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Vilniaus universiteto vadovai 
kaltinami įstatymų pažeidimais 
Vilnius, kovo 31 d. (BNS) — 

Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto narys Min
daugas Briedis teigia, kad Vil
niaus universitetas (VU), vers
damas pažangius studentus 
mokėti už mokslą, elgiasi ne-
įstatymiškai, ir ragina Univer
siteto vadovus sėsti su vy
riausybe prie derybų stalo. 

Spaudos konferencijoje an
tradienį konservatorius M. 
Briedis teigė, kad VU sprendi
mas, kai už mokslą turi mo
kėti ir pažangūs studentai, nė
ra teisėtas, o rektorius Rolan
das Pavilionis nusižengia įsta
tymams, Konstitucijai ir VU 
statutui. 

„Keista, kad aukštoji mo
kykla elgiasi neįstatymiškai, 
antikonstituciškai. ignoruoja 
valstybės gyvenimo tradicijas 
ir sėja teisinį nihilizmą", sakė 
Seimo narys. 

Jis pripažino, kad aukšto
sioms mokykloms valstybės 
skiriamų lėšų nepakanka, ta
čiau negalėjo pateisinti VU se

nato sprendimo, anot Seimo 
nario, „pasidaryti pinigų, kaip 
kokioje uždarojoje akcinėje 
bendrovėje". 

M. Briedis paragino R. Pa-
vilionį ir VU senatą rasti ben
drą kalbą su vyriausybe ir ieš
koti sprendimo normaliam 
universiteto darbui užtikrinti. 

Neseniai R. Pavilionis susi
tiko su Seimo frakcijų atsto
vais aptarti šios problemos. Po 
susitikimo VU senatas nu
sprendė, kad pažangieji stu
dentai bus atleisti tik nuo mo
kesčio už paskutiniąją rudens 
sesiją. 

Rektorius teigė, kad pava
sario sesijoje už studijas reiks 
mokėti ir ne mažesniu kaip 8 
taškų vidurkiu besimokan
tiems studentams. 

Vilniaus universitetas ir vy
riausybė jau keli mėnesiai vis 
didesniu įkarščiu viešai aiški
nasi santykius, kaltindami 
vienas kitą nepakankamu fi
nansavimu ir nepagrįstomis 
pretenzijomis. 

Kovo 27 dieną TeISiuo.sc vykusiuose kariniuose mokymuose „Pavasario vėjas" apsilankė Lietuvos vyriausiasis 
ginkluotųjų pajėgų vadas, prezidentas Valdas Adamkus. 

Nuotr.: Mokymų vadovas, kariuomenes vado pavaduotojas pulkininkas Vladas Tutkus (dešinėje) raportuo
ja prezidentui Valdui Adamkui IEIUJ 

Profsąjungų renginiai 
,poli tiškėją" 991 

Vilnius, kovo 30 d. (Elta) 
— Vyriausybė teigia, kad pas
taruoju metu profsąjungos 
rengia politines, o ne sociali
nio protesto akcijas. Vyriausy
bė tai grindžia faktais apie 
praėjusiais metais padidėju
sius atlyginimu J ir kitas socia
lines išmokas, suaktyvėjusią 
kovą su eKonomimais nusikal
timais bei paspartėjusią sėk
mingą privatizaciją. 

Ministrų kabineto spaudos 
tarnybos pranešime teigiama, 
kad pernai pirmą kartą per 
pastaruosius penkerius metus 
„apčiuopiamiau, net 25-30 
proc., padidėjo atlyginimai ir 
pensijos, o infliacija buvo ma
žiausia — 8.4 proc.". 

„Stabdant kontrabandą ir 
kitus ekonominius nusikalti
mus, nacionalinis 'biudžetas 
papildomai gavo per 2 mlrd. 
litų, kurie daugiausia buvo 
panaudoti gyventojų sociali
nėms programoms ir ankstes
nėms biudžetinėms skoloms 
padengti. Sustabdytas Para
mos žemės ūkiui fondų, taip 
pat privataus turto grobsty
mas bankuose ir akcinėse ben
drovėse", rašoma vyriausybės 
spaudos tarnybos pranešime. 

Todėl vyriausybė mano, kad 
Lietuvoje padažnėjusios pro
testo akcijos gali būti tik poli
tinio, o ne socialinio ekonomi
nio pobūdžio. 

Referendumo rengėjai 
pažeidžia įstatymus 

Bendradarbiauti su NATO 
reikia ne tik gynybos srityje 

Vilnius, kovo 30 d. (Elta) Balandžio pabaigoje Lietu-
— Lietuvos nuolatinės misijos vos prezidentas lankysis Briu-
prie NATO vadovas ambasa- sėlyje, kur numatyti jo susiti-
dorius Linas Linkevičius tei
gia, kad Lietuva turėtų akty
viau išnaudoti bendradarbia
vimo su Šiaurės Atlanto są
junga galimybes įvairiose sri
tyse, ne tik gynybos. „NATO 
nėra vien tik gynybinis, apka
sais apjuostas bunkeris. Tai 
— plataus spektro organizaci
ja, ir joje galėtų rasti vietos ir 
Sveikatos apsaugos, ir Aplin
kos apsaugos, ir Ūkio ministe
rijos, ginklų fondas, įvairios 
kitos organizacijos. Iki šiol 
mes išnaudojome tokio bend
radarbiavimo galimybes, bet 
labai nedrąsiai", sakė žurna
listams L. Linkevičius pirma
dienį po susitikimo su prezi
dentu Valdu Adamkumi. 

kimai su NATO generaliniu 
sekretoriumi Javier Solana ir 
šešiolikos sąjungos valstybių 
atstovais — NATO Taryba. 
Briuselyje V. Adamkus taip 
pat ketina susitikti ir su Euro
pos Sąjungos vadovybe. 

JAV nuostata dėl Baltijos 
valstybių saugumo nėra tvirta 
Vilnius, ko^> 31 d. (BNS), tijos valstybės dažnai atsidur-

Seimo narys Bronislavas Kuz
mickas pasigenda aiškesnės 
JAV politikos dėl Baltijos val
stybių saugumą 

Spaudos konferencijoje Vil
niuje antradienį jis komentavo 
praėjusią savaitę JAV vykusį 
Vakarų Europos Sąjungos 
(VES) Asamblėjos politikos ko
mitetų vadovų susitikimą. B. 
Kuzmickas yra Lietuvos de
legacijos VES Asamblėjoje va
dovas. 

Vilnius, kovo 30 d. (Elta) 
— Vyriausioji rinkimų komisi
ja (VRK) teigia, kad kauniečio 
Leonardo Mockaus iniciatyva 
rinkti lėšas būsimam referen-

Centristai derasi 
dėl viceministrų 

postų 
Vilnius, kovo 31 d. (BNS) 

— Centristai su premjeru ir 
prezidentu jau pradėjo dery
bas dėl keturių viceministrų 
postų. 

„Derybos yra prasidėjusios. 
Bet šitas procesas, manau, tę
sis dar visą mėnesį", interviu 
radijo stočiai „Radiocentras" 
antradienį sakė Centro sąjun
gos (CS) vicepirmininkas Kęs
tutis Glaveckas. 

Pasak jo, yra tikimybė, jog 4 
viceministrų postai atiteks 
centristams. 

CS pretenduoja į žemės ir 
miškų ūkio, aplinkotvarkos, 
sveikatos apsaugos bei Švie
timo ir mokslo viceministrų 
postus. Neatmetama galimybė 
užimti ir ūkio viceministro 
kėdę. 

„Pagrindinis dalykas, kurį 
mes akcentuojame, tai viso 
valdymo kurso keitimas", kal
bėjo K. Glaveckas. Pasak jo, 
kiek teks portfelių, nėra svar
biausias dalykas. 

„Svarbiausia — kokybė ir 
efektyvumas", sake Seimo 
narys. 

dūmo organizavimui pažeidžia 
Lietuvos įstatymus. 

Referendumą dėl priešlaiki
nių Seimo rinkimų surengimo 
žadantis surengti kaunietis 
inžinierius L. Mockus spau
doje paskelbė, jog jis atidarė 
sąskaitą, ir paragino savo rė
mėjus aukoti lėšas būsimam 
referendumui. 

VRK narių teigimu, Lietu
voje veikiantis Politinių kam
panijų finansavimo įstatymas 
numato, jog aukas gali rinkti 
tik VRK oficialiai įregistruota 
referendumo rengimo iniciaty
vinė grupė. Aukos ir dovanos 
turi būti registruojamos išduo
dant jų davėjams aukų rinki
mo lapus. 

„Piliečiai, aukojantys ne 
pagal įstatymo nustatytą tvar
ką, — pervedimais į asmeninę 
sąskaitą ar be aukų lapų, rizi
kuoja, kad jų aukos gali būti 
panaudotos kuriems nors ki
tiems tikslams, neturintiems 
nieko bendro su skelbiama po
litine iniciatyva", teigiama 
VRK pareiškime. 

* Vyriausybė patvirtino 
Finansų ministerijos pa
rengtą praėjusių metų valsty
bės biudžeto įvykdymo apys
kaitą. Daugiausia pažeidimų 
yra padaręs Vilniaus universi
teto rektoratas, studentų ir in
vesticijų sąskaita atlygini
mams neteisėtai panaudojęs 
beveik 3 milijonus litų. <EIU> 

B. Kuzmickas sakė, kad Bal 

Daugėja patenkintų savo 
materialine padėtimi lietuvių 

Vilnius, kovo 31 d. (BNS) 
— Lietuvos šeimų materialinė 
padėtis gerėja ir pirmą kartą 
per pastaruosius metus paten
kintų savo šeimos materialine 
padėtimi Lietuvoje yra dau
giau negu nepatenkintųjų. Tai 
parodė viešosios nuomonės ir 
rinkos tyrimo centro „Vilmo-
rus"apklausa. 

* Naujoji demokratija/ 
Moterų partija (NLVMP) pir
madienį išplatintame partijos 
kreipimesi į Lietuvos prezi
dentą Valdą Adamkų pasiūlė 
Lietuvoje kurti profesionalią 
kariuomenę vietoj dabartinės 
šauktinių ir sukurti alternaty
viąją tarnybą. „Tik kompeten
tinga, profesionaliai parengta 
kariuomenė gali būti saugumo 
garantas ir dalyvauti NATO 
programose", spaudos konfe
rencijoje sakė ND/MP pirmi
ninkė Kazimiera Prunskienė. 
Ji kritikavo tvarką, kai būti
nąją karinę tarnybą privalo 
atlikti aukštųjų mokyklų nea
kivaizdinių skyrių studentai, 
kurie neretai dėl sunkios ma
terialinės padėties turi dirbti, 
taip pat tėvai, kurie išlaiko 
šeimas ir turi mažamečių vai
kų, bei jauni verslininkai. 
ND/MP pirmirinkes nuomone, 
tokia tarnyba leistų steigti 
naujas darbo vietas, didintų 
karinių pajėgų kokybę ir vi
suomenės pasitikėjimą ja. <BNS. 

Vyriausybės spaudos tarny
ba praneša, kad materialinę 
padėtį teigiamai įvertino 40.3 
proc. apklaustųjų. Neigiamai 
savo šeimos materialinę pa
dėtį vertino 39.2 proc. ap
klaustųjų. 

Pernai vasario mėnesį tei
giamai apie savo šeimos gero
vę kalbėjo 32 proc. apklaus
tųjų, o nepatenkintų buvo 
49.3 proc. 

Apklausa liudija, kad Lietu
vos gyventojai optimistiškiau 
galvoja ir apie valstybės eko
nomikos būklę ir perspekty
vas. Lietuvos ekonomiką šie
met teigiamai įvertino 33.5 
proc. apklaustųjų, nors pernai 
tokių buvo tik 15.1 proc. 

Maždaug tiek pat sumažėjo 
ir neigiamai Lietuvos ekono
minę padėtį vertinusiųjų skai
čius — nuo 70.4 proc. pernai 
iki 50.1 proc. šiemet. 

Dauguma Lietuvos gyven
tojų tikisi, kad Lietuvos eko
nominė būklė per metus pa
gerės. Pablogėjimo laukia 7.4 
proc. apklaustųjų, jų skaičius 
sumažėjo beveik 6 proc. Kaip 
ir pernai, maždaug trečdalis 
apklaustųjų mano, kad Lietu
vos ekonomikos būklė per me
tus nepnsikois 

Gyventojų apklausa vyko 
vasario 27 — kovo 2 dienomis 
penkiuose Lietuvos didmies
čiuose ir dešimtyje rajonų. 

Lenkijos dienraštis paskelbė 
Lietuvos prezidento interviu 

davo pokalbių dėmesio centre, 
ir jų padėtis saugumo požiūriu 
buvo savotiškas ženklas, paro
dantis, kaip saugumo klausi
mai gali būti svarstomi kitose 
Centro ir Rytų Europos val
stybėse. 

Pasak Seimo nario, ameri
kiečiai pripažįsta, kad Baltijos 
saugumo klausimas yra ne
išspręstas ir jį būtina svarsty
ti. 

B. Kuzmickas teigė, kad 
kyla daug neaiškumų, kokios 
valstybės ir kada bus pakvies
tos į antrąjį NATO plėtimosi 
etapą, nes daug ką lems Len
kijos, Čekijos ir Vengrijos pir
mieji žingsniai į šią organiza
ciją. „Jei šios valstybės sun
kiai įveiks jungimosi keblu
mus, antrosios bangos laikas 
gali būti nukeltas", sakė B. 
Kuzmickas. Anot jo, ameri
kiečiai nėra iki galo apsispren
dę dėl požiūrio į Rusiją. 

B. Kuzmicko teigimu, ameri
kiečiai formuluoja nelabai aiš
kią nuostatą, neva Baltijos 
valstybės turi pasirinkti, su 
kuo jos nori būti kartu, o Va
karų valstybės privalo siekti, 
kad Rusija suprastų, jog Balti
jos valstybių europinė ir eu-
roatlantinė integracija niekuo 
negresia Rusijai. Kartu formu
luojama nuostata, kad bet 
koks Rusijos atsiskyrimas nuo 
Vakarų valstybių nieko gera 
neduos. 

* įpusėjus pavasariui, 
sergamumas gripu Visagi
ne, Klaipėdoje ir Vilniuje vir
šijo epidemijos lygį. Gripas ne
aplenkė ir Lietuvos vadovo. 
Užkrečiamųjų ligų profilakti
kos ir kontrolės centro gydyto
ja Dalia Rokaitė sakė, kad 
praėjusią savaitę iš 10,000 
žmonių Vilniuje sirgo 169.6 
asmenys, Klaipėdoje — 259.1, 
Panevėžyje — 147.4. Kaune — 
69.1. Šiauliuose — 4 * Tnčiau 
didžiausias sergamumą* įripu 
yra Visagine, kur 10,000 gy
ventojų įregistruota 525 ligo
niai. 'BNS) 

Varšuva, kovo 31 d. (BNS) 
— Lenkija yra Lietuvos stra
teginis bendradarbis, ir santy
kiai su Lenkija yra vienas Lie
tuvos užsienio politikos tikslų, 
pareiškė Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus. 

„Nepaprastai džiaugiuosi, 
kad pastaraisiais metais mū
sų santykiai tapo bene visų 
geriausi istorijoje. Norėčiau ne 
tik juos išlaikyti tame pa
čiame lygyje, bet netgi iš
plėtoti ir pagerinti", preziden
tas V. Adamkus pasakė inter
viu lenkų laikraščiui „Rzecz-
pospolita". 

Savo vizito Lenkijos išvaka
rėse Lietuvos vadovas pabrė
žė, jog vizitas yra „darbinio 
pobūdžio", per kurį reiks ap
svarstyti kelis reikalus. Kaip 
vieną jų V. Adamkus nurodė 
Lietuvos ir Lenkijos sienos su
tarties patvirtinimą Lenkijoje. 

Paklaustas, kodėl savo vieš
nagę Lenkijoje pradeda ne 
Varšuvoje, o pasienio regione, 
kuriame gyvena lietuvių ma
žuma, prezidentas atsakė, kad 
„nori parodyti, jog tarpvalsty
biniuose bei politikų santy
kiuose nereikia apsiriboti tik 
oficialiais kontaktais, neverta 
vadovautis tik deklaracijo
mis". 

„Reikia viską daryti dėl 
žmonių suartėjimo, abipusio 
supratimo ir parodyti, kad no
rime ne tik gerai sugyventi, 
tačiau vieni kitus suprasti ir 
gerbti. Todėl noriu kalbėtis su 
visais — su lietuvių mažuma 
ir kitais žmonėmis, kurie ten 
gyvena", sakė prezidentas. 

Klausimą, ką Lenkija pir
miausia turi padaryti lietuvių 
mažumai, V. Adamkus siūlo 
suformuluoti kitaip: „Ką drau
ge galime padaryti gera Lietu
vos lenkams ir Lenkijos lietu
viams, kad abi mažumos pa-
iustų, jog gali plėtoti savo 
tultūrą, vartoti savo kalbą, 

mokyti vaikus lenkų ar lietu
vių kultūrų dvasia". 

Lietuvos vadovas mano, kad 
reikia sulyginti mažumų tei
ses su abiejų valstybių gyven
tojų teisėmis, paremti jų sie
kius kultūros ir švietimo sri
tyje, sudaryti tokias sąlygas, 
kad jie natūraliai įsilietų į val
stybės gyvenimą. 

„Rzeczpospolita" domėjosi, 
kaip V. Adamkus vertina A. 
Brazausko kadenciją ir ben
dradarbiavimą su V. Lands
bergiu. Lietuvos vadovas at
sakė, jog į A. Brazauską žiūri 
„kaip į žmogų, kuris išlaikė 
orumą ir nepasidavė partijos 
diktatui". „Manau, kad jį kaip 
politiką įvertins istorija. 
Šiandien A. Brazausko negali
ma vertinti tik todėl, jog gavo 
valdžią valstybės, kuri norėjo 
atsikratyti bolševikinės praei
ties, formavimosi pradžioje. O 
jis vis dėl to turėjo eiti su ta 
sistema, kurią tauta norėjo at
mesti. Tokia ir yra žmogaus 
politiko tragedija — nori eiti į 
priekį su naujomis idėjomis, 

* Lietuvoje pradedamas 
kurti buvusiu sovietinių 
karinių teritorijų aplinkos 
tvarkymo centras. Tam Šve
dijos karinės pajėgos jau skyrė 
100,000 dolerių. Nemažas lė
šas žada skirti ir trys Ameri
kos žinybos — JAV Aplinkos 
apsaugos agentūros, Gynybos 
bei Energetikos departamen
tai. Šiuo metu Lietuvoje yra 
275 buvusios sovietinės kari
nės bazės, apytikriai užiman
čios 1 procentą valstybės teri
torijos. ,Elt*' 

su naujais į laisvę nukreiptais 
sprendimais, tačiau jam kliu
do praeitis", sako V. Adamk
us. 

Kalbėdamas apie santykius 
su Lietuvos Seimo pirmininku 
V. Landsbergiu, prezidentas 
pareiškė, kad „bendradarbia
vimas yra labai natūralus, ka
dangi siekiama bendro tikslo 
— pakelti žmonių gyvenimo 
lygį ir jokiu būdu nepabloginti 
santykių su užsieniu". 

Paprašytas pakomentuoti, 
kodėl V. Landsbergis pra
laimėjo prezidento rinkimus, 
V. Adamkus sakė, jog „tauta 
matė dvejopą Landsbergį. 
Matė Landsbergį, kuris padėjo 
Lietuvai pereiti į nepriklau
somą gyvenimą, ir už tai jį 
gerbia. Tačiau tauta nemanė, 
kad Landsbergis būtų pajėgus 
išspręsti problemas, su kurio
mis valstybė turi susidurti. 
Tauta, dėkinga Landsbergiui 
už praeitį, negalėjo jam pa
tikėti nūdienos problemų 
sprendimo". 

Lietuvos prezidentas dabar 
nemato Rusijos pavojaus. 
„Šiuo metu nematau jokio tie
sioginio pavojaus nei ženklų, 
kad jis gali atsirasti. Pa
sakėme aiškiai, jog norime 
šiltų, draugiškų kaimyninių 
santykių", pabrėžė V. Adam
kus, kalbėdamas apie santy
kius su Rusija. 

Paklaustas, kokia yra Lietu
vos prezidento oficiali nuosta
ta dėl Karaliaučiaus statuso, 
Lietuvos vadovas sakė, jog „ši 
problema galutinai išspręsta 
dabartiniame politiniame pa
saulyje, o įtvirtinta įvairiomis 
tarptautinėmis sutartimis. 
Lietuva šiuo klausimu neturi 
atskiros nuomonės. O tai, ką 
skelbia pavieniai politikai, tai 
tik žodžio laisvės pavyzdys". 

Paklaustas ar tiki, jog Lietu
va taps NATO nare, Lietuvos 
prezidentas atsakė, kad „netgi 
negalvoja, jog gali būti kitaip". 
„Juk turime tokią gerą kaimy
nę Lenkiją, kuri mus rems. 
Manau, kad bendros pastan
gos atves mus į NATO", 
pažymėjo Lietuvos preziden
tas. 

Prezidento 
„komandą" papildė 

teisininkai 
Vilnius, kovo 31 d. (BNS) 

— Nuo šios savaitės Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
referentu teisės klausimais 
pradėjo dirbti civilinės teisės 
specialistas Vilniaus universi
teto Teisės fakulteto dekanas 
socialinių mokslų daktaras 
Viktoras Tiažkijus. 

Jis dirbs kartu su kitu refe
rentu teisės klausimais — Ar-
manu Abramavičium, perė-
jusui dirbti į naujojo preziden
to komandą iš Algirdo Bra
zausko prezidentūros. 

Naują referentą netrukus 
gaus ir prezidento patarėjas 
užsienio politikos ir valstybi
nio saugumo klausimais Albi
nas Januška. Jam pradės tal
kinti Jonas Kriukas — iki šiol 
dirbęs Vilniaus giežtojo reži
mo pataisos darbų kolonijos 
viršininku. Naujasis referen
tas rūpinsis vidaus reikalų 
sistemos reikalais. 

KALENDORIUS* 
Balandžio 1 d.: Teodora, 

Hugonas. Venancijus, Daino
ra. 

Balandžio 2 d.: Pranciš
kus, Nicetas, Elona, Vardą. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

VIII TAUTINĖ STOVYKLA 
Įtemptai vyksta VIII TS pa

ruošimas; jau daug darbų įgy
vendinti. Paruoštas stovyklos 
ženklas, metalinis ženkliukas 
ir daina. Programas baigia 
ruošti Brolijos, Seserijos ir 
Akademikų stovyklų vadijos, o 
bendrąsias koordinuoja v.s. fil. 
Laima Kiliulienė. 

v.s. fil. Lilė Milukienė ruošia 
VIII TS leidinį. Sesei Lilei rei
kia siųsti Brolijos, Seserijos ir 
Akademikų stovyklų vadijos 
sąrašus, sveikinimus, vadijos 
nuotraukas ir t.t. kuo grei
čiausiai. 

s. fil. Jūratė Neimanienė ir 
Dalia Viskontienė Kanadoje 
ruošia stovyklos dainynėlį su 
gaidomis. 

Reikia šeimininkių pagalbos 
stovyklos valgykloje. Pakvies
kite ir paraginkite jums žino
mas jūsų vietovės talkininkes, 
kurios galėtų savanoriškai pa
dėti dirbti maisto paruošime 
stovyklos metu ar svečių lan
kymosi savaitgalį. Prašau pra
nešti VIII TS ūkio skyriaus 
viršininkui j.s. Gintarui Če
pui, tel. (617) 472-4956 arba 
Maitinimo viršininkei Daivai 
-Navickienei (508) 998-9351. 

REGISTRACIJA: 

Stovykla vyks 1998 m. rug
pjūčio 8 d. iki rugpjūčio 20 d. 
BSA Treasure Valley Scout 
Reservation €amp, 394 Plea-
santvale Rd., Rutland, MA. 
Tel. (508) 886-6693. 

Užsiregistruoti privaloma 
iki 1998 m. birželio 1 d. 

Registracijos lapai ir čekiai 
siunčiami VIII TS iždininkei 
v.s. Irenai Markevičienei, 17 
Agate Avenue, Worcester, MA 
01604, tel. (508) 799-5469. 

Čekius rašyti: JLithuanian 
Scouts Association". Visos kai
nos yra Amerikos (USA) dol. 
Mokant kita valiuta, prašau 
siųsti pakankamą sumą iškei
timui į USA dol., kad nebūtų 
trūkumų. 

Visais klausimais, išskyrus 
registraciją, kreipkitės į savo 
šakų vyriausius skautininkus 
ar A.S.S. vadijos pirmininką. 

Nuo stovyklos mokesčio, 
įskaitant registraciją, atlei
džiami garbės svečiai ir kita
taučiai skautai, kviesti savait
galiui. 

Stovyklos registracijos 100 
dol. mokestis įskaitomas į sto
vyklos kainą užsiregistravus 
iki birželio 1 d. 

Savaitgaliniai stovyklauto
jai už parą moka 30 dol. 

Sveikatos draudimas (medi-
cal insurance): kiekvienas sto
vyklautojas privalo atsivežti 
savo šeimos sveikatos draudi
mo bendrovės pavadinimą ir 
savo numerį. Kitų kraštų sto
vyklautojai turi išsiimti Ame
rikos bendrovių draudimą ar
ba susitarti, kad jų kraštų 
draudimas galiotų Amerikoje. 

Atvykusiųjų stovyklautojų 
inventorius ir kiti daiktai bus 
pristatyti nuo vartų į stovyk
las. Prie kiekvieno daikto 
reikia pritvirtinti žemiau 
nurodytos spalvos bagažo 
kortelę: 

BROLIJOS — raudona 
SESERIJOS — geltona 
A.S.S. — mėlyna 
VIII TS VADUOS & BEND

RIJOS — žalia 
Geriausi linkėjimai. 

Budėkime' 
v.s. Birutė Banaitienė 
VIII Tautinės Stovyklos 

VirSininkė 

STOVYKLOS ŠTABAS 

Viršininkė — v.s. Birutė Ba
naitienė 

Viršininkės pavaduotoja — 
v.s. fil. Laima Kiliulienė 

LS Brolijos viršininkas — 
v.s. fil. Albinas Sekas 

LS Seserijos viršininkė — 
v.s. fil. Rita Penčylienė 

A.S.S. Stov. viršininkas — s. 
fil. Rimas Griškelis 

Komendantas — v.s. Gedi
minas Deveikis 

Adjutante — v.s. fil. Meilė 
Mickienė 

Registracija ir finansai — 
v.s. Irena Markevičienė ir v.s. 
fil. Danutė Marcinkevičiūtė 

Dvasios vadovai — v.s. fil. 
kun. Antanas Saulaitis, kun. 
Algis Gudaitis, vysk. Ansas 
Dumpys 

Religinė programa — s. Al
dona Lingertaitienė 

Laužavedžių koord. — s. Jū
ratė Neimanienė 

Ūkio paruošimo viršininkas 
— s. Gintaras Čepas 

Maitinimo viršininkė — Dai
va Navickienė 

Laikraštėlio redaktorė — 
j.v.s Genovaitė Treinienė 

Tarpmiestinis transportas 
— v.s. Bronius Naras, v.s. Vy
tautas Dilba, ps. Gloria Adom-
kaitienė 

Svečių priėmimas — v.s. fil. 
Sigitas Miknaitis ir v.s. fil. 
Petras Molis 

Apsaugos viršininkas — 
John Aiello 

Skautininkių(ų) bendrijos 
virš. — v.s. Irena Lileikienė 

Ambulatorija — vyr. sk. Dia
na Juodaitytė 

Vandens apsauga — BSA 
Staff 

Krautuvėlė — v.s. Česlovas 
Kiliulis, v.s. Albina Rama
nauskienė, v.s. Mikas Banevi
čius 

Paštas — v.s. Stasys Ilgūnas 
Stovyklos įrengimai — s. 

Bronius Banaitis ir vyčiai 
Stovyklos papuošimai — s. 

Valentina Čepienė ir s. Irena 
Veitienė 

STOVYKLOS 

Balandžio 3, 4 ir 5 d. — 
ASS Studijų dienos, Wood-
stock, IL. 

Birželio 13 d. Dainavos 
stovyklavietėje prasidės Det
roito skautų ir skaučių stovyk
la. 

Liepos 11-18 d. — Čikagos 
tuntų jaunesniųjų skautų ir 
skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI. 

Liepos 17-27 d. — Tautinė 
stovykla Lietuvoje, Alytaus 
rajone. 

Rugpjūčio 2-8 d. — vienos 
savaitės stovykla „Romuvoje" 
jaunesniems skautams,-ėms ir 
vyresniems, kurie negalės 
vykti į Tautinę stovyklą Pax-
ton, MA. 

Rugpjūčio 8-21 d. — Aš
tuntoji Tautinė stovykla JAV 
— Paxton, MA. 

KAZIUKO MUGĖ 

Clevelande skautų ir skau
čių Kaziuko mugė vyks ba
landžio mėn. 5 d. 

Worcester, MA, skautu ir 
skaučių Kaziuko mugė vyks 
balandžio 5 d. Maironio Par
ke. Atidarymas — 12 vai. 
Pietūs ir mugė — 12:30 vai. 
PP 

Sesėms Kristai Plačaitei ir Reginai Mat ranga s m a g u i šky lau t i gamtoje. 
Jos kviečia visas lietuvaites jung t i s į smagų ir p ra smingą skau tav imą . 

Nuotr . G i n t a r o P l a č o 

KAD SKAUTIŠKA VEIKLA KLESTĖTŲ 
Prieš 23 metus buvo įkurtas 

Lietuviškosios Skautybės fon
das, kurio tikslas — iš fondo 
metinių palūkanų, neliečiant 
indėlio, remti Lietuvių Skautų 
sąjungos rajonus, vienetus, 
vadovų lavinimą ir skautišką 
spaudą. LSS ypač vertina dau
gelio metų LS fondo valdybos 
darbą, padedantį užtikrinti 
LSS stiprią ateitį, remiant fi
nansiškai ir morališkai mūsų 
skautišką jaunimą. 

Prieš beveik aštuonerius 
metus Lietuva atgavo neprik
lausomybę ir ten vėl atsikūrė 
skautai. Džiaugiamės šiais 
įvykiais ir stengiamės visoke
riopai padėti Lietuvos skau

tams. Tačiau pirmoji LSS pa
reiga —^rūpintis skautišku 
jaunimu už Lietuvos ribų. 
Šiuo reikaju, LS fondas sten
giasi padėtį išlaikyti užsienio 
skautišką jaunimą dorais lie
tuviais, kad jis nesiliautų my
lėjęs savo tėvynę Lietuvą. 

Kviečiu ir raginu kiekvieną 
LSS narį ir Lietuviškosios 
Skautybės fondo rėmėją nepa
miršti fondo tikslų, jam dos
niai aukoti, taip užtikrinant 
Lietuvių Skautų sąjungos toli
mesnę veiklą ir ateitį. 

Budėkime! 
v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos pirmininkė 

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS 
FONDAS 

Atgimė Tėvynė, gimėme ir 
mes, 

Metai išaugino skautiškas 
eiles... 

Su 1918-aisiais metais at
gimstančia Tėvyne Lietuva at
gimė ir lietuviai skautai. Per 
jų eiles praėjo daug tūkstan
čių jaunimo. Nepriklausomy
bes laikotarpyje tose eilėse 
išaugo daug naujų vadovų, ku
rie savo darbu ir patyrimu vėl 
atgaivino lietuvius skautus II 
pasauliniam karui pasibaigus 
išeivijoje ir prieš kelis metus 
vėl laisvoje Lietuvoje. Visas 
tas didžiulis darbas pareikala
vo ne tik pasišventimo, laiko 

ir jėgų, bet taip pat ir didelių 
išlaidų. 

Kelių vadovų pastangomis 
prieš 23 metus buvo įsteigtas 
Lietuviškosios Skautybės fon
das. Tėvelių, vadovų ir lietu
vių visuomenės paramos dėka 
jis išaugo ir vis dar auga į 
stambų pajamų aruodą; jo pa
lūkanos įgalina lietuvius 
skautus geriau veikti išeivi
joje, lavinti vadovus, leisti lei
dinius, ruošti skautams taip 
būtinas stovyklas, turėti ar
chyvą, muziejų ir t.t. Rem
kime tą fondą ir toliau! Tuo 
padėsime skautiškam jauni
mui išeivijoje išlikti gerais lie
tuviais, neužmiršti Tėvynėje 

KANADA 

ŽIEMOS IŠKYLA 
„ROMUVOJE" 

Toronto „Rambyno" tunto 
prityrę skautai sausio pabai
goje žiemos savaitgalio iškylai 
važiavo į „Romuvos" stovykla
vietę. Oras tam buvo gana 
patogus — ne šiltas, bet ir ne 
labai šaltas. Buvo maždaug 
pusantros pėdos gilumo snie
go. Mes ilgokai rankiojom 
malkas laužui ir tvarkėm pas-
tovyklę. Brolis Romas Otto iš 
Montrealio išmokė mus pasi
statyti „Quincey hut" — nedi
delį sniego namelį. Tam rei
kia sukrauti daug sniego ir 
tada iškasti krūvos vidurį. 
Taip pat jis mus išmokė kur 
miegoti, jei netikėtai paklysti 
miške. Geriausiai po pušimis. 
Išmokome ir kaip pasidaryti 
kojines iš laikraščių ir kaip 
apsivynioti laikraščiais, kad 
būtų šilta. 

Miegojome izoliuotame ba
rake ir naudojom šildytuvus. 
Mūsų barake buvo labai šilta 
ir mes visi gerai išsimie
gojome. Turėjome daug mais
to, jo net liko po iškylos. 
Valgėm dešreles, kotletus ir 
košę, nes buvo lengva paga
minti. 

Visi iškylos dalyviai gaus 
žiemos stovyklautojo specialy
bę. Todėl mes išmokom apie 
gyvenimą žiemą ir ką daryti 
būnant miško viduryje. Tokios 
iškylos yra svarbios, nes iš
mokstama apie gyvenimą 
gamtoje. Pabūname su drau
gais gryname ore ir kelioms 
dienoms galima pamiršti apie 
mūsų kasdieninį gyvenimą. 
Šios iškylos yra naudingos ne 
vien dėl to, kad daug išmoks
tame, bet kad jos jungia ir su
artina jaunus lietuvius. 

Tomas Jonaitis 

atsikuriančių ir stiprėjančių 
idėjos brolių ir sesių. 

Pokario laikotarpio įvairių 
vietovių bei vienetų 1945-1985 
metų skautiškoji veikla atsi
spindi tik prieš metus išleis
toje knygoje „Lietuviškoji 
Skautija". Jei kas jos dar ne
turi, turėtų įsigyti. Kito tokio 
istorinio leidinio, turbūt, jau 
nebeišleisime. 

1998-aisiais metais švenčia
me 80 metų lietuviškosios 
skautybės jubiliejų. Išeivijoje 
suvažiuosime į VIII Tautinę 
stovyklą prie Paxton, MA; Lie
tuvoje suskrisime į kurią kitą 
Tėvynės vietovę. Garbingasis 
jubiliejus padės mums sus
tiprėti dvasioje, pasidžiaugti 
nuveiktu darbu ir pasiruošti 
ateities uždaviniams. 

Nuoširdžiai prašau visų ne
pavargti šalpoje, remti ir to
liau mūsų brangų skautišką 
jaunimą moraliai ir finan
siškai ir tuo pačiu padėti vėl iš 
naujo atgimusiai TĖVYNEI 
LIETUVAI! 

Budėkime! 
v.s. fil. Petras Molis 

LSF Pirmininkas 
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LIETUVIŠKOS 
SKAUTYBĖS 

KANADOJE 50 M. 
SUKAKTIES 
MINĖJIMAS 

LSS Kanados rajono vadė 
vs. fil. Rūta Žilinskienė š.m. 
kovo 3 d. posėdžiavo su rajono 
atstovais ir tuntininkais. Buvo 
sudarytas planas paminėti 50 
metų lietuvių skautų įsistei-
gimą Kanadoje. Minėjimas 
vyks spalio 4 d. Anapilio sa
lėje. Programoje: paroda iš 50 
metų veiklos, jaunimo vaidini
mas, kurį paruoš s. seselė Ig
ne ir kiti renginiai. Visos 
draugovės prašomos nuo da
bar ruoštis. 

STOVYKLA 
„ROMUVOJE" 

Romuvoje" šią vasarą ren
giama vienos savaitės stovyk
la rugpjūčio 2-8 d. jaunes
niems skautams-tėms, taip 
pat ir vyresniems, kurie nega
lės važiuoti į tautinę stovyklą, 
vyksiančią Paxton, MA, rug
pjūčio 8-20 d. Jau labai spar
čiai ruošiamasi ir bus gražiai 
paminėta 80 metų lietuviško 
skautiško gyvenimo sukaktis. 

TARPTAUTINĖ 
SUSIMĄSTYMO DIENOS 

SUEIGA 

Skautybės įkūrėjo Susikau
pimo diena paminėta ir pra
vesta latvių skautininkių. Jų 
namuose vasario 17 d. susirin
ko latvių, estų, lenkų, kana--
diečių ir lietuvių skautininkės 
ir vyr. skautės. Iš viso buvo 
60. Kiekviena tautybė turėjo 
savo programą ir buvo gražiai 
atlikta. F , M. 

KAZIUKO MUGĖ 
MONTREALYJE 

Montrealio skautai ir skau
tės, po ilgesnės pertraukos, 
kovo 8 d. Aušros Vartų parapi
jos salėje suruošė Kaziuko 
mugę. Čia buvo parodyta daug 
skautiško išradingumo. Sve
čiai galėjo išbandyti savo su
gebėjimus, mesdami sviedinį į 
krepšį, žaisti golfą, mušti 
kiaulytę į vartus, pataikyti 
strėles į taikinį ir dar daug ki
tokių žaidimų. Po karštų virti
nių piotų, kavos ir skanių tor
tų bei pyragų buvo pravesti 
laimėjimai, kurių gausiais lai
mikiais daugelis džiaugėsi. 

Atrodo, kad tą pačią dieną 
įvykę Sv. Kazimiero parapijoje 
tradiciniai pietūs, sumažino 
svečių skaičių. Tokiems rengi
niams turėtų būti numatyta 
data, nesikryžiuojanti su kito
mis lietuvių ruošiamomis tra
dicinėmis šventėmis 

B.S. 
Iš „Tėviškės žiburiai" 

EDMUNDAS VZZ7MAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 77*585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630441-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 706-834-1120 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. SuUe 310 

Maperviile, IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Higriland Ave.. 
Tov«er 1 .Suite 3C 

Dovmers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. L PETREIKIS 
DANTLI GYDYTOJA 

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

Tel. (706)5984055 
Valandos pagal susitarimą 

DR JOVITA KERELIS 
DANt l ! GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hlckory Hito, IL 

Tel (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8280 

DR. V J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708-42*8114 
Valandos susitarus 

V7DAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W.9S St Tel. 7OM22-0101 
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 šeštad. 9 v.r. • 12 v.p.p. 

NIJOLE STANKEVIČIŪTE', M.h 
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Boty O — B O J į — i W — 

3« somfi 
Uthuanian Plaza Ct at CaMomta Ava. 

Chicago, IL 00629 
Tet.T73-471-7879 

RUTH JŪRATE NESAVAS-
BARSKY, M.D. 

Baraky Darmatological Aasociataa 
Dermatologijos ligų, odos vėžio 

spacialybė 
Kosmetinė chirurgija 

* Raukšles * Saulės dėmės 

120 Oak Broc* Onter Mal #318 
Oak Brook, IL 60523 
Tai. 630-571-2630 
Kaloame lietuviškai 
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PENKIOS DIENOS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SEIME 

LR Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės Komisijos 
posėdžiai 

LIUDA RUGIENIENĖ 

1997 m. rudenį pirmoje JAV 
Lietuvių Bendruomenės XV 
Tarybos sesijoje, įvykusioje 
Philadelphijoje, į LR Seimo ir 
JAV LB komisiją buvo išrinkti 
penki atstovai: Juozas Ardys, 
Vytas Maciūnas, Regina Na-
rušienė, Dalia Puškorienė ir 
Liuda Rugienienė (pirminin
kė). Donatas Skučas, pirmi
ninkavęs ankstyvesnėje komi
sijos sudėtyje, buvo išrinktas 
Tarybos prezidiumo pirminin
ku ir į komisiją nekandidata
vo. Lietuvos Respublikos Sei
mo atstovai pasiliko tie patys 
— Česlovas Juršėnas — 
LDDP, Romualdas Ozolas — 
centro, Feliksas Palubinskas 
— Krikščionių demokratų, 
Jurgis Razma — Tėvynės są
jungos — konservatorių ir 
Aloyzas Sakalas — socialde
mokratų. 

Kovo 2-7 d. pirmuose Seimo 
rūmuose įvyko naujai išrinktų 
atstovų posėdžiai. Salė buvo 
erdvi, tad galėjo dalyvauti vi
si, kuriems buvo įdomu. Spau
dos, televizijos, ypač radijo su
sidomėjimas buvo nemenkas, 
žurnalistai lankėsi kiekvieną 
dieną, o penktadienį ryte buvo 
surengta speciali spaudos kon
ferencija. 

Komisijos posėdžiai, kaip 
jau įprasta, buvo pradėti in-
vokacija. Prel. Kazimieras Va
siliauskas prašė Aukščiausio
jo, kad „artimoje ateityje vie
toje kadaise siautėjusio dvasi
nio genocido regėsime daug 
dvasinio atgimimo reiškinių. 
Mes tikime, kad vietoje daug 
metų mus labai varginančių 
įvairių konfrontacijų sugebė
j ime sudėtingiausias proble
mas spręsti tauraus dialogo ir 
tolerancijos dvasia. Mes tiki
me, kad nepaisant mūsų skir
tingų likimų, patirčių, išgyve
nimų ir sopulių, kurie sufor
mavo mūsų dažnai labai skir
tingus dvasinius pasaulius, 
mes vis tiek sugebėsime vie
nas kitą suprasti, mylėti, 
gerbti ir atleisti. Tai ir yra pa
grindinė sąlyga mūsų tautos 
šviesios ir laimingos ateities, 
sugebėjimas suprasti vienas 
kitą, mylėti ir gerbti". Šie mal
dos žodžiai taikliai išreiškė 
komisijos pagrindinį tikslą — 
siekti tautos suartėjimo ir in
tegralumo. 

Komisiją sveikino Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas Vytautas Kaman-
tas, pristatydamas kitus po
sėdžiuose dalyvavusius PLB 
narius: dr. Vytį Viliūną iš 
Maskvos, Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos valdybos 

pirmininką Rimą Baliulį iš 
Hamburgo ir naują Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dybos atstovą Lietuvoje Gab
rielių Žemkalnį iš Australijos, 
„kuris glaudžiai su šia komisi
ja dirbs, lankysis jūsų posė
džiuose bei kartu džiaugsis, 
kad didžiausia stipriausia Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Šeimos narė — Jungtinių 
Amerikos Valstijų Lietuvių 
Bendruomenė jau keleri metai 
taip gražiai dirba kartu su 
Lietuvos Respublikos Seimo 
atstovais, vyriausybės žmonė
mis. Mes esame vieninga Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė 
ir džiaugiamės kiekvieno 
krašto pasiekimais... Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė ir jos Seimas remia 
nepriklausomą Lietuvos vals
tybę ir jos demokratiškai iš
rinktas vadovybes. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pag
rindinis tikslas ir darbų atra
ma yra nepriklausomos Lietu
vos valstybė ir už jos ribų gy
venančių tautiečių lietuvybė". 
Vėliau posėdžiuose taip pat 
dalyvavo PLB valdybos vyk
domasis vicepirmininkas Algis 
Rugienius. 

Kovo antrą dieną darbotvar
kėje buvo numatyta svarstyti 
kultūrinio bendradarbiavimo 
klausimai. Tema plati, reikalų 
daug, taigi popietiniame po
sėdyje buvo pradėti įvairūs 
pranešimai, po kurių buvo ko
misijos atstovų klausimai ir 
įvairūs siūlymai bei prašymai. 
Kultūros reikalų posėdyje da
lyvavo ministras Saulius Šal
tenis, Juozas Širvinskas, vice
ministras, vyriausybės pata
rėjas kultūros klausimais Vik
toras Gerulaitis, Lietuvos val
stybinio radijo ir televizijos 
generalinis direktorius Arvy
das Ilginis, Lietuvos archyvų 
departamento direktorius Vi
das Grigoraitis, Pirmosios lie
tuviškos knygos sukakties mi-
'nėjimo valstybinės komisijos 
sekretorius dr. Domas Kaunas 
ir Martyno Mažvydo bibliote
kos lituanistikos skyriaus ve
dėja Silvija Vėlavičienė. 

1996 metais komisija tarp 
JAV LB ir Lietuvos valstybės 
savo pirmuoju bendru projek
tu pasirinko Pirmosios lietu
viškos knygos 450 metų su
kakties minėjimą. Šiam įvy
kiui organizuoti JAV LB Kul
tūros tarybos ribose buvo su
darytas specialus komitetas, 
kuriam pirmininkavo Nijolė 
Martinaitytė-Nelson, kiti na
riai: Dalia S. Anysienė, dr. 

Jurgis Anysas, Ramūnas Bun-
tinas. vyskupas ilansas Dum-
pys, dr. Algimantas Kelertas, 
Laima Petrauskaitė-Vander-
Stoep, Dalia Šlenienė, dr. Gie
drius Subačius, Vilius Trum-
pjonas, dr. Peter Paul Zansi-
tis. Lietuvoje nenuilstamai 
dirbo dr. Domas Kaunas ir Sil
vija Vėlavičienė. Valstybinėje 
komisijoje Lietuvoje JAV LB 
atstovavo Rūta Kulikauskienė 
ir Edmundas Kulikauskas. 
1997 metais visi numatyti pro
jektai buvo įvykdyti, posėdis 
buvo gera proga juos įvertinti. 

Pirmasis pranešimą padarė 
ir savo įspūdžiais pasidalino 
dr. Domas Kaunas. „Dveji me
tai sukako, kai mes pirmą 
sykį 1996 metų pavasarį, kovo 
mėnesį, susirinkome Kultū
ros ministerijos kolegijos salė
je ir pradėjome svarstyti, ką 
galėtume atlikti pagal šitą in
tegruotą programą. Tada ir 
gimė pirmosios mintys ir pir
mieji pasiūlymai bendromis 
jėgomis surengti arba užpil
dyti spragą, ką Pirmosios lie
tuviškos knygos minėjimo val
stybinė komisija buvo pražiū
rėjusi, — tai mūsų išeiviją". 
Prof. Kaunas aiškino, kad per 
tuos porą metų tekę įgusti de
rinant nuomones, reikėjo 
įveikti ir laiko nuotolius, pla
nuoti įvairius darbus ir „pa
galiau čia, pas mus Lietuvoje, 
geriau suvokti išeivijos gali
mybes, pajėgumą, intelektua
linį pajėgumą, ekonominį ir 
kitokį, galimybes tokioje mil
žiniškoje šalyje, kaip Ameri
ka, ir, žinoma, išbandyti to 
partnerio patikimumą. Sa
kyčiau, kad viltys labai pasi
teisino. Norėčiau pasakyti, 
kad panašūs projektai mums 
yra tikrai įkandami, ir mes 
juos galėtume atlikti dar ge
riau, dar plačiau, žinoma, jei
gu pasirinktume kitą temą". 
Valstybinė komisija rengi
niams išeivijoje nebuvo nu
mačiusi lėšų, todėl tas lėšas 
reikėjo atskirai sutelkti ir iš
naudoti tai, kas jau buvo at
likta, pavyzdžiui, ekslibrisų 
paroda, suorganizuota Lietu
vos dailininkų ekslibrisininkų 
klubo, Vilniaus miesto savi
valdybės, Dailės akademijos. 
Parodos buvo net keli komp
lektai, todėl nesunkiai buvo 
parengta kilnojama paroda ir 
išsiųsta į Ameriką. „Buvo įdo
mu paskaityti atsiliepimus, 
kokius apmąstymus kelia lie
tuviški ženklai ir ne tik lietu
viški, bet ir pasaulio dailinin
kų sukurti ženklai Lietuvos 
knygos, Lietuvos tema. Noriu 
pasakyti, kad Amerikos recen
zentai, kritikai gana atlaidūs, 
labai geranoriški". Panašios 
parodos galėtų būti nesunkiai 
parengiamos ir ateityje. Pa
dėjo ir tai, kad buvo išleisti 
Lietuvoje rengtų parodų kata
logai. Valstybinė komisija tu

rėjo tik surasti lėšų papildomo 
tiražo išspausdinimui iš iš
siųsti į JAV. 

Kita paroda, kuri buvo nu
vežta į JAV, tai Knygos istori
jos paroda. Silvija Vėlavičienė 
labai sėkmingai atrinko, ką 
reikėtų parodyti, kad būtų 
sureikšminta 450 metų sukak
tis. Parodą gražiai apipavida
lino dailininkė Sigutė Valiu
vienė. Ji buvo suorganizuota 
taip, kad ją buvo lengva per
vežti iš vieno lietuviško telki
nio į kitą. Mažvydianos paro
da pasilieka JAV ir ja galės 
naudotis lituanistinės mokyk
los. 

Į JAV pranešėjais apie pir
mąją lietuvišką knygą vyko 
Silvija Vėlavičienė, dr. Daino
ra Pociūtė-Abukevičienė, dės
tanti senąją lietuvių literatūrą 
Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
universitetuose, ir dr. Domas 
Kaunas. „Mudu su S. Vėla
vičienė, kaip misionieriai, ar 
kaip čia sakyčiau, knygos mi
sionieriai, keliavome nuo At
lanto vandenyno pakrantės iki 
Ramiojo vandenyno pakrantės 
per visas didesnes lietuvių ko
lonijas, bet ten, kur buvo nu
matyta. Amerikos Lietuvių 
Bendruomenėje sudarytas ko
mitetas, vadovaujamas N. 
Martinaitytės labai darbštus, 
veiklus, palaikė ryšius su viso
mis svarbiausiomis kolonijo
mis", kalbėjo dr. D. Kaunas. 

Susidomėjimas parodomis ir 
paskaitomis buvo gyvas ir 
„vystydavosi į daugelį kitų as
pektų". Žmonės klausė daug 
klausimų ir diskutavo tolimes
nio bendradarbiavimo galimy
bes, ypač daug kalbama apie 
kultūrinio paveldo likimą JAV 
ir Kanadoje. Negalima sakyti, 
kad paveldą reikia susigrą
žinti, nes tas kultūros pavel
das yra sukurtas Amerikos ir 
Kanados lietuvių, tačiau Lie
tuvai jis taip pat yra svarbus. 
„Tai mūsų kul'ūros, mokslo, 
švietimo, mūsų intelektuali
nės minties didelė dalis, kurią 
mes eksploatuodami įvairiau
siais būdais praturtiname pa
tys save ir gerokai praple
čiame savo lietuviškojo pasau
lio ribą". 

Keliaujant kai kuriuose tel
kiniuose buvo aplankytos litu
anistinės mokyklos. Dr. D. 
Kaunui susidarė įspūdis, kad 
lituanistinių mokyklų moki
niai domisi ir jei šis susi
domėjimas būtų susietas su jų 
amerikietiškų gyvenimu, tai 
gal būtų galima pasiekti dau
giau rezultatų. 

Pirmosios lietuviškos kny
gos sukakties proga buvo per
spausdinta pirmoji lietuviška 
knyga išleista Amerikoje (tira
žas 2,000), kurios vienintelis 
egzempliorius buvo išlikęs 
Lietuvoje. Knygos perspausdi
nimo išlaidos padengtos JAV 
LB pastangomis, todėl į Lietu
vos bibliotekas jos pateko ne

mokamai. „Ta knyga prabyla 
įvairiais balsais. Aš, kaip Uni
versiteto atstovas, galiu p kliu
dyti — mes savo studentams 
pagaliau galime duoti darbus, 
analizuoti, rašyti, gvildenti. O 
tą vienintelį egzempliorių rei
kia laikyti uždarius geleži
nėje spintoje..." Baigdamas sa
vo pranešimą dr. Kaunas siūlė 
bendromis jėgomis perspaus
dinti pirmąjį Amerikos lietu
vių kalendorių, kuris vadinasi 
„Kalendorius dėl vygandos lie
tuvininkų Amerike ant metų 
1887". 

Kitas pranešimas buvo Silvi
jos Vėlavičienės, kuri sakėsi 
nežinanti kito renginio, kuris 
tokiu aukštu lygiu buvo visur 
rengiamas, nes įvairiuose mi
nėjimuose lankėsi konsulai, 
ambasadoriai. „New Yorke sa
lė buvo pilna, nors mums buvo 
pasakyta, kad New Yorko ben
druomenė nėra jau tokia stip
ri. Iš karto užsimezgė gyvas 
kontaktas su dalyviais, buvo 
matyti, kad žmonės, kurie ėjo 
į šitą renginį, žinojo, kur ėjo, 
nebuvo jokių atsitiktinių klau
sytojų ir žiūrovų. Juos pašau
kė M. Mažvydas. Toliau ben
draujant su lituanistinių mo
kyklų mokiniais, pats di
džiausias įspūdis gal buvo Los 
Angeles, kur didžiulėje salėje 
susirinko ir tėvai, ir mokyto
jai, ir mokiniai. Tėvų ir moky
tojų padėkos žodžiai mums už 
tai, kad mes jų vaikams pa
sakėme gražius žodžius apie 
gimtąją kalbą, apie jos reikš
mę ir prasmę, mums buvo di
džiausia padėka, kokios tik 
galėjome laukti". Daugelyje 
vietų, šalia paskaitų ir paro
dos, buvo suruošta ir kitų įdo
mių dalykų, pavyzdžiui, Det
roite buvo surengta šioje vie
tovėje gyvenusių rašytojų ir 
žurnalistų knygų paroda. 
Žmonių dėmesys buvo atkreip
tas į tai, ką jie turi savo na
muose, savoje apylinkėje ir kad 
visa tai reikia išsaugoti. Gilų 
įspūdį paliko minėjimas 
Grand Rapids, Michigane. 
„Tai mažas miestelis, kuriame 
labai nedaug lietuvių, ir tai 
yra dar pirmosios išeivijos 
bangos atžalos. Ten niekas 
neatvažiuoja ir suinteresuotu
mas tų žmonių, kuriuos mes 
ten sutikome, parodė, kad, nu
matant renginius, reikia plėsti 
geografiją, kadangi toje gilioje 
provincijoje esantys lietuviai 
taip pat labai nori tokio žodžio 
ir tokio renginio. Lygiai toks 
pat įspūdis buvo renginyje 
Putname, kurį jau patys su 
Domu organizavom ir kuria
me dalyvavo Putnamo vienuo
lyno seselės ir absoliučiai visi 
lietuviai iš apylinkių, kiek ten 
jų yra. Kol yra žmonių tose 
vietose, kurie nori klausytis 
tokių žodžių, tol, manyčiau, 
reikia jiems padėti". 

(Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokieni 

Diena be problemų 
Amerikoje, ar bet kuriame 

kitame krašte, blogų žinių 
netrūksta: jos dauginasi kaip 
užkrečiamos ligos bakterijos 
apsilpusiame kūne, maitina
mos nuolatiniais žiniasklaidos 
bandymais į savo pusę pa
traukti kuo daugiau skaity
tojų, žiūrovų ir, žinoma, dole
rių. Išsilaikyti beplūduriuo-
jant tame populiarumo pa
viršiuje griebiamasi visų įma
nomų plaustų —joks žinių tu
rinys pasidaro nepriimtinas. 
Vyrauja įsitikinimas, kad 
publika kaip tik mėgsta „rie
bias" sensacijas ir necenzū
ruotą įvykių eigą. 

Bet štai įvyko netikėtumas: 
išaušo diena, kai viskas apsi
vertė tarytum aukštyn kojo
mis — kaip kadaise išsireiškė 
mūsų didysis humoristas An
tanas Gustaitis: „Tobulai, vis
kas ėjo atbulai..." 

Iš Baltųjų rūmų spaudos 
konferencijos kambario TV, 
radijo bei spaudos žurnalistai 
turėjo liūdnai skirstytis, ne-
išgirdę nei vienos įdomios 
žinios apie naujus kaltinimus 
prezidentui Bill Clinton: ad
vokatams nepavyko prieš pri
siekusiųjų teismą pastatyti 
dar negirdėto liudininko ar 
kaltintojo. Paulą ir Monica 
paėmė vieną dieną atostogų ir 
nuėjo fotografuotis po Va
šingtone žydinčiomis japoniš
komis vyšniomis, o preziden
tas tebevieši Afrikoje (paskuti
niai vaizdai iš viešnagės — 
respublikonus primenantys 
drambliai viename Bosvanos 
draustinyje). 

JAV Senatas nutarė balsavi
mus dėl naujų NATO narių 
priėmimo atidėti po Velykų, o 
tuo tarpu pasinaudoti ar
tėjančių švenčių proga ir lan
kyti margučių marginimo 
kursus, suruoštus Uršulės As-
trienės. Jeigu gerai pavyks 
numarginti lietuviškus mar
gučius, gal palankiau žiūrės 
ir į Lietuvos kandidatūrą 
NATO narystei... 

Galbūt ilgainiui Lietuva, 
užuot pretendavusi į NATO, 
pasitenkins išsiuntusi savo pi
liečius į Vašingtoną: pasku
tinėmis žiniomis, Lietuvos 
ambasados tarnautojų skai
čius dar paaugo — dabar jų 
beveik daugiau kaip prezi
dentūroje Vilniuje, o šiuo 
metu besilankantys Seimo na
riai laikosi jau nusistovėjusių 
tradicijų: juo daugiau, tuo ge
riau (trauk galai išlaidas). 

Šią lemtingą pavasario die
ną visų Amerikos valdiškų ir 
privačių mokyklų mokiniai 
savo kuprinėse į mokyklas at
sinešė vien knygas ir tvarkin
gai paruoštus namų darbus. 
Tai sukėlė nemažai rūpesčio 

prie durų stovintiems sargy
biniams, mokyklų vadovy
bėms, mokytojams ir psicholo
gams: ne prieš gerą toks pasi
keitimas... Visą dieną niekas 
nebuvo nušautas, neįvyko 
kruvinų muštynių, mokoma
jam personalui parodyta dera
ma pagarba (dėl to ne vienas 
buvo greitąja išvežtas į ligoni
nę ir tebėra gydytojų prie
žiūroje). 

Kai kuriose didžiųjų miestų 
apylinkėse siaučiančios gau
jos, pasidėję šaunamuosius 
ginklus, griebėsi dažų, šepe
čių ir muilo, pačios pasi
siūliusios nuvalyti savo sim
boliais ištepliotas pastatų sie
nas, o automobilių vairuotojai 
— tikėkite, ar ne — manda
giai sustojo, praleisdami pės
čiuosius gatvių sankryžose (ir 
dar per žalią šviesą). 

Lietuviškame pasaulyje dė
josi dar didesni dyvai. Anks
čiau atvykusieji į šį kraštą 
išskėstomis rankomis sutiko 
naujuosius ateivius, siūlyda
mi jiems visokeriopą paramą 
ir nuoširdžius patarimus, o 
pastarieji gausiai stojo į esa
mas lietuviškas organizacijas, 
siūlėsi net į valdybas, ir ma
siniai užsiprenumeravo lietu
vių laikraščius, gulte apgulė 
lietuviškų knygų prekysta
lius, tiesiog susiraudami dėl 
vienos ar kitos knygos. 

Tėvynėje visos politinės par
tijos, jų frakcijos ir frakcijėlės 
nutarė sudaryti koaliciją, pa
naikinti biurokratizmą ir 
griebtis svarbiausių darbų, 
būtinų gyventojų gerovei. 
Pensininkams patrigubintos 
pensijos. Partizanams buvu
sieji LDDP biurokratai už
leido savo prabangius butus, 
savanoriškai persikėlę į var
gingiausias lūšnas... Tiesiog 
perdien nebeliko nei vieno 
neįvaikinto našlaičio, bena
miai vaikai iš gatvių surinkti 
į naujai restauruotus buvusių 
didikų rūmus, elgetos Vil
niaus ir kitų miestų gatvėse 
jau neprašo išmaldos, bet dali
na praeiviams gėles. 

Buvęs prezidentas viešai 
atsiprašė savo tautos už sovie
tiniais laikais komunistų pa
darytas skriaudas, o naujasis 
prezidentas su premjeru su
darė tokį sėkmingą ministrų 
kabinetą, kad kelios užsienio 
valstybės jau atsiuntė prašy
mus pasinaudoti ta pačia for
mule. Gyventojai vyriausybės 
viršūnių pastangomis labai 
patenkinti ir pasiryžę prezi
dentūrą apsodinti rožėmis, 
kai tik orai atšils. 

Vienintelė problema: rytoj 
keičiasi data, deja, balandžio 
pirmoji užsibaigė... 

LAIŠKAI IŠ NAGANO 
Amerikos Olimpinio komiteto trenerių paruošimo skyriaus 

vicedirektorius ir olimpiniams treneriams skirto „Olympic 
Coach" žurnalo vyriausias redaktorius Audrius Barzdukas 
keturias savaites, JAV delegacijos sudėty praleido Nagano, Ja
ponijoje, žiemos olimpinėse žaidynėse. Iš ten beveik kasdien 
elektroniniu paštu rašė savo aštuonių mėnesių dukrelei. Ma
mytė, tai žmona Rose. Ištraukos: 

• sausio 31 
Tėtė sako Tau „labas" iš Japonijos. Iki šiol pirmoji 

pamoka čia tai, kad Japonijoj viskam reikia daugau 
laiko, nei iš pradžių atrodo. Pavyzdžiui (bendradarbis) 
Sean ir aš išėjom nusipirkti prailginamosios vielos 
elektrai prisijungti. Elektrinių prietaisų parduotuvėje 
tokios vielos nepardavinėjo ir niekas toj parduotuvėj 
negalėjo suprasti, ko mes ieškojome. Tada nuėjome į 
universalinę krautuvę. Ten tokių vielų buvo, bet va
landą užtrukom, kol pardavėjams išaiškinom, ko 
mums reikia. Reikalus apsunkina ypač tai, kad, kai su 
japonais kalbiesi, nors jie visiškai nesupranta, ką 
jiems sakai, vis tiek visą laiką linksi galvom ir šyp
sosi. 

Vakar vakarienę valgėm restorane, kuris vadinos 
„Itališkas pomidoras". Japonijoj „itališko" maisto val
gyti nereikėtų. 

Valytojos ką tik atėjo sutvarkyti mūsų kambario. 
Jos šešios, viena per kitą, kaip kokios „Bugs Buny" 
pieštinio filmo vijurkės, sūkuriu subėga į kambarį ir 
per penkias minutes visą butą išvalo. Visos apsirengę 

vienodom uniformom ir visą laiką, kol dirba, kikena. 
Olimpinis sportininkų miestelis pildosi. Dalyvau

jančios valstybės atvyksta būriais. Japonai darbuoto
jai susirenka miestelio pagrindinėj aikštėj ir kiekvieną 
atvykstančią valstybę pasveikina daina. Tikrai gražu. 

Toks įspūdis, kad visi japonai nešiojasi bevielius 
telefonus. Telefonai yra tikrai mažučiai ir, užuot 
skambėję, pagroja melodiją. Gražu, bet neįprasta. 

Jau Tavęs ir mamytės pasiilgau, kai tik išmoksiu 
naudotis telefonais, paskamb. įsiu. 

• vasario 1 
Vakar buvo gera diena. Atsikėliau anksti ir išėjau 

bėgti. Nagano išsidėstęs vidury kalnų slėnio, panašiai 
kaip Alamosa yra San Louis slėnyje, tik čia kalnų tar
peklis daug mažesnis. Užbėgau kalno pakraščiu aukš
čiau, iš kur miesto vaizdas labai gražus. 

Japonai labai gerai išnaudoja gyvenamą erdvę. 
Namai čia mažučiai, bet puikiai prižiūrėti. Prie kiek
vieno namelio yra nuostabus darželis, pilnas gražiai, 
skoningai išdėstytų akmenų, apkarpytų krūmų ir me
delių, o tarp jų išraitytų takelių. Namo grįšiu, įkvėp
tas čiupti tvarkyti mūsų namų kiemą, kas pradžiu
gins mamą. 

Kol kas gyvenam olimpiniam miestely, nes dar visi 
sportininkai ir treneriai nesusirinko, bet mums gali 
tekti kraustytis į japonų verslininkams skirtą „Šeno-
noi" viešbutį, kurį vakar apžiūrėjom. Kad tokiam vieš
buty ištvertų, japonų verslininkai matomai turi būti 
labai užsigrūdinę. Viešbučio kambariai mažutėliai, tik 
lova ir televizijos aparatas, kuris veikia, kai įmeti mo

netą. Koridoriuj yra bendras patogumų kambarys. 
Kalbant apie „patogumus", Japonijoj reikia turėti 

tikrai stiprius ir lanksčius kojų šlaunų raumenis. Pa
kaks, jei pasakysiu, kad tupėjimo įgūdžiai Japonijoj 
panaudojami iki jų galimybių ribos. Laikraščio vonios 
kambary čia nepaskaitysi. 

Vakar telefonu kalbėjausi su (pusbroliu) Danium, 
kuris Japonijoj gyvena jau penkeri metai. Susitiksim 
savaitės pabaigoj. Jis gavo naują darbą ir nelabai nori 
tuoj prašytis atostogų. Dabar jis dirba, atlikdamas 
vestuvių apeigas angliškai. Atrodo, kad Japonijoj ang
lų kalba apsivesti pasidarė didelio prestižo ženklas, 
tad Danius vestuvinei porai pasako kelis žodžius ang
liškai ir už tai gauna nemažai pinigų. Gal, grį*CS į 
Ameriką, jis galės dirbti Las Vegas, imituodamas El
vis Presley. 

Vakar vakare valgėm restorane, kur maistą ant 
stalo vidury esančios krosnelės reikia pačiam pasiga
minti. Valgis buvo tikrai pirmos rūšies. 

Nusipirksiu nebrangų foto aparatą, kad galėčiau 
jums parvežti nuotraukų. Pasakyk mamytei, kad ją la
bai myliu. 

• vasario 2 
Vakar diena nebuvo ypatinga. Vėl anksti rytą išė

jau bėgti, šį kartą per miestą. Japonijoj oras gan už
terštas, daug žmonių vaikščioja veidus kvėpavimo 
maskėm užsidengę. Reikės nutarti, kas blogiau: nes
portuoti, ar kvėpuoti užterštą orą. Lig šiol esu nutaręs 
ir sportuoti, ir kvėpuoti. 

Nuėjau pamatyti greitojo čiuožimo. Puikus spor

tas. Stadione jo žiūrėti daug įdomiau, nei per televi
ziją. Čiuožimo technika nepaprastai graži ir greitis 
nuostabus. Čiuožikai skrieja stačiai neįtikimai grei
tai, pralekia „ušššš", lyg kokie sprausminiai lėktuvai. 

M-banga pavadintas greitojo čiuožimo stadionas 
yra tikras architektūros šedevras. Kaip ir visi kiti Na
gano olimpiniai įrengimai, modernus, neperkrautas ir 
puikiai pastatytas. M-bangos pastatas oro uosto anga
ro dydžio. Jame telpa 400 metrų čiuožimo tako ovalas, 
tačiau pastatas labai jaukus, žiūrovai visur sėdi arti 
sportininkų. Kai žiūrėsite čiuožimo per televiziją įsi
vaizduokite, kad tos varžybos vyksta tarsi mažam ja
poniškam name. 

Japonijoj miestų išdėstymui atrodo nėra jokių var
žymų: įstaiginis pastatas gali būti statomas šalia kapų 
ar golfo aikštės. Taip pat prie kelių nedaug ženklų. 
Net ir vietiniai nuolat turi klaustis kelio ir neranda 
namų numerių. Kai važiavom valgyti, Šigel nuolat tu
rėjo teirautis, kaip atrasti norimą restoraną. 

Mano viršininkas Tomas atvyko vakar. Jam japo
niškas maistas visiškai nepatinka ir jis labai negabiai 
valgo su pagaliukais. 

• vasario 3 
Esame vis daugiau užimti. Šiandien tačiau nuėjau 

į Zenkoji šventyklą, kurią tikrai matysite televizijoj. 
Tai šimtmečių senumo budistų šventykla, trijų ar ke
turių aukštų, ištisai medinis pastatas, pagražintas 
nuostabiais, paauksuotais ornamentais ir sudėtingais 
medžio drožiniais. Jis stovi vidury aptverto, Zen tiky
bai skirto, sklypo, kur žmonės susirenka melstis.'B.d.) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
GARY, I N 

IŠRAIŠKIOS GALYBĖS 
ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJA 
Garsus Gary, Indiana, mies

tas, pagarsėjęs JAV nuo 1906 
metų. kai čia pradėjo veikti 
didieji plieno, cemento fabri
kai, turi ir garsią Šv. Kazimie
ro parapiją, kuri išgyvenusi 
aštuoniasdešimtmetį baigia 
rašyti savo išskirtinai gyvas
tingos veiklos istorijos lapus. 

Tas nuostabus parapijos gy
vastingumas — tai tikėjimo 
dovana lietuvybės ir dvasinių 
vertybių išraiška, prisirišimas 
prie parapijos, gilus ryšys su 
parapijos vadovais. Kai kada 
nors griaus bažnyčios sienas, 
verkiančias plytas išsinešios 
parapijiečiai, kaip gyvą genčių 
atmintį. 

Šiais metais Šv. Kazimiero 
parapija švenčia sukaktį, kai 
1918 metais buvo pastatyta 
laikina bažnyčia ir klebonija, 
kai 1928 metais, pertvarkius 
senąją bažnyčią, įsteigta 
pradžios mokykla, kuriai va
dovavo Šv. Kazimiero seserys 
vienuolės. Jos vadovauja (su 
maža pertrauka) iki šios die
nos ir lituanistinei mokyklai. 

- •••••'31 

Gary, Indianoje. Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijai daug nusipel
niusi kazimierietė seselė Janina 
Galubickytė. 

Nuotr. Vyt. Kasniūno 

Šios kazimieriečių seselių 
tėkmės tęsėja — viena šios 
parapijos gyvastingumo ugdy
toja — seselė vienuolė Janina 
Galubickytė. Atvykdama į pa
rapiją tik savaitgaliais, čia ji 
labai plačiai reiškiasi kaip ti
kybos mokytoja vaikams, su
augusiems, trumpalaikių re
kolekcijų pravedėja. įvairios 
veiklos organizatorė, auksa-
burnė kalbėtoja. Ir kai 1997 
metais parapija minėjo naujos 
bažnyčios septyniasdešimtme
tį, jos įžanginė kaiba, gražūs 
žodžiai, jautrios mintys, taip 
sujaudino sausakimšę salę — 
jaunus ir senus, įsiaudrinu
siai ašarojančius, solo ir lyg 
choru garsiai pasisakančius, 
jog jie čia buvo krikštyti, čia 

kūrė šeimas, čia susipažino, 
čia susidraugavo. Vieni atvėrė 
duris ateidami, kitiems pra
vėrė jau išeinantiems. 

Akivaizdus parapijos gyvas
tingumas ne tik bažnyčioje, 
kai Kaldėdų naktį šv. Mišiose 
žmonių kimšte prikimšta, o 
chorą „pavaduoja" jaunųjų 
šeimų mažieji kūdikėliai „dai
nininkai". Kai vyskupija tikri
no žmonių skaičių, tada 
suvažiavo, suskrido daugybė, 
kaip ir didžioji Nemickų šei
ma su vaikaičiais ir provai
kaičiais. O kur gausybė šven
čių, minėjimų, gegužinių. Kad 
ir taip: Pranė šlutienė pa
skambina, kad atveža -Ar
monikos" ansamblį, ir žiūrėk, 
žmonių pilna salė: jaunų ir 
senų. daug šeimų su vaikais. 
„Armonikos" vedėjas taip su
sijaudino, kad per trumpą 
laiką suskubo susirinkti tiek 
daug žmonių, ėmė ir paskyrė 
savo naują sukurtą dainą 
„Dzūkijos himną", niekur ir 
niekados nedainuotą, pirmą 
kartą atliekamą, Dzūkijos 
sūnui prelatui dr. Ignacui Ur
bonui. Audringais plojimais, 
atsistodami visi pagerbė para
pijos kleboną. Jis ir yra tos 
skirtingai gyvastingos parapi
jos dvasios vadovas, baigiąs 
rašyti parapijos istoriją, ku
rioje išbuvo 45 metus. 

Kovo 29 d. 1 vai. p.p., Sher-
wood Country klube parapi
jiečiai rengia prelatui dr. Ig
nacui Urbonui „Retirement 
Banąuet", kurio pavadinimą 
nė nemanome versti į lietuvių 
kalbą, nes iš toli suvažiuos, 
suskris visa šiaurės Indianos 
Lietuva, suplauks prelatą pa
gerbti, padėkoti ir artimuose 
ryšiuose pabendrauti, šilta, 
jautria dzūkiška dvasia pagy
venti. 

Vyt. Kasniūnas 
ELIZABETH, N J 

VASARIO 16-ji 

Didžioji mūsų tautos šventė, 
Vasario 16, Elizabeth šiemet 
buvo minima vasario 22. Mi
nėjimą rengė L.B. Elizabeth ir 
Newarko apylinkės. Minėji
mas prasidėjo Mišiomis Šv. 
Petro ir Pauliaus lietuvių baž
nyčioje. Klebonas Alfredas Že-
meikis savo pamoksle pa
stebėjo, kad įvyko stebuklas. 
kai Lietuva po pusės šimto 
vergijos metų vel atgavo lais
vę. Visa tai įvyko tik didelės 
vienybės ir didelio tautos 
ryžto dėka. Pamaldų metu so
listė Angelė Kiaušaitė giedojo 
Liūdo Stuko giesmę „Mano 
malda", o Julius Veblaitis 
smuikavo itališką Guido su
kurtą giesmę Marijos garbei. 

Po pamaldų dalyviai per
sikėlė į parapijos salę. Buvo 
sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai. Maldą sukalbėjo Julija 
Jesaitienė. Įvadiniame žodyje 
apylinkės pirmininkas Julius 
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CLASSIFIED GUIDE 

Prel. Ignas Urbonas aukoja t 
45 metus. 

Mišias Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje Gary, IN Šioje parapijoje jis klebonavo 
Nuotr. Vyt. Kasniūno 

Veblaitis pastebėjo, kad jei 
1918 metais nebūtų buvę Va
sario 16 Akto, tai Lietuva tik
riausiai būtų taip ir likusi 
nuskurdinta, ir užplūdusių 
rusų atėjūnų suslavinta kolo
nija. Panašiai atsitiko Gudijai, 
kur valstybinė krašto kalba 
tapo rusų kalba. 

Pagrindiniam žodžiui pak
viestas buvęs niujorkietis inž. 
Vytautas Alksninis. Kadangi 
dalyvių tarpe buvo ir silpniau 
lietuviškai suprantančių, apie 
10 min. kalbėjo angliškai. 

Jaunesni žmonės sakosi, kad į 
panašius minėjimus jie neina 
todėl, kad sunkiai supranta 
apie ką ten kalbama. Jei no
rim, kad jie labiau domėtųsi 
Lietuva, dvikalbiškumas yra 
reali išeitis, ypač kai dalyvau
ja ir valdžios atstovai. 

Vytautas Alksninis dažnai 
lankosi Lietuvoje ir yra neblo
gai susipažinęs su krašto da
barties padėtimi. Pradžioje jis 

paminėjo kai kurias neigia
mas krašto ydas. Mes dažnai 
girdim skundų, kad teisė
tvarka ir teisėsauga Lietuvoje 
dar stipriai šlubuoja, kad 
vyksta korupcija, būna sprog
dinimai, vagystės ir t.t. Būti
na sutvirtinti žmonių pasi
tikėjimą savo valdžia. Teisė
saugos sistemą būtina atnau
jinti, kad nusikaltimą įvykdęs 
asmuo žinotų, jog jis už tai ne
galės išvengti bausmės. Bran
duolinių jėgainių inžinierius 
Vytautas Alksninis, daug me
tų Amerikoje dirbo jų staty
bose. Jo nuomone Ignalinos 
elektrinė jau pasenusi, jos 
būkle nesaugi, Lietuva privalo 
surasti būdų išvengti šiurpios 
tragedijos, kad neatsitiktų 
taip. kaip įvyko Černobilyje. 

Lankydamas Lietuvą jis 
kasmet mato gerėjančią kraš
to būklę: parduotuvės pilnos 
įvairių prekių, pardavėjai šyp
sosi ir mandagiai patarnauja. 
Studentų skaičius aukštosiose 
mokyklose auga. Tai yra geras 
ženklas. Prezidentas Valdas 
Adamkus yra pasakęs, kad 
valdžios bendra pareiga — su
tvirtinti žmonių pasitikėjimą 
savo valstybe. Kalbėtojas įsiti-

Gary, Indianoje, Vasario 16-tają švenčiant keliamos vėliavos. Iš k 
K. Baltrušaitis. F. Petrikas ir L. Valeikaitė. 

pre! Ig Urbonas, B Vilutienė. G. Pečiulis, 

kinęs, kad naujasis Lietuvos 
prezidentas panaudos savo 
amerikietišką patirtį, sieks ir 
suras būdų krašto ekonomikai 
pagerinti. Svarbu kad žmonės 
Lietuvoje atsikratytų minties, 
jog vien valdžia turinti pa
sirūpinti jų kasdieninės bui
ties gerove. Dalyviai su dėme
siu išklausė įdomią V. Alksni
nio kalbą. 

Gubernatorės Christie Whit-
man sveikinimą N. J. lietu
viams perskaitė Rasa Juš
kienė. Meninę dalį atliko Cur-
tis muzikos instituto absol
ventė Angelė Kiaušaitė. Pra
džiai ji padainavo Juozo Tallat 
Kelpšos „Ne margi sakalėliai", 
ir Kiškio „Muzikantai atjoja". 
Jai išėjus atsikvėpti, į sceną 
įžengęs poetas Romas Kisie
lius paskaitė pluoštą savo vė
liausios poezijos iš spaudai 
ruošiamos knygos „Saulė
lydžio ugnys".' Jo poezijoje 
ryškėja intymus lyrinis jaus
mas bei santykiai su prarasta 
tėvyne. Savo aiškia suvalkie
tiška tarme jis paskaitė ir ke
letą šmaikščių sarkastiškų 
posmų. Klausytojai jam pa
dėkojo gausiais plojimais. 

Antroje dalyje solistė padai
navo Franz Leharo valsą iš 
„Linksmosios našlės". Pirmą 
kartą šioje salėje išgirdome 
dvi lietuvių parapijos vargo-
ninko Eric Houghton'o dainas: 
„The Desert" ir „Till my Man 
Gets Home", iš jo dainų ciklo 
.Pioneer Songs". Tai dainos, 
susijusios su 18-19 šimtmečio 
„Laukinių vakarų" žmonių 
buitimi: laimės ir aukos ieško
tojais. Jos skambėjo labai įti
kinančiai. Pabajgai daininin
kė padainavo "Barkarolę iš 
Hoffmano pasakų, jai smuiku 
pritarė Julius Veblaitis, o prie 
fortepijono savo dalį visoms 
dainoms profesionaliai atliko 
Erik Houghton. 

Pertraukos metu buvo gali
ma įsigyti poeto Kisieliaus 
knygą. Beje, jis Bendruomenei 
pardavimui dovanojo įvairių 
suvenyrų, kelis lietuviškų pi
nigų rinkinius. Lėšos atiteko 
Bendruomenei. Programos ei
gą stebėjo ir garsinius įrašus 
darė „Laisvės žiburio" New 
Yorke radijo laidos vedėjas 
Romas Kezys. Dalyviai pasi
rašė sveikinimą prezidentui 
Valdui Adamkui. 

Aukų buvo gauta 3,375 dol. 
Jas suaukojo minėjime 50 da
lyvavusių šeimų. Aukotojų pa
geidavimui jos pasiskirstė: 
2,160 dol. Bendruomenei, 685 
dol. A.P.P.L.E. draugijai mo
kytojų darbams Lietuvoje, 100 
dol. Tautos fondui, 50 dol. AL-
Tui ir 30 dol. PLB. Kai kurie, 
negalėję dalyvauti, savo aukas 
atsiuntė paštu. Garbė Elizabe-
tho ir Newarko bei kitiems lie
tuviams už dosnumą! 

Po programos visi buvo pa
kviesti užkandžiams, vaišėms 
ir pabendravimui. Vaišes pa
ruošė dr. Dalia Bitėnienė, Bi
rutė Kudirkienė ir Audrė Ruz
gienė. Rimantas Bitėnas buvo 
vienas pagrindinių šio minėji
mo organizatorių. 

Julius Veblaitis 

DAYTONA BEACH, FL 

KOVO U-TOS 
MINĖJIMAS 

Ši negausi, bet judri Flori
dos pajūrio lietuvių salelė ne
apleidžia lietuviškų tradicijų 
ir švenčių. Tinkamai paminėję 
Vasario 16-tą paskelbtos ne
priklausomybės 80 metų su
kaktį, Daytona Beach gyven
tojai bei žiemos svečiai vėl 
buvo susirinkę į Prince of 
Peace parapijos patalpas švęs
ti ir paminėti kovo U-tą at
gautos nepriklausomybės aš-
tuntmetį. 

Minėjimas įvyko kovo 8 d., 
pradedant jį pamaldomis ir 
baigiant turininga programa 
salėje. Šv. Mišias aukojo nuo
lat lietuvių sielovadai patar
naujantis kun. Richard Gras-
so. Buvo įneštos vėliavos, „Sie
tyno" choras pakiliai sugiedojo 
tai progai pritaikytas giesmes, 
pabaigoje, ypač jaudinančią 
Maironio „Maldą už Tėvynę". 

Programai salėje eigą davė 
Lietuvių klubo pirmininkas 
Jonas Daugėla. Įnešus vėlia
vas ir sugiedojus himnus, pa
grindiniu kalbėtoju buvo pa
kviestas svečias iš Kanados 
dr. Petras Lukoševičius, buvęs 
pirmasis tėvynėje gyvenančių 
ir užsienio lietuvių ryšininkas. 
Jo kalba neilga, bet įdomi tuo, 
kad buvo iškeltas ir 1941 me
tais Vokietijos ir Sovietų są
jungos karo pradžioje neilgai 
trukusios nepriklausomybės 
paskelbimas. 

Meninėje iškilmių dalyje, 
muz. Antano Skridulio vado
vaujamas „Sietynas" atliko še
šetą patriotinės nuotaikos dai
nų, tarpe jų Brazdžionio „Ti
kėjimo Lietuva" ir Maironio 
„Jaunimo giesmė". Pabaigoje 
visi kartu sudainavo jau tradi
cine tapusią „Žemėj Lietuvos". 
Protarpiais dailiojo žodžio me
nininkas Kazys Bradūnas pa
deklamavo Bernardo Braz
džionio ir Maironio eilėraščių. 

Įdomaus įvairumo šventės 
programai suteikė Narcizo 
Kreivėno suruošta Lietuvos 
pinigų, pašto ženklų, meniškų 
vokų ir kitokių Lietuvos suve
nyrų paroda. Daugumos nuos
tabai, buvo parodytas ir lietu
viškas 1,000 litų banknotas, 
kurį retai kas yra matęs. 

Negalima užmiršti ir Lietu
vių klubo šeimininkių paruoš
tų vaišių, kurios suteikė ir kū
nišką peną beveik 90-čiai susi
rinkusių svečių į šį gražų ir 
prasmingą atkurtos neprik
lausomybės minėjimą. 

Algirdas Šilbajoris 

BALTIMORE, MD 

LITERATŪRINĖ 
POPIETĖ 

Sekmadieni, kovo 29 d. po
pietę, Baltimorės pensininkų 
klubo valdyba Lietuvių na
muose surengė literatūrinę po
pietę, sutraukusią arti 70 Bal
timorės bei kaimyninio Va
šingtono lietuvių. Popietės ak
stinu buvo Vilniaus universi-

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
Waartngfcn, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

GREIT PARDUODA 

RE/MM 
? REALTORS 

(773)58$-5W 
(7W)4S-7KI 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapofcs * 0« Mgr Aukse 

S. Kane kaba betuviikai. 
FRANK ZAPOUS 

32081/2 West95th Street 
Tel. (708) 4244664 

(773)581-8664 

FORRENT 
5 rms, 3 bdrms, fumished, 

Majt^jetteRtvic.laundryfacai-
fes. Preferred retired persons. 
No pets. TeL 773434-8442 

Proud of America, Inc. 
Ieško vyrų pilno laiko darbui 

ištisus metus; $360 į sav. Kreiptis: 
ML 773460-1000 (9 v.r.-3 v.p.p.), 

708-424-4467 (4 v.p.p.-9 v.v.) 
arba 708-7864636. 

S JAS Y S C ONSfRUC TION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings". 

"soffits*. "decks", 'gutters*. plokšti 
ir "shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

laikom* vedusių porų arba 
pavienių asmenų, turinčių darbo 
lėkimą, varyti parduotuves Illinois, 
Michigan, Indiana ir lowa valstijose. 
Padėsime susirasti butą. Kreiptis 
Cathy, tai. 773-737-0032. 

?wvmW9&m 

L I E T U V I Ų 
O P E R A 

42-asis sezonas 

JOHANN STRAUSS 

1996 m. balandžio 26 dL, sekmadieni, 3 vai. p.p. 
Morton auditorijoje, 2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL 

BAIGIAMASIS K O N C E R T A S 
1996 m. gegužės 3 d., sekmadieni, 3 vai. p.p. 

Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 

Bilietai: Seklyčioje, 2711W. 71 St., Chicago, IL; 
šiokiadieniais 9 v.r. - 4 v.p.p.; 
šeštadieniais 10 v.r. - 2 v.p.p. 

sekmadieniais uždaryta. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, 
sekmadieni, kovo 29 d. 9 v.r. - 1 v.p.p. 

• I I > l M 

Autobusų bilietai, į abi puses $4, gaunami Seklyčioje. 
Užsakymus paštu priima: Lithuanian Opera Co., 3222 
W. 66 PI., Chicago, IL 60629. Tel. 773-925-6193. 

teto ir 1997 literatūros pre
miją Lietuvoje apdovanoto 
poeto Alfonso Nyka-Niliūno pa
gerbimas. 

Programoje savo kūrybą 
skaitė iš Filadelfijos atvykęs 
Vytautas Volertas ir Baltimo-
rėje gyvenanti Stasė Šakytė-
Surdokienė. Aktorius Juozas 
Palubinskas labai nuotaikin
gai paskaitė ir padeklamavo 
A. Nykos-Niliūno tris eilėraš
čius. Baltimorėje visada labai 
malonu išgirsti šio mūsų sce
nos meistro balsu persunktą 
mūsų rašytojų žodį. 

Šia popiete Baltimorės pen
sininkų klubas ir toliau tęsia 
savo kultūrinių popiečių tradi
ciją. Po programos vyko vaišės 
ir pabendravimas. Rengėjai 
pranešė, kad iš surinkto nario 
mokes6o nusiųsta 150 dol. 
auka Lietuvos našlaičiams. 

Lietuvos Dukterų Juno Beach, FL, 
surengtoje madų parodoje modeliuo
ja Renata Horn 

file:///isra
file:///ff5ffA


PENKIOS DIENOS... 

Atkel ta iš 3 psl. 

S. Vėlavičienei didelį įspūdį 
pada rė tai, kad po renginių 
niekas neskubėjo namo ir ne
norėjo skirstytis. Žmonės kal
bėjo apie knygas, apie lietuvių 
kalbos likimą Amerikoje, apie 
savo vaikus ir kitą. „Noriu 
pasakyt i visiems, kurie ruo
šiasi bendraut i su Amerikos 
lietuvių bendruomene, kad 
y r a gaudomas kiekvienas žo
dis ir yra klausomasi, ne tik 
ką pasakai , bet ir kaip pasa
kai . Žodžiu, netgi į mūsų gim
tosios kalbos, tart ies ir visus 
k i tus dalykus taip pat yra 
žiūrima". 

Po to pranešimą teko daryti 
šių eilučių autorei. Išskirtini 
minėjimai, kuriuos yra būtina 
paminėti , buvo suruošti ame
rikietiškai visuomenei, tai 
Newberry bibliotekoje Čika
goje, University of Pennsylva-
nia Penn Language centre ir 
k i tur . Šiose vietovėse yra la
bai retų lietuviškų knygų rin
kiniai . M. Mažvydo 450 m. ju
biliejui paminėti komitetas 
JAV planuoja išleisti Newber-
ry bibliotekos rinkinio kata
logą, kuriame yra D. Kleino 
abiejų gramatikų konvoliutas, 
į r iš tas į vieną viršelį. Vėliau 
apie ta i kalbėjo D. Kaunas: 
„Jie nebuvo dingę, jie ten 
gulėjo visada. Buvo Bonaparto 
Napoleono giminės nupirkti 
IX a. pabaigoje Londone, nu
vežti ten į privačią biblioteką 
ir saugoma. Iki šiol puikus, 
nepaliestas egzempliorius ne
sugadintas , sveikutėlis. Kokie 
kul tūr iniai dalykai! Nesitiki, 
kad Amerikoje jie yra, o ne 
k u r čia, Berlyne, Londone ar 
Paryžiuje". Penn Language 
centre taip pat yra retų lietu
viškų knygų rinkinys, kurio 
katalogą būtų svarbu išleisti. 

Iš gautos informacijos atro
do, kad JAV rengti minėjimai 
visur buvo labai sėkmingi, vi
suomenei paliko gilų įspūdį ir 
privertė susimąstyti , įvertinti 
lietuvišką knygą, spaudą ir 
padėjo suvokti lietuviško ra
šyto žodžio prasmę. Apylin
kėse minėjimų rengimo išlai
das palengvino pardavinėji
mas iš Lietuvos per virš tonos 
atsiųstų knygų, išleistų šios 
sukakties proga. 

Trumpą pranešimą apie pir
mosios lietuviškos knygos mi
nėjimą Karaliaučiuje padarė 
S. Šamborskis. Šių metų vasa
rio 19 d. Ragainėje M. Maž
vydo bažnyčia pasipuošė me
morialine lenta, o kovo mėnesį 
memorialinė lenta bus ati
dengta ir prie Karaliaučiaus 
universiteto. 

Amerikos lietuvių spauda 
prieš renginius ir po jų atliko 
didžiulį darbą, spausdindama 
daug straipsnių, kurie turi 
didelės reikšmės, o sausio 8-tą 
dieną Pirmosios lietuviškos 
knygos 450 metų sukakties 
minėjimo valstybinė komisija 
savo posėdyje nutarė už ge
riausius Lietuviškos knygos 
metų renginius apdovanoti at
minimo medaliu išeivijos lei-
tuvių dienraštį „Draugą". 

LR Seimo ir JAV LB komisi
j a lietuviškos knygos jubilie
j aus programą įvertino labai 
teigiamai ir priėmė šią rezo
liuciją: „Atsižvelgdama į itin 
sėkmingą Martyno Mažvydo 
pirmosios lietuviškosios kny
gos paminėjimą JAV, reiškia 
nuoširdžią padėką Pirmosios 
lietuviškos knygos minėjimo 
Lietuvos Respublikos valstybi
nei komisijai, sekretoriui D. 
Kaunui, JAV Lietuvių Bend
ruomenės kultūros tarybos M. 
Mažvydo 450 m. jubiliejaus 
komitetui ir komiteto pirmi
ninkei N. Martinaitytei-Nel-
son bei M. Mažvydo bibliote
kos lituanistikos skyriaus ve
dėjai S. Vėlavičienei. Komisija 
skatina panašių projektų ren
gimą ir ateityje". 

DUMBLAS ANT PARTIZANŲ 
KAPŲ 

MIRĖ DIPLOMUOTAS 
CHEMIKAS JUOZAS V. RUOKIS 

DRAUGAS, trečiadienis. 1998 m. balandžio 1 d. 

HENRIKAS KUDREIKIS 

Žurnalas „Metai", gruodis, 
1997 m. Rašytojo Ramūno 
Kasperavičiaus novelė „Visų 
gražiausia". „Metų" redakto
riams, gal, tai literatūros 
kūrinys, bet skaitytojams — 
aukšto masto Lietuvos parti
zanų šmeižimas. Tokio parti
zanų purvinimo neteko skaity
ti net bolševikų okupacijos 
metais. 

Kai partizanų gerbėjai Pil
viškiuose rengėsi statyti pa
minklą savo krašto didvyriui, 
partizanų vadui ltn. Antanui 

A. Baltūsis-Zvejas partizano 
kelią pasirinko 1945 m. Buvo 
Tauro apygardos laikraščio 
„Laisvės žvalgas" redaktoriu
mi, apygardos politinio sky
riaus viršininku. 1946 m. pa
skirtas apygardos štabo virsi-1 

ninku, o liepos 4 d., žuvus 
apygardos vadui av.mjr. Zig
mui Drungai — Mykolui Jo
nui, išrinktas Tauro apygar
dos vadu. 

A. Baltūsis — Žvejas žuvo 
1948 m. vasario 1 d. kartu su 
Juozu Balsiu-Dobilu ir Pranu 

Baltūsiui-Žvejui, prasidėjo nau- Žaldariu-Šapalu savo kaimyno 
ja banga šmeižtų ir protestų, 
kurie pasiekė net britų žinių 
agentūras. 

Antanas Baltūsis-Žvejys 
gimė 1915 m. Vilkaviškio 
apskrt., Pilviškių valšč., Gul
biniškių kaime. Mokėsi pro
gimnazijoje, iš kunigų semina
rijos įstojo į karo mokyklą, 
kurią baigęs, tarnavo leite
nantu husarų pulke. 

Marijampolės Tauro apygar
dos partizanų ir tremties mu
ziejaus duomenimis, A. Baltū
sis 1941 m. pradžioje buvo Pil
viškių nuovados viršininku. 
Pareigas ėjo tik mėnesį. Po to 
jį areštavo gestapas. Gyven
tojų liudijimu, jis areštuotas 
už tai, kad atsisakė dalyvauti 
akcijose prieš žydus. Gestapo 
rūmuose išbuvo tris savaites, 
paskui paleistas. 

Mokytojavo Vištyčio mokyk
loje iki 1943 m. Draugo maj. 
Br. Bajerčiaus pakviestas, 
įstojo į 252 savisaugos batą- jų tarpe vaikų ir moterų. Kad 
lioną, nors karininkų sąraše jo 
pavardė neįrašyta. Yra neaiš
kumų, bet žinoma, kad jis de
zertyravo ir buvo vokiečių 
paieškomas. 

Apkaltinimai, kad jis tarna
vo SS daliniuose yra tik 
šmeižtas, nes priskyrimas prie 
SS — policijos dalinių laiki
nai, nereiškia, kad tai yra SS. 
Karo metu ir „Wehrmachto" ir 
„Luftoaffes" daliniai būdavo 
laikinai SS-policijos koman
dose. Lietuvių 252 batalionas 
Lenkijoje, pagal karių parody
mus, tik saugojo rusų karo be
laisvių stovyklą bei geležin
kelius. Nei vienas lietuvių 
karys niekad nebuvo įžengęs į 
garsiąją koncentracijos sto
vyklą Maidanck. 

Sausio 23 d. Los Angeles 
mirė diplomuotas chemikas 
Juozas Ruokis. Sausio 30 d. 
gedulingas Mišias Šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje auko
jo kun. Stanislovas Anužis, 
giedojo parapijos choras, var
gonuojant muzikui Viktorui 
Raliui. Karstą nešė M. Ba
nionis, I. Medžiukas, J . Nar
kevičius, A. Plinkus, R. Švai-
nauskas ir A. Vosylius. Iš 
bažnyčios ilga vilkstinė auto
mobilių lydėjo jo kūną 
amžinam poilsiui į Forest 
Lawn kapines amžinam poil
siui. Kun. S. Anužiui-atlikus 
religines apeigas, ginklo 
draugą atsisveikino Lietuvos 
karių veteranų Ramovės var
du skyriaus pirm. A. Mažeika, 
suminėdamas svarbesnius jo 
gyvenimo bruožus. Birutiečių 
vardu atsisveikino A. Pažiū-
rienė, šaulių vardu — K. Ka
ruža. Dar kalbėjo A. Mika
lajūnas. Sugiedojus „Marija, 
Marija" ir Lietuvos himną 
apeigos buvo baigtos ir laido
tuvių dalyviai buvo pakviesti 
į parapijos salę vaišėms. 

Viena paminklo protesto ini
ciatorių, Regina Prudnikovą, 
kartoja, jog žinanti, kad A. 
Baltūsis nužudė neginkluotus 
rusus ir dalyvavo žydų naiki
nime. Tvirtino mačiusi Baltūsį 
juoda SS uniforma, bet, aišku, 
ji kalba nesąmonę: joks fronto 
SS karys nedėvėjo juodų uni
formų, dėvėjo pilkas. Kita ini
ciatorė, Just ina Kirvelaitytė, 
tvirtino, kad žmonės matė A. 
Baltūsį, naikinant žydus. Da
vė tris mačiusių pavardes. 
Apklausinėjus juos, sužinota, 
kad nei vienas jų nematė A. 
Baltūsio, . dalyvaujant žydų 
šaudyme ir nežino, kodėl juos 
nurodė kaip liudininkus. Po 
pareiškimų tekstais pasirašė 
tik dėl to, kad nebūtų stato
mas paminklas Tauro apygar
dos vaduLi Visi pasirašiusieji 
žinomi, kaip raudoni. 

Iš pareiškimų autorių pa
sakojimų matyti , kad jie visi 
vieni kitiems prieštarauja, ne

riai teigia, kad jis dalyvavo turi jokių Įrodymų, tik karto-
žydų naikinimo akcijose. Jie ja, kad „visi žmonės šnekėjo", 
nepateikia jokių įrodymų. Bjaurūs puolimai prieš A. 
Svarbiausia, kad nei NKVD, Baltūsį-Žvęją ir apskritai par-
MGB ar KGB dokumentuose tizanus vėl pradėti kai kurioje 
tokių kaltinimų A. Baltūsiui Lietuvos spaudoje, ypač „Lie-

Gulbiniškių km. gyventojo 
Motiejaus Baltrušaičio sody
boje. Ji išdavė Baltrušaičių 
tarnaitė Česė Mekšraitė (MGB 
agentės slapyvardė — „Tie
sa"). 

Šiandie tvirtinama, kad An
tanas Baltūsis buvo vienas iš 
iškiliausių asmenybių parti
zanų judėjimo laikotarpiu. Jo 
žūtis — didelis smūgis, ne tik 
Suvalkijos bet visos Lietuvos 
ginkluotam pogrindžiui. 

1947 lapkričio 12 d. Tauro 
apygardos Žalgirio rinktinės 
vadas V. Štrimas-Šturmas su 
70 partizanų apsupo Vilka
viškio apskrt. Pilviškio valsč. 
Obšrutų kaimą, kur gyveno 15 
rusų kolonistų, užėmusių Sibi
ran išvežtųjų ūkius. 35 rusai 
buvo ginkluoti kulkosvaidžiais 
ir automatiniais ginklais. Ru
sams, atsisakius išsikraustyti, 
partizanai atidengė ugnį. 
Kovos metu žuvo 31 kolonistas, 

okupantai sunaikino tūks
tančius lietuvių vaikų Lietu
voje ir Sibire, žinoma, niekas 
nesuka galvos, o kad keli ru
sai žuvo, kaltinamas vadas A. 
Baltūsis, nors jis toje akcijoje 
nedalyvavo. Likę gyvi, rusų 
kolonistai susirinko savo sku
durus ir išrūko į vadinamąją 
„didžiąją" žemę. Lietuva iš
vengė Latvijos ir Estijos liki
mo, kur rusų kolonistai suda
ro beveik gyventojų pusę. 

Kaltinimo pareiškime auto-

Juozas Viktoras Ruokis 
gimė 1914 m. rugsėjo 13 d. 
•Vilniaus mieste. (Jo tėvas 
Viktoras Ruokis daugelį metų 
buvo Žemės ūkio akademijos 
Dotnuvoje profesorius.; Juo
zas gimnaziją baigė 1935 m. 
Kėdainiuose. 1936 m. Lietu
vos kariuomenėje, išėjęs karo 
mokyklos aspirantų kursą, 
buvo pakeltas ats. j . leitenan
tu. Studijavo Vytauto Didžiojo 
universitete Gamtos-matema
tikos fakultete. Baigęs kursą 
ir išlaikęs egzaminus, pri
pažintas diplomuotu chemi
ku, o 1944 m. gavo šio univer
siteto Technologijos fakulteto 
diplomą. Studijuodamas uni
versitete priklausė Atsargos 
karininkų korporacijai „Ra
movė" ir studentų chemikų 
draugijai, kuriai keletą metų 
pirmininkavo. 

Nuo 1941 m. iki 1944 m. tar
navo „Lietūkyje" vyr. chemi
ku. Tais metais nuo artė
jančios bolševikų invazijos 
pasitraukė j Vakarus. 1945-
1948 ca. gyveno Vokietijoje, 
Schweinfurto lietuvių stovyk
loje. Cia buvo Lietuvių inži
nierių draugijos skyriaus pir
mininku. 

1949 m. Juozas atvyko į 
JAV ir apsigyveno Čikagoje. 
1955 m. įkūrė savo dažų 
įmonę Rocal Chemical Co. 
1964-1967 m. dirbo technologi
jos direktorium American Var-
nish bendrovėje. 

1950 m. velionis Juozas su
kūrė šeimą su Aldona Bliu-
džiūte. J ie išaugino ir išmoks
lino sūnų Viktorą ir dukteris 
Daną ir Vidą. Ruokiai galėjo 
džiaugtis savo atžalynu: vai
kais ir vaikaičiais. 

1967 m. Juozas su šeima 
persikėlė į Kaliforniją ir apsi
gyveno Los Angeles mieste, 
kur sėkmingai vertėsi dažų 
gamyba ir prekyba. J i s įsi
jungė į ramovėnų ir šaulių or
ganizacijas, uoliai dalyvauda
mas jų veikloje ir visuomeni
niuose darbuose. Nuolatos jį 
matydavome organizacijų ren

giniuose ir susirinkimuose. Jis 
uoliai lankė ir Šv. Kazimiero 
bažnyčioje pamaldas. 1992 ir 
1993 m. buvo ramovėnų sky
riaus pirmininku. 

Nuostabiu sutapimu, pra
ėjus mėnesiui, vasario 24 d. 
mirė Juozo gyvenimo drauge 
Aldona, kurią kovo 6 pa
lydėjome į kapines; ji buvo pa
laidota prie savo mielo vyro, 
su kuriuo išgyveno 47 metus 
darnaus gyvenimo. 

Nuoširdi užuojauta jų vai
kams, vaikaičiams ir gi
minėms. Tikimės, kad Vieš
pats bus jiems geras ir jų sie
loms bus malonu džiaugtis 
amžinuoju gyvenimu. 

Ig. M e d ž i u k a s 

V i ln iu j e pradėjo dirbti nau
jas specialiosios paskirt ies 
bendroves „Grinda" padalinys 
Skubi gatvių tarnyba. Keletas 
specialia įranga aprūpintų au
tomobilių miesto gatvėse nuo
lat tvarkys sugadintus aptva
rus, šulinius, lopys nedidelius 
kelio dangos pažeidimus. Taip 
pat visoje miesto teritorijoje ši 

tarnyba pagal iškvietimus su
tvarkys auto avarijų vietas. 
Kiekviena tarnybos mašina 
aprūp in ta mobiliojo ryšio tele
fonu. ..Grinda" pagal miesto 
savivaldybės nurodymus da
bar nu ima savavališkai pa
s ta tytus įvairių firmų rekla
mos stovus. 

nepateikta. tuvos ryte . 

Neribotos paslaugos su 
55 + ČEKIŲ SĄSKAITA 

55+ 
č e k i u 

sąskaita 

( V k i a i \ r 

I t u i r l i a i n e s ą 
n u o š i m c i ii«» 
\ < M n nrwn< 's in iu 
m o k e s č i u 

Gyvenimo ke
liai pilni išlaidų 
ir mokesčių. Bet 

jei jau pasiekėte 
55-ris metus, jūs 

užsipelnėte sąskaitą, 
kuri jums nieko ne

kainuos - tai nemo
kama 55+ čekių sąskaita 
TCF National banke. 

Nereikės mokėti nei už 
mėnesinį patarnavimą, 

nei už čekių išrašymą. Be 
to, visi čekių užsakymai 

veltui. Taip pat veltui 
galėsite gauti American 

Express keleivio čekius, 
fax" ir „Xerox,/ paslaugas, 
notaro patvirtinimus, ATM 
ortelę. Atidarę sąskaitą gausite 
ir dovaną. Tad atvykite į TCF 
National Bank, kur kelias į 55+ 

sąskaitą nemokamas! 
Susikalbėsite lietuviškai! 

TCFllANK Tol. 1-773-847-1140 

1 

Indėl ia i 
FDIC a p d r a u s t i 

$100,000 

A.fA. 
LEONORA TRINKUNIENĖ 

Verikaitė 
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje. Marąuette 

Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. kovo 29 d.. 5:30 vai. vakaro, sulaukusi 

92 metų. 
Gimė 1905 m. liepos mėn. 27 d. Utenos apskrityje. 

Joniškiu valsčiuje, Dūdanosių kaime. Amerikoje išgy
veno 48 m. 

Nuliūdę liko sūnūs: Algirdas, marti Laima. Lietu
voje Vilius, marti Marytė ir jų vaikai: Robertas, Vale ir 
Eugenijus su šeimomis. Amerikoje anūkai: Vilija Zamo-
ra su vyru Sixto, Viktoras, žmona Robin, Paulius, žmo
na Elizabeth, Antoinette ir Alexandria Jakai tytės bei 
kiti giminės. 

Velionė buvo žmona a.a. Adolfo ir motina a.a. Jūros 
Jakaitienės. 

Priklausė Marąuette Parko Lietuvių namų savi
ninkų draugijai. 

Velionė pašarvota trečiadienį, balandžio 1 d. nuo 4 
iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose. 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.) 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 2 d. Iš lai
dojimo namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. —į 

Nuliūdę: s ū n ū s , a n ū k a i , p r o a n ū k a i i r ki t i gi
minės . 

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

M a r g a r i t a M o m k i e n ė , 
sopranas 

1998 m. 
balandžio 5 d., 

2 vai. p.p. 

L i n d a V e l e c k y t ė , 
smuikininke 

R e n g i a Š v č . M e r g e l ė s 
M a r i j o s G i m i m o 

p a r a p i j a 

K l e b o n a s 
k u n . M y k o l a s 

Y a k a i t i s 

An tanas Linas , 
dirigentas 

R i č a r d a s Šokas . 
vargonininkas 

68 St. ir South 
Washtenaw Ave. 

Lithuanian Plaza, 
Chicago, IL 

V a c l o v a s M o m k t i s 
baritonas 



DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. balandžio 1 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE j 

„Klumpės" kapelos koncer
tai vyks Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, balandžio 17 d., 
Mc Henry County kolegijoje, 
Cristal Lake, IL, balandžio 18 
d., o Jaunimo centre, Čika
goje, balandžio 19 d. Bilietai į 
balandžio 19 d. koncertą gau
nami seklyčioje", o į kitus 
koncertus — prie įėjimo. Vi
suomenė nuoširdžiai kviečia
ma atsilankyti ir išgirsti tik
rus dzūkus, lietuvius patrio
tus iš Punsko — Lenkijos lie
tuvius. 

Velykų šventę švęsime sa
vo didesnėse ar mažesnėse 
šeimose. Atvelykio sekmadienį 
švęskime visi kartu didelėje 
lietuviškoje šeimoje Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salė
je. „Velykų stalą" balandžio 19 
d. 12 vai. ruošia PLC renginių 
komitetas. Labai įvairus na
muose gamintas maistas, ge
riausių šeimininkių kepti tor
tai ir kiti skanumynai. Stalus 
ar vietas reikia užsisakyti iš 
anksto pas Aldoną Palekiene 
tel. 708-448-7436. 

Labai gražiai Aleksas 
Plėnys yra padaręs „Čiurlio
nis ir žiemos grožis Lietuvių 
Sodyboje'' vaizdajuostę. Taip 
pat „Draugui" padarė gražią 
koncerto, įvykusio kovo 29 d., 
vaizdajuostę. Koncertą atliko 
labai puikiai „Aras" — choras 
iš Toronto. „Draugo" administ
racijoje galima įsigyti to kon
certo kasetę — kaina 25 dole
riai. 

Ramunė Dičius, Dana 
Point, CA, kartu su prenume
ratos mokesčiu, „Draugo" 
dienraščiui atsiuntė 100 dol. 
auką. Esame labai dėkingi. 

Lietuvos generalinis kon
sulatas Čikagoje maloniai 
kviečia visus lietuviškų orga
nizacijų vadovus arba jų atsto
vus pokalbiui prie kavos apie 
konsulato darbą ir planus ba
landžio 4 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p., „Seklyčioje". Malonėkite 
pranešti apie dalyvavimą iki 
balandžio 3 d. tel. 773-582-
5478. 

Bronys Elsbergas, g. 
1901.VIII.20, vienas žymes
niųjų nepriklausomos Lietu
vos architektų, mirė kovo 27 
d., Brigantine, New Jersey. 
Liko žmona Aleksandra, duk
tė Jone Lefevre. Prieš porą 
metų jam lankantis Lietuvoje, 
architektai jį pagerbė ir su
rengė jo darbų parodą. Kaune 
bei kitur jis buvo suprojekta
vęs ir pastatydinęs per 120 di
desnių pastatų. Platesnė in
formacija bus pateikta vėliau. 

Anna Kaskas, ankstesnio
sios lietuvių emigrantų kartos 
pagarsėjusi solistė, mirė š.m. 
kovo 19 d., Hartford, CT, su
laukusi 91 metų amžiaus. 
Vien tik Metropolitan operoje 
New Yorke ji išdainavo vie
nuolika sezonų, bet dažnai 
pasirodydavo ir lietuvių ren
giniuose, dainavo radijo pro
gramose, yra išleidusi plokš
telių. 

Romanas Vilkas, tolimojo 
plaukiojimo jūrų kapitonas, 
gyvenęs Floridoje, mirė š.m. 
kovo 29 d. Velionis tvarkė Lie
tuvos jūrininkystės archyvą. 
Daugiau informacijos bus pra
nešta vėliau. 

BIRUTĖ, GEDAS, TANGO 
IR WTLLOWBROOK 

Lietuviai ryžtingi. Jie nebijo 
rizikos, mėgsta iššūkius, ne
pasimeta, kai ant kelio į sie
kiamą tikslą sutinka net di
deles kliūtis. Tokie yra Biru
tė ir Gediminas Jodwaliai, 
neseniai įsigiję, Čikagos, taip 
pat platesnių gyventojams pa
žįstamą, pramogų vietą — 
Willowbrook Ballroom. 

Tai ne viena salė, o visas jų 
komplektas, kartu talpinantis 
apie 1,200 svečių. Kone kiek
vieną savaitės dieną (geriau 
sakyti — vakarą) čia vis kas 
nors vyksta: žmonės renkasi, 
vaišinasi gerai paruoštu ir 
gražiai patiektu maistu, klau
sosi muzikos, bet — dažniau
siai — ne vien klausosi, o pa
tys šoka erdvioje šokių aikš
telėje pagrindinės salės (Wil-
lowbrook Ballroom) viduryje, 

grojant geram, dideliam or
kestrui. Iš tikrųjų svečius 
linksmina keturi orkestrai, 
kiekvienas skirtingą vakarą ir 
skirtingos temos muzika. 

Willowbrook Ballroom turi 
savo „sirgalius", kurie čia lan
kosi daug metų. Nors daugu
mas jau sulaukę žilo plauko, 
bet sukasi šokio sūkuryje, lyg 
šešiolikiniai ir yra įsitikinę, 
kad šokis — gera mankšta, 
palaiko j uos jaunus. 

Praėjusio šeštadienio vakare 
(kovo 28 d.) Willowbrook pa
minėjo 77 metų gyvavimo su
kaktį (įskaitant ir tuos metus, 
kai vietovė vadinosi O'Henry). 
Per tą laiką čia linksminosi 
galbūt nesuskaitomos šokėjų 
poros, tarp jų ir nemažai lie
tuvių po atvykimo į šį kraštą, 
tiek po Antrojo pasaulinio 
karo, tiek ir prieš tai. Willow-
brook per tą laiką turėjo 
nemažai savininkų, bet Birutė 
ir Gedas Jodvvaliai — pirmieji 
lietuviai. 

Jie maloniai pasveikino su
sirinkusius ir vakaro eigoje 
dažnai sustodavo prie kiekvie
no stalo pasiteirauti, ar ko 
netrūksta, ar svečiai paten
kinti — kaip tikrai geriems 
šeimininkams pridera. Su
kakties proga šaunią pro
gramą atliko du talentingi 
tango šokėjai: argentinietis 
(kaipgi kitaip!) Jorge Niedas 
ir Sandra Adrian. Jų atlikti 
tango buvo ir jausmingi, ir 
lyriški, tarytum skirtingo 
tempo, skirtingos nuotaikos 
baletas. Publika, o jos buvo 
gerokai per 300, programą, 
kuriai įvadą padarė ir toliau 
pranešinėjo Leonas Narbutis, 
sutiko labai šiltai. Vėliau 
daugelis ant tų pačių parketo 
grindų išmėgino ir savo su
gebėjimus šokti tango bei ki
tus šokius. 

Kaip žinome, šioje salėje jau 
vyko keli lietuvių renginiai, 
kurių bene įspūdingiausias — 
prezidento Valdo Adamkaus 
išleistuvės. Tikimės, kad ir 
daugiau mūsų tautiečių pasi
naudos patogiomis, saugiomis 
ir svetingomis Willowbrook 
Ballroom patalpomis, o Biru
tei ir Gedui Jodwaliams lin
kime geriausios sėkmės. 

M.T. 

• Galiu padė t i legaliai 
gau t i „SOC. SECURITY" 
kortelę, vairavimo leidimą 
fdr iver ' s l icense) ir vizų 
pratęsimą. Ed. Šumanas, tel. 1-
708-246-8241. 

(sk.) 
• Pinigai, maisto siunti

niai Velykoms TRANSPAK, 
4545 W. 63rd Street , Chi
cago, IL 60629. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sk.) 
• L e m o n t e T R A N S P A K 

ištaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-1 v.p.p.. sekmd. 9-1 v.p.p. Tel. 
1-830-257-0497. 

(sk.) 

ADVOKATAS 

GINTARAS P . ČEPĖNAS 
6436 S.PuUsld Rd.. Chicago, IL 60629 
1 !1 bL į šiaurę nuo Baisėto muziejaua) 

Tel. 773-582-4500 
14325 S BeU Rd., Lockport, IL 60441 

Td. 7M-301-4M6 
Valandos pagal susitarimą, 

Advokatai J o n a s Gibaitia 
Civilines ir kriminalinės bylos 

6247 8 J l edz i e Avenue 
Chicago, EL 60629 

Tel. 773-776-8700 

Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 
Sestad 9 v r iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
Chieafo, IL 60629 

(Skėriai gatves nuo .Draugo") 
TeL 77S-M4-O100 

Valandos pagal susitarimą 

• Užsakykite maisto kom
plektus giminėms Lietuvoje. 
Skubus siuntinių pristatymas į 
namus. Skambučiai j Lietuvą už 
$0.48 į min. Atlantic Express 
Corp., tel. 630-257-6822 arba 
888-615-2148. 

(sk.) 
• Juozas Bacevičius rū

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

(sk.) 
• Gediminas Pranskevi-

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

(sk.) 
• Prie 66 St ir Kedzie Ave. 

išnuomojamas 3 kambarių 
butas su apšildymu ir baldais, 
$380 į mėn. Tel. 708-425-7160. 

(sk.) 
• Talman Delicatessen 

parduotuvė, 2624 W. 69 St., 
Chicago, priima užsakymus 
Velykų stalui. Mėsos patie
kalai: rūkytos kiaulienos vy-
niotinis (ruliadas), kumpis, 
viščiukas su slyvomis, kimštos 
viščiuko kojos ir kt. Saldumy
nai: tortai - napoleonai, riešu
tiniai; beržo šakos, ežiukai, 
įvairūs sausainiai. Taip pat 
turime mišrainių, žuvies, keletą 
rūšių silkių. Skambinti tel . 
773-434-9766 nuo 8 v.r. iki 5 
v.p.p. 

(sk.) 
• P r e z i d e n t o V.Adam

kaus Inauguracija Vilniuje. 
Vaizdajuostėje: iškilmingos 
apeigos Seimo rūmuose, Ka-

ŽVAIGŽDUTĖ 
^fc,i* JI "3 >^ Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 

Geležinis vilkas 
piešė Kristina Lingertaitytė, 

Bostono lit. m-los mokinė 

tedroje, Katedros aikštėje, 
Prezidentūroje ir t.t. Šią spal
votą, 3 vai. 49 min. ilgumo 
vaizdajuostę dabar galima 
užsisakyti pas International 
Historic Films, Inc., tel. 773-
927-2900, raštu arba asmeniš
kai atvykstant į mūsų raštinę, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Kaina $25 ir $5 už 
persiuntimą. Mes priimame 
čekius ir Visa/Mastercard kre
dito korteles. Sav . P e t r a s 
Bernotas. 

(sk.) 
• „Muzikos k o n c e r t a i 

Pažaislyje". Vaizdajuostėje 
ištraukos iš vykusių festivalių 
- didingi baroko bažnyčios 
vaizdai, žymūs muzikai, gar
sieji solistai, nepaprasta prog
rama. „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, visus kviečia 
ba l andž io 3 d., 7:00 v.v., 
penktad ien į į Bočių menę, 
Pasau l io l ie tuvių cen t r e , 
Lemont, IL. Jūsų laukia ža
vinga muzika, užkandžiai ir 
šilta, bičiuliška nuotaika. Penk
tadienio vakarą praleiskime 
Pažaislyje! 

(sk.) 
• Margučiai, tortai , pyra

gai Lietuvos Dukterų Na
meliuose, 2735 W. 71 St., tel. 
773-925-3211. Atvykite Did 
Ketvirtadienį, balandžio 9 d., 
nuo 8 vai. iki 2 vai. p.p. ir 
apsirūpinkite velykiniais ska
nėstais. Pyragai pardavimui 
bus priimami ir trečiadieniais, 
10-2 v.p.p. Maloniai kviečia 
Lietuvos Dukterys. 

(sk.) 

MINTYS GAVĖNIAI 

Dar eilė pavyzdžių apie ge
raširdiškumą. Ne tik žmonės, 
bet ir gyvuliai nujaučia, kuris 
žmogus yra geras, gailestingas 
ir kuris blogas. 

Kartą į Šv. Pilypo Neri kop
lyčią įskrido paukštelis ir jis 
labai rūpestingai pasistengė jį 
išleisti, kad niekas jo nepa
žeistų. Kitą kartą su vienu 
lankytoju įėjo ir jo šuo į šven
tojo kambarį- Kai tas žmogus 
rengėsi išeiti, šuo jokiu būdu 
nesidavė išvedamas iš kamba
rio. Taip jis ir pasiliko prie šv. 
Pilypo Neri, kuris jį išlaikė 12 
metų. Šv. Jonas Bosco irgi tu
rėjo savo nuolatinį šunelį-sar-

Prie šv. Jeronimo būstinės 
buvo pripratusi atsilankyti 
laukinė kiaulė. Šv. Povilui At
siskyrėliui juodvarnis buvo 
įpratęs atnešti duonos, ir nea
bejojama, kad ir tasai paukš
tis gaudavo savo dalį. Šv. Ro
kui kasdieną išr kepyklos šuo 
buvo įpratintas atnešti duonos 
kepalą, ir už tą patarnavimą 
jisai gerą riekę gaudavo. 

Šventieji visada buvo geros 
širdies. Kai vienas šventasis 
rašė taisykles seselių vienuo
lynui, jisai įdėjo punktą: 

— Aš geriau jus, seseles, 
norėčiau matyti raupsuoto
mis, negu žiauriomis. 

Šventoji Gertrūda sakydavo: 
— Mylėti Dievą reiškia my

lėti viską, kas yra iš Dievo. 
Pagal kun. J . Prunską 

Redaktorius 

MANO KLASĖS 
DRAUGAI 

Septintoje klasėje yra de
šimt mokinių: aš Alina, Aud
ra, Jonas, Julius, Kristina, Li
na, Rasa, Algis, Milda ir Aure
lija. Pas mus ateina kelios 
mokytojos, kurios moko įvai
rius dalykus. Mes rašome į są
siuvinius ir gauname mėnesio 
namų darbų planus. Aš atlie
ku kiekvienos savaitės namų 
darbus. Istorijos klasėje mes 
mokomės apie Lietuvos kara
lius: Mindaugą, Gediminą ir 
kitus. Lietuvių kalbos pamo
kose mokomės apie daikta
vardžio skyrius, gimines, skai
čius ir linksnius. Grožinio 
skaitymo pamokose mes skai
tome pasakas ir jas aprašome. 
Tautosakos pamokose skaito
me iš „Lietuvos literatūros 
skaitymai" knygos ir atsako
me į klausimus. Tautinius šo
kius moko mokytoja Tautku-
vienė. Tai maždaug viskas iš 
septintos klases programos. 

Alina Meilytė, 7 klasės 
mokinė Čikagos lit. m-la. 

BRENCIS 

Brencis yra katinas, kuris 
gyvena mano sesutės bute. Jis 
labai gražus, baltas su rudo
mis dėmėmis. Jis dar jaunas, 

nes sesutė jį gavo tik prieš 
pustrečio mėnesio. Jis man 
patinka. 

Kiekvieną šeštadienį ir kito
mis laisvomis dienomis aš žai
džiu su juo. Po to katinas atsi
gula ir ilgai miega. 

Vienas dalykas man nepa
tinka, kad jis mėgsta kąsti, 
labiausiai į kojas. Pas mane 
visada būna įkandimo žymių. 
Brencis yra labai geras drau
gas. 

Aušra Brooks, 9 klasės 
mokinė Čikagos lit. m-la. 

Draugija yra tautinės kultū
ros veiksminga talkininkė. 

Lietuvis kuria ir palaiko re
ligines, kultūrines, jaunimo, 
savišalpos, profesines ir kitas 
lietuvių draugijas. 

Lietuvių cha r t a 

yra nemaža vietovių, vadina
mų Bar t in inkais . Neretas 
pažįstate ir žmogų, kurio pa
vardė Bar t in inkas . Dabar to
kie vietovardžiai ar pavardės 
mums nieko nesako. Tačiau 
nesenais laikais jos buvusios 
tokios aiškios, kaip kokie nors 
Kubiliai, Dailydės, Stikliai. 
Mat bitininką Lietuvoje se
niau vadindavo drevininku ar
ba paskolintu iš rusų kalbos 
bar t in inku. Todėl žinokite, 
kad Bartininkų kaimuose kaž
kada išvien dūzgė spiečiai, o 
jums pažįstamų Bartininkų 
seneliai ar proseneliai buvo bi
tininkai. 

Algirdas Sabaliauskas 

GALVOSŪKIO NR. 92 
ATSAKYMAS 

GALVOSŪKIS NR. 111 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

ŽIEMOS PASAKA 

Nekviesta, grubi viešnelė, 
Rūstų žodį tars. 
Prie kelių beržai, žilvičiai 
Šakeles nukars. 

Ir išskris margi paukšteliai 
Iš tėvų šalies, 
Ir baltasis dobiliukas 
Jau nebežydės. 

Nebebus jau vasarėlės, 
Nei puikių gėlių, 
Netirliuos jau piemenėlis 
Pievoj rageliu. 

Viešpataus čia tik žiemužė, 
Piktas vėjas kauks, 
O vaikų būriai keleliais 
Mokyklėlėn trauks. 

Stasys Džiugas 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

Verbų šakelėmis plaka ir 
rūko pavasarį pirmąkart iš
gindami į lauką bandą (gyvu
lius) (per Jurgines), jomis ap
rūko pavasarį pirmąkart į lau
ką išeinantį artoją, jo arklius 
(jaučius) ir arklą, o vasarą 
smilko trobesius besiartinant 
audrai, kad žaibas (griausti
nis) netrenktų. 

KIEME 

Balandžiai kalba: — Bur-ku, 
bur-ku, 

Lyg būtų jie iš žemės Turkų. 

Sode prie žalio kūdros tako 
Jiem antys kiniškai atsako. 

O kūdroje susėdę šešios 
Lotyniškai užgieda žąsys. 

Kaip atkeliavęs iš Kalkutos. 
Šulda — bulduoja 

kalakutas. 

Gaidys pasiima trimitą 
Ir ima pūst jį: — Labą rytą!.. 

Ir visos vištos jį apstoję 
— Labryt, labryt, labryt!.. — 

dainuoja. 
Vyt* Nemunėl i s 

APIE MIDŲ, MEDU TR 
KITUS DALYKUS 

(Pabaiga) 

Taigi neragavęs medaus 
grįždavo lokys iš savo nevyku
sios medžioklės su skaudan
čiais šonais. Ne tik lokys, bet 
ir žmogus, norėdamas išimti 
medų, turėdavo kopti aukštai 
į medį. Tik jisai kopdavo spe
cialiu prietaisu — virvinėmis 
kopėčiomis. Iš čia ir kilo pa
sakymas medų kopia. 

Senoji bitininkystė ir dau
giau pėdsakų mūsų kalboje 
paliko. Pavyzdžiui, Lietuvoje 

Žiūrėkite skaitlinių lentelę. 
Skaitlinių kombinacijos gali 
būti ir kitokios. 

GALVOSŪKIO NR. 93 
ATSAKYMAS 

Nors dar žiema ne visai pa
sibaigusi, bet klevai jau žino 
ar toli pavasaris. Nereikia jų 
klausti, iš žievės pažeidimų 
sunkiasi pilkšvas skystis, tai 
klevo sula. Ji labai saldi. Ko
dėl sula anksčiau netekėjo? O 
štai kodėl: rudenį, krintant 
lapams, iš medžio viršūnės, iš 
šakų maisto atsargos leidosi 
žieve į šaknis. Ten išbuvo per 
žiemą, o kai žemė atšilo, me
džiai sujudo, ir šaknys ėmė 
čiulpti vandenį. Vanduo at
skiedė maisto medžiagas. Jos 
stiebu pradėjo kopti į viršų. 
Reikia didelės jėgos vandenį 
pakelti taip aukštai. Moksli
ninkai apskaičiavo, kad ky
lančio vandens slėgimas yra 
lygus pusantros atmosferos. 
Šaknys stumia, o pumpurai 
siurbia vandenį. Sula teka ir 
iš beržų. Nors ji saldi, bet 
klevų sula saldesnė. Kai kurie 
žmonės iš klevų ima sulą, tuo 
darydami medžiui nuostolį, 
nes pumpurai mažiau gauna 
maisto. Kai sula teka, jau pa
vasaris netoli. 

GALVOSŪKIS NR. 95 
ATSAKYMAI 

1. Romos Šv. Petro bazilikos 
kanauninkas Ladas Tulaba 
kartą užklausė būsimo popie
žiaus Jono Pauliaus II, ar jo 
pavardė Vojtyla yra senovės 
prūsų-jotvingių kilmės? Būsi
masis popiežius atsakė, kad 
jis tos galimybės neneigiąs! 
(„Lietuvos rytas" Nr. 170, Vil
nius, 1993.K.3). 2. Fortepijo
nas, rojalis ir pianinas turi po 
88 klavišus. Baltų klavišų yra 
52, o juodų 36. 3. Siuvimo ma
šiną išrado Howe 1846 metais 
(The Cambridge Factfinder by 
D. Crystal, 1993). 4. Popie
žiaus trijų aukštų vainikas 
„tiara" simbolizuoja jo tris pa
reigas: kunigo, pranašo ir ka
raliaus. Šio vainiko nešiojimo 
paprotį užbaigė popiežius 
Paulius VI (1963-1978), rem
damasis ekumenine kuklumo 
dvasia. 5. Šv. Rašte apie ožį ar 
ožką rašoma 103 kartus. 

Pradėkite eiti „Kryžiaus'' ke
liais, kol prieisite stotelę, pa
vadintą „sustok". Viskas ver
tinama 5 taškais. 

GALVOSŪKIS NR. 112 

Kaip dažnai reikia nusi
dėjėliams atleisti? (Matas 18). 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 113 

Trys draugai baigė muzikos 
konservatoriją, tačiau visų. 
trijų specialybės skirtingos. 
Kokios? 1. D. Gerinitas, 2. N. 

-Nikaidinas, 3. M. Zogoliukas. 
Suderinę raides sužinosite. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS N R . 114 

Nupieškite tris keturkam
pius (šonai lygūs). Įdėkit sep
tynis taškus į septynis ketur
kampius. Ne daugiau kaip ke
turi keturkampiai būtų to pa
čio dydžio. Už teisingą spren
dimą 10 taškų. 

Atsiuntė 
Antanas Pe t ru l i s 

GALVOSŪKIS N R . 115 
(Žiūrėkite raidžių lentelę) 
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Skersai tuščiuose langeliuo
se įrašykite raides, i š kurių 
turi susidaryti lietuvių kalbos 
žodžiai. Tie patys žodžiai ne
turi kartotis. (10 taškų) 

Atsiunė 
kun. dr. E. Gerulis 


