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Rusijos diplomatai neteis ingai 
nušviečia V. Landsbergio vizitą į 

JAV 
Vilnius, balandžio 15 d. 

(BNS) — Lietuva laiko ne
pagrįstomis Rusijos Užsienio 
reikalų ministerijos atstovo 
Genadij Tarasov abejones dėl 
Lietuvos įsipareigojimų gerbti 
Helsinkio Baigiamojo Akto su
sitarimus. 

Lietuva tvirtai laikosi visų 
savo tarptautinių įsiparei
gojimų, pažymima antradienį 
išplatintame prezidento atsto
vo spaudai Jono Rekešiaus pa
reiškime. 

Agentūra ITAR-TASS pir
madienį paskelbė Rusijos 
URM Informacijos ir spaudos 
departamento direktoriaus G. 
Tarasov raginimus reaguoti į 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio pasisakymus Va
šingtone. Pasak Rusijos diplo
mato, Lietuvos Seimo pirmi
ninkas abejojęs Rusijos suve
renumu Karaliaučiaus sričiai 
ir palyginęs šią sritį su koloni
ja. 

Pats Seimo pirmininkas to
kią informaciją antradienį pa
vadino „prasimanymu be jokio 
pagrindo" ir pabrėžė, kad Lie
tuva neturi jokių teritorinių 
pretenzijų kaimyninėms ša
lims, o visos Lietuvos sienos 

yra į tvirtintos ta rp taut inėmis 
su ta r t imis . 

Lietuvos prezidento atstovas 
taip pat pabrėžia esąs įga
liotas pareikšt i , kad Lietuva 
tvir tai laikysim 1991 m. liepą 
su Rusija pasirašytų tarpval
stybinių santykių sutar t ies 
nuos ta tų , įsipareigojimo gerb
ti viena kitos suverenitetą, te
ritorinį vientisumą ir sienų 
neliečiamumą, nes „Lietuva 
pasisako už visapusišką Lietu
vos ir Rusijos santykių vys
tymąsi , ta ip pat ir su Kara
l iaučiaus sritimi". »Mes esame 
suinteresuot i sėkmingu šios 
sr i t ies ekonominiu klestėjimu, 
įvairiapusių kaimyninių ir re
gioninių ryšių plėtojimu", pa
žymima prezidento atstovo 
spaudai pareiškime. 

Pastarosiomis savaitėmis 
Rusijos politikai jau ne pirmą 
kar tą pr imena, jog reikia lai
kytis dvišalės Lietuvos ir Ru
sijos sutar t ies , remdamiesi ne
teisinga informacija. Praėjusią 
savai tę tokią jų reakciją 
sukėlė klaidingi pranešimai 
apie ta i , kad Lietuvos Seime 
bus pr i imamas nutar imas dcl 
Čečėnijos pripažinimo. 

Konservatorių, ir krikščioniu 
demokratu v ienybė skyla 

dėl valdžios kaime 
konserva-Vilnius, balandžio 14 d. 

(BNS) — Konservatoriai nepa
tenkinti jų koalicijos bendra
darbių krikščionių demokratų 
suartėjimu su kitomis, dažnai 
net kairiosiomis, politinėmis 
jėgomis, sudarant koalicijas 
naujosiose savivaldybėse. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį konservatorių frakci
jos seniūnas Arvydas Vidžiū
nas sakė, kad „kai kurie 
krikščionių demokratų skyriai 
kaimuose pasidavė Česlovo 
Juršėno gundymams". A. 
Vidžiūnas sakė galįs suprasti 
tokius žingsnius, nes esama 
vertinimų, jog krikščionims 
demokratams savivaldybių 
rinkimuose nepasisekė dėl 
Seime sudarytos koalicijos su 
konservatoriais. 

„Tačiau tokius dalykus mos 
galime puikiausiai išsiaiškinti 
koalicijos pasitarimuose Sei
me, kurie vyksta kiekvieną sa-

Vokietijos kancleris 
žada remti Lietuvos 

ryšius su ES ir 
NATO 

Bona, balandžio 15 d. 
(DPA-BNS) — Antradienį Bo
noje susitikęs su Lietuvos Sei
mo pirmininku Vytautu Land
sbergiu, Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl gyrė besiplėto
jančius Vokietijos ir Lietuvos 
verslo ryšius ir pažadėjo pa
remti didėjančius Vilniaus 
ryšius su ES ir NATO, sako
ma Vokietijos vyriausybės pa
reiškime. 

„H. Kohl ypač pabrėžė in
tensyvų dvišalį dialogą ir tei
giamus poslinkius abiejų šalių 
prekyboje", pažymima pa
reiškime, paskelbtame po H. 
Kohl susitikimo su V. Lands
bergiu. 

Vyriausybės duomenimis, 
pernai Vokietijos eksportas į 
Lietuvą siekė 1.1 mlrd. mar
kių (636 mln. dol.J. o Lietuva 
prekių į Vokietiją importavo 
u i 739 mln. markių. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter, 
agentūrų pranešimais.' 

BNS. 1\'TERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių 

Balandžic^6 d. Vilniuje Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko kvietimu lankėsi Tarptautinio olimpinio komi
teto prezidentai. Ispanijos markizas Juan Antonio Samaranch. Tai buvo antroji po penkerių metų šio garbingo 
svečio viešnagė Lietuvoje. J.A. Samaranch susitiko su Lietuvos tautinio olimpinio komiteto nariais, sporto vi
suomene. 

R. Jurgaičio nuotr.: Juan Antonio Samaranch (kairėje! įsegamas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
I laipsnio ordinas. Lietuvos prezidentas (dešinėje) šį apdovanojimą paskyrė „už ypatingą indėlį į tarptautinį 
olimpinį judėjimą bei pastangas stiprinant Lietuvos olimpinį sąjūdį". -LR) 

Karo kapelionai prašo įteisinti 
sielovadą kariuomenėje 

Viln ius , balandžio 14 d. mas ypač reikalingas iš kaimo 
'BNS) — Lietuvos prezidentą pašauktiems tarnauti jaunuo-
Algirdą Brazauską pirmadienį liams, kurių yra daugiausia 
aplankę kariuomenes kapelio- būtinosios tarnybos daliniuo-
nai prašė paspartinti jų juridi- se. 

vaite", pažymėjo 
torių seniūnas . 

J o pavaduotojas Alfonsas 
B a r t k u s toje pat spaudos kon
ferencijoje sakė. kad yra aiški 
krypt is , kai „vos kelias vietas 
savivaldybėje laimėję krikš
čionys demokratai gauna 
mero postą", paremti kitų, 
i šskyrus konservatorių, par
tijų. Tuo tarpu ' 8-9 vietas 
laimėję konservatoriai neiš-
renka savo mero. 

„Tačiau visi 20 merų. ku
riuos tur i konservatoriai, turi 
ir tarybos daugumos paramą, 
ir tai leis mums realiai valdy
ti", teigė A. Bartkus. Ir jis, ir 
A. Vidžiūnas vylėsi, kad tokie 
nesk landumai formuojant vie
tos valdžią nepadarys įtakos 
Seimo konservatorių ir krikš
čionių demokratų „darniam 
darbui" . ..Tačiau tokie žai
d imai vis tiek ardo koalicijos 
s an ta rve ir yra nenaudingi 
a r tė jant prezidento rinki
mams" , pabrėžė A. Bar tkus . 

Vasarą įsigalios 
privalomas 
sveikatos 

draudimas 
V i l n i u s , balandžio 15 d. 

'BNS) — Nuo liepos 1 d. 
įsigalios privalomo sveikatos 
d raud imo įs tatymas, antra
dienį spaudos konferencijoje 
p ranešė sveikatos apsaugos 
min is t ras Juozas Galdikas. 

J i s teigė, kad Seimui bei vy
riausybei jau pateikti svarsty
ti sveikatos apsaugos įsta
tymų pakeitimo projektai, pa
gal kuriuos bus įvesti privalo
mo sveikatos draudimo pažy
mėjimai, apskrities valdymo 
į taka sveikatos apsaugai bus 
perduota savivaldybėms, o 
sveikatos priežiūra turės fi
nansinį pirmumą. 

Ministras džiaugėsi. kad 
padaliau pavyko įtikinti vy
r iausybe pripažinti sveikatos 
priežiūros sritį svarbiausia, 
nes tai reiškia ir papildomas 
lėšas. 

nio įteisinimo reikalus. 
Vyriausiasis Lietuvos ka

riuomenės karo kapelionas Al
fonsas Bulota susitikime sakė, 
kad kapelionais Lietuvos ku
nigai dirba jau 6 metus, tačiau 
Krašto apsaugos ministerijos 
vadovybė vis dar neįteisina jų 
statuso. 

Dabar Lietuvos karių religi
niu švietimu rūpinasi 14 ka
pelionų, ir tik 2 iš jų turi eta
tus kariuomenėje. Tai pats 
majoras A. Bulota bei leite
nantas Tautvydas Aukštikal
nis, dirbantis Vidaus tarnybos 
pulkuose. 

Kiti kapelionai su karei
viais bendrauja visuomeni
niais pagrindais, likusiu nuo 
tarnybos parapijose laiku. 

Prezidentas A. Brazauskas 
sutiko, kad karo kapelionų in
stitucija kariuomenėje būtina 
ne tik įteisinti, bet ir stiprinti. 
•Jo nuomone, kunigo palaiky-

A. Bulota sakė kad karei
viai dažnai nedrįsta skųstis 

dėl nestatutinių santykių dali
nių vadovybei, tačiau nori at
siverti kunigui. .,Dirbame jau 
daug metų, tačiau iki šiol te
turime svečių teises", sakė vy
riausiasis karo kapelionas. 

Pasak jo. dalinių vadai mie
lai priima kunigus, tačiau 
jiems patiems sunku užsiimti 
sielovada, neturint tam spe
cialių lėšų. 

Buvęs URM vadovas kritikuoja 
Seimo pirmininko vizitą JAV 

Vilnius , balandžio 15 d. 
'BNS) — Buvęs užsienio rei
kalų ministras LDDP admi
nistracijoje Povilas Gylys 
smarkiai sukritikavo Seimo 
pirmininko Vytauto Landsber
gio vizitą į Jungtines Valstijas 
praėjusią savaitę ir mano. kad 
parlamento vadovas turėjo pa
sikonsultuoti, kokią Lietuvos 
nuostatą skleisti Vašingtone. 

„Ar jis turėjo įgaliojimus 
Vašingtone aiškinti, kokia 
chartija su JAV Lietuvai yra 
palankiausia?", antradienį 
spaudos konferencijoje reto
riškai klausė Seimo LDDP 
frakcijos narys P. Gylys. 

Jo nuomone, V. Landsbergis 
siekia perimti ne tik preziden-

Patvirtinta Vilniaus miesto 
vadovybė 

Vilnius , balandžio 14 d. 
'Vilniaus m. valdybos Užsie
nio ryšių sk.) — Pasibaigus 
rinkimams į savivaldybes, į 
Vilniaus miesto Tarybą iš
rinkti šių partijų atstovai: 
Lietuvos konservatorių — 19 
atstovų. Piliečių aljanso ir 
Rusų sąjungos koalicija — 10, 
LDDP — 5. Socialdemokratų 
partija — 5. Lenkų rinkimų 
akcija — 5. Centro sąjunga 
— 4 ir Liberalų sąjunga — 3 
atstovai. 

Po pirmojo naujosios Tary-' 
bos posėdžio. įvykusio balan
džio 10 d., buvo išrinkti: 

Vilniaus miesto meru — 
R o l a n d a s P a k s a s (Lietuvos 
konservatoriai). 41 metų sta
tybos inžinierius, pastaruoju 
metu vadovavęs Uždarajai 
akcinei bendrovei ..Restako". 
kuri dirbo statybos ir remon
to darbus; 

Pirmuoju vicemeru — J u o 
zas I m b r a s a s (LK), 57 metų 
statybos inžinierius; 

Vicemeru — Josifas Kals-
t e n s k i s 'Piliečiu aljansas). 44 
metu gydytojas. 

Vilniaus miesto tarybos 
daugumą sudarys šios parti
jos: Konservatorių — 19 įga
liojimų. Piliečių aljansas — 6 
ir Liberalų sąjur.ga — 3. 

Komitetų pirmininkais ir 
Valdybos nariais išrinkti šie 
Tarybos nariai: Paslaugų ir 
ūkio komiteto pirm. — J o n a s 
Mykolas Mišelis (LK); Eko
nomikos ir finansų k-teto 
pirm. — Vytas Mi l i auskas 
'LK): Kultūros, švietimo ir 
sporto k-teto p:rm. — Arvy
d a s Šaltenis i IK); Sveikatos 
ir aplinkos apsaugos, sanita
rijos ir higienos k-teto pirm. 
— Medardas Čobotas (LK); 
Socialinių reikalų k-teto 
pirm. — Ar tūras M e l i a n a s 
(Liberalų sąjunga); Miesto 
plėtros k-teto pirm. — Vy
t a u t a s Sadauskas (Liberalų 
sąjunga); Savivaldos plėtoji
mo, ryšių su visuomene, vie
šosios tvarkos k-teto pirm. — 
Mečislav Vaškovič (Piliečių 
aljansas). 

Romualdas T a r v y d a s 
Užsienio ryšių skyriaus 

vedėjas 

to, bet jau ir užsienio reikalų 
ministro iniciatyvas. P. Gylys 
sakė, kad Seimo pirmininkas 
Lietuvos nuostatą susilpnino 
ir pareiškimais Briuselyje 
prieš kelis mėnesius. „Oficiali 
Lietuvos pozicija — išlaikyti 
tą patį statusą, kaip ir Vidurio 
Europos valstybių, o jeigu V. 
Landsbergis ją keičia, turi 
pabrėžti, kad tai yra jo asme
ninė nuostata", sake Seimo 
narys. 

P. Gylys mano. kad Seimo 
pirmininkas „netelpa savo 
poste ir net savo valstybėje". 
„Didis politikas niekaip nenori 
sumažėti, tai reikia savo vals
tybę sureikšminti", sake 
LDDP atstovas, komentuo
damas JAV spaudos cituoja
mus V. Landsbergio žodžius, 
jog Lietuva sugebėjo derėtis 
su Rusija, tai sugebės derėtis 
ir su Vašingtonu. 

Pažadėtas mokestis 
už įskųstus 

nusikaltėlius 

Vilnius, balandžio 15 d. 
'BNS) — Vyriausybė pažadėjo 
premijas iki 10.000 litų už 
vertingą informaciją apie ko
rupcija įtariamus pareigūnus, 
piktnaudžiavimą valdžia ir 
nusikaltėliu grupuočių veiklą. 

Antradieni paskelbtame vy
riausybes spaudos tarnybos 
pranešime turintiems tokių 
žinių siūloma jas pranešti te
lefonu Vidaus reikalų ministe
rijai ir Generalinei proku
ratūrai. Informacija apie ne
teisėtus pareigūnus priima
ma ir vyriausybės ..pasi
tikėjimo telefonu", kuriuo, pa-
•̂ ak vyriausybės spaudos tar
nybos, „kasdien sulaukiama 
daug skambučiu, o pranešta 
informacija kruopščiai tikrina
ma'. 

Pranešti galima anonimiš
kai arba prisistatant. 

Varšuva . Vyriausybei antradienį patvirtinus, Lenkijos par
lamentas ilgai atidėliotą sutartį su Vatikanu dėl valstybes ir 
katalikų santykių gali patvirtinti prieš popiežiaus Jono Pau
liaus II vizitą gegužės mėnesį. Lenkijos premjeras Wlodzi-
mierz Cimoszevvicz pasirašė nutarimą, pašalinantį ginčytinus 
ar neaiškius klausimus, dėl kurių Lenkijos parlamentas atidė
liojo sutarties su Apaštalų Sostu pasirašymą. Lenkijos parla
mento daugumą sudaro buvę komunistai, ir Seimo delsimas 
patvirtinti sutartį, kurią 1993 m., prieš pat naujus rinkimus, 
pasirašė katalikiška vidurio dešinės vyriausybė, sukėlė daug 
ginčų. 

P a r y ž i u s . Prancūzija nori bendradarbiauti saugumo srityje 
su tomis kandidatėmis į NATO. kurios nebus pirmajame etape 
pakviestos prisijungti prie sąjungos, pirmadienį pareiškė 
Prancūzijos prezidento Jacąues Chirac atstove spaudai. Prezi
dentas norėtų, kad bendradarbiavimas pasireikštų susitarimu 
tarp NATO ir Estijos, Latvijos, Lietuvos. Suomijos bei Švedijos. 

Vaš ing tonas . JAV Valstybės sekretorė Madeleine Albright 
paprašė Vokietijos, Ispanijos ir Australijos paremti nutarimą, 
smerkiantį žmogaus teisių padėtį Kinijoje. JAV ir Danijos pa
siūlytą nutarimą remia D. Britanija ir 14 kitų Vakarų pasaulio 
šalių. Vokietija, Ispanija ir Australija nurodė, kad nutarimo 
nerems, kaip jo neremia Prancūzija, Italija ir Graikija. Per pas
taruosius 7 metus Kinija sėkmingai įtikindavo 53 narių JT 
žmogaus teisių komisiją nesiimti jokių veiksmų dėl nutarimų, 
kritikuojančių žmogaus teisių padėtį Kinijoje. 

Maskva . Rusijai ir NATO antradienį nepavyko įveikti nuo
monių skirtumų, užkertančių kelią Maskvai pasirašyti sutartį 
su NATO dėl būsimųjų santykių, teigiama trumpame Rusijos 
URM pareiškime, kuris paskelbtas, Maskvoje pasibaigus dery
boms tarp Rusijos UR ministro Jevgenij Primakov ir NATO 
generalinio sekretoriaus Javier Solana. Rusija siekia susitarti 
su NATO, siekdama užkirsti keliąVakarų karinių struktūrų 
priartėjimui prie jos sienų, kai NATO priims naujas nares 
Rytų Europoje. Maskva taip pat nori turėti balso teisę spren
džiant susirūpinimą dėl saugumo keliančias NATO veiklos 
kryptis. NATO pasiruošusi neįpareigojančiame susitarime 
atsižvelgti į kai kuriuos klausimus, tačiau nesutiks su jokiomis 
sąiygomis, kurios apribotų naujų narių teises. 

Diures i s . Antradienio rytą Albanijoje prasidėjo kruopščiai 
parengta tarptautine operacija .Alba", į vakarinį Diuresio 
uostą ir Tiranos oro uostą atvykus Italijos. Prancūzijos ir Ispa
nijos valstybių karinėms pajėgoms. Albanijos vyriausybė svei
kino karius kaip .,taikos, draugystės ir solidarumo pasiun
tinius"'. Daugiau kaip 1.000 iš planuojamų 6.000 kareivių atvy
ko į maištų nualintą šalį „žvangindami ginklais" — su lengvai
siais tankais ir šarvuočiais. Operacijos paskirtis yra apsaugoti 
užsienio labdaros siuntas, tačiau pagal JT Saugumo Tarybos 
patvirtintą įgaliojimą, tarptautinės pajėgos užpuolimo atveju 
turi teisę panaudoti jėgą. 

Vale ta . Palestinos prezidentas Yasser Arafat ir Izraelio už
sienio reikalų ministras David Levy antradienį Maltoje pa
spaudė vienas kitam rankas. Nepaisant to, nebuvo žinoma, ar 
įvyks derybos, galinčios pastūmėti iš aklavietės Vidurio Rytų 
taikos procesą. Tai buvo aukščiausio lygio Palestinos ir Izraelio 
susitikimas nuo to laiko, kai prieš mėnesį Izraelio ministras 
pirmininkas Benjamin Netanyahu pradėjo vykdyti žydų gyven
vietės statybų Rytu Jeruzalėje planus. 

P e k i n a s . Papiktinta Danijos sprendimo remti nutarimą dėl 
žmogaus teisių pažeidimų. Kinija antradienį paskelbė atšau
kianti dvišalius oficialius vizitus ir derybas dėl žmogaus teisių. 
Užsienio reikalų ministerijos atstovas Shen Guofang sakė, kad 
Danija kišasi į Kinijos vidaus reikalus ir „žeidžia visų Kinijo.-
žmonių jausmus", ir sakė, kad Kinija nutrauks visus svarbius 
oficialius abipusius vizitus. 

P a r y ž i u s . Latvijos prezidentas Guntis Ulmanis nemano, 
kad į NATO gali būti priimta tik viena Baltijos valstybių. Jo 
žodžiais. Baltijos šalys gali būti priimtos į Europos Sąjungą po 
vieną, tačiau Latvija mano. kad įstojimą į abi struktūras reikė
tų sieti su Baltijos vienybės principu. 

Bona . Lenkija viena iš pirmųjų įstos į Europos Sąjungą (ES) 
ir NATO. pirmadienį pareiškė Vokietijos UR ministras Klaus 
Kinkei, pridurdamas, jog Vokietija šiuo klausimu yra ir bus 
Lenkijos tvirta ir patikima advokatė. 

Li t t le Rock. Ark., Buvęs JAV prezidento ir jo žmonos vers
lo bendradarbis James McDouga! pirmadienį nuteistas 3 me
tus kalėti už 18 nusikaltimų po to. kai Wbitewater bylą tirian
ti prokuratūra pripažino, kad jis „tikrai ir iš esmes" padėjo ty
rimui. J. McDouga 1 grėsė 84 metų laisves atėmimo bausmė. 
Pasak pranešimu, kad J. McDougal pakeitė savo parodymus 
del Bill Clinton ir dabar patvirtina, kad 1986 m. tuometinis Ar-
kansas gubernatorius dalyvavo susitikime, kuriame buvo ap
tariamas neteisėtas paskolos teikimas. 

Kijevas. Černobylio atomi
nes elektrines gaubto saugu
mui iškilo pavojus, Ukrainos 
parlamente pareiškė aplin
kosaugos ir branduolinio sau
gumo ministras Jun j Kosten-
ko. Nerimą kelia į patalpas 
besiskverbianti drėgme, ne
patikima statybos konstruk
cijų būkle. 

KALENDORIUS 

Balandžio 16 d.: Benediktas-
Juozapas. Kalistas. Bernadeta. 
Giedrius. 

Balandžio 17 d.; Anicetas. 
Robertas, Dravenis. Sigita. 
Skaidra 1388 m Lietuva pa
skelbta krikščioniška. 
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AUSTRALIJA 

50-MEČIO MINĖJIMAS RAJONO 
STOVYKLOJE 

Rajono 50-mečiui ruoštis bu
vo pradėta dar 1996 metų 
pradžioje. Rajoninėje stovyk
loje įvyko tik šio jubiliejaus 
pradžia — įvadas. Vėliau, iki 
1997-jų metų galo minėjimus 
turėtų suruošti visų vietovių, 
kur yra skautų, vienetai. 50-
mečio paminėjimui rajoninėje 
stovykloje buvo paskirta sau
sio 5-ji diena — sekmadienis. 
Minėjimas pradėtas šv. Mi-
šiomis Gilweil'io Parko kop
lyčioje. Jas aukojo v.s. kun. A. 
Saulaitis ir dvasios vadovas 
v.s. kun. dr. P. Dauknys. J pa
maldas — patarnautojais, 
skaitovais, aukų nešėjais — 
aktyviai įsijungė jaunieji sto
vyklautojai. Giedotos vyr. 
skaučių vedamos giesmės, 
skaitytos pačių skautų(čių) 
kurtos tikinčiųjų maldos. Die
nai pritaikytą pamokslą pa
sakė v.s. kun. A. Saulaitis. 
Mišių metu, pagerbiant miru
sius LSS Australijos rajono 
vadovus, v.s. N'. Ramanauskas 
perskaitė jų netrumpą sąrašą. 
Melstasi už lietuvišką skau
tišką ateitį. 

Po pamaldų, australiškai 
saulutei gerokai užkaitinus, 
atsigaivinta vaisiais ir vais
vandeniais, o po to patraukta į 

Hidžiąją vėliavų aikštę šventės 
iškilmėms — vėliavų nuleidi
mui. 

Vėliavų aikštėje — lietu
viška trispalvė, JAV ir Aus
tralijos vėliavos. Viename šo
ne iškabinta visa eilė senosios 
Lietuvos vėliavų (jas atvežė iš 
JAV v.s. kun. A. Saulaitis). 
Garbės tribūnoje LSS aukš
tieji svečiai — v.s. B. Banai
tienė, v.s. kun. A. Saulaitis, 
SJ , Viktorijos skautų s-gos 
vyr. vadas John Ravenhall, 
estų ir lenkų skautų atstovai, 

ALB Melbourno apyl. v-bos 
pirm. dr. K. Zdanius. Prie 
mikrcibno brolijos ir seserijos 
atstovai — H. Antanaitis ir R. 
Statkuvienė — lietuviškai ir 
angliškai pasakojo apie pirmo
sios lietuvių skautųi'čių! drau
govės, suorganizuotos ..Gen. 
Heinzi-iman" laive, vadovauja
mos v.s. Boriso Dainučio. 
išlipimą Fremnitle VVA uoste. 
1947.02.28 ir pirmuosius 

skautų rajono kūrimo vargus 
šiame kontinente. I transporto 
skaute Viltis Šalytė-Kružiene 
tar ia kelis žodžius; jai įtei
kiamas garbės raštas. 

Garbės raštai įteikiami visai 
eilei žymiųjų mirusių rajono 
skautų vadovų artimiesiems: 
v.s. Borisui Dainučiui skirtą 
raštą priėmė jo žmona Elena 
Dainutienė, v.s. Antanui 
Krausui — jo dukros vyras 
Viktoras Savickis, v. si. Sta
siui Sankauskui — jo sūnus 
s.v.v.sl. Algis Sankauskas. 

Padėkos raštais apdovanoja
mi kiti buvę rajono vadovai 
(vės), jų tarpe v.s. fil. — kun. 
dr. Pranas Dauknys ir v.s. 
kun. Antanas Saulaitis. Juos 
sveikina v.s. Birutė Banai
tienė ir tuo pačiu įteikia dova
nas rajono vadijos nariams — 
N". Ramanauskui ir R. Statku
vienei. Apdovanotųjų vardu 
keletą žodžių taria v.s. Vytau
tas Neverauskas. 

Trumpus žodžius 50-mečio 
proga tar ia Viktorijos australų 
skautų vadas John Ravenhall, 
Viktorijos egzilų skautų s-gos 
pirm. s. Metsar, lenkų skautų 
atstovas ir ALB Melbourno 
apyl. valdybos pirm. dr. Kazys 
Zdanius. Raštu sveikinimus 
atsiuntė LSS Tarybos pirm. 
Kęstutis Jėčius ir kt. Įtei
kiama dovanėlė viešniai — vs. 
Birutei Banaitienei. 

Skaitomi LSS vyriausiųjų 
pareigūnų įsakymai: Geležinio 
Vilko ordinu apdovanojami 
j.v.s.fil. Vytautas Vaitkus ir 
v.s. Jonas Zinkus. Visa eilė 
kitų vadovų, apdovanotų įvai
riais LSS žymenimis. 

Tėvynės dukros žymeniu ap
dovanojamos ps. Ona PraŠmu-
tienė ir v.s.v.sl. Daina Šli-
terytė; Pažangumo žymeniu 
— pi. Dalia Didžytė, pi. Daina 
Meiliūnaitė, pi. Ginta Stat
kutė, pi. Zita Šukytė, pi. To
mas Kviecinskas, pi. Daniel 
Lukaitis, pi. Audrius Skeivys 
ir pi. Rimas Strunga. 

Prie įneštų Lietuvos ir rajo
no vėliavų įžodį davė būrelis 
jaun. skautu1'čių;. įžodžio da
vimo proga v.s. kur. A. Saulai
tis tarė žodį — paaiškino j) 
davusiems ką įžodis reiškia. 

LSS Australijos rajono 50-metio stovyklos "Eukalipto šešėlyje" atidarymo paradas 

LSS AUSTRALIJOS RAJONE 
Rajono vadovų 
suvaž iav imas 

LSS Australijos rajono va
dovų suvažiavimas įvyko 1996 
m. sausio 4 d. 13.30 vai. Rajo
ninės stovyklos „Eukalipto 
šešėlyje" rajone, Gilwell'io 
Parke, Vic. 

Suvažiavime dalyvavo Aus
tralijos rajono vadijos nariai, 
Melbourno, Adelaidės, Syd-
nėjaus tuntų tuntininkai ir jų 
vadijų pareigūnai. Suvažia
vimui pirmininkavo v.s. H. 
Antanaitis. 

Suvažiavimas pradėtas tun
tų ir rajono vadijos veiklos 
pranešimais, po jų vyko 
pranešimų aptarimas, ypač 
dėl tuntų veiklos pagyvinimo, 
išplėtimo. 

Skautininkai H. Antanaitis 
ir R. Statkuvienė plačiau 
paaiškino pristatymų apdova
nojimams, pakėlimams į vy
resniškumo laipsnius eigą. Il
giau apsistota prie vadovų 
lavinimo klausimo, rajono 50-
mečio šventimo atskirose vie-

Po to rajono vado įsakymas 
— padėka buvusiems ir dabar
tiniams vadovams ir šios sto
vyklos rėmėjams „Talkai", 
Australijos Lietuvių fondui, 
Australijos Lietuvių Jaunimo 
sąjungai, ir „Aušros" tuntui . 

Perdavus naujajam rajono 
vadui v.s. H. Antanaičiui pa
reigas, Tautos himnu ir vė
liavų nuleidimu uždaryta rajo
no 50-mečio šventė. 

Padaryta bendra šventės da
lyvių nuotrauka ir — po va
karienės — gerai pavykęs lau
žas. 

v.s.B.Ž. 
• • • 

Brisbanės liet. skautų ry
šininku su rajono vadija. Rajo
ninės stovyklos metu. paskir
tas ps. Algis Milvydas. 

B.Ž. 
...Mūsų pastoge'' 

1997.02.10 

I-SS Australijos r 11'.:: - "OmciKi stovvklo-- ..Kuk,įlipto šešėlyje" dalis vadovu. ių 
R a m a n a u s k a s , vs Henrikas Antanait is , vs Birute Banaitiene, vs Rasa S t a t k i \ ietM 
kus . w r sk vsl Zita Prašmutai te . skau t a s vvtis vsl Linas Seikis ir vs Bronius Zalv 

[ e i - vs Narcizas 
- ;vs Vy tau t a s Vait-

tovėse, sumosiant vienokio ar 
kitokio pobūdžio minėjimus vi
suomenei, 50-mečio leidinio 
išleidimo, tartasi dėl rajono 
atstovų į būsimas tautines 
stovyklas (1998 m.) siuntimo. 
Priimtas sveikinimų nusipel
niusiems vadovams tekstas ir 
sąrašas — Australijoje, Ameri
koje ir Lietuvoje. 

Baigiantis suvažiavimui, 
v.s. N. Ramanauskas pristatė 
naująjį rajono vadą v.s. H. 
Antanaitį. 

Nauja LSS Australijos 
Rajono Vadija 

LSS Vadovybės rinkimuose 
1996 m. gale, naujuoju LSS 
Australijos rajono vadu buvo 
išrinktas v.s. Henrikas Anta
naitis. Praėjusios (1994-96 m.) 
kadencijos rajono vadas v.s. 
Narcizas Ramanauskas savo 
pareigas jam perdavė sausio 5 
d. Rajono 50-mečio šventėje, 
vykusioje „Eukalipto šešėlyje" 
stovyklos stovyklavietėje, Gil-
well Parke, Vic. Naująją rajo
no vadija, be rajono vado v.s. 
Henriko Antanaičio, sudaro: 

Seserijos atstovė — v.s. 
Rasa Statkuvienė. 

Brolijos atstovas — v.s. Nar
cizas Ramanauskas, 

ASS atstovas ir vadijos sek
retorius j.v.s. fil. Vytautas 
Vaitkus, Vadijos iždininkas 
— s. Algis Šimkus, 

Lavinimo sk. ved. — s.v. Li
nas Seikis, 

Spaudos sk. ved. — v.s. B. 
Žalys, 

Tiekimo sk. ved. — v.sk.v.sl. 
Zita Prašmutaitė. 

Rajono Vadijos posėdis 

Naujasis rajono vadas v.s. 
H. Antanaitis, netruko su
šaukti pirmąjį rajono vadijos 
posėdį, kuriame, be rajono va
dijos narių, dalyvavo buv. LS 
Seserijos vyr. skautininke 
(būsimoji Pirmijos pirmi
ninkė) v.s. Birutė Banaitienė 
ir v.s. kun. Antanas Saulaitis, 
SJ ^būsimas LSS dvasios va
dovas). 

Posėdis buvo daugiau infor
macinio pobūdžio — buvo 
klausinėjamasi aukštųjų va
dovų dėl Sąjungos ir rajono 
vf įklos įvairių aspektų. 

„Mūsų Pastogė" Nr. 6 
1997.2.17 

NAUJAS RAJONO 
VADAS 

1996 metų pabaigoje vyku
siuose LSS vadovybės rinki
muose naujuoju LSS Australi
jos rajono vadu išrinktas v.s. 
Henrikas Antanaitis. 

Tai gerai pažįstamas skautų 
vadovas ne tik Australijoje, 
bet ir už jūrų — marių... 

Brolis Henrikas gimė 1942 
m. rugsėjo 20 d. Tryškiuose. 
Psichologas (Bachelor of Arts/ 
Honours), skautas nuo 1953 
m. Skautauti pradėjęs Syd-
nėjaus „Aušros" tunto DLK 
Kęstučio d-vėje. Nuo 1968 m. 
skautauja „Džiugo" tunte, 
Melbourne. Kelias paskutines 

AČIŪ VISIEMS 
TALKININKAMS 

Kasmet LSS Čikagos skautų 
tuntai kruopščiai ruošiasi Ka
ziuko mugei. Daug valandų 
skautai , skautės ir tėveliai 
praleidžia dirbdami rankdar
bius, ruošdami laimikius lai
mėjimams, kavines ir val
gyklą. Be jų pasišventimo Ka
ziuko muges.nebūtų. „Aušros 
Vartų7„Kernavės", „Lituani-
cos" ir „Nerijos" tuntų tunti
ninkai nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie prisidėjo prie 
milžiniško darbo ruošiant Ka
ziuko mugę. 

„Nerijos" tunto paviljoną 
puošė keramika, j.v.s. G. Trei-
nienės išdeginti margučiai ir 
dubenėliai, jps. R. Kelpšaitės 
puošnios Vilniaus verbos, j .ps. 
Ir. Miecevičienės gintaro pa
veikslai, ps. D. Mikužienės 
rankdarbiai, j .vs. A. Levano 
vyčiai, j.ps. Lauros Lapins
kienės dėka paviljonas pri
t raukė daug pirkėjų, j .ps. Lai
ma Pauliūtė kartu su gin-
tarėmis tvarkė laimėjimus. 
Kavinėje mamytės V. Jonu
šienė, T. Meiluvienė, ir M. Ša
tienė vaišino svečius gardžiais 
„Nerijos" mamyčių keptais 
tortais. 

Valgykloje ir virtuvėje „Li-
tuanicos" ir „Nerijos" tuntų tė
veliai spėjo valgydinti mugės 
svečius Kapačinskų „Racine" 
Bakery gardžiu maistu. Vir-
tinukus gamino „Lituanicos" 
ir „Nerijos" tuntų tėveliai Pa
saulio Lietuvių centro darbš
čių, energingų darbuotojų glo
boje. Nuoširdžiai dėkojame 
Bronei Nainienei, Alei Kara
liūnienei, A. Paleikienei, ir 
G.I. Serapinienei, kurios mus 
mokė ir padėjo daryti virtinu-
kus (koldūnus). Virtuvę ir vai-
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50 METŲ SKAUTAVIMO ŽENKLELIS 
šįmet, be abejo, nemažai 

„vyresnių" skautų ir skaučių 
pradėjo savo skautavimą už
sienyje. 

Prieš 10 metų Lietuvių 
Skautų sąjungos Pirmija įstei
gė 50-ties metų SKAUTAVI
MO ženklą ir pažymėjimą. Šį 
apdovanojimą galima gauti 
šia tvarka: 

1. LSS narys/ė, aktyviai 
reiškiasi Sąjungoje 50 metų, 
kreipiasi į savo tiesioginį va-
dovą/ę, ar tiesiai į LSS Pirmi
jos pirmininkę, pr is ta tydami 
čia išvardinamas žinias: 

a. laipsnį, vardą, pavardę ir 
adresą; 

b. kur pradėjo skau tau t i ir 
kada; 

c. kuriam vienetui dabar 
priklauso ir kas yra jo ar jos 

gyklą entuziastingai tvarkė D. 
Česienė, D. Mikalčienė, v.s. 
R.Daukienė, B. ir R. Pečiuliai, 
j .ps . A. Gulbinienė, j . p s . A. Ka-
raitis ir j . b . J . Dauparas . J ū s ų 
parama ir darbas labai verti
nami. 

„Neryos" ir j ū r ų s k a u č i ų 
tunto v a d o v y b ė ir s e s ė s . 

LSS Australijos rajono vadas 
v.s. Henrikas Antanait is . 

kadencijas buvo Rajono Broli
jos atstovas. (Turbūt nėra 
tokių pareigų rajone, kurių 
Henrikas nebūtų ėjęs!..) 

1982 m. pakeltas į vyr. 
skautininko laipsnį. 1994 m. 
— tarp kitų garbės žymenų 
apdovanotas LSS Padėkos or
dinu. 

Be skautų, brolis Henrikas 
priklauso ir kitoms organizaci
joms. 

Žinant brolio Henriko darbš
tumą, pareigingumą ir tvirtą 
valią, tikime, kad rajono 
„valdžia" yra patekusi į geras 
rankas' 

Linkime sėkmės naujose pa
reigose. Broli' 

B. Žalys 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. Pulaakj Rd. 
Tel. 773-585-2802 

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v. 
Antr., Treč ir Penkt. 9 v.r. - 3 v.p.p. 

Ketvd. 10 v r. - 7 v.v. Seštd ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas 
Prienams) „Matfcara Aflssgnmonf^ 

Sumokama po vizito. 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave.. Elgin, IL 6 0 1 2 0 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 
T*. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, S S 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. (773)471-3300 

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ UGOS 

3900 W.95 St T* . 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad 3v p p.-7v v . antr 12:30-3v p p 
treč uždaryta, ketvirt. 1 • 3 v.p.p. 

penktad ir sestad 9 v r • 12 v.p.p. 

NUOLE STANKEVIČIŪTE, M.D. 
Board Certif ied. Internal Medic ine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Cro— Protmaionsji Pavtton 

311. South 
lrthuan«n Ptaza Ct at Calfomta Ava 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773471-7879 

tiesioginis vadovas/ė. 
2. Tiesioginis vadovas/ė gali 

asmenį pristatyti be jo/jos 
žinios, tačiau turi pristatyti ir 
visus tikslius reikalaujamus 
duomenis . 

Ženklelį ir pažymėjimą Pir
mija nusiųs pristatytojui. 
Ženklelis ir pažymėjimas as
meniui gali būti įteikti iškil
mingoje sueigoje ar ki ta ypa
t inga proga. 

LSS Pi/mijos pirmininkė 
yra v.s. Birutė Banaitienė. 
Jos adresas: 84 Margaret 
Road, Abingtont, MA 02351, 
USA. Tel.: 617-871-1517. Fax: 
617-963-2071. 

„Kernavės" skauč ių tun
t o „mamunė lė" Ona Sil iū-
n i e n ė ir jos dukra Nijolė Gri
n ienė šią savaitę vieši Čika
goje pas Sofiją Plenienę, Oak 
Lawn. Ta proga šeštadienį, 
balandžio 19 d., 3 vai . p.p., 
joms rengiamas susit ikimas 
su Čikagos skautiškąja šeima. 
Skautės prašomos dalyvauti 
uniformuotos. 

EDMUNDAS VZJNAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

T e i 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

UH. HklHAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas Bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126 

630-941-2600 
Valandos pagal susitarimą 

vakarais ir savaitgaliais tel 70sV694-11Sa9 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKILJ LIGOS - CHIRURGUA 
1020 E Ogdon Ave, Suite 310 

NapervHle. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Htghland Ave.. 
Towrer 1 .Suite 3C 

Dommers Grove. IL 80515 

Tei. (630)4354120 

BE L HŠJREIKIŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hitls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708)5984055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79B1 Avt)., Hfctocy HMs, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St , Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

DR. V J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbtu*, IL 
Tel. 708-4234114 
Valandos susitarus 

-



PAKIRSTI NUSIKALTIMŲ 
ŠAKNIS 

PAMINKLAS DIDŽIOSIOS KOVOS 
APYGARDOS PARTIZANAMS 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Nusikaltimai yra tiek seni, 
kaip sena yra žmonija. Sena
jame Testamente minimas 
Kainas, Adomo ir Ievos pirm-
gimis, dėl pavydo įvykdęs 
brolžudystę. Ir taip tęsiasi nu
sikaltimai iki mūsų dienų. Ka
rai ir politiniai ar socialiniai 
sukrėtimai lemia nusikaltimų 
skaičių. Sugriuvus komuniz
mui Rytų bloko valstybėse, 
policinės valstybės ir valdžios 
monopolijos pasibaigė. įvesti 
biudžeto suvaržymai. Sąly
goms pasikeitus, nusikaltimų 
skaičiui didėjant, sunku polici
jai kovoti su nusikaltėliais, 
kurie dažnai veikia organizuo
tai, gerai apsiginklavę. Poli
cininkų atlyginimai nėra dide
li, o darbas pavojingas ir atsa
kingas. Todėl daugelis polici
jos tarnautojų pasitraukia 
pereidami į kitus darbus. Kai
myninėje Lenkijoje policininko 
atlyginimas vietos valiutą pa
vertus doleriais yra apie 3,000 
dol. metams, kai taksi vairuo
tojas didesniuose miestuose 
uždirba beveik triskart tiek, 
panašiai tiek uždirba ir anglų 
kalbos privatus mokytojas. 
Nenuostabu, kad jaučiamas 
policininkų trūkumas. Šiam 
darbui yra samdomi net be
darbiai kaimiečiai, neturintie
ji reikalingų kvalifikacijų. 

Nusikaltimai astronomiškai 
auga. Imant dėmesin 1989-
1990 m. ir lyginant su pra
ėjusiais, Lenkijoj nusikaltimai 
pakilo 100 procentų, Bulgari
joje 220 proc., Rumunijoj 
270 proc., Vengrijoje 70 
proc. Daugelis gyventojų su 
nostalgija kalba apie asmens 
saugumą, kurį jie turėjo ko
munizmo laikotarpyje. Kiti net 
ima reikalauti kad būtų atsta
tytos nore iš dalies turėtos po
licijos' teisės ir pagerintos dar
bo sąlygos. „Los Angeles 
Times" rašoma, kad Lenkijoje 
net buvę kai kurie disidentai 
sutinka, ka(' policijai būtų 
duota teisė kiausyti telefoni
nius pasikalbėjimus ar tikrin
ti laiškus, kad užkirstų kelią 
kyšininkavimui ir narkotikų 
prekybai. Nusikaltėliai naudo
jasi dabartine padėtimi ir as
meninėmis laisvėmis. Policija 
neturi reikalingų priemonių 
kovoti su nusikaltėliais. „Mes 
turime policijos nuovadų, ku
rios nepajėgia susimokėti už 
elektros Šviesą", — pasakojo 
žurnalistui Vengrijos policijos 
asmeninio skyriaus adminis
tratorius, —„Dabar stengia
masi, kad būtų daugiau dar
nos tarp viešos ir privačios 
sričių". 

Lenkijoje kovoje su nusi
kaltėliais policijai trūksta au
tomobilių. Degalų skiriama 
tik 25 km į dieną. Daugiau 
kaip trečdalis policijos mašinų 
yra taisomos. Trūkstant ben
zino policijai reikia į nusikalti

mo vietą vykti autobusu. Tai 
apsunkina nusikaltėlių sulai
kymą ir nusikaltimų aiški
nimą. 

O kaip yra Lietuvoje? Pernai 
Lietuvoje buvo užregistruota 
68,000 nusikaltimų. Palyginus 
su 1995 m., padaugėjo 12 
proc., o sunkių nusikaltimų 
padaryta 53 proc. daugiau. 
Padaugėjo butų vagysčių ir 
nusikaltimų, susijusių su nar
kotikais. Daugiau įvykdyta 
plėšimų, chuliganizmo ir ty
činių sunkių kūno sužalo
jimų. Išaiškinta 41 proc. už
registruotų nusikaltimų. Atro
do, kad mūsų kaimynams ge
riau vyksta kova su nusi
kaltėliais. Latvijoje 1996 m. 
atžymėti 38,000 nusikaltimų 
(sumažėjo 2.4 proc.), Estijoje 
buvo 35,000 nusikaltimų 
(sumažėjo 10.5 proc.), Gudijoje 
— 127,000 (sumažėjo 3.4 
proc.). 

Lietuvos policija skundžia
si, kad jos materialinė būklė 
apverktina. Kaip rašoma „Lie
tuvos aido" Nr. 40, Plungėje 
keletas policijos automobilių 
stovi sugedę, o remontui nėra 
pinigų, trūksta lėšų ir benzi
nui pirkti, todėl pėstiems po
licininkams neįmanoma pavy
ti važiuotų ginkluotų nusi
kaltėlių. Tokios aplinkybės 
matyti, skatina nusikaltėlius 
dar labiau įžūlėti. Jie nesi
varžo įsilaužti į butus net die
nos metu, suriša šeimininkus, 
uždaro į vonios kambarį, gra
sindami pistoletais, o ap
švarinę namus, ramiausiai 
išeina. Sausio mėn. pradžioje 
buvo apiplėštas AB „Plungės 
grūdai" direktorius A Prepa-
lius, o neseniai plungiškis R. 
Raudys, pas kurį nusikaltėliai 
įsiveržė 10 vai. ryto. Taip pat 
neseniai vagys įsilaužė į neto
li policijos būstinės esančią G. 
Adomaitienės kirpyklą, ją 
aptuštino. Vagys buvo tokie 
įžūlūs, kad pavogė net rajono 
policijos komisaro S. Striauko 
automobilį. 

Iš policijos pusės irgi jau
čiamas didelis aplaidumas. 
Panevėžyje, kur Rimas Oku
ličius nušovė 4 gaujos narius 
ir 4 sužeidė, prievartavusius jį 
mokėti duoklę, policija dėl 
savo žiopliškumo ar tyčia leido 
sužeistiems nusikaltėliams iš 
ligoninės pabėgti ir pasislėpti. 
Teisingai pasielgė panevė
žietis verslininkas Algimantas 
Kisielis, kurį du kaukėti plė
šikai vasario 14 d. buvo 
užpuolę laiptinėje ir pavartojo 
smurtą. Jis, turėdamas tei
sėtai ginklą, gindamasis vieną 
plėšiką nušovė, o kitą su
žeidė. Vienas jų buvo 17 metų, 
kitas 18 metų, taigi nepil
namečiai. 

Per susitikimą su vidaus 
reikalų ministru V. Žiemeliu 

Šių metų kovo 27 d. Lietu
vos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centre buvo 
aptarta Didžiosios kovos apy
gardos Lietuvos partizanų pa
minklo Gelvonų miestelyje 
(Širvintų rajone) parinkimo ir 
statybos vieta. 

Projekto aptarimui Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro generalinės 
direktorės Dalios Kuodytės 

ir gen. prokuroro pavaduotoju 
A. Paulausku Panevėžio ver
slininkai tvirtino, kad 70 pro
centų policijos darbuotojų dir
ba kaip nusikaltėlių infor
matoriai. 

„Lietuvos rytas" rašo, kad 
vasario 12 d. naktį apie 1 vai. 
Kazlų Rūdos miestelyje polici
ninkai, išgirdę vienoje parduo
tuvėje signalinį aliarmo skam
butį, su pistoletais rankose 
sėlino sugauti vagį. Jėję į par
duotuvę, rado 6 metų ber
niuką, kuris prisipažino plyt
galiu išmušęs dvigubą par
duotuvės langą, bandė pavogti 
kramtomosios gumos, bananų, 
du butelius likerio. Kai polici
ninkai nuvyko pas berniuko 
tėvus, rado juos girtus mie
gančius. Ko gi geresnio iš to
kios šeimos atžalos galima 
buvo tikėtis? 

Nusikaltimai Lietuvoje, kaip 
rodo statistiniai duomenys, nė 
kiek nemažėja. Ir tai daugeliu 
atveju yra ne eiliniai nusikal
timai, bet stambaus masto va
gystės, žudynės, sprogdinimai, 
narkotikų prekyba. Vien tik 
Vilniuje narkotikų prekiauto
jai per dieną gauna milijoni
nius pelnus. Ir kas svarbiau
sia, kad pareigūnai, kuriems 
pavesta teisėtvarkos prie
žiūra, dalyvauja įstatymų per
žengime. Jei populiarus yra 
posakis „Tustitia est funda-
mentum regnorum" (Teisingu
mas yTa valstybės pagrindas), 
tai nusikaltėliai valstybės pa
grindus griauna. Todėl tei
sinėje valstybėje parlamentas 
(Seimas) turi išleisti pritaiky
tus įstatymus, o teisėsaugos 
organai turi sąžiningai juos 
vykdyti. Prisimenu nepriklau
somoje Lietuvoje (1918-1940) 
teisėjai, eidami į teismo po
sėdžius, užsidėdavo ženklą, 
kuriame buvo įrašas: „Omnes 
legum servi sumuš ut liberi 
esse possimus" (Visi esame 
įstatymų vergai, kad galėtume 
būti laisvi). Kitaip sakant, jei 
elgsimės pagal įstatymus, 
būsime laisvi, o jei per
žengsime, tai prieš mus bus 

( pavartotos sankcijos. 

Kovoje su nusikaltėliais turi 
aktyviai pasireikšti ne tik 
teisėsaugos veiksniai, į talką 
turi eiti Bažnyčia, mokykla ir 
tėvai, nors dalis tėvų patys 
reikalingi perauklėjimo. Svar
biausias valstybės uždavinys 
— pakirsti nusikaltimų šak
nis, šalinti ekonomines ir so
cialines problemas, o tai yra 
daugelio metų darbas. 

sprendimu sudaryta komisija 
apsvarstė paminklo projektą 
bei jo statybai parinktą vietą. 
Komisijos nuomone, skulpto
riaus J. Jagėlos sukurtas pa
minklas gerai derinasi parink
toje Gelvonų miestelio aikš 

riaus J. Jagėlos sprendimui ir 
siūlė pradėti konkretų pa
minklo projektavimą, jo ga
mybą ir surasti rangovą pa
minklo statybos darbams 
atlikti. 

Aptarime dalyvavę Širvintų 
rajono mero pavaduotojas A. 
Piškinas pavedė paminklosau
gininkui S. Paunksniui ir ar-

tėje. Juk Didžiosios kovos apy- c h l tektui Š. Vilūnui bei pro-
gardos partizanų keliai ėjo J e k t o autoriui konkrečiai 
per šio miestelio apylinkes, čia Pasirūpinti paminklo aplinkos 
vienu metu buvo apygardos sutvarkymu, kontroliuoti ran-
gtabas govus, kad visi darbai būtų 

Visi komisijos nariai pritarė l a i k u i r kokybiškai atlikti. 
Didžiosios kovos apygardos Eugenijus Jakimavičius 
partizanų paminklo meniniam Komisijos narys, 
ir architektūriniam skulpto- pulkininkas leitenantas 

Danutė Bindokienė 

Kur jie šiandien ? 

Didžiosios kovos apygardos partizanams paminklo Širvintų raj., "Gelvonų 
m. bendras vaizdas. 

Du tomai — apie 
JAV lietuvius 

Vilniuje, Mokslo ir encik
lopedijų leidybos institute 
baigtas rengti dvitomio žinyno 
apie JAV lietuvius pirmasis 
tomas. Netrukus jis bus ati
duotas spausdinti, o šių metų 
antroje pusėje pasirodys kny
gynuose. 

Dvejų tomų enciklopedinio 
pobūdžio žinyne bus pateikti 
duomenys apie maždaug ketu
ris tūkstančius lietuvių, kurių 
visuomeninė, kultūrinė, profe
sinė bei kitokia veikla už
fiksuota nuo 1945 metų iki šių 
dienų. Jame taip pat bus 
žinios ir apie tuos lietuvius, 
kurie emigravo į JAV prieš 
Antrąjį pasaulinį karą, tačiau 
tęsė veiklą pokario laikotar
piu. 

Leidinio vyriausioji redak
torė Jonė Liandsbergienė El
tai sakė, kad žinynas pradėtas 
rengti prieš ketverius metus. 
Rinkti biografines žinias pa
dėjo Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras, esantis Čika
goje, bei JAV lietuvių ben
druomenė. 

BIBLIOTEKOJE — 
„INTERNET" PASLAUGŲ 

CENTRAS 

Lietuvos nacionalinėje Mar
tyno Mažvydo bibliotekoje 
įkurtas „Internet" paslaugų 
centras. Antradienį jis oficia
liai pristatytas visuomenei. 

Naujajame bibliotekos cent
re įrengta dešimt kompiuteri

nių darbo vietų, kuriose skai
tytojai gali prisijungti prie pa
saulinio kompiuterių tinklo 
„Internet". 

40 tūkstančių dolerių įsigyti 
kompiuteriams, spausdintu
vams, kitai įrangai skyrė JAV 
filantropo G. Soroso Atviros 
visuomenės institutas. 

„Internet" paslaugų cent
ras Nacionalinėje bibliotekoje 
skirtas vadinamiesiems neko
merciniams vartotojams — 
mokslininkams, įvairių sričių 
specialistams, studentijai. 

(Elta) 

ĮTEIKTA 
„LIETUVININKU 

VILTIES" PREMIJA 

Šilutės pirmoje gimnazijoje 
Fridricho Bajoraičio viešosios 
bibliotekos direktorei Daliai 
Užpelkienei įteikta „Lietu
vininkų vilties" premija. 

„Lietuvininkų vilties" pre
miją įsteigė Šilutės pirmoji 
gimnazija, o lėšų apdovanoji
mui skyrė rajono savivaldybė. 
Šis apdovanojimas skiriamas 
pamario kraštą garsinantiems 
žmonėms, nusipelniusiems 
mokytojams ar net geriems 
mokiniams. 

Šių metų „Lietuvininkų vil
ties" premijos laureatė D. 
Užpelkienė yra nuolatinė pa
rodų, konferencijų, poezijos 
vakarų organizatorė, jos ini
ciatyva išleista pamario poetų 
rinktinė „Dvidešimt ir vienas 
Šilutės užburta". 

(LR) 

Kadaise mūsų tautos dai
nius Maironis rašė: „Kur 
šiandieną jinai..." Žinoma, jis 
kalbėjo apie senovės Lietuvos 
garbingą praeitį ir jos užmi
gusius milžinus, palikusius 
tėvynę vargą svetimųjų prie
spaudoje vargti. Tačiau tų 
žodžių variacijos daugeliu at
vejų tinka šiandien ir mums, 
kai klausiame tarytum patys 
savęs — nesitikėdami atsaky
mo — kur šiandieną visi, ku
riais galėtume remti lietu
viškumo ateityje išlikimą, gy
venant toli nuo savo kilmės 
krašto? Ta lietuviškąja ateiti
mi besirūpinančių eilės spar
čiai tirpsta, o jų niekas nepa
pildo naujomis jėgomis, tad 
viltingos prognozės net di
džiausi optimistai neįstengia 
pamatyti. 

Vyresnieji vis dairosi jauni
mo link ir tikisi, kad galbūt 
atsiras norinčių sėsti už veik
los vairo ir pasukti ją lyges
niu keliu į ateitį. Supranta
ma, kad jaunimas, užsiėmęs 
mokslais, o paskui šeimos kū
rimu ir kopimu karjeros laip
tais, per daug laiko neturi bet 
kokiai veiklai, tad į tą veiklą 
besijungiantys yra greičiau 
išimtis kaip taisyklė. Tačiau 
vėliau, sakykime, jau apie 40-
tuosius metus, būtų galima 
šiokio tokio visuomeninio 
veiklumo tikėtis. Juk kone 
kiekvienas mūsų jaunuolis 
yra ragavęs sustiprintos „lie
tuviškosios doktrinos": lankęs 
šeštadienines, vasaromis sto
vyklavęs skautų ar ateiti
ninkų stovyklose, dalyvavęs 
įvairiuose kursuose, o galbūt 
net jaunimo kongresuose, apie 
kuriuos kalbama, kad tai kone 
veiksmingiausi lietuvybės pa
laikymo židiniai. 

Visuomet tikėjome ir dabar 
norime tikėti, kad tai tiesa, 
tačiau tikrovė nudažyta ne to
kiomis optimistiškomis spal
vomis. Šią vasarą bus ruo
šiamas jau septintasis pasau
lio lietuvių jaunimo kongre
sas. Matėme skelbimus, gir
dėjome prašymus kongresą 
paremti bent jau piniginėmis 
aukomis, o galbūt prisidėti 
prie ruošos darbų. Nėra abe
jonės, kad mūsų jaunieji ne
kantrauja, belaukdami kon
greso pradžios, nes juk ti
kimasi, kad suvažiuos pažįs
tamų ir nepažįstamų, užsi
megs naujos pažintys, atsi
naujins jau apsinešusios už
maršties dulkėmis, bus laiko 
rimtam darbui, svarstyboms, 
bet pakaks ir jaunatviškiems 
užsiėmimams, kuriuos vyres
nieji tik su atodūsiu ir nostal
gija prisimena... 

Besiruošiant toms kongreso 
dienoms, pirmasis darbotvar
kės punktas: kaip sutelkti pa
kankamai lėšų, kad būtų gali
ma įgyvendinti programą. Či
kagoje tuo tikslu rengiamas 

pasilinksminimas, tačiau ren
gėjai pastebėjo keistą reiškinį: 
susidomėjimas labai silpnas, o 
jeigu ir priprašomi renginyje 
dalyvauti, tai dažniausiai 
kaip tik vyresnieji. Kur ta 
vidurinioji karta, kuri pati ne
labai seniai dalyvavo jaunimo 
kongresuose, gal net savo gy
venimo draugą ar draugę ten 
sutiko... (Juk tai ne vieno 
būsimo kongreso dalyvio slap
ta svajonė!) Kodėl tie mūsų 
profesionalai, neblogai įsitaisę 
savo priemiestinėse rezidenci
jose, taip šykštisi parodyti 
bent kiek dėmesio savo jau
nesnių tautiečių veiklai? Ne
jaugi jie pamiršo, kaip sun
kiai teko medžioti rėmėjus 
savo darbams? Galime sutik
ti, kad jiems suaugusiųjų 
veikla kartais gali būti nela
bai patraukli, bet kodėl nepa
remti jaunimo? 

Tam tikra dalis kaltės pri
klauso ir tam mūsų „tautos 
ateities žiedui", kad patys ne
siima didesnės iniciatyvos 
ginti ir pristatyti visuomenei 
savo reikalų. Susidūrę su ma
žiausiomis nesėkmėmis, pra
deda skųstis, verkšlenti, ieš
koti kaltininkų, nes juk žo
džius lengviau barstyti, negu 
darbus dirbti... 

Iš tikrųjų mūsų jaunieji pri
simena lietuviškąją visuome
nę dažniausiai tada, kai pri
reikia jos konkrečios, t.y. 
piniginės, paramos. Tuomet 
griebiamasi įsisenėjusio meto
do, kuris, reikia pripažinti, 
buvo išmoktas dar tėvų na
muose ir visuomet yra veiks
mingos: „vyresnieji mūsų ne
supranta, neįsileidžia į savo 
veiklą, neparemia mūsų dar
bų. Jie mus išjungia, atstu
mia, užsiėmę tik savo reika
lais, o juk mes — jaunimas — 
esame lietuvijos užsieniuose 
ateitis..." 

Ta „lietuvijos ateitis" ir lie
tuvišką spaudą prisimena tik 
tuomet, kai reikia reklamos, 
pvz., kaip šiuo metu kongre
sui. Su malonumu „Draugo" 
puslapiuose skyrėme, skiria
me ir visuomet skirsime, 
kiek tik reikia, vietos visiems 
lietuviškiems kultūriniams 
renginiams, o ypač jaunimo ar 
jaunimui ruošiamiems. Kas 
tik skaito „Draugą", tai gerai 
žino. Tačiau nesutinkame 
klausytis vaikiško zyzimo, 
kad mūsų dienraštis „cenzū
ruoja, nespausdina, nepakan
kamai dėmesio parodo..." No
rėtume to dėmesio dar dau
giau parodyti, būtų gera vėl 
turėti reguliarų jaunimo pus
lapį, kaip anksčiau, bet kaip 
prisišnekinti, kad tas jauni
mas bendradarbiautų, rašytų, 
susirastų redaktorių? 

Taigi, mūsų mielieji, ma
žiau skundų ir kalbų, daugiau 
darbų! 

SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

Bet Marcelė buvo ne iš tų, kurie vyresnio paklau
sytų. Kai atėjo Kazys, ji tokį vėją pakėlė, kad visas 
sodžius galėjo girdėti, o Kazys nieko, i 

— Žvirblį? — juokėsi. — Kai buvau pusbernis, sykį 
įleidau Bertuliu mergai. Buvo juoko, kai ta net dvi die
nas su lankeliu plaukuose vaikščiojo. Sakė, kad pusę 
plaukų nupešė, kol iškrapštė. Jeigu jau ir leisčiau tau 
žvirblį, tai kitokį. 

Mama užsimojo mazgote. 
— Tik nepradėk čia laidyti liežuvio. Geriau eik ir 

burną išsiplauk. 
— Kad, mamele, nėra ko plauti. Ne aš ją 

užpuoliau, ji mane. Šiandien pasiklausinėsiu. Jeigu 
surasiu, kas padarė, nusivešiu pas Šimkę ir gerai pa
vaišinsiu, tik pasakysiu, kad pirma pasimokytų kaip. 
Dabar net jokio ženklo nematau, kad žvirblio būta. 

— Kad mama mokėjo kaip išimti, tai ir nematai, 
— įterpiau savo. 

Negalėjau tikėti, kad Severiukas būtų nemokėjęs 

žvirblio kaip reikiant padaryti. Jeigu ne mama, ji tik
rai pusę plaukų būtų žirklėmis nušmorijusi, o paskum 
vaikščiojusi nei šiokia, nei tokia. 

Po to ilgai Marcelė dar žva'-avo į Kazį, bet nieko 
nedarė. Kai ant ugnies puode virdavo vanduo, kad 
Marcelė apie jį sukiodavosi, o Kazys irgi troboje ką 
nors veikė, vis bijojau, kad ji pasems puoduką ver
dančio vandens ir šliukštels Kaziui tiesiai į veidą, bet 
bijojau be reikalo. Marcelė nieko nebedarė, net apie 
tai nebešnekėjo ir taip patyliai viskas nurimo. Nuri
mau ir aš, nors retkarčiais paniežtėdavo liežuvis viską 
pasakyti močiutei, bet vėl nurydavau. Žinoti ko niekas 
kitas nežino buvo ir smagu ir sunku. 

Sako ir net skaičiau, kad seni atsimena, kas buvo 
vaikystėje. Neteisybė. Kai ką atsimenu ir aš, bet tik 
tą, ko niekada nebuvau užmiršusi, o ką kada 
užmiršau, tai ir užmiršau. Kad ir buvimas su Severiu-
ku. Juk kiekvieną dieną buvom kartu, ką nors 
šnekėjau, ką nors darėm, bet viskas sudilo, o atliko tik 
vienas kitas ryškulys. Va, kad ir dabar, gal to 
žvirbliuko pažadintas, atėjo į galvą priešvelykis — re
kolekcijos. Dabar nebe taip, bet tada rekolekcijos buvo 
kaip kokie atlaidai. Klebonas susikviesdavo į talką 
daug kunigų, ir žmonės iš visų pusių būriais traukė 
velykinės išpažinties. Vargu ar buvo tokie namai, kur 

koks vienas būtų išdrįsęs nenueiti. Tokį per Velykas 
būtų pirštais užbadę. Tai va ir aš atsimenu tokias re
kolekcijas. Atsimenu, jau buvo ir močiutė, ir tėvukas, 
ir tėtė su mama, ir Kazys, ir Marcelė. Toji grįžo parau
dusiom akim. Sakėsi, kad nuo vėjo, grįžtant toks 
žvarbus visą kelią pūtęs tiesiai į veidą, bet Kazys 
juokėsi, kad nuo ašarų. Sakė džiakonas uždėjęs tris 
kartus keliais apeiti apie didįjį altorių kam į bažnyčią 
ateina ne melstis, bet tik į bernus pasižvalgyti. Ir ėjo 
raudodama, kol net akys paraudo. Marcelė pradėjo 
širsti ir nežinia, kaip būtų pasibaigę, gal net į plaukus 
būtų susikibę, bet čia pat buvo mama. Ji abu su
draudė, Kazį gerokai sugėdino ir labai rimtai pasakė: 

— Jeigu dar nors vieną žodį išgirsiu, abu iš naujo 
išvarysiu išpažinties. Neisit, tai prie Velykų stalo kar
tu nesėsit. Galėsit valgyti, kur norėsit, tik ne prie to 
stalo, ne kartu su visais. 

To užteko. Abu nurimo. 
Nebuvom dar išpažinties tik aš ir Severiukas. Aš 

tai dar buvau per maža. man nereikėjo eiti, bet tokie 
kaip Severiukas. jau eidavo, tai vieną vakarą, kai re
kolekcijų tebuvo likusi tik viena diena, o Severiukas 
žibino balanas, močiutė eme ir paklausė: 

— Tai kaip tu. Severiuk. ar jau esi privestas 
išpažinties? 

— O jau seniai, — atsakė tas, bet nuo balanos akių 
nepakėlė ir galvos į močiutę nepasuko, tik viena akim 
žvilgtelėjo į mane. Aš ten pat sėdėjau ir iš balanų py
niau kryžių. Kaip jį nupinti Severiukas buvo pamokęs. 

Bet močiutė mūsų taip nepaliko. Ji visada buvo 
tokia. Jeigu jai kas parūpdavo, tai išklausdavo ligi pat 
dugno. Tėvukas ne sykį yra pasijuokęs. „Kad tu vis 
nori dar ir dugną išgrandyti. Jeigu galėtum, tai ir 
kiaurai pragrandytum". 

— Ar tik vieną sykį? — nepaleido. 
— Privestas tik vieną, — nepasukdamas galvos at

sakė. 
— O paskum ar dar buvai kada išpažinties? Ar 

neužmiršai, kaip prieiti? 
— Kur aš užmiršiu. Daug sykių buvau. Jei būčiau 

mėginęs neiti, mama su pančiu būtų išvariusi, — dar 
pridėjo beveik sau po nosim 

— Tai kodėl dabar neini9 Ar kad čia mamos su 
pančiu nėra? 

— Gal reikės, — nei pasakė, nei praniurnėjo ir vel 
viena akim žvilgterėjo į mane taip, lyg mudu būtumėm 
ką susimokę, paskum pakelė galvą, nulaužė aukštyn 
besinečiantį ilgą balanos anglį, ir jau garsiai pridėjo: 
— Reikės ir be mamos varymo nueiti. 

bus daugiau) 
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LOS ANGELES DRAMOS 
SAMBŪRIS KLAIPĖDOS 

TARPTAUTINIAME TEATRŲ 
FESTIVALYJE 

Kai Lietuvos miestai, mies
teliai ir net kaimai iškil
mingai ir išradingai visus me
tus minėjo Julijos Beniuše-
viCiūtė's - Žymantienės - Že
maites 150-tąjį gimtadienį, 
JAV išeivijoje ši data kažkaip 
praslydo. Lietuvoje Žemaites 
garbei buvo parašyta įspū
dinga drama, jos komedijos 
vaidintos miestų, valsčių ir 
kaimų teatriniuose sambū
riuose, ypač pamilta jos kome
dija „Trys mylimos*'. 

Los Angeies Dramos sam
būris Žemaitę pagerbė, išves
damas jos „Tris mylimas" į 
sceną. Į premjerą 1996 m. 
kovo 23-24 dienomis Šv. Kazi
miero parapijos salėn susirin
ko daug Dramos sambūrio 
darbo gerbėjų ir rėmėjų. Net
rukus ši komedija buvo paro
dyta Clevelande ir St. Peters-
burge. Netikėtai gauta žinia, 
kad Sambūris šią komediją 
gegužės pabaigoje vaidins 
Klaipėdos tarptautiniame te
atrų festivalyje. Tai pirmas 
išeivijos teatrui istorinis įvy
kis dalyvauti tokiame festiva
lyje. 

1996 m. lapkričio mėnesį 
Los Angeles Dramos sambūris 

. gavo Lietuvos Respublikos 
" Kultūros ministro J. Nekro

šiaus iaišką. kuriame rašė: 
„Kultūros ministerija, kartu 
su Lietuvos Liaudies kultūros 
centru apsvarstė galimybes 

' surengti Žemaitės 'Trys myli
mos' festivalį. Festivalis vyks 
Žemaitijos sostinėje Teisiuose 
gegužės mėn. pabaigoje ir 
birželio pradžioje". Šiame ori-

._ ūrįn,aliarr:p festivalyje pakvietė 
daly—Ii ir Los Angeles Dra
mos sambūrj. Komedijos vai
dintojai sutiko pakelti kelio

nių išlaidas bei nuovargį ir 
garsiai tarė „Taip". 

Gastroles prasidės Vilniaus 
Jaunimo teatre, kitą dieną 
Klaipėdoje, Telšiuose pagrin
diniame festivalyje, kur daly
vaus Klaipėdos universiteto 
studentų teatras, Telšių Že
maites teatras, Kelmės Ma
žasis teatras, Panevėžio Mu
zikinis teatras, na, ir Los An
geles Dramos sambūris. Fes
tivalis labai originalus ir 
retas, o gal iš viso pirmas ban
dymas. Visi teatrai vaidins tą 
pačią komediją skirtingų 
režisierių sprendimuose, o 
Kelmės Mažasis teatras vai
dins su didžiulėmis kaukėmis. 
Už šį pastatymą jie laimėjo 
Boriso Dauguviečio premiją. 
Ypač įdomus turėtų būti baig
minis spektaklis, kuriame iš 
kiekvieno teatro bus parink
tas populiariausias aktorius ir 
aktorė ir tas penketukas, lyg 
krepšinio aikštėje, vaidins be 
jokios repeticijos. Reikia tikė
tis daug smagių nutikimų, 
daug juoko ir geros nuotaikos. 
Gastroles baigsime vaidinda
mi Panevėžio Muzikiniame 
teatre. 

Jdomus šio originalaus Že
maites „Trijų mylimųjų" fes
tivalio atsiradimas. Dr. Dalia 
Noreikaite-Kučenienė, lanky
damasi Vilniuje, susitiko to 
meto Kultūros ministrą Nek
rošių. Jiems bekalbant ji. gal 
net netyčia, iškėlė mintį — gal 
būtų įdomu ir savita, tęsiant 
Žemaitės 150-tojo gimtadienio 
minėjimą, suruošti jos kome
dijos „Trys mylimos" festivalį, 
kuriame gal dalyvauti ir Los 
Angeles Dramos sambūris. O 
juk ir pati komedija jau beveik 
šimto metų. Ši mintis prigijo 
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Los Angeles Dramos sambūrio nariai po gastrolių St. Peterburg, Floridoje. Iš k.: Juozas Raibys. Marytė 
Kašėtaite. Amandas Ragauskas, Ramune Vitkiene, Veronika Ragauskiene ir režisierius Petras Maželis. 

ir festivalį ruošti buvo pavesta 
Telšių rajono savivaldybės ad
ministracijos Žemaitės tea
trui. Pasikeitus vyriausybei, 
naujasis Kultūros ministras 
Paulius Šal tenis šiai minčiai 
pritarė ir festivalis buvo pava
dintas gan iškilmingu vardu 
— Tarpvalstybinis Žemaites 
komedijos „Trys mylimos" fes
tivalis. Festivalyje vyks reži
sierių konferencijos, spaudos 
atstovų susi t ikimai, o visus 
vaidintojus pobūviuose links
mins Marijampolės muzikos 
ansamblis „Vėl gegužio žiedai" 
ir Šiaulių kaimiškos muzikos 
ansamblis „Jonis". Stengiama
si, kad šis originalus festivalis 
būtų sėkmingas, draugiškas, 
šiltas ir paliktų gražiausius 
prisiminimus. 

Prieš išvykdamas į Lietuvą 
Dramos sambūr is duos atsis
veikinimo „Trijų mylimųjų" 
spektaklį, kad sambūrio nuo
širdūs rėmėjai ir gerbėjai dar 
kartą pamaty tų komediją, 
nuoširdžiai po spektaklio vai
šėse pabendrautų ir palinkėtų 
sėkmes taip didelėje kelionėje 
ir a tsakingame teatro darbe. 

P e t r a s Maželis 

DIDVYRIO PAGERBIMAS 

Š.m. kovo 23 d., sekmadienį 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje buvo aukotos 
Mišios už Lietuvos kariuo
menės kapitoną Joną Noreiką, 
kuris kovojo del Lietuvos lais
ves, prieš okupantus — nacius 
ir komunistus, abiejų buvo ka
lintas ir pagaliau komunistų 
nužudytas. I istoriją jis įėjo 
slapyvardžiu „Generolas Vėt
ra". Mišias ir minėjimą — pa
gerbimą suorganizavo ir vado
vavo L.D.K. Birutes draugijos 
Čikagos centrinis skyrius. Mi
nėjimas įvyko „Seklyčioje", 
kur dalyvavo partizanų, kanų 
veteranų, šaulių ir miškinin
kų organizacijų atstovai ir a.a. 
J. Noreikos šeima: žmona An
tanina, sesuo Marija Norei-

kaitė-Misiūniene ir dukters 
Dalios vyras J. Kučėnas. Duk
tė Dalia tuo metu buvo Vil
niuje, kur kovo 22 d. dalyvavo 
tėvo atminties pagerbime. 
Minėjimai buvo ruošti jo gim
tinėje Pakruojuje. Šiauliuose. 
Kaune ir Vilniuje. 

Minėjimą „Seklyčioje" ati
darė L.D.K. Birutės draugijos 
pirmininkė Z. Juškevičienė 
šiais žodžiais: „L.D.K. Birutės 
draugijos ir Antaninos Norei-
kienės — birutininkės vardu, 
dėkoju visiems dalyvavusiems 
Mišių aukoje ir o .bar čia susi
rinkusiems pagerbti Lietuvos 
laisves kovotoją. KGB kan
kinį, Lietuvos kariuomenės 
kapitoną, partizaną Generolą 
Vėtrą*. Kviečiu atsistojimu ir 

susikaupimo minute pagerbti 
didvyrį. 

Išeivija, tai neatskiriama 
tautos dalis. J i su ta ->.a dali
nasi džiaugsmu ir skausmu. 
Šiomis, kad ir kukliomis, iš
kilmėmis, bot dideliu dvasiniu 
susitelkimu jungiamės su tau
ta ir ta r iame, kad tauta jai 
ištikimiems vaikams, tautos 
didvyriams, neliks skolinga, ji 
ant savo randuoto delno per 
amžius j iems atpildą rašys. Jų 
vardai aukso raidėmis bus 
irašyti Lietuvos istorijoje, poe
tai kurs apie juos eiles, o dai
niai ir muzikai pritaikys melo
dijas. Šio mūsų didvyrio — 
kankinio garbei uždegti žva
kes kviečiu: partizaną P. Vai
čekauską. L.K. V. Sąjungos 
Ramovė' pirmininką, dimisi

jos majorą. E. Vengianską ir 
k. J. Šauliu ir Čikagon 'Ramo-

DAR VIENA IŠVYKA 

Saulelė pabudino ir „Sek
lyčios" lcnkytojus. Ilgesnį lai
ką snūduriavę, pradžiugo, iš
girdę išvykų vadovės E. Siru
tienės pranešimą, kad vyk
sime į Illinois universiteto pa
viljoną pamatyti dailųjį čiuo
žimą. Iš patyrimo žinodami, 
kad negalima ilgai laukti, tuoj 
pat atsirado sąrašas norinčių 
ekskursijoj dalyvauti. Nespėję 
užsiregistruoti, vylėsi gal kas 
nors „iškris". Deja, vietų ne-
beatsirado. 

Išaušo nepaprasta: gražus 
pavasario rytas. Tad visi gera: 
nusiteikę renkasi į „Seklyčią". 
Vadovė Elenute duoda pasku
tinius nurodymus, ir jau be
matan t pripildome autobusą. 
Atvykstame pačiu laiku. Tad, 
susėdus mums paskirtoje vie
toje, užgęsta šviesos ir iš „liūto 
nasrų" pasileidžia čiuožėjai. 
Reginys žavus. Gyvas paveiks
las iš karto pavergia publiką. 
Spektaklis ne vientisinis, o su
karpytas iš įvairiausių filmų 
ir teatro ištraukų. 

Hollyvvood pamėgtas šokis 
suderinamas su muzika. 

Ypatingą efektą sudarė švie
sos su šaltąja ugnimi, kuri su
pynė romaną su audrom... 

Sportininkų, atletų įvairi gim
nastika vyksta žaibo greitu
mu. Žvaigždžių užtvara slepia
ma rūke, tik meiles roman
tikos negalima paslėpti. Stebi 
su malonumu ir meilė išplau
kia į paviršių. 

Tokiu pat įsijautimu parodo
ma ištrauka iš „The West Side 
Story", kurios muzika sukėlė 
auditoriją ant kojų. Pabaigai 
pasirodo puikiausi kostiumai 
su įvairiausių spalvų plunks
nom. Išskirtinai estetiškas 
grožis — balta, sidabru puoš
ta, ilga suknia vaizduojanti 
žiemą... 

B pasitenkinimo ilgai plo
jome čiuožėjams už puikią 
programą. Garsios muzikos ly
dimi, keliamės iš vietų. Lauk
dami autobuso, gėrėme pava
sarišką gaivų orą, stebėdami, 
kad krūmai jau puošiasi nau
jais giežnais lapeliais. 

Grįžus „Seklyčion", randame 
papuoštus stalus, padengtus 
pietum. Pasisotinę dvasia ir 
kūnu rimstame. Baigiant pie
tauti, vadovė Elenutė padė
kojo visiems už dalyvavimą. 
Dėkojame vyresniųjų lietuvių 
centro vadovybei ir išvykų va
dovei E. Sirutienei. 

E. Lukienė 

venų' vadą J. Mikulį". 
Toliau pirmininke pakvietė 

Povilą Vaičekauską tarti žodį 
apie J . Noreiką, kaip kovotoją 
organizatorių ir kankinį. P. 
Vaičekauskas „Generolo Vėt
ros" asmeniškai nepažinojo, 
bet apie jį girdėjo daug pasa
kojimų partizanų tarpe. Kas 
tiesa ir kas gandas — sunku 
šiandieną pasakyti. Viena tik 
aišku, kad tai buvo ypatinga 
asmenybė: karininkas, teisi
ninkas, sukilimo Žemaitijoje 
vadas. Šaulių apskrities virši
ninkas, Stutthofo kalinys, par
tizanų vadas ir Tautos tarybos 
organizatorius. Komunistai 
negalėjo jo tokios veiklos ne
pastebėti ir. žinoma, pasirū
pino infiltruoti šnipų į jo bend
radarbių tarpą. Prasidėjo su
ėmimai, kol pagaliau ir patį 
vada nutverė. T a r d y . a ; ;igi ir 
baisus ir pasakoj,mia. kad 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

^ 5 i £ 
REALMART I I , I n e 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chiugo. IL 6 0 6 2 9 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
p i rk ime bei pardavime, mieste ir 

pr iemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus. 773-585-6100 
FM. 773-S85-3997 P»ger 773-308-0307 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-fl61 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas vaitui 
• Perkame >r parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofis ir Off. Mgr Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3206V2 W w t 95th StrMt 

Tai. (7M) 4244654 
7T» 581-6654 

Ranovtfiai, Sauliai partizanai ir birutietes Čikagoje prisimena Lietuvos laisves kovot. >ja psstissjBą v.i 
Jooa Noreiką—-generolą Vėtra ląijtjjt su jo palaikų perkėlimu iš Tuskulėnų dvaro masinio Kapinyno 
kapus Vilniuje kovo 22 d Iš kaires: Povilas Vaičekauskas. Zuzana Juškevičiene — L D K . Birutės dr 
pirm., dirn. mj E Vengianskas — LKV sąjungos Ramove centro valdybos pina . Balzanene. J. SfeBSM 
VI SausfcieBė, A Vaikavickas. A N'oreikiene gen Vėtros našle). J Mikulis — LSS jūros šauliu kuopoj 
..Klaipėda" pirm., J. Šidlauską.-. .J Giadinskas J Žebrauskas. J Žebrauskiene. ' • •" Z. Degučio 
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J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

M . 630-969-2658 

MIG & TIG Furniture 
Ieško darbininko baldų apdailos 
bei kt. įvairiems baldų krautuvės 
darbams. Reikia šiek tiek mokėti 
angliškai ir turėti darbo leidimą. 

Darbas 40+ vai. į sav. 
Kreiptis: Anei* 706-599-1515 

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

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

cementas, dažymas. 
Turiu darbo draudimą. 

. S. Benenstel. 630-241-1912 Į 

Lietuvoje, Druskininkuose parduo
damas naujas, mūrinis manas; 3 
mieg 2 auto. garažas, įrengtas 

rūsys Tei. 410-538-3280 

Išnuomojama* 4 kamb. 
2 mieg. butas. Evergreen Pk., IL 
$600 į mėn. Skambinti po 6 v.v. 

708424-0470 

Dažytojas ieško darbo. 
Dažau namus iš lauko ir 

vidaus. Turiu darbo leidimą. 
Sigitas, tai. 708-728-9706 

Gražiame name 
išnuomojamas puikus 

2 mieg. butas. 
Skambinti: 708-656-6599 

tardytojams pasakęs: „Išlup
kite mano akis, nukirskite 
galvą, sukapokite kūną ir vis 
tiek kiekviena mano dalis kar
tos — Lietuva". Dar laisvas 
būdamas, yra pasakęs: „Pas
kutiniu kraujo iašu kovosiu už 
tautos nepriklausomybę. Sau
ją žemės pasiimsiu, akmenį 
apsikabinsiu ir Lietuvoje nu
mirsiu''. Tai buvo jo prana
šystė. Nors baisiai kankintas, 
išniekintas ir slaptai Tusku
lėnų dvare. KGB žudynių vie
toje užkastas, per 40 metų sle
piamas, vis tik paliko Lietu
voje ir tėvynė jam garbės vai
niką nupynė, apdovanojo pir
mojo laipsnio Vyčio Kryžiumi, 
kuris įteiktas dukrai. Jo var
du pavadino gatves, prisegė 
paminklines lentas visur, kur 
jis gyveno ar veikė. .Gene
rolas Vėtra" liks legenda per 
amžius 

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACUŲ 
REPLĖSE 1940-1944 

Albinas Gražiūnas 

Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas šioje knygoje nušviečia 
1940-1942 metų sovietine ir 1941-1944 m. vokiečių okupaciją. 
Knygoje aptarti analitiškai ir objektyviai Sovietų Sąjungos 
padaryti nusikaltimai per vienerius okupacijos metus Lietuvoje. 

Redagavo mokslinis red. habil. dr. Kazys Ėringis. 
Išleido „Tėvynės sargas", Vilnius 1996 m. (398 psl.) 

Kaina su persiuntimu JAV - $15.00 
Illinois valstijos gyv. prideda $1.05 "Sales Tax" 

Only LOT take you to so many 
destinations in Eastern Europe 
so easily. On LOT, you can fly 
nonstop from Nevv York or Chicago 
to tfte new internstlonal terminai 
at Warsaw Okecie Airport. 
From there, connections are easy to 
Riga, Tallmn. Moscow, St.Petersburg, 
Kiev, Lvov, Minsk and Vilnius. 
So take advantage of LOT's low fares, 
and fly to Eastern Europe in the 
luxury of a nevv fleet of Boeing 
767s and ATRs. 

7:i! i . l .s 
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ONE 
AIRLINE [THE POLISH AIRLINE 

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

http: / /www.lot.com 
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JAV LB E k o n o m i n i ų R e i k a l ų T a r y b a 
in formac i jos s k y r i u s 

Algirdas Rimas, 1711 VVarnvvright Dr., Reston, VA 22090 
Tel.: (700) 471-1711 

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIKĄ 

J A V MILIJARDIERIUS 
S U S I D O M Ė J O KAUNU 

JAV milijardierius 86 metų 
Walter Diamond yra vienas 
realiausių kandidatų steigti 
Kauno laisvąją ekonominę 
zoną. Milijardierius konsul
tuoja zonos iniciatoriaus, 
„Novos" mokslinio technologi
nio parko specialistus, rašo 
„Lietuvos rytas". Diamond 
pastaruoju metu veikė Lenki
joje, o praėjusių metų pabai
goje lankėsi Lietuvoje ir susi
tiko su šalies vadovais. Jo 
senelis yra kilęs iš Lietuvos. 
Milijardieriaus nuomone, 
Kauno laisvajai ekonominei 
zonai parinkta labai palanki 
vieta. J i bus steigiama prie 
Karmėlavos oro uosto, šalia 
automagistralės Vilnius — 
Klaipėda. Automagistralė „Via 
Baltica" taip pat nusidrieks 
prie Kauno LEZ. W. Diamond, 
be ki ta ko, palankiai vertina 
investavimo galimybes Lietu
voje. Jo nuomone, Lietuva 
t ampa pagrindiniais vartais į 
neseniai tapusias nepriklau
somomis Baltijos ir Rytų Eu
ropos regiono valstybes. 

W. Diamond nuomone, sta
bili valiuta, maža politinė rizi
ka, nedideli atlyginimai už 
nekvalifikuotą darbą, aukštos 
kvalifikacijos technikai, gali
mybė pirkti žemę užsie
niečiams yra svarbiausi veik
sniai, darantys Lietuvą pa
trauklia užsienio investuoto
jams. 

„SIEMENS" SAVO 
PROBLEMAS N O R I 

P R I M E S T I LIETUVAI 

Vokietijos susivienijimo 
„Siemens" dukterinės įmonės 
„Baltijos automobilių techni
ka" vadovų reikalavimas nu

vertinti litą Lietuvoje sulaukė 
prieštaringų vertinimų. Kaip 
esame rašę, bendrovės Klai
pėdoje vadovas pareiškė, kad 
„Siemens" sustabdo investici
jas Lietuvoje, nes jų netenkina 
JAV dolerio ir lito santykis, jie 
norėtų, kad tas santykis būtų 
1:7. Jei padėtis nesikeis, „Sie
mens" pagrasino pasitraukti 
iš Lietuvos, o įmonę perkelti į 
Čekiją arba Slovakiją. 

Dauguma Lietuvos specia
listų „Siemens" elgesį pokal
biuose su „Lietuvos rytu" vadi
no nekompetentingu ir įžūliu. 
Finansų žinovė Margarita 
Starkevičiūtė sakė: „Maniau, 
kad 'Siemens' vadovų pasirin
kimo lygis aukštesnis. Ti
kėjausi, kad susivienijimas 
moka išsirinkti vadovus, su
vokiančius, kas yra kompeten
cija. Pareiškimas kelia pasi
piktinimą ir labai blogai 
apibūdina 'Siemens'". 

Vilniaus verslo centro vie
nas vadovų Arūnas Darulis 
apskritai suabejojo, ar Lietu
voje investavo „Siemens", a r jo 
vardu tik pasinaudojo tarpi
ninkas. Jo nuomone, pareiš
kimas išduoda, kad Lietuvoje 
įsteigta vienadienio pasipelny
mo siekianti įmonė. Tačiau 
Lietuvos investicijų agentūros 
vadovas Algis Avižienis teigė, 
kad abejoti vokiečių investuo
tojų ketinimais neverta. Agen
tūros duomenimis, praėjusių 
metų pabaigoje „Siemens" in
vesticijos Lietuvoje buvo 48 
mln. litų. 

Akademikas Eduardas Vil
kas sako, kad reikalavimai pa
keisti lito kursą rodo, kad in
vestuotojai nesiorientuoja, ar
ba elgiasi demagogiškai. Kur
sas galėtų keistis tik tuo atve
ju, jeigu rinka įrodytų, kad 
kursas netinkamas, jeigu Lie
tuvoje stigtų JAV dolerių. Da-
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Kurčiųjų priešmokyklinių vaikų globos namų (Bistryčios g. Vilniuje) vaikučiai dėkoja „Saulutei", Lietuvos 
vaikų globos būreliui ir kitiems geradariams už dovaneles. 

bar jų nestinga — pirkti gali
ma už 4 litus, o parduoti už 
tiek pat nepavyktų. Akademi
kas mano, kad nustačius 
laisvą lito kursą, Lietuvos va
liuta ne atpigtų, o ketvirtada
liu pabrangtų. „Siekiant pus
velčiui ką nors gaminti, reikia 
važiuoti toliau — į Kiniją ar 
da r ku r nors", — sakė E. Vil
kas . 

Pasak M. Starkevičiūtės, 
Lietuvos valiutos stabilumą 
garantuoja ne valiutų valdy
bos modelis, o didėjantis ben
drasis vidaus produktas, ge
resni įmonių veiklos rezul
ta ta i . „Devalvacija galėtų tu
rėti teigiamos įtakos šiandien. 
Tačiau rytoj vėl reikės pinigų 
investicijoms ir teks pirkti do
lerių brangiau", teigia ek
spertė. Jos nuomone, „Sie
mens" nori gauti viršpelnių, 
j iems neįdomu, kas Lietuvoje 
vyks po to. 

Lietuvos bankas tyrė, kaip 
šalies ekonomiką paveiktų va
liutos devalvavimas iki 6 JAV 
dolerių už litą. Metinė infliaci
j a padidėtų iki 17-24 proc. 
Pernai buvo 13.1 proc. Vidaus 
produktas sumažėtų nuo 0.1 
iki 8.8 proc. Nustačius tokį 

santykį, mažai kas liktų iš 
Lietuvos ekonomikos. Per 
vieną dieną išbarstytume tai, 
ką sunkiai pasiekėme per pas
taruosius metus, sakė Lietu
vos banko Pinigų departamen
to direktorius Gitanas Nau
sėda. 

Ekonomistai pripažįsta, kad 
pastovus lito kursas trukdo 
dirbti su Europos šalimis, kai 
keičiasi jų valiutų kursai, 
todėl ir keistina monetarinė 
politika. Tačiau tai nereiškia, 
kad litą reiktų devalvuoti. Rei
kia išplėsti jo svyravimo ri
bas, tuomet jis galėtų reaguoti 
į Vokietijos markės kurso 
pokyčius. 

„Lietuvos valiuta pastarai
siais metais buvo stabili, todėl 
gamyklų išlaidų struktūra dėl 
to keistis negalėjo. Jeigu 

Koncertas 
•m 

"ŠYPSENĖLE" 
Neringa Nekrasiatė 

Laima Lapkauskaitė 

1997m. 

Balandžio 11. 
Balandžio 18 
Gegužis 3 
Gegužės 4 
Gegužės 10 
Gegužės 18 
Birželio 1 

- S t Petersburg, FL 
- Daytona Beach, FL 
- Washington, D.C. 
- Baltimore, MD 
- Detroit, MI 
- Chicago, IL 
- Los Angeles, CA 

Kviečia: 
Saulutė", Lietuvos vaikų globos būrelis 

išlaidos tapo per didelės, vadi
nasi „Siemens" blogai jas aps
kaičiavo", — sakė A. Darulis. 
Jo manymu, vokiečiai tiesiog 
nori nieko nedarydami dau
giau uždirbti, todėl prie
kaištauja ekonominei aplin
kai, iš tikrųjų neturėjusiai 
įtakos jų išlaidų pokyčiams. 

M. Starkevičiūtė „Siemens" 
pareiškimą sietų ir su Lietu
vos vyriausybės ketinimais 
griežčiau apmokestinti užsie
nio investuotojus. Vokiečiai 
Lietuvoje ne visada gražiai 
elgėsi. Siekiant išvežti pelną, 

Lietuvoje įsteigiamos užsienio 
firmos, konsultuojančios pa
grindinę įmonę. Už tai moka
mi dideli pinigai, tačiau ne
reikia mokėti mokesčių. 

R ima J a k u t y t ė 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad š.m. balandžio men. 
10 d., sulaukės 79 m. amžiaus mirė 

A.tA. 
Inž. STEPAS SMALINSKAS 

Gyveno Livonia, Michigan. Gimė Praulių kaime, Jonavos 
valse, Kauno apskr. Į Torontą atvyko 1948 m., į Detroitą 
1954 m. 

Buvo Dainavos Jaunimo stovyklos iždininkas 20 metų. 
Priklausė ateitininkams, Lietuvių Bendruomenei, Dievo Ap
vaizdos parapijai ir Amerikos Lietuvių Architektų ir 
Inžinierių sąjungai. 

Balandžio 14 d., po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, buvo palaidotas Holy Sepulchre kapinėse. 

Giliam nuliūdime paliko žmona Stasė, sūnus Kęstutis, 
dukra ir žentas Aida ir Wendell Harris, vaikaičiai Kristina ir 
Andreja, dukra ir žentas Vilija ir Audrius Kirvelaičiai. Lietu
voje brolis Romas Smalinskas ir jo šeima, sesute Bronė Sma-
linskaite, bei daug kitų giminių. 

Nuliūdusi šeima prašo velionį prisiminti savo maldose. 
Laidotuvių dir. Yolanda M. Zaparackiene, 313-554-1275. 

Su liūdesiu pranešama, kad po ilgesnės ligos 1997 m. ba
landžio 11d. mirė 

A.tA. 
Kun. VLADAS POŽĖLA 

Velionis buvo Kužių parapijos klebonas Šiaulių kurijoje 
Lietuvoje. Buvo ilgametis Sibiro tremtinys. Nuliūdę liko: se
suo Bronislava Kauniene, dr. Juozo Katino žmona, su šeima 
Lietuvoje, brolis Vytautas su šeima Omahoje.kiti giminės, 
draugai ir pažįstami Lietuvoje, Australijoje ir Amerikoje. 

Nuliūdęs brolis Vytautas. 

A.tA. 
KOSTUI LINGIUI 

Lietuvoje mi rus , dukrą IRENĄ VILIMIENĘ, JAV LB 
Švietimo tarybos narę, ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame 

JAV LB Švietimo taryba 

" 'ROLLERBLADING' 
MARQUETTE PARKE 
TAI TIK VIENA iŠ 
DAUGELIO % 
PRIEŽASČIŲ GYVENTI 
PIETVAKARIŲ 
APYLINKĖSE" 

štai—pietvakarių Čikagos apylinkės: čia žmonės spor
tuoja Marquette Parke, klesti verslas, gražiai sugyvena 
kaimynai; čia respektuojama nuosavybe ir tautybė; čia 
garantuojama „home equity". 

Jei gyvenate pietvakarių Čikagoje, galite būt ramus— 
jūsų namai nepraras savo vertės. „The Southwest 
Home Equity Assurance" programa 
garantuoja jūsų namo vertę 100%, jei čia 
gyvenate jau 5 metus. Už vienkartinį 
5125 nario mokestį būsite ramus, nes 
padarėte saugų investavimą. Sį 
programa finansuojama nuosavybes 

mokesčių (65 ILCS 95/1-20). 

„Home Equity" programa galite naudotis jei gyve
nate: Chicago Lawn/Marquette Manor, Gage Park, 

VVest Lavvn. Clearing. Bnghton Park, Archer Heights, 
Garfield Ridge. McKinley Park, \ ' ew City, VVest Elson, 

VVest Lavvn, kai kuriose Ashbum ir 
Scottsdale dalvse. 

Tai pietvakarių apylinkės, 
kur garantuojama 

„home eąuity"! 
CTHWEST HOME EQUITY ASSTOAH CJ 

Sign Up Today By Calling or Visiting Our Office 
3424 VVest 63rd Street. Chicago. IL 60629 773 434 8220 Fax 773 434 6175 

MasterCard / Visa VVelcomed 
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P r a t ę s i a m a s la ikas , iki 
kurio galima siųsti sveikini
mus į „Draugo" koncerto pro
graminį leidinėlį. Koncerto 
rengėjai turi gauti sveikini
mus iki balandžio 21 d., kitaip 
jie į programą nepaklius. Iki 
šiol sveikinimus jau atsiuntė: 
su 100 dol. auka — Standard 
Federa! bankas: kun. Alfonsas 
Micka: Regina Vytautas Va-
latkaičiai: su 50 dol. auka — 
Janina Marks, kun. Algirdas 
Olšauskas, Šv. Kazimiero pa
rapijos Los Angeles. CA, kle
bonas, dr. Kazys ir Marytė 
Ambrozaičiai. Amerikos Lie
tuvių tautine sąjunga, Šv. 
Kazimiero parapija. Worces-
ter, Mass. Rengimo komitetas 
visiems šiems geradariams la
bai dėkoja ir primena, kad 
koncertas bus gegužės 3 d., 
sekmadienį, Jaunimo centre. 
Programą atliks svečiai iš 
Clevelando. Dievo Motinos 
parapijos choras .,Exu!tate", 
vadovaujamas jaunos, gabios 
ir energingos muzikės Ritos 
Klionenės. Bilietai gaunami 
..Draugo" administracijoje ir 
..Seklyčioje". Nelaukite pas
kutinės minutės, nes gali būti 
kaip tam „ilgo iešmo dro
žėjui"... 

Bever ly S h o r e s Šv. O n o s 
bažnyčioje šį sekmadienį, 
balandžio 20 d., 12:30 vai. 
p.p., Mišias aukos kun. Anta
nas Saulaitis, SJ. Vargonais 
gros muz. Vytautas Gutaus
kas. Po Mišių, 1:45 vai. p.p.. 
„Lindos" restorane, Michigan 
City, bus Beverly Shores Lie
tuvių klubo narių susirinki
mas ir įdomi programa. 

J . Švoba, „Valst iečių la ik
rašč io ' ' - r edak to r ius , dirbąs 
su „Kaimo vaikų" fondu, šį 
ketvirtadienį, balandžio 17 d., 
7:30 vai. vak. kalbės PLC. Le-
monte, „Saulutės". Lietuvos 
vaikų globos būrelio, atvirame 
susirinkime. Visi kviečiami. 

Skelbimai 
x L ie tuvos R e s p u b l i k o s 

d a i n i n i n k u ir mūsų Operos 
choro koncertas bus šj sek
madien i , ba l andž io 20 d., 3 
vai. p.p. J a u n i m o c e n t r o 
saloje. Iš anksto bilietai gau
nami „Seklyčioje". Kviečiame 
Čikagos ir apylinkių lietuvius 
dalyvauti labai įdomiame ir 
tikrai reto pobūdžio koncerte, 
kurio dar nesame čia girdėję. 

(sk> 
x TRANSPAK įstaiga LE 

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

(sk 

x Galiu padėti legaliai gau
ti ..SOC. SECURITY" kortele. 
vairavimo leidime (dr iver ' s 
license) ir vizų pratęsimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

fsk) 

Lietuvių p e n s i n i n k ų są
j u n g o s n a r i u metinis susi
rinkimas vyks balandžio 17 d., 
ketvirtadienį. 1 vai. p.p.. Šau
lių salėje. 2417 \V. 43rd Str. 
Bus svarstomi įvairūs sąjun
gos reikalai. Dalyviai bus vai
šinami. Nariai prašomi susi
rinkime dalyvauti ir atsinešti 
dovanų laimėjimų šuliniui. 

P r i m i n i m a s v is iems šių 
m e t ų a b i t u r i e n t ų tėvams: 
prašome nedelsiant grąžinti 
anketas ir stalo rezervacijas, 
nes abiturientų pristatymo 
pokylis, rengiamas balandžio 
26 d. Pasaulio lietuvių centre, 
sparčiai artėja' 

Lie tuvių mo te rų k lubų 
federaci jos 50 m e t ų veiklos 
jubiliejus bus paminėtas ba
landžio 27 d., 12 v a i . Bočių 
menėje. Pasaulio lietuvių cen
tre. Lemonte. Iš New Yorko 
atvyksta Lietuvių moterų 
klubų federacijos centro val
dybos pirm. Aldona Noa-
kaitė—Pintsch. Po trumpos 
akademijos bus pietūs. Prašo
ma rezervuoti vietas iš anks
to, skambinant 630-257-2558. 

Alicijai Rūgyte i pr i s imin
ti sk i r t a akademi j a vyks ba
landžio 20 d., 11:30 vai. r. 'po 
iO vai. Mišių T. jėzuitų ko
plyčioje) Jaunimo centro že
mutinėje salėje. Pagrindinę 
kalbą pasakys Juozas Masilio-
nis. jos ilgametis kolega Lie
tuvių istorijos draugijoje. Taip 
pat kalbės jos įvairių gyveni
mo ir veiklos sričių atstovai: 
švietimo. Švėkšnos, istorikų, 
Korp! Giedra. Bus pristatyta 
nauja monografija „Alicija 
Rūgytė — gyvenimo ir veiklos 
kelias". Kviečiami visi daly
vauti. 

PENKIŲ MENININKU 
PARODA 

Čiurlionio galerijoje. Čika
gos Jaunimo centre, balandžio 
18 d. vyks penkių menininkų 
— dviejų iš Čikagos ir trijų iš 
Lietuvos — meno paroda. Da
lyvauja Rasa J a n u š a i t y ė — 
Skvi rb l ienė . Čikagoje gimusi 
ir augusi, čia baigusi lituanis
tines mokyklas, meną studija
vusi DePaul universitete, ma
gistro laipsnį įsigijusi Indiana 
valstybiniame un-te. dalyva
vusi meno parodoseČikagoje. 
Jos tapyba aliejumi, daugiau
sia abstraktai, pasižymi spal
vingumu ir originalumu. Taip 
pat dalyvauja T a u r a s Bu-
blys, fotomenininkas, dabar 
gyvenantis Čikagoje. 

Iš Lietuvos su architektūra 
dalyvauja Nomadą Gruma
da i t ė , su tapyba ant šilko — 
Dovilė Tare ika i t ė ; su akva
rele — Marga r i t a Čepu-
kienė. Atidarymas bus šį 
penktadienį, balandžio 18 d.. 
7:30 vai. vak. Bus ir vaišės. 
Visi kviečiami. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
M3*> S Pulaski Rd.. Chicag-i, II. <062<' 

'I '2 bl i ?iaurc nuo Balzckn muzK-iau*) 
Tel.: 773-582-4500 

1432=5 S Bell Rd.. Lookport, IU0441 
Tel. 70R-3O! -48*. 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ;r kriminalines bylos 

6247 S. Ked/ie Avenue 
Chicago. ! I 60f,29 

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

Sešlad 9 v r iki 1 vai p n 

A D V O K A T A S 
V'vtenis L ietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Valandos pagal sUMfanm.i 

DR. KAZIO MARTINKAUS 
STIPENDIJOS FONDAS 

A.a. biochemijos dr. Kazio 
Martinkaus H953-1984) prisi
minimui 1985 m. jo tėvai, se
serys ir artimi draugai įsteigė 
stipendijos fondą, kuriuo gali 
pasinaudoti visi laisvojo pa
saulio lietuviai studentai, be
baigia bakalauro arba siekian
tys magistro ar daktaro 
laipsnio iš griežtųjų mokslų 
— biologijos, chemijos, bio
chemijos, ypač sąryšyje su 
vėžio tyrimu. 

Informacijos teikiamos ir 
prašymų formas galima gauti, 
rašant šiuo adresu: Kristina 
Martinkutė, Dr. Kazys Mar-
tinkus Scholarship Fund, 
7120 S. Richmond. Chicago, 
Illinois 60629-3011. USA. Pra
šymų formos turi būti grą
žintos iki š.m. gegužės 30 d. 

- Pasau l io l ie tuvių j a u n i 
m o regis t raci ja j a u vyksta . 
Jai palengvinti Čikagos Jau
nimo sąjunga priims registra
cijas balandžio 27 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, po 
Mišių. Čikagoje nuolat gyve
nančiam jaunimui bus nu
leidžiama 50 dol. registraci
jos mokesčio, kuris yra 200 
dol.. jeigu užsiregistruos iki 
tos dienos. 

x Balandžio 18 d., penk ta 
dienį , 6 v.v. „Ner ingos" re
s to rane , 2632 W. 71 St., me
dicinos mokslų daktaras Arū
n a s Šč iupokas praneš apie 
sveikatos apsaugos padėtį Lie
tuvoje. Po paskaitos restorano 
šeimininkės pavaišins svečius 
kava. 

(sk) 
z A. a. Emil i jos Kut-

k ienės šviesiam atminimui 
pagerbti. Vytautas ir Emili
ja Valantinai Lietuvos Duk
terų draugijai aukojo $500. 
Mieliems rėmėjams didžiai dė
kinga Lietuvos Dukterų drau
gijos centro valdyba. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Pasauliniame kompiuterio 
tinkle Internet' atsirado spec. 
puslapis 'Lietuviškos knygos 
metai', skirtas M. Mažvydo 
pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų sukakčiai. Jame ga
lima pasklaidyti M. Mažvydo 
Katekizmo' ir kitu jo raštų 
puslapius, pamatyti jubiliejinį 
medalį ir monetą, sužinoti 
apie įvairius renginius, skir
tus šiam jubiliejui" P in iga i , 
s iunt in ia i ir k o m e r c i n ė s 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 4545 W. 
63 St., Chicago, IL 60629. 
tel . 773-838-1050. 

(sk> 

Neringa Nakrašiutė. kurios kon
certą rengia ..Saulute", Lietuvos 
vaikų globos būrelis gegužės 18 d. 
Jaunimo centre 

Lie tuviškų blynų pusry
čiai bus Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje balan
džio 27 d. po 8. 9:15 ir 10:30 
vai. r. Mišių. 

Emilijai Kutk iene i m i r u s 
giminės, draugai ir pažįstami 
aukojo šioms organizacijoms: 

BALFui —500 dol. 'brolio Vy
tauto Valantino ir jo žmonos 
Emilijos aukai. Draugo fondui 
— 220 dol.. Lietuvių fondui — 
200 dol.. Mišioms — 216 dol.. 
Lietuvos partizanams — 120 
dol.. Lietuvos Dukterims — 
85 dol. ir Tautos fondui — 15 
dol. Iš viso paaukota 1.156 
dol. 

x At i ta i symas: p. L. Bal
trušaitienės padėkoje ba
landžio men 10 d. „Drauge" 
buvo klaidingai išspausdinta 
p. V. Miceikos pavarde. Atsi
prašome. 
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Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti; 3206 W. 65th Ptace, Chicago, IL 60629 

Piešė Laima Manomai ty t ė 
Bostono lit. m-los mokinė 

VERBŲ SEKMADIENIS 

Sekmadienis, kuris būna 
prieš šv. Velykas, vadinasi 
Verbų sekmadieniu. Tas sek
madienis primena Jėzaus 
Kristaus atvykimą į Jeruzalę. 
Lietuvoje žmonės tą dieną at
sineša jį bažnyčią savo verbas. 
Kitaip daroma Amerikoje. Čia 
verbas pašventina bažnyčioje 
ir išdalina žmonėms. Lietu
voje būdavo gėda neatsinešti 
savo verbos į bažnyčią Verbų 
sekmadienį. Namuose verbas 
sudžiovina ir padeda į saugią 
vietą. Kai sudžiūvę spygliai 
nubyrėdavo nuo šakų, tada 
juos supildavo į dėžutę ar 
maišelį ir laikydavo ilgą laiką. 

Yra visokių pasakojimų apie 
tą sekmadienį, kuriais aš ne
labai tikiu. Pavyzdžiui: jei 
Verbų sekmadienį sninga, tai 
tais metais kiekvieną sekma
dienį lis. Jei oras giedras — 
tai tais metais nesiseks va
gims vogti. 

Lietuviai sugalvoja visokių 
dalykų su verba. Svarbiausias 
dalykas yra mušti su verba 
kitus (ne stipriai), kol tas 
žmogus, kurį muša, pažadės 
kiaušinių nudažyti per Vely-. 
kas. 

Indrė Nore ika i tė , 9 klasės 
mokinė Čikagos lit. m-la. 

MIRUSIOS KALBOS 
(Tęsinys) 

Prieš keturis tūkstančius 
metų mirė kitados Mesopota
mijos slėnyje, tarp Tigro ir Eu
frato upių, įsikūrusios labai 
garsios Šumerų šalies kalba. 
Šios valstybės gyventojai jau 
IV tūkstantmetyje prieš Kris
taus gimimą turėjo savo raštą. 
Tai rodo išlikę šios kalbos 
rašto paminklai — hieroglifais 
išmargintos dramblio kaulo 
plokšteles, šiferio lentelės — 
savo amžių taip pat skaičiuoja 
tūkstantmečiais. 

Mirė kalbos ir mūsų pačių 
kaimynystėje, š t a i apie Zara
sus kitados gyveno sėliai, apie 
Kapačiamiestį. Leipalingį — 
jotvingiai, dabart inės Žemai
tijos teritorijos dalyje buvo 
įsikūrę kuršiai, Žagarė pri
klausė Žiemgaliams. Tai vis 
mūsų giminaičiai, turėję ats
kiras kalbas, tiesa, labai pa
našios į lietuvių ar latvių. 
Tačiau ilgainiui savo kalbas 
jie užmiršo ir pradėjo kalbėti 
latviškai arba lietuviškai. 
Raštų jie nepaliko jokių, ir tik 
iš kai kurių vietovardžių bei 
asmenvardžių galime susida
ryti šiokį tokį minėtų kalbų 
vaizdą. 

Be abejo, esate girdėję apie 
narsų prūsų sukilėlių vadą 
Herkų Mantą. J i s kalbėjo taip 
pat jau seniai išnykusią, bet 
mums labai artima, prūsų kal
ba. Apie šią kalbą mes jau 

žinome daug daugiau negu 
apie sėlių, kuršių, žiemgalių 
ar jotvingių kalbas. Todėl apie 
prūsus ir jų kalbą mes plačiau 
papasakosime. 

Algirdas Sabaliauskas 
(Bus daugiau) 

SLIDINĖJIMAS 

Vieną dieną tiek daug pri
snigo, kad nebuvo mokykloje 
pamokų. Mes ėjome slidinėti. 
Apsirengiau šiltais drabužiais, 
užsimoviau riestą kepurę, 
užsidėjau slides ant slidinė
jimo batų ir pasiėmiau sli
dinėjimo lazdas. Tą dieną aš ir 
mano sesutės daug lenktynia
vome. Tikroje olimpiadoje sli-
dinėtojai turi slalomą ir šo
kinėja per kalvas. Yra daug 
slidinėjimo temų. Mes buvome 
laimingi. 

Audrius Moss, 
Detroito ž ibu r io" lit. m-los 

mokinys. 

NEVYKUSI PASTABA 

Vabzdžiai ir vabalai iškėlė 
puotą. Visą naktį gėrė, ėdė, 
zirzė, šoko, kol vėlai naktį nu
tilo. Vos užmigo, kažkas pra
dėjo į duris daužytis. Atidarė 
— šimtakojis bestovįs. 

— Ko tau reikia? — klausia 
organizatoriai. 

— Į puotą atvykau, — pasi
girdo piktas atsakymas. 

— Kodėl taip vėlai? 
— Tai jūs ant durų prisegėte 

pastabą: „Valykitės kojas". 
Kol šimtą kojų nusivaliau, vi
durnaktis atėjo. 

KITI APIE MUS 
Vaclav Machek 

(1894-1965) 

Jis studijavo Prahoje ir to
bulinosi Paryžiuje. Profesoria
vo ne Prahoje, kaip iki šiol 
minėti kiti kalbininkai, bet 
Brno universitete ir iš ten gar
sino Lietuvos vardą. Mačekas 
yra žymiausias čekų lygina
mosios — istorinės kalbotyros 
atstovas. Jis paskelbė apie 
pusketvirto šimto straipsnių 
dešimtyje valstybių. Tarp jų 
nemažai buvo rašoma ir apie 
lituanistiką. Parašė ir išleido 
„Čekų ir slovakų kalbų etimo
loginį žodyną". 

Žmogus atvykęs iš Lietuvos 
į Mačeko kabinetą, būdavo la
bai nustebintas. Pasijusdavo 
esąs ne Čekoslovakijoje, o Vil
niuje ar kitame Lietuvos mies
te. Ant jo kabineto sienos ka
bojo Lietuvos žemėlapis, Čiur
lionio paveikslai, knygų lenty
nose Lietuvos rašytojų raštų 
veikalai, ant stalo patys nau
jausi Lietuvoje išleisti leidi
niai. 

Mačekas buvo atvykęs į Lie
tuvą. Pagyveno Kaune, Plokš
čiuose. Mokėsi lietuvių kalbos. 
Kartą Maskvoje, tarptauti
niame slavistų suvažiavime. 
Mačekas pirmiausia ieško kal
bininkų iš Lietuvos. Susipa
žįsta su jais ir juos nustebina 
savo nuoširdumu ir paprastu
mu. Parodo jiems savo adresų 
knygutėje vieno lietuvio pa
vardę, kuris jį mokė lietuvių 
kalbos. Sužinojęs, kad miręs 
— nuliūsta ir prašo perduoti 
jo žmonai iš jo dovanėlę. Ne
muno pakrantės jam paliko 
daug gražių prisiminimų. Taip 
kitatautis pamilsta mūsų kal
bą, mūsų žmones, lietuvišką 
kūrybą, prenumeruoja spau
dą. O kiek yra šiandien lietu
vių, kurie iškeičia savo senąją 
ir gražiąją kalba į svetinv). 
Arba kalbėdamas lietuviškai 

vartoja daug svetimžodžių, 
tuo niekindamas ir darkyda
mas savo tėvų kalbą. 

GALVOSŪKIO NR. 111 
ATSAKYMAS 

1. Šaka, 2. žievė, 3. liemuo, 
4. vaisius. 

GALVOSŪKIO NR, 112 
ATSAKYMAS 

Takelis nuo kiekvienos vir 
šutinės raidės veda į apatin; 
langelį. Atvestą raidę tuo ta 
keliu įrašykite į tą langelį. At
sakyme turi būti vieno žy
maus Lietuvos asmens var
das. (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 133 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Maršas — Marsas. 

GALVOSŪKIO NR. 113 
ATSAKYMAS 

Sauliukas sumokėjo 12 dole
rių, nes viena kriaušė kainavo 
vieną dolerį. 

GALVOSŪKIO NR. 115 
ATSAKYMAS 

Žodžiai, kurie turi po 4 
raides a: Apaštalas, pakaita
las, ambasada, Afganistanas, 
Alabama, Tamašauskas (pa
vardė), apvalkalas, ataskaita, 
aparatas, avangardas, Arafa
tas, Araratas, analfabetas, 
Anastazija, maharadža, para
grafas ir t.t. Gali būti ir kiti 
žodžiai. 

GALVOSŪKIS NR. 131 
(Žiūrėkite lentelę) 
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Pranas su tėveliais nuskri
do į Europą ir ten keliavo po 
įvairias valstybes. Vakarais 
viešbutyje žiūrėdavo filmus 
penkiomis užsienio kalbomis. 
Kiekvienas filmas turėjo skir
tingas kalbas ir užrašus. Fil
mai buvo: prancūzų, italų, vo
kiečių, ispanų ir švedų kal
bomis. Filmų pavadinimai 
duodami raidėmis; G, A, S, B 
ir T. Sekdami žemiau sura
šytus faktus ir pridėtą lentelę, 
pamėginkite išspręsti, kurio
mis kalbomis filmai buvo 
įkalbėti ir kuriomis kalbomis 
apačioje įrašyti užrašai (filmų 
paaiškinimai). 1. Filmas T. 
nebuvo įkalbėtas įspanų kal
ba. 2. Vokiečių kalba buvo 
naudota B ir S filmuose, bet 
nebuvo naudojama nei vie
name, nei antrame filme 
prancūzų kalba. 3. Pranas 
žiūrėjo filmus tokia tvarka: A, 
B; tą, kurio įrašai buvo 
vokiški ir tą, kuris buvo švedų 
kalba įkalbėtas ir tą, kuris 
įkalbėtas ispanų kalba. 4. Fil
mas, kuris įkalbėtas ispanų 
kalba ir filmas B neturi nei 
švedišką, nei itališkų užrašų. 
(10 taškų) 

GALVOSŪKIS NR. 132 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 
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Padėkite žuvytėms, plau
kiančioms per žolėmis apau
gusį tvenkinį, susitikti vidu
ryje. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 134 

Brūkšnelių vietoje įrašysite 
raides, iš kurių susidarys nu
rodytos reikšmės žodžiai. Pir
mąsias raides skaitydami že
myn, gausite žymaus Lietuvos 
knygnešio pavardę: 1. * 

Suvalkijos žodžio pa
kaitalas. 2. 
— — Aukščiausias pasaulio 
kalnas. 3. 

Senesnių laikų istorikas 
žemaitis. 4. 

Pirmoji kny
gą, iš kurios vaikai pradeda 
mokytis. 5. 
Viena iš Lietuvos pilių. 6. — 

Vil
niaus kapinės. 7. 

Žymus Žemaičių 
vyskupas blaivybės skleidėjas. 
8. Buvęs 
Naujosios Romuvos redakto
rius. 9. Žymus lietuvis meni
ninkas ir muzikas 

— —. 10. Laivo 
dalis, kuri sustabdo laivą — 

. 11. Lietuvos 
apskrities miestas, turįs labai 
gražią bažnyčią 
— —. 12. Lietuvių telkinyje 
Lenkijoje, kurioje buvo vysku
pu Antanas Baranauskas — 

. Uždavinys 
vertinamas 10 taškų. 

GALVOSŪKIS NR. 135 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 
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I tuščius langelius įrašykite 
raides, iš kurių turi susidaryti 
reikšmingi žodžiai, daugiausia 
daiktavardžiai. (5 taškai) 

Atsiuntė 
kun. d r . E. Gerulis 




