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„V. Put in tebėra mįslė" 
Londonas, balandžio 18 d. „Kai kuriuose V. Putin *ko-

(BNS) — Išrinktasis Rusijos mentaruose dėl Čečėnijos jau-
prezidentas Vladimir Putin tesi kietokos gaidelės, kurios 
tebėra mįslė, bet teikia santy- kartais Vakarams gali būti 
kių pragmatizmo ir aiškumo nepriimtinos", sako Lietuvos 
vilčių, sako Lietuvos ambasa- ambasadorius, manantis, kad 
dorius Londone Justas Vin- Lietuvai reikia atidžiai įsi-
cas Paleckis, komentuodamas klausyti į tokius Vakarų ver-
naujojo Rusijos lyderio pirmąjį tinimus. 
vizitą į Vakarus. Jis drauge atkreipia dėmesį 

pirmieji įspūdžiai — kad į į V. Putin pareiškimus Lon-
Londoną atvažiavo stiprus, done, kad jo uždavinys yra in-
aiškiai kalbantis ir aiškiai ar- tegruoti Rusiją į pasaulinę 
tikuliuojantis savo liniją poli- ekonomiką, stiprinti ryšius su 
tikas", interviu BNS sakė am- Vakarais, kad jis neįsivaiz-
basadorius J. Paleckis. Pasak 
jo V. Putin pasirodymas Lon
done patvirtino įspūdį, kad 
Vakarai kaip partnerį gauna 

duoja Rusijos izoliuotos ir da
rys visa, kad taip nebūtų. 

Naujasis Rusijos vadovas 
Londone nekartojo retorikos 

nuspėjamą ir stiprų lyderį, ir dėl Rusijos neigiamo požiūrio j 
tai yra teigiama aplinkybė. NATO plėtrą, nes, J. Paleckio 
Kita vertus, anot J. Paleckio, 
tas Rusijos lyderio stiprumas 
gali kai kada turėti neigiamų 
pasekmių. 

nuomone, dar neatėjo laikas 
apie tai konkrečiai kalbėti, ir 
tik po poros metų tai taps 
„dienos aktualija". 

Vyriausybė susirūpino 
privatizuotomis įmonėmis 

Vilnius, balandžio 18 d. 
(BNS) — Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų, Finansų, 
Socialinės apsaugos ir darbo 
bei Teisingumo ministerijos 
kartu su akcinės bendrovės 
„Žalgiris" kreditorių komitetu 
tirs Šios įmonės veiklą po jos 
privatizavimo. Kaip pranešė 
Vyriausybės spaudos tarnyba, 
susiklosčiusi padėtis bankru
tuojančioje AB „Žalgiris" buvo 
svarstyta vyriausybėje. 

Pagal AB „Žalgiris" pirkimo 
— pardavimo sutartį Ūkio 
ministerija turi vykdyti kon
trolės funkciją, surinkdama 
informaciją apie pirkėjo vyk
domus įsipareigojimus, o Val
stybės turto fondas turi taiky
ti sankcijas už jų nevykdymą. 

Sutartyje pirkėjas įsiparei
gojo, pradedant 1998 metais, 

gaminti ir parduoti po 400-500 
staklių, 1998 metais investuo
ti į gamybą 2 mln. litų, perim
ti ir vykdyti visas įmonės prie
voles, iki įsipareigojimų įvyk
dymo išlaikyti įmonėje 320 
darbo vietų. 

Už įsipareigojimų nevyk
dymą numatyta atsakomybė. 

Pasitarime konstatuota, kad 
nors pirkėjas nevykdė ir ne
vykdo įsipareigojimų, tačiau 
nei Valstybes turto fondas, nei 
Ūkio ministerija nesiėmė rei
kiamų priemonių bei sankcijų, 
sutarties nenutraukė. Tuo tar
pu AB „Žalgiris" skolos kredi
toriams auga, darbuotojams 
atlyginimai nemokami, darbo 
vietos išlaikomos tik fiktyviai. 
Per laikotarpį nuo įmonės par
davimo iki šiol skolos darbuo
tojams padidėjo 5 mln. litų. 

L J Tėvynėje pasiiv 
• Vilniaus apygardos pro

kura tū ra nutraukė 4 metus 
nesėkmingai tirtą buvusio 
ministro pirmininko Adolfo 
Šleževičiaus bei buvusio Lie-" 
tuvos akcinio inovacinio banko 
(LATB) vadovo Artūro Balke
vičiaus baudžiamąją bylą. 
Toks sprendimas priimtas per 
pusantro mėnesio išanaliza
vus Generalinės prokuratūros 
sukauptą bylos medžiagą ir 
kaltinamųjų veiksmuose ne
aptikus sukčiavimo, piktnau
džiavimo tarnyba ar kitų nu
sikaltimų požymių. Vis dėlto 
A. Šleževičiaus ir LAIB sutar
ties suklastojimas yra akivaiz
dus, nors ir neaišku, kas tai 
padarė. Todėl šioje dalyje byla 
nenutraukta, o tik sustabdyta 
ir bet kada gali būti atnaujin
ta- « 

• Pasyvią vertybinių po
pierių birios (NVPB) rinką, 
iš kurios pasitraukia vis dau
giau užsienio investuotojų, 
atradienį palaikė Vilniaus 
bankas ir „Lietuvos energija". 
Energijos bendrovės akcijų 
parduota ui 64,6 tūkst. litų, 
Vilniaus banko — 48,5 tūkst. 
litų, o visa centrinės rinkos 
apyvarta sudarė 169,5 tūkst. 
litų. Birioje toliau vyrauja 
lūkuriavimo tendencijos, ak-
djų apyvarta mažėja, kainos 
smunka. Tiesa, Vilniaus ban
ko akc\jos, prasidėjus neper
traukiamai prekybai, teikė 
vilčių ir buvo pabrangusios iki 
31,70 lito, tačiau galutinai jų 
vidutinė kaina pakilo tik 1 
centu, iki 31.31 lito. 

• BMJfl 1 
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L j Tėvynėje pasižvalgius 

Nuotr.: Už sėkmingas investicijas j Vilniaus senamiesi, apdovanojimas paskirtas „Radisson SAS Astorijos" 
viešbučiui. Tai paaiškėjo Kultūros vertybių apsaugos de^irtnin—tn ir arasutektų sąjungos surengtam konkur
sui „Geriausiai besitvarkanti visuomeninės ir komerci: • - paskirties įstaiga, įsikūrusi Vilniaus senamiestyje" 
pasibaigus Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

Vilniaus visuomeninis 
t ranspor tas planuoja streikus 

Vilnius, balandžio 18 d. 
(BNS) — Vilniaus visuomeni
nio transporto darbuotojai 
rengiasi visos dienos streikui, 
kuris turėtų įvykti gegužės 18 
dieną. Tą dieną Vilniaus mies
to gatvėmis nekursuos nė vie
nas autobusas ar troleibusas. 
Apie tai nuspręsta autobusų 
parkų darbuotojų susirinkime 

Kaip BNS sakė specialiosios 
paskirties uždarosios akcinės 
bendrovės „Vilniaus troleibu
sai" darbininkų sąjungos pir
mininkė Danuta Iljina, jau 
visi metai vyksta derybos, pi
ketai, streikai, ir „iki šiol 
valdžios nieko nepadaryta, tik 
pažadai". Didžiųjų Lietuvos 
miestų visuomeninio transpor
to jmones slegia didžiulės sko
los, iš savivaldybių biudžetų 
negaunant pakankamai kom
pensacijų už lengvatinių kelei
vių vežimą. Be to, kritus gy

ventojų mokumui, savivaldy
bės jau seniai nesiryžta didin
ti bilietų kainas, situacija 
aiški — pinigų nėra, tačiau 
mes prašome, siūlome ir rei
kalaujame, kad mums leistų 
įvesti kontrolieres, kad galima 
būtų surinkti pinigus", sakė 
D. Iljina. Anot jos, vilniečiai 
dar sugeba važinėti troleibu
sais bei autobusais su prieš 
metus ar Baugiau spaudos 
kioskuose pardavinėtais bilie
tais. 

D. Iljinos teigimu, visuo
meninio transpono darbuo
tojų reikalavimai tebelieka tie 
patys, kaip ir prieš metus — 
laiku mokėti ir padidinti atly
ginimus, panaikinti savival
dybės įmone (SĮ) „Susisiekimo 
paslaugos". Ši įmone prisideda 
administruojant savivaldybei 
pavaldžius autobusų ir trolei
busų parkus. 

Sudarytoji komisija turės 
nustatyti, kaip pirkėjai vykdė 
ir vykdo pirkimo — pardavimo 
sutarties įsipareigojimus, kaip 
valstybės institucijos, dalyva
vusios sutarties sudaryme ir 
pasirašyme, kontroliavo įsipa
reigojimų vykdymą. 

Vilniaus meras Rolandas 
Paksas pirmadienį spaudos 
konferencijoje sakė, kad ieško 
visuomeninio transporto per
tvarkymo variantų, įskaitant 
galimą privatizavimą. 

Lietuvos darbininkų sąjun
gos Autotransporto darbuotojų 
federacijos pirmininkas Jonas 
Petraška sakė, jog dar bus 
bandoma tartis ir derėtis su 
valdžia. „Jei mes susitarsime 
su valdžia abiem šalims priim
tinomis sąlygomis, tai gal ir 
nebus streiko. Čia ne politinis 
streikas ir ne streikas dėl 
streiko", sakė J. Petraška. 

Organizatoriai, rengdami vi
sos dienos streiką apie jį turi 
informuoti darbdavį prieš 21 
dieną. 

• Šiemet Jungtinės Ameri
kos Valstijos Lietuvos krašto 
apsaugos sistemai skirs dau
giau nei 5 mln. JAV dol., ku
riuos Lietuva gaus pagal Už
sienio šalių kariškių finansa
vimo programą. Šiemet 4,4 
mln. JAV dolerių skiriami 
įrangos įsigijimui, 700,000 
JAV dol. — karių mokymui 
pagal tarpautinę karinio mo
kymo programą. Daugiau nei 
prieš savaitę Vašingtone vy
kusiame metiniame dvišalės 
Lietuvos ir JAV darbo grupės 
posėdyje taip pat buvo pas
kelbta, kad 2001 m. Lietuva 
gaus 6,5 mln. JAV dolerių. 
(BNS) 

• Lietuvos archyvu de
partamentas iš Rusijos gavo 
Lietuvos Metrikos septynių 
knygų mikrofilmus. Kaip pra
nešė Lietuvos archyvų depar
tamentas, Lietuvos archyvų 
mikrofilmų fondas pasipildė 
2514 kadrų. Archyvų doku
mentais keistis tapo įmonoma 
po to, kai pernai spalį Lietu
vos archyvų departamentas ir 
Rusijos federalinė archyvų 
tarnyba pasirašė bendradar
biavimo sutartį. Lietuvos Me
trika yra Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio kanceliarijos archy
vo dokumentai. Seniausi įra
šai Lietuvos metrikoje — iš 15 
amžiaus vidurio, vėliausi — iš 
18 amžiaus pabaigos. Lfetuvą 
1795 metais prijungus prie 
Rusijos, Lietuvos Metrika 
buvo išvežta į Peterburgą ir 
laikoma Senato rūmuose. Da
bar ji saugoma Maskvoje. 

Toliau nagr inėjama Lietuvos 
par t izanų išdaviko byla 

Vilnius, balandžio 18 d. 
(BNS) — Vilniaus apygardos 
teismas antradienį po 8 
mėnesių pertraukos toliau na
grinėjo genocidu kaltinamo 
Zigmo Kašėtos baudžiamąją 
bylą, kurioje 70-metis Z. 
Kašėta teisiamas už tai, kad 
1950 metais buvo sovietų oku
pacinės valdžios represinės 
struktūros — Valstybės sau
gumo ministerijos — užver
buotas agentu-smogiku ir vyk
dė nusikaltimus prieš rezis
tentus. 

Bylos duomenimis, dėl jo nu
sikalstamos veiklos 1950-1951 
metais buvo išduoti ir nu
žudyti šeši Lietuvos partiza
nai bei jų rėmėjai, deportuoti 
iš Lietuvos ir įkalinti lage
riuose du Lietuvos gyventojai. 

Z. Kašėtos bylą teismas pra
dėjo nagrinėti pernai rugpjū
čio 18 dieną, tačiau netrukus 
susirgo teisiamasis. Antra
dienį teismo posėdyje Z. Ka
šėta atrodė esąs tvirtos svei
katos ir geros orientacijos. 

Į teismo posėdį antradienį 
atvyko teisiamasis, jo gynėjas, 
advokatas Kęstutis Stasiulis, 
3 nukentėjusieji ir 5 liudyto
jai. 

Nukentėję ir liudytojai nusi
kaltimo padarymo laiku buvo 
paaugliai ar jaunuoliai. Dau
guma yra šiurpių pokarių 
įvykių liudytojai. Partizanais 
buvę jų broliai buvo nužudyti, 
šeimos ištremtos. 

Teisiamojo bendrapavardis 

Zigmas Kašėta pasakojo, kad 
1951 metų vasarą kartu su 
teisiamuoju buvo viename 
partizanų bunkeryje, kuris 
buvo įrengtas klojime Varėnos 
rajone. Pasak nukentėjusiojo, 
Z. Kašėtą atsivedė vienas par
tizanų. Buvo nuspręsta, kad 
jis niekur vienas neis ir bus 
prižiūrimas. Tų metų vasario 
11 ar 12 dieną Z. Kašėtai buvo 
leista išeiti. Pasak nuken
tėjusiojo, gnžes jis greičiausiai 
apsimetė girtu. Jis atnešė kar
tu su juo bunkeryje buvusiems 
vyrams degtinės ir pasiūlė ją 
išgerti. Nukertėjęs teigia, kad 
išgėręs degtinės, jis blogai 

Atnaujintoje byloje MGB agentas-
smogikas Zigmas Kalėta kaltina
mas Lietuvos gyventojų genocidu 
sovietų okupacijos metais. 

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

pasijuto, o kas buvo toliau, ge
rai neatsimena. Pasirodę so
vietų kareiviai jį suėmė. Nu
kentėjęs pasakojo, kad buvo 
atvežtas tardymui į KGB rū
mus, tą patį pastatą, kur da
bar yra teismo rūmai ir kur 
vyksta išdaviko teismas. Z. 
Kašėta buvo nuteistas kalėti 
lageryje Sibire 15 metų. Jis 
kalėjo 1951-1956 metais. 

Nukentėjusysis Bronius Ka
valiauskas, liudydamas teis
mui rugpjūtį, pasakojo, kad 
teisiamojo nepažįsta, tačiau iš 
žmonių kalbų yra girdėjęs, 
kad jis išdavė jo brolį Vytautą, 
kuris pokariu buvo partiza
nas. 

Kitas nukentėjęs, Juozapas 
Juškevičius, teismui taip pat 
yra pasakojęs, kad teisiamasis 
pokaryje buvo atėjęs į jų na
mus ir pakvietęs jo brolį į va
karonę. Po to brolis buvo 
nušautas. J. Juškevičius sakė, 
kad aplinkiniai kalbėjo, jog 
brolį nužudęs Z. Kašėta. Nu
kentėjęs sakė tuo metu ma
tęs, kad Z. Kašėta turėjo pisto
letą. Pasak J. Juškevičiaus, Z. 
Kašėta kalbino stoti jo brolį į 
Lietuvos partizanų būrį-

Generalinė prokuratūra Z. 
Kašėtos bylą baigė tirti pernai 
gegužę ir perdavė ją teismui. 
Byloje yra 8 nukentėjusieji ir 
keliolika liudytojų. 

Generalinės prokuratūros 
duomenimis, kaltinamasis Z. 
Kašėta okupacinės valdžios 
represinėms struktūroms pa
dėjo naikinti Lietuvos partiza
nus, pasipriešinusius sovietų 
okupacinei valdžiai bei juos 
rėmusius civilius gyventojus. 

* Centro sąjungos pirmi
ninko, Seimo nario Romualdo 
Ozolo nuomone, Liberalų są
jungos pareiškimas dėl centro 
ir dešinės bendradarbiavimo 
buvo visiškai nereikalingas. 
„Liberalios partijos turi ben
dradarbiauti be jokių pareiš
kimų. Prieš darant pareiški
mą, jeigu jis yra nuoširdus, 
turi būti bent jau pasitarta 
su tų partijų vadovais, kurie 
tikisi bendradarbiauti. Šito 
nebuvo padaryta", — paste
bėjo R. Ozolas. „Arba iš tiesų 
liberalai nesijaučia liberalais 
dabar patekę į aiškią konser
vatorių įtaką, arba galbūt tas 
pareiškimas daromas dėl to, 
kad norima lyderiauti? Jeigu 
toks klausimas galėtų egzis
tuoti, tai šiuo atveju Rolandui 
Paksui dėl lyderiavimo reikė
tų tartis su Vytautu Lands
bergiu, o ne su kuo nors kitu", 
— sakė R. Ozolas. (BNS) 

• Prezidentas Valdas 
Adamkus neatsižvelgė į regė
jimo invalidų prašymą ir pir
madienį pasirašė Transporto 
lengvatų įstatymą. Asociacijos 
nuomone, dokumente nenu
matyta nemokamo važiavimo 
lengvata nė vienai gyventojų 
grupei pažeidžia Invalidų so
cialinės integracijos įstatymą 
ir žmogaus konstitucines tei
ses. Pasak regėjimo invalidų, 
tik nedidelė dalis I grupės ne
įgaliųjų naudojosi važiavimo 
keleiviniu transportu lengva
ta, todėl priėmus naująjį įs
tatymą, „vargu, ar valstybės 
biudžetas daug sutaupys". Įs
tatyme numatyta, jog nemoka
mai keleviniu transportu ke
leivis galės vežtis tik du iki
mokyklinio amžiaus vaikus. 

• Švedijos susivienijimo 
„Vattenfall" atstovas pareiš
kė, kad švedai nori tęsti 
pradėtą darbą ir įgyvendinti 
ilgalaikį projektą Kaune. Apie 
tai susitikime su Kauno meru 
Vytautu Šustausku ir tarybos 
nariais pranešė „Vattenfall" 
projekto Kaune vadovas Jari 
Tielinen. Jo nuomone, rin
kimų rezultatai neturi daryti 
įtakos ekonominiams santy
kiams. „Vattenfall" laimėjo 
konkursą 15-kai metų iš
sinuomoti bendrovę „Kauno 
energija", tačiau nuomos su
tartis iki šiol nepasirašyta. 
Švedai delsė pasirašyti doku
mentą, kol nebuvo išrinkta 
nauja Kauno valdžia ir nebu
vo aiški jos pozicija dėl 
„Vattenfall" investicijų. „Pa
mirškite, ką aš kalbėjau anks
čiau, dabar vadovauju miestui 
ir esu atsakingas už svarbius 
klausimus", sakė Lietuvos 
laisvės sąjungos lyderis ir 
Kauno meras V. Šustauskas, 
paklaustas, kodėl anksčiau 
smarkiai kritikavo šį projektą. 
Kauno meras tvirtino dabar 
esąs už užsienio investicijas. 
(BNS) 

• Trečiadienio vakarą 
žydai pradeda švęsti aštuo
nias dienas truksiančią Pe-
sach šventę, vadinamą žydų 
Velykomis. Pesach — laisvės 
šventė, menanti, kaip ši tauta, 
vedina pranašo Mozės, dau
giau kaip prieš tris tūks
tantmečius ištrūko iš Egipto 
vergovės, 40 metų klajojo po 
Sinajaus dykumą į Pažadėtąją 
žemę — Izraelį, Sinajaus kal
ne gavo dešimt Dievo įsakymų 
ir šventąją Torą — Senojo tes
tamento penkiaknygę. 

• Izraelis pareiškė esąs su
sirūpinęs del naujojo Kauno 
mero pareiškimų. Paskelbta
me Izraelio ambasados prane
šime spaudai konkrečiai nenu
rodoma, kas būtent sukėlė 
ambasados susirūpinimą, ta
čiau galima suprasti, jog kal
bama apie V. Šustausko anti
semitinius pareiškimus per 
savivaldybių rinkimų kampa
niją ir ankstesnius. „Tikimės, 
kad meras ir jo pareiškimai 
neatspindi visos lietuvių tau
tos ir Lietuvos valstybės nuo
monės. Esame įsitikinę, kad 
Lietuvos valdžia ras būdų, 
kaip elgtis šioje nerimą ke
liančioje situacijoje", rašoma 
Rygoje įsikūrusios Izraelio 
ambasados pranešime. Izrae
lio ambasada antradienį taip 
pat sveikino Lietuvos vyskupų 
Atgailos ir atsiprašymo laišką, 
kuriame, be kita ko, apgailes
taujama dėl ankstesnio abe
jingumo holokaustui. „Mes ti
kimės, kad šiai drąsiai pozici
jai pritars visi lietuviai", sako
ma ambasados pranešime. 
(BNS) 

• Balandžio 18 d. Seime 
nebuvo pareikštas nepasiti
kėjimas švietimo ir mokslo 
ministrui Kornelijui Plateliui. 
Be rezultatų pasibaigė ketvir
tasis šios kadencijos Seime 
opozicijos bandymas atstaty
dinti ministrą. Atvirai balsuo
dami ministro K. Platelio 
veiklą palaikė 82 parlamenta
rai, prieš buvo 18, o susilaikė 
6 Seimo nariai. Interpeliaciją 
ministrui inicijavo opozicinė 
LDDP frakcija. Ją parėmė 29 
Seimo nariai. Interpeliacijoje 
ministras buvo kaltinamas 
švietimo ir mokslo sistemos 
žlugdymu, prastu mokslo ir 
studijų finansavimu, kabineti
niu darbo stiliumi, asmeninės 
atsakomybes vengimu. (ELTA) 

• Atskilusiųjų konserva
torių frakcija siūlo stabdyti 
Ignalinos atominės elektrinės 
(IAE) I bloko uždarymo svar
stymą. Nuosaikiųjų konserva
torių frakcijos seniūno pava
duotojas Kęstutis Skrebys an
tradienį frakcijos vardu įregis
travo Seimo nutarimo projek
tą, kuriuo siūloma atidėti IAE 
I bloko eksploatavimo nutrau
kimo įstatymo projekto, regis
tracijos svarstymą tol, kol Eu
ropos Sąjungos biudžete nebus 
patvirtinta paramos IAE už
darymui ir ekonominių bei so
cialinių nuostolių kompensavi
mo programa. Lietuvos Sei
mas kovo pabaigoje po patei
kimo jau pritarė IAE pirmojo 
bloko eksploatacijos nutrauki
mo įstatymo projektui, kuria
me numatoma, kad reaktorius 
bus uždarytas iki 2005.01.01 
d. Šis įstatymo projektas vel 
bus svarstomas Seime balan
džio 20 dieną.' BNS I 

• Premjero potvarkiu \ 
Kanadą savaitei komandiruo
jamas vyriausybės kancleris 
Petras Auštrevičius. kuris nuo 
balandžio 23 iki 30 d. Toronte 
domėsis Kanados Ontario pro
vincijos vyriausybės patirtimi 
diegiant strateginį valdymą ir 
planuojant biudžetą. (BNS) 

KALENDORIUS ~ 
Balandžio 19 d : Aiste. Eirimas. 

Galatas, Leonas. I-eontina. Nomgai-
la. Simonas. Timonas. 

Balandžio 20 d.: Didysis ketvir
tadienis Agne. Eisvyde. Goštautas. 
Lazdone, Marcelinas. Marciionas. Ze
nonas. 

. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


r€jD& 

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 19 d., trečiadienis 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

SVEIKINAME 
„.Linksma diena mums nušvito, visi trokštam džiaugsmo šito: 
Keles Kristus, mirtis krito, Aleliuja, aleliuja, aleliuja". 

Sveikiname Kristaus Prisikėlimo šventėje visus Lietuvių 
Skautų sąjungos brolius ir seses, tėvelius, rėmėjus, bičiulius ir 
skcutišką šeimą Lietuvoje. Tegul ramybė ir taika viešpatauja 
mūsų širdyse ir tarpusavio bendravime. Velykų džiaugsmas te
lydi mus dabar ir visados. 

Budėkime! 
v.s . Birutė Banait ienė 

Lietuvių Skautų sąjungos Tarybos pirmininkė 
v.s. Romas Otto 

Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias skautininkas 
v.s. fil. Rita Penčyl ienė 

Lietuvių Skaučių Seserijos Vyriausia skautininke 
v.s . fil. Rimas Griškelis 

Akademinio Skautų sąjūdžio Vadijos pirmininkas 

Sveikiname visus mūsų rėmėjus, bičiulius ir visą skautiškąją 
šeimą Išganytojo Prisikėlimo dienoje. 

Linkime gražiausių šv. Velykų švenčių, telydi švenčių nuotai
ka per visus metus. 

fil. Vytautas Mikūnas 
Vydūno fondo v-bos pirm. 

fil. L. Maskaliūnas 
Vydūno fondo tarybos pirm. 

Kristaus Prisikėlimo šventę švęsdami linksmų Velykų linkime 
visiems broliams, sesėms, vadovams, vadovėms, tėveliams, 
rėmėjams ir talkininkams. 

„ A u š r o s Vartų^/^Kernavės" skaučių t u n t a s 
„ L i t u a n i c o s " skautu i r jūrų skautų t u n t a s 

„Ner i jos" jūrų skaučių t u n t a s 
Čikagos j ū r ų s k a u t i n i n k ų ir skautininkių „Grandis" 

Č i k a g o s skautininkių draugovė 
„ S i e t u v o s " s k a u t i n i n k i ų ir vyr. skaučių draugovė 

Bažnyčių varpams skelbiant triumfališką Kristaus prisikė
limą, šv. Velykų džiaugsmas tepripildo Jūsų širdis pasiryžimu 
gerais darbais įprasminti meilę Dievui, Tėvynei ir artimui. 

Dėkokime Viešpačiui už gyvenimą laisvėje, už Lietuvai grą
žintą nepriklausomybę, už gyvastingą lietuvišką skautybę. 
Melskime A.ukščiausiąjį Vadovą, visus brolius ir seses, Lietu
voje ir plačiame pasaulyje pasklidusius, broliškais-seseriškais 
ryšiais jungti vienon didelėn skautiškon — lietuviškon šėimon. 

Linksmų Velykų visiems! Džiaukimės, dirbkime ir budėkime 
kartu. 

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

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

C l e v e l a n d e 

Gegužės 27 d. — Clevelan-
do skautrja minės savo veiklos 
50 metų sukakti. 

STOVYKLOS 

Birželio 17 - 24 d. — De
troito ..Baltijos" ir ..Gabijos" 
tuntų stovykla Dainavos sto
vyklavietėje . Manchester, MI. 

Liepos 15-26 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla Ra
ko stovyklavietėje. Custer. MI. 

SVEIKINA SESĖS IŠ 
LIETUVOS 

Šv. Velykų proga, širdin
giausi sveikinimai Sesėms ir 
Broliams visame pasaulyje 
kar tu su linkėjimais, kad Pri
sikėlimo šventės gaiva atvertų 
visus takus kuo artimesniam, 
tiesiam ir lygiaverčiui bendra
vimui skautiškosios idėjos — 
Dievui, Tėvynei ir Artimui ke
lyje. 

Budėkime kartu! 

s. fil. Daiva Merkienė, VS 
Lietuvos Skaučių Seserija 

LSS SESERIJOS IR LSS 
BROLIJOS VADIJŲ 

SUVAŽIAVIMAS 

LSS Brolijos suvažiavimo dalyviai. Iš k.: sėdi — v.s. '.'. Antanas Paužuolis, Vyriausias skautininkas v.s. Romas 
Otto, VS pavaduotojas v.s. fil. Albinas Sekas, v.s.fil. rčizys Matonis, stovi — v.s. fil. Kęstutis Ječiua, v.s. Antanas 
Jarunas, ps. Petras Petrauskas, v.s. Gediminas Deveikis, s. Tadas Dapsys, v.s. Ramūnas Buženas, sk vytis Linas 
Narušis, v.s. fil. Vytautas Januškis, ps. Edvardas Le:?us, ir v.s. fil. Romas Rupinskas. Trūksta j .s . Algio Jonušo. 

pročių, atveda juos į skau
tiškus vienetus. Tai įvykdyti 
reikia gabių ir idealistų va
dovų, pasišventusių skautiš
kai ir lietuviškai veiklai, šalia 
savo asmeniškų rūpesčių. Čia 
ir yra „kiečiausias riešutas". 

Ilgametis LSS „Ąžuolo" jau
nųjų vadovų mokyklos vedėjas 
v.s. fil. Kazys Matonis patarė 
ruošti vadovams kursus bent 
du kartus per metus. Į juos 
priimti tik norinčius ir vado
vavimui gabumų turinčius. 
Kursus ruošti kartu su sesė
mis, kad išsivystytų normali 
konkurencija, šiai minčiai pri
tardamas v.s. fil. Kęstutis Je-
čius pabrėžė, kad patys skau
tai turi parodyti norą būti va
dovais. Jiems reikia sudaryti 
sąlygas tai pasiekti. Kursams 
pasibaigus ir kursantui atli
kus nustatytus reikalavimus, 
pakelti jį į aukštesnį laipsnį 
ar apdovanoti Sąjungos numa
tytu žymeniu. 

Skautininkas Antanas Pau
žuolis iškėlė kursų informaci
jos būtinumą, visiems vyres
niems vadovams. Apsiėmusieji 
pareigas vadovai turėtų būti 
supažindinami su jiems pa
tikėtų pareigų darbais ir rei
kalavimais. Kiekvienas turėtų 
gauti LSS Brolijos nuostatų ir 
reguliavimų aprašymus. 

Pasitarime buvo iškeltas pa
kėlimų į aukštesnius laips
nius ir apdovanojimų reikalas. 
Manoma, kad tai turėtų būti 
ne Pirmijos, bet LSS Seserijos 
ir Brolijos Vyriausių skauti
ninkų ir ASS vadovybės pirmi
ninko kompetencijoje, Pirmijai 
paliekant tik apdovanojimą 
aukščiausiu LSS Geležinio 
Vilko ordinu. 

Tiekimo skyriaus vedėjas 
v.s. Antanas Jarūnas priminė, 
kad per mažai naudojami 
ženklai. Vienetai turėtų ska
tinti ir vadovai padėti skau
tams įvairius ženklus įsigyti. 
Daugelis ženklų gaminami pa-

Rugpjūčio 1.'3-20 d. — LSS 
Atlanto rajono stovykla vyks Lietuvių Tautinių šokių 
Bolton. MA. Resolute Boy š ventė Toronto, Kanadoje, 
Scouts Camp vyks š.m. liepos mėn. 2 d. 

Kapojo specialybei ruošiasi ..Lituantcos" tunto ..Geležinio Vilko" draugo
ves vilkiukai: Manu.- Aleksa. Viktoras Sadauskas ir Aleksas Siliunas. 

Pasibaigus Lietuvių Skautų 
sąjungos vadovybės rinki
mams, ir išrinktiems sudarius 

•savo vadijas, LSS Seserijos ir 
Brolijos Vyriausi skautininkai 
š.m. kovo 11 d. susirinko ap
tarti ateities veiklą. Suvažia
vimas vyko Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, IL. 

LSS Brolijos vadijos pasita
rime dalyvavo: Vyriausias 
skautininkas v.s. Romas Otto, 
Jaunesniųjų skautų skyriaus 
vedėjas sk. vytis Linas Naru
šis, Skautų vyčių vadas sk. vt. 
Petras Petrauskas, Vyriausio 
skautininko pavaduotojas v.s. 
fil. Albinas Sekas, Ramiojo 
vandenyno rajono atstovas s. 
fil. Tadas Dabšys, Programų 
patarėjas Brolijoje v.s. fil. Kęs
tutis Ječius, Tiekimo skyr. 
ved. v.s. Antanas Jarūnas, bu
vęs jūrų sk. skyr. ved. j . s . Pet
ras Jokubauskas, buv. jaun. 
skautų skyr. ved. s. fil. Vytau
tas Januškis (šioje kadencijoje 
įsipareigojęs Tarptautinio 
skyr. ved. pareigoms, Skauti
ninkų skyr. ved. v.s. Gedimi
nas Deveikis, LSB iždininkas 
Ramūnas Bužėnas, LSB Gar
bės gynėjas v.s. fil. Kazys Ma
tonis, Skautų skyr. ved. ps. 
Edis Leipus, „Krivūlės" redak
torius „Skautijoje" v.s. fil. An
tanas Paužuolis, Vidurio raj. 
atstovas v.s. fil. Romas Ru
pinskas, Jūrų sk. skyr. ved. j . 
ps. Algis Jonušas. Suvažiavi
me dalyvavo 16 Brolijos vadi
jos narių, suvažiavusių iš Ka
nados, Californijos, Arizonos 
ir įvairių Illinois vietovių. 

Suvažiavimą pradėjo Vy
riausias skautininkas v.s. Ro
mas Otto, dėkodamas už daly
vavimą svarstyme ir rūpestį 
tolimesne LSB veikla, ypač 
jaunimo lietuvišku auklėjimu. 
Teigė suprantąs vadovų ne
lengvas pareigas, ypač kai da
bar gyvename plačiai išsi
sklaidę, sunkiau susirinkti, 
sunkiau rasti įsipareigojančių 
vadovauti. Pastebimas vis di
dėjantis jaunimo lietuvių kal
bos silpnėjimas. Lietuvai ne
priklausomybę atstačius su
mažėjo skautų kovingumo 
dvasia, pradedama galvoti, 
kad tolimesnis lietuvybės iš
laikymas nebe mūsų, o Lietu
vos pareiga. Reikia kovoti su 
tokia klaidinga samprata. Jei 
mes patys nesistengsime iš
laikyti lietuvių kalbos ir pa
pročių, Lietuva negalės mums 
padėti. Kvietė visus entuzias-
tingon vieningo darbo talkon. 

Buvęs Vyriausias skautinin
kas v.s. fil. Albinas Sekas 
padėkojo savo buvusios vadi

jos nar iams už malonų 3-jų 
metų bendradarbiavimą ir 
įteikė jiems dail. s. Vytauto 
Dilbos sukurtus įdomius diplo
mus. Padėkoju 8-tos Tautinės 
stovyklos vadovams. Prašė 
perduoti padedą tos stovyklos 
draugininkais ir programų 
vedėjams. 

Suvažiavimu darbotvarkėje 
numatytų rapninių praneši
mų nebuvo, nes baigiant pra
ėjusių trejų metų kadenciją 
kiekvienas rpjmas buvo patei
kęs išsamų Alkios aprašymą. 
Vyriausias skautininkas juos 
padaugino ir pasiuntė visiems 
vadijos nariams. Šiame suva
žiavime daly avę rajonų atsto
vai tik papildė savo anksčiau 
pateiktus pranešimus. 

Daugiausiai laiko buvo pa
švęsta svarstant kaip pagerin
ti skautišką veiklą, kad ji bū
tų patrauklesnė šių dienų jau
nimui. 

Įdomių iškylų ir kelionių 
planavimu ir pravedimu pasi
žymėjęs s. fil. Vytautas Januš 
kis teigė, kad planuojant 
veiklą reikia atsižvelgti į tai , 
kad jaunimas nemėgsta sėdėti 
klasėse ar spardyti futbolą. 
Jaunimas mėgsta iškylas, ke
liones, nuotykius. Tačiau su 
tokia programa jaunimą tu
rime supažindinti, o juos su
dominus, tinkamai paruošti. 
Skautai tu r; iš anksto žinoti 
kokius sunsumuš jie turės 
įveikti. Tai pasiekti, vadovas 
pats turi būti entuziastingas 
ir tinkamai pasiruošęs, kad 
galėtų vesti -avo skautus. 

Apie lietuvišką auklėjimą 
plačiau kalbijo v.s. fil. Romas 
Rupinskas. Tėvai, norėdami, 
kad jų vaiką nepamirštų savo 
prosenių krašto, kalbos ir pa-
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DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Centerfor Health, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

2000 m vas.i: o 5 d Bostone vykusioje LSS Vadovybės pareigų perdavi
mo iškilmini.- • sueigoje trejiems metams įsipareigoję vadovai Is k LSS 
Brolijos Vyri ; cjms skautininkas v.s Romas Otto, USS Seserijos Vyriau
sia skautinn fil v s Rita Pentyliene ir Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadijos pirm ,kas fil s Rimantas Gnskelis N'uotr D a n o s D i lb l enės 

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61«tAva. 
Hūbart. 8446342 Fax a 947-5279 

947-6236 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravima PI., Orland Park, IL 
Tol. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems 

ASYA SEGALENE, M.D. 
Ruah Unh/erslty Consultants in 

Altergy and Immunology 
Konsultacijos suaugusiems ir 
vaikams, sergantiems astma, 

sinusitu, kvėpavimo takų ir 
imunologinėmis ligomis, 

alergiškiems maistui, vaistams, 
vabzdžių įkandimui bei įvairioms 
aplinkos sukeltoms alergijoms. 

Dr. Segalene sėkmingai suderina 
medicininį išsilavinimą JAV su 

dideliu patyrimu Europoje ir JAV. 
Kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. 

1725 VV.Harrison St -207 
Chicago, IL 60612 
Tol. 312-942-6296. 

sitarus su LSS Seserija. 
Diskusijose dėl skautiškos 

veiklos pasisakė Tadas Dap
sys, Petras Petrauskas, Edis 
Leipus, Algis Jonušas ir Linas 
Narušis. Taip pat ir kiti su
važiavimo dalyviai pabrėžė, 
kad jauną vadovą tunte ar 
draugovėje sunku surasti, nes 
skautai — vadovai, baigę 
gimnaziją išvyksta į universi
tetus, o baigę studijas pasklin
da po įvairius JAV miestus. 
Dideli nuotoliai, laiko stygius, 
jaunų šeimų rūpesčiai atitoli
na nuo skautiškos veiklos. 

Popietiniame pasitarime 
kartu dalyvavo LSS Brolijos ir 
LSS Seserijos vadovai ir va
dovės. Seserijos Vyriausia 
skautininke v.s. fil. Rita Pen
čylienė pasidžiaugė, kad suva
žiavimas buvo darbingas, iš
gvildenta daug klausimų toli
mesnei veiklai. Brolijos Vy
riausias skautininkas v.s. Ro
mas Otto iškėlė artimesnio 
bendravimo stovyklose ir išky
lose svarbą. Vyr. skautės, sk. 
vyčiai, gintarės ir budžiai tu
rėtų dažniau jungtis į diskusi
jas įvairiais klausimais. Skel
biami rašinių konkursai, bet 
juose nedaug dalyvauja. Būti
na skatinti gerą darbelį ir 
remti skautišką vienetą Lietu
voje. 

Iždininkai v.s. Irena Marke
vičienė ir v.s. Ramūnas Bu
žėnas kalbėjo apie sunkumus 
surinkti registracijos mokestį. 
Daug sugaištama komunikaci
joje dėl atskaitomybės lapų 
laiku pristatymo. Seserijos ir 
Brolijos iždininkai turi pasiųs
ti duomenis Pirmijos iždinin
kei v.s. Irenai Markevičienei, 
kuri užpildo reikalingas for
mas JAV mokesčių rinkimo 
įstaigai. Laiku neatsiskaičius, 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tol. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTL] GYDYTOJA 

9S25 S.79th Avo., Hfctory rUs , IL 
Tol. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Avo... . 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts RcL, Hickory HHte. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598 -4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tol. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 
ARAS ZUOBA, M.D. 

INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

1020 E Ooden Ave., Suite 310 
NaperviHe, IL 60563 

Tol. (630) 527-0090 
3825 Htghtand Ave., 
Tower 1. Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (830) 436-0120 

LSS gali būti nubaus ta . Todė 
labai svarbu, kad vienetų va
dovai laiku paruoštų pajamų 
ir išlaidų apyskaitas . 

LSS Pirmijos iždininkė Ire
na Markevičienė po išsamaus 
pranešimo apie pinigų surin
kimą ir to darbo palengvini
mui dalyviams įteikė parodo
muosius metinės registracijos 
lapus. 

Buvusi VS pavaduotoja v.s. 
Marytė Utz prašė suvažiavimo 
dalyvius stengtis, kad naujai 
iš Lietuvos atvykstantieji 
jungtųsi į skautišką veiklą. 
Jei tėvams susidaro piniginiai 
sunkumai, tuntai turėtų at
sižvelgti. Tai pat vienetuose 
patys skautai taptų kasinin
kais ir kas savaitę ar kitą 
atneštų nustatytą sumą pini
gų, kaip tai darę amerikiečiai. 

Suvažiavimas baigėsi gies
me: „Lietuva brangi" ir poeto 
žodžiais: „Te Dievas Aukš
čiausias nurodo mums kelią 

ir skaisčia mintim tenušvie-
čia skautybės takus . 

Jaunoji jėga tegul žiežirbas 
skelia. 

Skautybės grandinėn įsup
dama mus". 

Vakaronė ir pasisvečiavimas 
buvo skautininkų Vytauto ir 
Dalios Januškių skautiškos 
šeimos namuose. Suvažiavę 
vadovai, po įtemptų pokalbių, 
turėjo progos ramiai išsikal
bėti ir pabendrauti. 

V.H. fil. Antanas P a u ž u o l i s 



IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
POLITIKA 
BRONIUS NAINYS 

J ų yra dvi: lietuviška ir 
užsienietiška, tarkim, kad abi 
Lietuvos naudai. Bet dėmesys 
joms nevienodas, vyresnioji 
kar ta pirmenybę atiduoda lie
tuviškai politikai, o išeivijoje 
gimusieji — savo gimtinėms. 

nors kitur sukti? Pirmoji 
kregždė lyg ir atskrido: Ro-
chester, NY, įsisteigė centris
tų skyrius ir, atrodo, tur i gali
mybių plėstis. Savivaldybių 
rinkimuose netikėtai į priekį 
iššokusi Paulausko Naujoji 

Tai ypač išryškėjo po Lietuvos sąjunga —socliberalai ir Val-
nepriklausomybes atgavimo, stiečių partija, priskiriamos 
kai dėl jos nebereikėjo kovoti, kairiosioms grupėms, vargu 
Tačiau vyresnieji savo nusitei- čia ką nors laimės, bet Pakso 
kimo nepakeitė. Dabar sakom netikėtais šuoliais liberalai 
— reikia kovoti už nepriklau- kur nors gali ir galėtų atra-
somybės įtvirtinimą. Už kokį? mėlę rasti. 
Nes ta dabartinė mūsų „kova" 
yra lyg kovos su okupantu 
pratęsimas: gaudom dar bolše
vikus, ir tiek, nors ir nežino
me, ką su sugautais daryti. 
Gal tai išeiviams ir būdinga, 
kai prisimenam tarp anksty-

Ši trumpa apybraiža, dau
giausia pasiremianti JAV lie
tuvių ir, kaip minėjau, dau
giau vyresniųjų nusiteikimu, 
rodo, kad lietuviškoji politika 
pas mus judri ir spalvinga. 
Kaip, kur ir kiek ji paveiki — 

vosios lietuviškos imigracijos j au kitas klausimas. Lietuva 
radę tebekovojančių su caru, ja domisi turbūt daugiau dėl 
susispietusių apie kairiąsias 
politines grupuotes bei jų laik
raščius. Kai kurie iš jų dar 
grūmėsi ir su jų vadinamu 
„kraugeriu" Smetona, nors ir 
j is j au buvo miręs. Bet mes 
gal pažangesni — grumiamės 
tik su gyvais: su Brazausku, 
po rinkimų į Lietuvos savival
dybes pradėsime galinėtis su 
Paulausku, o paskui — ko ge
ro, su mums gerai pažįstamu, 
daug kam buvusiu artimu 
bendradarbiu, paskutiniu 
VLIK pirmininku, dabar išpo
puliarėjusiu Kaziu Bobeliu. 
Taigi, kovų netruks. Dėl šių 
politikų veiklos „nusilpusiai" 
nepriklausomybei iš naujo 
„sutvirtinti", reikės grąžinti į 
valdžią kairiųjų iš jos iššluo
tus dešiniuosius, jeigu po Sei
mo rinkimų jų dar kiek nors 
liks. Bei šiol juk tik juos mes 
rėmėm. Sukūrėme kelis Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) skyrius, Čikagoje stip
rią Lietuvos Krikščionių de
mokratų partijos rėmėjų gru
pę, tautininkų, socialdemok
ratų talkininkus (keista, kad 
ir pastarieji mums jau beveik 
dešinieji, nes daug baisesnių 
kairiųjų radome kitur). O da
bar, po Lietuvos politikų susi
priešinimo dėl ekonominės 
krizes ir ypač dėl „Williams" 
verslininkų į Lietuvą atėjimo 
didžiosioms partijoms pradė
jus byrėti ir politinei pusiaus
vyrai keičianti?, šiek tiek sus
vyravome ir mes. Krikščionių 
demokratų rėmėjai supasi 
tarp „tradicinių" ir „moder
nistų", nežinia, ką darys tarp 
landsbergininkų ir vagnori-* 
ninku atsidūrę konservatoriai, 
kaip pažiūrės į Sakalo — An
driukaičio — Dagio tampy-
mąsi likę socialdemokratai. O 
gal toji maišatis kai kuriuos 
mūsų politikus pradės, kur 

piniginės naudos, nors keli 
Seimo nariai, keli viceminis
trai , kariuomenės vadas, 
keli prezidento patarėjai ir 
net pats prezidentas rodo, kad 
valstybė čia ir aukštų pa
reigūnų susirado. Bet jų ir 
Lietuvoje, ir čia, pastangos ri
bojasi tik Lietuvos politika. 
Tačiau užsienyje, kaip šio 
rašinio pradžioje minėjau yra 
ir kita, daugiau jaunesniųjų 
puoselėjama, politika. J i irgi 
lietuviška, tačiau savo veiklą 
kreipianti į gyvenamojo krašto 
aplinką ir ją siekianti panau
doti Lietuvos naudai. J i išryš
kėja JAV Kongreso, o dar dau
giau — prezidento rinkimi
niais metais. Šiemet ir bus tie 
judrieji metai, o veiklą dar 
paspartins ir su JAV preziden
to rinkimais sutampantieji, 
atrodo, audringi būsią rinki
mai į Lietuvos Seimą. 

Politikuojantieji JAV lietu
viai irgi nevienodi, pasidalinę 
pagal šio krašto politinę są
rangą: vieni demokratai, kiti 
respublikonai, nors lietuviškai 
politikai tas pasidalinimas 
nekliudo, ko gero dar ir pade
da, nes kiekvienoje lietuviš
koje partijoje yra ir vienų, ir 
kitų. Jie niekur nesipeša, nors 
lietuviškoje politikoje nuomo
nių išsiskyrimas gana griežto
kas. Lietuviai respublikonai 
glaudesni, geriau organizuoti, 
ypač Čikagos apylinkėje. De
mokratai laisvesnės struktū
ros. Ankstyvesnioji išeivija 
partinių grupuočių, vadinamų 
klubais, buvo prisisteigus ga
na nemažai, ir daugumas jų 
buvo demokratų telkiniai, nes 
toji partija atstovavo daugiau 
darbininkijai, nors ir milijo
nierių nestokojo. Respubliko
nų partija buvo turtingesniųjų 
politinė atrama, o pinigingų 
lietuvių buvo mažai. Tačiau ši 

Pobūvyje su senatorium Richard Durbm Willowbroor: -.Ueje balandžio 9 d Iš kaires Albertas Kereli- >en K 
Durbin, Rimas Domanskis ir garbes konsulas rytinei K. ridai Stanley Balzekas. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

partija naujuosius ateivius 
daugiau viliojo, nes jie kaž
kodėl buvo įsitikinę didesniu 
jos antikomunistiniu nusitei
kimu ir palankesniu požiūriu į 
Lietuvos nepriklausomybę, 
nors vėliau toji galvosena kėlė 
rimtų problemų. Bet šiandien 
apie tai JAV lietuviai mažai 
begalvoja. Jiems svarbu iš 
kiekvienos partijos išspausti 
Lietuvai kiek galima daugiau 
naudos, už tai kiekviena jų 
siekia įsigyti kaip galima 
daugiau draugų. Šis reikalas 
nėra pasikeitęs, nė Lietuvai 
nepriklausomybę atgavus. 
Okupacijos laikotarpiu politi
nės pagalbos reikėjo išsilais
vinimui iš vergijos, dabar jos 
reikia užtikrinti Lietuvos sau
gumui, ypač siekiant NATO 
narystės. Reikia ir materiali
nės pagalbos Lietuvos ekono
minei gerovei stiprinti. JAV 
lietuviai tam tikslui nori iš
naudoti ir šiemetinius prezi
dento rinkimus, nes tokiu at
veju, jeigu ne ko kito, tai bent 
pažadų išgavus, vėliau įkyriai 
zirsti, kad jie būtų vykdomi. 
Todėl ir lietuviai respubliko
nai, ir demokratai jau kuris 
laikas stengiasi susitikti su 
abiem kandidatais — George 
Bush ir Al Gore — su jais pa
sikalbėti ir įteikti iš anksto 
paruoštus dokumentus, aiš
kinančius, ko Lietuva labiau
siai pageidauja. Bet ir susitik
ti nėra lengva, o juo labiau — 
ilgiau pasikalbėti, nes JAV lie
tuvių įtaka į šio krašto poli
tiką yra menka. Tad ir JAV 
politikų pagalba Lietuvai atei
na tik iš geros valios, bet ne iš 
kokio nors politinio „spau
dimo" Visiškai neseniai su 
George Bush trumpai buvo su
sitikę Amerikos lietuvių re
spublikonų lygos vadovai, ku
ris irgi ribojosi beveik tik ran
kų paspaudimu. Šalia to, jie 
anksčiau nusiuntė atitinka
mus raštus, net ir šiokį tokį 
apgailestavimą pareikšdami 

dėl šios partijos nepakankamo 
dėmesio Lietuvos reikalams. 
Lietuvių demokratų vadovai 
su AL Gore tikisi susitikti gal 
šiek tiek ilgesnio pokalbio. At
rodo, kad galimybių yra. 

Tačiau, kaip visada, taip ir 
dabar, pokalbiai su kandida
tais į prezidentus daugiau pre
stižo reikalas, pasigarsinimas 
tarp savųjų, tačiau žymiai 
svarbiau turėti nuolatinių 
draugų JAV Atstovų rūmuose 
arba Senate, kurie būtų tuo
jau pat pasiekiami, kai iškyla 
reikalas. Nors jų lietuviai vi
sada turėdavo, ir abejose par
tijose, bet tokio draugo, kokį 
turim dabar, anksčiau nieka
da nebuvo. Jis yra lietuvių 
kilmės ir patyręs politikas, bu
vęs Atstovų rūmų narys, sena
torius iš Illinois, demokratas 
Diek Durbin. su kuriuo jau 
daug metų lietuviai bendrau
ja, pažįsta jo padėjėjus bei pa
tarėjus, keli Illinois gyvenan
tys lietuviai yra jo asmeniški 
draugai. Durbin kelis kartus 
lankėsi Lietuvoje, susipažino 
su jos vadovais, visuomeninin
kais, verslininkais. Nuolat su
sitikinėja su čia atvykstan
čiais Lietuvos politikais. As
meniškai pažįsta prezidentą 
Adamkų, Seimo pirmininką 
Landsbergį. Ypač rūpinasi; 
Lietuvos įstojimu į NATO, rei
kalauja JAV vyriausybę įs
teigti Lietuvoje prekybos at
stovybę. Savo motinos gimti
nėje, Jurbarke, ligoninėje šei
mos lėšomis įrengė vaikų gy
dymo skyrių. Nuolat remia 
Mercy Lift ir didžiuojasi šios 
organizacijos Lietuvai teikia
ma šalpa. 

Senatoriui Durbin už veiklą 
padėkoti Rimo Domanskio ir 
Jurgio Lendraičio vadovauja
mas komitetas „Lithuanians 
for Durbin" balandžio 9 d., Či
kagos premiestyje Willow-
brook, suruošė su juo susitiki
mo vakaronę. Atsilankė apie 
šimtas svečių. Vakaronėje taip 
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Danutė Bindokienė 

Sektinas pavyzdys 

pat buvo ir Lietuvos Seimo 
narys krikščionis demokratas 
Feliksas Palubinskas ir tarėsi 
apie parlamentinį bendradar
biavimą. 

Gerai, mums naudingą ir 
dėl to reikalingą JAV politiką 
pagerbėm. Bet ką gi reiškia 
šimtas žmonių, dėkojančių 
JAV žymiam pareigūnui už 
didelę politinę, moralinę ir 
net materialinę paramą Lietu
vai? Kodėl tokia proga ten ne
galėjo būti tūkstantis arba 
bent penki šimtai. Sakom, kad 
suaukojom 12,000 dol. Bet jo 
rinkimus. Bet kaip parėmėm. 
Rimas Domanskis teigė, kad 
suaukojom 12,000 dol. Bet jo 
išrinkimas kainavo penkis mi
lijonus dolerių, tai ką tie mū
sų dvylika tūkstančių reiškia? 
O norim labai daug ir pykstam. 
kai tie norai nepatenkinami. 
Ar neatrodo, kad, norėdami 
daugiau gauti, daugiau turime 
ir duoti? Žinom, nesam turtin
gi ir milijonų politikams suk
rauti negalim, bet kodėl ne
galim į tokius susitikimus 
gausiau atsilankyti. Tokiam 
reikalui šimtinę skirti išgalim 
kiekvienas. O tūkstantis šim
tinių, būtų jau ne dvylika, bet 
šimtas tūkstančių dolerių. O 
tai jau būtų šis tas jo atei
nantiems rinkimams, kurie 
gali kainuoti net apie dešimt 
milijonų dolerių. Kodėl tokio 
noro pristingam? Tai antrajai 
politikai, kur i nė kiek nema
žiau svarbi negu pirmoji, ku
riai vykdyti Lietuvos parti
joms mes sumetame daug kar
tų daugiau pinigų, o nauda iš 
to — kol kas tik nusivylimas. 

* Pradedamas įgyvendin
ti L i e t u v o s sve ika tos pro
j e k t a s , kurio finansavimui 
skiriama 34 mln. dolerių, di
džioji dalis jų gauta iš Pasau
lio banko. Laimėjusios kon
kursą, projektą vykdys Vil
niaus, Kauno, Utenos ir Aly
taus apskritys. Eita 

Praėjusį šeštadienį, prieš 
pat Verbas, Lietuvoje Kata
likų Bažnyčios vadovybė, kone 
kaip senais laikais, „apsivilko 
ašutine, pasibarstė galvą pele
nais" ir viešai kartojo atsi
prašymo žodžius už Bažnyčios 
ir jos vaikų padarytus nusi
kaltimus prieš žmoniškumą, 
prieš kitų įsitikinimų ar tau
tybių žmones ir t.t. 

Šiuo Atgailos aktu Lietuvos 
bažnytinė hierarchija įsijungė 
į Kristaus 2000-jų jubiliejinių 
metų eigą, sekdama popie
žiaus Jono Pauliaus II pa
vyzdžiu, kuris š.m. kovo 12 d. 
viešai atsiprašė už visos Kata
likų Bažnyčios klaidas, pada
rytas nuo pat jos įsteigimo. 
Daugelį tas atsiprašymas nu
stebino, kai ką papiktino, o 
jautresniuosius net sumaišė, 
nes tikėta, kad „popiežius turi 
neklaidingumo dovaną", tad 
kaip Bažnyčia galėjo padaryti 
klaidų? Žinoma, tai visai kita 
tema, kurią geriau galėtų 
paaiškinti teologai. 

Vilniaus arkikatedroje, kaip 
rašo Lietuvos spauda, Atgailos 
pamaldos buvusios įspūdin
gos. Dalyvavo ne tik arkivys
kupai, vyskupai, bet daug ku
nigų, vienuolių, tikinčiųjų. Pa
sak „Lietuvos ryto", pasigesta 
daugiau politikų (argi dar 
neaišku, kad politikai „ne
klysta", bent kol nėra išme
tami iš savo pareigų...). Gal
būt nemažiau reikia atkreipti 
dėmesį į tuos, kurie pamal
dose dalyvavo, kaip į nedaly
vavusius. Žinomiausios pa
vardės yra Seimo pirm. V. 
Landsbergio, Emanuelio Zin
gerio, na, ir dar Vilijos Alek
nai tės-Abramikienės. Ar kitus 
vien mintis apie „mea culpa" 
išgąsdino? O juk buvo pakan
kamai tokių, kurie turėjo sem
tis po tą pačią pelenų saują ir 
pilti sau ant atgailai palenk
tos galvos.4.. 

Pamaldų metu perskaityti 
arkivyskupų Audrio J . Bačkio 
ir Sigito Tamkevičiaus, SJ, at
siprašymo laiškai. Paeiliui į 
viešą išpažintį įsijungė ir vie
nuolės, kai kurie tikinčiųjų 
(pvz., Sibiro tremtinių ir kt.) 
atstovai. Be abejo, pamaldos 
buvo įspūdingos, graudžios, 
nuskaidrinusios jų dalyvius. 
Labai prasmingas įvykis 
Gavėnios pabaigoje, laukiant 
Kristaus Prisikėlimo šventės. 
Norisi tikėti, kad tas dvasios 
skaidrumas ratilais nuban
guos ir kituose Lietuvos visuo
menės sluoksniuose, suteiks 
jėgų atitaisyti praeities klai
das, arba bent už jas atsi
prašyti. 

Deja, tokios viltys vargiai 
išsipildys, nes tie, kurie neša 
didžiausią kalčių naštą, ypač 
už sovietiniais laikais padary
tas tautai bei jos žmonėms 
skriaudas, net nemano ištarti 
tą svarbųjį žodį — ,.Atleiskit!" 
Vargiai ir š.m. birželio mėnesį 
ruošiamas komunizmo tar
nams bei visai jo sistemai teis
mas privers didžiuosius kalti
ninkus (o ir mažesniuosius) 
suklupti ant kelių — kitokių 
bausmių jie t ikrai nesulauks, 
nes tai jau ne konferencijų, o 
teisėtvarkos veiklos laukas. 

Už ką ats iprašė Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios hierarchi
ja? Kone už tas pačias kaltes, 
kaip ir popiežius. Skir tumas 
galbūt buvo tik tas, kad po
piežius Jonas Paulius II ma
žiau atsiprašymo žodžių skyrė 
žydams, o Vilniaus arkikate
droje jiems padarytos skriau
dos buvo stipriai pabrėžiamos. 
Ne dėl to, kad Bažnyčia jas 
vykdė, o todėl, kad nepakan
kamai griežtai protestuota 
prieš holokaustą, nedėta dau
giau pastangų išgelbėti žydus 
nuo mirties nacių okupacijos 
metais. 

„Pris imename žydų tautos 
tragediją ir apgailime, kad 
buvo ir Bažnyčios vaikų, ku
riems pri t rūko krikščioniškos 
meilės gelbėti persekiojamuo
sius, o kai kurie iš jų net žudė 
savo brolius žydus", — teigė 
arkivysk. A. Bačkis. „Apgai
lime, kad dalis Bažnyčios 
vaikų Antrojo pasaulinio karo 
metais stokojo meilės perse
kiojamiems žydams, neišnau
dojo visų įmanomų būdų jiems 
ginti, o ypač, kad stokojo ryžto 
paveikti tuos, kurie talkinin
kavo naciams. Bažnyčios at
mintį slegia visos praeities an
tisemitizmo apraiškos, kurias 
atsakomybės ir krikščioniškos 
meilės stokojantys žmonės 
bando pakurstyt i ir mūsų die
nomis", — skaitė arkivysk. S. 
Tamkevičius. 

Tačiau atgailos laiškuose 
užsiminti ir kitos okupacijos 
metais įvykdyti nusikaltimai. 
nors jos neįvardinant, o tik 
vadinant „talkinimu tautos ir 
Bažnyčios pavergėjams'1. Gal
būt įspūdingiausia arkivysk. 
A. Bačkio laiško dalis yra pir
masis punktas : ..Apgailime. 
kad užmiršome Jėzų, plau
nantį savo mokiniams kojas. 
susigundėme valdžia ir galia, 
tur tu , įtaka, užmiršome, kad 
esame pašaukt i tarnauti , o ne 
viešpatauti". Tai žodžiai, ku
riuos ne tik dvasininkija, bet 
kiekvienas krikščionis turėtų 
pasikabinti an t sienos ir bent 
kartą per parą pakartoti! 
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PAKMENIV JUZIS 

Nors ir ne toje pačioje 
stovykloje bėgo jų gimnazijos dienos, bet jos buvo pa
našios. Stovyklavo vieną vasarą kartu Alpėse... Susi
tikdavo jie ir sekmadieniais prie bažnyčios, o taip pat 
jaunimo iškylose bei kituose susibūrimuose. Tačiau ji 
sutikdavo čia daug ir kitų bendraamžių, su kuriais su
sipažino, bendravo ir linksminosi. 

Tokių susitikimų metu susipažino ir su Algiu. Jis iš 
karto užimponavo: skyrėsi iš kitų savo energija, links
ma nerūpestinga nuotaika. Sukinėjosi mergaičių tar
pe, kiekvienai pasakydamas komplimentą ar papasa
kodamas juokingesnį nutikimą. Iš to kildavo klegesys 
ir visiems būdavo smagu. Šokių salėje sukiodavosi juo
kaudamas tarp visų, pašokdindamas be atrankos ne 
vieną ten esančių mergaičių, ir visos būdavo patenkin
tos. 

Vis dažniau šokių salėje pasirodydavo porelės, ku
rios visą vakarą praleisdavo kartu. Tačiau nemažai 
dar atvykdavo pavieniui ar grupelėmis, taip, kaip 
buvo įpratę stovyklose. Tarp tokių visada švietė sma
giai nusiteikusio Algio veidas. Į šokių salę jis atvykda
vo ne autobusu, kaip daugelis, bet nuosava, nors ir se
noka, rūpestingai nublizginta mašina. Atvažiuodavo 
jis ne vienas, o prisisodinęs, daugiau negu buvo vietų, 
mergaičių ir draugų. Jo apsukrumas ir geras ūpas ne 
vienam kėlė pavydą, bet ir žavėjo. Atvykęs į šią plačiu 

galimybių šalį, jis, kaip daugelis, nebegrįžo į mokyk
los suolą, bet buvo įsitikinęs, kad gerai čia įsikurti 
daug mokslo nereikia. Keitė darbovietes, ilgai vienoj 
neužsibūdamas, ir, atrodė, jam sekėsi; leido sau dau
giau malonumų, kai kiti tik galėjo to pavydėti. 

Nelė irgi dažnai dalyvaudavo tame būry, kurį domi
nuodavo Algis. Jautė, kad jai malonu būti su juo kar
tu, o, būdama viena, dažnai apie jį galvodavo. Šokda
ma su Algiu, labiau nervinosi, negu su kitais. Jei kada 
prisitaikęs nedrąsiai ją pakviesdavo šokiui Zigmas, 
būdavo nepatenkinta, kam sutrukdė, tikėdamasi, kad 
galbūt ją būtų pakvietęs besišypsantis Algis. 

Keitėsi metų laikai, bet Nelės jaunatviškame gyve
nime daug kas nepasikeitė. Studijos, krūvos knygų, 
kurių kiekviename aukštesniame kurse vis daugiau 
reikėjo perskaityti. Laikui bėgant, skaitymas nebe-
užimdavo tiek laiko, kaip anksčiau, kai kas eilutę tek
davo vartyti žodyną, ir retkarčiais pulti į neviltį. Da
bar mokslas vyko sistematiškiau ir geriau. Važio
dama į mokyklą autobusu, ji perskaitydavo tai paskai
tai skirtą skaitinį ir daugiau. Vakarais ir savaitgaiais 
jautėsi laisvesnė, gavo darbą netoli namų esančioje 
parduotuvėje. Dabar jau nebereikėjo iš mamos prašyti 
pinigų išlaidoms, žinant, kaip sunkiai motina tuos pin
igus uždirba. Šeštadienio vakare dažniau pasirodyda
vo ir šokių salėje. J šokius nebevažiuodavo, kaip anKS-
čiau, autobusu. Algis paimdavo iš namų savo nau.;u, 
fabriko dažais kvepiančiu, Fordu. Salėje jie prisijung
davo prie pažįstamų, prie jų stalo visada būdavo dau
giausia klegesio. Dažniausiai ji šokdavo su Algiu, ir 
tai atrodė natūralu. Kai jis šokdavo ne su ja, Nelė pas
ijusdavo nejaukiai. Jos nuotaika greitai vėl pasitaisy

davo, kai būdavo Algio glėbyje. Dažnai jie važiuodavo į 
sporto žaidynes, kurias Algis aistringai išgyvendavo. 
Jai būdavo smagu matyti Algį laimingą. Nuvažiuo
davo j ie į kiną — miesto centre, ten erdvesnės salės. 
platesni ekranai. Algis nerūpestingai uždėdavo jai ant 
pečių ranką, ir, gardžiuodamies karštais spragūzais. 
abu žiūrėdavo filmą. 

Išvykos su Algiu prablaškydavo šiaip jau monoto
niškas Nelės dienas, ir ji buvo patenkinta. Atrodo, nie
ko daug iš Algio nesitikėjo, nors retkarčiais, būdama 
viena, susimąstydavo, koks būtų jos gyvenimas, jei 
ateitis susirištų su juo. Tokios mintys švelniai paku
tendavo krūtinę, bet tik laikinai, užleisdamos vietą ne
tikrumui ir baiminančiai nežiniai. 

Prieš keletą dienų jiedu smagiai praleido vakarą, 
gėrėdamiesi muzikiniu filmu miesto centre. Filmu 
Nelė susižavėjo. Gyvenimas — kaip gražus sapnas. 
Filmui pasibaigus, ją apgaubė liūdesys. Ilgokai truko, 
kol prie kavos puoduko, grojant itališkai muzikai, Al
gis pagaliau praskaidrino jos nuotaiką. Jis kalbėjo 
daug, o ji klausėsi abejingai, stebėdama jo veidą. 

Apie daug ką jis kalbėjo. Kokių plačių galimybių ta 
šalis Amerika. Kiek daug čia atvyko be turto ir moks
lo, o prasimušė, susikurdami sau gerą gyvenimą. Či
kaga dar ne visa Amerika, reikia tik labiau pažinti, 
kiek daug čia galimybių. Vienoj vietoje užsisėdėjus, tai 
padaryti neįmanoma. Kalifornija — vilčių išsipildymo 
šalis. Linksmai tauškėdamas, aiškino, ką jau žinojo 
apie tą kraštą, ir ką dar savo vaizduotėje apie jį kūrė 
Algis. Tačiau Nelė nenujautė, kad už keletos dienų 
Čikagoje Algio jau nebeliks ir, pasikrovęs savo Fordu-
ką, dundės per Amerikos plotus Kalifornijos link. 

Jos pyktis Zigmui, kam užsiminė apie Algio išvy
kimą iš Čikagos, jau buvo praėjės. Dabar ji pyko. kone 
iki ašarų ir jautė skaudų virpuli krūtinėje, kad leidosi 
suvedžiojama, ir kad Algis neišdrįso apie savo planus 
pasisakyti atvirai. Ji nesitikėjo iš Algio jokių pažadų. 
per daug lengvi ir neįpareigojantys buvo jų susitiki
mai, tik negalėjo pateisinti jo slapukavimo. 

Nelė pakelia galvą ir pajunta, kad plokštelė, muzi
kai pasibaigus, lengvai čirškėdama, vis dar sukasi. 
Pakilusi iš kėdės, ištiesia ranką ir ilgai tamsoje ieško 
nuo lempos kabančios grandinėlės. Suradus trukteli 
žemyn, ir šviesa užlieja jos kambarį. Žvilgteri į ant 
stalo tiksintį žadintuvą — netrukus iš darbo jau turi 
grįžti ir mama. Virš galvos trečiam aukšte girdėti 
žingsniai. Per lubas persiduoda grindų girgždėjimas ir 
kūdikio verksmas. Ten gyvena j auna portorikiečių 
pora su kūdikiu. Po kambarį vaikštinėdama, motina 
turbūt bando jį užmigdyti. Nelė irgi pereina kambarį, 
pasižiūri į ant staliuko atverstą knygą, priėjusi prie 
magnetofono atverčia kitą pusę ir palengva uždeda 
adatėlę. 

Prasideda trečias operos veiksmas. Plaukia švelnūs 
smuiko garsai. Nele gnžta į pirmykštę vietą, o po va
landėlės, truktelėjusi grandinėlę, užge.-ina šviesą. 
Nebegirdėti kūdikio verksmo, nei lubų girgždėjimo. 

Iš tolumos vis ryškiau prieš akis kilo kalnų keteros. 
Rytas buvo saulėtas. Tik kartkartėmis kalnų viršūnes 
praskrosdavo vienas kitas lengvas debesų pluoštas. 

(Bus daugiau^ 



DRAUGAS. 2000 m balandžio 19 d., trečiadienis 

LABDARINGAS VIENOS 
VALSO POKYLIS ĮSIBĖGĖJO 

Jau ir balandis! Šio mėnesio 
paskutinį šeštadienį — Vienos 
valso pokylis Lemontel Laiko 
liko nedaug, ir jis bėgte bėga. 
neatsiklausdamas mūsų — 
norim to, ar ne. Stalų dar 
kažkiek liko. Yra ir pirmoji 
problema, kai užsisakiusieji 
neatsiunčia pinigų. Tada neži
nia ką daryti su gausėjančiais 
užsakymais. Matyt, kad teks 
vadovautis principu „kas pir
mas"... 

Mūsų Vienos valso pokylio 
pagrindinis tikslas išlieka tas 
pats — labdara. Tačiau skir- j 
tingai nuo kitų renginių, ne
maža vietos skirsime pabend- \ 
ravimui. koncertinei progra
mai, be abejo, šokiams. Vaka
ras susidės iš trijų skirtingų | 
dalių. Pirmoji — klasikinė. 
daugiau ramesnė. įsibėgėjanti. 
Be iškilmingo suėjimo į sale. 
skambant ..Iškilmingojo treji-
nio" muzikai, trumpų prista
tymų ir sveikinimų, bus šoka
mas Vienos valsas. Turiu iš 
karto pastebėti, kad tie. kurie 
nenorės ar nemokės šokti val
so, tegul nepergyvena — nie
kas neprievartaus. Kiekvienas 
galės jaustis laisvai savo pasi
rinkime. Šioje dalyje skambės 
daugiau valsų, lėtų valsų, tan
go, fokstrotų. Nepamirškime. 
kad šokis — tai malonus pa
šnekesys dviese, be žodžių. 
Bus ir apie 15 min. meninė 
dalis. Antroji dalis — akty
vesnė. Čia vyraus daugiau lo
tynų ritmo muzika — čia-čia-
čia. rumba, džaivas ir 1.1. Vel 
pokylio dalyvių dėmesio pa
prašysime 15 min. jau skirtin
go plano koncertui. Trečiojoje 
dalyje t rumpam sugrįšime tė
viškėn. Atvažiuos ir ..meška 
su alučio bačka" 'atsiprašau 
kalbos žinovų — reiktų rašyti 
.statine", bet iš dainos žodžių 
neišmesi...-. Lietuviškai folk
loriniai šokeliai. kurie išmoks
tami čia pat — ..Noriu miego". 
.Šyvis" ir dar keletas, sujungs 
mus visus bendran rateliu. 
Užtrauksim ir lietuvišką dai
ną — juk lietuviais esame 
gimė! Yra tokia tradicija — 
prieš dvyliktą — kadrilius. 
Tačiau. pradedami pokylį 
anksčiau, anksčiau ir kadrilių 
šoksime. Šokis, nors ir ne lie
tuvių kilmės, bet lietuviškos 
dvasios. Taip jau nusistovėjo. 
kad kadriliu mokosi šokti sa
lėje visi kartu. Ta ir mes mė
ginsime. 

Na. o koks gi pokylis lietu
viui be vaišių stalo0 Bus ir dar 
labai puikios! Net kelios šei
mininkės ruoš mums maistą. 
įvairovės, pasirinkimo pa
kaks. Sulaukėme, nors ir ne 
per daugiausiai, labdaros. Be 
moterų. kurias paminėjau 
ank.-čiau. Ligia Bardauskienė 
iškeps puiku ..Napoleoną". 
..Lietuvos vyčiu" šokėjai prie 
alaus iškeps duonos su česna

kais. Audra Januškiene — pa
gamins baltą sūrį su karamele 
prie raudono vyno ir 1.1. Veiks 
ir baras, kuriuo rūpinasi Le
mento PLC. Bus ir siurprizų. 

Kviečiau net keturių šokių 
muzikos ansamblių grupes da
lyvauti programoje ir groti 
šokiams. Ne visi gali groti — 
vieni išvažiuoja, kiti dar gal
voja. Kol kas tik vienas Vir
ginijus Švabas sutiko groti 
labdarai. Ačiū jam. 

Loreta L'mbrasiene. priklausanti 
ansambliui ..Tu ir aš" 'Kaunas), 
dainuos Vienos valsų pokylyje. 

Koncertinėje programoje iš
girsime Meno mokyklėlės mu
zikos skyriaus dėstytojas — 
JAV dar nekoncertavusią, dai
nininkę Loretą Umbrasienę, 
kuri prieš trejus metus Kaune 
įkūrė puikią vaikų ir jaunimo 
estradines muzikos grupę — 
..Tu ir aš" i kam patinka mari-
jampoliete dainininke Laima 
Lapkauskaite. patiks ir Lore
ta, nes jų dainų atlikime yra 
daug panašumo i ir pianistę 
Jurgitą Bach. kuri paskam
bins populiarų F. Shopen'o 
vaisą. Šoks nauja pramoginių 
arba sportinių šokių grupė 
„Svaja", o jos atliekami šokiai 
bus maloni pažintis. Buvę 
Kauno sportinių šokių klubų 
šokėjai Birutė ir Regimantas 
šokiu papuoš programą. „Lie
tuvos vyčių" studentai lietu
viškoje dalyje, kartu su kape
los „Tėviškė" muzikantais, va
dovaujamais Stasės Jagminie-
nės, pakvies dainai, šokiui. 
Žodžiu, margaspalviame ren
ginyje bus visko po truputį. 
Apšvietimu rūpinsis Alvydas 
ir Tadas Duncos. 

Surinktos lėšos, kurios liks 
nuo mokesčių už patalpų nuo
mą, maistą, staltieses, indus, 
indelius, dekoracijas ir t.t.. 
keliaus Ukmergės specialiajai 
internatinei mokyklai, kurioje 
mokosi 127 neįgalūs Lietuvos 
vaikai. Net 75 jų yra iš rem
tinų šeimų. 30 — našlaičiai iš 
asocialių šeimų, kurių tėvams 
atimtos tėvystės teisės... Mo
kyklos pastatas pastatytas 
1904 metais. 1939 metais da
rytas kapitalinis remontas. 
Mokyklai verkiant reikia pa

ramos įsirengiant ugdymo ka
binetus. Vien tik vieno kabine
to apšvietimo sutvarkymui, 
mokyklos direktorės Eug. 
Kliaugienes (.telefonu kalbė
jausi keletą kartų), žodžiais 
tariant, reikia 5,000 litų... Di
rektorė apsidžiaugė išgirdusi 
apie ketinimus paremti mo
kyklą: „Išmaldos neprašome, 
labdarą priimame su dėkingu
mu*'... 

Vienos valso pokylio rengi
mą Vilniuje globojo Alma 
Adamkienė. Tradiciškai mūsų 
pokylis turi globėją — vienin
telę moterį už Lietuvos ribų — 
Garbės konsule Ingridą Bub
lienę. J i vadovauja ir Garbės 
— rėmėjų komitetui, kurį su
daro Giedrius Apuokas, Danu
te Bindokienė, Kastytis Lat
vys. Bronė Nainienė, Marija 
Remienė, dr. Linas Sidrys, 
Pranas Zapolis. Dar du kvies
tieji neatsakė, tad jų pavar
džių neskelbiu. Turime ir ren
ginio organizacinį komitetą. 
Jo narės — Hedvina Dainienė, 
Alvyda Gudėniene, Lidija Rin-
gienė ir Nijolė Savickienė. Li
dija Ringienė dekoruos stalus, 
padės papuošti salę, Alvyda 
Gudėniene yra ir rėmėja, ji — 
kosmetologe ir savo darbu, 
kosmetinėmis priemonėmis 
paruoš programos dalyves 
koncertui. Hedvina Dainienė 
prisideda prie labdaringo 
maisto pagaminimo. J i rūpin
sis, kad pokylio metu stalai 
būtų gražūs ir pilni valgio. Ni
jolė Savickienė renka rekla
mas, kurių neturėtų būti per 
daug, nes programa bus 
spausdinama Lietuvos stiliu
mi — tik pavadinimai ir tele
fonai. Na, o visus darbus dar
belius padės nuveikti jauni
mas — „Svajos" ir „Vyčių" šo
kėjai. Jie bus kepėjai, pada
vėjai, dekoratoriai, apšvietė
jai, registratoriai, kėdžių ne
šiotojai ir programos dalyviai 

— šokėjai. Nuostabus jauni
mas, negaliu atsidžiaugti. 

Laukiame svečių iš Austri
jos konsulato (tuo rūpinasi I. 
Bublienė). Pažadėjo dalyvauti 
Illinois valstijos gubernato
riaus padėjėja Pat Michalski. 
Turėsime ir pokylio vedėjus. 
Vienas jų — JAV lietuvis, 
„Žaltvykslės" teatro aktorius 
•Jonas Variakojis. 
- Kokie pagrindiniai reikala
vimai? Nieko ypatingo, tik visi 
svečiai vyrai turėtų vilkėti 
kostiumus, ryšėti kaklaraiš
čius arba varlytes, o moterims 
pageidautina vakarinis rūbas. 
Pagal nusistovėjusias tradici
jas — jaunos merginos ar mo
terys vilki baltomis suknelė
mis, o vyrai dėvi frakus a r 
smokingus. Bet mes tai pali
kime kitam kartui, o dabar 
vilkėkite taip. kad jaustumė
tės patogiai. 

Pokylio kaina vienam asme
niui tik 50 dol.. o studentams 
— 36 dol. Ar tai daug? Ir taip 
ir ne. Tiek kainuoja eilinis 
koncertas ne lietuviškoje ap
linkoje. Mūsų Vienos valso po
kylis — tai labdaros renginys. 

PRISIUESKIME PRIE ČIURLIONIŠKOS 
DVASIOS 

S K E L B I M A I 

Sportiniu M i Vienos valsu pokyliui 

Šiais metais sukanka 125 
metai nuo didžio > Lietuvos 
dailininko ir kompozitoriaus 
Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio (1875-1911) gimimo. Pa
sitikdama sukaktį, Amerikos 
Lietuvių menininkų draugia 
Čikagoje rengia Čiurlionio fes
tivalį. Norėdami sudaryti visų 
kartų Amerikos lietuviams 
progą prisiliesti prie čiurlio
niškos dvasios, tarp kitų fes
tivalio renginių. Lemonte 
esančiame Pasaulio lietuvių 
centre rengsime Amerikos lie
tuvių vaikų piešinių paroda-
konkursą. Šis renginys gali 
įvykti, tik jums palaikant šią 
idėją, kadangi tikimės sulauk
ti piešinių atstovaujančių vi
soms Amerikoje esančioms lie
tuviškoms šeštadieninėms mo
kykloms. 

Vaikų piešiniu Parodos-
konkurso sąlygos: 

1. Parodos-konkurso darbų 
tema „Čiurlionio kelias". Paro
dos rengėjai tikisi, kad paro-
dai-konkursui siunčiami dar
bai nebus vaikų pieštos Čiur
lionio tapybos darbų kopijos, o 
vienaip ar kitaip atspindės 
Čiurlionio kūrybini (tapybos, 
grafikos, muzikos ar literatū
ros simbolių kalba, tematiką, 
stilistiką), arba dvasinį (atsi
davimą tautai, pasiaukojimą 
menui, emocinį ir dvasinį kū
rybos intensyvumą) arba as
meninį (emigranto dalią, vi
suomeninį užsiangažavimą, 
romantinį polėkį) palikimą. 

Be to — geras maistas, gera 
muzika, koncertas ir pabend
ravimas su tautiečiais tuo 
pačiu metu ir vienoje vietoje. 
Ar tai ne puiku?! 

Kviečiame visus, dar neuž
sisakiusius stalo, paskubėkite. 
Savo dalyvavimu padėsite Lie
tuvos neįgaliesiems. Stalus 
galima užsisakyti telefonu per 
Beatą (skambinti po 6 v.v.) — 
(630) 629-2917 arba Tomui 
(773) 297-2857, o čekius rašy
ti: „Vienos valsas" ir siųsti: 
P.O. BOX 4102, Wheaton, IL, 
60189. 

Tad iki pasimatymo Le
monte, PLC. Lietuvių fondo 
salėje, su puikia pavasariška 
nuotaika! 

Ligija Tautkų vien* 
Jau parašius straipsnį ga

vau ir ilgai lauktą laišką iš 
Ukmergės: 

„Pirmiausia labai dėkoju 
Jums ir visiems tautiečiams, 
kad atkreipėte dėmesį į mūsų 
specialiąją internatine mo
kyklą, kurioje mokosi 127 pro
tinę negalią turintys vaikai. 
Esame, kaip ir visos švietimo 
įstaigos Lietuvoje, kurioms 
dar daug ko trūksta. ^Išgarsė
jome" dėl neįvykusio Vienos 
pokylio, kurio metu surinktos 
lėšos turėjo būti skirtos mūsų 
mokyklai. Labai apgailestavo
me, kad Austrijos ambasado
rius turėjo papildomų rūpes
čių (ne dėl mūsų kaltes), ta
čiau savo pažadą jis ištesėjo. 
Vyko didžiulės diskusijos. To
dėl sunku buvo patikėti, kad 
Jūs, esantys taip toli nuo Lie
tuvos, esate neabejingi tam, 
kas vyksta pas mus, kad su
prantate tuos, kuriems reikia 
gero žodžio, dėmesio. 

Juk parama ir pagalba — ne 
vien materialinės verybės ar 
pinigai. Didžiausia labdara 
yra moralinė ir dvasinė, sutei
kia jėgų dirbti ir nenuleisti 
rankų. Jeigu Jū? paremsite — 
— tai lėšas skrtume klasių 
apšvietimui. Dar kartą dėko
ju, kad atkreipėte dėmesį į 
mus. Linkiu Jums ir visiems 
tautiečiams kuo geriausios 
sveikatos, pasisekimo ir lai
mės ". 

Eugenija Kliaugien* 
Ukmergės spec. 

internatinės mokyklos 
direktorė 

2. Kiekviena šeštadieninė 
mokykla parodai-konkursui 
gali atsiųsti iki 10 vaikų dar
bų. Egzistuojantys dailės ba
reliai, studįjos, mokyklos taip 
pat kviečiamos dalyvauti pa
rodoje atsiųsdamos iki 10 savo 
auklėtinių darbų. Siūlome 
įtraukti kuo įvairesnio am
žiaus vaikų darbus. 

3. Parodai-konkursui siun
čiami darbai turi būti ne ma
žesni, kaip 8 x 11 colių (inch) 
ir ne didesni, kaip 11 x 17 co
lių (inch) ir paruošti ekspona
vimui. 

4. Parodai-konkursui siun
čiami darbai gali būti atlikti 
įvairiausia technika: pieštuku, 
tušu, pastele, akvarele, guašu, 
aplikacija, arba sujungiant ke
lias technikas. 

5. Darbus parodai-konkur
sui prašome siųsti į Lietuvių 
dailės muziejų (Lithuaniah 
Museum of Arts, 11491 W. 
127th Street, Lemont, IL 
60439). Kad spėtume darbus 
eksponuoti, jie turi būti at
siųsti į muziejų iki 2000 metų 
spalio 20 dienos. 

6. Parodos-konkurso atida
rymas vyks 2000 m. spalio 
28 d. 

7. Vaikų parodos-konkurso 
darbus vertins ir slaptu balsa
vimu dovanas skirs dailinin
kai, dalyvausiantys Čiurlionio 
festivalio parodoje lapkričio 3 
dieną Lietuvių dailės muzie
juje. 

8. Visi parodos-konkurso da
lyviai bus apdovanoti atmini
mo diplomais ir garbės raš
tais, o dešimties geriausiai 
įvertintų darbų autoriai bus 
apdovanoti prizais. 

Dėl papildomos informacijos 
apie vaikų piešinių paroda-
konkursą ir kitus festivalio 
renginius galite kreiptis į vai
kų renginių kuratore Eglę No-
vak (tel. 630-257-2897, ei. 
paštaalabasen@cs.com) arba į 
Amerikos Lietuvių meno drau
giją (zubovas@8xu.edu) 

Čiurlionio festivalio 
Čikagoje rengėjai 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 
' garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTTJyloeLO.NAMU.SVBKA'^ST 
m GYVYBES DRAUDkVAS. 

AgantasFrarfcZapoisirOff. Mgr.Auka* 
S Kana kafca liatuviskai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 W«t96lhStrNl 

TeL (708) 424-8864 
(773) 561-8664 

Wlndow Wat*e» Needtd! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. WiU train. Mušt 
have valid dri ver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMaboa Wiadow WatUng. 
TtL 999-828-6155. 

G.L. QuaBty Body Sbop 
Automobiliai 

Remontuojame, patekusį į 
avariją atstatome, dažome ir 

poliruojame, 
taip pat parduodame 

1997 Dodge Neon $3995. 
Reikalingas darbininkas. 

Skambinti 815-723-7650. 

GREIT PARDUODA 

RLTMftJC 
REALTORS 

OJFFC.(773> SM - MM 
MMK7M14S.71M 

rmaommmt 

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

CDL »Statybimtuned&api 
' | Čikagos ir a ieško vairuotoju Čikagos i priemiesčiu užsakymu pristatymams. 

Turi sugebėti pakelti 60+ svarų, švan 
vairuotojo istorija, turi išlaikyti „drug 
tęst". Sugebantys operuoti hidrau
liniais mechanizmais (auto Boom), 

priimame 
meniSkai atvykus Reinke SnppĮy Co., 
1400 Sheldon Dr., Etgin, IL (0120. 

Didelė amerikiečių bendrovė 
ieško dažytojų ir stalių. Reikia 
patyrimo ir turėti savo įrankius. 
Galima uždirbti nuo $12 iki $15 į 
vai. Kreiptis: 9755 VV. Farragut, 
Rosemont, IL. TeL 847-928-1000, 
Ext 124. :«i s/oo 

r -

Reikalinga auklė prižiūrėti 14 
metų berniuką ir padėti 
sergančiai motinai. Skambinti 
Gediminui po 6 v.v„ te!. 847-
277-9469. 

STASYS CONSTRUC JlOfSI 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; 'stdmga", 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
i S.Bentis, t$L 630-241-1912.t 

ApL For Rent 
Vic. Midway airport. 2 bedrm. 
Incl. Heat + sec. dep. $600 mo. 
Adults, no pets. Call sfter 5 
p ja . , teL 773-585-5757. 2 « * « » | 

ir lauko statybinių medžiagų tiekimo 
kompanija priima: sugebančius paketo 60+ 
svarų. Apmokysime darbštų darbininką 
operuoti auto pakrovė)*, truputi analų, genu 
apmokamas + ..benefits Pareiškimus 
priimame asmeniškai atvykus Rtinkt Sup-
ahr Caaapaay, 14M Slitdan Dr, Eajb, 

Neringos stovykla ieško lietuviškai kalbančių ir kultūriniai stiprių vadovų 
dirbti stovykloje Mariboro, Vermont. nuo birželio 25 d. iki rugpjūčio 26 d. 

Vadovai praveda stovyklos programas, gyvena su stovyklautojais ir 
prižiūri jų kasdienini gyvenimą. Vadovai turi turėti patirties darbe su 

vaikais (6-16 metų). Alga $330 savaitei. 
Susidomėję, pagal valdžios nurodymus, turi užpildyti darbo prašymą 
„Vermont Department of Employment and Training Career Resource 

Cettter" arba siųsti reziume anglų kalboje šiuo adresu: 
JobOrder 628750 

Jobs & Training Division 
Vermont Department of Employment & Training 

P.O. Box 488 
Montpetier, VT 05601-0488 

LIETUVOS KARINĖ SPAUDA 
HENRIKAS KUDREIKIS , 

Didelis Lietuvos karinės Švarplaitį". Neužmiršti parti-
spaudos iulas dim. mjr. Anta
nas Martinionis, pakirstas 
sunkios ligos, atsigulė lovon. 
Jo rūpesčiu pradėtas leisti 
vienas įdomiausių laisvosios 
Lietuvos žurnalų — „Kardas". 
Šiame žurnale daugybė puikių 
iliustracijų ir straipsnių, ne 
tik apie dabartinę kariuome
ne, bet ir apie nepriklauso
mybės laikų 1918-1940 m. ka
rines pajėgas, karines ir po
litines organizacijas, pvz., net 
apie ateitininkus. Tačiau dėl 
redaktoriaus ligos žurnalas 
1999 m. išleido tik 2 nume
rius. 

Malonu pranešti, kad žur
nalo „Kardas" leidimą perė
mė Lietuvos Atsargos karinin
kų sąjunga (LAKS). Žurnalo 
vyriausias redaktorius buvęs 
„Kario" redakcijos narys Ma
rius Barkauskas su Lietuvos 
karių veteranų sąjungos „Ra
movė" pagalba-jau pasirodė 
pirmas „Kario" numeris. Visa 
eilė įdomių straipsnių ir ilius
tracijų. Pradžioje: „Te atgim
sta kovų su kryžiuočiais dva
sia" — pasikalbėjimas su Lie
tuvos Respublikos Seimo val
stybinio komiteto pirmininku 
Algirdu Katkum. Paminėta 
Lietuvos Atsargos karininkų 
(LAK) atkūrimo dešimties me
tų sukaktis. Dim. pik. Jonas 
Paužuolis „O viskas buvo 
taip". Dim. Itn. V. Asmenskas 
— „Dviejų didvyrių gen. sta
bo mjr. V. Bulviciaus ir kpt. J. 
Kiliaus sušaudymas". Straip
snis apie Lietuvos karo akade
miją. Dim. pik. Itn. A. Navai
tis — „Kaip jie nužudė Lie
tuvos karo lakūną kpt. A. 

zanai: paskutiniame viršely 
detalus Antazavės šilo mūšio, 
įvykusio prie 55 metus, že
mėlapis ir 4 puslapiai mūšio 
aprašymo. Parašė Ildefonsas 
Maldauskas. Visa eilė trum
pesnių straipsnių ir karinių 
naujienų. Yra net humoro pus
lapis. 

Dim. mjr. Antanas Marti
nionis spėjo išleisti tuziną ka
rinio turinio knygų ir knyge
lių: „Žygis į Vilnių", „Plecha
vičiaus Vietinė rinktinė". Jis 
nepamiršo ir lietuviškų karių, 
prievarta atsidūrusių vokie
čių Wehrmachto ir Luftvvaffes 
eilėse. „Jono Laucės Penkta
sis savisaugos batalionas", Jo
no Kvedaravičiaus „Pasmerk
tas mirti Wehrmachto tanke", 
priešlėktuvinės artileristo Sta
sio Prakapo atsiminimai, dar 
daug kitų. Lietuvos kariuo
menės 80-ties metų sukakties 
paminėjimui A. Martinionis 
parengė albumą „Lietuvos ka
riuomenė 1918-1998". Turiny 
1918-1920 m. kovos, pulkų is
torijos, savisaugos ir statybos 
batalionai, 16-ta, vad. lietu
viška divizija, partizaninis ka
ras 1944-1953 m., atkurta ka

riuomenė, šauliai, birutietės, 
atsargos karininkų sąjunga. 
Tekstas neilgas vokiečių, ang
lų ir lietuvių kalbomis dau
giausia iliustracijos. Kadangi 
A. Martinionis jau buvo bebai
giąs šį veikalą, manome, kas 
jis išvys šviesą: 

Apskritai Lietuvos rašytojai 
ir spauda, išskyrus Jono Lau
cės romaną „Negandų metai" , 
vengia karinių temų. Net 
amerikiečių, anglų, prancūzų 
ir vokiečių karinių žurnalistų 
paskelbta geriausia II pasau
linio karo atsiminimų knyga 
G. Sajer „Pamirštas karys", 
neišverčiama į lietuvių kalbą. 
Tuo tarpu užsieniečių rašytojų 
vertimų pilni knygynai. 

Mums, buvusiems Lietuvos 
kariuomenės veteranams, ma
lonu vartyti naujuosius lietu-
vos karinius leidinius, džiaug
tis Lietuvos kariuomenės pa
žanga, stebėti jaunų karių 
veidus. Kitas, Krašto apsau
gos ministerijos žurnalas „Ka
rys" liko tik grynai techniškų 
straipsnių leidiniu, nei poezi
jos, nei karinių atsiminimų, 
nei apie partizanus nieko ne
randama. 

A L W A Y S W I T H FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai 
* Vestuvinės ir proginės puokštės 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

Lietuvoje 
Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 

8015W.79St.,JusUce,IL 

mailto:taalabasen@cs.com
mailto:zubovas@8xu.edu


SU DAINA IR GIESME PER 
GYVENIMĄ 

Lietuvos Vyčiai savo ir choro vadovo Fausto Strolios 40-
ies metų sukakt i Paminėjo religiniu koncertu Lemonte 

Šių metų balandžio 2 dieną apsčiai pietums maisto, kad jo 

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 19 d., trečiadienis 

Lemonto ir apylinkių lietu 
viai; o taip pat nemažai klau
sytojų buvo atvykę ir iš Čika
gos — seselių kazimieriecių ir 
vyčių organizacijos narių, gė
rėjosi puikiu religiniu koncer
tu, kuriuo buvo pagerbtas ir 
ilgametis muzikos darbuoto
jas, vyčių organizacijos choro 
vadovas Faustas Strolia. Kon
certą bendromis jėgomis su
ruošė Lietuvos Vyčių choras ir 
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos choras, kuriam va
dovauja muzikė Birutė Moc
kienė, o jai talkina Rasa Pos-
kočimienė. 

Koncerto programą sudarė 
Theodore Dubois religinė kan
tata „Septyni Kristaus žo
džiai", ištraukos iš VV. A. Mo-

užteko ne tik svečiams, bet 
dar liko ir didžiuliam atlikėjų 
būriui. 

Publikos į koncertą prisirin
ko pilnutėlė 400 vietų salė. 
Daugeliui norinčių išklausyti 
koncertą pritrūko vietos ir te
ko stovėti. 

Koncertas buvo pradėtas 
giesme „Alyvų daržely". Diri
guojant F. Stroliai, abiem sa
lės šonais giedodami atlikėjai 
rinkosi į sceną, pritariant var
gonams ir orkestrui, o į giedo
jimą taip pat įsijungė publika. 

Programą vedė seselė M. Ja-
nine Golubickis, SSC. Kiek
vieną „Septynių Kristaus žo
džių" teksto skyrių seselė pris
tatė trumpu įvadu, o prieš 
pradedant giedojimą, žvakidė-

Algirdas ir Aldona Braziai religiniame koncerte Pasaulio lietuvių centre 
balandžio 2 d Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

gerai, kad apie jį plačiau pa- eiais ir lietuvybės baruose. Pa
rašytų muzikologai, o tokių laimintojo J. Matulaičio misi-
mes turime. Pagarba ir pa- jos choro vadovei B. Mockienei 

zart „Reąuierh" ir Fr. Schubert je prie scenos buvo uždegama 
G-dur mišių dalys. Vargonais žvakė. Pirmajai daliai žvakę 

dėka uoliems ir pasišventu
siems choristams ir, žinoma, 
jų reikliems ir tobulumo reika
laujantiems, chorvedžiams: il-
gamečiui Vyčių choro vadovui 
F. Stroliai, linkint jam dar 
daug kūrybingų metų su vy-

įr jos artimai talkininkei Ra
sai Poskočimienei. Jūsų triūsą 
ir pasišventimą, ruošiant šį 
koncertą, klausytojai įvertino 
savo nuoširdžiais ir galingais 
plojimais. 

Juozas Končius 

Dail. Viktoras Petravičius. „Kelionė į KalvarijoB kalną". 

KRYŽIAUS KELIAS Į GOLGOTĄ 
KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Pilotas parašė ant lentos: 
„Jėzus Nazarietis Žydų Kara
lius". Aukštieji kunigai pradė
jo prieštarauti. Jie reikalavo 
parašyti, kad Jis sakė, jog Jis 
yra . žydų karalius. Pilotas 
trumpai atsakė: „Ką parašiau, 
aš parašiau". Prie Antonia 
tvirtovės jau buvo atvesti du 
piktadariai. Paimant kryžių, 
kareiviai Jėzui turėjo per gal
vą ant kaklo užmauti lentą su 
užrašu; kad Jis yra Žydų ka
ralius. Virvė painiojosi tarp 
erškėčių vainiko. Kareiviai py
ko ir keikėsi, o Jėzui kraujo 
lašai per veidą varvėjo. Kelio
nei į Golgotos kalną ir nuk
ryžiavimui buvo pavesta vado
vauti šimtininkui Longinui. 
Prie Antonia tvirtovės prisi
rinko labai daug žydų, kurie 
vis reikalavo, kad greičiau bū
tų pradėta eisena į Golgotos 
kalną, nes prieš Velykas ir 
šabasą Jėzus turi būti jau pa
laidotas. 

Judas Iskariotas visą laiką 
sekė ir lakstė, kur tik Jėzus 
buvo vedamas. Ir čia, prie An
tonia tvirtovės, jis matė, kaip 
Jėzus ima kryžių. Jis visur 
matė kraują. Alyvų darželyje 
rado sukruvintą Jėzaus ap
siaustą. Petras, pamatęs Kris
tų, atsigavo, pradėjo verkti ir 
gailėtis, kad išsigynė Kris
taus. Judas, irgi gailesčio pa
gautas, nunešė aukštiesiems 
kunigams ir seniūnams tris
dešimt sidabrinių ir tarė: „Nu
sidėjau, išduodamas nekaltą 
kraują" (Mt. 27, 3-4) ir su di
džiausiu nusivylimu trenkė 
pinigus šventovėje ant grindų. 
Šėtonas dabar laikė Judo sielą 
beviltiškoje būklėje. Judas, 
pamatęs Kristų imant kryžių, 
nubėgo dar link Golgotos kal
no ir, radęs didelį medį, ant jo 
pasikorė. 

Visi apaštalai buvo pasislė
pę Lozoriaus namuose. Tik Jo
nas nubėgo į eucharistinį na
mą pas Mariją pasakyti, kas 
su Jėzumi daroma. Jis atsi
klaupęs verkė ir kukčiodamas 
pasakė, kad Jėzus pasmerktas 
mirčiai, ir jau kryžius Jam yra 
paruoštas. Marija, Jonas ir 
Jėzaus mokinių moterų būre
lis išskubėjo susitikti su Jė
zumi. 

Jeruzalės Moterys 
ir Marija 

Kristus buvo jau pradėjęs 
nešti kryžių. Jį sekė ir du pik
tadariai su savo kryžiais. Kry
žiaus nešimo procesija lėtai 
stūmėsi link Golgotos. Kelias 
grubus ir duobėtas. Kryžius, 
šliauždamas duobėtu keliu, 
daužėsi į visas puses. Jėzus 
vos galėjo pajudėti. Visas ke
lias į Golgotą buvo pilnas ste
bėtojų. Vieni verkė ir dejavo, o 

kiti Jėzų akmenimis mėtė. Bu
vusių Jėzaus mokinių moterų 
būrelis stovėjo pakelyje. Jos 
verkė ir dejavo. Atsigręžęs į 
jas, Jėzus prabilo: „Jeruzalės 
dukros! Verkite ne manęs, bet 
verčiau savęs ir savo vaikų. 
Ateis dienos, kai sakys kal
nams: 'Griūkite ant mūsų!', ir 
kalvoms: 'Pridenkite mus!' 
Jeigu šitaip daro žaliam me
džiui, tai kas gi laukia sausuo
lio?" (Lk. 23, 29-32). 

Viena iš Jėzaus mokinių 
moterų buvo atsinešusi indelį 
vyno ir drobinį rankšluostėlį. 
Prasiveržusi pro žydų minią, 
ji nunešė indelyje vyno ir mi
ros. Jėzus vyno nepriėmė, nes 
jau nieko negalėjo paimti į 
burną. Paėmęs rankšluostį, su 
viena ranka Jis nusišluostė 
kruvinas akis ir veidą. Tai bu
vo ta moteris, kurią mes vadi
name Veronika, nes Jėzus pa
liko ant drobulės kruviną pa
veikslą, kurį vėliau krikščio
nys vadino Kristaus tikru pa
veikslu — Vera Eikon. Iš čia ir 
vardas Veronika. 

Po trumpo sustojimo proce
sija pradėjo judėti pirmyn. Jo
nas buvo atsivedęs Jėzaus Mo
tiną Mariją. Lozoriaus seseris 
Mariją Magdalietę ir Mortą, 
Mariją Salome, Mariją Klopie-
nę, Suzaną ir eucharistinio 
namo šeimininkę. Marija, 
Viešpaties Motina, pamačiusi 
Jėzų, pradėjo šaukti: „Sūneli! 
Sūneli!" ir, iškėlusi rankas, 
bandė prasiveržti pro žydus. 
Bet žydai Jos nepraleido ir ak
menimis dar labiau pradėjo 
Jėzų mėtyti. Šimtininkas Lon
ginas pamatęs, kas darosi," žir
gu atjojo prie pasmerktųjų ir 
liepė kareiviams apsaugoti 
Mariją ir Joną. Jis manė, kad 
Marija yra Jėzaus Motina, o 
Jonas Jos sūnus. Visa procesi
ja sustojo. Marija bandė vos 
bestovintį Jėzų apsikabinti ir 
pabučiuoti Jo sužalotą veidą. 
Per kryžių ir erškėčių vainiką 
Ji negalėjo pasiekti savo Sū
naus veido. Ji tik arti Jėzaus 
stovėjo, liejo ašaras ir dejavo. 

Žydai pradėjo šaukti, kad 
procesija negaištų, nes Jėzus 
gali numirti pakeliui į Kalva
rijos kalną, o Jis turi mirti ant 
kryžiaus. Jėzus, nešdamas 
kryžių, visą laiką griuvinėjo. 
Žydai iš to darė juokus ir 
kvatojosi. Dabar Jėzus jau tre
čią kartą kniūbsčias pargriuvo 
po kryžium. Šimtininkas Lon
ginas „sulaikė Kirenės gyven
toją Simoną, grįžtantį iš lau
kų, ir uždėjo jam ant pečių 
kryžių, kad neštų jį paskui Jė
zų" (Lk. 23, 26-27). Kol pas
merktieji atsirado ant Golgo
tos kalno, kareiviai nuvarė 
nuo kalno lygumos viršūnėje 
visus žydus. Jie dideliu ratu 

apstojo tą vietą, kur jau buvo 
iškastos trys duobės kryžiams 
įstatyti. Marija, Jėzaus Moti
na, ir moterys, atėjusios su 
Jonu, stovėjo . prie kareivių. 
Šimtininkas Longinas Jėzui 
pasiūlė vyno su myra. Jėzus 
atsisakė, bet du piktadariai 
gėrė. Jų ir veidai buvo nesu
mušti, ir lūpos sveikos. 

Ant Golgotos kalno 
Atėjo ir keturi budeliai. Jie 

liepė pasmerktiesiems nusi
rengti. Jie nusviedė tris sku
durus strėnoms užsirišti. Du. 
piktadariai nieko nesivaržė. O 
Jėzus pažvelgė į Mariją, savo 
Motiną. Marija per šimtininką 
Longiną perdavė savo veliu
mą, ašaromis suvilgytą, kad 
Jėzus persiristų strėnas. Bu
deliai pasmerktiesiems įsake 
atsigulti ant savo kryžių. Jė
zus ramiai atsigulė, kai Jo nu
kryžiavimo draugai keikėsi ir 
budeliams lengvai nepasidavė. 

Ant Jėzaus kryžiaus buvo 
išgręžtos skylės, per kurias 
rankas ir kojas vinimis per
kals. Vienas budelis, keliais 
atsirėmęs į Jėzaus krūtinę, 
laikė pritaikęs vinį, kitas tren
kė su kūju į vinį. Kraujas iš
tryško. Garsas nuskambėjo 
per visą Golgotos kalną. Jėzus 
suriko baisiu šauksmu. Marija 
taip pat suklykė ne savo bal
su. Budeliai nesijaudindami 
kalė vinis vieną po kitos. Jė
zus kentėjo jau tyliai, nes Jam 
buvo gaila savo Motinos. Ke
turi budeliai Jėzaus kryžių 
įstatė į duobę. Kryžius į visas 
puses siūbavo, kol duobė buvo 
priversta akmenų. 

Longinas leido Marijai ir Jo
nui ateiti arti kryžiaus. Mari--
ja visai nepaisė, kai žydai Ją 
visaip užgauliojo ir ką sako 
praeiviai. Aukštieji kunigai ir 
Rašto aiškintojai tarp savęs 
kalbėjo ir priekaištavo Jėzui, 
kad Jis kitus gelbėjo, o savęs 
negali išgelbėti. Panašiai kal
bėjo ir įžeidinėjo Jėzų nukry
žiuotasis latras kairėj*. Ant
rasis jį sudraudė, priminda
mas, kad juodu teisingai ken
čia už savo blogus darbus, o 
Jėzus nieko blogo nėra pada
ręs. Jis jau gailėdamasis tarė: 
„Jėzau, prisimink mane, kai 
ateisi į savo karalystę!" Jėzus 
jam atsakė: „Iš tiesų sakau 
tau, šiandien su manimi bosi 
rojuje? (Lk. 23, 42-43). 

Jėzus, kentėdamas ir mir
ties agonijoje, buvo meilės 
Dievas ir meilės Žmogus. Jis 
kreipėsi į savo Dangiškąjį Tė
vą, prašydamas, kad atleistų 
tiems/ kurie Jį nukryžiavo ir 
visaip išniekino, nes jie neži
no, ką jie daro. Mirties agoni
joje Jis dar kreipėsi į savo Mo
tiną, sakydamas apie Joną: 
„Moterie, štai tavo sūnus!" 
Paskui tarė Jonui: „Štai tavo 
Motiha!" (Jn. 19, 26-27). Prieš 
pat mirtį Jėzus, kaip mažas 

grojo Robertas Mockus. Buvo 
ir orkestro palyda, kuriame 
groja ir Herkulis Strolia 
(Fausto brolis). 

Koncerto solo partijas atliko, 
jau nebe pirmą kartą Lemonte 
klausytojus savo balsu žavin
ti, Lijana Kopūstaite-Pauletti, 
taip pat dažnai girdimas solis
tas Algimantas Barniškis ir 
solenizanto sūnus Paulius 
Strolia. 

Reikia paminėti, kad kan
tatą F. Strolia ruošia jau ant
rą kartą. Pirmą kartą, 1969 
metais, jungtinis amerikiečių 
parapijų choras, vadovauja
mas F. Strolios (tuo metu jis 
vargonininkavo amerikiečių 

uždegė misijos kapelionas 
kun. Algirdas Paliokas, SJ. 
Antrą žvakę uždegė prelatas 
dr. Ignas Urbonas, trečią se
serų kazimieriecių pirmininke 
seselė Imacula, ,SSC. Misijos 
bažnytinio komiteto narė Ire
na Kazlauskienė uždegė ket
virtą žvakę. Ilgametis vyčių 
organizacijos veikėjas, solistas 
Algirdas Brazis uždegė penk
tą, o taip pat ilgamete vyčių 
organizacijos pirmininkė Este-
le Rogers uždegė šeštą. Sep
tintą žvakę uždegė Palaimin
tojo J. Matulaičio misijos cho
ro vadovė B. Mockienė. 

Antroje koncerto dalyje cho
ras su soliste L. Kopūstaite-

ĮTEIKTOS PREMIJOS 

parapijoje Čikagoje), ją pa- Pauletti lotyniškai, pritariant 
statė ir po to pakartojo keliose orkestrui ir vargonais, pagie-
amerikiečių parapijose. Solo 
partijas tąsyk atliko žinomi 
solistai Algirdas. Brazis, Ri
mas Strimaitis H, Kanados 
(jaunas iškeliavęs į Anapilį) ir 
Praurimė Ragienė. į 

Šis sukaktuvinis (koncertas, 
kaip minėta, įvyko sekmadie
nį, balandžio 2 d. po pamaldų 
Lemonte, Lietuvių, fondo var
do" salėje: Prieš koncerto pra
džią, po šv. Mišių, visi koncer
to dalyviai rinkosi į didžiąją 
salę pasistiprinti ir trumpai 
pabendrauti. Žinoma, koncer
to atlikėjams atsikvėpti nebu
vo kada. Jie, sekdami išeinan
tį nuo altoriaus kunigą, išsku
bėjo į salę generalinei repetici
jai, ir įtemptai repetavo. Su 
pietumis teko palaukti, pakol 
praėjo koncertas. Tačiau rū
pestinga seimininkė A. Šoliū-
nienė nepagailėjo paruošti 

vaikas, saukėsi Motinos. Mari
ja tik tiek galėjo pasakyti, kad 
Ji yra čia ir savo Sūnelio ne
apleido. Iš begalinio skausmo 
flėzus šaukėsi i dangų lyg ir 
su priekaištu: .Mano Dieve, 
mano Dieve, kodėl mane aplei
dai!" (15, 34). Saulės šviesa 
užgeso ir buvo labai tamsu. 
Šventyklos uždanga perplyšo 
pusiau. O Jėzus galingu balsu 
sušuko: „Tėve, i tavo rankas 
atiduodu savo dvasią". Ir su 
tais žodžiais numirė (Lk. 23, 
45-47). Longinas ietimi Jėzui 
perdūrė šoną. Per žaizdą ište
kėjo kraujas ir vanduo. Kai 
atėjo kareiviai nukryžiuotiems 
sulaužyti blauzdų, pamate, 
kad Jėzus jau miręs, ir Jam 
kaulų nelaužė. visą miestą 
apėmė baimė, nes žemė pra
dėjo drebėti, iš kapų prisikėlė 
daug numirusiųjų ir pasirodė 
gyviesiems. Nikodemas ir Juo
zapas Arimątietis. gavę lei
dimą iš Piloto, nuėmė Viešpa
ties kūną nuo kryžiaus, įvy
nioję į švarią drobulę ir pa
guldė naujame K»PO rūsyje, 
kurį Juozapas buVo issikal-
dines uoloje. Jie užrito didelį 
akmenį ant rūsio angos ir nu
ėjo. O aukštieji kunigai ir fari
ziejai išsireikalavo iš Piloto, 
kad per tris dienas kareiviai 
saugotų kapą. 

dojo WA Mozart „Laudate 
Dominum" ir „Reąuiem" iš
trauką JLacremosa". Šiuos kū
rinius dirigavo B. Mockienė. 

Paskutinę koncerto dalį Fr. 
Schubert „Gloria" iš G-dur mi
šių atliko choras su solistais, 
orkestru ir vargonais. Šią dalį 
vėl dirigavo pats solenizantas. 
Užbaigus giedojimą, F. Strolia 
padėkojo visiems, prisidėju
siems, ruošiant šį iškilmingą 
koncertą. Atsidėkodami kon
certo rengėjams ir atlikėjams 
už triūsą, gausiai susirinkę 
klausytojai, sustoję ilgai plojo, 
o vadovams ir solistams buvo 
įteiktos gėlių puokštės. 

Tai tik keletas pragiedrulių 
iš šio didingo koncerto. Būtų 

Sausio 21d. Kultūros minis
terijos Baltojoje salėje pa
gerbti 1999 metų ministerijos 
premijų laureatai. Diplomai 
įteikti: 

Ingei Lukšaitei — Lietu
vos istorijos instituto vyr. 
mokslinei bendradarbei, hu
manitarinių mokslų daktarei 
paskirta Martyno Mažvydo 
premija už nuopelnus Lietu
vos valstybės kalbai, raštijos 
istorijai ir knygos menui; 

Sigitui Narbutui — Lietu
vių literatūros ir tautosakos 
instituto Senosios literatūros 
skyriaus vyresniajam moksli
niam bendradarbiui, huma
nitarinių mokslų daktarui ir 
Daivai Narbutienei — Lietu
vos mokslų akademijos biblio
tekos Senųjų spaudinių sky
riaus vedėjai paskirta premija 
už bibliotekininkystės, biblio
grafijos, knygotyros moksli
nius tyrinėjimus bei praktinę 
veiklą bibliotekose; 

Vincui Ruzui — Lietuvos 
nacionalinio muziejaus Nu
mizmatikos skyriaus vyr. mu
ziejininkui paskirta premija 
už muziejininkystės ir mu
ziejų vertybių restauravimo 
darbus; 

Michalinai Počiulpienei 
— keramikei paskirta premija 
už būdingiausių mūsų tauto
dailės, amatų tradicijų iš

saugojimą ir perdavimą: 
Emilijai Miltenienei — 

mokytojai kraštotyrininkei 
paskirta premija už vertingų 
tradicines kultūros lobių — 
papročių, dainų, šokių, instru
mentinės muzikos, tautosakos . 
ir kitų liaudies kūrybos bei 
dvasinio paveldo sričių — iš
saugojimą ir pateikimą rin
kėjams, archyvams, visuome
nei; 

Stasiui Ankevičiui — mu
ziejininkui paskirta premija 
už etninės kultūros pavel
do rinkimą, puoselėjimą bei 
skleidimą; 

Juliui Dautar tu i — re
žisieriui paskirta premija už 
geriausią lietuviškos drama
turgijos pastatymą Lietuvos 
teatruose. 

Taip pat paskirtos premijos 
už aktualiausius ir ryškiau
sius publicistinius kūrinius 
kultūros temomis teatro kriti
kui Audroniui Liūgai, litua
nistei Paul inai Žemgulytei, 
žurnalistei Liucijai Armo-
naitei. poetei Onei Baliuko-
nytei, dailėtyrininkei Danu
tei Zovienei. rašytojui Sigi
tui Parulskiui . muzikos kri
tikui Edmundui Gedgaudui 
ir LTV laidos „Kūrybos metas" 
kūrybinei grupei. 
.Kultūros gyvenimas". 2000 sausis 

Pal Jurgio Matulaičio misijos choras po religinio koncerto, su dirigentais Birute Mockiene. Kau.-t:: Mrolia. solis
tu Algimantu Barniškiu PLC Lietuviu fondo sal.-je balandžio 2 d Nuotr. V Jasinevičiaus 

Religinis koncertas .Septyni Krist.m< /o< I I M ' V I I l i l l l s 
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Visos nuotraukos Jono Kuprio 

„DRAUGAS" ČIKAGOS 
LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE 

„Draugas nukeliavo į mūsų 
brangų Jaunimo centrą š.m. 
balandžio 5 d. 

Gavom sutikimą iš lituanis
tinės mokyklos direktorės Jū
ratės Dovilienės supažindinti 
Jaunimo centro moksleivius 
su „Draugo" dienraščiu. Pra
dėjome susipažinimą, kalbė
dami apie Lietuvos istoriją. 

Istorija yra žinoma tiktai 
todėl, kad apie ją yra likę senų 
užrašų, laikraščių, laiškų, 
kny&U ir dokumentų. Ir 
„Draugo" dienraštis yra tas 
geriausias istorijos šaltinis. 
„Draugas" ;au 90 metų aprašo 
lietuvių veiklą, teikia kitas ži
nias, mus informuoja, todėl 
yra svarbus ir reikalingas. 

Moksleiviams aiškinome, ro
dėme Napoleono laikų lietu
višką kardą, kareivio kepurę 
ir seną knygą, kurioje tas lai
kotarpis buo aprašytas. 

Taip pat Draugo" administ
ratorius Valentinas Krumplis 
paskelbė Draugo" išleistos 
knygutės, spalvavimo konkur
są jaunesniems mokslei
viams. Vyresniems yra rašy
bos konkursas, kuris įjungs 
moksleivių vaizduotę. Jie turi 
pakeisti .Raudonkepuraitės" 
pasakos tumi ir pabaigą. 

Premijos laimėtojams bus 
dalinamos .Draugo" vasaros 
šventėje, liepos 30 d. 

Dėkojam direktorei Jūratei 
Dovilienei, ir visom mokyto
jom už mui-j priėmimą. Taip 
pat norėčiau priminti visiems, 
kokią didele padėką mes tu
rime jausti įsiems, kurie pri
sidėjo ir prisideda prie Jauni
mo centro išlaikymo ir prie
žiūros. 

Jei tėvai Jėzuitai ir visi 
mūsų gerącarbiai nebūtų iš 

pasiaukojimo dirbę, neturėtu
me ir Jaunimo centro, nebūtų 
buvę „Draugui", kur ieškoti 
naujų skaitytojų. 

„Draugui" labai reikia naujų 
skaitytojų, tad prašom visų: 
užsisakykite „Draugą", užsa
kykite jį savo vaikams, anū
kams ar giminėms, kur toliau 
gyvena. „Draugo" prenumera
ta yra tikra dovana, kuri su
teiks džiaugsmą skaitytojui ir 
lietuviškai veiklai. Šiuo laiku 
vyksta prenumeratų vajus, to
dėl pirmą kartą užsisakan
tiems JDraugas" metams tik 
65 dol. 

Padėkite mums rasti dau
giau skaitytojų. Tik pagalvo
kime, kaip atrodytų mūsų 
veikla ir lietuvybės išlaikymas 
Amerikoje be „Draugo"! 

Valentinas Krumplis 
„Draugo" administratorius 

„DRAUGAS" 
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 

papiginta kaina: tikuŽ65 dol. metams, 
tik gyvenantiems JAV-se. 

Mecenatas prašo „DRAUGO" 
skaitytojus užprenumeruoti savo 

vaikams, vaikaičiams, 
naujai atvykusiems tautiečiams iŠ 

Lietuvos. 

Papiginimas tęsis iki liepos 1 d. 

„DRAUGAS" informuoja; „DRAUGAS' formuoja; 

„DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos junejtis; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

T H I LITMUAMtAM WORl 0MLV 
: * i * l . f t l V H * • • 

Tai—Jūsų laikraštis! 



DAVĖ MUMS NEĮKAINOJAMĄ 
DOVANĄ - BENDRAVIMĄ 

Pokalbis apie išeiviją, kultūrą ir susitikimų džiaugsmą 
(Tęsinys) 

V.B.: Iš Jūsų pasakojimo 
aišku, kad norint ką nors pa
daryti, reikia rasti pinigų. Lie
tuvių bendruomenės veikla, 
tos gausios institucijos, pro
jektai turi būti remiami pačių 
žmonių. Baplėtokim šią temą. 
Papasakokit apie savo pasku
tiniąsias programas ir tas, ku
rias rengiate. 

M.R.: Mums algos paprastai 
niekas nemoka. Mes patys tu
rim apsimokėti visas išlaidas, 
pvz., kad ir kelionę į Lietuvą, 
važinėjimą į posėdžius, repeti
cijas ar telefono, fakso išlai
das. Viską dengiam iš savo ki
šenės. Ir juo toliau, tuo sun
kiau surasti pirmininkaujantį, 
nes pirmininkas visada la
biausiai nukenčia. 

„Draugas" pernai šventė 90 
m. gyvavimo jubiliejų. Lietu
vos istorijoje tai pirmas toks 
įvykis, kad lietuviškas dien
raštis pasaulyje eitų 90 metų 
be sustojimo. Net ir Lietuvoje 
jūs tokio neturite. Mes tuo la
bai džiaugiamės. Nei mūsų 
laikraščio, nei mūsų radijo 
niekas neremia. Amerikos val
džia leidžia mums veikti, ir 
tiek. 

V.B.: Girdėjau, kad šventės 
pas Jus vyksta labai džiaugs
mingai, kad Jūsų žmonės ku
pini nepaprasto entuziazmo, 
reaguoja labai džiugiai. Tru
putėlį apie tą džiaugsmingąją 
puse. 

M.R.: Iš tiesų, renginiuose 
visada labai džiugu. Dar taip 
neatsitiko, kad baigčiau pro
jektą deficitu. Pvz., praėju
siais metais šventėm „Draugo" 
jubiliejų, sugalvojau pasi
kviesti tris chorus: iš Kanados 
„Volungę", Clevelando „Exul-
tate" ir Čikagos „Dainavą" (šis 
kolektyvas įkurtas mūsų dar 
Hanau stovykloje po karo, da
bar jį perėmė ir čia Jums ži
nomas Darius Polikaitis). Trys 
stiprūs chorai. Aš su jais dir-

_bau 3 metus. Lietuvoje pagal 
J. Marcinkevičiaus eiles buvo 
sukurta muzika. Chorai repe
tavo atskirai. Atsivežėme juos 
autobusais, paskui vyko bend
ros repeticijos. Reikėjo surasti 
ir salę 150 žmonių chorui. Bu
vo didelio džiaugsmo ir buvo 
didelių išlaidų, nes reikėjo or
kestro, — mes savo neturim. 

Paprastai per metus organi
zuojame tris renginius. Jau 
esu susitarusi su solistais G. 
Milkevičiūte ir V. Žemaičiu. 
Jie atvyks lapkričio 5 d. kon
certuoti „Draugui". Šiuo metu 
pas mus vyksta V. Prudniko
vo, J. Leitaitės ir akompania-
torės N. Ralytės koncertai. 
Galiu pasigirti, kad mūsų 
bendruomenė remia ir Lietu
vos Respublikos ambasadą, 
nes dabar Lietuvai finansiškai 
yra sunku, ji pati negali atsi
kviesti menininkų. 

V 3 J Dabar pati demokra
tiškiausia vakaro dalis: klau
simai, pokalbiai. Salėje matau 
labai ryškių kultūros žmonių: 
menotyrininkų, dailininkų, 
kultūros istorikų, įvairių sri
čių menininkų. Čia yra daug 
Jūsų draugų: štai Silvija Vėla-
vičienė, nepaprastai daug pa
dariusi ir iš visų išeivijos 
kraštų surinkusi lituanistiką. 
Pasikalbėkime apie tai, kas 
svarbiausia: apie archyvus, 
meninį gyvenimą, apie tai, 
kas mus sieja ir galėtų sieti, 
kas šildo ir suteikia vilties. 

Silvija Velavičienė: Turiu 
pasakyti, kad didesnio 
džiaugsmo mano gyvenime, 
kaip ir Jūsų, jau nebus: ne
priklausomybė mums davė ši
tą bendravimą. Tai man atro
do labai svarbu. Dvi kultūros 
dalys buvo perskeltos pusiau. 
Būkim iki galo atviri: didžioji 
visuomenės dalis labai men
kai arba ir visai nieko neži

nojo apie šitą intelektualinį 
turtą, kuris per penkis de
šimtmečius buvo kurtas išei
vijoje. Svarbu buvo turėti vi
sumą, ne fragmentus. 

Buvo gražu stebėti tą didįjį 
„Knygos Lietuvai" vajų, kurį 
savo lėšomis rengė Lietuvių 
katalikų religinė šalpa ir į ku
rį visomis jėgomis įsijungė vi
sa JAV lietuvių bendruome
nė. Knygas skaičiavome ne eg
zemplioriais, o tonomis. Galiu 
drąsiai pasakyti ir pasi
džiaugti, kad per pastaruosius 
10 metų išeivijos knyga į Lie
tuvą grįžo. Grįžo pastangomis 
ir lėšomis Amerikos lietuvių 
bendruomenės, nes didžioji 
dalis intelektualinio turto ir 
buvo Amerikoje. Tos knygos 
grįžo ir pasklido plačiai po 
Lietuvą. Tai didelis nuopelnas 
visuomeninių organizacijų ir 
pavienių asmenų, kurie rėmė 
ir teberemia savo gimtąsias 
vietas: knygos siunčiamos 
gimnazijoms, bibliotekoms. 
Nepaprastai džiaugiamės jūsų 
globojamu „Draugu". Vien jau 
„Draugo" kultūrinis priedas 
ką reiškia. Intelektualinė min
tis nėra nė kiek prigesusi, 
nors tokie redaktoriai kaip K. 
Bradūnas jau yra mūsų že
mėje. Manyčiau, kad pagrindi
nis uždavinys, kuris aptaria
mas bendroje Pasaulio lietu
vių bendruomenės ir LR Sei
mo komisijoje, dabar yra ar
chyvų išsaugojimas. Atsisaky
ta tos minties tuojau pat grob
ti ir viską vežti į Lietuvą, kol 
dar yra stipri lietuvių bend
ruomenė. 

Aš labai džiaugiuosi kultū
ros mainais, nes ir mes į Li
tuanistikos centrą Čikagoje, į 
Alką siunčiame knygas ir 
džiaugiuosi, kad ir ten yra 
mūsų knygų skaitytojų. Ma
nyčiau, kad mainai turi tęstis, 
ne tik knygomis, bet ir kul
tūrinėmis programomis (pvz., 
buvo pirmosios lietuviškos 
knygos — M. Mažvydo — 
minėjimas išeivijoje). Tokiu 
artimiausiu įvykiu galėtų tap
ti Motiejaus Valančiaus mi
nėjimas 2001-aisiais). Jau yra 
sudaryta jubiliejinė komisija. 
Noriu pasakyti, kad turėjau 
laimės keliauti su M. Mažvydo 
paroda po Ameriką ir matyti, 
kaip tokių renginių ten reikia. 
Buvo pilnos salės. 

Praėjusį rudenį nepaprastai 
sėkmingi renginiai buvo „Tau
tiškos giesmės" 100-mečio ir 
jos autoriaus V. Kudirkos mir
ties metinių minėjimas. Dabar 
bendradarbiavimas yra pasie
kęs tokį lygį, kad jokių prob
lemų neliko. Vieni kitus pažįs
tam, vieni su kitais susisie-
kiam. Ačiū Jums už Jūsų 
darbą. Kartais sunku suvokti, 
kaip neturint jokių įstaigų, 
ministerijų, galima tiek pada
ryti. 
VJi.: Žinau kelias temas, kurios 
Jums* yra svarbios, kurios ne
duoda ramybės. Štai S. Vela
vičienė paminėjo archyvus. 
Yra dovanoti dalykai — tokie, 
kaip M. K. Čiurlionio galerija, 
kurios turtai buvo padovanoti 
būsimai nepriklausomai Lie
tuvai. Jūsų rūpesčiu jie atva
žiavo. Lietuvai padovanotas 
taip pat ir Žilevičiaus archy
vas... 

M.R.: Steigiantis M. K. 
Čiurlionio galerijai buvo para
šytas testamentas, kad kiek
vienas dailininkas, kuris 
rengs savo parodą, galerijai 
padovanos vieną savo darbą, 
ir jis bus skirtas Lietuvai. Pa
veikslai buvo kaupiami 40 me
tų. Pagaliau beveik 10 metų 
truko, kol jie atkeliavo į Lie
tuvą. Mūsų žmones dar nėra 
per daug drąsūs viską siųsti į 
Lietuvą. 

Kita panaši problema yra 
archyvai. Mes turim turtingų 
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Balandžio 4 d. Antakalnio kapinėse, Vilniuje, palaidota? iškilusis smuikininkas, Lietuvos Valstybines premijos 
laureatas, Lietuvos Muzikos akademijos profesorius Raimundas Katilius, miręs balandžio 4 d., Vokietijoje, eida
mas 54-uosius metus. Prie karsto apeigas atlieka kun. Julius Sasnauskas. Nuotr. V. Gulevičiaus (Elta) 

archyvų: Čikagoj, Jaunimo Romualdas Budrys: Aš no-
centre, kurį globoja dr. Rač- riu įteikti Jums atminimui 
kauskas. Turim turtingą Al- mūsų išleistą išeivijos dailės 
kos archyvą Putname prie vie
nuolyno. Yra ir kitur, pvz., 
Kent universitete. Ten me
džiaga yra mikrofilmuota, o 
originalai, man atrodo, sunai
kinti. Mūsų archyvus į savo 
globą nori paimti Amerikoje, 
Minnesotoje esantis specialus 
Rytų Europos archyvas, kuris 
turi didžiulius sandėlius. Mū
sų patalpos yra nepritaikytos: 
jeigu šalta, tai čia šalta, jeigu 
šilta, tai ir archyve šilta. Laik
raščiai genda. Pvz., kad ir 
„Draugo" archyvas. Pirmųjų 
egzempliorių, kurie buvo iš
leisti prieš 90 metų, dabar jau 
beveik negalima pajudinti, 
nes yra pageltę ir tiesiog tru
pa. Reikėtų išspręsti tą prob
lemą. 

Čikagoje taip pat yra muzi
kologijos archyvas. Netgi mu
zikai iš Lietuvos atvažiuoja ko 
nors skolintis, studijuoti. Tu
rime labai turtingą foto, litua
nistinį archyvą ir t.t. Kadangi 
tai irgi priklauso mano prie
žiūrai, man sunku viską ap
rėpti. Problemų didėja, aš pati 
nemoku archyvų tvarkyti ir 
labai sunku surasti žmonių. 
Dažniausiai dirba pensinin
kai. Be to, nėra specialistai. 
Nėra specialių patalpų. 

Klausimas i i salės: Ar lie
tuvių dailininkai, kurie dabar 
išvažiuoja, pasireiškia kaip 
dailininkai, ar dirba tik kaip 
juodadarbiai? 

M.R.: Jie rengia parodas. 
Stebėtina, kad kas savaitę 
įvyksta kokia nors jų paroda. 
Mes jiems užleidžiame M. K 
Čiurlionio galeriją. Aš ten taip 
pat dažnai dalyvauju, tenka ir 
žodelį tarti. 

Dr. Aldona Vasiliauskie
nė: Noriu ir papildyti, ir pa
klausti. 1955 m. A. Damušio 
iniciatyva buvo nupirktas 
sklypas „Dainavos" stovyklai 
ir 1957 m. ta stovykla jau pra
dėjo veikti. Lietuvybės išlaiky
mui labai svarbią reikšmę tu
rėjo ateitininkija, kuri čia ren
gė vasaros, žiemos stovyklas 
(jose dirbo ir kun. Stasys Yla), 
skautija. Žinau, kad Jūs p. 
Marija, daug ten veikėte. Dar 
papasakokite apie ateitinin
kija ir skautija. 

M.R.: Buvau skautė, mano 
charakteriui tai labiau tiko, 
ten aš subrendau. Sesuo buvo 
ateitininkė. Mums tėvai leido 
taip pasidalinti. „Dainava" yra 
privati, ateitininkuos, Katali
kų federacijos nuosavybė. 
Bendruomenė irgi ten rengia 
suvažiavimus. „Dainava" turi 
didelės reikšmės, kadangi yra 
labai puikioje vietoje, netoli 
Detroito, ne per toliausiai nuo 
Čikagos ir Clevelando. Ten 
lengvai galima atvažiuoti, ir 
ta vieta mus visus labai trau
kia. Ten išaugo labai daug 
gražaus jaunimo. Skautai čia 
rengia žiemos stovyklas, atei
tininkų, lietuviškų mokyklų 
mokytojai — pasitobulinimo 
stovyklas, renkasi frontinin
kai ir kitos organizacijos. 
„Dainava" turi nepaprastai di
delės įtakos mūsų lietuvybei. 

rinkinį, kurį sudaro nei daug, 
nei mažai — 134 autorių 
6,013 kūrinių, inventorizuotų 
kaip valstybės nuosavybė. Ka
taloge dar nėra M. K. Čiur
lionio galerijom kūrinių. Mes be 
šitų dar turime apie 6,000 dai
lės kūrinių, surinktų per 36 
metus, pradedant nuo pirmojo 
Viktoro Vizgirdos vizito į Lie
tuvą ir pirmų dovanų, kurios 
buvo padovanotos Lietuvai, 
dar gyvam Jonui Rimšai 
esant. Išeivijos dailė pas mus 
pradėjo ateiti apie 1966-1969 
m. Kasmet vis turtėjom. Da
bar mes jau nebeįsivaizduoja-
me Lietuvių dailės be išeivijos 
dailininkų. M. K. Čiurlionio 
galerija Čikagoje yra Lietuvos 
kultūros svarbi dalis. Ačiū 
Jums visiems: Marijai Reinie
nei, Magdalenai Stankūnie
nei, Domui Adomaičiui, nepa
prastai pasišventusiam žmo
gui, atidavusiam menui. Da
bar šis palikimas jau mūsų, 
Lietuvoje. Tegu jaunimas pa
mato. Yra iš ko pasimokyti. 

Čia buvo klausta, kas bus su 
M. K Čiurlionio galerija. Nuo 
1991 m. kaupiami nauji rinki
niai. Nežinau, kiek jų yra ir ar 
jie grįš į Lietuvą Jie gal ir 
liks Lemonte įkurtos Pasaulio 
lietuvių dailės galerijos nuosa
vybė. 

1988 m. man teko lankytis 
JAV Amerikos muziejų sąjun
gos rengtoje generalinėje kon
ferencijoje. New Yorke, kai su
žinojo, kad atvyko žmogus iš 
Lietuvos, mane aplankė Leo
nardas Andriekus. Ir laimė, 

kad užėjo didžiulė liūtis. Mes 
įsmukom į japonišką restora
nėlį ir keturias valandas 
gurkšnojom vyną bei plepė
jom. Po to jis pasakė: „Noriu į 
Lietuvą, ar negali man atsiųs
ti iškvietimo. Žinoma, aš jį 
iškviečiau. Jis mane paskati
no susipažinti su M. K. Čiur
lionio galerija, supažindino su 
„Židiniu", A. Galdiko galerija, 
— tai turtingas rinkinys ir aš 
manau, kad jį pranciškonai 
atveš į Lietuvą, nes „Židinio" 
jau nebėra. 

Aš išdrįsau paskambinti 
Stankūnams. Teko susitikti 
su Telesforu Valium, Adolfu 
Valeška, su kuriuo rūpėjo su
sitikti kaip su buvusiu Vil
niaus muziejaus pirmuoju di
rektoriumi, jo kūrėju. Turėjau 
keletą klausimų apie muzie
jaus kūrimą ir buvo labai ma
lonu, kad į mano klausimus 
buvo labai tiksliai atsakyta, — 
vėliau pasitikrinau archyvuo
se. Teko būti pas spalvingą as
menybę, Viktorą Petravičių. 
Susiradom labai gerą temą, 
tada ką tik buvo išėjusi knyga 
„Korektūros klaida": jis užsi
degė ir mes keletą valandų 
kalbėjomės. Buvo ir kitų susi
tikimų. Lietuva tuomet dar 
nebuvo nepriklausoma, aš vy
kau kaip sovietinės Lietuvos 
atstovas. Ne visi lietuviai 
emigrantai man galėjo paduo
ti ranką. 

Man padarė didelį įspūdį 
Jūsų pasišventimas, nepa
prastas darbštumas, užsispy
rimas. Ačiū, kad taip yra. 

Užraše Audronė Viktorija 
Škiudaitė 

Pabaiga 

ŠONINĖS SIENOS MALDAUJA MENO 
Anądien bičiuliškas Vytau

tas Z., kurio pailgas orus vei
das primena raidę V, man 
tarė: „Parašei apie grindis — 
tvarkoj. Bet reikėjo ką nors 
pasakyti ir apie salės sienas. 
Tik pažiūrėk kaip jos atrodo 
su tais niūriais archaiškais 
paveikslais". 

Pažvelgiau į šventoviškai 
aukštas šonines sienas. Lan
gai irgi aukštai, su užuolai
domis. Kairėje, prie kampo, 
pakabintas n pamirštamos šo
kių vadove- portretas. Virš 
centrinių durų — didokas ap
skritas laikr iis. Šalia jo — iš 
vienos ir kitos pusės — para
pijos steigt.jų prelatų portre
tai. Tokio pat dydžio, kaip ir 
šokių mokytojos. Virš laikro
džio — didoK;', man nežinomo 
dailininko, šventosios šei
mos" reprodukcija. 

Tai sienai, kaip ir scenos ap
dailai, nedaug ko prikiši. Pre
latų portrete būtini. Šie kil
nūs dvasininkai steigė, statė 
L.A. Šv. Kazimiero parapiją. 
Dabar iš savo įrėmintos pur
purinės regalijos jie tarsi lai
mina čia susnmkusių veiklą. 

Tačiau ant ;oninių sienų iš
kabinti trapškai gūdūs pa
veikslai yra mtausis esteti
kai. Visų pirma, jie per aukš
tai. Keli per maži. Antra, jie 
nieko bendra neturi su mūsų 

amžiaus tapyba. Jų užtemdy
tas koloritas ir senoviški pavi
dalai gal ir tiktų, sakykime, 
Mindaugo laikų pilies menei. 
O čia 21-ojo amžiaus slenksčio 
salė, kurioje nuolat vyksta gy
vastingos sueigos, dainuoja ir 
šoka jaunimas. Čia už skobnių 
nesėdi rūstūs barzdoti karve
džiai. Jei sėdi ir pokyliauja, 
tai tik linksmai nusiteikę kali-
forniečiai. 

Vytautas Z., kurio taurus 
veidas primena šlovingą raidę 
V, stebėdamas klausia: „Argi 
mes neturime Pietų Kaliforni
joje ar Lietuvoje gerų daili
ninkų, nutapiusių didesnio 
formato drobių su įspūdinga 
kompozicija, su džiugiomis 
spalvomis?" 

Aišku, kad turime. Tereikia 
tik tuo pasirūpinti. Yra lietu
viuose ir vidaus dekoravimo 
specialistų. Apie tai ir sukosi 
mudviejų pokalbis. Tarp kit
ko, Vytautas Z. nėra atsitikti
nis kritikas. Ne sykį esu gir
dėjęs jo taiklių pastabų apie 
čia rodomą dailę ir atliekamą 
muziką. Ir apie tai ištarti tin
kamą sakinį nėra lengva. 

Pranas Visvydas 

* Garsiai latviu kilmės 
Rusijos balerinai Ilzei Lie
pai suteikta Lietuvos piliety-

Mylimam Broliui 

A . t A . 
VACLOVUI BORTKEVIČIUI 
Lietuvoje mirus, mūsų mielai draugei MARIJAI 
MARKULIENEI, dr. JANINAI JAKŠEVIČIENEI ir 
jų šeimoms bei kitiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Tina ir Zigmas Braziai 

Aldona Juozevičienė 

Marytė Miklienė 

Vita Strikienė 

Vida Tumasonienė 

Emilija Valančienė 

Mirus komp. BRONIAUS JONUŠO žmonai 

A. t A. 
ELIZABETAI JONUŠIENEI, 
gilią užuojautą jos dukrai NIJOLEI TOLIUŠIENEI, 
sūnui ALGIUI JONUŠUI siunčia giminės iš Lietuvos, 
Zenono Jonušo vaikai: 

Algis ir Vaidas Jonušai su šeimomis 

Zenona Jonušaitė Kazakevičienė 

su šeima ir dukromis 

A. t A. 
IRENAI VEBRIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą PETRĄ ir dukrą 
ROMANĄ KARLOVE su šeima. 

Rasa Dirkienė 

Lakštuonė, Vaiva ir Gintautas Vėžiai 

A. t A. 
VYTUI RUZGAI 

mirus, j o brolį VLADĄ su žmona MARYTE, jų 
vaikus su šeimomis nuoširdžiai užjaučia 

Riškų šeima 

Ilgametei Lietuvos Dukterų draugijos narei 

A. t A. 
Sesei IRENAI VEBRIENEI 

mirus, giliai užjaučiame jos vyrą PETRĄ, dukterį 
ROMANĄ ir visus artimuosius šioje skaudžioje 
netekties valandoje. 
Labai pasigesime sesės Irenos, dailaus lietuviško 
žodžio mylėtojos, savo eilėse. Liūdime... 

Lietuvos Dukterų draugijos centro valdyba 

Skaisčių jaunystės dienų draugei JANINAI, jos vyrui 

A. t A. 
PRANUI GAIGALUI 

mirus, jai, dukroms, anūkams ir proanūkui Lietuvoje 
reiškiame gilią užuojautą. Ilsėkis ramybėje, Pranuk, 
svetimoje, bet vaišingoje Amerikos žemėje. 

Liudmila, Nina, jos šeima ir Borisas su žmona 

bė. Trečiadienį prezidento Val
do Adamkaus vadovaujamos 
Pilietybės komisijos posėdyje 
nuspręsta suteikti pilietybę 
Maskvos Didžiojo teatro solis
tei, kuri daugiau kaip 10 metų 
šoko su Lietuvos baleto artis
tu Petru Skirmantu. Dabar I. 
Liepa Lietuvoje organizuoja 
pasaulio baleto žvaigždžių 
spektaklį, artimiausiu metu 
Lietuvoje bus parodyta drama 
„Jūsų sesuo ir belaisvė", su 
režisieriumi Eimuntu Nekro
šiumi ketina pastatyti miuzik
lą. 'BNS' 

* Penktadieni naujienų 
agen tū ra BNS paminėjo 
pirmąjį savo veiklos dešimt
metį. 1990 m. įkurtoje naujie
nų agentūroje BNS dabar dir
ba daugiau kaip 170 žurnalis
tų Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje bei korespondentų punk
tuose Varšuvoje, Maskvoje ir 
Karaliaučiuje. Lietuvoje BNS 
išaugo nuo vieno, paskui — 
dviejų korespondentų 1990 
m., iki 5 žurnalistų padalinio 
1992 m. ir iki 50 žmonių da-» 
bar — Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje. .BNSi 

\ 



8 DRAUGAS, 2000 m. balandžio 19 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

..Draugo" krautuvėle.^ _s- galima užsisakyti visą komplektą margučių -
25 Lietuvos tautod3_l:r_oi.į ^aroo medinukai kainuoja 125 dol. Taip pat 
čia galima nusipirkt: ir po v.eną dirbinėlį - vienas dailiai išpaišytas 
kiaušinis kainuo;a 4.50 doi.. persiuntimas - 3.95 dol. 

Didįjį penktadienį, ba
landžio 21 d.. ..Draugo' re
dakcija, administracija ir 
spaustuvė nedirbs: šeštadieni
nis ..Draugas" su kultūriniu 
priedu bus išleidžiamas Didįjį 
ketvirtadier.;. 

Tautos fondo narių meti
nis susirinkimas šaukiamas 
balandžio 29 d. Kultūros 
židinyje. 361 Highland Blvd., 
Brooklyn. NY. 9 vai. r. t. pran
ciškonų koplyčioje bus aukoja
mos Mišios už TF narius bei 
rėmėjus; susirinkimo pradžia 
— 10 vai. ryte. Be oficialios 
programos, bus pranešimas 
Lietuvos demokratizacijos 
klausimu; pranešėja yra — 
Columbia universiteto Tarp
tautinių mokslų magistrante 
Rūta Avulytė. Pakvietimai su 
įgaliojimų kortelėmis jau 
išsiuntinėti TF nariams. Jei 
kuris TF narys negavo pakvie
timo, prašoma kreiptis į Tau
tos fondo raštinę minėtu adre
su, o telefonas ir faksas yra 
718-277-0682. Tautos fondo 
vadovybė kviečia visus narius 
ir svečius susirinkime daly
vauti. 

Pal. J . Matulaičio misijos 
bažnyčioje Prisikėlimo Mi
šios Velykų dieną bus aukoja
mos 7 val.r., eilinės Mišios - 9 
val.r. ir 11 val.r., kaip papras
tai. Išpažinčių bus klausoma
si: Didijį ketvirtadienį - 6-7 
val.v. Didijį penktadienį 3 
vai.p.p. vyks liturginės apei
gos, po jų - 4 vai.p.p. išpažin
tys; Didijį šeštadienį išpažin
tys klausomos 3-4 vai.p.p. 

Prisikėlimo Mišios lietu
vių kalba Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažyčioje, 
Marąuette Parke. Velykų sek
madienį, balandžio 23 d., bus 
7 vai. ryte (anksčiau būdavo 6 
vai. r.;. Kviečiami esantieji ir 
buvę parapijiečiai bei svečiai 
— iš arti ir toli kartu švęsti 
Jėzaus Kristaus Pergalės 
šventę. Velykų dieną 8 vai. r. 
lietuviškų Mišių nebus. 

„Tėviškės" lietuvių ev. 
liuteronų parapijoje Čikagoje 
Didžiojo penktadienio pamal
dos vyks 3 vai. p.p. Velykų 
ryte nuo 8:30 iki 10 vai. para
pijos salėje jaunų šeimų ruo
šiami Velykų pusryčiai, o iš
kilmingos Kristaus prisikė
limo pamaldos 10:30 vai. ryte. 
Visus parapijiečius ir visuo
menę vysk. Hansas Dumpys 
kviečia kartu švęsti ir dalintis 
Velykų džiaugsmu. 

Velykų stalas ruošiamas 
balandžio 31 d., tuoj po Šv. 
Mišių Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos, apie 12 vai. Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje sa
lėje. Jūsų lauks gausus pasi
rinkimas tradicinio Velykų 
maisto, įvairiausi tortai, pyra
gaičiai ir kiti saldumynai. Rei
kia užsisakyti stalus ar pavie-
nias vietas, skambinant Aldo
nai Palekienei tel. 708-448-
7436. PLC renginių komitetas 
kviečia į Velykų stalo pasis
večiavimą. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Didžio
sios savaitės lietuviškų pa
maldų tvarka: Didįjį ketvirta
dienį, balandžio 20 d., Mišios 
7 vai. vak., išpažinčių klauso
ma 8:30 vai. r. ir 6-6:30 vai. 
vak.; Didįjį penktadienį, ba
landžio 21 d., pamaldos ir Ko
munija 7 vai. vak., išpažinčių 
klausoma 9-9:30 vai. r. ir 6-
6:30 vai. vak.; Didįjį šešta
dienį velykiniai valgiai palai
minami 1 vai. p.p.. Velykų vi
gilijos pamaldos lietuvių kalba 
— 8 vai. vak., išpažinčių klau
soma 9-9:30 vai. r., 3-3:30 vai. 
popiet. Visų/ pamaldų metu 
išpažinčių nebus klausoma. 

Daumanto — Dielinin-
kaičio jaunųjų ateitininkų 
paskutinis prieš atostogas 
susirinkimas sekmadienį, 
gegužės 7-tą dieną, vyks Atei
tininkų namuose, Lemonte, 
tuoj po šv. Mišių vaikams. 
Tėveliai kviečiami įsijungti. 
Visi dėvi uniformomis. 

Zionor Evangelikų-liute
ronų bažnyčioje. 9000 S. 
Menard Ave, Oak Lawn, Di
džiojo . penktadienio lietu
viškos pamaldos įvyks 5 vai. 
po pietų: Tenebrac pamaldos 
— 7 vai. vak. Velykų ryte, 
6:30 vai.. Prisikėlimo pamal
dos (po jų bus pusryčiai), o 11 
vai. r. pamaldos lietuvių kal
ba. Nuoširdžiai visi kviečiami. 

Kas negalėjo įvykti Lie
tuvoje, įvyks Lemonte! Tai 
Vienos valso pokylis, kurio vi
sas pelnas skiriamas Uk
mergės internatinei mokyklai. 
Pokylis jau netoli — balandžio 
29 d., šeštadienį. Stalus ir vie
tas užsisakyti sambinant Bea
tai (po 6 vai. v.) 630-629-2917 
arba Tomui 773-297-2857. 
Visi dalyvaukime — tikrai ne
bus „ubagų demonstracijų" 
prie Lietuvių fondo salės durų 
Pasaulio lietuvių centre! 

Lietuvos konsulatas Či
kagoje praneša, kad susitiki
mas su Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministru Al
girdu Saudargu ruošiamas 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje balandžio 28 d., penk
tadienį, 7 vai. vakare. 

S§<€?it>im*r*i 
• Transpak siuntinių įs

taigai reikalingas darbuo
tojas: mandagus su klientais, 
turintis žalią kortelę, galintis 
dirbti kompiuteriu, vairuoti 
automobilį ir panešti dėžes. 
Tel. 773-838-1050. 

• „Saulutė", Daytona 
Beach, FL, dėkoja Jonui Zda
niui už $400 auką „Saulutei", 
gautą jo gimtadienio proga. 
Sveikiname Joną ir linkime 
ilgiausių metų. A.a. Romano 
Drukteinio atminimui Regina 
Snarskienė aukojo $50. Ačiū už 
paramą Lietuvos vaikams. 

• XI Lietuvių taut in ių 
šokių šventė įvyks š.m. 
liepos 2 d., Hershey centre, 
Mississauga, Ontario (prie 
Toronto). Bilietų skaičius į 
šventę ir jos renginius yra 
ribotas. Todėl šventės rengimo 
komitetas skatina bilietus į 
šventę bei jos renginius už
sisakyti iš anksto. Šventės 
bilietų kainos: $20 (JAV) su
augusiems; $12 (JAV) vaikams 
iki 13 metų. Po šventinių po
kylių suaugusiems ir jaunimui, 
bilieto kaina yra $40 (JAV). 
Susipažinimo vakaras vyks 
liepos 1 d. Regai Constellation 
viešbutyje. Bilietų kaina yra 
$16 (JAV). Bilietus galima 
užsisakyti skambinant V. Ta-
seckui tel. 1-905-824-4461 
arba J. Vingelienei tel. 1-
416-233-8108. Bilietus užsa
kant paštu, reikia pasiųsti 
atitinkamos sumos čekį (išra
šytą Lithuanian Folk Dance 
Festival), kartu su nurodymu 
kiek ir kuriam renginiui bilietą: 
yra užsakomi, šiuo adresu: X] 
TŠŠ, 8015 S. Karlov, Chi 
cago, IL 60652. M23A> 

" ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436SPuluikJ Rd., Oucago, IL60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A D V O K A T A S 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo JJraugo*) 
TeL 773-884-0100. 

TeL SSO-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8.Kedxie Avenue 
Chicago, IL 60829 
Tel. 773-776-8700 

Tofl free 24 hr. 888-776-6743 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

8e*Ud 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

'. -K'i ':i'nM,im<" auksinio jubiliejaus šventėja loter,|o«. hilie-u- \l,ir 
t'i:--.- i. ;r V •< iovn. Moinkams siūlo pirkti Milda Sati<>n*> ivHhfc. r.ioMmo 
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MINTYS GAVĖNIAI 

Šv. Pranciškus vienu metu 
palikęs Romą nuvyko į Anko-
nos uostą ir. radęs laivą plau
kiantį į Veneciją, įsiprašė į jį 
ir užmokėjo už kelionę. Jau 
laivas buvo beišplaukiąs, kai 
atsirado kažkokia didiko žmo
na, kuri atėjo į laivą ir, pa
mačiusi vargingai apsirengusį 
šv. Pranciškų pareikalavo, 
kad šis išsikraustytų. Jos rei
kalavimas buvo piktas, ji sa
kėsi visą laivą nusamdžiusi 
sau ir palydovams. 

Šv. Pranciškus prašėsi leisti 
jam pasilikti. Jis žadėjo nesi-
maišyti jos akyse, bet didikė 
buvo nepermaldaujama ir rei
kalavo, kad šis išsikraustytų. 
Šv. Pranciškus su įprastu jam 
nuolankumu tai padarė. 

Šventasis kalbėjosi krante 
su žmonėmis. Laivas vos tik 
buvo pajudėjęs iš uosto, kaip 
užėjo tokia šiurpi audra, kad 
jį nuskandino ir niekas neišsi
gelbėjo. Ta: buvo Apvaizdos 
pirštas, nubaudęs žiaurią arti
mui didikę ir išsaugojęs nusi
žeminimo piną Sv. Pranciškų. 

Pagal prel . J . Prunskį 
Redaktor ius 

Religija žudo tironus — mū
sų klaidas mumyse. 

Poetė Marija Aukstaitė 

VELYKOS 
Tai didžiausia krikščionių 

religinė šventė. Prisikėlęs 
Kristus atidarė Dangaus Var
tus visiem? geros valios žmo
nėms. Tiens, kuriems Kris
taus žodžia: krito į širdį ir gy
veno pagal Jo mokslą. Kristus 
savo gyvenimu žemėje parodė, 
koks turėtų būti ir žmogaus 
gyvenimas Tačiau yra nedaug 
tokių, kurie vykdo tikrąją Jo 
valią. Daug žmonių eina klyst
keliais, todėl tokiems yra ski
riamas Gavėnios laikas, kad 
atkreiptų augiau dėmesio į 
savo sielc:- gyvenimą ir su 
Kristaus prisikėlimo švente 
prisikeltų raujam krikščioniš
kam gyven.mui. Kristaus pri
sikėlimo šventė yra susijusi su 
gamtos prisikėlimu iš po žie
mos sustingimo. Pavasario 
gamta veikia žmogų teigia
mai, tad verta gamtos 
džiaugsmą sujungti su sielos 
džiaugsmu išsivaduojant iš 
silpnybių priespaudos. 

Velykų švenčių proga, svei
kinu visus „Tėvynės žvaigž
dutės" skaitytojus ir bendra
darbius, linkėdamas dvasinės 
stiprybės .autiniuose nusitei
kimuose ir Dievo palaimos as
meniniame gyvenime. Tegul 
Lietuva greičiau pakyla iš ma
terialinio ir dvasinio skurdo! 

Redaktorius 

MANO VAIKYSTĖS 
VELYKOS 
(Tęsinys) 

Nuėjova. Žiūriu dešiniame 
bažnyčios pakraštyje pataisy

tas aukštas Kristaus karstas. 
Iš šalių sustatytos eglės. O vi
soje bažnyčioje nesuskaitoma 
daugybė žvakių, lempų — tik 
žiba, tik mirga, lyg dangaus 
žvakutės. 

Kai kunigas išėjo laikyti 
mišparų, kad sugaudė vargo
nai, net sienos sudrebėjo. Net
rukus vargonai pradėjo tilti. 
Jų garsas darėsi vis'liūdnes
nis ir tylesnis. Mano mintys 
susivienijo su tais liūdnais 
balsais ir skrido toli toli, į Kal
varijos kalną. Rodos, matau: 
didžiausia žmonių minia ko
pia į kalną. Pirmiausia žengia 
į kalną kruvinas, erškėčiais 
vainikuotas, ant pečių sunkų 
kryžių užsidėjęs Kristus. Įnir
tusi žmonių minia šaukia: 
„Greičiau, greičiau nužudykite 
jį! Kam jis peikia mūsų piktus 
darbus? Nereikia mums jo! Be 
jo mums ramiau, linksmiau 
gyventi!'' 

Užlipo ant kalno. Keli karei
viai prikalė Jį prie kryžiaus ir 
pakėlė aukštyn... 

Minia išsiskirstė, tiktai 
Kristaus Motina pasiliko prie 
kryžiaus ir liejo graudžias 
ašaras, sukniubusi po Sūnaus 
kojomis. 

Gailestis suspaudė man šir
dį, pradėjau verkti kartu su 
Kristaus Motina. Užsidegiau 
atkeršyti tiems galvažu
džiams, bet staiga išgirdau 
Kristaus žodžius: „Atleidžiu 
jiems, nes jie nežino ką daro". 

Antanas Giedrius 
(Bus daugiau) 

VELYKŲ RYTA 
Velykų rytas... 
Dievuli geras, 
Varpai prabilo 
lyg susitarę. 

Pavasarėlis 
žaliuos berželiuos 
vargonais groja 
„Pulkim ant kelių*. 

Tulpių daigeliai 
po langu kelias, 
žali snapeliai 
tik prasižioti — 
ir Aleliuja 
pradės giedoti. 

O pumpurėliai 
melsvos alyvos, 
lyg angelėlių 
akelės gyvos, 
tik prasimerkti, 
nusišypsoti — 
ir Aleliuja 
linksmai giedoti.. 

Gražus pasaulis 
Velykų rytą, 
kai Kristus žengia 
takais kaišytais. 

Kotryna Grigaitytė 

NAKVYNĖ 
Kartais man tekdavo miego

ti pas senelius. Kartu su ma
nim būdavo mano pusbroliai 
Augustas ir Mindaugas. Mes 
žaidėme žaidimus ir kalbėjo
mės su seneliais. Prieš einant 
miegoti, mums senelė pasako
jo pasakas ir glostė galvas. 
Man ten patiko būti ir aš labai 
pasiilgau savo babytės. 

Matas Bagusinskas 

Ai nuvažiavau pas- savo 
draugę, bet negalėjau miegoti. 
Aš galvojau apie pelėdas ir 
man tas nepatiko. Ai miego
jau miegmaišyje, mat buvo 
šalta. Kitą rytą ai nebegalvo
jau apie pelėdas. Draugės ma
ma davė mums blynų. Man 
nepatinka blynai. Mano ma
ma pasiėmė mane, aš gavau 

kai ką skanesnio valgyti, tas 
man patiko. 

Adria Bagdonavičiūtė 
Abu Philadelphijos Vinco 

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

GALVOSŪKIO NR. 116 
ATSAKYMAS 

Būdvardis — gerąsias. Skait
vardis — pirmąsias. Įvardis 
— manąsias. Dalyvis (veiks
mažodis) — sukamąsias; ga
lūnė — ąsias. 

GALVOSŪKIS NR. 117 
ATSAKYMAI 

Pinigai: 1. Rublis. 2. Doleris. 
3. Markė. 4. Svaras. 5. Gulde
nas. 6. Lira. 7. La tas. 8. Fran
kas. 9. Litas. 10. Zlotas. 11. 
Krona. Patarlė: Duona už 
auksą brangesnė. 

GALVOSŪKIO N R 118 
ATSAKYMAS 

Rebuso patarlė: „Gera audė
ja ir tvoroj išaudžia". 

GALVOSŪKIO NR. 119 
ATSAKYMAI 

H/2+3=4V2; li/2x3=4V2 
1+2+3=6; 1x2x3=6 
Gali būti ir kitokie skaičiai. 

GALVOSŪKIO NR. 120 
ATSAKYMAI 

A Karaliaus Mindaugo II 
monarchija 1918 metų doku
mentuose egzistavo beveik 4 
mėnesius: nuo liepos mėn. 11 
iki lapkričio 2 („Mūsų spar
nai", Nr. 65, 43-49 psl., 1990). 
B. Gyvačių nuodų vienam gra
mui gauti tenka „pamelžti" 
(išspausti) 100 gyvačių. Barš
kuolių gyvačių nuodų vienas 
gramas kainuoja 50 dol. („Lie
tuvos rytas", Nr. 160, Vilnius, 
1997.VII.il). C. Masonai nuo 
1836 metų skelbia savo „trejy-
bės" Dievo vardą Jahbulon. 
Jie sudarė šį žodį iš šių trijų 
vardų: Jah (iš žydų Jehovah), 
Bul (iš pagonių siriečių dievo 
Baal) ir On (iš pagonių egip
tiečių dievo Osiris arba On, 
žiūr. Pr. 41:50). (M. Short, 
Jnside the Brotherhood", p. 
6JV68, Dosert Press, N.Y., 
1990 + J. J. Robinson, „Born 
in Blood, p. 311-313, N.Y., 
1989). D. 1997 metais Lietu
voje buvo 700.000 lengvųjų 
automobilių. E. Rusijoje cuk
rus buvo pradėtas gaminti 
1802 m., Lenkijoje — 1826 m., 
o Lietuvoje nuo 1827 m. Ne
priklausomoje Lietuvoje pir
masis cukraus fabrikas pra
dėjo veikti nuo 1931 metų. 
(L.E. 4-123-124 psl., Boston, 
1954). 

GALVOSŪKIS NR. 137 
Įrašykite praleistas raides: 

1. Vienas seniausių Lietuvos 
...žuolų — Stelmužės ...žuolas. 
2. Na ir ž...sys mano senelės! 
3. Nuskilo ...sotelio ...selė. 4. 
Tautvile gražiai neria 
v...šeliu. 5. K..stutis mėgsta 
skaityti knygas, todėl daug 
žino. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 139 

GALVOSŪKIS NR. 136 

Vaikai padarė 15 inkilų. 10 
inkilų nudažė. Kiek inkilų dar 
liko nudažyti? (5 taškai) 

(Velykų kryžiažodis). 1. Ką 
ridena per Velykas vaikai? 2. 
Kaip vadinasi laikotarpis 
prieš Velykas? 3. Šventė šeš
tąjį ketvirtadienį po Velykų. 4. 
Kaip vadinama paskutinė sa
vaitė prieš Velykas? 5. Šventė 
devintąjį ketvirtadienį po Ve
lykų. 6. Ką simbolizuoja Vely
kinis margutis? 7. Giesmė, ku
rią gieda per Velykas. 8. Ka
dugio, gluosnio šakelių puokš
tė. 9. Kurią savaitės dieną 
Kristus buvo nukryžiuotas? 
10. Kurią savaitės dieną at
naujinamas Krikšto Sakra
mentas? 11. Kuri šventė,-pra
ėjus septynioms savaitėms po 
Velykų? 12. Saulė Velykų rytą 
tekėjo... (iš tautosakos). Su
darė 7 klasės mokinė Jan ina 

Eigirdaitė iš Šėtos, Kėdainių 
rajono (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 140 

A Kiek varpų turi Kauno ir 
Klaipėdos karilionai? B. Kur 
žiema prasideda anksčiau — 
Vilniuje, Čikagoje, Tokio ar 
Maskvoje? C. Europoje ir Lie
tuvoje kalendorius rodo, kad 
savaitė prasideda pirmadienį. 
Kada savaitė prasideda JAV-
ėse? D. Kada Brandenburgo ir 
Prūsijos jungtinė valstybė nu
sikratė Lenkijos vasaliteto? E 
Kur prof. A. Kulvietis (1510-
1545) gavo teisės mokslų dak
taro laipsnį? Už visus teisin
gus atsakymus skiriama 10 
taškų, o už dalinius atsaky
mus — 5 taškai. Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis. 

LINKSMIAU 

Per dykumą rėplioja vėžlys. 
Susitinka kupranugarį: 

— Sakyk, kupriau, kas čia 
pas jus — lijundra? — klausia 
vėžlys. 

— Iš kur tu ištraukei? 
— O kodėl visur smėliu pa

barstyta? 

GALVOSŪKIS NR. 138 
(Piešinėlis) Perskaitykite re

buse žodžius iš Velykų gies
mės. Kas parašė žodžius šiai 
giesmei? (5 taškai) 

http://1997.VII.il



