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Konservatoriai nenori 
atsakomybės sudarant 

naują vyriaustybę 
Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) 

— Prezidentas Valdas Adam
kus pasiūlė konservatoriams 
dalyvauti vyriausybės veikloje 
ir pateikti premjero kandida
tūrą, tačiau jie kol kas šio 
pasiūlymo nepriima, po susiti
kimo su prezidentu sakė kon
servatoriai Arvydas Vidžiū
nas, Andrius Kubilius ir Rasa 
Rastauskienė. 

A. Kubilius pažymėjo, kad 
šis V. Adamkaus siūlymas bus 
perduotas frakcijai ir partijai. 

„Prezidentas paprašė pa
teikti kelis kandidatus konser
vatorius į premjero postą. 
Mes manome, kad tikrai to ne
darysime", sakė A Kubilius. 
Jo teigimu, tuomet ministro 
pirmininko kandidatūrą keti
na siūlyti pats prezidentas. 

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė 
žurnalistams, kad prezidentas 
pabrėžia, jog Konservatorių 
partijoje yra daug žmonių, ku
riais jis gali pasitikėti. „Taigi 

ir konservatorius neabejotinai 
gali turėti prezidento pasiti
kėjimą", sakė ji. 

R. Rastauskienė pabrėžė, 
kad konservatoriai, „norėda
mi prezidento pasitikėjimą tu
rinčios vyriausybės", yra pasi
ruošę aktyviai bendradarbiau
ti ir remti prezidento pasiūly
tą kandidatą „su pageidavimu 
— kad tai būtų ne konserva
torius". R. Rastauskienės tei
gimu, konservatorių dalyvavi
mas vyriausybėje, užimant 
ministru postus, yra vėlesnio 
etapo klausimas. 

Partijos vadovai atsisakė ko
mentuoti, kokią užimtų vietą, 
jei prezidentas pasiūlytų i 
premjerus konservatorių. 
„Kalbėsime apie tai tada, kai 
taip bus", sakė R. Rastauskie
nė. 

Šeštadienį posėdžiavusi kon
servatorių vadovybė jau pas
kelbė nepriimsianti preziden
to siūlymo premjeru skirti 
konservatorių. 

Ministrų kabineto sudarymas — 
valdančiosios koalicijos darbas 

Vilnius, gegužės 4d. (Elta) 
— Socialdemokratai įsitikinę, 
kad Seimo valdančioji daugu
ma turi pakankami pajėgų 
sudaryti naują yyriąusybę ir 
toliau vykdyti atsistatydinu
sio premjero Gedimino Vag
noriaus vadovauto ministrų 
kabineto programą. Šiuo 
klausimu socialdemokratų 
nuostata sutampa su prezi
dento Valdo Adamkaus po
žiūriu. 

Antradienį opozicinės so
cialdemokratų frakcijos atsto
vai Vytenis Andriukaitis, Ri
mantas Dagys, Juozas Olekas 
ir Roma Dovydėnienė su val
stybės vadovu aptarė vyriau
sybes krizę. 

„Priėjome prie vieningos 
nuomonės, kad valdančioji 
koalicija yra atsakinga už pa
dėtį šalyje, pajėgi ir galinti 

suformuoti naują ministrų 
kabinetą", po pokalbio su pre
zidentu žurnalistams sakė V. 
Andriukaitis. 

Nebent valdančioji koali
cija paskelbtų, kad ji nesuge
ba formuoti vyriausybės. Tuo
met galimos įvairios kitos dis
kusijos", kalbėjo V. Andriu
kaitis. 

Tačiau socialdemokratams 
nepriimtina pirmalaikių Sei
mo rinkimų idėja: „Tai būtų 
kraštutinė priemonė. Dabar 
dar yra pakankamai būdų 
išspręsti vyriausybės krizę". 

Tačiau, pasak socialdemok
ratų, jeigu dabartiniame Sei
me susiformuotų nauja par
tinė dauguma, jie bus akty
vūs. „Prezidentas turėtų vėl 
konsultuotis su visomis parti
jomis apie naują situaciją", 
teigė V. Andriukaitis. 

1996-ųjų vyriausybės krizė buvo 
sprendžiama paprasčiau 

Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) 
— Opozicinės LDDP narys 
Gediminas Kirkilas Vardija 
naujos vyriausybės darbus ir 
mano, kad konservatoriai 
vengia atsakomybės, tačiau 
siekia išlaikyti kontrolę. 

Spaudos konferencijoje ant
radienį G. Kirkilas sakė, kad 
1996 metais atsistatydinus 
tuometiniam LDDP premjerui 
Adolfui Šleževičiui, „kan
didatų buvo daug, niekas ne
vengė atsakomybės". Jo nuo
mone, 1996-ųjų metų kandi
datai į vyriausybės vadovus 
žinojo, kad jie perima augan
čią ekonomiką, sutvarkytus 
finansus, mokesčių sistemą. 
.Aišku, problemų buvo, bet 
ne tokių kaip dabar", teigė 
LDDP narys. Jo teigimu, nau
jasis ministrų kabinetas turės 
atstatyti verslo investuotojų 
pasitikėjimą valstybe, suma
žinti mokesčius, „sutramdyti" 
valdininkus, iš naujo įvertinti 
ir sumažinti biudžetą. 

Pasak G. Kirkilo, konserva
toriai siekia išvengti atsako
mybės, bet nori išlaikyti kon
trolę, todėl jiems būtų paran
ki mažumos vyriausybė, ku
rios „rankos būtų surištos". 
Jo nuomone, „60 proc. tikimy
bės", kad laikinai premjero 
pareigas einanti socialinės ap

saugos ir darbo ministrė Ire
na Degutienė jose bus ilgai. 

„Nėra nieko pastovesnio už 
'laikinai einančiuosius', pa
vyzdžiui, kariuomenės vadas 
ir panašiai", sakė G. Kirkilas. 

Kitas LDDP frakcijos narys 
Justinas Karosas antradienį 
spaudos konferencijoje teigė, 
kad „konservatoriai užėmę 
įžeistų gimnazisčių pozą, mė
gina keršyti Lietuvos prezi
dentui: jeigu nepatiko mūsų 
palaikomas premjeras Gedi
minas Vagnorius, tegul prezi
dentas pats renkasi ir prisii
ma atsakomybę". 

J. Karoso nuomone, 1996 m., 
kai buvo atstatydintas LDDP 
vyriausybės vadovas Adolfas 
Šleževičius, situacija buvo 
visiškai kitokia. „Premjeras 
A. Šleževičius ir jį palaikiusie
ji priėmė Seimo verdiktą be jo
kio keršto ar ambicijų prover
žio ir netrukus buvo sufor
muota nauja vyriausybė. Jo
kių politinių batalijų šioje vie
toje, skirtingai negu dabar, 
praktiškai nebuvo", priminė J. 
Karosas. 

„Jeigu ateitų premjeras— 
konservatorius, kuriam pasi
sektų geriau tvarkytis negu G. 
Vagnoriui, kas labai tikėtina, 
tuomet kristų abiejų konser
vatorių lyderių, G. Vagnoriaus 

Antradieni Vilniuje, „Litexpo" parodų centre, buvo atidary.a 8-oji tarptautinė žemės ūkio ir maisto perdirbimo 
mašinų, maisto pramonės gaminių bei pakuotės paroda „Agrobalt-99", kurioje savo gaminius pristatė 724 įmo
nės is 31 pasaulio valstybės. Parodą, kartu su laikinai ministrų kabineto vadovės pareigas einančia socialines 
apsaugos ir darbo ministre Irena Degutiene bei ūkio ministru Edvardui Makeliu, atidarė Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus. Svečiai apžiūrėjo dalį parodos, kurios rengėjai valstybės vadovui padovanojo keptą paršelį, 
kitų maisto įmonių produkcijos. 

Nuotr.: Parodos „Agrobalt-99" atidarymo juostelę perkirpo prezidentas Valdas Adamkus ir laikinai premje
rės pareigas einanti Irena Degutienė. Tolėliau kairėje stovi ūkio ministras Edvardas Makelis. (Elta) 

Prezidentas ieško naujo 
ministro pirmininko 

Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus antradienį susitiko su Vil
niaus apskrities viršininku 
Aliu Vidūnu. 

BNS žiniomis, 64 metų Kon
servatorių partijos narys A. 
Vidūnas yra vienas galimų 
kandidatų į vyriausybės va
dovus. 

„Tai nėra oficialus siūlymas 
užimti šio posto", sakė žur
nalistams V. Adamkaus atsto
vė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė. Ji pabrėžė, kad prezi
dentas konservatorių partijoje 
mato pakankamai žmonių, ga
linčių kandidatuoti į ministro 
pirmininko postą. 

Po pokalbio A- Vidūnas taip 
pat teigė žurnalistams nega
vęs oficialaus pasiūlymo tapti 
ministru pirmininku. A. Vi
dūnas spėjo, kad Konservato
rių partijos vadovai nežinojo 
apie jo susitikimą su preziden
tu. 

Vilniaus apskrities vadovas 
sakė, kad kvietimą į preziden
tūrą gavo „Agrobalt" parodo
je, kurioje antradienį rytą lan
kėsi ir prezidentas V. Adam
kus. A. Vidūno teigimu, susiti
kime su prezidentu kalbėta 
apie Lietuvos gyvenimą, jos 
žmones, ateitį. Paklaustas 

kiro pokalbio. ,Aš esu Tė
vynės sąjungos partijos na
rys, tikiuosi, kad juo ir būsiu. 
Tai mano įsitikinimai", pab
rėžė A. Vidūnas, kuris iki pas
kyrimo Vilniaus apskrities 
viršininku buvo Vilniaus me
ras. 

apie savo galimybes užimti 
premjero postą, A. Vidūnas at
sakė, jog „tai yra rimta, nevai
kiška, nevėjavaikiška", bei 
pridūrė, kad tam reikėtų ats-

Premjfero atsistatydinimas 
neturės įtakos Lietuvos rinkai 

Vilnius, gegužės 4 d. (Reu-
ters-BNS) — Politiniai įvykiai 
didesnio poveikio Lietuvos rin
koms pirmadienį neturėjo. 

Pasak politikos ir ekonomi
kos apžvalgininkų, nepaisant 
nežinios, gaubiančios naujos 
vyriausybės sudarymą, dides
nių sukrėtimų tikimybė labai 
maža. 

Žinovai teigia, kad Irenos 
Degutienės paskyrimas laiki
nąja vyriausybės vadove bei 
maža pirmalaikių rinkimų ti
kimybė neturėtų paveikti vie
tos rinkų. „Tai nėra tikroji 
politika. Politiniai įvykiai pra
sidės tik po rimtesnių dalykų 
— tokių, kaip nauji rinki
mai", sakė finansų maklerio 
įmonės „VB Vilfima" makleris 
Kęstutis Kvainauskas. 

Baltijos valstybių akcijų rin
kose prekyba apmirė, kai 
1998-ųjų rudenį iš jų pasi
traukė Rusijos finansų krizės 
išgąsdinti užsienio investuoto
jai . 

Išsigandę pensininkai skuba 
atsiimti „rublinius" indėlius 

Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) sąskaitų ir bus grąžinta iš vi-
— Prasidėjęs antras nuver
tėjusių rublinių indėlių grąži
nimo ratas iššaukė nemažą 
norinčiųjų atsiimti indėlius 
antplūdį. 

Antradienį prieš vidurdienį 
prie Lietuvos taupomojo ban
ko (LTB) Pylimo klientų ap
tarnavimo poskyrio Vilniuje 
driekėsi kelių dešimčių pensi
ninkų eilė. Pasak šio poskyrio 
viršininkės Vidos Pavlovos. 
„žmonės mieliau atsiima in
dėlius, nei juos patiki bankui". 

Nuo balandžio 30-osios indė
liai grąžinami 70 metų sulau
kusiems ir vyresniems asme
nims. Jiems atidaryta 154,700 

ir V. Landsbergio, autorite
tas", svarstė J. Karosas. Jo 
nuomone, tuomet partijoje ga
lėtų įvykti tam tikras persio
rientavimas, iškiltų pavojus 
vadovaujančiųjų statusui. 

so 586.6 mln. litų. 
Gegužės 3 dienos duomeni

mis, į 108,900 sąskaitų jau 
pervesta 410.1 mln. litų — 
tiek žmonių pateikė prašymus 
atsiimti pinigus. 

V. Pavlovos nuomone, „seni, 
pensinio amžiaus žmonės in
dėlius atsiima pragyvenimui, 
skoloms grąžinti ar tiesiog ne
pasitikėdami pasikeitimais". 

„Pasižiūrėkite, kas dedasi 
šalyje, nėra jokių garantijų, 
kad savus pinigus rasime, kur 
padėti", sakė vyriškis, pak
laustas, ar ketina pinigus pa
likti banke. 

Žmonėms siūloma pinigus 
palikti banke kaip terminuo
tus indėlius, kurių didžiausios 
palūkanos yra 7 procentai; 
pirkti vyri?usybės taupymo 
lakštus, kurių metinės palū
kanos siekia 10 procentų, ar 
keisti į valiutą. 

„Dabar rinka yra labai ne
paslanki, ir aš nemanau, jog 
naujiena apie Gedimino Vag
noriaus atsistatydinimą būtų 
turėjusi kokios nors įtakos", 
sakė finansų maklerio įmonės 
„Suprema" atstovas Tadas 
Dovbyšas. 

Apatiška finansų rinka taip 
pat ignoravo politines naujie
nas. Tam įtakos turėjo ir tai, 
jog penktadieni pradėjus nau
ją nuvertėjusių indėlių atkūri
mo ratą, į indėlininkų sąskai
tas buvo pervesta maždaug 
587 mln. litų. 

,Aš nemanau, kad premjero 
atsistatydinimas turės tiesio
ginės įtakos, kadangi dėl in
dėlių atkūrimo palūkanų nor
mos tarpbankinėje rinkoje yra 
labai žemos", sakė „Hermio" 
banko Iždo departamento va
dovas Jonas Iržikevičius. 

Ir nors naujos vyriausybės 
sudarymas gali būti gana 
sudėtingas, dauguma apžval
gininkų mano. jog vyriausybės 
pakeitimas Lietuvos rinkoms 
gali būti naudingas. „Manau, 
kad naujasis premjeras orien-
tuosis į Vakarus, aš negaliu 
įsivaizduoti kito varianto. Be 
to, naujoji vyriausybė grei
čiausiai bus palanki verslinin
kams. Paprasčiausiai tai gali 
būti premjeras, kuris nieko 
nedarys ir tik norės išsaugoti 
esamą padėtį", sakė K. Kvai
nauskas. 

Karas Jugoslavijoje. 
41-oji NATO puolimo diena 

* Lietuvoje balandį į 
valstybės biudžetą surinkta 
519 mln. litų — 93 mln. litų 
mažiau, nei buvo numatyta, 
spaudos konferencijoje antra
dienį pranešė laikinai einantis 
finansų ministro pareigas Al
girdas Šemeta. Anot jo, pirmo
siomis gegužės dienomis į biu
džetą kasdien įplaukia beveik 
po 36 mln. litų — 8 mln. litų 
daugiau nei planuota. 
„Manau, kad ta duobė, kuri 
buvo sausio-vasario mėne
siais, iš esmės įveikta', kalbė
jo laikinasis finansų minist
ras. (BNS I 

Briuselis, gegužės 3-4 d. 
(Reuters-BNS) — NATO naktį 
į pirmadienį Jugoslavijoje iš
bandė naujas bombas, dėl ku
rių visoje Serbijoje nutrūko 
elektros tiekimas, serbų ka
riuomenė Kosove, regis, buvo 
priversta trauktis iš savo pozi
cijų. 

NATO atstovo spaudai Ja-
mie Shea pranešimu, NATO 
lėktuvai naktį į pirmadienį su
rengė 45 antskrydžius, iš ku
rių 21 buvo nukreiptas į jugos
lavų pajėgas, tankus ir artile
riją Kosove. NATO pastebėjo, 
kad jugoslavų kariuomene 
mažiau remia specialiąsias 
pajėgas ir policiją. „Sąjunga 
ieškos patvirtinimų, kad serbų 
pajėgos iš Kosovo atsitraukia į 
Serbiją", sakė J. Shea. 

„Elektros tiekimas nutrūko 
70 proc. Serbijos teritorijos, ir 
rodo, kad galime elektros tie
kimą nutraukti kada reikia, 
ar kada norime", sakė jis. 

Aiškėja diplomatinis 
Kosovo krizės 
sprendimas 

Vašingtonas. Rusijos pre
zidento specialusis pasiunti
nys Vil.tor Černomyrdin pir
madienį sakė, kad po derybų 
su prezidentu Bill Clinton ga
limybė rasti diplomatinį Koso
vo krizės sprendimą tapo 
žymiai tikresnė. 

„Tai labai opus klausimas. 
Mes tęsime darbą. Mes nepra
randame vilčių", sakė V. Čer
nomyrdin Baltuosiuose rū
muose. Anot „Interfax", dery
bos Vašingtone tęsėsi daugiau 
kaip penkias valandas. 

Susitikimo su prezidentu B. 

* Atsistatydinęs premje
ras Gediminas Vagnorius an
tradienį, atsisveikindamas su 
vyriausybės kanceliarijos dar
buotojais, kiekvienam iš jų 
įteikė po vardinį padėkos raš
tą. „Mes daug ir nelengvai 
dirbome, kartais ir suklysda-
vome, bet pasitaisydavome 
žmogiškai ir konstruktyviai", 
padėkoje rašo G. Vagnorius. 
Atsistatydinus vyriausybei, 
turės atsistatydinti ir nema
žas būrys A lygio valdininkų 
vyriausybės kanceliarijoje, mi
nisterijose ir apskričių admi
nistracijose. 

* Vyriausybės kancleris 
Kęstutis Čilinskas įteikė 
Gediminui Vagnoriui atsista
tydinimo pareiškimą, moty
vuodamas, kad vyriausybės 
kanclerio darbo kadencija bai
giasi su jį paskyrusio į parei
gas premjero kadencija. Vy
riausybės kancleris yra politi
nis pareigūnas, padedantis 
premjerui organizuoti vyriau
sybės institucijų veiklą. Kaip 
pažymėjo K. Čilinskas. jam 
pasitraukus iš pareigų, vy
riausybes veikla nesutriks, 
nes lieka pareigūnai, kurie už
tikrins tinkamą darbų organi
zavimą. 

* „Lietuvos dujų" bend
rovė jau sumokėjo skolas 
Rusijos susivienijimui „Gaz-
prom". todėl dujų iš Rusijos 
ima tiek, kiek reikia, nors dar 
nėra oficialaus rusų firmos pa
tvirtinimo, jog panaikintas 
dujų tiekimo į Lietuvą riboji
mas. Dabar „Lietuvos dujos" 
iš Rusijos per parą gauna rei
kalingą kiekį — 2.2 milijono 
kubinių metrų dujų (kai „Gaz-
prom" taikė apribojimą, buvo 
tiekiama tik 0.97 min. kub. 
m ) . 'BNSi 

Clinton metu daugiausia buvo 
svarstomas Rusijos prezidento 
Boris Jelcin laiškas JAV prezi
dentui ir jame išdėstyti konk
retūs siūlymai, kaip suregu
liuoti Balkanų krizę. 

Miloševič pralaimi karą 
Tirana. Jugoslavijos prezi

dentas Slobodan Miloševič 
pralaimi karą, tačiau NATO 
nesušvelnins oro smūgių Belg-
radui, antradienį pareiškė 
NATO pajėgų vyriausiasis va
das Europoje VVesley Clark. 

„Oro kampanija kasdien 
įrodo, kad mes laimime, o Mi
loševič pralaimi", sake W. 
Clark, atvykęs aplankyti Al
banijoje dislokuotos NATO ka-
riuomenėą. 

Pasak jo, per artimiausias 
kelias dienas NATO suakty
vins savo veiksmus prieš ser
bų pajėgas. „Mes turime už
duotį atakuoti, susilpninti, ir 
galų gale, jeigu jis nepaklus — 
sunaikinti tą turtą, kurį jis la
biausiai vertina — serbų ka
riuomenę", sakė VV. Clark. 

Konflikto neįmanoma 
išspręsti be tarptautinių 

pajėgu įvedimo 
Stavangeris, Norvegija. 

Rusijos gynybos ministras, 
maršalas Igor Sergejev mano, 
kad dabartinėmis sąlygomis 
Kosovo krizės neįmanoma iš
spręsti, neįvedus tarptautinių 
karinių pajėgų. 

Maršalo nuomone, „puo
lime dalyvaujančios valstybės 
neturi moralinės teisės būti 
ten taikdarėmis". 

Jo nuomone, Belgradas gali 
sutikti, kad Jugoslavijoje būtų 
Šiaurės Europos valstybių 
kariniai padaliniai. Pasak 
jo, tarptautinių karinių pajėgų 
operacija turi būti surengta 
„nepriekaištingai tarptauti
nės teisės požiūriu", remiantis 
JT Saugumo Tarybos atitinka
mu įgaliojimu ir Belgradui ofi
cialiai sutikus, kad jai vado
vautų Jungtinės Tautos. 

* Seimo Administravimo 
komisija antradienį svarstė, 
kaip aprūpinti tarnybiniais 
automobiliais į Seimą grįžtan
čius dirbti atsistatydinusios 
vyriausybės narius. Komisijos 
sprendimu, buvusiems prem
jerui Gediminui Vagnoriui bei 
valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministrui Kęstu
čiui Skrebiui skirti kelerių 
metų senumo „Volksvvagen 
Passat" automobiliai, kurie 
„atsirado", sumažinus Seimo 
bendrojo naudojimo automobi
lių parką. Pirmadienį atsista
tydinus vyriausybei, kol kas 
prašymus skirti automobilius 
parašė tik G. Vagnorius ir K. 
Skrebys. 

* Šiaulių bei Maskvos 
Šerizono laisvųjų ekonomi
nių zonų (LEZ) valdytojai. 
Šiaulių oro uosto bei Pamask-
vio „Solnečnogorsko termina
lo" vadai balandžio 29 d. Vil
niuje pasirašė ketinimų pro
tokolą dėl bendradarbiavimo, 
kuriant bendrą transporto 
„koridorių", plėtojant ekono
minius ryšius bei didinant 
krovinių srautus Šiauliuose 
bei Maskvos srityje. :Elte' 

KALENDORIUS " 
Gegužės 5 d.: Angelas (Anie-

!ius), Barvydas, Irena, Gintaras. 
Mykolas. Neris. Pijus 

Gegužės 6 d.: Argą. Benedikta 
'Bene;. Eidmantė, Judita, Minvy-
das. Liucijus. Rokantas 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LSS BROLIJOS VADUOS 
PASITARIMAS 

Dabartinių LSS vadovų tre
jų metų vadovavimo kadenci
jai baigiantis, LSS Brolijos 
vadovybė susirinko apsvarsty
ti anksčiau užsibrėžtų tikslų 
įvykdymui ir nustatyti gaires 
ateičiai. 

Pasitarimas š.m. balandžio 
10 ir 11 d. vyko Lietuvių cent
re, Lemonte ir Jaunimo cent
re, Čikagoje. 

Pasitarime ne visi Vadijos 
nariai galėjo dalyvauti, dauge
lis jų turėjo ankstyvesnių įsi
pareigojimų, o kitus skyrė 
nuotoliai. Dalyvavo šie vado
vai; fil. v.s. Albinas Sekas, 
Brolijos Vyriausias skautinin
kas atskridęs iš Los Angeles, 
v.s. Romas Otto »- Vyr. Skau
tininko pavaduotojas — iš 
Montrealio. Kanados, fil. v.s. 
Kazys Matonis, Sun City, Ari
zona, iš Čikagos ir apylinkių 
— fil. v.s. Kęstutis Ječius, v.s. 
Antanas Jarūnas, fil. v.s. Ro
mas Rupinskas, fil. s. Vytau
tas Januškis, fil. v.s. Gintaras 
Plačas, fil. v.s. Antanas Pau-
žuolis ir j .ps. Petras Joku-
bauskas. 

Susirinkusius Brolijos Vado
vus sveikino ir dėkojo Brolijos 
Vyriausias skautininkas fil. 
v.s. Albertas Sekas ir jo pava
duotojas v.s. Romas Otto. 

Fil. v.s. Albinas Sekas ir v.s. 
Romas Otto apžvelgė 1998 m. 
vykusią 8-tą Tautinę stovyklą, 
įvertindami didelį įnašą va
dovų, apsiėmusių būti pasto-
vyklių viršininkais. Vadovauti 
skautams, atvykusiems iš 
įvairių vietovių, nebuvo leng
va, nes ne visi vienetai vieno
dai paiso skautų drausmės, 
sugyvenimo su kitais skautais 
ir yra tinkamo skautiško pasi
ruošimo.-Buvo pastebėta, kad 
išvykus pastovyklės viršinin
kui, keli vienetai neturėjo vy
resnių vadovų jų pakeitimui. 
Ateityje reikėtų geriau pasi
ruošti. Vadovai, atvykę į jiems 
skirtas pastovyklės, turėtų at
likti raštišką turimo turto bei 
apylinkės švarumo inventorių. 
Pasitaikė, kad buvo apkaltinti 
amerikiečių stovyklos vado
vybės svetimo turto negerbi
mu. 

Buvo paminėti keli nesusi
pratimai su amerikiečių sto
vyklos atskirais užsiėmimų 
pravedėjais. Daugumoje įvyko 
tik dėl skirtingų veikimo me
todų naudojimo, o kartais ir 
dėl atvykusio skauto kalbinės 
tarmes. Buvo nesusipratimų 

ir dėl ežero naudojimo maudy
muisi. Amerikiečiai skautai 
turi griežtas taisykles van
dens sportui, o kartais jie pa
sijuto esą visažinantys ir per
sistengdavo. Per daug laiko 
praleista pakrantės pievoje, 
belaukiant eilės. Nesusiprati
mai buvo sukelti ir kai kurių 
mūsų skautų. Atrodo, kad 
amerikiečių skautiškų užsi
ėmimų vadovai per greitai 
pranešdavo savo viršininkams 
įvykusius nesklandumus, ne
išsiaiškinę su į užsiėmimą 
atėjusių skautų grupės vado
vu. 

Pasitaikydavo ir ryšių nu
trūkimas su 8-tos Tautinės 
stovyklos komendantu. 

Pasisakė šie Tautinės sto
vyklos — „Kunigaikščių žemė" 
vadovai: fil.v.s. Gintaras Pla
čas, fil. v.s. Kęstutis Ječius, 
fil. s. Vytautas Januškis ir v.s. 
Romas Otto. Visų nuomonė 
buvo, kad stovyklą reikia lai
kyti pasisekusia. Gal ir buvo 
kai kurių nesklandumų, kurių 
didesnėse stovyklose, ypač, 
kai stovyklauja skautai, atvy
kę iš skirtingų miestų ar vals
tybių. Bendradarbiavimas su 
sesėmis buvo geras. 

Šiais metais Brolijos Vyriau
sias skautininkas su Seserijos 
Vyriausia skautininke ir Pir-
mijos pirmininke aplankė 
Brazilijos skautų,-čių stovyk
lą. Jų vadovė yra v.s. Eugenija 
Bacevičienė ir gerai tvarkosi 
su skautais. Kyla klausimas, 
kaip vyks skautiškoji veikla 
jai pasitraukus iš vadovavimo 
pareigų, nes ir ją jau pradeda 
slėgti amžius. Skautai tarpu
savyje kalbasi portugališkai, 
tik labai maža dalis moka lie
tuviškai. Dainos dainuojamos 
daugumoje portugališkai, ban
doma ir lietuviškai. Keli skau
tai yra lankę Vasario 16-tos 
gimnaziją Vokietijoje. Brazili
jos skautai turi lietuvišką dva
sią, nors ir ne visi kalba lietu
viškai. Šiaip skautai yra man
dagūs ir paklusnūs vado
vams. Brazilijos skautuose 
stovyklavimas labai šeimyniš
kas. Kai kurie tėvai stovyk
lauja kartu ar bent apsilankė 
stovykloje dažniau. Stovykla 
tęsėsi vieną savaitę. Daug įta
kos ten yra padaręs kun. An
tanas Saulaitis, kuris čia prieš 
daugelį metų ėjo kunigo parei
gas. Stovyklą aplankė kun. H. 
Šulcas, kuris taip pat yra 
daug prisidėjęs prie Brazilijos 

Ilgametė LSS Pietų Amerikos rajono atstove ir Braziluos Sao Paulo 
„Palangos" tunto tuntininkė v.s. Eugenija Bacevičiene, iitsuginusi gauną 
lietuvišką skautišką šeimą, šią vasarą vykusioje sukaktuvinėje 25 metų 
„Sidabro" stovykloje džiaugiasi jauniausiu stovyklautoju — vaikaičiu Li
nuku. 

Motinos dienai artėjant 
Sveikiname visas mamytes ir močiutes, o ypač mamytes skau

čių vadoves, jau trečią jaunimo kartą toli nuo Tėvynes krantų 
ugdančias lietuviška skautiška dvasia. Dangiškojo Vadovo lai
minamos, budėkite ir toliau, kad meilė lietuvybei ir skautybei, 
jaunimo širdyse įdiegta, reikštųsi nuoširdžiu tarnavimu Dievui, 
Tėvynei ir artimui. 

Budėdamas, 

j .v .s . Irena Regienė 
„Skautybės kelio" redaktorė 

Danute Bindokienė 
.Draugo* vyr. redaktorė 

skautų įsteigimo, Brazilijoje 
vadovaudamas katalikų para
pijoms. 

Stovyklavo 60 skautų, 50 
nuoš. berniukų ir 50 nuoš. 
mergaičių. Brazilijos skautų ir 
pačių tėvų finansinis pajėgu
mas menkas. Jų veikla turi 
būti remiama. Jiems trūksta 
uniformų, ženklų. Jų stovykla 
randasi netoli Sao Paulo. Jie 
norėtų atvykti į „Ąžuolo" -
„Gintaro" vadovų,-ių mokyklą. 
Gal Seserija ir Brolija galėtų 
padėti? Šioje stovykloje skau-
tavo 10 skautų vyčių; jie visi 
kalba lietuviškai. Jaunesniųjų 
skautų yra tik keli. Mūsų ap
silankymas labai pakelė Bra
zilijos skautų ūpą. Jie pasijuto 
nesą pamiršti, todėl Vyriausi 
skautininkai ir Pirmijos pir
mininkė buvo labai maloniai 
priimti. 

Po šių pirmųjų pranešimų, 
prieita prie Rajonų atstovų 

I-SS Brolijos vadijos suvažiavimo, š.m. balandžio 10 ir 11 d vykusio Čikagoje ir I^emont. IL. dalyviai. Ii k.: v.s. 
fil A Paužuolis. v s fil R Rupinskas. v s fil K Matonis. US Brolijos Vyriausias skautininkas v » fil A. Sekas, 
s fil V Januškis. USB V S pavaduotojas v:s R Otto. j.s P Jokubauska? ir v s fil K JWius 

pranedimų. Ne visi rajonų at
stovai galėjo atvykti į iį pasi
tarimą, neatvykusieji atsiuntė 
raštiškus pranešimus, kuriuos 
perskaitė fil. v.s. Albinas Se
kas, BroUjoe Vyriausias skau
tininkas. 

AngUjos rajono atstovas, 
v.s. W. OTJrien savo raštiška
me pranešime rašė, kad skau
tų skaičius didėja, nes nema
žai yra atvykusių iš Lietuvos. 
Šiaip skautiškoje veikloje vy
rauja anglų kalba (arti 98 
nuoš.). Naujai atvykę ir įsijun
gė j skautišką veiklą stovyk
lose kalba lietuviškai, tuomi 
suteikia geresnę galimybę 
angliškai kalbantiems pasimo
kyti lietuvių kalbos, nes na
muose ir matų vienetų suei
gose kalbama angliškai. Kar
tais su skirtingomis kalbomis 
kalbančiomis grupėmis pasi
taiko nesklandumų. Nepai
sant, kaip jie bekalbėtų, jauni
mas jungiasi į lietuvių skautų 
vienetus. Škotijoje buvęs 
skautų vienetas yra užsidaręs, 
nes neatsirado vadovo. Jie 
anksčiau turėjo sudarę muzi
kinį vienetą. Bendrai, veikla 
nelengva, bet nepasiduodama. 
Naujai atvykusių lietuvių vai
kai pagyvins veiklą. Jaučia
mas vadovų trūkumas, bet 
veikla vyksta. Veikia 4 drau
govės. Smulkesnis veiklos api
būdinimas buvo pateiktas raš
tu. 

Vokietijoje taip pat veikia 
skautai Vasario 16-tos gim
nazijoje. Čia taip pat susidu
riama su vadovų stygiumi. 

Australijos rajonui vado
vauja V A Narcizas Rama
nauskas. Jis pranešimą apie 
veiklą atsiuntė raštu. Jis pa
žymėjo, kad Melbourno mies
tas yra tapęs skautiško veiki
mo centru. Turima arti 70 
skautų,-čių. I stovyklą atva
žiuoja arti 100 brolių ir sesių. 
Sueigas daro kas antrą sa

vaitę. Jų skautavimas pagrįs
tas skautamoksliu. Stovyklų 
metu daug padeda skautai vy
čiai. Prie skautiškos veiklos 
prisideda tėvai. Jaunimas 
silpnai kalba lietuviškai. 
Trūksta lietuviškai kalbančių 
jaunų vadovų. Kadaise, di
džiausią skautišką veiklą 
buvo išvy8tęs Sydnėjaus .Auš
ros* tuntas. Šiuą metu veikla 
ten silpna. 

Kanados rajono praneši
mą atliko v .s. Romas Otto. To
ronte yra 100 skautų, iš kurių 
trečdalis yra jaunesnieji skau-
tai.-ės; trečdalis skautai ir 
trečdalis vadovai — skautinin
kai. Sueigas daro kas antrą 
savaitę. Jie daug iškylauja, 
mokosi 8kautamokslio, o išky
lose pritaiko savo žinias pio-
nenjos darbuose. Jaunimas 
noriai dalyvauja rudens, žie
mos ir pavasario iškylose. Čia 
skautai parodo savo sugebė
jimus, kaip išsilaikyti įvairio
se gamtos sąlygose. Finansiš
kai stovi gerai, nes yra glau
dus bendradarbiavimas su tė
vais ir „Romuvos" stovyklos 
administracija. Trūkumas 
veiklių vadovų, nes skautinin
kai nesyungia į tuntų, draugo
vių veiklą. Gal jie jaučiasi ati
davę savo įnašą — jėgas, su
manumą ankstyvesniais lai
kais, gal jie nori pailsėti, o tuo 
tarpu neturima paruoštų jau
nų vadovų. „Romuvos" stovyk
la plečiasi — gavo daugiau 
žemės ploto, todėl „Romuvos" 
stovykla darosi Kanados skau
tų centru. Hamiltono vietovė 
atgyja, turi 6 vilkus ir du va
dovus. Montrealio .Geležinio 
Vilko" ir .Neringos" tuntai dar 
gyvuoja. Tunte yra 17 skautų, 
iš jų 3 vadovai ir 6 jaun. skau
tai. Skautų vyčių padaugėjo 
dviem nariais. Veikla yra sun
ki. Šiuo metu nėra tuntininko, 
v.s. Romas Otto eina tik pri
žiūrėtojo pareigas. Šiais me
tais pasisekė suruošti Kaziuko 
mugę. Mugės metu prisįjungė 
senieji vyčiai, kurie buvo ati
trukę nuo skautiškos veiklos. 
Turima keblumų su kalba 
sueigose, mat, montrealiečiai 
naudoja prancūzų kalbą. Atei
na skautai iš mišrių šeimų. 
Vienas kitas- skautas ar skau
tė yra ir kituose miestuose, 
bet veikla nėra išvystyta dėl 
mažo narių skaičiaus. 

Atlanto rajonas, V A Vy
tautas Dilba neatvyko ir ne
pateikė jokio pranešimo. Vy
riausias skautininkas teigė, 
kad Atlanto rajono skautiška 
veikla yra silpna. Yra keletas 
skautų įvairiuose šio rajono 
miestuose, bet nepajėgia susi
burti veiklai. Šio rajono skau-
tininkai,-ės daro metinius su
važiavimus pasidalinimui 
minčių ir aptarimui vasaros 
stovyklų. I ruošiamas stovyk
las suvažiuoja skautės ir 
skautai. Šiose stovyklose yra 
mokomasi skautamokslio. Šio 
rajono skautai visada stovyk
lauja amerikiečių skautų sto
vyklavietėje. Savąją turėtą 
stovyklą pardavė dėl didelių 
valdžios reikalavimų ir gautus 
pinigus investavo. Gautos pa
lūkanos įgalina nuomoti kitų 
vedamą stovyklavietę. Šiame 
rajone yra nemažai vyresnio 
amžiaus skautininkų,-ių, ku
rie talkina stovyklai. Turima 
ir jaunų vadovų, kurie dirba 
skiltyse, kur dar yra skautų,-
čių. 

Ramiojo vandenyno rajo
no atstovas s. Tadas Dapšys 
iš Los Angeles į pasitarimą 
neatvyko. Pranešimą atliko 
v.s. Albinas Sekas. Los Ange
les skautų veikla yra vidutinė. 
Didesnei veiklai trukdo dideli 
nuotoliai tarp skautaųjančių 
skautų ir vadovų. Reikia pa
sidžiaugti, kad skautų skai
čius didėja. Sueigos daromos 
parapijos salėje. Daug darbo 
įdeda Vytenis Vilkas, ir jo su
manumo dėka, tuntai veikia, 
bet ir jis pradeda pavargti po 
daugelio vadovavimo metų, 
nes daugumoje dirba vienas. 
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i i i 
1/2 metų 

$60.00 
$65.00 

$45.00 
$60.00 

$250.00 
$56.00 
$86.00 

3i 
$38.00 
$46.00 

$33.00 
$88.00 

Šiuo metu pradeda įsijungti ir 
daugiau jaunų vadovų. Prie 
veiklos daug prisideda Rajono 
vadė v.s. Zita Rahbar. Kas 
metai daromos vasaros sto
vyklos jų pačių stovyklavietėje 
— „Rambyne". Šiais metais 
Akademinis Skautų sąjūdis 
ruošia savo jubiliejinę stovyk
lą; tuo reikalu buvo atvykęs 
AS.S. vadijos Pirmininkas fi
listeris Rimas Griškelis. Prie 
jų ruošiamos stovyklos prisi
jungs ir Los Angeles skautai. 

Vidurio Rajono atstovas 
v.8. fil. Romas Rupinskas pra
nešė apie rajono skautišką 
veiklą. Šis rajonas apjungia 
Čikagos, Omahos, Detroito ir 
Clevelando skautų vienetus. 
Detroito — „Baltijos" tuntui 
vadovauja s. Jankus. Jis tunto 
veiklai įdeda daug pasišventi
mo. Tunte yra 55 skautijos na
riai. Iš jų 16 jaunesnių skau
tų, 14 skautų vyčių. Gražiai 
bendradarbiauja su sesėmis, 
ruošdami didesnius suėjimus. 
Ateitis nebloga, kol tuntinin-
ku yra s. Jankus. Kaip ir ki
tur, jaunesnių vadovų trūku
mas. 

Clevelando — „Pilėnų" 
tuntui daugelį metų vadovau
ja v.s. R Belzinskas. Sueigas 
daro pirmadieniais parapijos 
salėje. Tunte yra 6 giliukai, 4 
skautai, keli prityrę skautai. 
Prie darbo prisideda skautai 
vyčiai. Nors tuntas nedidelis 
skautų skaičiumi, bet yra 
veiklus. 

„Lituanicos" skautų tuntas 
bent šiuo metu yra didžiau
sias. Tuntui vadovauja jaunas 
tuntininkas s. fil. Ričardas 
Chiapetta ir jo pavaduotojas 
ps. fil. Jonas Variakojis. Abu 
vadovai yra išaugę „Lituani
cos* tunte, nuo pat jaunesnių
jų skautų. Yra lankę įvairius 
vadovų kursus. Tunte yra 155 
skautai. Didelę dalį sudaro 
jūrų skautai, jūrų jauniai, 
bebrai ir budžiai. 

Sueigos vyksta kas šešta
dienį Lemonte ir Čikagoje, 
tuojau po lituanistinių pamo
kų. Turime veiklius jaunes
niųjų skautų, skautų ir jūrų 
skautų vadovus, kurie pagal 
turimą laiką stengiasi vado
vauti skiltims, laivams bei 
draugovėms. Gausus skautų 
būrys dalyvavo 8-toje Tau
tinėje stovykloje. Būtų dar ge
resnė veikla, jeigu turėtų dau
giau vadovų. 

Omahos skautų vietinin-
kija neveikia, nes neatsiran
da jaunesnių vadovų, galinčių 
paaukoti savo laiką skautiškai 
veiklai. 

(Bus daugiau) 
v.*, Antanas Pauauolis 

JL1TUANIC08" ŠVENTĖ 
Spalio S d — „Lituanicos" 

tunto 50 metų veiklos sukak
tuvinė vakaronė ir pokylis 
Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. 

EUO&EC DECKBi. DOS, P.C 
4647 W. 103 S t , Oak. Lamn, R. 
Pirmas apyi su Nortrnvartam un-to 
dkjtomu, istuvisjms sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Panaršai 
priimami abaokuSai punktualiai. 
Susitarimui (kafcati angttkai) 

TeL 7OS-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., rfckory HBte, XL 
TeL (708) 508-6101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60652 
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KARO ATGARSIAI 
VOKIETIJOJE 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

„Kada ŠAS (NATO) karinė 
aviacija puls Jugoslaviją — 
tai bus dienų ar net valandų 
klausimas", — rašė Vokietijos 
spauda, nepavykus Paryžiuje 
susitarti su Jugoslavijos ats
tovais. 

Ir štai, kovo 24 d. vakarą 
(New York - Miunchen, šešių 
vai. skirtumas) televizija 
trumpai nutraukė programą, 
pranešdama, kad ŠAS aviaci
ja iš Italijos puolė Serbijos ka
rinius taškus. Televizija buvo 
iš anksto pasiruošusi šiam 
įvykiui, tad buvo pakeistos 
vakaro programos, perkeliant 
žiūrovus į trečią karą Vidurio 
Europoje, kartu primenant, 
kad ir pirmas pasaulinis ka
ras prasidėjo įvykiais Balka
nuose. 

Kitos dienos spauda bent 3-
4 psl. paskyrė prasidėjusiam 
karui, plačiais komentarais 
lygindama ŠAS ir Jugoslavi
jos karines jėgas bei statyda
ma klausimą: kaip reaguos 
Rusija su savo slaviška bro
lyste, ar ji parems slaviškos 
tautos brolius? Televizija taip 
pat parodė Gudijoje atomines 
raketas (archyvinis filmas!). 
Ar tuo norima parodyti grės
mę Baltijos valstybėms? O gal 
Rusija, už Jugoslavijos puo
limą vėl okupuos Lietuvą, 
Latviją, Estiją? Tikrai, tai la
bai rimtas klausimas, nes juk 
Kremlius yra nubrėžęs rau
doną liniją. 

Manding, Vokietijos spauda 
'rašė, kad Rusija kariauti ne
galinti, įtakingi dienraščiai 
nurodė sunkią ekonominę Ru
sijos padėtį. Beveik 100 toks. 
karininkų su šeimomis neturi 
pastogės, kariai rudenį dirbo 

-. aovehozuoea, nešdami į karei
vines Dievo dovanas, nes net 
atsarginiai ir karui paruošti 

sandėliai ištuštėję, karių mo
ralė kritusi, nemokėtos algos, 
tankai, lėktuvai stovi gara
žuose, nes nėra dalių. Tik Va
karų tarptautinio banko fi
nansinė parama gali padėti 
Rusijai kiek stipriau atsistoti 
ant kojų. Kada Žirinovskis 
karininko uniformoje Dūmoje 
sakė ugningą kalbą, vyriau
sybės nariai posėdžiavo su 
tarptautinio banko atstovais. 
Su šypsena, rodant Vokietijos 
televizijoje posėdį Dūmoje, 
kalbėjo vokietis pranešėjas. 
Aišku, nėra prasmės Rusijai 
eiti į konfliktą su Vakarais. 

Kaip reagavo Vokietijos gy
ventojai? Antrame pasauli
niame kare tūkstančiai vokie
čių karių Jugoslavijoje pateko 
į partizanų rankas. Paimti į 
nelaisvę, jie dirbo sunkiausius 
darbus, tūkstančiai jų mirė 
stovyklose, buvo partizanų 
nukankinti. Tokių vyrų ir 
daugumos buvo vienas žodis 
„Rache — kerštas" už patirtas 
kančias. Vėl keli skaitytojų 
laiškai laikraščiuose priminė 
Kroatijos vokiečių pergyven
tas skausmingas dienas, jų 
trėmimą. Viename laiške ra
šo: „1942 m. atvykę partiza
nai į vokiečių namus nušovė 
tėvus, suėmė 18 metų sūnų ir 
19 metų dukrą, atiduodami 
jauniklius rusams. Jie juos 
išvežė į Vorkutą, anglių ka
syklas. Išdirbę 10 metų, vo
kiečiai atvyko į vakarinę Vo
kietijos dalį. Laiške redakcijai 
sūnus rašo: žydai jau gauna 
atlyginimus. Kas mums atly
gins 10-ties metų pamainų 
darbą kasyklose? 

Apklausa parodė, kad 57 
proc. Vokietijos gyventojų pri
taria ŠAS aviacyos puoli
mams, tačiau kartu bijo, kad 
serbai gali pulti Makedonijoje 
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Danutė Bindokienė 

Nepavydėtina padėtis 

EKONOMIKAI 

Gegužėa 1 d. „Lietuvos paštas" į apyvartą iSleido naują pašto ženklą, 
skirtą Europos Tarybos penkiasdešimtmečiui. Nuotr. Eltos 

Sidnėjuje (Australijoje) po siautulingos audros, kurios metu krito didžiuliai ledo-krušos gabalai (iki 9 cm skers
mens), apgadinę per 20,000 pastatų, sudaužę apie 60,000 automobilių. Padaryta už 350 milijonų dol. nuosto
lio. Balandžio 16 d. Australijos spauda labai plačiai aprašo audrą, jos padarytą žalą ir piktinasi, kad audra si
noptikus „užtiko nepasiruošusius", dėl to nebuvo laiku perspėti gyventojai. Iškarpas iš vietinės spaudos 
atsiuntė buvusi čikagietė Dovilė (Užubalytė) Zduobienė. gyvenanti Westleigh, N.S.W (apie valanda kelio nuo 
Sidnėjaus). Esame Dovilei dėkingi už informaciją. 
esančius vokiečių dalinius ne- _ . . „ 
toli Serbijos sienos Beveik N E D A R B A S K E L I A P A V O J Ų L I E T U V O S 
kiekvieną dieną Vokietijos te
levizija parodo karius, pasi
kalba su jais. Vieni jų drąsiai 
atsako: nebijome kovos, esa
me psichologiškai paruošti 
mirčiai (keletą savaičių su ka
riais kalbėjosi psichologai). 
Spėju, kad tai sutartį pasira
šiusieji ilgesnei tarnybai ka
riai, nes visai kitaip kalbėjo 
10 mėnesių tarnybai pašauk
tieji jaunuoliai; jiems karas 
nesuprantamas, maloniai no
rėtų laiką praleisti savo šil
tose kareivinėse, savaitgaliais 
pasišokti prie garsios „disko" 
muzikos, o ne lauke pastaty
tose palapinėse. Spaudos at
stovo pareigas eina lietuviška 
pavarde karinink. Rudi Mies-
zies (Miežys). 

Televizijos nufilmuotos jau
nos karių žmonos su kūdikiais 
bei šalia pastatytom vyrų nuo
traukom. Daugiausia jos ver
kė. Telefonų laidai su Vokieti
ja yra perkrauti. 

Kovojusieji Antrame pasau
liniame kare, stebisi per 50 
metų padaryta karinės techni
kos pažanga, skrendančiais iš 
JAV lėktuvais bombarduoti 
numatomus strateginius taš
kus ir vėl atgal grįžtant į 
JAV, aišku, papildant ore de
galus. Vėl raketos iš laivų. 
Juokiasi vokiečiai, kad jūrei
viai nežino, net kur Kosovo 
yra, kur yra Serbija. Jūreivis 
paspaudžia mygtuką ir raketa 
skrenda į numatytą objektą 
kelių metrų tikslumu. Ar tei
sybė, kad 53 proc. JAV gyven
tojų nežino taip pat, kur yra 
Serbija? Tiesa, žianiasklaida 
pranešė, kad net kultūringoje 

Kovo mėnesį oficialus ne
darbas Lietuvoje padidėjo iki 
8,5 proc., tačiau analitikai 
perspėjo, kad realus nedarbas 
gali būti daug didesnis, o jo 
augimo ribų dar nematyti. 

Nedarbas Lietuvoje didėja iš 
eilės 7 mėnesius. Kovo mėnesį 
nedarbo lygis yra aukščiau
sias nuo pat nepriklausomybės 
atkūrimo. Oficialiais duomeni
mis, kovą darbo neturėjo per 
150 tūkst. darbingų Lietuvos 
gyventojų. Lietuvos Statisti
kos departamento pareigūnai 
neatmeta tikimybės, kad dėl 
Rusijos krizes balandį nedar
bas Lietuvoje gali dar pa
didėti. 

Dalis bedarbių nesikreipia į 
darbo biržas. Bandydamas nu
statyti realų nedarbo lygį, Sta
tistikos departamentas du 
kartus per metus atlieka tyri
mus, į kuriuos būna įtraukti ir 
į darbo biržas nesikreipiantys 
gyventojai. Manoma, kad į 

Vokietijoje yra 4 mln. analfa
betų! 

Iki šis rašinys pasieks skai
tytojus, daug kas gali pasi
keisti Jugoslavijos karinėje 
plėtotėje. Spauda „tylomis" 
rašė, kad lėktuvais nepalau-
žus Milosevic užsispyrimo, 
gal tuomet reikės panaudoti 
pėstininkiją su vokiškais „Le
opardų" tankais? Bet kokia 
vyriausybe nori už svetimus 
reikalus į frontą siųsti savo 
karius, visuomet prisiminda
ma, kad Pirmo pasaulinio ka
ro pradme buvo Balkanuose? ' 

darbo biržas nesikreipia be
veik pusė bedarbių. Praėjusių 
metų rudenį realus nedarbas 
Lietuvoje buvo 12,6 proc. — 
beveik dvigubai didesnis už 
oficialiai skelbtą 6,5 proc. ro
diklį. 

Reuters išplatintame prane
šime rašoma, kad nedarbas 
didėja, nuolat lėtėjant ekono
mikos augimo tempams. 
„Hansabank Markets" atstovė 
Maris Lauris teigė, kad „šiuo 
metu nedarbo lygis dar neke
lia problemų, tačiau oficialia
jam nedarbui peržengus 10 
proc. ribą vyriausybė gali būti 
priversta didinti pašalpas be
darbiams. Tai padidins spau
dimą Lietuvos ekonomikai". 

Analitikai, kaip vieną iš 
didėjančio nedarbo priežasčių, 
nurodo ir didelių valstybinių 
bendrovių privatizavimą. Dar
buotojai jose kaupėsi daug 
metų, todėl šiuo metu di
dėjantis nedarbas gali būti 
naujai atėjusių Vakarų inves
tuotojų pastangų pagerinti 
bendrovių veiklą padarinys. 
Pavyzdžiui, „Lietuvos teleko-
me" praėjusių metų pradžioje 
dirbo maždaug 10,000 darbuo
tojų. Skandinavijos investuo
tojams įsigijus 60 proc. ben
drovės akcijų, darbuotojų 
skaičius sumažėjo iki 9,000 o 
ateityje jis gali sumažėti ir iki 
6,000. 

Užsienio žinovai įsitikinę, 
kad norint išvengti nedarbo 
didėjimo, Lietuvai būtina di
dinti gamybą. 

R . Jaku ty tė 

Lūžis pagaliau įvyko — 
ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius oficialiai pa
sitraukė iš pareigų. Jo vieton 
laikinai paskirta socialines 
apsaugos ir darbo ministrė 
Irena Degutienė, kuri taip pat 
priklauso konservatorių parti
jai. Su Vagnoriumi atsistaty
dino šeši kiti ministrai, bet 
prezidentas paprašė jų savo 
pareigas eiti, kol bus paskirti 
nauji. Šiuo metu, atrodo, tik 
Švietimo ir mokslo ministras 
Saulius Šaltenis yra pa
reiškęs, kad .Jokioje kitoje, 
kaip tik G. Vagnoriaus, Vy
riausybėje nedirbs" (BNS, 05.-
03). Kiti tokių tvirtų nusista
tymų neturi, nes, kaip I. De
gutienė pabrėžė, „pareiškimą 
atsistatydinti parašė tik todėl, 
kad taip numato įstatymai, 
kai atsistatydina premjeras. 
Tačiau tai nebuvo jokia orga
nizuota politinė akcija". 

O galbūt yra ir kitų prie
žasčių... Juk niekas iš tikrųjų 
nenori prarasti šiltos vietos 
vyriausybėje ir įtakos, kurią 
per užimamas ministerijas ga
li valdžioje turėti konservato
riai. Argi ne todėl taip toli nu
krypo nuo savo pirminio pa
reiškimo, padaryto praėjusį 
šeštadienį, tuojau po premjero 
atsistatydinimo? Tiesa, jie vis 
tiek kratosi prezidento kvieti
mo į premjero vietą siūlyti 
savo partijos kandidatą, bet 
jau nieko prieš, jei ministerijų 
kėdėse vėl sėdės konservato
rių atstovai. 

Antra vertus, konservato
riams svarbi ir Lietuvos gy
ventojų nuomonė, kaip ten 
įprasta sakyti — „reitingai", o 
pastaruoju metu tauta per 
didelio susižavėjimo nei Vag
norium, nei Landsbergiu, nei 
apskritai šia partija nerodo. 
Be to, konservatoriai galbūt 
geriausiai žino, kad būsimojo 
premjero laukia sunkus dar
bas, nes G. Vagnoriaus paliki
mas nelabai skaniai kvepia. 

Į Nors buvęs premjeras teigia, 
j kad valstybei „pinigų pa-
i kaks", bet, atkreipiant dėmesį 

į visas skolas, įsipareigojimus 
krašto viduje ir užsienyje, iž
de turimos lėšos yra tik laše
lytis vandens jūroje. 

Kyla klausimas, ar prezi
dento pareiga yra sudaryti 
mažumos vyriausybę, kai Sei
me vyrauja vienos partijos 
dauguma, nors ir su kitos par
tijos koalicija? Tai iš dalies pa
tvirtino ir Krikščionių demo
kratų partijos vadas, Užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas, po pirmadienį įvy
kusio susitikimo su prez. 
Adamkum: naują vyriausybę 
turi formuoti dabartinė Seimo 
dauguma. Tiesa, krikščionys 
demokratai neatsisako vietų, 

dabar jau turimų vyriau
sybėje, bet kol kas nesiveržia į 
platesnius vandenis (Seime 
yra 16 krikščionių demok
ratų). 

„Lietuvos rytas" (05.04) 
rašo, kad, Vagnoriui vadovau
jant vyriausybei, ..Daug vilčių 
teikusi 'švarių rankų' politika 
greit išsikvėpė. Sugrįžta prie 
tradicinės politikos, kai ranka 
ranką plauna. G. Vagnorius 
suklupo ant trijų, vieno pas
kui kitą išdėliotų, pagalių: Ru
sijos krizės, pramonininko B. 
Lubio interesų ir valstybinės 
energetikos". Nors yra posa
kis, kad žaibas dukart į tą 
pačią vietą netrenkia, bet isto
rija nevengia pasikartoti — 
tad ir šiuo atveju ji jau antru-
kart kartojasi: premjero Vag
noriaus vadovavimo tarpsnis 
vyriausybėje baigėsi pana
šiai, kaip ir 1992 metais. 
„Pusantrų metų — maždaug 
tiek traukia arogancija ir ko
mandiniu valdymu kinkytas 
vežimas" („LR", ten pat). Tarp 
kitko, kad Vagnoriaus gadynė 
eina į pabaigą, buvo galima 
jau prieš kiek laiko pastebėti 
ir iš „Lietuvos ryto" kaskart 
labiau blankstančio palanku
mo premjerui, ir dabar „LR" 
nesigaili jam gaižių žodžių: 
„Pastaruosius 9 mėnesius Lie
tuva Vyriausybės valia gyve
no, viršydama savo išgales. 
Atsistatydinus šiam premje
rui, valstybė nieko nepra
rado. Nebent iliuzijas. Tam. 
kuris ateis po G. Vagnoriaus, 
teks nelengva dalia pranešti, 
jog pinigų nėra ir greit dar ne
bus..." 

Prezidentas Adamkus turi 
15 dienų (nuo šios savaitės an
tradienio) pasiūlyti savo kan
didatus į premjero vietą. Jo 
atsakomybė šiuo metu nepa
vydėtina, nes „sviedinukas at
sidūrė jo pusėje" — anksčiau 
nesklandumus vyriausybės 
darbe buvo galima sukrauti į 
konservatorių partijos krepšį, 
tuo padidinant jų naštą, o da
bar, pats sudaręs vyriausybę, 
už visas nesėkmes turės pri
siimti ir kaltę. Kaltins, deja, 
ne tik Seimo dauguma, bet ir 
tauta, kuri dabar tikėsis stam
bių, ryškiai jaučiamų pasikei
timų savo gyvenime. Jų nesu
laukusi, savo simpatijas grei
tai nukreips nuo prezidento ir 
jo vyriausybės. Susirūpinimą 
kelia ir pastaruoju metu gar
siai savo nuomonę visais rei
kalais reiškiantys LDDP at
stovai, ypač Kirkilas. Juršė
nas ir kiti. Tiesa, prez. Adam
kui labai reikia sąjungininkų 
ir šalininkų, bet jam tiktų 
prisiminti ir šią lietuvišką pa
tarlę: „Neik su velniu obuo
liauti..." 

„GRANDINĖLES" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
UGI JA TAUTKUVTENĖ 

Nr.35 Tęsinys 
L.S. Gali būti, bet mes jį vadindavome Jkeidansku". 

Kai teta nupirkdavo, būdama mieste, tai mums duoda
vo po gabaliuką. Nepaprasto skonio būdavo. Ant bal
tos bandelės užsidėdavome, o jau kad valgydavome! 
Bandeles parveždavo ūkininkai iš žydų. Jie supirkda
vo javus. Buvo gal kokie 1928 metai. Aš dar nebuvau 
gimnazijoje ir tai buvo ne taip daug po Nepriklauso
mybės atgavimo. 

L.T. Grįžkime į paauglystę. Ar šeimoje buvo daini
ninkų, muzikantų? 

L.S. Tėvas turėjo tokį dramatinį tenorą. Bet dainavo 
tik sau. Jei būtų turėjęs daugiau galimybių, gal būtų 
ką ir pasiekęs. Ir mano brolis turėjo gražų balsą, o aš 
pats — tik šiaip sau. Mama mažiau dainavo. Kaime 
tais laikais daug dainuodavo, o ypač per Velykas. Jau 
kad uitraukdavom! 

L.T. Kokias dainas tada dainuodavo? Ar lietuviškas, 
liaudiškas? 

L.S. Kaime daugiausia dainuodavo vyrai. Susirink

davo už grabės, o ar žinai kas yra ta grabe? Tai toks 
griovys. Suvalkijoje taip vadino — grabe. Nuo vokiško 
žodžio, tik prideda žodelį „už". Mes, paaugliai, daž
niausiai girdėdavome dainuojančius iš toliau. Ir tų 
dainų mokėdavo! Mes dainuodavome tik namuose. Ir 
aš mokėjau daug dainų, paskiau užmiršau. Daug vely
kinių ir kalėdinių giesmių. Tai paliko, bene, didžiau
sią įspūdį. 

L.T. Kada pamėgote, kada pradėjote šokti? Kai pra
dėjote mokytis pradžios mokykloje ar turėjote moky
toją, kuris būtų mokęs šokti? 

L.S. Nei pradžios mokykloje, nei gimnazijoje. Buvo 
tik mergaičių šokių grupė. Šokti pradėjau, jau baigęs 
gimnaziją. Nes buvo atskirai berniukų ir mergaičių 
gimnazijos. Mes mokėmės tuos balinius šokius. Tango, 
anglų valsą, fokstrotus, valsą. Juos mokė gimnazijos 
mokytojas. Mergaičių nebuvo, tai šokdavo berniukas 
su berniuku. 

L.T. Ar į kaimo vakaruškas vaikščiodavote? Gal at
simenate kokius šokius šokdavote. Gal eidavote kad
rilius?.. 

L.S. Ne, nelabai. Šitų poniškų mes nelabai. Gal pol
ka buvo daugiausiai, valsas, dar fokstrotas, lambetvo-
kas, padespanas, vengerka. Tokių liaudiškų — nela
bai. 

Aleksandra Sagienė (toliau — A.S.): ,Ant kalno 
karklai" šokome. 

L.S. Suvalkijoje nedaug tokių šokių šokome. 
L.T. Pagal išlikusius keliautojų, tautosakos rinkėjų 

užrašus, ne tik Dzūkijoje, bet ir Suvalkijoje šoko labai 
trankius šokius. 

L.S. Aš tai dar atsimenu, kaip šokdami polką, apsia
vę su klumpėmis, keldavome merginas į viršų. O čia 
ant manęs rėkdavo, kam kilnoja šokėjai merginas. Tie
sa, daugiausia buvo medpadžiais (ant medinio pado 
viršų aptraukdavo oda). Suvalkijoje tikromis žemai
tiškomis klumpėmis nelabai šoko. Medpadžiai buvo 
patogesni. 

L.T. Jūsų paauglystė sutapo su nepriklausomybės 
pirmaisiais metais. Ar atsimenate kokia kalba žmo
nės kalbėjo? 

L.S. Kalbėjo tik lietuviškai. 
L.T. Baigėte gimnaziją ir ką toliau veikėte? 
L.S. Išvažiavau į Klaipėdą ir įstojau į Pedagoginį 

mokytojų institutą. 1940 m. baigiau įgijęs mokytojo 
specialybę. 

L.T. Ar baigęs institutą, greitai gavote darbą ir kur 
pradėjote dirbti. 

L.S. Labai sunkiai gavau paskyrimą. Lapkričio 15 d. 
turėjau pradėti dirbti, o aš dar tėtei padėjau stogą 
dengti. Vėliau gavau paskyrimą į Aukštaitiją — Linkų 
pradžios mokyklą. Šalia Tauragnų. Eidavau pėsčias 
apie tris kilometrus. Žiemą būdavo daug sniego. La
biausiai bijodavau vilkų. Tai aš važiuodavau iki Ute
nos, o paskiau siauruku traukinėliu iki Švenčionėlių. 
Dažnai ir pėsčias eidavau iš Utenos, apie 4-5 kilomet
rus kelio link Tauragnų. Kelias buvo gana prastas — 
labai daug akmenų... Pamenu, rudenį einu, o gi žiūriu 

kelias pilnas bulvių. Priėjęs arčiau pamačiau, kad tai 
smulkūs akmenys, o žmonės renka juos ir deda kelio 
pakraščiuose. Toks keistas prisiminimas... 

Vėliau mane perkėlė į Šalčininkus. Buvo daug gudų 
ir lenkų. Daugiausia tai buvo spėję sulenkėti lietuviai. 
Jie ir klausdavo, ar Lietuva bus rusų ar ne. Mokiau 
dainavimo. Aš kalbėdavau lietuviškai. Bet ten tebu
vau tik dvi savaites. Nuvažiavau į Vilnių, ten toks Ma
linauskas dirbo, sakau siųskit, kur norit, ten negrįšiu. 
Nieko jis man nepasakė, aš ir išėjau. Einu gatve, žiū
riu — pažįstamas veidas. Pakalbėjom, paaiškinau pa
dėtį, tas žmogus man ir padėjo. Taip ir nuvažiavau į 
Švenčionis. 

A.S. Tada, baigęs privalėjai mokytojauti. Aš. baigusi 
institutą, norėjau stoti į konservatoriją, studijuoti dai
navimą, bet neleido. Su Liudu tas pats. Jis irgi norėjo 
eiti šokti į ansamblį, buvo nuvažiavęs į Šiaulius ar kur 
tenai, bet nepriėmė. 

L.T. O vis dėlto, kaip Jūs pradėjote šokti šitame an
samblyje? 

L.S. Buvo tokia Elba (Albertina! Lickūnaite. nuo 
mano krašto, kuri jau šoko ansamblyje, tai ji pakalbi
no, sako vyrų reikia. Taip ir atsirado tokia viltis. 

A S . Vėliau, kai atsikėlėme į Vilnių, vieną kartą ei
nu gatve ir sutinku M. Baronaitę. Marija Baronaite 
tuo metu jau dirbo Meno ansamblyje. Ji tada buvo mū
sų lektorė, klausia kaip mums sekasi. . Aš tiesiai ir sa
kau, kad Sagys norėtų šokti ansamblyje. 

(Bus daugiau) 
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JAUNIEJI ŠAULIAI SVEČIUOSE 
PAS KAUNO UGNIAGESIUS 

1920 metų pabaigoje Šaulių 
sąjungos vadovybė išleido ins
trukciją Nr. 6, kurioje LŠS 
skyrių vadams, be kitų už
duočių, nurodoma būriuose 
„sudaryti gaisrininkų koman
das". Tačiau organizuotai ir 
praktiškai šis darbas buvo 
pradėtas dirbti tik 1928 me
tais, kuomet buvo įsteigtos ug
niagesių komandos Ukmergė
je, Mažeikiuose ir Viekšniuo
se. 

1930 metais prie Aukštųjų 
karininkų kursų buvo su
ruošti dvisavaitiniai ugniage-
sybos kursai, kuriems vadova
vo majoras Ružancovas. Ka
riuomenės štabo raginimu, 
juos baigė 11 šaulių rinktinių 
vadai. Stabui pageidaujant, 
Kauno, Seinų, Rokiškio, Ra
seinių, Mažeikių, Kretingos, 
Biržų ir Alytaus šaulių rinkti
nių vadai sutiko, reikalui 
esant, eiti apskrityse brand-
majorų pareigas, o Ukmergės 
brandmajoras buvo šaulys. 

Tais pačiais metais šaulių 
rinktinių vadų iniciatyva buvo 
organizuoti šaulių ir savano
rių ugniagesybos kursai (Aly
tuje ir Telšiuose). Po šios ini
ciatyvos buvo organizuota 
daug šaulių gaisrininkų ko
mandų. Jau rugsėjo mėnesį 
Lietuvos ugniagesių tarpe 
šauliai sudarė 14%. 

1930 metų gruodžio 13 die
ną krašto apsaugos ir 1931 
metų sausio 14 dieną vidaus 
reikalų ministrai patvirtino 
„Lietuvos Šaulių sąjungos ug
niagesių komandų įstatus". 
Komandas steigė rinktinės ir 
būriai. Šių komandų tikslai — 
„be gaisrų, padėti per gaiva
lines nelaimes ir rūpintis 
priešdujine apsauga, kilus ka
rui". Rinktinių vadai laikomi 
miestų ir apskričių komandų 
brandmajorais, o Sąjungos 
štabo ugniagesių inspekcijos 
nariai — brandinspektoriais, 
jos vedėjas — branddirekto-
riumi. Taisykles ir instrukci
jas leidžia Sąjungos vadas 
(tuomet viršininkas), ugniage
sių inspekcija ir šaulių rinkti
nių vadai. Šaulių ugniagesių 
komandos nariais galėjo būti 
ir ne šauliai, bet komandų vir
šininkai turėjo būti šauliai — 
atsargos kariai. 

1931 m. birželio 1 d. jau bu
vo įregistruotos 128 šaulių ug
niagesių komandos, kuriose 
1,588 šauliai ir 854 ne šauliai. 
Tų pačių metų spalio 28-29 
dienomis buvo sušauktas šau
lių ugniagesių komandų virši
ninkų suvažiavimas. 

1933 metais šauliai sudarė 
47% visų Lietuvos ugniagesių, 
todėl Sąjungos ugniagesybos 
inspektorius pakviestas buvo į 
Lietuvos ugniagesių organiza
cijų sąjungą. 

1937 m. sausio 1 d. 21-oje 
šaulių rinktinėje buvo 192 ug
niagesių komandos su 5,591 
nariu. 

1938 m. šauliai ugniagesiai 
turėjo 9 automobilius ir 20 
motorinių siurblių. 1932 m. 
komandos išvažiavo į gaisrus 
141 kartą, o 1937 m. — 96. 
Šaulių ugniagesių komandose 
buvo ir apie šimtą moterų. 

Norėtųsi pažymėti, kad 
Kauno šaulių ugniagesių ko
mandą 1936-1940 metais ap-
mokino ir jai kursus prave-
dinėjo tuometinis Kauno savi
valdybės ugniagesių koman
dos brandmajoras Stasys 
Dumčius — Lietuvos žmogaus 
teisių gynimo asociacijos pir
mininko, prof. A. Dumčiaus 
tėvas. 

Visai neseniai į Lietuvą gy
venti sugrįžo bene vyriausias 
kauliu ugniagesių komandos 
viršininkas, buvęs šakių šau
lių ugniagesių komandos virš. 
Stasys Vilinskas. 

1997 m liepos 2 d. Lietuvos 
Respublikos Seime priimtame 

Lietuvos Respublikos Šaulių 
sąjungos įstatyme tarp kitų 
Sąjungos tikslų ir uždavinių 
numatyta, kad šauliai teikia 
pagalbą policijai ir civilinės 
saugos tarnybai avarinių, sti
chinių nelaimių atvejais, kai 
gresia pavojus žmonių gyvybei 
arba turtui. 

Ruošiantis vykdyti Lietuvos 
Respublikos Šaulių sąjungos 
įstatymo nuostatas ir norint 
pratęsti tarpukario Lietuvos 
šaulių pradėtą darbą ugniage
sybos srityje, sausio 4 dieną 
46 Kauno apskrities Vytauto 
Didžiojo rinktinės jaunieji 
šauliai svečiavosi Kauno 
priešgaisrinės apsaugos I da
lyje. 

Jaunuosius Šaulius ir juos 
lydėjusius minėtos rinktinės 
vado pavaduotoją L. Trumpu-
lį, jaunųjų šaulių kuopos vadą 
A. Repečką, šaulį, kpt. A. Pe-
treikį ir šių eilučių autorių 
dalies mokymų klasėje malo
niai sutiko Kauno priešgais
rinės apsaugos viršininkas 
pulkininkas V. Rimkus, kuris 
svečiams papasakojo apie da
bartinius ugniagesių darbus ir 
užduotis, likviduojant ne tik 
ugnies židinius, bet ir gelbs
tint žmones bei turtą įvairių 
avarijų, stichinių nelaimių ir 
kitų atvejų metu, nes ugniage
siai šiuo metu naudoja moder
nią šiuolaikinę techniką ir 
priemones. Pulkininkas V. 
Rimkus informavo, kad Kaune 
yra šešios priešgaisrinės ap
saugos dalys, kuriose ugniage
siai dieną naktį pasiruošę iš
vykti nelaimės vieton ir įvyk
dyti savo pareigą. Baigdamas 
pik. V. Rimkus jauniesiems 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto [vairūs 

Jauniesiems šauliams apie ugniagesybos darbus pasakoja pik. V. Rimkus. 

ŠAKIEČIŲ KALENDORIAI 
Vilniaus Zanavykų (Šakie

čių) draugija pradėjo leisti se
niūnijų kalendorius. Tai nedi
delės, 26-30 puslapių knyge
lės, naudingos kiekvienam 
vienos ar kitos seniūnijos gy
ventojui. Šakiečių draugijos 
pirmininkas Albinas Vaičiū
nas sakė, kad šių kalendorių 
tikslas — ne tik praktinės ži
nios, bet ir supažindinimas su 
seniūnijos istorine praeitimi, 
žymesnėmis kultūrinėmis vie
tovėmis ir asmenybėmis. 

Ne pirmi metai leidžiamas 
Kriūkų seniūnijos kalendo
rius, o šiemet išleistas 1999 
metų Plokščių kalendorius. 

Žvilgtelėkime į pastarąjį. 
Pirmuose puslapiuose — šių 
metų kalendoriaus lentelė, 
valstybės ir tautos šventės 
bei atmintinos datos. Toliau 
— bažnytinių metų kalendo
rius. Kriūkų kalendoriuje dar 
pridėtos atlaidų datos seniūni-

aprašymai. Tai mokytojas An
tanas Venys, 1955 m. Čika
goje išleidęs savo poezijos rin
kinį Geležiniai žiedai, taip pat 
prieš 100 metų Vaiguviškių 
kaime gimęs Jonas Matusas, 
dėstęs vokiečių ir prancūzų 
kalbas Grands Rapids, M I 
vyskupijos seminarijoje. P a 
minimas prieš 105 metus 
Plokščiuose gimęs visuomenės 
veikėjas Jonas Švedas, buvęs 
Cicero, IL Lietuvių Bendruo
menės apylinkės pirminin
kas, o vėliau Čikagos Lietuvių 
Bendruomenės valdybos n a 
rys. Kriūkų kalendoriuje pami
nimos išeivijos rašytojo V. Ta-
mulaičio, prelato P. Juškai-
čio gimimo sukaktys. 

Plokščių kalendoriuje pen
kiasdešimtmečio proga sveiki
nama mokytoja K. Pušinaitie-
nė ir gydytoja S. Valuntienė, 

šiltai paminima jų veikla se
niūnijoje. 

Kalendoriuje yra praktiškų 
patarimų ūkininkams, šeimi
ninkėms, o taip pat svarbiau
sių Šakių rajono įstaigų ir 
seniūnijos gyventojų telefonų 
numeriai. Įdomios ištraukos 
iš 1894 m. laikraščio Ūkinin
kas — tuometinės žinios iš 
Plokščių gyvenimo. Beje, abie
juose kalendoriuose įdėti 
smulkūs seniūnijų žemėlapiai. 

Kalendorių leidimą pinigais 
remia turtingesni šakiečiai ir 
įmonės. Plokščių kalendorius 
išleistas Zanavykų (Šakiečių) 
draugijos nario vilniečio advo
kato Jono Ivoškos lėšomis. 

Šakiečių draugijos pirminin
kas Albinas Vaičiūnas sakė, 
kad ateinančiais metais savo 
kalendorius numato išleisti vi
sos 15 rajono seniūnijų. 

Algimantas A. 
Naujokaitis 

šauliams padovanojo knygą 
„Gaisrai ir potvyniai" bei kiek- jos parapijose, 
vienam atėjusiam lipduką su Plokščių kalendoriuje 
Kauno priešgaisrinės apsau
gos emblema ir pakvietė ge
gužės 5 dieną ateiti į šv. Flori
jono — ugniagesių šventę. 

Rinktinės vado pavaduoto
jas L. Trumputis sakė, kad tai 
bene vienintelė struktūra, ku
ri visą laiką yra kovinėje pa
rengtyje, nes gaisrai, stichinės 
nelaimės ir įvairios avarijos ar 
nelaimingi atsitikimai atsitin
ka be įspėjimo ir labai nelauk
tai. Jis susirinkusiems papa
sakojo apie tarpukario Lietu
vos šaulių sąjungos ugniage
sių komandas, jų organizavi
mosi istoriją ir veiklą. 

Kauno priešgaisrinės apsau
gos mokymo inspektorius P. 
Gelžinis supažindino su įvai
rių gesintuvų veikimu, papa
sakojo apie pirmuosius veiks
mus, prasidėjus gaisrui. Po to 
svečiai buvo pakviesti į vietos 
muziejų, kuriame buvo dau
gybė eksponatų iš gaisraviečių 
ir nelaimių vietų, ugniagesių 
inventoriaus ir kt. P. Gelžinis 
smulkiau papasakojo apie 
kiekvieną eksponatą, apie 
gaisro ar kitų nelaimių kilimo 
priežastis. Jaunuoliams tai 

TARP MUŠU KALBANT 
rašinys iš seniūnijos praeities 
Pateikta Plokščių bažnyčios 
istorija. Pasirodo, pirmoji baž
nyčia čia pastatyta dar 1670 
m. Atskiras skyrelis skirtas iš 
seniūnijos kilusių žymesnių 
žmonių — kunigų, mokytojų, 
gydytojų, teisininkų, kultūri
ninkų jubiliejams. Tarp jų — 
1944 m. į Vakarus pasitrauku
sių ir išeivijoje, JAV atsidū
rusių plokštiečių pavardės ir 
trumpi gyvenimo ir veiklos 

bei LŠS Garbės ženklu „Parla
mento gynėjas''. Priešgaisri
nėje apsaugoje jis tarnauja jau 
10 metų, todėl turėjo ką pa
pasakoti svečiams. 

Baigiantis viešnagei, šauliu-
kai turėjo progos iš ugniagesių 
poilsio kambario nusileisti ug
niagesių vamzdžiu. Nepabūgo 
ir merginos. P. Gelžiniui buvo 
pateikta daug klausimų, iš 
kurių atsakymų svečiai suži
nojo, kad Kaune kasdien kyla 
vidutiniškai 3 gaisrai, kad kas 
ketvirtas gaisras kyla dėl rū
korių kaltės, kad priešgaisri
nėje apsaugoje tarnauja ir mo
terys. Taip pat sužinojo apie 

buvo gera pamoka, kaip nede- baudas už sukeltus gaisrus ir 
ra elgtis. paskatinimus už jų likvidavi-

Vėliau šauliai buvo pave- mą, apie Kauno ugniagesių 
džioti po pastatą, pastatytą dalyvavimą, likviduojant ava-

7™ LIETUVIAI PIETŲ SLAVŲ ŽEMĖSE 
1944 metų vasarą, raudo

nųjų vejami, tūkstančiai lietu
vių patraukė į Vakarus. Porai 
šimtų lietuvių, kad ir nesavu 
noru, buvo lemta pasiekti vo
kiečių okupuotą Jugoslavijos 
(Slovėnijos) teritoriją. Tuo me
tu sovietų karinės pajėgos j a u 
buvo gerokai pasistūmėjusios 
vakarų kryptimi, o aplinki
niuose kalnuose dažnėjo vo 
kiečių ir vietinių partizanų s u 
sirėmimai. Apsukresni ir pini-
gingesni mūsų tautiečiai, tru
putį atsikvėpę ir „apsiuostę", 
išvažinėjo į kitas vietas. Liku
sieji, praleidę rudenį ir žiemą, 
čionai sulaukė ir pavasario. 

Teko gyventi mediniuose ba
rakuose, o miegoti dviaukštė
se lovose. Netoliese, už spyg
liuotų vielų, buvo laikomi par
tizanaujančių slovėnų artimie
ji. Ne per toliausiai buvo karo 
belaisvių stovykla, kurioje bu
vo patalpinti, nelaisvėn pate
kę, italų generolo Badoglio ka
reiviai. Slovėnus ir italus sau
gojo sargybiniai. Lietuviai ir 
kitų tautybių asmenys buvo 

saugojami ir nebuvo per daug 
varžomi. Už keleto kilometrų 
buvo Petau (Ptuj) miestelis. 
Gerokai toliau — didokas 
Marburg (Maribor) miestas. 

Darbas, maistas ir gyvenimo 
sąlygos buvo gana pakenčia
mos. Normuotą lagerio maistą 
sugebėdavome papildyti slovė
nų sodybose įsigytomis gėry
bėmis. Gardiiuodavomės, nors 
ir neįprasto skonio namuose 
kepta kukurūzų duona. Ska
nūs buvo vaisiai (obuoliai, 
kriaušės, persikai, vynuogės) 
ir daržovės. Labai praversda
vo bulvės, slovėniškai pasa
kius — „krampira". Prie gerų 
norų, buvo galima truktelėti 
vynuogių vyno ir „slyvovicos". 

Su slovėnais susikalbėdavo
me rusų, lenkų ir slovėnų kal
bų žargonu. Daugelis, ypač vy
riškiai, gana gerai kalbėjo vo
kiškai. Slovėnija, kaip žinia, 
iki Pirmojo pasaulinio karo 
priklausė Austrijos-Vengrijos 
imperijai, kurioje dominavo 
vokiečių kalba. Antrojo pasau
linio karo metu prieš vokie-

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTŪMOaUO. NAMU. SVBKATO6, 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agantts Frank Zt^ofe Ir Off. Mgr. Auktė 
S. Kana kaba lietuviškai. 

FRANK2APOUS 
32081/2 WMt95tfiStrwt 

Tai. (708) 424-8664 
(773)581-8664 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti ii 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

GREIT PARDUODA 

STASYS' CONS IRUCIION 
Staliaus damai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; 'sksrigs*, 

•soKits", *decfcs*. 'gutters*, plokšti 
ir "shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudfrną. 
• S.Benetis, tsL 630-241-1912.. 

Atliekame n a m ų išorės 
darbus: kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "soffits". Turime 
draudimus. Skambinti 
Romui: 7 0 8 - 7 2 8 - 0 2 0 8 

Reikalingas 
elektriko padėjėjas. 
Tel. 708-499-294*. 

Skambinti vakare 8 v.v.-10:30 v.v. 

DĖMESIO! Dažau butus, 
namus greitai ir sąžiningai, 
pigiai ir kokybiškai. Darbas 
garantuotas. Turiu geras 
rekomendacijas. 
TeL 708-656-6599 

Parduoda dviejų miegamųjų 
ir dviejų prausyklų butą (condo-
minium) Oak Lawn'e. Parketas, 
privati skalbykla ir garažas, gražus 
kiemas. Skambinti 1-708-425-1775 

arba 1-708-425-9209 

čius kovojo vakarų sąjunginin
kų remiamos Tito ir Michailo-
vičiaus vadovaujamos parti
zanų grupės. Nors abi kovojo 
prieš tą patį priešą, tačiau 
vengė savitarpio bendradar
biavimo. 

Vieną dieną, pavakaryje, be-
vaikštinėdami kalnuose, ne
tikėtai susidūrėme su ginkluo
tais partizanais. Jie dėvėjo ge
rokai apnešiotus, kariško su
kirpimo drabužius. Jų kepu
rėse raudonavo penkiakampės 
žvaigždės. Pasisakėme, jog 
mes esame darbams atvežti 
lietuviai. Parodėme turimus 
šiokius tokius dokumentus. 
Jie mus atidžiai apžiūrėjo ir 
iškratė kišenes. Pastebėjome 

1930 metais, apžiurėjo korido
riuose kabančius stendus apie 
Kauno ugniagesių veiklą. No
rėtųsi pažymėti, kad Kauno 
ugniagesių tarpe yra nemažai 
apdovanotųjų valstybiniais 
apdovanojimais už drąsą ir 
ryžtą, vykdant savo kilnią pa
reigą, o taip pat iškovota ne
mažai prizų ir diplomų įvai
raus rango ugniagesybos var
žybose. Taip pat svečiai susi
pažino su ugniagesių buitimi, 
poilsio valandėlėmis ir kt. 

Garaže apie naudojamą ug
niagesių techniką ir įvairias 
priemones šauliams papasako
jo puskarininkis S. Slavins
kas, Šaulys nuo 1990 metų ir 
už pasižymėjimą apdovanotas 
Sausio 13-osios atminimo ir 
Šaulių žvaigždės medaliais 

riją Jonavos „Azoto" gamyk
loje ir daug kitų dalykų. 

Rudenį Kauno apskrities 
Vytauto Didžiojo rinktinėje 
numatyta įsteigti jaunųjų šau
lių ugniagesių skyrių. Manau, 
kad po šio apsilankymo pas 
Kauno ugniagesius atsiras ne 
vienas, kuris jau dabar galvo
ja įstoti į šį skyrių. Netrukus 
Kauno priešgaisrinės apsau
gos viršininkas pik. V. Rimkus 
ir Kauno apskrities Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės va
das ats. vyr. ltn. R. Dunaus-
kas pasirašys bendradarbiavi
mo sutartį. Patyrė priešgaisri
nės apsaugos instruktoriai 
šaulius mokys gaisro gesinimo 
ir įvairių gelbėjimo bodų. 

Stasys Ignatav ič ius 
LSS Garbes šaulys 

9-RE/MAX 

(773)MM» 
(7N)42S-nN 

RIMAS LSTANKUS 
> Gretas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
•Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart 
Realty Groop Inc. 

6602S.PulaskiRd. 
Clucago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773.3I541M Fager 312-3SM3S7 
Pas 773>5tS>9*JT 

VVROBEL CLEANERS 
4412W59St,Chkago,m 

need manAvoman for 
alterations and tailoring. 

TeL 773-735-5667 

RIVFRDAIF A U T O M O M V f 

k 
Pijui 

kcjiffliu: remontuojame po avarija 
tome MKo.feooietrijt. rtufrome da 
namu kaina, btttimc agregatas. 

td.7tS.3tl 

RADIO ROSARY 
W N D Z A M 7 5 0 

Weekdays 11:45 am, Sat. 9:30 am. 
"Pray tbe rosary every day to 
obtain peace in the world". 

Our Ladįf ofFatima. 

i prie geto susisiekimo 
didelį, erdvų kambarį su ptliru 

aptarnavimu vienam arba 
dviem pensininkams. 
TeL 773-471-4263 

ATTENTION IMMIORANTfl 
Canada is accepting appifcants tor 
RMitunant Raaioanoa* 

For free information call: 
1-773-282-9500 

QTa> SIBSSSBSSJBJ jn jrnmkjreSon to Canada 

Zanavykų 
Jokūbaitis 

sostine Šakiai ii lėktuvo Fotografavo Sakių „Draugo" nuolatini! bendradarbi* Gediminas 

vieno partizano pakaklėje ka
bantį rožinį. Jis, vadinasi, bu
vo tikintis žmogus. Jis mums 
(rimtai, ar ne?) pasiūlė stoti į 
partizanų eiles. Nieko kito 
nesumanydami, pasakėm, jog 
norėtume atsivesti ir savo ar
timuosius. Jie neparodė prita
rimo mūsų, neva nuoširdžiai, 
padarytai užuominai. 

Netikėtas susitikimas su 
partizanais įvyko prieš pat 
Kalėdų šventes. Kūčių vakarą, 
susirinkę lagerio valgykloje, 
giedojome kalėdines giesmes. 
Giedojome ir svajojome apie 
artėjančią karo pabaigą, apie 
laimingą sugrįžimą į gimtąjį 
kraštą. Karas pasibaigė. No
ras sugrįžti neišsipildė. Susi
tikimas su partizanais ir kiti 
įdomūs nutikimai (jų netruko) 
tikriausiai niekuomet neišblės 
iš atminties. Vieta, kurioje ka
ro metu teko gyventi, vadinosi 
Šternataliu (Žvaigždžių slė
niu). 

Petras Petrutis 

* Visagino pasienio mo
kymo centro dieninio sky
riaus moksleiviai gaus 1.4 mi
nimalaus gyvenimo lygio 
(MGL) dydžio stipendiją. Mi
nistrų kabineto nutarime sa
koma, kad 70 proc. aukštes
niųjų mokyklų moksleivių, iš
skyrus Vilniaus ir Klaipėdos 
aukštesniąsias policijos mo
kyklas bei Klaipėdos aukštes
niąją jūreivystės mokyklą, ski
riama 0.86 MGL dydžio sti
pendija. Minimalus gyvenimo 
lygis yra 125 litai. (Eha> 

http://td.7tS.3tl


RENGEflAI ČIKAGOJE 
. 1999 METAI 

GEGUŽES MĖN. 

7 dU penktadieni — Dail. 
Evos Labutytės grafikos dar
bų parodos „Lietuvninkų ir 
prosų žemėje" atidarymas 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje vyks 7 vai. vak. Paroda 
tesis dvi savaites. 

— Ansamblio „Kanklės" 
koncertas 6:30 v.v. PLC, Le
monte. Rengia JAV LB Kul
tūros taryba. 

8 (L, ieitadieni — Ansam
blio „Kanklės" koncertas 6:30 
v.v. Jaunimo centre. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

— JAV Vidurio Vakarų apy
gardos rajoninis suvažiavimas 
9 v.r. „Bočių" menėje, Lemon
te. 

9 dn sekmadieni — „Ma
ma, Tau" pietus 12 vai. PLC 
salėje, Lemonte, rengia Pal. J. 
Matulaičio misija. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

14 d^ penktadieni — Lie
tuvių dailininkų kūryba iki 
1995 m.: „Žengiant \ 2000 me
tus" — Čiurlionio galerįjos ko
lekcijoje esančių darbų paro
dos atidarymas 7:30 v.v. Jau
nimo centre. Paroda tesis iki 
birželio 9 d. 

15 d., ieitadieni — „Gran
dies" jaunimo tautinio ansam
blio 40 metų veiklos sukaktu
vinis pokylis Willowbrook po
kylių salęje, Willow Springs, 
IL. Pradžia 5 v.v. 

16 d., sekmadieni — Lie
tuvos Dukterų dr-jos 40 metų 
veiklos sukakties minėjimas: 
3v.p.p. šv. Mišios Tėvų Jėzui
tų koplyčioje; 4 v.p.p. akade
mija ir meninė programa Jau-

; nimo cenSro didž. salėje. 
— Čikagos Venezuelos lietu

vių dr-jos gegužinė Šaulių na
muose. Pradžia 12 vai. dieną. 

21 d., penktadieni — Poe
zijos diena Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

22 d^ ieitadieni — Poezi
jos diena Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte. Rengia 
LB Kultūros taryba. 

23 d , sekmadieni — JAV 
LB Brighton Parko v-bos 
11:30 v.r. ruošiami pietos Ma
rgos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos salėje, 4420 
S. Fairfield Ave. 

— Zarasų klubo gegužini 
Šaulių namuose. 

29 d., ieitadieni — Vil
niaus jaunimo ansamblio 
„Ula" šokių, dainų ir kanklių 
muzikos koncertas PLC Le
monte. Rengia Draugo fondas. 

30d., sekmadieni— Vil

niaus jaunimo ansamblio 
„Ula" šokių, dainų ir kanklių 
muzikos koncertas Jaunimo 
centre. Rengia Draugo fondas. 

31 d* pirmadieni — Miru
siųjų prisiminimo (Memorial 
day) visuomeniškos iškilmės 
prie Steigėjų paminklo Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
vyks tuoj po šv. Mišių. Minė
jimą ruošia Kapų sklypų savi
ninkų draugija ir Bendruome
nės pasauliečių komitetas, or
ganizuotai dalyvaujant šau
liams, ramovėnams ir visuo
menei. 

BIRŽELIO MĖN. 

5d., šeštadieni — Muzikos 
vakaras Jaunimo centre, ren
gia LB Kultūros taryba. 

6 d., sekmadieni —Atei
tininkų Šeimos šventė ir ge
gužinė Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seselių vienuolijos rėmėjų me
tinis narių susirinkimas bus 
pradėtas 8 vai. r. šv. Mišio-
mis Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuet-
te Parke. Po Mišių susirinki
mas parapijos salėje. 

— Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos ge
gužinė Šaulių namuose. Pra
džia 12 vai. 

13 d., sekmadieni — PLC, 
Lemonte, „Partizano motina" 
paminklo atidengimas/šventi
nimas. 

— Trėmimų ir visos lietuvių 
tautos genocido aukų prisi
minimas, rengiamas ALTo Či
kagos skyriaus. 10:30 v.r. šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, Mar-
ąuette Parke. 12 vai. minėji
mas parapijos salėje. 

20 d., sekmadieni — Tau
ragės Lietuvių klubo narių su
sirinkimas Šaulių namuose. 

— Tėvo dienos pietos, PLC, 
Lemonte. 

26 d., šeštadieni — Tradi
cinės Joninės V.D. Šaulių 
rinktinės namuose. 

27 d., sekmadieni — Pen
sininkų s-gos gegužinė Šaulių 
namuose. 

LIEPOS MĖN. 

3 d., šeštadieni — Alytaus 
šokių ir dainų ansamblio 
,.Dainava" koncertas 3 val.p.p. 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Ruošia Jaunimo centras. 

4 d., sekmadieni — Lietu
vos Vyčių Vidurio Vakarų apy
gardos metinė gegužinė PLC, 
Lemonte. Pradžia 12 vai. 

9, 10 ir 11 d. savaitgali — 

VASAROS SKRYDŽIAI I 

VILNIŲ 
1 

iš New York (JFK) Finnair Unija 
Birželio 7 d. - rugsėjo 15 d. 

tik pirmadieniais 

$580 
plius mokesčiai 

Bilietus nupirkti iki gegužės 31 d. 

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 St. 

Douglaston, NY 11363 
TeL 1-718-423-6161 

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

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

Festivalis-karnavalas ant So. 
Western Ave, tarp 44 ir 45 St. 
Pradžia 12 vai. p.p. iki 10 v.v. 

11 d., sekmadienį — Ang
lijos Lietuvių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Gegužinė, PLC, Lemonte. 
18 d., sekmadieni — ALTo 

Čikagos skyriaus gegužinė 
Anio ir Aldonos Grinių sody
boje, Lockport, IL. 

25 d., sekmadieni — Iš
vyka prie prezidentinių eglių 
ir paminklėlių, esančių Inter
national Friendship Gardens, 
Michigan City, Indiana. 

— Tauragės Lietuvių klubo 
gegužinė Šaulių namuose. 

— Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų s-gos (AL
IAS) Čikagos skyriaus gegu
žinė Michianoje, MI. 

RUGPJŪČIO MĖN. 

1 d., sekmadienį — Ameri
kos Lietuvių Tautinės s-gos 
Čikagos skyriaus metinė ge
gužinė Ateitininkų namų 
ąžuolyne, Lemonte. Pradžia 
12:30 v.p.p. 

3 d., antradieni — Suval
kiečių klubo pusmetinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

8 d., sekmadieni — V.D. 
Šaulių rinktinės administraci
jos gegužinė Šaulių namuose. 

15. d., sekmadieni — Su
valkiečių klubo gegužinė Šau
lių namuose. 

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos gegužinė PLC, Le
monte. Pradžia 12 vai. 

22 d., sekmadieni — 
„Draugo" metinė gegužinė 

Marijonų vienuolyno sodelyje. 
29 d-, sekmadieni — Illi

nois Lietuvių respublikonų ly
gos metinė gegužinė PLC, Le
monte. Pradžia 12 vai. 

RUGSĖJO MĖN. 

5 d., sekmadieni — Tautos 
šventės minėjimas V.D. Šau
lių rinktinės namuose. 

— Gegužinė PLC, Lemonte. 
9 iki 12 d. — Santaros -

Šviesos federacijos 46-tas su
važiavimas PLC, Lemonte. 

12 d., sekmadieni — V.D. 
Šaulių rinktinės gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Hamiltono dramos teatro 
.Aukuras" spektaklis PLC, 
Lemonte, 

17 d^ penktadienį — Mo
ters savaitgalis PLC, Lemon
te. 

19 d., sekmadieni — JAV 
LB Kultūros tarybos globoja
mo teatro spektaklis jaunimo 
centre. Režisuoja Audrė Bud
rytė. 

— Lietuvių Krikščionių de
mokratų s-gos išeivijoje gegu
žinė 12 vai. Šaulių namuose. 

21 d., antradienį — Ša
kiečių klubo pusmetinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

25 d., šeštadienį — Lithu-
anian Mercy Lift metinė lėšų 
telkimo vakarienė „Stebuklų 
kelionė" ruošiama „Yvette 
Wintergarden", 311 S. Walker 
Drive, Čikagoje. 

26 d., sekmadienį — 
„Draugo" jubiliejinis pokylis 
Martiniąue salėje. 

SPALIO MĖN. 

2 d., šeštadieni — Lietu
vos Dukterų dr-jos metinis 
pokylis Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— „Lituanicos" skautų tun
to 50 metų veiklos sukaktuvi
nis pokylis Willowbrook poky
lių salėje Willo\v Springs, IL. 

3 d., sekmadienį — Lietu
vos himno autoriaus Vinco 
Kudirkos 100 metų sukakties 
minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

— Šakiečių klubo Derliaus 
šventė Šaulių namuose. 

9 d., šeštadieni — Lietuvos 
Vyčių 75 m. jubiliejinė šventė 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, Marąuette Parke. 

10 d., sekmadienį — Či

kagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos vie
nuolijos seselių rėmėjų metinė 
šventė-vakarienė. 3 val.p.p. 
šv. Mišios Tėvų jėzuitų kop
lyčioje; 4 v.p.p. vakarienė ir 
meninė programa Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— Pabendravimo pietus 12 
vai. PLC salėje, Lemonte, ren
gia Pal. J- Matulaičio misija. 

— Šaulių namų administra
cijos gegužinė Šaulių namuo
se. 

— Almai Adamkienei pager
bimą Drury Lane, Oak Brook, 
IL, rengia Čikagos Lietuvių 
moterų klubas. 

17 dU sekmadieni — LB 
Kultūros tarybos premijų 
šventė Jaunimo centre. 

— Zarasų klubo „Krintan
čių lapų" gegužinė Šaulių 
namuose. Pradžia 12 vai. 

21 d^ ketvirtadieni — Či
kagos Venezuelos lietuvių dr-
jos pusmetinis narių susirinki
mas 1 v.p.p. Šaulių namuose. 

22, 23 ir 24 d., savaitgalį 
— Ateities savaitgalis Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 
šeštadienio vakare vyks Atei
tininkų šalpos fondo vakarie
nė. 

LAPKRIČIO MĖN. 

4 d., ketvirtadienį — Za
rasų klubo metinis narių susi
rinkimas šaulių namuose. 

6 d., šeštadieni — Lietuvių 
fondo metinis vajaus užbaigi
mo pokylis Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. 

7 d., sekmadienį — Tilžės 
Akto paskelbimo sukakties 
minėjimas 2 v.p.p. Šaulių na
muose. Rengia Mažosios Lie
tuvos Rezistencinis sąjūdis, 
dalyvaujant Mažosios Lietu
vos lietuvių draugijai, šau
liams, ramovėnams ir visuo
menei. 

— Arvydo ir Nelės Paltinų 
koncertas 3 v.p.p. Jaunimo 
centre. Ruošia Amerikos Lie
tuvių radijas. 

14 d., sekmadienį — Ang-

Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose. v 

— Čikagos Lietuvių teatro 
spektaklis Jaunimo centre. 
Režisuoja Irena Leonavičiūtė. 
Globoja JAV LB Kultūros ta
ryba. 

— Madų paroda , PLC, Le
monte. 

20 d., šeštadieni — LFK 
„Lituanicos" futbolo klubo me
tinis pokylis PLC, Lemonte. 

— Lietuvių operos metinis 
pokylis Jaunimo centre. 

21 d., sekmadienį — Ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 81-rių metų 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose, Čikagoje. Rengia 
Lietuvių karių veteranų s-ga 
„Ramovė". 

28 d., sekmadieni — 
„Draugo" didysis koncertas 
Maria mokyklos auditorijoje. 

GRUODŽIO MĖN. 

4 ir 5 d., savaitgalį — 
Prieškalėdinė mugė PLC, Le
monte. 

5 d., sekmadienį — Tau
ragės Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių 
namuose. 

12 d., sekmadienį — V.D. 
Šaulių rinktinės Kūčios Šau
lių namuose. 

19 d., sekmadienį — PLC 
Kūčios Lemonte. 

31 d^ penktadienį — 
Naujųjų metų sutikimas Šau
lių rinktinės namuose. 

— Naujųjų metų sutiki
mas PLC, Lemonte. 

2000 METAI 

GEGUŽĖS MĖN. 

8 d., sekmadienį — Lietu
vių Operos spektaklis Morton 
mokyklos auditorijoje. Pradžia 
3 val.p.p. 

15 d., sekmadienį — Po-
operinis koncertas Jaunimo 
centre. Pradžia 3 vai. p.p. 

DRAUGAS, 1999 m. gegužės 5 d., trečiadienis 

Muzikos grupė „Uogos* (ii kairės: Karolina Žeknytė, Agnė Armoikaitė ir 
Indrė Misiūnaitė) žurnalistams pristatė debiutini albumą „Salia". 

A.tA. 
ALBINAI RUDŽIŪNIENEI 

mirus, gilią nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui 
LEONUI, seserims v.s. S . LAIMAI KILIULIENĖI, 
RINAI DAMBRAUSKIENEI, visai šeimai ir artimie
siems. 

lietuvių Skautų Sąjunga kartu su Jumis dalina
masi skausmu ir liūdesiu. 

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmijos pirmininkė 

A.tA. 
VLADUI KARTANUI 

išėjus į Amžiną Tėvynę, iš kurios niekas nebeišvie-
tins, skausme likusią žmoną KONSTANCIJĄ, nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu išgyvename brangaus 
VLADO netektį. 

Estelle ir Kazys Gogeliai 
Marta Kriiiiūnienė 
Anelė Paiuknienė 
Alfonsas Rimbą 
Lydija Skrebutėnienė 
Vladas Šlikas 

A.tA. 
KAZYS ČESNAUSKAS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje Mirė 
1999 m. gegužės 2 d., sulaukęs 66 metų. Gimė Lietuvoje, 
Plungėje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: dukros Rūta Rehayem, žentas Robertas, 
Rita Mega, žentas Bernard, sūnus Rimas, marti Nanette; 
anūkai: Brian, Thomas, Elise Česnauskai, Madeline ir 
Anthony Casimir Rehayem, Emily ir Theresa Mega; 
motina Bronė Česnauskienė; sesuo Regina Leipus su 
šeima, broliai Vincas ir Henrikas su šeimomis ir kiti 
giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Priklausė "Power Sąuadron". 
Velionis pašarvotas trečiadienį, gegužės 5 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose 2533 W. 71 
St. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 6 d. Iš 
laidojimo namų 9 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus 
palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukros, sūnūs, anūkai, motina, sesuo, 
broliai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 

A.tA. 
ALGIRDAS MARKEVIČIUS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Mirė 
1999 m. balandžio 28 d., 5:33 vai. p.p., sulaukęs 90 metų. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Sangrūdos 
valsčiuje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: duktė Joana Smocke, žentas Christopher, 
sūnus Algird Saulis, marti Joanne; anūkai: Brian Saulis, 
žmona Maria, Alane Creamer, vyras Jerry, Ranee Saulis, 
Cheryl Thompson, vyras Joseph, Bradley Bereznak, 
Susan Greenbach; aštuoni proanūkai; Lietuvoje dvi 
dukterys Nijolė ir Algytė su šeimomis; taip pat daug 
giminių Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionis Algirdas buvo sūnus žymaus knygnešio, kaimo 
švietėjo a.a. Vinco Markevičiaus, 1933 m. apdovanoto 
Vytauto Didžiojo HI1. ordinu. Velionis buvo vyras a.a. 
Barboros ir a.a, Jolantos, tėvas a.a. Elvyros Bereznak ir 
a.a. Vytauto, taip pat uošvis a.a. John Bereznak. 

Šv. Mišios už a.a. Algirdą bus atnašaujamos gegužės 
8 d., šeštadienį 11 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Laidotuvės privačios. Velionio palaikai bus 
palaidoti Lietuvoje, Sangrūdos kapinėse. Vietoje gėlių 
prašoma aukoti Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčiai 
Sangrūdoje. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir maldoje prisiminti a.a. Algirdą. 

Nuliūdę: dukterys, sūnūs, anūkai, proanūkai ir 
kiti gimines. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 

Mielam mūsų knygų spaustuvininkui 

A t̂A. 
MYKOLUI MORKŪNUI 

mirus, žmonai ZINAI, sūnui AUDRIUI, giminėms ir 
artimiesiems reiškiame užuojautą ir kartu liūdime. 

LLP7Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
Leidyklos Taryba ir Valdyba 

BOT. „Dainavos* ansamblio dirigentų padėjėjui, 

A.tAu 
muz. ALFONSUI GEČUI 

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

Onutė ir Alfonsas Alčiauskai 
Bronius Bartkus 

Danguolė ir Rimas Cibai 
GJ ažina Pernaravičiūtė Cibienė 

Silvija ir Vytautas Daugirdai 
Jonas Grėbliauskas 

Danguolė ir Petras Griganavičiai 
Vilius Juška 

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

Paulina ir Antanas Mikštai 
Elytė ir Zigmas Radvilai 

Irena ir Eugenijus Slavinskai 
Bronė ir Aleksas Urbonai 

Stefa ir Vladas Vasikauskai 
Elena ir Vladas Vaškeliai 

Florida 
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DRAUGAS, 1999 m. gegužės 5 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE• 

K i e k v i e n a tauta turi sa
v i t u s m u z i k o s ins trumen
tus: vienoms būdingos gitaros, 
kitoms — armonikos, mandoli
nos, balalaikos, dar kitoms 
būgnai, padaryti iš metalinių 
statinių, o lietuviams — 
kanklės. Jos, kaip ir gintaras, 
visuomet primena mūsų tau
tos giliausias tradicijas, pačią 
esmę. Kaip gražu, kad ir da
bar Lietuvoje puoselėjamas šis 
garsinis liaudies menas, kar
tas nuo karto sudarant progą 
ir užsienio lietuviams kanklių 
skambėjimu pasidžiaugti. To
kia proga bus jau šį savaitgalį: 
gegužės 7 d., penktadienį, 6:30 
vai. vak.. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, šeštadienį, 
gegužės 8 d., taip pat 6:30 vai. 
vak., Jaunimo centre (į JC 
koncertą bilietus galima įsi
gyti iš anksto „Seklyčioje"). 
Nepraleiskite koncerto. 

Dai l . E v o s Labutytės pa
rodos, pavadintos „Lietuvinin
kų ir Prūsų žemėse", atidary
mas šį penktadienį, gegužės 7 
d., nuo 7 iki 9 vai. vak., Balze-
ko Lietuvių kultūros muzie
juje, 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago. Parodą rengia Mažosios 
Lietuvos draugija Čikagoje. 
Visi maloniai kviečiami atida
ryme dalyvauti (atvyks ir 
kūrinių autorėj. Paroda tęsis 
iki gegužės 24 d. 

A lb inas Kurkul i s , Chica-
go, IL, su „Draugo" prenumer
ata atsiuntė dar 100 dol. 
auką. Esame labai dėkingi! 

Č i k a g o s ASK „Lituanica" 
ne t 15 j a u n ų j ų krepš in inkų 
k o m a n d ų dalyvavo gegužės 1 
ir 2 d. Clevelande vykusiose 
ŠALFAS s-gos rengtose Siau
rės Amerikos metinėse jau
nučių krepšinio pirmenybėse. 
Šiose pirmenybėse varžėsi arti 
ri00 jaunų JAV ir Kanados lie
tuviukų. Varžybas suorganiza
vo ir pasigėrėtinai pravedė 
Clevelando lietuvių sporto 
klubas „Žaibas". Reikia pasi
džiaugti, kad iš galimų 8 čem
pionatų čikagiškiams teko net 
keturi ir kelios antrosios vie
tos. Sveikiname jaunuosius 
krepšininkus, jų trenerius, va
dovus ir tėvus, suprantančius 
sporto auklėjamąją įtaką jau
nimui. Laukiama platesnio vi
suomenes dėmesio ir paramos 
mūsų jaunimo sportiniams pa-
- i reiškimą m.-. 

V;er.;i iŠ kg 
dijo« balen 
vic'iiit*' ru 

v i4 centre 

r* Klikii.i,t<>s --"kia siu-
r.uKiu Vaiva Latruna 
:a.*i pasmxK-HM k ir.s 

_>n .i [>.̂ .1..;„; I,,.- ,. 

Čikagos Lietuviu moterų 
k l u b a s šiais metais skiria dvi 
stipendijas universiteto stu
dentei ar studentui po 1,000 
dol. Norintieji gauti blankas, 
prašomi kreiptis į Ireną Nor-
butienę. tel. 708-974-2946 ar
ba raštu: 11125 S. O'Gorman 
Dr„ #2-lG, Palos Hills, IL 
60465. 

Dail . Arbit Blatas, gimęs 
Kaune, mirė š.m. balandžio 27 
d. New Yorke. Pirmosios Lie
tuvos nepriklausomybės lai
kais išvykęs į užsienį, ilgesnį 
laiką gyveno Paryžiuje, o nuo 
1941 m. — New Yorke. Jo 
dailės darbų yra pasaulio 
didžiosiose galerijose ir muzie
juose. Šių metų rudenį buvo 
namatyta suruošti parodą ir jo 
gimtajame Kaune. 

Gegužinės pamaldos vyk
sta visą gegužės mėnesį, nuo 
pirmadienio iki penktadienio, 
3 vai. p.p., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje. 
Tai graži tradicija: ne tik pa
gerbti Dievo Motiną, kuriai 
skiriamas šis mėnuo, bet ir 
prisiminti gražiąsias lietu
viškas pamaldas, taip mūsų 
tautos pamėgtas ir uoliai lan
kytas. 

PAGELBĖKIME 
LABDAROS 

ORGANIZACIJAI 
Kaip jau anksčiau buvo ra

šyta, lietuvaitėms, atvykstan
čioms iš Lietuvos ir norin
čioms lankyti katalikišką Ma
ria aukštesniąją mokyklą, yra 
labai reikalinga finansinė pa
rama. Tam tikslui yra sudary
tas plačios apimties komite
tas, kuriam vadovauja nuola
tinis lietuviškų reikalų rėmė
jas dr. Linas Sidrys. Mergai
tės reiškiasi visokiais būdais: 
kelios dirba savanorėmis Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, kitos da
lyvauja sporte, valdyboje. Ba
landžio 17 d. Marąuette Parko 
Namų savininkų organizaci
jos parengime kelios mergai
tės nešiojo maistą svečiams 
prie stalų, vėliau surinko in
dus ir nešė juos plauti. Savo 
darbus, savo veiklą jos aprašo 
spaudoje. Turbūt visi paste
bėjo ..Drauge" gegužės 1 d. 
šeštadienio laidoje gražų 
straipsnelį .Dirbame savano
rėmis" ir keturių mergaičių 
nuotrauką. Viena jų yra to 
straipsnelio autorė, taigi, gal 
būsima žurnalistė. Visos mer
gaites labai darbščios ir noriai 
ką nors veikia. Mokyklos di
rektorė seselė Margarita Zalot 
labai jas myli ir stengiasi 
joms padėti. Tai yra nepapras
ta asmenybe: būdama kitos 

S K E L B I M A I 
• Ieškomas rašt inės dar-

buotojas-a. Reikia gerai mokė
ti lietuvių ir anglų kalbas ir 
vartoti rašomąją mašinėlę . 
Susidomėję prašome teirautis 
tel. 773-585-9500. 

Pinirj.ii, siuntiniai, 
persikraustymas i liftuv.i 

por TRANSPAK 
(istaif).t Dr,iiK|n Ii.ist.it>-) 

D.irlio vai ') S kasdien si-stfl ') i 
Tel 1 771 8J8 10SO 

• Lietuvos Dukterys per 
40 savo veiklos metu ;:*hko 
d ••;:_' '•<:!•• ;u ;ir- :nx> n;<•• 1<-s •\::r-
t i f irpužės 16 d. visi kvie
čiami į jų rengiamą jubiliejinę 
Švente, kuri prasidės šv. Mi-
Siomis 3 v. p.p. Tėvų Jėzuitų 
h 'pivčioje: 4 ? p p. Jaunimo 
et ri'rc vyks iškilminga ;iK.ide-
m; .i. (l.u'v.in^ 11UI7 K. Sok'i 
s a'!'>vau|;mK!s moterų vokali
n e ansambli*; po to — O Nor
vilienės paruosta vakarienė su 
vsnu Bilietai eaurrmi ka---
'i:en i."k>:u,- M'kmadieni'.i.-
rira:iir:;'is raštinojc. 2735 W. 
71 St., tel. 773-925-3211. 

tautybės, taip rūpinasi ir myli 
šias, atvykusias iš Lietuvos, 
mergaites. 

Tad visi savo auka prašomi 
prisidėti prie šio kilnaus tiks
lo: mūsų tautiečių mergaičių 
mokslo siekimui, pagelbstint 
apmokėti joms už mokslą. Au
kas siųsti: American Lithua-
nian Roman Catholic Chari-
ties, „Draugo" adresu, reikia 
pažymėti — Maria High 
School. 

Labai, labai prašome bet ko
kio dydžio auka pagelbėti 
toms mergaitėms baigti šią 
mokyklą. j ^ ^ Repšienė 

LDK BIRUTĖS 
DRAUGIJOS SKYRIŲ 

IR NARIŲ ŽINIAI 

Lietuvos karininkų žurnalo 
„Kardas" redakcija, vadovau
jama dimisijos majoro A. Mar
tinionio, rengiasi išleisti al
bumą „Lietuvos kariuomenė, 
1918-1998 m." Tai bus to 
meto buv. Lietuvos karininkų 
nuotraukos su jų enciklopedi
niu aprašymu ir pateikta to 
meto karininkų istorija. 

Prie šio leidinio yra kvie
čiami prisidėti: LVS Ramovė, 
LŠS išeivijoje ir LDK Birutės 
draugija. Prašoma atsiųsti: 
draugijos įsikūrimo — veiklos 
istoriją, skyrių veiklos istoriją, 
veiklos nuotraukų su jų encik
lopedinės apimties aprašymu 
ir finansinės paramos leidi
niui. Minimas leidinys, leidėjų 
apskaičiavimu, gali kainuoti 
apie 20,000 dol. LKV sąjunga 
Ramovė, vadovaujama dimisi
jos majoro E. Vengiansko, jau 
yra sutelkusi apčiuopiamą su
mą aukų leidiniui paremti. 

Tenka ir LDK Birutės drau
gijai priimti kvietimą prie šio 
labai svarbaus leidinio prisi
dėti. Draugijos centrinis Čika
gos skyrius jau paskyrė 100 
dol., atsiuntė po šimtą ir ke
lios paskiros narės. Laukiama 
skyrių atsiliepimo. Draugijos 
skyriai yra prašomi pateikti 
trumpą enciklopedinės apim
ties, skyriaus įsikūrimo — 
veiklos aprašymą. Pažymėti 
buvusių pirmininkių vardus, 
pavardes ir jų kadencijos lai
ką, pridėti veiklos nuotraukų 
su jų aprašymu ant atskiro 
lapo. 

Aukos čekius rašyti: „Kar
das" — LK albumas. Aukas ir 
visą išvardintą medžiagą siųs
ti draugijos centrinio skyriaus 
pirmininkei, Z. Juškevičienei: 
9616 S. Karlov Ave., Oak 
Lawn, IL 60453. Pageidauja
ma viską gauti iki gegužės 17 
d. Yra gera proga betarpiai 
viską perduoti leidinio redak
toriui, nes į Lietuvą vyksta 
viena birutininkė ir ramo-
vėnas. 

Zuzana Juškevič ienė 

mįį^ 2VAIG2DUTE 
fclM^^L^ J * /«teągta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

ADVOKATAS 
GINTARAS F . ČEPĖNAS 
6436 &PulMld Rd., Oucago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas M i 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

8 8 4 7 I M * Avenue 
Chicago, IL 80899 
TeL 773-7784700 

Toli free 94 kr. 888-7784749 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šeitsd.9v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo") 
TeL 77S-S84-0100. 

TeL 6SO-S57-OMO, Lemont, IL 

* Lithuanian Mercy Lift 
teikia medicinišką pagalbą 
Lietuvai dosnių aukotojų dėka. 
Nuoširdi padėka priklauso 
aukotojams Bob Bulchis (Cor-
vallis, OR) už $1000 jo žmonos 
Helen atminimui, ir Stephanie 
Laucius (Elizabeth, N J i u* 
$500 - Eva Gavelis Laucius 
atminimu. Ačiū! (ak) 

Lopšinę motulė sudėjus su angelu sargu niūniuos. 
Piešė Birutė Zokaitytė 

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

KIŠKELIAI m VELYKĖ 
(Velykų pasaka) 

(Tęsinys) 

Net išsižiojo kiškeliai, ne
galėdami atsistebėti ir atsi
džiaugti. O jaunimėlis, kairyje 
nebesitverdamas, krykštauti 
ir šokinėti pagavo. 

Karalius didžiai sujaudintas 
žinios, kreipėsi į pasiuntinius 
ir, kiekvieną savo žodį apmąs
tydamas, tarė: 

— Viešpatauju šioje gimi
nėje šimtas jau metu, o to dar 
nebuvo buvę, kad Velykė pati 
lankytų mane ir mano valdi
nius. Visuomet taip buvome 
įpratę, jog, Velykų laikui atė
jus, kiškiai nuskubėdavo į jo
sios buveinę — į Vištelių dva
rą. Susilaukėme, kaip matote, 
nepaprasto įvertinimo!.. 

Tatai taręs, karalius susi
kvietę geriausiuosius kiškių 
virėjus bei kepėjus ir liepė 
jiems prigaminti pačių gar
džiausių valgių. Kitiems gi (to 
dalyko neišmanantiems) įsakė 
paruošti stalus. Dar kitus iš
siuntinėjo linksmintojų parū
pinti; šiems prisiėjo pakviesti 
svirplių rinktinę kapelyą — 
groti, o pelėdų gabiausiąjį 
chorą — dainuoti. Visų na
šiausias iš greitakojų turėjo, 
žūtbūt, kur nors suieškoti šv. 
Jono vabalėlių ir juos pri
prašyti puotos metu apšviesti 
valdovo samaninius rūmus. 
Norėjo, mat, karalius pridera
mai pagerbti kilmingąją vieš
nią. 

Sujudo, sukruto visas kišky-
nas. Kiekvienas kibo į jam pa
vestą darbą rankoves atsirai
tojęs, skvernus pasikaišęs. Va
landa kokia tepraslinko — ir 
didžiausios sutiktuvės buvo 
jau paruoštos. Miško aikštės 
viduryje stalų stalai sustaty
ta. O kiekvienas jų lūžte lūžo 
nuo gausybes įmantriausių 
valgių. Atliekamo laiko turė
dama, svirplių kapelija smui
kelius derino. Pelėdų choras 
sveikinimo himną repetavo. O 
jau į paties aukščiausiojo me
džio viršūnę — kiškelių pri
prašyta — įšoko voverėlė; rei
kėjo laiku ir iš tolo pastebėti 
brangiosios viešnios pasirody
mą. 

Karalius puošėsi: ūsus suko, 
auseles šukavo, ilguosius savo 
antakius lygino. 

Visi kiti kiškeliai kailelius 
savo dulkino, valė, nugarėles 
blizgino, ūselius raitė — ir vis 
dairėsi, ar laukiamoji viešnia 
kartais neatvyksta. 

— Atvažiuoja, atvažiuoja! — 
saulei jau leidžiantis staiga 
sušuko vikrioji stebėtoja iš 
ąžuolo viršūnės. 

Vanda Frankienė 
(Bus daugiau) 

MAMYTE, 

Tu džiaugsmo varpelis 
Gegužės dienoj. 
Tu laimės švieselė 
Naktelės tamsoj. 

Motule, Mamyte, 
Dėkoju aš tau 
Ir įteikiu rožę, 
Priimki, prašau. 

Jonas Kerevičiua, 
5 kl. mokinys 

MOTINOS DIENA 

Gegužės mėnuo skirtas Ma
rijai, Dievo Motinai. Tuo pačiu 
pagerbiamos ir žemiškos moti
nos. Apie motinos reikšmę visi 
gerai žino, todėl tuo klausimu 
nėra jokių diskusijų. Visi vai
kai privalo mylėti savo mamy
tes, nes mamytės nori vai
kams tik gero. Neklusnūs vai
kai pridaro daug nelaimių 
žmonėms. Palinkėkim Lietu
vos vaikams, kad jie būtų geri 
ir visi lankytų mokyklas bei 
klausytų savo mamyčių. Ge
rus vaikus myli žmonės ir Die
vas. 

Redaktorius 

MAMYTEI 

Mamyte, mamyte gražyte, 
tu taip linksma kaip saulutė 
ir švelni, kaip švelniausia 
žvaigždutė! 

Joana Orentaitė 

Mama myli mus labai ir vi
sada mums padeda. Mums 
perka daiktus, alkio neprilei
džia. 

Vytas Bradūnas 

Dėkoju už kelionę į New 
Yorką. Aš niekada neužmiršiu 
Empauerio bokšto, Laisvės 
statulos, Dvynukų bokštų. 
Smagu buvo ir laivu plaukti. 
Kepurę, kurią nupirkai New 
Yorke, nešioju ir dabar. Ačiū. 
Dėkoju už visus dalykus, ku
riuos nupirkai talentų vakaro 
pasirodymui Neringoje! Ir už 
tai, kad nuveži į stovyklą dė
koju. Juk ten taip smagu, gali 
net driežiukų ir varlių pagau
ti. Patinka man ten ir kliūčių 
kelias. Labai smagu, kai patys 
valgyti gaminame išvykos me
tu. 

Neišvardinsiu visų dalykų, 
kuriuos tu man duodi, bet už 
viską esu dėkingas. Būk lai
minga, mamyte! 

T a v o Mantas V. 

Aš tave myliu labai, labai. 
Tu geriausia mama pasaulyje, 
nes tu mane labai gerai pri
žiūri. Tu patikrini mano namų 
darbą. Mes gražiai pasikalba
me prieš man einant miegoti. 
Tu mylimiausia mama, nes tu 
esi mano mama. 

Tavo Sigitas 

Mylima mama, ačiū už 
maistą. Ačiū, kad padedi pa
mokas ruošti. Aš būčiau pa
simetęs be tavęs. Man patin
ka, kad mes kartu skridome į 
Lietuvą. Man geriausiai pati
ko Trijų Kryžių kalnas ir Tra
kų pilis. Ar mes galėsime vėl 
grįžti į Lietuvą? Ačiū, kad ma
ne lietuviškai mokai, nes tada 
man Lietuvoje smagu! 

Tavo Gintas 
Visi Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokiniai. 
(„Mūsų metai*) 

GALVOSŪKIS NR. 146 

Parašykite šio mėnesio pa
vadinimą; praėjusio mėnesio; 
ateinančio mėnesio; atostogų 
mėnesių; mokslo metų pra
džios mėnesį; metų pabaigos 
mėnesį. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 147 

Brūkšnelių vietoje įrašykite 
raides, iš kurių susidarys šių 
reikšmių žodžiai: 1. Didesnis 
miestas prie Neries ir gele
žinkelio, 6 žodžiai. 2. Dzūkijos 
sostinė, 6 ž. 3. „Aušros" įkū
rėjas, 12 ž. 4. Miestas, prie ku
rio yra aukščiausias Lietuvos 
tiltas, 9 ž. 5. Moters vardas, 3 
ž. 6. Sūduvos miestas, kuria
me gyveno V. Kudirka, 10 ž. 7. 
Mažosios Lietuvos himno au
torius, 11 ž. 8. Trečias metų 
mėnuo, 5 ž. 9. Gražiai žydin
tis medis pavasarį, 4 ž. 10. Že
maitijos miestas netoli Latvi
jos sienos, 7 ž. Žemyn: Iš 
pirmųjų raidžių turi susidary
ti žodis, reiškiąs pavardę žy
miausio Lietuvos kalbininko. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 148 
(Laiptažodis). Laiptažodžio 

tamsiuosiuose langeliuose (že
myn), yra įrašytas žodis 
„GIMTADIENIS". Prieš kiek
vieną raidę yra skaitlinė. Šone 
nupiešta 7 daiktai — gyvūnai, 
kurių pavadinimus reikės įra
šyti į tuščius langelius. Lange
lių skaičius atitinka raidžių 
skaičiui. Ko trūksta piešiniuo
se, atrasite šiuose sakiniuose: 
• Skliautas virš žemės. • Ak, 
vįja,... jau pražydo kaip lelija. 
• Lietuvos upių tėvas. • Pava
sarį baltomis žiedu kekėmis 
žydintis medis. (5 taškai) 

Sudarė L Pukdnskas, Ak
menės raj. 

Atsakymus siųsti be brėži
nio, pažymint numerius. 

J yj ^sV 

GALVOSŪKIS NR. 149 

(Piešinėliai). Perskaitykite, 
kas parašyta rebuse. Sudarė 
Aliona Januškaitė iš Dieve
niškių, Šalčininkų rajono. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 126 
ATSAKYMAS 

Tai įvyko 1941 metais. 

GALVOSŪKIO NR. 127 
ATSAKYMAS 

Į tuščią apskritimą reikėtų 
įrašyti 16. 

GALVOSŪKIO NR. 128 
ATSAKYMAS 

Rebuso atsakymas: 
Blogis visada vaikščioja su 

dorybės ramentais (Speciali 
lazda atremta į pažastį). 

GALVOSŪKIO NR. 129 
ATSAKYMAI 

Kristina, Reda, Edita, Gin
tarė, Živilė, Daiva, Urtė, Taut
vyde, Eglė, Imante. 

GALVOSŪKIO NR. 130 
ATSAKYMAI 

1. Lietuviški žodžiai, kurie 
baigiasi su galūne „va": alyva, 
Ašva, atgaiva, derva, dirva, 
dvikova, džiova, galva, gaiva. 
Ieva, išpjova, kova, krūva, kal
va, lova, Marva, mova, pieva, 
pilkšva, puošeiva, Raguva, 
Ringu va, rausva, rašeiva, rus
va, spalva, slyva, sankrova, 
šeiva, šuva, va, Vaiguva, Var

duva, žalsva ir t.t. Gali būti ir 
kiti žodžiai. 2. Anuomet nus
kusti žydui pusę barzdos reiš
kė didžiausią įžeidimą. (2 Sam 
10:1-5). 3. Išsireiškimas „pri
siuvo jam barzdą" reiškia, kad 
asmuo buvo sugėdintas, ati
dengiant jo kvailumą, nesuge
bėjimą. 4. Tiesia linija iš 
Smardonės iki Bezdonių yra 
apie 165 km. Bezdonių mieste
lis yra į Šiaurės rytus nuo Vil
niaus, o Smardonė apie 10 km 
į vakarus nuo Biržų. (Br. 
Kviklio „Mūsų Lietuva" 1-190 
ir 2-689, Boston 1965 m.). 5. 
Washingtono obelisko aukštis 
yra 169 metrai arba 555 pė
dos, o St. Louis mieste Gate-
way Arch aukštis siekia net 
630 pėdų. (1996 Almanac, 631 
ir805psl.) 

GALVOSŪKIS NR. 160 

1. Kiek kilometrų nuo Mai
šiagalos iki Baisogalos? 2 . 
Dainoje minime „Klausučių 
ulytėlę". Kur yra tie Klau
sučiai? 3. Kur yra dainoje pa
garsėjęs miestelis Krekenava. 
4. Daina mini „tolimą Krinši-
ną". Kur yra toji vietovė? 5. Ar 
Sūduvos krašte yra miestelis 
Sūduva? 

Už visus teisingai išspręstus 
ir plačiau paaiškintus galvo
sūkius — atsakymus, skiria
ma 10 taškų, o už trumpus at
sakymus — tik 5 taškus. At
siuntė kun. dr. E. Gerulis . 
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