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Prezidentas pareiškė 
politini nepasitikėjimą" 

premjeru 
Vi ln ius , balandžio 19 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pareiškė nebepasi-
tikįs ministru pirmininku Ge
diminu Vagnoriumi ir para
gino valdančiąją koaliciją Sei
me „spręsti naujo ministro 
pirmininko ir vyriausybės 
klausimą". 

Kartu prezidentas pareiš
kė, kad j is yra prieš pirma
laikius Seimo rinkimus. 

Pirmadienio vakarą iš ank
sto įrašytą jo kreipimąsi į vi
suomenę rodė keturios di
džiausios Lietuvos televizijos 
stotys. 

Prezidentas pabrėžė, kad 
pareikšdamas „politinį nepa
sitikėjimą" premjeru, kol kas 
nesinaudoja „Konstitucijos 
numatytomis teisinėmis pro
cedūromis", nes tikisi, jog 
„ministras pirmininkas ir 
Seimas gali šią problemą 
išspręsti patys". 

„Taip pat noriu aiškiai pa
sakyti: manau, kad Seimo 

daugumą sudaranti konser
vatorių ir krikščionių demok
ratų koalicija nevengs poli
tinės atsakomybės spręsti 
naujo ministro pirmininko ir 
vyriausybės klausimą", sakė 
V. Adamkus. Tai reiškia, kad 
prezidentas nepasinaudos 
Konstitucijos numatyta teise 
teikti Seimui premjero atlei
dimą ir paliko pačiam Seimui 
spręsti dėl G. Vagnoriaus vy
riausybės. Pagal Konstituciją, 
premjerą Lietuvoje skiria ir 
atleidžia prezidentas Seimo 
pritarimu. 

Tačiau Seimas ir savo ini
ciatyva gali pareikšti nepasi
tikėjimą ministru pirmininku 
ir jį nušalinti slaptu balsavi
mu Seimo narių balsų daugu
ma. 

Prezidentas taip pat pa
reiškė, kad yra „pasiryžęs 
dirbti kartu bei dalintis ben
dra atsakomybe ir su dabarti
ne Seimo dauguma bei nema
ža dalimi esamų ministrų". 

Kai pasibels — atidarykim, 
atverkime širdis 

Opozicinės partijos palaiko 
valstybės vadovą 

Premjeras pastovumo vardan 
gali atsistatydinti 

Vi ln ius , balandžio 20 d. 
(BNS) — Premjeras Gedimi
nas Vagnorius pareiškė esąs 
pasiryžęs „vadovautis strate
giniais šalies interesais ir pa
sitraukti iš pdsto", jei „prezi
dentas siekia perimti vyriau
sybės kontrolę ir prisiimti ati
tinkamą atsakomybę". 

Premjero atstovas spaudai 
šį pareiškimą išplatino po to, 
kai prezidentas pareiškė poli
tinį nepasitikėjimą G. Vagno
riumi. 

„Valstybėje turi būti išsau
gotas stabilumas, todėl prem
jeras neketina prisidėti prie 
politinės įtampos eskalavimo, 
nes valstybės interesai jam 
yra svarbiausi", rašoma atsto
vo spaudai pranešime. 

Premjero nuomone, nors vy
riausybė iki šiol turi parla
mentinės daugumos paramą, 
„prezidento konfrontacija su 
vyriausybe ar valdančiąja koa
licija Seime atneštų didelę ža
lą valstybei". 

Pranešime taip pat teigia
ma, kad „užsienio ekspertų 
vertinimu, didžiausi pastarų
jų metų Lietuvos pasiekimai 

— pagerėjusios ekonomines, fi
nansinės tendencijos, politi
nis stabilumas, reali kova su 
kontrabanda ir korupcįja bei 
Lietuvos, kaip valstybes, tarp
tautinio vaidmens pripaži
nimas, sugebėjimas atsilai
kyti prieš Ros^jos finansinę 
krizę ir išsaugoti stabilią pini
gų sistemą". 

Todėl Gediminas Vagnorius 
kviečia visus siekti „stabilu
mo ir rimties", o į prezidento 
jam pareikštą politinį nepasi
tikėjimą ketina atsakyti kitą 
savaitę. Šiuo metu situacija ir 
taip pakankamai sudėtinga — 
NATO viršūnių susitikimas, 
nesibaigianti krizė Jugoslavi
joje, nors ir praėjo sunkiausias 
laikotarpis, bet tebesitęsia Ru
sijos finansinė krizė", antra
dienio rytą Seimo konservato
rių frakcijos posėdyje Seime 
tokias savo delsimo priežastis 
nurodė G. Vagnorius. 

Premjeras pabrėžė, kad kitą 
savaitę pasakys savo „labai 
aiškią nuomonę" ir tai būsiąs 
„labai konstruktyvus ir aiškus 
atsakymas". 

Lietuvos vadovo pareiškimas — 
klaida 

grindžiami valstybinės reikš
mės sprendimai. 

Konservatorių frakcijos nuo
mone, prezidento žingsnis yra 
klaidingas ne tik tarptautinių 
įvykių požiūriu. A. Vidžiūnas 
taip pat teigė, kad prezidento 
pareikštas nepasitikėjimas 
premjeru žmonėse pasėjo bai
mę, kad atstatydinus Gedimi
ną Vagnorių nebus grąžinti 
indėliai, žemė. 

Mėgindamas rasti atsaky
mą, kodėl valstybės vadovas 
žengė tokį žingsnį, A. Vidžiū
nas pabrėžė, kad prezidentui 
ir kitiems iš užsienio grįžu
siems politikams iš pasąmo
nės plaukiąs noras amerikinę 
teisės sistemą perkelti į Lie
tuvą, europinės teisės valsty
bę. 

Pabrėžęs, kad konservatorių 
frakcija vieningai pasitiki 
premjero sugebėjimu vado
vauti vyriausybės programos 
įgyvendinimui, A. Vidžiūnas 
siūlė prezidentui atsakyti, ar 
jis priimsiąs normalias vai-

Vilnius, balandžio 20 d. 
(Elta) — Antradienio spaudos 
konferencijoje komentuoda
mas konservatorių frakcijos 
nuostatą, jog seniūnas Arvy
das Vidžiūnas akcentavo, kad 
Lietuvos ekonomika, investici
jos, politinis stabilumas lei
džia valstybės piliečiams ir po
litikams tikėtis bent 5 ar 10 
procentų galimybės, kad Lie
tuva gali būti pakviesta stoti 
į NATO. 

Priminęs ne tik NATO vir
šūnių susitikimą Vašingtone, 
kurio išvakarėse paskelbtas 
prezidento pareiškimas, bet ir 
padėtį Kosove, strateginių in
vestuotojų įsitvirtinimą Lietu
voje, bCjsimą svarbų premjero 
vizitą į Rusiją, A. Vidžiūnas 
teigė, šių įvykių fone preziden
to žingsnis, konservatorių 
frakcijos nuomone, yra klaida. 

„Įžeidumas, ambicijos nega
li lemti ir persverti valstybės 
interesų", pabrėžė A. Vidžiū
nas, pažymėdamas, kad žmo
gišku noru įsižeisti negali būti 

Vilnius, balandžio 20 d. 
(BNS) — Socialdemokratų 
partija ir Centro sąjunga pa
rėmė prezidento Valdo Adam
kaus pareikštą „politinį nepa
sitikėjimą" ministru pirminin
ku Gediminu Vagnoriumi ir jo 
raginimą valdančiajai koalici
jai Seime skirti naują prem
jerą. 

Socialdemokratų partijos va
dovai Aloyzas Sakalas ir Vyte
nis Andriukaitis pareiškė, kad 
„Lietuvos politinė sistema ne
gali normaliai funkcionuoti 
dėl premjero asmeninių savy
bių". „Mes tikime, kad konser
vatorių-krikščionių demokra
tų koalicija imsis visų priemo
nių, kurios išvestų Lietuvą iš 
vyriausybės veiksmų sukeltos 
politinės ir ekonominės kri
zės", rašoma socialdemokratų 
vadovų paskelbtame pareiški
me. 

„Centro sąjunga, kaip ir vi
sa Lietuvos visuomenė, lau
kia, kad valdančiosios daugu
mos sprendimai bus nedelsia
mi ir konstruktyvūs", rašoma 
centristų vadovybės pareiški
me. 

Naujoji sąjunga (NS social
liberalai) ir Lietuvos liberalų 
sąjunga (LLS) apgailestauja, 
kad prezidentas nepasinaudo
jo konstitucine teise ir neteikė 
Seimui atstatydinti premjerą. 

Artūro Paulausko vadovau
jamos NS pareiškime sakoma, 
kad prezidentas ėjo moralės 
keliu. „Toks jo žingsnis būtų 
visiškai suvokiamas bet ku
rioje demokratinėje valstybėje 
ir tokios kalbos būtų pakakę, 
kad vyriausybės vadovas po 
pusvalandžio įteiktų atsista
tydinimo pareiškimą. Deja, 
Lietuvoje politika kol kas nėra 
grindžiama moralės princi
pais", rašoma pareiškime. Ka
dangi „ponas G. Vagnorius 
nesugeba pats apsispręsti po 
visiškai nedviprasmiškos ša
lies vadovo kalbos", Naujoji 
sąjunga siūlo prezidentui 
žengti ryžtingą žingsnį ir jau 
teisiškai, o ne moraliai parei
kalauti, kad Gediminas Vag-

stybės institucijų bendravimo 
sąlygas ir toliau mėginsiąs 
dirbti su vyriausybe, kuria pa
sitiki Seimas, ar ieškosiąs 
konstitucinio kelio ir eskaluo
siąs tokius pareiškimus. Jei 
taip atsitiktų, tuomet, pasak 
A. Vidžiūno, „tegul preziden
tas formuoja savo vyriausybę, 
kurioje konservatoriams būtų 
sunku dalyvauti". 

norius pasitrauktų iš premje
ro pareigų. 

LLS pirmininko Eugenijaus 
Gentvilo pareiškime taip pat 
apgailestaujama, kad prezi
dentas, siekdamas valstybės 
pastovumo, nežengė katego
riško žingsnio. LLS tikisi, kad 
Seimo dauguma, spręsdama 
premjero ir vyriausybės klau
simą, galvos ne apie savo par
tinius tikslus, bet apie valsty
bės ateitį. 

LDDP ir 
socialdemokratai jau 

ieško ministro pirmininko 
įpėdiniu 

Jei Gediminas Vagnorius 
pasitrauktų iš premjero posto, 
opozicinių LDDP ir Socialde
mokratų partijų atstovai ge
riausiais kandidatais į minist
rų kabineto vadovo kėdę laiko 
Vilniaus merą Rolandą Paksą 
bei socialinių reik?!ų ir darbo 
ministrę Ireną Degutienę. 

LDDP vadovas Česlovas 
Juršėnas mano, kad konserva
toriams patogiausia būtų pa
keisti savo premjerą, nes kan
didatų yra pakankamai. 

Socialdemokratų frakcijos 
narys Vytenis Andriukaitis 
taip pat yra įsitikinęs, kad 
vienintelė konservatorių racio
nali išeitis — „staigiai keisti 
premjerą". „Seimo daugumoje 
suvokiama, kad G. Vagno
riaus problema — konservato
rių tolimesnės perspektyvos 
problema", teigė jis. 

* Kadenciją baigės prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
mano, kad dabartinė vyriau
sybė gali tęsti savo veiklą, tru
putį pakeitusi darbo stilių. 
Buvęs ir dabartinis Lietuvos 
vadovai apsvarstė pirmadieni 
V. Adamkaus pareikštą nepa
sitikėjimą premjeru ir siūly
mą Seimui suformuoti naują 
ministrų kabinetą. Susitiki
mas įvyko abiejų prezidentų 
susitarimu. A. Brazauskas pa
brėžė puikiai žinąs Lietuvos 
vadovo galias, ir, jo vertinimu, 
„*ių galių ribose V. Adamkus 
labai gražiai, labai inteligen
tiškai ir žmogiškai pasakė sa
vo poziciją, kaip atrodo mūsų 
valstybė, ko ji siekia". A Bra
zauskas sakė nežinąs, ar būti
na, kad G. Vagnorius pasi
trauktų iš premjero posto. 

* Lietuvos Kaimo są
jungos koalicinis blokas, 
vienijantis mažąsias parla
mentines partgas, pareikalavo 
premjero Gedimino Vagno
riaus atsistatydinimo. Antra
dienį išplatintame neseniai 
sudaryto bloko pareiškime 
sveikinamas prezidentas Val
das Adamkus, „laiku pamatęs 
Lietuvoje vykstančias negero
ves, išdrįsęs jas objektyviai, 
demokratiškai išvardinti ir 
pareikšti nepasitikėjimą mini
stru pirmininku". Pareiškimą 
pasirašė bloko narių — Krikš
čionių demokratų sąjungos, 
Nacionalinės partijos .Jaunoji 
Lietuva" ir Valstiečių partijos 
vadovai Kazys Bobelis, Stanis
lovas Buškevičius ir Ramūnas 
Karbauskis. IBNS> 

Kaunas , balandžio 2 0 d. 
(Elta) — Pasitikdami Didįjį 
krikščionybės 2000 metų jubi
liejų Lietuvos Katalikų Baž
nyčios vyskupai yra pasiryžę 
aplankyti visas savo vyskupi
jų parapijas, rektoratus ir 
bažnyčias. 

Kauno arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius šiemet jau 
aplankė Petrašiūnų, Šilainių, 
Vilijampolės, Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio ir Karmeli
tų parapijas, taip pat Šv. My
kolo Arkangelo (įgulos) ir Vy
tauto Didžiojo bažnyčias, pra
nešė Kauno arkivyskupijos 
spaudos tarnyba. 

Pradėtas įgyvendinti ir ki
tas Didžiajam jubiliejui skiria
mas projektas — šeimų lanky
mas. Juo Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje siekis parodyti dė
mesį kiekvienai šeimai, vi
siems Lietuves žmonėms — ti
kintiems 'ir netikintiems. 
Draugišku apsilankymu nori- teto išduotą vardinę kortelę. 

Kelias Lietuvos premjero vizitui 
į Maskvą atviras 

Vi ln ius , balandžio 19 d. išsaugojimą". 

ma suteikti daugiau informa
cijos apie krikščioniškąją Jubi
liejaus reikšmę, paraginti 
žmones jubiliejinius 2000-
uosius metus paminėti kaip 
šventuosius, ypatingos Dievo 
malonės metus. 

Kauno arkivyskupijos teri
torijoje gyvenančias šeimas 
lanko kunigai, didesnėse para
pijose j iems talkins pasaulie
čiai savanoriai — skautai, 
ateitininkai, katechetai, Cari
tas bendradarbiai, jaunimo 
grupių nariai, taip pat vienuo
liai ir vienuolės. 

Kauno arkivyskupijoje už
siregistravo beveik 1,500 sa
vanorių, kurie, laiminami 
Bažnyčios, savo pasiuntinybę 
vykdo parapijos klebono var
du. Kad nekiltų jokių nesusip
ratimų, kiekvienas savanoris 
turi Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos 2000 jubiliejaus komi-

(BNS)~— Savaitgali baigta 
rengti Kaliningrado srities ir 
Lietuvos bendradarbiavimo 
sutartis stveria kelią Lietu
vos premjero vizitui į Mas
kvą, teigia Rusijos ambasado
rius Lietuvoje Konstantinas 
Mozelis. 

Šeštadienį Lietuvos ir Rusi
jos specialistų grupes Vilniuje 
suderino tarpvyriausybinio 
susitarimo dėl Karaliaučiaus 
srities ir Lietuvos regionų il
galaikio bendradarbiavimo 
tekstą. 

Pasak RUSUOS ambasado
riaus, susitarimas įtvirtina 
pagrindinius transporto, tran
zito, energįjos pervežimų 
principus ir tai, „kas svarbu 
tiek mums, tiek Europos erd
vei — esamo bevizio režimo 

Anksčiau Lietuvos URM 
pranešė, kad Karaliaučiaus 
atstovai per derybas siekė į šį 
susitarimą įtraukti ir ilga
laikes garantijas dėl tranzito 
per Lietuvą ir galimybės Ka
raliaučiaus srities gyvento
jams be vizų įvažiuoti į Lie
tuvą. Tačiau nutarta, kad šią 
sritį ir toliau reguliuos laiki
nasis 1990 m. susitarimas 
dėl tarpusavio kelionių. 

K Mozelis pripažino, kad 
sutarties parengimas buvo 
„ilgas, varginantis, kartais 
prasiverždavo polemika". „Ši 
dinamika leidžia mums prak
tine prasme kalbėtis apie 
premjerų susitikimą, apie Lie
tuvos ministro pirmininko 
vizitą į Maskvą", sakė K Mo
zelis. 

Dėl Kauno kunigo bylos susikirto 
prokuratūros ir saugumo vadai 

Buvę vyriausybės vadovai netiki 
premjero atsistatydinimu 

Vi ln ius , balandžio 20 d. „dabartinėmis sąlygomis jis 
(Elta) — Buvę Lietuvos minis
trai pirmininkai įsitikinę, kad 
Seimo konservatorių frakcija 
priešinsis prezidento Valdo 
Adamkaus norui atleisti 
premjerą Gediminą Vagnorių 
iš pareigų. 

„Dabar viskas priklausys 
nuo paties premjero, taip pat 
Seimo pirmininko, konserva
torių lyderio Vytauto Lands
bergio pozicijos. Manau, kad 
konservatorių frakcija Seime 
duos neigiamą atsakymą į 
prezidento raginimą galvoti 
apie naujos vyriausybės for
mavimą", antradienį interviu 
radijui sakė 1992 metais ketu
ris mėnesius vyriausybei va
dovavęs Aleksandras Abišala. 

Su A. Abišala sutiko ir 
1990-1991 metais ministre 
pirmininke buvusi Kazimiera 
Prunskienė, sakydama, jog 

galėtų elegantiškai pasitrauk 
ti, kartu sudarydamas galimy
bę formuoti naują kabinetą". 

„Prezidento kalboje nebuvo 
konkrečių kaltinimų, jis dau
giau kalbėjo apie strateginius 
nesutarimus, tam tikrą savo 
viziją", teigė A. Abišala. K 
Prunskienė nesutiko su juo. 
„Prezidento kalboje buvo pa
minėtos ir 'žiaurios akcijos', ir 
neefektyvus ūkio valdymas, 
blogėjanti finansinė padėtis, 
premjero arogancija ir draudi
mas valstybės vadovui bend
rauti su pareigūnais. Trum
poje kalboje V. Adamkus ne
galėjo išvardyti visų jam neri
mą keliančių problemų tao la
biau, kad neseniai skaitė me
tinį pranešimą, kuris, b»je, su
silaukė neigiamo vyriausybes 
požiūrio", sakė buvusi vyriau
sybės vadovė. 

Vi ln ius , balandžio 20 d. 
(BNS) — Generalinės proku
ratūros ir Valstybės saugumo 
departamento (VSD) vadovai 
antradienį smarkiai susigin
čijo Seimo visuotiniame posė
dyje, vertindami Kauno kuni
go Ričardo Mikutavičiaus nu
žudymo tyrimo aplinkybes. 

Generalinis prokuroras Ka
zys Pėdnyčia pareiškė turįs 
„rimtų priekaištų" VSD ge
neraliniam direktoriui Mečiui 
Laurinkui dėl VSD „darbo or
ganizavimo, stiliaus ir meto
dų". 

Generalinė prokuratūra yra 
iškėlusi kelias baudžiamąsias 
bylas, kuriose bus įvertinti ap
laidus pareigūnų veiksmai, 
tiriant kunigo nužudymą ir jo 
kolekcijos pagrobimą. Pasak 
prokuroro, bylose yra duome
nų, kad Vladas Beleckas, pa
grindinis įtariamasis organi
zavęs kunigo nužudymą, „bu
vo saugumo pareigūnų apdo
rojamas ir po to pateikiamas 
prokurorams". 

„Rezultatus šiandien jau 
matau. Byloje jau yra fakti
niai duomenys pasikeitę iš es
mes, ir aš kol kas nežinau, 
kaip man teks juridiškai tuos 
duomenis įvertinti", teigė ge
neralinis prokuroras. 

Jis retoriškai klausė, „ko
kius darbo metodus Valstybės 
saugumo departamentas pra
dėjo toleruoti". 

K Pėdnyčia taip pat pikti

nosi, anot jo, VSD mėginimais 
prisiskirti visus nuopelnus už 
kunigo nužudymo išaiškini
mą, nors „taškas šioje byloje 
dar nepadėtas". 

Generalinės prokuratūros ir 
VSD vadovams teko pateikti 
paaiškinimus Seimo nariams, 
kadangi V. Beleckas skanda
lingomis aplinkybėmis pra
ėjusį savaitgalį buvo trumpam 
pasprukęs. Jau nustatyta, kad 
V. Beleckas pabėgo iš lengvojo 
automobilio, kuriame jį nesu
rakintą ir be jokios sargybos 
vieną paliko VSD Kauno sky
riaus vadovas Olegas Travki-
nas, turėjęs nuvežti jį po apk
lausos Kaune atgal į areštinę 
Prienuose. 

Nors įtariamasis netrukus 
vėl buvo sučiuptas pasaloje, 
VSD generalinis direktorius 
pirmadienį atleido O. Trav-
kiną iš tarnybos, o Generalinė 
prokuratūra iškėlė jam bau
džiamąją bylą. 

Šį pabėgimą M. Laurinkus 
pavadino „didžiuliu smūgiu ir 
dėme" Valstybės saugumo de
partamentui. Kalbėdamas Sei
me, jis iš esmės pripažino 
VSD klaidas. 

KALENDORIUS 
Balandžio 21 d Šv Anzelmas; 

Akvilė, Amalija, Argela, Milgeda, 
Molgedas, Skalvė 

Balandžio 22 d Danutė, Jurga. 
Kajus. Leonidas, Neruna, Oportu-
na. Soteras 

http://EARTHUNK.NET
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Fil. L i ū t a s G r i n i u s 

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS 
DIEGĖJAS AMERIKOJE 

LIŪTAS GRINIUS 
(1927JL2-1989.I.18-1999) 

ANTANAS DUNDZILA 

kų grėsmė, Nepriklausomybės 
atstatymas, žinios iš užsienio 
sudarė šio leidinio abiem pu
sėm atspausdintą lapą. Tuo
metinį jaunojo Liūto galvo
jimą bei pastangas, be abejo, 
formavo nusistatymas šeimo
je. Tereikia prisiminti, kad už 
protesto raštą dėl Lietuvos žy
dų naikinimo vokiečiai buvusį 
prezidentą Kazį Grinių (su J. 
Aleksa ir kun. M. Krupavi
čium) buvo ištrėmę iš Kauno. 
Okupacijos ir pogrindis Liūtui 
Griniui buvo galbūt pirmoji, 
įtakos nepraradusi visuomeni
nė mokykla. Lietuvių pogrin
džio siekiams jis liko ištiki
mas visą gyvenimą. 

Į skautus jis įstojo 1945 m. 
Vokietijoje. Pradėjęs studijuo
ti, įsijungė į akademikų skau
tų Korp! VYTIS eiles. Palygi
nus anksti su tėvais emig
ravęs Amerikon, vadovybės 
paragintas burti skautiškąjį 
lietuvių jaunimą į vienetus, 
tuo metu paskaitininko laips
nį turintis brolis Liūtas 1948 
lapkričio 7 dieną Čikagoje su
šaukė steigiamąją sueigą, ku
rioje dalyvavo 5 skautės ir 6 
skautai. Ta diena tapo lietu
vių skautų organizuotu kūri
mu pokarinėje Amerikoje. 
Greit po to, 1949 Vasario 16-
osios minėjime mūsų skautai 
pirmą kartą pasirodė unifor
muoti ir talkino rengėjams. 
Čikagoje ir kituose miestuose 
skautiškojo jaunimo eilės au
go, veikla plėtėsi ir stiprėjo. 

Čia suminėtoje skautų kūri
mo veikloje Grinius vykdė jam 
pavestą uždavinį, parodyda
mas daug iniciatyvos ir ener
gijos. 1949 vasarą įvyko pir
moji brolių iškyla, tuo metu 
sušaukti skautai vyčiai, o 
1949 liepos 30 viešame lauže 
Marąuette Parke jau dalyvavo 
arti 70 sesių ir brolių, keli 
šimtai svečių. 1949 rugpjūčio 
25 įvyko steigiamoji tunto su
eiga. Organizacinis ratas buvo 
nesustabdomai užsuktas, 
skautiškas laužas įkurtas. Pa
našiai kaip su rotatorium 
okupuotame Kaune, Kristina 
Grinienė rėmė sūnaus pastan
gas, 1949 spalio 23 d. Grinių 
bute sukvietė pirmąjį skautų 
tėvų bei rėmėjų susirinkimą. 
Tų pat metų pabaigoje L. Gri
nius tunto vadovybę perdavė 
Broniui Gurėnui. 

VLIKe jis buvo vicepirmi
ninku, sekė mums svarbius 
pasaulinius reiškinius, kreipė 
darbingą dėmesį į organizaci
nius VLIKo reikalus. Išeivijoje 
VLIKą sudarančioms parti
joms blunkant ir narių skai
čiui nykstant, manau. į šią or
ganizaciją jis įsijungė savo 
tėvo valstiečių liaudininkų 
mandatu. Tai buvo lyg sūnui 
iš tėvo paveldėtas politinis 
testamentas. VLIKe L. Gri
nius nebuvo tik bebaigiančios 
tirpti partijos šešėlis. Jis buvo 
aktyvus valdybos narys. Į 
VLIKą ir, žvelgiant plačiau, į 
Lietuvos rūpesčius Grinius ėjo 
su savąja patirtimi 1943-44 
pogrindyje ir dogmatišku nu
sistatymu laisvėjimo, laisvini
mo viltims. Visa tai jį skatino 

Montrealio lietuvių skautų vyčių savaitgalinės žiemos iškylos, vykusios š.m. kovo 12-14 d. Rimo Piečaičio vasar 
vietėje Lac Syhere , kurioje dalyvavo 20 ištvermingų skautų vyčių ir kandidatų, dalis dalyvių po savo pasis ta ty
tame sniego „namelyje" pra le is tos nakties. Iš k. — Dalius, Laurent ir Daniel Bulotos, Sophie Bulotai te. Ginta-

Prabėgo dešimtmetis nuo 
Liūto Griniaus mirties. Kai to 
dešimtmečio nepaprastų įvy
kių pynėje pagalvoju apie Lie
tuvos prisikėlimą, mane api
ma liūdesys, kad Grinius Ne
priklausomybės atstatymo sa
vo akimis nepamatė. Liūtas 
Grinius bus bene vienintelis 
anais laikais miręs pažįsta
mas, kurio man ypač gaila dėl 
to, kad jis nesulaukė Nepri
klausomybės. 

Pasąmonėje man yra įsirėžę 
Lietuvos prezidento sūnaus 
Liūto Griniaus asmenybės 
trys bruožai. Pačioje jaunys
tėje, 1943-44, jis pogrindžio 
spaudos redaktorius ir leidė
jas; 1948-49 metais — lietu
viškosios skautybės diegėjas 
Amerikoje; o savo gyvenimo 
paskutiniame dešimtmetyje — 
sunkiomis, mažaviltiškomis 
dienomis Washingtone tebesi
laikančio VLIKo vadovybės 
narys. Kelią pogrindyje dar 
būdamas gimnazistu jis pats 
su keliais draugais susikūrė ir 
juo keliavo. Į pirmąjį Ameri
kos lietuvių skautų vieneto or
ganizavimą jį išstatė likimas 
— tą uždavinį jam pavedė mū
sų skautų vadovybė; būdamas 
21-rių metų amžiaus, šią pa
reigą pasigėrėtinai atliko. Vė
liau, jau gyvendamas Wa-
shingtone, VLIKo valdyboje jis 
darbavosi dvi kadencijas iki 
1988. 

Kai trys Kaune veikusios 
„Aušros" gimnazijos mokiniai 
1943 vasario 16 d. išleido pir
mąjį savo slapto laikraščio 
„Jaunime, budėk!" numerį. 
Liūtui Griniui buvo 15 metų 
amžiaus. Konspiracinio laik
raščio sumanytojais, šalia Gri
niaus, buvo dar du tuometi
niai aušrokai, dabartinis Lie
tuvos prezidentas Valdas 
Adamkavičius-Adamkus ir 
Gabrielius Žemkalnis, šiuo 
metu Vilniuje vadovaujantis 
PLB atstovybei. Vėliau prie 
iniciatorių prisijungė broliai 
Mačiuikos. Nereikia aiškinti, 
kad tai buvo pavojingas užsi
ėmimas: 1944 vokiečiai G. 
Žemkalnį areštavo. Laimingu 
būdu išvengęs mirties, jis lais
vę pamatė tik pokarinėje Vo
kietijoje. 

„Jaunime, budėk!" viso iš
leista net 16 numerių, maž
daug po vieną per mėnesį. Yra 
žinoma, kad vienu metu 
spausdinimui rotatorius buvo 
laikomas Liūto motinos krau
tuvėje, vėliau — Grinių na
muose. Leistas jaunimui, laik
raščio turinys buvo griežtai 
lietuviškas, 
okupantui, grįžtančių bolševi-

ras ir Andr ius Gapučia i ir F r a n c i s Bulota. 

GERIAUSIAS INVESTAVIMAS JAUNIMO 
LIETUVIŠKAM AUKLĖJIMUI 

Pernai Lietuvių Skautų są- buvo paskirstyta arti 200,000 
junga minėjo 80 metų savo dolerių. 
veiklos sukaktį. Per visą tą Visi tikime šviesesne Lietu-
laiką daug nuveikta, auklė- vos ir užsienio lietuvių skau-
jant jaunimą skautiška dva- tiškojo jaunimo ateitimi. Pra
šia. Tūkstančiai jaunimo — šome jus, pagal išgales, prisi-
tėvynėje ir užsienyje — perėjo dėti prie Lietuviškosios Skau-
lietuvišką skautišką mokyklą, tybės fondo sustiprinimo — 
Tikimės, kad vėl laisvoje Lie- mūsų tikslo įgyvendinimo — 
tuvoje skautija greitai sutvir- fondo nejudinamojo kapitalo 
tės ir toliau mokys jaunimą padidinimo, 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Jūsų nuo valstybinių mokes-
Artimui. čių nurašoma auka LS fondui 

LS fondas, nuo pat įsteigimo yra geriausias investavimas 
prieš 23 metus, su LSS Pirmi- mūsų jaunimo lietuviškam 
jos pritarimu, paskirsto visas auklėjimui — ne tik šiandien, 
bankuose priaugusias meti- bet ir ateičiai. 
nes palūkanas įvairiems skau-
tijos veiklos reikalams. Be 
nuolatinės LS fondo paramos 
nukentėtų stovyklų, skautiškų 
leidinių, bei vadovų lavinimo 
mokyklų ruoša. Tai paramai 
per dvidešimt trejus metus 

Nuotr. v.s. Romo R. Otto 
š.m. pradžioje paaukojo didelį 
22 pėdų laivą su kabina, ku
rioje gali miegoti 4 asmenys. 
Už tokią stambią auką Ro
muvos" valdyba ir Toronto 
skautija daktarui nuoširdžiai 
dėkoja. 

F.M. 
„Tėviškes žiburiai" 

LSS STOVYKLOS 
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Birželio 30 
ASS stovykla 
CA. 

liepos 5 d. — 
Los Angeles, 

Lietuviškosios Skautybės 
fondo valdyba 

KANADA 
MONTREALIS 
Žiemos iškyla 

džiu čia būtų jo turėti ryšiai 
su Izraelyje gyvenančiu istori
ku, ta tema L. Griniaus 
straipsnis „Lituanus". Savo 
tėvo principinės laikysenos fo
nu bei asmeniškomis mokslei
vio pastangomis, pogrindyje 
Liūto Griniaus asmenybė tel
kė apčiuopiamą moralinį už
nugarį. 

Suminėti trys bruožai nusa
ko Liūto Griniaus iniciatyvą 
bei riziką Kaune pogrindžio 
didiesiems tikslams, deleguoto 
uždavinio Čikagoje vykdymą 
ir iš politinio paveldėjimo iš
plaukusias pastangas VLIKe. 
Šalia jų, be abejo, dar buvo ve
lionio šeima, spauda, pareigos 
Lietuvių Skautų sąjungoje, 
anksčiau — studentavimo 
veikla. Reikėtų paminėti ir jo 
profesiją — inžineriją. Kai 
pusmetį prieš jo staigią mirtį 
su Eugenijum Vilku atsilan
kėme pas Liūtą ir Nijolę Gri
nius VVashingtone, kalba nuk
lydo apie darbą. L. Grinius 
tuo metu tarnavo JAV federa-
linėje krašto gynybos aprūpi
nimo įstaigoje. Jis buvo atsa
kingas už įvairias techninio 
pobūdžio sutartis, o jo virši
ninku buvo kariškis. Kaip ži
nia, tokių įstaigų vadovybe 
kartais būna gundoma ar net 
pamaigoma vienaip ar kitaip 
elgtis. Grinius mums pami
nėjo, kad kelis kartus yra savo 
viršininką klausęs: „Ar nori 
patekti į kalėjimą...?" Tai tik
rai charakteringas Griniui po
sakis: dogmatiškas, tiesus, 
vaizdus, be retorikos. 

Baigsiu mintimi, man nusa
kančia 1949, prieš pusšimtį 
metų, Čikagoje susipažintą 
Liūtą Grinių: aš manau, kad 
Liūtas Grinius buvo savo tėvo 
vertas sūnus. Tai sakau su pa
garba ir pasigėrėjimu. Ir, tie
sa, kaip kad minėjau pačioje 

Montrealio skautų vyčių žie
mos stovykla vyko š.m. kovo 
12-14 d. Rimo Piečaičio vasar
vietėje Laurinijos kalnuose. 
Buvo slidinėjama, įrengta lau
ko virtuvė, pasistatytas sniego 
namas, kuriame praleista 
naktis. Du pusbroliai Laurent 
Bulota ir Dalius Bulota davė 
skautų vyčių įžodį. 

B.S. 

TORONTO 
Didelė dovana 
„Romuvai" 

Čia 1963 m. vyko pirmoji 
skautų stovykla. Jos metu bu
vo suruoštos krikštynos. Vie
nas krikšto tėvų buvo dr. Juo
zas Sungaila, tuo laiku buvęs 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės valdybos pirmininkas. 
Prabėgus skautiško stovykla
vimo 36 metams, dr. J. Sun
gaila nepamiršo „Romuvos" ir 

Liepos 20-27 d. — „Gin
taro" ir ,Ąžuolo" vadovių ir 
vadovų mokyklų stovykla Ra
ko stovyklavietėje, Custer. MI. 

Liepos 28 - rugpjūčio 7 d. 
— JAV LSS Vidurio rajono 
stovykla Rako stovyklavietėje. 
Custerr, MI. 

Rugpjūčiol-15 d., — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje netoli nuo Toron
to. 

KVIEČIAME ĮSIJUNGTI I 
VAJŲ 

Stovyklavimo reikmenų Lie
tuvos skautams ir skautėms 
ruošia Čikagos ,Aušros Var
tų"/,,Kernavės" tunto vyresnes 
skautės kandidatės. Reikalin
ga: darbo apranga — tamsiai 
mėlyni stovykliniai marškinė
liai, džinsai, lietpalčiai, trum
pos kelnės, žibintuvėliai, ger
tuvės, tušinukai, spalvoti 
pieštukai bei kreidutes, peiliu
kai, klijai ir kiti stovykliniai 
reikmenys. Visi kviečiami pri
sidėti prie šio vajaus. Reikme
nys bus renkami iki gegužes 
15 d. Aukojamiems daiktams 
dėžės pastatytos Pasaulio lie
tuvių centre. Lemonte, korido
riuje prieš Pai. J. Matulaičio 
misiją ir Jaunimo centre, Či
kagoje, prieš įėjimą į didž. 
salę. Pageidaujant daugiau ži
nių prašoma skambinti Rimai 
Griauzdytei, tel.708-442-0397 
arba Renatai Navikaitei, tel. 
630-257-5078. 

ĮDOMI „GELEŽINIO VILKO" 
DRAUGOVES VEIKLA 

Lemont, IL, veikiančios „Ge
ležinio Vilko" draugoves vil
kiukai, skautai ir jų tėveliai, 
vadovaujami ps. Aldžio Liu-
binsko, š.m. kovo mėn. lankėsi 
Lemonto miesto ugniagesių 
būstinėje. Čia jiems buvo pa
rodytos ugniagesių mašinos, 
paaiškinta jų paskirtis. Paaiš
kinta, kaip elgtis gaisro atveju 
namuose. Taip pat buvo prak
tiškai parodyta kaip ugniage
siai mokosi gaivinti iš gaisro 
išgelbėtus mažus vaikus. Ši 
iškyla buvo labai įdomi ir nau
dinga. Vilkiukams ir skau
tams ji paliko gilų įspūdį. 

Taip pat kovo mėnesį šios 
draugovės vilkiukai ir skau

tai, jų tėveliams padedant, iš 
medžio išdrožė lenktynių au
tomobiliukus, kurių lenktynes 
specialiu nuolaidžių taku pra
vedė vadovas Romas Senke
vičius. Automobiliukai tuo ta
ku buvo leidžiami po vieną, 
leidžiant vieną po kito Laimė
jo greičiausiai „nuvažiavusios" 
mašinos. Buvo įdomu automo
biliukus pasidaryt' patiems, o 
dar įdomiau stebėti juos lenk
tynėse. 

Tėvai ir vilkiukai džiaugėsi 
turėdami gerus ir sumanius 
vadovus. Paruošiančius nau
dingas iškylas ir įdomias suei
gas. 

ps. Algis Kazlauskas 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
pnimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Te). 773-229-9965 

Valančios pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

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

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

NaperviHe. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3625 Highland Ave.. 
Tower 1, Suite 3 C 

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

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Va!arxJos pagal susitarimą 

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

(219) 947-5279 
Fax (219) 947-6236 

320 W 61«tAva. 
Hobart, M 46342 

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certrfied, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hory Cross Protessional PaviBon 

3 fl. South 
Lithuanian Plaza Ct. at CaJrfomia Av«. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

„Lituanicos" tun to „Geležinio"Vilko" draugoves vilkiuku ir skautų draugoves š m kovo mėn apsi lankvmo Le-
P r i e š i n i m a s i s i r r y ž t i n g a i v e r t i n t i k i t a t a u č i ų p r a d ž i o j e , m a n j o s a v o t i š k u m o n t , IL, miesto ugniagesių centrinėje metu, dalis vilkiukų dėmesingai klausosi ugniagesio aiškinimo ką daryti 

p a ž i ū r a s į m u s . G e r u p a v y z - b ū d u l a b a i g a i l a . gaisro namuose atveju ir kaip gaivinti iš degančių namų išgelbėtus kūdikius 

A K A D E M I N I O S K A U T Ų 
S Ą J Ū D Ž I O R E N G I N I A I 

1 9 9 9 M E T A I S 

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. 



PREZ. VALDAS ADAMKUS 
APIE PADĖTĮ VALSTYBĖJE 

Vilnius., balandžio 19 d. Lietuvos televizija, Baltijos 
televizija:. TVS, LNK, Vilniaus televizija ir Lietuvos radi
jas pirmadienį transliavo prezidento Valdo Adamkaus 
kreipimąsi į visuomenę. Elta perduoda visą kreipimosi 
tekstą: 

„Labas vakaras. 
Kreipiuosi į jus, Lietuvos pi

lietės ir piliečiai, norėdamas 
išsakyti savo požiūrį i šiuo 
metu krašte susidariusią po
litinę padėtį. 

Šią savaitę išvykstu į NATO 
šalių viršūnių susitikimą Va
šingtone, kuriame bus svars
tomi pasauliui ir Lietuvai 
svarbūs klausimai. Prieš iš
vykdamas jaučiu pareigą atsa
kyti į Lietuvos žmones jaudi
nantį vidaus gyvenimo klau
simą. 

Ilgai tylėjau. Tačiau šian
dien ir jūs, ir aš matome, kad 
valstybės vadovo ir vyriausy
bės vadovo nesutarimai jau 
trukdo spręsti mūsų valstybei 
ir visuomenei opias proble
mas. 

Noriu aiškiai pasakyti, kad 
šių nesutarimų priežastis — 
ne mano ambicijos ar dides
nių, nei numato Konstitucija, 
prezidento galių siekimas. Aš 
neneigiu Seimo patvirtintos 
vyriausybės programos, ta
čiau šiuo metu iš esmės išsi
skyrė mano ir ministro pirmi
ninko požiūriai į Lietuvą, į jos 
raidos kelią. 

Aš matau laisvą Lietuvą vi
sų pirma kaip demokratinę 
valstybę, kaip laisvų piliečių 
bendruomenę. Visada buvau 
įsitikinęs, kad atkurtoji Lietu
vos valstybė turi remtis pilie
čių ir valdžios tarpusavio pa
sitikėjimu bei sutarimu. 

Tokias savo nuostatas esu 
plačiau išdėstęs metiniame 
pranešime, kuriame pasiūliau 
ir opiausių šalies problemų 
sprendimo būdus. Tačiau jau 
spėjau išgirsti vyriausybės 
kaltinimą, esą mano išsakytos 
idėjos gali sukelti šalyje su
maištį. 

Aš daugr' metų gyvenau 
demokratin.je šalyje. Ten 
dirbdamas, sprendžiau sudė
tingas valstybines problemas, 
konstruktyviai bendradar
biaudamas su įvairiomis vals
tybinėmis ir privačiomis in
stitucijomis, su įvairių įsitiki
nimų žmonėmis. 

Maniau, ir ligi šiolei ma
nau, kad ši mano patirtis gali 
būti vertinga ir Lietuvai. Nuo 
pirmųjų savo kadencijos die
nų siekiau bendro darbo su 
Seimu ir vyriausybe. Atnau
jintam ministrų kabinetui su
teikiau pasitikėjimo kreditą. 
Nuoširdžiai ir konstruktyviai 
dirbau ir galiu toliau dirbti su 
dauguma valstybės pareigū
nų, dauguma mano paskirtų 
ministrų. 

Vis dėlto ėmiau jausti ir kai 
kurių politikų pastangas ne 
bendrai dirbti, bet manipu
liuoti manimi. Su nerimu ste
biu ir ministro pirmininko 
darbo būdą, kai nebenorima 
girdėti kitų išsakomų argu
mentų, o politiškai ir ūkiškai 
abejotinų sprendimų nebe
įstengiama paaiškinti. 

Mano skirti ministrai prak
tiškai tapo pavaldūs vyriau
sybės kancleriui. Valstybės 
tarnautojai pradeda vengti as
meninės atsakomybės. Man 
tai nėra priimtina. 

Man nepriimtina, kad dau
gelį valstybės problemų vy
riausybė vis dažniau mėgina 
spręsti tik griežto administra
vimo būdais — „žiauriomis 
akcijomis". 

Man nepriimtinas premjero 
noras kurti ne laisvų piliečių, 
bet paklusnių pavaldinių vi
suomenę. 

Į šias neigiamas tendencijas 
esu ne kartą atkreipęs vyriau
sybės ir asmeniškai paties 
premjero dėmesį. Turėjau vil
ties jas įveikti, eidamas dialo
go keliu. Tačiau šių metų pra
džioje padėtis iš esmės pasi
keitė. 

Man paprašius išsiaiškinti 
viešumon iškilusius galimos 
korupcijos ir itin nuostolingo 
valstybės ūkininkavimo atve
jus, ministras pirmininkas, 
užuot atsakęs į iškeltus klau
simus, pagrasino atsistatydin
ti. O vėliau pradėjo atvirą ko
vą su prezidento institucija. 
Šioje kovoje nevengiama vals
tybės vadovo įžeidinėjimų, pa
čios valstybės ir jos piliečių 
žeminimo. 

Praėjusią savaitę, praktiš
kai uždraudęs valstybes pa
reigūnams bendrauti su Res
publikos prezidentu ir pilie
čiais, šį draudimą paskelbęs 
iš Seimo tribūnos, premjeras 
peržengė demokratinės vy
riausybės vadovui leistiną ri-
bą. 

Tokie veiksmai grąžina Lie
tuvą į sovietinės nomenkla
tūros laikus. Jie tampa pavo
jingi tolesnei šalies demokra
tijos ir pilietinės visuomenės 
raidai. 

Ne mažesnę grėsmę jai kelia 
ir pastarųjų dienų premjero 
mėginimai savaip aiškinti 
Konstituciją, vyriausybės nu
tarimais apibrėžti valstybes 
vadovo kompetenciją, jo teisę 
gauti reikalingą informaciją. 

Noriu aiškiai pasakyti, kad 
be išlygų atmetu šiuos prezi
dento institucijai bandomus 

Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus kalba visoje Lietuvos teritorijoje buvo transliuojama didžiųjų 
Lietuvos televizijos stočių balandžio 19 d., 21 vai Kalba truko maždaug 15 minučių ir buvo skirta valstybes po
litinio gyvenimo aktualijoms. Nuotr. Eltos 

primesti apribojimus. Manau, 
kad taip elgdamasis, minist
ras pirmininkas iškelia savo 
valią virš pagrindinio Lietu
vos Respublikos įstatymo. 

Keista, kad šiuos premjero 
veiksmus lig šiolei abejingai 
stebi Seimo dauguma. 

Lietuvos pilietės ir piliečiai, 
gerbiamosios ir gerbiamieji, 
tapau jūsų prezidentu, no

rėdamas tarnauti Lietuvai ir 
visų jos žmonių gerovei. Ma
nau, kad tokiai tarnystei pre
zidentą įpareigoja ir šalies 
Konstitucija. Juk prezidentas 
yra tiesiogiai visų piliečių 
renkamas valstybės pareigū
nas. Beje, juo tapau ne kaip 
partijos atstovas, bet kaip 
žmogus, kuriuo jūs patikėjote. 

Gerai suprantu, kad jūsų, 
Lietuvos piliečių, pasitikėjimą 
galėsiu pateisinti, tik būda
mas veiklus, bet ne simbolinis 
prezidentas. Buvau ir esu tik
ras, kad pagrindinės valsty
bės problemos, Lietuvos žmo
nių rūpesčiai vienaip ar ki
taip priklauso valstybės vado
vo kompetencijai. 

Kad ir būtų kalbama, jog to
kie ar kitokie klausimai ne
priklauso prezidento atsako
mybei, aš turiu teisę ir parei
gą rūpintis, kad pareigūnai, 
kurių kompetencijai tie klau
simai priskirti, juos sąžinin
gai ir profesionaliai spręstų. 

Tikėjau, kad dabartinio 
premjero vadovaujama vy
riausybė yra pajėgi spręsti ne
lengvas šalies problemas, kad 
ji gali vesti Lietuvą į pažan
gesnę ateitį. Tačiau šiandien 
matau, kad ministras pirmi
ninkas nebesugeba dirbti 
konstruktyviai, kad nesugeba 
vadovauti vyriausybės prog
ramos įgyvendinimui. 

Esu įsitikinęs, jog toliau 
didėjanti politinė įtampa yra 

žalinga valstybei. Dėl jos nu
kenčia Lietuvos žmonių inte
resai. Tokia padėtis ilgiau tęs
tis nebegali. Tad esu pranešęs 
Seimo pirmininkui, Konserva
torių partijos vadui, kad 
premjeru daugiau negaliu pa
sitikėti. 

Mano nuomonė nepasikeitė. 
Todėl šį vakarą jums atsakin
gai pareiškiu: ministro pirmi
ninko vadovavimas vyriausy
bei man, kaip Respublikos 
prezidentui, yra nepriimtinas, 
aš jo veikla nebepasitikiu. 

Pareikšdamas šį politinį ne
pasitikėjimą premjeru, šian
dien dar nesinaudoju Konsti
tucijos numatytomis teisinė
mis procedūromis, nes tikiuo
si, kad ministras pirmininkas 
ir Seimas gali šią problemą 
išspręsti patys. 

Taip pat noriu aiškiai pasa
kyti: manau, kad Seimo dau
gumą sudaranti konservato
rių ir krikščionių demokratų 
koalicija nevengs politinės at
sakomybės spręsti naujo mi
nistro pirmininko ir vyriau
sybės klausimą. 

Šiandien esu pasiryžęs dirb
ti kartu bei dalintis bendra at
sakomybe ir su dabartine Sei
mo dauguma bei nemaža da
limi esamų ministrų. Taigi 
nepritariu tiems, kurie norėtų 
pirmalaikių Seimo rinkimų. 

Gerbiamieji Lietuvos žmo
nės, 

šis mano apsisprendimas 
tikrai nebuvo lengvas. Jį ilgai 
ir atsakingai svarsčiau. Tokį 
žingsnį žengiau, tik įsitikinęs, 
kad jis nebeišvengiamas. 

Tik suvokęs, kad šis žings
nis būtinas, užtikrinant de
mokratinę mūsų valstybės 
raidą, ūkinę ir socialinę kraš
to žmonių gerovę. 

Ačiū jums už dėmesį, supra
timą ir paramą". 

4 Š ŠVENTOSIOS ŽEMĖS 
— I VISAS TAUTAS" 

Kovo 17 d. Martyno Maž
vydo bibliotekoje Vilniuje ati
daryta fotodokumentinė ar
cheologinė paroda „Iš Švento
sios žemės — į visas tautas", 
kurioje pateikiama liudijimų 
apie Dievo apsireiškimo pa
saulyje istoriškumą. Istoriniai 
dokumentai bei archeologiniai 
paminklai atskleidžia krikš
čionybės savitumą pirmaisiais 
jos gyvavimo amžiais, jos pli
timą. Idėja surengti šią pa
rodą kilo papirusų tyrinėtojui 
Carsten Peter Thiede iš Vokie
tijos. Parodą parengė Paolo 
Prosperi ir Enrico Tanca pade
dant pasaulinio garso mokslo 
įstaigoms bei muziejams. Ju
dėjimo „Comunione e libera-
zior.e" pastangomis pirmą kar
tą archeologinė paroda „Iš 
Šventosios žemės — j visas 
tautas" eksponuota 1996 m. 
Rimini mieste (Italija). Vėliau 
ji su pasisekimu apkeliavo 
daugelį Europos šalių. Parodą 
sudaro 4 skyriai: „Palestinos 
žemė Kristaus laikais", „Evan
gelizacijos keliai", „Kultūrinis 
ir religinis kontekstas" ir 
„Rašto paminklai". 

Didžiojo krikščionybės jubi
liejaus proga Lietuvos Vys
kupų Konferencijos 2000 metų 
jubiliejaus komitetas kartu su 
judėjimu „Communione e Li-
berazione" šiais ir kitais me
tais parodos didaktinį va
riantą ketina eksponuoti di
džiausiuose Lietuvos mies
tuose. Parodos atidaryme da
lyvavo ir Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos bei 2000 metų 
jubiliejaus komiteto, kitų 
krikščioniškų konfesijų atsto
vai, Seimo ir prezidentūros 
nariai. 
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Danutė Bindokiene 

Prezidento kantrybė 
pagaliau pasibaigė 

Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus kan
trybės likučiai, atrodo, pasi
baigė balandžio 19 d., kai jis 
ryžosi prabilti į tautą, pasi
naudodamas televizija ir ra
diju. Tai, be abejo, buvo ne
maža staigmena, nes pirmą 
kartą valstybės istorijoje pre
zidento kalbą tuo pačiu metu 
transliavo visos keturios di
džiosios Lietuvos televizijos 
stotys. Anksčiau valstybės va
dovai kalbėdavo tik per 
„Lietuvos nacionalinę televi
ziją". Prez. Valdas Adamkus, 
atrodo, nemėgsta kalbėti per 
televiziją, tad joje retai pasiro
do (tik ypatingomis progomis, 
pvz., sveikindamas tautą 
švenčių proga), o per radiją 
apskritai nekalba. Šį kartą 
tikriausiai pavyzdį jis paėmė 
iš JAV ar kurios kitos vaka
rietiškos valstybės vadovų, 
kurie žino, kad greičiausias ir 
tiksliausias būdas pasiekti vi
sus krašto gyventojus yra 
kalbėti jiems iš TV ekrano ar 
radijo aparato. 

Prezidento Adamkaus kalbą 
spausdiname ištisai šiame 
puslapyje. Priežastis, iššau
kusias kalbą ir apibrėžusias 
jos turinį, jau seniai žinome. 
Daugelis laukė, kada pagaliau 
V. Adamkaus kantrybė išseks 
ir jis supras, kad „diploma
tinėmis priemonėmis" proble
mos su Vyriausybe nebus iš
spręstos, net tarpininkaujant 
Seimo nariui (ar pirminin
kui), patarėjui bei šiek tiek 
įtakos turinčiam opozicijos va
dui. Pavojingas sprūdis tarp 
vyriausybės ir prezidento jau 
tiek paplatėjo, kad būtų gali
ma lengvai užlyginti, tad pre
zidento pasiryžimas reikalą 
asmeniškai pristatyti tautai, 
kuri jį išrinko šioms parei
goms ir reiškė stiprų prita
rimą bei pasitikėjimą, yra ir 
sveikintinas. Dabar kyla pats 
svarbiausias klausimas: kas 
toliau? Ar tauta, į kurią taip 
aiškiai ir nuoširdžiai kalbėta, 
supras savo prezidentą? Ar jo 
atvirumas, prie kurio Lietu
vos gyventojai — juo labiau 
partijų bei politiniai veikėjai 
— nebuvo pripratę, bus 
įvertintas teigiamai, o gal 
kaip tik iššauks priešingą re
akciją. Juk pastaruoju metu 
Vyriausybė mėgsta kartoti, 
kad keliais taškais vėl nukrito 
prezidento populiarumas... 
(Tuo neaiškiomis aplinkybė
mis iš neaiškių šaltinių su
rinktus „reitingus" buvome 
pratę matyti prieš paskuti
niuosius prezidento rinkimus, 
kai aukščiausioje sąrašo vie
toje stovėjo ne Adamkaus, o 
kito kandidato pavardė. Ma

tyt, yra malonu- grįžti prie 
senų metodų J 

Tiesiog neįmanoma supras
ti, ko siekia ministras pirmi
ninkas nuolatiniais nesutari
mais, užuominomis ir pre
zidento autoriteto žeminimu. 
Buvome pratę tikėti, kad G. 
Vagnorius yra daug žadantis, 
sumanus politikas, galbūt vie
nas pirmaujančių kandidatų į 
prezidentūrą, kai ateis laikas 
dabartiniam prezidentui už
leisti vietą. Tačiau pastaruoju 
metu jis elgiasi beveik nera
cionaliai, tarytum dedamas 
pastangas, kad įrodytų prezi
dentui, kas valstybes viršū
nėje turi daugiau galios. 

Juk nėra reikalo ,,išrasti 
rato, kai išradimas seniai pa
darytas". Lietuvos Konstituci
ja aiškiai aprėžia ir preziden
to, ir ministro pirmininko, ir 
Seimo pareigas, teises, ..ko
mandos eilę". Pagal Konstitu
ciją, valstybės vadovas yra 
prezidentas. Kaip rašo „Lie
tuvos ryte" R. Valatka (04. 19 
d., „Laiko ženklai"), „Dabar
tinė sistema Lietuvos vežimui 
kainuoja per brangiai. Veži
mas tampomas į tris skirtin
gas puses, tačiau iš vietos ne
juda. Neturtingai valstybei tai 
yra nusikalstama prabanga". 
Ne tik prabanga, bet ir pavo
jus, ypač, kai Lietuvos nepri-

• klausomybė dar nelabai tvir
tai stovi, kai senoji nomenk
latūra nekantriai laukia už
kulisiuose, kad galėtų vėl iš
eiti į sceną, o užsienis (tiek 
draugai, tiek priešai) stebi vi
daus politikos ėjimus ir tikisi 
sau naudos. 

Įdomi ir ši ,,LR" straipsnio 
pastaba: „Kiek žmonių Lietu
voje skaitė Konstitucija, jei jos 
neskaito net Seimo nariai? 
Kiekvieną kartą, kai tik prezi
dentas bandys nekreipti dė
mesio į esamą jėgų santykį 
Seime, jam bus spardomas už
pakalis. Tą patį darys ir tau
ta, jei prezidentas tik linkčios 
galva valdančiajai daugumai". 
Verta pastebėti, kad „LR" į 
padėtį žvelgia nešališkai, kas 
pastaruoju metu, kai pradėjo 
įkaisti prezidento ir premjero 
santykiai, retai pasitaikydavo, 
dažniausiai „LR" stovint G. 
Vagnoriaus pusėje. 

Prezidentas pagal Konstitu
ciją negali premjero atleisti. 
bet savo kalboje aiškiai jam 
išreiškė nepasitikėjimą, jo 
darbą laikė nepriimtinu, veik
lą — nepatikima. Kaip šią 
problemą spręs Seimas ir 
premjeras? Norime tikėti, kad 
visų pirma bus daroma, kas 
naudinga Lietuvai, o ne asme
niškų ambicijų labui. 

„GRANDINĖLES" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGI JA TAUTKUVIENĖ 

Nr.25 Tęsinys 
Taip pat šioje gražioje grupėje nerandame jokių pas

tangų žymių. Atrodo, kad jiems visiems ten linksma 
— ir be abejonės taip yra — ir susidariusi atmosfera 
užkrečia visus. 

Muzika, vadovaujama Dalios Kavaliūnaitės, buvo at
likta gerai, su tvirtu ritmo akcentu ir, be abejo, buvo 
didelis priedas prie bendro įspūdžio". 

Susilaukti tokio palankaus vertinimo iš Frank Hru-
by, žinomo, kaip labai griežto, dažnai negailestingo, 
kritiko buvo didelė dovana „Grandinėlei" jos dvide
šimtmečio proga. Šio specialisto vertinimas tokiam 
laikraštyje, turinčiam per pusė milijono skaitytojų, pa
darė neįkainomają reklamą „Grandinėlei", pagarsino, 
pagerbė lietuvių vardą. 

Bet ir vėl „Drauge" pasirodo J. Vaičiūnienės pasta
bos, į kurias, gaišdamas brangų laiką, turi atsakyti L. 
Sagys (D., 1973.03.26) „Šokius reikia paruošti, o ne 
kritikuoti". „Drauge" 1973, Nr. 36 L. Vaičiūnienė (čia 
ir toliau įvelta klaida, vardas nurodomas — L., o 

turėtų būti -J- aut. pastaba) rašo, kad „Jeigu mes, bal-
tiečiai aisčiai, savo tautos, rasės, tipo nežinome, ar jau 
užmiršome, pasakys tautybių žinovai, pietų ameri
kiečiai, kaip jie pasakė 'Grandinėlei', kurios tautos 
tautinius šokius ji kone profesionaliai ten šoko"... ir, 
kad apie tai „citatų mūsų spaudoje buvo". Štai kelios 
tik iš Venezuelos. 

„Nuo pat pirmų populiarios ';audies muzikos akordų 
žiūvovų širdis pavergė neveidmainiška, natūrali ir 
šviesi lietuvių tautos dvasia", Irena Berzinia („Dirva", 
1970). 

...„pamatęs 'Grandinėlės' spektaklį, žiūrovas auto
matiškai susidomi Lietuva ir nori daugiau apie ją 
sužinoti", televizijos aktorė, komentatorė Eliana Ci-
muentas („Dirva", 1970). 

„Mane paveikė spektaklio grožis, 'Grandinėles' šo
kiai man pavaizdavo Lietuvą. Pamačiau taikią, darbš
čią tautą, mylinčią spalvingumą ir poeziją. Lotynų 
Amerika turėtų arčiau pažinti šiuos jūsų bruožus"... 
politikas, visuomenininkas, knygų autorius Felix Mar-
tinez („Dirva", 1970). 

Tad, „kurios tautos šokius ji ten šoko?" Žinoma, kad 
lietuvių tautos, lietuviškus. Ir tai pasakė trimis saki
niais „tautybių žinovai pietų amerikiečiai". 

Toliau rašinyje puolamas „Grandinėlės" šokamas 
„Pakeltkojis". „Lingio kazokišką, neestetišką, netne-
nišką, lietuviams neįmanomą pašokti dirbtinį lipdinį, 
kitataučiai nufotografavo, parodė spaudoje ir pasiuntė į 
rytinės mankštos pratybų eilę". 

Iš tikrųjų „Grandinėlės" šokamam Pakeltkojui etno
grafinė medžiaga paimta iš Žemaitijos: vyrai šokinėja 
tai viena, tai kita koja ir kartu laisvąją stengiasi pa
kelti kiek galima aukščiau. Sceninio šokio žingsniai 
susideda iš paprastų bėgimų pirmyn, vietoje, šokinė
jimų, šokinėjimų su apsisukimu, treptelėjimu, kojų 
pakėlimu. Visi tie kojų judesiai naudojami ir kituose 
mūsų šokiuose; — kojų kilnojimas — „Oželis", „Suk
čius", bėgimas — „Malūnas", trepsėjimai — daugelyje 
šokių, šokinėjimai viena, kita koja — suvalkiečių 
krėstinė polka. 

Šokyje nėra jokio „kazokiškumo", nebent tik tiek, 
kad ir kazokai bėga, trepsi, šokinėja. Šokio muzika (J. 
Švedo), kaip ir „Pakeltkojo" nuotaika šviesi, giedri, 
šiek tiek išdaiginga. Tas ryškiai jaučiasi ir kituose 
mūsų šokiuose. Klumpės — nebūtinos, bet šokį iš
skiria iš kitų ir parodo, kokį apavą Lietuviai avėjo 
praeityje. 

L. Vaičiūniene rašo, kad ...„lietuviams neįmanoma 
pašokti"... Taip, kai kuriems iš mūsų sunku ii polką 
sumesti, ritmu per aikštę pereiti. Čia priklauso nuo 
kiekvieno sugebėjimų. Bet kiekvienas turime savo 
gabumus, tad kalbėti už visus mažiausiai — nepride
ra. Šokis yra šokamas ne tik „Grandinėlės", bet veik 
visame pasaulyje. Ir ne tik lietuvių. Šokis buvo atlik
tas ir trečioje šokių šventėje. 

Kad ...„kitataučiai nufotografavo, spaudoje parodė ir 
pasiuntė į rytinės mankštos pratybų eilę", autorės 
mintis — ne šokis, o gimnastika. Teisybė yra ta, kad 

J. Garla nufotografavo, „Grandinėlės" rūpesčiu Cleve-
land „Plain Dealers" įsidėjo, korespondentė susižavėjo 
ir po palyginus gera nuotrauka parašė: „Meginkit šį 
šokį, šį judesį „prieš pusryčius". Ši „Plain Dealer" ko
respondentės mintis yra toli nuo autorės peršamos. 

Los Angeles LB, veik prieš pusmetį pradėjusi daryti 
parengiamuosius darbus „Grandinėlei'" pakviesti, jau 
pasirengusi ją sutikti. Nors ir savų įvairiausių rengi
nių nestinga, ir savų meninių grupių taip pat. tačiau 
pribrendo reikalas išeiti į „platesnius vandenis" — pa
sirodyti amerikietiškai publikai. Parodyti tautos me
ną. Kadangi „Grandinėlė" jau spėjo pagarsėti rytinėje 
JAV dalyje, Kanadoje, Europoje. Pietų Amerikoje, tad 
ji puikiai galinti pirmoji reprezentuoti tautą ir vaka
rinėje pakrantėje. Juk atverti ir kviesti pirmam kartui 
susipažinti, reikia parodyti aukštą menini lygį. reikia 
sudominti. Žinoma, 2,500 mylių, beveik 60 žmonių 
grupė — nemažos išlaidos truputį lyg ir baugina ren
gėjus. Dabar svarbiausia, kad susirinktų publikos' 
Daug vietinių žmonių įsijungia į propagavimo, bilietų 
platinimo darbus. Ypač daug dirba šio renginio mece
natas G. Kazlauskas. Artėja koncerto data — balan
džio 29, per patį Atvelykį. Išnuomota Wilshire Eliell 
teatro salė, talpinanti 1.300 žmonių. Likus dviems 
savaitėms iki koncerto, vyriausias bilietų platintojas 
A. Adomėnas paskelbia, kad bilietų liko nedaug' 

(Bus daugiau) 

•I • 
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Lietuviai e s a m e visi — 
Lietuvių F o n d e ar esi? 

UETJVtŲ FONDAS 

i 
7?\ 

14911 127th STREET 
LEMONT, IL S0430 
T*. : 700-257-1S16 
Fuc: 70S-2S7-1647 

UTHUANIAN FOUNDATION 

ATSAKYMAS Į VIKTORO NAUDŽIAUS, 
BRONIAUS NAINIO IR PRANO JURKAUS 

ATSIŠAUKIMĄ 
(„Draugas" 1999.04.17) 

1998 metų Lietuvių fondo 
suvažiavimas išrinko trijų as
menų komisiją su tokiu įga
liojimu: 

„Lietuvių fondo suvažiavi
mas išrenka trijų, suvažiavi
me registruotų, narių komi
siją, kuri išdiskutuoja Lietu
vių fondo narių įgaliojimų rei
kalą ir pateikia siūlymus Lie
tuvių fondo tarybai ir jos įsta
tų komisijai ne vėliau, trys 
mėnesiai prieš sekantį Lietu
vių fondo suvažiavimą". 

Lietuvių fondas yra privers
tas atkreipti fondo narių dė
mesį į spaudoje paskelbtus ne
pagrįstus faktus ir į apkalti
nimą fondo vadovybės nesąži
ningumu bei neteisėtai 'apsi
rūpinimu7 įgaliojimais (pro-
xies). 

1. Pagai 1998 metų suvažia
vimo įgaliojimą, komisija įtei
kė savo raportą 1998.01.13 LF 
tarybos įstatų komisijai 90 
aienų prieš 1999 metų suva
žiavimą. 

2. Komisija ir LF tarybos* 
įstatu komisija posėdžiavo 
1999.01.27 ir džentelmeniškai 
sutarė: 

a. Kadangi suvažiavimui 
bus pasiūlytas įstatų pakeiti
mas į tiesioginį balsavimą, tuo 
panaikinant reikalingumą 
įgaliojimams/proxies, tai dalis 
komisijos siūlymų atpuola. 

b. Komisijos' 1999.01.13 ra
portą pristatyti 1999 suvažia
vimui per LF įstatų pakeitimo 
diskusijas ir balsavimą, suva
žiavimo darbotvarkės punktas 
13.b. 

c. Komisijai buvo paaiškin
ta, kas pagal LF įstatus, turi 

teisę balsuoti, kas, ką ir kaip 
gali įgalioti, kaip suvažiavime 
vedama registracija ir kaip su
važiavime išduodami balsai. 

d. Neiti į spaudą. Kažin iš 
kur Aleksas Vitkus gavo infor
maciją? 

3. Nuo 1998 metų suvažia
vimo komisija nėra apsilan
kiusi LF raštinėje patikrinti 
ar susipažinti su esama doku
mentacija, kuri yra prieinama 
kiekvienam LF nariui, susi
tarus su raštine. 

4. LF bendraraštyje į 1999 
metų suvažiavimą rašoma: 
„...nariai prašomi įgalioti ki
tus Lietuvių fondo narius ar 
bet kurį LF.... narį". Narių pa
sirinkimui yra 25 pavardės. 

5. 1999.03.22 LF laiškas fon
do nariams praneša, kas suti
ko kandidatuoti perrinkimui į 
LF tarybą be jokios agitacijos 
ir įtaigojimo. 

6. 1996 metų LF suvažiavi
mo dalyvis pasiūlė Kęstutį Je-
čių kandidatu į LF tarybą. Jis 
buvo išrinktas apie 360 balsų 
dauguma. Prieš tai tokiu pat 
būdu buvo išrinkti Saulius 
Čyvas, Vaclovas Momkus, 
Ofelija Baršketytė ir kiti. 

7. Nesilaikant 1998 metų LF 
suvažiavimo įgaliojimo (žr. 
straipsnio pradžią) komisija 
1999.02.18, 1999.02.24 ir 
1999.03.30 pristatė ne tik pa
pildomas rekomendacijas, bet 
ir visą eilę naujų reikalavimų, 
kurių tarpe komisija pratęsė 
savo kadenciją neribotam lai
kui. 

LF vadovybė stengiasi atsa
kyti į visus realius klausimus 
ir siekia vienybės lietuviškoje 
visuomenėje. 

Lietuvių fondo v a d o v y b ė 

TARP MŪSŲ KALBANT 
PRISIMENANT NEGRĮŽTAMAI 

IŠĖJUSIĄ 
JAV, Kanadoje ir Meksikoje. 
Nepamirštamas Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio simfo
ninės poemos choreografavi-
mas ir atlikimas. Atliekant 
^Jūrą"' (grojo Dariaus Lapins
ko diriguojamas orkestras), 
buvo rodomos M. K. Čiurlionio 
dailės darbų skaidrės. Violetai 
neužteko. Ji troškj skaidrėmis 
nukloti ne tik sceną, bet salės 
lubas ir sienas. Šia proga ver
ta paminėti pasaulyje pagar
sėjusios prima balerinos Ma
jos Pliseckajos skatinimą susi
domėti M. K. Čiurlionio „Jū
ros" choreografija. Neužmirš
tamas ir Violetos kūrybinis 
ryžtas savo nuožiūra sugru
puoti Antano Rekašiaus muzi
kos įrašus ir juos panaudoti 
baleto pastatymui. Nepamirš
tama ir Lietuvių operos staty
ta Carl Orf „Carmina buraną'' 
choreografija, šokėjams sukur
ti drabužiai ir jos pačios šokiai 
scenoje. Negalima pamiršti ir 
Violetos įkurtos, patraukliai 
įrengtos ir sėkmingai veiku
sios baleto mokyklos. Ji . kaip 
žinia, dėstė modernų šokį ir 
prestižinėje Ruth Page baleto 
mokykloje. 

Kadaise vienas žmogus ją 
pavadino devyndarbe. Ir tai. 
reikėtų pasakyti, yra tikriau
sia tiesa, pačia geriausia to žo
džio prasme. Tikriausiai dar 
daug kas prisimena jos įsteig
tas ir skoningai Įrengtas Opti-
cal Studio, Lovable & Edible ir 

Violeta Karosaitė. 

Uteniškiai Vytautas ir Ona 
Karosai nepamirštamą 1944 
metų vasarą savo vienturtę 
dukrele Violetą, galima saky
ti, nešte išnešė iš namų. Jų že
miškoji kelionė pasibaigė Či
kagoje. Visi trys ilsisi Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse. 

Neužtenka pasakyti, kad 
Violeta Karosaitė buvo pame
tus: šokį. Kur kas tiksliau bū
tų pasakius, kad šokis — bale
tas buvo jos gyvenimo neatski
riama dalis. J i šoko Interna
tional Ballet Co.. Lyric Opera 
Ballet Co., Ruth Page Ballet 
Co., Richard Arve Trio ir kt. 
Šoko ir buvo choreografė Lie
tuviu operoje ir „Dainavos" 
ansamblyje. Ja i teko šokti 

irki, rtdakUjnu* Karolis Milkovaitis. 

„PENSININKAS^MINĖS 15 METŲ 
SUKAKTĮ 

Penkiolika metų tiek žmo
gaus amžiui, tiek ir spaudos 
leidiniui nebūtų daug. Bet čia 
mes nekalbame apu kultūros 
ar meno žurnalą, o apie lei
dinį, skirtą pensininkams. 
Galbūt čia aš kiek suklysiu, 
bet, kiek žinau, tokio žurnalo 
prieš karą Lietuvoje nebuvo. 
Nebuvo ir dabar dar nėra! 
Juk dabar Lietuvoje į žmogų, 
tunntį daugiau kaip 60 me
tų, žiūrima, kaip į archaišką 
ir bereikalinga palikuonį. Lie
tuvos spaudoje dažnai mato
mos tokios žinutes: „Gatvėje 
buvo apiplėštas 60 m. senu
kas", o kad kas nors rūpintųsi 
skirta j iems spauda — tokio 
klausimo dar nėra! 

Žurnalas neatlieka gydytojo 
pareigų, tačiau, iš rimtų šal
tinių surinkta, medžiaga yra 
labai naudinga ne tik pensi
ninkams, bet ir artėjantiems į 
jų gretas. Jame yra labai 
daug naudingų patarimų mi
tybos klausimais, taip pat ir 
sveikatos reikalais. Mes patys 
gerai žinome, kad, slog ar 
gripu susirgus, jeigu nori net 
pas savo daktarą apsilankyti 
— vidutiniškai praeina 8-10 
dienų, kol būsi priimtas. O ką 
per tą laiką turime daryti — 
tai patarimus mums ir duoda 
.Pensininkas". Dėl to žurna
las yra vertinamas, prenu
meruojamas, mielai skaito
mas. Jo dar daugiau yra išsi-

Finness parduotuves. 
Violeta buvo didelė gyvulė

lių draugė. Jos namuose prie
globstį rasdavo ir katės, ir 
šunes. ir kitokie sutvėrimai. 
Benamiais gyvulėliais ji „ap
rūpindavo" savo draugus ir 
pažįstamus. Vykstant į Vilnių 
lankyti gyvenimo sukakti 
švenčiančio dėdės muz. Juozo 
Karoso, nebuvo pamirštas ir 
šuo Džiumas. Deja. lietuvišku 
maistu mintančiam Džiumui 
nelabai patiko „Made in USA" 
kaulai 

Violeta sugebėjo piešti. Kar
tais, negalėdama ką nors iš
aiškinti, paprašydavo popie
riaus, pridurdama: .Aš tau 
nupaišysiu". Violeta buvo ga
bi, darbšti, kūrybinga ir visa
pusiškai išraiški. Ji labai my
lėjo gyvenimą ir žmones. Ta
čiau jos didžiausia meilė buvo 
šokis — baletas. Paskutinį 
kartą atsisveikinant į jos 
karstą buvo įdėti baleto batu
kai. Tešoka ir Tenai! 

Kažkas šyptelėjęs pasakė, 
kad Viešpats Dievas prasto 
skonio žinomu į dangų neįsi
leidžia. Norėtųsi tikėti, kad iš 
gyvųjų tarpo pasitraukusi, 
Violeta nusipelnė dangaus ka
ralystės. Violeta palaidota gre
ta anksčiau mirusio tėvo. Čia 
pat ilsisi ir vėliau mirusi moti
na. Ramojaus Mozoliausko su
kurtame antkapyje yra iškalti 
jos tėvo poezijos žodžiai: „Dė
kingas Tau. o Viešpatie, esu, 
kad leidai man čia. žemėje, 
akimirka pabūti". A.a. Violeta 
Karosaitė amžinybėn iškelia
vo 1989 m. balandžio 24 d. 

P e t r a s P e t r u t i s 

ilgę vyresnio amžiaus žmo
nės Lietuvoje, nes dabartinėje 
Lietuvos spaudoje rasime be
veik viską, kas galbūt reika
linga jauniems ir kažkaip pra
turtėjusiems žmonėms. 

Yra pilna skelbimų ir apra
šymų įvairių madų „šou", šu
nų parodų, „Sekso skandalui 
Indijoje skirta meno paroda", 
„Dizaineriai kuria iš šokola
do". Per televiziją — nauja 
sekso skandalo serija. O jeigu 
kam ilgi ir vieniši vakarai — 
tai daug pasiūlymų įvairioms 
paslaugoms ir „šaltas šampa
nas", bet nerasime nieko, kas 
būtų skirta pensininkui, no
rinčiam sveikai ir laimingai 
praleisti auksinio saulėlydžio 
dienas. Galbūt ir dėl to, kad 
Amerikoje pensininkai sudaro 
stambią ir gana gerai gyve
nančią grupę, o Lietuvoje 90 
proc. pensininkų laikraščio 
neįstengia nusipirkti. 

Dabar pakalbėkime apie tai. 
kas sudaro „Pensininko" sėk
mę. Tai yra lengva paaiškinti 
gal tik keliais žodžiais. Ta 
vieša paslaptis — tai jo redak
torius Karolis Milkovaitis. ku
ris iš biuletenio „Pensininką" 
pavertė sėkmingu žurnalu. Jo 
sėkmingumą parodo tai, kad 
visos mūsų spaudos skaitytojų 
skaičiui mažėjant, „Pensinin
ko" skaitytojų daugėja. To 
paslaptis — tai jo redakto
rius. Trumpai suglaudus gali
me pasakyti: ..Pensininkas" 
— tai K, Milkovaitis. Priside
da ir tai, kad redaktorius yra 
literatūrinių gabumų žmogus, 
parašęs ir išleidęs keletą kny
gų. „Pensininko" vakariene, 
dalyvaujant pačiam redakto
riui, įvyks balandžio 24 d., 
šeštadienį, 6 vai. vak. „Sekly
čioje". Rengia JAV LB Socia
linė taryba. 

J . Žygas 

„ JUMS PADEDANT, 
JAUČIAMĖS STIPRESNI' ' 

„Ne tiek čekis, kiek Jūsų 
laiško prasmingi linkėjimai 
švenčių proga sustiprino mano 

dvasią, sujaudino širdį supra
timas mūsų vargo dienų, sie
kiant išsaugoti Karaliaučiaus 
krašto gimtąją kalbą, o per ją 
ir lietuvių tautinę sąmonę. 
Dėkoju už materialinę pas
pirti ir susimąstau: tie pinigai 
- ne iš dangaus nukritusi ma
na. Tai Jūsų, broliai ir sesės, 
tenykščių lietuvių auka, kai 
ko atsisakant ir kai ką ati
mant iš savęs. Tai ir mūsų no
ras atsisakyti kai kurių asme
nines buities patogumų. Kaip 
tai supranta kiekvienas Kara
liaučiaus krašto lietuvių kal
bos mokytojas, jo dvasinio su
brendimo reikalas. O mes, Til
žės lietuviškos sekmadieninės 
mokyklos mokytojos plušame 
apleistuose dirvonuose, ku
riuose tiek daug aštrių briau
nų. Susižeidžiame, bet ir vėl 
pirmyn," - taip Lietuvių Fon
dui rašo dėkinga lietuvių kal
bos mokytoja iš Karaliaučiaus 
krašto. 

Jau trečius metus lietuviš
kų mokyklų mokytojai, dir
bantys Karaliaučiaus ir Vil
niaus krašte, Rytų Lietuvoje 
ir Rusijoje, sulaukia Lietuvių 
fondo paramos. Net 300 mo
kytojų praėjusiais metais gavo 
po 200 dol. - po 100 dol. mok
slo metų užbaigimui ir Kalė
doms. Mokytojų vardus ir ad
resus Lietuvių fondui atsiuntė 
Lietuvos Švietimo ministerija. 

Susirašinėjantis su mokyto
jais LF tarybos ir valdybos na
rys Stasys Baras gavo šimtus 
graudžių, jaudinančių laiškų. 
Mokytojai rašo: „Aš pirmą 
kartą gyvenime pajutau, kaip 
toli gyvenantys nuo savo tėvy
nės mūsų tautiečiai stengiasi 
mums padėti ir šiltu žodžiu 
užjausti sunkią gyvenimo va
landą." Kita mokytoja tvirtino: 
„Jums padedant, jaučiamės 
stipresni". 

Mokytojai dėkoja už taip rei
kalingą materialią paramą ir 
sako, jog ,jos kartais t rūksta 
kaip išganymo''. Lietuvių mo
kytoja, mpkanti vaikus Kara
liaučiuje, rašo: „Esu labai dė
kinga Lietuvių fondui už gau
tą priedą prie atlyginimo, ku
ris skatina mane dar labiau 
rūpintis „tautiečiukais". De
šimtąją dalį šio priedo pasky
riau dviejų mokinių priešpie
čiams, nes jų nedirbantys tė
vai blogai vaikus maitina. Tos 
dalies užteks abiejų mokinių 
maitinimui iki vasaros atos
togų". 

Ne tik Karaliaučiuje, Balta
rusijoje ir Rusijoje dirban
tiems mokytojams sunku -
vargsta ir savame krašte dėl 
lietuvybės kovojantys Rytų 
Lietuvos ir Vilniaus krašto 
mokytojai. Viena Vilniaus 
krašto mokytoja rašo, kad lie
tuvių mokytojai turi „ne dirb
ti, bet arti! Arti tiesias, lygias 
ir, svarbiausia, lietuviškas va
gas". Rytų Lietuvos krašto 
mokytoja, savo laiške pasako
dama, kaip jos mokiniai iš 
mišrių ir nelietuviškų šeimų 
mokosi lietuvių kalbos, džiau-

S K E L B I M 
įvairus Nekilnojamo turto 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO, NAMŲ. SVEIKATOS 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentą* FrankZapoaaaOfl. Moj Aukse 
S. Kana kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 We*t 951h Street 

T*. (708) 424-8654 
(773)561-6654 

STASYS' CONS1RUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "skfngs*. 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
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RIVERDALE AUTOMOTIVE 

naudota auta. Pigiai parduodame iisuno-
kejimui; remontuojame po avarijų; atsta-
tome auto.geomethją. užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

SkamblnU Rimui tcL 7M-2»l-tSM. 

giasi, kad net keturios jos mo
kinės dabar studijuoja litua
nistiką. Mokytojas iš to paties 
kraš to rašo: „Visų šių pinigų 
nedrįsiu pravalgyti ar ki taip 
iššvaistyti. Už didžiąją jų dalį 
ket inu įsigyti įvairios litera
tūros , visa to, ko reikia moky
tojui". Dar viena Rytų Lietu
voje dirbanti mokytoja savo 
laiške pasakoja ir apibendri
na : „Į mus, mokytojus, vieti
niai gyventojai žiūri su ne
pasitikėjimu a r net priešiškai, 
į tariai stebi kiekvieną žingsnį. 
Tėvai, panorę leisti savo atža
las į lietuvišką mokyklą, yra 
atkalbinėjami to nedaryti, net
gi išgirsta grasinimų, jog bus 
išmesti iš darbo. Psichologinį 
spaudimą patiria ir patys mo
kiniai. Visas mūsų nedidelis 
mokytojų kolektyvas džiaugia
mės tuo, kad mūsų mokiniai 
pradeda laisviau tarti lietuviš
ką žodį, drąsiau ima į rankas 
lietuvišką knygą. Stengiamės 
su ja is praleisti kuo daugiau 
laisvo laiko. Drauge organi
zuojame išvykas į gamtą, 
drauge švenčiame gimtadie
nius bei kitas šventes. Norisi 
t ikėti , kad ateis toks laikas, 
kai mokytojas užsi tarnaus pa
garbą ir meilę vietinių gyven
tojų tarpe, kai ištirps nepasi
tikėjimas vieni kitais, kai tė
vai supras, kad mokėti valsty
binę kalbą, tai nereiškia pa
kirsti savo tautiškumo šak
nis". 

Taip Lietuvių fondui rašo 
lietuvių kalbos mokytojai iš 
Karaliaučiaus, Baltarusijos, 
Rusijos, Rytų Lietuvos ir Vil-
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Moteris ieiko bet kokio 
darbo. Gali gyventi kartu, 
arba savo namuose gali prižiū
rėti ligonį. Skambinti: tel. 708-
499-2187 arba 708-4992231. 

Karaliaučiaus kračte veikiančios lietuvių mokyklėlės mokytoja savo pirmokėlius supažindina su lietuviškomis 
raidėmis. 

niaus krašto. Mieli skaitytojai, 
remdami Lietuvių fondą, jus 
remsite ir šiuos lietuvybei pa
sišventusius mokytojus! 
Kreipkitės: Lietuvių fondas, 
14911 127th Str. , Lemont, IL 
60439. Tel.: 630-257-1616, fax 
630-257-1647. 

E . Andru ly tė 

GALĖJO BŪTI ATGAUTA 
PRIEŠ ŽIEMĄ 

Lietuvos energetikų mokslo 
ir technikos draugijos pirmi
ninkas Algirdas Stumbras 
mano, kad Lietuva, nepalan
kiomis sąlygomis eksportuo
dama elektros energiją į Bal
tarusiją, ne tik prarado šim
tus milijonų litų, bet ir iš
kraipė statistiką bei prarado 
neblogą tarptautinį „Lietuvos 
energijos" vertinimą. 

Pasikalbėjime „Respublikai" 
A. Stumbras gąsdinimus, esą, 
jei nebus elektros eksporto, 
pabrangs elektra Lietuvos 
vartotojams, vadina šantažu. 
Kartu jis klausia, kodėl kitų 
prekių, pvz., mėsos, Lietuva 
neeksportuoja į Rusiją, saky
dama, kad kada nors su
mokės. Pasak A. Stumbro, 
esmė ne ta, kad Ūkio ministe
rija gina 50 mln. litų, kurie 
greičiausiai nusėdo tarpininko 
sąskaitose, bet „tai, kad kiek
vieną dieną Lietuva praranda 
800 tQkst. litų. Kažkodėl vis 
minima 400 mln. litų Baltaru
sijos skola, bet pagal patiektą 
produkciją, ji j a u pasiekė 500 
mln." 

A. Stumbras mano, kad Lie
tuva dar galėjo atgauti pini
gus už elektrą praėjusių metų 
trečiąjį ketvirtį. „Artėjant žie
mai, padėtis būna sudėtin
gesnė. Jie būtų ieškoję pinigų 
ir suradę. Dabar jų neatsiras. 
Baltarusiai jau sumažino elek
tros energijos poreikius nuo 
16 milijonų kilovatvalandžių 
per parą iki 10 mln. Pavasarį 
dar sumažins. J ie pakanka
mai pajėgos elektros energijos 
pasigaminti ir patys. Vieninte
lis dalykas — jie įsiskolinę 
Rusijai ir dėl to negauna pa
kankamai dujų ir mazuto. Bet 
jiems jau žadėta, kad dujų 
gaus pigiau". 

Beje, net ir po kilusių Lietu
voje skandalų dėl elektros 
energijos eksporto į Baltaru
siją, Vyriausybe nesiryžo nu
traukti eksporto. 

R . J . 

. 



ATSISVEIKINOM SU KPT. 
JONU KLIVEČKA 

Kun. Ričardas Mikutavičius pasirašo į savo poezijos knygą. 
Nuotr. Edvardo Šulaičio 

„SPINDINTIS VIRŠ MŪSŲ" 
A.a. kun. Ričardo Mikutavičiaus atminimui 

Šio straipsnelio antraštė, tai 
vardas naujausios kun. R. 
Mikutavičiaus poezijos (jau 
penktosios) knygos, kuri pasi
rodė trumpai prieš jo dingimą, 
praėjusių metų vasarą. Šią 
knygą gavau kaip tik iš šio, 
kelis kartus populiariausiu 
Kauno žmogumi išrinkto, as
mens rankų, kuomet susiti
kome Lietuvos prez. Valdo 
Adamkaus garbes daktaro 
laipsnio įteikimo iškilmėse 
1998 m. birželio pabaigoje 
Kauno Technologijos universi
tete. Tuomet kun. R. Mikuta
vičius pasakė vieną turinin-
giausiųjų kalbų, kokią Lietu
voje savo vizito metu buvau 
girdėjęs. Tai ir buvo paskuti
nis jo viešas prabilimas Kauno 
bei visos Lietuvos žmonėms. 

Tada gavau ir kitą, žymiai 
didesnę, knygą, pavadintą „Ri
čardo Mikutavičiaus kolekcija. 
Europos dailė". Mane ne tiek 
nustebino šios knygos iliustra
cinė dalis (joje matome kolek
cijoje esančių kūrinių nuotrau
kas), bet šio neeilinio kunigo 
knygos įžangoje išspausdintas 
testamentas, kuris dabar, po 
ilgo laiko, sužinojus jo mirties 
aplinkybes, yra tikrai prana
šiškas. Štai viena ištrauka: 

„Kažkokia būties kertele 
juntu, kad šis testamentas — 
tai dar gyvo posūkis į Anapilį, 
neatšylančių vartelių pravėri
mas, atsistojimas šalia savęs 
paties kitaip, iš anapus. Tai 
jau išėjimo pradžia iš ne-
dosnaus idėjos draugų pa
saulio" (Mano pabraukta, 
E.Š.) „Šventam atradimui, į 
kurį įklimpau siela ir kūnu, 
kuriame tvyrojau tarsi atsi
mainydamas ar pagautas, ati
daviau ne nuoliekas ar trupi
nius, kas atliko nuo kitokio 
pasirinkimo, — atidaviau 
viską ir todėl esu be galo lai
mingas". 

Ir dar norėtųsi pacituoti 
kun. R. Mikutavičiaus pras
mingas poezijos eilutes iš šios 
jo dailės kolekcijos knygos 

dos" dienraščio redakcijoje 
uostamiestyje, išgirdau žinią, 
kad kun. R. Mikutavičius din
go, o jo kolekcija buvo pavog
ta. 

Tomis dienomis rinkau visą 
Lietuvos spaudą, kuri tada ne
mažai apie šį įvykį rašė. Ir 
šiandien jau turiu šimtus iš
karpų. Tik tuomet man nekilo 
ranka rašyti apie šį žmogų, 
nežinant, koks likimas jį išti
ko. Ypač kuomet ta pati spau
da, matyt, užsakovų pinigais, 
dėjo įvairius, kartais nelabai 
gražius gandus, apie kunigą. 

Tačiau šiandien daug kas 
paaiškėjo. Svarbiausia, žino
me, kad kunigas prieš mirtį 
net buvo kankintas ir tada 
paskandintas. Apie tai čia net 
nesinori rašyti. Tai pats blo
giausias atvejis šioje nežinios 
istorijoje, kokio tik buvo gali
ma laukti.' Apie tai dar ilgai 
Lietuvoje ir užsienyje mūsų 
tautiečių tarpe bus kalbama. 

Šio kun. R. Mikutavičiaus 
atminimui skirto rašinio pa
baigoje kiek ilgėliau noriu sus
toti ties jo vėliausia ir jau pas
kutine poezijos knyga — 
„Spindintis virš mūsų". Anks
čiau buvo išleistos: „Kad Lie
tuva neišsivaikščiotų (1989), 
„Poterių upė" (1990), „Šviesos 
spalvos" (1992), „Žaizdos me
tafizika" (1995). Šią prasmin
gą knygą išleido kultūros žur
nalo „Santara" biblioteka (vyr. 
redaktorius — Romualdas 
Norkus). 

Šioje, turbūt vienintelėje to
kio pobūdžio poezijos knygoje 
lietuvių literatūroje, kalbama 
apie keturiolika Mesijo kan
čios stočių. Apie tai pats auto
rius sako: 

„Keturiolika unikalių ir 
nuostabių akimirkų. Tai ne 
tik pažiūrų sankirtos, apkal
tos ir niekšybės, tvyranti ir 
kurstoma sumaištis, subren
dusio intelektualumo ir ne
lemto žmogaus suskilimo 
įtampa, akivaizdūs gėrio ir 
blogio susidūrimai, neabejo-

Jonas Klivečka gimė 1907 
metais sausio 14 d. Panevėžio 
apskrityje, Naujamiesčio vals
čiuje, Vilkiškio kaime. Baigęs 
Panevėžio berniukų gimnaziją 
1927 metais įstojo į Kauno 
universiteto Teisių fakultetą. 
Būdamas universitete pri
klausė korporacijai Neo Li-
thuania ir slaptai Geležinio 
Vilko organizacijai. 

1928 metais įstojo į Karo 
mokyklą Kaune, kurią 1930 — 
Vytauto Didžiojo metais, baigė 
jaunesnio leitenanto laipsniu. 
Karinėje tarnyboje buvo pas
kirtas į 4 pėstininkų pulką Pa
nevėžyje. 1933 metais pakel
tas į kapitono laipsnį. 

1940 m. liepos mėnesį kpt. 
Jonas Klivečka vedė mokytoją 
Malviną Guobytę, baigusią 
Vilniaus Pedagoginį institutą. 
1940 metais, bolševikams Lie
tuvą okupavus, lietuvių ka
riuomenė perėjo rusų karinės 
administracijos žinion. 1941 
metais buvo paskirtas Vil
niaus Karo mokyklos lietuvių 
7 kuopos vadu. 

Prasidėjus karui su vokie
čiais, Karo mokykla gavo įsa
kymą trauktis į Rytus. Jonas 
Klivečka pasiliko Vilniuje ir 
gavo darbą Vilniaus elektri
nėje. Ten dirbdamas, susisie
kė su Vilniaus vadovybe ir pa
prašė perkeliamas iš Vilniaus 

'į Tauragės elektrinę. Prašy
mas buvo patenkintas ir 1944 
metais su geležinkeliečiais iš 
Tauragės, su žmona ir sūneliu 
Rimantu, išvažiavo į Vokie
tiją. Čia atsidūrė britų zonoje, 
Oldenburgo lietuvių karo pa
bėgėlių stovykloje. Čia susi
laukė antrojo sūnaus Gied
riaus. 1949 metų rugpjūčio 6 
d., JAV kariniu laivu atplaukė 
į Ameriką ir įsikūrė New Yor-
ke. Atvykęs į Ameriką baigė 
mechaninės braižybos kursus 
ir gavo darbą mechaninės in
žinerijos bendrovėje, kurioje 
dirbo iki išėjimo pensijon. 

Tuo laiku New Yorke jau 
veikė lietuvių sporto klubas, 
kuris vėliau įsijungė į German 
American Soccer lygą. Jonas 
Klivečka pradėjo organizuoti 

liūno eilutėmis: „Tūkstantį/ 
metų/ lauksiu sekančio/ ir/ 
paskutinio/ Tavo žodžio". 

„Spindintis virš mūsų" kny
gos pradžioje randame ir ke
lias padėkas. Viena jų skamba 
taip: „Dėkoju Tėvams Marijo
nams Lietuvoje, kurie Amži
nosios Būties slėpinį, dvasios 
gyvybę, meditaciją, budėjimą, 
žmogaus aplinkybių pajaustį 
išreiškia kilniais darbais". 

lietuvių jaunučių futbolo ko
mandą. Jaunučiams subren
dus, pasidarė futbolo jaunių 
komanda, kuri dalyvavo šioje 
lygoje numatytose rungtynėse. 
Vėliau ši, jau tapusi vyrų ko
manda, daug metų žaidė gar
sindama lietuvius. Laiko tėk-

Kpt. Jonas Klivečka 

mėje, komandai sunykus, Jo
nui Klivečkai atėjo laikas ap
leisti šį taip pamėgtą darbą. 
Jonas Klivečka buvo griežtas, 
bet teisingas, todėl kariuome
nėje karių ir sportuojančio 
jaunimo buvo mėgiamas ir 
gerbiamas. 

Velionis buvo labai aktyvus 
New Yorko lietuviškajame gy
venime. Buvo veiklus karių 
veteranų Ramovėnų sąjungo
je, Lietuvių Bendruomenėje, 
BALFe, Apsireiškimo parapi
jos taryboje, Tautos fondo val
dyboje ir kt*, kur tik reikėjo, 
rėmė darbu ir gausiomis auko
mis. 

Jonas Klivečka pernai buvo 
pakviestas skaityti paskaitą 
Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjime. Paskaitą rūpes
tingai paruošė, bet minėjimo 
išvakarėse naktį ištikus prie
puoliui, buvo išvežtas į ligoni
nę. Kiek sustiprėjęs grįžo į na
mus, bet netrukus vėl atsidū
rė ligoninėje. Trims mėne
siams praslinkus, š.m. vasario 
26 d. Parkway ligoninėje už
baigė savo gyvenimą, sulau
kęs 92 metų amžiaus. 
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VASAROS SKRYDŽIAI I 

VILNIŲ 
iš New York (JFK) Finnair linija 

Gegužės 14 d.- birželio 13 d. $650 
Birželio 14 d. - rugpjūčio 15 d. $800 
Rugpjūčio 15 d. - rugsėjo 30 d. $650 

IŠVYKIMAS IR GRĮŽIMAS PIRMADIENIAIS 
Birželio 7 d. - rugpjūčio 30 d. $700 
Bilietus papirktijlri balandžio, fl» «* 

Plius mokesčiai. 
Papiginti skrydžiai i š visų JAV mies tu . 

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 236 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 1-718-423-6161 

1-800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM 

Buvo pašarvotas Shalins lai
dotuvių koplyčioje. Visuome
niškas atsisveikinimas buvo 
vasario 28 d. Koplyčioje už ve
lionį meldėsi vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM, vyskupas 
iš Lietuvos R. Norvilą, Apreiš
kimo parapijos administrato
rius prel. Lassato, Apreiški
mo par. klebonas emeritas V. 
Palubinskas ir pranciškonų 
vienuolyno viršininkas tėvas 
F. Giedgaudas. Su velioniu 
Tautos fondo vardu atsisveiki
no Algis Vedeckas. Kęstutis 
Bileris — LB Xew Yorko apy
gardos vardu. Algis Jankaus
kas „Atletų" klubo vardu ir 
Vladas Sidas Apreiškimo pa
rapijos tarybos vardu. Labai 
gausiai susirinkę atsisveiki
nime ir laidotuvėse tautiečiai 
pagerbė velionį už jo ilgametę 
veiklą ir pareiškė šeimai 
užuojautą. Sūnus Rimantas 
visiems padėkojo ir pakvietė 
dalyvauti kovo 1 d. gedulin
gose šv. Mišiose ir laidotuvėse. 
Mišias aukojo kun. Vyt. Palu
binskas, koncelebruojant kun. 
Jonui Pakalniškiui ir kun. St. 
Railai. Po Mišių buvo palydė
tas ir palaidotas Cypress Hills 
kapinėse. 

Velionis su žmona Malvina 
laimingai išgyveno 58 metus, 
bet turėjo ir skaudžių pergyve
nimų. 

Jonas Klivečka buvo pavyz
dingas vyras ir tėvas. Abu iš
augino ir išmokslino du sūnus. 

Dideliam skausme liko žmo
na Malvina, sūnūs: Rimantas 
ir Giedrius su šeimomis, ketu
ri anūkai, o Lietuvoje du bro
liai ir sesuo su šeimomis bei 
kiti giminės. Velionis Jonas 
Klivečka gimines Lietuvoje 

A.tA. KUN. R, MIKUTAVIČIAUS GYVENIMO 
NUOTRUPOS 

Kun. R. Mikutavičius gimė 
1935 m. Kaune, Šv. Antano 
parapijoje; čia augo ir mokėsi. 
Baigęs darbo jaunimo mo
kyklą, pajuto pašaukimą pasi
švęsti Dievo ir žmonių tarny
bai. Po penkerių metų studijų 

Iš šio leidinio puslapių taip Kauno kunigų seminarijoje 
pat spindi netradicinės, reli- 1958 m. gavo kunigystės šven-

Šiandien jos jau mums skam- jančio savimi — Mesijo ir svy-
ba, kaip žodžiai iš kito pašau- niojančių savyje Rašto aiškin-
lio. Tai „laisvos eilės", bet tu- ^ių ginčai, lydimi ginklų 
rinčios gilią reikšmę: žvangėjimo ir minių pergalių 

ginės tematikos dail. Sauliaus 
Chlebinsko iliustracijos, ku
rios tikrai sutirština religinį-
filosofinį šios knygos turinį. 

Ir šiandien, kai sužinojome, 

timus. Vikaravo Eržvilke, Kel
mėje, o nuo 1962 m. ėjo klebo
no pareigas Panevėžiukyje, 
Žeimelyje, Seredžiuje, Tytuvė
nuose ir Babtuose. Paskirtas j 

kad kun. R. Mikutavičiaus jau Kauną, dirbo Vytauto ir Šv. 
nėra mūsų tarpe, šio paskuti- Mykolo Arkangelo bažnyčių 
nio jo poezijos kūrinio vertė rektoriumi; vėliau pasiprašė 

„Ištisų/ metų vėjai/ siaubė/ giesmių. Tai Mesijo idėjų dra- dar labiau sutvirtėja. Juk jis perkeliamas į Vilkaviškio vys 
iki šaknų —I ištvinęs praga- m a - " amžinai išliks spindintis virš kupiją. Paskutinysis paskyri 

Ši gili ir prasminga knyga mūsų! 
baigiama poeto A. Nykos-Ny- Edvardas Šulaitis 

ras/ peržengė dangų/ luošino/ 
pačią upę —I meilė/ už slenks
čio, / kurio/ neperkopė mirtis/ 
— pavirto/ žemės širdies/ Šir
dimi —". 

Kuomet nuvažiuodavau į 
Kauną, visad stengdavausi su 
kun. R. Mikutavičiumi susi
tikti, pasikalbėti, pajusti jo 
meilę ir gerumą. Sutikau jį ir 
Cicero, kuomet jis netaip se
niai čia viešėjo ir pravedė re
kolekcijas. Daugelis tautiečių 
turėjo progą „užsikrėsti" to 
nuostabaus kunigo meile ir 
švelnumu. 

Praėjusią vasarą, po susiti
kimo Kauno Technologijos 
universitete, dar žadėjome pa
simatyti kunigo bute, iš arti 
pamatyti jo žymiąją dailės ko
lekciją. Planavome sueiti 
draugėn liepos 2-ąją, o dieną 
prieš tai, viešėdamas „Klaipė-
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Naujauaia kun. Ričardo Mikutavičiau* poezijos knyga „Mirtie* viltie* vei
dai" bei ganto juostele pristatyta Maironio lietuvių literatūros muziejuje 
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mas — LŽC universiteto ka
peliono pareigoms. Eidamas 
kunigo pareigas, kun. R. Mi
kutavičius apsigynė teologijos 
licenciato laipsni, išleido pen
kis poezijos rinkinius, kolek
cionavo paveikslus, buvo iš
rinktas Lietuvos Rašytojų są
jungos nariu ir plačiai reiškėsi 
visuomeninėje veikloje. 1998 
m. liepos 1 d. kunigas dingo, o 
jo sukauptos meno vertybės 
buvo pagrobtos. Po ilgo lauki
mo visus sukrėtė žinia: kuni
gas buvo nužudytas. 

Seminarijoje būsimasis ku
nigas buvo idealistas ir siekė 
daugiau, negu galėjo duoti so
vietinės valdžios suvaržyta 
kunigų seminarija. Kun. Ri
čardas, Dievo apdovanotas ne
eiliniais gabumais, plačiai 
reiškėsi kūryboje ir aktyviai 
dirbo parapijose, remontuoda-

lankė net keturis kartus. 
Amžinos ramybės a.a. Jonui 

Klivečkai. 
Jono Klivečkos atminimui 

buvo suaukota 625 dol. „Sau
lutei'' — Lietuvos vaikų globos 
draugijai, užsakyta daug Mi
šių. 

Ona Barauskienė 

TARPTAUTINIO 
KONKURSO 
LAUREATAI 

Trys Kauno Juozo Naujalio 
muzikos gimnazijos jaunosios 
pianistės tapo laureatėmis 
tarptautiniame konkurse 
„Amadens* vykusiame Brno 
mieste, Čekijoje. Šiais metais 
konkurse dalyvavo trylika 
jaunųjų muzikantų iš Lietu
vos, iš kurių devyni pelne pri
zines vietas bei dipiomus. Per 
šešiasdešimt gabiausių jaunų
jų pianistų iš Čekijos, Slovaki
jos, Rusijos, Ukrainos, Lenki
jos bei Lietuvos varžėsi dėl 
laureatų vardų. 

Jauniausiųjų pianistų gru
pėje nugalėtoja tapo parengia
mosios grupės auklėtinė Inga 
Liukaitytė. Pirmąsias premi
jas taip pat pelnė pirmokės 
Guostė Tamulynaitė ir Silvija 
Supranavičiūtė. Dar šeši gim
nazijos moksleiviai apdovanoti 
antrąja bei trečiąja premijo
mis. Jau trečią kartą dalyvau
jančius konkurse lietuvaičius 
po baigiamojo koncerto pasvei
kino Lietuvos ambasadorius 
Čekijos Respublikoje Vygintas 
Grinius, vėliau pakvietęs pa
sisvečiuoti ambasadoje bei or
ganizavęs puikią ekskursiją 
po pavasarėjančią Prahą. (El
ta) 

mas ir gražindamas bažny
čias. Jo šiltą poetišką žodį, 
malonų bendravimą ir atlik
tus darbus su dėkingumu mi
ni daugelio parapijų žmonės. 
„Šio kunigo gyvenime, —kaip 
rašė jo vyskupas, — rasime 
idealizmo ir žmogiško ribotu
mo, laimėjimų ir klaidų. Vieni 
žmonės žavėjosi neeiliniu ku
nigu ir poetu, o kiti — neslėpė 
skeptiškumo". Kun. Ričardui 
buvo nelengva tilpti i Baž
nyčios kanonus, todėl ne kartą 
savo vadovų buvo koreguoja
mas, dėl to išgyveno ir jautėsi 
neįvertintas. Dėl savo su
gebėjimo jautriai prabilti į 
žmogaus širdį kunigas ne 
vieną nutolusįjį nuo tikėjimo 
patraukė į Bažnyčią. • 

Meno vertybių kolekcionavi
mas kun. Ričardo gyvenime 
užėmė išskirtinę vietą: „Šiam 
atradimui, į kurį įklimpau sie
la ir kūnu, kuriame tvyrojau 
tarsi atsimainydamas ar pa
gautas, atidaviau ne nuolėkas 
ar trupinius, kas atliko nuo 
kitokio pasirinkimo, — atida
viau Viską ir todėl esu be galo 
laimingas", — šitaip kunigas 
rašė dvejus metus prieš mirtį. 
Brangią meno vertybių kolek
ciją jis paliko savo gimtajam 
Kaunui. 

Šiandien su skausmu atsis
veikiname su kunigu, kurio 
skrydis tragiškai buvo nu
trauktas, ir meldžiame am
žinos ramybės ir Dievo gailes
tingumo. 

Mons. V. Jal inskas 

A.tA. 
Sesuo M. MARIONETTE 

ALUSKA, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė 1999 m. balandžio 15 d., 

sulaukusi 85 metų. Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kryžiaus 
parapijos, Mount Carmel, PA. Įžaduose išgyveno 67 
metus. 

Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 
giminės: dukterėčios ir sūnėnai — Bob ir Dorothy Farkas 
iš San Carlos, CA, Ron ir Claudia DePutron iš Staten 
Island. NY, David ir Christine DePutron iš Staten Is-
land, NY, Bob ir Pat DePutron iš Staten Island, NY. 

Velionė buvo pašarvota Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 
W. Marųuette Rd., Chicago, IL, sekmadienį, balandžio 
18 d. 10 vai. ryto. Atsisveikinimas buvo 7 vai. vakaro. 

Laidotuvių šv. Mišios buvo atnašautos pirmadienį, 
balandžio 19 d. 9:30 vai. ryto. Po šv. Mišių a.a. seselė 
Marionette buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuliūdę: Šv. Kazimiero seserys ir Farkas, 
DePutron šeimos. 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid Tel. 773-523-0440 

Buv. „Dainavos" ansamblio dirigento padėjėjui, 

AtA. 
muz. ALFONSUI GEČUI 

mirus, jo dukrą RASĄ, žentą JEFFREY, Lietuvoje 
brolius JUOZĄ ir STASJ su šeimomis, svainį KAROLĮ 
JAUTAKI su šeima, gimines, artimuosius ir draugus 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Onutė ir Alfonsas Alčiauskai 
Bronius Bartkus 

Danguolė ir Rimas Cibai 
Gražina Pernaravičiūtė Cibienė 

Silvija ir Vytautas Daugirdai 
Jonas Grėbliauskas 

Danguolė ir Petras Griganavičiai 
Vilius Juška 

Danguole ir Pranas Kavaliauskai 
Elena ir Mečys Krasauskai 
Roma ir Viktoras Masčiai 

Paulina ir Antanas Mikštai 
Elyte ir Zigmas Radvilai 

Irena ir Eugenijus Slavinskai 
Bronė ir Aleksas Urbonai 

Stefa ir Vladas Vasikauskai 
Elena ir Vladas Vaškeliai 

Florida 

• I 
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DRAUGAS, 1999 m. balandžio 21 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Autobusas, norinčius va
ž iuot i į Lietuviu fondo na
rių suvažiavimą, vyksiantį 
PLC Lemonte šeštadienį, ba
landžio 24 d., paims nuo Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčios 
Marąuette Parke 8 vai. r., o 
nuo Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčios Brighton Par
ke 8:15 vai. r. Pasinaudokite 
paslauga ir būtinai dalyvau
kite LF narių suvažiavime. 

„Kanklių" ansamblis ke
liauja Amerikos rytuose ir 
sėkmingai koncertuoja. { Či
kagą atvyksta gegužės 7 d., 
pirmas koncertas bus PLC 
Lemonte, antras — gegužės 8 
d. Jaunimo centre. „Kanklių" 
ansamblio programoje — 
įspūdingas lietuvių muzikos 
vėrinys: nuo seniausių laikų 
iki mūsų dienų. Ypač jauni
mui gera proga pažinti ir pa
sigrožėti tikrai lietuviška mu
zika. Bilietus galima iš anks
to įsigyti „Seklyčioje". 

A.a. Violeta Karosaitė 
mirė 1989 m. balandžio 24 d. 
Minint jos mirties 10 metų 
sukaktį ir prisimenant jos tė
vus a.a. Vytautą ir Oną Karo
sus, Mišios bus aukojamos ba
landžio 25 d., sekmadienį, 10 
vai. ryte, Tėvų jėzuitų koply
čioje. Mišių metu giedos sol. 
Praurimė Ragienė, vargonuos 
muz. Manigirdas Motekaitis. 
Visi kviečiami dalyvauti Mi
šių aukoje ir pasimelsti už mi
rusiųjų sielas. 

Cicero l ietuviu dėmesiui! 
Balandžio 25 d., sekmadienį, 
tuojau po Mišių, Šv. Antano 
parapijos patalpose kalbės Ci
cero miesto policijos viršinin
kas Thomąs Rowan apie nese
niai pravestą referendumą dėl 
gaujų likvidavimo ir teisė
saugos būklės Ciceroje. Jis 
taip pat atsakys į klausimus. 
Visi kviečiami. 

MUZIKOS, POEZIJOS, 
TEATRO IR ŠVIESOS 

SPEKTAKLIS BALZEKO 
LIETUVIU KULTŪROS 

MUZIEJUJE 

Gegužės 2 d., sekmadienį, 5 
vai. po pietų, Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje vyks džia
zo, šokio ir poezijos spektak
lis. Renginio autorius, žino
mas džiazo bosistas, Kęstutis 
Stančiauskas pabrėžia, kad 
džiazas yra tikriausiai vienin
tele, išskirtinai amerikietiška, 
muzikos kalba. Džiazas apjun
gia viso pasaulio muzikines 
įtakas, džiazo vystymąsi įta
kojo visų etninių grupių atvy
kimas į Ameriką. 

Kęstutis Stančiauskas sie
kia sujungti įvairias meno for
mas \ visumą: džiazas yra mu
zikinis pokalbis, poezija yra 
ritmo pokalbis, šokis yra rit
mo pokalbis, o teatras yra gy
venimo ritmas. 

Eglė Juodvalkė skaitys savo 
poeziją iš neseniai Lietuvoje 
išleisto rinkinio „Mnemosir.ės 
vėrinys". Rūta Mockuvienė ir 
Aušra Veličkaitė interpretuos 
Škėmos, Nykos-Niliūno, 
Landsbergio-Žemkalnio, Kau
po ir Katiliškio literatūrinių 
tekstų fragmentus. 

Kęstutis Stančiauskas ir jo 
ansamblis jStreetdancer" at
liks originalias džiazo kompo
zicijas. 

Renginyje pasirodys šokio 
teatro aktoriai Haroldas ir 
Vaidas. 

Rytis Januška yra renginio 
apšvietimo menininkas. 

Kviečiame visuomenę gau
siai dalyvauti šiame vienkar
tiniame spektaklyje, kuriame 
susivienys lietuvių ir ameri
kiečių, įvairių kartų ir įvairių 
meno sričių menininkai ir žiū
rovai Daugiau informacijos 
galima gauti muziejaus telefo
nu 773-582-6500. K.V. 

Jaunimo cen tro Moterų 
klubas v i sus kvieč ia ba
landžio 25 d., sekmadienį. į JC 
kavinę, kur nuo 8 vai. r. bus 
galima pasivaišinti skaniais 
mieliniais blynais. Apsilanky
mu paremsite Jaunimo cent
rą! 

Nuo Mozart „Fantazijos" 
iki Gershvvin „Mėlynosios rap
sodijos" - fortepijoniniai due
tai kiekvieno skoniui! Gegu
žės 2 dieną, sekmadienį, 1 
val.p.p. Pasaulio lietuvių cen
tro Lietuvių dailės muziejuje 
keturiomis rankomis skam
bins pianistai Sonata ir Rokas 
Zubovai. 

Motinos dienos pami
nėjimą ir p ie tus ruošia Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos ren
ginių komitetas gegužės 9 d., 
sekmadienį, 12 vai., Pasaulio 
lietuvių centre. Reikia užsisa
kyti stalus ar vietas. Rezerva
cijas priima Vanda Gvildienė 
tel. 630-271-9136. 

Šį penktadieni , ba lan
džio 23 d., 7:30 vai. vak. , 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, atidaroma žinomojo fo
tografo J o n o Tamula ič io 
personalinė nuotraukų paro
da, pavadinta „Lietuvių opera 
vakar, šiandien ir..." Progra
moje: parodos aptarimas, at
sisveikinimas su operos „Car-
men" atlikėjais bei 43-ojo ope
ros sezono uždarymas, kuris 
vyks po parodos JC kavinėje. 
Visi kviečiami! 

MARIJOS NEKALTO 
PRASIDĖJIMO 

PARAPIJAI 85 METAI 

Vis daugiau ir daugiau lietu
vių įsikūrus Brighton Parke, 
iškilo reikalas įsteigti lietu
višką parapiją. Po daugelio at
kaklių prašymų Čikagos arki
vyskupas J. E. Quigley 1914 
m. pagaliau leido įsteigti Švč. 
Mergelės Marijos parapiją ir 
paskyrė jauną, 1911 m. įšven
tintą, kun. Antaną Brišką jai 
vadovauti. 

Taigi šįmet balandžio 25 d. 
parapija švęs savo katalikiš
kos veiklos 85 m. sukaktį. Be 
to, tą dieną bus daugiariopa 
šventė, nes ta pačia proga bus 
pagerbiami trys, čia dirban
tys, jubiliatai kunigai. Prel. D. 
A. Mozeris ir kun. F. Kireilis 
švęs 60 m. kunigystės sukaktį, 
o kun. E. Maxe — 40 m. Bus 
iškilmingos bendros Mišios 3 
vai. p.p. parapijos bažnyčioje, 
o 6:30 vai. šaunus pokylis su 
programa ir šokiais Mayfield 
pokylių salėje, 6072 S. Archer 
Ave. 

Jubiliejaus šventės rengimo 
komitetas kviečia visus brigh-
tonparkiečius, dabartinius ir 
buvusius parapijiečius, į šią 
džiaugsmingą šventę. Turėtų 
būti labai įdomu ir džiugu su
sitikti, pabendrauti su drau
gais ir pažįstamais, pasidalin
ti „anų" laikų prisiminimais. 

Informacijai galima kreiptis 
į klebonijos raštinę tel. (773) 
523-1402, arba į mokyklos 
raštinę Denise Nornik 523-
5022, arba skambinant Eveli
nai Oželienei 254-7553, ar 
Marytei Kinčienei 927-4990. 

Mary Kinčienė 

Nekalto M. Marijos Prasidėjimo bažnyčios fasadas. 

• Greitai pers iunč iame ir 
pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automobi
lius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, pa
ruošiame dokumentus JAV vi
zų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija t e l . 
773-434-7919, 630-257-6822, 
1-888-615-2148 A t l a n t i c 
Eipress Corp. (sk) 

• Nauji Lietuvos naš la i 
čių rėmėjai , atsiuntę po $150 
- Apol Varnelis, Dowagiac, MI, 
William ir Veronica Morris, 
Bethesda, MD, Rita ir Stiney 
Kruel, Pottsville, PA, Patricia 
irBenjamin Zakiewicz, Atkin-
son, NH. Dėkojame! „Lietu
vos Našla ič iu globos" komi
tetas, 2711 West 7 1 s t S t . , 
Chicago IL 60629. (ak ) 

• L e g a l i a i d a r g a l i m a 
išrūpinti „Sočiai Security" . 
EŠumanas, te l . 1-708-720-
2851. (sk.) 

• P e t e r Merwin, Orland 
Hills, IL, nuolatinis Lithua-
nian Mercy Lift aukotojas, šv. 
Velykų proga kartu su sveiki
nimu atsiuntė $100 auką, prisi
mindamas savo senelius Leoną 
ir Oną Mirzvinskius bei Jurgį 
ir Oną Daugirdus. (sk.) 
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ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČErtNAS 
6436 SJtilarid Rd., Chicago, 0.60629 

TeL 773-582-4500 
Valandas pagal susitarimą 

Advokatas J o n a s Otbaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJCedsie Avenue 
Chicago, IL MMS8 
TeL 778-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-77*4743 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Saitad.9vj-.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536W.63 9tr»tt 
Chicafo.IL 60629 

(Skersai fatvaa ano .Draugo") 
T«L 779-S64-O10O. 

Tai 68»68MWą T —ost, IL 

Tsmsom 
Įsteigta Lietuvių Mokytąją Sąjungos Čikagos ekyriau* Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

Velykų šventėms i i Bostono 
atvyko mano pusbrolis ir pus
seserė. Mes ėjom į bažnyčią. 
Kunigai sakė įdomų pamokslą 
apie Jėzaus prisikėlimą. Grįžę 
namo daužėm margučius. Pas
kui važiavome į margučių ieš
kojimą parke. Ai suradau še
šis margučius. Buvo smagu. 

Gintas Bradūnas 
Visi Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los 
mokiniai (.Mūsų metai") 

GALVOSŪKIO NR. 117 
ATSAKYMAI 

1. Maironis. 2. Genys. 3. 
Binkis. 4. Baranauskas. 5. Ku
dirka. 6. Strazdas - Strazdelis. 
7. Krėvė. 8. Žemaitė. 9. Biliū
nas. 

GALVOSŪKIO NR. 118 
ATSAKYMAS 

l ic .davo jos klausyti. 2. Kai 
vėjas papūsdavo, suo...davo 
miškas. 3. Tėvai de...tukus 
slėpdavo nuo vaikų. 4. Naktį 
u—kabindavome duris. 5. 
Gaisro metu a...degė daug me
džių. 6. Kariai i...girdo Tėvy
nės šauksmą. 7. Nieką... ne
reikia meluoti. 8. Dau... ran
kų, didelę naštą pakelia. 9. 
Bema... visi susirinko į šeimos 
šventę. 10. Danguje pasirodė 
mėnulis, ly... didelis balionas. 
(5 taikai) 

GALVOSŪKIS NR. 138 

Sujungę taškus sužinosite, 
kas yra pasislėpęs tarp šių 
skaičių. (5 taškai) 

Kiikelis neša margutį geriems vaikučiams. 

KIŠKELIAI IR VELYKĖ 
(Velykų pasaka) 

(Tęsinys) 
Štai ir šiuo metu, Pavasa

riui į žemę sugrįžus, pasigirdo 
birbynės palydėtas karališkojo 
šauklio balsas: 

— Bir-bir! — birbynė 
skardžiai groja; 

Miško aidas ją kartoja. 
Pas karalių tuoj skubėkit, 
Bir-bir-bir, — tik greit, 
Kiškeliai lėkit! 
Bir-bir-bir... 
Visais miško takais ir take

liais kulniavo kiškiai, kiškytės 
ir kiškučiai pas savo karalių 
Kiškūną. 

Čia, tarp didžiulių pušų, 
jaukiai prisiglaudę, stovėjo 
puikūs samanų rūmai. Aplin
kui, ant švelnios žaliuojančios 
žolelės, sutūpė subėgusieji 
kiškiai. O jų buvo daugybė. 
Kaklelius ištiesę, akeles išpū
tę, auseles pastatę, jie nekant
riai laukė išeinant iš rūmų sa
vo valdovo. 

Netoli rūmų, ant aukšto kel
mo užsilipęs, stambus kiškis 
iš visos jėgos vis dar pūtė savo 
birbynę. 

— Jau visi susirinkom. Ga
na, nebepūsk, — pasakė, kan
trybės pritrūkęs vienas kiške
lis; nes, prie pat šauklio kelmo 
betupint, jam auselės paskau
do nuo stipraus ir ilgo skarde-
nimo. 

— Ar tikrai jau visi? — pa
klausė storulis šauklys. Nusi
šluostė kone čiurkšle varvantį 
prakaitą ir lengviau atsiduso. 

— Visi, tikrai visi susirin
kom! — atsakinėjo šimtų šim
tai balsų. 

Pagaliau prasivėrė rūmų du
rys ir, keturių tarnų lydimas, 
pasirodė karalius — ilgaam
žis, žilas, akiniuotas kiškis. 
Tai buvo stambaus sudėjimo, 
petingas ir dailiai nuaugęs; 
žodžiu sakant — labai šaunus 
vyras. Rimta ir tikrai protinga 
savo snukučio išraiška jisai 
skyrėsi iš visų kitų kiškių. Su
sirinkusiųjų minios pagarbiai 
jam nusilenkė ir po kelis kar
tus sušuko: 

— Tegyvuoja mūsų karalius! 
Tegyvuoja mūsų stiprusis val
dovas! 

— Te-gy-vuo-ja mū-ka-ra-
do-vas — išdykėliškai žodžius 
kraipydamas, pakartojo miško 
aidas. 

Vanda Frankienė 
(Bus daugiau) 

daiL P. Osmolakio piešinys 

ŽMONĖS KALBĖJO 
APIE LIETUVA 

Vasario Šešioliktą Lietuva 
atgavo savo laisvę. Tą dieną 
mes dalyvavome iv. Mišiose. 
Nešėme duoną, gintarą ir kry
žių. Po pamaldų visi žmonės 
ėjo į Lietuvių namus. Burmis
tras Rendell atvyko ir kalbėjo 
apie Lietuvą. Dar du žmonės 
prisiminė Lietuvą. Jie kalbėjo 
labai ilgai. Visos mano drau
gės ir aš šokome tautinius šo
kius. Šokome „Žiogelį" ir „Ke
purinę". Šokom šokius, val
gėm ir dainavom. Kiekvienais 
metais šventė turėtų būti to
kia įdomi. 

Vi lga Vil iamaitė 
Philadelphia's Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinė („Bitutė") 

VELYKOS 

Pakelės balti berželiai 
Ošia man: „Laimingo kelio!" 
Pempė pievoje suklykia, 
Linki man linksmų Velykų. 

Jėzau Kristau, prisikėlęs, 
Laimink mano tėviškėlę. 
Ir mane, ir tėvelius, 
Ir gimtuosius namelius. 

Domicė lė Brazaityte 
Pidkova 

VELYKOS 

Velykos švenčiamos pavasa
rį. Šiais metais, jau i i pat ry
to, buvo geras oras. 

Mišiose mes buvome kitoje 
bažnyčioje. Bažnyčia buvo 
gražiai papuošta. Kunigas pa
sakė įdomų pamokslą. Bažny
čioje buvo daug žmonių. Po 
Mišių mes pusryčiavome pas 
mamytės draugę. Ant stalo 
buvo mėsos, sūrio ir pyrago su 
į vidų įdėtu margučiu. 

Labiausiai man patiko kiau
šinių slėpimas ir ieškojimas. 
Beveik visuose margučiuose 
buvo staigmenų. 

Mantas Vidutis 

Velykos yra labai smagios. 
Mes buvome pas močiutę. Pa
maldos buvo įdomios. Po pa
maldų mes ėjome į mano ma
mos lituanistinės mokyklos 
valgyklą. Ten mes valgėme 
margučius ir saldainius. Aš 
esu laimingas, kai esu na
muose. 

S ig i tas Rimkus 

Ratai apsisuks 42 ir 28 kar
tus. 

GALVOSŪKIO NR. 118 
ATSAKYMAI 

1. 1941 m. 2. 1940 m. 3. 
1941 m. 

GALVOSŪKIO NR. 120 
ATSAKYMAI 

1. Koja susideda i i šių dalių: 
padas, pėda, piritai, kulnas, 
gurnelis, blauzda, kelis, šlau
nis, kulšis „kumpis" ir kirkš
nis. 2. Nuo 1513 metų iki 1978 
m. popiežiaus soste sėdėjo 47 
italai. Jie valdė bažnyčią net 
465 metus. 1978 m. spalio 
mėn. 6 d. Lenkijos kardinolas 
Karol Vojtyla buvo išrinktas 
popiežiumi ir tapo pirmuoju 
ne italu Katalikų Bažnyčios 
galva. Jis pasirinko Jono Pau
liaus n vardą. 3 . Pelės ne
mėgsta džiovintų ramunėlių 
kvapo. Vengdamos to kvapo, 
pelės išbėga į kitas vietoves. 
(Respublika Nr. 52, Vilnius, 
1996.UI.4). 4. Nuo latvių 
Priekulės iki lietuvių Prie
kulės yra 100 km. Latvijos 
Priekulė yra nuo Skuodo į 
Šiaurę už 20 km, o Lietuvos 
Priekulė yra nuo Klaipėdos į 
pietų rytus už 21 km. 5. Sau
lės vienerius metus sudaro 
365 dienos, 5 valandos, 48 mi
nutės ir 45 sekundės. Mėnulio 
vienerius metus sudaro 354 
dienos, 8 valandos, 48 minutės 
ir 34 sekundes. (P. Birn-
baum's Enc. of Jewish Con-
cepts, 306 psl., New York, 
1979. 

GALVOSŪKIS NR. 136 

(Pieiinėlis). Išmėginkite sa
vo atidumą. įsižiūrėję gerai į 
viršutinį piešinėlį, nuspalvoki-
te lygiai tas pačias vietas apa
tiniame piešinėlyje. (5 taikai) 
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GALVOSŪKIS NR. 139 

(Kryžiažodis). Neseniai 
šventėm lietuvių jaunimo glo
bėjo Šv. Kazimiero šventę. Da
bar pamėginkite susipažinti 
su jo gyvenimu, atsakydami į 
kryžiažodžio klausimus: 1. 
Kurią mėnesio dieną gimė iv. 
Kazimieras? 2. Kurį mėnesį jis 
gimė? 3. Kiek metų buvo šv. 
K , kai norėta jam patikėti 
Vengrijos karaliaus sostą? 4. 
Kokioje pilyje gimė šv. K?. 5. 
Kelintą mėnesio dieną mirė 
šv. K ? 6. Jo motinos vardas. 
7. Miestas, kuriame mirė šv. 
K ? 8. Kuria liga jis sirgo? 9. 
Kurį mėnesį jis mirė? 10. Ko
kioje Vilniaus bažnyčioje yra 
šv. K palaikai? 11. Ką globoja 
šv. K ? (5 taškai) 

Sudarė 8 klasės mokinės 
Jus t ina ir Kristina Zabie-
la i tes iš Rokiškio. Atsakymus 
siųskite be brėžinio. 
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Daugtaškių vietoje įrašykite 
praleistas raides: 1. Mama 
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1. Paaiškinkite, ką šie gimi
ningi žodžiai reiškia: miškas, 
giria, šilas, sodas, parkas, 
ąžuolynas, biržtuva, alkas, go
jus. 2. Nuo kada žmonija turi 
medicinai emblemą, kurioje 
matome gyvatę, lipančią aukš
tyn lazda? 3. Kuo pasižymi 
„melancholikas" ir „flegmati
kas"? 4. Kada ir kurios lietu
vių vietoves yra minimos se
niausiuose raštuose? 5. Per 
Lietuvą eina rytiniai ar vaka
riniai meridianai? Už visus 
teisingai išspręstus ir plačiau 
paaiškintus galvosūkius, ski
riama 10 taikų, o už trumpus 
atsakymus — tik 5 taškai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 
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