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Norima apriboti spaudos laisvę 
komentuojant teismų eigą 

Vi ln ius , kovo 3 d. (BNS) — 
Seimas antradienį iš esmės 
pritarė Teismų įstatymo papil
dymui, pagal kurį bylos baigtį 
įtakojantys asmenys bus trau
kiami baudžiamojon atsako
mybėn. 

Įstatymas papildytas strai
psniu „Nepagarba teismui", 
kuris prieštarauja Visuome
nės informavimo priemonių 
įstatymui. 

Straipsnis numato, kad as
menys, savo veiksmais ar 
rašiniais trukdantys teismui 
vykdyti teisingumą, ar kito
kiais būdais siekiantys įtakoti 
bylos baigtį, traukiami atsako
mybėn įstatymo nustatyta 
tvarka. 

Papildymas numato, kad 
teismas turi teisę uždrausti 
spausdinti komentarus apie 
teisme nagrinėjamą bylą iki 
sprendimo priėmimo, jeigu 
yra pagrindo manyti, kad šie 
vertinimai trukdys užtikrinti 
teisingą ir bešališką teismo 
eigą. 

Seimas pritarė LDDP vado 
Česlovo Juršėno pasiūlytai pa
taisai, pagal kurią numato
ma, kad uždraudus straipsnį, 
aukštesnės instancijos teis
mas, žiniasklaidos priemonės 
prašymu, turės spręsti, ar 
straipsnį spausdinti, ar atidėti 
tam tikram laikui. 

Įstatymo pataisas parlamen
tui pateikęs teisingumo vice
ministras Gintaras Švedas 
žurnalistams sakė, kad Lietu
voje iki dabar nebuvo tvarkos, 
kaip užtikrinti nešališką teis
mo darbą. 

Pasak jo, ši pataisa atitinka 
ir Žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių konvenciją, numa
tančią, kad valstybė turi ga
rantuoti nešališką ir teisingą 
teismą. 

G. Švedas pripažino, kad 
priėmus šio įstatymo pataisas, 
valstybė ir teismas atsiduria 
„labai nepavydėtinoje padė
tyje*. Viena, turi būti garan-

skleisti informaciją, kita ver
tus, negalima leisti žinia-
sklaidai neobjektyviais straips
niais įtakoti bylos sprendimą. 
„Ta riba iš tikrųjų skausmin
ga", pastebėjo teisingumo vice
ministras. 

Pasak jo, jei vis dėlto 
žiniasklaida išspausdintų by
los eigą įtakojantį straipsnį, 
jai tektų atsakomybė pagal 
Visuomenės informavimo prie
monių įstatymą, o skausmin
giausia atsakomybė būtų tos 
žiniasklaidos priemonės užda
rymas. 

Didžiausių Lietuvos dien
raščių vadovus stebina Seimo 
ketinimas įstatymu riboti gali
mybę žiniasklaidos priemonė
se komentuoti teismo proce
sus. 

„Respublikos" dienraščio 
vyriausiojo redaktoriaus pava
duotojas Rytas Staselis „nesą
mone" pavadino nuomonę, kad 
spauda gali įtakoti teismo 
sprendimus. Jo nuomone, to
kie argumentai tik menkina 
teisėjų autoritetą. „Atrodytų, 
kad visi teisėjai yra kaip molio 
gabalas — kaip spauda sulip
do, tokį sprendimą jie ir prii
ma. Tai mažų mažiausiai ne
pagarba teisėjų atžvilgiu", sa
kė R. Staselis. 

„Lietuvos ryto" vyriausiojo 
redaktoriaus pavaduotojas Al
gimantas Budrys mano, kad 
eidamas tokiu keliu, Seimas 
gali netrukus uždrausti ko
mentuoti ir Seimo ar vyriau
sybės sprendimus. 

„Kiekvienas įstatymas gali 
būti labai įvairiai interpre
tuojamas, ir pačiam teismui 
spręsti, kokios gali įtakos tu
rėti teismui komentaras — 
yra nesąmonė", sakė R. Bud
rys. 

Abiejų dienraščių vadovai 
sakė neprisimeną tokio atvejo, 
kad jų straipsnius teisėjai, 
prokurorai ar advokatai būtų 
kritikavę už galimą įtaką teis
mams. tuota spaudos laisvė rinkti ir 

Vytautas Landsbergis: 
Nusikal t imas neturi tautybės 

Vi ln ius , kovo 3 d. (BNS) — 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis vienu principinių 
uždavinių po Draučių kaimo 
tragedijos laiko sustabdyti bet 

Mažeikiuose 
renkamas išsiliejęs 

mazutas 
Mažeikia i , kovo 2 d. (BNS) 

— Mažeikiuose pirmadienį iš 
ryto jau buvo baigiama likvi
duoti avarija, per kurią išsi
liejo kol kas nenustatytas kie
kis mazuto. 

Geležinkelio stoties, kur 
įvyko avarija, viršininkas 
Aloyzas Alminauskas sakė 
BNS, kad šis mazutas buvo 
itin t i rš tas , todėl į gruntinius 
vandenis nepateko. Pasak jo, 
kuras išsiliejo apie 100 kvad
ratinių metrų plote. 

Tikslūs avarijos padaryti 
nuostoliai, jos priežastys ir ža
la gamtai dabar nustat inė
jami . 

Avarija įvyko sekmadienį, 
kai iš sąstato, vežusio apie 
4,000 tonų mazuto, nuo bėgių 
nuvažiavo viena cisterna, o 
paskui j a — dar keturios, 
smūgiais prakiurdžiusios vie
na kitą. 

Manoma, kad avarijos 
priežastimi tapo techniškai 
netvarkingi geležinkelio bė
giai. 

kokios tautinės nesantaikos 
kurstymą Rytų Lietuvoje. 

Antradienį išplatintame 
pareiškime V. Landsbergis ra
gina padėti susivokti, „kad vi
sokie antilietuviški kurstymai 
Rytų Lietuvoje gultų į kapą 
greta to pamišusio nelaimė
lio". 

Seimo pirmininkas sutinka, 
kad Draučių kaimo gyventojus 
iššaudžiusio žudiko veiks
muose nereikėtų ieškoti „na
cionalistinės, juolab šovinisti
nės motyvacijos". 

Kartu V. Landsbergis pri
pažįsta esant teisingą ir spau
dą, pastebėjusią, kad ,jeigu 
bepročio nužudytieji būtų bu
vę ne lietuviai, tai mūsų vals
tybė turėtų nemažų politinių 
problemų". 

Seimo pirmininkas pabrė
žia, kad nusikaltimas neturi 
tautybės ir net nusikaltimai 
priaš žmoniškumą negali būti 
priskiriami tautoms, iš kurių 
kilę nusikaltėliai. 

Tačiau, pabrėžiama pareiš
kime, Lenkų sąjungos ir Len
kų rinkimų akcijos veikėjai 
nenuoširdūs, neapgailestauda
mi, kad jų leidiniuose netrūk
davo kurstančių antilietuviš
kų išpuolių. 

„Jei šį pakrikusį ir žudyti 
pasirengusį asmenį pastūmėjo 
dar kokios konkrečios šnekos 
ar tabletės, tai ir už jų stovi 

Nuotr.: (Iš kaires) Socialdemokratų partijos vadovai Vytenis Arririukaitis ir Aloyzas Sakalas susitiko su prezi
dentu Valdu Adamkum (Ekai 

Prezidentas baigė konsultacijas 
su partijomis dėl vyriausybės 

Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus jau nuo pirmadienio 
susitikinėjo su parlamentinių 
partijų vadovais, tęsdamas 
konsultacijas dėl ministerijų 
struktūros ir valstybės įstaigų 
pertvarkymo. 

Socialdemokratų pirminin
kas Aloyzas Sakalas žurna
listams sakė, kad frakcija 
svarstys prezidento V. Adam
kaus išdėstytą vyriausybės 
formavimo planą. Jis atsisakė 
išsamiau komentuoti iš prezi
dento išgirstą informaciją iki 
kitą pirmadienį numatomo 
frakcijos susitikimo su premje
ru Gediminu Vagnoriumi. 

„Viskas, ką išgirdome, yra 
žingsnis gera linkme ir didelio 
darbo pradžia", sakė Seimo so
cialdemokratų frakcijos seniū
no pavaduotojas Rimantas Da
gys. 

LDDP pirmininkas Česlovas jungos vadovai. 
Juršėnas teigė esąs patenkin
tas pokalbiu su Valdu Adam
kumi, o Seimo liberalių re
formų frakcijos seniūnas Vir
ginijus Martišauskas džiau
gėsi, kad naujasis prezidentas 
randa laiko ir mažosioms Sei
mo frakcijoms. 

Č. Juršėnas pažymėjo, kad 
kadenciją baigusiam preziden
tui Algirdui Brazauskui LDDP 
taip pat siūlė naikinti kai ku
rias ministerijas, bet „kai ko 
nepavyko įsiūlyti". LDDP va
dovo nuomone, pokalbis dėl 
ministerijų su V. Adamkumi 
yra konstruktyvesnis. 

Pasak Č. Juršėno, susiti
kime taip pat pabrėžta, kad 
svarbu kai kurių ministerijų 
funkcijų sumažinimas, panai
kinimas, „dalies funkcijų nu
leidimas apačion, tai yra į 
apskritis ir savivaldybes" bei 
visos valdininkijos ir biudže
tinių išlaidų mažinimas. 

Jis atsisakė pasakyti, ko
kiais klausimais LDDP ir V. 
Adamkaus nuomonės nesuta
po. 

LDDP pirmininkas sakė, 
kad V. Adamkus žada rengti 
„apskritojo stalo" partijų susi
tikimus ir dvišalius pokalbius. 

asmenys, bet ne tautos", pažy
mima V. Landsbergio pareiš
kime. 

Savo pareiškime Seimo pir
mininkas taip pat kelia klau
simą dėl psichiatrijos įstaigų 
ir medikų atsakomybės, išduo
dant leidimus ginklams. 

Kartu V. Landsbergis ragi
na, kad Draučių kaimas neiš
nyktų iš žemėlapio. 

miera Prunskienė sakė žur
nalistams, kad būtina sujung
ti Europos reikalų ir Užsienio 
reikalų ministerijas, nes tai 
esąs „akivaizdus dalykas". 
Tačiau ji pripažino, kad šių 
ministerijų jungimo V. Adam
kus „neakcentuoja". 

K. Prunskienė sakė pa
laikanti prezidento siūlymą 
jungti Kultūros ir Švietimo ir 
mokslo ministerijas, tačiau 
sakė, kad dabar nėra itin ak
tualu sujungti Sveikatos ap
saugos ir Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijas. 

V. Adamkui parlamentarė 
sakė perdavusi jos vadovauja
mos Nepriklausomos frakcijos 
palankų požiūrį į G. Vagno
riaus kaip premjero kandi
datūrą. 

Euroskeptikas Rimantas 
Smetona teigė prezidentui iš
dėstęs savo požiūrį į valstybės 
valdymą. Seimo narys pasiūlė 
vietoj Valdymo reformų ir sa
vivaldybių reikalų ministeri
jos Vidaus reikalų ministeri-

Po susitikimo su prezidentu joje įsteigti Savivaldybių de-
Naujosios demokratijos/Mote- partamentą, kaip „buvo prie 
rų partijos pirmininkė Kaži- prezidento Smetonos". 

Gediminui Vagnoriui siūloma 
ir toliau vydyti savo pareigas 

Pastarieji Č. Juršėnui atrodo 
geresni, nes „galima ramiai, 
visapusiškai argumentuoti 
kiekvienos partijos ar frakci
jos poziciją". 

Jis negalėjo pasakyti, ar 
LDDP yra tapusi V. Adam
kaus šalininkė, tačiau pri
dūrė, kad reikia prezidentui 
duoti 100 dienų ramiai dirbti. 
„O tada spėsime pakritikuoti", 
sakė Č. Juršėnas. 

Seimo Liberalių reformų 
frakcijos seniūnas V. Mar
tišauskas žurnalistams sakė, 
kad su prezidentu vykęs 
„daugiau mandagun* pokal
bis". 

Pasak V. Martišausko, jam 
buvo naujiena, kad V. Adam
kus „nori jungti Švietimo ir 
mokslo bei Kultūros ministeri
jas". V. Martišauskas negalėjo 
pasakyti, kodėl į susitikimą 
nebuvo pakviesti Liberalų są-

Vilnius, kovo 3 d. (BNS) -^ 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus jau šį ketvirtadienį 
ketina pasirašyti dekretą, ku
riuo pasiūlys Seimui patvir
tinti premjeru dabartinį vy
riausybės vadovą Gediminą 
Vagnorių. 

Pagal įstatymą, prezidentas 
gali laukti iki kovo 12-osios — 
penkiolika dienų nuo to laiko, 
kai premjeras G. Vagnorius 
grąžino vyriausybės įgalioji
mus. 

Jeigu prezidentas pasirašys 
dekretą ketvirtadier.;, Seimas 
premjero kandidatūrą turės 
svarstyti artimiausiame savo 
posėdyje — kovo 10-ąją, kai 
prasidės parlamento pavasa
rio sesija. 

* Ryšių ir informatikos 
ministras Rimantą? Pleikys 
„Lietuvos rytui" (03.02) pa
žymėjo, jog netrukus gali būti 
įvardyti skandalus del teleko-
mo paslaugų įkainiu sukėlę 
žmonės, padarę žaios valsty
bei. „Manau, jog politikai, 
rėksmingais protestais numu-
šę privatizuojamo telekomo 
kainą, turi bent jau moraliai 
atsakyti už savo darbus. Ne
trukus jų padaryti nuostoliai 
bus apskaičiuoti tiksliau ir 
galėsime pasakyti, kiek Lietu
vai kanavo tokios politinės ak
cijos", sakė ministrą? IEIU> 

Prezidento V. Adamkaus at
stovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė žurnalistams sakė, 
kad pirmadienį prezidentas ir 
premjeras iš principo susitarė 
dėl vyriausybės pertvarkymo, 
tačiau apie tai bus pranešta, 
kai prezidentas baigs konsul
tacijas su politinių partijų va
dovais. 

Antradienį prezidento Valdo 
Adamkaus spaudos tarnybai 
didžiausių žiniasklaidos prie
monių žurnalistai išreiškė ne
pasitenkinimą, kad jiems iš 
anksto nebuvo pranešta apie 
pirmadienį įvykusį prezidento 
Valdo Adamkaus ir premjero 
G. Vagnoriaus susitikimą. 

* Seimo rūmuose antra
dienį įvyko antrasis Seimo ir 
JAV Lietuvių bendruomenės 
(LB) atstovų komisijos posė
dis. Jame nagrinėjami švieti
mo bei jaunimo reikalai. JAV 
LB Švietimo tarybos praneši
mą bei prašymus posėdžio da
lyviams pristatė tarybos pir
mininkė Regina Kučienė. su 
JAV lituanistinių mokyklų 
problemomis supažindino JAV 
LB Krašto Vaidybos narys Vy
tas Maciūnas, pranešė Seimo 
spaudos tarnyba. Posėdyje 
apie švietimo ir moksle r for
mą kalbėjo švietimo ir mokslo 
ministras Zigmas Zinkevičius. 

'BNS' 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS, BelaPAN, 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Pristina. Serbijos Kosovo srityje pirmadieni jau trečią dieną vyko 
susidūrimai tarp serbų ir čia dominuojančių etninių albanų. Tai sukė
lė būgštavimus dėl galimo platesnio konflikto, kuris apimtų kaimyni
nes Balkanų valstybes, kaip kad anksčiau išsiplėtė Bosnijos bei Kroa
tijos atsiskyrimo karai. Europos Sąjunga (ES) pirmadienį paragino 
padidinti spaudimą Jugoslavijos prezidentui Slobodan Miloševič, sie
kiant priversti jį pradėti derybas dėl taikaus sureguliavimo. ,.Jeigu ši 
problema išsiplės į karinį konfliktą, jis neliks tarp Kosovo sienų" įspė
jo kaimynines Makedonijos parlamento pirmininkas Tito Petkovskij. 
Pasak AP, Makedonija taip pat turi aikštingą albanų mažumą. Pir
madienį Kosovo sostinėje Pristina maždaug 30,000 albanų protestavo 
prieš savaitgali įvykusius susidorojimus, kuomet žuvo 14 albanų. 
Taip serbų policija atsakė į keturių policininkų nužudymą iš pasalų. 
Serbų policija puolė minią, mušdama demonstrantus ir priversdama 
juos bėgti į šalutines gatveles. Kai kurie demonstrantai liko gulėti 
kraujuodami, tuo tarpu serbai iš langų mojo policijai, sveikindami jos 
ryžtingus veiksmus. 

\'ew Yorkas. Pirmadienį Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 'ST) 
vienbalsiai įspėjo Iraką apie galimas „sunkiausias pasekmes", jeigu 
jis dar kartą neleis inspektoriams patekti į numanomas ginkluotes 
saugojimo vietas. Nutarime, del kurio vyko aktyvios derybos, ST taip 
pat patvirtino JT generalinio sekretoriaus Kofi Annan prieš savaitę 
Bagdade pasirašytą susitarimą, kuris įgalina JT inspektorius tikrinti 
ginkluotės objektus, numatydamas specialias procedūras.Tačiau 15 
narių turinti ST dokumente neužsimena apie galimą jėgos panaudoji
mą, o dauguma narių, įskaitant Prancūziją, Rusiją ir Kiniją, teigia, 
jog šis nutarimas nesankcionuoja karinių veiksmų. Be to, kaip paska
ta Irakui, nutarime išreiškiamas ST ketinimas tartis dėl sankcijų pa
naikinimo, kai Irakas bus įvykdęs visus nusiginklavimo reikalavi
mus. 

Vašingtonas. JAV prezidentas Bill Clinton pirmadienį sutvirtino 
JT ST pareikštą vienbalsį įspėjimą Irakui. „Šįvakar įvykęs vieningas 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos balsavimas yra be galo aiški žinia 
— Irakas turi tesėti įsipareigojimą suteikti tarptautiniams ginklų in
spektoriams neatidėliotiną, besąlygišką ir nevaržomą priėjimą prie 
bet kokio įtartino objekto, bet kurios vietos, bet kuriuo laiku", sakoma 
prezidento pareiškime, kurį perskaitė Baltųjų Rūmų atstovė spaudai. 
B. Clinton tiksliai nepareiškė, kokios bus „sunkiausios pasekmės" ne
vykdant nutarimo, tačiau Vašingtonas anksčiau yra nurodęs, kad pa
silieka teisę panaudoti jėgą. 

Bagdadas-Beijing-Londonas. Irakas laikysis su Jungtinių Tau
tų vadovu Kofi Annan pasie.kto susitarimo dė\ nevaržomų inspekciiu 
vadinamuosiuose prezidento objektuose, antradienį pareiškė Irako 
premjero pavaduotojas Tareą Aziz. „Mes pasirašėme susitarimą su 
JT generaliniu sekretoriumi. Iš savo pusės mes laikomės šio susitari
mo punktų ir nieko daugiau", sakė T. Aziz, kurio pareiškimą paskelbė 
oficiali naujienų agentūra INA.Tuo tarpu Kinija antradienį įspėjo, 
kad šis ST nutarimas savaime nesankcionuoja jėgos panaudojimo 
prieš Iraką, jeigu jis nesilaikytų susitarimo. Kinijos URM atstovas 
spaudai sakė, jeigu Bagdadas to nepadarytų, ST turėtų iš naujo susi
tikti ir spręsti, ar jį reikia nubausti. Didžiosios Britanijos UR sekreto
rius Robin Cook antradienį pareiškė, kad dabar prezidentas Saddam 
Hussein gali pats spręsti, ar grąžinti Iraką į normalų gyvenimą be 
sankcijų ir karinių smūgių grėsmės. 

Vašingtonas. JAV Senato Užsienio santykių komisija antradienį 
turėjo duoti sutikimą del NATO plėtimosi, tuo pradėdama jo patvirti
nimo procesą, kurį Vašingtonas turėtų baigti šį mėnesį. Komisijos pir
mininkas respublikonas Jesse Helms paskelbė Lenkijos, Vengrijos ir 
Čekijos priėmimo i NATO patvirtinimą svarbiausiu savo tikslu šiais 
metais. Pirmadienį Senato respublikonų daugumos vadovas Trent 
Lott taip pat pareiškė pritariąs NATO plėtimuisi, tačiau sakė, kad ki
tą savaitę vyksiančiose viso Senato diskusijose šio plėtimosi prieši
ninkai taip pat turės išsakyti savo teisėtą susirūpinimą. Kad NATO 
plėtimosi sutartis būtų patvirtinta, jai turi pritarti du trečdaliai sena
torių. Minėtų trijų Rytų Europos valstybių stojimui NATO pritarė 
praėjusį gruodį, tačiau jų priėmimą turi patvirtinti visų 16 sąjungos 
narių parlamentai. Ne viena dabartinė NATO nare kol kas to nepada
rė. 

Ryga. Pirmadienio vakarą po valandą trukusių diskusijų Latvijos 
Seimas nusprendė iš esmės nenagrinėti klausimo del pasitikėjimo 
premjero Guntaro Krašto vyriausybe. G. Kraštas paprašė Seimo dar 
karta balsuoti dėl pasitikėjimo vyriausybe, atsižvelgiant į viešą jo ka
bineto kritiką, taip pat raginimus pakeisti vyriausybes programinį 
dokumentą —jos deklaraciją. „Sunku spėlioti, kaip aš pasielgsiu to
liau, bet man reikia stengtis, kad vyriausybė dirbtų susitelkusi ir kad 
deputatai be reikalo nesikištų į vyriausybes tikslų įgyvendinimą", sa
kė premjeras žurnalistams. 

Maskva. Kosmines stoties „Mir" įgula antradienį patyrė naujų 
problemų. Du rusų kosmonautai nepajėgė atidaryti stoties išorines 
angos, todėl buvo priversti atsisakyti planuoto išėjimo į atvirą kosmo
są. Skrydžio valdymo centro atstovas pranešė, jog gedimo priežastis 
nėra žinoma.ir specialistai bando ją nustatyti. Kosmonautai atvirame 
kosmose turėjo pataisyti saules bateriją, kuri buvo apgadinta birželio 
mėnesį, kai kosminė stotis susidūrė su krovininiu laivu. Nesutvirti
nus baterijos, kyla pavojus, kad ji gali atitrūkti nuo stoties arba įsi
ręžti į stotį, prie „Mir" prisijungiant kitam laivui. 

Karmėlava, kovo 1 d. 
'Elta) — Baigęs trijų savaičių 
atostogas, tęsti užduoties Bos
nijoje sekmadienį išvyko šeš
tasis Lietuvos taikdariu bū
rys. Atgal į karo nusiaubta 
valstybę išskrido 41 taikdarys. 
Pusės metų užduotis baigsis 
balandžio viduryje — tada 
šiuos karius pakeis LITPLA-7 
būrys. 

KALENDORIUS 
Kovo 4 d.: Šv. Kazimie

ras, išpažinėjas. Lietuvos glo
bėjas '1458-14S4i; Alicija. 
Vaclovą. Ginutis, Daina. 

Kovo 5 d.: Liucijus. Adri-
jonas. Virgilijus. Vydotas. 
Giedrė. 1929 m. mirė Saulių 
Sąjungos steigėjas Vladas 
Putvys i Putvinskas). 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

TRADICINE KAZIUKO MUGĖ 
ČIKAGOJE 

Į tradicinę, jau keturiasde
šimtąją Čikagos skautų ir 
skaučių Kaziuko mugę Jauni
mo centre, š.m. kovo 1 dieną 
vėl suvažiavo „gaspadoriai ir 
gaspadinės", iš čia pat ir iš to
limų Čikagos priemiesčių, pa
bendrauti su Kaziuko mugę 
suruošusiais skautų,-čių vado
vais bei vilkiukus ir paukšty
tes į mugę atvežusiais tėve
liais, kurie prieš 40 metų pa
tys dar tik ruošėsi duoti vil
kiuko ar bebro, paukštytės ar 
ūdrytės įžodį. Dalyvavo ir dar 
keletas pirmosios Kaziuko 
mugės rengėjų, daug metų 
muges ruošusių, dabar tas pa
reigas atidavusių buvusiems 
vilkiukams ir paukštytėms. 

— Ar tikrai ši jau keturias
dešimtoji Kaziuko mugė? — 
klausiau čia besisukinėjančią 
sesę s. Kazę Kuraitytė, lyg ne
norėdamas tikėti, kad mes jau 
tokie seni... 

— Tikrai, tikrai! Ar neprisi
meni, kad Kaziuko mugės 
idėją parsivežėme iš ketvirtos 
Tautinės stovyklos Michigane 
1958 m. ir pirmąją mugę su-
ruošėm 1959 m. kovo 5 dieną? 
— aiškino sesė Kazė, pirmoji 
ir ilgametė Kaziuko mugių 
rengėja, nes niekas taip gerai 
nevaldė pjūklo, kirvio ir grąž
tų bei kitų medžio dailinimo 
įrankių, kaip sesė Kazė, da
bar jau bežiūrinti į jaunesnių 
sesių darbus. 

Padėka Globėjui 
šv. Kazimierui 

Tradicinės Vilniaus Kaziuko 
mugės imitacija skautų tau
tiniam ir tradiciniam auklėji
mui, visiškai sutampa ir su 
skautų religiniu auklėjimu, 
švenčiant Lietuvos skautų glo
bėjo šv. Kazimiero dieną. 

— Dar niekad nebuvo tiek 
daug žmonių atvykę į Kaziuko 
mugę, kaip šiandien, — džiau
gėsi ilgametis skautų kapelio
nas v.s. kun. Juozas Vaišnys, 
kai jį sutikęs sveikinau Jauni
mo centre. 

— Ar tikrai? O man atrodo, 
kad šįmet salėje lengviau ju
dėti, lengviau prieiti prie pre
kystalių, negu pernai, — su
abejojau kapeliono statistika. 

— Aš sprendžiu pagal žmo
nių dalyvavimą šv. Mišiose. 
Koplyčioje anksčiau užtekda
vo suolų. Šiais metais ir sto
vintiesiems vietos pritrūko. 
Čia gal prisidėjo naujieji atei
viai. 

Gal prisidėjo naujieji atei
viai. Jų nemažai būna ir Pa

saulio lietuvių centre, Pal. 
Matulaičio misijoje pamaldų 
metu. Tiems, kurie yra iš Vil
niaus — Kaziuko mugė yra 
malonus tėviškės tradicijos 
išgyvenimas, buvęs ir okupaci
niu laikotarpiu. Kad šiandien 
Lietuva vėl laisva, kad jos gy
ventojai gali atvykti į Vakarų 
pasaulį, čia mokytis, čia už
darbiauti, kad sau ir ten liku
siems pagerinti ekonominę 
padėtį, dėkoti tenka šv. Kazi
mierui, o ne karo vadams ar 
diplomatams plačiame pasau
lyje. 

Mugės atidarymas ir 
dalyviai 

Ilgai buvęs tradicinis mugės 
atidarymas kaspino perkirpi-
mu prie salės durų, jį atlie
kant garbės svečiams ir vy
riausiajai skautiškai vadovy
bei, šioje Kaziuko mugėje bu
vo pakeistas naujoviška tvar
ka. Vietoje kaspino buvo su
rištos tautinės juostos. Mugę 
atidarant jas atrišo tuntų pa
vyzdingiausi skautai,-tės: Ra
mūnas Stančiauskas iš „Li-
tuanicos" tunto, Eglė Milavic-
kaitė iš „Aušros Vartų7JKer-
navės" tunto ir Žibutė Šaulytė 
iš „Nerijos" tunto. Atidarymą 
pravedė ps. fil. Vida Brazai-
tytė. Ji per mikrofoną nuo sce
nos tarė atidarymo žodį, kuris 
šia proga galėjo būti trumpes
nis. Atrišus juostas, mugės 
garbės svečiai — Lietuvos ge
neralinis garbės konsulas Vac
lovas Kleiza, „Draugo" vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė 
ir uniformuoti Brolijos, Seseri
jos ir ASS vadovai,-vės, veda
mi mugės komendanto — rajo
no vado v.s. Gedimino Devei-
kio, atliko salėje išsirikiavusių 
tuntų vienetų inspekciją, 
jiems paleidžiant skambius 
šūkius. Svečius ir vadovybę 
pirmiausiai pasitiko puošnus 
Akademinio skautų sąjūdžio 
paviljonas su knygomis, 
plokštelėmis, kasetėmis, atvi
rukais, tautinėmis juostomis, 
takeliais ir lietuviškais ries
tainiais. Visi Kaziuko mugės 
garbės svečiai buvo apdovano
ti didelėmis, saldžiomis Kaziu
ko širdelėmis ir pavaišinti ka
vinėse. 

Atidarius mugę. sveteliai 
sugarmėjo į salę prie prekys
talių, prie loterijų pažiūrėti ir 
pirkti pačių skautų,-čių bei jų 
vadovų ir tėvelių padarytų 
gėrybių ir grožybių. 

Tradicinės mugės 
gėrybės 

Rankdarbiais ir gėrybėmis 

Penktojon Čikagos skautų ir skaučių Kaziuko mugen, 
. .gaspadorius" Kaziukas ir „gaspadine" Barbutė. 

1963 me ta i s vykusion J a u n i m o cen t re , a tvažiavo 
Nuot r . j v s Br . J u o d e l i o 

šioje Kaziuko mugėje jau ne
begalėjo lygintis su 10-ja ar 
12-tąja Kaziuko mugėmis, kai 
tame dešimtmetyje v.s. Vlado 
Vijeikio spaustuvės patalpose 
susirinkę pora desėtkų „diev-
dirbių" išpj austydavo nuosta
bius Rūpintojėlius, Lietuvos 
pakelių smūtkelius, Geleži
nius vilkus ir daug kitokių 
mugės suvenyrų, kuriuos 
šiandien gali rasti beveik 
kiekvienuose lietuvių namuo
se. Dar prieš porą metų dai
lios Jūratės su gintarinėmis 
karūnomis, Neptūnai, Perkū
nai ir kitokie dailūs medžio, 
gintaro ir jūros kriauklių 
rankdarbiai į Kaziuko mugę 
plaukė iš a.a. j.v.s. Leopoldo 
Kupcikevičiaus dirbtuvės ga
raže, su meistrais j.ps. Vaciu 
Macieža, j.v.s. A. Levanu ir 
pačiu šeimininku. Šiandien 
liko tik mieli, brangūs prisimi
nimai... Brolis Leopoldas iške
liavo į Amžinybę ir jo dirbtuvė 
liko tuščia. Išsivaikščiojo, pa
seno brolio Vijeikio „dievdir-
biai", o jis pats šnekučiuojasi 
su draugu Florijonu „Dirvoje" 
ir su mumis „Skautų aido" bei 
„Skautybės kelio" puslapiuose. 

Nepaisant tų daugelio pra
radimų, šioji Kaziuko mugė 
buvo gal ne prastesnė, kaip 
pirmoji ar penktoji. Visi trys 
tuntai, jaunimo laimės troški
mui, turėjo nemažas loterijas, 
kurios ištuštėjo per tris valan
das, tėvelius tampant už 
skverno, kad duotų jau dešim
tą dolerį. 

„Lituanicos" tuntas į mu
gę „atvažiavo" su daugybe Ve
lykinių margučių, kuriuos „iš
margino" Brolijos tiekimo sky
riaus vedėjas v.s. Antanas 
Jarūnas su padėjėjais Lietu
voje. Iš ten atkeliavo ir ginta
ro paveikslai, kasetės ir kiti 
suvenyrai. Lentynose dar pui
kavosi anksčiau sukurtos 
rankšluostinės, laikraštinės, 
žvakidės ir kiti medžio dirbi
niai. 

— Sakyk, kaip sekasi preky
ba? — klausiau už prekystalio 
prekiąujanį brolį Antaną. 

— Silpna šiandien ta mūsų 
prekyba. Mažai kas perka. 

— Sakyk, ką pats atvežei į 
mugę? — užpuoliau Kaziuko 
mugių veteraną v.s. Joną Pa-
ronį. 

— Nieko neatvežiau, nieko 
ir neparsivešiu, — kategoriš
kai atpylė brolis Jonas. 

— Namuose visi kampai ap
kabinėti Kaziuko mugių su
venyrais, — tęsė Jonas. — 
Valgykloje sukirtau cepelinus, 
kavinėje tortus su kava iš
bandžiau. Taigi mugę parė
miau. 

Negalėjau Jonui priekaiš
tauti, nes ir aš tik tiek tepa-
rėmiau šią Kaziuko mugę. 
Trys koplytstulpiai namuose 
stovi ant lentynos, rymo Rū
pintojėlis, kabo Vytis, ginta
rinė Jūratė ir kiti suvenyrai.. 

„Nerijos" jūrų skaučių 
tuntas į mugę atvežė spar
nuotus molio žirgus, ožius, 
zuikį, dekoruotas stiklo vazas 
bei butelius, meniškas dėžu
tes, žvakides, pintinę mar
gučių ir užrašus — „Močiutės 

geriau nešiku, —juokiasi. 
— Turbūt visas junjores 

maistą dalinti pristatei? 
— Aišku! Negi senus filiste

rius. Junjores ir gražios, ir 
vikrios.Pačioje salėje stalai ne
besutalpina valgytojų antplū
džio. 

— Neškimės į kavinę, — ce
pelinus gavęs kalbinu čia pat 
irgi cepelinus gavusį Edvardą 
Šulaitį. 

— Kas vadovauja jūsų val
gyklai? — klausiau kasinin
kių. 

— Kad nei nežinome. Tur
būt Julytė Žukauskienė? Sesė 
Julytė čia pat prabėgo vir
tuvės link su tuščiu dubenė
liu. Nėra laiko pokalbiams, 
kai tokia eilė „alkanų" svečių. 

Jaukioje Jaunimo centro ka
vinėje įsikūrusi jūrų skaučių 
„Nerijos" tunto kavine su tor-
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ridoriuje vilkai pardavinėja 
„Cotton" saldainius, o čia pat 
„dailininkų" kambaryje vilkiu
kai demonstruoja „modernų 
meną", kai ant greit besisu
kančio disko užpylus kelių 
spalvų dažus, gaunamas šau
nus „abstraktaus meno" pa
veikslas. 

„Perkūno" draugovė klasėje 
įsirengusi televizijos studiją, 
kartu prekiauja saldainiais, 
pyragais ir „Coca Cola". Visi 
vadovai labai užimti dolerių 
skaičiavimu, nes jie bus labai 

Sįmetinėje Čikagos skau tų ir skaučių Kaziuko mugėje J a u n i m o centre, 
jone. ps. Daiva Luneckaite-Bulich laukia a tvyks tančių pirkėjų. 

.Aušros Vartų"/ , ,Kernavės" t un to pavil-
Nuotr . J . T a m u l a i č i o 

Pirmoje Čikagos skautu ir skaučių Ka/ iuko m.in<'Jt'. 1H">9 m kovo 
juros" tunto ..Laimes ratas" su kaukėtais 'laimes pardavėjais 

uininio centre, jurų skautų ..Baltijos 
Nuotr jv* Br. J u o d e l i o 

daržas" ir kitokius. Kaip 
sekėsi prekyba — nesužino
jau. 

„Aušros Vartų'7„Kerna-
vės" skaučių tuntas į mugę 
atvežė medines gėles, žvaki
des, lėkštes, lėles, pagalvėles, 
sūrio slėgtuvus ir eilę kitokių 
suvenyrų. „Mirgos" draugovės 
sesės pardavinėjo meniškas 
medžio dėžutes. Tik niekur 
nesimatė Vilniaus verbų. 

Tegyvuoja valgykla 

Žemutinėje salėje prekyba 
vyksta geriau, negu Vilniaus 
Gariūnuose. Ne automobiliais 
ar odiniais švarkais, bet deš
romis su kopūstais, kugeliu, 
cepelinais, virtiniais su jų vi
sais priedais ir kava. Konku
rencijos tarp ASS valgyklos ir 
„Aušros Vartų7„Kernavės" 
tunto valgyklos nėra. Abiejų 
valgyklų darbininkės sušilu
sios dalina svečiams tokius 
pat patiekalus už tas pačias 
kainas. Pietauti norinčių piet-
mečiu eilės ilgiausios, net su
siraičiusios prieangyje prie 
abiejų valgyklų. 

— Ar pats esi akademikų 
virtuvės „bosas"? — sulaikau 
su maisto dėklais iš virtuvės 
bebėgantį Vytenį Kirvelaitį. 

— Gali ir taip vadinti. O gal 

tais, pyragais, medžioklinėmis 
dešrelėmis ir kava. Prie lubų 
lempų supasi okeano žuvys. 
Trūksta tik Jūratės su Kas
tyčiu Baltijos bangose. 

„Aušros Vartų7„Kernavės" 
kavinė visus vilioja pavasario 
žiedais papuoštais langais, 
tortais ir kava. Jai nenusilei
džia gretimai įsikūrusi skauti-
ninkių ir vyr. skaučių „Sietu
vos" draugovė čia atvežusi 
vežimą tortų, napoleonų, gry-
bų-medauninkų, pyragaičių ir 
net loteriją pasivaišinusių sve
čių laimės išbandymui. 

Žaidimai mažiesiems 

Kaziuko mugės antrame 
aukšte — mažųjų pasaulis. 
Čia vilkiukų, paukštyčių, beb
rų ir ūdryčių Las Vegas diena. 

Vienoje klasėje „Saulyčių" 
dr-vė, vadovaujama v.s.v.sl. 
Julytės Plačaitės, su paukš
tytėmis žaidžia „spinduliu
kais". Kitoje klasėje vilkiukai 
žaidžia „Plinko". Net neklau
siu koks tas žaidimas. Vis tiek 
nesuprasiu. 

Didžiojoje klasėje nutiestos 
dvi „upės". Jose kviečiami beb
rai ir vilkiukai lenktyniauti 
laivelių lenktynėse. Čia ir 
„Vilkiukų magija" ir „Paštas", 
turbūt, su visu pasauliu. Ko-

reikalingi vasaros iškyloms ir 
stovykloms. 

TRYS JUBILIEJAI 

Čikagos skautų,-čių Kaziuko 
mugės 40-tas jubiliejus, jos 
rengėjai ir dalyviai gali di
džiuotis prieš visos Lietuvių 
Skautų sąjungos veiklos Lie
tuvoje ir išeivijoje 80 metų ju
biliejų, kuris šią vasarą bus 
pažymėtas 8-ja Tautine sto
vykla Lietuvoje ir išeivijoje. 

Švenčiame ir Lietuvos vals
tybės 80-tąjį gimtadienį. Mes 
laimingesni, negu mūsų tėvy
nė Lietuva. Ji buvo laisva tik 
22 metus prieškaryje ir 7 me
tus dabar. Lietuvos Skautų 
sąjungos veikla tęsėsi 80 me
tų, su keturių metų pertrauka 
okupacijų metu. Kaziuko mu
gės Čikagoje be pertraukos tę
siasi 40 metų. Šią tradiciją 
išlaikykime mūsų jaunajai 
kartai dar per daugelį atei
nančių metų. 

j.v.s.fil. Br. Juodelis 

KAZIUKO MUGĖ 
Los Angeles skautiškoji 

Kaziuko mugė Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose ir kieme 
vyks šeštadienį ir sekmadienį 
— kovo 7 ir 8 d. 

EDMUNDAS VtZINAS. M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU. P0SLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schilter St., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 706-634-1120 

ABASZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU. LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogder> Ave.. Suite 310 

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

3825 Highland Ave.. 
Tower 1 .Surte 3C 

Oowners Grove. IL 60515 
T6i (630)435-0120 
DR. L PETREIKIS 
DANTLJ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 

Jei. (708) 598*101 
Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR V J. VASAIT1ENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

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

3900 W.95 St. Tel. 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 seštad 9 v.r. - 12 v.p.p. 

NIJOLE STANKŠVIČIUTE, Ub. 
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy CroM Protaaaiui lai Pavtton 

3 fl. South 
Lithuanian Plaza Ct at CaMomia Ava. 

Chicago. IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

RUTH JŪRATĖ NESAVAS-
BARSKY.M.D. 

Baraky DefmatologicaJ Aasoctatea 
Dermatologijos ligų, odos vėžio 

spacialybe 
Kosmetine chirurgija 

' Raukšles * Saulės dėmės 

120 Oak Brook Center Mali #318 
Oak Brook, IL 80523 
Tai. 630-571 -2630 
Kalbame lietuviškai 



LIETUVA VOKIŠKOJE 
SPAUDOJE 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Po Lietuvos prezidento pir
minių rinkimų, gintarų krašto 
vardas neišnyko iš vokiškos 
žiniasklaidos. Be trumpų ži
nių radijo pranešimuose, daug 
pasisakymų radau ir spau
doje, ypač skaitytojų laiškų 
sk. jungiant juos su mūsų kai
mynėm ar Europos Sąjungos 
klausimais. 

1998 m. sausio mėn. 2 d. 
Rytprūsių vokiečių savaitraš
tyje „Das Ostpreusenblatt" dr. 
Fritz Walter rašė: „1997 m. 
rugpjūčio mėn. 2-16 d. lan
kiausi Nidoje. Ankstyvesnėse 
kelionėse aš be jokių sunkumų 
pervažiuodavau Rusijos - Lie
tuvos sieną, įteikdamas Nidos 
poliklinikai labdaringą medi
ciną — vaistus, operacinius 
įrankius ir kt. Deja, šį kartą 
mano vežtas dovanas lietuviai 
sulaikė, nepaisant užpildytos 
muito deklaracijos. Nepadėjo 
ir Nidos vyr. dr. Laurenčiuko 
dėtos pastangos. Mano pasi
teiravimas Lietuvos pasiunti
nybėje Bonoje liko be atsaky
mo". 

Tame pačiame savaitraštyje 
Nidos klausimu Frau A. Scher 
iš Hamburgo rašė: „Malonu, 
kad lietuviai stengiasi Kuršių 
nerijoje išlaikyti švarą bei 
atostogų rojuje Nidos vasar
vietėje ramybę. Deja, šiemeti
nėse atostogose radome jau ki
tą paveikslą: viešbutyje „Gol-
dene Duene" nuo 8 vai. iki 12 
vai. nakties „rock" muzikos 
garsai sklido iki pat Baltijos 
jūros ir visoje Nidoje. Niekas 
nepasirūpino ramybe. Atosto
gaujantys buvę nustebinti, jų 
tarpe taip pat lietuviai". Au-

. iftCė-savo laišką baigia kreipi
muisi į Nidos merą Mikėlinį, 
prašydama atkreipti dėmesį, 
idant brangenybė („Juwel") 
Nidai nebūtų tokia primityve 
priemone sunaikinta. 

Rytprūsių savaitraštis taip 
pat susirūpi ięs Rytų Europos 
gyventojų antplūdžiu į Vokie
tiją. „Das Ostpreussenblatt" 
apskaičiavo, kad apie 1.2 mln. 
žmonių laukia įvažiavimo į 
Vokietiją, pasirašius bevizinę 
sutartį tarp Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir Vokietijos. Ypa
tingai patogi ir lengva kelionė 
bus Baltijos jūra. 

Politinėje dalyje tas pats sa
vaitraštis rašė, kad Karaliau
čiaus apygardos „dūmą" reika
lauja Klaipėdos krašto prijun
gimo. Tuo tarpu Lietuvoje pa
sireiškė priešingumai, pasira
šytai Jelcino-Brazausko sienų 
sutarčiai. Net septynios Lietu
vos partijos priešinosi tvirtin-
damos, kad Rytprūsiai t.y. Ka

raliaučiaus apygarda visuo
met yra buvus lietuviška žemė 
ir ji priklausanti Lietuvai. Tik 
t rumpam Karaliaučiaus apy
garda priklauso Rusijai. Par
tinės grupuotės taip pat reika
lavo kuo greičiausiai atitrauk
ti rusų kariuomenę iš Kara
liaučiaus apygardos. 

Berlyno laikraštyje „Die 
Welt" buvęs gen. konsulas dr. 
R. Roch atsako į gruodžio 
mėn. tilpusį laišką, kuriame jo 
autorius palietė Lenkijos-Uk-
rainos santykius, pavadinda
mas pastarąją valstybę krizės 
židiniu ir tuo sudarant pavojų 
Lenkijos rytinėms sienoms. 
Buvęs gen. konsulas rašė: JPo 
taikos sutarties Lietuvos 
Brastoje, Lenkija tuoj pat 
užėmė labai agresyvią politi
ką, išplėsdama savo sienas 
net už Curzono linijos. Jos 
reguliarūs ir nereguliarūs da
liniai okupavo lietuviškas bei 
vokiškas žemes ir dėka pran
cūziškos paramos užėmė Uk
rainos dalį su 6 mln. ukrai
niečių. Okupacijos pasekmės 
— ukrainiečių persekiojimas 
(tas pats su Vilniaus krašto 
lietuviais — K.Bj. Tariamai 
Sov. Sąjungos pagrobta rytinė 
erdvė, tikrovėje buvo Lenkijos 
respublikos karine jėga oku
puota. 

Europos Sąjungos klausimu 
1998 m. sausio mėn. 2 d. 
Miuncheno „Sueddeutsche 
Zeitung" inž. R. March rašė: 
„virš 150 metų Turkija sten
giasi asimiliuotis į Europos 
kultūrinį gyvenimą. Manding, 
ji negalinti įsijungti, neprave-
dusi kitų reformų". 

Hansos miestas Ryga yra ir 
toliau u£ Europos Sąjungos 
ribų. Jis įsteigtas anksčiau 
JAV, kurios kišasi ne į savo 
reikalus ir nieko neišmanan
čios. Sunkiai būtų supranta
ma tik iš oportunistinių pa
grindų, kodėl azijatinė Ankara 
turėtų gauti pirmenybę prieš 
Vilnių, Rygą ar Zagrebą. Tur
kijos argumentas, esą ji jau 
prieš 30 metų padavusi pa
reiškimą — yra tuščias svai
čiojimas. Kuo yra kaltos Rytų 
Europos valstybės, kai jų no
rus trukdydavo Sov. Sąjunga? 

Pirmas Vokietijos televizi
jos kanalas net trijose laidose 
nukėlė žiūrovus į Sibirą. Fil
mą sukūrė žinomas televizijos 
žinių komentatorius, geras 
Rusijos žinovas bei kelių poli
tinių knygų autorius Gerd 
Ruge. Jis buvęs ilgus metus 
ARD televizijos koresponden
tas Maskvoje, gerai mokąs 
rusų kalbą ir ne vieną kartą, 

Danutė Bindokienė 

Ar pažįstame 
savo šventąjį? 

Šv. Kazimiero palaikų perkėlimas iš Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Antakalnyje į Vilniaus arkikatedrą 
iškilmingai atliktas 1989 m kovo 4 d., dalyvaujant Lietuvos dvasininkijai, tikintiesiems ir Bažnyčios hierarchi
jai. Apatinėje nuotraukoje matome dabartinį kardinolą Vincentą Sladkevičių (pirmasis), o už vyskupą tremtinį 
Julijoną Steponavičių. 

aišku su sovietiniu leidimu, 
aplankęs europinę Sov. Są
jungos dalį. Tam filmui rei
kėtų skirti daug puslapių, ta
čiau paliesiu tik trečią filmo 
dalį. G. Ruge plaukia 2,000 
km — Lenos upe, vėliau ma
lūnsparniais, automobiliais, 
laivais, pasiekdamas Jakuti
jos žemę, bei Jakutsko miestą, 
kuriame dar matomas Lenino 
paminklas, vaišinamas gyven
tojų kaimuose. Savo kelionę 
jis užbaigia deimantų kasyk
lose, nufilmuodamas pačioje 
Sibiro šiaurėje (kiek prisime
nu Titi kaimai jau nugriautas 
bakūžes, žemėje iškastas di
deles duobes kartu sakyda
mas: čia gyveno „Litauer, Let-
ten und Esten — lietuviai, 
latviai, estai" politiniai kali
niai, ištremti kančiai staliniz
mo laikotarpiu. Apskaičiuo
jama, kad filmus stebėjo apie 
7.5 mln. vokiškai kalbančių 
(Austrija, Šveicarija, Vokieti
ja) žiūrovų. 

„Draugo" laiškų sk., berods, 
A. Dundzila^ iškėlė prieška
rinės Lietuvos pasiuntinybių 
pastatų klausimą Vokietijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje. Norė
čiau pranešti, kad Lietuvos 
pasiuntinybės rūmai Berlyne 
karo metu buvo subombarduo
ti, o pats sklypas teismo keliu 
atgautas 1997 m. sausio mėn. 
Berlynos senatas (Miunchene. 
Berlyne, Hamburge, Bremene 
savivaldybės vadinamos sena
tais) sklypą buvo išnuomavęs 
automašinų pardavėjui. Apie 
tai esu jau rašęs „Tėviškės 
žiburiuose". 

MOTERŲ VIENUOLYNŲ 
VYRESNIŲJŲ 
SUSITIKIMAS 

Sausio 3 d. Panevėžyje, Švč. 
Nekaltosios Mergelės Marijos 
tarnaičių kongregacijos centri
niuose namuose, buvo susiti

kusios Panevėžio vyskupijos 
seserų vyresniosios. Šia proga 
šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė vyskupas Juozas 
Preikšas. Po šv. Mišių įvyko 
seserų vyresniųjų pokalbis, 
kuriame dalyvavo iš Kauno 
atvykusi ses. Albina Pajar
skaitė. Pokalbį pradėjęs vys
kupas Juozas Preikšas pa
brėžė tarpusavio vienybę, 
būtinybę bendruomeniškai gy
venti, įsitraukti į visų visuo
menės sluoksnių evangeliza
ciją, suaktyvinti karitatyvinę 
veiklą, akcentavo maldos už 
pašaukimus į pašvęstąjį gyve
nimą svarbą. Seserų vyres
niosios pageidavo, kad kuni
gai, kalbėdami apie pašau
kimus į kunigų luomą, pri
mintų, jog yra ir vienuolių luo
mas. Užsiminta, kad kai ku
rios prie bažnyčių tarnau
jančios seserys kartais būna 
pernelyg apsunkintos ūkiniais 
darbais, todėl nukenčia dva
sinės pratybos. 

Besibaigiant šiam tūkstant
mečiui, kai kam atrodo, kad 
„šventieji jau išėjo iš mados". 
Moderniame pasaulyje, besi
didžiuojančiame kompiute
riais, kelionėmis į erdves ir 
tokiais technikos stebuklais, 
kurių prieš kelis dešimtme
čius net lakiausios vaizduotės 
negalėjo pagimdyti, žmogus 
tariasi galįs pasitikėti vien 
savo galiomis, sugebėjimais ir 
veržlumu. 

Ar šiandieniniame pasau
lyje dar yra vietos šventie
siems bei dorybėms, kurios 
juos išskyrė iš pilkosios žmo
nijos masės? Apie tai retai 
kalbama, o jeigu ir užsime
nama, tai su kažkokiu drovu
mu: šventieji užtarėjai, vadin
ti „patronais" ir ypač globo
jantys asmenis, pakrikštytus 
jų vardais, jau nebeturi pir
mykštes reikšmės. 

Lietuvių tauta tiki, kad po 
skaudžių okupacijų ir religi
jos persekiojimo, danguje jau 
turi daug daugiau šventųjų 
(nors oficialiai tas vardas 
jiems dar nesuteiktas) — tik
rų lietuvių, kentėjusių ir gy
vybę praradusių ne tik už 
Bažnyčią ir Kristų, bet ir už 
savo tėvynės meilę. Jie mums 
kažkaip artimesni už „senuo
sius", ypač atėjusius į Lietuvą 
iš svetimų kraštų kartu su 
krikščionybe. Savų šventųjų 
gausumu iš senųjų laikų Lie
tuva nelabai gali pasididžiuo
ti. Išskyrus šv. Kazimierą. 

Kokia laimė būtų šiandien 
Vilniuje suklupti prie lietuvių 
pamiltojo Kazimiero karsto, 
grąžinto po ilgos tremties į 
prideramą vietą pačioje žino
miausioje mūsų tautos šven
tovėje. Tačiau dar svarbiau 
suprasti, kad šventieji nesens
ta ir jų reikšmė nemenkėja. 
nors ir kažkokie technikos 
stebuklai paįvairina žmonių 
kasdienybę. Šventasis — tai 
daug daugiau negu istorinė 
asmenybė, kurios biografiją 
galime rasti senuose raštuose. 
Žavimės ne šventojo išvaizda, 
atliktais darbais, o dvasi
nėmis puošmenomis, kurias 
mums paliko kaip išsamų 
žemėlapį, kad galėtume sekti 
į Amžinąjį džiaugsmą. 

Ar Kazimierui Jogailaičiui, 
gyvenusiam XV šimtmečio vi
duryje karališkuose rūmuose, 
buvo lengviau praktikuoti 
dvasines dorybes — pamaldu
mą, skaistybę — kaip šian
dien jaunuoliui, apsuptam 
„modernių" pagundų? Jeigu 
pastudijuosime tuometinius 
istorinius laikus ir viduram
žių Europos valdovų gyveni
mo būdą, turėsime pripažinti, 

kad vargiai: prabanga, pramo
gos ir visa rūmų aplinka tik
rai nestokojo progų pasinerti į 
pagundų gelmes ir iš jų ne
beiškilti. Reikėjo ne tik stip
rios valios, tvirto tikėjimo, bet 
ir ypatingų Dievo malonių, 
kad jaunas karalait is nenu-
begtų paskui laikinus, žemiš
kus džiaugsmus. Bet j is ne
paklydo, pasiekė altoriaus gar
bę, tik. deja. dažniausiai ten 
ir paliekamas — nepakvie
čiamas iš bažnyčios į realų 
gyvenimą. 

O šv. Kazimieras šiandien 
yra labai reikalingas, ypač 
jaunimui, kurio globėju jį po
piežius Pijus XII paskyrė 
1948 m. birželio 11 d. Jaunuo
liai turi polinkį žavėtis spor
to, muzikos ar filmų žvaigž
dėmis ir pamėgdžioti jų, ne 
visuomet labai pagirtiną, el
gesį. Kaip būtų gražu, jeigu 
daugiau lietuvių jaunuolių, 
ne tik tėvynėje, bet ir 
užsieniuose, ar t imiau pažintų 
šv. Kazimierą ir jo gyvenimo 
kilniąsias dorybes laikytų sau 
pavyzdžiu. 

Tai jaunas, patrauklus pa
vyzdys, galintis sužavėti kiek
vieną, kas tik bent kiek su 
šventuoju mūsų karalaičiu 
susipažintų. Bet kaip susi
pažinti? Ar lituanistinėse mo
kyklose, ar skautų, ateitinin
kų, Lietuvos Vyčių organizaci
jose? 

Kažin ar skautai , ruošdami 
Kaziuko muges, tikrai su
pranta, iš kur tas vardas ki
lęs? Kažin ar vyčiai, kurie Ka
zimierą pasirinkę savo orga
nizacijos globėju, apie jį už
simena savo susirinkimuose, 
moko jaunuosius narius? Ka
žin, ar ateitininkai jaunučių, 
jaunių, moksleivių, studentų 
susirinkimuose bent kartą 
metuose, sakykim, apie kovo 4 
d., bent pakalba apie šv. Kazi
mierą? 

O kaip su Lietuvos jauni
mu? Kas jį moko apie šv. Ka
zimierą, kas skatina sekti tuo 
pavyzdžiu? Lietuva nebus 
saugi vien NATO ar Europos 
Sąjungos dėka, jeigu nusisuks 
nuo pagalbos „iš aukščiau". 
Juk šv. Kazimieras, kaip le
genda pasakoja, padėjo apgin
ti savo tėvynę nuo rusų ka
riuomenės jau 1518 m. O-tuo-
met dar nebuvo nei NATO, 
nei Jungtinių Tautų... 

Šv. Kazimieras mirė 1483 
m. kovo 4 d. Gardine, bet jis 
niekuomet nepasitraukė iš 
mūsų tarpo, jeigu mes patys 
jo iš savo asmeniško ir lietu
vių tautos gyvenimo neiš
varysime. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 
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(Tęsinys) 

Dėl tų 7 „organizacijų", anot Jurevičiaus, Dutkus 
turėjo „išplūsti" savo organizacijos pirmininką ir būtų 
sužinojęs, kad čia kalbama tik apie 7 organizacijų ir 
draugijų pirmininkus, o pirmininkų pasirašymas nie
ko bendro neturi su organizacijų apsisprendimu. Žodis 
„apsisprendimas" yra idėjos priešų išgalvotas. 

Į diskusijas dėl Br. Hondūro įsijungė ir Bronys 
Raila ilgu straipsniu „Dausuva Kalifornijoje. Šiandien 
Hondūre, o rytoj šaus kam galvon idėja įsteigti atsar
ginę Lietuvą mėnulyje" („Dirva," 1959.11.2 d.). Tai 
šmaikštus pasišaipymas iš sumanymo steigti „Dau
suva" Br. Hondūre. Pasakojimas sukasi apie jo ta
riamą ar tikrą apsilankymą Mojavę dykumoje, kur 
jam atėjo tokios mintys ar jis sapnavęs: „Kai pirmą 
kartą nubudau dar prieš saulės tekėjimą, sąmonę 
nušvietė blizgantis, akinantis, pats gražiausias Hon
dūro idėjos taškas — tos mistinės atsarginės Lietuvos 
vardas — Dausuva! Jeigu kada ši kilnioji idėja ir nu
grims, kaip paprastai, amžių glūdumos užmarštin, tai 
tas.naujas žodis ir gražusis vardas pasiliks visiems 
amžiams. Dausuva!.. Štai kuo nebeištrinamai Hondū
ro kūrėjai įbrėžė istorijon savo genialumą... Mokslo vis 
dar sunkiai patikrinama legenda sako, kad senovės 

lietuviai pomirtinio gyvenimo vietą vadindavo dauso
mis. Tad pagal mūsų kalbos dėsnius visai taisyklingai 
tą vietą, tą kraštą ar tą valstybę, kur po mirties per
sikels žmogus amžinam ir laimingesniam gyvenimui 
midaus taurėmis ir laužo liepsnomis palydėtas, galima 
pavadinti Dausuva" Tas ir buvo padaryta, tokią Dau
suva visi turėsime... Grįždamas namo iš Mojavę dyku
mos ėmiau austi teigiamus planus šviesesnei atsar
ginės Lietuvos ateičiai. Kam mums būtinai dangintis 
į pusiaujo džiungles... Nagi. a dar ne geriau Dausuvai 
būtų Kalifornijoje, štai čia Mojavę dykumoje? Su 
amerikiečiais nebus sunkiau susitarti negu su anglais. 
Tuščių plotų, smėlio ir kalnų čia daugiau negu rei
kia..." 

J o n i k o įspūdžiai Br. Hondūre 
Netrukus (11.27 d.) „Vienybės" savaitrašty buvo 

pradėtas spausdinti Vinco Joniko aprašymas „Dviejų 
žemaičių nuotykiai Britų Hondūre arba kaip mudu sa 
Kukučiu ieškojome žemės atsarginei tėvynei kurti". 
Šis Joniko pasakojimas ėjo per aštuonis savaitraščio 
numerius. Juose Jonikas gana vaizdžiai papasakoja 
apie savo kelionę j šį kraštą, aplankytas jo vietas, par 
sikalbėjimus su vietos žmonėmis. Gaunasi visai 
priešingas vaizdas negu jo aprašytas laiškuose. ..Va
žiavome keliuku per tropines girias ir džiungles gal 
kokias 10 mylių. Visur tik palmės, nuostabaus grožio* 
gumos ir kramtomos gumos medžiai... Didžiausi plotai 
niekieno žemes, apaugusios tokiu mišku. Nuvežė mu3 
į vietą, kur buvo valomas miškas jo nuosavame 1.000 
akrų plote. Vertingi medžiai nukertami ir išvežami, o 

beverčiai sudeginami vietoje. Stambesni stuobriai 
gulėdami pūva, o šalia jų auga milžiniško dydžio ku
kurūzai a r bananų kerai be jokio kultivavimo. Grūdas 
krenta į žemę ir auga javas, juodžemio sluoksnis gal 
poros pėdų storumo, minkštas ir derlingas. Per jo 
žemę teka gražus apie 10 metrų pločio upelis ir pora 
mažesnių intakų. Tokią vietą daugelis tenai norėtų 
valdyti. Espat siūlė mums kitą 1,000 akrų miškuotą 
plotą šalia jo, kur esą teka tas pats upelis. Už akrą po 
5 amerikoniškus dolerius... Kur tik nepažvelgsi, ta 
žemė prašosi lietuviškų rankų. Kiek čia derlingų dirvų 
po tais medžiais, kurie gali pavirsti į rąstus ir lentas, o 
iš jų į trobas, baldus, tvoras ir kryžius, tuos nuosta
bius lietuviškos sielos žiedelius. Kiek čia kalkių, ak
menų ir kitokių mineralų, kuriems vardo dar neturiu. 
Kiek čia vandens ir vėjo jėgos! Mūsų meistrams, inži
nieriams ir agronomams, o ir darbininkams, ir daini
ninkams bei laikraštininkams dar neplėšto veiklos dir
vono yra į valias. Per vieningą veiklą ir nuoširdų tei
singumą į nuosavą tėvynę po visų skriaudų. Žodžiais 
neišmelsime laisvės Lietuvai, nei pinigais jos ne-
išpirksime, tačiau savanorišku darbu ir viltimi galė
tumėm kur nors įgyti Dausuva ar Aistiją su savo tau
tinės dvasios turiniu, nors ir kitokiu kraštovaizdžiu. 
Mes iš visur galėsime savo tėvų žemei padėti, jei patys 
krūvoje ir tvirtai ant žemės stovėsime... '1959.12.18)... 
Kai užjodavau ant kalvos, kai prieš akis pasiliedavo 
plotai žaliuojančios jūros, niekieno nenaudojamos 
žemes, mane apimdavo džiaugsmas ir pradėdavau 
svajoti. Siauri mulų takeliai per džiungles man pavir
to į tiesius kelius, apsodintus lieknomis palmėmis ar 

kitais naudingais šio krašto medžiais, o prie jų kelių 
šimtų metrų tarpais baltavo sodybos rausvais stogais 
ir ten lietuviškai šūkavo žmonės, krykštavo bėgiodami 
vaikai, dainavo jaunimas, šokdamas kiemuose rate
lius... Svajonė mane taip stipriai užvaldė, taip giliai 
sujaudino,'net ašaros ištryško. Susigėdau. Pradėjau 
šalčiau galvoti. Argi tai tik mano svajonė? Gal visos 
tautos amžių skriaudos, sielvartai ir viltys mano sielos 
gelmėse sujudo ir prašėsi pasakomos, nors ašaromis 
parodomos0 Gaila, kad mes dar kažko bijome". 
(1960.1.1d.) 

Jonikas taip pat aprašo savo apsilankymą pas me-
nonitus: .Menonitai pradžioje nesileido į kalbą, pas
kiau pajutę, kad mes jų bedas užjaučiame, kad iš jų 
tikėjimo nesijuokiame... prašneko. Sutiko parodyti 
savo sodybas... Matėme jų lentpjūvę, įsigytą už 11.000 
B.H. dolerių, varomą dizeliu. Matėme jų naujas sody
bas ir krautuvę. Sodybose daug vaikų, tokių gražučių, 
šviesiaplaukių kaip lėlių... Namai mediniai, kiemai 
dar nesutvarkyti, nes žeme aplinkui tik supurenta, 
neseniai nuvalyta nuo miško.. Matėme vis daugiau ir 
daugiau statomų ar jau baigtu sodybų, kuriose vakaro 
vėsa pasinaudodami žmones darbavosi. Statomi trys 
kaimai pavadinti tautiškais vardais... Liko apie pu
santros mylios eiti, kad pamatytume jų naują mokyklą 
ir šventovę, kur jie mokosi ir meldžiasi savo gimtąja 
kalba.. Menonitai ėmė grįžti iš laukų traktoriais ir 
priekabomis. Visi jauni. įdegę saulėje su tropiniais 
šalmais ir dama. Jie dainuoja kaip ir mūsų Lietuvos 
kaimuose po darbo. Šilta pasidarė širdyje". (1959-
12.25'. (Bus daugiau) 
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KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO 
VIDURINĖS MOKYKLOS — 
GIMNAZIJOS JUBILIEJUS 

Prieš užbaigiant 1997 moks
lo metus. Kybartų Kristijono 
Donelaičio mokykla atšventė 
85 metų gyvavimo sukaktį. Ši 
didelė šventė įvyko Kybartų 
kultūros namuose, kur dalyva
vo daug svečių iš sostines, 
apylinkių švietimo atstovai ir 
vietos gyventojai. Tai buvo 
įspūdingas žvilgsnis į praeitį, 
kai kelios kartos šios mokyk
los abiturientų sveikino savo 
.Alma Mater", gražiai įvertin
damos, jos nueitą švietimo ir 
kultūros kelią. 

Karo ir okupacijos metais 
mokykla patyrė daug sunku
mų, tačiau nepaisant visko, 
šis mokslo židinys skleidė 
šviesą Kybartams ir apylinkei, 
duodamas daug šviesių žmo
nių Sūduvos kraštui bei Lietu
vai. 

Gimnazija buvo įkurta 1912 
metais, caro valdymo laikais, 
ir buvo pavadinta caraičio 
Aleksiejaus vardu. Mokykla 
buvo tik berniukams. Joje mo
kėsi: rusiukai. lietuviukai ir 
žydukai. Dėstomoji kalba bu
vo rusų. Pirmasis direktorius 
buvo surusėjęs vokietis Gudja-
ras. Visi mokytojai buvo rusai, 
išskyrus vieną kunigą Viz
girdą. 

1918 metais. Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpyje, 
mokykla tapo „Žiburio" gimna
zija: berniukams ir mergai
tėms. Jos steigėjas ir direkto
rius bovoJ. Prapuolenis. 

1925 metais gimnazija pava
dinta „Žiburio aukštesnioji ko
mercijos mokykla". 1935 me
tais mokykla suvalstybinta ir 
vadinosi Kybartų valstybinė 
gimnazija. 

1964 metais, mokykla įgyja 
naują vardą — Kristijono Do
nelaičio Vidurinė mokykla. Šis 
garbingas vardas yra užpel
nytas Kybartų mokytojų. J ie 
buvo pirmieji, kurie, karo au
drai praėjus, atsidūrė Tolmin

kiemyje, kur Kr. Donelaitis 
gyveno ir kūrė. J ie su savo 
mokiniais, aptvarkė bažnytė
lės griuvėsius ir šventoriuje, 
t a r p keturių ąžuolų, padarė 
simbolinį Kr. Donelaičio kapą, 
su mokytojo G. Mikutaičio su
ku r tu paminklu: atversta kny
ga su plunksna. Be to. j ie 
įsteigė Kr. Donelaičio- mažą 
muziejų. 

Šios ryžtingos grupės dėka. 
Tolminkiemio ir Kr. Donelai
čio va rdas nepaliko iš t r intas iš 
vietos gyventojų atmint ies . 
Mat . vietinė valdžia ten buvo 
įsteigusi naftos bazę, o kol
chozų sunkvežimių suraižyta 
šventor iaus žemė, buvo apau
gusi aukštomis žolėmis. 

Nuo 1990 metų mokykla iš
gyvena naują laikotarpį. Joje 
veikia ateitininkų, skautų ir 
kudirkiečių būreliai. J a u n i 
žmonės išeina į gyvenimą, j au 
laisvos Lietuvos idealų veda
mi, ugdomi uolių mokytojų. 
Nauja dvasia atsispindi šios 
mokyklos dainoje, kurią para
šė A. Strakauskai te . jos pos
muose sakoma: 

„Ir Dievo ir tėvynės 
gražiai mes užauginti , 
mokėsim gimtą žemę 
Ir savo laisvę ginti. 

Darbais dienas papuošim 
Ir Lietuvai dainuosim, 
Kad niekas nepaklystų 
O pasiilgęs grįžtų... 

Iš Donelaičio raštų 
Stiprybės dvasiai semiam 
Jo žodžiai nemirtingi 
— Kaip Baltai ir jų žemės..." 
Muziką šiems žodžiams pa

rašė V. Markevičienė. Svetur 
gyvenantys Kybartų gimnazi
jos auklėtiniai , turėdami daug 
malonių prisiminimų savo mo
kyklai, linki daug ištvermės ir 
Ilgiausių metų! 

E . R o v i n s k a i t ė 
R o ž ė n i e n ė 

CLASSIFIED GUIDE 

Kybartų Kristijono Donelaičio mokyklos mokiniai, pasiž' nėįį geru mokymusi, buvo apdovanoti piniginėmis do
vanomis. Priekyje sėdi direktorė Audronė Žakiene ir jos i_..jejeja Irena. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
ŽIEMOS OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS 

ma, kad svarbiau yra dalyvau
ti, o ne laimėti. Nors, atviriau 
kalbant, visi džiaugiasi lai
mėjimais, o ne atvirkščiai — 
pralaimėjimais. 

įdomu pastebėti, kad Naga
no mieste surengtose žiemos 
olimpinėse žaidynėse Lietuvai 
atstovavo ukrainietiškai skam
bančia pavarde. Maskvoje gi
musi Margarita Drobiazko. Ji 
yra Lietuvos pilietė. Taipgi 
Lietuvai atstovavo Amerikos 
lietuvis slidininkas Linas 
Vaitkus. J is turi dvigubą — 
JAV ir Lietuvos — pilietybę. 
O Darius Kasparaitis, gimęs 
Lietuvoje, gyvenęs Rusijoje, 
šiuo metu žaidžiąs Pitsburgo 
„Penguins" ledo ritulio ko
mandoje, olimpinėse žai
dynėse atstovavo Rusijos val
stybei. J is , atrodo, turi dvi
gubą, Lietuvos ir Rusijos, pi
lietybę. 

Lietuvai atstovavimas Na
gane surengtose 18-tose žie
mos olimpinėse žaidynėse pa
reikalavo didelių pastangų ir 
nemažesnių piniginių išlaidų. 
Atrodo, kad šiuo kartu Lietu
va išsivertė be išeivijos lietu
vių piniginės paspirties. 

Gal nebus suklysta pasa
kius, kad žaidynėse daugiau-

JC MOTERŲ KLUBAS 
Irena KriaučeUūnienė, JC 

moterų klubo steigėja, buvo 
Jaunimo centro (nuo 1980 m. 
pasauliečių tvarkomo) valdy
bos pirmininkė. Idėją steigti 
moterų klubą J. Kriaučeliū-
nienei pasiūlė Marytė Salik-
lienė. 

Steigiamasis susirinkimas 
įvyko 1980.11.06 a. Savo įžan
giniame žodyje J. Kriauče
Uūnienė sakė: „Kai M. Salik-
lienė pasiūlė man steigti J.C. 
moterų klubą, aš pajutau, kad 
didžiulė darbo našta krinta 
nuo mano pečių. Esu tikra, 
kad mes visos susitelksime 
savo mintis, nuomones ir dar
bus, kad JC būtų mums 
pačioms ir visiems į jį atėju
siems malonus, patraukius ir 
jaukus, kad visi jaustųsi lyg 
savo namuose". 

Lietuvos gen. garbės kon
sule J. Daužvardienė kartą 
pažymėjo savo kalboje, kad 
dabar prasidėjo moterų era. 
Tai tikra tiesa, nes moterys 
užima vadovaujančius postus, 
buriasi į didesnius visuome
ninius vienetus, sugeba savo 
rūpesčius ir laiką padalinti 
tarp namų, šeimos reikalų ir 

Kaip Jūs norit, taip saky
kit, bet aš, stebėdamas 18-tųjų 
žiemos olimpinių žaidynių ei
gą, labai pasigedau saviškių. 
Aš, spoksodamas į televizo
riaus ekraną, nepastebėjau 
nei vieno Lietuvos sportinin
ko. Žinia, gal kas ir matė, bet 
aš tai nemačiau nei vieno lie
tuvio žaidynių atidarymo iš
kilmėse. Uždaryme porą kar
tų šmykštelėjo Lietuvos tri
spalvė. Taigi teko pastebėti 
vieną vyriškį (tikriausiai mū
sų tautietį) mosuojat geltona, 
žalia, raudona vėliavėle. Ne
teko pamatyti nei vieno besi
varžančio lietuvio. Nieko dau
giau nebuvo ir anglų kalba 
leidžiamuose laikraščiuose. 
Gal kur ir buvo parašyta ' ku r 
čia žmogus viską aprėpsi), 
tačiau rašančiajam neteko pa
stebėti. Žinoma, lietuviai žy
giavo, lietuviai rungtyniavo, 
lietuviai reiškėsi žaidynių už
kulisiuose, tačiau taip jau at
sitiko, kad televizijoje ir laik
raščiuose lietuvių sportininkų 
tarytum nebūtų buvę. 

Nagano. Japonijoje, sureng
tose žiemos olimpinėse žai
dynėse Lietuvai atstovavo sep
tyni sportininkai ir beveik 
dvigubai tiek trenerių, va
dovų, palydovų ir pan. 

Tikriausiai dar daug kas 
prisimena, kai 1990 m. Pran
cūzijoje surengtų žiemos olim
pinių žaidynių atidarymo iš
kilmėse nebuvo televizijoje pa
rodyti Lietuvos atstovai. Ame
rikos lietuvijoje kilo nemažas 
triukšmelis. Pasipiktinę tau
tiečiai reagavo telefonais ir 
laiškais, reikšdami savo nepa

sitenkinimą. Be abejo, ne vi
sada dera t r iukšmaut i ir iš
metinėt i . Pagaliau negalima 
t ikėt is , pageidauti ir net rei
ka lau t i išskirtinio dėmesio. 
Kita ver tus , Japonijoje su
rengtose žaidynėse mūsiš
kiai buvo £ a n a toli atsili
kę. Tai juto visi. Tiek čia, tiek 
ir tėvynėje Lietuvoje. Vis 
dėlto, kai kuriose rungtyse 
buvo galima tikėtis bent tru
putį geresnių pasekmių. 

Lietuvos atstovai (Vanagas 
ir Drobiazko; ledo šokyje už
ėmė aštuntąją vietą. Reikia 
pasakyti , jog tai yra nemen
kas laimėjimas. Šiose var
žybose dalyvavo šios sporto 
šakos žymūnai. Kitose varžy
bose buvo lemta gerokai atsi
likti. Tačiau gal nereikėtų 
pernelyg nusiminti . J u k šako

sią džiaugsmo parodė Čekijos visuomeninės veiklos. Kaip 
respublikos ledo ritulio ko- malonu, kad ir mūsų lietuvės 

moterys stipriai pajudėjo, savo 
energiją skirdamos mūsų visų 
kultūrinio ir visuomeninio gy
venimo namams — Jaunimo 
centrui. 

Apie savo „įvesdinimą" į JC 
Moterų klubo pirmininkes 

manda, užimdama pirmąją 
vietą. Čekai baigmėje su
tvarkė rusus 1:0 pasekme. 
Čekai labai džiūgavo Japoni
joje. Džiūgavo ir vi čekų 
tauta . Teigiama, kad pergalė 
tapo beveik čekų tautine 
švente. Pagrįstai džiaugėsi ir įdomiai rašo Salomėja Endri-
JAV moterų ledo ritulio rink- Jonienė: „Nei steigiamajam, 
tinė. baigmėje įveikusi kai- nei antrame susirinkime ne
mynęs kanadietes. Ypač džiau- buvau. Bet J. Kriaučeliū-
gėsi mažiukė amerikietė čiuo
žėja Tara Lipinski. Tenka pa
stebėti, kad ši amerikietė (tik
riausiai lenkų kilmės) pasi
žymėjo ne tik dailiu čiuožimu, 
pirmosios vietos laimėjimu, 
bet ir dideliu judrumu. Ji da
lyvavo žaidynių atidarymo ir 
uždarymo iškilmėse. J i neven
gė spaudos konferencijų ir 
kitų pasireiškimų. Ji tapo 
sportininkų ir žiūrovų nu
mylėtine. 

18-tose žiemos olimpinėse 
žaidynėse netrūko rūpestin
gumo bei tvarkingumo. Tai 
pripažino ir Tarptautinio 
olimpinio komiteto pirminin-

nienės administraciniai gabu
mai, mokėjimas prieiti prie 
žmonių pritraukė ir mane. Nei 
nepajutau, kaip sausio mėnesį 
nuėjau į trečią susirinkimą. 
Ponia Irena suDažindino su 

kas Juan Antonio Samaranch. 
19-tosios žiemos olimpines 

žaidynės bus 2002 m. Salt 
Lake City, Amerikoje. Reikia 
manyti, kad jose dalyvaus ir 
Lietuvos atstovai. Tikriausiai 
jų dalyvavimas susilauks vi-
^šfjjįisiškos Amerikos lietuvių 
talkos. 

Pe t ras Pe t ru t i s 

ĮVAIR0S NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

r±MJViS įdunc:- pr.ojiu'os darbų (lancJ-
scapmg/maintenance) bendroves savi-
nmKas. Washmgton, D.C.. ieško dartn-
ršnko. kuns galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradtnts mokestis $6 (valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalardžiais. Reikalingas darbo 
.eidimas. Suteikiamas pigus bute - $130 
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 

(773)586-5959 
(708)425-7160 

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

Tai ne visai ..olimpiada", bet 
šokius Čia jų būrelis smagii 
aukštesniosios mokvklos sceno Cika Ni io t r -IMIU 

n i i k i ' . i m . i ii 

Vasario >e: 
i'.inniiaicio 

ŪMOS paminėjime v a. 

susirinkimo dalyvėmis ir tarė: 
'Čia Salomėja Endrijonienė ir 
ji bus klubo pirmininkė. Pasi
rodo, kad valdyba buvo suda
ryta, tik nei viena iš jų nesuti
ko pirmininkauti. Atsimenu, 
kad kažkuri paklausė, koks 
bus klubo tikslas. Atsakiau — 
Jaunimo centras'". 

Kilo idėja steigti krautuvėlę, 
bet iš kur gauti prekių? Lau
cius, tuolaikinis J. centro vice
pirmininkas, rado spintoj nuo 
mugės likusių Karoso (iš Bos
tono) lipinukų, keletą ženkle
lių. Surankiojom įvairių audi
nių ir —jau krautuvėlė. 

Vasario 16-tos proga, 1981 
m. vasario 15 d., krautuvėlė 
buvo oficialiai atidaryta ir 
veikia iki šiol. 

Tais pačiais 1981 metais 
poetas Kazys Bradūnas pa
prašė moterų klubo ruošti 
pavasarį „Poezijos dienas". Jos 
virto tradicija. Iš visų vietovių 
buvo kviečiami poetai, ruo
šiamos vakaronės, knygų su
tiktuvės, talkinome J. centro 
vadovybei, rengiant teatro 
spektaklius ar koncertus, mi
nėjimus. 

1987 JC Moterų klubas nu
pirko naujus indus, o įmokė-
jimą už juos (2,000 doį.) pa
dengė savais pinigais. Tuo 
metu J. centro direktore esan
ti J. Kriaučeliūnienė, pasi
džiaugusi dovana, pasiūlė pa
sidaryti atskiru vienetu, turėti 
atskirą kasą nuo J. centro — 
būsią lengviau pinigus kontro
liuoti. 

O. Gradinskienės iniciatyva 
nupirkti nauji apvalūs stalai, 
1982 m. JC vakarienei ir nau
jos staltiesės. 

1981 m. kilo mintis išleisti 
virimo knygą. Apie knygų lei
dimą ir spausdinimą nei viena 
neturėjo „žalio supratimo". Su
rinkti receptus ir redaguoti 
sutiko M. Macevičienė. Prie 
knygos paruošimo spaudai 
daug prisidėjo S. Brusokienė 
ir E. Daugirdienė. Knygą savo 
piešiniais apipavidalino ir at
spausdino 1983 m. dail. V. Vi-
jeikis. 

Per knygos ,Mūsų virimo 
paslaptys" pristatymą gen. 
konsule J. Daužvardienė. pa
sakė, kad ši knyga yra istori
nis leidinys, nes pirmoji lietu
viška virimo knyga Amerikoj 
buvo i "leista po Pirmojo pa
saulinio karo. 

Ir taip, kaip S. Endri
jonienė sakė: Moterų klubas 
dirbo ir dirba J. Centrui. 

Jdomu, kas galėtų sus
kaičiuoti, o gal ir reikėtų, 
..statistikos" pabandyti sus
kaičiuoti, kiek buvo suruošta 
vakaronių, minėjimu. įvai
riausiu pobūviu ir kiek talkin
ta J. centro renginiams ir 
iškilmingoms vakarienėms. 

Salomėja Endrijonienė. kili
mu jurbarkieti", žinomoji vi
suomenininke, J. centro direk
torių pirmininke, daugelio lie
tuvišku organizacijų nare ir 
nusipelniusi asmenybe, po il
gos ir sunkios ligos mirė 1995 
m. sausio 20 d. 

Aleksandra Likanderiene 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tol. C706) 424-8654 
(773)581-8654 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benetis. tel. 630-241-1921.. 

Prie 66 St ir Kedzie Ave. iš
nuomojamas 3 kamb. bt. su 
virtuvės įrengimais ir apšildymu 
$380 į mėn. Skambinti 708-425-
7160. 

FOR RENT 
3 bedrm., 1-1/2 bath apt. 67 

St & Kolmar Ave. vic. Te l . 
773-767-6503 or 773 -581 -
5563. 

^LIETUVIŠKI RAGUOLIA^ 
• kepame virš 30 metų; 
• siunčiame į visas JAV valstijas; 
• 3 dydžiai: 5, 10 ir 15 sv.; 
• dabar laikas užsisakyti šventėms. 

V. 
Skambinkite: 

Juozui Liudžiui (860) 223-2380 
New Britain, CT 

buvo viena veikliausių ir 
darbščiausių moterų Čikagoje, 
pažįstama toli už Čikagos 
ribų, priklausiusi daugybei 
lietuviškų organizacijų (jų 
tarpe ir J . centro Moterų klu
bui, buvusi ir valdyboje). Mirė 
po sunkios nepagydomos ligos 
1995 m. vasario 7 d., vos 66 
metų sulaukusi. 

Zuzana Žilevičienė su didele 
meile ir pasiaukojimu talkinu
si S. Endrijonienei visuose J. 
centro ir JC Moterų klubo rei
kaluose ir iš S. Endrijonienės 
perėmusi JC klubo pirmi
ninkės pareigas. Deja, ją irgi 
pakirto vėžio liga 1995 m. 
rugsėjo 1 d. 

Labai daug J . centrui ir JC 
Moterų klubui dirbo Jane 
Macijauskaitė-Daunorienė ir 
jos vyras Juozas. J a n e į 
amžinybę buvo pašaukta 1991 
m. birželio 15 d. Netrukus 
paskui ją iškeliavo ir Juozas. 

E. Valant in ienė 

MOTERŲ VIENUOLIŲ 
SUSITIKIMAS SU TELŠIŲ 

VYSKUPU 

Gruodžio 27 d. Kretingoje 
Telšių vyskupas Antanas Vai
čius susitiko su Telšių vysku
pijoje gyvenančiomis vienuo
lėmis. Susitikime dalyvavo 
generalvikaras mons. J . P. 
Gedgaudas, Lietuvos pranciš
konų provincijolas kun. S. B. 
Jurčys OFM, Kretingos šv. 
Antano religijos studijų insti
tuto direktorius mons. dr. P. 
Puzaras, Telšių kunigų semi
narijos prokuratorius kun. B. 
Latakas. Moterų vienuolijoms 
atstovavo Švč. Jėzaus Širdies 
pranciškonės misionierės, Švč. 
Jėzaus Širdies tarnaitės, Moti
nos Teresės seserys, Švč. M. 
Marijos Nepaliaujamos Pagal
bos šv. Pranciškaus seserys ir 
Švč. M. Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo seserys. 

.If.mi'tte N'orris -iš katros1 ir Neris Paluniene, kurių vadovaujamas 
,.l,.inkn" vaikų būrelis linksmino Žiūrovus, švenčiant Vasario 16-taja 
Sealtle, \V.\. lietuvių visuomenėje 

tt*Ma«M« 



Vasario Šešioliktosios minėjimą (02.15 d.) Maria aukst. mokykloje užbaigiant, programos atlikėjai dainuoja 
„Lietuva brangi". Priekyje: sol. Gintė Bigenytė ir kanklininke Daiva Kimtyte. Nuotr. Jono Tamulaičio 

RENGINIAI ČIKAGOJE 

1998 METAI 

KOVO MĖN. 

8 dieną — „Margučio II" 
radijo laidos vakarienė Jaun i 
mo centre. 

— Vytauto. Didž. šaulių 
rinktinės VI. Putvio minėji
mas Šaulių namuose. 

— Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo — Kovo 11 
d. paskelbimo minėjimas PLC, 
Lemonte. Šv. Mišios 11 vai. r. 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
koplyčioje. Akademinė ir me
ninė dalis 12:30 v.p.p. PLC 
didž. salėje. Rengia Amerikos 
Lietuvių Tautinės s-gos valdy
ba 

15 dieną — JAV LB Le-
monto apylinkės valdybos na
rių metinis susir inkimas PL 
centro, didž. salėje. 

—,7Skautų aido" 75 m. su
kaktuvinė puota vyks 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Rengia 
„Sietuvos" skaut ininkių ir 
vyr. skaučių draugovė. 

— Šv. Pranciškaus seserų 
rėmėjų Čikagos skyriaus meti
nis pokylis Šaulių namų sa
lėje. Pradžia 3:30 vai. p.p. 

19 dieną —Venezuelos lie
tuvių klubo Čikagoje metinis 
narių susirinkimas 12:30 vai. 
p.p. Šaulių namuose. 

21 dieną — ALRK federa
cijos Dainavos jaun imo sto
vyklos 40 metų sukakčiai pa
minėti koncertas Jaun imo 
centre. Atlieka „Dainavos" 
meno ansamblio vyrų oktetas . 
Pradžia 6 vai. vak. 

22 dieną — „Laisvės puo
ta", paminėti 80 metų sukaktį 
1918 m. vasario 16 d. paskelb
tos Lietuvos nepriklausomy
bės, Willowbrook Ballroom 
salėje, 8900 S. Archer Ave. 
Rengia LB Vid. Vakarų apy
gardos valdyba. 

29 dieną — „Draugo" meti
nis koncertas J aun imo cetre. 
Atlieka ,Aras" iš Toronto. 

—Panevėžiečių klubo meti
nis narių susir inkimas 12 vai. 
Jaunimo centro maž. salėje. 

BALANDŽIO MĖN. 

3, 4 ir 5 d i eną — Akademi
nio Skautų sąjūdžio ruošiamos 
Studijų dienos. Woodstock, IL. 

5 dieną — Verbų sekmadie
nio Religinės muzikos kon
certą 2 vai. p.p. bažnyčioje 
rengia Švč. M. Marijos Gimi
mo parapija Marquet te Parke. 

16 dieną — Zarasiškių klu
bo metinis narių susir inkimas 
V.D. Šaulių rinkt, namuose. 

18 dieną „Klumpės" 

Punsko lietuvių ansamblio 
koncertas Cicero Šv. Antano 
parapijos salėje. Rengia LB 
Kultūros taryba. 

— ALTo darbo konferencija 
2 vai. p.p. Jaunimo centro 
maž. salėje. 

19 d ieną — Punsko lietu
vių ansamblio „Klumpė" kon
certas 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Rengia LB Kultūros 
taryba. 

26 d. — Lietuvių Operos 
pastatymas Johann Strauss 
operetės „Čigonų baronas" 3 
vai. p.p. Morton East auditori
joje. 

GEGUŽĖS MĖN. 

2 d ieną — Metinis LB Vid. 
Vakarų apygardos suvažiavi
mas PLC „Bočių" menėje, Le
monte. Pradžia 8:30 vai. r. 

— „Grandies" tautinio jau
nimo ansamblio koncertas 6 
vai. vak. PLC, Lemonte. 

— Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus Moterų gildijos 
madų paroda ir pietūs muzie
jaus patalpose, 6500 S. Pulas-
ki Rd., Čikagoje. 

3 dieną — Pooperinis kon
certas 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. 

— Vytauto Didž. šaulių 
rinktinės gegužinė šaulių na
muose. 

9 d ieną — Čikagos lituanis
tinės mokyklos metinis poky
lis — „Linksmavakaris" 5:30 
v.v. Jaunimo centre. Rengia 
Tėvų komitetas. 

— Labdaros vakarienė atei
tininkuos veiklai paremti, 
ruošiama Ateitininkų namuo
se, Lemonte. 

10 d ieną — Anglijos lietu
vių klubo narių pusmetinis su
sirinkimas Šaulių namuose. 

— Pal. J. Matulaičio misija 
12:15 vai. p.p. PLC salėje, Le
monte, ruošia „Mama Tau" 
pietus. 

14 d ieną — Šakiečių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas V.D. Šaulių rinktinės 
namuose. 

17 dieną — „Laiškai lietu
viams" metinė šventė Jauni
mo centre. 

— Tauragės lietuvių klubo 
gegužinė Šaulių namuose. 

22 dieną — Suvalkiečių 
draugijos narių pusmetinis 
susirinkimas Vytauto Didž. 
Šaulių rinkt, namuose. 

22 ir 23 dieną — Poezijos 
pavasaris Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

24 dieną — Suvalkiečių 
dr-jos gegužinė V.D. Šaulių 
rinkt, namuose. 

31 d ieną — Lietuviški 
pietūs Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos salėje 
tuoj po 10 vai. šv. Mišių. 
Ruošia Brighton Parko lietu
vių namų savininkų draugija. 

BIRŽELIO MĖN. 

6 dieną — Čikagos Lietu
vių Moterų klubo „Gintaro 
baliaus" debiutančių talentų 
pristatymas ir pietūs Palos 
Country Club, 131st ir La-
Grange Rd., Palos Park, IL. 

7 dieną — Čikagos ateiti
ninkų Šeimos šventė ir Ateiti
ninkų namų gegužinė. 

— Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų draugijos 
gegužinė Šaulių namuose. 

14 dieną — Tragiškojo 
birželio įvykių minėjimas 
12:30 v.p.p. PLC didž. salėje, 
Lemonte. 

— Birželio tragiškųjų trėmi
mų minėjimas Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje ir parapi
jos salėje. Rengia ALTo Čika
gos skyrius. 

21 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Joninių vaka
ras Šaulių namuose. 

— Atsisveikinimas su kun. 
Antanu Saulaičių, SJ. 11:30 
vai. r. šv. Mišios Jėzuitų ko
plyčioje. Po Mišių pietūs Jau
nimo centre. 

27 dieną — Čikagos Lietu
vių Moterų klubo „Gintaro ba
lius" Beverly Country Club, 
87th ir VVestern Ave.. Čikago
je. 

28 d ieną — Tauragės lietu
vių klubo narių pusmetinis 
susirinkimas Šaulių namuose. 

LIEPOS MĖN. 

5 dieną— Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Šaulių na
muose ruošiama gegužinė žur
nalui „Trimitas" paremti. 

10,11 i r 12 d. — Tradicinis 
festivalis ant S. Western 
Ave., tarp 43 ir 47 gatvių. 
Pradžia penktadienį nuo 6 iki 
10 vai. vak. Šeštadienį ir sek
madienį nuo vidudienio — 12 
vai. iki 10 vai. vak. 

12 dieną — Anglijos lietu
vių klubo gegužinė Šaulių na
muose. 

19 dieną — Amerikos Lie
tuvių Tautinės s-gos metinė 
gegužinė Ateitininkų namų 
ąžuolyne. Pradžia 1 vai. p. p. 

— Išvyką prie prezidentinių 
eglių ir paminklėlių, esančių 
International Friendship Gar-
dens, Michigan City, Indiana, 
ruošia Lietuvių Karių vete
ranų s-ga Ramovė. 

RUGPJŪČIO MĖN. 

2 dieną — „Draugo" gegu
žine Marijonų vienuolyno sode 
prie „Draugo". 

9 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės gegužinė 
Šaulių namuose. 

16 dieną — JAV LB Vid. 
Vakarų apygardos gegužinė 
12 vai. PLC sodelyje, Le
monte. 

30 dieną — Illinois lietuvių 
respublikonų lygos metinė 
gegužinė 12 vai. PLC sodelyje, 
Lemonte. 

RUGSĖJO MĖN. 

6 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Tautos šven
tės minėjimas šaulių na
muose. 

12 dieną — Dr. A. Lipskio 
meno darbų paroda ir jo nau
jos poezijos knygos sutiktuvės 
PLC, Lemonte, Lietuvių Dai
lės muziejuje. Rengia LB Kul
tūros taryba. 

— Lithuanian Mercy Lift 
pokylis. 

13 dieną — JAV LB Le-
monto apylinkės tradicinė ge
gužinė PL centro sodelyje. 

20 dieną — „Draugo" meti
nis pokylis Martinique poky
lių salėje. 

— Zarasiškių klubo geguži
nė V.D. Šaulių rinkt, namuo
se. 

27 dieną — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų metinis pokylis 
Polonia Banąuet salėje, 4604 
S. Archer Ave., Čikagoje. 

SPALIO MĖN. 

3 dieną — ASS Čikagos 
skyriaus metine šventė Wil-
lowbrook pokyliu salėje, Wil-
low Springs, IL. 

4 dieną — Nekalto Prasi
dėjimo seserų rėmėjų metinė 
šventė: 3 vai. p.p. šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje; 4 vai. 
p.p. iškilminga vakarienė su 

programa Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— Vytauto Didž. šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. 

10 d ieną — „Girių aido" — 
partizanų koncertas Cicero 
Šv. Antano parapijos salėje. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos metinis pokylis Jaunimo 
centro didž. salėje. 

11 d ieną — „Girių aido" — 
partizanų koncertas Jaunimo 
centre, Čikagoje. 

— Šakiečių klubo gegužinė 
Vytauto Didž. šaulių rinkt. 
namuose. 

— Pal. J . Matulaičio misijos 
ruošiami pabendravimo pietūs 
12:15 vai. p.p. PLC salėje, Le
monte. 

LAPKRIČIO MĖN. 

8 d ieną — JAV LB Lemon-
to apylinkės valdybos ruošia
mi pietūs PL centro didž. sa
lėje. 

12 dieną — Zarasiškių klu
bo pusmetinis narių susirinki
mas V.D. Šaulių rinkt, na
muose. 

20 d ieną — Suvalkiečių 
dr-jos metinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

22 d ieną — Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo 80 metų 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose, Čikagoje. Rengia 
Lietuvių Karių veteranų s-ga 
Ramovė. 

29 dieną — Anglijos lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

GRUODŽIO MĖN. 

3 dieną — Šakiečių klubo 
metinis narių susirinkimas 
V.D. Šaulių rinkt, namuose. 

6 dieną — Tauragės lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

13 dieną — Vytauto Didž,. 
šaulių rinktinės Kūčios šaulių 
namuose. 

31 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Naujųjų Metų 
sutikimas Šaulių namuose. 

1999 METAI 

VASARIO MĖN. 

14 d ieną — Lietuvos ne
priklausomybės minjims Ma
ria mokyklos salėje.. Rengia 
ALTo Čikagos skyrius. 

Geriau su išmintingu verk
ti, negu su kvailu juoktis. 

Geriau sunkius akmenis 
tašyt, negu išmaldos prašyt. 

Geriau valanda per anksti, 
negu minute per vėlai. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. kovo 4 d. 

A A JUOZAS MIKONIS 
Juozas Mikonis nuo 1949 

metų Clevelande nuoširdžiai 
reiškėsi lietuviškoje veikloje. 
Pastarųjų keletos metų ligų 
iškankintas, 1998 m. vasario 1 
d. iškeliavo į Amžinuosius na
mus, palikdamas liūdinčią 
žmoną Mariją, brolį Bronių ir 
seseris Oną ir Adelę su 
šeimomis Lietuvoje, daug ar
timųjų bei bičiulių šiame 
krašte. 

Juozas buvo gimęs 1918 
metais, Smilgių valsčiuje, Pa
nevėžio apskr.. trijų brolių ir 
trijų seserų šeimoje. 1941 me
tais baigė Panevėžio gimna
ziją. Jau okupacijų metu Juo
zas jungėsi į pogrindžio rezis
tencinį judėjimą Lietuvoje. Ši 
krašto laisvės ir tautos ge
rovės idėja jį atlydėjo ir už At
lanto, į JAV, Clevelandą, kur 
ją toliau uoliai puoselėjo. Pri
klausydamas Lietuvių Fronto 
bičiulių sąjūdžiui, Juozas buvo 
aktyvus ir LFB tarybos, ir 
centro valdybos bei Clevelan-
do LFB sambūrio nariu ir pir
mininku. J a m pirmininkau
jant centro valdybos buvo su
organizuotos kelios sėkmingos 
LFB studijų ir poilsio savaitės 
Dainavoje. 

Juozas sėkmingai versdama
sis nekilnojamojo turto verslu, 
kartu dirbo Lietuvių Bendruo
menės apylinkės ir apygardos 
valdybose, ALTo skyriuje, 
BALFe. Buvo „Ateities" klubo 
narys. Juozo ir Marijos Miko-
nių dosnią širdį stipriai jautė 
ir Dainavos jaunimo stovykla, 
ir Lietuvių fondas, ir J laisvę 
fondas, Religinė šalpa, „J lais
vę" žurnalas, lietuvių spauda. 
Jo artimieji tėvynėje sulaukė 
gražios paramos, sugrįžtant į 
laisvę po pusšimčio metų so
vietinės okupacijos. 

Po giesmių, maldų ir kleb. 
kun. Gedimino Kijausko pa
mokslo Jakubs & Son laidotu
vių namuose, atsisveikinimo 
žodį tarė Juozas Ardys, LFB 
Clevelando sambūrio pirmi
ninkas ir LB tarybos narys, 
iškeldamas velionio didelę 
meilę Lietuvai ir jos žmonėms 
negailint darbo ir aukos, nepa
mirštant senojo bičiulių dės
nio — „ką gali pats atlikti 
savo Tėvų žemei ir savo 
žmonėms, nepalik to kitiems". 
Dr. Birutė Kasperavičienė, 
„Ateities" klubo pirmininkė, 
visų ateitininkų vardu pa
reiškė žmonai Marijai ir vi
siems giminėms užuojautą. 
Ada Stungienė, LB Clevelando 
apylinkės kopirmininkė, kal
bėjo visų lietuvių vardu. Elvy
ra Ošlapienė f Marijos Miko-
nienės sesuo) dėkingu ir mei
lės kupinu jautriu žodžiu pri
siminė Juozą nuo pat Juozo ir 
Marijos vestuvių dienos, kai ji. 
kaip pirmoji vestuvinio pulko 
pamergė, tapo Mikonių šeimos 
nare beveik prieš penkias
dešimt metų, ir ši šeimų dar
na išliko nepasikeitusi, malo

nioje šeimų bendradarbiavimo 
atmosferoje. Linkėdama Juo
zui Amžinos ramybes, troško, 
kad ši šeimų darna ir toliau 
išliktų. 

Gedulo — prisikėlimo Mi
šias aukojo ir pamokslą pa
sakė Dievo Motinos — Lietu
vos Madonų šventovės klebo
nas kun. Gediminas Kijaus-
kas, S. J. 

Juozas buvo uolus parapijie
tis. Gausiai susirinkę tikintie
ji su didele nuostaba ir pa
sigerėjimu pamaldų metu 
girdėjo dviejų jaunuolių — 
Kristinos ir Sauliaus Kliorių 
giedamas giesmes, vargonais 
pritariant jų motinai, muz. Ri
tai Kliorienei. 

Bažnyčioje dalyvavusių dau
guma palydėjo Juozą ir į Visų 
Sielų kapynyną, kur po pasku
tinių maldų visi sugiedojo 
„Marija, Marija". Visi dalyviai 
buvo pakviesti „Gintaro" res-
toranan pietums. 

Juozo Mikonio mirtis ne tik 
liūdna visiems artimiems, bet 
sukelia ir skausmingą rūpestį, 
kad išėjusio vieton nestoja 
kiti, kurie su tokiu pat ryžtu 
jaustų pareigą stiprinti šiame 
krašte mūsų išeivijos gretas, 
tirpstančias tautų sulydinimo 
katile ir padėti naujai at
stačiusiai nepriklausomybę tė
vynei. Mielas Juozai, dėko
jame, liūdime; ilsėkis Dievo 
ramybėje! 

Vacys Rociūnas 

PAŠVĘSTOJO 
GYVENIMO DIENOS 

MINĖJIMAS 
VILNIUJE 

Vasario 1 d. Vilniaus arki
katedroje bazilikoje buvo- pa
minėta Pašvęstojo gyvenimo 
diena. Šv. Mišias kartu su 
vyskupu Jonu Boruta, S J , a u 
kojo kelių vienuolijų atstovai: 
tėvas Elijas ir tėvas Reno-
Marija iš Šv. Jono kongregaci
jos, kun. Benediktas Sigitas 
Jurčys, OFM, kun. Marekas 
M. Dettlaff iš Mažesniųjų bro
lių konventualų ordino, tėvas 
Antanas Gražulis, SJ. Per pa
mokslą vysk. J. Boruta, SJ, 
kalbėjo apie vienuolystės pras
mingumą. „Žinome, kaip rea
guoja tėvai, kai jų vaikai pa
šaukiami tapti vienuoliais; 
reiškiamos tam tikrų asmenų 
grupių pretenzijos vienuoli
joms, visai nesuprantan jų 
paskirties; nustembama, kad 
ir kunigai yra vienuoliai", — 
sakė vyskupas ir pacitavo 
Šventojo Tėvo mintis, aiški
nančias vienuolinio gyvenimo 
esmę. Vysk. J. Boruta, SJ, 
atkreipė dėmesį į nelengvą 
šiandieninių vienuolijų eko
nominę būklę, bendruomeni
nio gyvenimo sunkumus, vie
nuolijų globojamų mokyklų 
problemas. „Vienuolijoms rei
kia visos Dievo tautos para
mos. 

Rašyt., visuomenininko .Jono Griniaus ir jo žmonos Ali 
Kauno Petrašiūnų kapinėse 1998 m. vasario 20 d 

•» Grinienės palaikai atvežti į.š Vokietijos ir palaidoti 

A.tA. 
VINCENTAS GRĖBLIUNAS 

Mūsų myl imas Tėvas, Uošvis, Senelis ir Brolis mirė 
š.m. vasar io 27 d., su laukęs 92 metų. 

Gimė Lazdijuose, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 
metus . Velionis buvo vyras a.a. Marijos. 

Nul iūdę liko: sūnus Saul ius , mar t i Diemantė , a n ū k ė 
V i d a , s e s u o O n a G r a d i c k i e n ė su š e i m a A l y t u j e , 
pusseserė Valent ina Gudienė su šeima Čikagoje, sesers 
duk tė dr. Danguolė Bogdonovienė su šeima Palangoje 
m eilė ki tų giminių Lietuvoje. 

Velionis ilgus metus dirbo Pieno Cent re . Kaune. 
Religines apeigos bus at l iktos kovo 2 d. Denver. Colo-

rado, ir Velionio palaikai bus a tgabent i \ šv. Kazimiero 
l ietuvių kap ines Čikagoje. Tiksli laidojimo da ta b u s 
paskelb ta vėliau. 

N u l i ū d ę : s ū n u s , m a r t i , a n ū k ė , s e s u o ir k i t i 
g i m i n ė s . 



DRAUGAS, trečiadienis. 1998 m. kovo 4 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

„Marguč io I I" p a r a m a i 
ruoš i amas pokyl i s jau labai 
netoli — sekmadienį, kovo 8 
d., 3:30 vai. p.p., Jaunimo cen
tre. Meninę programos dalį at
liks muzikų Strolių kvartetas, 
dalyvius pasveikins Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza, nes 
tuo pačiu bus paminėtas Lie
tuvos nepriklausomybės at
kūrimas — Kovo Vienuolikto
ji. Dar yra laiko įsigyti bilie
tus „Seklyčioje". Visi kvie
čiami dalyvauti. 

A r gali b ū t i Gavėnios pa
baiga be religinio koncerto 
Verbų sekmadienį (šiemet — 
balandžio o d., 2 vai. p.p.), 
rengiamo Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos choro? Pla
nuokite dalyvauti! 

BŪTINAS SKUBUS 
DĖMESYS 

Jau daugiau kaip savaitė 
laiko po sunkios automobilio 
avarijos Loyola universite
tinėje ligoninėje (Mayvvood, 
IL), intensyvios priežiūros 
skyriuje, be sąmonės ir kri
tinėje padėtyje, guli neseniai 
iš Lietuvos atvykęs mūsų tau
tietis inž. Aleksandras Norvi
las. 

Sunkiai jam sekėsi čia, 
Amerikoje. Lietuvoje pasiliku
si žmona su trimis dukrelėmis 
(4, 7 ir 11 metų amžiaus) 
laukė paramos iš užjūrin iš-
vykusio tėvelio, todėl jis ne
vengė bet kokio darbo, taupė, 
kiek galėjo rūpinosi šeima, bet 
skaudus likimas lėmė, kad 
važiuojant dviračiu iš Brook-
field į Lockport prižiūrėti ligo
nio, buvo partrenktas pra
važiuojančio automobilio. 

Jį pažinojusieji, kaip dorą, 
sąžiningą, gabų, niekad ne
nuilstantį ir visiems besisten
giantį padėti, nutarėme jam ir 
jo šeimai Lietuvoje įsteigti 
paramos fondą ir kreipiamės į 
visus lietuvius prisidėti savo 
auka. Čekius rašyti: Aleksan
dras Norvilas Fund vardu ir 
galima siųsti į Standard Fe-
deral Bank, sąskaitos nr. 
111302498. 

P a s t a b a : Galima pasiųsti 
arba palikti Socialinių reikalų 
raštinėje „Seklyčioje". „Drau
go" redakcija pasitikrino su 
Soc. reikalų pirm. Birute Ja
saitiene, kuri patvirtino, kad 
A. Norvilo padėtis yra tikrai 
tragiška, pagalba būtinai rei
kalinga ir visi — tiek seniau, 
tiek neseniai atvykusieji — 
prašomi kiek galint padėti. 

J e igu teko pas ivaž inė t i 
Marąue t te P a r k o apyl in
kėje, be abejo, pastebėjote 
didelį sujudimą: vienur stato
ma, kitur griaunama, taiso
ma, gerinama... Statyba, ple
čiant Midway oro uostą, kai
nuosianti 770 milijonų dol., o 
7600 S. Kedzie griaunamas 
Rheem bendroves fabrikas, 
nes rengiasi išsiplėsti Nabisco 
bendrovė. Marąuette Parko 
Apylinkės namų agentūra 
kartu su Pietvakarių Čikagos 
organizavimo projektu ruošia 
informacinį vakarą esamiems 
ir būsimiems namų savinin
kams pirmadienį, kovo 9 d., 7 
vai. vak., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje, 6820 S. 
Washtenaw. Bus galima su
žinoti, kaip galite tapti apy
linkės namo savininku labai 
prieinamomis sąlygomis. Ga
lėsite susikalbėti, klausti 
klausimus lietuviškai. Bus ir 
vaišės. Atsilankykite — nesi
gailėsite, juk tai geresnės 
Jūsų ateities reikalas. 

Kaip j au b u v o ne k a r t ą 
užs iminta , Č ikagos Lietu
vių opera šį pavasarį stato 
linksmą Johann Strauss operą 
„Čigonų baroną". Premjera 
vyks sekmadienį, balandžio 26 
d., 3 vai. p.p., Morton auditori
joje. 

Lietuvos t r i spa lvė Daina
vos stovyklos aikštėje plevė
suoja jau 40 metų. Nors sto
vyklavietė švenčia vis bran
desnio amžiaus gimtadienius, 
tačiau ji gražėja, žaliuoja, ne
sensta. Paremkite jos veiklą, 
dalyvaudami „Dainavos" an
samblio vyrų okteto koncerte 
šeštadienį, kovo 21 d., 6 vai. 
vak., Jaunimo centre. Bilietai 
gaunami „Seklyčioje", Pasau
lio lietuvių centro krau
tuvėlėje, bus ir prie įėjimo 
koncerto dieną. 

Jadvyga Jonavičiūtė, Čikagos lit. 
mokyklos „kiškių darželio" auk
lėtine. 

JAV LB L e m o n t o apy
l inkės v a l d y b a savo posėdyje 
aptarė ateinančio visuotinio 
apylinkės narių susirinkimo 
reikalus, apžvelgė ir praėjusių 
metų darbą. Pasidžiaugta ir 
teigiamai įvertintas, kad apy
linkes nariai remia valdybos 
darbus, prisideda ir aukomis 
prie LB veiklos. Svarstyti ir 
jau veikiančio LB Socialinių 
reikalų skyriaus darbai, nu
tarta atskirai vesti finansinę 
atskaitomybę, plėsti veiklą, 
teikti įvairius patarnavimus 
visiems lietuviams. Apylinkės 
narių metinis susirinkimas 
bus kovo 15 d., sekmadienį, 
tuoj po Mišių (apie 12 vai.) Pa
saulio lietuvių centre. Reikės 
išrinkti 5 naujus valdybos 
narius dvejų metų kadencijai, 
bus pateikti dabartinės valdy
bos ataskaitiniai pranešimai. 
Visi apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti. 

I r e n a P o l i k a i t i e n ė regis
truoja norinčius dalyvauti Ga
vėnios susikaupimo dienoje 
šeštadienį, kovo 14 d., Ateiti
ninkų namuose. Jos telefonas: 
630-257-2022. 

LB a p y l i n k ė s „Kran tas" 
va ldyba p r a n e š a , kad vaka
ronės Saulių namuose 
Gavėnios metu nevyks. Visi 
susikaupkime šiuo laiku, aps-
varstykime savo veiksmus ir 
gerai padirbėkime, o balan
džio 12 d. visi susirinkime į 
Prisikėlimo Mišias ir linksmai 
švęskime šv. Velykas. Na, o 
šeštadienį prieš Atvelykį, t.y. 
balandžio 18 d., 8 vai. vak., 
vėl susirinksime į vakaronę 
Šaulių namuose, kur lauks 
malonios naujovės. 

Toronto vyru choro 
„Aras" pirmininkas Vytau
tas Pečiulis praneša, kad jie 
labai intensyviai ruošiasi kon
certui. Žada atvežti naują, 
skambią programą, kad nenu
viltų nei koncertą ruošiančio 
„Draugo", nei klausytojų. 
Koncertas bus kovo 29 d. Jau
nimo centre, bet bilietai jau 
gaunami „Seklyčioje" ir 
„Draugo" administracijoje. Vi
sus maloniai kviečiame! 

Pa l . J u r g i o Matulaičio 
misijoje Pirmoji Komunija bus 
gegužės 3 d. Vaikus komunijai 
ruošia Dalia Vitkienė (630-
466-0280), o koordinatorė yra 
Ona Daugirdienė (630-325-
3277). 

Marąuette Parko Neigh-
bors organizacija šaukia su
sirinkimą ketvirtadienį,, kovo 
5 d., 7 vai. vak., Monument of 
Faith Christian Center, 2750 
W. Columbus. Kviečiami ir lie
tuviai, nes bus kalbama apie 
visiems svarbius, su apylinkės 
atgimimu, saugumu, joje įsi
kūrimu reikalus. 

§Įfo. ZvAIGŽDLTIt 
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šv. Kazimieras dažnai melsdavosi Vilniaus katedroje. 

LIETUVOS ŠVENTASIS 

Kiekvienais metais lietuviai 
kovo mėn. 4 d. prisimena Šv. 
Kazimierą. Jis buvo Lietuvos 
karaliaus sūnus, kartais pava
duodavo savo tėvą valstybės 
reikalų tvarkyme. Jis pasižy
mėjo pamaldumu, labdaringu-
mu ir kitomis krikščioniš
komis dorybėmis, todėl po
piežiaus buvo pakeltas į alto
riaus garbę. Yra įvairių pa
sakojimų, kaip Jis padėdavo 
Lietuvos kariams, ginant tė
vynės laisvę. Yra daug lietu
vių pasivadinusių Kazimierų 
vardais, taip pat įstaigų ir or
ganizacijų. Kadangi jis mirė 
jaunas, skiriamas lietuvių jau
nimo dvasiniu globėju. Kai 
Lietuva buvo okupuota, jo kū
nas neberado vietos Vilniaus 
katedroje, kurią jis taip my
lėjo. Dabar vėl ilsisi savo var
do koplyčioje. Kadangi jis bu
vo valstybininkas, verta į Jį 
pasimelsti už Tėvynės gražią 
ateitį ir dvasinį atgimimą. 
Kaip žinote komunistai-be-
dieviai sužalojo daugelio lietu
vių sąžinę, dėl to Lietuva 
šiandien kenčia. Linkėtina 
naujam prezidentui atkreipti 
dėmesį ne tik į materialinį 
skurdą, bet svarbiausia į dva
sinį. Tegul Lietuva atgimsta 
visapusiškai. 

Redaktorius 

GEDIMINO PILIS 
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ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SPulasb Rd.. Chicago, IL 60629 

(1/2 M. i Jiaurę nuo Balzekc muziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

14335 S. Bell Rd.. Lockport. IL 60441 
TeL 70S-301-4M6 

Vll»ndo« p«K»l KMttnmĮ 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SLKedrie Avenue 
Chicago, IL 60629 

TeL 773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Settad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvėa nuo .Draugo") 
TeL 773-2M-0100 

\ Valandos pagal auaitarimą 

kortelę, va i rav imo leidimą 
(dr iver 's l i c e n s e ) ir vizų 
pratęsimą. Ed. Šumanas, tel. 1-
708-246-8241. 

(sk.) 
x TRANSPAK siunčia pi

nigus ir kokybiškus maisto 
siuntinius su sveikinimo at
viruku šv. Velykų proga. 4545 
W. 63rd Street , Chicago, IL 
60629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 
x Lemonte TRANSPAK 

įstaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-12 v., sekmd. 8:30-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-0497. 

(sk.) 
x Yra p a t o g u ir s a u g u 

siųsti siuntinius į Lietuvą per 
Atlantic Express Corp. Grei
tas siuntinių p r i s t a tymas į 
namus $0.48 už min. skambi
nant į Lietuvą. Tel 1-800-775-
7363. 

(sk.) 
x Juozas Bacev ič ius rū

pestingai užpildo „income tax" 
formas. Prašome skambinti: 1-
708-403-7334 ( g k 

x Gediminas Pranskevi-
čius, sąžiningai ir greitai už
pildo pajamų mokesčių (income 
tax) formas . Reikalu i esant 
atvažiuoja į namus. Tel. 708-
656-2550 arba 773-935-0472. 

(sk.) 
x S iunt in ia i į Lietuvą bus 

laiku p r i s t a t y t i Ve lykoms , 
jeigu a tves i t e juos į Bal t ia 
Express Co. iki kovo 11 d. 
Baltia Express , 8327 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL 60652, 
tel. 1-800-SPARNAI arba 1-
800-772-7624. 

(sk.) 
X A.a. Antan inos Kaspe

ravič ienės atminimą pagerb
dama , R a m u t ė B ą n a i t y t ė 
H e n n i n g s , C la remon t , CA 
a t s iun tė $40 auką Lietuvos 
našlaičiams paremti. Reiškia
me užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojai dėkojame! 
„Lietuvos Našla ič iu globos" 
komi te tas , 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 

Prinešė Vytukas, 
Smėlio daug pripylė 
Ir gražiai pastatė 
Gedimino pilį. 

Įkalė baslelį — 
Vėliavą iškėlė — 
Supa ją vėjelis, 
Mirga vėliavėlė. 
Sėdo ant lazdelės: 
— Nu, „žirgeli" riestas! 
— Valio mūsų Vilnius, 
Vaiio mūsų miestas! 

Vytė Nemunėl i s 

PATAISYMAS 

Viename „T.ž." numeryje per 
neapsižiūrėjimą, galvosūkių 
skyriuje, buvo parašyta, kad 
Wagneriui Lisztas buvo svai
nis, turi būti — uošvis, ne 
svainis. 

Red. 

GIMIAU 
KATALIKIŠKOJE 

ŠEIMOJE 
(Konkursinis rašinėlis) 

Kadangi Gavėnia, tinka ir 
šis paskutinis konkursinis 
mergaitės rašinėlis „Kaip aš 
sužinojau apie Kristų". 

Pačioje pradžioje apie Kristų 
sužinojau pe r Kūčias. Močiutė 
man papasakojo, kad seniai, 
beveik prieš du tūkstančius 
metų, skurdžiame tvartelyje, 
neradus .kitur prieglobsčio, 
gimė mūsų Išganytojas Jėzus 
Kristus. Močiutė taip pat pa
aiškino ir kitų pagrindinių 
krikščionių švenčių prasmę: 
Šv. Velykos — tai Kristaus 
prisikėlimas iš tamsaus kapo 

ir mirties nugalėjimas. Šešti
nių metu Jėzus didingai įžen
gė į dangų. Per Sekmines pa
minime Šv. Dvasios atsiun
timą apaštalams, o Devintinės 
— Kristaus Kūno ir Kraujo 
šventė... Taip pat mane mažą 
močiutė išmokė poterėlių, tė
veliai mane vesdavosi į baž
nyčią, kur aš įsiklausydavau 
ir į Evangelijos skaitymą, pa
mokslus. 

Kai peržengiau mokyklos 
slenkstį, tur imas žinias pa
pildžiau tikybos pamokose. 
Pabaigusi tr is klases, ėjau pir
mosios išpažinties ir Šv. Ko
munijos. Paskiau stengiausi 
kas mėnesį prieiti išpažinties 
ir kuo dažniau priimti Jėzų į 
savo širdį. Stengiuosi ir iki 
šiol. 

Šv. Rašte perskaičiau apie 
Jėzaus Kristaus veiklą, J o 
didžius darbus ir pamokymus, 
kaip po Išganytojo įžengimo į 
dangų Šv. Dvasios pagalba 
apaštalai toliau skelbė J o 
mokslą, nebijodami nei kalė
jimų, nei mirties. Mamytė nu
pirko „Bibliją vaikams". Vė
liau susidomėjau knygomis 
„Kristaus istorija", K. A. Tri
mako „Jėzaus gyvenimo ilius
tracijos, pagal Marijos Valtor-
nos „Žmogaus — Dievo poe
mą". Šį veikalą parašiusi M. 
Valtorna (1897-1961) matė ir 
girdėjo epizodus iš Jėzaus ir 
Marijos gyvenimo, pasirodęs 
Jėzus, kartais ir Marija, ja i ir 
visiems žmonėms skirdavo 
paaiškinimus ir pastabas, ku
rias M. Valtorn pažodžiui už
rašydavo. 

Dabar niekas nedraudžia 
laisvai išpažinti savo tikėjimą, 
dalyvauti šv. Mišiose, mokyk
lose nėra draudimo kalbėti 
apie Jėzų Kristų ir apskritai 
apie tikėjimą. Aš manau, kad 
kiekvienas vaikas Lietuvoje 
galėtų daug sužinoti apie 
Kristų, jei tik norėtų. 

Kristina Grumadai tė , 
13 metų. Kaunas . 

Kas bus, kas nebus — lietu
vis nepražus. 

Kas bus, kas nebus, o že
maitis nepražus. 

KĄ MAN REIŠKIA 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 

tė yra svarbi ir kiek daug ji 
mums reiškia, tai kitas Vasa
rio 16-os minėjimas man bus 
daug reikšmingesnis. 

Daina Maciūnai tė , 
Philadelphios Vinco Krėvės 

lit. m-los 7 sk. mokinė 
(„Audra") 

PASIRUOŠIMAS ŽIEMAI 

Atėjus rudeniui, reikia pra
dėti ruoštis žiemai. Uždedam 
plastiką an t langų, kad šilu
ma neišeitų laukan. Tėvelis 
pa t ikr ina šildymo sistemą. 
Nebedžioviname baltinių lau
ke. Valgome paskutinius kie
me užaugintus pomidorus ir 
pipirus. Gėlės baigia žydėti. 
Reikia išrauti piktžoles. Gat
vėje medžiai numeta lapus. 
Medžių nėra daug, bet nukri
tusių an t žemės lapų — daug. 
Mes juos sugrėbiame. Voverės 
renka maisto atsargas žiemai. 
Paukščiai skrenda kur Šilčiau. 

Audra Brooks, 7 kl. 
mokinė. Čikagos lit. m-la 

Jo kepuraitė yra kaip žydų 
jarmulka, bet vadinasi „piju-
se". 4. Žmonija stiklą pradėjo 
gaminti prieš 4000 metų ar 
daugiau. (L.E. 28 - 519, Bos
ton, 1963). 5. Žmonijai metali
niai veidrodžiai buvo žinomi, 
jau žiloje senovėje. Stikliniai 
veidrodžiai atsirado nuo pir
mojo šimtmečio. Jie buvo 
dengti švinu arba cinku. Vei
drodis Europoje ėmė popu
liarėti nuo 13 šimtmečio. Nuo 
16-to šimtmečio jie buvo den
giami „amalgama". Sen. Tes
tamente veidrodį mini Izaijas 
(3:23), o N. Testamente stiklą 
arba veidrodį mini Jokūbas 
1:23, Povilas 1 Kor. 13:12 ir 
Jonas Apr. 4:6; 15:2; 21:18, 21 
( Žiūr. L. E. 33 - 274, Boston, 
1965). 

GALVOSŪKIS NR. 91 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

MANO APYLINKĖ 
RUDENĮ 

Mano namas yra gelsvas. 
Priekyje yra didelis langas. 
Ten mes padedame moliūgus. 
P i rmame aukšte yra veranda, 
ten mes laikome gėles. Tre
čiame aukšte irgi buvo veran
da. Mūsų namo stogas yra 
plokščias. 

Mano kieme auga pipirai, 
pomidorai, gėlės ir kitokie au
galai. Kieme yra medinis sta
las su kėdėmis ir „griH". Mano 
gatvėje auga daug medžių, 
todėl atrodo kaip mažas par
kelis. Rudenį an t žemės prik-
ren ta daug lapų. Mano apy
linkėje rudenį nėra labai švie
su. 

Aris Dumbrys , 8 kl. 
mokinys, Čikagos lit. m-la 

Vasario Šešioliktoji man 
daug reiškia ir simbolizuoja. 
Kai aš pagalvojau apie tos die
nos praleidimą, tai galvoju 
apie tautinius šokius, daina
vimą, pilną salę žmonių ir ce
pelinus. Bet kai pagalvoju 
rimtai, tai ši šventė labai 
svarbi man ir kitiems lietu
viams. 

Kada Lietuva buvo paverg
ta, rusai buvo uždraudę spau
dą, maldas, knygas ir laik
raščius, ne tik spausdinti lie
tuviškai, bet ir skaityti. Knyg
nešiai atnešė knygas į Lie
tuvą. Žmonės skaitė ir mokėsi 
iš jų kalbos bei tradicijų. Šis 
dalykas parodo, kokia yra 
stipri mūsų tauta . 

Kai įsitikinau, kokia ši šven-

GALVOSŪKIO NR. 72 
ATSAKYMAI 

1. Šakalas , 2. jaut is , 3. pa
pūga, 4 . karvė, 5. krabas, 6. 
pingvinas, 7. s tumbras, 8. tig
ras , 9. dramblys, 10. žirafa, 
11. asi las , 12. musė. 

GALVOSŪKIO NR. 73 
ATSAKYMAS 

Švaistas . 

GALVOSŪKIO NR. 74 
ATSAKYMAI 

1. Vaižgantas, 2. istorija, 3. 
Šešupė, 4. Tvanas, 5. Apaš
talai , 6. laužas, 7, Illinois, 8. 
Amerika, 9. Užgavėnės, 10 . 
Spalis, 11. kometa, 12. „Auš
ra". 13. sausis. Skai tant že
myn iš pirmųjų raidžių — Viš-
ta l iauskas . 

GALVOSŪKIO NR. 75 
ATSAKYMAI 

1. Skulptoriui J . Zikarui, ku
riant Lietuvos Laisvės statulą, 
pozavo Panevėžio gimnazistė 
Michalina Meškelytė, kilusi iš 
Pumpėnų miestelio. Laisvės 
angelas yra 3 metrų aukščio. 
Paminklas buvo atidengtas 
Kaune 1928.V. 15 (Respublika 
— Brigita, 1995.111.11, Vil
nius). 2 . Prezidento J . F. Ken-
nedy „talismanas" buvo bangi
nio vienas dantis. (Respublika 
— Brigita, 1995.III.4, Vilnius). 
3 . Kai valgo, popiežius savo 
kepurės (pijusės) nenusiima. 

Neseniai buvo Užgavėnės. 
Čia matote nupieštą Užgavė
nių kaukę, bet joje daug 
raukšlių — kanalų. Reikia pro 
lūpas patekti į tuos kanalus ir 
iš jų galvoje rasti išėjimą. Rei
kia sekti nurodymus — strė
les. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 92 

Nusibrėžkite kvadratą su 16 
langelių ir į tuos langelius 
įrašykite skaitlines nuo 1 iki 
16 taip, kad skaitmenų suma 
skersai būtų ta pati — 34. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 93 

Kurie medžiai laikomi pa
vasario pranašai? Už kiekvie
ną atsakymą 5 taškai, jei ku
rie nurodys tikruosius me
džius ir šiek tiek paaiškins, 
gaus 10 taškų. 

GALVOSŪKIS NR. 94 
(Žiūrėkite piešinėlį) 
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Pažymėkite berniuko kelią 
pas žaidžiančius kitus vaikus. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 95 

1. Kuri yra popiežiaus Jono 
Pauliaus II pavardės Vojtyla 
kilmė? 2. Kiek fortepijonas 
turi klavišų? Kiek baltų ir 
kiek juodų? 3 . Kada buvo 
išrasta „siuvimo mašina?" 4. 
Ką simbolizuoja popiežiaus 
trigubas vainikas „tiara?" 5. 
Ar Šv. Rašte rašoma apie „ožį" 
ar „ožką"? Už visus teisingus 
ir plačiau paaiškintus atsaky
mus skiriama 10 taškų, o už 
trumpus atsakymus — tik 5 
taškai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 


