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Prezidentas neišgirdo iš premjero 
visų atsakymų į klausimus 

Vilnius, kovo 9 d. (Elta) — 
„Deja, negavau atsakymų į 
visus man nerimą keliančius 
klausimus", sakė antradienį 
žurnalistams prezidentas Val
das Adamkus, paprašytas pa
komentuoti pirmadieni vakare 
įvykusį jo susitikimą su prem
jeru Gediminu Vagnoriumi. 

Pasak V. Adamkaus, susiti
kime buvo aptartos svarbios 
valstybės ekonominės, finansų 
ir politinės problemos. „Tai 
gyvenimo iškelti klausimai — 
privatizavimo skaidrumas ir 
jo lėšų panaudojimas, energe
tikos problemos, ypač elektros 
linijos tiesimo į Vakarus pro
jekto įgyvendinimas ir Balta
rusijos skolos už patiektą 
elektros energiją, finansų pa
dėtis, biudžeto nevykdymas, 
nedarbo augimas", vardijo 
prezidento gyvenamojoje rezi
dencijoje Turniškėse apie tris 
valandas trukusio pokalbio te
mas V. Adamkus. 

Paklaustas, ar dėl ko nors 
buvo galutinai išsiaiškinta, 
valstybės vadovas atsakė: 
„Turbūt dėl nieko". 

Prezidentas pakartojo norįs 
pastovumo valstybėje. Jis kate
goriškai nesutinka, kad kai 
kurių vyriausybės veiksmu 
kritika griauna jos autoritetą. 
„Mes abu su premjeru 
norime stabilumo, bet tai jo
kiu bodu nereiškia, kad nega
liu kritiškai pasisakyti tais at
vejais, kai matau, kad yra 
reikalas apie tai kalbėti. Tai 
jokiu būdu nereiškia vyriausy
bės diskreditavimo", tvirtino 
valstybės vadovas. 

V. Adamkus žadėjo ir atei
tyje raginti vyriausybę spręsti 
tuos klausimus, kurie jam ke
lia nerimą. 

Pasak prezidento, susitiki
me nebuvo kalbėta apie kokių 
nors ministrų pakeitimą da
bartinėje vyriausybėje. „Tik 
pasikeitėme nuomonėmis dėl 
laisvo aplinkos ministro posto. 
Aš išreiškiu pageidavimą, kad 
tai būtų kvalifikuotas žmo
gus", sakė V. Adamkus, pridū
ręs, kad jis turi keletą kandi
datų į laisvą ministro vietą, 
tačiau neįvardijo jų. „Neži
nau, ar juos pavyktų pakviesti 
dirbti vyriausybėje", teigė val

stybės vadovas. 
Aplinkos ministro vieta liko 

laisva praėjusią savaitę, kai iš 
šių pareigų atsistatydino cen
tristas Algis Čaplikas. Centro 
sąjunga atšaukė savo dele
guotą ministrą iš vyriausybės 
dėl nesutarimų su valdančiąja 
Konservatorių partija. 

Pokalbyje prezidentas klau
sė premjero, kodėl vyriausybė 
nesiėmė veiksmų, kad išsi
aiškintų su Pramoninkų kon
federacijos vadovo Bronislovo 
Lubio vardu siejamus skanda
lus. Pastaruoju metu pareikš
ta daug abejonių dėl Klaipė
dos jūros krovinių verslovės 
„Klasco" privatizavimo, ban
dymų reketuoti susivienijimą 
„Power Bridge". Pasak laik
raščio „Respublika", apie tokį 
B. Lubio elgesį Vakarų valsty
bių diplomatai yra oficialiai 
informavę prezidentą, Seimo 
pirmininką ir premjerą. Ypa
tingą Adamkaus nerimą su
kėlė B. Lubio pareiškimas 
praėjusią savaitę, jog nurimus 
Rusijos krizei, pramonininkai 
reikalaus, kad būtų nuvertin
tas litas. 

Prezidentas tada pareiškė, 
kad Lietuvą apėmus ekonomi
nei krizei, negali būti nė kal
bos apie lito atsiejimą nuo 
JAV dolerio. Atsakydama į 
tai, vyriausybė apkaltino pre
zidento atstovus „finansinio 
nestabilumo provokavimu". 

Dienraščio teigimu, jau ke
lias dienas prezidento patarė
jai intensyviai tariasi, bandy
dami suprasti, ko iš tiesų sie
kia G. Vagnorius ir kaip to
kioje situacijoje turėtų elgtis 
prezidentas. 

Siekdamas išsiaiškinti iki 
galo, prezidentas ir nutarė pa
sikviesti premjerą atviram po
kalbiui. 

Prezidento patarėjų nuomo
ne, stebint premjero elgesį, 
jiems vis labiau atrodo, kad 
šis savo veiksmais bando iš
provokuoti V. Adamkų jį at
statydinti. Bet, pasak patarė
jų, valstybės vadovas mano, 
kad premjeras gali dirbti ir to
liau, jei tik imsis konkrečių 
veiksmų, kad įveiktų ekono
minę krizę. 

Prezidentas nori pats skirti 
Konkurencijos tarybą 

Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — karnai vykdyti tarybai paves-
Prezidentas Valdas Adamkus 
pareikalavo sau teisės skirti 
Konkurencijos tarybą premje
ro teikimu. 

Vasarį Seimo priimtas įsta
tymas numato, kad 5 narių 
tarybą skiria vyriausybė, 
premjerui pasiūlius ir prezi
dentui pritarus. 

V. Adamkus kovo 5 d. pasi
rašė dekretą dėl Konkurenci
jos įstatymo grąžinimo pakar
totinam svarstymui Seime. 

Prezidento nuomone, įstaty
me numatytas Konkurencijos 
tarybos statusas bei atsako
mybė nesudaro prielaidų tin-

* Prezidento Valdo 
Adamkaus vadovaujama 
Malonės komisija kovo 4 dieną 
iš 110 svarstytų patenkino 
24 nuteistųjų malonės prašy
mus. Septynis asmenis nutar
ta visiškai atleisti nuo likusios 
laisvės atėmimo bausmės, ke
turiems bausmė sumažinta 1 
metais, vienam — dvejais. 10 
asmenų nutarta atleisti nuo 
piniginės baudos ir dviem as
menims bauda sumažinta. 

(BNS i 

Kovo 9 dieną Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis baigė sa
vo 5 dienų vizitą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Įtemptoje parlamento 
vadovo dienotvarkėje buvo susitikimai su JAV Valstybės departamento, 
Senato, Atstovų romų, ginkluotųjų pajėgų atstovais, užsienio lietuvija, V. 
Landsbergis skaitė paskaitą Čikagos Loyola universitete. Diskusijose su 
aukitais JAV pareigūnais buvo pabrėžiamas Lietuvos siekis tapti NATO 
nare, Lietuvos kariuomenes pertvarka, siekiant priartėti prie sąjungos 
keliamų reikalavimų. Antradienio rytą Seimo pirmininkas apsilankė ir 
„Draugo* dienraštyje. 

Nuotr.: JAV senatorius Diek Durbin (kairėje) kovo 5 dien* savo įstai
goje Waahington, D. C , priėmė Lietuvos Seimo vadovą Vytautą Lands
bergį, i Diek Durtin pre« relėm) 
- — - — ~ — — >. 

Ignalinos elektrinė veiks, 
kol atitiks saugumo reikalavimus 

Premjero nuomone, „tokie 
nepagrįsti ankstyvo IAE už
darymo reikalavimai negali 
būti siejami su Lietuvos dery
bų dėl stojimo į Europos Są
jungą pradžia, kuriai Lietuva 
yra visiškai pasirengusi". 

Pasak pranešimo, vyriausy
be pasiūlė tarptautinės spe
cialistų grupės sudarymą, 
taip pat sutiktų, kad būtų su
daryta dvišalė Europos Komi
sijos ir Lietuvos darbo grupė, 
kuri prireikus, dar kartą įver
tintų šių atominiu reaktorių 
saugumą ir tikrus jų naudoji
mo terminus. 

Premjeras G. Vagnorius pri
taria nepriklausomų žinovų 
išvadoms, kad 1-asis IAE blo
kas galėtų būti vartojamas 
dar 10-15 metų. o 2-asis — 
dar penkerius .'netus po pir
mojo uždarymo. 

tų funkcijų, ypatingai susiju
sių su valstybės valdymo ir 
savivaldos institucijų spren
dimų ir veiksmų, turinčių įta
kos konkurencijai, priežiūra. 

V. Adamkui kelia abejonių 
Konkurencijos tarybos suda
rymo tvarkos atitikimas Kon
stitucijos nuostatoms, įtvir
tinančioms valdžių pasidaliji
mo principus. 

Valstybes vadovas siūlo, 
kad Konkurencijos taryba bū
tų ne vyriausybės, o valsty
bės įstaiga, išvadas dėl įstaty
mų projektų poveikio konku
rencijai teikianti Seimui ir vy
riausybei. 

Svarstant įstatymo projektą 
Seime, Ekonomikos komitetas 
irgi siūlė, kad Konkurencijos 
taryba būtų ne vyriausybinė, 
o valstybinė institucija. 

V. Adamkus taip pat siūlo, 
kad taryba metines veiklos 
ataskaitas teiktų ne tik vy
riausybei, bet ir Seimui. 

Vasarį balsuojant dėl įstaty
mo Seime, jis buvo priimtas 
konservatorių balsais. 

Kovo 4 d. vykusiame susiti-

Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — 
Lietuvos ministras pirminin
kas Gediminas Vagnorius pa
reiškė, kad reikalavimai 
anksčiau laiko uždaryti Igna
linos atominę elektrinę (IAE) 
yra nepagrįsti. 

„Ministras pirmininkas lai
kosi nuostatos, kad šie reika
lavimai nėra pagrįsti — jie la
biau atspindi politines ar ko
mercines nuostatas, o ne sau
gios branduolinės energetikos 
sąlygas", pirmadienį pranešė 
premjero atstovas spaudai. 

Pasak pranešimo, premje
ras yra gavęs iš Europos Re
konstrukcijos ir plėtros ban
ko, taip pat „kai kurių Eu
ropos Komisijos pareigūnų 
primygtinus siūlymus" priim
ti sprendimą iki 2002 metų 
uždaryti 1-ąjį IAE bloką, o iki 
2007 metų — 2-ąjį. 

Jaunimas vengia tarnybos 
Lietuvos kariuomenėje 

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgos (KASP), vykdančios 
šaukimą į karo tarnybą, ir to
liau susiduria su tomis pa
čiomis problemomis — vaiki
nai šaukimą ignoruoja, o jų 
sveikata prasta. 

Spaudos konferencijoje an
tradienį KASP vadas pulki
ninkas Arvydas Pocius sakė, 
kad po truputį daugėja šau
kiamųjų jaunuolių, atvykstan
čių į teritorinės gynybos šta
bus. 

Pernai pagal šaukimo lape
lius atvyko 64.8 proc. 
pašauktų jaunuolių arba 
48,000 iš 74,584. 1997 metais 
atvyko apie 58 proc. Numato
ma, kad tarnybą kariuome
nėje šiemet pradės 5,455 jau
nuoliai (pernai 6,038), iš kurių 

Lietuva stengsis išvengti 2000 metų 
„kompiuterinės" suirutės 

Vilnius, kovo 9 d. (Elta) — Finansinę 
Lietuva, palyginti su kitomis 
Baltijos valstybėmis, pakan
kamai gerai supranta ir 
sprendžia 2000 metų proble
mą, teigia valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų vicemi
nistras, Informatikos departa
mento direktorius Renaldas 
Gudauskas, kiekvieną savaitę 
dalyvaujantis 2000 metų prob
lemos sprendimo koordinato
rių susitikimuose. 

Lietuvoje yra apie 50-60 
strateginių objektų, kurių pa
senusi programinė įranga gali 
sukelti sumaištį duomenų ba
zėse. Daugelis senųjų kompiu
terių programų moka atpažin
ti tik du paskutiniuosius metų 
skaičius. Nepertvarkius Sių 
programų, kompiuteriai 2000-
uosius metus gali atpažinti 
kaip 1900-uo8ius. 

Vien informacinių sistemų 
tikrinimui, pirminiais minis
terijų duomenimis, reikės apie 
milįjono litų. Kokių lėšų rei
kės artėjančiai krizei įveikti, 
kol kas niekas negali atsakyti. 

Prie Seimo rūmų vėl iškilo 
badautojų palapinės 

paramą, pertvar
kant informacines sistemas, 
Lietuva ketina gauti iš Pasau
lio banko. 

R. Gudausko tvirtinimu, 
svarbiausios kryptys — laivi
ninkystė ir oro transportas, 
tačiau kompiuterių painiava 
gali sukelti petrūkius elektros 
tiekime, telekomunikacijų bei 
bankų srityse. 

Artimiausiu metu vyriausy
bei ketinama pateikti nutari
mo projektą, kuriame bus siū
lomas statrateginių objektų 
sąrašas, paliekant galimybę jį 
papildyti. Siūloma įteisinti as
meninę šių objektų vadovų at
sakomybę ui 2000 metų pro
blemos sprendimą. Taip pat 
siūloma patvirtinti nuostatą, 
kad visą informaciją turėtų 
Informatikos departamentas. 

Specialistai perspėja, kad 
iki 2000-ųjų likus mažiau nei 
metams, kai kurie informati
kos vartotojai dar nesugebėjo 
imtis būtinų veiksmų kompiu
teriams perprogramuoti. 

kime su prezidentu, Seimo 
kancleris konservatorius Jur
gis Razma sakė norįs, kad dis
kusijos dėl tarybos formavimo 
„netaptų dar vienu įtampos 
židiniu". 

3,500 tarnaus krašto apsau
gos sistemoje 1,900 — vidaus 
reikalų sistemoje. 

Šiemet Lietuva, padedant 
Švedijai, diegia naują šaukimo 
sistemą. Rudenį pradės veikti 
pirmasis naujoviškas šaukimo 
centras Kaune, kitais metais 
— Klaipėdoje ir Panevėžyje, o 
2001-siais — Vilniuje. Vienas 
šaukimo centrų per metus tu
rėtų patikrinti apie 8,000 jau
nuolių sveikatą, centras taip 
pat kauptų duomenų bazę 
apie tarnaujančius karius. 

KASP Prievoles poskyrio 
viršininkas kapitonas Kęstu
tis Jankauskas sakė, kad cen
truose dirbs nuolatiniai dar
buotojai, jie nesikeis. Dabar 
Lietuvoje veikia apie 50 nau
jokų šaukimo komisijų, kur 
dirba daugiau kaip 3,000 as
menų, 60 sveikatos patikrini
mo komisįjų, kuriose dirba 
500 medikų. Pasak K. Jan
kausko, kadangi darbuotojai 
nuolat keičiasi, komisijų dar
bas nėra kokybiškas. 

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — 
Antradienio naktį spustelėjus 
šalčiui, grupei smulkiųjų pre
kiautojų tapo sunkiau tęsti 
badavimą pievoje prie Seimo. 

Kovo 5-ąją smulkieji pre
kiautojai atnaujino gruodį nu
trauktą bado streiką, reika
laudami, kad vyriausybė pa
keistų nutarimus dėl prekybos 
turgavietėse tvarkos. Vyriau
sybė teigia jau atsižvelgusi į 
daugumą smulkiųjų versli
ninkų keliamų reikalavimų. 

Pirmadienį pablogėjus svei
katai, iš badaujančių gretų 
pasitraukė marijampolietė 
Stasė Dzingienė. Moteris nesi
kreipė į sostinės medikus ir 
artimųjų buvo išvežta namo. 

Antradienio rytą pakilo tem
peratūra kaunietei Nijolei 
Šidlauskienei, jai smarkiai iš
tino kojos. Buvo iškviesta grei
toji pagalba. 

Penktąją akcijos badavimo 
dieną žmonės šildosi prie lau
žo. Jie teigia nieko nevalgą ir 
tik gerią arbatą. 

Anksčiau vyriausybė pagra
sino patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn akcijos organiza-
torins, jeigu dėl bado nuken
tėtų nors vienas jos dalyvių. 
Šeštadienį Vilniaus policija 
įspėjo smulkiuosius verslinin
kus nutraukti badavimą, kaip 
pažeidžiantį įstatymus ir ke
liantį grėsmę jos dalyvių svei
katai. 

Badavimą suorganizavo 
Smulkiųjų verslininkų ir pre-

Visi Šaukimai į teritorinius 
gynybos štabus yra privalo
mi vykdyti, ir už neatvykimą 
baudžiama administracine 
100 litų bauda, neatvyktu an
trą kartą — nuo 500 iki 1,000 
litų arba, pagal Baudžiamąjį 
kodeksą, nuo 1 iki 5 metų 
laisvės atėmimo. Dėl vengimo 
atlikti privalomąją karo tar
nybą pernai baudomis nu
bausta 6,000 jaunuolių, tačiau 
4,000 atsisakė jas mokėti. 
Baudas išieškoti turėjo antsto
lių kontoros, bet jos išieškojo 
tik 13 proc. visų baudų. 

Tačiau ir toliau didžiausia 
problema yra jaunuolių svei
katos būklės patikrinimas. Iš 
pernai pašauktų jaunuolių 
sveiki buvo 48 proc., o kai ku
riose apskrityse šis skaičius 
buvo dar mažesnis. 

kiautojų asociacija (SVPA), 
kurios pirmininkas Eduardas 
Šablinskas paskelbė renginyje 
nedalyvausiąs, kai vasarį vy
riausybė apkaltino jį siekiant 
politinių tikslų. 

E. Šablinskas kandidatuoja 
šį mėnesį Naujosios Vilnios 
apygardoje įvyksiančiuose rin
kimuose į laisvą Seimo vietą. 
Jam suteikta neliečiamybė. 

Lietuvos pamaryje — 
kraustymosi 

nuotaikos 
Šilutė, kovo 9 d. (ElU) — 

Šilutės rajono ekstremalių si
tuacijų valdymo centro dar
buotojai antradienį lauke nau
jų prašymų iškeldinti iš už
tvindytų sodybų, nes potvynis 
rajone vis dar plečiasi. 

Antradienio rytą pamaryje 
jau buvo užlieta 25,000 hek
tarų teritorija, kurioje atsidū
rė 25 kaimai. 512-oje šių kai
mų sodybų gyvena 1,954 žmo
nės. Nepravažiuojami 82 kilo
metrai kaimo kelių. Toliau ky
la vandens lygis apsemtoje Ši-
lutės-Rusnės kelio atkarpoje 
— jis jau pasiekė 90 cm. 

Iki antradieni.) vakaro Šilu
tės rajone nebeliks kaimų be 
telefono ryšio, nes savivaldybė 
jau gavo 10 nešiojamųjų tele
fonų iš bendrovės „Omnitel" ir 
pradėjo juos dalinti apsemtų
jų kaimų gyventojams. 

Nemunas nuo Panemunės 
iki Šilininkų vis dar kausto
mas ledų sangrūdų, nors jo 
upės žiotyse — Rusnėje, At
matoje ir Skirvytėje — ledo 
beveik nebėra. Kuršių marios 
antradienį dar buvo padengtos 
ledu. 

* Po mėnesio Lietuvos pi
liečiai be vizų galės vykti į 
dar vieną Šengeno grupės val
stybę — Ispaniją. Lietuvos 
ambasada Madride pranešė, 
kad antradienį Ispanijos už
sienio reikalų ministras Abel 
Matutes ir Lietuvos ambasa
dorius Ispanijoje Giedrius 
Cekuolis pasirašė dvišalę su
tartį dėl bevizių kelionių. Su
tartis įsigalios balandžio 7 d. 
Pagal iį dokumentą, Ispani
joje, kaip ir visoje Šengeno 
erdvėje, bus galima viešėti ne 
ilgiau kaip 90 dienų per pusę 
metų. <Eiu) 

T<aisvės sąjungos vado 
gynėjai mato „politinį 

susidorojimą" 
Kaunas-Vilnius, kovo 9 d. 

(BNS) — Lietuvos laisvės są
junga (LLS) pareiškė, kad 
teismo sprendimas nubausti 
jos vadovąVytautą Šustauską 
yra politinis susidorojimas su 
juo ir visa partija. 

Antradienį išplatintame 
LLS valdybos pareiškime Vil
niaus 3-osios apylinkės teismo 
sprendimą 15 parų uždaryti 
V. Šustauską į areštinę LLS 
vertina kaip „akivaizdų skur
dinamų žmonių gynėjo politinį 
persekiojimą, iš anksto sureži
suotą farsą ir teisingumo pa
rodiją". 

Areštinėje administracinę 
nuobaudą atliekantis LLS va
das antradienį jo paties pra
šymu buvo išvežtas į ligoninę. 
Nuo šeštadienio badavęs, jis 
pasiskundė bloga savijauta. Į 
greitosios pagalbos automobilį 
V. Šustauską neštuvais nune
šė sanitarai. 

Vilniaus vyriausiojo polici
jos komisariato areštinės ko
misaras Genadijus Beliavskis 
sakė, jog V. Šustauskas neiš
vengs teismo skirto 15-kos pa
rų administracinio sulaikymo 
ir pasveikęs, turės baigti jį at
likti. 

Šeštadienį V. Šustauskas 
parašė pareiškimą, kuriame 
badavimo priežastimi nurodė 
politinius motyvus. 

LDDP skelbia 
nepasitikėjimą 

finansų ministru 
Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — 

Opozicinė LDDP frakcija Sei
me pradėjo rinkti parlamenta
rų parašus dėl nepasitikėjimo 
finansų ministru Algirdu Še-
meta svarstymo. 

Antradienį išplatintame 
LDDP frakcijos seniūno Čes
lovo Juršėno pareiškime tei
giama, kad nevykdomi konser
vatorių įsipareigojimai mažin
ti mokesčius, padaryti mokes
čių sistemą skaidria, parengti 
Mokesčių kodeksą. 

„Priešingai, atskiri mokes
čiai didinami, įvedami vis 
nauji mokesčiai, taikomos 
įvairios 'žiaurios akcijos', ku
rių pasekme — verslo žlugdy
mas, nauja nedarbo banga ir 
biudžeto pajamų nesurinki
mas. Visa tai — nevykusios 
Finansų ministerijos veiklos 
rezultatai", teigia LDDP frak
cija. 

Pasak pranešimo, LDDP 
frakcijai finansų ministro ne-
kompetencija seniai nekelia 
jokių abejonių, todėl keletą 
kartų siūlė jam atsistatydinti 
pačiam. 

* Naujoji sąjunga (NS, so
cialliberalai) tvirtina, kad 
socialinio draudimo sistemą 
Lietuvoje gali išgelbėti tik pri
vatūs pensijų fondai. Antra
dienį išplatintame NS prane
šime teigiama, kad finansinė 
valstybės padėtis akivaizdžiai 
blogėja, o konservatorių ir 
krikščionių demokratų vyriau
sybė, laužydama rinkimų pa
žadus, vis didina mokesčius. 

(BNS) 

KALENDORIUS" 
Kovo 10 d.: Geraldas, Kandi 

das, Visvydas, Zibuolė 
Kovo 11 d.: Lietuvos nepriklau

somybes atstatymo diena. 1990 m. 
LR Aukščiausioji taryba-Atkuria-
masia Seimas paskelbė Nepriklau
somos Valstybes Atkūrimo Aktą 
Konstantinas. Aura, Žiedanaa, Ei-
guste 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

PROTĖVIŲ ŽEMĖ" STOVYKLA 91 

Po Lietuvių dienų Geelonge 
skautai š.m. sausio 2 d. rinko
si į Tautinę stovyklą ukrainie
čių žemėje „Sokil", netoli nuo 
Geelongo, prie jūros. 

Stovyklai vadovavo rajono 
vadas v.s. Henrikas Antanai
tis, pavaduotojas ps. Linas 
Šeikis, adjutantas — pusę lai
ko buvo ps. Jonas Rukšėnas, o 
antrą pusę — ps. Daina Šlite-
rytė. Seserijos vadovė buvo 
v.s. Rasa Statkuvienė ir Broli
jos vadas buvo ps. Juozas Lu-
kaitis. 

Stovykla prasidėjo š.m. sau
sio 2 d. Visi suvažiavo anksti 
rytą ir tuojau stojo j darbą. 
Greitai iškilo palapinių pasto-
vyklės, vartai, papuošimai. 
Palapinių pavadinimai buvo 
pagal žymių lietuvių vardus 
— pvz. Adamkus, Sabonis, 
Truchanas, Gediminas ir t.t. 

Po pietų, kai dauguma dar
bų jau buvo atlikti, įvyko 
trumpa tautorama. Skautai 
grupėmis mokėsi apie liaudies 
dainas, kurias pravedė s. Bi
rutė Prašmutaitė, tautinius 
šokius — sk. vyt. Girius Anta
naitis, apie verbas (Verbų sek-
mad.) pravedė vadovė iš Lietu
vos s. Monika Girčytė ir apie 
margučius kalbėjo v.sk. Rūta 
Sankauskienė. 

Vakare prie laužo kiekviena 
grupė/palapinė turėjo papasa
koti apie jų parinktą palapi
nės pavadinimą, ir kas tas 
žmogus buvo — kodėl jie yra 
žymūs lietuviai. 

Sekmadienis (antra stovyk
los diena) prasidėjo istorijos 
pamoka apie Vytautą Didįjį ir 
Žalgirio mūšį, kurį pravedė 
vadovai iš Lietuvos: s. Monika 
Girčytė ir Vygintas Kiulkys. 
Skautai, gavę žinias apie mūšį 
ir t.t. turėjo inscenizuoti, ką 
išmoko. Burtais traukė, kas 
bus lietuviai ir kas bus kry
žiuočiai. Išsirinko kariuome
nės vadus, ir visi ruošėsi ka
rui. Darėsi uniformas, šalmus, 
vėliavas, arklių galvas ir pla
nus mūšiui. Po pasiruošimo 
darbų, atėjo laikas mūšiui, 
kurį, žinoma, laimėjo lietuviai 
su jų vadu „Vytautu" (Vytu 
Brazaičiu). Buvo labai įdomu 
ir daug išmokta. 

Po pietų — svečių lankymas. 
Privažiavo daug tėvų ir drau
gų, ypač iš Geelongo. Skautai 
grupėmis ejo ^skautoramą*. 
Penkios grupės mokėsi ir di
džiavosi apie lietuvius ir jų 
pasiekimus. Kunigas v.s. Pra
nas Dauknys atvažiavo ir au
kojo šv. Mišias, o po to iškil
mingas vėliavų nuleidimas. 
Per nuleidimą įžodį davė 
skautės kandidatės — Nerida 
Balbataitė, Vilija Stephens, 
Marta Lukaitytė ir Elena 
Tamašauskaitė. Medaliais bu
vo apdovanoti s. vytis Vikto
ras Šhteris jn. ir vyr. sk. Rūta 
Sankauskienė. 

Per iškilmingą laužą, kurį 
pravedė sesė Monika iš Lietu
vos, sesė Daina Šliterytė ir 
brolis Girius Antanaitis — vi
sos grupės, kurių buvo šešios 
'cepelinai, kugeliai, kopūstai, 
vėdarai, koldūnai ir balan
dėliai), suvaidino kokį nors 
svarbų įvykį iš Lietuvos istori
jos. Ilgai skambėjo dainos ir 
šūkiai. 

Pirmadienį (3-ią dieną), pro
gramoje pramatyta naktinė 
iškyla. Buvo pasakyta, ką 
skautams pasiimti ir ko tikė
tis — iškyla su nakvyne maž
daug 15 km į vieną pusę. Tai 
prieš pietus viena grupė po ki

tos išėjo iškylauti. Liko tik 
jauni ir seni stovyklą prižiū
rėti. Vilkiukai ir paukštytės, 
prižiūrimi sesės Onos Praš-
mutienės, Donos Gaylard ir 
Alex Talansko, kepė, virė ir 
žaidė ištisą popietę, o vakare, 
po trumpo iaužo, atvažiavo tos 
vietovės žinovai ir pravedė la
bai įdomų užsiėmimą — 
„Night Spotting". Visi su bate-
rinėmis lemputėmis ėjo ta
kais, ieškodami gyvuliukų, 
paukščių ir kt. 

Kitą rytą jaunesnieji išėjo 
savo trumpai iškylai. Apie pie
tus grįžo pirmoji grupė iš
kylautojų po nakties išvykos. 
Po pusvalandžio atsirado jau 
trečia grupė, o kur antra? Pa
sirodo, kad jie ne ten nuėjo, 
kur turėjo būti, ir atsirado 
apie maždaug 5 km nuo sto
vyklos. Vadovai pasiuntė 2 
skautukus, kad praneštų sto
vyklai, kur jie yra. Tai sužino
ję, vyčiai sėdo į automobilius 
ir visus atsivežė. Grįžo pavar
gę, bet pilni nuotykių. Kadan
gi po iškylos dauguma buvo 
pavargę, po pietų užsiėmimai 
buvo pasimaudyti baseine ir 
vėliau mokytis lietuviškų 
rankdarbių — šiaudinukus 
pinti mokė brolis Vygintas, 
molio švilpukus, velniukus lip
dyti — Faustas Sadauskas, 
juostų audimą — sesė Rūta ir 
verbų pynimą — sesė Monika. 

Trečiadienis — „Jūros die
na". Po pusryčių visi skubėjo 
pasiruošti išvykai. Skautai 
laukė autobuso, kuris turėjo 
visus paimti 10:30 vai. ryto 
važiuoti į Anglesea pajūrį. 
Laukėm ir laukėm, vis nėra ir 
nėra. Paskambino autobusų 
bendrovei, sako, kad išvažiavo 
laiku ir nežino, kur jis yra. 
Pagaliau atvažiavo 1.5 vai. pa
vėlavęs. Pasirodo, kad nuva
žiavo per toli ir bandė apsi
sukti siaurame šunkelyje. Be
sisukant užpakalinė padanga 
įstrigo smėlyje — nei pirmyn, 
nei atgal. Kol ištraukė — pa
vėlavo. Labai atsiprašė, bet 
mūsų numatytą programą su
gadino. Turėjo skautai grupė
mis statyti lietuviškas pilis 
(skulptūras) iš smėlio, bet tu
rėjo laiko tik pavalgyti pietus 
ir vėliau su Anglesea Life Sa-
ving Club nariais pažaisti 
žaidimus ir išmokti gelbėti 
skęstantį. Smagiai visi pasi
maudė, pagulėjo saulėje, pa
žaidė tinklinį, kriketą ir pa
mėtė „frisbee". Pailsėję ir nu
degę (ne per daug, nes buvo 
kremais įsitepę) patenkinti 
grįžo namo į stovyklą. Vakare 
— disco šokiai — DJ Girius 
Antanaitis grojo vieną dainą 
po kitos. 

Ketvirtadienį numatyta pro
grama buvo plaukti baida
rėmis Barwon upe. Iškylai va
dovavo brolis Vytas Mačiulis; 
ir dviračių kelionė, kuriai va
dovavo australas vardu Paul. 
Kiti turėjo virtuvės darbus ir 
pioneriją. Didžiausia proble
ma buvo, kad naktį pradėjo 
lyti ir visą rytą lijo. Skautai, 
kurie turėjo plaukti baidarė
mis, vis tiek išvažiavo, nes 
vienaip ar kitaip sušlaps, bet 
kitiems sumaišė. Jie rytą sė
dėjo valgykloje ir žiūrėjo dide
liam ekrane — filmus skautiš
kus, lietuviškus ir kitus. Po 
pietų oras pagerėjo, tai dvira
tininkai išvažiavo sutrumpin
tai kelionei. Vakare, buvo pra
matyta turėti „pilies puotą". 
Stovyklavietėje yra pusiau pa
statyta medinė pilis, tai vyčiai 

„Geležinio Vilko" draugoves vilkiukų ir skautų bėgatona bėga Stepas 
Saulius, Adomas Juodis ir kt 

VILKIUKŲ IR SKAUTŲ 
„GELEŽINIO VILKO" 

DRAUGOVĖS GERASIS 
DARBELIS 

Maironio lituanistinėje mo
kykloje, Lemonte, gražia veik
la reiškiasi gausi nariais mišri 
vilkiukų ir skautų „Geležinio 
vilko" draugovė, vadovaujama 
patyrusių vadovų Aldžio Liu-
binsko, Algio Kazlausko, 
Edžio Leipaus ir Romo Senke
vičiaus. Berniukai ne tik uo
liai mokosi skautamokslio, 
žaidžia, iškylauja ir visuomet 
yra pasiruošę atlikti skau
tišką Gerąjį darbelį. Iš vieno 
jų vadovų — ps. Algio Kaz
lausko teko patirti apie šios 
draugovės 1998 metų visuo
menišką gerąjį darbelį Mairo
nio lituanistinei mokyklai. 
Buvo sugalvotas „bėgatonas". 

Kiekvienas berniukas surado 
jį sponsoruojančius asmenis. 
Šis projektas buvo vykdomas 
Padėkos dienos savaitgalį prie 
Pasaulio Lietuvių centro Le
monte esančioje futbolo aikš
tėje. Buvo bėgama aštuoni ra
tai aplink aikštę. Berniukai 
entuziastingai vykdė šį įsipa
reigojimą. Aišku, ne visiems 
pavyko iki galo ištesėti, bet 
visi stengėsi ir iš savo sponso-
rių gavo jiems pažadėtus pini
gus, kuriuos pareigingai įteikė 
savo vadovams. Susidarė gra
ži 510 dol. suma, kuri Mairo
nio mokyklos vedėjai Eglei 
Novak buvo įteikta „Geležinio 
Vilko" draugovės sueigoje. 
Garbė vilkiukams, skautams 
ir jų vadovams! Geras pavyz
dys kitiems broliams ir se-

IR sems. 

jau buvo sutvarkę ir paruošę 
puotai, bet kadangi pilis be 
stogo, reikėjo perkelti į val
gyklos salę ir ten viską su
nešti. 

Po sunkaus darbo ir daug 
planavimo valandų, pilis buvo 
paruošta: išdekoruota vėliavo
mis, vainikais, fakelais, žva
kėmis ir karaliui/ienei didelis 
sostas (kurį pastatė skautai 
vyčiai kandidatai). Vakare pa
sigirdo trimitas, visus kviečia 
į puotą. Kviestieji visi atėjo 
atitinkamai apsirengę ir pa
laukė lauke, kol po vieną gru
pę pakvietė į vidų. Priėję prie 
durų, visi turėjo nusiplauti 
rankas ir nusišluostyti lietu
višku rankšluosčiu — (palikti 
visus nešvarumus už durų), 
toliau reikėjo perlipti per laz
dą (peržengti į naują gyveni
mą) ir visiems sustoti tyliai 
ratu aplink aukurą. Kai visi 
jau buvo suėję, brolis Vygintas 
išdalino visiems po pagaliuką 
ir liepė žiūrėti susikaupus į tą 
pagaliuką. Tas buvo poterių 
pagaliukas, reikėjo pagalvoti 
apie visus blogus dalykus, ko
kius visi buvo padarę ir pa
prašyti Dievo jiems atleisti. Po 
vieną, kai visi baigė galvoti, 
reikėjo įmesti tą pagaliuką j 
bendrą aukurą ir atsisėsti į 
nurodytą vietą. Kai visi buvo 
susėdę, atėjo karalius su kara
liene ir jų palydovais. Prane
šėjas — Girius ir dvaro juok
darys Paulius visus linksmi
no. Vyko sveikinimai, iš visų 
šalių pasigirdo triukšmas. 
Žmonės šaukė: „Mes norim 
mėsos!" Tuojau atėjo vyčiai ir 
vyr. skautės su lėkštėmis, iš
keltomis aukštai virš galvų. 
Ten pridėta salotų, avienos 
kepsnių ir „tabuoli" mišrainės. 
Kiti nešė duoną ir išdalino vi
siems prie stalų. Ant stalų ki
birai su tikra lietuviška gira. 
Pasigirdo muzika, jaunimas 
(kurie mokėjo) pašoko „Rolan-
derį" ir „Vajauną", kiti irgi 

prisidėjo. Sukosi rateliai, pol
kos, valsai. O smagu! Žiūrime, 
kad jau beveik vidurnaktis. 
Gaila buvo baigti. 

Penktadienį užsiėmimai bu
vo tie patys kaip dieną prieš 
— tik grupės pasikeitė. Dėlto, 
kad nebelijo, buvo galima pil
nai dirbti. Pionierių grupė la
bai entuziastingai pastatė arti 
30 metrų ilgumo tiltą. Išbandė 
patys stambiausi ir didžiausi 
vyčiai ir tiltas nepajudėjo — 
Valio jaunimui! Dviratininkai 
grįžo pavargę, bet patenkinti. 

Vakare vyko ,Quiz" konkur
sas. Sesė Rasa klausė 50 klau
simų ir visi turėjo grupėmis 
bandyti kiek galima daugiau 
atsakyti. Po te trumpas lau
žas, kurį pravedė vyčiai kandi
datai ir vyr. sk. kandidatės. 

Šeštadienį rytą vyko „Olim
piada". Skautai bėgo, šoko, 
mėtė ir žaidė kriketą, tinklinį 
ir futbolą. Po pietų vadovai iš 
Lietuvos pravedė pasakų ke
lionę. Skautai turėjo eiti ir at
likti tam tikrus uždavinius: 

SKAUTŲ KALNAS 
Iš Zarasų miesto centro kiek 

pakeliavę Aušros gatve, pa
tenkame į įspūdingą Magučių 
mišką. Čia rytiniame Zarasai-
čio ir Balto ežero krante yra 
aukščiausia miesto vieta. Tai 
170 metrų aukščio virš jūros 
lygio kalva, vadinama skautų 
kalnu. 

1935 metais Zarasų K Bū
gos aukštesniosios komercijos 
mokyklos skautai šį kalną ir 
papėdę apsodino medeliais. 
Kitais metais skautams remti 
draugijos pirmininko, Zarasų 
apskrities viršininko Jono Šle
pečio rūpesčiu iš nugriautos 
bažnytėlės (seniau buvusios 
jedinovercų cerkvės) paimtas 
pamatų akmuo, nutašytas ir 
jame iškaltas skautų ženklas 
— lelija bei šūkis „Budėk!" Ak
muo pastatytas ant šio kalno. 

Čia vykdavo skautų sueigos, 
jaunimas rinkdavosi švęsti Jo
ninių, Sekminių ir kitų meti
nių švenčių. Pravesdavo įvai
rius atrakcionus, sportinius 
žaidimus, kurdavo laužus, 
linksmindavosi iki paryčių. 
Kadangi šį kalną tvarkė ir 
prižiūrėjo skautai, tai jį ir 
pavadino Skautų kalnu. 

Ant šio kalno iki 1944 metų 
stovėjo aukščiausias Pabalti
jyje slidinėjimo tramplinas, 
kurį vokiškieji okupantai su
sprogdino. Nuo šio tramplino 
lyg iš paukščio skrydžio buvo 
galima pamatyti Zarasų mies
tą ir jį supančius ežerus: Zara
so, Zarasaičio, Balto, Griežto 
bei įspūdingus apylinkės vaiz
dus, netgi kaimyninės Latvi
jos respublikos Daugpilio 
miesto aukštus pastatus. 

1955 metais sovietinės val
džios įsakymu skautų akmuo 
buvo vietoje užkastas. Ir taip 
ši įspūdinga istorinė vieta bu
vo užmiršta, nebelankoma. 

1989 metais atgimus tautai, 
Zarasų miesto jaunuoliai, pa
dedant Miškų ūkio darbuoto
jams, atkasė ir ant išlikusių 
pamatų užkėlė skautų akme
nį, pasodino medelių. 

Zarasų „Ąžuolo" gimnazijoje 
buvo atkurta skautų organiza
cija. Ateityje jie numato čia 
rengti savo organizuojamas 
sueigas, šventes ir kitas pra
mogas. Miesto vidurinių mo-

uždegti ugnį be degtukų, nu
pinti virvę ir ištempti skrynią 
ii duobės. 

Per vėliavos nuleidimą Ed-
die Obeliūnas ir Jordie Brown 
davė skautų įžodžius. Virėjai 
Rimas Skeivys ir Povilas Kvie-
cinskas buvo apdovanoti už 
gerą stovyklautojų maitini
mą, o svečiai iš Lietuvos ap
dovanoti marškinukais ir bu
merangais. 

Naktį vyčių įžodį davė Lu
kas Liebich iš Geelongo. 

Sekmadienį — paskutinę 
dieną, visi susikrovė daiktus 
ir išvažiavo namo. 

Ačiū visiems vadovams už 
tokią smagią stovyklą! 

v.s. Rasa Statkuvienė 
„Tėviškės aidai", 1999.11.16 
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kyklų abiturientai, baigę mo
kyklas, čia numato sodinti At
minimo ąžuolus, eiti pasitikti 
tekančios saulės. 

Manome, kad šis nepakarto
jamo grožio kampelis — Skau
tų kalnas savo istoriniu — 
simboliniu akmeniu vėl taps 
visų mėgstama ir labiausiai 
lankoma vieta Zarasų mieste. 

Jonas Nemanis 

KAZIUKO MUGĖ 

Washington, D.C. 

Kovo 21 d. — Kaziuko 
mugę nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
vyks St. Elizabeth's school, 
Rockwell, MD. 

,4JTUANICOSn TUNTO 
JUBILIEJUS 

„Lituanicos" skautų tuntas 
šįmet švenčia 50 metų jubi
liejų. Sukaktuvinė vakaronė 
ir pokylis š.m. spalio 2 d. vyks 
Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. Numato
mos ir mažesnės vakaronės 
Jaunimo centre ir PLC, Le
monte. Sekite pranešimus 
spaudoje. 

LSS VIDURIO RAJONO 
STOVYKLA 

LSS JAV Vidurio rajono 
skautų ir skaučių stovykla lie
pos 28-rugpjūčio 7 d. vyks Ra
ko stovyklavietėje, Custer, MI. 

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO RENGINIAI 

1999 METAIS 

Birželio 30 — liepos 5 d. 
ASS 99 vasaros stovykla Los 
Angeles, CA. 

Rugpjūčio 15 — 20 d., va
saros žygis Lietuvoje. 

Spalio 15 — 17 d., ASS su
važiavimas Čikagoje. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA, 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Surte 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava.. 
Tūwer 1, Suite 3 C 

Downers Grova. IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

DR. PETRAS VKISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal auKartmą 

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61stAve. 
Hobart. IN 46342 Fax is 947-5279 

947-6238 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, MD. 
Board Certified, Intemal Medfctne 

Valandos jūsų patogumui 
Hory O — Profeteionel PavUon 

3(1. South 
Uthuartan Ptea Ct tCeUomfr A v . 

Chicago. IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

Iskilmingon aueigon atžygiuoja „Nerijoa* juru skaudų tunto ūdrytos 

87 tas METINIS LIETUVOS 
VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS 

87-tas metinis Lietuvos 
Vyčių suvažiavimas 1999 m. 
liepos 29 - rugpjūčio 1 d. vyks 
Sheraton Society Hill viešbu
tyje, Philadelphia, PA. Suva
žiavimą globos Philadelphijos 
3 kuopa. 



PENKIOS METŲ DIENOS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Yra progų ir įvykių, kuriems 
pažymėti žmonės pasirenka 
patogias dienas ir kasmet, pri
klausomai nuo progos pobū
džio, tuo pačiu laiku arba 
džiaugiasi, arba susimąsto, 
arba, senuosius romėnus pa
mėgdžiodami, puotauja. Tarp 
tokių laisvai pasirinktų datų 
šiame krašte pavyzdžiais yra 
Darbo diena (Labor day), Pa
dėkos diena (Thanksgiving 
day), o Lietuvoje — Tautos 
šventė. Tačiau ne vieną iškil
mingą arba tragišką įvykį tau
tai bei valstybei pakiša žmo
nių neklausęs gyvenimas, ar 
patinka metų laikas, ar nepa
tinka, ar priimtina diena, ar 
labai nepatogi. Štai jums, 
brangieji arba prakeiktieji. 
Turėkite, džiaukitės arba ken-
tėkite. Gal dėl šios dienos tap
site herojais, gal išdavikais. 
Įvykio pobūdis ir jo data yra 
ne jūsų valioje. Gavote ir tvar
kykitės. 

Baigiasi paskutinis tūks
tantmečio šimtmetis. Atvertos 
elektronikos paslaptys. Pa
gimdytas kompiuteris — ste
bukladaris ir baubas. Paklai
džiota už žemės ribų, net kitos 
planetos pačiupinėtos. Pažin
tas rūstaus pranašo Markso 
mokslas. Pergyventa dviejų 
minties paklydėlių, Stalino ir 
Hitlerio, pragaro epocha. Su
kurta akies ir danties keršto 
nesibaigianti manija. Amerika 
nusiaubta triukšmo kultūros 
ir dvasinio dumblo. Europoje 
ir Azijoje iškloti milijonai žmo
nių. Tai ieškojimas, nerimas? 
Nerimas ligoniui kartais gali 
atnešti gyvybę, o sveikam — 
mirtį. 

Lietuva šiame šimtmety iš
kentė labai didelius politinius 
siautulius. Žemės drebėjimai 
sugriauna kiek pastatų, parei
kalauja keliolikos, gal net šim
to, gal net kelių tūkstančių gy
vybių. Lietuva paaukojo be
veik trečdalį gyventojų ir įsi
bėgėjusią ekonominę bei kul
tūrinę pažangą. Tauta prara
do didoką dalį jai būdingų 
bruožų — pakantumą, atsar
gumą, įgimtą kuklaus žmo
gaus eleganciją, atsakomybę 
už asmenišką gyvenimą. Di
džiausia nelaimė — ideologinė 
perskyra. Tapti svetimųjų 
samdiniu, o gal svetimųjų ir jų 
samdinių auka? Tokia aplinka 
sukūrė nemažai išdavikų ir 
herojų. Tai buvo lyg pasirinki
mas tarp ant stalo užteptos 
duonelės riekės ir sunkios 
mirties kalėjime ar Šiaurės 
speige. Pasirinkimas visada 
išryškina žmogų — žilvitėlis 
ar ąžuolas? 

Jau gal reikėtų liautis su 
pasmerkimais ir teismais 
tiems, kurie žybčiojo, bet sus
tojo žybčioti raudonomis švie
selėmis. 0 jei kas ir šiandien 

Lietuvoje ar Amerikoje žval
gosi raudonomis akimis, tesi-
žvalgo. Tokių laikas ir uždar
bis baigėsi. (Amerikoje? Taip. 
Nuodus šlakstančių čia buvo 
ir yra. Jie dar ne visi panoro 
raudonumą nusivalyti.) 

Šimtmetis Lietuvai ir lietu
viams buvo keistas. Tačiau jis 
mus įteisino Europos ir pasau
lio žemėlapių raizgynėse. 
Šimtmečio pabaiga, tarp kit
ko, atmetė (gerai ar blogai?) 
kosmopolitizmą. Jis buvo ypač 
agresyvus su filosofiniu rūbu 
Lietuvoje. Tai Marksizmo pa
liktas ir skirtingai aprengtas, 
narkotikas neramiems bevie-
čiams. Kosmopolitizmas nepri
gijo pasaulyje, neįsišaknys ir 
pas mus. Nesijungia albanai ir 
serbai, nesigiminiuoja rusai ir 
Kaukazo tautos, purkštauja 
gentiniai pusbroliai žydai ir 
arabai. Amerikoje ekonomiš
kai galima sugiminiuoti čigo
ną ir izraelitą, bet svainiais jie 
nelieka. Patrioto niekinimas 
idioto epitetu yra laikinas da
lykas ir į slavų giminystę lie
tuvių neveda. Rusas tebūna 
rusu (nors visais laikais politi
niai grėsmingas Lietuvai), len
kas „prosą pane", — lenku, o 
vokietis — „Gruess Gott!" — 
kiaušinių ir lašinių troškusiu 
kaimynu. Mes tarp jų esame 
baltai, lietuviai, sanskritie-
čiai. Esame tokie savo kalba ir 
būdu. 

Dvidešimtasis šimtmetis 
mums atnešė penkias nepa
mirštamas dienas. Jų nepasi
rinkome. Jos atėjo likimo vedi
nos. Džiugios dienos, skaus
mingos dienos. Ir visos įterp
tos pirmoje kalendorinių metų 
pusėje. 

Štai 1991 Sausio tryliktoji. 
Rusų tanko vikšrai rieda per 
jaunos mergaitės kojas. Žūsta 
daugiau kaip dešimt jaunuo
lių. Tauta verkia ir graudžiai 
dainuoja, nepasiduoda jėgai. 
Rusas ir jo pataikūnai pralai
mi. Į laisvės podirvį sunkiasi 
patriotų kraujas ir bailių bei 
parsidavėlių gėda. Skausmo 
diena. 

Štai 1918 m. Vasario še
šioliktoji. Po ilgos tamsos, lyg 
pro degėsius, auga naujas 
valstybės daigelis. Pirmąkart 
šiame šimtmety Lietuva pasis
kelbia esanti nepriklausoma 
valstybė. Nėra viduramžiais 
tarp slavų išsikerojusios Di
džiosios Lietuvos kunigaikš
tijos. Bet yra dvidešimtojo am
žiaus pradžios vilties atžala. 
Šios atžalos, trumpai keroju
sios dėka, išlikome gyvi, ne-
pražuvę rusų liūne. 

Štai 1990 m. Kovo vienuo
liktoji. Trečiąkart šiame šimt
mety paskelbiama Lietuvos 
nepriklausomybė. Ir vėl po pu
sės šimtmečio baisios fizinės ir 
lygiai baisios dvasinės slėgties 

PRAMONININKAI NORI MAŽŲJŲ 
HIDROELEKTRINIŲ 

Lietuvos Krikščionių demokratų vadovą; 'ii kaires;: Užsienio reikalų ministrą." ir KI) tarybos pirm. Algirdas 
Saudargas, KD valdybos pirm dr Kalimiems Kuzminskas ir Mokslo ir švietimo viceministre dr. Gražina Palio-
kienė. Nuotr. Antano Tumėno 

sines. Ūkio ministerijos keti
nimus likviduoti „Ekoelektrą" 
P. Punys vadina afera. Pasak 
jo, bendrovę siekiama likvi
duoti dėl nesąžiningos konku
rencijos. P. Punio teigimu, 
„Achema" itin domisi projek
tu įrengti hidroelektrinių kas
kadą Neries ir Nemuno upė
se. Jei kaskada atsirastų, ga
mykla galėtų savo produkciją 
į Baltijos uostus išplukdyti 
upėmis. Tačiau tai — labai 
brangus projektas, jam prieši
nasi gamtosaugininkai. 

Pasak P. Punio, tai yra jau 
ne pirmas atvejis, kai ketina-
ma„suvalgyti" mažąsias Lie
tuvos hidroelektrines. LDDP 
valdymo metais vienas Aus
trijos pilietis su „Lietuvos 
energija" jau buvo beveik su
sitaręs kartu valdyti elektri
nes taip, kad visas pelnas 
būtų byrėjęs austrui į kišenę. 

R. Jakutytė 

Ūkio ministerija ketina 
sugrąžinti į bendrovės „ Lie
tuvos energija" balansą 7 hi
droelektrines, kurias valdo 
„Lietuvos energijos" ir Mažei
kių „Pajaro" bendroji įmonė 
„Ekoelektrą". Ūkio ministeri
joje jau nuspręsta inicijuoti 

atsitiesiame, beveik keturio
mis rėpliojame laisvėn, sten
giamės nusivalyti bolševikinį 
purvą 

Štai 1941 m. Birželio ketu
rioliktoji. Tai staigaus, neti
kėto siaubo diena, tikrasis so-
vietijos veido pasirodymas. 
Tai pradžia trėmimų Sibiran 
ir mirtin, tai žengiame į tau
tos kančias, į bolševizmo pra
garą. Amžino įšalo žemėn ne-
įkasami lietuvių lavonai, miš
kų pūgos ir medžių kirtimas, 
kasyklų požemiai ir žuvys 
Ledjūryje — mūsų likimas, 
kai tarp sodybų, tuštumoje pa
liktų gėrybių, plėšosi Markso 
vaikai ir jų globojami pasi
metėliai. 

Štai 1941 m. Birželio dvide
šimt trečioji. Vokiečiams už
puolus sovietiją ir lietuviams 
sukilus prieš sovietų okupa
ciją, antrąkart dvidešimtame 
šimtmety Lietuva garsinasi 
savo laisve ir nepriklausomy
be. Pora tūkstančių žuvusių. 
Trys milijonai šių aukų dėka 
džiaugiasi Sibiro grėsmės žlu
gimu. Bet štai vokiškieji na
ciai atsikrausto. Po kelių sa
vaičių vėl tampame išnaudo
jami. 

Penkios likimo atneštos die
nos. Lietuvos dvidešimtojo 
amžiaus neramaus, kančia ir 
viltimi išraižyto gyvenimo ne
ištrinamos žymės. Triskart iš 
pasaulinės maišaties iškilti 
pajėgianti tauta? Tai ryžto, 
sugebėjimo išlaikyti istorinę 
atmintį ir istorinės palaimos 
vaisiai. 

šios bendrovės likvidavimą, 
— rašo „Lietuvos rytas". 

„Ekoelektrą" pertvarko po
kario metais statytas hidroe
lektrines, plečia jose elektros 
gamybą. Žygiai prieš „Eko
elektrą" prasidėjo po to, kai 
praėjusį pavasarį į „Lietuvos 
energijos" generalinio direk
toriaus pavaduotojo pareigas 
buvo paskirtas Jonavos ben
drovės , Achema" vyriausiasis 
energetikas Virmantas Jur
gaitis. Prieš, kelias savaites jis 
tapo „Lietuvos energijos" va
dovu. 

Pramonininkų konfederaci
jos prezidento Bronislovo Lu
bio kontrofijojamos bendro
vės , Achema" ir „Viachema" 
yra įsteigusios hidroenergeti-
kos bendrovę „Achemos hi-
drostotys", kuri taip pat turi 
interesų valdyti hidroelek
trines. 

Mažoji hidroenergetika Lie
tuvoje yra valstybės remiama 
verslo sritis. Valstybė įsipa
reigoja pirkti joje gaminamą 
elektrą. a 

„Lietuvos.-i energijos" gene
ralinio direktoriaus pavaduo
tojo, „Ekoelektros" valdybos 
nario Vlado Paškevičiaus nuo
mone, bendradarbiavimas su 
„Pajaru" naudingas, nes elek
trinės lieka valstybės ran
kose, „Lietuvos energijai" ne
reikia kišti pinigų joms 
išlaikyti ir atstatyti, o investi
cijomis rūpinasi „Pajaras". 
Pasak Lietuvos hidroenerge-
tikų draugijos valdybos pirmi
ninko, dr. Petro Punio, inves
tuotojai domisi mažosiomis 
hidroelektrinėmis, nes elek
tros gamyba jose visiškai ne
priklauso nuo importuojamo 
kuro, yra garantuotas energi
jos pirkėjas, kita vertus, prie 
tokių elektrinių paprastai ga
lima įrengti gražius ir žuvin
gus tvenkinius, statyti poil-

Danutė Bindokienė 

Rodos, nereikėtų nei 
priminti 

* „Baltijos bangų" radijas 
gegužę žada pradėti pir
mąsias transliacijas baltaru
sių kalba, pranešė kuriamos 
nepriklausomos radijo stoties 
įkūrėjas Rimantas Pleikys. 
Pasak jo, Didžiosios Britanijos 
Westminster Foundation for 
Democracy kuriamai radijo 
stočiai skirtų 30,000 svarų 
sterlingų (beveik 200,000 Lt) 
pakaks metus perduoti pusės 
valandos informacinę progra
mą baltarusių kalba. Pasak jo, 
iš pradžių radijo stoties prog
rama bus skirta Baltarusijos 
gyventojams, tačiau laidas 
girdės ir Lietuvoje gyvenantys 
baltarusiai. Baltarusijos am
basadorius Vilniuje protestuo
ja prieš tokius planus, vadin
damas juos kišimusi į jo vals
tybes vidaus reikalus. Naujojo 
radijo branduolį sudarys 4-5 
nuolatos dirbantys Vilniuje 
baltarusiai, jiems talkins ne
etatiniai korespondentai Bal
tarusijos miestuose. <EIU> 

Kažkada, kai šiame krašte 
apsigyveno daug „pokarinių" 
lietuvių, lietuviška spauda vi
siems buvo labai svarbi. Tuo
met ji buvo ir labai gausi — 
ėjo dienraščiai, savaitraščiai, 
žurnalai... Kone, kaip Lietuvo
je po nepriklausomybės atkū
rimo, kai kiekviena partija, or
ganizacija, miestas ir net kai
mas būtinai pradėjo leisti savo 
laikraštį. 

Amerikietiška patarlė sako: 
„Kas iškyla aukštyn, ilgainiui 
turi nusileisti", tai, galima sa
kyti, atsitiko ir tai karštai 
meilei rašytam lietuviškam 
žodžiui. Tiesa, dar ne visiškai 
nuelgetėjome, dar turime kelis 
savaitraščius, mėnraštį, vie
nas kitas žurnalas kovoja už 
savo egzistenciją, galbūt svar
biausia — leidžiamas ir dien
raštis — „Draugas". 

Norime tikėti, kad ateitis 
jam bus draugiška ir dien
raštis tvirtai žengs į naują 
tūkstantmetį. Juk „Draugas" 
— ne naujagimis, o jau rimto 
amžiaus sulaukęs periodinis 
leidinys, šių metų liepos 
mėnesį pasiruošęs paminėti 
90 metų sukaktį. 

Jeigu su džiaugsmu šven
čiame svarbių savo visuome
nės narių ar artimų žmonių 
brandžias gimimo sukaktis, 
juo labiau lietuviškos spaudos, 
ypač leidžiamos toli nuo Lietu
vos. Žinant kliūtis, kurias jos 
gyvybei nuolat ant kelio stato 
tiek gyvenamojo krašto sveti
ma aplinka, tiek savų tau
tiečių abejingumas, 90 metų 
sukaktis — tai jau nemažas 
laimėjimas. Tiesa, „Draugas" 
daugeliu atvejų yra laiminges
nis už kai kuriuos kitus lietu
viškus laikraščius,, nes turi 
gerų bendradarbių, nemažą 
būrį skaitytojų, sumanią ad
ministraciją ir gan tvirtą fi
nansinį užnugarį, Draugo fon
do rėmėjų dosnumo dėka. Tai 
ypač jo direktorių tarybos pir
mininko bei iždininko Bro
niaus Juodelio nenuilstamo 
darbo ir pasiaukojimo vaisius. 

Ar to jau užtenka? Ne. Laik
raščiui reikia ne vien finan
sinės paramos (žinoma, tai la
bai svarbu), reikia gyvybės, 
kurią tegali suteikti skaityto
jai: ne tik pasyvus (aš gaunu, 
aš paskaitau, aš numetu), bet 
ir aktyvus jų dalyvavimas 
laikraščio kasdienybėje (aš 
rašau laiškus, aš pareiškiu 
savo nuomonę, pasisakau, kas 
patinka, kas nepatinka, ką 
norėčiau rasti savo dienraš
tyje). Tik tokiu būdu „Drau
gas", ar bet kuris kitas lietu
viškas laikraštis, galės to
bulėti ir atspindėti savo skai
tytojų poreikius. 

Kaip būtų puiku, jeigu JAV 

LB Krašto valdyba vėl su
sigrąžintų tradiciją skelbti lie
tuviškos spaudos mėnesį, ku
rio metu visuomenę aktyviai 
skatintų prenumeruoti, skai
tyti, remti spaudą lietuvių 
kalba. Ne tik laikraščius, bet 
ir knygas, kurios pastaruoju 
metu liko tikros našlaitės. 

S.m. kovo pradžioje nauja
sis Illinois valstijos guberna
torius George H. Ryan pas
kelbė „Skaitykite savo vai
kams" dieną. Žinoma, tokia 
proklamacija daugiau pasitar
nauja jį paskelbusiam, kaip 
knygoms, bet vis tik tai at
kreipia tėvų bei globėjų dė
mesį į būtinybę pratinti savo 
vaikus skaityti. Kad vaikai ir 
jaunuoliai kratosi knygų, nie
kam nėra paslaptis. Juos vilio
ja daugybė pramogų ir Jud
resnių" informacijos šaltinių 
televizijos ekranuose kompiu
teriuose. Dvidešimtojo am
žiaus pabaigos žmogus, supa
mas nuolatinio triukšmo, pri
pratęs nemėgti susikaupimo, 
vengti tylos, bijoti vienatvės. 
Knyga jam atrodo „pasyvi 
pramoga", nes reikia pastan
gų, kad ji į skaitytoją prabiltų, 
jį įtrauktų į savo pasaulį. Te
levizija ar kompiuteris tai pa
daro labai greitai ir lengvai. 

Tačiau, kaip žinomasis lie
tuviškų pasakėčių kūrėjas 
Stanevičius rašė apie vėžį, ku
rį tėvas barė, kad tas vis 
„atžagariai eina": „Sūnelis 
eitų ir darytų, jei darant tėtį 
pamatytų..." Vaikas knygą ar 
laikraštį skaitytų, jeigu ma
tytų tėvus skaitant. Juo la
biau, jeigu tėtė ar mama kas
dien bent po skyrelį kitą iš 
knygos ar lietuviško laikraščio 
vaikeliui paskaitytų, papasa
kotų, kiek daug galima patirti, 
sužinoti, išmokti, kaip svarbu 
yra skaityti ne tik angliškai, 
bet ypač lietuviškai. Skaityti 
angliškai vaikas tikrai išmoks 
kasdieninėje mokykloje, nors 
tai bus daugiau mechaninis 
veiksmas. Meilę rašytam žo
džiui vaikas gali išmokti tik 
savo šeimoje — girdint tėvus 
garsiai skaitant, girdint gerai 
atsliepiant apie knygas, laik
raščius, skatinant skaityti. 

Dabar yra tiek daug gražių, 
įvairaus amžiaus vaikams pri
taikytų, knygelių (jų turi ir 
„Draugo" knygynas), yra pui
kus vaikams laikraštėlis „Eg
lutė", yra pačių vaikų prira
šomas skyrelis „Tėvynės 
žvaigždutė" kiekvieną trečia
dienį „Drauge". Ar šia lietu
viška spausdinta medžiaga 
pasinaudojame? Jeigu ne tė
vai, tai bent seneliai turėtų ja 
aprūpinti savo jaunuosius, o 
dar geriau — jiems paskaityti. 

ČIUOŽIANT VANDENINIO 
MILŽINO SLĖNIAIS 

JŪRATĖ BUDRIENĖ 
Nr.3 Tęsinys 

Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės 
ryšy*. 

Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė. 
4. 

Šeima yra tautos gyvybė. 
Lietuvis kuria lietuvišką šeimą. 

5. 
Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripaži

nimą ir bendravimą. 
Apreikšdama tautos genijų, tautinė kultūra įneša 

savaimingą indėlį į visuotinius žmonių giminės lai
mėjimus. 

Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti sąlygas tau
tinei kultūrai. 

6. 
Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės 

organizacija. 
Valstybinė nepriklausomybė yra tautines kultūros 

ugdymo ir išlikimo sąlyga. 

Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis ko
voja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. 

7. 
Mokykla yra tautinės dvasios židinys. 
Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lietu

vių mokyklos rėmėju. 
8. 

Draugija yra tautinės kultūros veiksminga talki
ninkė. 

Lietuvis kuria ir palaiko religines, kultūrines, jau
nimo, savišalpos, profesines ir kitas lietuvių draugijas. 

9. 
Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos knygos 

yra testamentinis įpareigojimas visoms Lietuvių Tau
tos kartoms. 

Lietuvis organizuoja ir remia spausdintą lietu
višką žodį. 

10. 
Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja. 
Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tautinius 

papročius. 
Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad 

paliktų pagarbų pasididžiavimą savo palikuonims. 
11. ± 

Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautinė do
rybė. 

Lietuvis ugdo tautinį solidarumą. 

Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vaikai, 
tarp savęs broliai. 

Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės ženklan 
kiekvienas lietuvis moka tautinio solidarumo įnašą. 

12. 
Lietuvio tautinės spalvos: geltona — žalia — rau

dona, 
Lietuvio tautinė šventė — Vasario 16-oji diena. 
Lietuvio šūkis: „Lietuviais esame mes gimę, lietu

viais turime ir būti!". 
13. 

Lietuvis yra lojalus savo gyvenamam kraštui. 
Lietuvio santykius su nelietuviu nustato artimo 

meilė ir pagarba kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, gy
vybei, sveikatai ir turtui. 

Nesvarbu, kaip beskaitytumėm Lietuvių Chartos 
žodžius ar bandytumėm juose kitą ką įskaityti, jų 
prasme yra taikli ir tiksli. Tiko šie žodžiai prieš pen
kiasdešimt metų. Teigiu ir esu giliai giliai įsitikinusi, 
kad jie tinka ir Šiandieniniam mūsų gyvenimui. Ga
lime juos analizuoti, galime ieškoti slypinčios įvairio
pos prasmės, bet Lietuvių Chartos rašytojai, kūrėjai 
tiksliai numatė savo žodžių ateities prasmingumą, 
vertę ir taiklumą. Charta yra amžina, toliau, drįstu 
teigti ir griežtai paneigti minėto apylinkės pirmininko 
žodžius, kad Lietuvių Charta ir jos žodžiai yra lietuvių 
tautos nariui, gyvenančiam ne savo tautai skirtame 
žemės plote, lygiai tas pats, kaip krikščioniui dešimt 

Dievo įsakymų. Paneigdami Lietuvių Charta, panei
giame tai, kas mes esame; o to daryti niekas neturi 
teisės. 

Lietuvių Bendruomenė — organizacija? 
Draugija? 

Šiandien, kalbėdami apie Lietuvių Bendruomenę. 
ją vadiname organizacija. Plačiąja prasme žodis 
„organizacija" (senaisiais laikais dažniau vadinama 
„draugija") iššaukia bendro tikslo jungtį, kurio sieki
mui stoja nariai viens šalia kito ir bendromis jėgomis 
to tikslo siekia. Organizacijų nariai paprastai susimo
ka nario mokestį; galbūt duoda tam tikrą priesaiką, 
turi kokį išorinį simbolį — uniformą, vėliavą, ženkiei; 
— išreiškiantį organizacijai priklausomumą, išski
riantį nanus nuo masės. Organizacijų nanai yra arba 
kviečiami, arba patys, savom pastangom ir pasirinki
mu, į organizaciją įstoja. 

Atsižvelgiant į visa tai, drįstu teigti, kad Lietuvių 
Bendruomenė niekad nebuvo ir nėra organizacija, tad 
ją vadinti „organizacija" yra netikslu. Kodel° 

Lietuvių Chartoje rašoma: „Tauta yra prigimtoji 
žmonių bendruomenė. Niekas negali būti prievartau
jamas savo ryšį su tautine bendruomene nutraukti 
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieninga Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę". 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, 1999 m. kovo 10 d., trečiadienis 

TARP MŪSŲ KALBANT 
NEPAMIRŠTAMAS ANTANAS 

VANAGAITIS 
Vieną kartą, besikalbėda

mas su neseniai iš Lietuvos 
atvykusiais tautiečiais, buvau 
maloniai nustebintas jų dėme
siu ankstyvesniam Amerikos 
lietuvių gyvenimui. Besikal
bant nebuvo praleisti ir Anta
no Vanagaičio atlikti darbai. 
Tačiau jiems Vanagaitis buvo 
nedaug žinomas žmogus. Kaip 
tik šių metų kovo 10 d. sukan
ka 50 metų nuo jo mirties. 

B. K. Balutis, Lietuvos res
publikos diplomatas, atstova
vęs Lietuvai VVashingtone ir 
Londone, taip apibūdino A. 
Vanagaitį: „Yra žmonių, kurie 
yra gerbiami ir yra žmonių, 
kurie yra mėgstami. Daug re
čiau pasitaiko žmonių, kurie 
yra ir gerbiami, ir mėgstami. 
Vanagaitis priklausė prie pas
tarosios retų žmonių grupės. 
Jis buvo ne tik gerbiama> už 
savo gerus darbus, bet drauge 
ir mėgstamas dėl retų savo 
būdo ypatybių'. 

Aiman. neįmanoma šios 
skilties ribose išsamiai apra
šyti Vanagaičio darbų, jo su
gebėjimų ir jo būdo savybių. 
1924 m. Antanas Vanagaitis 
drauge su Juozu Olšausku ir 
Viktoru Dineika atvyko į JAV. 
Visi trys buvo patyrę scenos 
darbuotojai. Jų atvykimo tiks
las, pasak Vanagaičio, buvo 
artimiau susipažinti su Ame
rikos lietuviais, juos palinks
minti, j iems priminti ir paska
tinti nepamiršti tėvynės Lie-
'MVOS. Pasivadinę „Dzimdzi-
Drinidzi" vardu, jie linksmino 
ir guodė Amerikos lietuvius. 
Bematant grupė susilaukė di
delio pasisekimo. Dimdzinin-
kų eilėse dar reiškėsi Dikiniai 
(vyras.ic.žmonaj. Taipgi jiems 
talkino St. Pilka, M. Juozavi-
tas, Akiras Biržys ir kt. Kai 
kurie sugrįžo į Lietuvą. A. Va
nagaičiui ir J. Olšauskui buvo 
lemta nebegrįžti. J. Olšauskas 
ėmė vargonininkauti, o A. Va
nagaitis pasinėrė kultūrinėje 
veikloje. Sakoma, kad A. Va
nagaitis buvo pažįstamas vi
siems Amerikos lietuviams. 
Reikėtų manyti, jeigu jis ir ne
buvo asmeniškai pažįstamas. 
tai bent buvo visiems žino
mas žmogus. 

A. Vanagaitis, apsigyvenęs 
Čikagoje, porą metų sėkmin
gai vadovavo „Birutės" chorui, 
tęsdamas Miko Petrausko ir 
Stasio Šimkaus garbingas tra
dicijas. Taipgi aktoriavo. reži
savo, kūrė muziką ir 1.1. Dau
giausia pasireiškė įkūręs 
...Margučio" „imperiją". 

Tačiau jį pavadinti aktoriu
mi, dirigentu ar kompozitoriu
mi nebūtų gana. Juk jis 
įsteigė „Margutį" (žurnalą ir 
radijo laidą). Jis išvedė Čika
gos lietuvius į vidurmiesčio 
sales. Jis rengdavo Lietuvos 
Nepriklausomybes sukakties 
minėjimus didžiųjų miesto 
viešbučių salėse. Jis buvo Da
riaus ir Girėno transatlantinio 
skrydžio rėmėjų pirmosiose 
eilėse. Jis daug prisidėjo ir 
prie žuvusiems lakūnams pa
minklo pastatymo. Jo pastan
gomis pirmą kartą Amerikoje 
nuskambėjo lietuvių kompozi
torių simfonine muzika. Tei
giama, kad jo Įdainuotų plokš
telių buvo parduota apie 
90,000. Negalima pamiršti 
trumpomis radijo bangomis į 
Lietuvą perduotos „Margučio" 
laidos. Taipgi nepamirštamas 
jo užsimojimas Čikagoje pa
statyti lietuvių kultūros na
mus, įsteigti lietuvių operą. 
Karo metu jo vadovaujamas 
„Margutis" išplatino daugiau 
kaip vieno milijono vertės 
valstybes paskolos lakštų. Už 
ši patarnavimą JAV valdžia 
leido pakrikštyti vieną bom
bonešį ..Lituanicos" vardu. Ne
galima pamiršti ir daug kitų 
jo įgyvendintų, ir nespėtų įgy
vendinti, sumanymų. Negali
ma pamiršti jo iškalbos, hu
moro, kūrybos, sumanumo, vi
suomeniškumo ir vaišingumo. 

A. Vanagaitis jungė į bendrą 
darbą ir pokario metais atvy
kusius išvietintus tautiečius. 
Regis, jog jis būtų mielai 
bendravęs ir su vadinamosios 
trečiosios ateivių bangos lietu
viais. Deja, A. Vanagaičio ne
bėra. Galima sakyti, jog be
veik nebeliko jo bendradarbių 
ir jo redaguoto Margučio" 
skaitytojų, jo vadovautos radi
jo laidos klausytojų. 

Antano Vanagaičio kūryba, 
ačiū Dievui, sugrįžo į Lietuvą. 
Dana Palionytė, Vilniuje lei
džiamo „Naujojo židinio aidų" 
1993 m. sausio 1 d. laidoje, be 
kita ko, rašo: „1924 m. pir
mąją giesmę Putino žodžiais 
'Malda' parašė Antanas Vana
gaitis... Dar visai neseniai ne
buvo kur išgirsti Antano Va
nagaičio keturbalsės 'Maldos', 
menančios žuvusius už Lietu
vos nepriklausomybę: 

Nuliūdo kapais apsiklojusi 
Tėvynė, 

Ir motinos išverkė 
šviesiąsias akis. 

Bet sūnūs, kuriuos karo 
šmėkla nuskynė, 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairūs 

GRAŽUS wMARČIULIONIUKŲw 

DEBIUTAS ČIKAGOJE 

Dr. Petro ir Aldonos Rasučių namuose „Gajos* korporacijos valdylx>s posėdyje su vilnietėmis gydytojomis. Iš 
kairės: „Gajos" iid. dr. P. Rasutis, Vilniaus „Gajos" Korp! valdybos vicepirm. dr. Virginija Dambrauskaitė, 
„Gajos* valdybos pirm. dr. Antanas Razma, Vilniaus „Gajos* valdybos pirm. dr. Ligita Ryliškytė, „Gajos" Korp! 
istorijos redaktorius dr. Vacys Šaulys. 

dytojų „Gajos" korporacija 
Vilniaus ir Kauno medicinos 
universitetuose. Mūsų išeivi
jos „Gajos" atstovai kasmet 
nuvyksta į Lietuvą, turi ben
drus posėdžius su gajiečiais 
Vilniuje ir Kaune, taip pat ir 
Lietuvos gajiečiai atvyksta į 
Ameriką ir posėdžiaujame, 
kartu svarstydami b>-r<drus 
korporacijos reikalus. 

Išeivijos „Gajos" korporacija 
susirūpinusi savo ateitimi, 
nes vyresnieji eina senyn ir 
amžinybėn, o jaunesnieji 
(nors nemažai yra) nenori 
perimt korporacijos vadovavi
mo. 

Tikimės, kad kovo 21 d. 
Ateitininkų namuose susilauk
sime daugiau jaunesniųjų 
korporantų ir kartu svarsty
sime mūsų korporacijos ateitį. 

Dr. Antanas Razma 

Antanas Vanagaitis. 

Šeštadienio vakare į Čikagą 
iš Vilniaus atvykusi Šarūno 
Marčiulionio krepšinio mokyk
los komanda jau kitą dieną — 
sekmadienį turėjo pirmąjį pa
sirodymą Pasaulio lietuvių 
centro naujai įrengtoje krepši
nio aikštelėje. Čia svečiai iš 
Lietuvos be didesnio vargo 
įveikė savo bendraamžių — 
keturiolikamečių komandą — 
ASK „Lituanicos" jaunuosius 
63-51. 

Sekmadienio rytą „marciu-
lioniukai", kaip garbės svečiai, 
žygiavę Kaziuko mugėje Jau
nimo centre, sekmadienio va
karą atrodė kiek pavargę po 
tolimos kelionės ir pirmosios 
savo viešnagės dienos Ameri
koje įtemptos programos. Ta
čiau jiems tai nelabai trukdė 
parodyti savo sugebėjimus. 

Pirmąjį kėlinuką (jie tęsėsi 7 
minutes) tolimieji svečiai bai
gė net 20-4 savo naudai, taip 
pat ir antrame rodė didelį pra
našumą ir, išeinant pertrau
kai, rungtynių rezultatų lenta 
rodė 37-18. Jų gana tikslūs 
metimai, nebloga gynyba ir 
komandinis susižaidimas buvo 
kietas riešutas, kurio „Litua
nicos" jaunieji negalėjo per
kąsti. 

Tačiau po pertraukos, kuo
met, vilniečiai nutarė išleisti 
aikštelėn antrąjį penketuką, 
vaizdas pasikeitė ir čikagiečiai 
pradėjo rezultatą švelninti IF. 
vienu metu buvo priartėję aš
tuonių taškų skirtumu — 33-
41. 

Trečiasis kėlinukas baigtas 
47-38 vilniečių naudai, ir tuo
met pasekmė vėl pradėjo kilti 
vilniečių pusėn, kol baigminis 
teisėjo švilpukas jiems atnešė 
63-51 pergalę. 

Svečių komandoje geriau
siais šauliais buvo Karolis 
Rimkevičius (19 taškų), Ignas 
Bakėjus (11) ir Augustinas Ži
linskas (8). „Lituanicos" pen
ketuke rezultatyvumu išsisky-

Deja, iš šaltųjų kapų 
neatgis... 

Nežinojome jos ir buvome 
nemažai praradę. Vanagaitis, 
tas nepailstantis kultūros vei
kėjas, priešaky populiarių dai
nų 'Stasys', 'Dul-dul-dūdelė', 
'Mes be Vilniaus nenurimsim' 
autorius, Putino eilėms sura
do gilaus liūdesio, rimties ir 
susikaupimo prisodrintą, op
timaliai poetinio teksto se
mantiką atitinkančią muziki
nę tonaciją..." 

A. Vanagaitis labai ilgėjosi 
Lietuvos. Jis gimė 1890 m. 
gegužės 19 d. Valių kaime, 
Rublelių valsčiuje, Šakių ap
skrityje. Mirė 1949 m. kovo 10 
d. Guifport, Mississippi. Palai
dotas Čikagoje, lietuvių Šv. 
Kazimiero kapinėse. Lietuvių 
visuomenės lėšomis pastaty
tame paminkle yra įrašas: „Už 
dainą, raštą ir žodį dėkinga 
lietuvių tauta". 

Petras Petrutis 

rė Jonas Genčius su 13 ir Ju
lius Griauzdė su 12 taškų. 

Pradedant šias „tarptauti
nes ir istorines rungtynes" 
(taip jas pavadino atidarymui 
vadovavęs ASK „Lituanicos" 
klubo pirmininkas Rimas Dir
voms), buvo pristatyti abiejų 
klubų žaidėjai, kiek daugiau 
dėmesio skiriant svečiams iš 
Vilniaus, kurie jr savo skai
čiumi pralenkė, čikagiečius. 
Buvo supažindinta ir su Ša
rūno Marčiulionio krepšinio 
mokyklos direktore Zita Mar
čiulionyte, treneriu Gediminu 
Ulių, kelionės rėmėja Ana Si-
riene. ... 

Į aikštės vidurį po vieną bu
vo iššaukti ir JLtyuanicos" jau
nieji, paminėtas jų treneris Ri
mas Domanskis,bei kiti dar
buotojai. Prieš rungtynes abie
jų komandų žaidėjai pasikeitė 
suvenyrinėmis jdovanėlėmis. 
Rungtynes stebėjo arti 150 as
menų, kurie plojo vienodai po 
abiejų komandų žaidėjų pel
nytų taškų. 

Artimiausios „aiarčiulioniu-
kų" rungtynės bus antradienį, 
kovo 9 d., 4 valandą p.p. Ja
mes Jordan (garsiojo krepši
ninko tėvo vardu pavadinto) 
klubo patalpose, 2102 W. 
Monroe St., Čikagoje. Čia vil
niečių varžovu bųs stipri ame
rikiečių komanda. Kovo 11 d. 
8 vai. vak. vilniečiai žais Lisle 
Junior High School salėje, 
5207 Center Ave, Lisle, IL 
prieš „Team Lisle" krepšinio 
klubo jaunuosius krepšinin
kus. 

E. Šu la i t i s 

AR „GAJA" DAR GYVA? 

Š.m. kovo 1 d. pas dr. Petrą 
ir Aldoną Rasučius posėdžia
vo ateitininkų gydytojų „Ga
jos" korporacijos valdyba, 
svarstydama aktualiuosius or
ganizacijos įsipareigojimus. 
Pirmininkas dr. Antanas Raz
ma pristatė naują sekretorę 
dr. Eugeniją Kriaučiūnienę 
(Ignatavičiūtę) valdybos na
riams (dr. Petras Rasutis, dr. 
Vacys Šaulys ir konsultantas 
dr. Kazimieras Rimkus). 

„Gajos" metinis narių susi
rinkimas įvyks Ateitininkų 
namuose (Lemont, IL) kovo 21 
d. (sekmadienį). 10:30 vai. 
ryte. Jame kosmetikos chirur
gas dr. Saulius Jankauskas iš 
Floridos supažindins su kos
metikos chirurgijos pažanga 
ir taip pat klausimų-atsaky
mų forma pasisakys apie „Ga
jos" organizacijos ateitį. 

Pageidaujant Lietuvos — 
Vilniaus ir Kauno — „Gajos" 
korporacijos vadovybėms, bu
vo peržiūrėti jų naujai sure
daguoti įstatai ir mūsų pasta
bos bei patarimai bus pasiųsti 
jiems vėliau. 

Jau keli metai Ateitininkų 
federacijos ribose veikia, išei-
vįjos gajiecių remiama, ateiti
ninkų medikų studentų ir gy-

LIETUVIŠKI 
ANIMACINIAI 

FILMAI ČIKAGOJE 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje Čikagoje bus rodo
mi naujausi Lietuvos kino stu
dijoje sukurti animaciniai fil
mai vaikams ir suaugusiems. 
Tikriausiai nedaug kas yra 
matęs visus lietuviškus „mul-
tikus", o kai kas gal net ne
žino, kad lietuviška animacija 
apskritai egzistuoja. Tie, kurie 
gyvenome Lietuvoje soviet
mečiu, puikiai prisimename 
laideles „Labanakt, vaikučiai" 
ir juose rodomus rusų gamy
bos, į lietuvių kalbą išverstus, 
filmukus. Kai kurie buvo tik
rai puikūs, gražiai skambėjo 
lietuviškai ir daugeliui gal net 
nekildavo klausimas — o kur 
mūsų „tikrieji" lietuviškieji 
animaciniai filmai? 

Kažin, ar daug kas žino, kad 
pirmąjį animacinį filmą šio 
šimtmečio pradžioje Kaune 
sukūrė Viačeslavas Starevi-
čius. Vėliau jis išgarsėjo, gyve
no ir dirbo Prancūzijoje, Len
kijoje ir dabar, žinomąjį savi-
nasi tiek lenkai, tiek prancū
zai, tiek lietuviai. Na, o vėliau 
lietuviškoji animacija atgimė 
tik po pusšimčio metų. Pir
muosius pokario filmukus kū
rė mėgėjai, o pirmasis anima
cinis filmas Lietuvos kino stu
dijoje l uvo sukurtas Nijolės 
Valadkevičiūtės aštuntajame 
dešimtmetyje. N. Valadke-
vičiūtė, A. Janauskas, Z. Štęi-
nys. I. Bereznickas buvo pir
mieji studijoje kuriantys ani-
matoriai. Dabar ir kūrėjų, ir 
filmų yra kur kas daugiau. Su 
jų pastarųjų trejų metų dar
bais supažindins iš Lietuvos 
atvykstanti animacinių filmų 
dailininkė ir režisierė Jūratė 
Leikaitė. 

Jūratė Leikaitė 1986 m. bai
gė Valstybinį dailės institutą, 
o 1987 m. — Lietuvos kino 
studijos dailininkų animatorių 
kursus. Nuo 1998 m. ji yra Ki
nematografijos sąjungos narė. 
Dailininkė yra sukūrusi ir re
žisavusi tris animacinius fil
mus, kurių vienas — „Meta-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AuTOMOBUO, NAMŲ, SVHKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agenias Frank Zapoto ir Oft Mgr Aida* 
S Kari* kaba ketuvdfcai. 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 W«et95tfi Street 

Te). (706)424-6654 
(773) 581-8654 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings", 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

. S.Benetis, te/. 630-241-1912., 

Reikalingos moterys 
valymo darbams. 
Tel. 630-435-9374 
Skambinti vakarais. 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Transportuoja™ ir padedame parduoti 

naudota auto. Pigiai parduodame įjsimo-
kėjimm: remontuojame po avarijų; atsta-
lome aulo geometriją, užsakome dalis ge
riausia luina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui td. 7M-M1-ASM. 

Išnuomojamas kambarys 
moteriai savaitgaliais 
35th ir Pamell apylinkėj. 

Skambinti tel. 
773-548-5642 

Parduodu naudotos geros 
automobilius. 

Padedu sutvarkyt paskolas. 
Dėl platesnės informacijos 

skambinti teL (773) 548-5642 

morfozės" — yra pelnęs tarp
tautinio festivalio „UNICA 
'98" sidabro medalį bei Sankt 
Peterburgo Baltijos šalių 
trumpo metražo filmų festiva
lio aukso medalį. Paskutinis 
dailininkės darbas „Braškes 
ant eglės" dar visai „karštas" 
— jis baigtas kurti šių metų 
vasarį. Jūratė Leikaitė yra ir 
kelių kitų, ne jos režisuotų, 
filmų dailininkė. 

Jūratė ne tik kuria filmus. 
Ji taip pat iliustruoja knygas 
vaikams. Nuo 1992 m. jau iš
leista vienuolika knygelių su 
jos iliustracijomis. Taip pat 
dailininkė randa laiko ir lais
vai kūrybai: tapybai, grafikai. 
1996 m. jos kūrybos paroda 
įvyko galerijoje „Arka", o 1997 
m. — galerijoje „Skliautai" 
Vilniuje. Be to, 12 jos tapybos 
darbų teisingumo tema puošia 
Vidaus reikalų ministerijos 
posėdžių salę, dekoratyvinė 
freska — Naujosios Vilnios 
aukštesniosios technikos mo
kyklos salę, o grindų mozaika 
— parduotuvę „Bomba Muzi
ka" Vilniuje. 

Balzeko muziejus, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL su
rengs tris, su lietuviškąja ani
macija bei Jūratės Leikaitės 
kūryba susijusius, renginius: 

Balandžio 9 d., penkta
dieni, 7 vai. vak., įvyks: dai
lininkės Jūratės Leikaitės ta
pybos, grafikos ir mišria tech
nika atliktų darbų parodos 
atidarymas; Lietuvos kino stu
dijos dailininkų animatorių 
darbų paroda; pokalbis apie 
lietuvišką animaciją; Jūratės 
Leikaitės sukurtų animacinių 
filmų peržiūra. 

Balandžio 17 d., 8e*ta-
dieni, 3 vai. po pietų, įvyks: 
lietuviškų animacinių filmų 
vaikams peržiūra; pasakoji
mas vaikams apie tai, kaip 
kuriami animaciniai filmai; 
pamoka vaikams, kurios metu 
vaikai sukurs savo filmuką. 

Balandžio 24 d., šešta
dieni, 7 vai. vakaro, įvyks: 
lietuviškų animacinių filmų 
suaugusiems ir vaikams per
žiūra; pasakoj imas-paskai ta 
apie Lietuvos animacinių fil-

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)5904205 
(708)425-7100 

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; * 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

Reikalingi vairuotojai 
turintys CDL leidimą. 

Darbas Čikagoje. Kreiptis: 
namų tel. 630-910-7581 
auto. tel. 773-251-7640 

Pinigai , siuntiniai, 
persikraustymas į Lietuvą 

perTRANSPAK. 
Tel. 1 - 7 7 3 - 8 3 8 - 1 0 5 0 
Lemont IL - sekmadieniais 

mų kūrėjus ir jų darbą; atsa
kymai į klausimus. 

Sekmadienia i s , balandžio 
11, 18, 25 dM n u o 11 t. iki. 
3:30 vai. popiet : animacinių 
filmų rodymas (vieno seanso 
trukmė —1,5 valandos). 

Visų renginių metu bus gali
ma įsigyti lietuviškų animaci
nių filmų vaizdajuosčių. Malo
niai kviečiame visus — suau
gusius ir vaikus — atvykti ir 
susipažinti su lietuviškąja 
animacija. Daugiau informaci
jos teikiama muziejaus telefo
nu: 773-582-6500. 

Karilė Vaitkute 

BŪSIMI PASAULIO 
LIETUVIU NAMAI 

Vasario 8 d. Ukmergės rajo
no savivaldybėje vyko pasita
rimas dėl A. Smetonos dvaro 
Užulėnyje tvarkymo ir panau
dojimo perspektyvų. 

Savivaldybė jau metus pro
jektuoja Pasaulio lietuvių na
mų viziją, kurią sudarytų: pa
saulio lietuvių organizuojamos 
konferencijos, nakvynės na
mai, maitinimas, kaimo turiz
mas, medžioklė ir kt. Svarbu, 
kad šis projektas leistų sukur
ti ir papildomas darbo vietas. 

Šiais metais A. Smetonai su
kaks 125 metai. Ta proga gal
vojama sutvarkyti dvarą: cen
trinius rūmus, parką, ežerą. 
KTU dėstytojo K. Žalnieriaus 
vadovaujami studentai paren
gė kursini darbą „A. Smetonos 
dvaro - sodybos sutvarkymo 
principinė schema". Manoma 
šį studentų darbą įgyvendinti 
praktiškai. 

Ukmergės rajone yra ir dau
giau vietų, susijusių su A. 
Smetona: gimtinė, mokykla 
prie gimtinės, Ukmergės m. A 
Smetonos gimnazija ir pan. 
Kuriant Pasaulio lietuvių na
mus, manoma, kad būtų tiks
linga visus šiuos objektus su
jungti į lokalinį turistinį 
maršrutą. Didžiausios diskusi
jos vyksta dėl būsimųjų Pa
saulio lietuvių namų Šeimi
ninko, t.y. lieka neišspręstas 
nuosavybes klausimas. 

„Kultūros gyvenimas", 
1999, Nr. 4 



ĮSIBĖGĖJO ŠVENTĖS RUOŠA 
Nuo praėjusių metų Kana

doje pradėjusios suktis mintys 
apie sekančią išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventę dabar 
jau vikriai vejasi tik viena 
kryptimi: vienuoliktoji lietu
vių tautinių šokių šventė 
įvyks Toronte — Mississau-
goje 2000 metų birželio 30, lie
pos 1 ir 2 dienomis. 

Pernai įvyko du rengimo 
komiteto posėdžiai, organiza
ciniai planai mažais, tyliais 
žingsneliais stūmėsi pirmyn, 
nors truputį pasipainiojo ir 
kliudė abejonės, ar tikrai bus 
įmanoma imtis tokio įvykio 
ruošos. Kad ir nemažas lietu
vių telkinys, vis tiek reikalin
ga užsitikrinti, ar užteks ne 
tik pagalbininkų, o ir rėmėjų 
— nes gi laikas bėga, veikla 
neišvengiamai silpnėja. Kaip 
geriau ją pagyvint, negu subu
riant didžiulę grupę jaunimo, 
jiems duoti progą susipažinti 
ir pasidalinti ne tik smagiu, 
bet ir prasmingu kultūriniu 
tikslu! 

Naujieji metai atnešė puikių 
žinių. Šokėjų yra! Iki vasario 
16-osios užsiregistravo jau 
apie 1,300, o gali atsirasti ir 
daugiau. Registracija dar 
vyksta iki kovo 11-osios. 

Taip pat didelį paskatinimą 
rengėjams suteikė Montrealio 
kredito kooperatyvo „Lito" 
10,000 dol. auka, be kurios 
vargiai ar būtų pasistūmėję 
konkretūs organizaciniai dar
bai. Tikimasi, kad ir kitos lie
tuviškos institucijos, sekda
mos „Lito" pavyzdžiu ir išei
vijos lietuviško darbo suprati
mu, padės įgyvendinti šią jau
nimui nepakeičiamai svarbią 
šventę. 

Avansai iš Kanados lietuvių 
bendruomenės ir JAV „Folk 
Dančė Festivals, Inc." suteikė 
galimybę sumokėti užstatus 
už areną Mississaugoje, „Her-
shey Centre", kur vyks pati 
šventė. Užsakytas netoli oro 
uosto esantis Regai Constella-
tion viešbutis, kurio puikiose 
patalpose bus galima apsisto
ti. Ten vyks jaunimo šokiai 
(penktadienio vakare), vadovų 
pagerbimas bei iškilmingas 
pokylis po šventės koncerto. 
Šeštadienį įdomiame klube 
„The Docks" ant ežero kranto, 
netoli Toronto miesto centro, 
vyks susipažinimo vakaras. 
Anapilyje (Mississaugoje) vyks 
oficialus šventės atidarymas, 
bus surengta tautodailės paro
da bei jaunų dailininkų paro
da. 

Rengėjų komitetas susitiko 
sausio pabaigoje bendram pa
sitarimui apie bilietų kainas, 
leidinio paruošimą, suvenyrus 

ir kitus einamuosius reikalus. 
Pirmininkai Vincas Piečaitis 
ir Ramūnė Jonaitienė pranešė 
apie patalpų užsakymą ir už
megztas derybas bei pakomi
tečių sprendimus įvairiais 
klausimais. Iždininkė Julija 
Adamonytė pateikė finansinę 
apyskaitą. Iki to laiko buvo 
gauta 13,056 dol. aukų. Pri
statytoje provizorinėje sąma
toje numatyta mažiausiai 
300,000 dol. išlaidų. Be abejo, 
tai tik pradžia. 

Dalis komiteto atskirai po
sėdžiavo vien leidinio ir svečių 
sąrašo klausimais. Leidinio 
redaktorė bus ' Irena Ross. 
Garbės svečių priėmimu rū
pinasi Aušra Karkienė. Tiki
masi, kad, kaip pranešė ELTA 
jau praeitą vasarą, Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
žada dalyvauti šioje tautinių 
šokių šventėje. Koks įspūdin
gas ir paskatinantis momen
tas tai bus mūsų jaunimui. 

Rengėjai džiaugiasi, gavę 
Anapilio ir „Tėviškės žiburių" 
savaitraščio valdybos sutiki
mą įsirengti viename „TŽ" pa
talpų kampelyje šventės rašti
nę ir posėdžių kambarį. Nuo 
šiol paštas šventės reikalais, 
aiškiai pažymėtas „XI LTŠŠ", 
gali būti siunčiamas Anapilio 
adresu: 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ontario L5C 
1T3. Kol neprasidėjo bilietų 
užsakymo įkarštis, žmonės in
formacijos ieškantys telefonu, 
gali susisiekti su pirmininku 
Vincu Piečaičiu arba palikti 
įrašą skambinant 905-891-
3018, fakso numeris 905-891-
2894. Elektroninio pašto adre
su jonaitis@pathcom.com susi
siekiama su pirm. Ramūne Jo
naitiene. Tautinių šokių gru
pių vadovai kviečiami kreiptis 
į meno vadovus Ritą ir Juozą 
Karasiejus, 2364 Adeną 
Court, Mississauga, Ontario 
L5A IRI. Jų telefonas yra 
905-279-9079 arba 905-896-
7239, elektroninio pašto adre
sas: karasiejus@hotmail.com. 

Meno vadovų pranešimu, iki 
vasario 16 d. atlikta pirminė 
registracija, kuri buvo pratęs
ta iki vasario pabaigos. Jau 
užsirašė ansambliai, beveik 
1,500 šokėjų. Dar priimamos 
vaikų ir jaunių grupės, kurių 
yra trūkumas. Lituanistinės 
mokyklos yra skatinamos šiai 
šventei organizuoti ir ruošti 
vaikus. 

Rengėjai džiaugiasi visuo
menės susidomėjimu šios di
džios šventės ruoša ir tikisi, 
kad jų dėmesys greit taps kon
krečia parama! 

XI LTŠŠ rengėjų 
komitetas 

DRAUGAS, 1999 m. kovo 10 d., trečiadienis 

XI Lietuvių tautinių šokių šventes rengimo komitetas. Sėdi (iš k): KLB pirmininkas A. Vaičiūnas, Toronto apy
linkes pirmininke D Garbaliauskiene. komiteto pirmininkai V. Piečaitis ir R Sakalaite-Jonaitiene, meno vado
vai R. ir J. Karasiejai. Antroje eilėje: M. Vasiliauskiene, vicepirmininkė R. Žilinskienė, J. Vingelienė, I. Ross, Ž. 
Janeliūnienė D. Chornomaz Trečioje eilėje: Meiklejohn, A. Karkienė, M. Rusinąs, V. Vaičiūnienė, A. Empake-
ris, J . Adamonytė, A. Saplys. 

VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ 
Nuolatos girdime apie šal

pos reikalingumą Lietuvos se
neliams, našlaičiams, daugia
vaikėms šeimoms, buvusiems 
partizanams, tremtiniams ir 
kt. Padedame kiek galime au
komis, siuntiniais, darbu, nors 
visa tai kartais rodosi lyg la
šas jūroje. Tačiau mintis „Ką 
padarėte vienam iš mažiau
siųjų brolių, tą padarėte man",' 
skatina dalintis su mažiau tu
rinčiais, su reikalingais pagal
bos. Juk ir būsimoji šventoji 
Teresė iš Kalkutos negalvojo 
panaikinti badą, skurdą ir li
gas pasaulyje, ji dirbo norėda
ma uždegti nors vieną žvake
lę, kad pasaulyje būtų švie
siau. Jai buvo svarbus kiek
vienas gatvėje rastas badau
jantis ar mirštantis žmogus. 
Mums taip pat turi rūpėti 
kiekvienas gatvėje atsidūręs 
alkanas, sušalęs, nelankantis 
mokyklos vaikas. Mintis, kad 
šiandienos vaikai bus rytojaus 
Lietuvos ateitis, skatina nepa
vargti. 

Manau jau ne vienas girdė' 
jome apie šalpos būrelį „Vaiko 
vartai į mokslą". Daugiau ne
gu prieš metus susikūrė mo
kytojų (aktyvių ir jau pensi
ninkių) socialinių darbuotojų 
ir kitų profesijų moterų būre
lis, kuriam rūpi apleisti Lietu
vos vaikai, dėl įvairių priežas
čių nelankantys mokyklų. Su
prasdamas, kad mokyklos ne
lankantys ir gatvėje valkatau
jantys vaikai didina nusikal
tėlių eiles, būrelis ryžosi pa
dėti šią problemą mažinti. 

45 METAI LOS ANGELES DRAMOS 
SAMBŪRIUI 

Kai po Antrojo pasaulinio 
karo į JAV atvyko tūkstančiai 
lietuvių pabėgėlių, jų tarpe 
buvo įvairių sričių menininkų, 
kultūrininkų bei teatro dar
buotojų, subrendusių nepri
klausomoje Lietuvoje ir įgiju
sių gerą patirtį. Didesniuose 
lietuvių telkiniuose būrėsi 
profesionalai ir teatro mėgė
jai, kūrėsi teatrai. Teatrai vei
kė Čikagoje, Detroite, Bostone 
ir kt. lietuvių telkiniuose. 
1954 m., toli nuo kitų lietuviš
kų centrų, prie Ramiojo van
denyno, nedidelė lietuvių gru
pė susibūrė į dramos būrelį. 
Ilgainiui augo Los Angeles lie
tuvių apylinkė, kartu augo ir 
stiprėjo Los Angeles Dramos 
sambūris, pastatydamas vis 
naujus veikalus, o publika vi
sada labai šiltai juos sutikda
vo ir įvertindavo. 

Bet laikas viską keičia. Išei
vijos kultūrinė veikla ėmė ma
žėti. Sustojo veikę išeivijos 
teatrai. Tačiau Los Angeles 
Dramos sambūris be svyravi
mų tęsia savo sėkmingą veiklą 

jau 45-tus metus. Tai vienin
telis ilgiausiai pastoviai vei
kiantis Dramos sambūris 
Amerikos istorijoje. Keitėsi re
žisieriai, keitėsi aktoriai, bet 
šcenon išvesdavo kasmet nau
jus spektaklius. Jų veikla vis 
auga, atsiranda naujos jėgos 
ir nauji talentai. Los Angeles 
Dramos sambūris aplankė be
veik visus didesnius lietuvių 
telkinius Amerikoje ir Kana
doje, pasiekė tolimą Austra
liją, o dabar ir nepriklausomą 
Lietuvą. 

Los Angeles Dramos sam
būris yra pastatęs įvairių vei
kalų: rimtų, sentimentalių, 
patriotinių, kur kartu su ak
toriais žiūrovai verkė, arba 
humoristinių, kur būdavo gero 
juoko. Kad sambūris tiek me
tų gyvuoja, daug nuopelnų 
tenka neseniai amžinybėn iš
keliavusiam Vincui Dovydai
čiui ir jo dešiniajai rankai 
Emai Dovydaitienei, kuri ir 
toliau žengia teatro priekyje, 
bodama sambūrio valdybos 
pirmininkė. 

Švenčiant 40-ties metų Dra
mos sambūrio veiklos jubilie
jų, žurnalistas Bronys Raila 
rašė: „Jis (teatras) buvo mums 
ne tik pramoga ir grožinis iš
gyvenimas, bet ir dvasinis sti
prinimas. Jis įkvėpė lietu
viškai jausti ir reikštis jau
nom kartom, o konkursais ir 
premijom paremdavo mūsų 
lietuviškos dramaturgijos 
ūgius". 

Kovo 14 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p., Jaunimo centre gė-
rėsimės ir juoksimės, kai Los 
Angeles Dramos sambūris vai
dins žinomo Lietuvos rašytojo 
Kazio Sajos komediją „Savait
galio romanas". Vaidina paty
rę aktoriai: Ramunė Vitkienė, 
Sigutė Mikutaitytė-Miller, 
Raiša Urbanienė, Saulius 
Stančikas, Amandas Ragaus
kas ir Haroldas Mockus. Čika
gos ir apylinkių tautiečius 
nuoširdžiai kviečia atsilankyti 
į spektaklį „Margutis II". Bi
lietus prašoma įsigyti iš anks
to „Seklyčioje", o spektaklio 
dieną — prie įėjimo nuo 1 vai. 
p.p. 

Marija Remienė 

Atsiliepdamas į „Drauge" iš
spausdintą straipsnį „Prezi
dentas pasigedo švietimo val
dininkų konkretumo", 1998. 
DC1, būrelis parašė laišką 
Lietuvos švietimo ministrui 
Kornelijui Plateliui, priminda
mas faktą, kad Lietuva yra 
pasirašiusi sutartį ir įsipa
reigojusi vykdytf UNICEF or
ganizacijos gaires, liečiančias 
vaikus ir pateikė konkrečius 
pasiūlymus teiMi' daugiau dė
mesio mokyklų'Helankantiems 
vaikams. Laiško kopija buvo 
asmeniškai įteikta prezidentui 
Valdui AdamkuM ir vicemini-
strei švietimo reikalams Vai
vai Vėbraitei. Mūsų žiniomis, 
prezidentas ir°' viceministre 
tam pritarė. Šiuo metu būrelis 
padeda apleistų vaikui centrui 
Vilniuje, esančiam prie Visų 
Šventųjų ir Šv. ft-yžiaus para
pijų. Tokių centelių, besirūpi
nančių vaikais i§ asocialių šei
mų ir nelankančių mokyklų 
yra ir kituose Lietuvos mies
tuose. Vaikai skatinami po pa
mokų ateiti į tokius centrus 
pavalgyti, ruoštFpamokas, pa
žaisti, pasportuoti. 

Bendradarbiaudamas su pa
tikimais asmenimis Lietuvoje, 
būrelis iki šiof išsiuntė 44 
siuntinius su akivaizdinėmis 
mokslo priemonėmis ir sporto 
reikmenimis. Kalėdų švenčių 
proga, Čikagos ir Lemonto li
tuanistinėse mokyklose buvo 
pravesti mokslo priemonių ir 
reikmenų vajai. Abiejų mo
kyklų mokiniai suaukojo gra
žių ir vertingų mokslo priemo
nių: knygelių, pieštukų, spal
vų ir kt. Tokiu būdu ir šių mo
kyklų vaikai pratinasi ne tik 
gauti, bet ir padėti mažiau tu
rintiems vaikams Lietuvoje. 
Bandoma įjungti į darbą ir 
kitų JAV miestų lietuvius mo
kytojus ir visus, kuriems rūpi 
apleisti ir nelankantys mo
kyklų vaikai. Los Angeles, 
Philadelphijoje ir Detroite be
sikuriantys būreliai poruojasi 
su Kauno, Marijampolės ir 
Rumbonių kaimo apleistų vai
kų centrais, kuriems vadovau
ja Nekalto Prasidėjimo varg
dienės seselės. 

Čikagos apylinkėse veikian
tis „Vaiko vartai į mokslą" 
šalpos būrelis renkasi kas 
mėnesį pasitarti apie atliktus 
ir būtinus atlikti darbus bei 
apie veiksmingiausius būdus 
siekiant užsibrėžtų tikslų įgy
vendinimo. 

„Kam reikalinga dar viena 
šalpos organizacija, ar negalė
tume visi į vieną puodą dėti"? 
— kartais girdime balsus. 
Būrelio veikla nesikryžiuoja 
su kitų šalpos organizacijų, 
veikla, o šalpos dirva neiš
matuojamai didelė. Kaip pelno 
nesiekiančią organizaciją JAV 

Krašto valdybos socialinių rei
kalų taryba, kaip' ir daugelį 
kitų labdaros organizcijų, pri
ėmė „Vaiko vartai į mokslą" 
po savo „sparnu", leisdama 
būreliui naudotis tuo pačiu 

„Tax-exempt" numeriu. Todėl, 
norint auką nusirašyti nuo pa
jamų mokesčių, galima naudo
tis Fed. Tax ID #36-3163350 
numeriu. 

Pagrindiniai būrelio tikslai 
moraliai ir materialiai remti 
jau" Lietuvoje veikiančius cen
trus, kurie rūpinasi asocialių 
šeimų vaikais, kurie dažnai 
atsiduria gatvėse, be tėvų 
priežiūros ir nelanko mokyk
los. Gilinamasi į Lietuvos 
Švietimo gaires ir norima savo 
įžvalgomis ir patirtimi, įgyta 
amerikiečių mokyklose spren
džiant vaikų mokyklų nelan-
komumo problemas, paveikti 
Lietuvos Švietimo ministeriją 
ir atskiras mokyklas. 

Kelios būrelio narės jau bu
vo Lietuvoje, kontaktavo ten 
dirbančius ir susipažino su jų 
veikla. Kitos jau yra įsiparei
gojusios vykti į Lietuvą ir tam 
tikslui ten padirbėti. Lietuvoje 
labai trūksta savanorių, o dar 
daugiau savanoriškos dvasios, 
kurią reikia gaivinti ir puo
selėti. 

Kaip ir visiems ką nors dir
bantiems, yra sunku kai ižde 
yra didelis nulis. Apsidėjome 5 
dol. nario mokesčiu metams. 
Su nario mokesčiu būrelio na
rės atsiunčia ir papildomų 
aukų. Prieškalėdinis „baza-
ras", vykęs Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, davė dau
giau negu 1,000 dol. pajamų. 
Atsiranda ir netikėtų auko
tojų, norinčių pasilikti nežino
mais. Mokslo (taip pat ir spor
to) priemones stengiamės su
pirkti parduotuvių ir garažų 
išpardavimuose ir laukiame 
iš visų, kas tik gali mums pa
dėti, sąsiuvinių, knygelių, 
pieštukų, spalvų, meno reik
menų, auklėjančio turinio vi
deo juostų, žaidimų (board 
games), gerų sviedinių, teniso 
rakečių ir net medžiagų bei 
mezgimui siūlų. Šiuo metu bū
relio koordinatore ir valdybos 
pirmininke yra Rita Venclo
vienė, 527 Longfelow, Deer-
field, IL 60015, tel. 847-940-
0233. Norintieji įsijungti į šio 
šalpos būrelio veiklą, arba 
vienkartinėmis aukomis padė
ti, kreipkitės į būrelio pirmi
ninkę. Čekius rašyti: „Childs 
Gate to Learning", arba „Vai
ko vartai į mokslą" vardu. 

A. Kamantienė 

NAUJI „SUVALKUOS" 
ŽURNALAI 

Čikagą kiek pavėluotai pa
siekė du paskutiniai 1998-ųjų 
metų „Suvalkijos" žurnalo nu
meriai, penktasis ir šeštasis. 
Nuo žurnalo leidimo pradžios 
iš viso jau išėjo 14 sąsiuvinių. 

A.tA. 
BRONIUS JARAS 

Savanoris Kūrėjas 
Gyveno Kenosha, WI. Mirė 1999 m. kovo 7 d. sulau

kęs 96 metų. 
Gimė Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: duktė Janina Bankston. žentas Em-

mitt; anūkai: Michael Madsen, Laura Walley, Vita ir 
Tina Paukštelytės ir Lina Postuchovv, jos vyras Kevin; 
proanūkai Aleksandras, Joshua, Daniel. John ir Ann. 

Velionis buvo vyras a.a. Jadvygos Ancevičiūtes ir 
tėvas a.a. Aurelijos Paukštelienės. 

Velionis Bronius ir jo žmona mėgo teatrą bei vai
dybą ir aktyviai dalyvavo Šiaulių miesto teatralų sam
būriuose. Atvykę į JAV, greitai įsijungė į scenos darbą 
ir visuomeninį gyvenimą. A.a. Bronius taip pat dalyva
vo Lietuvių šaulių organizacijos veikloje. 

Velionis pašarvotas kovo 12 d. 10 vai. ryto Šv. Petro 
bažnyčioje, 2224—30th Ave., Kenosha. WI, kurioje 11 
vai. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių, a.a. Bronius bus palaidotas Šv. Jurgio 
kapinėse, Kenosha, WI. 

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

Nuliūdę: duktė, anūkai, proanūkai ir kiti gi
minės. 

Šeimos tel. 414-652-7766. 

DEVYNERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Mūsų Mylimą Mamytę 

AfA. 
ANTOINETTĘ MONDEIKĄ 

pakėlusią daug žemiško skausmo, Aukščiausias į 
savo Amžinuosius Namus pašaukė 1990 m. kovo 
13 d. 

Po gedulingų pamaldų Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicero, IL Amžinajam Poilsiui buvo pa
lydėta ir palaidota šalia savo vyro a.a. muziko 
Adolfo Mondeikos, Queen of Heaven mauzoliejuje 
1990 m. kovo 17 d. 

Devynerių metų mirties sukaktyje prisiminsi
me Ją su giliu liūdesiu, meile ir dėkingumu. Miri
mo Dieną, kovo 13-tają ir laidojimo dieną, kovo 17-
tąją šv. Mišios už Jos sielą bus aukojamos 8 vai. 
ryto Šv. Antano bažnyčioje, o taip pat ir kitose 
bažnyčiose. 

Visus gimines, pažįstamus ir artimuosius nuo
širdžiai prašome tose dienose prisiminti ir pasi
melsti už mūsų mylimos Mamytės sielą. 

Nul iūdę duk ros Mar i ja i r Teresė . 

Marijampolėje leidžiamas 
šis Prano Vaičaičio draugijos 
žurnalas jo skaitytojus, kurių 
jau yra visame pasaulyje, vis 
pradžiugina vertinga ir reta 
medžiaga iš mūsų kultūros is
torijos. 

Penktajame numeryje rašo: 
V. Adamkus, D. Baukytė, G. 
Česnys, V. Daujotytė, "T. Kau-
naitė, A. Andrijonas, V. Jan
kauskas, G. Tėvelytė-Raguo-
tienė, A. Vaičiūnas, R. Eiduke
vičius, B. Aleknavičius, Z. Ši
leris, E. Šulaitis, J. Daugėla, 
R. Keturakis ir kiti. Taip pat 
paminimas Prano Vaičaičio 
draugijos penkmetis. Nepa
mirštas ir Barzdų kaimas, ku
ris švenčia 310 metų sukaktį. 
Ta proga, kaip rašoma, apie šį 
kaimą yra išleistos dvi kny
gos. Du puslapiai yra pašvęsti 
žurnalo įgaliotojo atstovo JAV, 
žurnalisto Edvardo Šulaičio 
70-mečiui paminėti. 

Paskutinis praėjusių metų 
„Suvalkijos" numeris yra skir
tas Vinco Kudirkos 140-
osioms gimimo bei 100-osioms 
„Tautiškos giesmės" (Lietuvos 
himno) sukūrimo metinėms 
pažymėti. Jame yra sukaupta 
nepaprastai daug vertingos 
medžiagos apie šias dvi su
kaktis. 

Žurnalą sumaniai redaguoja 
marijampolietis Zenius Šile
ris. Redakcijos adresas: Vy
tauto g. 32 (laiškams — a/d 
14), 4520 Marijampolė, Li-
thuania. Čia galima siųsti ir 
prenumeratą iš užsienio, kuri 
kainuoja 30 dol. metams oro 
paštu. 

Taip pat gauta ir „Suval
kijos" redaktoriaus sudaryta 
stambi knyga — „Mūsų Kudir
ka" — 352 puslapių. Ji išleista 
V. Kudirkos jubiliejinių rengi
nių komisijos (pirmininkas 
Vytautas Landsbergis) nutari
mu. Knygos leidėjas — leidyk
la „Ramoną" Marijampolėje. 

Šioje knygoje spausdinama 
Vytauto Kavolio psichologinė 
Vinco Kudirkos studija „Žmo
gaus genezė", kun. Juozo Tu
mo-Vaižganto rašinys „Vincas 
Kudirka — Vincas Kapsas". 
Juliaus Būtėno straipsnis „Po
kalbiai su Vinco Kudirkos 
bendradarbiais" ir daug įvai
rių žymių asmenų atsiminimų 
apie V. Kudirką. Knyga yra 
puikus paminklas mūsų bran
giam rašytojui Vincui Kudir
kai. 

E.Š. 

* Statistikos depar
tamento duomenimis. 1998 
metais gimstamumo rodiklis 
Lietuvoje buvo žemiausias po 
II pasaulinio karo, tačiau kol 
kas jis aukštesnis negu Latvi
joje ir Estijoje. Per pastaruo
sius 7 metus Lietuvos gyven
tojų sumažėjo 46.000 ir 1999 
m. pradžioje buvo 3 mln. 
701.000. Gyventojų skaičiaus 
mažėjimą nuo 1992 m. leme 
emigracija, nuo 1994 m. — 
neigiamu tapęs natūralus gy
ventojų prieauglis. Pernai Lie
tuvoje mirė 3,284 žmonėmis 
daugiau, negu gimė. Po II pa
saulinio karo daugiausia 
vaikų Lietuvoje gimdavo 
1950-1960 m. <EIU> 

> 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Labai t e i g i a m ą straipsnį 
apie Lietuvos pasiruošimą 
NATO narystei, Lietuvos Sei
mo pirmininko viešnagę Čika
goje ir dalyvavimą pirmadienį, 
kovo 8 d., Loyola universiteto 
suruoštame „National Strate-
gy Forum" simpoziume iš
spausdino „Chicago Tribūne" 
dienraštis (.kovo 9 d.). Straips
nį parašė šio dienraščio nuo
latinis bendradarbis žurn. Mi-
chael McGuire, kuris taip pat 
buvo vienas iš svarstybų daly
vių. 

D a u m a n t o — Diel inin-
ka ič io jaunųjų a te i t in inkų 
kuopos s u s i r i n k i m a s sek
madienį, kovo 14 d., Ateiti
ninkų namuose vyks pasibai
gus vaikams skirtoms šv. Mi
šioms Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje. Visi prašomi dėvėti 
uniformomis. Susirinkimo te
ma — tautiškumas. Primena
me tėveliams, kad per jau
nučių susirinkimą vyks pas
kutinis šių metų pašnekesys 
tema „Žvilgsnis į šių laikų 
ateitininkiją". Pašnekesį pra
ves Laima Šalčiuvienė. Kvie
čiame visus tėvelius ateiti ir 
pasiklausyti. 

Kas naujo 
„Draugo' knygynėlyje 

Jums atsivertų tikra Mažo
sios Lietuvos gyvenimo encik
lopedija, jei į rankas paimtu
mėte naujai išleistą Alberto 
Juškos knygą „Mažosios Lie
tuvos Bažnyčia XVI-XX am
žiuje". Ji pateikia net 162 reli
ginių bendruomenių istorijas, 
atskleidžia čia dirbusių dvasi
ninkų pastoracinę veiklą, 
skaitytojus supažindina ir su 
Mažosios Lietuvos istorija, ir 
su religijų kaita. Šią 782 psl. 
knygą jau galite įsigyti „Drau
go" knygynėlyje, jos kaina -
25 dol. Pirkėjai turi pridėti 
3.95 dol. už persiuntimą, o II-
linojaus gyventojai - dar ir 
pardavimo mokestį - 2.19 dol. 

--. 
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Gavėnios susikaupimo 
d ienos — rekolekcijos Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje, 
Marąuette Parko apylinkėje, 
vyks kovo 19, 20 ir 21 d. Penk
tadienį ir šeštadienį pamaldos 
bus 9 vai. r. ir 5 vai. popiet, o 
sekmadienį per Sumą (10:30 
vai. r.). Joms vadovaus Kauno 
arkivyskupijos vysk. augzilia
ras Rimantas Norvilas. Išpa
žinčių bus klausoma pusva
landį prieš visas rekolekcijų 
Mišias. Po Sumos sekmadienį, 
kovo 21 d., bus blynų pus
ryčiai ir susitikimas su vysku
pu parapijos salėje. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti ir 
pasinaudoti šia dvasinio atsi
naujinimo proga. 

LKMS susit ikimas su Lie
tuvos Švietimo ir mokslo vice
ministre dr. Gražina Palio-
kiene bus ketvirtadienį, kovo 
11 d., 1 vai. popiet, „Sekly-

' čioje". Dr. G. Paliokienė yra 
Lietuvos Katalikių moterų są
jungos pirmininkė. 

Vysk. Rimantas Norvilą, 
Kauno augziliaras vysk. ir 
Tarpdiecezinės seminarijos 
rektorius, vadovaus dviejų va
karu rekolekcijoms Šv. Anta
no parapijoje, 1500 S. 50th 
Ave, Cicero. Pirmadienį, kovo 
15 d., ir antradienį, kovo 16 d., 
6:30 vai., vysk. Norvilą aukos 
Mišias ir praves konferenciją. 
Be to, pirmadienį bus giedami 
„Graudūs verksmai", o antra
dienį bus Susitaikymo (Atgai
los) sakramento pamaldos su 
galimybe prieiti išpažinties. 
Visi apylinkių lietuviai kvie
čiami. 

M. Marijos Nekalto Pra
s idėj imo parapijoje Gavė
nios susikaupimas lietuvių 
kalba bus kovo 12, 13 ir 14 d. 
Kiekvieną rytą pamaldos 9 
vai., o sekmadienį, kovo 14 d., 
10:30 vai. r. Sekmadienį po 
Mišių pabendravimas parapi
jos mokyklos salėje. Susikau
pimo dienoms vadovaus Kau
no vysk. augziliaras Rimantas 
Norvilą. 

Priešvelykinis sus ikaupi ' 
mas — rekolekcijos Pal. J. 
Matulaičio misijoje, Lemonte, 
numatomas š.m. kovo 22, 23 ir 
24 d., 7 vai. vak. Rekolekcijas 
ves Biržų klebonas tėvas jė
zuitas Stasys Kazėnas. Visi 
kviečiami dalyvauti šiame 
dvasiniame susitelkime. 

A-a. Marytės Kupcike-
v i č i enės mirties metinėse, šį 
sekmadienį, kovo 14 d., visi 
velionės artimieji, draugai ir 
pažįstami yra prašomi prisi
minti ją savo maldose. 

Prasmingiausia knyga 
l ietuvių kalba yra „Šventas 
Raštas". Abi jo dalys — Sena
sis ir Naujasis Testamentas 
buvo neseniai išleistos Lietu
voje (paruoštos šiame krašte). 
Knygos sutiktuves ruošia 
„Draugas" kovo 27 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak., Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte. 
Ne tik kviečiame, bet ir ragi
name visus tautiečius šioje 
šventėje dalyvauti ir įsigyti 
vertingą „Švento Rašto" kny
gą. Tai tikrai tinkamas ren
ginys Gavėnios pabaigos pro
ga. 

„Savaitgalio romanas"... 
Vieniems tai prisiminimas, ki
tiems svajonė, o Los Angeles 
Dramos sambūriui — realybė. 
„Margutis H" visus kviečia, ne 
visam savaitgaliui, o tik sek
madienį, kovo 14 d., 3 vai. 
p.p., pagyventi to „Savaitgalio 
romano" nuotaikomis Jauni
mo centro didžiojoje salėje. 
Nors Čikagos oras svečiams iš 
Los Angeles nelabai palankus, 
bet sutikime juos šiltai, pripil-
dykime salę ir parodykime, 
kad mūsų miesto bei apylin
kių lietuvių širdys šiltos. 

PASIBELDĖ J DURIS 
Pas seselę Margaret Zalot, 

Maria aukštesniosios mokyk
los vedėją, kažkas pasibeldė į 
duris. Už durų mergaitė, ne
seniai atvykusi iš Lietuvos, 
atėjusi prašyti, kad ją priimtų 
į mokyklą. Nors ir mergaitė, 
ir jos tėveliai neturėjo lėšų su
mokėti už mokslą, seselė ją 
priėmė. Taip įvyko kelis kar
tus. Tad ir dabar ten mokyklą 
lanko septynios mergaitės, ne
seniai atvykusios iš Lietuvos. 

Kad mergaitės galėtų toliau 
lankyti mokyklą, reikalinga 
finansinė parama. Tuo reika
lu susidarė komitetas, kurio 
pirmininkas yra dr. Linas 
Sidrys. Šis komitetas buvo ne
seniai susirinkęs pasitarti. 
Posėdyje taip pat dalyvavo lie
tuvaitės mokinės. Jos prisis
tatė — kiekviena pasisakyda
ma kur gyveno Lietuvoje ir 
kiek daugiau apie save. Kelios 
jų dirba kaip savanorės Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Viena 
žaidžia krepšinio mokyklos 
komandoje. Kita priklauso 
dramos būreliui ir vaidins 
mokyklos „Annie" pastatyme 
šį pavasarį-

Mergaitėms patinka ši mo
kykla, nes čia seselės joms pa
deda su anglų kalba. Čia 
aukštesnis mokslo lygis ir 
maloni aplinka. 

Komitetas toliau posėdžia
vo, svarstydamas, kaip sutelk
ti lėšų joms (kainuoja 5,500 
dol. vienai mergaitei vieniems 
metams). 

Daugiau informacijos bus 
pateikta vėliau. 

Vida Sakevičiūtė 
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• P o e z i j o s p a v a s a r ė l i s 
vyks Čiurl ionio galerijoje, 
Jaunimo centre, kovo 13 d., 
šeštadieni, 6:30 v.v. Eiles skai
tys Angelė Našliūnienė, dai
nuos etnografinis ansamblis 
JDelčia". Po to bus vakarienė 
($15 asm.), meno darbų varžy
tinės ir daugiau malonumų. 
Rengia Algimanto Kezio gale
rija ir Jaunimo centro dis
koteka. Vakarienę užsisakyti 
iki kovo 1 1 d . , tel. (708) 749-
0888. (sk.) 

• Greitai pers iunčiame ir 
pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automobi
lius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, pa
ruošiame dokumentus JAV vi
zų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija t e l . 
773-434-7919, 630-257-6822, 
1 -888-615-2147 A t l a n t i c 
Ezpress Corp. (»k) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SJulatki Rd, CMeago, ū. 60639 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal suaitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitia 
CrviBnes ir kriminalinės bylos 

6847 &Kedsie A r a m e 
Chicago, IL 00619 
TeL 77S-776-8700 

ToOfreeS4hr.886-77»«74S 
Darbo ral. nuo9vr iki 7 v.v. 

aaH«d.9vjr.adlv.p.p. 

ADVOKATAS 

• L e g a l i a i d a r g a l i m a 
i š rūp in t i „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. (sk.) 

48MW.68 8 t n * 
Chicago, IL 80639 

(Skaraai gatvM nuo .Draugo") 
Tat. 77M844100. 
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Šv. KAZIMIERAS 
Šis dail. Vlado Vįjeikio piešinys pieštas Šv. Kazimiero 500-eio nuo jo mir
ties proga. Šiais metais sueina jau 515 metų. 

ŠVENTAS KAZIMIERAS 
IR LIETUVOS LAISVĖ 

Šv. Kazimieras — Lietuvos 
šventasis, kurio žemiškas kū
nas ilsisi Vilniaus katedroje, 
specialioje Jo garbei kop
lyčioje. Pagal bažnyčios moks
lą, šventieji, būdami danguje, 
tarpininkauja pas Dievą ir že
miškuose reikaludįje. Žinoma, 
jei kas to tarpininkavimo pra
šo. Kai Lietuva po bolševikų 
okupacijos pasiskelbė laisva ir 
nepriklausoma ^respublika, 
reikia duoti kreditu ir šven
tajam Kazimierui. Masiškai 
susirinkę žmonės šaukė s i e 
tuva, Lietuva", bet širdyje 
meldė ir dangaus pagalbos. 
Dievas tokią pagalbą žmo
nėms yra pažadėjęs: „Ieškoki
te ir rasite, belskite ir bus ati
daryta"... Šiandien visas pa
saulis pripažįsta, kad Lietuva 
savo maldos ir damos revoliu
cija sugriovė galingą blogio 
imperiją. 

Jau devyneri metai, kai Lie
tuva laisva ir nepriklausoma, 
tačiau daug liūdnų žinių atei
na iš Lietuvos. Jaunimo mažai 
lanko bažnyčias, mokyklose 
ne visi ateina į tikybos pamo
kas. TV ir spaudoje daug jau
nimo dvasią nuodijančios me
džiagos ir daug kitokią blogy
bių. Dievui nepatinka tokie 
dalykai ir jeigu taip ilgiau vis
kas tęsis, Dievas gali nusi
gręžti nuo mūsų šalies. Kas 
tada gali atsitikti? Reikia pa
dėti Lietuvai išbristi ne tik iš 
materialinio skurdo, bet svar
biausia, iš moralinio purvo. 
Lietuva, būdama blaivi, skais
ti, religinga, lengviau nugalės 
ir fizines negeroves. 

Redaktorius 

ŠV. KAZIMIERAS 

Kazimieras — tai brolis 
mano 

Ir karalaitis Lietuvos — 
Seniai seniai jisai gyveno 
Tenai, kur Vilnius ant 

kalvos. •* i 
Mylėjo Dievą ir Tėvynę, 
Laimėti vedė jos pulkus — 
Nuo priešų Lietuvą apgynė, 
Kaip Vytis nuostabiai 

puikus. 

Maldoj užmigę žydi pėdos, 
Prie katedros ramių 

skliautų — 
Verbų kačiukais aikštės 

rėdos — 
Kaziuko laukiu aš 
Ir lauki tu. 

Ir Lietuva jo savo ilgis, 
Rankas pavasariui 

ištiesdama — 
Praeina žiemos. 
Naktys ilgos — 
Kazimierai, 
Pavasario taip laukia 

Lietuva! 
O. B. Audronė 

KAZIUKO MUGĖ 

Kaziuko mugė buvo smagi. 
Buvo daug įvairių daiktų. Vil
kai turėjo loteriją. Skautai lei
do žaisti žaidimus. Prityrę 
skautai turėjo valgyklą. Dabar 
mano brolis yra kandidatas į 
vyčius. Paukštytės turėjo lote
riją. Skautės ir prityrusios 
skautės pardavinėjo įvairius 
rankdarbius. 3 vai. buvo vai
dinimas „Meškiukas Rudno-
siukas". Aš buvau Rudnosiuko 
tėvas. Pasibaigus mugei, su 
draugu ėjau namo. 

Vytenis Krukonis 
Bostono lit. m-los mokinys 

„Žiburėlio" mokyklėles moki
nė Nora Sadauskaite. 

MINTYS GAVĖNIAI 
Makedonijos karalius Pily

pas buvo įpareigojęs vieną iš 
savo pareigūnų kiekvieną rytą 
karaliui keliantis, priminti: 

— Karaliau, esi žmogus. Gy
venki atsimindamas, kad rei
kės mirti. 

Kiekvienas atsiminkime, 
kad esame žmonės, kiekvienas 
atsiminkime, kad reikės mirti, 

ir kiekvienas supraskime, kad 
mūsų gyvenimas neturi būti 
lyg pėdos vandenyje, kurios 
žymės nepalieka. Ne! Pasi
traukdami iš pasaulio mes 
privalome pasiekti bent tą pa
sitenkinimą, kad mes nors 
krisleliu prisidėjome, jog į pa
saulį buvo įnešta daugiau gero 
ir kilnumo. 

Pagal prel. J . Primalti 

VASARIO 16-TOS 
ŠVENTĖ 

Vasario 16-ta yra šventė, 
nes Lietuva tą dieną atgavo 
laisvę, svetimos kariuomenės 
turėjo apleisti Lietuvą. Ta pro
ga mes rengiame minėjimus. 

Kai mes atvykome į minė
jimą, mes valgėme didžkuku
lius (cepelinus). Po to ėjome į 
programos repeticiją Minėji
me šokome Dują, Suktinį ir 
Noriu miego. Aš išmokau eilė
raštį. Visiems patiko minėji
mas. 

Po minėjimo mes atsisveiki
nome ir važiavome namo. Aš 
jaučiaus labai smagiai. 

Gintas Bradūnas 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los 
mokinys. („Mūsų metai") 

GALVOSŪKIO NR. 87 
ATSAKYMAS 

1. Kasu, 2. rasi, 3. ūkas, 4. 
klasė, 5. rasa, 6. masė, 7. kar
navalas, 8. maršas. Gali boti 
ir kiti žodžiai. 

GALVOSŪKIO NR. 88 
ATSAKYMAI 

1. Lažas. 2. Dėklą. 3. Alkas. 
4. Tacitas. 5. Jogaila. 6. Bona. 
7. Ona. 8. Giltinė. 9. Kūlgrin
da. 10. Grašis. 11. Saules. 12. 
Krivis. 13. Saikas. 14. Šlėk
tos. 15. Žvejyba. 16. Mindau
gas. 17. Kuršiai. 18. činčas. 
19. Durbės. 20. Kalavijas. 21. 
Gotika. 22. Ilgės. 23. Linai. 
24. Upė. 25. Arklas. 

GALVOSŪKIO NR. 88 
ATSAKYMAS 

Karas, maras, aras. 

GALVOSŪKIO NR. 90 
ATSAKYMAI 

1. Vilniuje 1938.V.1 įvyko 
špagomis dvikova tarp Lenki
jos atsargos karininko Chom-
Chomskio ir vilniečio lietuvio 
Prano Žižmaro (gim. 1907. 
II.2). Šią dvikovą laimėjo lie
tuvis, nugalėjęs Lenkijos kari
ninką C. Chomskį. („Tėviškės 
žiburiai" Nr. 6, Mississauga, 
1997.H4). 2. Sporto kamuolys 
egzistavo jau priešistoriniais 
laikais. Graikų rašytojas Ho
meras rašė apie kamuolį. Se
novės egiptiečiai ir romėnai 
mėgo kamuolio žaidimus. Šv. 
Rašte Izajas irgi mini ka
muolį, (įsa 22:17-18; E. Brit., 
3-19, Chicago, 1968 m.). 3 . 
Šuo miegodamas knarkia. Šu
nys sapnuoja miegodami. 4. 
Pagalbos šauksmas iš laivo ar 
lėktuvo, vartojant SOS, tarp
tautinėje konferencijoje buvo 
pripažintas nuo 1927 metų. 
Tos raidės reiškia: Save Our 
Souls — gelbėk mūsų sielas! 
(L.E. 28-305, Boston, 1963). 6. 
Savo tikslams propelerį varto
jo senovės egiptiečiai ir ki
niečiai. Europoje propeleris 
ėmė žengti pažangos keliu 
1680, 1731, 1746, 1752, 1754, 
1768, 1784 metais. Laivams 
garu varomas propeleris buvo 
išrastas 1787 m. (The Amer. 
Peoples Enc, 16-189, Chicago, 
1953). 

GALVOSŪKIS NR. 106 

1. Surašykite 20 vyriškų 
vardų, kurie turi raidę t, pvz. 
Alfredas. 2. Renkant naująjį 
popiežių, kai viri Vatikano 
stogų pasirodo balti arba juodi 
dūmai, ką tai reiškia? 3. Kiek 
Lietuvoje yra ožkų? 4. Kai 
praslinks 14 bilijonų metų, ar 
Saulė atvės, ar ji taps karšta 
žvaigžde? 5. Kas ir kada su

galvojo „labirintą"? Už visus 
teisingus ir plačiau paaiškin
tus atsakymus, skiriama 10 
taškų, o už trumpus — tik 5 
taškai. 

Atsiuntė kun. dr. E. Gerul i s 

GALVOSŪKIS NR. 107 
(Rebusas) 

Perskaitykite rebuse patar
lę. (5 taškai) 

Sudarė 7 klasės mokinė Ri
ta Rimkutė iš Vidmantų km., 
Kretingos rajono 

GALVOSŪKIS NR. 108 

(Skaičiai) Sujunkite taškus 
ir sužinosite, kas yra nupieš
ta. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 109 

Kelintais metais buvo šie 
įvykiai: birželio mėn. 15 d. ru
sai okupavo Lietuvą. Liepos 
mėn. 14 d. rusų NKVD kariuo
menės teroro sąlygomis pra
vedė prievartinius ir suklasto
tus rinkimus. Liepos mėn. 21 
d. sušaukė priešo ir išdavikų 
engiamą naujai „išrinktą Sei
mą", kuris nutarė „prašyti", 
kad Maskva „priimtų" jau ru
sų okupuotą Lietuvą į Sovietų 
Sąjungos sudėtį. Rugpjūčio 3 
d. minėtą „prašymą" Maskva 
patenkino. Rugpjūčio 25 d. bu
vo „priimta" priešo padiktuota 
Lietuvos okupacinė Konstitu
cija. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R . 110 

Daugtaškių vietoje įrašę rai
des, gausite sakinius, pagal 
nurodytas reikšmes. O iš pir
mųjų raidžių žemyn — Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo datą. 1. ... Miestas, ku
riame buvo pasirašytas Lietu
vos Nepriklausomybės aktas. 
2. ... Lietuvos miestelis Suval
kijoje prie ežero, netoli Vokie-
tįjos sienos. 3 . . . . Pirmasis Lie
tuvos prezidentas. 4. ... Jo
gailos tėvas. 5. ... Vieta prie 
Nemuno, kur ir dabar dar te
bestovi senovės pilis. 6. ... Se
novės lietuvių ginklas. 7. ... 
Muzikinis veikalas, kuriame 
dainuoja choras ir solistai. 8. 
... Vieta Lietuvoje, kur yra ste
buklinga Marijos šventovė. 9. 
... Gražiais ragais miško žvė
ris. 10. ... Didžiausia Suvalki
jos upė. 11. ... Ką geras vaike
lis pavasarį padaro paukš
teliams. 12. ... Dievo Motinos 
Marijos motinos vardas. 13. ... 
Aukščiausias Lietuvos tiltas. 
14. ... Pirmoji moteris pasau
lyje. 15... . Lietuvos uostas. 16. 
... Žemaitijos sostinė. 17. ... 
Nevėžio intakas prie Kėdai
nių. 18. ... Nedidelė, bet labai 
graži upė, įtekanti ties Kaunu 
į Nemuną. 19. ... Viena iš Vi
duržemio jūros valstybė. (5 
taškai) 


