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Prezidentui siūlomi nauji 

Švietimo ir mokslo ministerijos 
vadovai

Vilnius, balandžio 14 d. 
(BNS) — Krikščionių demo
kratų partijos (LKDP) vado
vas, užsienio reikalų minis
tras Algirdas Saudargas an
tradienį po susitikimo su pre
zidentu Valdu Adamkumi pa
reiškė, kad nedera sieti 
Švietimo ir mokslo ministro 
paskyrimo bei Europos rei
kalų ministerijos likimo.

„Girdėjau, kad konservato
riai sieja”, sakė A. Saudargas 
žurnalistams.

Susitikime su prezidentu 
taip pat dalyvavo krikščionių 
demokratų frakcįjos Seime 
seniūnas Povilas Katilius bei 
frakcijos nariai Vytautas 
Bogušis, Algis Kašėta ir Kazi
mieras Kuzminskas.

Pokalbyje krikščionys de
mokratai supažindino val
stybės vadovą su naujais kan
didatais į Švietimo ir mokslo 
ministro postą. A. Saudargas 
sakė, kad jam nežinomos 
priežastys, kodėl premjeras 
Gediminas Vagnorius neteikė 
prezidentui tvirtinti anksčiau 
jų pasiūlyto politologo Egidi
jaus Vareikio kandidatūros.

Partijos pirmininkas taip 
pat sakė, kad buvęs švietimo 
ir mokslo ministras Zigmas 
Zinkevičius „tebeturi krikš
čionių demokratų pasitikėji
mą”. Tačiau pridūrė, kad „ma
žai galimybių, jog prezidentas 
pakeis nuomonę ir vėl jį pa
skirs ministru”.

BNS žiniomis, prezidentui 
V. Adamkui krikščionys de
mokratai dar minėjo buvusio 
Kauno mero Vidmanto Ado
monio ir Molėtų mero Valenti
no Stundžio pavardes.

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė 
žurnalistams, kad prezidentas 
ir toliau nekomentuos galimų 
kandidatų, kol jų nepateiks 
prenyeras G. Vagnorius.

A. Saudargas žurnalistams 
pažymėjo, kad jeigu šiuo mi
nistru būtų paskirtas ne 
krikščionių demokratų atsto
vas, tai reikštų valdančiosios 
koalicįjos sutarties peržiūrė
jimą. Pagal konservatorių ir 
krikščionių demokratų su
tartį, pasirašytą po 1996-ųjų 
rudens rinkimų į Seimą, 
krikščionys demokratai savo 
atstovus deleguoja vadovauti 
Krašto apsaugos, Užsienio rei
kalų bei Švietimo ir mokslo 
ministerijoms.

A. Saudargas taip pat ne
galėjo atsakyti, kaip frakcija 
balsuos priimant pataisytą 
Vyriausybės įstatymą, kuria
me ministerijų skaičius yra 
sumažintas iki 15, tačiau lie
ka Europos reikalų ir ekono
minės plėtros ministerija. 
Krikščionys demokratai ne 
kartą yra pareiškę, kad Euro
pos reikalų ministerija yra ne
reikalinga.

LKDP vadas nedramatizuo
ja atsiradusių nesutarimų ir 
siūlo nesieti šių klausimų 
svarstymo su krikščionių de
mokratų likimu vyriausybėje. 
„Tai yra eiliniai, nors neei
linės svarbos, klausimai, ku
riuos galima išspręsti”, teigė 
A. Saudargas.

Lietuvių literatūros ir tauto
sakos instituto direktoriaus 
pavaduotojas Darius Kuolys 
teigia neketinąs „eiti į vyriau
sybę”.

Pirmojoje po Nepriklauso
mybės atkūrimo vyriausybėje 
buvęs kultūros ir švietimo mi
nistru, dabar D. Kuolys mini

mas kaip kandidatas vadovau
ti Švietimo ir mokslo ministe
rijai pertvarkomoje Gedimino 
Vagnoriaus vyriausybėje.

Tačiau antradienį po susiti
kimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi D. Kuolys žurna
listams sakė šias kalbas ver
tinąs „nelabai rimtai”.

„Nepriklausau jokiai parti
jai, o esu įsitikinęs, kad vy
riausybėje turi būti partįjos 
žmogus”, kalbėjo jis.

Tačiau D. Kuolys aiškiai 
neatsakė į klausimą, koks bū
tų jo sprendimas, jeigu vis dėl
to ministro postas jam būtų 
pasiūlytas. Jis dar kartą pa
žymėjo nematąs tokios gali
mybės ir teigė, kad taip pat 
mano ir politikai.

Pokalbio su prezidentu jis 
išsamiau nekomentavo, tačiau 
minėjo, kad jis įvyko V. Adam
kaus iniciatyva ir kad buvo 
kalbėtasi apie kultūrą, mokslą 
ir švietimą.

Seimo narė konservatorė 
Romualda Hofertienė sako ne
matanti nė vieno tinkamo 
kandidato į švietimo minis
trus tarp tų, kuriuos pasiūlė 

■ krikščionys demokratai.
„Nėra laiko eksperimen

tams su švietimu ir pedago
gais, atėjo laikas dirbti, tas 
darbas turėtų įgauti kitą pag
reitį”, sakė parlamentarė 
spaudos konferencijoje antra
dienį. Anot jos, švietimą Lie
tuvoje „galima sutvarkyti per 
metus, tereikia teisingai pa
rinkti kandidatūras”.

Pasak R. Hofertienės, V. įvairiose srityse”. Pasak pa- 
Adomonis „yra geras adminis- reiškimo, „plėtodamas prezi- 
tratorius, tačiau dabar Lietu- dento Boris Jelcin pasiūlymus

užtikrinti saugumą ir pasto
vumą prie Baltijos, Lietuvos 
vadovas siūlo kai kurias pasi
tikėjimo regione stiprinimo

nesutarimams su ministerįja, priemones. Šie pasiūlymai bus pastangomis mes 
atsistatydino iš Švietimo tary- atidžiai ištirti”.

Rusįjos prezidento spaudos 
tarnyba su pasitenkinimu pas
tebi, kad Lietuva yra sudo
minta plėsti daugialypius ry
šius su Karaliaučiaus sritimi.
„Tikimės, kad bus galutinai 
parengtas ilgalaikis tarpvy-

Švietimo įstaigos liko be 
„Jurgelio meistrelio”

vos švietimui reikia ir pedago
go”. V. Stundį ji įvertino kaip 
„bėgantį nuo darbo”, nes jis, 
pasak parlamentarės, kilus

bos.
Tačiau R. Hofertienė pa

brėžė, jog ministerijos veiklą, 
pagal koalicįjos sutartį, derina 
krikščionių demokratų partįja 
ir būtent ji turi siūlyti savo 
kandidatus.

Vilnius, balandžio 14 d. 
(BNS) — Liberalas Alvydas 
Medalinskas mano, jog spren
dimas nesųjungti Kultūros bei 
Švietimo ir mokslo ministerįjų 
yra teisingas, nes, priešingu 
atveju, „kultūros politiką iš
tiktų tokia pati krizė, kokioje 
dabar yra švietimo politika”.

„Konservatoriai ir krikde
mai šoka ratelį apie tuščią 
švietimo ministro kėdę, o li
kusios be ‘Jurgelio meistrelio’; 
mokyklos elgiasi taip, kaip 
išmano”, sakė Seimo narys an-

* Lenkijos spaudoje dis
kutuojama, kur Suvalkuose 
turėtų stovėti paminklas lietu
vių poetui Antanui Baranaus
kui. Žinomas lenkų skulpto
rius Andrzej Strumillo mano, 
kad jis neturėtų tapti centri
niu miestelyje. „Tai tauri, di
dinga ir garbinga asmenybė, 
tačiau Lenkijos istorįjos požiū
riu ji nėra išskirtinė”, sakė jis 
savaitraščiui „Krąjobrazy”. Jo 
nuomone, paminklas galėtų 
stovėti bazilikos teritorįjoje, 
įvertinant A. Baranausko kaip 
vyskupo nuopelnus, tačiau ta
da nebūtų pabrėžtas jo visuo
meninis, rašytojo ir lietuvių li
teratūros kūrėjo vaidmuo.(BNS)

„Lietuva turi ką parodyti keliautojams, ji tampa vis patrauklesne užsienio turistams. Vien pernai gražiausius 
mūsų šalies kampelius aplankė per 3 milijonai 703,000 turistų”, sakė Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, balandžio 9 dieną Vilniuje, „Karolinos” parodų centre, atidarydamas tarptautinę turizmo, poilsio 
ir sporto parodą „Vivattur-98”. Ketvirtojoje tokio pobūdžio parodoje pristatoma per 150 turizmo agentūrų, orga
nizacijų, informacijos centrų, valstybinių bei regioninių parkų. Šiemet „Vivattur-98” dalyvauja Lietuva, Latvija, 
Švedija, Čekija, Egiptas, Rusija, Lenkija, Kipras, Ispanija ir kt. valstybės. Tarp jų, pirmą kartą — Estijos ir Di
džiosios Britanijos oro linijų bendrovės. D. Britanija numatė pradėti tiesioginius reguliarius skrydžius iš Vil
niaus į Londoną.

Nuotr.: Akimirka iš parodos.

Rusijai patinka Lietuvos 
prezidento draugiškumas

Maskva, balandžio 14 d. 
(BNS) — Rusija antradienį 
pareiškė sveikinanti Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
ryžtą stiprinti abiejų valstybių 
dialogą ir bendradarbiavimą.

Rusijos prezidento spaudos 
tarnyba išplatino pareiškimą, 
sveikinantį „Lietuvos prezi
dento pasirengimą tęsti akty
vų abiejų valstybių dialogą ir 
praktinį bendradarbiavimą

tradienį spaudos konferenci
joje.

Kalbėdamas apie valstybės 
kultūros politiką, A. Medalins
kas teigė, jog valstybė turėtų 
ne remti menininkus, o suda
ryti jiems sąlygas pragyventi 
patiems. Anot jo, turėtų nebe
likti „lygiavos” principo kultū
ros ir meno darbuotojų gyve
nime, ir turėtų būti leista 
jiems patiems ieškoti lėšų bei 
rėmėjų.

Liberalas teigė esąs įsiti
kinęs, kad būtina taisyti Lab
daros ir paramos įstatymą.

A. Medalinskas sakė, kad 
kartu su Jaunimo teatru Li
beralų sąjunga žada surengti 
susitikimą, kuriame būtų 
svarstoma, „kaip galėtų veikti 
šis įstatymas”. Šio teatro va
dovas Kostas Smoryginas 
spaudos konferencijoje teigė 
nematąs skirtumų tarp dabar
tinės ir buvusios Kultūros 
ministerįjos, kai ši tebuvo val
dymo organas. „Pasigendu val
stybinės kultūros politikos 
teatro atžvilgiu”, sakė jis.

K Smoryginas teigė, jog jį 
gąsdina, kad dauguma teatrų 
nebekreipia dėmesio į Lietu
vos žiūrovus ir daugiau gas
troliuoja užsienyje. Jaunimo

riausybinis susitarimas dėl 
Kaliningrado (Karaliaučiaus - 
red.), atversiantis daugiau 
perspektyvų stiprinti Rusijos 
ir Lietuvos ryšius”, sakoma 
pareiškime.

Jame pabrėžiama, kad „tik
rosios draugystės ir pasitikė
jimo stiprinimas su Lietuva 
lieka Rusįjos užsienio politi
kos tikslas. Tai tvirtas Rusijos 
vadovybės ketinimas”.

Anot pareiškimo, Rusija 
sveikina „bet kokius žings
nius, siekiant lygiateisiško ir 
geros kaimynystės bendradar
biavimo prie Baltijos, kuriant 
naują Europą be skiriamųjų 
linijų. Tikimės, kad bendromis 

paversime

Sovietų „palikimas 
Baltijoje—jau . 
nekenksmingas
Vilnius, balandžio 9 d. 

(Elta) — Rūkas ir stiprus vė
jas sutrukdė Švedijos kari
niams laivams išžvalgyti visą 
numatytą Lietuvos pakrantės 
plotą. Todėl sprogmenų drau
ge su Lietuvos kariškiais buvo 
ieškota tik mažiau nei pusėje 
ruožo, kurį per pusantros sa
vaitės ištirti buvo ketinta pa
gal dvišalį vyriausybių susita
rimą.

Baigę ieškoti sprogmenų 
Baltįjos jūros dugne, keturi 
Švedijos laivai ketvirtadienio 
rytą išplaukė atgal. Ištyrę 166 
kvadartinių kilometrų plotą 
tarp Juodkrantės ir Nidos, 
kur sovietmečiu buvo įsikūręs 
karinis poligonas, specialistai 
aptiko 130 objektų. Dalis jų — 
pavojingi, todėl čia pat buvo 
padarytos nekenksmingos dvi 
torpedos, trys minos, keturios 
bombos.

„Radinių” saraše — 17 mo
komųjų minų, kurių dalį iš jū
ros dugno paims patys Lietu
vos kariškiai ir naudos moky
mo tikslams.

Aptikta ne tik statinių, dė
žių, žvejybos tinklų, bet ir lėk
tuvo nuolaužų. Manoma, kad 
tai galėtų būti per II pasaulinį 
karą numuštas bombonešis, 
tačiau kol kas neaišku, kuriai 
valstybei jis priklausė.
teatras daug vaidina ir Lietu
voje, sakė teatro vadovas, 
tačiau pripažino, jog tai daryti 
vis sunkiau ir sunkiau.

_________________________________ (Elta)

bendruosius namus — Baltįją 
— taikos ir pastovumo regio
nu”, sakoma dokumente.

Balandžio pradžioje Lietu
vos URM delegacija Maskvoje 
įteikė Rusijos diplomatams 
pasiūlymų stiprinti atvirumą 
ir savitarpio pasitikėjimą.

Šių pasiūlymų esmę sudarė 
kovo pabaigoje prezidento Val
do Adamkaus paskelbtas pa
reiškimas „Dėl santykių su 
Rusija plėtros ir saugumą bei 
pasitikėjimą skatinančių prie
monių” ir Lietuvos URM įvar
dinti konkretūs uždaviniai, 
kurių įvykdymas, Lietuvos 
nuomone, padėtų stiprinti ge
ros kaimynystės santykius.

Rusijai pateiktus pasiūly
mus dėl geros kaimynystės 
stiprinimo Lietuvos diploma
tai vertina kaip konkrečius 
uždavinius, kuriuos abi vals
tybės galėtų neatidėliodamos 
įgyvendinti.

Lietuvos URM parengtieji 
pasiūlymai dėl geros kaimy
nystės stiprinimo apima bend
radarbiavimą politinėje, eko? 
nominėje, socialinėje, kultūros 
ir švietimo, aplinkos apsaugos 
ir teisėsaugos srityse. Lietuva 
taip pat siūlo bendradarbiauti 
turizmo srityje, sudaryti vy
riausybių susitarimą dėl ar
chyvų, drauge rūpintis įvai
riausių projektų įgyvendini
mu.

* Balandžio 11 d. Šiaurės 
Vokietijos greitkelyje tarp 
Hamburgo ir Liubeko buvo 
rasti nušauti du 28 metų am
žiaus Lietuvos piliečiai, o dar 
vienas 36 metų vyras buvo 
sunkiai sužeistas. Lietuvos 
ambasadai Bonoje apie šį įvy
kį policija pranešė tik antra
dienio rytą (pirmadienį amba
sada nedirbo dėl šv. Velykų). 
Pasak policijos, sužeistasis tu
rėjo durtinių ir šautinių žaiz
dų, tačiau sugebėjo sustabdyti 
sunkvežimį ir paprašė pagal
bos. Iš pradžių jo būklė buvo 
laikoma kritiška. Policijos ats
tovas naujienų agentūrai AFP 
sakė, kad nusikaltimas gali 
būti susijęs su Rusijos mafijos 
tarpusavio vaidais arba šios 
mafijos kerštu. Lietuvos už
sienio reikalų ministerija in
formavo, kad sunkiai sužeisto 
Lietuvos piliečio būklė gerėja. 
Kol kas nepateikiama daugiau 
informacijos apie prieš Lietu
vos piliečius įvykdytą nusikal
timą, laukiant konkrečių žinių 
iš Vokietijos policijos.

(BNS)

Nr. 73

JAV advokatai: 
Lietuvos piliečiai nekalti 
dėl ginklu kontrabandos

Miami, balandžio 14 d. 
(AP-BNS) — JAV teisėsaugos 
tarnybų pareigūnai, kurie 
buvo skubinami užbaigti 2 
metus užsitęsusį neteisėto 
ginklų sandėrio bylą. .Ap
gaule ir sukčiavimu” į bylą 
buvo įjungti du Lietuvos pilie
čiai, pirmadienį teigė jų 
gynėjai Federaliniame teisme.

Aleksandras Pogrebežskis 
ir Aleksandras Daričevas kal
tinami tarpininkavę sandėryje 
dėl 40-ies Rusįjos raketų „že
mė-oras” pardavimo mafįjai. 
Raketos buvo siūlomos dviems 
specialiųjų tarnybų agentams, 
kurie apsimetė Kolumbįjos 
narkotikų pirkliais. Jokie 
ginklai pagal šį sandėrį nebu
vo parduoti.

Sprendžiant iš įrašytų po
kalbių, kaltinamieji atsisakė 
atvežti ginklus į JAV. Tuomet 
agentai pasiūlė juos atvežti į 
Puerto Rico, neva nepriklau
somą valstybę, nors iš tiesų 
tai yra JAV teritorįja. Kad bū
tų patraukti į teismą, kaltina
mieji turėjo sutikti tiekti gink
lus į JAV teritorįją.

Minėtieji agentai pirmą 
kartą susisiekė su A. Pogre- 
bežskiu 1995 m., o po to šis 
užmezgė ryšį su A. Daričevu. 
Teigiama, kad kaltinamieji 
siūlė JAV agentams vėliau 
tiekti branduolinius ginklus.

Lietuvos piliečių advokatai 
teismui teigė, kad jie yra tei
sėti verslininkai, bandę tarpi
ninkauti teisėtam ginklų pre
kybos sandėriui. „Valdžia turi 
susekti nusikaltimą, o ne jį 
sukurti. Valdžia naudojo ap
gaulę ir klastą”, teigė A. Da- 
ričevo advokatas Hugo Rodri
guez.

Estijoje sulaikytas įtariamasis 
sprogdinimais Rygoje

Talinas, balandžio 14 d. 
(BNS) — Praėjusią savaitę Es
tijos pasieniečiai Valgos pasie
nio punkte sulaikė jaunuolį iš 
Latvįjos, kuris įtariamas or
ganizavęs sprogimus Rygoje 
prie sinagogos ir Rusijos am
basados, antradienį pranešė 
minėtojo pasienio punkto vir
šininkas Toom Malleus.

* Lietuvoje kuriant skait
meninį telekomunikacįjų ry
šio tinklą, prireikė pakeisti ir 
pasenusią gyventojų perspė
jimo bei informavimo sistemą. 
Kaip sakė Civilinės saugos de
partamento Ryšių tarnybos 
viršininkas Algis Bulys, dar 
nuo sovietinių laikų likusias ir 
skaitmeninio ryšio tinkle ne
galinčias veikti 1,263 elektros 
sirenas bei jų valdymo siste
mą ketinama pakeisti šiuolai
kine akustine aparatūra, ku
ria bus galima perduoti ir 
kauksmą, ir žodinę informaci
ją, kuri ypač reikalinga, nes 
dabar apie gresiantį pavojų 
žodžiu būtų pranešama per 
laidinį radiją, kuris laikui bė
gant,virs atgyvena. Pirminiais 
skaičiavimais, pakeisti visą 
sistemą kainuos apie 11-14 
milijonų litų, o šis projektas 
galėtų būti įgyvendintas per 
8-10 metų.

* Baigęs velykines atos
togas, septintasis Lietuvos 
taikdarių būrys antradienį iš
skrido į Daniją, kur tris mė
nesius rengėsi NATO vado
vaujamų stabilizavimo pąjėgų 
(SFOR) misįjai Bosnįjoje.

(BNS)

Pasak gynėjų, sekliai su
gaišo šiai bylai šimtus valan
dų, ir 1997 m. pradžioje buvo 
spaudžiami ją užbaigti. „Jų 
byla buvo bemirštanti. Virši
ninkai laukė kokios nors pa
baigos”, sakė H. Rodriguez. 

JAV agentai — vienas iš
JAV muitinės, kitas iš Miami 
Beach policįjos — pateikė Lie
tuvos piliečiams padirbtus do
kumentus, neva liudijančius, 
kad jie turi teisėtą ginklų pre
kybos leidimą ir 3.6 min. dole
rių kredito liniją. Tačiau val
džios teigimu, kaltinamieji ži
nojo, kad tai netikri dokumen
tai.

Ši byla sukėlė didelį atgarsį 
Lietuvoje. Kai kurie politikai 
kaltino Rusįją organizavus šį 
raketų sandėrį, kad pavaiz
duotų Lietuvą kaip ginklų 
kontrabandą toleruojančią 
valstybę ir sumažintų jos gali
mybes įstoti į NATO.

Buvo teigiama, kad kaltina
mieji muitinės agentams pra
nešė, jog gauti siunčiamus 
ginklus padeda viena Rusįjos 
žinybų.

A. Pogrebežskį ir A. Dari- 
čevą pripažinus kaltais, jiems 
gresia 35 metai kalėjimo ir iki 
1 min. dolerių siekiančios bau
dos. Nuo sulaikymo iki teismo 
kaltinamieji jau laukė 285 die
nas.

Raketų aferoje įtariamieji 
buvo pateikę dokumentų klas
totes, kuriose tarp tariamų 
tarpininkų minimos kai kurių 
Lietuvos Krašto apsaugos mi
nisterijos pareigūnų pareigos. 
Specialus tarnybinis tyrimas 
nustatė, kad minėtieji doku
mentai yra padirbti, Lietuvos 
pareigūnai į aferą nėra įsivėlę.

Estijos pasieniečiai, iš lat
vių kolegų gavę spėjamojo įta
riamojo portretą, balandžio 7 
d. atpažino ir sulaikė 26 metų 
Latvįjos pilietį Igorį N., kuris 
nedelsiant buvo perduotas 
Latvijos atstovams.

Dabar įtariamasis Igoris N. 
— Rygoje, kur yra tardomas. 
Prieš sulaikymą jis kelias die
nas buvo Estijoje ir automobi
liu važiavo namo. Suėmimo 
metu jis nesipriešino.

Balandžio pradžioje Latvi
jos sostinėje prie sinagogos ir 
Rusijos ambasados nugriau- 
dėję sprogimai padidino Rygos 
ir Maskvos santykių įtampą. 
Žmonės per abu išpuolius ne
nukentėjo.

Latvįjos kriminalinės polici
jos duomenimis, teroro aktus 
galėjo organizuoti viena asme
nų grupė.

Praėjusią savaitę po spro
gimų Rygoje Latvįjos policijai 
buvo paskelbta sugriežtinta 
parengtis. Ministras pirminin
kas Guntaras Kraštas užtik
rino, kad padėtis valstybėje 
kontroliuojama, sprogimai 
rimties nesumažino.

Rusįjos prezidentas Boris 
Jelcin praėjusią savaitę savo 
vyriausybę paragino sumažin
ti naftos tranzitą per Latvijos 
uostus.

KALENDORIUS~

Balandžio 15 d.: Petras, 
Gema, Anastazija, Nasė, Vil
nius, Vaidotė.

Balandžio 16 d.: Benedik- 
tas-Juozapas, Kalistas, Berna
deta, Giedrius.

mailto:ORAUGAS%40EARTHLINK.NET


2 DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. balandžio 15 d.

SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

VIII TAUTINĖS STOVYKLOS 
VADUOS SUVAŽIAVIMAS

VIII TS vadijos suvažiavi
mas vyks gegužės 15, 16, ir 
17 d. Treasure Valley, Paxton, 
MA. Suvažiavimo tikslas — 
susipažinti su stovyklaviete, 
paskirti šakų pastovykles ir 
aptarti stovyklos programas. 
Renkamės 1998 m. gegužės 15 
d., penktadienio vakare.

Suvažiavimo
darbotvarkė

Gegužės 15 d.
Suvažiuojam vakare — pa

bendraujam.

Šeštadieni, gegužės 16 d.
8 v.r. — Kėlimasis
9 v.r. — Pusryčiai
9:30 v. r. — Stovyklavietės 

apžiūrėjimas ir pastovyklių 
pasiskirstymas

12:30 v. p.p. — Pietūs
1:30 v. p.p. — Posėdis:
a) Ūkio reikalai
b) Stovyklos papuošimas
c) Programos
d) Atskirų šakų posėdžiai
6 v.v. — Vakarienė
7 v.v. — Klausimai/diskusi- 

jos
7 v.v. — LSS Pirmijos posė- 

sėdis)
9 v.v. — Laužas

Sekmadienį, gegužės 17 
d.

„„.7:30 v.r. —-Kėlimasis
8:30 v.r. — Pusryčiai

„MUŠU LIETUVA” STOVYKLA 
BRAZILIJOJE

Sausio 11-18 dienomis Litu
anikoj įvyko „Palangos” skau
tų vietininkijos dar viena sto
vykla pavadinta „Mūsų Lietu
vos” vardu, minint šio laikraš
čio 50 metų gyvavimo jubilie- 
jū-

Stovyklai vadovavo: Klaudi
jus Kupstaitis, Jurgis Proko
pas ir skautai vyčiai — Marci- 
jus Godoi, Leandro ir Eudu- 
ardas Greičius.

Tarp medžių, prie pikniko 
namo, išdygo 14 palapinių, o 
kambariuose apsigyveno patys 
mažiausi pipiriukai.

Iš anksto gerai suplanuota 
kiekvienos dienos programa 
gerai pavyko ir praktikoje.

Daugiau 50 sielelių tvarkė 
garsus komendanto Klaudi
jaus Kupstaičio švilpukas. Bu-

9 v.r. — Susimąstymas
10 v.r. — TS reikalai (tąsa)
12 — Pietūs
1 v. p.p. — Skirstomės

Savaitgaliui reikmenys:
Patalynė: pagalvės užval

kalas, paklodė, miegamas 
maišas. Pastaba: (miegamas 
maišas bus parūpintas tiems, 
kurie skrenda lėktuvu).

Apranga: Darbo uniformos 
marškinėliai, kaklaraištis, il
gos kelnės, šiltas švarkas, šil
ta pižama ir tualetiniai reik
menys.

Iki pasimatymo Treasure 
Valley.

Budėkime!
v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė

LSS TARYBOS PIRMIJOS
4-to AKIVAIZDINIO 

POSĖDŽIO KVIETIMAS

Kviečiu LSS Tarybos Pir- 
miją dalyvauti akivaizdiniame 
posėdyje 1998 metų gegužės 
mėn. 16 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Treasure Valley stovykla
vietėje, Paxton, MA.

Budėkime!

v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos Pirmijos 
Pirmininkė

vo smagu matyti visus daly
vaujančius kiekvieną dieną 
ypatingoje programoje.

Labai gražiai praėjo susi
mąstymo diena: girdėjosi reli
ginės giesmės, pokalbiai, rate
liai... Vakare, prieš Mišias, Li
tuanikos koplyčioje, prel. 
Juozas Šeškevičius arti va
landą klausė išpažinčių ir su
teikė Susitaikinimo sakra
mentą visiems angeliukams, 
kurie kantriai laukdami sto
vėjo eilėje. Po Mišių, grįždami 
į stovyklavietę, visi ėjo su už
degtomis žvakutėmis ir, miš
ke, prie sukurto laužo, kiek
vienas sudegino popierėlį, ku
riame patys surašė Dievuliui 
slaptas savo giliausias intenci
jas ir troškimus būti geres
niais.

„Meškiuko Rudnosiuko” vaidintojai Bostono skautų Kaziuko mugėje.

BOSTONO SKAUTŲ 47-OJI 
KAZIUKO MUGĖ

Bostono skautų tradicinė 
Kaziuko mugė įvyko š.m. kovo 
8-tą dieną. Ji buvo pradėta 
Lietuvos ir abiejų tuntų vė
liavų įnešimu ir malda. Buvo 
paskaityti „Baltijos” ir „Žal
girio” tuntų įsakymai ir naujų 
kandidatų pristatymai. Nuo 
mažiausių paukštyčių iki „mil
žinų” vyčių, skautai ir skautės 
išdidžiai žengė prie vėliavų ir 
jų vadovų, pasižadėdami tęsti i 
ir puoselėti jų skautišką veik
lą. Ypač gražus momentas bu
vo kai mažoji paukštytė, Aure- 
lia Mickūnaitė, mamos lydi
ma, davė įžodį drebančiu ir 
griaudžių balseliu.

Vėliavas išnešus „Žalgirio” 
tunto tuntininkas Algis Adom
kaitis pasveikino visus susi
rinkusius į Lietuvių Piliečių 
klubą. Brolis Algis minėjo, 
kad šiemet lietuvių skautija 
švenčia 80 metų įkūrimo su
kaktį, kad mums džiugu ma
tyti skautijos gretas didėjan
čias. Brolis Algis priminė vi
siems, kad šiemet Atlanto ra
jonas laukia visus šią vasarą

Talentų vakare pasirodė tik
rai gerų talentų, nes suva
žiavo keli skautai vyčiai ir vy
resnės skautės. Savaitgalį įvy
ko keli įžodžiai.

Atsakingi vadovai buvo vyr. 
skautininke Eugenija Bace
vičienė, paskautininkas Jurgis 
Prokopas, jų padėjėjai skautai 
Julia ir Gustavo Ūkai, Marčia 
Godoi, Anahi Makuška ir 
Klaudijus Kupstaitis. Virtu
vėje šeimininkavo Eugenija 
Greičienė, Marija Garkaus- 
kienė ir Eliza Bertasso.

„Palangos” skautai dėkoja 
visiems, kurie prisidėjo prie 
stovyklos gero pasisekimo. Dė
koja Juozui ir Julijai Tylaitei 
už leidimą naudotis jų na
mais; prel. Juozui Šeškevičiui, 
Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės valdybai ir skautų tė
veliams.

Iš „Mūsų Lietuva”

susirinkti į VIII Tautinę sto
vyklą, vyksiančią netoli Bosto
no. Buvo prisiminta a.a. veik
lios skautininkės ir vadovės 
Vidos Kleinienės dvidešimt 
penkerių metų mirties sukak
tis ir ta proga jos vyras Eu
genijus Kleinas ir anūkas Da
rius Hickey buvo pakviesti 
perkirpti kaspiną ir oficialiai 
atidaryti šių metų Kaziuko 
mugę.

Po ramios ir oficialios dalies 
prasidėjo svečiavimasis ir 
linksmas šurmulys. Visi skau
tai ir skautės bėgo prie savo 
paruoštų stalų ir jų skaidrūs 
balsai viliojo pirkėjus ir sve
čius. Kaip visuomet, didžiau
sia grupė pirmiausia susirinko 
prie sesių Židiniečių stalo, kur 
minia pirkosi Putnamo seselių 
iškeptus lietuviškos duonos 
kepalus. Greitas šviežios duo
nos išpirkimas liudija, kad lie
tuviai nepripratome prie „pū
kinės” amerikietiškos duonos.

Nusipirkę šį „gyvasties šal
tinį” svečiai ramiai aplankė 
kitus papuoštus stalus ir įsi
gijo lietuviškų bei skautiškų 
rankdarbių. Vilkiukų „Vyties” 
draugovė, su draugininku To
mu Štuopiu ir jo žmona Rita, 
kvietė svečius prie „Taikos” 
loterijos. Buvo parduodama 
rūkytas ungurys bei upėtakis, 
pavasario „kačiukai” ir medi
niai žaislai. O kas norėjo val
gyti, galėjo įsigyti karštų deš
relių. „Neringos” draugovės 
paukštytės ir jų draugininkė 
Eglė Šukienė, įrengė „Laimės 
šulinį” tarp didelių ir spal
vingų popierinių gėlių. Taip 
pat jos pritraukė vaikučius 
prie antyčių žaidimo ir smėlio 
meno. Prie „Neringos” drau
govės prisidėjo naujai įkurtas 
jauniausiųjų mergaičių lieps
nelių būrelis, kuriam sutiko 
vadovauti Paulita Alinskienė. 
„Kęstučio” draugovė, su drau
gininku Gintaru Subačium ir 
jo žmona Lina, greitai ištuš
tino pintinę, pilną skanių kep
tų grybukų. Ypač gražiai at
rodė skautų nudailinti šaldy
tuvo magnetai ant kurių buvo 
meniškai užrašyti lietuviški 
posakiai, patarlės bei patari
mai. pvz. „Būk girtinas, bet 
pats nesigirk”. Vaikus viliojo

sOfei. ' M-
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ir Nintendo žaidimai bei žve
jybos loterija. Draugininkė 
Danutė Kazakaitienė ir „Biru
tės” draugovės skautės pa
puošė savo stalą spalvingais 
marsiečių balionais, meniš
kais lietuviškais margučiais ir 
tautiniais rūbais aprengtais 
meškiukais, kurie buvo labai 
greit išpirkti. Prityrę skautai 
ir prityrusios skautės, prik
lausantys „Gedimino stulpų” 
ir „Šatrijos” draugovėms, dir
bo kartu. Draugininkės Nai- 
dos Šnipaitės ir draugininko 
Kazio Adomkaičio vadovauja
mi patyrę skautai ir skautės 
papuošė savo stalus rankdar
biais, gintarais ir dainynėliais 
bei marškinėliais, pritaikytais 
ateinančiai tautinei stovyklai. 
Taip pat svečiai galėjo žaisti 
golfu ir vilyčiomis, valgydami 
kotletus ir laukdami specialiai 
užsakytus kompiuteriu at
spausdintų adreso lipinukų. 
Vyriausios Židinietės greitai 
ištuštino laimėjimų lentynas, 
nes negaila bandyti savo lai
mės, kai kiekvienas bilietas 
yra laimintis. Taip pat, Židi
niečių lietuviškas linas, ginta
ras, bei menas traukė pirkė
jus. Abiejų tuntų, „Žalgirio” ir 
„Baltijos”, veikė lietuviška vir 
tuvė, vadovaujama Daivos Na
vickienės ir gardžių tortų sta
las, suorganizuotas Danutės 
Wolosenko.

Bostono Kaziuko mugė bai
gėsi tradiciniu vaidinimu. Šie
met skautai atgaivino sesės 
Stefos Subatienės scenai pri
taikytą Vytės Nemunėlio visų 
vaikučių mylimą ir skaitomą 
„Meškiuką Rudnosiuką”. Nuo- 
tabu, kad sesei Linai Subatie- 
nei, kuri jau septyniolika me
tų režisuoja Bostono mugės 
vaidinimus, nepritrūksta su
manumo ir energijos besiruo
šiant šiems patraukliems vai
dinimams. Šįmet arti ketu
riasdešimt skautų-vaidintojų 
atliko savo vaidmenis su hu
moru ir pagirtinu pasiruo
šimu. Nusileidimas tolimos 
erdvės raketos ir blizgantys 
bei svetima kalba, kalbantys 
marsiečiai stebino didelius ir 
mažus. Ypač žavingi buvo vai
dintojų kostiumai, kuriuos pa
siuvo talentinga Daiva Hic
key. Scenos vaizdus ir efektus 
parūpino „Senųjų lapinų” ir 
„Dariaus” būreliai, o, skonin
gai išleista programa buvo pil-
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=&MUNDAS VIŽINAS, M.D.,3^
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
STOVYKLOS 6187 S. Archer Avė. (prie Austin)

Tel. 773-585-7755
Balandžio 3, 4 ir 5 d. — Valandos pagal susitarimą

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.

na įvairių sveikinimų ir linkė
jimų Bostono skautams ir 
skautėms.

Pasiruošimas Kaziuko mu
gėms yra milžiniškas darbas 
prie kurio prisideda daugybė 
rankų. Kas tik augina mažus 
ir didelius vaikus gerai žino, 
kad gyvenimas nuolatos tam
po vaikus į nesuskaitomas pu
ses. Nuostabu, kad mūsų lie
tuviškos šeimos, išsisklaidžiu
sios po tolimus priemiesčius, 
randa laiko ir užsidegimo įsi
pareigojimams, kurie reika
lauja ištisų savaitgalių laiko ir 
pasišventimo. Ačiū Bostono 
skautijai ir Kaziuko mugės 
koordinatorei Gloria Adomai
tienei, už visas pastangas bei 
išlietą prakaitą, kad pradžiu
ginti mus visus.

Marija Ei vaite Hauser

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-834-1120

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Naperville, IL 60563
Tol. (630)527-0090

3825 Highland Avė.,
Tower 1,Suite 3C 

Downers Grove, IL 60515
Tol. (630)435-0120

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (708)598-4055. 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. V.J. VASARIENE

DANTŲ GYDYTOJA 
4817 W. 83 St., Burbank, IL 

Tel. 708-423-6114
Valandos susitarus

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300

DR. A.B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W.95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

penktad. ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p.

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTE, M.D.
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at California Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

Bostono skautų ir skaučių 47-je Kaziuko mugėje „Gedimino stulpų draugovės prityrę skautai. Iš k.: I eil.. — 
Aliukas Wolosenko, Alvydas Knašas ir Gintas Adomkaitis. II eil. — Aleksas Hauser, Andrius Knašas, draugi
ninkas Kazys Adomkaitis, Marius Hauser ir Skaidrys de Sa Pereira. Nuotr. Marijos Eivaitės-Hauser „Baltijos” tunto dalis skaučių Bostono 47-tos Kaziuko mugės atidaryme. Nuotr. Marijos Eivaitės-Hauser

RUTH JORATĖ NESAVAS- 
BARSKY, M.D.

Barsky Dermatological Associates
Dermatologijos ligų, odos vėžio 

spacialybė 
Kosmetinė chirurgija 

’ Raukšlės * Saulės dėmės

120 Oak Brook Center Mali #318 
Oak Brook, IL 60523 
Tel. 630-571-2630 
Kalbame lietuviškai



LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZ. V. ADAMKAUS 

VIZITAS KAUNE
STASYS IGNATAVIČIUS

Pamažėl rimsta prezidenti
nių rinkimų aistros, vis ma
žiau apie tai kalbama. Visi at
simename šių rinkimų įtam
pą, kuomet paskutiniu mo
mentu V. Adamkaus sėkmę 
lydėjo kauniečių rinkėjų bal
sai.

Po vasario 26 d. įvykusios 
iškilmingos inauguracįjos, 
savo pareigas pradėjo eiti 
penktasis Lietuvos Respubli
kos prezidentas Valdas Adam
kus. Jis neužmiršo jo kandi
datūrą rėmusių Kauno gyven
tojų indėlio išrenkant jį prezi
dentu, todėl pirmąjį savo 
oficialų vizitą, o tuo pačiu ir 
padėkoti už paramą, jis pa
skyrė savo gimtajam miestui 
— Kaunui.

,Kovo 7 d. rytą prezidento 
vilkstinė, kiek pakeitusi vizito 
protokolo tvarką, sustojo prie 
kardinolo V. Sladkevičiaus re- 
zidencįjos. Prezidentas padė
kojo kardinolui už sveikinimo 
telegramą, gautą inauguraci
jos išvakarėse, įvyko trumpas 
ir malonus pasikalbėjimas.

Po susitikimo su kardinolu, 
prezidentas V. Adamkus su 
žmona Alma ir juos lydinčiais 
asmenimis atvyko prie Kauno 
savivaldybės, kur juos sutiko 
Kauno apskrities viršininkas
K. Starkevičius, miesto meras 
H. Tamulis, Įgulos vadas pul
kininkas. Z. Vegelevičius, 
Gen. S. Raštikio puskarinin
kių mokyklos viršininkas pul
kininkas B. Vizbaras, apskri
ties, savivaldybės, politinių 
partijų ir visuomeninių orga
nizacijų atstovai, aukštieji ka
rininkai. Sausakimšoje savi
valdybės didžiojoje salėje, ku- 
riojė dalyvavo akademinės vi
suomenės, pramonės, verslo, 
meno ir kultūros atstovai pra
sidėjo pokalbis „Kaunas — 
Lietuvos širdis”. Po miesto 
mero H. Tamulio sveikinimo 
kalbos, pokalbio dalyviai val
stybės prezidentui išsakė, kas 
pastaruoju metu labiausiai 
jaudina Kauną ir jo gyvento
jus. Išklausęs pasisakiusiuo
sius, prezidentus V. Adamkus 
savo kalboje, tarsi apibendri
nęs pasisakiusiųjų mintis, su
pažindino susirinkusiuosius 
su svarbiausių ateities darbų 
gąirėmis.

•Po pokalbio V. Adamkus su
sitiko su rinkiminio štabo 
Kaune veikėjais ir išklausė jų 
pasiūlymus bei pastabas.

Pagrindinis renginys prezi
dento V. Adamkaus garbei 
įvyko miesto šventovėje —

Kauno Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus sodelyje, į kurį su
sirinko šimtai miesto gyven
tojų, kurie tikėdami, kad V. 
Adamkus sugebės valstybę ir 
tautą vesti gerovės keliu, rin
kimuose už jį atidavė savo bal
sus. Prezidento susitikimui 
Garbės sargyboje stovi kariuo
menės Garbės kuopos kariai ir 
Didžiojo etmono A. Pociūno 
vadovaujami, Kauno karo isto
rijos klubo, veikiančio prie Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus, 
nariai, kurie apsirengę auten
tiškai pasiūtomis 1792 m. Lie
tuvos kariuomenės artileristų 
uniformomis. Šio klubo nariai 
jau daugelį kartų su savo 
pabūklais dalyvavo ir saliuta
vo įvairių švenčių, iškilmių ir 
renginių metu. Norėtųsi pažy
mėti, kad klubo veikloje akty
viai dalyvauja ir keli šauliai, o 
Didysis etmonas A. Pociūnas 
yra LŠS Centro valdybos na
rys. (Apie Kauno istorijos klu
bo įsteigimą ir veiklą skaity
kite atskirą straipsnį). Muzie
jaus sodelyje prezidentą su 
žmona ir palyda susirinkusie
ji pasitinka džiaugsmingais 
šūksniais ir garsiu plojimu. 
Varpo dūžiai paskelbia apie 
renginio pradžią.

Iškilmingai žengdamas šau
lių Garbės būrys Vyčio Kry
žiaus ordino vėliavą iš Muzie
jaus atneša prie Nežinomojo 
Kareivio kapo. Vėliavą iškelt 
patikėta Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus bibliotekinin
kei, Vyčio Kryžiaus ordino 
kavalierei Kristinai Čepkaus- 
kienei, kuriai 1991 m. sausio 
13 dienos sovietinės kariaunos 
agresijos metu prie Vilniaus 
Televizįjos bokšto, tankas per
važiavo kojas. Sodelyje nuvil- 
nyja Lietuvos himno žodžiai. 
Prezidentas V. Adamkus ir jį 
lydintys asmenys padeda vai
niką prie Nežinomojo Kareivio 
kapo.

„Esu dėkingas likimui, kad 
vėl mane grąžino į vaikystės 
miestą, kuriam jaučiuosi be 
galo skolingas, sakė preziden
tas. — Čia ištartas pirmas 
žodis, čia žengtas pirmas 
žingsnis ir patirtas pirmas 
džiaugsmas bei pirma nuo
skauda”.

Šiais žodžiais iš muziejaus 
balkono į kauniečius kreipėsi
V. Adamkus.Savo kalboje pre
zidentas prisiminė, kad prieš 
keletą metų iš Muziejaus į 
amžino poilsio vietą jam teko 
palydėti mūsų diplomatijos 
patriarchą, tautos šviesuolį ir

Kauno Karo istorijos klubo nariai prie pabūklo kovo 7 d., pasiruošę salvei — Lietuvos prezidento garbei. Prez. V. 
Adamkus su žmona Alma ir svečiais stovi balkone.

kankinį Juozą Urbšį. Prisi
minė ministro kartotus žo
džius. Kalbėjo apie tautos vie
nybę, valstybės siekius, dva
singumą, citavo kardinolo V. 
Sladkevičiaus mintis apie 
Santarvės viziją. Baigdamas 
sakė: „Dar kartą dėkodamas 
už jūsų didžiulę paramą prezi
dento rinkimų batalijose, aš, 
kartu su ponia Alma, šir
dingiausiai linkiu jūsų šei
moms ramybės, gerovės ir 
dvasinės ištvermės!”

Sodelyje pasigirdo Didžiojo 
etmono A. Pociūno komanda: 
,.Lietuvos Respublikos prezi
dentui — salvė!” Orą sudrebi
na Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės 1746 m. pabūklo 
iššautas šūvis, kurį susirinku
sieji palydi plojimu.

Iš Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus sodelio išeinantis 
prezidentas su žmona buvo 
apsuptas kauniečių, apdova
notas gėlėmis ir palydėtas 
„Ilgiausių metų!”

Baigiantis renginiui, prie 
Nežinomojo Kareivio kapo ir 
Laisvės paminklo gėles padėjo 
Kauno Vytauto Didžiojo atski
rojo jėgerių bataliono karinin
kai, vadovaujami šio bataliono 
vado pavaduotojo majoro A. 
Valinčiaus.

Dar ilgokai iš muziejaus 
sodelio nesiskirstė žmonės, 
skambėjo dainos ir melodijos, 
buvo aptarinėjamos renginio 
detalės.

Toliau prezidento vizito tiks
las buvo Vytauto Didžiojo 
bažnyčia, kur garbingi svečiai 
išklausė choro koncerto. Vė
liau V. Adamkus su žmona ir 
palyda atvyko į rotušę, kur jų 
garbei buvo surengtas oficial
us priėmimas, po kurio prezi
dentas pasirašė Kauno garbės 
svečių knygoje, kurioje jau yra 
pasirašę daugelis garbių as

menybių. Rotušės šeiminin
kas, Kauno ceremonmeisteris
K. Ignatavičius prezidentui 
įteikė netikėtą dovaną — Kau
no archyve surastą V. Adam
kaus gimimo liudijimo spal
votą kopiją.

Savo viešnagę Kaune prezi
dentas su žmona užbaigė 
„Kauno dienos” redakcijoje. Sį 
laikraštį jis skaitė jau Ameri
koje, skaito ir dabar. Redakci
joje V. Adamkus su žmona 
Alma davė pasikalbėjimą, 
bendravosi žurnalistais.

Jau temstant, prezidento 
automobilių vilkstinė pasuko 
sostinės link. Tai nepaskutinis 
prezidento vizitas Kaune, jis 
pažadėjo padėti miestui ir 
kauniečiams.

PAKILO IŠ PELENŲ

Lietuvoje plačiai nuskam
bėjo skandalas, kai naujų sa
vininkų nusipirkti Vilniaus 
šiltnamiai buvo ne tik už
daryti, neprižiūrimi, bet per 
žiemos šalčius ir sugriuvo. 
Tuomet Vilniaus šiltnamiai 
vėl perėjo valstybės žinion. 
1996 m. šiltnamių ūkiui vado
vauti vėl paskirtas buvęs jo 
vadovas ir kūrėjas Juozas 
Gediminas Morkūnas. Dabar 
prie Vilniaus Pagirių kaime 
įsikūręs šiltnamių ūkis vėl 
klesti.

„Respublikos” priedui .Aikš
tė” „Vilniaus šiltnamių” vado
vas J. Morkūnas sakė: „Grįžę į 
darbą nusprendėme atmesti 
visas asmenines nuoskaudas. 
Pasikliovėme Dievu ir įsta
tymais bei tais, kurie juos sau
go. Be to, mes vykdome tokią 
politiką — stengiamės kurti 
kuo daugiau darbo vietų tad ir 
Pagirių gyventojai vėl atgavo 
ramybę ir darbą. Be to, prie

sėkmės nemažai prisidėjo ir 
grįžusi sena komanda. Jos pa
grindą sudaro visi tie žmonės, 
kurie ir anksčiau su manimi 
dirbo”.

Jau pernai šiltnamiai gavo 
2,7 min. litų grynojo pelno. To
kie geri rodikliai pasiekti 
modernizavus techniką — ji 
bemaž jau atitinka visus Eu
ropos standartus. Tačiau yra 
problemų, kurios stabdo visą 
veiklą. Pirmiausia — bankų 
politika. J. G. Morkūnas pasa
kojo: „Jau pradėjome statyti 
grybų kompleksą Pabradėje. 
Ten iš pradžių bus perdirba
ma 670 tonų, vėliau gal ir iki 
3;000 tonų grybų per metus. 
Be to, dar bus sukurta 360 
darbo vietų. Šis grybų kom
pleksas jau veiktų, jeigu būtų 
pavykę susitarti su bankais. 
Pavyzdžiui, dabar mes pra
šome 5 min. litų kredito, bet 
jie mums duoda tik 2 min. 
Taigi tenka kažką aukoti. 
Bankai taip elgiasi, norėdami 
mus susaistyti. Juk iškart 
gavę reikiamą pinigų sumą 
taptume nepriklausomi, nes 
tuos pinigus panaudoję gau
tume lėšų ir nereikėtų vėl 
kreiptis į bankus. Jie tai su
pranta ir nenori iš karto duoti 
visos sumos. Be to, paskolos 
teikiamos su 15 proc. metų 
palūkanų. Aš nežinau, kur 
kaime galima investuoti pini
gus, kad atgautum 15 proc.

Modernizuoti turimus šilt
namius ir grybų komplekso 
statybai reikia maždaug 10 
min. dolerių, kurie grįžtų per 
5 metus. Kaip sakė J. 
Morkūnas, nors ir kaip būtų 
keista Lietuvos bankai nepa
noro bendradarbiauti, todėl fi
nansuos vienas Lenkijos ban
kas.

Rima Jakutytė

Danutė Bindokienė

Tai tik smėlio grūdelis 
kopoje

Smėlio grūdelis atrodo labai 
nereikšmingas daiktas, ne
bent įkrenta į akį — tuomet 
jau gali būti ir erzinantis, ir 
skausmingas. Daug kas šiame 
krašte „tik smėlio grūdeliu ko
poje” vadina balandžio 6 d. 
JAV prezidento pasirašytą 
įstatymą, draudžiantį impor
tuoti daugiau kaip pusantro 
milįjono automatinių šauna
mųjų ginklų, laukiančių leidi
mo, kai apskaičiuojama, kad 
privačiose (dažnai labai „ne
pastoviose”) rankose jau yra 
per 200,000 mlj. tokio kalibro 
pabūklų. Tad įstatymas yra 
tik nelabai svarbus mūšis, 
laimėtas, kovojant su ameri
kiečių nepalaužiama meile au
tomatiniams šaunamiesiems 
ginklams ir National Rifle As
sociation (NRA) organizacijos 
pastangomis nei cento neatim
ti iš tų ginklų gamintojų pel
no.

NRA samdo pačius gabiau
sius žmones ir negaili lėšų, 
kad Vašingtone jų nuomonė 
būtų ne tik išgirsta, bet ir 
priimta. Kartais susidaro 
įspūdis, kad JAV įstatymus 
diktuoja ne gyventojų rinkti 
atstovai ir prezidentas, o dvi, 
turinčios panašią galią, sro
vės: tabako pramonė ir NRA. 
Pirmoji remiasi apgavystėmis, 
kad rūkalai iš tikrųjų yra ne
kenksmingi, o nikotinas nesu
kelia pavojingo įpročio; antra
jai tereikia Amerikos gyven
tojus perspėti, kad kažkas kė
sinasi į jų pilietines-konsti- 
tucines teises, ir daugelis be
matant stoja „tų teisių ginti”.

Kai šiuo metu jau retas nai
vuolis tiki, kad rūkymas ne
kenkia sveikatai, NRA pa
stangos yra sėkmingos, nes 
amerikiečiai tiki prigimtine 
teise pirkti, turėti ir naudoti 
šaunamuosius ginklus. Jeigu 
kas bent atsargiai nori tą teisę 
apkarpyti, tuoj kyla nemažas 
triukšmas.

Buvo galima tikėtis, kad po 
Arkansas valstijoje įvykusios 
tragedijos, kai du jaunamečiai 
berniukai išėjo „medžioti” 
savo mokslo draugų, bus vie
naip ar kitaip stengiamasi su
varžyti automatinių šaunamų
jų ginklų plėtrą, bet balandžio 
6 d. įstatymas mažai tam pasi
tarnaus. Tiesa, sustabdytas 58 
rūšių pusiau automatinių šau
tuvų importas, o tai jau bent 
pradžia.

Jau 1968 m. Šaunamųjų 
ginklų kontrolės aktu (Gun 
Control Act) buvo uždrausta 
importuoti šautuvus, jeigu jie 
negali būti pritaikomi sporto

reikalams. 1989 m. prez. 
George Bush žengė dar 
žingsnelį pirmyn ir uždraudė 
43 rūšių pusiau automatinių 
šautuvų importą, tačiau nuo 
1991 m. 425,000 „pagerintų” 
puolamųjų šautuvų buvo leis
ta įvežti į JAV, nepaisant, kad 
tuo metu Kongresas priėmė 
įstatymą, leidžiantį 19 rūšių 
tų šautuvų gaminti šiame 
krašte arba įsigyti privatiems 
savininkams.

Vargiai toks ar kitoks drau
dimas — net griežtas įstaty
mas — sustabdys pavojingų 
šaunamųjų ginklų plitimą (le
galiais ar nelegaliais būdais). 
Tas neturi nieko bendra su 
medžiokle ar šaudymo sportu. 
Juk laukinės žąsys nemedžio- 
jamos priešlėktuviniais pa
būklais, o į zuikius nešau
doma iš patrankų... Tačiau re
tai kas šiandien tiki, kad tie 
pavojingi ginklai yra skirti 
vien medžioklei ar sportui. Ne 
kartą tenka skaityti ir girdėti, 
kad eiliniai piliečiai sukaupę 
po pusšimtį automatinių šau
namųjų ginklų, o tos „kolek
cijos” į visuomenės dėmesį 
dažniausiai patenka tik tuo
met, kai įvyksta savininko 
namuose apiplėšimas arba 
ginklas atsiranda vaikų ran
kose ir įvyksta nelaimė.

Antra vertus, kai kurių 
(ypač pietinių) valstijų gyven
tojų papročiai ir tradicijos juos 
tampriai riša su šautuvais, 
medžiokle. Nuolat primena
mas posakis: „Šaunamieji 
ginklai žmonių nežudo, tik 
žmonės tai padaro” ir tvirtina
ma, kad medžioklė yra buvusi 
imigrantų, senais laikais atvy
kusių į šį kraštą, pagrindinis 
maisto šaltinis: net jauni vai
kai buvo mokomi medžioti ir 
raginami savo pareigą šeimos 
gerovei atlikti. Deja, patogiai 
pamirštama, kas dar ranka 
rankon žygiavo su „atsako
mybe šeimai”. O tai buvo Die
vo įsakymas „Nežudyk!” ir la
bai griežti puritonų moralės 
dėsniai, kurie į siaurus rėmus 
buvo įspraudę visą kasdieninį 
bendruomenės gyvenimą. Su
traukius tuos varžtus ir panei
gus moralės reikalavimus, 
liko tuštuma, kurią užpildo 
pramogų pasaulis su išgar
bintais smurto veiksmais 
(dažniausiai atliekamais šau
namųjų ginklų pagalba) ir at
sakomybės už savo veiksmus 
auklėjimo stoka. Kol į tai ne
bus atsižvelgta, joks Kongreso 
ar prezidento priimtas įsta
tymas nepadės sukontroliuoti 
žmonių nusikalstamumo.

ATGIMIMAS
VIDA VAIŠNYTĖ-KLEMAS

3 (Tęsinys)
Baigęs savo liūdną pranešimą, vairuotojas ir vado

vas pasileido pėsti į artimiausią miestelį telefono 
ieškoti. Jau buvo pietų laikas ir alkis pradėjo ekskur
santus kankinti. Vokiečiai išsitraukė didžiausius mai
šus su ilgomis dešromis ir kitais skanumynais, ir pra
dėjo juos valgyti. Likusieji keleviai, kurių dauguma 
buvo amerikiečiai studentai, susibūrė lauke aplink ko
legą su gitara ir pradėjo dainuoti:

We shall overcome,
We shall overcome.
We shall overcome someday...
Rita automatiškai save prie amerikiečių priskyrė,

dėl to su nemažu entuziazmu prisidėjo prie dainos. Be
dainuojant studentams ūpas žymiai pasitaisė ir jie 
pradėjo juoktis iš dešras kemšančių vokiečių. Šioj nuo
taikoj, susikabinę rankomis ir kartodami tą pačią 
dainą, studentai traukė plentu link artimiausio ūki
ninko trobos. Jiems pasirodžius, prie durų šypsoda
masi šeimininkė kvietė į vidų. Šviežios duonos kvapas 
plaukė pro duris ir eksursantai, ilgai nelaukę , žengė 
vidun. Viduje grindys buvo molinės, o moteriškė, nors 
dar nesena, atrodė labai suvargusi. Su keliais vo
kiškais žodžiais ir rankų mosikavimu ji klausė, ar stu
dentai nenorėtų duonos paragauti. Niekas nuo to neat
sisakė ir šeimininkė atriekė didoką riekę. Likusią 
duoną ji atsargiai suvyniojo, sakydama, kad tai jų va
karienė ir pusryčiai. Kai studentai bandė atsilyginti, ji 
tik ranka numojo. Kramtydami skanią duoną ir mi
nėdami paskutinį nuotykį, dainininkai grįžo prie auto

buso. Vienas studentas paklausė:
— Kaip gali žmonės tokiam varge gyventi?
Ritai didelį įspūdį padarė tos moteriškės nuošir

dumas, todėl ji atsakė:
— Jei reiktų, tai ir pats priprastum. Bet mane ste

bina, kaip ji gali su svetimais dalintis kąsniu, kurį ji 
taip sunkiai turi užsidirbti. Tikrai geros širdies žmo
gus.

Jau temstant grįžo vairuotojas ir vadovas, nešdami 
naujas variklio dalis. Nors įdėti ilgai netruko, buvo 
nutarta pernakvoti artimiausia m miestelyje.

Tarp Jugoslavijos ir Graikijos nebuvo aiškios sie
nos. Vienintelis ženklas, kad jau pasiekta Graikija, 
buvo vienišas graikų sargybinis, stovintis prie kelio 
viduryje laukų, apsirengęs karaliaus garbės sargybos 
uniforma. Rita negalėjo atitraukti akių nuo šio gra
žaus vaizdo. Kariškis stovėjo tvirtai kaip Olimpo kal
nas, apsuptas žalių kalnų su alyvmedžiais ir netoli be
siganančių avių. To vaizdo Rita negalėjo užmiršti.

Šis sargybinis Ritai reprezentavo tautą. Pirmą 
kartą ji tikrai suprato, ką reiškia tautiniai rūbai. Kai 
tėvai ragindavo ją užsivilkti tautinius rūbus, atrodė, 
kad jie senoviški ir nemadingi. Bet dabar tėvų elgesys 
kitaip atrodė. Jimmiui kortelę išrinko su šio sargybi
nio paveikslu. Rašydama prisiminė Jimmio žodžius:

— Tu nuo visų mano pažįstamų skiriesi. Todėl aš 
ir tave nusižiūrėjau.

Jimmiui ypatingai imponavo Ritos kuklumas ir 
gera laikysena. Tuo ji skyrėsi iš kitų ir jį traukė kaip 
magnetas. Kitos mergaitės nesivaržydamos po dešimt 
kartų į dieną skambindavo ir rašydavo visokio turinio 
laiškus. O kai susipažino geriau, Jimmy pamatė, kad

prie šių ypatybių dar prisidėjo nuoširdumas, tuomet 
įsitikino, kad Rita jam skirta. Be abejo, Ritos išvaizda 
jo irgi neatstūmė. Kolegijoj ji buvo išrinkta „Home- 
coming Queen”. Šis titulas rodė, kad jos tiesūs blondi- 
niai plaukai ir skaidriai mėlynos akys ne tik Jimmy 
viliojo. Svetimi ją laikė švede, o saviškiai sakydavo, 
kad ji turi visus lietuviškus bruožus.

Taip galvodama, Rita greit paėmė pieštuką ir ant 
kortelės parašė:

— Šis karys apibūdina Graikiją taip, kaip aš Lie
tuvą.

Šiuos žodžius baigus, Rita smarkiai susijaudino. 
Juk kaip tik dėl to išvažiuojant su tėvu susiginčijo. 
Mintis teko pertraukti, nes jau vėl vadovas ragino lipti 
į autobusą tolimesnei kelionei į Turkiją.

Pirmieji pusryčiai Turkijoj Ritai vėl priminė tėvus. 
Padavėjas atnešė balto sūrio. Tikro lietuviško sūrio, 
tokio pat, kaip tėvai kas antrą savaitę važiuodavo į 
kitą pusę miesto nusipirkti. Prie sūrio stovėjo stiklinė 
bičių medaus. Rita net buvo užmiršus, koks skanus 
gali būti baltas sūris su bičių medumi. Visi valgė gėrė
damiesi. Reikės Jimmiui duoti paragauti, dingtelėjo 
Ritai mintis.

Dienos buvo naujais įspūdžiais perpildytos. Atrodė 
lyg galvoj nebeliks vietos informacijai ir aprašymams, 
kuriuos vadovas kas dešimt minučių be jokio pasi
gailėjimo, kaip kokį antplūdį, paleido ant keleivių. 
Reikėjo susipažinti su mahometonų tikėjimu, kad 
būtų įmanoma įvertinti jų kultūrą ir suprasti jų gyve
nimo stilių. Einant lauk iš Mėlynosios mečetės Istan- 
bule, Rita netyčia atsiskyrė nuo savo grupės. Paklydus 
nežinojo, ką daryti, nes nei kalbos nemokėjo, nei mies

to nepažino. O turkai nesivaržė pasinaudoti turistų 
žioplumu. Mato, esi svetimšalis, tai savaime aišku, 
kad turi pinigų, nes kitaip čia nebūtum atsiradęs. Tad 
jau, broleli, saugokis, jei nori su centu pasprukti. Rita 
negalėjo atsiminti net gatvės, kurioje jos viešbutis 
buvo. Kaip grįžti atgal?

O praeiviai tik žvilgsnius į ją meta ir, žiūrėk, jau 
du tipai iš paskos seka. Baimės pagauta, Rita prisi
minė visokius baisius pasakojimus. Neseniai vienam 
turistui prisistatė vaikėzai „saugoti” gatvėj pastatytą 
mašiną. Kai jis apsaugos atsisakė, jie ėmė ir vinimis 
suraižė automobilį. Kitam jaunikaičiui jūreivis leido 
batus nuvalyti. Vieną batą nublizgino, bet bevalyda
mas antrą, išsitraukė skutimo peiliuką ir giliai per
pjovė jūreivio kojos veną. Apiplėštas paliko gulėti gat
vėj. Gerai, kad draugai laiku jį surado ir tuoj pas laivo 
gydytoją nuvežė.

Staiga iš vieno namo išbėgo trys moteriškės. Šyp- 
sodamosios klausia Ritos, ar ji ne amerikietė. Kviečia 
ją į vidų. Jos aiškina, kad norinčios žmogui iš Ameri
kos parodyti turkišką svetingumą. Ritai lyg ir kitos 
išeities nebuvo, kaip pasitikėti savim ir žengti per 
slenkstį. Butas buvo išklotas rytietiškais kilimais, bet 
baldų beveik nebuvo. Pasodino ją ant pagalvių, o visi 
susėdo ratu. Iš virtuvės prasidėjo procesija valgių, ku
riuos prieš ją pastatė ir ragino valgyti. Namo gyvento
jai gėrėjosi jos apetitu. Rita žinojo, kad turkai labai 
įsižeidžia, jei nepriimi jų vaišingumo, todėl ji valgė 
nors buvo visai soti.

(Bus daugiau)
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VELYKOS LIETUVOS DIDIKŲ 
RŪMUOSE

DR. LIBERTAS KLIMKA

Vartant prabėgusių amžių 
periodinę spaudą, memuarus, 
įvairius kitus dokumentus, 
kartais pasitaiko ir šis tas 
linksmesnio. O tempora, o 
mores! Šis Cicerono posakis 
visados aktualus — kiekvieną 
kartą su nepasitikėjimu, pasi
piktinimu, o kartais ir su 
šypsena, žvelgia į savo pirm
takus arba jaunąją kartą. Šį 
kartą apie senus nutikimus 
per Velykas...

Kunigaikščio A. 
Čartoryskio vedybos

Istorikas M. Malinovskis 
savo memuaruose šitaip- ap
rašo kunigaikščio Adomo Čar
toryskio, Vilniaus universite
to kuratoriaus, rašytojo ir 
žymaus politiko asmeninio gy
venimo lūžį, įvykusį per 1816
m. šv. Velykas. Jau gerokai 
įpusėjęs penktąjį dešimtmetį, 
jis vis dar buvo nevedęs, gal 
todėl, kad visą savo laiką ir 
energiją skirdavo visuomeni
nei veiklai. Tąkart taip jau at
sitiko, kad apie Velykas ku
nigaikštis vizitavo Vilniaus 
švietimo apygardai priklau
siusį Kremeneco licėjų (dabar 
Ukrainoje). Apsistoti buvo 
pakviestas į netolimą Teofil- 
polio dvarą, valdomą našlės 
kunigaikštienės A. Sapiegie- 
nės. Buvo ten ir kitų svečių, o 
visų dėmesio centre — gene
rolas Liudvikas Pacas, nese
nos didvyriškos ir tragiškos 
Napoleono karo kampanijos 
dalyvis, imperatoriaus adju
tantas ir divizijos vadas. 
Tačiau pats generolas labiau
siai stengėsi padaryti gerą 
įspūdį kunigaikštienės duk
rai, aštuoniolikametei gražuo
lei Anei.

Pirmąją švenčių dieną, 
grįžus šeimininkei su dukra 
iš bažnyčios, prasidėjo tradici
niai sveikinimai. Pagal seną 
paprotį, įteikus velykinį mar
gutį ir tarus „Kristus kėlės”, 
reikėjo tris kartus pasibu
čiuoti. Su gražiu margučiu 
kunigaikštis Adomas priėjo 
prie jaunosios gražuolės. Nu
raudusi dukra žvilgsniu atsi
klausė griežtosios kunigaikš
tienės, ar galinti priimti to
kius sveikinimus. Mamai 
linktelėjus, leidosi išbučiuoja
ma. Tai išvydęs, generolas L. 
Pacas strimgalviais puolė iš 
salono. Susiradęs tarnus, žėrė

Antrąją Velykų dieną Gedimino kalno papėdėje Vilniuje koncertavo folk
loro ansamblis „Apynys”. Nuotr. Eltos

jiems net porą aukso dukatų, 
kad tučtuojau jam pristatytų 
margutį. Tik tada galėjo tikė
tis bučinio. Bet šįkart kuni
gaikštienė buvo griežtesnė.

Įsižeidęs generolas šaukėsi 
teisybės: visi didikai yra 
lygūs! Našlė maloniai paaiški
no, kad kunigaikščiui Adomui 
padariusi išimtį kaip artimam 
giminaičiui. L. Pacas karštai 
užginčijo: visos Lietuvos mag
natų šeimos giminiuojasi. Čia 
įsikišęs, kunigaikštis Adomas 
tarė, kad garbės dalykus rei
kia spręsti vyriškame pokal
byje. Ir išties netrukus tarp jų 
įvyko dvikova. Adomą Čarto- 
ryskį generolas špaga sužeidė 
į koją. Įvykis tapo plačiai 
žinomas, aptarinėjamas vi
suose aukštuomenės salonuo
se. O nesantaikos obuoliui — 
gražuolei Anei — grėsė apkal
bos. Garbinga išeitis, to meto 
supratimu ir etiketu, tebuvo 
viena. Teko kunigaikščiui 
Adomui atsisakyti viengun
gystės ir siųsti piršlius į Teo- 
filpolį. O vis per velykinį mar
gutį! Ir koja sužeista, ir Anė 
ant kaklo...

Istorinė minklė

Tame pačiame Kremenece 
įdomiais aukštuomenės vaka
rais garsėjo Naugarduko se
niūno Tado Čackio namai. 
Šeimininkas buvo ne tik gu
vaus ir linksmo būdo, tai, 
beje, rimtas mokslininkas is
torikas ir teisininkas, Kreme
neco licėjaus, Mokslo bičiulių 
draugijos įkūrėjas. Tąkart sve
čių pramogai jis pasiūlė spėti 
„istorinius faktus”. Reikėjo 
pasakyti, ką iš žinomų istori
nių įvykių pavaizduodavo Vie
nas ar kitas vakarėlio dalyvis. 
Pats šeimininkas su kaimynu 
Marcinkovskiu sutarė pavaiz
duoti Enėjo pabėgimą iš de
gančios Trojos. Didvyris juk 
išgelbėjo ir savo šeimą, o seną 
tėvą išnešė ant pečių. Tad 
štai, — atsiveria durys, o 
tarpduryje sulinkęs Marcin- 
kovskis, ant kurio sprando 
užsirioglinęs storulis seniū
nas. Svečiai ilgokai tyli, — 
niekas nesiryžta suklysti. 
Marcinkovskis pūkščia ir vis 
labiau linksta prie grindų. 
Pagaliau grafas Pilypas Plia
teris flegmatiškai prataria” 
„Ak, žinau. Tai ponas Kristus 
į Jeruzalę ant asiliuko įjoja!

Į Chodkevičių rūmų salėje inauguracinį renginį š.m. vasario 26 d. atvyk
sta prez. Valdas Adamkus, lydimas to vakaro šeimininkų — dr. Aldonos 
ir dr. Remigijaus Gaškų.

TARP MUSU KALBANT
SKRAIDO LĖKŠTĖS IR LĖKŠTUTĖS

Prieš daug, daug metų, be
lankydamas savo senokai ma
tytus bičiulius, „susidrauga
vau” su jų nepaprastai smal
siu mažamečiu sūneliu. Jis 
man iškėlė netikėtą klausimą: 
„Ponas, ar Lietuvoje skraido 
lėkštės”. Vengdamas ilgesnės 
šnektos, pasakiau, kad skrai
do. Skraido ir Lietuvoje. Ir dar 
pridūriau, ką gi jos veiks ne- 
kraidydamos.

Tiesa pasakius, prieš porą 
dešimtmečių aš nieko negir
dėjau apie Lietuvos padangėje 
pasirodančius nenustatytos 
kilmės objektus, kurie mūsų 
gyvenamajame krašte vadina
mi UFos. Dabar kiti laikai. 
Dabar jau Lietuvos laikraš
čiuose aprašomi tai vienur, tai 
kitur pastebėti neišaiškinami 
reginiai. Ne taip seniai vie
name laikraštyje buvo parašy
ta apie rytinėje Žemaitijoje 
pastebėtus apvalios išvaizdos 
šviesulius. Kitame laikraštyje 
teko skaityti ilgesnį aprašymą 
apie keistą įvykį Vilniaus apy-

T. Čackis prapliupo juokais, 
o suplukęs kaimynas bloškė jį 
žemėn. Bildesį nustelbė tik
rai homeriškas susirinkusiųjų 
kvatojimas.

Kalendorinė Sapiegos 
puota

Viename senųjų kalendorių 
aprašyta, kaip vaivada Sapie
ga šventė Velykas savajame 
Derečino dvare. Prisikvietęs 
daugybę svečių, ištaisė tokį 
pokylio stalą: pačiame centre 
— visas keptas ėriukas su 
vėliavėle, vaizduojantis Ag
nus Dei. Šio patiekalo pa
siūlyta ragauti tik patiems 
garbingiausiems svečiams ir 
dvasininkams. Stalo kampuo
se — keturi didžiausi kepti 
ant iešmo šernai, vaizduojan
tys metų laikus. Aplinkui — 
dvylika taurųjų elnių, su auk
suotais ragais, prikimštų viso
kios rūkytos žvėrienos, — tai 
dvylika mėnesių. Didžiausių 
vaisiais paskanintų pyragų: 
plokštainių, možūrų, žemai
tiškųjų, — jų iš viso buvo 52, 
sulig savaičių skaičiumi me
tuose. Mažesnių pyragėlių bu
vo patiekta 365, — visiems 
aiški šio skaičiaus prasmė. O 
gražiausių margučių krepše
liuose gulėjo net 8,760, — tiek 
valandų metuose. Dar gėri
mai: keturiose didžiulėse tau
rėse pripilta vyno, laikyto nuo 
karaliaus Žygimanto Augusto 
laikų. Dvylika sidabrinių ąso
tėlių viliojo karaliaus Stepono 
Batoro vynu; iš 52 statinaičių 
buvo galima skanauti ku
priškojo, ispaniškojo ar ita
liškojo; net ?35 taurelės pri
piltos vengriškojo vyno. Ši 
puota vyko XVII a. pradžioje.

Per Šv. Velykas buvo mini
mi visi metai, — tai byloja 
apie dar neužmirštą senovinę 
lietuviškų metų pradžią — 
pavasarį.

linkėję. Čia rašoma, kad pat
ruliuojantys policininkai vieną 
naktį pastebėjo neįprasta re
ginį. Virš netoli esančio tven
kinio kabojo tuščiaviduris 
šviečiantis skritulys. Polici
ninkų teigimu, jis periodiškai 
išsiplėsdavo, o paskui sumažė
davo. Policininkams priartėjus 
prie tvenkinio, pakrantės žo
lėje jie išgirdo keistoką garsą, 
primenantį elektros laidų 
spragsėjimą, girdimą trumpų 
sujungimų metu. Būdinga, 
kad, policininkams artėjant 
prie garso šaltinio, spragsėji
mas nutoldavo. Tuo metu jų 
matomas skritulys vis pulsavo 
ir judėjo. Policininkai radijo 
ryšiu kreipėsi į savo būstinę, 
pranešdami apie keistąjį reiš
kinį. Kol atvyko kiti parei
gūnai, skritulys ėmė tolti Vil
niaus miesto link. Liko tik 
keistas garsas. .

Lietuvos observatorijos dar
buotojų nuomone, policininkų 
matytą šviečiantį skritulį rei
kėtų vadinti neatpažintu ob
jektu. Jų tvirtinimu, per pas
taruosius 25 metus Lietuvoje 
panašių atvejų būtų nemažai. 
Taigi, bent šiuo atveju galima 
sakyti, kad mūsų Lietuva ne
atsilieka nuo kitų valstybių. 
Arba, sakykime, kad (juokais 
— nejuokais), tolimųjų pla
netų būtybės rodo lietuviams 
nemažesnį dėmesį, kaip ki
tiems šios Žemės gyventojams.

Prieš maždaug dvejus metus 
JAV Aeronautikos ir erdvės 
tyrinėjimo administracija pas
kelbė sensacingą žinią, kad 
prieš daugelį metų Marso pla
netoje egzistavo šiokia tokia 
gyvybė. Tai, girdi, buvo nusta
tyta elektroniniais mikrosko
pais tyrinėjant Antarktikoje 
rastą meteoritą prieš tūkstan
čius metų nukritusį. Šią žinią 
vieni sutiko su nuostaba, o 
kiti abejingai. Be abejo, ši ži
nia paskatins didesnį susi
domėjimą tolimosiomis plane
tomis ir jose galimos gyvybės 
ar jos pėdsakų ieškojimą. Ach, 
juk seniai kalbama, nors dau
giausia juokais, kad Marse, o 
kitų nuomone ir kitose plane
tose, gyvena maži žali žmogiu
kai. Yra manančių, kad jie, 
skraidydami savo erdvėlai
viais, priartėja prie Žemės pa
viršiaus, o kartais net nusi
leidžia pasižvalgyti. Tai vis tie 
vadinamieji UFos. Tokių neat
pažįstamų įvairaus pavidalo 
skraidančių objektų pasiro
dymų yra užregistruota kone 
visose mūsų pasaulio šalyse.

Amerikietis prof. Roff Mar
tin Smith savo straipsnyje 
,„Australia by Bike” kuris buvo 
išspausdintas „Bational Geo
graphic” š.m. balandžio mė
nesio laidoje, aprašo savo 
nuostabią kelionę po Australi
jos žemyną. Iš Perth miesto 
Vakarinėje Australijoje jis dvi
račiu išvažiavo 1997 m. sausio 
3 d. ir pasiekė Sydney tų pa
čių metų balandžio 27 d. 
Straipsnio autorius aprašo ka

daise netoli nuo Eucla vieto
vės nukritusio meteorito iš
raustą krateri- 1997 m. ne per 
toliausiai nuo šios vietos nu
krito susidėvėjusi „NASA Sky- 
lab”. O viena australų šeima 
pasakojo ir daugelis laikraščių 
rašė, kad 1988 m., jiems va
žiuojant dykumos keliu, pasi
rodžiusi skraidanti lėkštė, pa
čiupo jų automobilį, pakėlė į 
viršų ir nusviedė į kelio pak
raštį.

Sakykime, kad tai baisiai 
pavojinga vieta! Tai pažymi ir 
didelėmis raidėmis išrašyta, 
keleivius įspėjanti, iškaba: 
„Beware UFos next 111 kilo- 
metres”. Tame pačiame straip
snyje — paminėti ir Australi
jos lietuviai, pokariniai 
ateiviai Gediminas, Pajauta ir 
Rasa Patupiai. Reikėtų prisi
pažinti, kad jie yra mano bi
čiuliai. Gediminas yra mano 
vaikystės draugas. Jie dau
giau kaip prieš 30 metų prie 
Eucla įrengė pakeleiviams ap
sistojimo vietą — „Roadhou- 
ses”. Čionai galima pavalgyti, 
pailsėti, pasiteirauti ir net 
pernakvoti. Dabar Patupiu 
įsteigtą vietą tvarko jų duktė 
Rasa. Kadaise, Patupiai atsi
dėkodami Viešpačiui, netoli 
nuo jų „Roadhouses” esančioje 
aukštumoje pastatė didžiulį 
kryžių, kuris naktį apšviečia
mas elektros šviesa. Sakoma, 
kad naktį važiuojantys žmo
nės, iš tolo pamatę šviečiantį 
kryžių, imdavo žegnotis ir po
teriauti. Manydavo, kad įvyko 
stebuklas. Kiti gi manydavo, 
kad pasirodė koks nors neap
sakomos kilmės objektas.

Beje, per daug nenutolstant 
nuo temos, 1877 m. birželio 17
d. Lietuvoje nukrito meteori
tas. Šio meteorito dalis saugo
jama Čikagos Gamtos ir istori
jos muziejuje. Kažin, jeigu 
taip koks mokslininkas imtų 
ir moderniomis priemonėmis 
patyrinėtų tą praėjusiame 
šimtmetyje Lietuvoje nukri
tusį meteoritą?

Petras Petrutis

PADĖKIME VIENI 
KITIEMS

Šių metų kovo 22-25 d. 
Hyatt Regency Hotel on Capi- 
tol HilI, Washington, DC, vyko 
Amerikos Legiono Krašto ap
saugos komisijos konferencija. 
Komisijoje yra atstovaujama 
visoms Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms. Suvažiuoja apie 
200 tos komisijos narių. Kon
ferencijos tikslas yra, pasidali
nus po du ar tris, aplankyti vi
sus savo valstijų (State) Se
nato ir Kongreso narius, sutei
kiant jiems žinių apie karo 
veteranams rūpimų įstatymų 
pristatymą bei priėmimą, pra
šant jų paramos įstatymams 
priimti.

Senatoriai ir Kongreso na
riai, žinodami, kad Amerikos 
Legionas turi per 3 milijonus 
narių ir apie 1.5 min pagalbi
nių moterų organizaciją, krei
pia didelį dėmesį į karo vete
ranų reikalus.

Toje konferencijoje, kaip na
rys iš Kalifornijos, dalyvavo 
Vytautas Vidugiris. Žinoda
mas, kad jam reikės aplankyti 
dvi senatores ir šešis Kongre
so narius iš Kalifornijos, krei
pėsi i Lietuvos ambasadą, pa
klausdamas ar ta pačia proga 
galėtų pasitarnauti ir lietu
viams rūpimiems reikalams. 
Susitikus su ambasadorium S. 
Sakalausku ir jo patarėjais 
Darium Degučiu bei Darium 
Semaška, buvo pasikeista in
formacijom NATO plėtimo rei
kalais. Vidugiris paminėjo, jog 
Amerikos Legionas yra pri
ėmęs rezoliuciją, patvirtintą 
JAV metiniame suvažiavime, 
kad remia NATO plėtimą. Vi
dugiris sutiko, kad lankyda
mas Kalifornijos Senato ir 
Kongreso narius, prašys jų 
paramos dėl Lietuvos įjun
gimo į NATO struktūrą ant
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ĮVAIRŪS
ELEKTROS

ĮVEDIMAI - PATAISYf 'Al
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte- 
nance) bendroves savininkas, 
VVashington, 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.

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
________ (773) 581-8654________

Išnuomoju dviejų 
miegamųjų butą. 

Teirautis, Beatričė, 
tel. 708-222-8086.

Reikalingi vyrai 
darbininkai, skambinkite 

po 6 vai. vakaro
tel. 773-735-9311.

R1VERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercinę siuntą 
į Lietuvą. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708-201-0586.

Išnuomoju 1 kambarį 
pensininkui 

su visu išlaikymu.
Puikus susisiekimas.

• automobilių draudimas
geriausios kainos ir servisas

• automobilių paskolos
meilausi procentai

(773) 205-7702

roje bangoje. Tą jis ir atliko. 
Vytautas Vidugiris taip pat

yra Kalifornijos Tautybių ta
rybos vykdomasis narys, at
stovaujantis lietuviams. Tau
tybių taryba apjungia 12 Kali
fornijos tautinių europiečių 
grupių. Pagrindinis šiuo metu 
uždavinys: NATO išplėtimas. 
JAV Lietuvių Bendruomenėje 
Vidugiris yra XV Tarybos na
rys ir Vakarų apygardos vyk
domasis vicepirmininkas.

V.P.V.

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus padėkojo 
Kauno miesto vadovams „už 
malonią viešnagę ir šiltą susi
tikimą su Kauno miesto žmo
nėmis” (Kaune jis lankėsi ko
vo 7-ąją). Laiške Kauno merui 
Henrikui Tamuliui preziden

Vytautas Vidugiris (kairėje) ir Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Saka 
lauskas Vašingtone.

NEKILNOJAMO TURTO 

GREIT PARDUODA

’SjJG RE/MAX 
YREALTORS

73)586-5959 
(708)425-7160

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

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

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

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

Auto Transmission Disassembly
and verification person needed wZ 
background in rebuilding. Full-time, 
$15/h. DOQ, no benefits. Apply in 
person 9AM to 2PM at 2433 W. 16th 
St., Chicago.

Lithuanian widow in Las Vegae 
would likę to share home vvith šame. 
Provide Room and board and sal
ary for light housekeeping. Please 
Contact Kris Goguen, 5 Houde Av
enue, Ashbumham, MA, 01430.

VVEEKEND JOB 
English-speaking woman needed to help

woman in wheeichair with personai care & 
light home-making. No experience needed. 
Work hours: Fri. 5]pm. to Sat. 11 am., Sat. 5 
pm. to Sun. 11 am. Time off during the day. 
Mušt be carine, organized person with 7b 
references. Call J erti (773) 535-7383.

■**<«%**
I

tas V. Adamkus pabrėžia ti
kįs, kad Kaunas ir toliau sėk
mingai ugdys laisvės, tautiš
kumo, kultūros puoselėjimo ir 
ekonominio savarankiškumo 
idėjas.

* „Lietuvos telekomo” 
bendrovės, kuri turėjo būti 
privatizuota gegužės mėnesį, 
pardavimas strateginiam in
vestuotojui atidedamas. Kai 
kurių šaltinių teigimu, priva
tizavimas gali būti nukeltas į 
rugsėjo mėnesį,

* Seimo Užsienio reika
lų komitetas (URK) ketvirta
dienį pritarė siūlymui už
megzti diplomatinius santy
kius su Zambija. Tokiu būdu 
Zambija taps 21-ąja Afrikos 
valstybe, su kuria Lietuva- 
turės diplomatinius santy
kius.
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PRIEŠMOKYKLINIŲ VAIKŲ 
TRAGEDIJOS

DR. E. RINGUS

Prieš skaitant šį rašinį, pa
bandykit prisiminti vaizdus, 
matytus Lietuvių televizijos 
ekranuose, rodytus prieš ke
lias savaites. Ten matėme 
skaudžius Lietuvos gatvės 
vaikų Vilniuje vaizdus.

Kiekvienas mūsų yra išgy
venęs sunkius momentus, pra
dedant vaikyste, baigiant se
natve. Daugeliui tokie perio
dai praeina patys, be medici
niškos pagalbos. Kai kam bū
na reikalinga įvairių formų 
mediciniška pagalba. Psichiš
kai išėjusiems iš pusiausvy
ros, turtinguose kraštuose pa
žanga medicinoje turi daug 
priemonių pataisyti pašlijusią 
psichinę būklę. Bet pasiklau
sykime žinių, ateinančių iš 
vargingų kraštų. Į jų skaičių 
įeina buvusios sovietų imperi
jos gyventojai ir Lietuva.

Psichiatrų konferencijoje, 
neseniai įvykusioje Rygoje, 
ypatingas dėmesys buvo skir
tas vaikams. Pereinamasis lai
kotarpis iš komunistinės siste
mos į kapitalistinę labiausiai 
pavojingas buvo jautriausiam 
žmonijos sluoksniui — vai
kams. Vaikų tragedijos sukrė
tė net užkietėjusius vaikų psi
chiatrus. Tos tragedijos glūdi 
vis jaunesnio amžiaus vaikų 
savižudybėse. Kutas faktas, 
jaudinąs gydytojus, yra tai, 
kad jų mėginimai užbaigti, 
dar tik prasidedantį gyveni
mą, baigiasi sėkmingai. Tre
čias faktas, pats liūdniausias, 
-=■ vaikų priešmokyklinis am
žius. Anksčiau savižudybes 
vykdydavo žemesnių klasių 
mokiniai. Psichiatrai aiškin
davo, kad perėjimas iš pra
džios mokyklos į vidurinę dau
geliui vaikų sudarydavo ne
mažų keblumų. Prisitaikymas 
prie naujų sąlygų, naujų vai
kų, dažnai rodančių palink- 
mų į žiaurų elgesį, kitų moky
tojų... Vidurinėse mokyklose 
vaikai savo vyresniųjų draugų 
yra supažindinami su alkoho
liu. Pasipriešinti jiems neturi 
drąsos.

Latvijos atstovė pranešė 
apie tyrimus, padarytus jų 
Vaikų centro. Latvijoje mergi
nos pirmauja šioje tragedijoje. 
Aukos dažnai baigia savo gy- 

•venimą 13-15 metų amžiaus, 
berniukai 8-12 metų. Vaikų 
apklausinėjimai parodė, kad 
30 proc. jų dažnai pagalvoja 
apie savižudybę. Pirma prie
žastimi laikoma nepakeliama 
padėtis šeimose (72% apklau
sinėtų pareiškė, kad jų šei
mose vienas tėvų, ar abu, yra 
alkoholikai). Tik 3 proc. vaikų 
pasakė, kad jų šeimose padė
tis yra pakenčiama. Vaikai, 
jau pabandę savižudybę, pa
reiškė, kad didžiausius skaus
mus jiems sukeldavo tėvų 
nuolatinis pažeminimas ar 
mušimas (27%). Vaikai protes
tą prieš esamas sąlygas šei
mose bando parodyti ir kito

Pas močiutę augau, valelę turėjau... Nuotr. Algimanto Žižiūno

mis priemonėmis. Dažniausia 
protesto forma mergaitės pasi
renka alkoholio ar narkotikų 
vartojimą (28% mergaičių 
bando narkotikus, berniukų 
tik 11%). Nenuostabu, todėl, 
kad Latvija visokiomis prie
monėmis bando gelbėti savo 
prieauglį. Įsteigtas komitetas 
„Gelbėkim vaikus”, didelis au
toritetas suteiktas „Našlaičių 
teismui”, ginančiam naujagi
mių teises.

Norint pagerinti vaikų savi
jautą, turi būti pakeista padė
tis šeimoje, pagerintos tėvų 
materialinės sąlygos, tėvų psi
chinis stovis. Latviai bando 
perorganizuoti socialinę tar
nybą savo piliečiams, padidin
ti socialinių tarnautojų skai
čių. Tų tarnautojų paslaugos 
padės ne tik psichiniams li
goniams, bet prisidės prie pa
gerinimo santykių šeimose, 
palengvins dialogą tarp tėvų, 
vaikų ir kitų šeimos narių.

Konferencijos pabaigoje pas
kelbta, kad augančios kartos 
padėtis priklausys nuo to, ko
kia bus aplinka, kurią sudaro 
suaugusieji. Latvių medikai 
skundžiasi biurokratijos nesą
žiningumu. Daug psichotropi
nių vaistų, atsiųstų iš užsie
nio, dingsta juodoje rinkoje.

Vaikų padėtis Lietuvoje tur
būt panaši į Latvijos. Nesino
ri, bet reikia vėl pakartoti vi
siems aiškų dėsnį: nuo prieau
glio kokybės priklausys Lietu
vos ateitis. Apie pagalbą Lie
tuvos vaikams buvo rašyta 
daug ir visuomenė skatinama 
prisidėti prie jų likimo pageri
nimo. Tas daroma, kad ir ne
dideliu mastu — „Našlaičių 
globos” komiteto, „Vaikų vil
ties” ir „Saulutės”. Neseniai 
pradėjo dirbti ir prezidento 
žmona A. Adamkienė per „Al
mos fondą”. Išeivijos nariai, 
kurie pajėgia aukoti kokiam 
lietuviškam fondui, į pirmą 
vietą tegu stato organizacijas, 
remiančias nelaimingus Lietu
vos vaikus. Ypatingo dėmesio 
Lietuvos vaikai laukia iš nau
jos prezidentienės.

* Druskininkai. Kovo 4 d. 
čia lankėsi Vilniaus arkivys
kupijos tikybos mokytojų kva
lifikacijos kėlimo ir atestavi
mo darbo grupės nariai kun.
S. Puidokas, MIC, dr. S. Dze- 
nuškaitė ir V. Kaupaitė, kurie 
stebėjo, aptarė ir įvertino 
atestacijai besirengiančių mo
kytojų pamokas. Vėliau Atgi
mimo vidurinėje mokykloje 
grupės nariai susitiko su 
miesto kunigais bei tikybos 
mokytojais. Doc. dr. S. Dze- 
nuškaitė domėjosi mokytojų 
pedagoginėmis sėkmėmis, me
todinio būrelio veikla. Kalbėta 
ir apie galimybes tikybos mo
kytojams kuo daugiau pri
sidėti prie jaunimo laisvalai
kio organizavimo.

PRISIMINIMŲ EILE

„Vienas mūsų jaunesniųjų 
tenorų, garsėjančių savoje ir 
svetimoje scenoje”... — rašyto
jas Jurgis Gliaudą pastebėjo 
savo recenzijoje apie solistą 
Antaną Pavasarį po vieno kon
certo daugiau, kai prieš tris
dešimt metų su šeima apsigy
venusį Los Angeles, C A. Iš tie
sų, daugelį metų savo pasiro
dymuose Antanas Pavasaris 
publikos buvo labia mėgiamas 
ir vertinamas scenos meninin
kas ne vien Kalifornijoje. Jis 
sėkmingai yra koncertavęs Či
kagoje, Washingtone, Vene- 
cueloje; turėjo gausų repertua
rą operų arijų bei dainų origi
nalo kalba. Pakiliai atlikdavo 
ir lietuvių kompozitorių kūri
nius. Buvo švelnaus lyrinio 
būdo, geras tėvas, mylintis sa
vo šeimą vyras, Šv. Kazimiero 
parapijos pastovus dalyvis. 
Solistas Antanas Pavasaris, 
jau kurį laiką pasitraukęs iš 
dainininko arenos (taip apsi
sprendė dar būdamas puikia
me balse), stengėsi dalyvauti 
organizacijų renginiuose, tau
tinių švenčių minėjimuose, jis 
būdavo visur. Mielai su visais 
dalindavosi savo gera nuotai
ka.

Dabar — kai Los Angeles 
lietuvybės veikla tebevyksta 
tuo pačiu intensyvumu ir Šv. 
Kazimiero parapijos kiemas 
sekmadieniais nebūna tuščias 
ir trispalvė jame pakyla šven
čių progomis, ir puikiai skam
ba parapijos choras ir solistai, 
— pastebimai trūksta vieno 
žmogaus. Tuščia vieta šalia 
mūsų byloja skaudžią netektį. 
Nėra Antano Pavasario. Solis
tas, mielas ir judrus kaimy

Neribotos paslaugos su 
55+ČEKIŲ SĄSKAITA

Gyvenimo ke
liai pilni išlaidų 
ir mokesčių. Bet 

jei jau pasiekėte 55-ris metus, jūs užsipelnėte sąskaitą, kuri jums nieko nekainuos - tai nemokama 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" pašiau^ 

notaro patvirtinimus, ATM 'S 
ortelę. Atidarę sąskaitą gausite 
ir dovaną. Tad atvykite į TCF 
National Bank, kur kelias į 55+ 

sąskaitą nemokamas! 
Susikalbėsite lietuviškai!

ft55+čekiusaskaita

Indėliai
FDIC apdrausti 

$100,000

nas, visų artimas bičiulis sun
kios ligos ištiktas, vos dvejetą 
mėnesių tesirgęs, mirė 1997 
m. gruodžio 9 d. Mirė namie, 
savo šeimos tarpe Atlanta 
apylinkėje, Georgia valstijoje, 
į kurią su žmona Regina per
sikėlė dėl nesveikatos, arčiau 
savo dukrelių šeimų. '

A.a. Antano Pavasario laido
tuvių apeigos gruodžio 11 d. 
vyko Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje Los Angeles, CA. 
Čia Pavasariai išgyveno dides
nę savo amžiaus dalį; čia 
užaugo jų dvi dukros ir sūnus; 
čia palaidoti Reginos Pavasa- 
rienės tėveliai Stankai. Dabar 
jos vyro a.a. Antano palaikai 
— saujelė pelenų — buvo pa
šventinti šv. Mišių auka ir 
gausia losangeliečių palyda. 
Laidotuvių apeigose giedojo 
iškilieji parapijos vokalistai: 
Antanas Polikaitis, Rimtautas 
Dabšys, Janina Čekanauskie
nė ir žymusis L.A. vyrų kvar

LIETUVIŲ
OPERA Vilnius,

Lietuva

42-asis sezonas

JOHANN STRAUSS

1998 m. balandžio 26 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Morton auditorijoje, 2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL

BAIGIAMASIS KONCERTAS 
1998 m. gegužės 3 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 

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

Bilietai: Seklyčioje, 2711 W. 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, 
sekmadienį, kovo 29 d. 9 v.r. - 1 v.p.p.

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

tetas. Vargonų muziką atliko 
Viktoras Ralys.

Solistas Antanas Pavasaris 
gimė 1924 m. sausio 27 d. Dai
navimą studijuoti pradėjo 
tremtyje, Miunchene su sol. 
Verikaičiu, J. Kazėnu. Lankė 
Štutgarto muzikos konserva
toriją. Emigracijai prasidėjus 
išvyko į Pietų Ameriką. Vene
cuelos sostinėje Caracas, 1955 
m. baigė Aukštosios Muzikos 
mokyklos dainavimo klasę; ke
letą sezonų dainavo valstybi
nėje operoje. Tenai gyvenę lie
tuviai dar ir dabar prisimena 
Antaną Pavasarį, gražiabalsį, 
artistiškos laikysenos tenorą. 
Jo dainavimas buvęs natūra
lus, lengvas; plačios apimties 
repertuaras. Baigęs dainavi
mo mokyklą (Escuaela Supe- 
rior dėl la Musica), tais pa
čiais metais vedė Reginą Stan
kutę, susilaukė trijų vaikų. 
1962 m. visi emigravo į JAV- 
es, apsigyveno Los Angeles, 
CA. Reikėjo užsidirbti pragy
venimui, dainavimo menas

• Čekiai veltui
• Indėliai neša 

nuošimčius
• Nėra mėnesinių 

mokesčiu

I
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tapo nebe pirmaeiliu rūpesčiu. 
Žmona įsigijo chirurginės se
selės specialybę, augino vai
kus ir stengėsi, kad vyras, ga
vęs lengvesnį darbą, neap
leistų dainavimo. Labai džiu
giai losangeliečiai priėmė An
tano Pavasario koncertus ir, 
bendrai, jo dalyvavimą me
ninėse programose. Broniaus 
Budriūno, Onutės Metrikie- 
nės, Giedrės Gudauskienės, 
Bruno Markaičio kompozicijų 
kūryba labai tiko sol. Pavasa
rio gražaus tenoro skalėje.

Bene ryškiausiai atmintyje 
užsilikęs prieš dvidešimt (ar 
daugiau) metų atliktas solistų 
ansamblio koncertas Šv. Kazi
mieras parapijos salėje, tai 
Bruno Markaičio kompozicija 
„Pilnatis” Bernardo Brazdžio

AJA.
Dr. VINCUI ŠMULKŠČIUI

staiga iškeliavus į Amžinybę, jo žmonai ALDONAI, 
sūnui dr. LINUI su žmona, kitiems giminėms ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Elena ir Paulius Leonai

A.tA.

ALDONAI GIMBUTAITEI 

ADOMĖNIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui VYGINTUI, 
marčiai GRAŽINAI, broliui dr. JURGIUI GIMBUTUI 
ir jo dukterims DANUTEI, ŽIVILEI ir RASAI.

Juozas ir Irena Rasiai 

Julius ir Renata Špakevičiai

Po ilgos ir sunkios ligos

A.fA.
VYTENIUI EGIDIJUI 

JONYNUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo brangią seserį RIN- 
GAILĘ ZOTOVIENĘ, jos šeimą bei visus artimuosius 
reikšdami giliausią užuojautą ir kartu liūdime.
Česlava ir Tadas Aleksoniai 
Dalia ir Algis Augūnai 
Veronika Aušrotienė 
Ona ir Adolfas Baliūnai 
Pranas Baltakis 
Aldona ir Vytautas Biliūnai 
Liucija ir Adolfas Beržinskai 
Elena Domijonaitienė 
Silvija ir Vytautas Daugirdai
Alė ir Vandalinas Domanskiai Alicija ir Henrikas Soliai
Eglė ir Vytautas Dudėnai 
Regina Duobienė 
Nina Gailiūnienė 
Jonas Garla 
Stasys Giedrikis 
Jadvyga Jakubaitienė 
Albina ir Jonas Jakubauskai 
Petronėlė Karosienė 
Pelegija ir Stepas Leveckiai 
Aldona ir Antanas Lipskiai

Floridos auksinis pakraštys ir apylinkės

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI
AUKOJO:

$400 — Klaipėdos Jūrų šaulių kuopa, ši kuopa Lietuvos 
partizanams šiais metais jau paaukojus $1,200.

$200 - Albinas Kurkulis.
$100 - Irene Jakovvich.
$50 -Regina ir Kazys Kreivėnai, a.a.Vinco Šmulkščio atm. 
$40 - J.Gramas.
$30 - Maria Vaitkus, a.a. Gražinos Krivickienės atm.

Partizanų globos fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja mieliems 
aukotojams, suprasdami partizanų pasiaukojimą ginant 
Lietuvos laisvę.

V

nio poezijos žodžiams. Labai 
gražiai išleista to koncerto 
plokštelė „Pilnatis” („Gintaro” 
gamyba), ir po tiekos metų 
gaivina kultūrinio pajėgumo 
grožiu. Koncertą ruošė LB Los 
Angeles apylinkė, meno vado
vas Julius Raulinaitis; Daly
vavo: Birutė Dabšienė, Janina 
Čekanauskienė, Stasė Pautie
nienė, Rimtautas Dabšys, An
tanas Pavasaris, akt. Dalila 
Mackialienė ir Algimantas Že
maitaitis, akomp. Raimonda 
Apeikytė ir styginis orkestras. 
Šio buvusio ansamblio daly
viai liūdi netekę savo tenoro, 
be kurio atlikimas tos nuosta
bios muzikos, nuostabios poe
zijos žodžiuose šių dienų ano 
laiko sąlygomis nebėra įma
nomas. Stasė V. Pautienienė

Vanda ir Vytautas Majauskai 
Valentina ir Pranas Mažeikai 
Genovaitė ir Algirdas Maciūnai 
Roma ir Jonas Mildažiai 
Albina Prunskienė 
Meilutė ir Petras Ruliai 
Janina ir Jonas Šalnai 
Stasė Smalinskienė 
Katriutė ir Marijus Sodoniai

Gražina ir Jonas Stankūnai 
Apolina Staškūnienė 
Elena ir Petras Sniegaičiai 
Aldona ir Vytautas Urbai 
Vanda ir Antanas Urbonai 
Onutė ir Vladas Vaitkai 
Danutė ir Rapolas Volodkai 
Lana ir Vladas Žibai 
Irena ir Teofilius Žilinskai

TCFllANK Tel. 1-773-847-1140
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Lietuvių fondo narių 35- 
tasis suvažiavimas vyks šį 
šeštadienį, balandžio 18 d., 
Pasaulio lietuvių centro, Le
monte, Lietuvių dailės muzie
jaus patalpose. Registracija 
nuo 8:30 vai. r., darbo posėdis 
prasidės 8:30 vai. r. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Kaip 
buvo pranešta, galima į 
suvažiavimą vykti autobusu, 
kuris 8 vai. r. išvažiuos nuo 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčios, o 8:15 vai. r. 
—- nuo Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo bažnyčios Brigh
ton Parke.

Ar pagalvojote, kad „Či
gonų barono” operos prem
jera jau visai arti? Svečiai 
solistai ir menininkai iš Lietu
vos šią savaitę atvyko į Či
kagą ir įsijungė į baigiamuo
sius spektaklio ruošos darbus. 
Atvykusius svečius globoja 
nuoširdieji Lietuvių operos 
bičiuliai bei talkininkai. Vir
gilijus Noreika apsistojo pas 
dr. Vitaliją ir muz. Alvydą Va- 
saičius; muz. Vytautas Vir- 
žonis yra dr. Alicijos ir dr. 
Adolfo Ruibių svečias; Ramu
tę Tumuliauskaitę globoja 
Virginija ir Vytautas Kupcike- 
vičiai; Aldona Stempužienė 
(iš Cleveland, OH) apsistojo 
pas Vandą ir Joną Stankus; 
Eligjjus Domarkas yra 
Juzės Ivašauskienės, Margari
tos ir Vaclovo Momkų šeimos 
svečias; Virginija Bruožytė- 
Muliolienė (taip pat iš Cleve
land, OH) yra apsistojusi pas 
Albiną ir Liudą Ramanaus
kus; Vytautas Juozapaitis 
svečiuojasi pas Lidiją ir Vy
tenį Rasučius; Arūnas Ma- 
likėnas apsistojo pas Pranę 
Šlutienę; Vaidotą Vyšniaus
ką.globoja Skirmantė Migli- 
nienė — jis apsigyveno Jauni
mo centre. Daugumas šių 
svečius globojančių šeimų bei 
asmenų jau ne pirmi metai 
talkina Lietuvių operai, su
teikdami atvykstantiems sve
čiams viešnagę savo namuose. 
Jiems priklauso didelė pagar
ba ir padėka.

Marija Ročkus, Chicago, 
IL, dr. Petras ir Stefa Ki
sieliai bei Cicero lietuvių 
sekmadienio klubas sveiki
na „Klumpės” kapelos daly
vius už ryžtą, siekius ir taurius 
darbus, palaikant lietuvišką 
žodį Suvalkų trikampyje. Prie 
savo sveikinimų pridėjo ir au
kas, už kurias LB Kultūros ta
ryba nuoširdžiai dėkoja.

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulasld Rd., Chicago, IL 60629 

(1/2 bl. į šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJIedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

ŠeStad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS

Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal Buaitarimą

• Nuomoja sezonui va
sarvietę, prie pat ežero, Union 
Pier, MI. Tel. 773-776-4755.

(sk.)
• Galiu padėti legaliai 

gauti „SOC. SECURITY”

Yra ko laukti! „Bernardas 
Brazdžionis. Sugrįžimas” — 
tai filmas apie mūsų tėvynei 
daug nusipelniusį poetą Ber
nardą Brazdžionį, kurio auto
rius — kinomatografas Algir
das Tarvydas. Filmas bus ro
domas „Pavasario dienų” 
(taip! sugrąžinamos į Čikagą 
„Pavasario dienos”) vaka
ronėje gegužės 22 d. Jaunimo 
centro kavinėje. Ji skirta 
mūsų žymiajam poetui, kuris 
pats dalyvaus vakaronėje, at
vykęs iš Los Angeles. Rengia 
LB Kultūros taryba.

Amerikos Lietuvių televi
zijos programą nuo ba
landžio 16 d. Čikagoje gali
ma matyti kiekvieną ket
virtadienį, 7 vai. vak. per 
WFBT 23 kanalą. Ta pati pro- 
grama 4 savaites bus kartoja
ma ir šeštadienio ryte, 7 vai. 
Tai WFBT stoties administra
cijos mums pasiūlytas nemo
kamas bandomasis laikotar
pis, siekiant pasirinkti pato
gesnį laiką. Tikimės, kad nuo 
šiol mūsų žiūrovų dar pa
daugės. Lietuviškos TV laidos 
jau rodomos treti metai. No
rintys kreiptis su pasiūlymais 
ar prisidėti prie jų išlaikymo, 
kreipkitės: 8695 S. Archer 
Avė, Unit #4, Willow Springs, 
IL 60480, tel. 708-839-8922.

Marųuette Parko Lietu
vių namų savininkų susirin
kimas šaukiamas šį penktadie
nį, balandžio 17 ds., 6:30 vai. 
vak., Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Visi apy
linkės namų savininkai ir kiti 
lietuviai nuoširdžiai kviečiami 
atvykti.

Pianistai Sonata Devei- 
kytė-Zubovienė ir Rokas 
Zubovas skambins ne tik 
solo, bet ir fortepijoninius due
tus šį sekmadienį, balandžio 
19 d., 2 vai. p.p., liuteronų 
Tėviškės bažnyčioje, 6641-45 
S. Troy Avė. Visi kviečiami į 
pavasarinį muzikos koncertą!

Stalo teniso turnyras,
ruošiamas ir pravedamas 
sporto klubo „Krantas”' š.m. 
balandžio 18 d., šeštadienį, 
vyks Čikagoje, Jaunimo centro 
žemutinėje salėje. Pradžia 
2:30 vai. p.p. Registracija vie
toje nuo 2 vai. p.p. Progra
moje: vienetų, dvejetų ir miš
rių dvejetų rungtynės. Kvie
čiami suaugę ir vaikai stalo 
teniso mėgėjai ir žaidėjai. In
formacijas teikia Bronė Sala- 
džiuvienė, tel. 773-863-8861.

kortelę, vairavimo leidimą 
(driver’s license) ir vizų 
pratęsimą. Ed. Šumanas, tel. 1- 
708-246-8241.

(sk.)

• Pinigai, maisto siunti
niai Atvelykiui. TRANSPAK, 
4545 W. 63rd Street, Chi
cago, IL 60629. Tel. 1-773- 
838-1050.

(sk.)
• Lemonte TRANSPAK

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

(sk.)
• Užsakykite maisto kom

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

(sk.)

Dail. Turlaitės ir dail. 
Adolfo Kartaičio tapybos 
darbų parodos atidarymas
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, vyks penktadienį, ba
landžio 24 d., 7:30 vai. vak. 
Visi kviečiami.

NEUŽMIRŠTAM
Pereitų metų lapkričio mėn. 

18 dieną susirinko buvę Pa
baltijo universiteto studentai į 
„Seklyčią” išklausyti Pr. Jur
kaus nuotaikingos kelionės į 
Viekšnius, kur jis apsilankęs 
A. Griškevičiaus vardo muzie
juje įteikė memorialinę lentą 
prof. Biržiškų atminimui ir 
auką. Muziejaus atskirame 
kambaryje yra sutelkta me
džiaga liečianti Biržiškų atmi
nimą.

Jaunų dienų prisiminimų 
vedimi, vėl susirinkome kovo 
18 d. į „Nikos” restoraną no
rėdami pabendrauti ir pami
nėti universiteto 52 įkūrimo 
metines. Nors mirtis palengva 
retina mūsų eiles, dar susirin
ko nemažas būrys. Danutė Ei- 
dukienė išdalino po kopiją iš 
Joniko vadovėlio, kodėl vadin
tinas Pabaltijo, o ne Baltijos 
universitetu. Ne visi tai nuo
monei pritarė.

Pr. Jurkus pranešė, kad jau 
yra atgautas buvęs Biržiškų 
namas ir gauta valdžios para
ma remontui. Nutarta visą ar
chyvinę medžiagą esančią D. 
Eidukienės žinioje, perfoto
grafuoti ir persiųsti muziejui. 
Pabendravę nutarėm vėl susi
rinkti prie progos.

Eugenija Barškėtienė

FILMAS APIE 
INAUGURACIJĄ

Kovo 14 popietę labai daug 
žmonių atėjo į Jaunimo Cen
tro kavinę pasižiūrėti buvusio
jo žymaus mūsų sportininko 
bei sporto darbuotojo, dabarti
nio Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus inauguracijos iškil
mių vaizdąjuostės. Šį rody
mą surengė sportininkai, Val
do Adamkaus artimi draugai.

Prieš vaizdajuostės rodymą 
kalbėjo inauguracijos iškilmė
se asmeniškai dalyvavęs Ri
mas Dirvoms, kuriam su pre
zidentu yra tekę dirbti tuose 
pačiuose sporto klubuose ir Š. 
Amerikos lietuvių sporto orga
nizacijos vadovybėje. Jis vė
liau atsakė ir į susirinkusiųjų 
paklausimus. Programą pra
dėjo ir jai vadovavo Edvardas 
Šulaitis. Buvo suruošta ir 
kukli Valdą Adamkų liečianti 
paroda, kurioje buvo ir vienas 
didelis Valdo Adamkaus pla
katas iš jo prezidentinės kam
panijos Lietuvoje. E.Š.

• Juozas Bacevičius rū
pestingai užpildo „income tax” 
formas. Prašome skambinti: 1-
708-403-7334.

(sk.)
• Tik 46 centai už minutę, 

skambinant į Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERLINK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556.

(sk.)
• A.a. Danutės Mataitie- 

nės šviesų atminimą pagerb
dami, jos artimieji ir draugai 
aukojo Lietuvos našlaičiams. Iš 
viso suaukota $125. Aukojo: 
Regina ir John Francour, 
S.Burkauskas, Vytas Stan
kevičius ir trys asmenys (ne
parašę savo pavardžių). Reiš
kiame užuojautą velionės vyrui 
ir artimiesiems, o aukotojams 
Lietuvos našlaičių vardu dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629.

(sk.)

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

Lietuviškas karpinys.
Albina Žiupsnytė

VELYKOS

Viena didžiausių krikščionių 
religijos šventė. Kristus savo 
mirtimi ir prisikėlimu iš nu
mirusių, atidarė žmonijai dan
gaus vartus. Tie vartai atviri 
ne visiems, o tiems, kurie vyk
do Kristaus mokslą savo gyve
nime. Kristaus mokslą įgyven
dinti nėra lengva, reikia ne
mažo pasiaukojimo, stiprios 
valios ir didelio pasiryžimo. 
Yra žmonių, kurie atsisako tų 
„sunkių” kelių į dangų, jie ne 
tik patys nevykdo, bet ir ki
tiems draudžia tą daryti. Vie
ni iš tokių, mums gerai žino
mų, yra komunistai — bedie
viai. Jų dar yra ir dabartinėje 
laisvoje Lietuvoje bei šiame 
krašte. Jie veikia per spaudą, 
radiją ir televiziją. Silpnos va
lios žmonės ir mažai susi
pažinę su Kristaus mokslu, 
patiki jais ir tampa jų talki
ninkais — kovotojais prieš 
krikščionių religiją. Krikščio
nims reikia budėti, stengtis 
geriau susipažinti su Kristaus 
mokslu ir netapti jų sekėjais. 
Tegul Kristaus Prisikėlimo 
šventė sustiprina visų tikin
čiųjų dvasią ir pakreipia jų ke
lius Kristaus nurodyta krypti
mi. Tad linksmo Aleliuja!

Redaktorius

LAISVĖS KAINA

Nelengva man rašyti apie 
Vasario 16-ąją, nes tai prime
na mano senelių troškimą 
laisvės, jų vargus ir kančias, 
Lietuvai praradus nepriklau
somybę, pavergus okupan
tams.

Kai prasidėjo trėmimai į Si
birą, tarp tų ištremtųjų buvo 
ir mano mamos tėvelis. Jam 
tada buvo tik 22 metai. Jį 
ištrėmė kaip politinį kalinį. 
Visą savo jaunystę jis praleido 
lageriuose, bet niekada nenus
tojo vilties vėl sulaukti neprik
lausomos, laisvos Lietuvos. 
Mano mama daug metų augo 
be tėvelio, matydavo jį tik 
nuotraukose. Ji tikėjo, kad su
grįš. Kai po kelerių metų ma
no mama kartu su močiute 
nuvažiavo į Sibirą aplankyti 
tėvelį, jo nepažino... Nelengva 
buvo močiutei ir mamai gy
venti vienoms, žmonės užjaus
davo, padėdavo, bet buvo ir 
kreivai žiūrinčių... Žmonės vis 
labiau klimpo į sovietų vergi
jos liūną...

Po Stalino mirties buvo am
nestija, senelį drauge su.kitais 
politiniais kaliniais paleido iš 
tremties, jis grįžo namo iškan
kintas sunkaus darbo, tardy
mų, bet neišsižadėjęs savo įsi
tikinimų, meilės Tėvynei. Jo 
didžiausia svajonė buvo — 
matyti laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą. Iš močiutės pasako
jimų esu įsidėmėjusi, kaip 
mano senelis drauge su kitais 
tremtiniais švęsdavo Vasario 
16-ąją ten, Sibire. Tyliai visi 
uždegdavo žvakutes ir melsda
vosi, prašydami Dievą teisy
bės, laisvės Lietuvai. Ir kaip 
jie ten Sibire ilgėdavosi savo

Tėvynės!
Aldutės Markauskaitės,
8 klasės mokinės, iš Šėtos, 

Kėdainių rajonas, konkursinis 
rašinėlis.

(Bus daugiau)

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 

ELIZABETHE

Mūsų šeima važiavo į Eliza- 
bethą, N.J., dalyvauti Vasario 
16-tos minėjime. Pirma buvo 
Mišios. Tada mes ėjome į salę, 
kurioje buvo minėjimas. Kuni
gas sukalbėjo maldą. Visi su
giedojome JAV ir Lietuvos 
himnus. Julius Veblaitis kal
bėjo apie Vasario 16-tą ir ką ši 
šventė reiškia. Tada pakvietė 
Lietuvos konsulą dr. Petrą 
Anusą. Konsulas pasakojo 
apie Vasario 16 svarbą ir ko
kios jo pareigos. Jis palygino 
Lietuvos gyvenimą su kitais 
kraštais. Jis visą valandą kal
bėjo apie paprastus gyvenimo 
dalykus, kaip ir kiek žmonės 
uždirba... Jis sakė, kad Lietu
va nėra daug atsilikusi, paly
ginus su kitais kraštais.

Po dr. P. Anuso kalbos J. 
Veblaitis paprašė L. Stukienės 
perskaityti gubernatorės Chris- 
tine Whitman proklamaciją 
Vasario 16-tosios proga.

Solistė Angelė Kiaušaitė pa
dainavo gražiai kelias lietu
viškas dainas ir operų ištrau
kas. Solistei smuiku akompa
navo J. Veblaitis. Gražina Ki
sielienė perskaitė savo vyro, 
Romualdo Kisieliaus eilėraš
čius. Jie buvo įdomūs. Tuo ir 
baigėsi minėjimas. Mano 
draugas Aleksas fr aš su visa 
šeima nuėjome pavalgyti. Bu
vo labai įdomi diena.

Kovas Juška 
Philadelphios Vinco Krėvės 

lit. m-los 7 sk. mokinys.
(„Audra”)

VELYKOS

„Velykos” — gieda špokas,
„Velykos” — vyturėlis,
Velykom puošias žemė
Žiedais ir pumpurėliais.

Tolyn, tolyn žiemužę
Vėjelis šiltas pučia,
Keliu Velykė veža
Ratus margų margučių.

Ten už ežios kiškienė
Vaikam pyragą kepa
Ir devynių saldumų
Medum plutelę tepa.

Kaip mėlynos žvaigždelės
Žibutės skleidžia žiedą, *
„Valio, valio Velykos!”
Kieme vaikučiai gieda.

Vytė Nemunėlis 

MINTYS
PAGALVOJIMUI

Viešpatie Jėzau, ištikimai 
laikaisi savo pažado su mumis 
būti ligi pasaulio pabaigos. 
Mūsų tarpe esi nuolatos ir 
įvairiais būdais.

Viešpatie Jėzau, esi mūsų 
tarpe, nes pažadėjai: „Kur du 
ar trys susirenka mano vardu, 
ten ir aš esu”. Išmokyk mus 
visuomet Tave savo broliuose 
atpažinti ir taip tave sutikti.

Viešpatie Jėzau, esi gyvas 
savo žodyje, nes pats kalbi ir 
skelbi Gerąją Naujieną, kai 
Šventasis Raštas skaitomas 
Bažnyčioje. Tegul mūsų ausys 
ir mūsų supratimas atpažįsta 
Tavo balsą ir Tavo kasdienį 
mokymą.

Viešpatie Jėzau esi mūsų 
tarpe savo tarnuose, Jų tarny
ba aukodamas save dabar, 
kaip kadaise save ant kry
žiaus paaukojai”. Atverk mū
sų tikėjimo akis, kad visuomet 
Tave atpažintume tavo ku
nige, ir savo kunigų širdis pri
pildyk savo malone, kad jie 
būtų panašūs į Tave.

„Žvaigždžių kelias” 
Iš Čikagos skaučių,-tų 

stovyklos Rakė, MI.

Karui kilus, pamesk valgį, 
galąsk dalgį.

GALVOSŪKIO NR. 101 
ATSAKYMAS

1. Mama sako, kad aš labai 
judrus. 2. Gražių minčių buvo 
pilna mano galva. 3. Nekalbėk 
be reikalo. 4. Ištisą dieną lijo. 
5. Didelės kantrybės tėvams 
su mumis kartais prireikia. 6. 
Jis gudrus, suktas žmogus. 
Galima išsireikšti ir kitais žo
džiais.

GALVOSŪKIO NR. 103 
ATSAKYMAS

Kai Šventoji šeima grįžo iš 
Egipto, apsigyveno Galilėjos 
mieste Nazarete. Čia Jėzus 
praleido savo jaunystę. Gali
lėja anksčiau priklausė Izrae
liui, bet užėmus asirams, daug 
žydų ištrėmė ir apgyvendino 
kolonistais, kurie buvo pago
nys. Galilėjos žemė buvo der
linga, daug ūkininkų gyveno. 
Jeruzalės žydai nemėgo ga
lilėjiečių ir su panieka tardavo 
jų vardą. Čia buvo Genezareto 
ežeras, iš kurio žvejų Kristus 
pasirinko savo apaštalus. Tik 
vienas Judas Iskarijotas buvo 
kilęs iš Judėjos. Kristaus lai
kais Galilėja suvaidino svarbų 
vaidmenį ir dažnai šis vardas 
minimas Šventam Rašte.

GALVOSŪKIO NR. 104 
ATSAKYMAS

GALVOSŪKIO NR. 105 
ATSAKYMAI

1. Lietuvoje Sąjūdis įsikūrė 
1988 metų birželio mėnesį. 2. 
Lietuvos komunistų partija at
siskyrė nuo Maskvos 1989 me
tų gruodžio mėnesį. 3. M. Gor
bačiovas lankėsi Lietuvoje 
1990 metų sausio mėnesį. 4.1.
J. Paderewskio tėvas buvo ki
lęs iš Lietuvos (L. E. 21-327, 
Boston, 1960). 5. Popiežiaus ir 
vyskupų dėvimas piršto žiedas 
simbolizuoja tikėjimą, amži
nybę, Dievo ir Bažnyčios suža
dėtuves bei ištikimybę Vieš
pačiui. Popiežiui mirus, jo žie
das sudaužomas.

GALVOSŪKIS NR. 114 
(Žiūrėkite brėžinėlį)

* * 4
• # f *

Tas galvosūkis jau buvo 
išspausdintas, tik nebuvo pri
dėti septyni taškai. Atlikdami 
tą uždavinį, taškus sudėkite

tokia tvarka, kaip piešinėlyje 
parodyta. Dar kartą pabrėžiu, 
ne kitaip, o kaip piešinėlyje 
nupiešta.

GALVOSŪKIS NR. 121

Susimaišė, išsiskirstė pučia
mieji, mušamieji ir kitokie 
muzikos instrumentai. Dabar 
reikės juos sudėlioti ir sura
šyti. 1. Čia susimaišė 4 muzi
kos instrumentai. 2. O čia tik 
trys instrumentai. 3. Pagaliau 
liko tik du. Surašykite visų 
muzikos instrumentų pava
dinimus. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 122
(Žiūrėkite piešinėlį)

Čia susimaišė velykiniai 
margučiai. Suskaičiuokite, o 
jei patiks ir nuspalvokite. (5 
taškai)

GALVOSŪKIS NR. 123
(Žiūrėkite piešinėlį)

Čia nupieštas rebusas, .Dė
liodami piešinėlių raides ir 
sekdami skaitlines sužinosite 
vieną romėnų išminčiaus Cice
rono posakį, kuris labai tinka 
ir mūsų laikotarpiui. (5 taš
kai)

Rebusą sudarė 
Kristina Bartkutė 

iš Smalininkų, netoli
Jurbarko.

GALVOSŪKIS NR. 124

Koks paukštis medžio sulos 
pats prasigręžia (susiranda)? 
(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 125
(Žiūrėkite raidžių lentelę)
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v
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Į tuščius langelius įrašykiti 
raides žodžiams gauti. Visi žc 
džiai turi būti vartojami lieti 
vių kalba. (5 taškai)

Atsiun 
kun. dr. E. Gerui

/




