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Dėl Vyriausybės įstatymo 
opozicija kreipsis į teisiną 

Vilnius, gegužės 5 d. 
(BNS). Seimo opozicija ketina 
kreiptis į Konstitucinį teismą, 
kad jis išaiškintų kai kurias 
naujosios Vyriausybės įstaty
mo redakcijos nuostatas. 

Prezidentui Valdui Adamkui 
pasirašius šį įstatymą, opozici
jai tai bus vienintelė galimybė 
pakeisti kai kurias, jos verti
nimu, antikonstitucines nuo
statas. 

Seimo LDDP frakcijos seniū
nas Česlovas Juršėnas sakė, 
kad kreipimasis bus rengia
mas kitą savaite, apie tai pir
madienį tartasi su socialde
mokratų frakcija. 

Č. Juršėnas teigė, kad teis
mui bus galima apskųsti tik 
antikonstitucines nuostatas, 
tuo tarpu prezidentas galėjo 
pasiūlyti taisyti ir kitas 
„ydingas įstatymo vietas", ku
rios Konstitucijai neprieš
tarauja. Kaip vieną tokių jis 
paminėjo neišaiškintą teiginį 
dėl daugiau nei pusės mi
nistrų pasikeitimo. 

konservatorių ir krikščionių 
demokratų vyriausybės sufor
mavimo po 1996 m. Seimo rin
kimų, įskaitant šią savaitę 
baigtą vyriausybes pertvarką, 
jau pasikeitė daugiau nei pusė 
ministrų, todėl Seimas turi 
patvirtinti visiškai naują vy
riausybės programą. 

Č. Juršėnas kol kas atsisa
kė pasakyti, kokie įstatymo 
straipsniai bus skundžiami 
Konstituciniam teismui, teig
damas, jog tai bus galima pa
daryti tik gerai išnagrinėjus 
„Valstybės žiniose" paskelbtą 
įstatymo redakciją. 

V. Andriukaitis minėjo, jo 
vertinimu, nepagrįstai suma
žintas ministrų teises ir kom
petencijas, suvaržytas prezi
dento galias. 

Jei Konstitucinis teismas 
sutiks, tai bus jau penktasis jo 
nagrinėtas opozicijos pareiš
kimas. Pasak Č. Juršėno, iki 
šiol visi teismo sprendimai 
jiems „daugiau ar mažiau 
buvo palankūs". 

Gegules 5 dieną Lietuvos Seimo pirmininko žmonos Gražina Ručytės Landsbergienės kvietimu, j Seimo ramus 
atvyko Lietuvoje dirbančių užsienio valstybių ambasadorių bei valstybės vadovų žmonos. Prezidento žmonos Al
mos Adamkienės ir ministro pirmininko žmonos Nijolės Vagnorienės lydimos, 12 valstybių ambasadorių žmo
nos, Lenkuos bei Čekijos ambasadores buvo supažindintos su Seimo ramų istorija. G. Landsbergienė ir parla
mentare Rasa Rsatauikiene viešnioms surengė trumpą ekskursiją po Seimo nujuf, papasakojo apie 25 Seimo 
narių-moterų veikla. Pasak G. Landsbergienės, idėja pakviesti ambasadorių žmonas į Seimą brendo jau seniai, 
tačiau, pabrėžė ji žurnalistams, tai — neoficialus renginys. Pažintį užbaigė parlamento restorane surengtas Sei
mo nares Nijolės Ambrazaitytės ir Gražinos Landsbergienės koncertas. 

Nuotr: Nijolė Vagnorienė, Gražina Landsbergienė ir Alma Adamkienė. (Elta) 

Opozicija mano, kad nuo 

Pramonininkų vadovas atkakliai 
siekia nuvertinti litą 

Vilnius, gegužės "5 d. 
(BNS) — Lietuvos pramoni
ninkų konfederacijos (LPK) 
prezidentas Bronislovas Lu
bys nori nuvertinti litą, nors 
dalis pramonininkų mano, 
kad lito atsiejimo nuo dolerio 
bei jo pervertinimo pasekmės 
būtų nenuspėjamos. 

Konfederacijos vadas skubi
na kolegas suformuoti ir ofi
cialiąją LPK nuomonę dėl lito 
atsiejimo nuo JAV dolerio bei 
pateikti ją valstybės vado
vams ir politikams. 

Pasak B. Lubio, Lietuvos 
pramonė eksportuoja apie pu
se produkcijos, o kai kurios 
įmonės — 90-95 proc. gami
nių, o pastovus lito kursas ek
sporto neskatina. 

„Eksportas — pats svar
biausias faktorius, kad atgytų 
Lietuvos pramonė, tačiau jis 
pastaruoju metu auga labai 
nežymiai", sakė B. Lubys pra
monininkų susitikime su Lie
tuvos banko vadovais antra
dienį. 

Lietuvos banko valdybos 

* „Naujosios sąjungos" 
vadovai pasipiktinę Seimo 
pirmininko Vytauto Landsber
gio pareiškimais, neva sąjun
ga yra „naujoviška, senąją no
menklatūrą vienijanti parti
ja". Advokato Artūro Paulaus
ko įkurtos „Naujosios sąjun
gos" (socialliberalų) tarybos 
prezidiumas antradienį pa
reiškė, jog tokie V. Landsber
gio pareiškimai „yra sunkiai 
suvokiami sveiku protu ir įžei
džiantys". Anot pareiškimo, 
didžioji sąjungos steigėjų dalis 
— anksčiau nedalyvavę poli
tinėje veikloje, nepriklausę jo
kioms politinėms partijoms ir 
organizacijoms žmonės, daug 
akademinio jaunimo. „Šių 
žmonių, tampančių nauja poli
tikų karta, atžvilgiu sklei
džiamas šmeižtas yra vis dar 
neįgyvendintos Santarvės idė
jos skaldymas", pabrėžiama 
pareiškime. Seimo pirminin
kas ir konservatorių vadovas 
V. Landsbergis ypač kritiškai 
apie „Naująją sąjungą'' kal
bėjo konservatorių konferenci
joje praėjusią savaitę, sakyda
mas, jog sąjungos atėjimas į 
valdžią per kitus Seimo rinki
mus reikštų „trečiojo kompar
tijos ešelono atėjimą". BNS 

pirmininkas Reinoldijus Šar
kinas sakė, kad vien kalbos 
apie galimą lito nuvertinimą 
jau padarė žalos ir sukėlė ne
pageidautiną užsienio bankų 
reakciją. „Gana realus varian
tas, kad atsietas litas kainuo
tų 3.5 JAV dolerio, tačiau vis 
dėlto tolesnis jo kurso kitimas 
yra neaiškus", teigė R. Šarki
nas. Pasak jo, „trupučio deval
vavimo nebūna". Pasaulio pa
tirtis rodo, kad paprastai iš
laisvintos valiutos nuvertėji
mas siekia mažiausiai 20 proc. 

B. Lubys tikino, kad pasta
raisiais metais ne viena Euro
pos valstybė pervertino savo 
valiutą, tačiau finansinių kri
zių nepatyrė. 

LB Banko politikos departa
mento vadovas Gitanas Nau
sėda sakė, kad valiutos per
vertinimas teigiamai įtakojo 
tik stiprių valstybių ekonomi
ką, o besivystančioms valsty
bėms toks būdas netinka. 
„Persitvarkančios šalys ir jų 
ūkio subjektai paprastai yra 
įsiskolinę užsienio valiuta, to
dėl savų pinigų nuvertinimas 
gali sukelti įmonių bankrotą", 
teigė G. Nausėda. Jis tvirtino, 
kad lito ir Vokietijos markės 
santykis šiuo metu yra toks 
pat, kaip prieš 4 metus įve
dant litą, o lito ir dolerio per
kamosios galios santykis — 
2.5 lito už dolerį. 

Lengvosios pramonės įmo
nių asociacijos prezidentas Jo
nas Karčiauskas sakė, kad 
dauguma jų asociacijos narių 
lito atsiejimui nepritaria. Pa
sak jo, vyriausybė eksportą 
turėtų skatinti mokesčių leng
vatomis bei kitais būdais. 

Vilnius turi būti saugiausia 
pasaulio sostinė 

* Seime prisieks nauja
sis parlamento narys, ka
denciją baigusio valstybės pre
zidento Algirdo Brazausko re
ferentas Juozas Bernatonis, 
kuris pareiškime Seimui teigė, 
kad jo pažiūros atitinka So
cialdemokratų ir LDDP frakci
jų nuostatą, tačiau jis nutarė 
pasirinkti narystę pastarojoje. 
J. Bernatonis Seimo nariu ta
po, kai įgaliojimo atsisakė 
naujasis sveikatos apsaugos 
ministras Mindaugas Stanke
vičius bei parlamentaru nepa
noro tapti Lietuvos ambasa
dorius Kazachstane Virgilijus 
Bulovas. <Eit»» 

Vilnius, gegužės 5 d. (Elta) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus tikisi, kad Vilnius taps 
itin saugiu miestu ir jame gy
venantiems žmonėms, ir sve
čiams, atvykstantiems iš už
sienio. „V. Adamkus norėtų, 
kad Vilnius garsėtų kaip sau
giausia pasaulio sostinė, kur 
patogiai jaustųsi jo gyventojai 
ir miesto svečiai", antradienį 
po valstybės vadovo susitiki
mo su Vilniaus meru Rolandu 
Paksu ir Lietuvos bei sostinės 
policijos vadovais žurnalis
tams sakė prezidento atstovė 
spaudai Violeta Gaižauskaitė. 

Pasak jos, prezidentas „šį 
kartą nebuvo nusivylęs į pa
sitarimą atvykusių pareigūnų 
pasirengimu pokalbiui, nes 
visi turėjo ką pasakyti ir ką 
pasiūlyti". 

Kaip skelbta, po balandžio 
pabaigoje įvykusio prezidento 
pasitarimo su partijomis, ku
rio metu kalbėta apie kovą su 
nusikalstamumu, buvo pa
stebėta, kad trūksta kon
krečių pasiūlymų, todėl V. 
Adamkus pareiškė nusivylimą 
to susitikimo rezultatais. 

Šį kartą buvo nuspręsta, 
kad bus imtasi kai kurių pa
pildomų priemonių viešajai 
tvarkai sostinėje palaikyti, 
nes nei prezidento, nei polici
jos vadovų netenkina krimi
nogeninė situacija sostinėje. 

„Artimiausiu metu pareng
sime programą, ką reikėtų pir
miausia daryti, siekiant page
rinti Vilniaus įvaizdį, padaryti 
jį saugesnį", po susitikimo 

* JAV ambasadorius 
Keith Smith, susitikęs su 
Lietuvos sveikatos ministru 
Mindaugu Stankevičiumi, pa
dėkojo u i JAV karininko ope-
ravimą ir slaugymą Vilniuje. 
Santariškių klinikų Abdomi
nalinės chirurgijos klinikoje 
balandžio 25 d. dėl ūmios pil
vo patologijos buvo operuotas 
JAV pulkininkas leitenantas 
Elliot Fellman, kuris po to 
išgabentas į Vokietyą tęsti gy
dymo. JAV ambasadorius dė
kojo Santariškių klinikų gydy
tojams už tikslų diagnozavimą 
ir sėkmingą operaciją, kuri iš
gelbėjo amerikiečių karininko 
gyvybę, pranešė Sveikatos ap
saugos ministerija. Lietuvos 
medikų darbą ambasada verti
no kaip ypač kvalifikuotą. <BNS, 

žurnalistams sakė R. Paksas. 
„Nėra svarbiausia padidinti 
policininkų kiekį miesto gat
vėse. Labai svarbu integruoti į 
visuomenę asocialius asmenis, 
rūpintis beglobiais vaikais, 
jaunimo laisvalaikiu, nedarbo 
mažinimu, galų gale — gat
vių apšvietimu. Visa tai taip 
pat atsispindės įAusu progra
moje", tvirtino jis, pridūręs, 
kad ji turėtų būti parengta 
dar iki vasaros, kai Vilniuje 
numatyta nemažai didelių 
renginių, kur susirinks daug 
svečių iš užsienio. 

„Beje, prezidentui buvo 
džiugu išgirsti, kad policija 
jau aktyviai rengiasi artėjan
čiam turizmo sezonui, imasi 
kai kurių konkrečių prie
monių įgyvendinti saugesnio 
miesto koncepciją", teigė V. 
Gaižauskaitė. 

Prezidentas pritarė mero 

minčiai, kad turi būti kuo 
greičiau priimtas Sostinės 
įstatymas, kuriame, be kita 
ko, būtų numatyta įsteigti 
savivaldybės policiją, nustaty
ti jos statusą bei veiklos kryp
tis. 

Atkreipęs dėmesį į tai, kad 
Japonijos ambasada Vilniuje 
iki šiol neatšaukė savo reko
mendacijos nevykti į Vilnių 
šios valstybės turistams, V. 
Adamkus paragino pasitarime 
dalyvavusių žinybų atstovus 
pateikti užsienio ambasadoms 
naujausią informaciją apie pa
dėtį mieste. Prezidento nuo
mone, Vilnius yra ne mažiau 
saugus negu kitos Baltijos ir 
Vidurio Europos valstybių sos
tinės. 

Japonijos diplomatai ragino 
turistus vengti Vilniaus po to, 
kai pernai Lietuvos sostinėje 
chuliganų buvo sumušti keli 
šios valstybės piliečiai. 

Šis susitikimas įvyko prezi
dento V. Adamkaus siūlymu. 

Pasienio policijai reikia 
daugiau lėšų 

Vilnius, gegužės 5 d. 
(BNS) — Pasienio policijos de
partamento vyriausiasis komi
saras Audronis Beišys, antra
dienį Seime atsakydamas į 
parlamentarų klausimus, ra
gino Seimą skirti daugiau dė
mesio pasienio problemoms ir 
padidinti finansavimą. 

Daugiausia klausimų su
laukęs apie rytinę Lietuvos 
sieną, komisaras sakė, jog no
rint ją pritaikyti Europos rei
kalavimams, 4-5 metus reikė
tų investuoti po 20 mln. litų. 

Paklaustas, kada prie Lie
tuvos sienų neliks transporto 
eilių, Pasienio policijos depar
tamento vadovas teigė, jog tai 
daugiausia priklauso nuo de
rybų su kaimyninėmis valsty
bėmis. 

Kalbėdamas apie nelegalių 
migrantų srautus, A. Beišys 
sakė, jog šiemet per pirmąjį 

* Didžiosios Britanijos 
oro bendrovė „British Air-
ways" balandžio 26 d. pradėjo 
savo skrydžius j Lietuvą, kuri 
tapo 100-ąja valstybe šios vie
nos didžiausių pasaulyje oro 
bendrovių sąraše. „British 
Ainvays" numato keturis sa
vaitinius skrydžius iš D. Bri
tanijos į Lietuva Bilietas i abi 
puses kainuoja 469 JAV dole
rius (1,876 litus1 ,BNS 

ketvirtį sulaikyti 150 nelega-
lai. Pernai per tą patį laiko
tarpį sulaikyta 370 nelegalų. 
Anot pareigūno, kovoti su tuo 
trukdo silpna teisinė padėtis 
ir prastas darbuotojų pasiren
gimas. Pernai už nelegalų ve
dimą ar laikymą iškeltos 9 by
los, šiemet — 2 bylos, tačiau, 
anot jo, kol kas baigta tik 1 
byla. 

Priimtas karo tarnybos 
Įstatymas 

Vilnius, gegužės 5 d. (Elta) 
— Antradienį Seimas priėmė 
Krašto apsaugos sistemos or
ganizavimo ir karo tarnybos 
įstatymą. 

Naujas dokumentas nustato 
krašto apsaugos sistemos or
ganizavimo, valdymo ir kon
trolės pagrindus, karo tarny
bos atlikimo ir karių aprū
pinimo tvarką. Jame taip pat 
reglamentuojami civilių tarny
bos krašto apsaugos sistemoje 
ypatumai. 

Krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius tikisi, 
kad šis įstatymas leis geriau 
organizuoti karo tarnybos atli
kimo tvarką. Jis sakė, kad 
įstatyme suformuluoti princi
pai atitinka NATO reikalavi
mus, NATO valstybių prak
tiką. Prie vieno svarbiausių 
dalykų ministras priskyrė 
operacinio vadovavimo mecha

nizmo įtvirtinimą, kai vadova
vimo „grandinė", kuri praside
da nuo aukščiausios civilinės 
valdžios — valstybės preziden
to — ir eina iki karinių vadų. 

Č. Stankevičius sakė, kad 
naujais pagrindais pertvarko
mos kai kurios karo tarnybos 
sąlygos, keičiami atlyginimų 
principai. Tačiau detaliau tai 
reglamentuos poįstatyminiai 
aktai, kuriuos dar reikės pa
rengti ir priimti. 

Krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius sakė, 
kad antradieni pasirašė įsaky
mą, kuriuo vieną Lietuvos pi
lietį del jo sąžinės, įsitikinimų 
motyvų paskyrė atlikti alter
natyvią tarnybą į medicinos 
tarnybos struktūras. Šio pa
vasario šaukimo metu tai, pa
sak jo, kol kas toks vienintelis 
atvejis. 

„Naujoji sąjunga99 ragina gelbėti 
įkaitu laikomą lietuvį 

Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) 
— Advokato Artūro Paulausko 
vadovaujama politinė partija 
„Naujoji sąjunga" paprašė Lie
tuvos vadovus imtis priemo
nių išgelbėti daugiau nei pusę 
metų Čečėnijoje įkaitu lai
komą vilnietį verslininką. 

Lietuvos vyriausybę, Už
sienio reikalų ministeriją, Sei
mą, prezidentūrą bei kitas in
stitucijas „Naujoji sąjunga" 
paragino panaudoti visas di
plomatines priemones, gelbė
jant žmogaus gyvybę. 

Sąjungos nuomone, versli
ninko Viktoro Grodžio dingi
mas yra ir išbandymas, tekęs 
valstybei, kuri „privalo rū
pintis savo piliečiais, jų sau
gumu ne tik savo šalyje, bet ir 
už jos ribų". 

Pirmadienį išplatintame pa
reiškime teigiama, kad smul
kieji verslininkai Lietuvos pi
liečiai „dažnai yra persekio
jami, reketuojami, o patekę į 
nelaimę, mažiausiai sulaukia 
valstybės ir žmonių paramos". 

Vilnietis V. Grodis įkaitu 
Čečėnijoje laikomas nuo 1997 

m. rugsėjo. Už jį reikalaujama 
100,000 JAV dolerių išpirkos. 
Iš pradžių pagrobėjai reikala
vo pusės milijono JAV dolerių. 

Seimą dėl jo dingimo krei
pėsi į daugelį instancijų — 
Užsienio, Vidaus reikalų, Tei
singumo ministerijas, „Inter-
pol'o" Lietuvos nacionalinį 
biurą. 

„Interpol'o" Rusijos biuro 
duomenimis, V. Grodį įkaitu 
paėmė banditų gauja, siau
tėjanti netoli Grozno. Pa
grobėjai reikalauja, kad pini
gai būtų perduoti per Dagesta
no saugumo tarnybos sekre
torių. Jo žiniomis, kažkur 
Čečėnijos kalnuose kartu su 
vilniečiu laikomi pagrobti dar 
penki įkaitai, tarp kurių yra 
bankininkų ir Rostovo srities 
administracijos vadovo pava
duotojas. 

Praėjusią savaitę V. Grodžio 
žmona pranešė Lietuvos tau
pomajame banke atidariusi 
sąskaitą banditų reikalauja
mai išpirkai sukaupti ir pa
prašė į ją aukoti. 

Žemės ūkio ministras 
nepatenkintas žemės reforma 

* Valstybės saugumo de
partamento (VSD) pareigū
nams balandžio 29 d. patikri
nus .„Lietuvos kuro" 50 Kau
no filialo degalinių, apie 80 
proc. jų rasta elektroninės 
įrangos, kuria naudodamiesi, 
degalinių darbuotojai apgau
dinėjo klientus. Kaip pranešė 
„Lietuvos rytas", pareigūnai 
įtaria, kad su šiais nusikalti
mais gali būti susiję ir „Lietu
vos kuro" vadovai. Naudoda
mi specialius įtaisus, degali
nių darbuotojai galėdavo pa
vogti kas dešimtą perkamo 
kuro litrą. Nors buvo vagia
ma, siurblio skaitiklis pirkėjui 
rodydavo, kad įpilta tiek dega
lų, už kiek sumokėta. Ši elekt
roninė sistema „apeidavo" ir 
degalinės kompiuterį, ir kasos 
aparatą. Per pamainą buvo 
pavagiama benzino ir dyzeli
nio kuro už šimtus ar net tūk
stančius litų. 'Eltai 

Vilnius, gegužės 1 d. (BNS) 
— Naujojo žemės ūkio minis
tro Edvardo Makelio netenki
na iki šiol vykusi žemės ūkio 
reforma, jis ketina siūlyti vy
riausybei kelis sprendimus. 

.Agrarinėse tarnybose dir
ba didelė armija valdininkų, 
tačiau žemės nuosavybės ats
tatymo reikalai yra ne tokie, 
kokių reikėtų", sakė ministras 

* Seimas papildė Žemės 
nuomos įstatymą, numaty
damas lengvatas jaunoms šei
moms, pageidaujančioms išsi
nuomoti ir naudoti žemės ūkio 
paskirties valstybinę žemę. 
Dokumente numatyta sudary
ti sąlygas jaunoms šeimoms 
(kai sutuoktiniai ne vyresni 
kaip 40 metų), išsinuomoti 
valstybinę žemę be aukciono 
vyriausybes nustatyta tvarka. 
Tikimasi, kad šis naujas įsta
tymas skatins jaunus žmones 
pasilikti ir įsitvirtinti kaime, 
sudarys jiems geresnes sąly
gas dirbti ir užsidirbti, prisi
dės prie kaimo jaunimo užim
tumo problemos sprendimo. Šį 
Žemės nuomos įstatymo papil
dymą pateikė Seimui jo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. 

•BNS 

spaudos konferencijoje gegu
žės 1 dieną. 

Jis siūlo sukonkretinti už
duotis valdininkams, be to, įs
teigti Žemės reformos inspek
ciją. 

E. Makelio nuomone, socia
lines kaimo problemas turėtų 
sušvelninti naujos pieno supir
kimo kainos. Nuo gegužės 1-
osios įvesta minimali 550 litų 
už toną pieno supirkimo kai
na, įskaitant ir 60 litų para
mą, yra pakankama ir turėtų 
būti gera paskata smulkie
siems ūkininkams. Dabar apie 
70 proc. pieno tiekia ūkinin
kai, turintys 1-3 karves. 

Ministras viliasi, kad jam 
pavyks ..atverti" Europos Są
jungos sienas ir mėsos pro
duktų eksportui. 

KALENDORIUS 
Gegužės 6 d.: Judita, Liuci

jus. Benediktas. Argą, Rokan-
tas. 

Gegužės 7 d.: Domicėle. 
Stanislovas, Stasys. Danute. 
1904 m. panaikintas lietu
viškos spaudos draudimas. 
JAV Valstybines maldos die
na, paskelbta 1952 metais 
prezidento Harry S. Truman. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

SĖKMINGA WORCESTERIO SKAUTŲ 
KAZIUKO MUGĖ 

Worcesterio skautų ir skau
čių Kaziuko mugė visuomet 
buvo ruošiama Verbų sekma
dienį, tad ir šįmet ji vyko ba
landžio 5 d., Maironio Parke, 
Shrewsbury, MA. 

Tuoj po dešimtos valandos 
lietuviškų šv. Mišių Šv. Kazi
miero bažnyčioje visi suko 
Maironio Parko link. Ten 
laukė pietus paruošusios 
skautininkės ir stalai apkrau
ti gėrybėmis. Tuntininkė v.s. 
Irena Markevičienė pakvietė 
LSS Tarybos pirmininkę v.s. 
Birutę Banaitienę atidaryti 
mugę. Sesė Birutė savo žodyje 
pasidžiaugė, kad Worcesterio 
skautai puoselėja gražią tradi
ciją, ruošdami Kaziuko mugę. 
Taip pat ji priminė, kad 
rugpjūčio mėn. vyks VIII Tau
tinė stovykla: kvietė visus 
skautus joje dalyvauti, o sve
čius apsilankyti, nes ji ruo
šiama netoli Worcesterio — 
Paxton, MA. Pasveikino visus 
ir s. Aldona Saimininkienė, 
linkėdama gero „turgaus". Ji 
kasmet mugėn atsiveža me
niškų iš šiaudukų sukurtų pa
veikslų, o šįmet dar praturti
no savo stalą naujiena —: pa
veikslais iš jūros kriauklelių. 
Be Saimininkienės, skautinin
kai Banevičiai iš Hartfordo 
atvežė savo įvairių drožinių, 
Vilniaus verbų ir net vėjinį 
malūną, kurį kaip papuošalą 
galimą pastatyti kieme. 

Worcesterio skautininkai 
Br. Naras ir R. Jokubauskas 
prekiavo meniškais kryžiais, 
žvakidėmis, inkilėliais ir ki
tais meniškais drožiniais. 
Visų dėmesį traukė G. Karoso 
stalas, apkrautas gintaro pa
puošalais, lietuviškų dainų 
kasetėmis, knygomis dide
liems ir mažiems ir šiurpą ke
liančiais medžio drožiniais — 
velniais, pagamintais Lietu
voje, Lietuvoje austais audi
niais, margučiais, gintaro pa
puošalais, įvairiais medžio 
drožiniais vieną stalą turėjo 
Mitkienė, antrą — VVorceste-
rio Aušros Vartų parapijos 
116-tos Vyčių kuopos narės. 
Mažuosius mugės dalyvius vi
liojo „laimės šulinys", kuriame 
galėjo sužvejoti šokolado, sal
dainių, įvairių žaisliukų. „Šu
linį" paruošė ir tvarkė sesės 
Regina Pranckevičiūtė ir Ele
na Nalivaikaitė. Turtingas lai
mikiais laimėjimų stalas visus 
kvietė išbandyti laimę. 

Iš virtuvės, kurioje vikriai 
sukosi skautinines D. Marcin

kevičiūtė, Teresė Jakubaus
kienė ir Vanda Lescord, sklido 
lietuviškų pietų kvapas. Tad 
apžiūrėjus visus meniškus ga
minius, apsipirkus, smagu 
buvo papietauti, pasidalinti 
įspūdžiais su senokai maty
tais draugais, o kas norėjo pie
tus baigti kvapia kava ir na
mie keptais saldumynais, 
svečiams patarnavo sesutės 
skautės J. Šimkienė ir D. Juo-
daitytė. Prie to paties stalo 
buvo galima įsigyti ir Putna-
mo seselių keptos ruginės duo
nos ir razinų pyragus. 

Vėl nuėjo praeitin dar viena 
Kaziuko mugė, kurios pa
ruošimui daug dirbta, planuo
ta. VVorcesterio skautai ir 
skautės dėkoja visiems atsi
lankiusiems, dėkoja kaimy
nams skautams, prisidė
jusiems savo darbeliais prie 
mugės praturtinimo. Tad iki 
susitikimo VIII Tautinėje sto
vykloje! 

E. Č. 

Čikagiete v.s. Nijolė Jaaku tė -Užuba l i enė Sydnėjaus „Židinio" sueigoje 

SYDNĖJAUS ŽIDINIO SUEIGOJE AUSTRALIJA 

„NERIJOS" TUNTO 
PRANEŠIMAI 

Sveikinu Mamytes artėjan
čios Motinos dienos proga. 

Ateinantį šeštadienį, gegu
žės 9 d. J^erijos" tunto sesės 
PLC, Lemonte, pardavinės 
gėlių krepšelius. Prašau pa
remti mūsų gėlių išparda
vimą. Pelnas bus skiriamas 
sesėms, važiuojančioms į Tau
tinę stovyklą. 

Noriu priminti, kad šį 
Šeštadienį bus mūsų paskuti
nioji šių metų priešatostoginė 
sueiga. Sueigos metu sesės so
dins gėles, papuoš Pasaulio 
Lietuvių centrą. Visos prašo
mos atsinešti gėlių sodinimui 
tinkančią aprangą. 

Gegužės 16 d., Maironio litu
anistinės mokyklos gegužinės 
metu, dr. Birutė Pumputienė 
patikrins sveikatos būklę se
sių, vyksiančių į Tautinę sto
vyklą. Nepamirškite atsinešti 
„medical forms" ir „immuni-
zation record". Be imunizaci-
jos žinių dr. Pumputienė ne
galės pasirašyti formų. Jeigu 
susimokėjote mokestį už sto
vyklą ar skrydį, atsineškite 
čekius į gegužinę. Čekius už 
skridimą rašykite: American 
Travel Service. Turėsime 
žinių ir ūdrytėms apie Rako 
vyksiančią jaunųjų skautų 
stovyklą (liepos mėn. 11-18 
d.). 

Sydnėjaus skautų Židinio 
metinė sueiga balandžio 5 die
ną vyko Lietuvių klube, Bank-
stowne. Sueigos pradžioje ty
los minute pagerbta neseniai 
mirusi židinietė a.a. Danguolė 
Bogušienė ir kiti šį pasaulį 
apleidę židiniečiai. Vėliau tė
vūnas B. Žalys trumpai per
žvelgė Židinio metinę veiklą. 
Pati veikla buvusi gana gyva: 
sušauktos 2 Židinio sueigos ir 
6 Židinio vadijos posėdžiai (Ži
dinio vadija be rinktų vadovų 
— tėvūno ir kanclerės — buvo 
sudaryta pakviečiant dar kelis 
židiniečius), suruoštas skau
tams ir visuomenei Martyno 
Mažvydo 450-mečio minėjimas 
(kol kas vienintelis visoje Aus
tralijoje) ir Rajono 50-mečio 
minėjimas, drauge su „Auš
ros" tuntu ir ASS skyrium. 

Vyko garbės žymenų įteiki
mas Židinio narėms, apdova
notoms LSS-gos vadijos: ordi
nas Už Nuopelnus — ps. fil. T. 
Vingilienei, Tėvynės Dukros 
žymuo sesėms ps. fil. E. Jonai
tienei ir v.sl. M. Kavaliauskie
nei. Keliolikai sesių ir brolių 
įteikti Rajono 50-mečio sto
vyklos metu išduoti garbės 
raštai. 

Sueigą savo apsilankymu 
pagerbė JAV lietuvė, vyr. 
skautininke — rašytoja Nijolė 
Jankutė-Užubalienė, priklau
santi Čikagos skautininkių 
„Verpsčių" vienetui. Ji perda
vė ir Seserijos vyr. vadovių 
linkėjimus Židiniui, bei supa
žindino sueigos dalyvius su te
nykšte skautininkių veikla Či
kagoje. Maloniai sesei — vieš
niai nepagailėta aplodismen
tų, nes tikrai buvo malonu su
sipažinti su ja ne tik kaip 

Šiais metais jūrų skautės ir 
jūrų skautai nedalyvaus Džiam-
borė. Deja, buvo nutarta per 
vėlai, kad bus Džiamborė ir 
tik tas savaitgalis buvo lais
vas stovyklavietėje. Dėl įvai
rių priežasčių jūrų skaučių ir 
skautų vadovai negalės daly
vauti. Lauksime visų stovy
klose! 

Gero Vėjo! 
j . s . Viligailė Lendraitienė 
„Nerijos" tunto tuntininkė 

skautininke, bet ir su žymia 
rašytoja; kaip skautininke ji ir 
dabar aktyviai darbuojasi Či
kagos skautininkių — „Verps
čių" vienete, yra viena „Pelė
dų" skilties, redaguojančios 
„Skautų aidą", narė... 

I Židinio naujų narių verba
vimo veiklą vieni pirmųjų at
siliepė į jį įstodami keli broliai 
ir sesė. įstojusius, Židinio na
rių vardu, pasveikino Židinio 
tėvūnas. Tėvūnas tuo pačiu 
priminė, kad tai tik pirmosios 
kregždės — esą norima ap
jungti į Židinio eiles visus buv. 
skautus ir skautes Sydnėjuje. 
Ilgėlesnį žodį Židinio ateities 
klausimu tarė Židinio tėvū
nas. 

Buvo trumpas v.s. J. Zin-
kaus pranešimas apie Židinio 
administruojamą Laurinaičių 
fondą (ateityje tuo reikalu bus 
tariamasi plačiau). Sesė v.s. 
Marina Cox perskaitė Fondo 
įstatus. Paaiškinimus teikė 
Fondo pirmininkas v.s. J. Zin-
kus. 

Vyko tėvūno ir kanclerės 
rinkimai — iš tikrųjų rinki
mų, kaip tokių, nebuvo, nes 
sueiga nusprendė, kad kitai 
kadencijai turi likti buvusios 
kadencijos vadovai. Tai „už
tvirtinta" rankų paplojimu. 
Tėvūnas, pasitaręs su kanc-
lere, sakė, kad jie sutiksią, jei 
vėl į Židinio vadiją ateisią tie 
patys broliai - sesės, kurie 
jiems talkino praėjusiais me
tais; kanclerės bei savo vardu 
padėkojo židiniečiams už pasi
tikėjimą. Jis taip pat pranešė, 
kad š.m. gegužės pabaigoje 
išvyksiąs 3 mėnesių atosto
goms į tėvynę. 

Sueigos dalyviai pasirašė 
sveikinimų lapus, paruoštus 
Lietuvos skautijai, Lietuvos 
skautų sąjungai ir mūsiškei 
Lietuvių Skautų sąjungai. Ta 
pačia proga pasisakė ir brolis 
A. Laukaitis: jis buvo susiti
kęs su naujai įsisteigusiais 
skautais Leipalingyje (Dzūki
joje), kurie prašo Australijos 
lietuvių skautų, gal broliai -
sesės galėtų juos paremti 
skautiška spauda ir t.t., nes 
jie stokoja visko... Brolis Anta
nas kai ką galėtų nuvežti šią 
vasara vykdamas į Lietuvą. 

Sueiga baigta giesme „Lietu
va, brangi..." Po to dar kurį 
laiką pasilepinta brolių - sesių 
draugystėje prie židiniecių pa
ruoštos kavutės ir pyragaičių. 

B.Ž. 
Iš „Mūsų pastoge" 98.04.20. 

„DŽIUGO" TUNTO 
VEIKLA 

Melbourne „Džiugo" tunto 
vadija posėdžiavo parapijos 
namuose, Kensingtone, vasa
rio 16 d. Tuntininkas, skauti
ninkas Povilas Kviecinskas, 
pakvietė susikaupimo maldai 
Lietuvos Nepriklausomybės 
80 metų sukakčiai. Mūsų da
bartinis tuntininkas s. Povilas 
šioms pareigoms buvo paskir
tas 1994 m. spalio 6 d. Rajono 
posėdyje. Per šį visą laiką tun
tui labai gerai vadovavo, nes 
buvo net nuo pat Lietuvos vai
kystės dienų gabus vadovavi
mui. Dabar ieško, kuris vado
vas galėtų pakeisti jį šiose 
pareigose. Šiuo metu dar rei
kia 3 asmenų Tėvų komitetui. 

Mūsų „Džiugo" tunto Kaziu
ko mugė buvo Lietuvių na
muose kovo 1 d. Pamaldose vi
sas tuntas dalyvavo Švč. Mari
jos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje 
su vėliava. Skautus tikinčiųjų 
maldai paruošė vyr. sk. Zita 
Prašmutaitė. Po pamaldų visi 
vyko į Lietuvių namus. 

Tėvų komitetas skautams 
paruošė pietus. Kartu veikė 
Kaziuko mugė, laimėjimas, 
kad galėtume padėti kelionei 
tiems, kurie vyks į Jubiliejinę 
skautų stovyklą Lietuvoje. Ve
lykų metu planuojama kelių 
dienų stovykla. ESGAV-Exilų 
metinė stovykla ruošiama lat
vių žemėje prie Kilmore mies
telio — nuo Melbourno 60 km. 
Mūsų skautų veikla yra gyva! 

P.D. 
„Tėviškės aidai" '98.03.03 
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STOVYKLOS 

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. 

KANADA 

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ 
TORONTE 

„Šatrijos" ir „Rambyno" tun
tai bal. 19 d. šventė visų 
skautų globėjo šv. Jurgio 
šventę. Po Mišių Lietuvos 
kankinių šventovėje iškilmin
ga sueiga vyko Anapilio pa
rodų salėje. Sueigai vadovavo 
ps. A. Saplys. 

Jnešus vėliavas, perskaity
tas tunt. s. M. Rusino sveiki
nimas. LSS tarybos pirmijos 
pirm. v.s. B. Banaitienės įsa
kymą perskaitė rajono vadė 
v.s. fil. R. Žilinskienė. Juo 
„Geležinio vilko" ordinu ap
dovanotas v.s. VI. Morkūnas. 
Žymenį įteikė v.s. V. Skrins-
kas. 

„Rambyno" tunto vilkiukų 
draugininkui S. Kuliavui ir 
globėjai s. E. Namikienei pri
stačius, vilkiuko įžodį atliko J. 
Paliulis, E. Kamaitis, A. Wa-
sovvicz. Iš vilkiukų d-vės į 
skautų d-vę pervesti M. Tiri-
lis, T. Yčas. „Mindaugo" sk. 
draugovės d-kui ps. R. Kalen
drai pristačius, sk. įžodį atli
ko: V. Bražukas, A. Hopkins, 
V. Kaminskas, P. Krikščiūnas, 
A. Ruslys, D. Saplys, V. Steer, 
J. Tarvydas, G. Valiulis, S. 
Wasowicz. 

„Šatrijos" tunte įžodį atliko: 
A. Krakauskaitė, E. Saplytė, 
K. Smailytė, V. Valaitytė. Vi
sus ir visas, įžodį davusius, 
pasveikino tuntininkai. Suei
ga baigta Ateina naktis" mal
da. 

F.M. 
Iš „Tėviškės žiburiai" 

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

Spalio 3 d. — Akademinio 
.Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus metinė šventė Willow-
brook pokylių salėje, VVillovv 
Springs, IL. 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tai. 773-585-7756 
Valančios pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KJSIEUUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schitter St , Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-834-1120 

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogdan Ave., Suit» 310 

Napervilto. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highiand Ave., 
Tower 1. Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Te). (630) 435-0120 

DR. L PETRBKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hfctofy Hfe, IL 
Tel. (706) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacierrtai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (katoėti angliškai) 
Tel. 706-422-8260 

DR. V J. VASARIENĖ 
DANUI GYDYTOJA 

4817 VV. 83 St, Burbank, IL 
Tai. 706-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

3900 W. 95 S t Tai. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmarj. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
trec. uždaryta, ksrvirt. l-3vp.p. 
penktad ir šastad. 9v.r.-12vj>.p. 

Vašingtono skautu Kaziuko mugėje . * m kovo 22 d . lietuviškai virtuvei vadovavo šaunieji akademikai Iš k.: 
sėdi — Rūta VirkutvUv Jud i t a l ' rha i te ir Darius Sužiedėlis Stovi Danute HofTman. Patr icia Mickiene. To
mas Dundzila Paulius Mickus • ASS Vašingtono skyr p i rmininkas . Algis Ši las . Juli ja Minkūnai te , Gailius 
Draugelis . Daniela Draugeliene ir Tomas Skučas Nuotr M e i l e s M i c k i e n ė s 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTE, UI). 
Board Certified, Intemal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croas Protassiooal PavNon 

3 tl. South 
Lflhuanian Plaza Ct at CaUomte Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tai. 773-471-7879 
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LIETUVA TURI DAUG DRAUGŲ 
AMERIKOJE — IR AŠ ESU 

VIENAS IŠ JŲ 
Arkivysk. Francis George 1997 m. tapo aštuntuoju 

Čikagos arkidiecezijos arkivyskupu, mirus kardinolui 
Joseph Bernardin. Maždaug po metu popiež ius Jonas 
Paulius II jį pakėlė kardinolu. Iškilmės, kurių metu po
piežius įteikė jam kardinolo kepurę ir kitus ženklus, 
įvyko š.m. vasario 21-22 d. Romoje. P o iškilmių kard. 
Francis George nuskrido į Vilnių ir vasario 26 d. dalyva
vo prez. Valdo Adamkaus inauguracijoje. 

Kadangi kardinolo pastoracinis darbas užima kone 24 
vai. paroje, tik gegužės 2 d. turėjome progą jį užkalbinti 
„Draugo" vardu. 

—Jūsų vizitas į Lietuvą 
prez. Valdo Adamkaus 
inauguracijos proga š.m. 
vasario 26 d. v i sų l ietuvių 
buvo sutiktas su nustebi
mu, džiaugsmu ir dėkin
gumu, kad J ū s pagerbėte 
Lietuvos naująjį prezi
dentą savo atvykimu į Vil
nių. Bet taip pat daugel is 
klausė — kodėl? 

—Aš manau, kad ir Lietu
voje žmonėms kilo tas klausi
mas. Kai aš atvykau, kai kas 
net manė, kad esu lietuvis ar 
lietuvių kiimės. Sakiau, kad 
nesu. Tuomet buvau paklaus
tas, kodėl atvykau. Atsakiau, 
kad Lietuva turi draugų ir 
Amerikoje, Čikagoje gyvena 
nemažas skaičius lietuvių, o 
Lietuva yra nuo amžių katali
kiška valstybė, todėl norėjau 
su ja susipažinti. 

Bet iš tikrųjų nuvykau dėl 
to, kad aš turėjau progą susi
pažinti su prezidentu Adam
kumi bei jo žmona. Man pali
ko nemažą įspūdį jo supra
timas, koks istorinis iššūkis 
laukia, perimant naujas pa
reigas. Jis yra gabus admi
nistratorius ir žmogus, kuris 
gerai supranta ryšius tarp 
valstybės santvarkos ir ekono
mijos. Jis žino, kad yra darbų, 
kuriuos būtina atlikti, norint 
atstatyti ekonominę pusiaus-

. vytą. Lietuva ilgai gyveno 
marksistinėje pasaulėžiūroje, 
kur visi krašto ištekliai tuėjoi 
tarnauti didžiajai pramonei. 

todėl vartotojų ekonomija la
bai nukentėjo. Lietuva iš 
esmės turėjusi būti turtinga 
šalis, tapo skurdžia. 

Tačiau vien ekonomika ne
buvo Valdo Adamkaus pagrin
dinis rūpestis. Pirmenybę jis 
teikė dvasiniam, moraliniam 
tautos atgimimui ir odei, iš 
Bažnyčios taško, jis yra 
sąjungininkas, grąžinantis vi
suomeninę kultūrą, kurioje 
teisingumas bei tolerantišku
mas vėl būtų nebe išimtis, o 
taisyklė. 

—Ar J ū s prezidentą iš 
anksčiau pažinojote? 

—Jis aplankė mane, kai po 
rinkimų Lietuvoje buvo trum
pam grįžęs į Čikagą užbaigti 
savo asmeninių reikalų. Jis 
pas mane užsuko kartu su 
žmona, ir turėjome progą 
pasikalbėti. Tuo metu aš 
įsitikinau, kad tai žmogus, 
kuris turi aiškų svarbiausių 
pirmenybių supratimą ir yra 
vertas visokeriopos paramos. 

—Tam tikra prasme Val
das ir Alma Adamkai yra 
buvę J ū s ų parapijiečiai... 

—Tam tikra prasme — taip, 
kadangi, kaip katalikai, pri
klausė Čikagos arkidiecezijai. 

—Šis buvo J ū s ų pirmasis 
apsi lankymas Lietuvoje, 
bet Jūs ten prale idote ne
daug laiko. 

—Iš tikrųjų, galima sakyti, 
tris dienas. Atvykau iš vaka
ro, tuomet rytojaus diena 
buvo visa užimta inauguraci-

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir jo žmona Alma Adamkienė sveikinasi su Čikagos arkidie
cezijos valdytoju kardinolu Francis George, apsilankiusiu Vilniuje prezidento inauguracijoo proga š.m. vasario 
26 d. Kardinolas užsuko į Lietuvą, grįždamas po iškilmių iš Romos, kur popiežius Jonas Paulius II jį pakele 
kardinolu. Ši viešnage buvo tikrai didelė dovana Lietuvai ir jos naujam prezidentui, kuris, gyvendamas Hins-
dale, IL, priklausė Čikagos arkidiecezijai. 

„Draugo* bendradarbis Leonas Narbutis kalbasi su Čikagos arkidiecezi
jos valdytoju kardinolu Francis George š.m. gegužės 2 d. 

jos iškilmių: religinių apeigų, 
prezidento priesaikos ceremo
nijų, priėmimo prezidentū
roje. Kitą dieną aplankiau 
naująją kunigų seminariją 
Vilniuje ir šiek tiek susipa
žinau su arkidiėcezija, o po to 
tą pačią dieną išskridau na
mo. 

—Kokį didžiausią įspūdį 
Jūs parsivežėte iš Lietu
vos? 

—Daugiausia tai susieta su 
šia istorine proga. Buvo dide
lė privilegija dalyvauti Lietu
vos Seime, kur valdžios galia 
buvo perduota naujam prezi
dentui, išrinktam laisvų bal
savimų metu. Aš manau, kad 
visi žmonės, nepaisant jų 
įsitikinimų, tuo metu jautė 
momento svarbą. Tai parodė, 
kad nepriklausomybė yra tik
rai a tkurta ir jau giliai 
įleidusi Lietuvoje šaknis. Lie
tuvai telieka atrasti sau 
prideramą vietą laisvame pa
saulyje. Man buvo tikrai svar
bu dalyvauti tokiu istoriniu 
momentu. 

—Nors per tokį trumpą 
laiką pro Jūsų akis pra
bėgo daug įvykių, bet 
galbūt v ienas jų Jums bu
vo tikra staigmena? 

—Ne pačios programos me
tu, nes viskas buvo gerai orga
nizuota ir nebuvo laiko pa
šaliniams dalykams. 

Galbūt staigmena buvo Bal
tijos kraštų Katalikų Baž
nyčia apskritai. Jai paskirtas 
nuncijus yra tas pats visoms 
trims valstybėms: Estijai, Lat
vijai ir Lietuvai. Supraskite, 
tai valstybes, su kuriomis aš 
anksčiau neturėjau artimes
nės pažinties, nors buvau 

kiek susipažinęs su kitomis 
sovietų satelitinėmis šalimis, 
lankiausi Lenkijoje, Čekoslo
vakijoje, Vengrijoje, Rumuni
joje dar Sovietų Sąjungos lai
kais. 

Kadangi buvau pas nuncijų 
apsistojęs, turėjau progą pa
sikalbėti ir daugiau sužinoti 
apie Katalikų Bažnyčios pa
dėtį Baltijos kraštuose. Tas 
paliko man įspūdį. 

—Ar, būdamas Lietuvoje, 
turėjote progą art imiau su
sipažinti su Bažnyč ios hie
rarchijos svarbiais iais as
menimis ir galbūt už
megzti g laudesnius ryšius? 

—Taip, .kadangi visi atvyko 
į iškilmes, išskyrus kardinolą, 
kuris dėl ligos negalėjo daly
vauti. Visi kiti vyskupai daly
vavo, todėl turėjau progos su
sipažinti, nors kai kuriuos j au 
buvau anksčiau susitikęs. 
Mes taip pat sutarėme, kad 
Čikagos arkidiėcezija globos 
du seminaristus, atvykusius 
studijuoti Mundeline semina
rijoje. Lietuva šiuo metu 
išgyvena pašaukimų į kuni
gus atgimimą, todėl mes pasi
ruošę padėti, pasirūpindami 
dviejų klierikų teologijos stu
dijomis. 

—Atkreipiant dėmes į į 
gausius i š Lie tuvos imi
grantus, kuriuos jau skai
čiuojame n e b e š imtais , o 
tūkstančiais , l ie tuviai ku
nigai ir čia labai reikal in
gi-

—Be abejo. Mes šiuo metu 
turime, jeigu taip galima 
išsireikšti, vieną paskolintą 
kunigą iš Lietuvos ir ateityje 
gali jų būti daugiau, bet semi
naristai, kurie čia studijuos, 
grįš atgal i savo tėvynę. 

—Ar tur i te p lanų pa
k v i e s t i d a u g i a u kun igų iš 
L i e t u v o s į parapijas Čika
goje aptarnaut i l ie tuviškai 
k a l b a n č i u s t ik inč iuos ius , 
n e s š i u o m e t u jų mums la
bai t r ū k s t a ? 

—Mes norėtume tai padary
ti, bet tai daugiausia priklau
so nuo vyskupų. Šiuo metu tu
r ime t ik vieną, bet norėtume 
turė t i t r i s ar keturis, jei 
įmanoma. Tuos kunigus turi 
par inkt i ir atsiųsti jų vysku
pai. S u p r a n t a m a , jų parinki
mas tur i būti atl iktas labai 
rūpes t ingai , nes jie ilgainiui 
tu rės grįžti į Lietuvą — jie čia 
neatvyktų kaip imigrantai, o 
t ik laikinai pasidarbuoti sie
lovadoje. Aš to prašiau Lietu
vos vyskupų ir pasitikiu jų 
sprendimu. J ie Lietuvoje šiuo 
metu tur i daug klierikų, bet 
nepakankamai kunigų, todėl 
siųsti į užsienį nelabai nori. 

—Anksč iau Čikagoje yra 
b u v ę d v y l i k a ar penkiol ika 
l i e t u v i š k ų parapijų, dabar 
t e l i k ę trys . Kokios J ū s ų 
p a ž i ū r o s į taut ines parapi
j a s Č i k a g o s arkidiecezijo-
je? 

—Aš manau, kad Bažnyčia 
tu r i į ta i žvelgti tuo pačiu 
žvilgsniu, kaip taut inės ma
žumos žvelgia. Parapijų ma
žėjimo istorija Čikagoje pasi
reiškia ne tik pas lietuvius, 
bet kiekvienoje tautinėje ben
druomenėje. Bažnyčia priima 
visus, ka ip dovaną ir leidžia 
klestėt i žmonių taut iniam 
identi tetui , bet tokiame kraš
te, ka ip Amerika, žmonės turi 
sąmoningai pasirinkti ir sto
vėti už savo tautinę tapatybę. 

(Nukelta į 4 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Skriaudžiamieji ar 
agresoriai? 

Izraelio valstybes gimimo 
diena laikoma 1948 m. ge
gužės 14. Paskelbdamas Ne
priklausomybes aktą, tuometi
nis žydų vadas David Ben-
Gurion pareiškė, kad Izraelyje 
žydai ir arabai gyvens taikiai 
ir naudosis visomis pilietybės 
privilegijomis vienodai. Ta
čiau labai netrukus po tų kil
nių žodžių Izraelis paskelbė 
karo stovį 160,000 arabų, ku
rie ryžosi pasilikti šios val
stybės teritorijoje. Tas karo 
stovis tęsėsi 18 metų! Antra 
vertus, Izraelio valstybe nebu
vo įkurta neapgyvenamoje 
mūsų planetos vietoje, kuri 
niekam nepriklausė ir tik 
laukė naujo savininko. Žydai 
iš tos užimtos teritorijos 
išvarė per 700.000 arabų, ku
rie ją savo ir savo protėvių na
mais vadino šimtus metų. Bet 
pasaulis, dar tuo metu ne
galėdamas atsigauti nuo šiur
pių holokausto įvaizdžių, sto
vėjo vien žydų pusėje, su pa
sigėrėjimu stebėdamas, kaip 
darbščiai ir entuziastiškai jie 
kuria savo valstybę, privers
dami „dykumas žydėti ir duoti 
šimteriopą vaisių". 

Nuo valstybės įkūrimo pra
džios 1948 metais Izraelis 
buvo įsivėlęs ne į vieną agre
sijos veiksmą, kurio metu pa
vyko „prisidurti" nemažai te
ritorijos prie savo žemių. 
Ilgainiui vienintelė nesvyruo
jan t i Izraelio šalininkė pasili
ko Amerika. Net Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius, 
pirmą kartą apsilankęs Jeru
zalėje š.m. balandžio mėnesį, 
išsitarė, kad JT narės laiko Iz
raelį daugelio konfliktų su 
kaimynais kaltininku, išpro
vokuojančiu susikirtimus ar 
smurto veiksmus, ypač kai 
atrodo, kad taikos derybos su 
palestiniečiais stumiasi gera 
linkme. Galima net manyti, 
kad Izraelis iš tikrųjų nenori 
taikos, tik, deja, pastaruoju 
metu jo įvaizdis keičiasi iš 
nuskriaustojo į agresorių. Ver
ta paminėti, kad per 50 metų 
J T Saugumo taryba davė Iz
raeliui net 69 perspėjimus už 
taikai pavojingą elgesį. Galbūt 
dar kita tiek perspėjimų veta
vo JAV, kuri visuomet stovėjo 
ir stovi Izraelio pusėje. Dėl tos 
priežasties arabų valstybės 
yra pasakiusios, kad per Iz
raelį Amerika nori palaikyti 
savo įtaką arabų pasaulio teri
torijoje. 

Nors šiuo metu apie penk
tadalis Izraelio gyventojų yra 
arabai, pažadėtųjų lygių teisių 
jie niekad neturėjo ir neturi. 
Žydai juos laiko pigia ir pato
gia darbo jėga, tinkančia pa
tiems sunkiausiems ir pras
čiausiems darbams. Arabams 

neleidžiama keliauti iš vienos 
vietos į kitą be specialių lei
dimų, nesudaromos sąlygos 
siekti aukštojo mokslo, drau
džiama tarnauti kariuome
nėje, nors žydams — vyrams 
ir moterims — karinė tarnyba 
privaloma. Kai vyriausybė 
skirsto paramą įvairiems pro
jektams bei organizacijoms, 
arabai jos gauna juokingai ne
daug. Svarbiosiose vyriau
sybės, mokslo ar kitose insti
tucijose arabų procentas labai 
mažas. 

..Izraelio demokratija yra 
taikoma tik žydams, ne ara
bams", — tvirtina vienas 
Knesset partijos narys (joje 
yra 11 arabų). Tačiau Izraelio 
arabai yra lojalūs, daug jų bal
suoja rinkimuose. Ypač daug 
pasisakė už Darbo (Labor) 
partiją. Iš tikrųjų tai vienin
telė valstybė, kuriai jie pri
klauso, nepaisant visų nepato
gumų ir varžymų. 

Šiemet gegužės mėnesį Iz
raelis švenčia savo valstybės 
50 metų sukaktį. Jeigu kai 
kas tvirtina, kad JAV yra 
, jauna" valstybe, per kiek 
daugiau kaip 200 metų nesu
kaupusi ilgos ir turtingos isto
rijos, tai Izraelis gali būti va
dinamas tiesiog „kūdikiu", 
nes 50 metų valstybės gyve
nime yra tik smulkutė smėlio 
dulkelė istorijos kopose. Ta
čiau Izraelis dažniau patenka 
į pasaulio dėmesį negu bet 
kuri kita valstybė, keliskart 
už jį didesnė. 

Paprastai tas dėmesys yra 
teigiamas, nes žydai yra pro
pagandos meistrai, sugeba vai
dinti nuskriaustuosius, ku
riems pasaulis kažką skolin
gas ir kad tai duoda jiems tei
sę reikalauti užuojautos \r 
nuolatinės paramos. Tačiau, 
50-tosios nepriklausomybės 
sukakties proga lyg yla iš 
maišo išlenda ir kitoks 
įvaizdis, kurį jau pradeda pri
pažinti patys žydai. Galbūt il
gainiui ir jie bus pakankamai 
pilietiškai subrendę, kad galės 
į savo valstybės istoriją žvelgti 
nešališku žvilgsniu, neneigda
mi skriaudų, padarytų jų tau
tai, bet nevengdami prisi
pažinti, kad ir jų elgesys ne 
visuomet rožėmis kvepia. 

„Chicago Tribūne" dienraš
tis Izraelio valstybės sukak
ties proga spausdina seriją 
straipsnių, kuriuose blaiviai 
vertinamas žydų bei jų vyriau
sybės elgesys su kitų tautinių 
ir religinių mažumų gyvento
jais savo teritorijoje. Bendras 
vaizdas atrodo nelabai švie
siai. Čia galima pritaikyti ir 
lietuviška patarlę: „Patys mu
ša, patys rėkia". 

VILNIAUS VYSKUPIJA IR 
JOS VALDYTOJAI XX 

ŠIMTMETYJE 
PETRAS MATEKŪNAS 

10 (Tęsinys) 
Nors lenkų vietos valdžia vysk. Matulaitį visokiais 

būdais terorizavo ir vadindavo „Kauno agentu", bet į 
tai vyskupas visai nekreipė dėmesio, nes buvo jau ap
sipratęs. Vietinė lenkų valdžia iš jo pareikalavo pilie
tybės įrodymo. I tai vyskupas visai neatsakė. Kai jam 
reikėjo vykti į Latviją konsekruoti Rygos sufraganą 
Juozą Rancans, buvo kreiptasi į valdžią dėl užsienio 
paso. Gautas atsakymas, kad vyskupas turi įrodyti sa
vo pilietybę. Valdžiai buvo parašytas trumpas raštas: 
„Ar pasas bus duotas, ar ne". Vietos valdžia, matyt, at
siklausė vyriausybės, kuri patarė išduoti, nes nenorėjo 
turėti diplomatinių nesusipratimų su Vatikanu. 

Neatsiliko nuo jų visų ir Jan Obst „Dziennik Wi-
lenski" redaktorius. Jis skleidė per tą laikraštį viso
kius melus bei prasimanymus prieš vysk. Matulaitį. Jį 
sekė ir kiti lenkų laikraščiai, kaip „Gazeta War-
szavvska" ir .J^zeczpozpolita". Jų visų tikslas buvo vie
nodas — sulenkinti Vilniaus kraštą ir nušalinti vysk
upą Matulaitį iš Vilniaus vyskupijos. 

Tomis pat pėdomis ėjo ir valdžios aukšti pareigū
nai, kaip Valerijo Roman, kuris tuo metu turėjo vaiva

dos teises. Jis kreipė daug dėmesio į vysk. Matulaičio 
veiklą. Jo slapti pranešimai buvo siunčiami Lenkijos 
ministrų tarybai, Tikybų ir švietimo. Vidaus reikalų ir 
užsienio ministerijoms. Lenkijos atstovybei prie Vati
kano ir Romos kurijai. Turėjo jis net apmokamus 
agentus. Jam taip pat padėdavo dvarininkai, iš uni
versiteto profesūros ir net iš kurijos aukšti dvasinin
kai. Jo tarnybai priklausė ir kun. A. Puciata. Vysk. 
Matulaičiui jie prikišo priešvalstybinę ir priešlenkišką 
veiklą, būtent vyskupas sistemingai aprūpina lenkų 
parapijas lietuvių ir gudų kunigais, kurie eina prieš 
lenkus. Taip pat kaltinamas, kad jo artimiausią ap
linkumą sudaro patriotai lietuviai, lankydamas pa
rapijas jis visuomet ilgiau būna pas lietuvius ir gudus, 
negu lenkų parapijose, o per vizitacijas plečia prieš
lenkišką veiklą, lietuvius ir gudus laiku autochtonais 
bei tikrais šio krašto šeimininkais ir pan. 

Iš šių pavyzdžių matome, kad V. Roman vysk. Ma
tulaičio veikloje mate kaip lenkų įtakos šalinimą iš 
bažnyčių. Vidaus reikalų ministerija jo paprašė, kad 
jis atsiųstų autentiškų dokumentų: vyskupo aplink
raščius, potvarkius, laiškus, pokalbių protokolus ir liu
dininkų parodymus, kurie įvykius mate ar girdėjo, nes 
iš tų faktų ir išvadų, kuriuos jis pateikdavo, ministeri
ja pastebėjo didelį skirtumą. 

V. Roman, atsakydamas Vidaus reikalų ministeri
jai, pažymi, kad vyskupo veiklos pastangos kilnios ir 
logiškos, jo asmeniui, kaip žmogui ir kunigui, reikėtų 
duoti didelę pagarbą, bet valstybiniu atžvilgiu negali

ma sutikti, kad jis paliktų Vilniaus vyskupu, nes yra 
karštas lietuvis patr iotas ir jam ne vis tiek. kaip bus 
išspręstas Vilniaus ginčas tarp lenkų ir lietuvių. 

Nors lenkai, ypač endekai kunigai, kurie priklausė 
Tautinei demokratinei partijai, dėjo visas pastangas, 
kad vysk. Matulait is būtų nušalintas iš Vilniaus vys
kupijos, bet j iems nepavyko, nes šv. Tėvas vysk. Matu
laičio atžvilgiu buvo teisingas ir gerai žinojo, kad len
kai jį skundė neteisingai, tad į tuos skundus visai 
nekreipė dėmesio. 

Kai negalėjo vysk. Matulaičiu nusikratyti šmeiž
tais ir skundais, tuomet pradėjo skleisti gandus, kad 
popiežius Benediktas XV vysk. Matulaitį numato pas
kirti į naują įkurtą Čenstakovo vyskupiją. 

Vysk. Matulai t i s savo s ie lvartus 
malš ino malda ir darbu 

Nors vyskupas lenkų buvo šmeižiamas, bet dvasia 
nepalūžo. Endekai kunigai ir civiliai nėrėsi iš kailio. 
bet nieko jam negalėjo padaryti . Vyskupas nekreipė 
dėmesio ir atsidėjęs dirbo savo darbą. O darbų turėjo 
labai daug, nes vyskupija buvo didele, o pagalbininko 
visai neturėjo. 

Kai Vilnių ir jo sritį lenkai prijungė prie Lenkijos, 
vyskupijos dalis, kuri at i teko Lietuvai, 1922 m. kovo 3 
d. vyskupas Matulait is administratorium paskyrė 
kan. Juozą Kuktą, kuris jau buvo lenkų valdžios iš
tremtas į Lietuvą. Taip pat rūpinosi, kad jam butų pa

skirtas pagalbininkas, nes vyskupija užėmė 60.628 kv. 
kilometrų su 1.429.535 tikinčiųjų. Vatikanui vysk. 
Matulaitis buvo pasiūlęs net du kandidatus: vieną iš 
Vilniaus, o kitą iš Varšuvos. Jo prašymas iš pradžių 
nebuvo patenkintas, bet vėliau, kai vel kreipėsi tuo 
pačiu reikalu į Vatikaną, prašymas buvo patenkintas. 
Šį kartą jis pasiūlė prel. Kazimierą Michalkevičių, ku
ris jau buvęs Vilniaus vyskupijos administratoriumi. 
Gerai vyskupiją pažįstantis ir turįs lenkų valdžios pa
sitikėjimą. 

Vatikanas prel. K. Michalkevičių tuojau nominavo 
tituliniu Thyatires vyskupu ir paskyrė Vilniaus vysku
pijos sufraganu. Buvo konsekruotas 1923 m. birželio 
10 d. Vilniaus katedroje. Rytojaus dieną vysk. Matu
laitis jam surengė iškilmingus pietus. 

Vysk. Matulaičio santykiai su vysk. K. Michalkevi
čiumi buvo geri. draugiški. Juo vyskupas pasitikėjo ir 
reiškėjam pasitikėjimą, kai sufraganas atlikdavo j am 
pavestą reikalą ar gindamas kurį vyskupo reikalą 
prieš lenkų valdžią. Vysk. Matulaičiui K. Michalke
vičius reiškė pagarbą ir lojalumą. Būdamas vyskupijos 
administratoriumi, kai kuriose bažnyčiose įvedė net 
lietuvių kalba pamaldas. Jis kilęs iš Ukmergės apskr. 
bajoriškos šeimos, mokėjęs lietuviškai ir save iš pra
džių laike lietuviu, o vėliau, kai buvo įtrauktas en-
dekų kunigų įtakon, tapo lenku. 1919 m., kai jis bėgo 
iš Vilniaus, buvo suimtas bolševiku ir pasodintas į 
Maskvos kalėjimą. Jį iš kalėjimo išvadavo Lietuvos vy
riausybe per savo atstovybę. 'Bus daugiau1 
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ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS 

Kardinolai Francis George Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos kape
lionas kun. Algirdas Paliokas. SJ, įteikia prez. Valdo Adamkaus atsiųstus 
sveikinimo ir padėkos laiškus, š.m. gegužės 2 d. Pal. J. Matulaičio misija 
buvo Vaido ir Almos Adamkų „parapija", jiems gyvenant Hinsdale, IL. 

POKALBIS SU KARDINOLU 
Atkelta iš 3 psl. 

Visi taip pat turi teisę savo 
kilmės nepaisyti, ją paneigti. 
Ir daug trečios ar ketvirtos 
kartos žmonių kartais tai 
daro. Aš nemanau, kad 
Bažnyčios paskirtis yra versti 
žmones rinktis, jie turi tai 
padaryti patys. Bažnyčia stovi 
su Kristumi ir jo dovanomis, o 
žmonės patys turi pasirinkti, 
ar jie nori priklausyti savo 
kilmes tautinei bendruome
nei, ar išsikelti iš jos artimo 
rato ir išsisklaidyti visuo
menėje, kur etniškumas netu
ri daug reikšmės. 

—Bet jeigu jie nori prik
lausyti ir išlaikyti savo 
tautines parapijas, J ū s ne
sate prieš tai nusistatęs? 

, —Jokiu būdu-' Aš manau, 
kad labai gaila, kai jie savo 
parapijų atsisako, ir turėtume 
imtis žygių tas tautines para
pijas sustiprinti, bet Bažnyčia 
nėra etninis muziejus. Baž
nyčia yra gyvų žmonių ben
druomenės Kristuje susirinki
mas, į kurį įeina ir jų at
sineštinis kultūrinis paliki
mas. 

Yra netikslu tikėtis, kad 
Bažnyčia būtų sujungta su gy
venimu, kurio patys žmonės 
didžiąją dalį laiko atsisako. 
Čia kažkur reikia rasti vi
durki. Svarbiausia yra tikė
jimas. 

—Viena opi Čikagos arki-
diecezijos lietuviams kata
likams problema yra Šv. 
Ka/imitro kapinės, kurio
se- daugumas j u artimųjų 
palaidota. Šiuo metu kapi
niu administracijoje, su 
kuria žmones susiduria lai
dojime, hei kitais, su ka

pinėmis susietais, re ika
lais, nėra nei v ieno as
mens, kalbančio lietuviš
kai. Tas sudaro nemaža i 
nepatogumų ir nepasi ten
kinimo, ypač labai sunkiu 
gyvenimo momentu. 

—Aš to nežinojau. Sutinku, 
kad tai labai svarbu. Leiskite 
man tą reikalą ištirti. Ačiū, 
kad šį klausimą iškėlėte. Jis 
labai svarbus. 

—Kadangi „Draugas" y ra 
katalikiškas dienraš t is , aš 
norėčiau pas inaudot i šia 
proga ir pakviesti J u s pa
sakyti kelis žodžius specia
liai mūsų skaitytojams. 

—Aš dėkoju visiems skaity
tojams, kad jie remia katali
kišką laikraštį ir linkiu jam 
daug sėkmės, kad dar ilgai gy
vuotų. Yra didelis turtas 
išlaikyti savo kalbą, tad ir lin
kiu, kad „Draugas" prisidėtų 
prie lietuvių kalbos išlaikymo 
ir lietuvių kultūros puo
selėjimo. Tam tikra prasme 
tai vertingas įnašas į daugia-
kultūrinį vertybių aruodą, 
kurį praturtina kiekviena tau
tinė grupė šiame krašte. 
Mano nuomone, laikraštis 
šiuo atveju yra ypač svarbus, 
taip, kaip svarbi parapija, ku
rioje gyvena tam tikra tautinė 
bendruomene ir kartu mel
džiasi parapijos bažnyčioje. 

Aš esu labai patenkintas, 
per šį mūsų pokalbį galė
damas būti dienraščio ..Drau
go" istorijos dalimi, kaip ly
giai aš tikiuosi būti lietuvių 
katalikų bendruomenės gyvą
ja dalimi. 

—Jūsų Eminencija, 1999 
metais „Draugas" švęs sa
vo 90 metų gyvavimo su-

Lietuva dainuoja šimtus 
metų. Tai pati prasmingiausia 
tautos tradicija. Ištakos — se
nų senovėje, vasaros darbuo
se, karo žygiuose, sekmadie
nio poilsiuose. Daina įvairina 
kasdienybe, suburia žmones, 
įkvepia darbui. Su daina įei
nama į gyvenimą — lopšinės 
skambesys, su daina išeinama 
iš šios žemės — raudų atbal
siai. Su daina bendraujama 
kasdien; ji — toji geroji nešio-
tė, kurios šypsena užburia, o 
žvilgsnis nuteikia. Ilgainiui 
daina tapo gerumo ir nuošir
dumo simboliu. Per ilga buvo 
išugdytos pačios vertingiau
sios bendravimo tradicijos, su
kėlusios ne vieną mėgėjišku
mo bangą. Nuo 1885 metų 
Tilžėje iki 1924 metų Kaune, 
kai suskambo trijų tūkstančių 
dainininkų choras, pradėjęs 
naują dainos erą. Šiemet tri
mitai pakvies į penkioliktąją 
Dainų šventę, kuri skiriama 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
80-mečiui. Visas amžius nužy
mėtas dainos aidais, šokio 
žingsniais, muzikos garsais, 
tautodailės raštais, folkloro 
spalvomis. Dainų šventėse re
gėjosi ir etninės šaknys, ir mo
dernumo ritmai. Jose vaikai
tis glaudėsi prie senolio, o diri
gentas veteranas noriai per
duodavo lazdelę į kūrybos gy
venimą išeinančiam jaunam 
vadovui. Kiek kantrybės, pa
tirties ir rūpesčių suklota į 
švenčių pamatus, o labiausiai 
džiugina tai, kad į II pasaulio 
lietuvių dainų šventę atvyksta 
beveik tūkstantis lietuvių iš 
įvairiausių pasaulio kraštų. 
Lietuva ūmai padidės, subręs, 
atsiskleis visomis meninėmis 
varsomis. Įspūdingi vaisiai 
buvo subrandinti 1994 metais, 

Pirmojoje šventėje. Prabėgo 
vos ketveri metai, ir vėlei su
kibs rankos, nugiedrės veidai, 
suskambės daina, išlaisvinan
ti dvasią, atskleidžianti ge
riausius potyrius.. Antroji 
šventė liepos pradžioje suju
dins vilniečius, sužadins prisi
minimus. Šis renginys gražiai 
ir prasmingai įsipins į Vals
tybes dienos paminėjimo iškil
mes. Daina ir lietuvių tauta — 
neatskiriama. 

Vilniaus senamiesčio Serei
kiškių parke kiekvienas arti
mas ir giminaitis galės įsisuk
ti į smagų ratelį, užtraukti 
dzūkišką dainą ar išlinguoti 
žemaitišką, nusitiesti puody
nę ar išsidrožtos skudučius čia 
pat „Untytę" išpūsti. Čia išvy
sime apie 130 vaikų ir suau
gusiųjų, folkloro ir etnografi
nių ansamblių, klojimo teatrų 
dainininkų ir muzikantų, apie 
200 meistrų, amatininkų, py
nėjų, drožėjų, kalvių, lietu
viškų valgių gamintojų, kurie 
etninę sėklą iki sju dienų iš
nešiojo. Lietuvių liaudies tai
komojo meno parodoje pama
tysime tautinių kostiumų, 
rankšluosčių, juostų, verpsčių, 
muzikos instrumentų, kerami
kos ir kalvystės darbų, žaislų, 
margučių, kaukių, verbų — 
argi įmanoma viską išvardin
ti... Turėtų nustebinti formų 
įvairovė, ornamento spalvin
gumas, kraštų savjtumas. Va
karo saulė ir Kalnų, parko iliu
minacijos nutvieką ansamblių 
meninę programą. 2,000 atli-

gausūs, bet j i s yra dien- k ė * • * * į**"06} į £ J į 
rastis, pateikia daug pati- praturtins Dainų ^venčių įšy
lamos informacijos ir dėl n J a į * ™ ™ f f } * ™ Pufla" 

labai svarbua lietu- pm. Kiekvienų šokių šventė -

kaktį. Aš norėčiau J u s j au 
iš anksto pakviesti į bū
simas iškilmes. „Draugo" 
į taka y ra labai stipri lietu
vių bendruomenėje šiame 
krašte, bet ta ip pa t Lietu
voje, iš kur reakcija \ 
„Drauge" iškeltas mintis 
yra labai greita ir veiks
minga. Nors galbūt „Drau
go" skaitytojai nė ra labai 

to 
viams. Tai vienintelis lietu
viškas dienrašt is už Lietu
vos ribų. 

—Jeigu tik bus įmanoma, 
mielai dalyvausiu „Draugo" 
90 metų sukaktuvių šventėje. 
Lauksiu pakvietimo. 

—Esame nuoširdžiai dė
kingi už mums paskir tą 
laiką ir pareikštas mintis. 

Kalbėjosi Leonas Narbut is 

.! •!,<!/;.' i'* d ,.r •, \ V.d.iš Adamkų:- dalyvav') glotms namų auklėtiniams, našlaičiams 
.,,:„ ..,,, .ur'-.j>iujf <\'-u\.rp j>r,-/.idi-ntt.r•,- kieme Švente suorganizavo prezider' . žmona Alma 

Adank.' - • ~ •• :<»: (00 vaiku, kūne buvo pavadinti ir apdovanoti Nuotr Eito* 

tai teatralizuotas vyksmas, 
atskira tema, kuriai įgyven
dinti sueina geriausi šokio kū
rėjai, kompozitoriai ir daili
ninkai. Šios šventes tema — 
Duona. Ją lietuviai amžiais 
gerbė. Tikėjimuose, papročiuo
se, apeigose duona laikyta ir 
tebelaikoma šventa, nes ji 
turėjo ir tebeturinti magiškų 
galių ir žmogiškų savybių. 
Šokių pynėje panaudota rugio 
metafora atskleis gelmines pa-
saulėmatos savybes. Nuo sėjos 
iki duonos kepalo Dainų die
na — tai biagiamasi šventės 
akordas, koncertas Vingio est
radoje po atviru dangumi. 
13,000 dainininkų būrys — tai 
unikalu, stebėtina, amžina ir 
nepakartojama. Be abejonės, 
tai bus pats didžiausias pa
saulio choras — nuo devyn
mečio moksleivio iki žilo sene
lio, kuris mena daugelį pana
šių švenčių, nes jose dalyvavo 
anksčiau ir dainavo. 

Kuomet šventes dalyviai, 
vilniečiai, sostines svečiai su
sirenka i Katedros aikštę ir 
Gedimino prospektą ir nuvil
nija daina iki pat Vingio par
ko, tada visi žino: tai šventi
nes eitynes. Sveikinimai, va
liavimai, šūksniai, gėlių api
bertu vės. pažįstamų labas, la
bas, dūdorių maršai, kaimiš
kųjų kapelų ritmai — sena, 
savita ir itin spalvinga. Ryt
mečiais dūdoriai kels vilnie
čius į šventę, didžiosiose kon

certų salėse varžysis geriau
sieji iš geriausiųjų, svečiai iš 
užsienio pakoncertuos tiems, 
kurie pasiilgo išeivijos dainų 
ir šokių, bus pagerbti iš gyve
nimo išėjusieji meno žmonės, 
daug prisidėję prie Dainų 
švenčių rengimo darbų. Kaip 
ir ankstesniais metais švenčių 
dienomis pasirodys leidinys 
„Skambėk, daina", žiniasklai-
da rašys apie kiekvieną atski
rai ir apie visus. Iškilųjį tau
tos renginį jau remia Draudi
mo kompanija Jindra", Lie
tuvos radijas ir televizija, ak
cinė bendrovė „Utenos gėri
mai", uždaroji akcinė ben
drovė JElsis", Lietuvos žemės 
ūkio bankas, Vilniaus plokšte
lių studija, akcinė bendrovė 
„Lietuvos telekomas", kitos 
įmonės, gamyklos, pavieniai 
asmenys. Mikalojaus Vilučio 
šventės emblemoje — etniniai 
ženklai, senosios primintys ir 
giedantis paukštelis, tupintis 
ant mažos širdelės lyg skren
dantis per Lietuvą ir savo šla
mesiu primenantis istorijos 
kelius, dainos džiaugsmą, 
žmonių gerumą. Šventės daly
viai gėlėmis nuklos tautos pa
triarcho Jono Basanavičiaus ir 
genijaus M. K Čiurlionio ka
pus, paminklinė lenta bus ati
dengta prie namo, kuriame il
gus metus gyveno profesorius, 
ilgametis Dainų švenčių diri
gentas Konradas Kaveckas. 
Vilnius — svetingas miestas 
— sutiks, priglaus, pamaitins, 
apnakvydins visus svečius iš 
visų pasaulio pakraštėlių. Nie
kam nekelia abejonių, jog 
švenčių banga pakiliai persiris 
ir į naująjį, dvidešimt pirmąjį 
amžių, kuriame neturėtų nu
tilti dainos aidesys. Tai, kas 
artima, sava ir lietuviška, vi
suomet bus tęsiama, tobulina
ma. Mėgėjų menas buvo ir 
pasitiks skambiausia kultūros 
styga. Tad tegul stebisi euro-
pos ir amerikos šiuo renginiu, 
kuriam negailima nei lėšų, nei 
laisvalaikio valandų, nei dva
sios įkvėpties. 

1,000 grupių ir vienetų, per 
26,000 dalyvių — štai tokia 
būsimosios dainų šventės sta
tistika. O pirmą kartą viešai 
prakalbėta 1906 metais; laik
raštyje „Vilniaus žinios" pas
kelbtas sumanymas surengti 
visos Lietuvos dainų šventę. 
Didžioji žmogaus savastis — 
kūryba, išsiplėtojo ir pasklido. 
Mėgėjiškumas (jam šimtas 
metų!) — tai dvasios atgaiva, 
pasaulėžvalgos atgarsiai, ku
rie įtakoja ir patį žmogų, ir jo 
aplinką. Šiandieninė kūrybinė 
lietuvių veikla užburia įvairu
mu, savastimi ir įvairiopomis 
laisvalaikio prasmėmis. Ku-

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

riantis žmogus auga pats ir 
augina kitus. Tai priedermiš-
ka nuostata, daugelio kraujyje 
įaugusi, atminties prakartė-
lėse išsaugota. Šventė, kaip 
būties paveikslas ir buities 
pogrožis, visuomet laukiama, 
nes ji tradiciškai tikra, sąmo
ningai suvokta. Joje susimąs
toma ir atsinaujinama: tad ir 
sueisime į vienį, pabūsime 
draugėje, pasidžiaugsime atsi
kuriančia Lietuva, padainuo
sime ir pašoksime, kad nepa-
mirštume savo praeities žy
mių, k..d paliktume pėdsakus 
dabartyje, kad ateinančios 
kartos perimtų darbų naštą ir 
dirbtų, dirbtų, o kas ketveri 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapotis ir Off. Mgr. Aukse 

S. Karte kalba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

£ 8 1/2 West 9Sh Stre*t 
Tai. (708) 424-8654 

(773)581-8664 

Reikalinga moteris 
prižiūrėti 1 metų mergaitę 

5 d. į savaitę ir gyventi 
kartu Bostone. 

Tel. 617-520-1853 

GREIT PARDUODA 
SS 

RE/MAX 
^REALTORS 

(773)588-5959 
(70S) 425-7160 

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

STASYS' CONS1RIKTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benstis, M. 630-2411921.. 

IMTERNATONAL SH1PMNG INC. 
Siunčiame automobilius ir komerci

nes siuntas į Lietuvą. Automobilių per
siuntimas nuo $ 1,350 priklausomai nuo 
automobilio. 
Parduodame automobilius, tvarkome 

kėbulo ir mechaninius gedimus. Padeda
me įsigyti automobilį autovaržytinėse. 
Jei jums sugedo automobilis - par

tempsime. 
Kreipus: 708-715-3154 cell. Ph., 312-

913-0668. fax 312-913-0671. 

HELPVVAhrrED 
Full time malė, full service 

gas station attendant. Steady 
work for honest & dependable 
worker. Apply Mon. thru Fri. at 

3968 S. Ashland, Chicago. 
Mušt speak Engftsh & nava 

Soc. Sec. number. 

»»AvNt%ą 
RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobilį mūsų aikštelėje 
arba autovaržytinėse Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą, ar komercinę siuntą 
į Lietuva. Reikalingai skardininkas 

Tel. 708-201-»S84. 

metai sueitų pasilinksminti ir 
padainuoti. Kviečiame pasau
lio lietuvius į gimtinę, kartu 
pasidžiaukime vieni kitais. 
Mūsų tiek nedaug, bet mes 
esame ir norime būti dideli. 

VELYKŲ DOVANOS — 
SKURSTANTIESIEMS 

Balandžio 8 d. Širvintų rajo
no savivaldybės žemės ūkio ir 
socialinės paramos skyrių siū
lymu, buvo surengta priešve-
lykinė paramos akcija rajono 
skurstančioms, daugiavai
kėms šeimoms, vienišiems bei 
valstybės išlaikomiems žmo
nėms. 

Savivaldybės darbuotojai ir 
gausiai šią akciją parėmę rajo
no ūkininkai, verslininkai bei 
bendrovių atstovai aplankė 
Širvintų parapijos, Gelvonų 
senelių slaugos, Čiobiškio spe
cializuotos vaikų globos na
mus, miesto vaikų globos gru
pę vaikų lopšelyje-darželyje, 
rajono seniūnijas. 

Paramos akcijos dalyviai iš
dalijo apie 300 maisto pro
duktų krepšelių su daržovė
mis, miltais, aliejumi, pyra
gais ir kt. Apie 120 šeimų 
gavo bendrovės JLelija" dra
bužių vaikams ir suaugu
siems, audinių atraižų, Širvin
tų klebonijos skirtos pataly
nės. 

Pirmą kartą tokia paramos 
akcija buvo surengta pernai, 
prieš Kalėdas. Tada buvo ap
lankyta 50 šeimų. Pasiturin
tys rajono gyventojai, versli
ninkai, ūkininkai, savivaldybė 
nusprendė kasmet prieš di
džiąsias šventes (Velykas ir 
Kalėdas) paremti sunkiai gy
venančius širvintiškius. 

LELJUNUOSE — 
SODYBA SUTRIKUSIO 

INTELEKTO 
GLOBOTINIAMS 

Anykščių rajono Leliūnų 
kaime atidarytas Aknystų pen
siono filialas — sodyba sutri
kusio intelekto išlaikytiniams. 

Pirmasis Lietuvoje pensio
nas, pradėjęs steigti savo fi
lialus aplinkiniuose kaimuose 
išlaikytiniams, turintiems psi
chikos negalią, sukuria juose 
gyvenimo sąlygas pagal Euro
pos Sąjungos normas. 

Buvusiame kaimo vaikų 
darželyje, kuris jau buvo ir 
privatizuotas, ir parduotas iš 
varžytinių, dabar nupirktame 
iš banko, apsigyveno 20 Ak
nystų pensiono globotinių. 
Jiems čia padės šeši globos 
įstaigos darbuotojai. 

Apleisto pastato remontas 
valstybei kainavo 280,000 litų. 
Dar 60,000 Vokietijos markių 
šio pensiono filialo vidaus 
įrangai skyrė privatus W.P. 
Schmitz-Stiftung fondas. Per
nai šio fondo atstovai pasirin
ko Aknystų pensioną tarp visų 
Utenos apskrities socialinės 
globos įstaigų ir ėmė remti 
pinigais jo iniciatyvas. 

Pensiono vadovas Arūnas 
Kiaušas sakė, kad Debeikių ir 
Leliūnų filialuose, įrengtuose 
vaikų darželių pastatuose, jau 
gyvena 45 išlaikytiniai, bet 
dar per pustrečio Šimto jų lie
ka pagrindiniuose pastatuose. 

Šiais metais bus skirta dar 
300,000 litų trečiajam pensio
no filialui Anykščių rajone. 
Sodybos įrangai ir inventoriui 
lėšų skirs tas pats Vokietijos 
fondas. (Elta) 

Maironio lit. mokyklos mokiniai i priekyje-, r'al Jurgio MatulaiCio misijos vaikų choras ir šios misijos suaugu
siųjų choras atliko meninę programa misijos bažnyčioje, paminint Lietuvos Nepriklausomybes šventę 02. 15 d. 

Nuotr Vytauto Jaainevičiaua 

• 



TARP MŪSŲ KALBANT 
„SUSISESERĖJO" VILNIUS IR ČIKAGA 
Lietuviai sako: .Genys mar

gas, o pasaulis dar marges-
nis". Tiesą pasakius, netrūks
ta margumo ir mūsų pasau
lėlyje. Neseniai Čikagoje, Kul
tūros centre, buvo skirtos pen
kios dienos lietuvių kultūri
niams pasirodymams. Tai įga
lino Čikagos ir Vilniaus mies
tų „susigiminiavimas". Prieš 
keletą metų, šių miestų merų 
sutartimi, buvo užmegzti abi
pusės draugystės ryšiai. Ta
čiau draugystė, vis dėlto dar 
ne giminystė. Yra miestų, ku
rie bendru susitarimu yra su
sieti lyg ir tampresniais ry
šiais. Pavyzdžiui, Vilnius ir 
Madison, WI, yra, angliškai 
tariant, „Sister Cities". Tokią 
miestų giminyste koordinuoja 
JSister Cities International" 
organizacija. Čikagos ir Vil
niaus miestus riša užmegzta 
draugystė. Tačiau, bent teore
tine prasme, pastaruoju metu 
abu miestai, jeigu taip galima 
išsireikšti, „susiseserėjo". Či
kagos Kultūros ryšių departa
mentas, nepaisydamas oficia
liųjų „plonybių", įrašė Vil
niaus miestą į „Sister Cities 
International" programą. 

Šių metų balandžio 22-27 d., 
dienos metu ir vakarais, Čika
gos Kultūros centro patalpose 
buvo reprezentuojamas Vil
niaus miestas ir, galima saky
ti, visa lietuvių tauta. Tomis 
dienomis šokta, grota ir dai
nuota. Lietuviai pasireiškė ir 
kitokiais būdais. Buvo rodomi 
meno kūriniai, liaudies dirbi
niai, meniškos foto nuotrau
kos, žemėlapiai ir kiti radi
niai. Buvo lietuvių muzikos ir 
dainų radijo transliacija. Buvo 
net vaišės, kurių metu vaišin-
tasi lietuviško skonio kepi
niais. Žodžiu, buvo pakanka
mai galimybių pamatyti, pa
siklausyti ir net pasmaguriau
ti. 

Vieną dieną, tai yra ba
landžio 2 d. vakare, lietu
viams atstovavo Kęstučio 
Stančiausko „Streetdancer" 
grupė. Kas gi tas Stančiaus-
kas ir jo vadovaujama „Street-
dancer" grupė? Tenka pasaky
ti, kad daugelis Čikagos lietu
vių, įskaitant ir čia rašantįjį, 
nieko nežinojo, nei apie Stan-
čiauską, nei apie jo vadovau
jamą grupe. Tačiau buvo lem
ta susižinoti, susipažinti ir pa
kankamai išsikalbėti. 

Kęstutis Stančiauskas yra 
studijavęs Čikagos Loyola uni
versitete, o taip pat Čikagos ir 
Bostono muzikos konservato
rijose. Prieš maždaug 20 metų 
jis suorganizavo JStreetdan-
cer" grupę. Jam pačiam asme
niškai ir jo suorganizuotai 
grupei daug kartų teko groti 

įvairiuose koncertuose, festi
valiuose ir kituose rengi
niuose. Galima pasakyti, jog ji 
yra aukštoko lygio progresy
vaus džiazo grupė. 

Pertraukos metu užkalbin
tas, vadovas papasakojo apie 
savo asmeniškus ir jo grupės 
lūkesčius bei užmojus. Jis do
misi ir teigiamai vertina lietu
vių liaudies dainas ir muziką. 
„Labai norėčiau apsilankyti 
Lietuvoje", — pasakė Kęstutis 
Stančiauskas. Tokiam norui 
pritaria ir grupės nariai. Beje, 
nei vienas jų nėra lietuvių kil
mės. 

Čikagos Kultūros centro 
„Randolph kavinėje" gurkšno
jome kavutę ir plojome 
JStreetdancer" grupei už gerai 
atliekamus kūrinius. Neto
liese sėdėjo ir grupės vadovo 
žmona, dail. Aleksandra Vilija 
Eivaitė. Greta jos — prieaug
lis (berniukas ir mergaitė), 
abu Lemonto Maironio litua
nistinės mokyklos mokiniai. 
JStreetdancer" grupė yra išlei
dusi tris plokšteles. Neseniai 
pasirodžiusioje „Rough" CD 
plokštelėje yra įrašyta 10 kū
rinių. Šešių muzikos kūrinių 
autorius — Kęstutis Stan
čiauskas. Plokštelės viršeliui 
panaudotas dail. Aleksandros 
V. Eivaitės tapybos paveiks
las. Ji atliko ir plokštelės api
pavidalinimą. O „Art Concept" 
— tėtis. Reikėtų manyti, kad 
apipavidalinimo idėja priklau
so tėčiui, Aloyzui Eivai. Tiesa, 
rašant ir Kęstučio Stančiaus
ko vardą ir pavardę šimtapro
centiniai laikomasi lietuvių 
kalbos rašybos taisyklių. 

Džiazo muzika aidi visame 
pasaulyje. Ir Lietuvoje džiazo 
muzika gėrisi ne tik jaunimas, 
bet ir suaugusieji. Lietuvoje 
koncertuoja užsienio džiazo 
grupės ir paskiri atlikėjai. Lie
tuviai gastroliuoja užsienio 
valstybėse. Regis, kad galima 
liaudies muzika reprezentuo-
tis. Taip aną dieną pagalvojo 
rašantysis. Žinia, yra ir kitaip 
galvojančių. P e t r a s Pe t ru t i s 

• Kupiškis. Vasario 25-ąją, 
Pelenų dieną, Kupiškyje vie
šėjo ses. Birutė Žemaitytė, 
kuri susitiko so dekanato ka
techetais bei visuomene, pri
statė savo naująją knygą 
„Mylėti artimą". Per susitiki
mus akcentuota atlaidumo, 
tarnavimo, pagalbos artimui, 
maldos reikšmė. Kitomis die
nomis viešnia lankėsi miesto 
vidurinėse mokyklose, susiti
ko su moksleiviais ir mokyto
jais, aplankė Šv. Kazimiero 
globos namus Paketuriuose, 
viešėjo Subačiaus vidurinėje 
mokykloje. 

RENGINIAI ČIKAGOJE 
GEGUŽĖS MĖN. 

8 dieną — skulptoriaus 
Robert Sestok (iš Detroito) pa
roda Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. Paroda tęsis iki 
rugpjūčio 24 d. 

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

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

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

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

14 dieną — Šakiečių klubo 
pusmetinis narių susirinki

mas V.D. 
namuose. 

Šaulių rinktinės 

15 dieną — Džojos Bary
saitės fotografijų parodos ati
darymas Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte, 7:30 v.v. 

— Eglės Ivinskienės vado
vaujamo liaudies ansamblio 
„Delčia" koncertas Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte, 8 
vai. vak. 

— Vakaronė su kun. Riman
tu Gudeliu 7 v.v. Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Rengia 
Ateitininkų sendraugių s-ga. 

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

— Tauragės lietuvių klubo 
gegužinė Šaulių namuose. 

— Meno darbų varžytinės 
Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte, 1 v. p.p. 

22 dieną — Suvalkiečių 
draugijos narių pusmetinis 
susirinkimas Vytauto Didž. 

Šaulių rinkt, namuose. 

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

23-birželio 8 d-— Balze
ko Lietuvių kultūros muzie
jaus ekskursija į Italiją ir Lie
tuvą „Kunigaikščio Palemono 
pėdomis". 

— Dail. Vaclovo Rato grafi
kos parodos atidarymas Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte, 
7:30 v.v. Paroda tęsis iki 
birželio 8 d. 

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

— PLC pietūs, PLC Le
monte. 

25 dieną — Mirusiųjų pa
gerbimo — Memorial dienos 
visuomeniškos iškilmės Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
prie Steigėjų paminklo vyks 
tuoj po šv. Mišių. Pagerbimą 
ruošia Kapų sklypų savininkų 
draugija ir Bendruomenės pa
sauliečių komitetas, garbės 
sargyboje dalyvaujant šau
liams ir ramovėnams. 

31 dieną— Lietuviški pie
tūs Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje 
tuoj po 10 vai. šv. Mišių. Ruo
šia Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų draugija. 

BIRŽELIO MĖN. 

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

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

— Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų drauguos 
gegužinė Šaulių namuose. 

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

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

Vytauto Didž. šaulių rink
tinės Joninių vakaras Šaulių 
namuose. 

21 dieną — Atsisveikini
mas su kun. Antanu Sau
laičių, SJ., 11:30 vai. r. šv. 
Mišios Jėzuitų koplyčioje. Po 
Mišių pietus Jaunimo centre. 

— Tėvo dienos pietūs PLC, 
Lemonte. 

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

— PLC gegužinė — Joninės, 
PLC, Lemonte. 

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

LIEPOS MĖN. 

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

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

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

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

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

26 dieną — ALIAS Čikagos 
skyriaus gegužinė Michiana, 
ML 

RUGPJŪČIO MĖN. 

2 dieną — „Draugo" gegu
žinė Marįjonų vienuolyno sode 
prie „Draugo". 

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

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

23 dieną — PLC gegužinė, 
PLC sodelyje, Lemonte. 

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

Zarasiškių klubo gegužinė 
Vytauto Didž. rinktinės Šau
lių namuose 12 vai. vidudienį. 

RUGSĖJO MĖN. 

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

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

— Lithuanian Mercy Lift 
pokylis. '' 

ei 
13 dieną — JAV LB Le

monto apylinkės tradicinė ge
gužinė PL centro sodelyje. 

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

25 dieną — Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus rengia
ma šiuolaikinės lietuvių teks
tilės paroda Čikagos kultūros 
centre (78 E. Washington St.). 
Paroda tęsis iki spalio 18 d. 

26 dieną — PLC 10 metų 
sukaktuvinis pokylis PLC, Le
monte. 

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

— Lietuvių fondo golfo die
na Liepomų Old Oak Country 
klube, Lockport, IL. 

— Sol. Vytauto Juozapaičio 
koncertas Jaunimo centre. 3 
v.p.p. Ruošia „Saulutė" — Lie
tuvos vaikų globos būrelis. 

SPALIO MĖN. 

3 dieną — ASS Čikagos 
skyriaus metinė šventė Wil-
Urobrook pokylių salėje, Wil-
low Springs, IL. 

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

— Vytauto Didž. šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. 

H> dieną — „Girių aido" — 
partizanų koncertas Cicero 
Šv. Antano parapijos salėje. 

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

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

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

— Pal. J. Matulaičio misijos 
ruošiami pabendravimo pietūs 
12:15 vai. p.p. PLC salėje, Le
monte. 
17 ir 18 dieną — Moters 

savaitgalis PLC, Lemonte. 

18 dieną — Arvydo ir Nelės 
Paltinų koncertas Jaunimo 
centre. 3 v.p.p. Rengia „Ame
rikos lietuvių radijas". 

23-25 dieną — Filatelistų 
draugijos „Lietuva" filatelijos 
ir numizmatikos paroda 
„LITHTAX XXVIF Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 

25 dieną — Sol. Virgilijaus 
Noreikos ir sol. Audronės Gai-
žiūnienės koncertas Jaunimo 
centre. 3 vai. p.p. ruošia „Sau
lutė" — Lietuvos vaikų globos 
būrelis. 

LAPKRIČIO MĖN. 

7 dieną — Lietuvių fondo 
metinis pokylis Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. 

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

— Panevėžiečių klubo susi
rinkimas Jaunimo centre 

12 dieną — Zarasiškių klu
bo pusmetinis narių susirinki-
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mas V.D. Šaulių rinkt, na- 4 dieną — Šampano vaka
ruose, ras, Rengia „Lietuvos vaikų 

viltis". 
14 dieną — Lietuvių Ope

ros metinis pokylis Jaunimo 5 ir 6 dieną — Kalėdine 
centro didž. salėje. mugė, PLC, Lemonte. 

15 dieną — Tilžės Akto pa
skelbimo 80 metų sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. V.D. 
Šaulių rinktinės namuose. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis. 

— PLC madų paroda, PLC, 
Lemonte. 

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

21 dieną — „Lituanicos" 
futbolo klubo 48-tas metinis 
sezono uždarymo pokylis PLC, 
Lemonte. 

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

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

GRUODŽIO MĖN. 

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

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

— Tradicinis Balzeko mu
ziejaus „Metų žmogaus" poky
lis. 

12 dieną — Labdaros vaka
ras „Seklyčioje". Rengia JAV 
LB Soc. Reikalų taryba. 

13 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktines Kūčios Šaulių 
namuose. 

20 dieną — PLC Kūčios, 
PLC, Lemonte. 

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

— Lietuvių Operos Naujųjų 
Metų sutikimas Jaunimo cen
tro didž. salėje. 

— PLC Naujųjų Metų suti
kimas PLC, Lemonte. 

1999 METAI 

VASARIO MĖN. 

14 dieną — Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas 
Maria mokyklos salėje. Rengia 
ALTo Čikagos skyrius. 

Vienas šauniausių pavasarinių renginių, deja, jau praėjo.. Tai Pasaulio lietuvių centro ruoštas „Veikų stalas" 
(buvo per Atvelyki, balandžio 19 d.). prie kurio būriavosi daug svečių: ir jaunesnių, ir vyresnių, ir iš aylinkių, ir 
iš toliau. Nuotraukos V. Jasinvičiaua 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Lithuanian Mercy Lift 
pokylyje „Kryžkelė '98" bus 
traukiami laimingieji bilietai. 
Pirmasis laimėjimas — 
dviems asmenims kelionė iš 
Čikagos į Vilnių (A. ir V. Lau
raičių ir SAS oro linijos dova
na); antras laimėjimas — ke
lione Karibų jūroje; trečias — 
1.000 dol., ketvirtas — 500 
dol. Laimėtojams nebūtina 
pokylyje dalyvauti, bet tada 
jie nepamatys didingos, puoš
nios salės, nesivaišins ska
niais patiekalais, nešoks prie 
vieno geriausių orkestrų... 
Todėl visi kviečiami [ LML po
kylį š.m. rugsėjo 12 d., Chica-
go Cultural Center salėje. 

Amerikoje pripažintas 
menininkas lietuvis Robert 
Sestok iš Detroito, nors nie
kuomet nesusidūręs su lietu
viška kultūra, yra jau kelis 
kartus dalyvavęs Čikagos 
Šiuolaikinio meno muziejuje ir 
Detroito Meno institute, 
įvairiose New York galerijose, 
dabar ruošia parodą Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje ir 
pats dalyvaus jos atidaryme 
gegužės 8 d., 7 vai. vak. 

Motinos dienos pietų 
rengėja — Pal. Jurgio Matu
laičio misija Lemonte — 
praneša, kad visos vietos į 
gegužės 10 d. renginį jau 
užpildytos. Misijos kapelionas 
kun. Algirdas Paliokas, SJ, 
dėkoja visiems, taip gausiai 
atsiliepusiems į kvietimą pie
tuose dalyvauti. 

Bernardas Brazdžionis 
mūsų sąmonėje yra tikrosios 
lietuvių išeivijos poezijos si
nonimas. Kiek kartų skaitėme 
jo eiles, kai dar Lietuva buvo 
pavergta, ir žinojome, kad jos 
plaukia ne vien iš poeto 
Brazdžionio, bet iš kiekvieno, 
priversto gyventi toli nuo 
tėvynės, lietuvio širdies; kiek 
kartų klausėmės jo pranašiško 
balso ir džiaugėmės, kad savo 
tarpe turime šį didį žmogų-
poetą! Turėsime dar kartą 
progą jį išgirsti ir pamatyti 
JAV LB Kultūros tarybos 
ruošiamoje „Poezijos dienoje" 
gegužės 22 d. Jaunimo cent
re. 

Leokadija Pačkauskienė, 
Union Pier, MI, Draugo fondo 
garbės narė, pavasario va
jaus proga atsiuntė 100 dol. 
prie ankstyvesnių 1,100 dol. 
įnašų, už ką labai dėkojame. 
Draugo fondo pavasario vajus 
tęsis dar du mėnesius ir visi 
jame dar nesuspėję dalyvauti 
labai prašomi atsiliepti į pa
vasario vajaus laišką. 

IŠ ARTI IR TOLI 

26-TAS METINIS 
LIETUVIŲ FESTIVALIS 

BALTTM0RĖJE 

26-tas metiris Lietuvių fes
tivalis š.m. gružės 30 ir 31 
d„ nuo 11 vai.r. iki 6 vai. vak. 
vyks CatonsMlle Armory, 130 
Mellor Ave., ^atonsville. Aps
čiai vietos altomobilių pasta
tymui. Fesivalio programoje 
pasirodys tys lietuvių tauti
nių šokiu šjkėjų grupės, nuo
taikinga nuzika linksmins 
Raltimorej plačiai žinomas 
Jnhn D>ckwich orkestras. 
Veiks tadicinių lietuviškų 
maisto gaminių valgykla, ka
vinėje skiniausi tortai ir pyra
gai, busgalima įsigyti ir gar
daus ktipniko, žinomo „Viry-
ta"' pav*dinimu. įėjimo kaina 
— 2 <bl. asmeniui. .Auksi
nio" alžiaus asmenims ir vai
kams iki 12 metų įėjimas 
nemokamai. Visi kviečiami. 
AtvySte patys ir paraginkit 
dalv^uti kaimynus bei seniai 
benptytus draugus ir pažįs

tamus. Visi susitikime 26-ta-
me metiniame Baltimorės lie
tuvių festivalyje. 

COLORADO LB KVIEČIA 

Colorado Lietuvių Bendro-
menė kviečia visus lietuvius 
dalyvauti šiuose renginiuose: 

Birželio 27 d. — vasarinis 
stovyklavimas Golden Gate 
Park Canyon State Park; 

Rugpjūčio 1 d. — stovyklavi
mas Golden Gate Canyon 
State Park; 

Rugpjūčio 23 d. — piknikas, 
Dekoevend Park; 

Spalio 3 d. — Kugelio puota, 
TBD vietovėje; 

Spalio 31 d. — „Girių aido" 
grupės iš Lietuvos koncertas ; 

Gruodžio 12 — Kalėdinis 
pobūvis. 

Apie dalyvavimą prašoma 
pranešti iki trečiadienio sa
vaitėje prieš įvykį. Dėl infor
macijos kreiptis į Arvydą Ja
rašių, tel. 303-439-2089, arba 
Jurgį Senkų, tel. 303-694-
6518. 

KONCERTAS 
LOS ANGELES, CA 

Solisto virtuozo Rudolfo 
Budgino koncertas įvyksta 
gegužės 15 dieną, 7:30 vai. 
vak., penktadieni Šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Programo
je fortepijono muzikos klasikai 
— Bach, Beethoven, Rachma-
ninoff, Tchaikovsky, Chopin, 
Prokofiev. 

Prieš išvykdamas gastrolių į 
Lietuvą, pianistas Rudolfas 
Budginas mielai sutiko atlikti 
Angelų miesto lietuviams tą 
patį koncertą. Ir tas koncertas 
skambės mūsų parapijos salė
je lygiai tiek pat didingai. Pa
sinaudokime šia privilegija. 

Koncertą rengia Lietuvių 
Bendruomenės Los Angeles 
apylinkė, muz. Viktoro Ralio 
pastangomis. Po koncerto — 
pasisvečiavimas ir vaišės. Vi
sus ir kiekvieną kviečiame į šį 
nuostabų koncertą. 

Apylinkės valdyba 
KANADA 

• Vilniaus Mažasis teat
ras lankėsi Toronte pakvies
tas „du Maurier" tarptautinio 
festivalio komiteto, dėka prof. 
R. Vaštoko, kuris daug pasi
darbavo iškvietimui. Premjera 
Šiaurės Amerikai — „Maska
radas" pagal M. Lermontovą. 
Režisierius Rimas Tuminas, 
pastatymas Adomo Jacovskio. 
Įvyko trys spektakliai balan
džio 21, 22 ir 23 d. Ryerson 
teatre, talpinančiame 800 
žmonių ir veik visas dienas 
salė buvo kone pilna, nors ji 
nebuvo gerai pritaikyta šiai 
premjerai. 

Gaila, kad vertimas į anglų 
kalbą per ausines nebuvo ge
rai atliktas. Vyro ir moters ro
les skaitė tas pats vertėjas. 

Kad nesumenkintų vaidy
bos, reikalinga, kad aktoriai 
patys darytų vertimus. Palan
kiai atsiliepė „Toronto Star" 
dramos kritikas, tik sukritika
vo vertimus. Rytojaus dieną 
„Globė and Mail" kritikas 
daug geriau atsiliepė, nes jau 
buvo viskas geriau perduoda
ma. 

Puikiai vaidmenis atliko: Ar
vydas Dapšys, Adrija Čepaitė, 
Vytautas Šapranauskas ir 
mums gerai jau matytas iš 
„Giminių" serijalo Gediminas 
Girdvainis. Mažojo teatro ak
toriai buvo pakviesti į „Tėviš
kės žiburių" spaudos pokylį, 
kur jie buvo supažindinti su 
svečiais. Po premjerų aktoriai, 
aplankę Niagara Falls, išskri
do atgal į Lietuvą. 

• „Tėviškės žiburiu" spau
dos puota, pagal tradiciją, yra 
kasmetinis įvykis Šiais me

tais programą atliko pakvies
tas iš Čikagos „Dainavos" an
samblis. Dalyvaujant ir Vil
niaus Mažojo teatro artistams, 
pokylis praėjo labai smagiai. 

Stasys Prakapas 

KUN. DR L. P. ZAREMBA, SJ, 
ŠVENTĖ AUKSINI 

KUNIGYSTĖS JUBILIEJŲ 
Vasario 21 d. Kauno Tarp-

diecezinės kunigų seminarijos 
dvasios tėvas kun. teol. dr. 
Leonas Povilas Zaremba, SJ, 
šventė savo kunigystės 50-ųjų 
metų jubiliejų ir šia proga 
Kauno Šv. Pranciškaus Ksave
ro jėzuitų bažnyčioje koncele-
bravo šv. Mišias. Iškilmėje 
dalyvavo kun. V. S. Vaičiūnas, 
OFS, kun. L. Jagminas, SJ, 
kun. G. Vitkus, SJ, kun. V. 
Sadauskas, SJ, ir kun. J. Ju-
raitis. 

Kun. L. P. Zaremba, SJ, bai
gęs Panevėžio 2-ąją berniukų 
gimnaziją, mokėsi Kauno 
Tarpdiecezinėje kunigų semi
narijoje. Po kunigystės šven
timų dirbo pastoracinį darbą 
ir studijavo Čilėje, kur įstojo j 
Jėzaus draugiją. Kunigui teko 
dirbti Šiaurės ir Pietų Ameri
koje. 

Per pamokslą kun. J. Jurai-
tis pabrėžė būtinybę dėkoti 
Dievui už jo skleidžiamą vil
tingą šviesą, kuri yra kiekvie
no žmogaus, mokančio susieti 
žmogaus didybę, tikėjimą, 
kančią ir pasitikėjimą Dievo 
garbei, kelrodė žvaigždė. Kun. 
L. P. Zarembą, SJ, nuoširdžiai 
sveikino VDU Teologijos fa
kulteto dekanas kun. dr. V. S. 
Vaičiūnas, OFS, Kauno jė
zuitų mokyklos moksleiviai ir 
jų tėvai. Jubiliatas dėkojo 
Viešpačiui ir žmonėms už 
išsipildžiusią viltį — 50 metų 
kunigystės šv. Mišias aukoti 
Lietuvoje. 
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Union Pier, MI išnuomoja
ma vasarvietė skersai kelio nuo 
ežero. Lietuviai tą vietą vadina 
„Vilija Beach", pagal kadaise 
buvusios Dapkų krautuvės 
vardą. Kreiptis 773-776-4756. 

SKELBIMAI 
• Galiu padėti legaliai 

gauti „SOC. SECURITY" 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's l i cense) ir vizų 
pratesimą. Ed. Šumanas, teL 1-
708-246-8241. 

(sk.) 
• Pinigai, maisto siunti

niai. TRANSPAK, 4545 W. 
63rd Street , Chicago, 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.) 
• Parduodame lėktuvo 

bilietus i Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
TraveL teL 847-392-6320. 

(sk.) 
ADVOKATAS 

CMTAJIAS F. ČEPfetAS 
M36SJ\il«ki RA, Chicago, &•«*» 

Td. 773-582-4500 
14325 S. BaB Kd., Lodtport, B. 60441 

T«L70S-3Ū1-
valandoa pagal i 

p n i . i i i . uUMUttl 
Civilinės ir kriminalinei bylos 

047&Ke4iteA<i 
Chicago, IL 
TeL 77S-77S-6T60 

T*ll hm 24 m*. 986-77*6742 
Darbo vai. ano 9 v.r. iki 7 •.•. 

fleatad 9 TJ. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lkrtumiakaa 

mmw.mmmmt 
Chicago, IL 00629 

(Skersai gatvaa nuo .Draugo*) 
TeL 77S-M4-0100 

Valandos pagal ansitaruna 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

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

PAPASAKOS MAMYTt 
MANO TtVU U U . 

ĮMOKA TAIP SAKYTI 
MAMYTt OAU. 

Ji! 
% • 

MAMYTĖ 

Kas paleido kaip margą 
drugelį 

Mane žemės žieduos 
1 paskraidyti, 

Kas pasaulin nežinomą kelią 
Man parodė? — Mamytė 

mamytė! 

Kas perdien su manim 
nepailsus 

Bėgo bėgo kaip laimės saulytė 
Per svajonių ir pasakų tiltus. 
Auksinius? — J.i — mamytė, 

* mamytė! 

Kas šiltais patalėliais paklojo 
Man sapnų tų gražiųjų lovytę, 
Kas kaip angelas sargas 

rymojo 
Per naktis prie,manės? — Ji 

— mamytė! 
Vytė Nemunėlis 

„Tėvynės žvaigždutė" su 
poetu jungia ir savo sveikini
mą mamytėms. Kad gerųjų 
vaikučių širdelės Jus pradžiu
gintų, lyg pirmųjų gegužės gė
lių puokštė. ;; 

Redaktorius 

me pasaulį laimingesnį! 
Daina Maciūnaitė 

Galime šios šventės proga 
džiaugtis, kaip mes džiaugia
mės Kalėdomis ar Velykomis. 
Ši šventė mums duoda dova
nų, ne žaislų ar knygų, bet gy
venimo dovanų ir grožio. Kaip 
kitomis šventėmis džiaugia
mės, turėtume stengtis prisi
dėti ir prie šios šventės 
džiaugsmo: augindami augme
niją, neteršdami gamtos ir 
vandens. 

Gintautas Stirby s, 
Visi Philadelphijos Vinco 

Krėvės lit. m-los mokiniai. 
(„Audra") 

ŽEMĖS ŠVENTĖ 

Žemė mums yra labai svar
bi, nes bejos nebūtų įmanoma 
gyventi. Žemė leidžia mums 
laisvai naudotis jos gėrybėmis. 
Už viską, ką mums duoda že
mė, mes ką nors turime duoti 
žemei. Tai reiškia: neteršti 
gamtos šiukšlėmis, nemedžioti 
ne laiku ir sodinti medžius, 
kad gražiau atrodytų ir oras 
būtų švaresnis. 

Lina Šeštokaitė 

Žmonės kariauja už žemę, 
mums reikia gerbti žemę ir jos 
gyvūniją. Be žemės negalėtu
me gyventi, todėl mes ir tu
rime Žemės šventę. 

Aidas Gedeika 

Man žemė daug reiškia, nes 
ji davė daug kuo pasidžiaugti. 
Žemėje auga medžiai, gėlės, 
visokie augalai ir vanduo. Be 
šių dalykų nebūtų ir žmonių. 
Žemė mums daug duoda, o ką 
mes jai? Mes ją pripildome 
šiukšlėmis, užterštame, ji ver
kia liūdna. Dar galime atitai
syti savo klaidas, sodindami 
augalus ir švarindami van
denį. Tą darydami pamatysi-

MANO ĮDOMIAUSIAS 
NUOTYKIS 

Kartą aš nuvykau į ūkį. 
Ėjau medžioti. Nušoviau kiškį 
ir tris voveraites. Laikas grei
tai bėgo. Apie 6 vai. susikūrė
me laužą. Mes bėgome į kitą 
ūkį ir paklydome. Aš atsive
džiau savo seserį, jos draugę ir 
savo du draugus į pirmą ūkį, 
kuriame degė laužas. Pavalgę, 
mes vėl ėjome medžioti. Kai 
mano tėvas mane paliko prie 
laužo, ut poros sekundžių kaž
kas prabėgo ir metė į laužą 
jSpray can" ir įvyko sprogi
mas. Ugnis palietė mano vei
dą ir plaukus. Mano veidas 
pasidarė labai raudonas ir la
bai kaito. Aš įkišau savo galvą 
į šaldymo dėžę, kad atšaltų 
veidas. Aš išvažiavau namo 
mano tėvo draugo automobi
liu. Kai grįžau namo, mama 
klausė, kas atsitiko. Mano tė
vas sakė, kad ai tą „spray 
can" mečiau į ugnį, bet aš to 
nedariau. Paskiau ėjau į vonią 
atsigaivinti. 

Robertas Hercmonas, 
dvikalbės kl. 4 sk. mok. 

Čikagos lit. mokykla 

PAGALBA KITIEMS 
Padėkos dieną mes dėko

jame Dievuliui už viską, ką 
turime. 

Mes mylime Dievą ir sa
kome Jam ačiū už viską: už 
tėtę, mamą ir draugus. 

Kai kurie žmonės neturi to, 
ką mes turime, todėl mums 
reikia jiems padėti. 

Šią dieną mes džiaugiamės 
su savo šeimomis. 

Atsiminkime kitus žmones 
ir jiems stenkimės padėti. 

Vincas Gudinskas, 
(Hamiltono 1997 m. ateiti

ninkų laikraštėlis) 

ASILAS IR SENAS 
PIEMUO 

Valdžia valstybėje pasikei
čia retkarčiais, bet vargšui vis 
tas pat: tik pono vardas skiria
si. Kad taip yra, parodo ši pa
sakėčia. 

Senelis sykį ganė asilą lan
koje: staiga išgirdęs priešus 
netoliese, iš išgąsčio pasiūlė 
bėgti tuojau gyvuliui kur nors, 
kad nesugautų jų dviejų kas 
svetimas. Išgirdęs ilgaausis 
tarė: „Argi man kas dvigubą 
naštą uždės, jeigu pagaus?" 
Senelis tarė: „Ne!" — „Tai 
koks man skirtumas, ar tau, 
ar jam tarnausiu! Naštą juk 
vis tiek nešu!" 

Fedras 

GALVOSŪKIO NR. 117 
ATSAKYMAS 

1. Paukštis, 2. lizdas, 3. uo
dega, 4. nagus, 5. kiaušinis, 6. 
snapas, 7. naudingas, 8. akys. 

GALVOSŪKIO NR. 118 
ATSAKYMAI 

1. 1928 m. 2. 1933 m. 3. 
1934 -1935 m. 

GALVOSŪKIO NR. 119 
ATSAKYMAI 

1. Tenoras, 2. smuikas, 3. 
Elvis Presley, 4. gitara. 

GALVOSŪKIO NR. 120 
ATSAKYMAS 

Čia nupiešta daug bume
rangų (lankeliai, kuriuos nu
metus pirmyn, sugrįžta atgal). 
Jie čia netvarkingai sudėti, 
pamėginkite juos suskaičiuoti 
ir skaičių parašykite (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 137 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Ką jūs matote šiame pieši
nėlyje? Kuris metų laikas 
vaizduojamas? Parašykite 
trumpą rašinėlį. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 138 

Patikrinkite istorijos žinias: 
1. Kelintais metais vasario 
mėn. 11d. (Lenkijos ultimatu
mo išvakarėse) buvo priimta 
naujai sugriežtinta Lietuvos 
Konstitucija, priderinta karo 
grėsmės sąlygoms, tačiau tau
tinių mažumų ir žmogaus tei
sės iš esmės paliestos nebuvo. 
2. Kelintais metais kovo mėn. 
15 d. Vokietija užėmė Čeko
slovakiją. 3 . Kelintais metais 
kovo mėn. 20 d. Vokietija įtei
kė Lietuvai ultimatumą dėl 
Klaipėdos krašto ir kovo mėn. 
22 d. tą kraštą okupavo (5 taš
kai) 

GALVOSŪKIS NR. 139 
(Žiūrėkite kryžiažodį) 
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LAUKTU VASAROS 

Aš laukiu vasaros atostogų. 
Tada galėsiu ilgiau miegoti, 
nes nereikės eiti į mokyklą ir 
nereikės ruošti pamokų. Galė
siu kur nors išvažiuoti ir įdo
miai praleisti laiką. 

Agnė Gedvilaitė, 
6 skyriaus mokinė 

Čikagos lit. m-la 

Žiūrėkite brėžinėlį su raidė
mis. Čia tik pavyzdžiai, gali 
būti ir kiti žodžiai. 

GALVOSŪKIS NR. 136 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Į tuščius langelius įrašysite 
raides, iš kurių susidarys nu
rodytos reikšmės žodžiai. Vi
siems surašytiems žodžiams 
suraskite antonimą (priešin
gos reikšmės žodį) ir įrašykite 
į langelius. Žodžiai: 1. Žemė. 
2. Ramybė. 3. Aušrinė. 4. Am
žinai. 5. Žirgas. 6. Šaltai. 7. 
Plius. 8. Originalas. 9. Lopšys. 
10. Tikrovė. 11. Giedra. 12. 
Angelas. 13. Saldus. 14. Me
dus. 15. Milžinas. 16. Veži
mas. 17. Laisvė. 18. Tyla. (5 
taškai) 

Sudarė XI klasės mokinė 
Rasa Inriliūnaitė iš Barniš-
kių kaimo, Biržų rajono. 

GALVOSŪKIS NR. 140 

Surašykite penkiolika Lietu
vos geografinių vietovardžių, 
kurie baigiasi „uva". Pvz. Sū
duva. (5 taškai). 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 


