūpinimą 
sunkumais, kuriuos Rusijos 
žurnalistai patiria Baltarusi
joje ir paragino Minską užtik
rinti spaudos laisvę. Tačiau 
Kremliaus atstovas spaudai 
Sergej Jastržembskij taip pat 
prašė Baltarusijoje dirbančius 
Rusijos žurnalistus laikytis 
įstatymų. Kai kuriems Rusijos 
žurnalistams Baltarusijos val
džia uždraudė nušviesti įvy
kius Baltarusijoje. 

Briuselis. Išplėstoje NATO 
„nebus antrarūšių piliečių", 
pirmadienį pareiškė NATO 
vadovas Javier Solana Briuse
lyje viešinčiam Lenkijos prezi
dentui Aleksandr Kwasniew-
ski. „Naujosios narės turės 
tas pačias privilegijas ir parei
gas, kaip ir dabartinės narės", 
sake J. Solana. 

Čikaga. Pirmadienį dėl ap
gaulingo pranešimo apie pa
dėtą bombą buvo evakuoti 
žmones iš 485 metrų aukščio 
dangoraižio „Sears Tower" Či
kagoje. Pastato lankytojai bu
vo skubiai evakuoti po to, kai 
303 aukšte buvo rastas įtar
tinas ryšulys. Vėliau policija 
nustatė, jog ryšulys yra ne
kenksmingas. 

Vaš ingtonas . Buvęs JAV 
prezidentas George Bush kitą 
antradienį JAV Arizonos vals
tijos karinėje bazėje šoks iš 
lėktuvo su parašiutu. 72 metų 
G. Bush šoks su elitiniu ka
riuomenes parašiutininkų da
liniu ..Golden Knights", teigė 
jo atstovas Jim Grath telefo
nu. Bush, prezidentavusiam 
1989-1993 m., yra tekę Šokti 
su parašiutu II pasaulinio ka
ro metu. 

KALENDORIUS 

Kovo 26 d.: Feliksas, Kasi-
jonas. Teklė. Vygantas. Gėla. 
Liudgardas 

Kovo 27 d.: Nikodemas. 
Rupertas. Lidija. Vinotas. Rūta. 
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SVEIKINAME 
Suskambėjo Velykų varpai sidabriniai — 
šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir žydrynėj. 
I r Kristus, ir žemė, tiek skausmo iškentę, 
Mums atneša linksmą pavasario šventę. 

P. Vaičiūnas 
Mielos Sesės ir Broliai, 

Velykos tai Kristaus Prisikėlimo šventė, žydinčiam pavasa
ryje, kada atgyja žemė, gamta pasipuošia kvepiančiais žiedais, 
ir padangėje skamba vyturėlių čiulbesys. 

Šios Prisikėlimo šventės proga mes sveikiname ir linkime 
kiekvienam daug džiaugsmo, naujų vilčių, stiprybės ir ryžto gy
venant mūsų skautišku šūkiu DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI. 

Budėkime! 
v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė 
v.sJil. Rita Penčylienė 

LSS Vyriausia Skautininke 
v.s. fri. Albinas Sekas 

LSB Vyriausias Skautininkas 
s.til. Rimas Griškelis 

ASS Pirmininkas 

Linksmo Aleliuja linkime visiems mūsų rėmėjams ir visai 
didžiajai skautiškai šeimai. 

Prisikėlė Kristus, atgyja gamta — tepripildo mūsų širdis 
džiaugsmas ir ramybė. 

Vydūno fondo Taryba ir Valdyba 
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Čikagos skautų,-čių Kaziuko mugėje išsirikiavusios skautes laukia vadovybes ir svečių atsilankymo. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

W TRADICIJAI DINGUS, 
LIKTŲ TUŠTUMA" 

Linksmų Velykų linkime visiems broliams ir sesėms, vado
vams, vadcvėms, tėveliams ir visiems skautijos rėmėjams. 

^Aušros Vartų /Kernavės" skaučių tuntas 
JVerįjos" jūrų skaučių tuntas 

JJtuanicos"skautų tuntas 
Čikagos skautininkių draugovė 

^Sietuvos" skautininkių ir vyr. skaučių draugovė 
Čikagos jūros skautininkų,-ių „Grandis" 

Šv. Velykų šventėje sveikinu seses ir brolius. Pergalingas Pri
sikėlimo Aleliuja tepripildo jūsų širdis džiaugsmu ir skatina 
uolesniam vykdymui įsipareigojimų Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
kad lietuvybė ir skautybė klestėtų Lietuvoje ir už jos ribų 
plačiai pasaulyje pasklidusių brolių ir sesių tarpe, jungdamos 
mus visus vienon didelėn skautiškon šeimon. 

Džiaukimės, dirbkim ir budėkime! 
j.v.8. Irena Regienė 

„Skautybės kelio" redaktorė 

ATNAUJINKIME TILTUS 
Į LIETUVĄ 

j .v .8 . BRONIUS JUODELIS 

New Yorko skautai ir skau
tės, pr is imindami savo glo
bėjo šv. Kazimiero šventę, te
betęsia gražią tradiciją, su-
ruošdami Kaziuko mugę. Šiais 
metais mugė įvyko sekma
dienį, kovo 2 d., Kultūros 
„Židinyje", Brooklyne, NY. 

Mugė, ka ip ir praeityje, 
buvo pradė ta šv. Mišių auka. 
Didžiosios „Židinio" salės šoni
nės sienos viduryje stovėjo 
Mišių j auk ia i paruoštas sta
las. Ant jo kryžius, dvi žvakės 
ir dvi puokštes rausvų tulpių. 
Šonuose — po vieną didelį va
zoną su vos pražydusiomis for-
sitijų ir žilvičių šakelėmis, ant 
kurių j au buvo prikibę maži 
„katinukai". Prieš altorių, ant 
sienos, taut in ių juostų tarpe, 
kabojo didelis Lietuvos ir 
skautų globėjo šv. Kazimiero 
paveikslas, 

Šv. Mišių auką už mirusius 
ir tebegyvenančius skautus 
aukoti a te inant į pranciškonų 
vienuolyno viršininką, „Darbi
ninko" administratorių kun. 
Pranciškų Giedgaudą, OFM, 
su savo vėliavomis atlydėjo 
skauta i . Mišioms patarnavo 
Algirdas J ankauskas , o Mišių 

skaitymus skaitė Tomas Ma-
tusaitis ir Aldona Katinienė. 
Pamokslą pasakė kun. Pran
ciškus Giedgaudas, kuriame 
iškėlė Dievo įsakymų laiky
mosi svarbą. Pamokslininkas 
kalbėjo: „...Kad žmonės galėtų 
taikiai savitarpyje gyventi 
žemėje, Dievas davė eilę nuro
dymų, kurių laikydamasis 
žmogus laimingai gali gyventi 
kar tu su kitais... Kiekvieno jų 
peržengimas yra nusikalti
mas. Už jų nesilaikymą mes 
esame atsakingi prieš Dievą... 
Gyvename didmiestyje. 
Esame tar tum kokioje 
užterštoje jūroje. Yra pavojus 
joje ištirpti, plaukti su srove, 
nes tai mums atrodo ir 
natūralu, if malonu. O laiky
tis kokių nors taisyklių — 
prietarai... Tačiau Dievo 
įsakymų laikymasis nėra at
gyvenusi, prietaringa senų 
laikų liekana, bet yra pagrin
dinė moralinio gyvenimo nor
ma. Dievo įsakymų laužymas 
yra toks pats prasikaltimas 
Dievui šiandien, koks jis buvo 
ir Mozės laikais". Tikinčiųjų 
prašymus skaitė Tina Jan
kauskaitė, o aukų dovanas 

Prieš keliolika metų, lan
kant su ekskursija gražiąją Is
paniją teko pervažiuoti ro
mėnų statytus 2,000 metų se
numo labai masyvius tiltus. 
Nežinia kiek kartų jie buvo at
naujinti iki šių dienų, tačiau 
ir šiandien jie tarnauja savam 
kraštui ir ten keliaujantiems 
turistams. 

„Skautybės kelio" 1997.02.-
26 laidoje skaitėme Seserijos 
Vyriausios skautininkės v. s. 
fil. Ritos Penčylienės pareigų 
įvadinį straipsnį „Naujų tiltų 
nestatysim". Ji sako: 

— Per ateinančius trejis me
tus sesė Marytė ir aš nestaty
sime tiltų, nei į praeitį, nei į 
ateitį... Praeities tiltai tvirtai 
stovi jau daugelį metų. Su 
meile jie buvo statomi sesių 
Čiurlionienės, Žilinskienės, 
Vaičiūnienės. Kesiūnaitės, Če
pienės, Zailskienės ir Joniki
ene?. Turėdami tokius gerus 
pamatus, ateities tiltai tvirtai 
stovi statyti sesių Milukienės. 
Korei ienos. Eidukienės. Ged
gaudienės ir Banaitienės 

Tikra tiesa. Praeityje tie til
tai sujungė Lietuvos Skautų 
sąjungos Seserijos vienetus 
savoje tėvynėje Raudonajam 
tvanui užliejus Lietuvą, tie til
tai sugriuvo Vokietijoje jie vel 
buvo atstatyti Nauja tiltų sta
tyba tarp plačiame Vakarų pa
saulyje pasklidusių sesių ir 

brolių vienetų tęsėsi per 50 
metų. Nepaisant jų statybos 
tvirtumo, kiekvienoje kadenci
joje juos reikėjo atnaujinti, 
ypač ten, kur vyko judėjimas. 
Taip, kaip atnaujina Amerikos 
greitkelius ir jų tiltus, ten kur 
vyksta eismas. Ten kur eismo 
nėra. nereikalingas esamų 
kelių nei tiltų atnaujinimas. 

Prieš septynerius metus Lie
tuvai atstačius nepriklauso
mybę, iš kalėjimų, Sibiro lage
rių gyvi sugrįžę ar tėvynėje 
gyvi išlikę skautai ir skautės 
iš antrosios Tautinės stovyk
los Panemunėje dienų, vėl 
iškėlė vėliavas su rūta ir leli
ja. Vėl buvo atkurta Lietuvos 
Skautų sąjunga su Brolija. 
Seserija ir ASS. Kažkodėl 
komunistines priespaudos per 
50 metų skaldyta tauta nebo-
sutilpo vienoje atsikuriančioje 
Lietuvos Skautų sąjungoje dėl 
jaunesnes kartos naujų va
dovų skautybės esmes ir pa
reigos nesuprat.Tii' Taip atsi
rado net 5 vadinamo skau
tiško jaunimo grupuotės, da
bar sudarančios Lietuvos 
Skautu sąjungą su Brolija. 
Seserijos santvarką ir priklau
somybė Lietuvos Skautų są
jungai 

Esu tikras, kad mūsų Broli
ja. Seserija ir ASS niekad tiltų 
su Lietuva nesudegino Min
tyse ir širdyse jais nuolatos 

keliavo į Lietuvą, į tas vietas, 
kur dar prieš komunistų oku
paciją buvo duoti įžodžiai, 
kurstyti stovyklų laužai ir 
prabėgę gal neilgos skautavi-
mo dienos Lietuvos Skautų 
sąjungoje. Joje duoti mūsų 
įžodžiai mus, vyresnius įpa
reigoja atnaujinti tiltus į Lie
tuvą ir ten padėti nutiesti 
vieną Lietuvos skautų orga
nizacijos kelią su tikru skau
tybės pagr indu. Tęskime 1918 
m. pradėtą Lietuvos jaunimo 
auklėjimą skautybės ideologi
joje per 52 metus. Tariama 
parama Lietuvos skautams. 
bet ne LSS vadovybei, labiau 
drumsčia skautu organizacijos 

autoritetą visuomenės ir tėvų 
akyse, negu jiems padeda. 
Kad skautų sąjūdis dabar
tinėje Lietuvoje įgautų val
stybės institucijų, tėvų ir vi
suomenės pasitikėjimą, mes 
turime ateiti į talką jų vienin
gos veiklos atstatymui. So
vietų 50 metų okupacijos pa
daryta žala Lietuvos jauni
mui, kuriam dabar priklauso 
skautiško jaunimo vadovavi
mas, yra akivaizdi, tačiau pa
taisoma. Ketvirtasis skauto 
įstatas mus įpareigoja atnau
jinti tiltus į Lietuvą ir visiems 
vienytis į vieną lietuvišką 
skautišką šeimą, nepaisant 
kur mes begyventume. 

atnešė Daina Penikaitė, Sigita 
Penikaitė, Audra Gintautaitė 
ir Tina Jankauskaitė. Aukas 
nešant, jų prasmę aiškino 
Vida Jankauskienė: balta leli
ja — skautų globėjo šv. Kazi
miero simbolis. Meldžiame, 
kad Jo užtarimu jaunimas ne
nuklystų nuo tiesaus gyveni
mo kelio. Knyga „Lietuviškoji 
skautija 1945—1985". Tai 
naujai išleista knyga, kurioje 
nušviesta plati skautijos veik
la išeivijoje. Dėkojame Visa
galiui už suteiktas malones. 
Lietuviška vėliava — džiaugs
mą ir pasididžiavimą išreiš
kiantis simbolis, kovo 11 d., 
atstačius Lietuvos nepriklau
somybė. Duona, vynas ir van
duo — mūsų darbo vaisiai. 

Mišių metu visi susirinku
sieji kartu giedojo lietuviškas 
giesmes. 

Mišias užbaigus ir kunigui 
Mišių stalą apleidus, tradicinę 
Kaziuko mugė atidariusi mu
gės vadovė Vida Jankauskienė 
porino: „Tradicijai dingus, lik
tų tuštuma. Todėl tradiciją tę
siame ir toliau". Tylos minute 
pagerbus žuvusius už Lietu
vos laisvę ir sugiedojus Lietu
vos himną. Tautos fondo val
dybos pirmininkas, buvęs 
tuntininkas Jonas Vilgalys ta
ręs trumpą žodį, atrišdamas 
dviejų surištų juostų mazgą, 
mugę oficialiai atidarė. 

Vyr. skautininke Lilė Milu-
kienė, už nuopelnus lietuviš
kai skautijai ir nenuilstamą 
visuomeninę veiklą, skautę 
Vidą Jankauskienę apdovano
jo Lietuvos skautų sąjungos 
medaliu (buvo ilgi plojimai). 

Dabar V. Jankauskienė pris
tatė pagal salės sienas 
išstatytus įvairiomis „prekė
mis" apkrautus stalus ir tų 

Ateinančiais 1998 metais 
kursime 8 Tautinės stovyklos 
laužus Lietuvoje ir išeivijoje. 
Ugdykime pastangas, kad jų 
liepsnos jungtų visų lietuvių 
skautų širdis po viena LSS 
vėliava. 

Kanadoje ir kitur (US.) 
Tik Šeštadienio laida: 
JAV $55.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $60.00 
Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsieni 
oro pastų $500.00 
Tik šeštadienio laida $16000 

Vi metų 3 mėn. 
$55.00 $35.00 
$60.00 $40.00 

$40.00 
$45.00 

$55.00 

$250.00 
$85.00 

$30.00 
$35.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Ignas Budrys 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
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• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją. J 

KAZIUKO MUGĖ 
VILNIUJE 

J i buvo ruošiama Vilniuje, 
Šv. Kazimiero šventės proga, 
Lukiškio aikštėje, a tvirame 
ore. Suvažiuodavo ūkininkai 
iš tolimų apylinkių (net Gudi
jos ir Lenkijos pasienių). Savo 

„prekių" savininkus. Tos „pre
kės" — įvairūs lietuvių tauto
dailės gaminiai, gintaro pa
puošalai, odos ir medžio dirbi
niai, paveikslai, knygos. J a u 
nieji skautai turėjo įvairius 
žaidimus. Su jais galėjai pa
bandyti savo laimę „žuvau
damas", kėgliuodamas, krep
šinį žaisdamas. 

Apatinėje Židinio salėje 
buvo galima skaniai papietau
ti skaučių pagamintų valgių, 
pasmaguriauti saldumynų, 
gurkšnoti kavos. 

Skautų ištuštėjusį aruodą 
papildė sėkmingai pravesta, 
turt inga laimikiais loterija. 

Girdint skundžiantis, kad 
mažiau atsilanko į renginius, 
to negalėtum pasakyti apie 
Kaziuko mugę. Mugė vis dar 
pajėgia sutraukti gan gausų 
lankytojų skaičių. Kas svar
biausia, kad atsilankiusieji 
amžiumi būna labai „mišrūs": 
vaikai, jaunimas, viduriniokai 
ir vyresnieji. 

Iki pasimatymo Kaziuko 
mugėje kitais metais. 

p. pa lys 
„Darbininkas" 1997.03.14 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ava., Ekjin, H. 60120 

Tai. (708) 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

prekes parduodavo tiesiog nu 
vežimo. Turėdavo visokiausi 
medžio dirbinių (mažų ir dide 
lių; net rogių, sūpuoklių, ku 
bilų...) Moterys didžiavos 
obuoliais, grybais, sūriai 
(ypač „smetankovo" ieškoj' 
miesto šeimininkės). Būde 
lėse, palapinėse kabėjo viso 
kiausi riestainiai, riestainiu 
kai, džiovinti grybai, pin 
tinėlės... Gėrybių prisipirki 
žmonės neskubėjo namo 
Vaikščiojo „paradavo", dažna 
džiaugėsi pavasarėjančia die 
na. Lukiškio aikštėje ir Gedi 
mino (Mickevičiaus) gatvėje 
būdavo didelė spūstis, nes lan 
kytojų buvo labai daug, nei 
traukiniais atvykusių iš kiti, 
tolimesnių miestų. 

Atrodo, lietuvis ir sveti 
mame krašte gyvendamas 
nepamiršo savo švenčių, tradi
cijų. Taip prie aplinkybių „pri
taikyta", Kaziuko mugė at
sidūrė ir čia, mūsų salėse. 

A. Ga i l iūn ienė 

KVIEČIAME 
Lietuviškajai skautijai bran

gi ir mylima v.s. Ona Si-
liūnienė — Mamunėlė šį pava
sarį sulauks -90 metų! Šį gar
bingą ir džiugų jubiliejų pa
minėti ir mielą Solenizantę 
pasveikinti, „Verpsčių" ir 
„Emilijos Platerytės" skauti
ninkių būreliai rengia pobūvį 
balandžio 19 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p. Jaunimo centro ka
vinėje. 

Nijolė Stankevičiūtė, M.D. 
Board Cartifled. Intemal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Croaa Professlonal Pavillon 

3 fl. South 
Lithuanian Plaza C t at CalHomia Ava 

Chicago, IL 60629 
773-471-7879 

• 1 3 2 t . Kodlto Avo. 
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DR. A. B. OUEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ —AKIŲ UOOS 

3 * M W. M *L Tai. (7M) 423-4101 
Valandos pagal suartanmą 

Phaa*. 3 v p p -7vv..arrtr 12:30-3 v p.p 
trecd jJdaryta ketvd 1 - 3 v. p p 
penMd •' »•*« 9 v r - 12 v. p.p. 

DR. JOVITA KEREUS 

Kab Chicagoja uždarytas 
9525 S 791h Ava . Hickory Hills IL 

Tai. (704) S90-9101 
Valandos pagal susitarimą 

CUOKNE C. DECKER, D M , ».C. 
4947 W. 103 94., Oa* L*am, IL 

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai 9uaHarfHHil 
(kalbat angliškai) tai. 709-423-9990 

T a i 773-430-7700 
RIMGAUDAI NEMtCKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdie* ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V. J . VALAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4117 W. S3 SL, Burbau*, IL 
Tai. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

DR. L. D. RBTRUKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 W 9 B*« •^•99^ąw»B P9W.« »lDD9»4^§/y r90a»9>> 8w» 

1 mylia į vakarus nuo Ha/tam Ave 
Tai. (709) 999-4099 

Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bet chirurgija 
172 9cMN*r9t . ,E lmlMrst , ILa0120 

799-941-2999 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais M . 796 134 1120 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., t . C . 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ava. (prie Ausfln) 

Valandos pagal susitarimą 
Ta*. 773-585-7756 

Kvh:ir tu sk;uit; i ; ir -"kunti |ii(iv aplankiusiu Vilkaviškio v .skupu .J ZrmaiOiu 
Nii'itr s. O n o i Š a r a k a t i s k a i t ė s 

Kak. tai. 773-471-3300 
VIDAS J. NEMtCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Ksatte Ava., 
CMeago. IL 00092 

A R A S Ž U O S A , M . D. 
I N D R t R U D A I T I S , O.D. 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave . Suite 310 

Napervilto. IL 60563 
(930 ) 9 2 7 - 0 0 9 0 

3825 Highland Ave . Tower 1. Suite 3C 
Dov»ners Grove. IL 80515 

( 9 3 0 ) 4 3 5 - 0 1 2 0 
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VOKIŠKOS ŽINIASKLAIDOS 
APŽVALGA 

KAZYS BARONAS 
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europje 

Baltijos valstybių ir NATO 
klausimas dažnai gvildena
mas Vokietijos žiniasklaidoje. 
Esama įvairių nuomonių, ta
čiau daugumoje palaikant bal-
tiečių norą įsijungti į tą orga
nizaciją. Paskutiniu pavyz
džiu gali būti didžiausio Vo
kietijos dienraščio Miuncheno 
JSueddeutsche Zeitung" pra
nešimas iš Latvijos sostinės. 
Dienraščio bendradarbis 
Frank Nienhuysen vasario 
mėn. 27 d. iš Rygos rašė. kad 
min. Albright apkeliavo pusę 
Europos, mėgindama įrodyti 
Rytų ir Vakarų Europos val
stybių svarbą NATO eilėse, 
tačiau aplenkdama Baltijos 
valstybes. Suprantamas yra 
lietuvių, latvių ir estų noras, 
nes pasisakius kokiam nors 
aukštam pareigūnui „už" Bal
tijos valstybių įjungimą į 
NATO gretas, jo pavardė 
spausdinama pirmuose pusla
piuose ir didžiausiom raidėm, 
nes kalba daugiausia „sukasi" 
apie Lenkiją, Vengriją, Čekiją, 
mažai minint Lietuvą, Lat
viją, Estiją. 

Skaudžiai jaučia tai bal-
tiečiai, kadangi tikrovėje, pa
sitraukimu iš Sov. Sąjungos 
jie prisidėjo prie milžiniškos 
imperijos griuvimo. Dabar j ie 
jaučiasi pralaimėtojais, ka
dangi Rusija nesutinka j a s 
įjungti į Vakarų sąjungą. Tie
sa, kad ir Vakarai nenori Bal
tijos valstybių savo sąjungoje, 
nors buvęs krašto aps. min. 
William Perry savo kolegoms 
Vilniuje, Rygoje ir Taline pa
reiškęs, kad baltiečiai yra tin
kami NATO nariai. Tačiau 
niekas nenori dar daugiau er
zinti Maskvos meškos, prieš 
įjungiant Lenkiją, Čekiją, 
Vengriją. 

Kremliaus spaudos atstovas 
S. Jastščembskis pareiškė, 
'kad Baltijos valstybių įjun
gimas į NATO reikštų užtvarą 
tarp Rusijos ir Baltijos valsty
bių, bet idžiant vakarie
čiams prel .auti tose valsty
bėse. 

Estijos užs. reik. min. T. H. 
Ilves NATO plėtotę palygino 
su Jaltos konferencija, kada 
Europa buvo padalinta į va
karinę ir rytinę dalį. „Jeigu 
Madride nebus pasiektas nu
tarimas įjungti Baltijos val
stybes į karinę vakarų struk
tūrą, Europa bus antrą kartą 
padalinta į dvi dalis" — pa
sakė estas. 

Suprantamas yra baltiecių 
rūpestis, kadangi dėl liūdnos 
ir nedėkingos geopolitinės pa
dėties prie Baltijos jūroc. jie 
visuomet yra didžiūnų žai
dimo kamuoliu. O ką reiškia 
baltiečiams „taikos partne
rystės" sutartis? Nieko! Tai 
gražiai įvyniotas pranešimas, 
nes užimant Rusijai Baltijos 
kraštus, NATO nepajudintų 

net ir piršto. Negalima dar 
užmiršti Maskvos globėjo 
paimtos pareigos rusiškai kal
bančiai mažumai. 

„Pasaldinti" Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos gyvenimą, ameri
kiečiai yra pasiūlę „veiksmo 
planą". Bet baltiecių tas nepa
tenkina. Jų vienintelis noras 
— pilna NATO narystė, kuri 
užtikrins saugumą. Platų savo 
komentarą vokietis baigia to
kiais sakiniais: Vakarai nori 
įtikinti Maskvą, kad plėtra į 
Rytus nėra nukreipta į Rusiją, 
taigi nebus jos ir įjungus Bal
tijos valstybes, kurios yra rei
kalingos gal daugiausia ap
saugos. 

* * * 
Pas i t raukiant iš Rytų Vokie

tijos Sov. Sąjungos kariuome
nei, iš jos dezertyravo tūks
tančiai karių ir aukšto laips
nio karininkų. J ie pasiprašė 
Vokietijoje pabėgėlių teisių. 
Lig šiol, jų gyvenimas su 
šeimom, galima pavadinti 
kaip an t parako statinės, ka
dangi kiekvieną dieną buvo 
grėsmė būti perduotiems. 
Maskvos valdovams. Už pasi
t raukimą laukė didelė baus
mė, ilgametis kalėjimas arba 
net mirties nuosprendis. Ko
dėl? Perbėgusius generolus, 
kar in inkus apklausinėjo Vo
kietijos, JAV, D. Britanijos 
slaptoji tarnyba, sužinodama 
daug ginkluotės, planų pas
lapčių, ta ip reikalingų NATO 
valstybėms. Vokietijos "BND" 
(Bunder Nachrichten Dienst), 
JAV — „CIA", D. Britanijos 
„Secret Service" žadėjo j iems 
„aukso kalnus", mažiausia — 
prieglaudą Vokietijoje ar JAV. 
Pažadai liko tik pažadais, kai 
Maskvai spaudžiant, vokiečiai 
pradėjo pabėgėlių perdavimo 
Maskvai žingsnius. Vienas 
generolas įsteigė „Vilties" or
ganizaciją, pradėdamas pinigi
nę rinkliavą sušelpti varge 
gyvenančias šeimas, parūpinti 
gerus advokatus jų reikalų gy
nybai. Platų atgarsį rusų 
t rėmimas rado Vokietijos gy
ventojų tarpe. Daugumas jų 
išreiškė solidarumą su rusais. 
Vasario 26 d. iš koalicinės vy
riausybės atėjo teigiamas at
sakymas, paliekant rusus Vo
kietijoje, bet atrodo, persiun
čiant ukrainiečius į Ukrainą. 

* * * 

Po kelionės šešiolikuose Vo
kietijos miestuose, Miuncheno 
rotušės salę pasiekė vermach
to užimtuose kraštuose įvyk
dytu nusikaltimų nuotraukų 
paroda. J i suskaldė visuomenę 
i dvi grupes: prieš parodos su
rengimą pasisakė Bavarijos 
CSU (Christlich Sociale Un
ion) partija, daugumas karių, 
Bavarijos švietimo min. pa
tarė mokiniams parodos ne
lankyti , mokytojų sąjungos 
pirm. įsakė mokiniams aplan-

Kauno Vytauto Didžiojo jėgerių batalione įteikiami Atminimo ženklai skirti 1941 tn. birželio sukilimo dalyviams 
50 metų nuo sukilimo proga. Lietuvos Sukilėlių sąjungos tarybos narys ir Kauno apygardos Įgaliotinis Damijo
nas Riauka skaito apdovanojimo raštą ir medaliai įteikiami Vidaus kariuomenes pirmojo pulko vadui mjr. Sar-
gejui Madalovui (iš kairės), karo aviacijos vado pavaduotojui kpt. Stanislovui Murzai ir VD atsk. jėgerių batalio
no vadui mjr. Sauliui Veprauskui. 

Nuotr. Prano Abelkio 

Danutė Bindokienė 

Pabudo sąžinė? 

kyti parodą, pamatyti kar
tuves, šaudomus civilius, 
žydus ir t.t. Ir laiškuose re
dakcijoms buvo įvairių pasisa
kymų parašant dažnai, kad 
Vermachtas išgelbėjo daug ci
vilių nuo SS sauvalės. Tačiau 
būta ir iš vermachio pusės nu
sikaltimų, tautžudystės. Pa
rodą finansiškai remia ci
garečių fabrikų multimilijo-
nierius P. Reestma (jis buvo 
pagrobtas 35 dienas, išleistas 
už 30 min doU. CSU Miunche
no pirm. verslininkui patarė 
surengti tabako žalos parodą, 
kadangi nuo rūkalų miršta 
milijonai žmonių. Kovo mėn. 1 
d. Miunchene buvo numatytos 
tų dviejų stovyklų demonstra
cijos. Dešinioji pusė numato 
pagerbti karius, padėdama 
prie nežinomo kario kapo vai
niką. 

Ta pačia proga norėčiau per
sikelti į Vilnių, kai 1944 m. 
liepos mėn. vokiečiai gynė Vil
nių nuo puolančios raudono
sios armijos. Netoli Vilniaus 
„Alma Matei"" slapukas (grei
čiausia lenkas partizanas) 
nušovė vokiečių karį. Vo
kiečiai iš universiteto rūsio 
surinko 10 žmonių sušau
dymui. Suimtieji prie Boni-
fratų bažnyčios pradėjo mel
stis, giedoti. Karininkui pagai
lo suimtųjų ir jis juos paleido. 
Rūsyje slapstėsi taip pat M. 
Sirjatavičienė, būsimoji J. Pa
leckio ir A. Sniečkaus šeimų 
siuvėja. 

* * * 
Kiek žinių iš Rytprūsių vo

kiečių laikraščio „Das Ost-
preussenblatt". Jų savaitraš
tis rašė, Lietuvos maisto g.a-
minių paklausa yra labai di
delė Karaliaučiaus apygar
doje. Spaudžiant Tarptauti
niam Valiutos fondui Lietuva 
buvo priversta maistui uždėti 
aukštesnį mokestį, kas gero
kai atsiliepė į maisto gaminių 
kainą. Savaitraštis rašė. kad 
Lietuvoje (atskirai pažymėda

mas ir Klaipėdos kraštą, lyg jis garbė, savotiškas 
nebūtų Lietuva!) pakeltas eg- darbo pripažinimas 
zistencijos minimumas iki 110 
lt, o pensija siekia 330 lt. Tuo 
tarpu Karaliaučiaus apygar
doje uždarbio vidurkis siekia 
25 markės (1 markė = 2.41 
lt.). 

Tilžėje rusai muitininkai pa
tikrino švininiais antspaudais 
(plombom) uždarytą lietuviška 
prekinį vagoną, rasdami vie
toje lydraštyje įrašytų cemen
to maišų, statines su 4,800 
hektol. (hektolitras — 100 
litrų) 95° alkoholio. Siuntos 
gavėjas dar nesurastas . 

Liubecke pasirodė iš Klai
pėdos krašto (Šilutės, Klai
pėdos) vokiškos menines gru
pės. Tai daugumoje „Volfs-
kinder" chorai, tautinių šokių 
grupės. Be jų dar dalyvavo 
Karaliaučiaus vokiškas tea
tras ir lenkiškos Rytprūsių 
dalies vokiečiai. 

Prie „Wolfskinder" vokiečiai 
priskiria Rytprūsių vaikus. 
Jie gindamiesi nuo bado. pės
čia eidavo į Lietuvą, miegoda
vo miškuose, gaudami „Wolfs-
kinder" vilko vardą. Daug jų 
liko Lietuvoje, sulietuvėjo, iš
tekėjo ar vedė lietuvaites. Ap
skaičiuota, kad tokių Lietu
voje gyvenančių „Wolfskinder" 
yra keli tūkstančiai. 

R U O Š I A S I L E I P C I G O 
KNYGŲ M U G E I 

Didelė grupė Lietuvos lei
dėjų, knygų prekybininkų, 
rašytojų ir vertėjų bei kitų 
sričių menininkų ruošiasi da
lyvauti kovo pabaigoje Vokie
tijos Leipcigo mieste vyk
siančioje krivių mugėje. Kovo 
20-23 d. tradicinėje Leipcigo 
knygų mug<įįe bus plačiai pris
tatyta trijų Baltijos valstybių 
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
— knygų leidyba. 

Tai. jog viena iš žinomų 
tarptautinių knygų mugių 
skiria daug dėmesio Baltijos 
valstvbėms. niums vra didelė 

nuveikto 
taip pat 

puiki galimybė dar kartą pa
rodyti Lietuvos leidybą, aps
kritai lietuvių tautos kultūrą, 
sakė Lietuvos leidėjų sąjungos 
prezidentas Vincas Akelis. 

J is informavo, jog Leipcigo 
mugėje bus įrengtas bendras 
didelis trijų Baltijos valstybių 
stendas. Lietuva mugėje 
stengsis parodyti visą 1996-
1997 metų knygų leidybos 
spektrą, pristatyti mokslo, 
mokomąją, vaikų, grožinę, tu-
ristinę-informacinę ir kitą lite
ratūrą, užsienio autorių verti
mus. 

Vienas pagrindinių Lietuvos 
parodos akcentų bus pirmo
sios lietuviškos knygos 450 
metų jubiliejus. Leipcige taip 
pat bus rodomos knygos apie 
Mikalojų Konstantiną Čiur
lionį ir jo kūrybos albumai. 
Dar viena valstybinės ekspozi
cijos puošmena — Lietuvos 
baroko paminklams skirti lei
diniai. 

Savo atskirus stendus Leip
cigo mugėje įrengs septynios 
Lietuvos leidyklos. J Leipcigą 
ruošiasi vykti apie pusė šimto 
Lietuvos knygų leidėjų, preky
bininkų. Mugės literatūrinėje 
programoje dalyvaus grupe 
rašytojų ir vertėjų. Leipcigo 
knygų mugę papildys ""didelė 
kultūros renginių programa, 
parodos, koncertai, spektak
liai. 

Dar planuojama surengti fo
tografijų parodą, pasakojančią 
apie Lietuvos baroką. Be to, 
bus demonstruojami lietuviški 
filmai, i Leipcigą vyks Lietu
vos akademinio dramos teatro 
aktorių trupė, dainininkė Ve
ronika Povilionienė ir saksofo
nistas Petras Vyšniauskas. 

Pasiruošimą Leipcigo kny
gų mugei koordinuoja Kul
tūros ministerijos, vicemini
stro Fausto Latėno vadovauja
ma, valstybinė komisija. 
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Amerikos tabako pramonę 
dominuoja penkios bendrovės: 
Philip Morris 'didžiausioji — 
47.8 proc), RJR Nabisco 
'.24.6C7r >. Brown & Williamson 
117.2%), Lorillard (8.4%) ir 
Liggett (1.9%). Liggett — ma
žiausioji iš penkių, esanti 
Durham, N . O , vietovėje, ga
mina Chesterfield, Lark ir 
L&M cigaretes, kurios, tiesa, 
šiuo metu nėra labai populia
rios, o pati bendrovė turi fi
nansinių sunkumų, tačiau ji 
padarė tai, ko nei viena kita 
tabako pramonės šaka neiš
drįso: pripažino, kad rūkymas 
sukelia plaučių vėžį, širdies 
ligas, emphysema, o nikotinas 
yra kaip narkotikas — ugdan
tis įprotį, kuriuo labai sunku 
atsikratyti. Nepaisant, kad 
suaugusieji vis dažniau pa
klauso gydytojų ir meta rū
kyti, jų eiles nuolat papildo 
jaunimas, todėl tabako pramo
nei klientų niekuomet ne
trūksta. 

Jau nuo 60-dešimtojo de
šimtmečio Amerikos (ir labiau 
išsivysčiusių pasaulio kraštų) 
sveikatos apsaugos įstaigos 
pradėjo kalti žmonėms į gal
vą, kad rūkymas labai ža
lingas sveikatai ir daug nuva
ro į kapus prieš laiką. Be jo
kios abejonės nustatyta, kad 
daug plaučių bei širdies ligų 
(įskaitant įvairias vėžio rūšis) 
atsiranda dėl rūkymo. Vienok 
tabako pramonė užginčija to
kius teiginius, išleisdama 
daug pinigų j iems atremti, 
patraukti naujus klientus ir 
užtikrinti jau rūkančius, kad 
visi tie bauginimai neturi nė 
mažiausio pagrindo. Nors ant 
cigarečių dėželių j au seniai 
užrašoma, kad rūkymas gali 
būti kenksmingas sveikatai, 
bet perspėjimai nežymūs, ma
žytėmis raidėmis užrašyti ir 
t ikrai neturi daug poveikio, 

ypač kai reklamos vaizduoja 
rūkančius labai teigiamoje 
šviesoje. 

Cigarečių reklamos yra pa
kankamai veiksmingos, pas
taruoju metu labiau kreipia
mos į moteris ir vis jaunes
nius vaikus. Šios žmonių 
grupės yra suviliojamos ir 
pradeda rūkyti, tuo papildy-
damos tabako pramonės kiše
nes. Sakoma, kad beveik kiek
vienas vaikas Amerikoje žino, 
kas yra „Joe Gamei" , kai tuo 
tarpu daug nežinančių JAV 
prezidento pavardės ar savo 
valstijos sostinės. 

Iki šiol visos kovos prie
monės prieš rūkymą buvo ne
labai veiksmingos, nepaisant, 
kad net 22 valstijos yra pa
traukę tabako pramonę į teis
mą, reikalaudamas atlyginti 
gydymo išlaidas, suteikiant 
sveikatos paslaugas žmonėms, 
susirgusiems dėl rūkymo. Ka
dangi praeityje panašios bylos 
būdavo pralaimimos (60 mili

jardų dol. apyvartą kasmet 
darančios cigarečių bendrovės 
gali pasisamdyti pačius ge
riausius advokatus), nedaug 
tikėtasi laimėti ir šį kartą. 
Dabar Liggett bendrove yra 
tarytum šiaudas, sulaužęs 
kupranugario (šiuo atveju, 
galbūtu „Joe Camel"1 nugarą... 
Bendrovės atstovai prižadėjo 
pateikti JAV Kongresui doku
mentus, įrodančius, kad taba
ko pramonės vadovybė jau la
bai seniai žinojo cigarečių 
daromą žalą sveikatai, bet 
tyčia apgaudinėjo visuomenę 
ir vyriausybę. Liggett sutinka 
ant savo gaminių užrašyti, 
kad cigaretės prirakina rū
kantį sunkiai nugalimo įpro
čio grandinėmis, kurias nu
traukti ne kiekvienas pajėgia. 

Ar šis prisipažinimas atgra
sins naujus klientus ir paska
tins mesti rūkymą tuos, kurie 
jau „prirakinti", sunku pasa
kyti. Greičiausiai, kad tik ne
didelis procentas atkreips dė
mesį į perspėjimus. Paprastai 
jauni žmones yra įsitikinę, 
kad jie kažkaip nebus paveik
ti rūkymo, jiems nieko neatsi
tiks, o mesti cigaretes jie gali, 
,,kuomet tik panori"... Vieni 
rūko, kad numestų svorį, kiti, 
kad dūmai padeda ,, atsipa
laiduoti", dar kiti, kad tai 
daro draugai, o cigaretė, jų 
nuomone, suteikia „vyrišku
mo" ar „modernaus miestiš
kumo" įvaizdį. Žinoma, dauge
lis slepiasi už pasiteisinimų, 
nenorėdami prisipažinti, kad 
jau negali be cigaretės gyven
ti. Kai neseniai Illinois pri
ėmė įstatymą, kad jauna-
mečiams nebus parduodamos 
cigaretės, pakilo nemažas ne
pasitenkinimas ir jaunimas 
įvairiais būdais stengiasi ap
gauti parduotuves, kad galėtų 
įsigyti rūkalų. Esą tai jų gy
venimas, jų sveikata ir nie
kas, ypač vyriausybė, neturi 
teisės įsakyti, kaip tą gyve
nimą tvarkyti, kaip sveikatą 
saugoti. Tik kai sveikata vi
siškai subyra, tuomet valsti
ja turi parūpinti gydymą. 

Sumažėjus rinkai JAV. di
džiosios cigarečių bendrovės 
atrado „aukso kasyklas" Rytų 
bei Vidurio Europoje ir Rusi
joje. Juk Philip Morris buvo 
pirmoji stambi bendrovė įsi-
piršusi su savo investicijomis 
ir į Lietuvą. Neseniai iš so
vietų išsilaisvinusios Europos 
tautos, o taip pat Trečiojo pa
saulio valstybės yra geriausi 
Amerikos tabako pramones 
klientai, nes jų gyventojai 
nėra taip gerai supažindinti 
su rūkymo žala. Be abejo, 
reikės dar nemažai ligų ir 
mirčių, kad pagaliau ir ten 
būtų įsisąmoninta: cigaretės 
yra nuodai. Galbūt iki to laiko 
pabus ir kitų cigarečių gamin
tojų sąžinė, kaip pabudo Lig
gett bendrovės. 
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SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

— Tai einam. Pirma pakreiksi m karvėm, paskum 
įbersim kelionmaišį Širmiui, tada padėsi Marcelei nu
tempti žlugtą, o paskum galėsi kapoti burokus. Kai 
šeimininkė liepė smulkiai, tai ims laiko. 

Severiukas pašoko nuo aslos ir abu išėjo. Nuo to 
laiko tėvukas Severiuką tikrai pamėgo, o kad aš j au 
nuo seniau buvau, kaip mama sakydavo, jo širdies pa
kabutis, tai Severiukas man tapo lyg ir nebevien tik 
piemenukas. Kad va ir galvoje, ir akyse kaip gyvas te
bestovi anas vakaras, kai Severiukas jau buvo gal 
kokį mėnesį paganęs ir su namais gerai apsipratęs. 

Kaip šiandien atsimenu, padėjau Severiukui gyvu
lius suleisti į tvartą, Kazys Severiuką pasišaukė, 
padėti atnešti šiaudų ir arkliams abrako. Bėgau kar tu 
ir aš. Smagu buvo, tik neilgam: beveik kartu su nakčia 
dangų užgulė tamsūs debesys, rokas nuzliaukė pak
luones, ėmė purkšnoti smulkute migla ir. per porą 
nuėjimų iš daržines ligi tvarto, taip sutemo, kad nors 
pirštu j akį durk. tai aš palikau vyrus ir nubėgau į 
trobą. 

Troboje visi rengėsi ilgam rudens vakarui. Mama 
prisismeigė naują kuodelį nuobarinių vilnų žieminėms 
pirštinėms, tėvukas priedury kratė pakulas, tempe 
liuntus ir suko juos į kamuolius, o senelė su Marcele 
triūsė apie židinį, ir tai viena, tai kita vis pribėgdavo 
prie žibinto pakeisti galą pridegusią ar pataisyti blo
gai degančią balaną. Paskutinieji, smulkaus lietaus 
numiglotom rudinėm, atsirado tėvas. Kazys ir Seve
riukas. 

— O tu! Kur dabar šliukštinėji? Nežinai savo dar
bo?! Balanų žibint! O tai aš tau... — užsipuolė Marcele 
Severiuką, vos spėjusį per slenkstį įžengti. 

— Ko gi tu čia dabar gerklę per visą kaimą palei
dai? Kaip smaugiama. Ar nežinai, kad vyrams reikia 
pirma savo darbus susižiūrėti. — šoko Marcelei į aki 
Kazys, plačiai išsižergęs, rankas į šonus įsirėmęs, dan
tis rodydamas. 

Marcelei to tik ir tereikėjo. Pašoko, kaip padilgin
ta. 

— Rado vyrą. kad tu kur nesulauktum. Nosies be 
talkos nenusibraukia. Užstok, užstok' Balanų jau 
paskutinį ryšulį paėmiau. Kai subaigs degti, gal tais 
savo grėbliadančiais pašviesi, kad taip išsišiepęs ro
dai. 

Kodėl ne. Bent tau vienai jų šviesos tikrai pakaks. 

— ir. nusiėmęs šlapia kepurę, pabraukė jai per pas
makre. 

Marcelė, nieko kito nesugriebdama, išsitraukė iš 
puodo garuojanti samtį ir užsimojo, o Kazys, susitrau
kęs į kuprą, nulėkė užstalėm Kai Marcelė, atgalia ran
ka šluostydamasi pasmakrę, sugrįžo prie židinio, jis 
nusimetė rudinę, išsitraukė iš po balkio kabliukus 
paėmė nuo suolo tėvuko privyniotą vieną kamuolį 
liuntų ir ėmė sukti. Severiukas tuo tarpu su vyrišku 
orumu nuėjo į savo kampą už staklių, neskubėdamas 
pakabino šlapią rudinėlę ant karties, ant šalikrosnies 
pasistojęs išsitraukė iš riekių kelias pliauskas, 
pasiėmė šakalskelį. pasitraukė kėdutę prie žibinto ir 
pradėjo skelti balanas, tarpais pataisydamas negerai 
degančią, pakeisdamas besibaigiančią. Sausa beržinė 
pliauska jam lengvai skilo per visą ilgumą lygiomis, 
plokščiomis balanomis. Niekas iš visos šeimynos, net 
gal ir pats senasis, čia negalėtų M juo lygintis. Aną 
dieną net pati senoji pagyre, kad jis pirmas piemenu
kas, kuris šakalius skaldo su tokiu išmanymu, lyg 
gražiausias pieštikes piešte pieštų. Būdavo vienos to
kios plonos, kad nespėji uždegti ir tuoj supleška, kitos 
storos keturkampes, daugiau smilksta ir rūksta, negu 
šviečia, o tos visos, kaip viena, suskeltos kaip pagal 
matą. Severiukas prisimena senosios pagyrimą ir pats 

sau vienas šypso. J i nežino, nė vienas nežino, kad jis 
augo ne tiek pas motiną, kiek pas kaimyną Baltra
miejų, kuris krepšiams pleštikes piešdavo, kaip 
šilkines juosteles, taip suriesdavo lazdas ir arklį kin-
kamus lankus, kad niekada neatsitiesdavo. Kai reng
davosi tašyti kamuntus, atsinešdavo iš padangines ke
lerius metus išsisausejusį obelies gabalą, rankose 
apvartęs pasistatydavo ant žemės tarp kojų. ilgai su
kiodavo, įsižiūrėjęs i medžio rieves, patrindavo pagalio 
galą delnu, kai kurias vietas tik nykščių pilveliais, 
nupusdavo akimis nematomas dulkes. ..Paduok 
plačiaašmenį". pasakydavo. Severiukas ištraukdavo iš 
užsuoles patį didįjį kirvį. Baltramiejus rūpestingai 
užstatydavo kirvį arčiau vieno krašto. "Taukštelk!" pa
sakydavo . Severiukui dviejų kartų nereikėdavo saky
ti. -Jis pasigriebdavo gale suolo stovinčią kūlele ir 
taukštelėdavo per kirvapenti. Kirvio ašmenys palikda
vo pagaly žymę. kaip aštriu peiliu įrėžtą. Baltramiejus 
patraukdavo kirvį j kitą pakraštį, ir Severiukas vel 
taukštelėdavo. Tada Baltramiejus užstatydavo kirvi 
tiesiai ties viduriu ir pasakydavo: ..Pilk". O kartais net 
ir nepasakydavo, tik galvą linktelėdavo, arba akimis 
mirkteldavo. Severiukas iškeldavo kūlele ligi pat lubų 
ir kirsdavo iš viso peties, medi.- tik pliurkšt ir 
išsiskirdavo 'Bus daugiau* 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

„NESUGEBĖJO LANDSBERGIS 
IR VAGNORIUS AKMENŲ 

PAVERSTI DUONA" 
Los Angeles ir apylinkių lie

tuviai Lietuvos nepriklauso
mybes atstatymo sukakti at
žymėjo vasario 16 d. Organi
zacijos su vėliavomis susirin
ko parapijos kieme. Pakėlus 
JAV ir Lietuvos vėliavas, visi 
nužygiavo į Šv. Kazimiero 
bažnyčią, kurioje pamaldas 
laikė prel. A. Olšauskas. Pa
triotinį pamokslą pasakė prel. 
J. Kučingis. Giedojo parap. 
choras su solistais R. Dabšiu 
ir A. Polikaičiu. 

Iš bažnyčios visi susirinko 
parap. salėje, kur įvyko aka
demija. Įvado žodžiu pradėjo 
iškilmes T. Dabšys. Šv. Kazi
miero parap. choras scenoje 
giedojo Amerikos himną. In-
vokaciją kalbėjo kun. V. Vols
kis. Su svečiais supažindino L. 
Udrys. Sveikino ir politinę 
Baltijos valstybių padėtį api
būdino Estijos ir Latvijos kon
sulai. Pagerbti už Lietuvos 
laisvę žuvusieji kovotojai susi
kaupimo minute atsistojus. 

Šia proga Daumanto šaulių 
kuopos vadas K. Karuža pra
nešė, kad Lietuvos šaulių 
sąjunga išeivijoje apdovanojo 
Šaulių žvaigždės ordinais: My
kolą Naujokaitį, Janiną Čeka-
nauskienę ir Raimondą Apei-
kytę. Lietuvos sukilėlių sąjun
gos 1941 m. birželio 22-28 d. 
sukilimo 55 metų sukakties 
ženklais apdovanoti: Mykolas 
Naujokaitis, Kazys Priš-
mantas, dr. Zigmas Brinkis. 
Eugenijus Vilkas, Daiva 
Venckutė, Pranas Pakalniš
kis. Šiuos asmenis į sceną 
iškvietė garbės šaulys K. Mil-
kovaitis. o jiems ordinus ir 
pasižymėjimo ženklus įteikė 
konsulas V. Čekanauskas. 

Lietuvos gen. garbės konsu
las kalbėjo, kad su paukščiais 
anksti grįžta ir daug žadantis 
8-tas atstatytos nepriklauso
mybes pavasaris. J i s su
minėjo, kad einant Tautos 
himno žodžiais, buvo 1918 m. 
atkovota nepriklausomybė. 
Šiais Tautos himno žodžiais 
vadovavosi ir 1941 m. su
kilėliai, vėliau partizanai. Su
minėjo sausio 13 aukas ir 
Medininkų žudynes. J is sake, 
kad buvo nusisukta nuo vasa
rio 16 tikslų ir idealų. 

Pagrindinė kalba buvo Ka
zio Sajos, kovo 11 akto signa
taro. Jis kalbėjo, kad carinė 
priespauda stengėsi ištrinti 
Lietuvos vardą. Liaudis jautė, 
kad Viešpats neturi palikti 
tautos. Kėlė maištus. Gran
dinėmis surakinti kovotojai 
mynė takus į Sibirą. Po ilgų 
priespaudos metų tauta ryžosi 
iškovoti laisvę. Vyrai karan 
išėjo. Vieni grįžo, kitų žuvimo 
vieta kryžiais atžymėta. Nepa
vyko tada atgauti Vilniaus, 
Gardino. Seinų ir kitų etninių 
žemių. Tauta prie Nemuno ir 
Neries išlaikė kalbą ir pa
pročius. Del sovietinės okupa
cijos netekome trečdalio tau
tos. Nevalioj būdami pripra
tome vogti ir gerti. Siekiant 
laisvės, niekas nesakė, kad 
bus lengva. Pamatėme, kokia 
demokratijos kaina. Nesu
gebėjo Landsbergis ir Vag
norius akmenų paversti duo
na. Praėjusiais metais išvogti 
bankai. Baisus girtuokliavi
mas. Buvo baisūs sovietiniai 
laikai, kai gimusieji vasario 
mėn. viduryje bijojo švęsti 
gimtadienio. Bolševikai norėjo 
visus suvienodinti. Laisvę lai
mėjome. Laisves žiburys tesu-
jungia tautą. Padekime Tėvy
nei laisvę įprasminti gyve
nime. Atsigręžkime į Lietuvą 
v.;-] j >r ^ir'l.rn 
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perskaitė Lietuvos respubli
kos Seimo pirm. V. Landsber
gio ir ministrų pirmininko G. 
Vagnoriaus sveikinimus. 

L. Udrys perskaitė rezoliu
ciją, kurioje raginama, kad 
NATO plečiant, būtų įjungtos 
Centro Europos demokratijos, 
įskaitant ir Lietuvą; kad būtų 
demilitarizuota Kaliningrado 
sritis. JAV Kongresas prašo
mas atmesti bet kieno preten
zijas ir karines intervencijas į 
Baltijos valstybių vidaus rei
kalus. 

Rezoliucija priimta vienbal
siai. 

Gauti sveikinimai iš Kalifor
nijos gubernatoriaus, Los An
geles miesto mero ir County 
„supervisoriaus" Mike Antono-
vič. 

Buvo pranešta, kad lituanis
tines mokyklos mokiniams, 
geriausiai parašiusiems raši
nėlius, (LB ir ALT) buvo pas
kirta 150 dol. (Čekį mokyklos 
vedėjai įteikė LB apygardos 
ižd. M. Sodeika). LB Vakarų 
apygardos pirmininkė V. Ged
gaudienė įteikė lituanistinės 
mokyklos vedėjai Marytei 
Newsom gautą iš Lietuvių fon
do 3,000 dol. čekį lituanisti
niam švietimui. Lituanistinės 
mokyklos direktorė už parama 
padėkojo ir pranešė, kad JAV 
Švietimo tarybos pirm. R. 
Kučienė mokyklai atsiuntė 
400 dol. čekį . Ji painformavo, 
kad mokyklą lanko dugiau 
100 mokinių ir perskaitė kon
kursą laimėjusių mokinių pa
vardes. Geriausiai parašė ir 
premijas gaus: Aurimas Kise-
liovas, Aleksas Vilkas, And
rius Mikuckis, Darija Var
naitė, Tomas Mikuckis, Daiva 
Mattis. 

Meninėje dalyje šv. Kazi
miero parap. choras iš asmenų 
(12 vyrų ir 13 moterų) sudai
navo „Viešpaties lelija" (Gin
tarės Jautokaitės žodžiai ir 
muzika, V. Ralio harmoniza
vimas), „Už Tėvynę Motiną" 
(Antano Paulavičiaus žodžiai, 
Jono Govėdos muzika). „Lie
tuvą" (Justino Marcinkevičiaus 
žodžiai, Galinos Savinienės 
muzika. Vikt. Ralio harmoni
zavimas). Programą paruošė 
ir jai vadovavo muzikas Vikto
ras Ralys. Minėjimas 
užbaigtas visiems sugiedojus 
Lietuvos himną. 

Vasario 16-os minėjimą ren
gė LB Vakarų apygardos val
dyba (pirm. V. Gedgaudiene' 
ir ALT-os Los Anfci les skyrius 
(pirm. A. Mažeika). Jeinant 
buvo prašoma aukoti LB ar 
ALT. Iš viso gauta aukų 6.295 

Ig. M e d ž i u k a s 

CLASSIFIED GUIDE 

Vasario 16-tosios šventėje Los Angeles, CA. Ii kaires: K. Karuža, J. Čekanauskiene. M. Naujokaitis, dr. Z. Brin
kis, D. Venckute, P. Pakalniškis, K. Prišmantas. E. Vilkas ir K. Milkovaitis. 

LOS ANGELES, CA 

IŠ BIRUTIEČIŲ VEIKLOS 

Balandžio pabaigoje sukan
ka keturiasdešimt metų, kai 
Los Angeles (CA) Šv. Kazimie
ro parapijoje buvo įsteigtas 
Kunigaikštienės Birutės drau
gijos skyrius. 

Pirmykščiu pavadinimu — 
..Karininkų šeimų, moterų 
draugija" — išsivysčiusi, ska
t inama Lietuvos Karo sanita
rijos viršininko dr. gen. Na-
giaus-Nageviėiaus. iš „Ka
riams ligoniams ir invalidams 
globoti moterų komiteto" (kurį 
sudarė išimtinai Kauno įgulos 
gydytojų žmonos,1. Šis, pasku
bomis sudarytas komitetas, po 
trijų savaičių organizacinės 
ruošos, savo darbuotę pradėjo 
su Kalėdų šventėmis (1922 
metais;, pirmąkart suruošda-
mas invalidams ir ligoniams 
Šančiuose ir Panemunėje kū-
čias. o Kaledu dieną, Karo ligo
ninės patalpose, operos daini
ninkų koncertą. Tų metų pa
baiga buvo užantspauduota 
šia geradarystės struktūra, 
davusią pradžią kilnaus pat
riotizmo ir artimo meilės plė
totei. 

Lietuvos laisvės kovų invali
dams ir kariams šalpa bei glo
ba klestėjo, susilaukdr "na di
delio Lietuvos valdžios ir vi
suomenės pritarimo. Šis Mo
terų # komitetas laipsniškai 
persigrupavęs į „Karininkų 
šeimų moterų draugiją", pla
čiau įsijungė į kultūrinę-vi-
suomeninę veikią. 

1935 metais, draugijos de
šimtmečio minėjime. buvo 
priimtas pasiūlymas šį veiklų 
vienetą pavadinti „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštienės Bi
rutės karininkų šeimos mo
terų draugija". Siekiant di
desnio našumo, gilesnio įsipa
reigojimo darbe buvo steigia
mi šios draugijos skyriai vi
suose apskričių miestuose. 

Ilgus dešimtmečius, iki šių 
dienų, birutietės jautriai atsi

liepia į daugelį gyvenimiškų 
problemų, skubėdamos orga
nizuotai gelbėti nelaimės iš
tiktuosius. Išeivijoje tokia bi-
rutiečių veikla tebėra svarbi, 
labai vertinama ir reikalinga. 
Kiekvienas telkinys turi biru-
tiečių sąrašus: tie sąrašai 
tebėra papildomi pavardėmis, 
naujos kartos atžala, tokios 
pat ideologijos rėmuose. 

Los Angeles lietuvių parapi
ja galėtų didžiuotis. Šiais me
tais čia yra ruošiamas iškil
mingas birutiečių 40 metų 
veiklos minėjimas. 1957 m. 
balandžio mėn. O. Pulkau-
ninkienes pastangomis buvo 
įsteigtas „Birates" draugijos 
skyrius. Narių skaičius ne
mažėja, valdybos sudėtis 
išlaikyta, nepailstamai koor
dinuoja talką tautinių švenčių 
progomis, dalyvauja visuome
ninėje veikioje, remia šalpos 
programas; i draugiją yra 
kviečiamos ir mielai priima
mos visos (geros valios tau
tietės), nepaisant amžiaus; jau 
mirusiųjų sesių palikuonės. jų 
lietuviškoje dvasioje užau
ginta ne viena atžalėlė pritapo 
birutiečių veikloje. Valdybos 
branduolį draugijoje sudaro 
pirmosios narės (nuo įsikū
rimo ( tai — dabartinė pirm. 
A. Pažiūrienė, veikli, be to, 
BALFo ir skautavimo dar
buose. Ilgametės birutietės, 
kaip V. Andrašiūnienė, Rad-
venienė, M'. Kairienė, Audro-
nienė, L. Jarašiūnienė, E. Do
vydaitiene. L. Mažeikienė, 
jaunesnių — D. Navickienė. L. 
Ruigienė, J. Petronienė... są
rašas galėtų būti tęsiamas il
gas, gerieji darbai dar gauses
ni. Paskutiniu metu pirm. A. 
Pažiūrienė pastebėjo, kad pa
siuntė 40 metu jubiliejaus pro
ga nuo draugijos „Draugui" ir 
Lietuvių fondui aukas. „Kad ir 
neiname jaunyn, bet aukoti 
geriems tikslams dar nepa
mirštame...", — pastebėjo bi
rutiečių pirmininkė. 

Sukaktuvių keturiasdešimt 
metų veiklos minėjimas-po-
kylis. kuriam vadovauja biru-
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tietė J. Petronienė, įvyks ba
landžio 13 d., sekmadienį, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
tuoj po Mišių. Prisiminimų 
akivaizdoje bus programa su 
menine dalimi, savomis biru
tiečių pajėgomis ir puošnioje 
salėje šilti geri pietūs. Solistė 
Janina Čekanauskiene ir pia
nistė Raimonda Apeikytė turi 
paruošusios taip pat specialią 
vokalinę muzikinę dalį. Baž
nyčioje šv. Mišios bus aukoja
mos už visas mirusias losan-
gelietes ta proga, jų talka gerų 
darbų ruošoje bus mintimis 
maldoje kartojama. 

Stasė V. Š imo l iūn ienė 

ATHOL, MA 

VASARIO 16-JI 

Vasario 16-ją šventėme Šv. 
Pranciškaus parapijos salėje. 
Minėjime, rengtame vietos 
Lietuvos Vyčių , dalyvavo 175 
asmenys. 

Minėjimą malda pradėjo 
klebonas kun. Messier. Sugie
dojus JAV ir Lietuvos himnus, 
atidaromąjį žodį tarė renginio 
vedėjas, Vyčių kuopos pirm. 
Vvilliam Višniauskas. 

Programą atliko Dalios 
Dzikienes vadovaujama tauti
nių šokių šokėjų grupė 
^Berželis" iš Hartford, CT. 
Programa buvo graži ir visų 
dalyvių šiltai priimta. 

Gardner miesto meras 
Charles J. Manca perskaitė 
pranešimą, skelbiantį vasario 
23 d. Lietuvių diena Gardne-
ryje. Savo kalboje ragino jau
nimą tęsti tautinės kultūros 
darbą. 

Meras Manca jau 8 metus 
dalyvauja mūsų šventėje. 
Gražią kalbą pasakė jau an
trus metus pas mus atsilankęs 
pirmos apygardos kongreso at
stovas John Oliver. 

Kun. Joseph Jurgelioniui 
suteikus palaiminimą, minė
jimą baigėme giesme "Marija, 
Marija". 

Visi minėjime dalyvavusieji 
buvo pavaišinti kava ir keps
niais. Vėliau Vyčiai, kviesti 
svečiai ir šokėjai maloniai pa
bendravo prie vakarienes sta
lo. 

Abu vietiniai laikraščiai 
skelbė apie minėjimą ir vėliau 
jį aprašė, kartu išspaus
dindami ir įvykio nuotraukas. 

Minėjimo rengimo komitetą 
sudarė: W. ViSniauskas, Nele 
Melaika. dr. Henry' Gailiūnas, 
Paul Kunstapentus. Hovvard 
Beaudette ir Sophia Fioorenti-
no. 

VAKARIENĖ PARAPIJAI 
PAREMTI 

Vietinė Lietuvos Vyčių kuo
pa š.m. balandžio 6 d. rengia 
karštą vakarienę parapijos re
monto darbams paremti. Va
karienės pradžia po 5:30 vai. 
vak. šv. Mišių. Visi kviečiami 
atsilankyti. 

Koresp . 

R E A L E S T A T E R E A L E S T A T E 
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REALMART II, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago.lL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja ;vamų nuosavybių 
pirkime bei parda^me. mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus. 773-585-6100 
Fax. 773-585-3997 Pagef 773-308-0307 

M I S C E L L A N E O U S 

E L E K T R O S 
[VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu CNcagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parouodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiutenųir FAX pagalba 
• Muosavybtų Įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

M I S C E L L A N E O U S 

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3206V2 WMt 95th Street 

TeL (708) 424-8654 
T f » 581-8654 

J K S CONSTRUCTION 
Shingle" stogai ir visų rūšių 

apkaiimai (siding): medžio, 
alummiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tol. 630-969-J658 

Gediminas Pranckevlčius 
Greitai ir sąžiningai 

užpildo pajamų mokesčius 
(income tax) 

Reikalui esant, 
atvyksta l namus. 

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

STASYS CONSTRUCTION 

PIGIAI parduodu medžio 
apdirbimui staliaus dirbtuvės 
mašinas. Skambinti vakarais 

773-778-4542. 

PUIKUS PIRKINYS! 
Mūrinis, švarus namas. 
4 mieg., 1-1/2 vonios kamb. 

1/2 bl. nuo Balzeko muziejaus. 
$110,000. 

Vaina ReaJ Estate 
Tel. 773-581-0106 

Staliaus darbai: rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; prietaisai; 
keramikos plvtelės; „sidings", 
„so f f i t s " , „decks" , „gu t te rs " , 
plokšti ir „shingle" stogai; 

cementas, dažymas. 
Tunu dūrbo draudimą. 

j S. Benens tel. 630-241-1912 J 

FOR R E N T 

Išnuomojamas 5 kamb. bt. 
Gali gvventi draugai; $100 j 

mėn. vienam asmeniui. 
Mažiausiai tun būti 5 asmenys. 

Tel. 773-171-0811 

Nuo Ked zie Ave. į vakarus 
išnuomojamas 2 mieg. šviesus, 

gražus butas naujesniame 
name su visais patogumais. 
Yra automobiliui pastatyti 

vieta Tel. 708-656-6599. 

TEN 
CITIES 
TWO 
CONTINENTS 

ONE 
AIRLINE | THE POLISH AIRLINE 

Only LOT take you to so many 
destinations in Eastern Europa 
so easily. 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 
Riga. Tallinn. Moscow, St.Petersburg, 
Kiev Lvov. Minsk and Vilnius. 
So take advantage of LOT's low fares, 
and fly to Eastern Europe in the 
luxuryof a new fleet of Boeing 
767s and ATRs 

Call your travcl agent or 
1-800-223-0593 or visit 

http: / /www.lot .com 

http://www.lot.com


LF PREMIJA VADOVĖLIUI 
LIETUVOJE 

Jau prabėgo septyneri me
tai nuo nepriklausomybės at
statymo Lietuvoje. Daug per 
šį laikotarpį krašte pasikeitė 
— daug kas bandoma gerinti, 
taisyti, bet per penkiasdešimt 
metų įsitvirtinę sovietinės sis
temos padariniai neišnyksta 
taip greit iš lietuviškos pa
dangės. Tą patį būtų galima 
pasakyti ir apie lietuvišką mo
kyklą, palengva bandančią su
sigrąžinti tautiškai ugdymo 
charakterį, koks buvo prieš 
karą Lietuvoje. 

Sėkmingas tautinės savi
monės ugdymas priklauso nuo 
tinkamai parengtos mokyklos 
aplinkos, tautiniai įsisąmo
ninusių ir savo darbui pa
sišventusių mokytojų. Tauti
niam subrendimui taip pat 
daug pasitarnauja gerai pa
ruošti vadovėliai bei jiems pri
taikytos mokslo priemonės, 
kurias naudodamas, mokyto
jas palengvina mokiniui įsi
savinti pateiktas žinias ir 
plėtoti savo akiratį. 

Po nepriklausomybės atsta
tymo Lietuvoje pirmiausia 
kaip tik ir buvo pajustas visa
pusiškas t rūkumas sovietinio 
balasto atsikračiusių va
dovėlių, ypač lituanistikos bei 
su ja surištose srityse: Lietu
vos istorijos, geografijos ir 
kitų disciplinų. 

Prieš keletą metų Lietuvių 
fondo vadovų tarpe kilo tin
kamų šiandieninei Lietuvos 
mokyklai vadovėlių klausimas 
ir buvo pasiūlyta skelbti nau
jai paruoštų, atitinkančių atsi
kuriančios Lietuvos mokyklos 
dvasią ir poreikius, vadovėlių 
premijavimą. Lietuvių fondo 
tarybos nutar ta skirti tris 
dviejų tūkstančių dolerių pre
mijas už profesionaliai pa
ruoštus vadovėlius ir kitas su 

jais susijusias mokslo prie
mones. Šiuo tikslu buvo susi
siekta su Lietuvos Respubli
kos Švietimo ir mokslo minis
terija ir pasiūlytos Lietuvių 
fondo vadovybės aptartos va
dovėlių premijavimo taisyklės. 

Pereitais metais Lietuvos 
Švietimo ministerija atsiuntė 
ir pasiūlė premijavimui tris 
vadovėlių rankraščius, ku
riuos LF valdyba perdavė JAV 
LB Švietimo tarybos pirmi
ninkės Reginos Kučienės su
darytai komisijai peržiūrėti ir 
apsvarstyti. J komisiją įėjo: Al
dona Rauchienė, Alicija Bra-
zaitienė, Vida Brazaitytė, Re
gina Kučienė ir Juozas 
Končius. Iš pateiktų rank
raščių komisija premijavimui 
pasiūlė Elenos Marcelionienės 
ir Vidos Plentaitės paruoštą 4-
ai klasei lietuvių kalbos va
dovėlį „Šaltinis". Komisijos 
nuomone, vadovėlis tinka ne 
tik Lietuvos moksleiviams, bet 
ir jį būtų galima naudoti ir čia 
dirbant su lituanistinių mo
kyklų mokiniais; ypač naudin
ga ir gerai paruošta yra 
medžiaga mokytojams. 

Vadovėlių premijavimo ko
misijos pirmininkė Regina 
Kučienė rekomendaciniame 
laiške Lietuvių fondui pa
brėžė: „Vadovėlio sudėtis pui

ki — mokinys mokosi kartu 
kalbėti, skaityti ir rašyti. 
Komisijai patiko, kad lietuvių 
kalbos svarba pažymima 
įvairiais būdais: kalbos istori
ja, žodžių sudarymu ir jų paly
ginimais. Džiaugiamės, kad 
įtraukta išeivijos rašytojų 
kūryba". 

Lietuvių fondo valdyba ko
misijos nutarimui pritarė ir 
vienbalsiai vasario 24 dienos 
posėdyje nutarė 2,000 dolerių 
premijuoti E. Marcelionienės 
ir V. Plentaitės gimtosios kal
bos vadovėlį. Pranešdamas 
apie premijos paskyrimą, LF 
vykdomasis vicepirmininkas 
Stasys Baras nusiuntė minis
trui Z. Zinkevičiui laišką, ku
riame sako: „Lietuvių fondo 
vadovybė sveikina autores, 
atlikusias tokį didelį darbą, 
šviečiant Lietuvos jaunimą. 
Linkime autorėms nepailsti ir 
toliau tęsti vadovėlių ruošą 
aukštesnėms klasėms". 

Atsakydamas Stasiui Barui 
apie premijos paskyrimą, 
Švietimo ir mokslo ministras 
Z. Zinkevičius rašo: „Nuošir
džiai dėkojame už Lietuvių 
fondo suteiktą paramą va
dovėlio 'Šaltinis' autorėms 
Elenai Marcelionienei ir Vidai 
Plentaitei. Jūsų atsiųstus če
kius joms įteikėme kartu su 
Jūsų sveikinimais ir linkė
jimais". Toliau ministras 
pažymi, kad premijuoto va
dovėlio autorių pagerbimas 
vyko ministerijos iškilmin
game Vasario 16-osios — Lie
tuvos valstybės nepriklausomy
bės minėjime. 

Lietuvių fondo vadovai, 
jausdami trūkumą atsista-
tančioje Lietuvos mokykloje 
tinkamai paruoštų vadovėlių 
bei norėdami paskatinti auto
rius naujų vadovėlių rašymui 
ir ateityje numato tęsti profe
sionaliai parengtų vadovėlių 
premijavimą. Kiek tokie atei
ties planai galės būti įgy
vendinti, priklausys nuo Lie
tuvių fondo įplaukų ir kiek va
dovėlių premijavimui paskirs 
LF Pelno skirstymo komisija. 
Lietuvių fondas skatins auto
rius piniginėmis premijomis, 
kad jie ir toliau imtųsi inicia
tyvos, atsidėtų kūrybiniam 
darbui ir pagreitintų tautiškai 
atgimusios lietuviškos mokyk
los išsivystymą. 

J u o z a s K o n č i u s 

• Didžiausią teritoriją Lie
tuva užėmė valdant Vytautui 
Didžiajam. Jo pastangomis Lie
tuvos Didžioji Kunigaikštystė 
atgavo Žemaitiją, Smolensko že
mes, o prie Juodosios jūros 
Lietuva užėmė didelius stepių 
plotus tarp Dniestro ir Dniepro 
upių. Maždaug nuo 1410 m. iki 
1430 m. Lietuvos teritorija 
išsiplėtė iki 930 ar truputį 
daugiau 1,000 kv. km. Joje tuo 
metu buvo apie 2,480,000 
gyventojų. 

• Seniausieji Lietuvos ku
nigaikščių herbai - XIV a. 
pabaigos — Gedimino stulpai 
(Stiebų vartai) ir Dvigubas kry
žius (Jogailos kryžius). 
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Tarp mūsų kalbant 
TAI SKANUMYNAI 

Povilas Kilius, Lietuvių fondo valdybos pirmininkas, kalba, pneš įteikdamas paramą lituanistinėms mokykloms 
Vasario 16 minėjime Lemonte. Stovi iš kairės: JAV LB Švietimo tarybos pirm Regina Kučienė ir Maironio lit. 
mokyklos direktorė Eglė Novak. 

Nuotr. Vytauto J a s i n e v i č i a u s 
degtinė, o kai kur net vynas ir 
alus. Bulvės naudojamos sal
dainių bei įvairių skanumynų 
gamybai. 

Negalima sakyti, kad lietu
viai nemėgsta bulvių. Ne! 
Turbūt nebus suklysta pasa
kius, kad bene kugelis yra lie
tuvių mėgstamiausias iš bul
vių pagamintas patiekalas. 
Tik vargu ar kugelį galima lai
kyti lietuvišku patiekalu. Lie
tuviai labai mėgsta bulves, ir 
bulvės tapo tarsi lietuvių 
antrąja duona. Lietuvoje bul
vės valgomos kone kasdien. 

Ach, tos bulvės! Va, aną 
dieną, vartydamas vieną Či
kagos dienraštį, mirties pra
nešimų skyriuje pastebėjau 
lietuvišką pavardę. Jame buvo 
velionės vardas ir pavardė ir 
išvardinti visi artimieji. Pali
kuonys sumanė pridurti, kad 
velionė buvo labai gera kuge
lio gamintoja. 

Pokario metais Vokietijoje 
teko kurį laiką gyventi ne ka
reivinėse, bet privačiuose na
muose. Tais laikais mitybos 
problema buvo labai aktuali. 
Mes kepdavome blynus, pa-
trindami keptuvę riebaluose 
pamirkytu svogūnu. Toks ke
pimo būdas buvo stačiai nepa
mainoma priemonė, kepant 
miltinius blynus. Tačiau, pa
menu, bulviniai blynai imdavo 
ir prisvildavo. Su draugu val
gydami tuos prisvilusius bul
vinius blynus, dainuodavome: 
„Blynai, bulviniai blynai, tai 
skanumynai visų lietuvių"... 

P e t r a s Pe t ra i t i s 

Švietimo ir mokslo ministerijoje s m vas;ino :4 d . minint Y.ilst\1>fs 
atkūrimo difna. :š k.iirrs Elena Marcelionifnr. .J<>i:int,i Bnlf.ninu-in- ir 
Vida PK-ntaite 

Neapsiriksime pasakę, kad 
bulvės yra labai mėgstama ir 
bene daugiausia valgoma dar
žovė. Bulvėse gausu naudingų 
mineralinių medžiagų ir viso
kiausių vitaminų. Bulvės, ga
liu sakyti, valgomos visose pa
saulio šalyse. 

Prieš keletą tūkstančių me
tų, legendarinių inkų pro
tėviai užtiko bulves Andų kal
nuose, dabart inės Peru val
stybės ribose. Sakoma, kad 
bulvės, nuo seno veisėsi Andų 
kalnusoe. Yra daugybė bulvių 
rūšių. Vienos jų apvalios, o ki
tos pailgos. Vienos baltos spal
vos, o kitos rausvos, žalios, ru
dos ir net juodos. Inkai tikėjo, 
jog bulvės yra dievų dovana. 
Ir kas anuo metu galėjo pagal
voti, kad ilgainiui bulvės taps 
dovana visam pasauliui. 

Nėra tiksliai nustatyta ta
čiau manoma, kad europiečiai 
pirmą kartą bulves išvydo XVI 
amžiaus viduryje. Šiuo atveju 
nuopelnas lyg ir priklauso is
pano Francisco Pizarro vado
vaujamiems užkariautojams, 
kurie tuo metu tyrinėjo dabar
tinio Ekvadoro sostinės Quito 
apylinkes. Sakoma, kad ispa
nai iš pradžių nelabai do
mėjosi bulvėmis. Jiems dau
giau rūpėjo auksas ir sida
bras. Bet tenykščiams gyven
tojams būvės buvo kasdieninis 
maistas. Indėnai ne tik maiti
nosi bulvėmis, bet jas net nau
dojo religinėse apeigose. 

Kokiu būdu bulvės pateko į 
Europą? Yra kelios teorijos, 
nemažai spėliojimų. Sakoma, 
inors ir nėra tikslesnių įro
dymų), kad ispanai 1539 m. 
Sevilijos apylinkėse pradėjo 
bulvių kultyvavimą. Taipgi 
yra išsilikusių žinių apie 1586 
m. anglo Sir Frances Drake 
vadovaujamų jūreivių atga
bentas bulves į Britų salas. 
Teigiama, kad bulvės iš Ispa
nijos pateko į Italiją, o vėliau į 
Prancūziją, Šveicariją, Vokie
tiją ir t.t. Iš pradžių euro
piečiai nelabai vertino bulves.. 
Būta ir tokių, kurie bulves 
laikė „velnio išmislu"\ Pavyz
džiui, Škotijos presbiterionai 
tiesiog niekino bulves ir j u 
vartotojus. J ie rėmėsi Biblija. 
kurioje, kaip žinia, nėra jokios 
užuominos apie bulves. Ne
trūko ir prietaringų gąsdini
mų. Girdi, valgant bulves gali
ma susirgti raupais, lytinėmis 
ligomis ir pan. BUM' ir kitaip 
galvojančiu. kurie liaupsinu 
bukių gerąsias savybes. 

Prūsijos karalius Fndnk.i.-
YVilIidmas 1 ir Pram užuos 
karalius Liudvikas XVI liii\«i 
bulvių mėgėjai ir propaguoto
jai. Prūsijos valdovą.*-. įsiti
kinės kad bulvės įjal; ĮŠ^CIIH 'i 
kraštą nuo hado šni'-kius 

ėmėsi neeilinių priemonių. Jis 
1720 m. išleido įstatymą, ku
riame buvo grasinama ūkinin
kams nukapoti ausis ir nosis, 
jeigu jie atsisakytų bulvių au
ginimo. J is . propaguodamas 
bulvių maistingumą, sėdėda
mas prie stalo karališkų rūmų 
balkone, gardžiuodavosi bul
vių patiekalais. 

Prancūzijos karaiius stvė
rėsi rafinuotesnių priemonių . 
Jo įsakymu, karališkose že
mėse pasodintas bulves saugo
davo ginkluoti sargybiniai. To
kiu būdu norėta pabrėžti bul
vių vertę ir sužadinti ūki
ninkams norą, pasitraukus 
sargybiniams, pasikasti užde
rėjusių bulvių. Sakoma, kad 
Prancūzijos karalius bulvių 
žiedais puošdavo rūmų salo
nus. 

Ypatingo įvertinimo bulvės 
susilaukė Airijoje. 1740 m. 
bulves išgelbėjo Airijos gyven
tojus nuo bado. Tačiau 1845 
m. ir vėliau, bulvėms neuž-
derejus, susilaukta tragiškų 
pasekmių. Airijoje ir dabar 
bulvės yra mėgstamiausias 
maistas. Airiai sako: valgyda
mas vieną bulvę lupk antrą, 
trečią laikyk sugniaužęs ran
koje ir žvalgykis ketvirtos. 

Daugelio patiekalų pagrindą 
arba tam tikrą dalį sudaro 
bulvės. Iš bulvių gaminama 

A.tA. 
IGNUI ANUZIUI 

mirus, klasės draugei DANUTEI ANUŽIENEI su 
šeima reiškiame gilią užuojautą. 

Aldona Mažeikienė 
Laima Luneckienė 

A-tA. 
EMILIJAI KUTKIENEI 

užbaigus žemišką kelionę, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą vyrui VYTAUTUI, buvusiam ilgamečiui 
Lietuvių Fondo tarybos nariui, dukrai BIRUTEI, 
sūnums VYTAUTUI ir MINDAUGUI ir visiems ar
timiesiems. 

Lietuvių Fondo Taryba ir Valdyba 

A-tA. 
TERESEI RIBINSKIENEI 

KAVALIAUSKIENEI 
mirus , jos vyrui JURGIUI RIBINSKUI. s ū n u m s JO
NUI ir ARVYDUI KAVALIAUSKAMS su šeimomis, 
sesute i KUNIGUNDAI ir KEISTUClUI KODA-
ČIAMS ir kit iems giminėms bei ar t imiesiems 
re i šk iame giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

E. ir L. Andrijauskai 
J. Antanaitienė 
V. ir I. Jokšai 
O. Juodikienė 
J. Gruzdąs 
L. Karpavičienė 
E. ir K. Karveliai 
J. Kaunaitė 
A. Kerberienė 
O. ir J. Kučinskai 
D. Liaugminienė . ••:•• 
M. ir K. Linkai 
V. Norvaišienė 
S. ir K. Radvilai 
S. ir B. Sakalai 
E. Sakevičienė 
0. ir B. Sergaučiai 
G. Stapulionienė 
1. ir A. Simkai 
O. ir J. Vaičekoniai 

Miami Beach, Florida 

Lictuvuje populiarus yra ..Dainų daineles" konkursas vaikams, kur jie 
varžosi, pasidalydami su muzikiniai-; gabumais. Čia du penkiamečiai dai
nuoja 199:! m konkurse 

1997m. vasario mėn. atminimui už mirusius 
"LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI" aukojo: 

a.a. Antonia Janys atm.: Loretta JL Kasparas - $100.00; 
a.a. Aldona Janulis atm.: Janet Look, Joyce Krueger - $25.00; 
a.a. Emos Garliauskienės atm.: Alfonsas Rimbą, Vytautas 
Kutkus, 
Irena Alantienė - $80.00; 
a.a. Rūtos Graužinienės atm.: Lori M. Anderson, A ir V. Vala
vičius, Exhibitgroup/Giltspur, Ine , Leonas ir Nijole Maska-
hūnas , Tburston ir Karen Roberts, Liudas K Slėnys Kęstutis ir 
Dalia Ječius, Juozas Graužinis, Pranas irGintra Naris, Adolfas ir 
Sofija Jehonis, Aldona Stropus, Valentinas ir Ona Račiūnas, Vy
tenis ir Sofija Statkus, Vvtautas Graužinis, Linda Svvift -
$605.00; 
a.a. Marijos Končienės atm.: (papildomai): Antanas ir Dalia 
Bartkai, Liudas ir Dalė Slėniai. Edas ir Regina Modestai, Maggie 
Gydienė, Jadvyga Penčvliene, Olga Numgaudiene, Giedre Me-
reckiene, Alma Framarek, Romas ir Jura Slivinskai. Sylvia Rad
viliene, dr Žibute Zaparackas, Cbarles ir Vida Murray, Kathryn 
H Hovve, dr. Stasys ir Dalia Strasius - $500.00 Iš v s o - $560.00; 
a.a. Eugenijaus Lirtkaderio atm.: Travel Trade Development f 
Susan Smitb, Aleksas Smilga, Kristupas ir Irena Daugirdas, Je-
rome ir Rūta Gaižutis, Zigmas ir Jadvyga Kuprenai, Martynas ir 
Dalia Trakis, A ir V. Valavičius, Vincas ir Dalia Ba/.is, Stasys ir 
Ona Budeius, Mari|a Rtxfkuvienė, Danguole llginytė, Emilija 
Valantiniene, Petras ir Ilona Dapkai. Adolfas ir Sofi|a Jehoniai, 
Leonardas ir Emilija Kutkus, Edvardas Lapas, 3 kt asm -
$535.00; 
a.a. Povilo Žumbakio atm.: Antoinette Viržintas - $25.00; 
a.a. Irene Foty atm.: Antoinette Viržintas - $25.00; 
a.a. Emilijos Trimakienės atm.: Zu/ana Juškevičiene - $20.00; 
a.a. Mildos Povilaitienės atm. (papildomai! $150.00 
Iš viso - $2,645 00 

Užjaučiame mirusiuiu artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams. „Lietuvos Vaiku viltis" padeda negaluojantiems, 
tačiau turintiems viltį ir galintiems pasveikti Lietuvos vai
kučiams 
„Lietuvos Vaikų viltis", 2711 W. 71st Street, Chicago, II. 60629. 
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L a b a i s v a r b u visų lietu- Didžios ios savai tės tri-
viškų organizacijų atstovams! d i e n i o pamaldos Švč. M. 
Š.m. balandžio 5 d. Čikagoje Marijos Gimimo parapijoje 
lankysis Lietuvos Respublikos bus tokia tvarka: Didįjį ketvir-
Seimo pirmininkas prof. Vy
t a u t a s L a n d s b e r g i s , ta pro
ga ruošiamas j a m priėjimas, 
su juo pabendravimas jauni
mo centre šeštadienio vakare. 
Kadangi prof. Landsbergis 
Čikagoje bus t ik vieną dieną, 
kviečiami visų organizacijų at
stovai atvykti į „Seklyčią" pir
madienį, kovo 31 d., 6 vai. 
vak., pasikalbėti, pasitarti dėl 
priėmimo. Atskiri kvietimai 
nebus siunčiami, todėl visi 
prašomi atkreipti dėmesį į šį 
pranešimą. 

T r a d i c i n i s „ D r a u g o " kon
c e r t a s šį kartą bus „netra
dicinis", nes jo programą at
liks svečiai iš Clevelando, Die
vo Motinos parapijos choras, 
vertai gavęs vardą „Exultate!" 
J a m vadovauja žinoma jauna 
muzikė Rita Čyvaitė Kliorie-
nė. Tai pirmas šio choro pasi
rodymas Čikagoje, nors jo gar
sas jau seniai mus pripildo pa
vydu. Koncertas vyks gegužės 
3 d„ šeštadienį, 6 vai. vak., 
Jaunimo centre. Bilietai gau
nami „Draugo" administraci
joje ir „Seklyčioje". Įsigykite iš 
anksto. 

tadienį, kovo 27 d., 9 vai. r. 
Mišios anglų kalba; 6:30 vai. 
vak.. Mišios lietuviškai, proce
sija ir Švč. Sakramento gar
binimas (iki 10 vai. vak.); 
Didįjį penktadienį 3 vai. p.p. 
Kristaus Kančios pamaldos 
anglų kalba, Kryžiaus pagar
binimas ir Komunija; 6:30 vai. 
vak. Kristaus Kančia lietu
viškai, taip pat Kryžiaus pa
garbinimas ir Komunija; Di
dįjį šeštadienį, kovo 30 d., 1 
vai. p.p. velykinių valgių pa
laiminimas, 6:30 vai. ugnies ir 
vandens palaiminimas ir Ve
lykų vigilijos Mišios. Išpažin
čių bus klausoma prieš visas 
tridienio pamaldas ir Didįjį 
šeštadienį nuo 9 iki 9:30 vai. 
r., nuo 3 iki 4:30 vai. p.p. 

Didįjį penk tad ien į , kovo 
28 d., „Draugo" redakci ja , 
a d m i n i s t r a c i j a ir spaustu
vė n e d i r b s . Velykinis „Drau
go numeris" su šeštadieniniu 
priedu bus išleistas Didįjį ket
virtadienį, kovo 27 d. Po Ve
lykų „Draugo" įstaiga bus 
atidaryta pirmadienį, kovo 31 
d. 

IŠ ARTI IRtOUl 

LANKĖSI NEW YORKE 

Ona ir Jonas Keraminai, il
gamečiai „Draugo" skaitytojai 
ir rėmėjai, gyv. Rockford, IL, 
savaitę praleido New Yorke, 
kur rūpinosi savo bičiulio Juo
zo Belicko laidotuvėmis. Jis 
mirė š.m. vasario 25 d. Wood-
havene ir Keraminams buvo 
pranešta apie velionio pasky
rimą pasirūpinti testamento 
tvarkymu. (Šie veiklieji mūsų 
tautiečiai ilgą laiką yra gyve
nę New Yorke). Ta pačia pro
ga Keraminai aplankė savo 
pažįstamus ir draugus. Reikia 
pažymėti, kad jie yra dažni 
svečiai ir Čikagos lietuviš
kuose renginiuose. 

E d . Š . 

Skelbimai 

VALDAS ADAMKUS 
KALBĖS SPRINGFIELDE 

Kas trys mėnesiai WACCI 
(World Affairs Council of Cen
tral Illinois) ruošia paskaitas 
apie pasaulinius įvykius, pa
kviečiant aukštų kvalifikacijų 
asmenis kalbėti tomis temo
mis. Š.m. kovo 27 d. pakvies
tas kalbėti Valdas Adamkus. 
Jo tema — oro tarša: kaip nuo 
tos problemos dar galima 
išgelbėti Rytų Europą. Tiki
masi, kad V. Adamkus savo 
kalboje užsimins ir Rytų Euro
pos politikos vingius bei 
rūpesčius. 

P a u l i u s F . Endze l i s 
x T R A N S P A K 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) 

% VELYKOS ČIA PAT. Ne 
delskit užsakayti maisto Ve
lykų stalui iš Talman Deli. 
Skambinkite 773-434-9766 
arba užeikite. 2624 W. 69 
gatvė. Tegu l T a l m a n Jums 
paruošia įvairių rūšių silkių, 
sumaišo įvairias mišraines; 
prikemša lydekas, šviežias 
dešras, vištos kojytes; iškepa 
kumpius, anties ir kalakuto. 
Turime įvairių vyniotinių. Sal
dumynai: tortai, ežiukai, ąso
čiai; net ir beržo šakos pa
griaužti. Talman Deli jūsų pa
galba Velykoms! 

(sk) 

x L i e t u v o s Š a u l i u są
j u n g o s t r e m t y j e DLK Kęs
t u č i o k u o p a , Kenosha WI at
siuntė $50 Lietuvos našlaičių 
paramai. Geriesiems šau
liams dėkojame' „Lie tuvos 
Naš l a i č iu g l o b o s " komi te 
t a s , 2711 Wes t 71 St., Chica-
go, IL 60629. 

<sk) 

x Galiu padė t i legaliai gau
ti „SOC. SECURITY" kortele, 
vairavimo leidimą (dr iver 's 
l icense) ir vizų pratesimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
M36S Pulaski Rd Chicago. IL 60629 

(1 /2 b! i ?iaurę nuo Balzcko muzrejau-0 
Tel.: 775-582-4500 

14325 S Bell Rd 1/vkport. 11.60441 
Tel 70&-301-4X*6 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilines ir kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago. U 60*29 

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

SVštad J v r iki 1 vai p p 

ADVOKATAS 
V vtonis l ietuvninkas 

4536VV 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai eatvčs nuo ..Draugo' 
Tel.: 773-284-0100 

Valand'1* pagal >u*itanma. 

x Vasar io 26 d. paskuti
niame JDraugo" puslapyje, ži
nutėje apie aukas „Saulutei", 
Daytona, FL skyriui buvo pad
aryta klaida. Už $20 auką 
dėkoja Graž ina i Mačiui-
k i e n e i , ne Mačiulienei. Atsi
prašome. 

x „ S a u l u t ė " Daytona, F L 
s k y r i u s dėkoja už aukas 
padėti Lietuvos našlaičiams: 
Sofijai Kazlauskienei $50; 
Ant. Sprindžiui $25; Onai 
Žolynienei $20; Ant. Kal
vaičiui $20; Irenai Kapčienei 
$10; Izob. Ramanauskienei 
$10; Vikt. Karaitienei $10; 
Ritai Bagdonienei $10, Mari
jos Laisvėnienės atm.: Amalija 
Jagutienė $25; Gražina Ma-
čiuikienė $20; Birutė Ko-
žicienė $15; Marijos Norei-
kienės atm.: Aldona Masiu-
lienė $20. 

(sk) 
x „ S a u l u t ė " Lietuvos vaikų 

globos būrelis, Daytona, FL 
skyrius dėkoja už aukas: dr. 
Alf. Kisieliui $200; dr. Aid. 
Rugienei $50; dr. Birutei 
Preikštienei už siuntinį pa
gelbėti šeimai iš Karaliau
čiaus, Kaune; Vandai Bagdo
nienei $20; Juozui Baltrui $5; 
Mildai Sandargienei už batų 
siuntą ir Vilijai Rastonytei-
Patch iš Orlando, FL už vai
kiškų rūbelių ir žaislų atve
žimą. Ačiū visiems! 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

Mažiaus ias krateris lietu
višku pavadinimu — Alytus 
— yra Marso planetoje. Jo 
skersmuo apie 20 km. Šį 
vardą 1979 metais krateriui 
suteikė Tarptautinė astro
nautų sąjunga". Pinigai, siun
t i n i a i i r komerc inės siun
tos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai TRANSPAK, 4545 W. 
63 St . , Chicago IL 60629, 
te l . 773-838-1050. ( s k ) 

x Pavasar is . . . dainos apie 
meile, jūrą, ilgesį. Visa tai 
išgirsite ba landž io 6 d. Nelės 
ir Arvydo Paltinu ir Eugeni
jaus Ivanausko koncerte. 
Skubėkite' Bilietai tirpsta, 
kaip pavasario sniegas. Juos 
galite įsigyti L. N'arbučio 
..Lion Frame'" galerijoje, 3125 
W. 71 St. Tel. 773-778-6322. 

(sk) 

IĮ** ŽVAIGŽDUTE 
^^^^» ^ ^ J J *» Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Piačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Piace, Chicago, IL 60629 

ŽYDĖS „PAVASARIO 
ŽIEDAI" 

LKD Birutės draugija, Los 
Angeles, CA, minėdama savo 
40 metų veiklos sukaktį, ba
landžio 13 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje rengia „Pava
sario žiedų" pietus. Programą 
atliks sol. Janina Čeka-
nauskienė ir pianistė muz. 
Raimonda Apeikytė. Rengėjos 
žada visiems malonią atgaivą, 
o atsilankiusieji tuo pačiu pa
rems labdaros darbus Lietu
voje, Sibire, Suvalkų trikam
pyje ir kitur. 

PUTOJO LIETUVOS ALUS 

Kovo 2 d. Miami, FL, 
„Cheers One World Beer Fes-
tival" alaus parodoje, kuri 
rengta „Cheers" žurnalo, daly
vavo alaus gamintojai iš visos 
Amerikos. Trijų dienų festiva
lyje buvo eksponuojama per 
150 alaus rūšių. Stavvski Dis-
tributing Co. firma, kuri im
portuoja alų „Utenos gėri
mai", parodoje „Premium 
kategorijoje laimėjo bronzos 
medalį su Utenos „Premium 
alumi. Teisėjai buvo didžiųjų 
viešbučių, restoranų savinin 
kai ir alaus gamintojai. „Ute 
nos gėrimai" su savo gami
niais buvo vieninteliai lai
mėtojai iš Vidurio-Rytų Euro
pos alaus gamintojų. 

BIRUTTETĖS KVIEČIA 

L. D. Kunigaikštienės Bi
rutės dr-jos Los Angeles skyr. 
keturiasdešimties metų veik
los paminėjimas vyks 1997 m. 
balandžio 13 d., 12:30 vai. po 
pietų šv. Kazimiero parapijos 
salėje. 

Pirutietės maloniai kviečia 
visus dalyvauti ir kartu pra
leisti gražią „Pavasario žiedų" 
popietę. Programą atliks: sol. 
Janina Čekanauskienė ir pia
nistė muz. Raimonda Apei
kytė. 

Informacijai: kreiptis į val-
dvbos pirmininkę Alfonsą Pa-
žiūrienę. 1248 Henthemevv 
Dr.. Oak Park. CA 91301. Tel. 
818/889-9690 

SNIEGUOLĖLĖS 

Snauski, pumpurėli, 
Augti neskubėk. 
Pučia žvarbūs vėjai 
Žemėj — pailsėk... 
Supkis ant stiebelio 
Lyg mamos glėby. 
Dar bitutės miega, 
Vasara toli. 
Snaigių neišdžiūvę 
Pėdsakai šalti, 
Baltas pumpurėli, 
Kurgi tu skubi? 
Snieguolėlė stiepias, 
Skleidžias neklusni, 
Skamba jos varpeliai 
Saulėtam slėny. 

Danu tė Lipčiūtė-Augiene 

DIDŽIOJI SAVAITĖ 

Didžioji savaitė prasideda 
Verbų sekmadieniu ir baigiasi 
Velykomis. Ši savaitė vaizduo
ja Kristaus paskutines dienas 
žemėje. Lietuvoje žmonės tą 
savaite mažai dirbdavo, dažnai 
lankydavo bažnyčias ir daugiau 
melsdavosi. Šios savaitės baž
nytinės apeigos yra skirtingos 
nuo kitų metų savaičių. Visi 
krikščionys turėtų daugiau lai 
ko skirti mąstymui apie Kris
taus meilės misiją savo kūriniui 
žmogui. 

Jaunas poetas Joyce Kilmer, 
I pasaulinio karo metu žuvęs 
būdamas tik 26 m. amžiaus, vie
nu metu rašė savo pažįstamam 
kunigui: 

— Melskite, kad aš galėčiau 
daugiau Dievą mylėti ir kaskart 
labiau Jį pajusčiau. 

To siekdamas jis net fronte, 
kai t ik nebuvo apkasuose, kas
dieną eidavo prie šv. Komunijos. 
Kiekvieno iš mūsų pareiga siek
ti, kad Dievą daugiau pajustu
me ir mylėtume. 

Kai kar tą Gustavas Dorė 
piešė Jėzaus veidą, į jo studiją 
įėjo moteris. Ji stebėjo paveiks
lą. Jos susidomėjusi, pasitenki
nimu švytintį veidą stebėjo dai
lininkas. Staiga ji atsigrįžo ir 
tarė: 

— Dailininke, šitokio Kris
taus veido negalima nupiešti, 
jeigu Jo nemylėtumei... 

— Taip, aš Jį mylių, — atsilie
pė dailininkas, — ir kai aš Jį dar 
labiau mylėsiu, aš dar geriau Jį 
nupiešiu. Pasekime jų pavyz
džiais! 
Pagal Kun. J . Prunskio mintis 

R e d a k t o r i u s 

KITI A P I E MUS 

Čekai ir lietuviai nėra art imi 
kaimynai, norėdami vieni ki tus 
aplankyti, turi keliauti per sve
timus kraštus. Tačiau taip j au 
likimas susiklostė, kad šių 
tautų žmonėms įvairiose istori
jos kryžkelėse dažnai yra tekę 
susitikti ir išsiskirti. Čekai 
prisimena Lietuvą ir Vytautą. 
Mes, minėdami Žalgirio mūšį, 
negalime pamiršti čekų tautos 
didvyrio Jano Žiškos būrių. 
Sena draugystė ir kalbotyroje. 
Čekai vieni pirmųjų gražiai 
įvertino mūsų liaudies dainas, 
patį pirmąjį Liudviko Rėzos lie
tuviškų dainų rinkinį išsivertė 
į čekų kalbą. Su Čekoslovakija 
glaudžiai susijusi A. Šleicherio 
mokslinė veikla — iš Prahos j is 
keliavo į Lietuvą. Prahoje buvo 
išleista jo „Lietuvių k. gra
matika". Gana anksti ir patys 
čekai pradėjo domėtis lietuvių 
kalba, keliauti į Lietuvą tyri
nėti lietuvių kalbos tarmių, 
skelbti lituanistines studijas 
savo ir kitu šalių spaudoje Kitą 
kartą susipažinsime su žymiais 
čeky kalbininkais, kurie pamilo 
lietuvių kalbą ir ją garsino savo 
šalyje ir kitur 

«§& 

ga, parama, pasaga, pašalpa, 
pabaiga, paskaita, paskata , Sa 
hara, vasara. Gali būt i ir kiti 
žodžiai. 

GALVOSŪKIS N R . 116 

Žemiau yra parašytas sudė
ties veiksmas, t ik vietoje skait
menų — įrašytos raidės. Kiek
viena ta pati raidė reiškia tą 
patį skaitmenį, skir t inga raidė, 
reiškia skirtingą skaitmenį. At
likite šį sudėties veiksmą skait
menimis: 

DEG 

H H J E 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R . 117 

Esu daiktas virimui reikalin
giausias. Jei vieną raidę nuo 
manęs nubrauksite, gersiu jūsų 
kraują negailestingai. K a s aš? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R . 118 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Velykų belaukiant... 

MIRUSIOS KALBOS 

(Tęsinys) 
Yra atvejų, kada kalba mirš

ta, bet jos vietoje, lyg nudžiū
vusio medžio atžalos, išdygsta 
kitos kalbos. Visi esate girdėję 
apie lotynų kalbą. Šia kalba 
kaip gimtąja jau niekas nekal
ba: ji mirė prieš pusantro tūks
tančio metų. Tačiau italų, pran
cūzų, ispanų, portugalų, rumu
nų, moldavų kalbos yra tikros 
lotynų kalbos atžalos. Mat 476 
metais, kai žlugo Romos imperi
ja, lotynų kalba iš karto ne
išnyko. Paprasti žmonės — įvai
riausių šios didžiulės imperijos 
kraštų gyventojai — ir toliau 
kalbėjo lotyniškai. Bet jie, su 
tolimesniais savo kaimynais 
ryšių nepalaikydami, patekę į 
skirtingas istorines sąlygas, pa
tys nejusdami pamažu savo kal
bą keitė, ir, praslinkus po im
perijos žlugimo keliems šimtme
čiams, senosios imperijos griu
vėsiuose atsirado naujos kalbos. 
Mokslininkai, lyg ir pagerb
dami Romos valstybę, šias kal
bas dabar vadina romanų kalbo
mis. Romanų kalbos nuo seno
sios lotynų kalbos yra tiek 
nutolusios, kad pavyzdžiui, 
Rumunijos gyventojas su seno
vės Romos piliečiu jau jokiu 
būdų nesusikalbėtų. Bet tai dar 
ne viskas, kas liko mums iš se
niai mirusios kalbos. Šia kalba 
yra sukūrę nemirtingų kūrinių 
žymieji romėnų poetai Horaci
jus, Ovidijus, Vergilijus. Su šios 
kalbos liekanomis mes susidu
riame ir daugelyje mokslo šakų 
Gydytojai lotyniškai rašo recep
tus, lotyniškai vadina įvairias 
ligas, žmogaus kūno dalis. Gam 
tininkai vartoja lotyniškus au
galų pavadinimus Paukščiai, 
žuvys, smulkiausi vabzdžiai 
mokslo pasaulyje taip pat vadi
nami lotyniškais vardais. Vos 
ne kasdien mūsų vartojami žo
džiai civilizacija, daktaras . 

Piešė V. Vtfeikto 

figūra, institutas, konstitucija, 
konstrukcija, kultūra, religija, 
revoliucija ir daugybė kitų — tai 
ir lotynų kalbos palikimas. 

Algirdas Saba l i auskas 
(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIO NR. 96 
ATSAKYMAS 

Visas penkias pavyzdžių figū
ras turi vienetas, pažymėtas nr. 
n. 

GALVOSŪKIO NR. 97 
ATSAKYMAS 

Lino kambarys buvo nr. 5, nes 
duryse yra du langeliai. Jono 
kambarys buvo nr. 1, nes yra 
galinis. Kazio kambarys buvo 
nr. 2, nes jis tarp Jono ir Bro
niaus. Broniaus — nr. 3. Simui 
liko nr. 4. 

GALVOSŪKIO NR. 99 
ATSAKYMAS 

20-me amžiuje prezidentiniai 
metai, kurie turi kvadratinę 
šaknį, yra 1936. Šaknis yra 44. 
Tuos metiA apverčiame aukš
tyn kojomis. Iš 6 pasidaro 9, o 
iš 9 - 6. Gausime 1961 m. Atė
mę 44, gausime 1917 metus. To 
žmogaus dabartinis amžius bū
tų 80 metų. 

GALVOSŪKIO NR. 100 
ATSAKYMAS 

Adata, aimana. Alaska, altą 
na, apačia, Apasčia, apdanga. 
apgamą, apkalba, apraiška, ap
sauga, apvaizda, apžvalga, arba
ta, ataka, atauga, atgaila, at 
gaiva, atkarpa, atmaina, atma 
ta. atnaša, atraiža, atrama, 
atranka, atskala, atsarga, at 
raugą, atspara, atžala, Darata, 
granata, Karaša, pagalba, pa 
garba, pabaisa, padanga. Palan 
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Langeliuose yra skaičiai ū 
raidės. Jei sudėsi te raides 
kurios yra lyginiuose skaičiuo 
se, gausite vieną lietuviška 
patarlę. Parašykite tą patarlę 
(Skaičiai, kurie dalinasi iš dvie 
JU-) 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R . 119 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Šios svarstyklės yra sudarytos 
iš devynių vienodų pagaliukų. 
Kaip matote svarstyklės nėra 
išbalansuotos. Pakeiski te pen
kių pagaliukų padėtį, kad svars
tyklės būtų išbalansuotos (abi 
pusės būtų vienodame aukšty
je). 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R . 120 

1. Ar tiesa, kad pasaulio 
jaunių šachmatų varžybose 
lietuvaitė užėmė pirmąją vietą 
ir tapo pasaulio čempione? 2. 
Nuo kada Romos vyskupas yra 
vadinamas popiežiumi? 3. Kal
bant apie deimantus, ką reiškia 
žodis karatas? 4. Kaip lietuviai 
vadina varles vaikus? 5 Kada 
pirmas žinomas lietuvis atplau
kė į Ameriką? Už teisingus pla 
čiau paaiškintus atsakymus, 
skinama 10 taškų, o už trumpus 
ir apytikrius - tik 5 taškai. 
Atsiuntė kun. d r . E. Gerul is 

•MMMI 




