
I,.l,ll!...il.....!.l>l'l»»lll 

32 P2 ORATIS 
THK Lt»**».T or couaiiss 
BIFEBBNCE D«P WIUM.Ut 
SERIAL3 OIVtSIO« 
MASHINGTON DC 20025 

MIXC0 ADC 60821 

NEWSPAPER - P O N O T PELA Y - Pate Mailed 03/16/99 

U Ž S I E N I O LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

PEmOOtCALS 

r r . ^ Z ^90thANNIVERSARYV^ 
VoLLXXXVn 

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY 
TREČIADIENIS -VVEDNESDAY, KOVO - MARCH 17, 1999 V̂  90-IE JI METAI V̂  Nr.53 

Kaina 50 c. 

Seimo pirmininkas susilaukė 
grasinimų 

Vilnius, kovo 16 d. (BNS) 
— Vadovybės apsaugos depar
tamentas (VAD) ėmėsi specia
lių priemonių Seimo pirminin
ko Vytauto Landsbergio ap
saugai sustiprinti. 

VAD direktorius Raimundas 
Kairys sakė, kad Seimo pirmi
ninko apsaugos darbuotojų 
skaičius nepadidintas, tačiau 
imtasi „kitų įvairiausių spe
cialių apsaugos priemonių". 
„Tokiais atvejais to sustiprini
mo niekas nematys. Tai yra 
darbinė informacija, ir ji nėra 
skelbiama viešai", teigė jis. 

Generalinė prokuratūra an
tradienį iškėlė baudžiamąją 
bylą grasinimams Seimo pir
mininkui Vytautui Landsber
giui ištirti. 

Seimo pirmininko atstovė 
spaudai pirmadienį pranešė, 
kad nežinomi asmenys pagra
sino V. Landsbergiui „artėjan
čiomis laidotuvėmis" ir apkal
tino jį „pavogus 50 milijonų 
litų". „Apmokyti grasintojai, 

pasitelkę tariamai net „In-
ternet'ą", išsiduoda, kad jiems 
arba užsakovams labai opus 
NATO plėtros klausimas", 
sakoma pranešime spaudai. 

Pasak pranešimo, V. Lands
bergis „pastebi ir grasintojų 
tikslą, skelbiant kvailai bai
sius tekstus, pasėti visuo
menėje nerimo, vėl destabili
zuoti aprimstančią vidaus po
litinę padėtį". „Neatmestini ir 
pykčio jausmai dėl Konstitu
ciniame teisme pralaimėtos 
kagėbistų profesinės veiklos 
apribojimo bylos", sakoma pra
nešime. 

Nenuosekliame tekste su 
rašybos klaidomis, kurį pasi
rašo „pasieniečiai", miglotai 
kalbama apie 50 milijonų litų, 
kuriuos V. Landsbergis neva 
išvežė „į savo Izraelį — Švei
cariją". 

Tekste taip pat ironizuoja
ma dėl Lietuvos siekio tapti 
NATO nare. 

Atsistatydino Europos Komisija 
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Vilniuje planuojama įkurti 
JAV FBI skyrių 

Vašingtonas, kovo 16 d. žymėjo, kad Lietuvoje 

Vytautas Landsbergis 
nesijaudina dėl kvailų išpuolių 

Vilnius, kovo 16 d. (Elta) — 
Pastangomis sudrumsti ir taip 
nelabai ramios visuomenės 
j au šiek tiek rimstančią nuo
taiką pavadino Lietuvos Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis jam adresuotus 
grasinimus. 

Antradienį dienraštis „Res
publika" išspausdino niekam 
negirdėtos organizacijos „Nau
josios Lietuvos Sąjūdis" grasi
nimus artėjant gegužės 1-ajai 
nužudyti Seimo pirmininką 
Vytautą Landsbergį. 

Laikraštis grasinimus gavo 
kartu su šoviniais. Dar vienas 
„pasieniečių" vardu pasirašy
tas laiškas su grasinimais par
lamento vadovui pasiekė „Lie
tuvos aido" redakciją. 

Komentuodamas šiuos gra
sinimus, Seimo pirmininkas 
prisiminė šiek tiek senesnius 
laikus, kai 1991-1992 m. buvo 
kurstoma neapykanta prieš 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninką, bei vieną pakrypusios 
psichikos moteriškę, „kuriai 
kažkas davė naganą, ir ji 
vaikščiojo, norėdama nušauti 
Landsbergį". 

Seimo vadovas pastebėjo, 
kad panašių dalykų pasitaiko 
ir senos demokratijos kraštuo
se, kai imamasi tokių priemo
nių prieš žinomesnį asmenį, 
norint išspręsti savo psicholo
gines problemas — pasirodyti 
prieš mylimą moterį ar blogą 
visuomenę. 

Dabartiniuose grasinimuo
se V. Landsbergis įžiūri politi
nį braižą, nes darbo žmonių 
šventė sutapatinama su jo lai
dotuvių data. O kitame, pasak 
jo, raštingesniame, popierga
lyje prasimuša įniršis dėl 
NATO. „Jeigu manyt, kad 
taip labai susinervino kokia 
nors užsienio slaptoji tarnyba 
ar penktoji kolona, tai tikrai 
būtų geras ženklas, gal tikrai 
artėjam į NATO", sakė V. 
Landsbergis. 

„Visa tai niekai, bet tiki
masi tokiais išpuoliais sujau
dinti žmones, sutrikdyti nor
malų darbą, valstybės funk
cionavimą, gaišinti laiką", sa
kė V. Landsbergis per valsty
binį radiją, kviesdamas žmo
nes nesijaudinti. 

(BNS) — JAV viešintis prem
jeras Gediminas Vagnorius 
pirmadienį susitiko su Fede
ralinio tyrimų biuro (FBI) di
rektoriumi Louis J . Freeh. 

Premjero atstovas spaudai 
pranešė, kad susitikime aptar
tas FBI ir Lietuvos institucijų 
bendradarbiavimas kovoje su 
organizuotu nusikalstamumu, 
ypač kovoje su korupcija ir 
kontrabanda. 

G. Vagnorius, siekdamas 
dar glaudesnių ryšių, pasiūlė 
L. Freeh įsteigti FBI įstaigą 
Vilniuje. 

Pasak FBI vadovo, tokio pa
dalinio įsteigimas numatytas 
artimiausiuose tarnybos pla
nuose, tačiau galutinį spren
dimą turi priimti JAV Kongre
sas ir Valstybės departamen
tas. 

G. Vagnoriaus teigimu, 
įstaigos steigimu sudominta ir 
pati Lietuva, todėl tam nu
matoma suteikti visapusišką 
paramą. 

Kalbėdamas apie krimino
geninę situaciją, L. Freeh pa-

daug 
dėmesio reikia skirt: kovai su 
pareigūnų, ypač teisėtvarkos, 
korupcija ir organizuotu nusi
kalstamumu, kuris yra regio-

Užsienyje dirbantys 
mokslininkai laukiami tėvynėje 

ninio pobūdžio. 
FBI vadovas palankiai verti

no Specialiųjų tyrimų tarny
bos (STT) įkūrimą ir pažadėjo' 
žinovų pagalbą ir finansinę 
paramą tiriant nusikaltimus, 
apsaugant pareigūnus, taip 
pat tiekti specialią įrangą. 

Vilnius, kovo 16 d. (Elta) 
— Lietuvos mokslų akademi-. 
jos prezidentas profesorius 
Benediktas Juodka antradienį 
visuotinio susirinfemo atas
kaitinėje sesijoje apgailestavo 
dėl to, kad vyksta „smegenų 
nutekėjimas". Jo žiniomis, už
sienyje šiuo metu dirba apie 
pusšimtį perspektyvių ir ga
bių biochemikų, o Danija kvie
čia Lietuvos inžinierius, su
prasdama, kad prisivilioti juos 
dirbti į savo valstybę yra pi
giau negu parengti savus spe
cialistus. 

B. Juodkos manymu, Lietu
vos mokslininkus dirbti užsie
nyje skatina ir tai, kad ten 
jiems sukurtos geresnės darbo 
sąlygos. Todėl jis siūlo įsteigti 
specialų fondą, kuris skatintų 
į Tėvynę grįžti užsienyje dir-

Konservatoriai žada 
neprieštarauti prezidentui 

Opozicijos kaltinimai naudingi 
Lietuvos kaimynams Rytuose 

Vilnius, kovo 16 d. (BNS) 
— Konservatoriai antradienį 
apkaltino opozicinę LDDP ne-
konstruktyvumu ir talkinin
kavimu kontrabandininkams 
už tai, kad ruošia nepasi
tikėjimą finansų ministrui. 

Konservatorių frakcijos Sei
me seniūno pavaduotojas Al
fonsas Bartkus spaudos konfe
rencijoje tvirtino, kad val
dančioji dauguma atmes LDDP 
ruošiamą nepasitikėjimą 
finansų ministru Algirdu Še-
meta. 

Pasak A. Bartkaus, „be jokių 
konkrečių argumentų" rengia
mos interpeliacijos „tikrai ne 
Lietuvos žmonėms naudingos, 
o kai kurioms užsienio val
stybėms, galbūt esančioms į 

Kovo 10-ąją pasirašytu 
dekretu prezidentas Valdas 
Adamkus pateikė Seimui pat
virtinti Lietuvos ir Vokietijos 
vyriausybių sutartį dėl įslap
tintos informacijos abipusės 
apsaugos. Šią sutartį abiejų 
valstybių pareigūnai pasirašė 
pernai kovo 5 diena Eit«. 

Rytus nuo mūsų". 
Anot A. Bartkaus, jeigu, at

statydinus A. Šemetą, „būtų 
galima sustabdyti kontraban
dą, įveikti finansinę krizę Ru
sijoje, būtų padidintos biudže
to pajamos, tą būtų galima 
padaryti". Tačiau konservato
rius abejojo, ar padėtis pasi
keistų, jeigu finansų ministru 
taptų LDDP vadovas Česlovas 
Juršėnas „ar kokia žavi po
nia". 

„Aš nebematau logikos, o te
matau ištisą opozicijos puo
limą ir, svarbiausia, opozicija 
nepasiūlė nė vieno įstatymo, 
kaip kovoti su kontrabanda", 
sakė A. Bartkus. Jo teigimu, 
„opozicija yra nekonstruktyvi 
ir nesugebanti oponuoti". Jis 
teigė nematąs krizės Lietuvoje 
požymių, nes „kol kas dar vi
sur išmokami atlyginimai ir, 
manau, taip bus ir ateityje", 
pastoviai veikia bankai, ir „Ru
sijos krizės poveikio bankų 
sistemoje daug nematyti". 

„LDDP pamiršo savo laikus, 
kada būdavo po keletą mė
nesių neišmokami atlyginimai 

Vilnius, kovo 16 d. (BNS) 
— Seimo konservatoriai ne
konfrontuos su prezidentu 
Valdu Adamkumi dėl jo su
stabdyto Konkurencijos įstaty
mo, pirmadienio vakarą po
sėdyje nutarė konservatorių 
frakcija Seime. 

Posėdyje nedalyvavo į JAV 
išvykęs premjeras Gediminas 
Vagnorius, kuris anksčiau per 
vyriausybės spaudos tarnybą 
stipriai priešinosi prezidento 
siūlomoms Konkurencijos įsta
tymo pataisoms. 

Pasak frakcijos seniūno pir
mosios pavaduotojos Rasos 
Rastauskienės, frakcija pri
tars prezidento siūlomoms 
Konkurencijos įstatymo patai
soms, nes jos iš esmės nesi
skiria nuo vasarį Seimo priim
to įstatymo nuostatų. 

Mėnesio pradžioje preziden-

jerui pasiūlius ir prezidentui 
pritarus. 

Pasak R. Rastauskienės, 
konservatoriai dar aiškinsis 
su prezidento patarėjais ir juo 
pačiu, ką jis turi galvoje, 
siūlydamas, kad Konkurenci
jos taryba būtų ne vyriau
sybės, o valstybės įstaiga. 
išvadas dėl įstatymų projektų 
poveikio konkurencijai tei
kianti Seimui ir vyriausybei. 

* I z r ae l i o p a r l a m e n t o 
vadovas Dan Tichon iš Lietu
vos Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio tikis; pagalbos 
grąžinant žydam> Lietuvos 
fonduose turimas 'ydų toras. 
V. Landsbergis gavo Izraelio 
Kneseto (parlamento) pirmi
ninko D. Tichon Raiška, ku
ri?* rne jis išreiškia viltį, kad su 
V. Landsbergio pagalba j Iz-

tas V. Adamkus pasirašė de- raolį bus atvežta 9W Lietuvo-
kretą, teikiantį Seimui svar- je likusių torų. „Tikimės šiuos 
styti Konkurencijos įstatymo brangius mūsų žmonėms raš-
pataisas, numatančias, kad tus išvysti kuo greičiau", ra-
Konkurencijos tarybą skiria soma laiške, kur dėkojama už 
valstybės vadovas premjero Lietuvos pastangas įamžinti 
teikimu. holokausto aukų atminimą. 

Vasarį Seimo priimtas įsta- teigiamai vertinamas panimk-
tymas numato, kad 5 narių ta- linių akmenų atidi ngimas at-
rybą skiria vyriausybė, prem- mintinose vietose. D. Tichon 

tikisi, jog holokausto tema bus 
dar nesakė, kad tyrinėjama bei įtraukta į Lie-

sakė A. Bart- tuvos mokyklines programas. 
BNS i 

bančius lietuvius mokslinin
kus. Šio fondo lėšos galėtų bū
ti skiriamos ne tik mokslinin
kų atlyginimams, bet ir jų 
darbo sąlygoms gerinti. 

Akademijos sesijoje, į kurią 
buvo atvykęs ir Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus, 
prof. B. Juodka sakė, kad jo 
vadovaujama institucija sėk
mingai bendradarbiauja su 
Žemės ūkio, Krašto apsaugos, 
Ūkio, Švietimo ir mokslo mi
nisterijomis. Tačiau nepavyks
ta užmegzti ryšių su Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetu. Nuo 1996-ųjų, kai 
buvo išrinktas dabartinis Sei
mas, akademikai nebuvo pa
kviesti nė į vieną komiteto po
sėdį, kuriame buvo svarstomi 
su mokslu susiję klausimai. 

B. Juodka pasidžiaugė glau
džiais ryšiais su prezidentu V. 
Adamkumi, nes per vienerius 
darbo metus jis šios instituci
jos būstinėje Vilniuje spėjo ap
silankyti jau tris kartus. 

Lietuvos mokslų akademija 
per pastaruosius metus paren
gė šimtus studijų. Tarp jų pa
minėtina tai, kad akademikai 
vertino Lietuvos ūkio plėtros 
ir energetikos strategijų pro
jektus. 

Profesorius piktinosi ir tuo, 
kad vis mažiau lėšų valstybės 
biudžete skiriama mokslui ir 
studijoms. Šiemet tam numa
tyta tik apie 1.12 proc. bendro
jo vidaus produkto. 

Akademijos vadovas taip 
pat nepatenkintas kitais, jo 
manymu, nelogiškais Lietuvos 
valdžios sprendimais. Jo žo
džiais, būtų naudinga, pvz.. 
kontrabandini spiritą panau
doti mokslo reikmėms, o da
bar šis vertingas skystis išpi
lamas ..i prūdus". 

V i ln iu s , kovo 16 d. (Elta) 
— Ryškios permainos Euro
pos Komisijoje (EK) neturėtų 
neigiamai atsiliepti prakti
niams Lietuvos darbams, at
liekamiems pakeliui į Europos 
Sąjungą, mano užsienio rei
kalų viceministras Gediminas 
Šerkšnys. 

Lietuvos pasirengimo dery
boms su Europos Sąjunga 
(ES) specialiajai delegacijai 
vadovaujantis pareigūnas sa
kė, kad dabar vykstančiame 
dvišalės teisės peržiūros pro
cese ir Asociacijos komiteto 
bei pakomitečių veikloje EK 
atstovauja generalinių direk
toratų pareigūnai, kurie nesi
keičia atsis tatydinus Europos 
Komisijai. Todėl šiems dar
bams EK atsistatydinimas ne
turės didesnės įtakos. 

Tačiau atsistatydinimas gali 
turėti įtakos rengiant ir 
svars tant reformų programą 
„Agenda 2000". Bet vėlgi — 
šio dokumento likimą lemia 
visos Europos Sąjungos val-
stybės-narės, o ne Europos 
Komisija. 

Jeigu pavyks sėkmingai su
derinti programą, EK turėtų 
šį rudenį parengti ir eilinį 
pranešimą apie valstybių-
kandidačių pasiektą pažangą. 

Ambasadorius G. Šerkšnys 

mano, kad tokiu atveju pra
nešimas apie Lietuvą — vieną 
iš kandidačių — būsiąs pa
lankus, bet jame bus nuoroda 
į nroblemų keliantį energeti
kos ir būtent Ignalinos ato
minės elektrinės klausimą. 

Užsienio agentūros praneša, 
kad visa Europos Komisija at
sistatydino naktį iš pirmadie
nio į antradienį, taip reaguo
dama į nepriklausomos spe
cialistų komisijos ataskaitą, 
kurioje skelbiama, kad būta 
veiklos pažeidimų teikiant hu
manitarinę pagalbą, įgyven
dinant profesinio rengimo, tu
rizmo skatinimo ir kitas pro
gramas. 

Bet, kaip pranešama, Euro
pos Sąjungos įgaliotiniai ir to
liau eis savo pareigas, kol bus 
suformuota nauja Europos Ko
misija. 

Lietuvoje veikiančio vyriau
sybinio Europos komiteto va
dovas reiškia viltį, kad Euro
pos Komisijos narių spren
dimas atsistatydinti neturės 
neigiamų pasekmių Lietuvai. 
„Svarbu, kad Europos Sąjun
gos plėtra išliktų prioritetiniu 
komisijos politikos formavimo 
principu", pažymėjo komiteto 
generalinis direktorius Petras 
Auštrevičius. 

Rusijos Dūma raginama 
atsikratyti sovietinio mąstymo 

ir niekas 
kažkokia krizė" 
kus. 

* Mokslus e inanč io Lie
tuvos j a u n i m o ska ič ius , pa
lyginti su visų 7-24 metų jau
nuoliu skaičiumi, pernai suda
rė 75 procentus. Tai — beveik 
3 pror daugiau negu užper
nai. Daugiausiai — 97.7 proc. 
— besimokančių žmonių pri
klausė 7-10 metų amžiaus vai
kų grupei. Mažiausiai (34.4 
proc.) — 19-24 metų. Mokslo 
sieke didesnis skaičius mergi
nų nei vaikinų — atitinkamai 
77.3 ir 72.7 proc. 'Ei»> 

Vilnius , kovo 15 d. (Elta) 
— Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis ra
gina Rusijos Dūmą atsiriboti 
nuo 1990-1991 metų SSRS 
politinės valdžios, kuri pa
siuntė savo kariuomenę prieš 
kitos valstybės civilius gyven
tojus, juolab prisimenant, kad 
Rusijos prezidentas tuos 1991-
1992 metų sausio įvykius pa
smerkė. 

„Turime siekti teisingumo 
ir nuoširdžiai stiprinti drau
giškus santykius mūsų tautos 
ateities vardan", pažymėjo Vy
tautas Landsbergis savo pa
reiškime Rusijos Dūmos 

Rusijos krizė žymiai 
sumažino Lietuvos 

eksportą \ Rytus 
Vilnius , kovo 16 d. (BNS) — 

Pernai, palyginti su 1997 me
tais. Lietuvos eksportas į Ru
siją bei ki tas Nepriklausomų 
valstybių sandraugos (NVS) 
šalis sumažėjo 25 proc. 

Tačiau iš viso pernai Lietu
vos eksportas smuko tik 3.8 
proc., nes išaugo eksportas į 
Vakarų rinką, pranešė vyriau
sybės spaudos tarnyba. 

Rusijos krizė. Laikinojo kri
zės padarinių stebėjimo ir 
analizės centro duomenimis, 
rėjo didelės neigiamos įtakos 
maždaug 100 Lietuvos įmo
nių. Jų vadovų teigimu, dėl 
rublio vertės smukimo, nesu
mokėtu pinigų už prekes ar 
paslaugas, nutrauktų sutarčių 
ir kitų neigiamu veiksniu iš 
viso patir ta 150 min. T,t nuos
tolių, iš darbo atlista 3.500 
žmonių. Ypač stiprios įtakos 
krizė turėjo žemes ūkio pro
dukcijos gamintojams ir per
dirbėjams, vežėjams, daliai 
lengvosios pramones ir staty
bos įmonių. 

Palyginant su 1998 m. va
sariu, nedarbo lygis Lietuvoje 
išaugo 0.6 proc.. o vidutinis 
darbo užmokestis šių metu 
sausį buvo 15.2 proc. didesnis 
nei praėjusių metų pradžioje 

kreipimosi į valstybių parla
mentus ir tarptautines orga
nizacijas. 

Pareiškime apgailestaujama, 
kad Rusijos Valstybės Dūma 
neatsakė į Lietuvos Seimo šių 
metų sausio 7 d. dienos drau
gišką laišką dėl santykių geri
nimo, o atsiliepė, deja, pastan
ga bloginti santykius. 

V. Landsbergis pažymi, kad 
daug kur išplatintame Dūmos 
1999 m. vasario 12 d. pa
reiškime pakartotinai prie
kaištaujama, kad Vilniuje 
vyksta 1991 metų smurtinių 
įvykių, kurių metu sovietų 
kariškiai žudė beginklius žmo
nes, dalyvių teismas. Pasak 
Seimo vadovo, šis pareiškimas 
Lietuvos parlamentui da r ne
atsiųstas. 

„Mėginimai pateisinti 1940 
metais SSRS įvykdytą Lietu
vos aneksiją ir jos pasekmes 
ligi pat 1991-ųjų metų, kuriais 
Rusijos Dūma remia savo iš
vedžiojimus, yra beviltiškai 
pasenę tiek SSRS Liaudies 
Deputatų suvažiavimo 1989 
m. gruodžio 24 d. sprendimo, 
pasmerkusio Molotovo-Rib-
bentropo paktą, tiek Lietuvos-
Rusijos 1991-1992 metų tarp
valstybinių santykių sutarties 
požiūriu", pažymi V. Lands
bergis. 

Jis primena, kad šioje sutar
tyje Rusijos Federacija pri
pažino Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimą 1990 m. kovo 
11-osios aktu, tad ir negali da
bar nepripažinti kaltinamųjų 
pasekmių asmenims, veiku
siems prieš atkurtą Lietuvos 
valstybę. „Tik oficialiai pri
pažinusi M. Gorbačiovo atsa
komybę už nužudytus žmones, 
Dūma galėtų prašyti suma
žinti SSKP-LKP vadovų M. 
Burokevičiaus ir J. Jermala-
vičiaus atsakomybę", teigia V. 
Landsbergis. 

KALENDORIUS 
Kovo 17 d. Šv Patrikas; Gert

rūda. Gendvilas. Varūna 
Kovo 18 d Sv. Kirilas jeruza

lietis: Edvardas, Eimutis. Gintare 
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ASS* SKAUTYBĖS 
- 3 ^ KELIAS 

^ O D I * ^ Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LIETUVOS SEIMO 
PIRMININKAS ČIKAGOS 

SKAUTŲ KAZIUKO MUGĖJE 
Ilgoje Čikagos skautų Kaziu

ko mugės atidarymo tradici
joje esame turėję daug garbin
gų svečių, bet 41-oji daugeliui 
liks nepamirštama, nes joje 
dalyvauti atskrido net pats 
Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis. 

Šv. Kazimiero diena sinoni-
miškai siejama su pavasariu. 
Šių metų vasario mėnuo buvo 
ypač švelnus, todėl Čikagos 
skautai tikėjosi mugės atida-
ryman atvyksiančio Pavasario 
su didžiuliu glėbiu iš karklų 
pumpurų besiveržiančių „ka
čiukų" ir geltonų narcizų žie
dais papuošta kepure... Žiemą 
tikėjome išbildėjusią į Šiaurės 
ašigalį. Deja! Gal užsirūsti
nusi, kad ji nebuvo kviesta 
mugėn, pirmomis kovo mėn. 
dienomis žiema atūžė su snie
go audra, pūgomis, slidžiais ir 
užpustytais keliais, uždaryda
ma mokyklas, oro uostus... 
Gal ji tikėjosi nubausti šiam 
įvykiui ilgai ir kruopščiai besi-
ruošusius skautus, gal nuo da
lyvavimo mugėje atgrasyti 
nuolatinius mugės lankytojus. 
O gal tik norėjo baltais kili
mais nukloti kelius, kad šį 
kartą gausūs svečiai iš Lietu
vos Čikagoje jaustųsi lyg na
mie... Kaip ten bebūtų, Žiemos 
užmačių niekas nepaisė. 

Šeštadienį, kovo 6 d., skau
tai ir jų talkininkai, tikėda
miesi gausių lankytojų, rūpes
tingai dirbo stengdamiesi Jau
nimo centre sukurti įspūdingą 
Kaziuko mugės įvaizdį-. Sek
madienį, kovo 7 d., jau nuo 
ankstyvo ryto visos gatvės ir 
aikštelės aplink Jaunimo 
centrą buvo apstatytos iš to
limųjų priemiesčių suvažiavu
sių lietuvių automobiliais. O 
10 vai. ryto Tėvų jėzuitų kop
lyčia buvo sausakimšai pripil
dyta skautų ir jų tėvelių. Šv. 
Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė v.s. S . kun. J. Vaišnys. 

Po Mišių visi susirinko Jau
nimo centre. Skautai ir skau
tės rikiavosi didž. salėje prieš 
savo vienetų paviljonus, skau
tininkai.-ės ir vadovai,-ės rin

kosi už prekystalių paviljo
nuose, užėmė įsipareigojimų 
vietas kavinėse, valgykloje ir 
kt. Virtuvėje, pasiraitoję ran
koves, net sušilę darbavosi tė
veliai ir mamytės, ruošda
miesi išalkusių lankytojų ant
plūdžiui. Artėjant vienuoliktai 
valandai, laukimo įtampa au
go... Garbingieji svečiai vis 
dar buvo kažkur pakelyje... 

Trumpai po 11-tos prie Jau
nimo centro sustojo ilgas bal
tas limuzinas. „Jau atvažiavo! 
Jau atvažiavo!" — pasigirdo 
balsai. Komendantas v.s. Ge
diminas Deveikis ir jo talki
ninkai turėjo nemažai vargo 
minioje (ypač tų su foto apara
tais) padaryti praėjimą sve
čiams. O jų buvo nemažas bū
relis. 

Pagaliau atidarymas, kurį 
šįmet pravedė Akademinis 
Skautų sąjūdis. Skardus ko
mendanto švilpukas, komanda 
„Ramiai!" Balsai nuščiuvo. 
Prie didž. salės durų pasi
rodžius garbės svečiams, ati
darymui vadovavusi fil. Ramo
ną Steponavičiūtė pasveikino 
visus atvykusius, o taip pat ir 
surengusius 41-ją Čikagos 
skautų ir skaučių Kaziuko 
mugę. Išvardinusi visus gar
bės svečius, Kaziuko mugę 
atidaryti pakvietė visų trijų 
tuntų pavyzdingų skautų,-čių 
atstovus — „Lituanicos" skau
tų tunto skautą Nerijų Aleksą, 
„Aušros Vartų"/„Kernavės" 
tunto skautę si. Rasą Milo, 
„Nerijos" tunto jūrų skautę 
vair. Dianą Modestaitę. Šįmet 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
75 metų sukaktį švenčiant, 
vienas iš steigėjų — fil. v.s. Jo
nas Dainauskas buvo pakvies
tas perkirpti ketvirtąjį kas
piną; o patį svarbiausią — 
penktąjį kaspiną perkirpo Lie
tuvos Respublikos Seimo pir
mininkas prof. Vytautas 
Landsbergis, po to taręs trum
pą sveikinimą ir pasidalinda
mas prisiminimu iš jo patyri
mo Kaziuko mugėje, Vilniuje, 

prieš 60 metų... 
Po V. Landsbergio žodžio, 

garbės svečiai buvo pakviesti 

Lietuvos Respublikos Seimo pirm prof. Vytautui Landsberg:ui perkirpus kaspiną, S.m kovo 7 d Jaunimo cent
re buvo atidaryta Čikagos skautu ir skaučių 41-ji Kaziuki. muge Kairėje — fil. v.s. Jonas Dainauskas, vienas iš 
16-os pradininkų 1924 metais Kauno universitete kilusio Akademinio Skautų sąjūdžio AS sąjūdis šįmet švenčia 
75 metų sukaktį. Dešinėje laimingos šypsosi ASS Čikagos skyriaus nares. 

apžiūrėti paviljonus, susipa
žinti su išsirikiavusiais skau
tų ir skaučių vienetais, kurie 
svečius sveikindami prisistatė 
savo vienetų šūkiais, apdova
nojo muginukais. 

Garbės svečių priekyje „veži
mėliu" važiavo Velykė iš Vil
niaus (fil. Rima Žukauskaitė). 

A.S.S. FILISTERIŲ PRIEŠVELYKINIS 
SUSIKAUPIMAS 

Jau daug metų Akademinio 
Skautų sąjūdžio Filisterių Či
kagos skyrius ruošia priešve-
lykinius dvasinius susikaupi
mus savo nariams ir visuome
nei. Daugelį metų šie dvasi-

Seimo pirmininką lydėjo jo n i a i susikaupimai buvo ruo-
žmoaa Gražina Landsbergiu. . ^ ^ jaunimo^ centro patal-
ne, Lietuvos ambasadorius/.p^e. šios rekolekcijos prasi-
VVashingtone Stasys. Saka-:, dėdavo Did. ketvirtadieni ir 
lauskas, Lietuvos ambasado- baigdavosi Did.: šeštadienio 
nus Pietų Amerikoje Vytautas. -Vakare iškilminėmis šv. Mi-
Dambrava, Lietuvos gen. kon-" ' s įo m i s Tėvų jėzuitų koplyčioje. 

1.1.-!UV09 K." <'.- S.'11110 pirm prof Vytautas 1-arulsberps, atidarps 
-K.!.. ~:ij 1 1 ) Kaziuko miifte. įspūdžiais dalinasi «u jau-
..].'.kv:>,'- n u - Nuotr Sauliaus Sasnausko 

sulas Čikagoje Giedrius Apuo 
kas, garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, LSS Vyriausia skauti
ninke fil. v.s. Rita Penčylienė 
ir jos pavaduotoja v.s. Marytė 
Utz, ASS vadijos pirm. fil. Ri
mantas Griškelis, JAV Vidu
rio raj. vadas v.s. Gediminas 
Deveikis, LS Seserijos atstovė 
j .s . Audronė Gulbinienė, LS 
Brolijos atstovas fil. Romas 
Rupinskas, Jaunimo centro ta
rybos atstovas v.s. Jonas Paro-
nis, „Draugo" dienraščio vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė, 
JSkautybės kelio" redaktorė 
jvs. Irena Regienė, fil. v.s. 
kun. J. Vaišnys, „Skautų aido" 
administratorė v.s. Albina Ra
manauskienė, gausi grupė Či
kagos lenkių skaučių ir 
šaunūs Š. Marčiulionio mo
kyklos jaunieji krepšininkai 
su mokyklos direktore Zita 
Marčiulionyte, mokyklos ad
ministratore Aldona Nausė
diene ir treneriu Gediminu 
Ulių. 

Svečiams apžiūrėjus mugę 
— o apžiūrėti buvo ką, nes 
mugė apėmė visus tris Jauni
mo centro aukštus, poilsio va
landėlės ir pabendravimui bu
vo pakviesti didžiojon kavi
nėn. Čia „Aušros Vartų7„Ker-
navės" tunto sesių ir labai pa
slaugių jaunųjų sesyčių sve
čiai buvo pavaišinti kava ir 
tortais. 

O ką veikė kiti mugės lanky
tojai, kurių, nepaisant žiemos 
sukurtų staigmenų, ir Šiemet 
buvo gausu. Vaikai, išprašę iš 
tėvelių „žaliukų", apsuptyje 
laikė laimėjimų lentynas, kol 
jose nebeliko laimikių. Suau
gusieji apžiūrinėjo gausius ir 
įvairius eksponatus paviljo
nuose, ieškodami patinkamų 
savo namams puošmenų, ar 
tinkamų dovanoms daiktų, 
rinkosi ir pirko lietuviškas 
knygas, dainų kasetes ir vaiz
dajuostes, kurių apsčiai buvo 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
knygyne. Ypač domėtasi gra
žiai išleistomis knygelėmis 
vaikams. Apsipirkę poilsiavo 
pirmame aukšte gražiai įreng
tose vienetų kavinėse ir kant
riai laukė prie valgyklos nuty-
susiose eilėse, dirginami gar
džių lietuviškų patiekalų kva
pų O vaikai spietėsi antra
jame aukšte, kur kiekvienoje 
klasėje buvo įrengti įvairių 
žaidimų kambariai. Čia kiek-

Po šv. Mišių visi rinkdavosi 
kavinėje suneštinei vakarie
nei, Velykų „ryto" pabendravi
mui. Šios, trejų dienų rekolek
cijos sutraukdavo daug ASS 
narių ir jiems artimos lietuvių 
visuomenės. 

Šiuos susikaupimus praves
davo tėvai jėzuitai — kun. Jo
nas Kubilius, kun. Juozas 
Vaišnys, kun. Antanas Saulai-
tis, viena iš Puaiamo vienuo
lyno seselių ir dar keletas pa
sauliečių. 

Laiko slinktyje sumažėjus 
lankytojams, daugumai išsikė
lus gyventi į tolimus priemies
čius, šie susikafupimai buvo 
rengiami Lemonto apylinkėje 
esančiame PL centre ir Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje. 
Mažėjant kunigų skaičiui, šie 
susikaupimai buvo trumpina
mi. 

Šiais metais Čikagos ir apy
linkių ateitininkai maloniai 
pakvietė Akademinio Skautų 
sąjūdžio filisterius prisijungti 
prie jų organizuojamo priešve-
lykinio susikaupimo. 

Susikaupimas vyko Ateiti
ninkų namų patalpose, vado
vaujant kun. Rimui Gudeliui. 
Kun. Rimas Gudelis yra nese
niai atvykęs iš Lietuvos. Jis 
talkina Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos kunigams ir 
šalia pastoracinio darbo, dar 
studijuoja aukštesnius teologi
jos mokslus. 

vienas galėjo rasti ką nors jį 
ar ją dominančio. 

Antrai valandai artėjant 
lankytojų minios pradėjo retė
ti. Tėvai rangstė mažylius, 
ieškojo vis sugebančių pas
prukti vaikų, vis dar norinčių 
„mugiauti". Vadovai ir vado
vės, atleidę pareigas pavyzdin
gai vykdžiusius seses ir bro
lius, pradėjo krauti į dėžes 
pirkėjų neradusius šioje mu
gėje daiktus, ardyti paviljo
nus, tvarkyti naudotas patal
pas. Trečią valandą darbai ir 
mugė baigėsi. Apie vykusį di
dįjį metinį renginį liudijo sa
lėje gražiai sudėti maišai su 
buvusių papuošimų liekano
mis. 

41-oji mugė jau praeityje. 
Laikas pradėti galvoti apie pa
vasario iškylas, vasaros sto
vyklas ir pamažu planuoti 42-
rosios Kaziuko mugės ruošą. 

IR 
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Siundant p rainiai pasilikti kopiją. 

Kun. Rimo Gudelio pagrin
dinė mintis buvo maldos rei
kalingumas žmonijai. Kristus 
yra pasakęs, kad Jis yra Tie
sa, Kelias ir Gyvenimas. Siek
dami amžino gyvenimo, mal
dos metu mes bendradarbiau
jame su Dievu, todėl melstis 
yra visiems ir visuomet reika
linga. Malda neturi būti nusi
stovėjusių žodžių „bėrimas", 
bet vidinis „širdies" pokalbis 
su Dievu. Ne maldų ilgis, bet 
nuoširdus pasikalbėjimas-pa-
sipasakojimas Dievui, kas juos 
slegia, kuo džiaugiasi. Reikia 
ne vien prašyti, bet nepamirš
ti ir padėkoti už suteiktą gyve
nimo džiaugsmą bei patirtas 
nesėkmes. 

Reikia džiaugtis, kad abi 
šios organizacijos vis dažniau 
tarpusavyje bendradarbiauja, 

fil. A. Paužuolis 

KAZIUKO MUGĖ 
WORCESTERYJE 

VVorcesterio skautai ir skau
tes Kaziuko mugę ruošia Ver
bų sekmadienį — kovo 28 d. 
Atidarymas 12 vai. Leiskit 
šeimininkėms pailsėti tą die
ną, nes skautininkės paruoš 
skanius lietuviškus pietus, ku
riuos baigsit kvepiančia kava 
ir namie keptais pyragais. Ga
lėsit įsigyti Putnamo seselių 
keptos ruginės duonos. 

Bus audinių ir gintaro pa
puošalų iš Lietuvos. Įvairių 
medžio drožinių ir šiaudukų 
paveikslų. Lietuviškų knygų 
ir dainų kasečių. Sesė Rasa 
margins Velykų margučius ir 
jus pamokys to meno. Mažie
siems mugės lankytojams — 
įvairių žaidimų stalas, o lai
mei išmėginti — gražių laimi
kių laimėjimai. 

Kviečiame visus VVorcesterio 
ir apylinkės lietuvius atsilan
kyti ir praleisti sekmadienio 
popietę su draugais ir seniai 
bematytais pažįstamais. Lau
kiame! 

Rengėjai 

KAZIUKO MUGĖ 

Washington, D.C. 

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

„LITUANICOS'' 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 vakarones 
Jaunimo centre ir PLC, Le-
monte. Sekite pranešimus 
spaudoje. 

KANADA 
Toronto skautų 
žiemos iikylos 

Nepaprastą iškylą sausio 10 
d. surengė „Rambyno" ir „Šat
rijos" tuntai. Pasamdė auto
busą, kurį užpildė vilkiukai, 
vadovaujami Vytauto Ruslio, 
Dariaus Sondos ir Arvydo Ja
nušonio. Paukštytėms vadova
vo A. ir J. Sederavičiūtės. Taip 
pat dalyvavo skautai,-ės, pri
tyrusieji ir sk. vyčiai, vyr. 
skautės. Vadovavo tuntinin-
kai s. M. Rusinąs, j.ps. D. Bis-
kienė ir keletas tėvelių. Auto
busas pasiekė Albion Hills 
parką, maždaug 50 km į šiau
rę, nuostabioje gamtoje pasi
puošusioje storu baltu sniego 
rūbu. Diena buvo saulėta, 
smagu buvo atlikti programos 
uždavinius sniege, kurio kai 
kunems buvo net iki kaklo. 
Visi gerai nusiteikę naudojo 
slides, kiti rogutes-šliaužtus, o 
kurie jų neturėjo — kitokiu 
būdu atliko uždavinius. Vyres
niesiems buvo rūpestis kaip 
pasigaminti valgi, o kad būtų 
šiltas, reikėjo susirasti malkų 
lauželiui ant kurio kepė deš
reles ir virė karštą kakavą. 
Prieskoniams naudojo dainas. 
Po geros mankštos ir skanaus 
pasistiprinimo, artėjant vaka
rui ir vėl pradedant snigti, 
reikėjo atsisveikinti su gražią
ja žiemos gamta, lipti autobu-
san ir su daina važiuoti namo. 

Sausio 23-24 d. DLK Min
daugo sk. d-vė, vadovaujama 
ps. R. Kalendros ir sk. vyčio 
M. Sungailos, iškylavo Wood-
land Trails kanadiečių stovyk
lavietėje. Po sniego audros 
buvo smagu praktikuotis ir at
likti uždavinius, prižiūrint ir 
padedant prityrusiems vado
vams v .s. Romui Otto ir vs. 
fil. Arūnui Dailydei. Įžengus i 
metro ir daugiau sniego klodą, 
pirmiausia reikėjo išsikasti 
laužavietę, susirasti malkų 
laužui, kad galėtume pasiga
minti maistą, pasišildyti, pa
dainuoti. Be to teko įsirengti 
nakvynei snieginę „lapinę" 
(sniego urvą), kad būtų gera 
nakvoti, nesušalti. Skautinin
kui Romui vadovaujant tai 
nesunkiai atlikom, tačiau, kai 
reikėjo atsigulti buvo truputį 
baugu, bet, pasikliaujant pa
tyrimu ir specialius miegmai
šius išbandžius, baimė praėjo. 
Iškyla buvo praktiška, links
ma — tokia, kokios ne visi 
skautai gali turėti. Visi daly
vavę dėkingi vadovams, links
mi ir pilni įspūdžių pasišne
kučiuodami grįžo namo. 

F.M. 

EUOBCC OECKER, DOS, P.C 
4647 W . 103 8 L , OeJc Lawn. H. 
Pirmaa apyl. su Northwet4em un-to 
dsptomu, ietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
inInsMii abeoftuSai fnssVtiialai 

Sua*arinM(k*sbtfan0ė)kai) 
T t l . 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

962S 8.7901 Ave., Hfcfcory Hm*. IL 
T a t (708) 5 0 8 8 1 0 1 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
CNcago.IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREJKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066 S.Roberts Rd., Hckory Han, IL 
1 myia Į vakarus nuo Hartem Ave. 

T a t (708) 588-4056 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MJK&C. 
Specialybė-vidaus fcgų gydytojas 

Kabame Betuvmkai 
6187 SArcher Ave. (prie Austfn) 

TeL 773-666-7756 

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 

ARAS2UOBA.M 
INDRĖ RUDAITIS. 

M.D. 
O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 EOgden Ava., SuNa 310 

Naparv«a.lL 80563 
T * (630) 627-0090 
3825 Hkjhland Ava.. 
Tow*M,Su»a3C 

Dowrwra Orovs, IL 60515 
Tel (630) 4360120 

DR. PETRAS VMSIEUUS 
INKSTU. POSLfiS IR PROSTATOS 

Gydymas bei chirurgas 
172 ScMar St , Ehnhurst, IL 60126 

630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
rt9ow. American Acadavny of 

Ft/nty PrscrJce 
ŠEIMOS GYDYTOJA 
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NUOL£ STANKEVIČIŪTĖ, MD. 
Board Certrfled, imamai MedUne 

Valandos jOsų patogumui 
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3 f . 8 o u t i 
ezaCtat 

Crssago.R.a082a 
TaL 773-471-7879 

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. 
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_ ŽVILGSNIS l ATEITI 
LB Vašingtono apylinkės ruoštasis Vasario 16-osios m i n ė j i m a s 

(vasario 7 d.) pasižymėjo nauja forma ir mintimis. Džiaugiamės, 
galėdami spausdinti trųų ( i i keturių.) simpoziumo dalyvių pasi
sakymus, kokia, jų nuomone, bus Lietuva, kai švęsime Nepriklau
somybės šventės 100-ąją sukaktį. Visų pirma — simpoziumo mo
deratoriaus Dariaus Sužiedėlio ivadas. 

Paskutiniai šio tūkstantme
čio metai mums, lietuviams, 
buvo pilni sukakčių: 

prieš dvejus metus minėjo
me pirmojo viešo protesto 
prieš Lietuvos okupaciją, 1989 
m. rugpjūčio 23 d., demonstra
cijos prie Mickevičiaus pa
minklo Vilniuje dešimtmetį; 

pernai šventėme dvigubą 
šventę: Vasario 16-osios die
nos akto 80-metį, o taip pat ir 
Sąjūdžio — Lietuvos žmonių 
ryžto įkūnijimo — steigimo 
dešimtmetį; 

štai ir šiandien minime to 
išlaisvinimo Sąjūdžio Nepri
klausomybės siekimo paskel
bimo 10-ies metų sukaktį; 

po to švęsime naujosios Lie
tuvos gimtadienio Kovo 11-
osios dienos akto dešimtmetį. 

Minėdami šias sukaktis, pa
gerbiame tų metų įvykių dva
sią, juose dalyvavusių asmenų 

- drąsą bei ryžtą, o, svarbiausia, 
tų žygių reikšmę viskam, kas 
po to įvyko. 

Vasario 16-osios dienos ak
tas atvėrė kelią modernios 
Lietuvos valstybės klestėji
mui. 

Disidentinis judėjimas, Są
jūdžio įkūrimas ir pasiryžimas 
siekti visiškos nepriklausomy
bės — ir pagaliau Kovo 11-
osios dienos aktas atvėrė kelią 
Lietuvai sugrįžti į pasaulį, į 
normalią tautos vystymosi 
raidą, o išeivijai atstatyti gy
vybingą ryšį su tauta ir su
grąžinti jai visa tai, ką sten
gėmės išsaugoti. 

Visos 20 amžiaus Lietuvos 
rezistencijos — Lietuvos žmo
nių ,ir~ Sąjūdžio veiklos tikslas 
— Mrvo'taetuvos' ateities iš
saugojimas. Jų siekis: 'pakelti 
kraštą iš tarsi nesibaigiančios 
tarybinės nakties; atstatyti 
valstybę, kurioje ateities kar-

. tos nebežinotų, kas yra baimė, 

vergija ir neviltis. Todėl visai 
tinkama, kad šiandien, pa
gerbdami praeities žygius, 
metame žvilgsnį į tą ateitį, už 
kurią taip atkakliai kovota. 

Jau daugiau kaip prieš 10 
metų man teko dalyvauti pir
muosiuose tų metų disidentų 
rengtuose protesto žygiuose. 
Ir tuomet vienas rengėjų man 
tarė, žvelgdamas į negausią 
drąsuolių minią, kad reikės 
gera 10 metų, kol galėsime 
svajoti apie nepriklausomą 
Lietuvą. Tai buvo 1988 m. Visi 
gerai žinome, kaip greitai po 
to ritosi įvykiai. 

Kas Vilniuje šiandien lanko
si, sunkiai jį beatpažįsta. 
Kraštas per dešimtmetį pasi
keitęs visokeriopai. Šiandien 
daug kas priimame nepriklau
somybę, kaip savaime natū
ralų reiškinį. Ogi vyksta nuos
tabūs dalykai: Lietuvos kariai 
padeda saugoti taiką tolimoje 
Bosnijoje; Lietuvos teisėjas sė
di to paties Europos Žmogaus 
teisių teismo suole, kuriame 
prieš 10 metų kėlėme Lietuvos 
laisvės bylą; Lietuvos krepši
ninkai stebina žiūrovus pa
saulio sporto aikštėse; be dide
lio vargo skrendame pirmyn ir 
atgal iš Vilniaus mielai pa
miršdami, koks ilgas ir var
gingas kelias tai buvo vos 
prieš 8-erius metus; ir netgi 
šiandien rimtai kalbama, kad 
Lietuva gali netolimoje atei
tyje tapti NATO nare. Nuosta
bu, kad visa tapo normalu. 

Mūsų simpoziumo šiandien 
tikslas pamąstyti, jei visa tai 
įmanoma per maždaug 10 
metų, kaip dar pasikeis Lietu
vos veidas po'20 -metų? Pagali 
vokinie — už 20" metų tarybi
nio saulėlydžio vaikai, stebėję 
Lietuvos atgimimą nuo savo 
tėvų pečių, jaii Vadovaus vals
tybės raidai. Kai švęsime Va-

„Lietuva XXI amžiuje'' simpoziumo dalyviai. Iš kaires: dr. Saulius Sužiedėlis, Juozas Gaila, dr. Dalia Grybaus
kaitė ir Algirdas Rimas. Nuotr. Broniaus Čikoto 

sario 16-osios akto 100-metį, 
šie vaikai gali jau gyventi Eu
ropos Sąjungos ir Siaurės At
lanto alijanso valstybėje. 

Nors ir tikimės daug naujų, 
malonių staigmenų, Lietuvai 
dar daug darbo priešakyje. 
Išsivadavus iš Rusijos domi
nuotos sąjungos, kur kova už 
kalbą ir tautinį savitumą buvo 
aiški, šiandien jungiamės į di
desnę tautų bendriją, kurioje 
išlikimo klausimas kitoks ir 
kur kas labiau komplikuotas. 

Ar maža Europos valstybe 
pajėgs išlaikyti savitumą di
desnių tautų apsuptyje? Su 
šia problema susiduria net 
labiausiai išsivysčiusios ma
žos valstybės. 

Ar turime pagrindo bijoti in
tegracijos į pasaulį pasekmių? 
Kaip tai paveiks mūsų kalbą, 
jaunimą, krašto vystymąsi? 

Kviečiame šiandien simpo
ziumo dalyvius apžvelgti šiuos 
ir kitus klausimus. Kvietėme 
šiuos prelegentus į mūsų mi
nėjimą, nes visi jie, savo darbo 
patirties dėka, artimai susipa
žinę su dabartinės Lietuvos 
problemomis ir gali tiek fak
tais, tiek savo ypatinga patir
timi atsakingai pafantazuoti" 
Lietuvos ateitį. 

Simpoziumo dalyvius kvie
čiame atsakyti į šiuos klausi
mus: (Algirdą Rimą): ar ga

lime tikėtis Lietuvos pilno 
geopolitinio saugumo? Kokios 
tikrosios perspektyvos NATO 
narystei? Kokios NATO stoji
mo tikrosios kainos Lietuvai? 
Jei ne NATO, ar turime alter
natyvų? 

Vašingtono LB apylinkės ruoštame Vasario 16-osios minėjime meninės programos dalį atliko folkloro ansamblio 
- „-dorė" nariai. Nuotr. Broniaus Čikoto 

Darius Sužiedėlis. 

Juozą Gailą prašome pa
reikšti savo mintis šiuo klau
simu: koks* bus išeivijos vaid
muo Integruotos Euroatlan-
tinės" Lietuvos gyvenime? Ar 
toks vaidmuo iš viso bus? Ko
kios perspektyvos didesniam 
dalyvavimui Lietuvos gyve
nime? Kokios iš viso perspek
tyvos išeivijos likimui? 

Dr. Saulių Sužiedėlį prašo
me nagrinėti klausimą: kokios 
Europos Sąjungos bei NATO 
rytinės plėtros konkrečios pa
sekmės Lietuvos valstybei — 
jos ekonomijai, kultūrai, tau
tai, kalbai? Kaip gali pasikeis
ti Lietuvos veidas integruoja
mas į Vakarus: Ar yra pag
rindo bijoti ̂ kultūrinio antplū
džio" iš Vakarų? Kaip gali pa
sikeisti ar vystytis Lietuvos 
politinis veidas? 

Darius Sužiedėlis 
Simpoziumo moderatorius 

„KARIO" ŽURNALUI — 
80 METŲ 

Dabar Vilniuje leidžiamas 
„Kario" žurnalas mini savo gy
vavimo 80-ąją sukaktį. Jis bu
vo įsteigtas 1919 metais Lietu
voje. Vėliau 1950 m. atgaivin
tas JAV, o atkurtas Lietuvoje 

— 1991-aisiais. 
Žurnalas jau išėjo 1800-ąjį 

kartą, tai buvo sukaktuvinis 
1999 metų pirmasis numeris 
— stambesnis, turintis 32 pus
lapius, su kietesniais, spalvo
tais viršeliais. 

Nuo šių metų pradžios „Ka
rys" — jau ne savaitinis, plo
nas, žurnaliukas, o leidžiamas 
du kartus per mėnesį gerokai 
storesnis žurnalas. Šis pasi
keitimas, be abejo, žurnalui ir 
jo skaitytojams išeis į naudą. 
Už dažną, bet ploną žurnalą iš 
užsienio skaitytojų buvo pra
šoma 100 dol. per metus. Da
bar ši kaina sumažinta beveik 
per pusę. 

Į sukaktuvinius metus įžen
gęs „Karys" daro gerą įspūdį ir 
visais atžvilgiais yra įdomus 
leidinys ne vien tik buvusiems 
ar esamiems kariškiams, bet 
ir kitiems skaitytojams. Taip 
pat puikios yra ir jo iliustraci
jos bei spausdinimo technika. 

Čia minimame numeryje yra 
rašoma ir apie užsienyje gyve
nančius buvusius karius. Kiek 
plačiau minimas savo amžiaus 
90-metį Kalifornijoje atšven
tęs Kazys Karuža, kuriam su
teiktas Vilkaviškio garbės pi
liečio vardas. 

„Kario" redaktoriaus parei
gas laikinai eina Kęstutis Sta-
rinskas, atsakingasis sekre
torius — Juozas Subačius, 
korespondentas — Manvydas 
Vitkūnas. Redakcijos adresas: 
Pamėnkalnio 13, 2600 Vilnius, 
Lithuania. 

E. Šulaitis 

* Vyriausybės rūmuose, 
netoli spaudos tarnybos, 
atsižvelgiant į tai, jog žinia-
sklaidos atstovai neturėjo kur 
operatyviai parengti ar per
duoti parengtos informacijos, 
žurnalistams buvo įrengtos 
darbo patalpos. Anksčiau per 
vyriausybės posėdžius žurna
listams tekdavo glaustis pas 
spaudos tarnybos darbuotojus, 
prašyti jų leisti pasinaudoti 
telefonu. Ministro pirmininko 
atstovas spaudai žadėjo 
atsižvelgti ir į kitus žurnalistų 
pageidavimus. <BNS : 

Danutė Bindokienė 

Kerta šaką, ant kurios 
patys sėdi 

Šnipinėjimas yra žmonijos 
istorijon giliai įleidęs šaknis. 
Tai taip pat viena mėgsta
miausių temų nuotykių roma
nams, filmams, atsiminimų 
knygoms. Nors šnipai labai 
apsukrūs ir landūs, tačiau tik
rovėje ta „profesija" ir pa
vojinga, ir dažniausiai negar
binga, nes šnipinėjimas neat
liekamas patriotizmo ar kito 
kilnaus tikslo paskatintas, o 
grynai už pinigus, kuriuos 
dosniai dalina, norintys gauti 
tam tikrų informacijų. 

Šnipinėjimo tinklas meta
mas ir į taikesnius vandenis. 
Plačiai paplitęs industrinių 
paslapčių pardavimas varžo
vams; net iš žaislų pramonės 
kartais pasigirsta žinios, kad 
vienos bendrovės naujausius 
„išradimus" stengiasi išgauti 
konkurentės ir iš to pasipelny
ti. Visa tai — „smulkūs grū
dai", palyginus su tarptautinio 
masto šnipinėjimu. Daugelis 
valstybių tiki, kad taikos me
tas yra geriausias laikas ap
sirūpinti naujausios karo tech
nikos planais ir juos įgyven
dinti. 

Vienas labiausiai pagar
sėjusių šnipų teismų Ameri
koje vyko neilgai trukus po 
Antrojo pasaulinio karo pabai
gos, kai jau visas pasaulis 
žinojo, kad JAV turi nepapras
tai pavojingą ginklą — atomi
nę bombą. Jos paslaptis išgau
ti ypač stengėsi Sovietų Są
junga. Tas jai pavyko ameri
kiečių Rosenbergų (vyro ir 
žmonos) dėka. Šnipai buvo su
sekti ir už atominių paslapčių 
perdavimą raudonajai imperi
jai nuteisti mirti. Mirties 
bausmė įvykdyta 1953 metais. 
Vargiai šių dviejų asmenų 
mirtis atpirko žalą, kuri buvo 
padaryta Vakarų pasauliui. 
Nuo to laiko jau niekas ne
galėjo jaustis saugus, nes pats 
didžiausias demokratijos prie
šas — sovietų imperija — pra
dėjo gaminti branduolinius 
ginklus ir nuolat jais grasinti. 
Be abejo, sovietų mokslininkai 
ilgainiui būtų patys padarę vi
sus, atominių ginklų gamybai 
būtinus, atradimus, bet Ro-
senbergs sutaupė daug laiko, 
pastangų ir rublių. 

Vien dėlto, kad subyrėjo so-
vietija ir jos palikuonė Rusija 
nebelaikoma Vakarų pasaulio 
priešu (dėl to būtų galima ge
rokai pasiginčyti), šnipinėjimai 
nesumažėjo. Yra ir daugiau 
norinčių pasinaudoti JAV-se 
gerai išvystyta technika bei 
mokslininkų, surinktų iš viso 
pasaulio, žiniomis, tad šnipi
nėjimas tebevyksta. 

Neseniai pradėjo aiškėti, 
kad komunistinei Kinijai pa
vyko įsigyti ilgųjų skrydžių 

branduolinių raketų iššovimc 
technikos iš Los Alamos Na
tional laboratorijų, esančių 
New Mexico valstijoje. Tiesa. 
tai įvykę prieš maždaug de
šimt metų, tačiau tik dabar 
Atstovų rūmuose respubliko
nų partijos nariai pradėjo rei
kalauti, kad prez. Clinton vy
riausybė atskleisti, visus to 
šnipinėjimo dokumentus bei 
kitas smulkmenas. Reikia res
publikonus tik pagirti už „uo
lumą": pasibaigus Clinton-Le-
winsky bylai, jie pradėjo dai
rytis naujų kovos su preziden
tu ir jo partija iaukų. Antra 
vertus, jeigu tikrai buvo 
žinoma, kad Los Alamos la
boratorijose pažeistas saugu
mas ir pagrindinis to įvykio 
tyrinėjimas prasidėjo prieš 
trejus metus, dėl ko vienas 
branduolinių ginklų projek
tuotojų, taivanietis VVen Ho 
Lee, nors įtartas šnipinėjimu 
Kinijos naudai, nebuvo atleis
tas iš darbo ir patrauktas at-
skaitomybėn? 

Kiek jo žinių perdavimas 
komunistinei Kinijai padarė 
žalos, kiek padidino pavojų 
Amerikai ir tuo pačiu pasau
liui, neskelbiama. Clinton vy
riausybė teisinasi, kad iš 
tikrųjų čia jokios problemos 
nėra: Kinija per daug netur
tinga, kad galėtų skirti lėšas 
branduolinių raketų gamybai: 
šiuo metu ji teturinti apie 20 
ilgųjų skrydžių raketų su 
branduoliniais užtaisais ir 
vargiai tą skaičių padidins. 
(Kiek atominių raketų rei
kėtų, kad Amerikos miestai 
susilauktų Japonijos Nagasa
ki ir Hirosimos likimo?) 

Los Alamos laboratorijų in
cidentas vėl iškėlė klausimą: 
kiek apskritai yra saugūs šio 
krašto branduolinių (ar kitų 
baisiųjų) ginklų sandėliai, la
boratorijos, gamyklos? Ar jose 
dirba tikrai patikimi žmonės? 
Po tas opias valstybiniam sau
gumui vietas nuolat vedžio
jami Rusijos, Kinijos ar kurio 
kito besidominčio krašto sve
čiai — mokslininkai ir kiti — 
supažindinami su vykstan
čiais darbais ir būsimais pro
jektais, tad jau iš anksto ži
noma, kas ir kur bus gamina
ma, ką reikėtų „nusipirkti". 

Kaip keista — Kongresas ir 
prezidento patarėjai šiandien 
suka galvas, kiek to įvykio 
smulkmenų atskleisti Ameri
kos gyventojams, ką jie turi 
teisę žinoti, ir ko ne. Gaila, 
kad amerikiečiais — ir viso 
pasaulio gyventojais — nebu
vo taip susirūpinta, kai iš 
Vašingtono nuolat plaukė 
smulkiausios ir šlykščiausios 
žinios apie prezidento ir jo 
meilužės nuotykius... 

„GRANDINĖLES" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGIJA TAUTKUVIENĖ 

įžanga 
Pirmoji pažintis su „Grandinėle" bei jos vadovais 

Aleksandra ir Liudu Sagiais, muzikos vadove Rita 
Kiioriene, įvyko 1990 metais. Tada. kai buvo likę iki 

Visas L. ir A. Sagių sukauptas archyvas iškeliavo į Lietuvą, 
todėl rašant šią knygą, tenka daug laiko praleisti Čikagos litua
nistikos tyrimų ir studijų centro archyve. Gali pasitaikyti klai
dų, ar ką nors netyčia, svarbesnio praleisti. Labai prašau visų, 
kurie tai pastebėsite, praneškite man. kadangi dar yra laiko, 
prieš spausdinant spaustuvėje, pataisyti. O gal galite papasa
koti kokį įdomesnį momentą iš savo laikotarpio. Taip pat krei
piuosi į visus buvusius Grandinėlės dalyvius ar žmones, susiju
sius su ja, gal turite gerų, vertų išspausdinti foto nuotraukų — 
iš koncertų, kelionių ar repeticijų. Jos reikalingos papildyti 
knygai. Visos bus sugrąžintos Labai smulkių, netinkamai 
spaudai, nesiųskite. Kitoje nuotraukos pusėje, reiktų pavardin
ti eilės tvarka, ką matome ir parašyti vietą, datą. Iš anksto 
dėkoju. Adresas: PO BOX 4102, Wheaton, IL 60189. 

Ligija Tautkuvienė 

Tautinės dainų šventės tik kelios savaitės, atsitiktinu
mo dėka tapau jų globėja, koordinatore, palydove po 
Lietuvą, maitintoja ir, kas tik nori. Nuo pasitikimo 
Maskvoje iki išleidimo buvau kartu. Jei pamenate, 
buvo tas laikas, kai Maskva, tiksliau Sovietų Sąjunga, 
paskelbė blokadą Lietuvai. Nei viena kviesta šokių 
grupė ar choras negavo įvažiavimo vizų. Tik Aleksand
ros atkaklumas, liaudiškai tariant, sienos prarr. iši
mas kakta, leido „Grandinėlės" žmonėms išvysti Lie
tuvą, dalyvauti šventėje. Beje. toje šventėje be jų dar 
dalyvavo ir Lenkijos Punsko „Jotva", o Aidas Palubins
kas kartu su Australijos šokėja Danute Baltutyte ir 
dar keliais kitais iš Čikagos, bei Melburno atvyku.-ais 
jaunuoliais papildomai sudarė 4 porų šokėjų grupę. 
Taigi toje 1990 metų Dainų šventėje šoko JAV, Aust
ralijos, Lenkijos lietuvių šokėjai. Olimpinėse žaidy
nėse net ir vieno žmogaus atstovavimas kokiai ša!;ai, 
įrašo tą kraštą į valstybių sąrašą. Tuo principu re
miantis, turėtume 1990 m. šventę vadinti Pasaulin lie
tuvių, nes atvykti į ją reikėjo ypatingų pastangų. Juo
lab, kad nei turiniu, nei kokiu ypatingu mer..niu 
sprendimu kitos šventės nesiskyrė. Taip būtų atstaty
ta tiesa ir sugrąžinta pagarba tiems, kurie, rizikuoda
mi daug kuo, veržėsi Lietuvon ir prasiveržė! O į pas
kutines dvi šventes važiavo žmonės, jokių dvas rūų 
jėgų neeikvodami. Gal finansines. 

Pažinusi iš arčiau A. ir L. Sagius, jų „vaiką" „Gran
dinėlę", negalėjau jais nesižavėti. Pamenu prieššven

tinį koncertą Vilniuje, kuriame po „Jotvos" ir Australi
jos — JAV jungtinių šokėjų grupių pasirodymo pir
moje koncerto dalyje, antrą dalį pradėjo „Grandinėlė". 
Sausakimša salė sprogo nuo plojimų! Mums jie buvo 
lyg ir mes patys. Skyrėmės tik drabužiais ir viena de
tale — jie judesio pabaigoje prieš nuošokį dar spėdavo 
pašokti į viršų, nes Lietuvoje tai nebuvo būdinga. 
Tada mes, būdami Lietuvoje ir turėdami kiek kitokias 
problemas, negalėjome ir įsivaizduoti, ką reiškė turėti 
tokią grupę išeivijoje. Tik būdama čia, pati patirdama 
įvairias situacijas visuomeniniame darbe su Lietuvos 
Vyčių tautinių šokių studentų grupe, galiu gerai su
prasti ir įvertinti šį išeivijos darbą. 

„Grandinėlei" nebuvo ir niekada nebebus lygių. Tai 
ir sąlygos pakitusios, ir žmonės kiti. Jei sakome, kad 
tokių kaip J. Lingys — mūsų lietuviško sceninio šokio 
tėvas — Lietuvoje per šimtą metų tik vienas tebūna, 
tai toks pats buvo ir L. Sagys išeivijoje. Tik jis dar 
turėjo žmoną, patarėją, pagalbininkę, „reikalų sukėją" 
Aleksandrą. Nuostabiausias duetas. 

Prieš keletą metų kilo mintis surinkti po kruopą ži
nias apie L. ir A. Sagius, jų ir „Grandinėlės" reikšmę 
išeivijos lietuvių kultūros gyvenimui. Gavus Sagių 
pritarimą, žingsnis po žingsnio pradėjau šį darbą, ku
ris ateityje turėtų įgyti knygos pavidalą. Čia pateikiu 
kelias ištraukas iš rašomos knygos. Man asmeniškai 
nepaprastai įdomu, aš atskleidžiu vis naują ir naują 
išeivijos gyvenimo puslapį, sužinau daug įdomaus. 

netgi neįtikėtino. Bet taip buvo. Toks mūsų gyveni
mas. Be praeities mes esame kaip mankurtai, neat
simenantys net savo tėvų. 

Norintys papildyti faktais, nuotraukomis ar kokiais 
pastebėjimais, prašau rašyti. Jūsų pagalba gali pra
turtinti šią būsimą knygą. Rašykife adresu: P.O. Box 
4102, Wheaton, IL 60189. 

1956-57 metų koncertinis laikotarpis 

1956 metų ruduo prasideda naujovėmis. „Gran
dinėlei" į talką ateina mokytojo J. Kazėno akordeonis
tų klasė. Akompanuoja net septyni akordeonai! {vyks
ta „Dirvos" keturiasdešimtmečio paminėjimas, ku
riame su didžiausiu pasisekimu koncertuoja „Gran
dinėlė" ir akordeonistai! Plojimai netyla ilgai... Ta pro
ga „Dirva" rašė: „ 'Grandinėlės' šokėjos, palydimos net 
septynių akordeonistų, ne tik tautinius šokius šoko. 
bet ir šokdamos žaidė. Turbūt nesuklysime pasakę. 
kad nedaug šiame krašte 'Grandinėlė' turi sau lygių 
konkurentų".. 

Netrukus pakviečiami koncertuoti Detroite. I kon
certo programą įsijungia smuikininkas Saulius Alkai-
tis ir pianistas A. Smetona. Po šio koncerto vykstama į 
Windsorą. Čia šoka Toronto ir Detroito tautinių šokių 
grupės. „Grandinėlės" pasirodymai, kaip rašė „Dar
bininkas", „prašoko viltis". 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
VASARIO 16-OSIOS ŠVENTĖ 

PHILADELPHIJOJE 
Lietuvos Nepriklausomybes 

6l-oji sukakt ies šventė Phila-
deiphijoje buvo švenčiama va
sario 21 dieną. Ją rengė LB 
Philadelphijos apylinkės val
dyba ir Lietuvių namai. 

Švente buvo pradėta iškil
mingomis. Mišiomis Šv. And
riejaus bažnyčioje 10:30 vai. 
ryte. kurias koncelebravo kun. 
Petras Burkauskas ir monsin
joras, Vilkaviškio vyskupijos 
kapitulos garbes kanauninkas 
Leonas Peck-Pečiukevičius. 
Vargonams iškilmingai sugau
dus ir chorui giedant, į bažny
čią suėjo ilga, taut iniais rūbais 
pasipuošusių mažų, jaunų ir 
suaugusių maldininkų eisena 
su vėliavomis. Visus Vasario 
16-osios d. proga pasveikino 
kun. Burkauskas , o pamokslą 
pasakė kanaun inkas Pečiuke-
vičius. J i s leido klausantiems 
susimąstyti ir r imtai pagalvoti 
apie Lietuvos ateitį, kuri yra 
nežinoma: „O mūsų ginklas, 

— sakė.j is , — yra ne karinės 
jėgos, o tautos, tėvynės meilė 
ir karš ta malda, kuri gali mus 
visus suvienyti, taigi prašyki
me Viešpatį, kad jis mūsų 
maldų išklausytų". 

Aukos metu buvo nešami: 
kryželis. Lietuvos žeme, duo
na, g intaras ir drobėje išaus
tas Lietuvos himnas. Kiekvie
na dovana buvo palydėta jai 
pri taikytais žodžiais: Kryžius 
— prisikėlimo ženklas. Lietu
va — kryžių žemė. Laimink ją, 
Viešpatie, einančią demokra
tišku- keliu. Saugok ir globok 
ją šiais abejonių laikais. Jau 
daug kartų istorijos kryž
kelėse padėjai mūsų tautai 
perbristi sunkumų jūras , ves
damas ją į pergalės krantą. Su 
Tavo'ipalaittsa tekyla tauta į 
prasmingą rytojų. Duona — 
visų žemiškų gėrybių simbo
lis. Laimink ją ir visą mūsų 
žemę, bei jos javą. Padaryk. 

Viešpatis, kad nei vienas žmo
gus Lietuvoje nestokotų kas
dieninės Tavo duonos. Ne
leisk, kad mūsų broliams ir 
sesėms tektų išmainyti aukš
tesnius idealus į duonos kąsn). 
Lietuvos žeme, daug šimtme
čių mindžiota pavergėjų iš ry
tų ir vakarų, sulaistyta žmo
nių krauju ginant jos laisvę, 
tačiau atlaikiusią visus ban
dymus. Su meile ar ta Lietuvos 
artojų, išauginusi duonos grū
dą ir jos didžius didvyrius. 
Laimink, Viešpatie, šią žemę 
ir leisk džiaugtis atgauta ne
priklausomybe. Lietuva — 
gintaro kraš tas . Kaip amžiais 
gintaras puošė šią brangią 
žemę, leisk jai amžiais likti 
laisvai ir nepriklausomai, o 
tauta , nepasimetusi šių dienų 
buityje, išvystytų kilnų ir 
skaidrų, lyg gintaras rytoju. 

Oficialioji šventės dalis vyko 
Lietuvių namų didžiojoje 
Čiurlionio salėje. Šiuose istori
niuose Lietuvių namuose jau 
nuo 1918 m. vyksta Vasario 
16 ir kiti minėjimai, koncertai, 
šventės ir garbingų svečių 
priėmimai. Jeigu pastato sie
nos galėtų prabilti daug. o 
daug galėtu papasakoti! Jos 
matė . kai daugiau kaip 3.000 
žmonių, išsirikiavusių per tri
jų aukštu laiptinę, sveikino 
dr. Joną Basanavičių, visus 
buvusius Lietuvos prezidentus 
(ir dabartinį Valdą Adamkų). 
Čia lankėsi Darius ir Girėnas, 
čia buvo švenčiama pirmoji 
Nepriklausomybes diena, o 
kiek meno žmonių, ansamblių, 
šokėjų, kiek vaidinimų ir įvai
rių kitų švenčių' Metai bėgo. 
minios mažėjo, bet Vasario 16 
visada buvo minima. Keitėsi 
laikai ir žmones, ir vel pilnu
tėle salė 1989 m. sveikino pir
mąjį „Ratilio" koncertą. Pra
dėjo švisti laisvės šviesa, vėl 
žmonių daugėjo. Nepriklauso

mybes atstatymas — pilnutėlė 
salė! Bėgo laikas, žmones pra
dėjo neberasti tikslo. Lietuva 
laisva! Nebereikia minėjimų. 
Ėjo metai, mažėjo žmbnių 
skaičius, o per paskutinius 
metus beliko tik tie. kuriems 
Lietuva ir lietuvybe visada 
svarbi ir šventa, ne vien- tik 
patogiu laiku ir tik tada. jeigu 
tai nekliudo jų planams. 

Tačiau, švenčiant 81-ąįą Va
sario 16-ąją, į Lietuvių namus 
plaukė žmonių minia, o prie
žastis buvo tai, kad šios šven
tes metu buvo pagerbti trys 
Amerikos kariai, kurie Bosni
joje gelbėjo pirmą kritusį Lie
tuvos karį po nepriklausomy
bes atstatymo. Tai buvo vyr. 
Itn. Normundas Valteris. J i s 
nežuvo, gelbėdamas Lietuvos 
laisvę, bet vykdant NATO tai
kos įgyvendinimo misiją. Po 
mirties jam buvo įteiktas 
Jungtinių Tautų ir Vyčio Kry
žiaus 2-ojo laipsnio medalis. 
Vasario 21 dieną Phiiadf.4ph.i--
joje buvo pagerbti mūsų tau
tietį gelbejusieji trys narsus 
kariai. Tai SFC Charles Cre-
go, Sgt. Robert Bastian ir Sgt. 
Horace Johnson. J šį pager
bimą atvyko aukšti Amerikos 
kariuomenės atstovai mjr. 
gen. Rodney Ruddock ijr pulki
ninke ltn. Isabelle Slifėr <Nau-
jokaitiene;. kurios dėka šis pa
gerbimas įvyko, nes gauti su
tikimą buvo susisiekta net su 
Pentagonu. Čia dalyvavo d a r 
daug aukšto rango karių ir 
Amerikos karių orkestras. Jų 
buvo net du autobusai. 

Einant į salę, dar pneš mi
nėjimą, jautėsi pakili ir pagar
bi nuotaika. Prigužėjo pilnutė
lė salė žmonių, neliko net sto
vimų vietų. Orkestras turėjo 
pradėti groti 15 min. prieš 
minėjimą. Lygiai 1:45 v. p.p., 
karišku punktualumu prade
da groti. Kai suskambo instru
mentai, atrodė, kad išbyrės-
langai ir kelte kele nuo kėdes. 
Sėdžiu ir galvoju, kad daug ko 
šioje salėje buvo girdėta ir ma
tyta, bet, kad Vasario 16-osios 
proga grotų Amerikos karių 
orkestras — tai nėra buvę! 
Antrą valandą orkestras nu
stoja groti, turi prasidėti mi
nėjimas. Deja. ne del rengėjų, 
bet dėl kai kurių labai gar
bingų svečių vėlavimo teko pa
laukti 15 min. 

2:15 v. p.p. prasideda oficiali 
minėjimo dalis, kurią praveda 
J ū r a t ė Krokytė-Stirbienė ir 
Jonas Zerr. Jie pakviečia vi
sus atsistoti ir įnešamos Ame
rikos, Lietuvos ir organizacijų 
vėliavos, palydin- is orkestro 
būgnelių mušimu. Skamba 
Amerikos ir Lietuvos himną?, 
orkestrui užgrojus ir visai 
publikai įsijungus į giedojimą 
— nuotaiką sunku apsakyti! 
Kažkas užsmaugė gerklę, kū
nas pašiurpsta ir atrodo atsi
radai kažkur palubėje. Rodosi, 
kad ir Čiurlionis, žvelgdamas 
iš savo portreto rėmų. kitaip 
atrodė, o Lietuvos Vyčio raite
lis lyg aukščiau iškėlė galvą. 

Invokaciją sukalba kun. Pet
ras Burkauskas. Oficialią dali 
pradėjo naujas, jaunas ir ener
gingas JAV LB Philadelphijos 
apylinkės pirmininkas Vytau
tas Bagdonavičius. Jis pakvie
čia į sceną visus tris narsiuo
sius karius, kurie, rizikuoda
mi savo gyvybe, iš užminuoto 
lauko bandė išgelbėti Lietuvos 
karį. Visi trys apjuosiami lie
tuviškomis juostomis, kurias 
užriša V. Bagdonavičius ir bu
vusios LB pirmininkės Teresė 
Gečienė ir Roma Krušinskie-
ne. Publika sustojusi ilgu plo
jimu išreiškia padėką ir pa
garbą šiems didvyriams. Žodį 
taria mjr. gen. Rodney Rud
dock. majoras Charles Homes 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto {vairus 

Nl ij Valdemaras Sarapinas įteikia Philadelphijos miesto nerui Rendeli dovaną Vasario 16-osioif iškilme? - !.-• 
kairės: buvusios LB apylinkes pirmininkės Teresė Gečiene ir Koma Krušinskit-.v-. Meras Kondeli jau aštuntą 
kartą dalyvauja Lietuvos Nepriklausomybės šventes paminėjime. Šiemet buvo jo paskutinis kartas, ne? neras 
baigia savo kadenciją. N'uotr. Petro Vaškio 

papasakoja apie patį gelbėji
mo įvykį, nes jis iš malūn
sparnio visa tai stebėjo ir pa
laikė ryšius su tais trimis ka
riais." Jo pasakojimas buvo la
bai įdomūs, kuris turėtų būti 
atskirai aprašytas. Toliau žodį 
taria Joseph S. Zaccardi, Sec-
retary of the Army civilinis pa
tarėjas. Meras Edvvard Ren
deli jau aštuntą kartą dalyva
vo Vasario 16 minėjime. Šis 
buvo jo paskutinis, nes baigia 
savo kadenciją. Jis, kaip visa
da, labai nuoširdžiai ir šiltai 
pasveikina Vasario 16 d. pro
ga, įteikia proklamaciją, skati
nančią ir patariančią, kad Lie
tuva kuo greičiau būtų priim
ta į NATO. Ši proklamacija 
bus perduota visiems senato
riams, Kongreso nariams ir 
Baltiesiems rūmams. 

Paskutinį ir ilgesnį žodį ta
ria mjr. Valdemaras Sarapi
nas, Lietuvos Gynybos atašė 
Vašingtone. Jis savo kalboje 
papasakojo apie Lietuvos ka
riuomenės siekius ir pasieki
mus bei dar esančias proble
mas. Nors jis buvo pagrindinis 
kalbėtojas, bet po ilgos, beveik 
2 vai. trukusios oficialios da
lies liko lyg nuskriaustas, ir 
nebepasakė visko, ko norėjo., 
Tai būtų labai įdomu išgirsti t 
atskira proga. 

Paskutinį, trumpą, bet įdo
mų žodį.' tarė Lietuvos fondo 
atstovė Philadelphijoje Dalia 
Jakiehė ir įteikė 3,000 dol. če
kį- lituanistinės mokyklos ve
dėjai Danutei Surdenienei. 

Po to vyko meninė dalis. Pir
moji pasirodė „Žilvino" tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
Esteros Washofsky. Jie pašoko 
tris šokius: „Audėjėle", „Malū
nėlį" ir ..Šventinės polkos prie
šokį'. Grupę palydėjo Kaimo 
kapela, vadovaujama Lynn 
Cox. Po šokių pasirodė jauno
sios Philadelphijos kanklinin
kės, vadovaujama Brigitos 
Kasinskienės. Dainas harmo
nizavo Juozas Kasinskas. Gir
dėjome skambant: „Ant kalno 
karklai". „Šėriau žirgelį", „Dar 
nejok, dar sustok" ir „Jei tu 
būtum zu vytele". Pabaigus 
skambinti, pirmas atsistojo 
mjr gen. Ruddock, jį pasekė 
pulkininkai, majorai, visi ka
riai, orkestras, aišku, tada ir 
visa publika sustojusi sukėlė 
plojimo ovacijas. Manau, kad 
mūsų mažosios kanklininkės 
ilgai neužmirš tokio įvertini
mo, nes kas susilaukia, kad 
generolas su visa svita sustoję 
plotu ir įvertintų jų meną? 
Mannu. kad ateityje mes dar 
daug kartų jas girdėsime. 

Pabaigai Vinco Krėvės litua
nistinės mokyklos chorelis, 
vadovaujamas Vyto Maciūno, 
pianinu palydėtas Anelės 
Kauliuytes, padainavo „Tėviš
kėle" ir „Pilki keleliai dulka". 

NUOTAIKINGA VASARIO 16-OJI 
PUTNAME 

JAV LB Rytinio* Connecticut 
apylinkės valdyba vasario 21 
d. suruošė aštuoniasdešimt 
pirmąjį Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimą Putname, 
Matulaičio slaugos namų erd
vioje auditorijoje. Energingas 
ir entuziastingas valdybos pir
mininkas inž. W Alksninis, 
domėjęsis sovietų? prispaustos 
Lietuvos socialine", ekonomine 
ir politine padėtilhi, ir dabar, 
po 1990 metų įvykių, seka jos 
gyvenimą. Susitinka su Lietu
vos valstybės ir mokslo žmo
nėmis. Turi daug draugų ir 
pažįstamų lietuviškoje visuo
menėje, todėl nenuostabu, kad 
jau tris metus vadovaudamas 
apylinkės valdybai, jis pakvie
čia įdomius akademinės ir me
ninės dalies atlikėjus. Šiais 
metais jie abu buvo itin aukš
to lygio. 

Po minėjimo atidarymo (inž. 
V. Alksninis), maldos (kun. R. 
Krasauskas), žuvusių už lais
vę prisiminimo ir pagerbimo 
metu giedojo solistė -Angelė 
Kiaušaitė, Andrew Lloyd Web-
ber „Pie Jesu". KS^nio rimtis 
i r žodžiai, solistėj pasigėrė
tinai pagiedoti, privertė su
simąstyti apie tai, tcad dėl Lie
tuvos laisvės ir nepriklauso
mybės buvo sudėta daug au-
ku. 

Prelegento dr. Rimo Vaičai
čio kalba-paskaita skyrėsi nuo 
anksčiau girdėtu- J i s labai 
aiškiai, planingai ir pagrįstai 
išdėstė aukštojo mokslo reikš
mę Lietuvos keturių istorinių 
laikotarpių fone. Pradėjo, pa
sakodamas apie Jėzuitų įkur-

Baigiant, vėliavėlėmis mojuo
dami, sudainavo „Lietuva 
brangi". Prie jų prisijungė visa 
publika, kariai, orkestras ir 
sujungtomis rankomis daina
vo. Šalia stovintis karys, nors 
ir nemokėjo žodžių, bet melo
diją visai gerai niūniavo. Bai
gėsi daina — išnešamos vė
liavos ir 81-oji Vasario 16 die
nos šventė nuriedėjo į istorijos 
puslapius. 

Dar ilgai buvo vaišintasi ir 
bendrauta su garbės svečiais, 
kuriems ši diena, jų žodžiais 
tariant, buvo labai įspūdinga. 
Iškilmes filmavo 3. 6 ir Fox 
TV kanalai, rytojaus dieną 
įdomus aprašymas su nuo
trauka išspausdintas „Phila-
delphia Inąuirer". 

„Nors mūsų. broliai, nedau
gei yra...", bet kai veikiama 
kartu ir mažas Philadelphijos 
lietuvių telkinys padaro ne
mažus darbus. Ir aš ten bu
vau, viską mačiau, girdėjau ir 
užrašiau. 

Julija D a n t i e n ė 

tą Vilniaus universitetą, po to 
kaibejo apie nepriklausomos 
Lietuvos, okupacijos ir galiau
siai dabartines Lietuvos uni
versitetus ir kitas aukštąsias 
mokyklas. Baigdamas jis pa
reiškė, kad, jo nuomone, aukš
tųjų mokyklų profesūra yra 
„inbred". Tai yra rizikingas 
laidas mokykloms išsilaikyti, 
o tuo labiau jų lygį keiti. Pa
gal gyventojų skaičių yra per 
mažai aukšto mokslo siekian
čio jaunimo. Lietuva be pa
kankamo intelektualaus lygio 
žmonių nei šiame technologi
jos, nei tuo labiau ateinančia
me biogenetikos amžiuje sun
kiai išsilaikys. Lietuvai reikia 
stiprių, aukšto lygio moksli
ninkų, kurie keltų ne tik visos 
Lietuvos žmonių mokslo lygį, 
bet galėtų būti ir „eksportuo
jami"! Lietuva tai galinti pa
siekti. R. Vaičaičio žodžiai 
daugeliui klausytojų atvėrė 
naujus horizontus, naujas te
mas pokalbiams. R. Vaičaitis 
yra New Yorko Columbia uni
versiteto profesorius, Statybos 
inžinerijos fakultete dėsto vib-
rotechniką. Yra rimtas moks
lininkas, parašęs daug moksli
nių straipsnių ir žinomas 
Amerikos mokslininkų tarpe, 
kaip vibrotechnikos specialis
tas. 1993 m. jis buvo apdova
notas garbės daktaro laipsniu 
Technologijos universitete 
Kaune, o nuo 1996 metų yra 
prestižinės Lietuvos Mokslo 
akademijos narys. 

Akademinė minėjimo dalis 
baigta rezoliucijomis senato
riams. Kongreso nariams ir 
prezidentui dėl Lietuvos pri
ėmimo i NATO. Jas perskaitė 
Regina Taunienė. 

Menine dalis priklausė An
gelei Kiaušaitei, profesionaliai 
pasiruošusiai dainininkei. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOeiUO. NAMU. SVEIKATOS 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr Aukse 
S Karte kalba lietuviukai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

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

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

dažyrnas. Turiu darbo draudimą. 

, S.Benetis, tel. 630-241-1912.. 

MAJOR MANUFACTURER 
ON SOUTHSIDE 

Looking for * Machinists 
• Grinders & • Assemblers. 

1st &. 2rsd shifts. full time permanent 
positions. Exc. pay based on exp. 
Mušt be able to communicate in 
English. Call; Kristen or Jason 

1-800-416-8662 
Mušt have own transportation, 

Ieškome auklės prižiūrėti 
į 2 m. mergytę, VValtham, MA, 

Bostono priemiestyje, 
netoli gero susisiekimo. 
Kreiptis 781-894-3053 

Neringos restorano darbas buvo 
sustabdytas dėl virtuvės pertvarkymo. 
Miesto savivaldybė reikalavo pakeisti 
virykle ir pertvarkyti virtuvę.Dabar 
Neringos restoranas veikia normaliai. 

Neringos restorano administracija. 

Pinigai, siuntiniai, 
persikraustymas į Lietuvą 

per TRANSPAK. 
Tel. 1-773-838-1050 
Lemont, 1L r sekmadieniais 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Transportuojame ir padedame parduoti 

naudota auto. Pigiai parduodame issimo-
kėjimui; remontuojame po avarijų; atsta-
tome auto.geometriją. užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambteli Rimai tat 7SS-M1-SSM. 

Baigusi Curtis konservatoriją 
NJ, studijavo su pasaulinio 
garso dainininke Zinka Mila-
nova. Dainavo ir dainuoja ope
rose N. Jersey valstijoje, pasi
rodo amerikiečių ir lietuvių 
muzikinėse programose. Yra 
nuolatinė Kennebunk Port va
saros koncertų dainininkė. 

Ji padainavo dainą „Muzi
kantai atgroja" (harm. E. Kiš
kio), „O, niekur nėra" (K.V. 
Banaičio), „Plaukia sau laive
lis" (St. Šimkaus). F. Shuber-
to, F. I^eharro ir F. Loewe 
kompozicijas, D. Puccini ariją 
iš Gianni Schicchi „O mio bab-
bino caro", o minėjime dalyva
vusios savo mamytės Stakny-
tės-Kiaušienės paprašyta, — 
„Močiute, širdele"... Solistės 
artistiška ritminė disciplina, 
muzikinės frazės pajautimas 
bei atlikimas, gražus aukštųjų 
natų atlikimas, dinamišku
mas šios korespondencijos ra-

G R E I T P A R D U O D A 

RE/MAX 
REALTORS 

• (773)590-0205 
(708)425-7160 

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKIRD. 

CmCAGO.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. 

Ieškomi sunkvežimių 
vairuotojai, turintys CDL 
leidimą. Kreiptis: Steve, 

tel. 708-396-1515 

HELP VVANTED 
H M t P t r m 

Meson Sabika nas brooght a True Taste 
of Spain' to rhe North Shore. 
We are ar. upscale. casual restaurant 
that offers: • A professional and 

energede wocV envHonmaol 
• Fiex*!e scheOuIing 
• 401 KPlan 
• Group rate msuranca 

lt you have been searching for work that is 
both personally and finanaalry renvardmg. 
your search is overl 

Please appty m person 

310 S. Ha»» M . 
(Intersaction o» WiHow Rd and S. Happ Rd.) 

(M7)7«4-»3O0 

šytoją, kuri fortepijonu pri tarė 
solistės dainavimui, privertė 
gėrėtis. Klausytojai solistę la
bai šiltai sut iko ne tik dėl jos 
nuotaikingai a t l iktų dainų ir 
arijų, ne tik dėl jos gražaus 
balso, bet ir dėl užmegzto kon
takto su publika. 

Po minėjimo, kuris buvo 
baigtas Lietuvos h imnu, susi
rinkusieji vaišinosi R. Taunie-
nės, Škėrienės ir valdybos na
rių žmonų: I. Alksninienės, B. 
Ignienės, M. Drazdauskienės, 
A. Rygelienės, E. Kondrotie-
nės tikrai skaniais užkan
džiais. 

Negiriant, bet konstatuojant 
faktą, minėjimas buvo nuotai
kingas, vertingas, neperkrau
tas ilgomis kalbomis, gražiai 
bendruomenės valdybos suor
ganizuotas. Juo turėjo progos 
pasidžiaugti Matulaičio namų 
gyventojai ir seselės. 

Aldona P r a p u o l e n y t ė 

\.•!>:•.••..i l''i-n*i<i* • į i int- jmm l ' i l n . i n i i ' 
i 'a i t i - - • ' ••• A n ^ V K . . m ; -- • 11. - i r 1.1! 

dalyviai, akotnpaniatorr Aldona Prapuolenytė, paskait ininkas Rimas Vai-
valHyhns pirmininką* Vytautas Alksninis Nuotr A. V a r n o 
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Kun. Pranciškus Šulskis, MIC. 

KUN. P. ŠULSKIS, MIC 
Sulaukęs 80 m. Marijampo

lėje mirė teol. lic. jubil. kun. 
Pranas Šulskis, MIC. Jo tėvas 
buvo Juozas Šulskis, kilęs 
nuo Užpalių, caro armijos ka
reivis, o mama Janina Dzike-
vičiūtė, varėniškė, karo pabė
gėlė. Jie susitiko ir susituokė 
1917-aisiais revoliucijų me
tais Minske, kur jis buvo kari
nio dalinio ugniagesys, o ji — 
skalbėja. Ten jiems ir gimė 
pirmasis kūdikis 1918 m. 
rugsėjo 1 d., kurį pakrikštijo 
Pranciškaus vardu. Baigėsi 
karas, caro armija pakriko, 
tada jaunieji Šulskiai pasku
bėjo grįžti į tėvynę. Tėvas par
sivežė kirvį, pjūklą ir didžiu
les žirkles fronte vielų užtva
roms karpyti, o motina — pa
galvėje įsuptą Pranuką. 

Grįžo pas Juozo tėvus į Sa-
tereciaus kaimą, kur pavel
dėjo 3 ha ūkelį. Išmokėjęs 
dviems broliams dalį, darbš
tumu ir taupumu prigyveno 
dar 10 ha Čyžiškės kaime. 
Ten Šulskiams gimė dar de
šimt vaikų. Trvs kūdikystėje 
mirė; užaugo šeši sūnūs ir dvi 
dukterys. 

Vyriausias sūnus Pran
ciškus, mokėsi Bikūnų pra
džios mokykloje, paskui Už
palių progimnazijoje. Baigęs 
joje keturias klases, atvažiavo 
į Marijampolę ir 1934 m. rug
pjūčio 14 d. buvo priimtas į 
Marijonų vienuolijos naujo
kyną. 1935 m. rugpjūčio 15 d. 
padaręs pirmuosius įžadus, 
toliau ketverius metus mokėsi 
Marijampolės Marijonų gim
nazijoje. 1939 m. vasarą ją 
baigė, rudenį pradėjo studi
juoti Kaune Marijonų filosofi
jos kursuose, 1940 m. rugsėjį 
— Kauno Teologijos fakultete, 
kurį sovietų valdžia atskyrė 
nuo universiteto. 

Bolševikų okupacijai prasi
dėjus, kelių brolių pašaukimo 
ryžtas susvyravo, o klierikas 
Pranas dar tvirčiau apsis
prendė ir 1940 m. rugpjūčio 
15 d. padarė amžinuosius įža
dus. Visam gyvenimui įža
dais su Bažnyčia susirišę, vie
nuoliai galėjo būti šventinami 
kunigais anksčiau už savo 
mokslo draugus, diecezinius 
klierikus. Taip ir Pranas Šuls
kis gavo kunigystės šventi
mus, bebaigdamas trečią teo
logijos kursą, 1945 m. gegužės 
2 d. drauge su a.a. kun. Pranu 
Račiūnu, MIC, a.a. Hiliaru 
Misiūnu, MIC, kun. dr. Vincu 
Inkratu, MIC ir kun. dr. Vik
toru Rimšeliu, MIC. Po to dar 
metus tęsė teologijos studijas 
ir baigė jas 1944 m. vasaros 
pradžioje, prieš pat sugrįžtant 
Raudonajai armijai. 

Dvejus metus darbavosi 
Marijampolės marijonų Šv. 
Arkangelo Mykolo parapijoje 
kaip moksleivių kapelionas. Į 
mokyklas kunigai nebuvo įlei
džiami, tad tikėjimo mokslą 
moksleiviams dėstė vienuoly
no salėje. 

1946 m. birželio mėn. 26 d. 
aplankęs Kaune savo auklė
tojus marijonus, grįžo sunkve
žimiu į Marijampolę. Netoli 

Ąžuolų Būdos, ties prezidento 
Kazimiero Griniaus tėviške, 
pamiškėje sovietų kareivis 
stabdė sunkvežimį. Vairuoto
jas nesustojo, žinodamas, jog 
reikalaus jį vežti kažin kur. 
Tada kareivis paleido salvę iš 
automato: vieną senuką sužei
dė mirtinai, berniuką lengvai, 
o kun. Pranciškų taip, kad — 
nei mirk, nei gyvenk. Nuo 
juosmens — visiškas liemens 
ir kojų paralyžius. 

Gyvybė kabojo ant plauko, 
bet Marijampolės ir Kauno gy
dytojams pavyko ją išgelbėti. 
Tačiau didesnė kūno dalis 
taip ir liko nejudri, nejautri, 
tik kojose — nuolatinis vidi
nis skausmas, kliudantis ra
miai miegoti. 

Po kelių mėnesių gydymo 
kun. Pranciškus parvežtas į 
Marijampolę, kaip sunkus li
gonis. Apgyvendintą vienuoly
no pirmame aukšte (tarp įėji
mo ir valgyklos), apsiėmė 
slaugyti Vargdienių seselės ir 
ištesėjo tą artimo meilės tar
nybą 52 metus, vienoms nu
silpus ar mirus, vis sekdavo 
kitos. Su seselėmis patarnau
davo ir jo sesutė Stasė (1950-
1958) bei Valerija nuo 1963, 
kuri ir pati įstojo į Vargdienių 
seserų vienuoliją. 

1948 m. vasaros pradžioje 
valdžia marijonus išsklaidė ir 
užėmė vienuolyną. Tada ligo
nis glaudėsi brolio daržinin
ko namelyje, jį priglaudė ma
rijonų geradarės: Agota Ado
maitytė, vėliau — sesutės 
Onutė ir Marytė Mickevičiū
tės. 

Sudėję kartu savo kuklius 
išteklius, kunigai ir broliai 
marijonai nupirko P. Armino 
g. (ilgą laiką ji vadinosi Lau
kaitytės gatvė) ką tik pasta
tytą namą, jį įrengė ir pasky
rė ligoniui. Čia jis gyveno nuo 
1957 metų iki mirties. 

Šiek tiek sustiprėjęs, nega
lėjo būti be užsiėmimo. Pra
dėjo gaminti rožančius ir ver
sti knygas. Išvertė iš vokiečių 
kalbos vieną populiarią bio
grafiją ir tris mokslo veikalus. 
Tai buvo: Huneman „Lieps
nojanti ugnis" — šv. popie
žiaus Pijaus X gyvenimas. Iš
leido „Katalikų pasaulio" lei
dykla 1992 m.; Franz Xaver 
Willam, „Jėzaus gyvenimas 
Izraelio šalyje ir tautoje"; To 
paties autoriaus „Jėzaus Mo
tinos Marijos gyvenimas"; 
Holzner, „Paulius" — moksli
nė studija apie šv. Povilą. Šie 
veikalai, mašinėle perrašyti ir 
padauginti, buvo paskelbti sa
vivaldos būdu. Kadangi verti
mo ir rašto darbai jį labai var
gino, turėdamas gabumų ir 
polinkį technikai, išmoko tai
syti laikrodžius, taip užsi
dirbdamas pragyvenimui. 

Bičiulis meistras Klemensas 
Karklys jį šen ten nuveždavo 
— pasirodė, kad būtų gerai 
turėti savo susisiekimo prie
monę. Į Vakarus pasitraukę 
pašaukimo broliai marijonai 
parūpino lėšų, ir 1964 m. Kū
čių dieną garaže atsirado 
„Volga". Sesutė Valerija iš

moko ir gavo teises vairuoti. 
Nuo tada kun. Pranciškus 

buvo vienintelis, kuris kasmet 
aplankydavo visus, po Lietu
vą išblaškytus, kunigus ir bro
lius marijonus, taip pat lan
kydavo studijų draugus — 
diecezinius kunigus ir kitų 
vienuolijų vienuolius. 

Nuo 1969 iki 1981 m. — Lie
tuvos marijonų provincijolas. 
Pas jį rinkdavosi provincijos 
tarybos nariai pasitarti, ypač 
naujų narių priėmimo ir ugdy
mo reikalais. Pas jį dažnai ap
sistodavo ir pagyvendavo 
slaptoje kunigų seminarijoje 
besimokantys klierikai iš Lie
tuvos bei Ukrainos. Taip pat 
jis globojo kelis, Marijampo
lėje užsilikusius, vienuolyno 
broliukus, iki pat jų mirties. 

Dar vienas jo patarnavimas 
saviesiems— sklandžia lietu
vių kalba išvertė atnaujintus 
„Marijonų vienuolijos įstatus 
ir nurodymus" iš 1988 m. Ro
moje išspausdinto lotyniško 
originalo. 

Arkivyskupo Jurgio Matu
laičio minėjimų ir kitomis pro
gomis išsklaidytieji marijonai 
galėdavo pas jį susitikti. Artė
jant permainų laikams, pas jį 
susirinkę atlikdavo ir metinį 
susikaupimą bei pasitarimą. 

Ne kartą jis patarnaudavo 
išblaškytoms Vargdienių sese
rims per naujų narių priėmi
mo apeigas. 1981 m. gruodžio 
8 d., kun. Ričardo Repšio, 
MIC, slaptų primicijų proga, 
dalyvaujant kun. Pranciškui, 
tokį susibūrimą užklupo mili
cija. 

Kun. Pranciškus liudijo ti
kėjimą ne tik maldingo gyve
nimo pavyzdžiu, bet ir veiks
mais. Apie 1982 m. jis pasi
rūpino prie savo namo sienos, 
iš gatvės pusės, pritvirtinti 
nemažą kryžių. Miesto val
džia pareikalavo jį nuimti, ka
dangi nebuvo gautas architek
to leidimas. Kun. Pranciškus 
neklausė, kol pareigūnai pa
tys jį nuplėšė. Tada jis išsta
tė kryželį lange. 

Savąjį gyvenimo kryželį šis 
kentėtojas nešė su neapsako
mu kantrumu ir dvasios gied
rumu. Laidotuvių dieną at
siųstame užuojautos laiške 
Marijonų vienuolijos generali
nis vyresnysis kun. Adam Bo-
niecki, MIC, apibūdino velio
nį taip: „Jis buvo giedriausias 
žmogus iš visų Lietuvos mari
jonų. Ne aš jį paguosdavau 
apsilankydamas, bet jis man 
duodavo savo jėgos ir giedru
mo. Iš tėvo Pranciškaus buvo 
galima mokytis svarbaus me
no — džiaugtis gyvenimu ir 
pasaulio grožiu. Nuostabu, 
bet kaip tik jisai, tarytum ats
kirtas nuo išorinio pasaulio, 
atverdavo mūsų akis miškų, 
laukų, dangaus ir vandens 
grožiui. Kada būdavo įmano
ma — nors niekada nebuvo 
lengva, — mėgo pabūti gam
tos prieglobstyje ir dėkojo Die
vui, stebėdamas ir džiaugda
masis". 

Vargų pabaiga atėjo nelauk
tai. Jau porą ar trejetą metų 
silpniau jautėsi, ėmė šlubuoti 
širdis. Pastarąjį rudenį ir žie
mą buvo nestiprus, bet dar 
tikėjosi sulaukti pavasario, 
ištrūkti į gamtą. Taip pat šių 
metų vasario 3 dieną aukojo 
Mišias, pusryčiavo, pietavo ir 
vakarieniavo. Artėjant vakaro 
vienuoliktai pradėjo šalti ir 
mėlti rankos — netrukus jis 
mirė. 

Marijampolės Šv. Arkangelo 
Mykolo bazilikoje pašarvotas, 
a.a. kun. Pranciškus buvo 
maldingai lankomas dvi die
nas. Laidotuvės įvyko vasario 
6 d. Išvakarėse pūga apklojo 
žemę baltu patalu, užvertė ke
lius, negalėjo atvažiuoti toliau 
dirbantys kolegos. Iš kurso 
draugų dalyvavo laidotuvėse 
kun. dr. Vincentas Inkratas, 
MIC, kun. Prosperas Bubnys, 
MIC, ir kun. Adomas Mila
šius, OFM Cap. Su vyskupu J. 
Žemaičiu, MIC, koncelebravo 

20 kunigų, tarp jų ir į laido
tuves atvykęs Marijonų vie
nuolijos generalinis vikaras, 
kun. Vaclovas Aliulis, MIC, iš 
Romos. 

Velionio giminės ir Mari
jampolės tikintieji, nepaisyda

mi pūgos, gausiai susirinko į 
bažnyčią ir palydėjo į kapines, 
kur a.a. kun. Pranciškaus že
miškieji palaikai rado poilsio 
vietą tarp pašaukimo brolių ir 
jo buvusių auklėtojų. 

Marijampolės marijonai 

DRAUGAS, 1999 m. kovo 17 d., trečiadienis 

1999 m. vasario mėn. atminimui už mirusius 
„LIETUVOS VAIKŲ VTLČIAF 

AUKOJO: 

a.a. Vytauto Dijoko atm. (papild.): Jurgis ir Marija 
Brusokai - $25. I i viso $220; 

aa . Nelle Vilūnienė -Feldman atm.: Henrikas ir Ilona 
Laučiai - $25. 

a.a. Kosto Žalnieraičio atm. (papild.): Eugenija 
Rukstele ir Duane F. Ice - $26. Ii viso $830; 

a.a. Apolonijos Skorupskienės atm.: Alfonsas Rimbą, 
Nijolė Šnapštienė - $20; 

a.a. Jono Romo Karužos atm.: Roy ir Shirley Tulp -
$25; 

a.a. Onos Didžbalienės atm.: Rūta ir Saulius Kirkus, 
Antanina Vasiukevičius, E. ir Aleksas Karaliūnas, Vytautas 
Vizgirda, Jadvyga Prokurat ir Frances Bathurst, Regina ir 
Algirdas Dapkus, Jūratė ir Jurgis Augius - $195; 

a.a. Juozo Toliušio atm.: Danutė ir Jurgis Bendikai -
$100; 

a.a. Petro Rimkaus atm.: Antoinette Viržintas, dr. 
Romualdas Povilaitis, Tauragės klubas, Regina ir Mario 
Viržintas - $300; 

a.a. Algirdo Bražinsko atm.: Allan ir Mary Birmantas, 
Jadvyga Savickaitė, Kristina ir Paul Giordani - $250; 

a.a. Agnės Lazdauskienės atm.: Stella Y. Witkavitch, 
Sigitas ir Milda Liaukus, Raymond ir Carol Dalton Barius, 
Suzanne Beauchene, John J. ir Sandra Cappello, Rima 
Virbickas, Stephen ir Giedrė Montvila, Vytis ir Algutė 
Virbickas, Benedict ir Nancy Lazdauskas, Gintarė Ivaškienė, 
Shick/Warner Lambert (Milford, CT), Virginia A Conway, 
Kari, Teresa ir Zachary Adams, Joe Lazdauskas ir Becky 
Welter-$675; 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

„Lietuvos Vaiką viltis", 2711 W. 71" Street, Chicago, IL 60629. 

DĖKOJAME 
Seimai ir Geradariams, aukojusiems a.a. Romo Venckaus atminimui 

A.a. Romui Venckui mirus, artimieji ir pažįstami aukojo lesų 
paremtiLietuvos jėzuitų jaunimo auklėjimo darbus ir Vilniaus bei Kauno 
jėzuitų gimnazijas. Venckų šeima ir kiti geradariai suaukojo viri 
$3,700.00. Mes dėkojame, kad dosniai prisidėjote prie Jėzuitų pastangų 
Lietuvoje auklėti jaunimą ir stiprinti jo mokslinį ir dvasinį iiilavinimą. 
Yra labai gražu, kad a.a. Romo Venckaus dvasia gyvuoja Lietuvos 
jaunime. bi 

•,, Nuoširdžiai Ačiū. 
Tėvai Jėzuitai 

Aukojo: L Barkauskas, S. Anaya, B. ir E. Aras, V. ir D. Anelauskas, L 
ir P. Avižonis, V. ir R. Baipsys, V. ir D. Černius, B. ir J. Gricius, J. ir J. 
Jacote,L.irA.JarasOms.M.Kaziausks«,G.irJ.Leskys.K.irJ.Karuza, 
R.irS.LJsaiisl^,G.irM.SkucasNap)us,M.NaujokaitJs,A.Mucinskas, 
I. ir V. Peteris, G. Plukiene. A. ir D. Pofikaitis, L Predkeliene, V. ir E 
Radvenis, J. Rukšėnienė, R. ir V. Saliamonas, A. ir I. Sekas, E. ir B. 
Stočkus, J. ir G. Talanda, B. ir V. Varnas, V. ir E. Vidugiriai. I. ir E. 
Vilkas, A. ir A. Žemaitaitis, R. Dicius, L. Wiederman, A. ir O. Vaisnys, E. 
Černius, R. ir D. Giedraitis, V. ir J. Koklys. A. ir A. Kudirka, V. ir M. 
Bichnevičius, A. ir L Venckus, S. ir S. Karuža, R. Sel, T. Avižienis, J. ir 
D. Navickas, A. Avižienis, J. Izokaitis. G. Vitkus, M. ir I. Petokas, V. ir C. 
Petrušis, M. ir T. Petruiis, Newsom šeima, R. Anelauskas 

Jesult Fathers • Tėvai 
IL 60636 
tel: (773) 737-8400 

Jėzuitai, 2345 W.56th St., Chicago, 

PADĖKA 
AstA. 

LIUDAS VALANČIUS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis užbaigė žemišką 

kelionę š. m. vasario 12 d. ir buvo palaidotas vasario 15 d. 
Šv. Kazimiere kapinėse. 

Nuoširdi padėka Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
kapelionui kun. A. Paliokui, S.J. už suteiktą Paskutinį 
patepimą ligos metu, maldas koplyčioje, Šv. Mišių 
atnašavimą ir Velionio palydėjimą į Amžino Poilsio vietą. 

Esame labai dėkingi sol. Danai Stankaitytei už giesmes 
gedulingų Šv. Mišių metu ir muz. Faustui S troliai už 
vargonų palydą. 

Ypatinga mūsų padėka karsto nešėjams. Širdingas ačiū 
visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems Šv. Mišių aukoje 
ir palydėjusiems a.a. Liudą į kapines. Taip pat dėkojame 
už šv. Mišių aukas, atsiųstas gėles, gausias aukas, skirtas 
lietuvių labdarai. Nuoširdus ačiū už pareikštas užuojautas 
žodžiu, raštu 'ir spaudoje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. M. Petkui už 
rūpestingą patarnavimą. 

Visiems mūsų nuoširdžiausia padėka 
Ilsėkis ramybėje, Viešpaties prieglobstyje. 
Giliame liūdesy žmona Emilija, duktė Laima, 

sūnus Edvardas ir jų šeimos 

A.tA. 
ADELĖ GLYTIENĖ 

Gyveno Darien, IL. Mirė 1999 m. kovo 15 d., sulaukusi 
84 metų, po ilgos ir sunkios ligos. Gimė Lietuvo-
je.Vilkaviškio apskr., Bartininkuose. Amerikoje išgyveno 
43 metus. 

Nuliūdę liko: duktė Aldona Jankauskienė, žentas Kazys; 
sunūs: Valentinas, žmona Dolores; Vytas, žmona Dorothy; 
Albinas su šeima Vokietijoje; sesuo Ona Juškevičienė 
Lietuvoje; anūkai: Algis ir Kęstutis su šeimomis; anūkės: 
Gražina, Rūta ir Kristina; proanūkai: Danny ir Mykolas; 
sūnėnas Juozas Aštašauskas su šeima. 

Adelė buvo žmona a.a. Oto. 
Velionė bus pašarvota kovo 17 d. nuo 3 iki 9 v.v. Palos-

Gaidas laidojimo namuose 11028 So. Southwest Hwy., 
Palos Hills, IL. 

Laidotuvės ketvirtadienį, kovo 18 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Pal. J. Matulaičio misijos 
bažnyčią, Lemonte, kurioje 10 vai. bus aukojamos 
gedulingos šv. Mišios už Velionės sielą. Po Mišių ji bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi seimą 

Laidotuvių direkt. Palos-Gaidas Tel. 708-974-4410 

AŠTUONERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA 
JOHN HENSON 

Viešpats išsivedė a.a. John į Amžinuosius Namus, į 
tobulą grožį ir džiaugsmą 1991 m. kovo 22 d. 

Palikau viena jo ilgėtis, dirbti ir laukti, kada ir mane 
Viešpats pasisauks. Svč. Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikiu, 
nes meilė nemiršta. 

Šv. Mišios už a.a. John bus aukojamos kovo 22 d., 
pirmadienį, 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje ir kovo 
21 d., sekmadienį, 10:30 vai. ryto Svč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje. 

Visus draugus prašau pasimelsti už a.a. John. 

Žmona Sabina 

PADĖKA 
Dėkojame visiems dalyvavusiems 

AatA. 
JANINOS SKAMIENĖS 

laidotuvėse ir taip pat parodžiusiems pagarbą jai ir 
užuojautą mums šią netekties valandą. Ypatingą Padėką 
reiškiame 18-kai organizacijų, kurioms Mama priklausė, 
kun. Kęstučiui Trimakui už maldas koplyčioje, Šv. Mišias 
ir palydėjimą į šv. Kazimiero kapines. O taip pat 
vargonininkei Mary Helen Kutz ir solistei Daliai Fanelli. 

Tokia pat padėka ir .Klaipėdos" jūrų šaulių kuopos vadui 
Juozui Mikuliui, pravedusiam atsisveikinimą koplyčioje ir 
kalbėtojams dr. Bronei Motušienei, Aleksui Šatui ir Stasiui 
Dubauskui, kurie kalbėjo BALF'o, Namų savininkų ir 
Amerikos Lietuvių tarybos, Cicero skyriaus vardu. 

Dūkta Birutė ir sūnus Kęstutis su šeimomis 

Motinai 
A.tA. 

ELENAI GAILEVIČIENEI 
mirus , sūnui JUOZUI GAILAI, buv. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atstovui Lietuvoje, ir visai 
liūdinčiai šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 

A.tA. 
ALFONSUI EITUČIUI 

mirus, jo žmonai JADVYGAI, dukrai ALVYDEI 
su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Vanda ir Liubomiras Bichnevičiai 
Dalia ir Vytautas Juškevičiai 

Onutė Liškūnienė 

1 
1 
J 

1 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 
Atsiųsti paminėti 

Laikas dainuoti — laikas 
patylėti; laikas linksmintis — 
laikas susikaupti... Atvykite į 
„Šv. Rašto" knygos sutiktuves 
šeštadienį, kovo 27 d., 7 vai. 
vak., Lietuvių dailės muzie
juje Lemonte. Paskaitą skai
tys ses. Ona Mikailaitė, Šv. 
Rašto psalmes — akt. Audrė 
Kižytė. muzikinę dalį atliks 
Marius Polikaitis su broliu 
muz. Darium PolikaiCiu. Svar
biausia — galėsite įsigyti „Šv. 
Rašto" knygą! 

J u l i u s S a v r i m a s — teno
ras, dalyvaus religiniame kon
certe, kurį ruošia Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos choras, 
vad. muziko Antano Lino, 
Verbų sekmadienį, kovo 28 d., 
3 vai. p.p., bažnyčioje. Visi 
maloniai kviečiami atvykti, 
pasiklausyti sielą keliančios 
muzikos, ypač prasmingos 
Gavėnios pabaigoje. 

Ar žinote, kaip Aldona 
Pa lek ienė laukia J ū s ų 
skambučio? J i labai susi
rūpinusi, kad pavėlavusiems 
nebeliks vietos prie gausiai 
skanumynais apkrauto „Veiy-
kų stalo", kurį /"velykio sek
madienį, balandžio 11 d., 12 
vai., Pasaulio lietuvių centre 
padengs darbščiosios PLC ren
ginių komiteto narės. Kad 
vaišės šiais metais bus net ge
resnės, kaip anksčiau, prižada 
renginių komiteto pirmininkė 
Bronė Nainienė. 

Visi kviečiami pasivai
šinti l ietuviškų blynų pus
ryčiais, kuriuos ruošia prity
rusios ir visiems žinomos 
šeimininkės Švč. M. Marijos 
Gimime parapijos salėje šį 
sekmadienį, kovo 21 d., po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. r. Mišių. Bus 
taip pat proga po 10:30 vai. 
Mišių salėje pabendrauti su 
vysk. Rimantu Norvilą, kuris 
veda parapijoje Gavėnios susi
kaupimo pamaldas. 

Jaunimo centro Moterų 
klubas kviečia visus kovo 28 
d., Verbų sekmadienį, į tradi
cinius priešvelykinius pusry
čius Jaunimo centro kavinėje. 
Pusryčių pradžia — tuoj po 10 
vai. Mišių t. jėzuitų koplyčioje. 
Šventinį stalą pašventins re-
Kolekcijų vedėjas kun. Stasys 
Kazėnas, SJ, svečias iš Lietu
vos. Savo atsilankymu parem-
site Jaunimo centrą. 

„Sietuvos" skaut in inkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
susirinkimas šeštadienį, ko
vo 20 d., 1 val.p.p. vyks Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. Vi
sos narės prašomos dalyvauti. 

Kauno vyskupijos augzi
liaras vysk. Rimantas Nor
vilas šiuo metu vieši mūsų 
tarpe ir vadovauja Gavėnios 
susikaupimo pamaldoms lietu
viškose parapijose, š į savait
galį, penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį, rekolekcijos vyks 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje. Kas dalyvavo 8 vai. šv. 
Mišiose praėjusį sekmadienį, 
turėjo progą pasiklausyti 
prasmingo šio svečio pamok
slo, tad žino, kad rekolekcijos 
bus neeilinės. Antra vertus, 
kiek gi kartų turime rekolek
cijų vedėją vyskupą? Visi ragi
nami dalyvauti! 

Pal. Jurg io Matulaičio 
misija yra gavusi 20 senų 
kompiuterių ir t ik vieną 
„printeri". Viskas skirta Lie
tuvos jėzuitų gimnazijoms. 
Turintieji nebenaudojamą 
printerį, yra prašomi jį paau
koti šiam reikalui. Gausite 
pažymėjimą mokesCių sumaži-

Naujausias „Skautų ai
das" rašo apie skautininkų 
gyvenimo naujienas ir kvieCia 
šį žurnalą užsiprenumeruoti. 
Rašykite: Albinai Ramanaus
kienei, 4613 W. 106 Place, 
Oak Lawn, IL 60453-5246. 
Prenumeratos mokestis - 10 
dol 

Kas naujo 

nimui. 
LABAI 

APGAILESTAUJAME, 
BET... 

Lietuvių Katalikų spaudos 
draugijos direktorių taryba 
susirinkime, kuris įvyko 1999 
m. vasario 24 d., po ilgų dis
kusijų ir su dideliu apgailes
tavimu, nubalsavo pakelti 
„Draugo" prenumeratos kai
ną 5.00 dol., pradedant ba
landžio 1 d. Kaip mūsų skai
tytojai patys patyrė, JAV 
paštas pakėlė kainas, bet 
„Draugui" ir kitiem „not-for-
profit mailers" ne tik pakėlė 
išsiuntinėjimo kainą, bet ir 
panaikino iki šiol buvusias 
lengvatas. 

„Draugui" buvo liepta prie 
kiekvieno adreso pridėti „bar 
code". Paštas aiškino, kad bus 
galimybė automatiškai pašte 
išskirstyti egzempliorius ir 
skaitytojai greičiau ir geriau 
gaus dienraštį. Įsigijome nau
ją adresavimo aparatūrą, pa
naikinome lipinukus ir dabar 
turėtų pristatymas pagerėti. 

Administracija 

,Draugo" knygynėlyje 
Naujai išleistas Šventasis 

Raš tas - Senasis ir Naujasis 
Testamentas - jau laukia savo 
skaitytojų! Puikiai prel. prof. 
Antano Rubšio išverstas, kie
tais viršeliais įrištas, daugiau 
kaip 2,000 puslapių turintis 
Šv. Raštas kainuoja 20 dol. 
(jei skaitytojas knygos nusi
pirkti pats atvyksta į „Drau
go" knygynėlį). Visi kiti pirkė-
kėjai moka 30 dol. (pridėjus 
persiuntimo ir kitus mokes
čius). 

„Veiklios šventos s ielos 
dokumentas" - taip Jurgio 
Matulaičio „Užrašus" vadina 
kun. V. Aliulis, parašęs įžangą 
šiai vertingai knygai. Knygos 
kaina - 12 dol., pinigai už par
duotas knygas bus naudojami 
pal. J . Matulaičio beatifikaci
jos išlaidoms paremti. Illino-
jaus gyventojai prašomi pridė
ti 1.05 dol. pardavimo mokes
tį. Kaina už knygos persiunti
mą - 3.95 dol. 

• ALIAS Č i k a g o s 
s k y r i a u s v a l d y b a kvieč ia 
visuomenę kovo 19 d., 7:30 
vai. vakare atvykti į Balzeko 
lietuvių kul tūros muziejuje 
rengiamą susitikimą su Vil
n i aus Gedimino Techn ikos 
universiteto rektoriumi, prof. 
habl.dr Edmundu Kazimieru 
Zavadsku. Jis papasakos apie 
technikos specialistų ruošimą 
Lietuvoje, palygindamas su jų 
ruoš imu vaka rų aukš to jo 
mokslo s is temoje Meninę 
programą atliks kanklininkė 
Daiva Kimtyte. (sk.) 

• A.a. R o m o K a r u ž o s 
atminimą pagerbdamas. Ray-
mond P a š k u s , D a r i e n , IL, 
aukoja $40 Lietuvos našlai
čiams Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o auko
tojams dėkojame' „Lie tuvos 
N a š l a i č i u g l o b o s " k o m i 
t e t a s , 2711 West 7 1 s t St. , 
Chicago IL 60629. (sk.) 

• Greitai persiunčiame ir 
pristatome siuntinius Lietu
voje Persiunčiame automobi
lius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, pa
ruošiame dokumentus JAV vi
zų pratęsimui ir iškvietimus. 
s m u l k e s n e informacija t e l . 
77.1-434-7919, 630-257-6822, 
1 888-615-2147 A t l a n t i c 
Express Corp. (sk) 

• L e g a l i a i d a r g a l i m a 
išrūpinti „Sočiai Security" . 
E.Šumanas , te l . 1-708-720-
2651. (sk.) 

• Marquette Parke par
duodamas 2 b u t ų gražus , 
mūrinis namas. Dideli 6 kam
bariai k iekviename aukšte : 
valgomasis, salonas, virtuvė ir 
3 miegamieji; 2 auto. garažas. 
Skambinti Algiui Liepinai-
čiui, Alez Mockus R E . , tel. 
708-447-3351. (sk.) 

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

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalines bylos 

6247 8Jfedsie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 868-7766742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Sottad 9 v r iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai fatvea nuo .Draugo*) 
Tel 77S-»4M>100. 

TeL SSO-M7-0100, Lamont, IL 

"The B e a r Final ly Died" -
Stanley J. Usacko anglų kalba 
parašytas romanas apie jauno 
lietuvio gyvenimą rusų ir vo
kiečių draskomoje Lietuvoje. 
Slapstymasis, ginkluotas pasi
priešinimas okupantams ir 
grįžimo į Lietuvą momentai. 
Ši knyga kainuoja 10 dol., II-
linojaus gyventojai prideda 88 
centus, visi pirkėjai dar pride
da 3.95 dol. už persiuntimą. 

U f o , 2VAIGZDUT6 
hiMaflk^r W ^ ^ Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Maironio lituanistinėje mokykloje Sausio 13-ją minint. Iš k.: Rita Kušeliauskaite, Siga Lapinskaite, Monika 
Meškyte, Tesą Butkute. Vija Kasmunaite ir Žara Kisieliūte. 

IŠ ARTI IR TOLI 
Vasario 9 d. „Drauge" iš

spausdintoje L Žmuidzinie-
nės korespondencijoje iš Vasa
rio 16-sios paminėjimo, įvy
kusio Rochester, NY („Vasario 
16-osios šventė") yra praleidi
mas ir netikslumų, dėl to pa
kartojame porą paragrafų. At
siprašome ročesteriečių ir 
korespondencijos autorės Iza
belės Žmuidzinienės. Turėjo 
būti taip. ..Programą, kaip vi
sada, pasigėrėtinai vedė Bi
rutė Litvinienė. ... LB valdy
bos vyrai: Antanas Burkūnas, 
Raimundas Liutkus, Eugeni
jus Vidmantas ir talkininkas 
Stasys Ilgūnas, kur reikėjo, 
vyrišką ranką pridėjo..." 

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 VV. 65th Place, Chicago, IL 60629 

MINTYS GAVĖNIAI 

Pasaulyje yra vienas pavo
jus — paskęsti kasdieniuose 
džiugesiuose ir gyventi tik tuo 
sotaus gyvenimo pasitenkini
mu, kuris yra aukščiausias ge
rai užlaikomo ir šeriamo gyvu
lio siekimas. Bet žmogus turi 
neužmiršti savo žmogiškos 
paskirties, — atminti, kad jis 
ne tik turi burną >kaniai pa
valgyti, ne tik g y v u ^ k u s ins
tinktus, kurių tenkinimas gali 
atnešti šiokį tokį laikiną sma
gumą, bet turi ir protą, ir va
lią, kuriuos tur i tobulinti, turi 
siekti pastovių vertybių, krau
ti dvasios ir sielos kapitalus. 

Pagal pre l . J. Prunskį 

KOVO VIENUOLIKTOJI 

Kovo 11-tą Lietuva atgavo 
savo nepriklausomybę. Aš bu
vau trijų metų, todėl daug ko 
neprisimenu, bet mama ir tėtė 
man rodė nuotraukas apie 
tautos šventę Pasaulio lietu
vių centre. Kovo 11-oji yra 
ypatinga diena visiems lietu
viams gyvenantiems visame 
pasaulyje. . 

Marius Poskočimas 

Kovo 11-oji y ra Lietuvos ne
priklausomybės diena. Tada 
lietuviai a ts ikra tė rusų. Kai 
aš buvau dviejų metų am
žiaus, mūsų visa šeima kartu 
su močiute ir seneliu važia
vome į Vašingtoną. Mes visi 
nešėme trispalves vėliavas ir 
reikalavome, kad Lietuva bū
tų laisva, nes mes mylime Lie
tuvą. 

Andrius Novak 
Abu Lemonto Maironio lit. 

m-los mokiniai. (NL^ironio lit. 
m-los moksleivių metraštis 
1996/97 m.) 

1919 m. Gedimino pilies 
bokšte pirmą kartą iškelta 
Lietuvos taut inė vėliava. 

1919 m. Prancūzijoje pradė
jo veikti Lietuvos atstovybė 
(vadovas Oskaras Milašius). 

1935 m. įsigaliojo kariuome
nės vadovybės įstatymas. Vy
riausiuoju Lietuvos kariuo
menės vadu paskirtas briga
dos generolas Raštikis. 

TETOS GIMTADIENIS 

Aš buvau apsirengęs Batma-
nu. Grįžęs iš mokyklos, su 
draugu ir broliu ėjau rinkti 
saldainių. Prisirinkęs daug 
saldainių suskaičiavau. Pas
kiau kaukėmis pasipuošę, ėjo
me švęsti tetos gimtadienį. 

Titas Mačiulis , 
2 sk. mokinys 

BAJORAI IR 
VALSTIEČIAI 

Aš manau, kad bajorų gy
venimas Lietuvoje buvo geras. 
J ie turėjo daug žemės, uždirb
davo daug pinigų. J ie turėjo 
tarnų, kurie jiems atnešdavo 
maisto ir kitokių gėrybių, ko
kių jie tik norėjo. Valstiečių 
gyvenimas buvo žymiai blo
gesnis, negu bajorų. Jiems rei
kėjo dirbti už pragyvenimą. 
Bajorų namai buvo kaip pilys, 
o valstiečių — lūšnos. 

Milda Plioplytė, 
8 skyriaus mokinė 

MŪSŲ KAZIUKAS 

šį kartą aš kalbesiu ne apie 
savo įdomiausią įvykį, o apie 

savo mažą broliuką Kaziuką. 
Kaziukas yra septynių mėne
sių amžiaus, bet jis yra labai 
įdomus. Kiekvienų dienų jis 
ką nors naujo išranda. Kai jis 
gimė, j is nemokėjo šypsotis, o 
dabar j au šypsosi ir net visur 
keliauja. J is stengiasi kalbėti. 
kartais pasiseka. Jis neseniai 
išmoko ropoti rankomis ir ko
jomis. Aš manau, kad jis greit 
pradės ir vaikščioti, net bėgi
nėti. J i s viską stebi ir viskuo 
labai domisi. J is viską nori pa
liesti ir stengiasi paragauti. 
Man šitie dalykai yra keisti ir 
įdomūs. Kiekvieną dieną jį 
stebiu ir galvoju, koks yra 
ypatingas mano broliukas Ka
ziukas. 

Živilė Bielskutė, 
10 kl. mokinė 

Visi trys Čikagos lit. m-los 
mokiniai 

voje 1794.VI.28. Tuomet jis 
buvo 65 metų amžiaus (L.E. 
17:434-436; 28:437; 4:492; 
M.L.T.E. 3-80). 5. f 8j klausi
mą geriausiai galėtų atsakyti 
tie, kurie labiausiai rūpinosi 
šv. Elenos atstatymu: prez. A. 
Brazauskas ir prel. K. Vasi
liauskas. Šių statulų atstaty
mo iškilmėse juodu savo kal
bose pareiškė labai lėkštai: 
vienas... be šių statulų jautėsi 
tuštuma..., o kitam be jų buvo 
liūdna... Atrodo, kad juodu 
nežino vyskupo Massalski liki
mo. 6. Neteko girdėti, kad ru
sai savo lėšomis prisidėtų 
dengti išlaidas, statant jų pa-
tronės statulą. Išlaidų buvo 
ketvirtis milijono! 

GALVOSŪKIS N R 111 

(Piešinys). J žiemos sodą įlė
kė šarka ir žvirblis. Surask 
juos. (5 taškai) 

žas, pilkas graužikas, bijantis 
kačių. 7. Gėrimas iš maltų ka
vos pupelių. 8. Baldas, ant ku
rio gulima. 9. Žmogaus aukš
tis. 10. Medžio ar metalo tiesė, 
ant kurios tvirtinamas ratas. 
11. Apiplėštas, nuo kurios 
nors nelaimės nukentėjęs 
žmogus. 12. Tai, kas auga iš 
medžio stiebo. 13. Tai, kuo 
kvėpuojame. 14. Braškių 
Šliaužianti atauga arba vyrų 
panosės plaukai. 15. Supinti 
mergaičių plaukai. 16. Van
dens lašeliai, rytais kabantys 
ant žolės. Atsakymus siųsti be 
brėžinio, pažymint tik nume
rius. (5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 91 
ATSAKYMAS 

Šiuose dviejuose sakiniuose 
nėra keturių balsių: ą, ę, į, ū. 

GALVOSŪKIO NR. 92 
ATSAKYMAI 

Visi įvykiai buvo 1939 m. 

GALVOSŪKIO NR. 93 
ATSAKYMAI 

Skersai: 1. Kunigas. 2. Šu
niukas. 3. Tėtis. Žemyn: 1. 
Žuvytės. 2. Stalas. 3. Gėlės. 

GALVOSŪKIO NR. 94 
ATSAKYMAI 

Žemyn: Vaikas. Savana. 
Aras. Tau. Azija. Ištaka. Ada. 
Oras. Skersai: Vasara. Kra
pas. Asta. Indija. Suolas. Da
lybos. Karalius. 

GALVOSŪKIŲ NR. 95 
ATSAKYMAI 

1. Senovėje Vilniaus kated
ros stogą papuošti statulomis, 
sugalvojo Vilniaus vyskupas 
kunigaikštis Ignacas Jokūbas 
Massalski (1729.VII.22 
1794.VI.28). 2. Vyskupas Mas
salski 1784 metais pakvietė iš 
Italijos atvykti į Lietuvą 
skulptorių Tommaso Righi 
(1727 - 1802). Jis Lietuvoje 
dirbo nuo 1784 iki 1793 m. su
kurdamas daug statulų. 3. Vil
niaus vyskupas Massalski pa
sirūpino, kad Rusijos patronės 
šv. Elenos garbė viršytų lietu
vių-lenkų patronus. Jiems vie
tą jis rado šv. Elenos šonuose, 
žemiau. 4. Vyskupas I. J. Mas
salski buvo apkaltintas rusofi-
lizmu (pataikavimu rusams 
J P ) . Jį lenkai pakorė Varšu-

GALVOSUKIS NR. 112 

Vietoje brūkšnelių įrašykite 
reikiamas raides. 1. Saulelė 
sušv—s. 2. Liet—t—s pal—s. 
3. Žol—tė išdygs. 4. Ožk—tė ją 
prar—s. 5. Tėv—nę nuo prie
šų g—nė visi, kas galėjo. 6. 
Mano tėv—škėje, prie D-by-
sos, jau s—rpo v—šnios, noko 
si—vos. 7. L—nas yra ež—ro 
t—vis. 8. R—mas pagavo d— 
džiulį vėž—. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 113 

(Piešinys ratas). Teisingai 
atsakę į klausimus, o atsaky
mus surašę į brėžinį, trečia
jame rate perskaitysite vieno 
Lietuvos paukščio vardą. Visi 
žodžiai susidaro iš keturių 
raidžių. Visus žodžius rašyti į 
rato centro pusę. Žodžiai pa
gal reikšmes: 1. Minkštas, iš
kedentas pluoštas naudoja
mas žaizdoms valyti ir kitiems 
reikalams. 2. Žalias darželio 
augalas smulkiais lapeliais. 3. 
Matymo organas. 4. Naminis 
gyvulys, laikomas dėl vilnos. 
5. Karvės ir kitų gyvulių mais
tas, kuris auga pievose. 6. Ma-

GALVOSUKIS N R 114 

(Kryžiažodis). Kalbėkite lie
tuviškai. Šiuos svetimus ne
vartotinus žodžius pakeiskite 
lietuviškais: 1. Baba. 2. Baje-
ris. 3. Bachūras. 4. Baranka. 
5. Basanoškės. 6. Kalnierius. 
7. Bulkutė. 8. Mankietas. 9. 
Durnius. 10. Bliūdas. 11. 
Bliuskutė. 12. Bonka. 13. 
Kūdas. Sudarė Renata No-
vickaitė iš Kauno. Siųsti be 
piešinio. (5 taškai). 
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GALVOSŪKIS N R 115 

1. Surašykite 10 moteriškų 
vardų, kurie turi raidę f, pvz. 
Sofija. 2. Kas buvo Lietuvos 
pats pirmasis vyskupas? 3 . 
Arklį girdant, ar žąslai išima
mi ar įdedami? 4. Kuri para
lelė kerta meridianą Lietu
voje? 5. Koks skirtumas tarp 
charakterių: sangviniko ir 
choleriko? Už visus teisingus 
ir plačiau paaiškintus atsaky
mus, skiriama 10 taškų, o už 
trumpus atsakymus — tik 5 
taškai. Atsiuntė 

kun. dr. E. Gerulis 
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