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V. Landsbergis kviečiamas 
kandidatuoti Lietuvos 
prezidento rinkimuose 

Vilnius, balandžio 21 d. 
(Elta) — Vilniuje vykusio Lie
tuvos politinių kalinių ir trem
tinių bendrijos ataskaitinio 
suvažiavimo dalyviai priėmė 
kreipimąsi į profesorių Vy
tautą Landsbergį, kuriuo pra
šoma jo sutikti būti renkamu 
Lietuvos Respublikos prezi
dentu. 

„Mes, pasipriešinimo oku
pantams dalyviai, — rašoma 
kreipimesi, — buvę gulagų 
kaliniai ir tremtiniai Jūsų as
menyje, gerbiamas Profeso
riau, matome Lietuvos sūnų, 
kuris, nežiūrėdamas visų pa
vojų, stojo ryžtingai ginti 
mūsų Laisvę ir Nepriklauso
mybę. Žinodami Jūsų asmens 
moralines savybes, matydami 
įžvalgią politinę veiklą bei au
toritetą demokratinėse užsie
nio šalyse, susirūpinę dėl Val
stybės ateities ir visiškai pasi

tikėdami Jumis, kreipiamės 
prašydami sutikti būti renka
mu Lietuvos Respublikos pre
zidentu". 

V. L a n d s b e r g i s d a r 
sva r s to 

Seimo pirmininkas pirma
dienį surengtoje spaudos kon
ferencijoje nedavė atsakymo į 
politinių kalinių ir tremtiniu 
raginimą dalyvauti prezidento 
rinkimuose. „Reikės apsis-
spręsti labai ilgai neatidė
liojant", sakė jis. 

Ketinimus kandidatuoti i 
prezidento postą jau yra pa
reiškęs JAV gamtosauginin
kas Valdas Adamkus, prof. 
Liucija Baškauskaitė, gene
ralinio prokuroro pavaduoto
jas Artūras Paulauskas bei 
buvęs Katalikų radijo Mažo
sios studijos vadovas Vaidotas 
Žukas. 

Lietuviai parodys, kaip 
amerikiečiai išmokė juos 

ginti miestą 
Vilnius, balandžio 22 d. 

(BNS) — Šį penktadienį Ruk
los poligone prasidės karinės 
pratybos, kuriose profesio
nalūs Lietuvos kariai pade
monstruos, ko išmoko, beveik 
mėnesį treniruojami JAV mo
kytojų. 

Bendri JAV ir Lietuvos ka
riuomenių mokymai „Ginta
rinis slėnis-97" („Amber Vai
ky") Rukloje prasidėjo ba
landžio 1 dieną. 10 JAV kari
ninkų į Lietuvą atskrido savo 
lėktuvu ir atsigabeno 7 tonas 
įrangos, reikalingos šioms spe
cialioms miesto gynimo praty
boms. 

Kaip spaudos konferencijoje 
antradienį sakė motorizuotos 
pėstininkų brigados „Geleži
nis vilkas" vadas pulkininkas 
Vytautas Žukas, anksčiau Lie-

JAV Kongreso 
komisija svarstys 

Baltijos 
valstybių priėmimą 

į NATO 
Vašingtonas , balandžio 22 

d. (BNS) — Lietuvos ambasa
dorius JAV Alfonsas Eidintas 
ketvirtadienį dalyvaus JAV 
Kongreso Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo komisijos 
(ESBK) surengtuose posė
džiuose dėl Baltijos valstybių 
stojimo į NATO. 

Be Lietuvos ambasado
riaus, kaip liudininkai daly
vaus Latvijos, Estijos ir Lenki
jos atstovai. Diskusijos vyks 
tema „Lenkija ir Baltijos val
stybės pateikia bylą dėl priė
mimo į NATO". 

Liudininkai šiuose posė
džiuose pasakos, kaip jų val
stybės vykdo įsipareigojimus 
Europos saugumo ir bendra
darbiavimo organizacijai. įs
kaitant žmogaus teisių už
tikrinimą. Taip pat bus pa
teiktas nepriklausomas žmo
gaus teisių ir kitų reikalu pa
dėties šiose valstybėse įverti
nimas. 

Tai pirmieji iš daugelio pa
našių posėdžių, kuriuose daly
vaus kitos kandidatės į 
NATO. Manoma, kad juose 
„liudys" ir Rusijos atstovas. 

JAV Kongrese ESBK buvo 
sukurta prižiūrėti Helsinkio 
baigiamojo akto įgyvendinimą. 

!.*SI atstovu suvažiavimo. (""ikaROje. s m. balandžio 12 : Iš k I.&SI vadas MvKobs Abarius. I.ŠS motorų ko-
mor.-ini.j '.-ri!ro vados n :• aduatoja Maryte Sejuiiaito. L - vadas Kunvvdas M i n f u l a - • • I..-SJ >' •., vai-M»;s 

Nu-.f- Reninus Juškaitės juru šauliu vadovą.- Edmundas Veiisrianskas. 

Seimas pradėjo svarstyti 
kreipimąsi į NATO valstybių 

vadovus 

tuvos kariuomenė neturėjo ga
limybių praktiškai mokytis 
ginti miestą, nes neturi lėšų 
įkurti tariamą miestelį. Prob
lemą pavyko išspręsti tik per
nai metų pabaigoje, kai Jona
vos savivaldybė atidavė ap
griuvusį sovietų armijos ka
rinį miestelį Rukloje. 

JAV kariuomenė, savo am
basados Vilniuje paprašyta, 
sutiko padėti Lietuvai pareng
ti pirmąsias tokias miesto gy
nimo pratybas. 

Brigados vadas pabrėžė, kad 
amerikiečių mokymuose daly
vauja tik profesionalūs Lietu
vos kariai, kurie čia įgytą pa
tirtį skleis visuose daliniuose. 

V. Žukas mano. kad skir
tingų dydžių ir išsidėstymo 
Amerikos ir Lietuvos miestai 
nesutrukdys kariams dalintis 
patirtimis. Jis pažymėjo, kad 
šiam tikslui Lietuvai užtektų 
ir karinės technikos, kurios 
trūkumai paprastai išryškėja 
per tarptautines pratybas. Gi
nant miestą. pagrindinė 
užduotis tenka pėstininkams, 
apginkluotiems lengvąja tech
nika. 

Lietuvos armijos profesio
naliosios dalies vadas sakė, 
kad daugiausia informacijos 
šioje srityje Lietuvos karinin
kai sukaupė analizuodami 
Čečėnijos pasipriešinimo karą. 

Čečėnija prašo 
Baltijos valstybių 

pagalbos 
Vilnius, balandžio 22 d. 

(BNS) — Čečėnijos parlamen
to pirmininkas kreipėsi į Bal
tijos Asamblėją, prašydamas 
padėti stiprinti čečėnų vals
tybę kaip ..savarankišką pa
saulio bendrijos narę". 

Kreipimosi tekstas antra
dienį buvo išdalintas Lietuvos 
Seimo nariams, vėliau čečėnų 
nepriklausomybės rėmėjai ke
tina perduoti jį savaitgalį Per-
nu kurorte Estijos pajūryje 
vyksiančios Baltijos Asamblė
jos sesijos dalyviams. 

Čečėnijos parlamento vado
vo Ruslan Alichadžijev kreipi
mesi dėkojama Baltijos vals
tybėms už moralinę paramą 
P'.!' Rusijos karinę agresiją. 

Lietuvos Seimas balandžio 
3 d. pradėjo svarstyti Čečeni-

Vilnius, balandžio 22 d. 
(BNS) — Antradienį Seimas 
pradėjo svarstyti kreipimąsi į 
NATO parlamentus bei valsty
bių ir vyriausybių vadovus. 

Kreipimasis ragins NATO 
vyriausybes ir Šiaurės Atlanto 
Tarybą Madrido viršūnių su
sitikime liepos mėnesį pak
viesti bent vieną Baltijos val
stybę pradėti derybas dėl 
prisijungimo prie NATO kartu 
su pirmaisiais naujais sąjun
gos nariais. 

Kreipimosi projekte taip pat 

Ryga, balandžio 22 d. (BNS) 
— Pareiškime, kurį pirma
dienį išplatino Baltijos valsty
bių profsąjungų taryba, ragi
nama laikytis Europos ir Eu
ropos Sąjungos socialinių do

nų matyt a paraginti NATO 
valstybes „užkirsti kelią bet 
kokiems bandymams atskirt i 
Baltijos valstybes nuo pilna
teisio dalyvavimo Euro-At-
lantinės integracijos proce
suose". 

Panašų projektą Lietuva 
siūlo pri imti ir Estijoje vyk
siančioje Baltijos Asamblėjos 
sesijoje. 

Lietuvos URM informacijos 

skyrius pranešė, kad antra
dienį Briuselyje vyksta du Lie
tuvos ir NATO valstybių de
legacijų susitikimai pagal 16 + 
1 intensyvaus dialogo formulę. 

Lietuvos kariuomenės vado 
pavaduotojas pulkininkas Val
das Tutkus , Krašto apsaugos 
ministerijos bei Lietuvos am
basados Briuselyje atstovai 
susitikime su NATO Politinio-
karinio valdymo komiteto at
stovais aptaria Planavimo ir 
peržiūros procesą. Lietuva iki 
1999 m. yra įsipareigojusi 
įvykdyti 33 suderinamumo su 
NATO tikslus. 

Krikščionys demokratai 
nes i t inka su nekilnojamojo 

turto grąžinimo įstatymu 
Viln ius , balandžio 21 d. 

(Elta) — Krikščionių demo
kra tų frakcija pateiks Seimui 
Piliečių nuosavybės teisių į 

kumentų taisyklių — teisingai nekilnojamąjį tur tą atkūrimo 
apmokėti darbą, mažinti ne- įs ta tymo projektą. Šios frakci-
darbą ir kelti darbininkų kva
lifikaciją. 

Pareiškimo autoriai pažymi, 
kad kol kas Baltijos val
stybėse tebemėginama vykdy
ti tokią politiką ir priimti to
kius įstatymus, kurie „blogina 
darbuotojų socialines ir ekono
mines garantijas". 

jos narys Albertas Šimėnas 
pirmadienio spaudos konfe
rencijoje sakė. kad krikščionys 
demokrata i kritiškai vertina 
t r is šių įstatymų projektus, 
parengtus vyriausybės, Seimo 
sudarytos darbo grupės ir De
mokra tų frakcijos. 

Krikščionys demokratai siū-

Reikalaujama atnaujinti bylą 
prieš perversmininkus 

Vilnius, balandžio 21 d. gruodžio 22 dieną Generalinės 
(Elta) — Vilniuje vykęs prokuratūros tardymo depar-
„Vilnįjos" draugijos suvažia- t amento valstybinių nusikal-
vimas pareikalavo atnaujinti t imų tyrimo skyriaus tardyto-
baudžiamąją bylą prieš lenkų j as G. Plioplys pasirašė 
..autonominininkus". nutar imą, kuriuo baudžia-

1989 m. gegužės mėnesį Vii- mąją bylą nutraukė nesant 
perversmininkų veiksmuose 
nusikalt imo sudėties. „Vil
nijos" draugijos suvažiavimas 
pareikalavo, kad ji būtų at
naujinta. 

niaus rajono Mickūnų kaime 
grupė Vilniaus. Šalčininkų, 
Švenčionių. Širvintų ir Trakų 
rajonų kai kurių apylinkių ta
rybų depatatų sudarė koalici
nę tarybą Vilniaus krašte 
įkurti lenkų valstybinę auto
nominę sritį. Kaip vėliau 
paaiškėjo, šį antikonstitucinį 
veiksmą pasiūlė Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
politinė vadovybė. Rugsėjo 
mėnesį Šalčininkų ir Vilniaus 
rajonų tarybos priėmė spren
dimus savuosius rajonus pas
kelbti lenkų valstybiniais te
ritoriniais rajonais. 

Autonomininkų planai žlugo 
po 1991 m. rugpjūčio pučo 
Maskvoje. Lietuvos Genera
linė piokuratūra dar 1994 m. 
sausio mėnesį autonominin
kams iškėlė baudžiamąją 
byla. Tyrimas vyko beveik 4 
metus. Tačiau 1994 metų 

jos nepriklausomybės pripa
žinimo klausima, bet atidėjo 
svarstymus neribotam laikai. 

lo padidinti vyriausybės atsa
komybę sprendžiant nekilno
jamojo turto grąžinimą, aiš
kiai nustatyt i valstybės, savi
ninkų ir nuomininkų santy
kius atkuriant nuosavybės 
teises į gyvenamuosius na
mus, butus. 

A. Šimėno nuomone, ne savi
valdybės, o vyriausybė turėtų 
tvirtinti grąžinamus žemės 
plotus miesto teritorijoje. Vy
riausybė, pasak jo, turėtų pa
rengti nekilnojamojo turto 
įkainavimo metodiką. 

Už valstybės reikmėms 
paimtą žemę. mišką, vandens 
telkinį siūloma atsilyginti tik 
ati t inkamai žeme. mišku, van
dens telkiniu. Už ūkinės ko
mercinės paskirties pastatus 
— valstybės vertybiniais po
pieriais, už gyvenamuosius 
namus, butus — pinigais. 

Albertas Šimėnas sakė. jog 
siūloma atsisakyti nuostatos, 
numatančios, kad nekilnoja
masis tur tas grąžinamas pi
liečiui su sąlyga, kad jis jį 
išnuomuos dabartiniams jo 
naudotojams. 

Vokietija atsisako išduoti buvusį 
KGB agentą, kaltinamą 

genocidu 
Vilnius , balandžio 22 d. 

(BNS) — Vokietija atsisakė 
išduoti buvusį KGB agentą. 
kurį Lietuva kaltina genocidu 
per sovietų okupaciją. 

Vokietijos teisingumo mi
nisterija neigiamą atsakymą į 
Lietuvos Generalinės prokura
tūros prašymą išduoti 72 me
tų Jul ių Slaviną aiškino tuo. 
kad j is yra Vokietijos pilietis. 

Vokietijos pilietybę jis gavo 
prieš pusantrų metų. 

Bonoje gyvenantį J. Slaviną 
Lietuvos Generalinė proku
ra tū ra apkaltino lietuvių tau
tos genocidu ir 1996 metų 
spalį j am iškėlė baudžiamąją pravarde ..Charis" Tačiau Lie 

bylą. J. Slavinas kaltinamas, 
kad 1945 m., dirbdamas SSR 
NKVD Kauno skyriaus tardy
mo poskyrio tardytoju, pasi
rašinėjo dokumentus, kuriais 
remiantis jo apklausti žmonės 
buvo ištremti. Siekdamas iš
gauti NKVD reikalingus pa
rodymus. J. Slavinas kankino 
suimtus Lietuvos gyventojus. 

Generalinės prokuratūros 
specialiųjų tyrimu skyriaus 
prokuroras Gintautas .Starkus 
„Lietuvos rytui"" sake. kad po 
kelių mėnesių dar karta kreip
sis į Vokietiją su prašymu 
išduoti buvusį KGB agentą 

Pasaulio naujienos 
ĮRemiactis DPA. Reuter, BNS. INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN, RIA linių 
agentūrų pranešimais;. 

Tal inas . Estijos policija Taline nusavino 1.5 mln. suklastotų 
JAV dolerių ir sulaikė du asmenis. Slaptose dirbtuvėse buvo 
padirbami aukštos kokybes 100 dol. vertės banknotai, kurių 
naują pavyzdį neseniai įdiegė Amerika, siekdama kovoti su pi
nigų padirbinėjimu. 

Varšuva . Rusijos Saugumo tarybos sekretorius Ivan Rybkin 
pirmadienį pasakė, kad NATO-Rusijos sutartis yra gerai pa
rengtas kompromisas, kuris išsprendžia daugelį, tačiau ne vi
sas Rusijos abejones dėl NATO plėtimo. Atsakydamas į kores
pondento klausimą, kodėl Rusija ketina pasirašyti šį doku
mentą, jeigu jis nepatenkina Maskvos, Rybkin sakė, jog laimei 
Rusijos nebevaldo bolševikai, kurie veikė pagal principą „vis
kas arba nieko". 

Sofia. Rinkimus laimėjusi Bulgarijos demokratinių jėgų są
junga pirmadienį pasisakė už tai, kad būtų atvertos buvusios 
slaptosios policijos bylos, nepaisant to, jog bylų turinys gali pa
kenkti jiems patiems. Sąjungos vadas Ivan Kostov pareiškė, 
kad partijos manymu, turėtų būti atvertos tik parlamento na 
rių, ministrų kabineto narių ir Aukščiausiojo teismo teisėjų by
los. Bulgarijos komunistinė saugumo policija, glaudžiai susijusi 
su KGB, turėjo maždaug 100,000 agentų ir informatorių. 

Bona. Nuosavybės atgavimas Rytų Vokietijoje, kur turtą 
per 60 m. buvo nusavinę komunistai ar naciai, truks iki 2015 
m. Toks lėtas procesas sukels rimtų kliūčių investicijoms, tei
gia Vokietijos laikraštis ..Frankfurter Allgemeine". Po 1990 m. 
Vokietijos suvienijimo buvusiems savininkams buvo grąžinta 
nuosavybes apie 300 mlrd. Vokietijos markių vertės. Tačiau 
dar yra nepatenkinti buvusių savininkų reikalavimai tokiai 
pačiai — 300 mlrd. markių sumai. 

Maskva. Antradienį Maskvoje grupė jaunuolių apmėtė po
midorais Rusijos komunistų vadą Genadij Ziuganov, kai šis su 
padėjėjais norėjo padėti gėlių prie V. Lenino, kurio 127-osios 
gimimo metinės buvo minimos Maskvoje, mauzoliejaus. G. 
Ziuganov, kalbėdamas su žurnalistais, šį įvykį įvertino kaip 
provokatorių, „kurių yra kiekvienoje minioje", išpuolį. Į tai, jo 
nuomone, „neverta kreipti dėmesio". 

Seulas . Šiaurės Korėja savo turimais branduoliniais ir che
miniais giiiklais „galėtų supleškinti" Pietų Korėją ir Japoniją, 
teigia aukšto rango perbėgėlis Hwang Jang Yop, kurio pra
nešimo ištrauką antradienį pacitavo P. Korėjos laikraštis 
„Chosun Ubo". Pranešime jis įspėja, kad didelius ekonominius 
sunkumus išgyvenanti Š. Korėja gali pradėti karą iš nevilties, 
nors neigia turinti arba turėjusi branduolinių ginklų progra
mą. Tačiau 1996 m. JAV Centrinė žvalgybos valdyba (CIA) 
pranešė, jog ši stalinistinė valstybė išgavo pakankamai pluto
nio, kad pagamintų bent vieną atominę bombą. 

Maskva . Rusijos kultūros viceministras Michail Švydkoj an
tradienį išskrido į JAV aiškintis skandalo, kilusio dėl Rusijos 
carų brangenybių parodos. Pustrečio mėnesio Vašingtone vei
kusi paroda praėjusį trečiadienį turėjo būti perkelta į Hustoną, 
tačiau tą dieną Rusija pareikalavo grąžinti visus eksponatus į 
Rusijos ambasadą. Parodos organizatoriai iš Rusijos šį reikala
vimą aiškino tuo, kad Amerikos atstovai nušalino juos nuo va
dovavimo parodai, ir dalis brangenybių be jų žinios buvo su
krauta automobilį, kuriam ir užtvėrė kelią Rusijos ambasados 
mašinos. 

Sarajevas. Bosnijos prezidentūros pirmininkas musulmo
nas Alia Izetbegovič antradienį paragino imtis veiksmų prieš 
taikos sutartį pažeidžiančius serbus ir kroatus. Laiške, adre
suotame tarptautiniam tarpininkui Carl Bildt. kitiems užsie
nio pasiuntiniams bei organizacijoms Bosnijoje, jis kaltina Bos
nijos kroatų ir serbų valdžias, kad šios atsisako bendradar
biauti su JT karo nusikaltimu tribunolu, tuo tarpu karo nusi
kaltėliai lieka laisvėje. 

Maskva. Kinijos prezidentas Jiang Zemin antradienį atvyko 
j Maskvą oficialaus 5 dienų vizito, per kurį jis. Rusijos ir dar 
trijų buvusių sovietinių Vidurio Azijos respublikų vadovai pasi
rašys sutartį del kariuomenės sumažinimo. 

Vašingtonas. JAV prezidentas Bill Clinton patvirtino eko
nominių sankcijų įvedimą Birmai dėl nesibaigiančių žmogaus 
teisių pažeidimų, kuriuos vykdo Birmos karinė vadovybė, an
tradienį pranešė Baltųjų Rūmų pareigūnas. JAV Valstybės de
partamentas paskelbs priemones, kurios uždraus JAV investici
jas Birmoje. Birmos vyriausybė, savo ruožtu, apkaltino JAV 
grasinant ekonominiais veiksmais bei pažeidžiant svarbiausias 
Birmos piliečių teises. 

Paryžius . Prancūzijos prezidentas Jacąues Chirac 10 men. 
anksčiau laiko paleido parlamentą ir paskelbė naujų rinkimų 
datą — gegužes 25 d. Kalbėdamas per TV jis sakė. jog norėtų, 
kad jau prasidėjusios reformos gautu naują pagreitį. 

tuvai sunku tikėtis išdavimo, 
nes valstybes įstatymai tebe-
n u mato mirties bausme, ku
rios Vokietija neturi. 

Nors mirties bausmes vyk
dymas Lietuvoje yra sustabdy
tas, už genocidą pagal įsta
tymus gali būti baudžiama 
mirties bausme arba laisves 
atėmimu nuo 5 iki 15 metu. 

KALENDORIUS 

Balandžio 23 d.: Šv. Jurgis, 
antrasis Lietuvos globėjas (mi
rė 303 m.i. Adalbertas. Vai
tiekus. Daugaudas, Vygailė. 

Balandžio 24 d.: Šv. Fidelis 
išSigmaringon. kunigas, kanki
nys (1577-1622 Šveicarijoje); 
Bona. Kantrimas. Gražvyde. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. balandžio men. 23 d. 

SKAUTYBĖS 
kelias 
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LAIKO UPĖJE 

Tai buvo 1951 metai, navės" tunto branduolys. Ir 
Sparčiai augančiame Aušros tapo visos „stirnos" šauniomis 
Vartų" skaučių tunte, Čika- živilietėmis; tokiomis, ku-
goje, lyg besiskleidžią pavasa- rioms tiko šie poetės vs Juozės 
rio žiedai, steigėsi naujos Augustaitytės - Vaičiūnienės 
draugovės. Tą metų rudeni čia parašyti žodžiai: 
gražiai reiškėsi didesnės Neužmįrštama diena> kada 
apimties (dvylikos „gelton- ^ ^ ^ 
šhpsių skaučių) „Stirnų skil- į ^ ir rankomis latkytis 
tis. Šaunios buvo tos lieknos, 
aukštaūgės „stirnos"! Neslėgė 
jų jaunų pečių įsikūrimo šia
me krašte rūpesčiai, prisitai
kymas prie naujų gyvenimo ir 
mokslo sąlygų. Platūs ir galin
gi jaunystės sparnai, šviesūs 

S*v*l_* 
A 

Milda Povilaitienė 

svajonių vieškeliai... Entuziaz
mu ir noru siekti gėrio bei 
grožio tviskėjo šių jaunų 
sesių sielos. O koks malonu
mas buvo planuoti su jomis 
skautišką veiklą, suprasti es
minę gerojo darbelio reikšmę, 
mylėti savo tėvynę, visur ir vi
sada didžiuotis esant lietu
vaitėmis, nors šių jaunuolių 
atmintyje jų gimtoji šalis lyg 
per rūkus tešvytėjo... 

Gabios buvo jaunosios „stir
nos", kiekviena kuo nors 
pasižymėdavo: Gražina ir Ni
jolė buvo mūsų grakščios bale
rinos, Ina — rimta studiozė, 
Alė, Laima, Dalia — puikios 
deklamatorės ir vaidintojos. 
Vita — menininkė. Milda jau 
tada kreipė dėmesį savo kuk
liu draugiškumu, ramumu, 
kruopštumu kiekviename dar
be. Jau tada atrodė, kad ji bus 
atsidavusi šeimai visa širdim. 

Graži, vieninga buvo šios 
skilties dvasia: sutiko visos, 
lyg seserys šeimoje. Numanu 
buvo, kad viena kitai augti, 
bręsti. į aukštumas kopti pa
dėjo, viena kitą papildė. Ir 
Mildute Mašiotaitė — vis 
drauge, vis greta kitų sesių su 
jai būdinga, kuklia šypsena 
veide, gerumu spindinčiomis 
akimis, darbščiomis rankomis. 
Mokslu ir skautiška veikla, 
dažnai atliekamais įvairiais 
geraisiais darbeliais buvo už
pildytos šių jaunų sesių die
nos. Jaunatviška energija jos 
tryško, ruošdamos maisto ir 
drabužių siuntinius varg
stančioms lietuvių šeimoms 
Vokietijoje, širdies gerumu 
puošėsi, tam tikslui atneš
damos kuklių savo santau-
pelių centukus. O kokiu užsi
degimu visos dalyvaudavo 
ruošiamuose montažuose, ra
dijo valandėlių programose, 
pažangumo konkursuose! Ir 
Mildute vis kartu, petys į petį 
su visomis. 

1952 metų vasarą neišsiteko 
jStirnos" savo skilties ribose 
— tų metų birželio 7 d. nutar
ta steigti draugovę — „Živilės" 
draugovė, kuri iš dalies buvo 
1958 m. įsisteigusio „Ker

šu seserimi, 
Kad liktum visada ištikima 

tėvynės Lietuvos dukra. 
Kokius mazgus uzmegsi ir 

atmegsi, žaisi, 
Tikėki, ištesėk ir būk savo 

šūkiu tikra, 
Nes iš nedžiūstamų šaltinių 

atgają semi. 
Jaunose živiliečių širdyse 

tvirtai susikristalizavo skau
čių įstatai; jos pasiruošė gyve
nimui, įsigijo profesijas, kūrė 
šeimas, pačių pasigamintąsias 
gaireles perdavė jaunesnėms 
sesėms. Ir vyr. skautė Milda 
sukūrė gražią, skautišką šei
mą. Su sk. vyčiu (vėliau skau
tininku) Romu Povilaičiu 
išaugino dviejų sūnų ir dviejų 
dukrų veiklių skautų — 
Šeimą. Privačiame gyvenime, 
plačiame draugų rate Milda 
liko tokia pati: santūri, rami, 
kukli — tikra šeimos širdis, 
kuriai buvo svarbu, kad tuos 
idealus, kuriais ji vadovavosi 
jaunystėje, įsisavintų ir jų jau
noji karta. Tėvams džiaugs
mas buvo ne be pagrindo: šei
mą gražiai užauginę, išmoks
linę, vaikaičių sulaukė, abu 
buvo tvirtai prirėmę pečius 
prie lietuviško kamieno. At
rodė, kad taip tęsis ilgai ilgai 
— juk gan daug dar metų 
prieš akis!.. 

Deja, Mildai skirto smėlio 
laikrodyje smiltelės, prana
šaudamos skaudžią realybę, 
netikėtai ėmė byrėti... Ją ėmė 
alinti sunki liga, nors ji nepa
sidavė, kovojo tyliai, ne
siskųsdama: gana, kad skaus
mo buvo pilna kiekvieno šei
mos nario širdis... O smiltelės 
vis biro, smėlio laikrodyje 
vėrėsi tuštuma, ir prieš pat 
Kalėdų šventes, 1996 metų 
gruodžio 16 dieną, į amžinąją 
Būtį išsivedė ją Juodoji sesuo 
— Mirtis... 

O šį birželį prisimintume 45 
metų sukaktį nuo „Živilės" 
draugovės įsteigimo, aptar
tume buvusias linksmas, 
skautiškas dienas, kurias vi
sada minėdavome su šypsena, 
su švelnia nostalgija ir su pa
garba lietuviškajai skautybei, 
davusiai tvirtus pagrindus 
jauno žmogaus gyvenime. 
Deja, buvusių živiliečių tarpe 
jau nebėra mus palikusių 
sesių — a.a. Gražinos Mustei
kytės, Laimos Kripkauskaitės-
Žemaitienės, o dabar vėl... 
Mildos Mašiotaitės-Povilaitie-
nės. 

Net keli dešimtmečiai neiš
trynė Jūsų mielų šypsenų jau
nuose veiduose; liko brangūs, 
nepakartojami prisiminimai. 
atskamba anuomet dainuotos 
dainos uoliai, kas antrą šeš
tadienio vakarą (!) lankytose 
draugovės sueigose. Šviečiat 
Jūs, kaip žvaigždutės tolimoj 
prisiminimų padangėj. 

Šv. Jurg i s Plungė, Telšių apskr. 

ŠV. JURGIS 
Šiandien švęsdami šv. Jur- Tėvynei ir Artimui, gerais dar-

gio - viso pasaulio ir lietuvių bais stenkimės kovoti su blo-
skautų globėjo dieną.prisimin- giu savyje, aplinkoje ir pasau
kime savo įžodžio pasižadėji- lyje. Tepadeda mums jūsų 
mą ir tarnaudami Dievui, globėjas šv. Jurgis. 

„PERKŪNO" SKAUTŲ DRAUGOVĖS 
ŽIEMOS IŠKYLA 

Skautaviraas palieka neuž
mirštamus įspūdžius, kuriuos 
norisi vėl ir vėl išgyventi. Taip 
susikuria tradicijos. Viena to
kių Čikagos „Lituanicos" tun
to „Perkūno" draugovėje yra 
viduržiemio iškyla į Rako sto
vyklavietę. Nepaisant kiek 
skautų gali joje dalyvauti —ji 
vyksta. Ir šįmet sausio 10 d. 
vakare rinkomės pas draugi
ninką Andrių Utz. Kitiems 
dėl įvairių priežasčių negalint 

grupė, netiksliai pradėjusi, 
kiek nuklydo* bet antroji savo 
„ratą" užbaiąė. labai geru lai
ku. 

Visiems grįfus iš orientaci
jos užsiėmimų, su dideliu ape
titu valgėme karštą sriubą ir 
sumuštinius. Pavalgę sėdome 
į automobilius ir važiavome 
link Luding^m valstybinio 
parko. Su mumis keliavo ir 
mus iš Čikagoį atlydėjęs snie
gas. Važiuodami gėrėjomės 

dalyvauti, tą penktadienio va- nuostabiai gralia žiemos gam 
karą savaitgalį Rakė praleisti ta. Atvykę į pįrka iškylavome 
išvykome aštuoniese: keturi Y* " ..,_-^-*..._.. i _-_..-:_ 
vadovai — A. Utz, R. Gecevi-
čius, P. Genčius ir D. Rama
nauskas ir keturi skautai — 
K. Užgiris, P. Žukauskas, J. 
Genčius ir L. Milavickas. Vyk-
stančiųjų tarpe tik du buvo 
pirmamečiai. 

Ne vieni vykome — mus 
lydėjo sniegas ir šaltas vėjas, 
kurie taip išdykavo, kad vieto
mis sunku buvo matyti kelią. 
todėl teko lėtinti greitį ir sto
vyklavietę pasiekėm jau po vi
durnakčio. Kol išsikrovėme 
daiktus ir paruošėm guolius 
stovyklavietės ambulatorijos 
ir „Lituanicos" tunto pasta
tuose buvo jau 3 vai. ryto. 

Šeštadienį, sausio 11-tos ry
tą, brolis Donatas Ramanaus
kas paruošė ir stovyklavietės 
ribose pravedė orientacijos 
užsiėmimus. Viena dalyvių 

Hamlin upės it ežero krantais, 
o grįždami įkopėm į aukštą 
smėlio kopą ir pasidžiaugėm 
labai gražiu apylinkių vaizdu. 
Grįždami prie automobilių 
nuėjome iki Michigan ežero, 
kurio pakrantėje buvo didžiu
lės ledo krūvas.Nuo žvarbaus 
vėjo nebuvo jokios užuovėjos, 
o vėjo šaltis („wind chill fac-
tor") siekė -40 F laipsnių. Sulipę 
į automobilius skubėjome at
gal į stovyklą.Vis dar snigo 
ir nuo penktadienio vakaro iš
krito arti metras naujo sniego. 

Grįžę skubiai persirengėme 
sausais ir šiltais drabužiais. 
Dabar skautai turėjo kitą už
davinį—sukrauti laužą, o pa
baigę ruošėme vakarienę pa
gal seną v.s. Albinos Rama
nauskienės receptą, vadinamą 
"skillet fiesta". Nežinia, ar 
-kautai buvo taip išalkę, ar 

KAZIUKO MUGĖ 
WORCESTERYJE 

„Neringos" ir „Nevėžio" tun
tų ruošiama Kaziuko mugė 
įvyko š.m. kovo 23 d. — Verbų 
sekmadienį. Tai jau 38-ji 
skautų ruošiama tradicinė 
šventė. Maironio parko salėje, 
baltomis staltiesėmis padengti 
ir pirmaisiais pavasario pra
našais „kačiukais" bei narcizų 
žiedais papuošti stalai laukė 
pietaujančių, o prie prekysta
lių, apkrautų rankdarbiais, 
skautės laukė pirkėjų. 

Lietuvių Skautų s-gos At
lanto rajono vadas v.s. Bro
nius Naras 12val. atidarė 
mugę, atrišdamas dvi tautines 
juostas surištas geruoju maz
gu ir kviesdamas visus ap
žiūrėti prekes ir papietauti 
sesių skautininkių paruoštais 
pietumis. Mugėje dalyvavęs 
Atlanto rajono vadijos narys 
v.s. V. Dilba, sveikino skautus 
ir skautes tęsiančiais šią 
gražią tradiciją ir linkėjo sėk
mingo „turgaus". 

Vieni svečiai suko virtuvės 
link, iš kurios sklido malonūs 
lietuviškų pietų kvapai, kiti 
ėjo prie prekystalių apžiūrėti 
ir apsipirkti. Pirmasis stalas 
kreipė į save dėmesį medžio 
dirbiniais, išdegintais tautinių 
raštų motyvais. Tai v.s. R. Pe-
trutienės iš Cape Codo darbai. 
Skautės turėjo įvairių rank
darbių, kiškučių mažiesiems 
pirkėjams, marškinėlių su lie
tuviškais raštais, gėlių vazo
nėlių ir vainikų. Skautininkai 
— Br. Naras ir R. Jaku
bauskas turėjo meniškų kry-

maisto gaminys buvo toks ska
nus, kad neliko jokių likučių . 

Po vakarienės susitvarkę 
išėjome į lauką prie laužo. 
(Prieš vykstant iškylon, pa
tarčiau visiems pakartoti lau
žo krovimo taisykles). Tas 
mūsų laužas sunkiai įsižiebė 
ir greit sudegė, tad visiems 
teko daugiau malkų ieškoti. 
Kai laužas jau gerai sulieps
nojo, brolis Donatas papasako
jo apie praėjusių septynerių 
žiemų iškylas. Nuotaika buvo 
gera, nors sniegas vis dar ne
siliovė snigęs. Po laužo grįžę 
valgėme naktipiečius — „pop-
tarts" su karšta kakava. Va
karojome iki 10 vai. vak. Pas
kui, po ilgos ir smagios dienos, 
kietai užmigome. 

Sekmadienį, sausio 12 d., 
pavalgę stiprius pusryčius 
ruošėmės kelionei į namus. 
Sniegas nesiliovė. 11:30 jau 
stovėjome prie vartų tradici
nei draugovės žiemos iškylos 
nuotraukai. 

Stebėjomės, kad grįžtant 
namo oro temperatūra pradėjo 
kristi. Išvykstant buvo -26F, o 
iki grįžom Čikagon, tempe
ratūra bebuvo -5F., o sniegui 
taip patiko Rakąs, kad jis ten 
ir pasiliko. 

Grįžome su geriausiais 
prisiminimais. Dabar lauksi
me ateinančių metų kelionės. 
v.s.Donatas Ramanauskas 

S o ^ a Rimaviciūte-
Jelionienė 
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„Neringos" tunto tuntininkė vs I. Markevičienė ir sesė is Hartfordo 
s.A. Saimininkienė prie savo paveikslo Worcesterio skautų Kaziuko 
mugėje. 

žių ir kitų medžio dirbinių. 
Kas rūpinosi grįžtančiais 
paukščiais, čia galėjo nupirkti 
ir inkilėlį. Worcesterio Aušros 
Vartų parapijos Vytės patar
navo norintiems įsigyti lietu
viškų audinių, gintaro pa
puošalų ir lietuviškų mar
gučių. Visų dėmesį traukė s. 
A. Saimininkienės iš šiaudelių 
sukurti meniški paveikslai. Ji 
kasmet čia turi savo stalą, bet 
pirkėjų netrūksta. Turtingas 
laimėjimų stalas, tad daug 
laimingųjų. Skautės maloniai 
patarnavo norintiems pasi
vaišinti kava ar namie keptais 
pyragais. Čia pat kvepėjo Put-
namo seselių kepta ruginė 
duona. 

Skautai ir skautės dėkoja vi
siems atsilankiusiems, o ypač 

atvykusiems iš kaimyninių 
telkinių — Bostono ir Gardne-
rio. Lankytojų nemažėja, o 
didėja, tad žmonės domisi 
skautų darbais. Tikimės, kad 
vis bus tęsiama ši tradicija — 
Kaziuko mugė. 

Kaip ir praėjusiais metais, 
abu skautų tuntai ruošia 
kuklų Motinos dienos minė
jimą. Motinos dieną, gegužės 
11 d.., po 10 vai. šv. Mišių, ku
rios bus aukojamos motinų in
tencija, Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje, visi dalyviai 
kviečiami į parapijos salę. Po 
trumpos programėlės, skautės 
turės paruošusios kavutę su 
užkandžiais. Tad laukiame vi
sų. E.Č. 
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AR IR MUS VALDYS TIK 
AUKSAS 

J O N A S DAUGĖLA 

Amerikos lietuviai gyveno 
r inkimų tvaike. Rinkome 
Seimą, r inkome savivaldybes. 
O m u m s paskut iniu me tu dar 
teko išsirinkti ir mūsų val
stybės prezidentą. Rinkimai 
yra pagrindinė demokrat inės 
santvarkos žyme. Laisvais rin
kimais piliečiai turi progą pa
reikšti savo politinę valią ir 
valstybinio gyvenimo vairą pa
tikėti t inkamiems vadovams. 

Tačiau paskutinieji prezi
dento r inkimai sukelia abejo
nių, ar piliečiai yra t ikrai lais
vi savo valią pareikšti . Dažnu 
atveju atrodo, kad renkamieji 
tą rinkėjų pasitikėjimą turi 
nusipirkt i . Su kiekvienais rin
kimais ši pasitikėjimo kaina 
kyla. 

Paskutinieji prezidento rin
kimai , berods, sumušė visus 
rekordus ir kandida tams bei 
jų parti joms kainavo neįti
kėt inai pasakiškas dolerių su
mas . Tiems milijonams ir bili
jonams dolerių sukaupti kandi
data i turėjo griebtis įvai
riausių priemonių, dažnai 
ieškoti ir ne visai leistinų 
šalt inių. Kai kurie rėmėjai net 
turėjo progos pamiegoti Lin-
colno lovoje... 

Šiandien šie nelemti rinki
mai j a u užmarštyje. Bet nau
ja i išr inktas Kongresas dar vis 
negali susikaupti savo tiesio
ginėms pareigoms ir pradėti 
vykdyti rinkėjams pažadėtas 
programas. Daugumas jo 
narių yra nuo ryto iki vakaro 
užimti tardymais . tyrinė
j imais , liudininkų apklau
sinėjimais. O j iems šiame 
svarbiame darbe da r talki-
nininkauja minios brangiai 
apmokamų advokatų. 

Drąsiai galime tvirt inti , kad 
visi šie aiškinimai neužsibaigs 
iki kitų rinkimų. Po to — vėl 
iš naujo. Tad nenuostabu, jog 
daugumas balsuotojų liekia 
įsitikinę, kad demokratiški 
r inkimai yra t tekę savo tik
rosios prasi -s. Rinkimų 
dieną vis daugiau piliečių lie
ka namuose ir r inkimus stebi 
TV ekrane . 

Šiandien Amerikos r inkimus 
mato jau viso žemės gaublio 
žmonija. Amerikos vyriausybė 
siekia, kad visa ta žmonija 
žavėtųsi šio krašto demokrat i
ja , bet paskutiniųjų preziden
to rinkimų vaizdai vargu ar 
žmonijai pristato demokratiją 
šviesiomis spalvomis. O dar 
labiau tenka abejoti, ar tie 
rinkimų vaizdai sukelia žmo
nėms norą sekti Amerikos de
mokratijos pavyzdžiu? 

Stebėdami visus r inkimus 
Lietuvoje, galime didžiuotis, 
kad jie visi praėjo palyginant 
tvarkingai ir iki šiol dar pini
gai nevaidino lemiamo vaid
mens. Bet paskutinieji Seimo 

ir savivaldybių rinkimai suda
ro pagrindą tikėti, kad ameri
kietiškos nuotaikos jau prade
da skverbtis ir į mūsų tautos 
politinį gyvenimą. Tad galbūt, 
ar t inantis prezidento rinki
mams, jau pats laikas bendro
mis jėgomis stengtis užkirsti 
kelią šių žalingų nuotaikų 
plėtrai. 

Rinkimų įkarščiui dar net 
kaip reikiant neprasidėjus, 
„pirmoji kregždė" buvo Vaido
tas Žukas. Tik gaila, kad ta 
pirmoji kregždė nesistengė 
pirmiausia apskristi mūsų 
Lietuvos kaimus ir miestelius 
ir pasigarsinti . J i visų pirma 
atplasnojo į Čikagą ir Toronto 
ir tuojau skubiai atidarė mū
sų bankuose einamąsias sąs
kaitas. 

Žurnalistas A. Juodvalkis 
„Drauge" (97.03.13) mus 
įtikino, kad šis kandidatas 
„ryžtasi rizikuoti — be patir
ties, be politinės komandos, be 
pinigų". Pinigų reikalas ir jų 
reikalingumas straipsnyje mi
nimas net penkis kartus . 
Skaitytojui susidaro vaizdas, 
kad Juodvalkis yra įsitikinęs, 
jog ir toks nelabai t inkamas 
kandidatas galėtų būti iš
r inktas prezidentu, jeigu tik 
turėtų „didelį maišą pinigų". 

Žinoma, netenka abejoti, 
kad ir ateityje rinkimai parei
kalaus pinigų. Taip pat neten
ka abejoti, kad kandidatai 
ieškos ne vien tik savųjų para
mos. Juos visada pakankamai 
dosniai parems ir užsienio lie
tuviai. Tačiau visais šiais at
vejais turėtų būti išlaikytas ri
botas ir darnus nuoseklumas. 

Gražu, kai kandidatai prieš 
r inkimus mus aplanko. Mūsų 
didžiųjų švenčių minėjimuose 
jie kalba apie didžiuosius 
mūsų tautos idealus, tėvynės 
meilę. J ų kalbos drebina ne 
tik salių sienas, bet ir mūsų 
širdis. Bet šventišką nuotaiką 
drumsčiama, kai salėje pasta
tomas stalelis rinkti aukas tik 
vienai partijai. O dar blogiau, 
kai, net kalboms nepasi
baigus, per salę paleidžiamas 
aukų lapas. O taip pat ne
derėtų mūsų spaudoje jau 
puoselėti nuotaikas, kad kiek
vienam kandidatui „reikia po
litinio pasiruošimo arba bent 
nuovokos, tvirto užnugario ir 
daug daug pinigų". 

Lietuvoje dar iki šiol pinigų 
reikalas nėra plačiai išsi
šakojęs. Bet jau per „Vilniaus 
radiją" teko girdėti priekaištų, 
kad vienai partijai kažkoks 
Laurinavičius parūpino su 
mafija susijusių lėšų. Ti
kėkime, kad šie priekaištai 
neturi rimto pagrindo. Bet kas 
žino. kaip bus ateityje per 
būsimus prezidento rinkimus. 
Tad derėtų jau dabar pinigų 

Žvilgsnis iš Merkines piliakalnio Nuotr. Baniutės Kronienės 

Danutė Bindokienė 

Kas išgelbės karalaitę? 

medžioklę rinkimams apriboti 
įstatymais. 

Nebuvo malonu stebėti, kai 
B. Clinton turėjo aiškintis, 
kad jis rinkdamas pinigus rin
kimams iš svetimų valstybių 
agentų įstatymų nepažeidė. 
Bet vis dėlto jis jau kitą kartą 
taip nedarytų ir pa tarė ki
tiems ateityje tokiais pinigų 
šaltiniais nesinaudoti. Tačiau 
jis taip pat pridūrė, kad be šių 
pinigų jis rinkimų nebūtų 
laimėjęs. 

Ir mums bus labai nejauku, 
jeigu, pasibaigus rinkimams, 
girdėsime mūsų viengentį 
skundžiantis, kad jo kandida
tas buvo labai visapusiškai 
t inkamas ir tam darbui pasi
ruošęs, tačiau užsienio lietu
viai nesurinko pakankamai pi
nigų jo kandidatūrai paremti 
ir jis nelaimėjo rinkimų. O ki
tas džiaugsis, kad jo kandida
tas buvo visai toms preigoms 
netinkamas, jo praeitis tamso
ka ir surišta su bankų va
gystėmis, bet mafija pažėrė 
maišus pinigų ir jis j au gali 
džiaugtis laimėjęs rinkimus... 

Tikėkime, kad mūsų tauta 
yra pribrendusi demokratiškai 
tvarkyti savo valstybinį gyve
nimą, ir rinkimus nulems 
kandidatų tinkamas pasi
ruošimas, jų sąžiningumas, at
liekant savo pareigas, o svar
biausia, jų skelbiamos veiklos 
programos. Neleiskime, kad 
rinkimus nulemtų aukso pri
kimšti maišai. 

Marijampolė. Marijonų 
vienuolijai grąžintas dar vie
nas jai priklausęs pastatas — 
J . Bendoriaus gatvėje esan
čios V. Mykolaičio-Putino in
ternatinės mokyklos dirb
tuvės, kurių plotas — 215 kv. 
metrų. Didžiąją dalį vienuoli
jai priklausiusių pastatų pa
gal Restitucijos aktą miesto 
savivaldybė marijonams grą
žino dar 1993 metais. Mokyk
los vadovai susitarė, kad ma
rijonų vienuolija, būdama pas
tato savininkė, ir toliau leis 
mokyklai jomis naudotis. (LR) 

MERO KABINETAS — 
PAVOJINGAME ŽEMĖS 

TAŠKE 

Panevėžio me-o kabinetą 
gali tekti kelti į kitą vietą. „Jis 
yra žemės gelmių susikirtimo 
vietoje, kuri gali turėti neigia
mos įtakos žmonių sveikatai ir 
darbingumui". teigė miesto 
savivaldybėje surengtoje spau
dos konferencijoj bioenergeti-
nių žemės tyrimu specialistas 
iš Kauno V. Kapnaauskas. 

Sudarant Panevėžio gene
ralinį planą, V. Kapačiausko 
konsultacinis centras atliko 
bioenergetinį ir .esto žemės 
gelmių tyrimą. Žinodami, kas 
yra po jų kojomis, pa
nevėžiečiai, anot svečio, galės 
nustatyti tinkamas ir netinka
mas vietas gy enamiesiems 

namams statyti, darbo vie
toms ir net miegamiesiems 
įsirengti. 

Pagal miesto plane pažy
mėtas teritorijas bus parenka
mos ..švarios" vietos vaikų 
darželiams, mokykloms, baž
nyčioms. 

V. Kapačiauskas prisiminė 
atvejį Kaune, kai vienas po 
kito nuo onkologinių susir
gimų mirė du žemėtvarkos 
projektavimo instituto darbuo
tojai. 

Tik atlikus bioenergetinius 
tyrimus paaiškėjo, jog pasta
tas stovi labai nepalankioje 
žemės gelmių zonoje. 

Ne vietoje stovi ir Visagino 
atominė elektrinė. ..Bet ką 
nors keisti jau vėlu. Ją reikia 
tik sutvarkyti", sake bioener-
getikas. (LR> 

Šv. Jurgis — lie' .vių liaudies pamiltas riteris, karalaitis, kurio šventę 
švenčiame balam: io 23 d. Liaudies menas 

Su krikščionybe į Lietuvą 
atėjo ir svetimų kraštų šven
tieji, kurių vardais vėliau 
buvo krikštijami vaikai, į juos 
meldžiamasi, prašant užtarimo 
pas Dievą, jų gyvenimo ap
rašymai skaitomi tamsiais ru
dens vakarais, jeigu kaime 
pasitaikydavo, kas moka skai
tyti ir turi ..Šventųjų gyve
nimų" knygą. 
Galbūt mūsų liaudžiai tai 

buvo pirmosios geografijos pa
mokos, pirmą kartą girdint 
apie tolimas karalystes ir vi
siškai skirtingą žmonių gyve
nimo būdą. Netenka abejoti, 
kad daugeliui visa tai nedaug 
skyrėsi nuo pasakų, tad ir 
minimi šventieji tapdavo tarsi 
pasakų personažai: įdomūs, 
bet mažai įtikinantys. 

Tačiau ne visi šventieji lik
davo tolimi. Tie, kurie dėl 
įvairių priežasčių labiau 
įsmigdavo į žmonių vaizduotę, 
ilgainiui būdavo tarytum su
lietuvinami, suteikiant jiems 
savitus, visiems pažįstamus, 
bruožus. Vienas jų — Jonas 
Krikštytojas, švenčiamas bir
želio 24 d. Nors kalendoriuje 
galima rasti daugiau Jonų, 
bet. pagal liaudį, visi jie — tik 
Jonukai, o tikrasis Jonas — 
tas birželinis. Liaudis buvo 
pamilusi ir ,.Dzidorių artoją", 
nes jis ir jo jauteliai — tary
tum geras kaimynas, supran
tantis žemdirbio dalią bei 
rūpesčius. 

Buvo ir daugiau tokių ar
timų šventųjų, kurie peržengė 
geografinius, etninius bei kul
tūrinius skirtumus ir buvo lie
tuvių pasisavinti. Jų atvaiz
dus savaip interpretavo mūsų 
liaudies meistrai, dar labiau 
priartindami prie lietuvių tau
tos tradicijų. 

Galbūt nei vienas kitas taip 
neuždegė lietuvių liaudies 
vaizduotės, kaip šv. Jurgis — 
riteris, karalaitis, baisaus 
smako (ir dar spjaudančio ug
nimi!) nugalėtojas, karalaitės 
išgelbėtojas, kankinys, šven
tasis. Galima manyti, kad ne 
tiek jo kilnumas žavėjo žmo
nes, kiek pasakiškasis jo gyve
nimo elementas. Juk visi tie 
siužeto posūkiai buvo gerai 
pažįstami iš mėgstamiausių 
fantastinių pasakų, tad nėra 
ko stebėtis šv. Jurgio populia
rumu, kurį liudija ir gausūs 
Jurgiai. Jurgos. Jurgitos mū
sų tautos vaikų varduose. Jur
gio šventumas senovėje būda
vo kažkaip pastumiamas į 
antrąją vietą, didesnį dėmesį 
skiriant jo legendinei gyveni
mo pusei. . 

Nepriklausomoje Lietuvoje, 
ypač susikūrus lietuviams 
skautams, šv. Jurgis išpopu
liarėjo jau labiau dėl jo rite
riško kilnumo, tvirtos artimo 
meiles, statant net savo gyvy

bę pavojun. Skautai buvo ragi
nami sekti šv. Jurgio tauriu 
pavyzdžiu, o Jurgines. šven
čiamos balandžio 23 d., ne 
vien religinė, bet ir skautiška 
šventė, kurios reikšme neiš
nyko ir šiandien, nors prieš 
kurį laiką Bažnyčia šv. Jurgį 
perkėlė į kitaeilių šventųjų 
sąrašą. 

Lietuvių tauta dabar turi 
danguje kitą užtarėją — Jurgį 
Matulaitį, prieš beveik 10 
metų paskelbtą palaimintuo
ju. Tiesa, jis be obuoliuoto 
žirgo, šarvų ir kalavijo, bet 
Jurgis Matulaitis savo gyve
nime taip pat turėjo kovoti su 
daugybe „smakų", tykančių 
lietuvių tikėjimo, jaunimo, lie
tuvybės, ypač besidarbuoda
mas Vilniuje. Būtų labai 
prasminga, kad pamaldumas į 
Jurgį Matulaitį sustiprėtų, 
kad mūsų tauta prašytų jo pa
galbos šiuo sunkiu atsikūrimo 
laikotarpiu, kuomet jai graso 
pavojai ne tik iš užsienio, bet 
ir viduje: dvasinio nuosmukio, 

apatijos, materializmo sma
kams besikėsinant ypač į jau
nimą. 

O ir Lietuva, kaip ta legen
dinė šv. Jurgio laikų karalaitė 
Baltijos pamaryje laukia glo
bėjo, kuris ją išsaugotų nuo 
paties didžiausio pavojaus — 
kaimyno iš rytų grėsmės, kuri 
nuolat primena, kad ateitis 
nėra per daug viltinga. Puiku, 
kai pasauliečiai diplomatai, 
savų ir užsienio valstybių va
dai, kalba už mažesniųjų 
tautų likimą, saugo jas nuo 
stipresniųjų grobuoniškų kės
lų, bet ne visuomet žemės val
dovų pastangos duoda reikia
mus rezultatus. Tuomet reikia 
kreipti žvilgsnį aukštyn ir pa
galbos ieškoti kituose šaki
niuose. Netenka abejoti, kad 
šv. Jurgis žino ir visuomet 
žinojo lietuviu tautos pamal
dumą bei palankumą jam, 
todėl reikia grįžti prie liau
diškojo pamaldumo bei nuo
lankumo. Šv. Jurgis — riteris 
— žinojo, kad labai svarbu 
šarvai, ypač kovojant su pavo
jingu priešu. Lietuvai taip pat 
reikia tokių apsaugos priemo
nių, o veiksmingiausi šarvai 
šiuo metu yra NATO narystė. 
Jeigu „gintarinė karalaitė nuo 
Baltijos jūros" turėtų tokius 
šarvus, ..smakas iš Rytų 
šalies" jos taip nebaugintų. 

Jurginių proga prisimin
kime ir palaimintąjį Jurgį Ma
tulaitį, pasimelskime, kad jam 
būtų suteiktas šventojo var
das, paprašykime, kad jis glo
botų mūsų jaunimą tiek sve
timuose kraštuose, tiek tėvy
nėje. O visiems savo tautos 
Jurgiams, Jurgoms ir Jurgi-
toms linkime gražiausių var
dinių! 
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SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

Kai tikrai gavo, tai už tai, kam 
ant tvoros sėdėjo. Karvių suguldyti pusryčiams vaikai 
kar ta is atsivarydavo į pačias pakluones. Sykį, kitus 
paleidę valgyti, Severiukas su Bložių Levuku susėdę 
an t Burnio tvoros šnekučiavosi. Staiga Levukas 
šūktelėjo: „Bėkim", nušoko nuo tvoros ir nulėkė. Seve
r iukas nebuvo greitas bėgti. Jis dar atsisuko pažiūrėti 
nuo ko čia reikėtų bėgti, ir gavo botagu tiesiai per 
galvą. Bet ir dabar nebėgo. 

— Už ką9 — paklausė ir gavo dar kartą, gal ir dar 
kartą, ir vis tiesiai per galvą. 

— Aš jums. rupūžiukai ' Tvoras laužyti! 
— Kas laužo? Parodyk, kuri sulaužyta. — jau 

nušokęs nuo tvoros, kibo į akis. 
O kai Dzidorius padėjo koją ant apatinės karties 

ir rengėsi lipti per tvorą. Severiukas pasigriebė nuo 
dirvos didoką akmenį. 

— Tik pamėgink. —- šaukė. —Je igu nori, kad kak
ta ištikštų. mėgink! 

Bet Dzidorius gainiotis nemėgino. Vaikų po laukus 
nesigainiojo. Ką šniojo. peršniojo. kas nulėkė, tai 
nulėke, taip ir paliko, bet nebuvo girdėti, kad koks 

paršniotas vaikiščias būtų akmenimi į kaktą pagrasi
nęs. Negainiojo nė tą sykį. Pastovėjo, pastovėjo koją 
ant tvoros pasidėjęs, paurzgė pro sukąstus dantis ir 
nuėjo. 

Severiukas priešpiečių parėjo su kokiom trim rau
donom dešrelėm ant veido ir nt rankos. Ant vieno 
žando buvo net sukrešėjusio kraujo: botago mazgas 
kiaurai prakirto. Močiutė pirmoji pamatė. 

— Kas gi tave taip9 — pribėgusi paklausė. 
— Dzidorius, — vienu žodžiu atsakė. 
— Už ką? Ką padarei, kad taip smarkiai0 

— Nieko. Su Levuku ant Burnio tvoros sėdėjom. 
— Tik, kad ant tvoros? 
— Tik. 
— Na tas tai jau tikrai baigia iš proto eiti. O buvo 

toks protingas kada. Bet šį sykį taip nepraeis. Aš pati 
nueisiu. 

Nors Severiukas ir nenorėjo leisti, bet ji sukapotas 
vietas patepė barsuko taukais, o pati, sijoną pasi
kaišiusi, nubėgo išsibarti. Ir išsibarė, bet grįžusi pa
sakė: 

— Sakyk jam nesakiusi, bet visas sakymas kaip 
žirniai į sieną. Jam jau ne vieno balkio trūksta, bet 
kažin kiek. 

O Severiukas kaip nieko. Pavalgė. įsidėjo terbelen 
pietus ir rengėsi eiti. 

— Ar labai skauda0 — paklausiau. 

— Ne. tik peršti. 
— O jis tau ne tik per galvą, bet ir per ranką. 
— Užsidengiau, kad akių neiškapotų. 
— Ką dabar jam darysi, — dar paklausiau 
Man atrodė, kad taip palikti negalima, kad reikia 

ir jam ką nors padaryti. Gal kaip nors koją pamušti ar 
kaip kitaip, bet Severiukas tik nusišypsojo. 

— Nieko. — dar prie šypsnio pridėjo, o tarpdury 
numurmėjo: 

— Bet ir neužmiršiu. Niekada. 
Atsimenu, tą vakarą man parnešė malūnėlį. Tokį 

tarškantį. Su juo palaksčiau po kiemą, paskum jis 
pritvirtino ant apynių virpsčio viršūnės ir prie kiemo 
vartų įsmeigė. Malūnėlis buvo padarytas taip. kad ne 
tik tarškė, bet pats atsisukdavo ir prieš vėją. Man jis 
buvo kaip mažas stebuklas. Negalėjau atsižiūrėti, 
kaip jis mikliai sukiojasi, kad visą laiką būtų prieš 
vėją. Ne vienas kitas vaikas tokio malūno neturėjo. 

Per kelias dienas ranka ir veidas atsigavo kaip bu
vęs, tik prakirstojo vietoje ilgai buvo šašas, kaip juo
das vabalas būtų užsirepliojos. Po kiek laiko ir tas 
nukrito. Liko tik rausvas randas, kuris nuo šalčio 
pamėlynuodavo. Tada į Severiuko žandą pažiūrėjusi 
visiems pranešdavo: „Šiandien labai šalta". 

Nebežinau, ar tą pačią vasarą, bet greičiausiai jau 
kitą Severiukas su Levuku panūdo joti naktigones. Pa-
Drastai nnktior>n«'< inrlnvo tik vvrni. IMT sunkiuos ius 

darbus — šienapjūte ir rugiapjūtę —- išjodavo tėvukas, 
bet tą vasarą ėmė zyzti jiedu. Vienų leisti bijodavo, 
kaci užmigę nesuleistų arklių į javus, bet po kiek laiko 
išdrįso leisti ir vienus. 

Vieną vakarą Severiukas pasakė: 
— Rytoj, kai išsimiegosi, ateik į Piestupius. Paro

dysiu, ką mes padarėm. 
Norėjau išklausti ką. bet nepasakė. 
— Reikia savo akimis pamatyti. — sake. 

Haisiai rūpėjo, ką jis žada man parodyti. Net mie
gas iš karto nelindo. Ir kitą rytą iššokau iš lovos 
anksčiau negu kitas dienas. Šiaip nubudusi dar pasile
pindavau šiltuose pataluose, žiūrėdavau, ką močiute 
ar mama apie krosnį sukiodamosios daro. o ir at
sikėlusi neskubėdavau rengtis, vienmarškine maišy-
davaus joms po kojomis, bet tą rytą vos akis pravėrusi 
iššokau iš lovos ir tuoj griebiau rengtis. Net močiutė 
pastebėjo. 

— Kur gi dabar taip anksti? — pasiteiravo nuste
binta mano greitumo. 

— I Piestupius. — tvirtai atsakiau užsimesdama 
švarkiuką. 

I Piestupius0 0 ko dabar ten0 

— Severiukas liepė ateiti. Sake ką parodys. 
Nuo krosnies atsisuko ir mama. 

• Bus daugiau> 



DRAUGAS, trečiadienis. 1997 m. balandžio men. 23 d. 

L.Š.S.I. 14-TAS SUVAŽIAVIMAS 
ČIKAGOJE 

l Lietuvos Šaulių sąjungos 
-išeivijoje ;L.Š.S.I.) 14-tas vi-
- suotinis dalinių atstovų suva

žiavimas š.m. balandžio 12-13 
d. vyko Čikagoje. Vytauto 

• Didžiojo rinktinės Šaulių 
'w namuose. 
; Suvažiavimą atidarydamas 
'. LŠSI vadas Mykolas Abarius 
I kvietė visus vieningai dirbant 
• padėti Lietuvai. Nors mūsų 
; eiles čia retėja — nenusimin-
* kime. Džiaugiamės, kad atsi-
l kūrusi Lietuvos Šaulių sąjun-
* ga yra stipri. Lietuva iš mūsų 
• laukia nuoširdžių patarimų ir 
' bendradarbiavimo. Tik taip 
« galėsime atkurt i Lietuvą. 

G-arbės prezidiuman buvo 
- pakviesti: vysk. Paulius Balta-
- kis. LŠSI kapelionas kun. Al-
; fonsas Babonas. Lietuvos Šau-
. lių s-gos vadas Rimvydas Min-
'» tautas . L.Š.S. moterų komerci-
• nio centro vadės pavaduotoja 
• Marytė Sejūnaite, L.š.S. Vil

niaus rinktines vadas Rimtau
tas Vrebliauskas, Ramovėnų 
vadas Edmundas Vengianskas 
ir L.Š.Š.I. vadas Mykolas 
Abarius 

Suvažiavimui pirmininkauti 
buvo pakviesti: Centro valdy
bos jūrų šaulių vadovas Ed-

* mundas Vengianskas ir Cen
tro v-bos pirmasis vado pava-

• duotojas Juozas Mikulis: sek-
; retoriauti — Zita Bagdžiu-
. viene ir Vladas Kerulis. 

Įnešus vėliavas, Lietuvos 
Vyčių garbės nariui so!. Al
girdui Braziui vadovaujant, 

* visi sugiedojome Lietuvos 
hirrma. Invokaciją sukalbėjo 
Sąjungos 
nas kun. 
kaupimo 
minti ir 
žuvusieji 

- šauliai. 
Suvažiavimą žodžiu svei-

k ino^j^k . Paulius Baltakis ir 
Sąjungos kapelionas kun. Alf. 
Babonas. 

L.Š.S. vadas Rimvydas Min
tautas, sveikindamas suvažia-
vimą.L.Š.S.I. vadui M. Abariui 

; įteikė Lietuvos šaulių sveiki-
. nimą ir padėkojo už jo ir 
" žmonos globą jų viešnagės 

Amerikoje metu. Šio suvažia-
; vimo prisiminimui, vysk. P. 
1 Baltakiui ir kapelionui kun. 

Alf. Babonui įteikė knygas, o 
; šaulius Klemensą Stravinską 
; ir Juozą Gurevičių. 1941-44 
; metais dalyvavusius Lietuvos 
t gynime, apdovanojo I laipsnio 
- Šaulių ordinu. 
; L.Š.S. moterų komercinio 
' cent ro vadės pavaduotoja M. 
Z Sejūnaite džiaugėsi galinti 
" šiame suvažiavime dalyvauti. 
; Padėkojusi Trakų rinktinei už 
' praėjusių Kalėdų švenčių pro-
' ga Lietuvos vaikučiams at

siųstas dovanas, tos rinktines 
vadui Algirdui Zenkui įteikė 

- vaikų piešinius, korteles ir do
v a n e l ę . 

vyriausias kapelio-
Alf. Babonas. Susi-
minute buvo prisi-
pagerbti mirusieji, 

ir nukankinti 

Ramovėnų vardu sveikinda
mas Ed. Vengianskas linkėjo 
prasmingų nutarimų 

Vilniaus rinktinės vada> 
Rimtautas Vrebliauskas svei
kindamas Vilniaus Karaliaus 
Mindaugo kuopos vardu, va
dui M. Abariui įteikė gintarinį 
paveikslėlį. 

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio pirm Algis Re
gis sveikindamas linkėjo dva
sinio ryžto ir pasitikėjimo atei
ties veikloje. 

Neseniai iš Lietuvos į JAV 
atvykusių vardu sveikino Rita 
Šakenienė. Savo linkėjimais 
sveikinimus žodžiu užbaigė 
L.Š.S.I. Kontroles komisijos 
pirm. Kęstutis Miklas. 

Suvažiavimą raštu sveikino: 
Lietuvos Seimo pirm. prof. Vy
tautas Landsbergis; Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas; Lietuvos ambasadorius 
Washingtone dr. Alfonsas Ei
dintas; buv. Lietuvos atstovas 
Jungtinėse Tautose Anicetas 
Simutis; Lietuvos gen. konsu
las Nevv Yorke dr. Petras 
Anusas; Lietuvos Gynybos 
atašė Washingtone maj. Val
demaras Serapinas: Gynybos 
atašė Danijoje Jonas Gečas: 
L.Š.S.I. garbės narys prof. dr. 
Vaidievutis Mantautas, ALT -
dr. Birute Petrulyte; Lietuvos 
Karaliaus Mindaugo rinktinės 
Montrealyje Antanas Žukas; 
Los Angeles J . Daumanto kuo
pos vadas Kazys Karuža ir 
Lietuvos garbes konsule Cle-
velande Ingrida Bubliene. 

Suvažiavimo pirmoji oficia
lioji dalis buvo baigta vėliavų 
išnešimu. 

Po trumpos pertraukos ant
roji suvažiavimo dalis buvo 
pradėta L.Š.S. vėliavos įneši
mu ir jos įteikimu suvažia
vimo pirm. Ed. Vengianskui. 

Buvo sudaryta Rezoliucijų 
komisija, kurios sudetin įėjo 
Onutė Abarienė. Rimgaudas 
Švoba ir Regina Juškaitė . 

Perskaityta ir priimta dar
botvarkė. Priimtas praėjusio 
suvažiavimo protokolas. Po to 
vyko Centro valdybos prane
šimai. 

Pradedamas pranešimą va
das M. Abarius viešai padė
kojo savo žmonai Onutei talki
nusiai jam šauliškuose įsipa
reigojimuose. Padėką pareiškė 
Čikagos Vytauto Didžiojo 
rinktinės vadei už nuoširdu
mą ir vaišių šiam suvažia
vimui organizavimą, dėkojo 
visoms visų rinktiniu JAV ir 
Kanadoje sesėms. Nuoširdų 
ačiū Marytei Sejūr.aitei ir 
Rimvydui Mintautui už jų 
globą ir gražų priem:mą jam 
lankantis Lietuvoie. Padėka 
kapelionui kun. . _if. Babonui 
už teiktą moralinę pagalbą ir 
patarimus. Ačiū visiems kuo
pų vadams už šaulišką pri
ėmimą jo vizitų metu. (M. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

& 

REALMART II. Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
ChicagoJL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
B r o k e r A s s o c i a t e 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bu». 773-585-6100 
F M . 773-5«S-3997 P«g«f 773-308-0307 

^ 
^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

LiSI suvažiavime, Čikagoje, š.m. balandžio 12 d. Iš k: Marytė Sejūnaite, LŠS moterų komercinio centro vadės 
pavaduotoja, Mykolas Abarius, LŽSl vadas ir Rimvydas Mintautas, LŠS vadas. 

Nuotr. Reginos Juškaitės 

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

Abarius vadovauja nuo 1987 
metų). Padėkas baigdamas 
kvietė visus ir toliau kartu 
dirbti. 

M. Abarius perdavė ir Cen
tro valdybos iždininko prane
šimą. Šiuo metu Šaulių s-gos 
pinigai laikomi taupymo ir 
čekių sąskaitose. Prašė dali
nius tvarkingai atsiųsti narių 
mokestį. Taip pat pranešė, 
kad visas savo keliones ap
mokėjo savo, o ne Centro val
dybos pinigais. Padėkojo Kon
troles komisijai už gerai atlik
tą darbą tikrinant iždo stovį. 

Moterų vadė Anelė Kirvai-
tytė pranešė, kad ji teikia pa
tarimus šaulėms.Sveikino vi
sus, linkėdama darbingo suva-

' žiavimo. 
Jūrų šaulių vadovas* prane

šė, kad Sąjungoje yra-165-šau-
liai/es. Naujų narių įstojo 15; 
mirė - 12. Centro valdybą su
daro 7 jūrų šauliai. Visi dali
niai turi savo vėliavas: daly
vauja minėjimuose, šventėse 

ralijoje ir Kanadoje veikian
tiems 22 LŠSI daliniams pri
klauso 902 šauliai/ės. Prašė, 
kad visi daliniai sąžiningai su
mokėtų nario mokestį. Pa
reiškė, kad visi turime vienin
gai dirbti kartu. Australijoje 
yra 7 daliniai, bet atsiliepimai 
gaunami tik iš Vieno. 

Vyko diskusijos dėl praneši
mų ir dėl LŠSI statuto pritai
kymo dabarčiai. Sudaryta ko
misija, peržiūrėti statutą ir 
pasiūlyti (jei reikalingi) pakei
timus. Jūrų šaulių ženklai 
liks tie patys. Č t i ženklai bus 
suvienodinti su ženklais Lie
tuvoje. 

Vadui M. Abar.ui pasiūlius 
kandidatus, vyko Centro val
dybos rinkimai. Naujon valdy-
bon 1997-2000 rr.etu terminui 
išrinkti: vadaJf»Mykolas Aba
rius, kapelionas-kun. Alfonsas 
Babonas, I vado pavaduotojas-
Juozas Mikulis,vado pavaduo-
tojas-Jonas Šostakas, vado pa
vaduotojas Kanadoje-Petras 

ir renginiuose. Perskaitė iždo Jonikas, sekret^ė-Onutė Aba-
stovio duomenis. Pranešė, kad r į e n e , iždininkas- Leonas Pet-
1994-96 m. jūrų šaulių vardu 
paaukota 9,000 dol. kultūri
niams reikalams ir labdaros 
organizacijoms. Gražiai palai
ko ryšius su Lietuvos šauliais. 
Turėjo dvi sėkmingas išvykas 
į Lietuvą. -. 

Ūkio reikalams vadas. Juo
zas Kinčius pranešė, kad dar 
turima įvairių knygų -^žemė
lapių. Didelis kiekis ju pasiųs
ta į Lietuvą. 
" Kontrolės komisijos pirm. 
Kęstutis Miklas pranešė* kad 
patikrinęs iždo stovį rado, kad 
visos knygos vedamos tvarkin
gai. Taip pat patvirtino, kad 
LŠSI vadas visur keliauja sa
vo, o ne Centro valdybos iždo 
lėšomis. 

Garbės teismo pirm. S. Jo
kūbaičio pranešimą perdavė 
Petras Jonikas. Džiugu, kad 
nuo praėjusio iki šio' suvažia
vimo nebuvo jokių skundų ar 
bylų. 

Atskirų dalinių pranešimai 
buvo gauti raštu. 

Vadas M. Abarius pranešė, 
kad šiuo metu Amerikoj, Aust-

,- M iku l i , 

o balandžio 12 d vykusiame Ci ta to je , rezoliucijas skaito Regina Juškaite ir Juo-
Pne prezidiumo stalo iš k • LSS1 vadas Mykolas Abarius ir Edmundas Vengianskas. 

ronis, moterų vadė-Anelė Kir-
vaitytė, jūrų šaclių vadas-Ed-
mundas Vengianskas, ūkio-
tiekimo vadas-Juozas Kinčius, 
kultūros reikalams vadovas -
muz. Stasys Sližys, spaudos 
informacijai «^rdove-Regina 
Juškaitė, foto kasespondentas-
Balys Telyčėnas, šaudymo 
sporto vadas-Jonas Šostakas, 
jaunimo reikalams vadas-
Šarūnas Mingėla, patarėjas 
sąjungos teisiniuose reika-
luose-pirm. Stasys Jokūbaitis, 
Kontrolės komisijos pirm.-
Kęstutis Miklas. 

Suvažiavimo dalyviams bu
vo pristatyti Garbės nariai. 
L.Š.S. vadas Rimvydas Min
tautas apdovanojo ir medalius 
bei žymenius įteikė šiems 
šauliams/ėms: Onutei Abarie-
nei. Matui Baukiui, Kaziui 
Cėsnai, Juozui Kinčiui. Kęs
tučiui Miklai, Jonui Šostakui, 
Alfai Šukiui ir Sophijai Tamu-
liaviutei-Ferro. 

LŠS vadas R. Mintautas 
buvo pakviestas apibūdinti 
dabartinę šaulių, veiklą Lietu-
vo-je ir atsakyti į klausimus. 
Šiuo metu LŠS prik! aušo 
5,000 asmenų. Kai Lietuva 
buvo pavojuje, buvo daugiau 
negu 7,500 šaulių. Jei Lietuva 
šauks - daugiau ateis padėti. 
Šiandien dėmesys kreipiamas 
į jaunąją kartą. Iškilo klausi
mas dėl Šaulių namų Kaune. 
Namai šauliams negrąžinti. 
Šaulių Centro valdyba ir Vy
tauto Didžiojo rinktine naudo
ja antrąjį aukštą. Pirmas 
aukštas nuomojamas įvai
rioms organizacijoms. Pareiš
kė, kad visi turim dirbti bend
romis jėgomis. Palinkėjo iš
tvermes ir darbingos nuotai
kos. 

Sąjungos vėliava buvo Įteik
ta naujam Šaulių sąjungos va
dui Mykolui Abariui. Visiems 
sugiedojus Tautos himną ir 
išnešus vėliavas, posėdis buvo 
baigtas vadui M. Abariui 
visiems padėkojus už daly

vavimą suvažiavime ir pa
tikėjimą jam ir toliau vykdyti 
vado pareigas. 

Suvažiavime dalyvavo 76 
atstovai iš 14 dalinių. 

Vakare Šaulių namuose vy
ko iškilmingas pokylis, kuria
me dalyvavo daugiau negu 
160 asmenų. Maldą prieš valgį 
sukalbėjo kapelionas kun. Alf. 
Babonas. Po puikios vakarie
nės šokiams grojo Kosto Ra
manausko vadovaujamas Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
orkestras. 

Sekmadienį, balandžio 13 d. 
rytą Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje Bnghton Parke, Mišias 
koncelebravo vysk. Paulius 
Baltakis, vyr. kapelionas kun. 
Alfonsas Babonas ir Vytauto 
Didžiojo rinktinės kapelionas 
kun. Fabijonas Kireilis. Parapi
jos klebonas kun. A. Puchenski 
sveikino vyskupą P. Baltakį ir 
visus suvažiavimo dalyvius. 
Vysk. P. Baltakis pamoksle pa
reiškė: „Bendradarbiaukim ir 
eikime šviesiu tėvynės keliu". 

Po Mišių Šaulių namuose 
vyko pabendravimas su sve
čiais. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė pavyzdingai tvarkė 
suvažiavimą ir visi dalyviai 
išsiskirstė su geriausiais įspū
džiais. 

LŠS vadas Rimvydas Min
tautas ir LŠS moterų komer
cinės centro vadės pavaduoto
ja Marytė Sejūnaite Ameri
koje viešės dar kelias savaites. 
Viešnagės metu, kartu su 
LŠSI vadu M. Abarium aplan
kys šaulių vienetus Kanadoje. 
J Lietuvą grįš balandžio 22 d. 

R e g i n a J u š k a i t ė 

E L E K T R O S 
[VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
320S V, WMt 95th Street 

TaLfTOt) 424-8654 
'17% 581-8654 

J K 8 CONSTRUCnON 
„Sh ing lo" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

M . 630-9994858 

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

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai: rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; prietaisai; 
keramikos plyteles; „sidings", 
„sofh ts" , „decks" , „gut ters" , 
plokšti ir „shingle" stogai; 

cementas, dažymas. 
Turiu darbo draudimą. 

. S. Benetis teL 630-241-1912 , 

6«hSt. I vakaru* nuo KsdztoAv*. 
išnuomojamas modemus 4 kamb. 

butas. Visi namų apyvokos 
reikmenys; plovimo masina 

Kreiptis: 708866-8509 

Moteris nuosavu sutomotoMu 

veža pas daktarus, į bankus, į parduo
tuves, arba pati superka produktus. 

Skambinti tel. 778-4384043 

S 
„SAULUTĖ", LIETUVOS VAIKU 

GLOBOS BŪRELIS DĖKOJA 

A-a, Juliaus Balučio atminimui, per jo dukterį Raginą Janazyn, 
$500 „SAULUTEI " aukojo: 

B. Skorubskiene, dr. F. V. Kaunai, Zita 2virzdienė, Paulius ir 
Birutė Gyliai, N. Sodeik ienė, M. R. Bezdicek, L. B. Lauraičiai, 
A. A. Lauraičiai, E. N. Stukai , J . B. Kasperavičiai, Z. Gražienė, 
J Ivanovienė, O. Venclovienė, G. R. Ruesch, John ir Kim 
Gylys, H. Janczyszyn, G. R. Duff, S. Bernatavičius, Jonas ir 
Kristina Nakai, M. Gabal ienė. 

* * * 

A a . Juliaus Balučio atminimui Regina Janszyn per „Saulute" 
Lietuvos „Ka imo Vaikų" fondui atsiuntė $200, kuriuos aukojo: 
J . B. Klečkauskai, K. Orent ienė, K. B. Markus, D. Misiulis, O. 
Petriene, A. Ragauskas, K. D. Razma, Valauskai, M. Kuprienė, 
V. Špokienė, L. Baikauskaitė, Z. Bylinskienė. B. M. Bikulčiai, L 
Ambrosini . 

„Saulutė" dėkoja už aukas ir reiškia nuoširdžią 
užuojautą a.a. Juliaus Balučio artimiesiems. 

KAUNO TAKSISTAI 
„ G E L B Ė S " V A I R U O T O J U S 

Nuo kovo 10 d. Kauno kelių 
policijos i n i c i a tyva mies te 
pradės veikti Pagalbos vairuoto
jams tarnyba, kur ia Įsteigė AB 
„Kauno taks i" . 

Šios taksi firmos darbuotojai 
už neblaivaus vairuotojo ir jo 
automobilio pargabenimą namo 
ims dvigubą vieno nuvažiuoto 
kilometro mokestį. 

Naujosios paslaugos kaina 
darbo, poilsio ir švenčių dieno
mis už vieną kilometrą neturės 
viršyti 1.60 Lt. 

Iškvietus telefonais, „Kauno 
taksi" darbuotojai įsipareigoja 
atvykti per 7 minutes. „Naujo
ji tarnyba garantuoja suteikia
mos paslaugos saugumą, ir nie
kas negalės sužinoti, kur ir ka
da vairuotojas buvo vežamas", 
tvirtino Kauno kelių policijos 
vyresnysis komisaras Gedimi
nas Žemaitis. 

Šios taksi paslaugos bus tei
kiamos ne tik neblaiviems vai
ruotojams, bet ir tiems, kuriems 
kelyje suges automobilis. 

„Neblaivus vairuotojas dabar 
galės pasirinkti, kas jam geriau 
— mokėti už taksi paslaugas, ar 
2,000 litų baudą už vairavimą 
neblaiviam", sakė komisaras G. 
Žemaitis. 

fBNS) 

Only LOT take you to so many 
dsstinstions in Eastsrn Europa 
so easily. On LOT, you csn fty 
nonstop from Nsw York or Chicsgo 
to ths new intsrnstioruH terminai 
st Wars*w Okecie Airport. 
From there, connsctions ars ssty to 
Rigs, Tall inn, Moscow, St.Pstsraburg, 
Kiev, Lvov , Minsk and Vilnius. 
So take sdvantsgs of LOT 's iow farss, 
and f ty to Esstsm Europa in ths 
luxury of a nsw fleet of Boeing 
767s and ATRs. 

TEN 
CITIES 
TWO 
CONTINENTS 

ONE 
AIRLINE [THE POLISH AIRLINE] 

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

http://www.lot.com 

. 

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 
informaci jos s k y r i u s 

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

ŽVILGSNIS I LIETUVOS 
EKONOMIKĄ 

KODĖL LIETUVOJE 
BRANGI ELEKTROS 

ENERGIJA? 

Bendrovė „Lietuvos energi
ja" iš Ignalinos atominės elek- • 
trinės pirkdama energiją, už 
vieną jos kilovatvalande moka 
po 5.6 cento. Kaimynams tą 
pačią kilovatvalandę parduo
da už 7.3 cento, o Lietuvos gy
ventojai moka 20 centų, pra
monės įmonės — 12-13 centų. 
Kodėl? Tuo domėjosi „Lietuvos 
aidas". 

„Lietuvos energijos" genera
linio direktoriaus pavaduoto
jas A. Mikužis aiškino, kad 
Lietuva elektros energiją par
duoda Baltarusijai ir Latvijai. 
Latvija moka grynais pinigais, 
o Baltarusija su Lietuvos 
energetikais neatsiskaičiusi 
dar nuo 1993 metų. Ji skolin
ga beveik 1 mln. dolerių ir dar 
5 mln. dolerių delspinigių. 
Kodėl taip skiriasi parduoda
mos ̂ energijos kainos? „Lietu
vos energijos" Ekonomikos 
skyriaus viršininko pavaduo
tojas R. Šukys atsakė tiesiai: 
„Parduodame kaimynams po 
tiek, po kiek jie perka". Euro
poje yra dviejų rūšių elektros 
energijos eksportas — pagal 
trumpalaikes ir ilgalaikes su
tart is . Pagal trumpalaikes su
tart is parduodama energija 
yra labai pigi. Lietuva elek
tros energiją eksportuoja tik 
pagal trumpalaikes — me
tines sutartis. Parduoda, kaip 
sakyja, už tiek, už kiek perka, 

ibet ne žemesne negu minimali 
kaina. Minimalią kainą lemia 
energijos gamybos ir perdavi
mo sąnaudos. Didžiausią šių 
sąnaudų dalį sudaro kuras. 
Lietuvoje minimali kilovatva
landės kaina — 2.44 lietu
viškų centų. Lietuvos vartoto

j a m s tenka padengti visas 
"kitas sąnaudas. Tačiau, pvz., 
latviai, kurie didžiąją dalį 
energijos perka, už kilovatva
landę moka po 17 centų, o 
mes, patys gamindami, po 20. 
Pareigūnai teigia, kad atsaky
mas į daugelį klausimų slypi 
tame, kad Lietuva, nors ir turi 
savo elektrinę, bet branduolinį 
kurą jai perka iš Rusijos. Per
nai, suskaičiavus visas elek-

. tros gamybos ir perdavimo 
sąnaudas, viena kilovatva
landė vidutiniškai kainavo 
15.23 centus. 

PIRMAUJANTYS 
INVESTUOTOJAI 

LIETUVOJE 

Pirmaujančiųjų laurai ati
tenka dviems JAV firmoms — 
„Motorolai", investavusiai į 

bendrovę „Omnitel" ir „Philip 
Morris", investavusiai į ben
drovę „Philip Morris Lietuva". 
Apie jas rašo „Respublikos" 
priedas „Investicija" į Lietuvą 
plius rinka". 

„Omnitel" prezidentas Gedi
minas Gruodis dar praėjusios 
vasaros viduryje tiksliai nu
matė, kad metus bendrovė 
baigs su 40 mln. dolerių in
vesticijomis. Šiemet papildo
mai planuojama investuoti 
dar 20 mln. dolerių. Vien per 
šiuos metus „Omnitel" mobi
liojo ryšio tinklas turėtų pa
dvigubėti. Šių metų pabaigoje 
tikimasi turėti 50,000 mobi
laus ryšio abonentų. Spalio 
mėnesį „Omnitel" pradėjo 
siūlyti radijo ieškos paslaugų. 
Sulaukė daugiau abonentų, 
nei tikėjosi. 

Tačiau praėjusiais metais 
firmai pavyko išspręsti ne vi
sas problemas. Nepavyko 
baigti bylos su Lietuvos ban
ku. Bendrovė kreipėsi į teis
mą, kai paaiškėjo, kad, likus 4 
dienoms iki Litimpeks banko 
veiklos sustabdymo, New 
Yorke buvo „įšaldyti" „Om
nitel" pinigai ir neapmokėtos 
sąskaitos. „Buvo gėda, kai po 
kelių mėnesių sužinojome, jog 
esame neatsiskaitę, nors ne 
dėl savo kaltės", sakė G. 
Gruodis. Nepaisant problemų, 
„Omnitel" prezidentas sako, 
kad „investicinis klimatas" 
Lietuvoje gana palankus, o 
rinka leidžia investuotojui 
tikėtis pelno. 

„Philip Morris" į Klaipėdos 
tabako fabriką jau yra inves
tavusi 38 mln. dolerių. Firmos 
vadovus labiausiai jaudina 
Tarptautinio Valiutos fondo 
reikalavimas sumažinti arba 
visiškai panaikinti importo 
muitus. Juolab, kad šį pava
sarį Klaipėdoje bus atidaryta 
nauja cigarečių gamykla. 
„Jeigu pakeis mokesčių sis
temą, nežinau, kas bus", sakė 
„Philip Morris Lietuva" gene
ralinis direktorius Haris Lan-
glis 

J is priminė Estijos pavyzdį. 
Talino tabako fabriką buvo 
nupirkę švedai. Pernai Esti
joje buvo panaikintas importo 
muitas cigaretėms. Investuo
tojams toks sprendimas buvo 
nenaudingas. Vasarą švedai 
uždarė fabriką, išvežė įren
gimus, o 200 žmonių liko be 
darbo. „Tai rodo, kokie 
svarbūs importo mokesčiai, gi
nantys mūsų investiciją ir ga
mintojus. Mūsų firma tiek 
daug (dėjo \ šios verslo šakos 
plėtojimą Lietuvoje, kad būtų 
labai gaila, jeipu ji patirtų tokį 
smūgį, sako bendroves vado
vas. „Philip Morris Lietuva", 

gindama investiciją, gina ir 
pusketvirto šimto darbininkų, 
kurių įmonėje, persikrausčius 
į naują gamyklą, turėtų dar 
padaugėti. 

P U T P E L I Ų 
AUGINTOJAMS — 

ATEITIS BE 
PERSPEKTYVU 

Beveik visi Lietuvos putpe
lių augintojai bankrutavo. Lie
tuvoje išauginti putpelių 
kiaušiniai prastesni už Va
karų šalyse auginamų putpe
lių, rašo „Lietuvos rytas". 

Pasak Lietuvos putpelių au
gintojų draugijos pirmininko 
Jono Skonsmano, 1993 m. jų 
draugijai priklausė 100 narių, 
auginusių keliasdešimt tūks
tančių putpelių. Dabar put
peles augina tik 45 ūkininkai. 
Jonas Skonsmanas sakė, kad 
jo nemokami pamokymai, pa
tarimai kitiems ūkininkams 
kaip auginti putpeles, atsi
gręžė prieš jį patį. Išmokę au
ginti putpeles, ūkininkai ėmė 
konkuruoti, slėpti vienas nuo 
kito informaciją. Vėliau put-
pelininkai verslą metė, nes iš 
šios veiklos sunku pragyventi. 
Lietuvoje retai kas perka put
pelių kiaušinius. 

Pasaulyje nevyksta viešos 
putpelių parodos, nesidalija-
ma patirtimi, nes tai laikoma 
slaptu, beveik elitiniu verslu. 
„Likę 5 Lietuvos putpelių au
gintojai man taip pat dabar 
pinigus moka, kad tylėčiau ir 
kitiems apie šį verslą nieko-
nepasakociau", sako J. Skon
smanas. 

Lietuviai ne tik konserva
tyvūs ir reikia padėti daug pi
nigų ir sveikatos, kad įsiū
lytum naują produktą, bet ne 
visi gali sau ir leisti valgyti 
putpelių kiaušinius, nes jie 
yra brangūs. Patys putpelių 
augintojai pripažįsta, kad put
pelių kiaušinius įperka tik 
turtingieji, todėl putpelių au
ginimo verslui Lietuvoje ne
įžvelgia jokios perspektyvos. 

R ima J a k u t y t ė 

• S u n k i a u s i o s s idabr i 
n ė s l i e tuv iškos m o n e t o s — 
27,86 g svorio — Žygimanto 
Augusto 1564 ir 1565 m. tale
riai. 1564 m. taleriai nėra la
bai reti, o 1565 m. kaldintų ta
lerių žinomos tik 2 monetos. 
Abi jos saugomos M. K 
Čiurlionio dailės muziejuje 
Kaune. 

• Sen i aus i a d a t u o t a l ie tu
v i š k a m o n e t a — 1508 m. 
Žygimanto Senojo pusgrašis. 
Tai 18-20.5 mm skersmens, 
1.287 g svorio, sidabrinis pini
gas, kaldintas Vilniaus pinigų 
kalykloje. 

• Didž iaus ias l i e tuv i škas 
p a š t o ženk las — 47 x 42 
mm — išleistas 1939 m. 
gegužės 20 d. 50,000 egzem
pliorių tiražu. Ženklas skirtas 
III Europos krepšinio pirme
nybėms, įvykusioms Kaune 
1939 m. gegužės 21-28 d. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
Dr. KAZYS MOGENIS 

1904-1987 
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus pasi

melsti už Velionio sielą. 
Liūdinti šeima: žmona Marija, duk tė Aldona, žentas 

Ronald, sūnus Algimantas, mar t i Jolene, šeši vai
kaičiai, šeši provaikaičiai. 

DRAUGAS, trečiadienis. 1997 m. balandžio men. 23 d. 

Mielą klubo valdybos pirmininką JUSTINĄ ŠID
LAUSKĄ, jo mylimai motinai 

A t A 
AGOTAI ŠIDLAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia 

Lietuvių Tauragės klubas Čikagoje 

A t A 
STEPUI SMALINSKUI 

mirus, žmonai STASEI, sūnui KĘSTUČIUI ir dukte
rims AIDAI ir VILIJAI su šeimomis, reiškiame gilią 
užuojautą. 

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 
Audronė ir Ramunė 

Mylimai Motinai 

A t A 
AGOTAI ŠIDLAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus, sūnų JUSTINĄ, klubo valdybos pir
mininką, žmoną STEFĄ nuoširdžiai užjaučia 

Anglijos Lietuvių klubas Čikagoje 

Į Amžinosios Ramybės pasaulį iškel iavus 

A t A 
ALDONAI VADOPALAITEI 

MORKIENEI 
nuoširdžiausiai užjaučiame jos seserį IRENĄ ir visą 
BLIŪDŽIU šeimą, brolį PAULIŲ VADOPALĄ su 
šeima ir ka r tu liūdime. 

Irena ir Petras Vėbros 

Pagerbkime mūsų 
M O T I N A S 
įjungdami jas \ 

Šį specialų 
iv. Milių devindiertį! 

Ausro* Vartų Madona 

M O T I N Ų D I E N O S N O V B N A -
b a l a n d i i o - g e g u i ė s 2 - 1 1 d .d . 

MARIJONŲ V I E N U O L Y N O KOPLYČIOJE 

Si nove-ia į Vilniaus Autroa Vartų Stebuklingą Gailastingumo 
ir Nepaliaujančios Pagalbos Svc Dievo Motiną Mariją bus 

ceiabruojama už motų motinas, pamotas, uoivas. 
moiiutas ir imonas. gyvas ir mirusias 

RMksdam 

Motinos 

NCVH°3 

Vard»s 

Adresas 

dėkingumą ui motinos maną 

va'das 

a-«oiu 

pavardė 

r pasiaukojimą, jungu ią t sv Mišių novaną 

gyva/mirusi 

Moderni parduotuvė Kaune Nuotr Baniutys Kronienės 

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kilbourn Avt)., Chicago, l t 60629 

A.tA. 
ELENA KONTAUTIENĖ 

Danieliūtė 
Mirė 1997 m. balandžio mėn. 13 d., 2:30 vai. ryto, su

laukusi 93 metų. 
Gimė Lietuvoje, Ilgižių kaime, Betygalos valsčiuje. 

Amerikoje išgyveno 68 metus. Ilgesnį laiką gyveno Spring-
fieldyMA, Clifton. N .J. ir paskutinius 20 metų Centerville, 
MA. 

Priklausė Cape Cod LB apylinkei. 
1997 m. balandžio mėn. 16 d. po gedulingų šv. Mišių iš 

Our Lady of Victory bažnyčios buvo palydėta ir palaidota 
St. Frances Xavier Centerville kapinėse. 

Nuliūdę: vyras Jonas ir visi giminės. 

Pranešame , kad š.m. balandžio 21 d. staiga mirė 

A.tA. 
ALDONA MORKIS 

Vadopalaitė 
Gyveno Barrington, IL. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Nuliūdę liko: sesuo Irena Bliudžiuviene, brolis Povilas 

Vadopalas su šeimomis ir kiti gimines bei draugai Amerikoje, 
Lietuvoje ir Australijoje. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, balandžio 24 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės privačios balandžio 25 d., penktadienį. 
Velionės palaikai bus palaidoti Lietuvoje, šalia jos a.a. 

vyro Broniaus. 
Sesuo ir brolis su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad š.m. balandžio 18 d., 
sulaukęs 74 m., mirė 

A.tA 
KĘSTUTIS PUODŽIŪNAS 

Gyveno Rochester, N.Y. 
Gimė Kybartuose. Amerikoje išgyveno 48 m. 
Giliame nuliūdime paliko: dukros — Aušra Loreta ir Vio

leta Miller; trys anūkai; sesuo Regina Pascekas ir jos šeima 
Australijoje, brolis Jaunutis Čikagoje ir kiti giminės Kana
doje bei Lietuvoje. 

Velionis buvo vyras a.a. Genovaitės. 
Balandžio 21 d., po religinių apeigų, a.a. Kęstutis buvo 

palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, Rochester, N.Y. 
Nuliūdusi šeima prašo prisiminti Velionį savo maldose. 

. 

Visagaliui pašaukus į Amžinybę 

A t A 
BRONĮ RAILĄ 

nuoširdžiai užjaučiame jo mylimą žmoną DANETĄ, 
dukras NERINGĄ ir UNDINĘ su šeima. 

Liūdime k a r t u su Jumis , linkėdami stiprybės 
išgyvenant skaudžią netektį. 

Mes labai pasigesime mielo Bičiulio Bronio, nors jo 
dvasinis palikimas tebelieka mūsų širdyse. 

Emilija ir Antanas Daukantai 
Monika Lembertienė 
Dana ir Vitalis Lembertai 
Gražutė Sirutienė 
Pranas Visvydas 
Elena Warren 

Santa Monica, CA 

Patologijos laborantei 

AtA. 
ANTANINAI JAUTOKAITEI 

v 

mirus, jos seserims - STEFANIJAI VAITIENEI su 
šeima, VANDAI, REGINAI, SAULEI ir broliui VIK
TORUI su šeima reiškiame širdingą užuojautą. 

Buvusios St. Luke ligoninės lietuvės 
bendradarbės 1 



DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. balandžio mėn. 23 d. 

Visų „Draugo" koncerto 
lankytojų laukia ypat inga 
staigmena! Prieš praside
dant programai, kurią atliks 
vienas geriausių chorų, šiuo 
metu veikiančių Amerikoje, 
Clevelando ,,Exultate!" (ar tai 
ne efektingas pavadinimas 
šauniam chorui, kurio besik
lausant, visus apima džiaugs
mas?), bus pranešimas... O 
koks jis — pasakysime kitą 
dieną. 

Čikagos Art Institute, 
esančiame miesto centre, prie 
Michgan Ave ir Adams Str., 
atidaryta ypatinga paroda, 
pavadinta „Michelangelo i r jo 
įtaka". Joje eksponuojami 73 
paties Michelangelo ir jo 
įkvėptų dailininkų , piešiniai 
(daugiausia nedidelio forma
to) iš Anglijos karalienės Eli-
zabeth II rinkimų. Paroda tę
sis iki birželio 22 d. Ją verta 
aplankyti. 

Šį sekmadienį, balandžio 
27 d., t a rp 2 ir 6 vai. p.p., 
Curie aukštesniosios mokyk
los salėje, Archer ir Pulaski 
Rd., vyks specialus susirinki
mas, kuriame bus svarstomi 
pietvakarinės Čikagos miesto 
dalies reikalai, problemos, 
ateitis, pastovumas ir kiti 
svarbūs klausimai. Bus už
kandžių ir meninė programa, 
kurioje, be kitų tautybių, da
lyvaus ir Lietuvos Vyčių cho
ras . Visi pietvakarinių apylin
kių lietuviai, ypač Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijiečiai 
raginami gausiai susirinkime 
dalyvauti ir parodyti, kad 
mums svarbi Marąuette Par
ko ateitis. 

Dėmes io Cicero l ietu
viams! Visus specialiai kvie
čiame dalyvauti pavasari
niame „Draugo" koncerte ge
gužės 3 d., 6 vai. vak., Jaun i 
mo centre. Jūs visuomet bu
vote palankūs ir dosniai 
rėmėte vienintelį užsienio lie
tuvių dienraštį, nepraleiskite 
progos dalyvauti šiame kon
certe, nes tuo suteiksite ne tik 
j am paramą, bet ir sau dvasi
nę atgaivą. 

Prisiminkime ir pagerb
kime savo mamas bei 
močiutes, pakvieskime jas į 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
ruošiamus pietus gegužės 11 
d.. 12 vai., Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Motinos die
nai pritaikytą programą atliks 
sol. Praurimė Ragienė, smui
ku pritariant dr. Leonidui Ra
gui. Deklamuos aktorė Audre 
Budrytė. Stalus ar pavienes 
vietas reikia užsisakyti tel. 1-
630-257-8346 arba 1-630-234-
0549. Registracija priimama 
iki gegužės 5 dienos. 

Sėkmingai Čikagoje jau 
daug metų veikianti „Gran
dies" tautinių šokių grupė ren
gia koncertą sekmadienį, 
gegužės 4 d., 3 vai. p.p., Jauni
mo centre. Kartu su gran-
diečiais popietėje dalyvaus ir 
svečiai — latvių tautinių 
šokių grupė „The Merry 
Couple". Visi maloniai kvie
čiami atvykti. 

Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
rengia vaišes-pietus ba
landžio 27 d., sekmadienį, po 
7, 8:30, 10 ir 11:30 vai. r. 
(pietūs bus patiekiami tik po 9 
vai. r.). Bus galima valgyti 
vietoje arba išsinešti namo. 
Vaišės rengiamos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje 
44 ir Fairfield, Brighton 
Parke. Prityrusios virėjos, Sa
lomėja Daulienė ir Marytė 
Kinčienė, gamins balandėlius, 
kugelį ir kitus lietuviškus pa
tiekalus. Visi kviečiami pasi
vaišinti, bet labiausiai ragina
mi atvykti Lietuvos Vyčiai. 

Šv. Kryžiaus ligoninė, 
esanti Marąuette Parko apy
linkėje, vedama seselių kazi-
mieriečių, 1996 m. buvo ap
dovanota „Best Business 
Practices" žymeniu, pagal pa
cientų apklausinėjimus, ku
riuos atliko Andersen's Enter
prise organizacija. Šv. Kry
žiaus ligoninė buvo išrinkta iš 
daugiau kaip 600 kitų. Ji da
bar yra pirmaujanti Illinois 
valstijoje, o visoje valstybėje 
užima septintą vietą, pagal 
pacientų teigiamą įvertinimą. 

Lietuviškų blynų pus
ryčiai, jau paskutiniai prieš 
vasarą, bus šį sekmadienį, ba
landžio 27 d., po 8. 9:15 ir 
10:30 vai. r. šv. Mišių Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Visi kviečiami ateiti į 
salę, pasistiprinti, pabendrau
ti su artimaisiais, susipažinti, 
pasigardžiuoti labai skaniais 
blynais, įgudusių šeimininkių 
kepamais, ir paremti lietu
višką parapiją, kuriai skiria
mas pusryčių pelnas. 

Kreipiamės į Burr Ridge 
ir Downers Grove gyve
nančius mūsų tautiečius — 
visi atvykite į „Draugo" kon
certą gegužės 3 d., šeštadienį, 
6 vai. vak. Juk dar bus šviesu, 
visi mokate vairuoti automo
bilius, tai jokių problemų 
nematyti, o sniego, be abejo, 
gegužės pradžioje tikrai ne
bus (nebent „snigs vyšnių 
žiedais"). Tikimės visus J u s 
matyti koncerte! 

Pokylio nebus. Jaunimo 
kongresui paremti pokylis, nu
matytas gegužės 10 d. Pasau
lio lietuvių centre, atšaukia
mas dėl susidomėjimo stokos. 
Kaip gaila, kad jaunesnio 
amžiaus profesionalai, kurie 
patys yra dalyvavę bent vie
name iš buvusių šešių jauni
mo kongresų, nenorėjo jungtis 
į pagalbą dabartiniam lietuvių 
jaunimui ir bent dalyvauti 
pokylyje, tuo padedant suma
žinti kongreso išlaidas. 

Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos susirinkimas 
ir pietūs vyks sekmadienį, 
gegužės 4 d., 12:30 vai. p.p., 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes bus svarstomi 
labai rūpimi ir svarbūs reika
lai, o taip pat susipažįstama 
su neseniai iš spaudos išėjusia 
Martyno Gelžinio knyga „Mū
sų gimtinė — Mažoji Lietuva". 
Knygą apžvelgs kun. Alfredas 
Vėlius. Apie dalyvavimą pie
tuose prašoma iš anksto pra
nešti Ramūnui Buntinui tel. 
630-969-1316. 

SKELBIMAI 
x Juozas Bacevičius pade

da įsigyti vairavimo teises. 
Te l . 708-403-7334. 

(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: 830-257-0497. 

(sk) 
x Galiu padėti legaliai gau

ti „SOC. SECURITY" kortelę. 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratęsimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

' (sk) 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPČNAS 
M36 S Pulaski Rd . Chicago. II. 60*29 

(1 !2 bl i <iaure nuo Bal/eko mu/ie)auM 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S Bell Ro.. Lockport, ILA0441 
Tel 70&-3O1 -4*<*> 

Valandos pagal susitarimą. 

x Juzefą Pivoriūnienė, 
Racine,WI. atsiuntė $50 Lie
tuvos našlaičių vargą suma
žinti. Našlaičių vardu dėko
jame gerajai poniai už auką! 
„Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Aldona ir Anis Griniai 
iš Lockport, IL, lankydami 
sunkiai sergantį brolį Algirdą 
Skopą Anykščiuose (Aldonos 
brolis), rado Valstiečių laik
raštyje „Kaimo vaikai" į nelai
mę įpuolusią Irenos ir Stasio 
Sauliūnų šeimą iš Anykščių 
rajono. Šiems žmonėms paau
kojo $500 naujai karvei nusi
pirkti, vietoje kritusios. 

'sk) 
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Advokatas )onas Gibaitis 
Civilines ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago. It 60629 

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

Cpštad 9vr iki 1 vai p p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

įSkersai gatves nuo „Draugo' 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą. 

x TRANSPAK praneša: 
„Palangoje įvyko didžiausios 
žiemos maudynės Lietuvoje, o 
galbūt ir visame pasaulyje. 
Šaltą Baltijos vandenį Palan
goje išbandė 1514 žmonių, oro 
ir vandens temperatūra buvo 
3 laipsniai šilumos, siautėjo 
audra, vėjo gūsis siekė iki 20 
metrų per sekundę" Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Mairto siun
tiniai TRANSPAK, 4545 W. 
63 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-838-1050. 

(sk) 

„Kranto" valdyba kviečia 
visus į savo dešimtąją vakaro
nę. Šį kartą krantiečių svečias 
bus Valdas Adamkus. Visi, 
norintieji išgirsti ir paben
drauti su šiuo įdomiu žmo
gumi, kviečiami atvykti šeš
tadienį, balandžio 26 d., 7 vai. 
vak.. į Šaulių namus, 2417 W 
43rd. Str. Po susitikimo bus 
smagi diskoteka. 

Sakoma, kad girgždantis 
r a t a s būna patepamas... 
„Draugo" administracija nuo
lat girdi skaitytojų nusiskun
dimus, kad paštas laiku ne
pristato laikraščio. Nepaisant 
dedamų administracijos pas
tangų ir pašto pažadų, page
rėjimas paprastai būna tik lai
kinas. Jeigu gyvenate užmies
tyje ir „Draugas" nenatūraliai 
vėliuoja. galite paskambinti 
šiuo numeriu ir pasiskųsti: 
708-563-7755. Prašykite pasi
kalbėti su Nadirah. District 
Manager yra Mr. Payne. Jo 
telefonas — 708-563-7800. Kai 
kurie skaitytojai pasiekė gerų 
rezultatų, pasikalbėdami su 
šiais asmenimis. Sakoma, kad 
daug balsų geriau išgirstama, 
negu vienas. Verta pabandyti. 

Šv. Antano parapijoje, Ci
cero, IL, bus lietuviškos 
Mišios ketvirtadienį, balan
džio 24 d.. 6:30 vai. vak. Prieš 
Mišias, 6 vai. vak., bus klauso
ma išpažinčių lietuviškai. Visi 
apylinkių lietuviai kviečiami. 

Dr. Raimundas ir Regina 
Ošlapai šio mėnesio gale 
išvyksta nuolatiniam apsigy
venimui į Santa Monica, CA, 
kur gyvena trys jų vaikai — 
Danus, Gailutė ir Tauras. Jų 
naujas adresas: 848 19th Str.. 
Apt #1, Santa Monica. CA 
90403: tel. 310-449-1015 

Piešė Lina Kazakaitytė. 
Bostono lit. m-los 

4 skyriaus mokinė 

VELYKINĖ DAINELĖ 

Velykų rytas, Velykų rytas. 
Padubysėliais margučiai ritas. 

Krante broliukai ir seserėlės, 
o ant margučių —jų ašarėlės. 

Bet štai žibutė; jau skleidžia 
žiedą. 

Jai Aleliuja paukšteliai gieda. 

Džius ašarėlės, pranyks 
vargučiai. 

Laisvais keleliais riedės 
margučiai. 

Leonardas Žitkevičius 

BĖDA SU APSIAVIMU 

Buvo kiškis, ežys ir šimta
kojis. Jie norėjo duonos. Kiš
kis klausia: 

— Kas nueis parnešti duo
nos? 

Šimtakojis sako: 
— Aš galiu. 
Kiškis ir ežys laukia šim-

takojo. Jau atėjo vakaras, o jo 
vis dar nėra. Kiškis sako: 

— Einam pasižiūrėti. 
Kiškis ir ežys nuėjo, o šim

takojis dar neišėjęs. Ežys 
klausia: 

— Kodėl tu dar neišėjai? 
Šimtakojis sako: 
— Kad aš dar devynias

dešimt devintą batą aunuosi. 

MANO ŽIEMOS 
ATOSTOGOS 

kamuolį į tą krepšį. Paskui 
pasikvietė porą draugų ir 
pradėjo vienas kitam perduoti 
kamuolį (pasuoti) ir mesti į 
krepšį. Taip atsirado krep
šinio sportas. Krepšinis yra la
bai populiarus sportas. Šimtai 
žmonių kiekvieną dieną galvo
ja, kaip patekti į NBA (Na
tional Basketball Association). 
Krepšinį yra lengva žaisti, bet 
norėdamas būti geru žaidėju, 
turi ilgai praktikuotis. Vienoje 
komandoje žaidžia penki žai
dėjai. Viena komanda perduo
da (pasuoja) kamuolį, o kita 
komanda stengiasi atimti tą 
kamuolį. Laimi ta komanda, 
kuri daugiausia kamuolį įme
ta į priešingos komandos krep
šį. Yra keletas žymių lietuvių 
krepšininkų, tai Arvydas Sa
bonis, Šarūnas Marčiulionis ir 
Žydrūnas Ilgauskas. 

Andrius Giedrait is 
Detroito „Žiburio" 

lit. m-los 6 sk. mokinys 

Kai sulaukiau atostogų, aš 
buvau labai linksmas, nes ne
reikės niekur skubėti ir ga
lėsiu rytais ilgiau pamiegoti. 
Laukiau dar ir kalėdinių do
vanų. Gražu žiūrėti į pa
puoštus namus, Kalėdų eglutę 
su gražiais papuošalais ir žva
kutėmis. Kalėdų senelis, kaip 
visuomet, atneša daug dova
nų. Per šitą laikotarpį mes vi
sada deginame malkas židi
nyje. Per šventes aš jaučiuosi 
jaunas ir linksmas. 

Šiais metais mano močiutė 
kartu su mumis praleido 
Kalėdų šventes. Ji gyvena to
lokai nuo mūsų, yra 90 metų 
amžiaus. 

Mes visi važiavome į Berne
lių Mišias, kur buvo labai 
daug žmonių. Mišios buvo 
iškilmingos ir labai ilgai 
užsitęsė. Grįžę namo valgėme 
skanius kalėdinius pietus. Pa
baigėme skanumynais. 

Man viskas labai patiko. 
Greitai atėjo Naujieji Metai, o 
po jų, vėl grįžimas į mokyklą. 

Andrius Skabulis 
Bostono lit. m-los mokinys 

KREPŠINIS 

Vieną dieną, 1890 metais, 
daktaras James Naismith pa
ėmė krepšį, pakabino prie 
inkštos vietos ir pradėjo mesti 

MIRUSIOS KALBOS 
(Tęsinys) 

Dar pirmajame amžiuje prū
sus mini romėnų istorikas Ta
citas. Jis rašo, kad prie Balti
jos jūros gyvenančios gentys, 
kurios gerai mokančios augin
ti javus ir renkančios gintarą. 
X amžiuje keliavęs ispanų 
pirklys Ibrahimas Jakubas 
savo atsiminimuose pasakoja, 
kad prūsai yra didvyriški ir 
drąsūs. Vokietis Adomas Bre
menietis, gyvenęs XI amžiuje, 
viename savo veikale rašo, 
kad prūsai yra „žmoniškiausi 
žmonės", jie skuba į pagalbą 
tiems, kuriems jūroje gresia 
nelaimė nuo bangų ar plėšikų. 

Tačiau ramų prūsų gyve
nimą sutrikdė jų kaimynai, 
kurie nutarė ugnimi ir kalavi
ju prūsus pakrikštyti. Ypač 
pasunkėjo prūsų padėtis, kai į 
jų pasienį XIII amžiuje at
sibastė kryžiuočių ordinas. 
Daug prūsų buvo išžudyta, 
dalis pabėgo į Lietuvą, kiti su
vokietėjo. Vienoje senoje kny
goje randame įrašą vokiečių 
kalba, kad 1677 m. Kuršių 
nerijoje mirė paskutinis sene
lis, dar mokėjęs kalbėti prū
siškai. 

Apie prūsų kalbą galime 
spręsti iš trijų mažučių knyge
lių — katekizmo ir dviejų ran
ka rašytų žodynėlių. Šie raštai 
yra be galo svarbūs mokslui, 
nes tai vienintelis išnykusios 
tautos palikimas. Kad galė
tume susidaryti šiokį tokį 
vaizdą apie prūsų kalbą, duo
dame keletą šios kalbos pa
vyzdžių. 

(Bus daugiau) 
Algirdas Sabal iauskas 

žinojote, kad Rusija buvo mū
sų priešas. Carai buvo okupa
vę Lietuvą ir ją valdė 120 
metų. Ištrynė Lietuvos vardą 
iš pasaulio žemėlapio. Antrą 
kartą tie patys rusai , prisiden
gę sovietų vardu, vėl 50 metų 
kankino mūsų tautą. Tad ar 
galima ką nors gero pasakyt i 
apie šios tautos žmones? Vi
sose tautose yra gerų ir blogų 
žmonių, todėl negal ima 
smerkti visos tautos . Rusų 
valdžia buvo diktatoriška, sie
kė valdyti visą pasaulį . Nuo 
tos valdžios kentėjo pavergtos 
tautos ir gerieji rusa i , kurie 
priešinosi tai valdžiai. Kal
bėdami apie Rusiją, mes 
kalbėsime apie Lietuvos drau
gus, kurie tyrinėjo lietuvių 
kalbą ir daug apie ją rašę. 
Mokslo žmonės skyrėsi nuo 
valdžios žmonių. Kaip žinote 
rusų valdžia persekiojo lietu
vių kalbą, net buvo už
draudusi ją vartoti. Norėjo lie
tuvius nutaut in t i ir padaryt i 
rusais . Kada kitą ka r t ą pra
dėsime kalbėti apie rusų 
mokslininkus, pamatys i te kitą 
vaizdą. 

GALVOSŪKIO N R 116 
ATSAKYMAS 

565 
+561 
1,126 

GALVOSŪKIO NR, 117 
ATSAKYMAS 

Puodas — uodas 

GALVOSŪKIO NR. 118 
ATSAKYMAS 

Patarlė: „Akys kaktoje, kad 
matytum šviesoje". 

GALVOSŪKIO NR. 119 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinėlį. 

13-tame tome, 433 psl. klai
dingai rašoma atvykimo data: 
1559. 

GALVOSŪKIS NR. 136 

Viename straipsnelyje buvo 
rašoma apie tris kaimus. 
Pečlindos kaimo žmonės buvo 
teisingi. Vilkulaukio — mela
giai. Siauduvos kaime buvo ir 
vienų ir kitų. Kartą viename 
turguje susitiko trys vyrai iš 
tų paminėtų kaimų. Jų vardai 
buvo Balys, Česlovas ir Do
mas. Du iš jų, Balys ir 
Česlovas kalbėjosi, o Domas 
buvo nekalbus. Balys sakė, 
kad Česlovas, nėra iš Peč
lindos kaimo. Česlovas sakė, 
kad Balys yra ne iš Siauduvos 
kaimo. Domas, kaip sakėme, 
buvo nekalbus ir nieko nepa
sakė. Balio pareiškimas nebu
vo teisingas. Parašykite, kurie 
iš tų vyrų priklauso aukščiau 
paminėtiems kaimams? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 137 

Skliaustelių vietoje įrašykite 
teisingus skaičius: 

O x ( ) : ( ) = 8 
O + ( ) - ( ) = 8 
( ) + ( ) + () = 8 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 138 

Sugalvokite dvylika lietu
viškų žodžių, nuo kurių pirmą 
raidę nubraukus, likusios rai
dės sudarytų reikšmingą žodį, 
vartojamą šnekamojoje ir ra
šomojoje klaboje. Pvz. Voras 
— oras. Už teisingą spren
dimą skiriama 10 taškų. 

GALVOSŪKIS N R 139 

(Žiūrėkite piešinėlius) 

I 

Ertljos herbas 
Estija vasario mėn. 24 d. Šventė ne 
priklausomybės šventę. 

KITI APIE MUS 

Dabar persikelkime minti
mis i Rusiją. Gal nustebsite 
išgirdę ši vardą Juk sklaidy
dami istorijos puslaoms su-

GALVOSUKIO N R 120 
ATSAKYMAS 

1. 1995 m. rudenį, Brazili
joje vykusiose pasaulio jaunių 
šachmatų varžybose, 12 m. lie
tuvaitė iš Šiaulių Viktorija 
Čmilytė tapo pasaulio čem
pione. (Darbininkas, Nr. 47, 
1995.XII.8). 2. Romos vysku
pas yra vadinamas Po
piež iumi nuo IV šimtmečio. 
Žodis Pop iež ius , P o p e , gr. 
P a p a s reiškia T ė v a s (A New 
Catechism, Catholic Fai th for 
Adults, p. 367, New York, 
1967). 3. Kara tas — tai bran
gakmenių svor io ma tas . Me
trinėje sistemoje vienas kara
tas yra lygus 200 mg, 
įsidėmėtina: ka ra t a s nurodo 
ne išmatavimų didumą, bet 
svorį (Forbes, Nr. 5, vol. 156, 
psl. 306, New York, 1995; 
Tarptaut inių žodžių žodynas, 
369 psl., Vilnius, 1969). 4. 
Varlės vaikas: buožgalvis (cot-
tus gobio). 5. Lietuvis bajoras, 
gydytojas, pedagogas, gamti
ninkas, teologas, teisininkas 
prof dr. Aleksandras Karolis 
Kuršius (lot. A. C. Curtius), 
1659 m. balandžio mėn. 25 d. 
įlipęs į laivą ..Beaver", iš
plaukė į Ameriką, kurią pa
siekė birželio mėnesio pabai
goje. Lietuvių Enciklopedijos 

Čia matote keturius JAV 
prezidentus. Parašykite jų pa
vardes ir jų žmonų (First La-
dys). 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 140 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 
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I tuščius langelius įrašykite 
raides, iš kurių susidarys žo-
diai. vartojami lietuvių kal
boje. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 




