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Vizitą JAV pradėjo Lietuvos 
užsienio reikalų ministras 

New Yorkas, balandžio 25 
d. (BNS) — Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas pasveikino Strate
ginės ginkluotės apribojimo 
sutarties SGA-2 patvirtinimą 
Rusįjos Federacijos Dūmoje. 

Sutarties patvirtinimą A 
Saudargas įvertino kaip 
„reikšmingą žingsni, stipri-

duolinio ginklo atsisakymo". 
A. Saudargas antradienį 

kalbėjo Jungtinių Tautų būs
tinėje New Yorke vykstančioje 
VI Branduolinių ginklų ne
platinimo sutarties Peržiūros 
konferencijoje. 

Savo pranešime ministras 
taip pat pasveikino Rusiją 
patvirtinus Visuotinio bran
duolinių bandymų uždraudi
mo (VBBU) sutartį ir išreiškė 
viltį, kad sutartis greitai įsiga
lios. 

Ministras ragino Indiją, Pa
kistaną ir Korėjos Liaudies 
Demokratinę Respubliką pasi
rašyti VBBU sutartį. 

A. Saudargas pažymėjo, 
kad Branduolinių ginklų ne
platinimo sutartis (BGNS) 
„išlieka globalinio neplatini
mo režimo pagrindu ir privalo 
būti toliau stiprinama, nepai
sant sutarties įgyvendinimo 

Nuotr.: Lietuvos prezidentą: 
tų merais-liberalais 

Valdas Adamkus susitiko su daus, Visagino, Palangos, Plungės ir Kaišiadorių mies-
Džojos Barysaitės ;E!ta' nuotr. 

nant strateginį stabilumą ir kelyje iškylančių sunkumų". 
tarptautinį saugumą, galintį Būtinybę kuo greičiau pra-
tapti rimta paskata toliau dėti derybas dėl Skylančiųjų 
siekti globalinio ir reikšmingo medžiagų gamybos nutrauki-
branduolinės ginkluotės su- mo sutarties A. Saudargas pa-
mažinimo, o ilgalaikėje pers- vadino vienu pirminių pasta-
pektyvoje — visuotinio bran- rosios konferencijos klausimų. 

Konservatoriai darbais atsilieps 
į prezidento metinį pranešimą 

Prezidentas pradeda 
susitikimus su miestu merais 

balandžio 25 d. dienį priminė, kad V. Adam 

Vilnių*, balandžio 25 d. 
(Elta) — Valdančioji Tėvynės 
•ąjsngo* (Lietuvos konserva-
tSrTų) frakcija ketina kon
krečiai reaguoti į prezidento 
metiniame pranešime iškeltas 
problemas. 

.Prezidento pranešimas ne
atliktų savo vaidmens, jei mes 
apsiribotume tik jo vertini
mais", sakė antradienio spau
dos konferencijoje Seimo kan
cleris Jurgis Razma. Pasak jo, 
Tėvynės sąjungos frakcija yra 
susisteminusi prezidento me
tinio pranešimo teiginius, su
skirsčiusi juos į atskirus są
rašus, sąlyginai vadintinus 
Jcas nepadaryta", „ką reikia 
daryti", „kas dar nebaigta". 

„Turėdami tuos tris sąrašus, 
pagal juos mes mėginsim susi
planuoti frakcijos ir vyriau
sybės darbus", sakė J. Razma. 
Pasak jo, vyriausybė jau pra
ėjusią savaitę labai operaty
viai reagavo į prezidento pa
reikštą kritiką dėl nepradėto 
statyti elektros energijos tilto 
į Vakarus. 

J. Razma taip pat tikisi, kad 
jei ne šioje pavasario sesijoje, 
tai bent šią kadenciją Seimas 
priims žemės ūkio ir kaimo 
plėtros strategiją. Pasak jo, 
frakcya ^paus" vyriausybę, 
kad šioji pateiktų savo nuo
statą dėl naujo Paramos ir 
labdaros įstatymo. Seimo kan
clerio nuomone, dar šioje sesi
joje yra galimybės priimti pre
zidento pasiūlytas Partijų fi
nansavimo įstatymo pataisas. 

Be šių ir kitų minėtų darbų, 
kuriuo* turėtų paspartinti 
Seimas, prezidentas meti
niame pranešime kalbėjo ir 
apie konstitucines pataisas. 

Pasak J. Razmos, frakcijoms 
dėl Konstitucijos pataisų yra 
išplatintas Seimo pirmininko 
laiškas. Nuo jų atsakymo prik
lausys, ar šioe pataisos bus 
pradėto* svarstyti Seime. J. 
Razma patikino, kad Konser
vatorių frakrija yra už tai, kad 
pataisos botų svarstomos ir 
esant galimybei priimamos. 

„Prezidento metiniame pra
nešime išvardyta daug da
lykų, ką reikia daryti, juos 
svarstysime frakcijoje, kaip 
tai galima įvykdyti konkre

čiais darbais, tarsimės su koa
licijos partneriais", sakė Sei
mo kancleris. Apsvarsčius to
kių darbų planą, J. Razmos 
nuomone, Konservatorių frak
cija galėtų kviesti susitikimą 
su prezidentu ir kartu aptarti 
konkrečius darbus. 

Vilnius 
(Elta) — Antradienį susitikda
mas su Lietuvos liberalų są
jungos (LLS) atstovais prezi
dentas Valdas Adamkus pra
dėjo pažintį su išrinktais 
miestų merais. 

Susitikimo metu valstybės 
vadovas ir liberalų atstovai 
sutarė, kad yra būtina plėsti 
savivaldybių teises. Abi pusės 
aptarė įvairius teisės aktus, 
būtinybę dalį apskričių už
duočių perduoti savivaldy
bėms nedidinant esamų etatų 
skaičiaus. 

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė antra-

kus, siekdamas paskatinti sa
vivaldos teisių išplėtimą, yra 
surengęs ne viena forumą šia 
tema. Prezidemas savo nuo
statą dėl savivaldos teisių 
išplėtimo nereta; išsako kal
bėdamas savivaldos klausi
mais. 

LLS pirmininko Rolando 
Pakso teigimu, vienu iš svar
biausių spręstinų klausimų 
šiuo metu išlieka žemės klau
simas, nes j ; V ^ : uso valsty
bei. Pasak jo, ta; apsunkina 
savivaldybių norą ieškant in
vestuotojų bei priiminėjant 
kitus reikalingus sprendimus. 

„Ritos slėptuvės" savininkė 
neslėpė ryšių su spectarnybomis 

Vilnius, balandžio 25 d. 
(BNS) — Vilniaus miesto tary
boje liberalams atstovaujanti 
Rita Dapkutė antradienį spau
dos konferencijoje tvirtino, jog 
kandidatuodama j Vilniaus 
miesto tarybą, nenuslėpė savo 
ryšių su specialiosiomis tarny
bomis. 

Pildydama kandidatų į tary
bos narius anketą, į klausimą, 
ar ne pagal Lietuvos užduotis 
bendravo su užsienio specia
liosiomis tarnybomis, R. Dap
kutė atsakė „ne". Spaudoje 
pastaruoju metu ji apkaltinta 
slėpusi savo ryšius, nes, kaip 
teigta spaudoje, ją bandė ver
buoti KGB, ji taip pat konsul
tavosi su JAV FBI agentu. 

Savivaldybės tarybos narė 
spaudos konferencijoje aiški
no, jog 1990 metais jai dirbant 
Aukščiausioje taryboje, KGB 
bandė ją užverbuoti ir siūlė už 
tai pinigus, tačiau ji iš karto 
kreipėsi į Lietuvos saugumą, 
kur jai buvo patarta nenu
traukti ryšių, bet apie tai nuo
lat pranešti. „Saugumo tarny
ba nutarė, kad nereikia atsi
sakyti", sakė R. Dapkutė. 

Ji spėjo, kad KGB dabar gali 
turėti jos bylą, nes per pora 
mėnesių vykusį bendravimą, 
kurį stebėjo Lietuvos saugumo 
darbuotojas, informaciją ji tei
kė raštu. Vėliau bendravimas 
su KGB netikėtai nutrūko. Pa
sak R. Dapkutės, informacija, 
kurią ji pateikdavo KGB agen
tui, buvo derinama su Lietu
vos saugumu. Ji prisiminė, 
kad jos buvo klausiama apie 
Aukščiausios tarybos apsau
gos skyriaus vadą Artūrą 
Skučą, taip pat domimasi, 
kiek savanorių registruojasi į 
kariuomenę 

R. Dapkutė atsisakė pa
skelbti ją verbavusio KGB 

agento pavardę. „Jei tas žmo
gus yra kažkur čia, tai Lietu
vos saugumo reikalas daryti 
su juo taip, kaip jie galvoja", 
sakė R. Dapkutė. 

Savo sutikimą KGB agentui 
teikti klaidingą informaciją R. 
Dapkutė aiškino tėvų įskiepy
ta neapykanta sovietinės san
tvarkos represinei struktūrai. 
„Norėjau viską padaryti, kad 
jį pasodintų, naiviai tikėjau, 
kad Lietuvos saugumas jį 
sučiups ir įstatymiškai su juo 
susidoros", sakė dabartinė Vil
niaus savivaldybės deputatė. 

Ji taip pat pripažino kal
bėjusi su FBI agentu, kaip 
elgtis, jei bus verbuojama 
KGB, tačiau to bendradarbia
vimu ji nelaiko, nes agentas 
yra geras jos draugas Ameri
kos lietuvis. 

„Supraskite, kad prieš tryli
ka metų aš buvau pakanka
mai jauna, ir po pirmųjų 
dviejų kelionių (į Lietuvą) pa
kankamai išgąsdinta", sakė R. 
Dapkutė. 

Ji pripažino, jog jai pačiai 
yra keista, kad tuomet jai 
buvo duotas leidimas Lietu
voje gyventi 10 mėnesių, nors 
prieš tai ji buvo sulaikyta ban
dant be leidimo išvykti iš Vil
niaus ir už tai, kad į Lietuvą 
buvo bandyta įvežti nemažai 
religinės literatūros. 

* Seime įteisinta nuos
tata, sulyginanti religinių 
nevalstybinių švietimo įstaigų 
finansavimą su valstybės ar 
savivaldybių mokyklomis. Jos 
autorių nuomone, taip įgyven
dinamas socialinis teisingu
mas, kadangi tiek valstybi
nėse, tiek religinių bendruo
menių mokyklose besimokan
čių vaikų tėvai vienodai moka 
nustatytus mokesčius. *OM 

Visagino miesto meras Vy
tautas Račkauskas susitikime 
su prezidentu aptarė visagi
niečių nedarbo problemą už
darius Ignalinos atominę elek
trinę. „Kol Visaginas neturės 
teritorijos, jis negalės pri
traukti investuotojų", sakė jis 
apie perspektyvą kurti naujas 
darbo vietas. 

Kartu su R. Paksu ir V. 
Račkausku pas prezidentą an
tradienį apsilankė Palangos 
miesto meras Raimundas Pa-
laitis, Plungės rajono meras 
Vytautas Jonutis bei Kaišia
dorių rajono meras Juozas 
Matulevičius. Klaipėdos mies
to meras Eugenijus Gentvilas 
susitikime nedalyvavo, nes 
yra išvykęs į Ugandą (Afrika). 

Vilniaus meras ryžosi savo 
veiklos patikrinimui 

Vilnius, balandžio 25 d. kursą tikrintojams išrinkti, 
spręs sostinės meras Rolandas 
Paksas. 

Kaip žinoma, daugiau nei 
pusę senosios Tarybos darbo 
laiko Vilniui vadovavo dabar
tinis meras liberalas R. Pak
sas, o tarybai priklausė nema
ža dalis dabartinių jos narių. 

Opozicinių LDDP. socialli
beralų, socialdemokratų ir 
centristų atstovai reikalavo 
tikrinimo, nes metų pradžioje 
tuometinis sostinės vicemeras 
Algirdas Čiučelis viešai pa
skelbė apie „didžiules savival
dybės skolas". Tačiau kovo 
pradžioje ankstesnysis meras 
Juozas Imbrasas paneigė gan
dus, esą sostinė yra praskolin
ta. 

(BNS) — Vilniaus miesto tary
ba, remdamasi partijų duotais 
priešrinkiminiais įsipareigoji
mais, nusprendė artimiausiu 
metu atlikti savivaldybės pa
tikrinimą ir įvertinti senosios 
Tarybos bei jos valdymo or
ganų veiklą. 

Toks LDDP frakcijos nario 
Gedimino Paviržio pasiūlytas 
sprendimas praėjusiame Tary
bos posėdyje buvo priimtas 
vienbalsiai, antradienį prane
šė dienraštis .Respublika". 

Patikrinimas sostinės savi
valdybėje bus atliekamas pir
mą kartą. Vi;niaus miesto ta
rybos įpareigojimu, jo re
zultatus sostinės valdyba pa
skelbs viešai £ada rengti kon-

Atnaujinta genocidu kaltinamo 
Kazio Gimžausko byla 

Vilnius, balandžio 25 d. 
(Elta) — Vilniaus apygardos 
teismas antradienį nutarė at
naujinti žydų genocidu kalti
namo 92 mi :ų Kazio Gim
žausko byla kuri del prastos 

katos buvo su-
^iau nei prieš 

teisiamojo sv< 
stabdyta d;> 
metus. 

Pagrindą 
sprendimui s 
priimti Bau<; 

sikaltimais įt 
teisti, jiems 
stant į teismi 

okiam teismo 
įteikė šį vasarį 
:;iamojo proceso 

kodekso (BPK pakeitimai, ku
rie leidžia ka: i ir genocido nu-

riamus asmenis 
"ziškai neatvyk-
-alę. 

K. Gimžau^as nebuvo atvy
kęs nė į vien.; teismo posėd). 
teisme jis n< pasirodė ir an
tradienį. 

Teisiamojo -ynėjas Valenti
nas Staugaiti- nepritaria, kad 
K. Gimžauskas, remiantis 
BPK pakeitimais, būtu ap
klausiamas panaudojant gar
so ir vaizdo ryšio priemones 

bei rengiant posėdžius teisia
mojo namuose. Pasak V. Stau
gaičio, K. Gimžauskas serga 
išemine smegenų liga, lėtine 
koronarine širdies liga, širdies 
aritmija bei stenokardija, turi 
ypač padidėjusį arterinį krau
jospūdį. Gynėjo teigimu, dėl 
padidėjusios fizinės bei ner
vinės įtampos gali sutrikti K. 
Gimžausko sąmonė, pablogėti 
orientacija ir kilti pavojus gy
vybei, todėl teisiamasis bylos 
nagrinėjime negali dalyvauti 
ir sudarant anksčiau pami
nėtas sąlygas. 

Dabar, atnaujinęs K. Gim
žausko bylos nagrinėjimą, Vil
niaus apygardos teismas keti
na apsispręsti, ar skirti teisia
majam medicinini patikrini
mą, kad būtų įsitikinta, ar jis 
galės dalyvauti byi.is nagri
nėjime panaudojant garso ir 
vaizdo priemones ar rengiant 
posėdžius teisiamojo namuose. 

L~^ Tėvynėje pasižvalgius 
* Įda rb inan t užsienio pi

lietį Lietuvoje, darbdaviui 
nereikės įsigyti leidimo. Už
sienietis, norėdamas įsidar
binti Lietuvoje pagal darbo su
tartis, privalės pirma kreiptis 
su prašymu dėl leidimo dirbti 
ir, tik gavęs leidimą, galės su
daryti su darbdaviu darbo su
tartį. Nepaisydama grėsmin
gai didėjančio nedarbo, vy
riausybė leido šiemet Lietu
voje įdarbinti 1,300 užsienie
čių. Valstybės įmonėse ir orga
nizacijose leista įdarbinti spe
cialistus, kurių trūksta. Dau
giausia leidimų dirbti pernai 
gavo laivų korpusų surinkėjai, 
laivų suvirintojai, inžinieriai, 
pedagogai, taip pat virėjai, va
dybininkai, ekonomistai. <BNS> 
* „Kariškiai seikėja pini

gus a tgrubnagiams" , teigia 
„Lietuvos ryto" (04.25) ant
raštė. Prieš pat Naujuosius 
metus užbaigtas remontuoti 
pastatas pavasarį iš naujo bu
vo apkaltas pastoliais — nuo 
centrinį įėjimą į rūmus puo
šiančių kolonų jau pradėjo by
rėti tinkas. Nors pastato re
montas kainavo milijonus litų, 
balandžio pradžioje, Vilniuje 
viešint NATO pajėgų Europoje 
vadui JAV generolui Wesley 
Clark, buvo baiminamasi, kad 
ant aukštų svečių galvų neuž
kristų koks plytgalis. KAM 
pareigūnų tvirtinimu, pastato 
remonto darbams pernai buvo 
skirta daugiau kaip 1 mln. 
litų, vidaus patalpų bei išorės 
remonto darbai vyko ne vie
nerius metus. Per pastaruo
sius kelerius metus KAM pas
tato remontui išleista daugiau 
kaip 10 mln. litų. (Eita. 

* Iš „Lietuvos j ū r ų laivi
ninkystės" kelto „Palanga" 
balandžio 22 d. iššoko lietuvis. 
Keltas plaukė iš Stokholmo į 
Klaipėdą. Švedijos teritori
niuose vandenyse lietuvį išgel
bėjo pro šalį kateriu plaukę 
Švedijos pakrančių apsaugos 
tarnybos pareigūnai. Lietuvos 
pakrančių apsaugos pasienio 
policiją švedai informavo, kad 
iš kelto iššoko 21 metų Marius 
Š., kuris buvo deportuotas už 
tai, kad neturėjo pakankamai 
lėšų gyventi šioje valstybėje. 
Vėliau paaiškėjo, kad Mariaus 
Š. pasas pavogtas. Lietuvos 
ambasada Švedijoje kol kas 
neturi duomenų apie lietuvio 
sveikatos būklę bei jo tikrąją 
pavardę. „Lietuvos ryto" 
(04.25; duomenimis, iš kelto 
iššokęs lietuvis, sušalęs ir pa
tyręs stresą, dabar gydomas 
Stokholme. BNS> 

* „Bevaikėms užsienie
čiu šeimoms l ietuvaitės do
nores pardavinėja savo kiau
šialąstes", rašo „Respublika" 
(04.22). Šiaulietė Viktorija ir 
trys jos draugės neseniai grįžo 
iš Italijos. Čia moterys moder
niose klinikose pardavė savo 
kiaušialąstes, tapdamos ne
vaisingų užsienio šeimų gelbė
tojomis. „Važiavome tenai 
kaip donores. Žinojome, ko
kios procedūros mūsų laukia, 
mums buvo paaiškinta vis
kas", dienraščiui sakė 29 metų 
Viktorija. Anot jos, visa ši ke
lione ir procedūros jai dabar 
atrodo kaip geros atostogos ir 
kartu darbas, nes nemažai už
sidirbta. Buvo sutarta, kad už 
parduotus kiaušinėlius mote
rims bus sumokėta po 3,000 
dol., o jeigu procedūra nepa
vyks — 1,000 dol. kompensaci-
J a - (Eltai 

* Kai kur iose Vilniaus 
mokyklose į rengiamos vaiz
do kameros. Taip tikimasi iš
vengti narkotikų platinimo, 
stebėti pamokų ir pertraukų 
metu mokyklose besilankan
čius asmenis. Lėšų šiai techni
kai įsigyti Švietimo ir mokslo 
ministerija neskiria, todėl rė
mėjų mokyklos ieško pačios. 
Pvz., S. Stanevičiaus mokyk
los vadovybė pinigų sutaupė 
po pamokų metu nuomodama 
sporto salę. Mokyklai vaizdo 
kameros nebus naujiena. 
Prieš 5 metus netoli pagrindi
nių durų jau buvo įrengta pri
mityvi, mažytė filmavimo ka
mera. Rezultatai buvo aki
vaizdūs — pašaliniai asme
nys, žinodami, kad yra filmuo
jami, mokykloje lankytis veng
davo. O ir pačius mokinius tai 
drausmino. (Eiu> 

* Liberalu sąjungos pir
mininkas , Vilniaus meras 
Rolandas Paksas neketina 
kandidatuoti į Lietuvos savi
valdybių asociacijos (LSA) va
dovus. Šį sprendimą jis aiški
no savo ankstesniąja „karčia 
patirtimi", derinant LSA ir 
sostinės vadovo darbą. IBNSI 

* Lietuvis i rkl ine valtimi 
b a n d y s iveikti Atlantą, rašo 
„Respublika" (04.25). Praėju
sią vasarą kartu su dviem 
draugais kanoja „Baltosean-
dija" perplaukęs Baltijos jūrą 
Vytautas Žalys 2002 metais 
rengiasi irkline valtimi leistis 
į kelionę per Atlantą. Kaip sa
kė V. Žalys, šiuo metu numa
tytas tik kelionės laikas bei 
Londone rasta tokiai kelionei 
tinkanti jūrinė irklinė valtis, 
kainuojanti 40,000 svarų ster
lingų (253,000 Lt). Kanoja 
„Baltoscandija", kuria per
plaukta Baltijos jūra, buvo 
perduota Klaipėdos jūrų mu
ziejui. 

* Tokiu šiltu Velykų Lie
tuvoje nebuvo šimtą metų, 
rašo „Lietuvos rytas" (04.25), 
nes oro temperatūra pirmąją 
Velykų dieną visoje Lietuvoje 
pakilo iki 24-26 C (75-79 F) 
laipsnių, o Šilutėje, Varėnoje 
ir Palangoje temperatūra sie
kė net 27 C (81 F) laipsnius. 

* Dzūkijos miškuose apie 
Valkininkus, Druskininkus 
ir Varėną gyventojai pradėjo 
rinkti pirmuosius pavasari
nius grybus — bobausius, ku
riuos superka bendrovė „Ert-
ra". Per dieną žmonės atneša 
parduoti vidutiniškai po 100 
kilogramų grybų. Už kilogra
mą supirkėjai, atsižvelgdami į 
kokybę, moka po 2-2.5 lito. Už 
džiovintų bobausių 1 kg moka
ma 25-30 litų. „Ertra" supirk
tus bobausius džiovina bei sū
do ir juos eksportuoja į Skan
dinavijos valstybes. Kiekvie
nais metais ten išvežama 
maždaug po toną džiovintų bo
bausių. Miškologai teigia, kad 
šiuose grybuose yra ir kenks
mingų medžiagų, todėl juos 
būtinai reikia bent du kartus 
apvirti. 

* Lietuvoje bedarbiu vy
rų skaičius per praėjusį mė
nesį išaugo dar 2.1 proc. ir yra 
dešimtadaliu didesnis už dar
bo ieškančių moterų. (Eiui 

KALENDORIUS" 
B a l a n d ž i o 26 d Dargaite, Gaile-
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Balandžio 27. Anastazas , Aušra, 
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^£& SKAUTYBĖS 
^ ^ KELIAS 

^ O O ^ Redaktorė j . v. s. Irena Regienė 

LSS SESERIJOS VYRIAUSIOS 
SKAUTININKĖS PRANEŠIMAS 

Mielos sesės vadovės, siųs sesei Nijolei Kersnauskai-
tei. 

Pradėjome naująją kadenci- P a k e l i m a i ir apdovanoji-
ją. Prieš Ke^ mėnesius Bos- m a i _ n Q r i u ^ ^ y i s o m s 
tone ,vyko L ^ vadovybes pa- - v a d o v ė m s p a k ė l i m u i r a p d o . 
re.gų pasikeitimas, o kovo 11 v a n o j i m ų e i 
d., Čikagoje, seserijos ir Broli- L P a k ė l i m a i _ b a l a n d ž i o 23 
jos vadijos pasikeitė pareigo- j . , , . . . , , 
J . Z T-, 1 x J - , • d. proga ir lapkričio 1 d. pro-
mis. Sese Dalia ir aš dėkojame visoms sutikusioms ateinan- «i » J .. . 2. Apdovanojimai — vasario aus trejus metus su mumis , C j . , , ... r^. lo a. proga. 
drauge dirbti. Dž,aug,ames, V i s į ristat ^ t u r i b u t i 
kad vel tunme puikią grupę p a s i ų s t i rajono a t s t o v ė m s n e 
gerų vadovių pasiryžusių dirb- v e H a u ^ 2 m e n ^ § i a s 
ti, kad mūsų sesėms būtų datas. Jos juos peržiūri, ar vis-
smagu ir linksma skautauti. k a s a t i t i n k a 

nuostatams, ir 
Su dideliu dėkingumu atšovei- p a s i u n c i a m a n . M s i u n c i u 
kmome su sese Maryte, Ra- j u o s Seaety0B v a d i j o s n a r ė m s 
mune Audrone Zina ir Bi- b a l s a v i m u i i r v ė l i a u s i u n č i u 

nite. Bet nesutikome jas visai 
nuo skautiškų darbų atleisti, 
duodame joms tik atostogas 
pailsėti. 

Turėjome jau pirmą Seseri
jos vadijos posėdį. Trumpai 
susumuosiu nutarimus lie
čiančius vienetų vadoves. 

Tuntai, vietininkijos — 
jau kuris laikas pastebėjome 
gavusios vienetų registracijas, 
kad vienetų pavadinimai ne
atitinka skaičiams. Tas labai 
ryšku Atlanto rajone. Prašau 
vienetų vadoves rimtai pagal
voti, ar nereikia pakeisti pava
dinimus, t.y., iš tunto \ vieti-
ninkiją, iš vietininkijos \ drau
govę ar net į mišrų vienetą su 
broliais. Prašau sesę Gloriją 
susisiekti su vadovėmis, šį rei
kalą ištirti ir pranešti vienetų 
padėtį. Sesė Dalia ir aš bandy
sime artimiausiu laiku šį rei
kalą sutvarkyti. Taip pat pra-

sesei Birutei pateikti Pirmijos 
balsavimui. Jei nesilaikome 
šių datų, viskas labai susi
vėluoja ir atsitinka taip, kad 
vadovių pristatytos sesės turi 
laukti kito balsavimo. Taip 
pat, labai prašau prieš prista
tant seses, patikrinkite ar pil
nai atitinka nuostatams. Šiuo 
metu, peržiūrim pristatymo 
lapą ir greitu laiku pasiųsime 
jums naują. Kol juos gausite, 
prašau vartoti tuos, kuriuos 
gavote iš rajono atstovės. 

„Vadovės užrašai" — sesė 
Nijolė vis dar prašo medžiagos 
iš vienetų veiklos. Jei savo 
vienete ką nors įdomaus da
rote ir labai pasiseka, būtinai 
nusiųskite žinią sesei Nijolei. 
Ji išspausdins leidinėlyje ir 
tuomi pasidalinsite su kitais 
vienetais. 

Skautų Web page — kaip 
šau sesę Rūtą Kirkuvienę ir jau visos žinote, turime Sese-
sesę Dainą Kasputienę peržiū
rėti savo rajone vienetus, ypač 
vyr. skaučių ir skautininkių 
židinius ir būrelius bei gauti 
pilnus jų sąrašus. 

Vienetu registracija — 
Seserijos ir Brolijos iždininkai 
padarė naujas registracijos la
pus. Juos netrukus visiems 
išsiųs vartojimui ateinančioje 
registracijoje. Registruojant 
vienetą, būtina pilnai užpil
dyti naują formą. Nesutei
kus visos informacijos praėju
siuose rinkimuose, vadovės 
negavo balsavimo lapų, o juos 
gavo 12 m. skautukės. Taip 
pat palengvinsim šių formų 
siuntimą. Registraciją siųs
kite tik sesei Irenai Marke
vičienei, Seserijos iždinin
kei. Surinkusi vienetų regis
traciją, ji persiųs rajono atsto
vėms ir man. Tada, visos tu
rėsime pilnus sąrašus. 

Kaziuko mugės — paste
bėjome, kad per paskutiniuo
sius kelis metus Kaziuko mu
gės labai pasikeitė. Jokiu bū
du nesumenkėjo, bet tiktai po
būdis pasikeitė. Vienur ruo
šiami labai sėkmingi vaidini
mai, kitur įvairūs laimėjimai, 
dar kitur pardavinėjami mais
to produktai šalia tradicinių 
rankdarbių. Nusprendėme, 
kad būtina visų vienetų Ka
ziuko muges aprašyti ir išleis
ti atskirą „Vadovės užrašai". 
Būtina šia informacija pasida
linti, nes kai kurie vienetai 
skundžiasi ideju stygiumi. Ka
ziuko mugių pasisekimas yra 
būtinas. Tai didžiausias vie
netų lėšų telkimas metinei 
veiklai. Prašau šiuos aprašy
mus atlikti iki liepos mėnesio 
pabaigos ir pasiųsti rajono 
atstovėms. Jos, patikrinusios 
ar iš visų vienetų gavo, per-

LSS Seserijos dalis naujos ir buvusios vadijos narių. Iš k sėdi — j . s . fil. Taiyda Chiapetta, v.s. Irena Markevi, 
čienė, v.s. Marytė Utz, LSS Seserijos Vyriausia skautininke v.s. fil. Rita Penčylienė, v .s . Dalia Trakienė, s. Rasa 
Conklin. Stovi - vyr. si Aušrelė Sakalaitė , j .s . Rūta Kirsuviene, v.s. Jūrate Neimanienė, v.s. fil. Daiva Kaspu
tienę, s.fil. Ramunė Lukienė, s.fil. Naida Šnipaite, ps. fl Vida Brazaitytė, s. Rūta Susinskienė, v.s. fil. Laima 
Rupinskienė, ir ps. fil. Rūta Ozers. Nuotr. R.R. Otto 

LSS SESERIJOS VADIJA 2000-2002 M. 
KADENCIJA 

rijos puslapį Skautų „Web 
page". Jį puikiai veda sesė 
Amanda Muliolienė, sudėjusi 
daug medžiagos iš Seserijos 
vadijos bei vienetų veiklos. 
Labai prašo, siųskite jai kuo 
daugiau medžiagos. Siųskite 
nuotraukas, aprašymus ir kt. 
Visame pasaulyje, kas turi 
kompiuterius, gali pasiskaity
ti apie jūsų veiklą. Jūs taip 
pat tai galite padaryti atsida
rydamos www.skautai.com 

e-mail adresai — dauguma 
mūsų turime e-mail adresus. 
Tai greičiausias ir veiksmin
giausias susisiekimo būdas. 
Siunčiu jums Seserijos vadijos 
sąrašą su visa informacija. 
Noriu paruošti vienetų vado
vių sąrašą įdėdama į jį visų e-
mail adresus. Būtinai tuojau 
praneškite šią informaciją 
man: PENCYLAR@AOL.COM 

50 skautiškų metų jubi
liejai — šiais metais daug vie
netų švenčia 50 metų skau
tiškos veiklos jubiliejus. Svei
kiname Clevelando „Neringos" 
ir „Gabijos" tuntus. Linkime 
dar daug metų dirbti ir auk
lėti seses lietuviškame skauta-
vime. Jei yra kiti vienetai, 
švenčiantys Šį jubiliejų, pra
neškite. Pasidalinsime jūsų 
džiaugsmu su visais. 

Tiekimo skyrius — ženk
lų ir knygų tiekimo skyrius 
sujungėme į vieną, šio sky
riaus vedėja yra sesė Aušrelė 
Sakalaitė. Jos tel. 630-243-
6302 ir e-mail 

Ausreles@mediaone.net. 
Prašau kreiptis į sesę Aušrelę 
dėl ženklų, knygų ir šių porei
kių sąrašo. 

Budėdama su Jumis, 
v.a.fil. Rita Penčylienė 
LSS Seserijos Vyriausia 

skautininke 

Vyriausia Skautininke — 
v.s. fil. Rita Penčylienė 

Vyr. Skautininkės pavaduo
toja — v.s. Dalia Trakienė 

Evangelikų dvasios vadovas 
— v.s. kun. Algimantas Ži
linskas 

Katalikų dvasios vadovas — 
s. kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ 

Garbės gynėja — v.s. Da
nutė Surdenienė 

Sekretorė — ps. fil. Vida 
Brazaitytė 

Iždininkė — v.s. Irena Mar
kevičienė 

Atlanto raj. atstovė — s. 
Gloria Adomkaitienė 

Australijos raj. atstovė — 
v.s. Rasa Statkuvienė 

Kanados raj. atstovė — v.s. 
fil. Jūratė Neimanienė 

Pietų Amerikos raj. atstovė 
— v.s. Eugenija Bacevičienė 

Europos raj. atstovė — s. 
Kristina Harmes 

Ramiojo Vandenyno raj. ats
tovė — v.s. Daina Kasputienė 

Vidurio raj. atstovė .s. Rūta 
Kirkuvienė 

„Gabijos" redaktorė — v.s. 
fil. Nijolė Kersnauskaite 

L.S. Fondo atstovė — v.s. 
Saulė Šatienė 

Tiekimo skyriaus vedėja — 
vyr. sk. vyr. si. Aušrelė Saka
laitė 

Seserijos Web puslapio vedė
ja — v.s. fil. Amanda Mulio
lienė 

Skautininkių/vyr. sk. židi-
niečių sk. vedėja — v.s. Irena 
Lileikienė 

Jūrų skaučių skyriaus ve
dėja — j .s . fil. Taiyda Chiapet
ta 

Vyr. skaučių skyriaus vedė
ja — s. fil. Naida Šnipaite 

Prityrusių skaučių skyriaus 
vedėja — s. Rasa Conklin 

Skaučių skyriaus vedėja — 
ps. fil. Rūta Ozers 

Jaunesniųjų skaučių sky
riaus vedėja — v.s. fil. Laima 
Rupinskienė 

Liepsnelių skyriaus vedėja 
— v.s. Rasa Karvelienė 

„Gintaro" vadovių mokyklos 
skyriaus vedėja — s. Rūta 
Susinskienė 

ATSISVEIKINOM SU SKAUTININKU 
VLADU PAUŽA 

nio sūnus Antanas paskaitė 
maldas, o Algis Regis tarė at
sisveikinimo žodį ir išreiškė 
užuojautą liūdinčiai šeimai. 
Patalpinę urną mauzoliejuje 
su ašaromis akyse tarėme: 
„Sudiev, mylimas Vladeli, il
sėkis ramiai, be rūpesčių, ilge
sio ir skausmų'. Paskui, pas
paudę ranką vieni kitiems, 
nuliūdę išsiskirstėme. Buvo 
labai liūdna pagalvojus, kad 
daugiau niekad nebepasima
tysime. 

Vladas Pauža gimė 1916 m. 
gegužės 16 d. Skapiškyje, Ro
kiškio apskr. Pradžios ir vidu
rinę mokyklą baigė Pilviškyje, 
Marijampolės apskr. 1933 m. 
baigė Kauno mokytojų profesi
nės s-gos gimnaziją ir 1939 m. 
Vytauto Didžiojo universiteto 
humanitarinių mokslų fakul
tete studijavo lituanistiką. 
1939-1942 m. mokytojavo 
Šiauliuose. 1942-1944 m. ten 
pat buvo burmistro pavaduo
tojas. Bodamas Šiose parei
gose daugeliui lietuvių jau
nuolių padėjo išvengti išvežimo 
darbams į Vokietiją. Lietuvos 
okupacijų metais veikliai reiš
kėsi rezistencinėje pogrindžio 
veikloje. 

1944 m. Lietuvon grįžtant 
Sovietų okupacijai, Vladas 
traukėsi į Vakarus. Vokietijoje 
buvo Flensburgo ii* Liubecko 
lietuvių stovyklų komitetų 
veiklus narys, mokytojavo 
Liubecko ir N'eustadto lietuvių 
gimnazijose, dalyvavo skautiš
koje veikloje. Emigravęs į JAV 
apsigyveno Detroite, kur tu
rėjo lietuviškos tautodailės 

1999 m. gruodžio 17 d. 
Čikagą pasiekė liūdna žinia, 
kad Detroite iŠ šio pasaulio 
amžinybėn iškeliavo žurnalis
tas, mokytojas, buvęs veiklus 
visuomenininkas a.a Vladas 
Pauža. 

Velionio prisiminimo pamal
dos gruodžio 28 d., 11 vai. ryto 
vyko St. Mark liuteronų baž
nyčioje West Bloomfield, MI. 
A. a. Vlado pelenai buvo laido
jami 2000 m. sausio 8 d. Lie
tuvių tautinėse kapinėse, Jus-
tice, Illinois. Velionio artimo 
draugo Algio Regio pakviesta, 
kartu su pas mane gyvenan
čia moterimi nuvažiavome į 
kapines. Buvo skelbta, kad 
laidotuvės bus 9 vai. ryto. At
važiavę kapinėse jau radome 
iš Detroito atvykusius 6 žmo
nes. Netrukus atvažiavo velio
nio šeima atveždama urną su 
mirusio pelenais. Visiems pa
sisveikinus pradėjome apei
gas. Prieš padedant urną į 
mauzoliejų, vyresnysis velio-

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Clevelande 

Gegužes 27 d. — Clevelan
do skautija minės savo veiklos 
50 metų sukaktį. 

STOVYKLOS 

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

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

Rugpjūčio 13-20 d. — LSS 
Atlanto rajono stovykla vyks 
Bolton, MA, Resolute Boy 
Scouts Camp. 

parduotuvę. Cia gyvendamas 
susipažino su Amerikoje gimu
sia lietuvaite patriote dr. Eu
genija Gurskis ir po kurio lai
ko su ja sukūrė lietuvišką 
šeimą. Susilaukė dviejų sūnų 
— Antano ir Vlado. Abu sūnūs 
yra baigę aukštąjį mokslą ir 
dirba savo profesijose. 

Aa. Vladas Pauža nuo gim
nazijos laikų Lietuvoje buvo 
veiklus skautas. Toje veikloje 
aktyviai reiškėsi Vokietijoje ir 
JAV-se. Detroite buvo „Balti
jos" vietininkuos vietininkas 
ir „Baltijos" skautų tunto tun-
tininkas. Lietuvių Skautų s-
gos buvo pakeltas į skautinin
ko laipsnį. Priklausė Korp! 
NeoLithuania. Buvo Latvių — 
Lietuvių vienybės vyr. vado
vybės sekretorius. 

Priklausė Amerikos lietuvių 
Tautinei s-gai ir Lietuvių ben
druomenei. Spaudoje pradėjo 
reikštis 1929 m. Rašė „Skautų 
aide", 1944 m. buvo „Tėvynės" 
atsakinguoju redaktorium, 19-
45 m. „Laisvės Varpo" skautų 
skyriaus redaktorius. Nuo 
1993 buvo RLB tarybos prezi
diumo pirmininkas. Bendra
darbiavo „Lietuvių balse" ir 
buvojo rėmėjas. 

Prieš keletą metų iš Detroi
to persikėlė gyventi į West 
Bloomfield, Michigan. Buvo 
geras lituanistas, geras kal
bėtojas, didelis tolerantas. 
Liūdna, kad paskutiniame at
sisveikinime Tautinėse kapi
nėse dalyvavo tik keletas as
menų, o juk gyvenime ir lietu
viškoje veikloje buvo daugelio 
žinomas. Pasiges jo šeima, pa
siges ir mano namai, kur, at
vykęs Čikagon, visada apsisto
davo. Jis čia buvo laukiamas 
ir mylimas. 

Garbingas Lietuvos sūnau, 
savo kilniais darbais daug pa
sidarbavęs pavergtai tėvynei 
Lietuvai. Ilsėkis ramiai nors 
svetimoje, bet svetingoje lais
vo krašto mirusiųjų tėvynėje. 

Antanina Repšienė 
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GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Cente* tor HeaHh, 

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

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fettovr. American Academy of 

Famty Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. eiat AM. (219) 947-5279 
H o b i M 46342 F « (219) 947-6236 

Vafcų gydytoja 
900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 

T * . 706-348-0887. 
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

Nuolaida naujai atvykusiems. 

ASYASEGALENE.M.D. 
Ruah Untversity Consultants in 

AJargy and Itnmunotogy 
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. 
Kaba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. 

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

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyi. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 706-422-6260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9S2S S.79th Ave., Hickory HOs, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S Kedzie Ave; 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

905$ S.Roberts Rd, Hickory Hilte, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariėrri Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

SKAUTIŠKAS AČIŪ 
Š. m. vasario 26 d. amžiny

bėn išėjus Engelbertui An-
driušiui, jo draugai ir artimie
ji šeimos buvo prašomi vietoje 
gėlių velioniui pagerbti, auko
ti „Lituanicos" skautų tuntui. 
Gerbdami šeimos pageidavi
mą, Velionio atminimui auko
jo Z. Dailidė, L. ir G. Paketu-
riai, O. Doyle, A. Bakanas, C. 
Noris, E. Zdancevičius. L. ir A. 
Ramanauskai, P. ir A. Toto
raičiai, L. Morkūnas, A. ir D. 
Zailskai, V. ir R. Mickevičiai, 
A. ir I. Luneckai, P. ir R. Mic
kevičiai, M. Andriušis, A. Lie
tuvninkas, G. ir M. Butėnai, 
D. Butėnas, V. Bulkaitis, A. 
ir R. Vaitkevičius. V. ir V Ši
lai, V. Aleksa, D ir M. Rau
kai, V. ir E. Lietuvninkas, D. 
ir G. Pieniai, S. Miliauskas, S 
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ARAS ŽUOBA, M A 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

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

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630)4350120 

ir O. Žukauskai ir T. Emons. 
Su geriausiais linkėjimais „Li
tuanicos" tunto veiklai 1,010 
dol. įteikė Velionio žmona Ma
rija Andriušienė. Liūdinčius 
a.a. Enpelberto žmoną ir šei
mą skaudžioje netektyje nuo
širdžiai užjaučiame. Velionio 
žmonai, šeimai ir visiems mi
rusiojo atminimui aukojusiems 
už paramą tuntui nuoširdžiai 
dėkojame. 
„Lituanicos" tunto skautai 

ir vadovai. 

Tautinių grupių moterų organizacijų ir klubų kultūrinių parodų, š.m. ko
vo 27 d. vykusių Illinois gubernaturos pastate, Čikagoje, įvairių tauty
bių 80 klubų tarpe, lietuvėms skautėms su tautodailės parodėle atstovavo 
Čikagos ir apylinkių skautininkių ir vyr skaučių ..Sietuvos" draugovė Ij 
k.: v.s. fil. Birutė Vindašienė, Illinois gubernatoriaus žmona Lura Lynn 
Ryan, v.sl. Aušrelė Sakalaitė ir draugovės draugininke ps Irena Kirku
vienė. 

« 
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NUO CENTRO Į DEŠINE 
BRONIUS NAINYS 

&*Šk % JiSPį* 

.Visada buvau nuo centro į 
dešinę", — skelbia dr. Kazys 
J. Bobelis, neseniai koalicijoje 
su kairiaisiais savivaldybių 
rinkimuose mažai, jo vadovau
jamai, Krikščionių demokratų 
sąjungai laimėjęs net 72 įga
liojimus, tokiu būdu įspraus
damas ją vos ne į Seimo di
džiųjų eilę. Seime priklausan
tis, irgi dešiniąja nelaikomai, 
Kazimierus Prunskienės frak
cijai, Bobelis taip rašė „Drau
go" balandžio 18-tos laidoje, 
atsiliepdamas į redaktores 
Danutės Bindokienės teiginį, 
kad jis. „grįžęs į tėvynę, metų 
metais ieškodamas sau nišos, 
blaškosi iš dešinės į kairę..." 
Žinoma, susidėjusiam su kai
riaisiais, kitur gal ir sunkiau 
būtų dešinėje būti, tatiau Lie
tuvoje, matyt, tai įmanoma. 
Jeigu net ir patį prezidentą, 
beveik iki rinkimų dirbusį Či
kagoje, Vilniaus apygardos 
teismas pripažino gyvenusiu 
Šiauliuose, kodėl dr. Bobelis, 
įsijungęs į dvi kairiųjų koalici
jas, negali būti centro deši
nėje? „Aš dirbau, dirbu ir dirb
siu su visų pažiūrų lietuviais 
Lietuvos labui (pabr. 
„Draugo"). Ir kaip kovojau, 
taip ir kovosiu su Lietuvos 
priešais ir politiniais griovi
kais", — rašo dr. Bobelis. 

Aišku? Kaip ant delno! Tur
būt nerasim Lietuvoje, taip 
pat nė išeivijoje, politiko, ku
ris kitaip sakytų apie darbą 
Lietuvos labui. Tam tikslui 
juk jie visi „dirbo, dirba ir 
dirbs" su visų pažiūrų lietu
viais. Prisimename — žymus 
Lietuvos politikas prel. Myko
las Krupavičius sakėsi ir su 
velniu susidėtų, jeigu tik Lie
tuvai laisvę galėtų iškovoti. 
Tačiau kur dabar yra tie Lie
tuvos priešai, su kuriais Bobe
lis kovos, ir kas tie politiniai 
griovikai? Kurioje pusėje, 
centro dešinėje stovinčiam, 
kairiųjų — Valstiečių ir Mote
rų — partijų koalicininkui 
juos reikėtų rasti? Be to, jeigu 
yra griovikai, tai turi būti ir 
statytojai. Ką gi griausi, jeigu 
nieko nėra pastatyta? Tad vėl 
klausimas — kas būtų ir tie 
politiniai statytojai? Ir apla
mai, kaip tas politinių grio
vikų ir politinių statytojų są
vokas suprasti, aptarti? 

Politine sąranga nusistovė
jusioje valstybėje tikriausiai 
niekam tokie klausimai nekil
tų, tačiau tokia Lietuvos Sei
mo nario — Krikščionių de
mokratų sąjungos pirmininko 
dr. Bobelio būdinga šneka pa
tikimai liudija, kokia sujaukta 
yra Lietuvos vidinė politinė 
padėtis. Kodėl, pvz., taip pat 
nuo centro į dešinę stovinti, 
krikščioniška visuomenė ne
galėtų tilpti vienoje politinėje 

grupuotėje, bet būtinai turi 
unkštis tarp savęs, pasidali
nusi į Krikščionių demokratų 
partiją (LKDP) , šiame Seime 
laimėjusią 16 atstovų, ir ma
žytę, bene paties Bobelio 
įsteigtą, net 5 nuoš. kartelės 
neperšokusią, Krikščionių de
mokratų sąjungą (LKDS), ir 
dar kurti trečią? Ir kodėl Bo
belis, kviesdamas lietuvius 
„būti vienas kitam tolerantiš
kais... be pykčio", pats toks nė 
nemano būti, bet narsiai moja-
si kovoti su kažkokiais „poli
tiniais griovikais" ir su Lietu
vos priešais, kurių jam yra 
„tikrai daug". 

Aplamai gal nereikėtų nei
giamai vertinti LKDS koalici
jos su Valstiečių partija, nes 
vis tiek čia yra politikų glau-
dimasis prie vienas kito ir ge
riau negu bendrai veikiančių 
išsiskyrimas, ir nebūtų svar
bu, ar tuo žingsniu dr. Bobelis 
lieka centro dešinėje, ar atsi
stoja jo kairėje, jeigu tai eitų 
Lietuvos naudai. Ta6au, jeigu 
toji koalicija kuriama kaž
kokiai kovai, tada ji —jau nei
giamas reiškinys. Kelios ne
tikėtos koalicijos atsirado ir po 
savivaldybių rinkimų, ir jų gal 
net daugės, nes okupacijos lai
kotarpiu kartu dirbusių komu
nistų yra visose partijose, tad 
vieniems prie kitų grįžti lyg ir 
tinka. Todėl per daug nestebi
na ir konservatoriaus Seimo 
kanclerio Jurgio Razmos 
užuomina apie Tėvynės sąjun
gos — LDDP koalicijas, suda
rinėjant miestų bei rajonų val
dybas. Klausimas tik, ko to
kiomis koalicijomis siekiama? 
Jeigu naudos Lietuvai — pui
ku. Bet kol kas tai sunku su
vokti, ypač besirūpinantiems 
grupuotėmis rudenį įvyksian
čiuose Seimo rinkimuose, nes 
koalicijos savivaldybėse gali 
turėti vienus bendrus tikslus, 
o Seime — jau visiškai kitus. 
Prieš savivaldybių rinkimus, 
Paksui į viršūnę ištempus li
beralus, o visuomenei tikintis 
jų ir centristų laimėjimo, pla
čiai buvo kalbama ir apie šių 
dviejų partijų galimą koali
cinę daugumą Seime. Bet da
bar, centristams rinkimuose 
silpnokai pasirodžius, jeigu ir 
po jų — liberalų pasipurkšta-
vimo dėl Vilniaus mero tokia 
koalicija dar būtų įmanoma, 
vargu ar ji begalėtų Seime 
daugumą laimėti? Todėl Pak-
sas pradėjo siūlyti naują žaidi
mą. Liberalus laikydamas de
šiniojo centro partija, jis siūlo 
pačią dešiniųjų — centristų 
sandarą, kuri atremtų stiprė
jančias kairiojo centro ir popu
listines jėgas. Tačiau centristų 
vadovas Romualdas Ozolas 
pareiškė kol kas neketinąs į 
tokią sąrangą jungtis, nes dėl 

Pik. lt. dr. Edvardo Jasaičio laidotuvės Arlington'karių kapinėse balandžio 14 d. Dr. E. Jasaitis mirė balandžio 
3 d. Arizonoje. Jis buvo baigės West Point karo akademiją, tarnavo JAV kariuomenėje 24 metus, per tą laiką ga
vęs daug JAV ir kitų valstybių apdovanojimų. Jau būdamas pensijoje, įsigijo viešojo administravimo daktaro 
laipsnį. 1993-1998 m. dr. Jasaitis su žmona Andrea gyveno Lietuvoje, dėstė Kauno Technologijos u-te, ėjo Balti
jos valstybių savivaldybių mokymo centro vyresniojo direktoriaus pareigas, buvo Viešojo administravimo kated
ros vedėju, iki mirties buvo JAV-Baltijos fondo patarėjas 1999 m. dr. Jasaičiui buvo suteiktas JAV Hamline u-
to, o taip pat KTU garbes daktaro vardas. Nuotr. Teresės Landsbergienės 

sąrangos vadovo kėdės reikėtų 
tartis su Landsbergiu, o tai 
Ozolui jau ne prie širdies. Kai
tina jį dar ir iš dešiniųjų pusės 
ataidinčios užuominos apie 
socliberalų bei valstiečių kaž
kokį neva „kairiarusėjimą" ar 
„rusakairėjimą", priskiriamą 
jį ir centristams. 

Nors ir ne visiškai aiškus 
Pakso siūlymas ir taip pat ne
aiškios jo „dešiniojo" ir „kairio
jo" centrų sąvokos, bet tokio jo 
siūlymo lengva ranka numesti 
nevertėtų, jeigu dešinieji nori 
dar kokią nors įtaką būsima
jame Seime turėti. Jų šiandie
niniai rodikliai ta kryptimi 
nieko gero nežada. Trys kon
servatorių ir trys krikščionių 
demokratų grupės, atskiromis 
partijomis į Seimo rinkimus 
einančios, nelabai ką laimės, 
nes pagal paskiausias apklau
sas tik su Landsbergiu likę 
konservatoriai gali peršokti 5 
nuoš. kartelę. Merų rinkimus 
triuškinančiai laimėję kairieji 
— 38 iš 60 — 8 atidavę cent
rui ir tik 4 iš jų tepalikę da
bartinei Seimo daugumai, tie
siog pirštu į akį duria konser
vatoriams: atverkite jas pla
čiau arba turėsite visiškai už
simerkti. Rimtą dėmesį į tai 
reikėtų atkreipti ir Ozolui, ir 
Landsbergiui, ir abiems kartu 
susėsti pokalbio. Koks nors 
susitarimas, arba bent susi
pratimas, tik naudos tegalėtų 
duoti, ypač, jeigu siūlomos de
šiniųjų jėgų sandaros vyriau
sią kėdę jie sutiktų atiduoti 
kam nors kitam. Kitokiu atve
ju centristams reikės jungtis į 
kairiųjų koaliciją, kurią, atro
do, nesunkiai sudarys LDDP, 
socliberalai. socialdemokratai 
ir valstiečiai kartu su į dešinę 
nuo centro stovinčiu Bobeliu, 
arba liktis vieniems ir, ko 
gero, dar grumtis dėl penkių 
nuošimčių karteles. Savival
dybių rinkimai jiems irgi pa
rodė, kad nuo praėjusios vasa

ros iki šiemetinio kovo jie pra
rado beveik pusę savo populia
rumo ir kažin, ar iki Seimo 
rinkimų galės jį atgauti. 

Tokios dešiniųjų sandaros 
ieškoti verčia ir dar viena ap
linkybė — stambiojo verslo 
įtaka Lietuvos politikai. „Ži
nai, kas dabar Lietuvą valdo?" 
— ne per seniai manęs klausė 
vienas, Sąjūdžio laikotarpiu 
veiklus buvęs, bet dabar iš po
litikos pasitraukęs, žymus 
Lietuvoje filosofas ir tuojau 
pats atsakė — „Bronislovas 
Lubys". Lubio parama savival
dybių rinkimams rodo, kad ne 
perdaug pro šalį šauta. Šiam 
naujam Lietuvos multimilijo-
nieriui priklausančios įmonės 
— Klaipėdos jdasco" ir Jona
vos „Achemar — rėmė visas 
laiminčias partijas, įskaičiuo
jant ir Šustausko LLS, ir Ter
lecko LLL. Stambiausias au
kas jos skyrė konservato
riams, centristams. Po vieno
dai gavo Kberalai, LDDP, soc
liberalai. Šalia to, į Klaipėdos 
miesto ir rajono tarybas kan
didatavo tų bendrovių vadovų 
giminės, tarnautojai. Rėmė 
partijas ir kiti verslininkai. 
Valstiečių partiją rėmė jos va
dovai Karbauskiai, skyrę 
13,800 Lt., ir dr. Bobelis — 
18,000 Lt. Aišku, kad tokie 
rėmėjai nori ir ką nors gauti, 
ir mažesnės, taigi ir mažiau 
pasiturinčios, partijos jiems 
bus nuolaidesnės. O didžiulę 
dešiniųjų sandarą ir stam
biems aukotojams valdyti bū
tų sunkiau. 

Be to, dešiniųjų partijų pro
gramos skirtumų irgi beveik 
nėra: ta pati rinkos ekonomi
ka, laisvas verslas, neribotas 
kapitalas, privati nuosavybė, 
toks pat požiūris ir į Vakarų 
pasaulį, NATO, ES. Tos pačios 
ir neigiamybės, ypač kaimo 
reikalų nesuvokimas, nesu
pratimas ja bėdų ir tiesiog 
ciniškas nekreipimas į jas 

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 26 d., trečiadienis 

Danutė Bindokieni 

Pašaras rinkiminės 
kampanijos arkliukui 

dėmesio. Gal tik čia reikėtų 
didesnio posūkio: kandidatais 
į Seimą siūlyti daugiau „kai
miečių" negu „miestiečių". Pa
galiau reikėtų atsisakyti 
„dvarponio" komplekso, kad 
tik Vilnius žino, kaip valstybę 
valdyti ir labai apgailestauti, 
kad per dešimt metų sostinės 
politikai nespėjo išmokti, kaip 
juos išrinkusiai lietuvių tautai 
tarnauti, sudaryti sąlygas 
tarpti, puoselėti tautinius 
idealus, papročius, tradicijas 
ir kaip padėti Lietuvos pi
liečiams kurti sau materialinę 
gerovę. O tai kaip tik ir būtų 
nuoroda nuo centro į dešinę 
stovintiems politikams, įskai
čiuojant ir dr. Kazį J. Bobelį, 
primenant jam, kad Lietuvai 
naudos ieškoti labiau tiktų 
darbo laukas, bet ne kova su 
kažkokiais politiniais griovi
kais ir priešais, kurių gal tik 
jis pats ir prisigamina. 

M. K ČIURLIONIO 
PAVEIKSLAI 
VENECIJOJE 

Kovo 26 — liepos 23 d. Ve
necijoje, Palazzo Grassi ekspo
nuojama paroda „Kosmosas: 
nuo romantizmo iki avangar
do, 1801-2001", kurioje pris
tatomi ir Lietuvos nacionali
nio M. K Čiurlionio dailės 
muziejaus eksponatai — M. K 
Čiurlionio tapybos darbai: 
Žaibas, Pasaka (Pilies pasa
ka), Sonata Nr. 6 (Žvaidždžių 
sonata) Allegro, Andante, Rex. 

Paroda „Kosmosas: nuo ro
mantizmo iki avangardo 1801-
2001" buvo eksponuojama Ka
nadoje bei Ispanijoje. Barselo
nos šiuolaikinės kultūros cen
tre, susilaukė didelio visuo
menės ir meno tyrinėtojų dė
mesio. Parodos rengėjų nuo
mone, tai bus vienas svarbiau
sių Venecijos kultūrinių įvy
kių 2000 m. pradžioje. 

Praėjus pirminiams rinki
mams, kai abi partijos padarė 
pagrindinę prezidentinių kan
didatų atranką ir tikrasis pro
pagandinės kampanijos įkarš
tis dar neįsibėgėjo, Amerikos 
gyventojai išgyveno malonų 
atokvėpį. Dabar, atrodo, tyla 
pasibaigė, nes respublikonai 
gavo naujo pašaro rinkiminės 
kampanijos arkliukui. 

O tas „pašaras" respubliko
nams tiesiog į sterblę įkrito 
prieš pačias Velykas, kai de
mokratų partijos prezidento 
paskirta Vyriausioji valstybės 
prokurorė pagaliau prarado 
kantrybę ir nusprendė dau
giau „nebežaisti kubiečių žai
dimo". Jos įsakymu, mažasis 
kubietis pabėgėlis Elian Gon-
zalez buvo jėga atimtas iš gi
minaičių ir grąžintas tėvui. 

Nepaisant nuolatinių per
spėjimų, kad, neatidavus vai
ko gražiuoju, jis bus jėga 
paimtas, niekas, atrodo, ne
tikėjo, kad prokurorė imsis to
kio žygio — pavojus dar labiau 
įkaitinti kubiečių ir jiems pri
jaučiančių amerikiečių minią 
buvo per didelis. Ne tik atviro 
pasipriešinimo ir platesnio 
masto riaušių vengta, bet ir 
politinių painiavų, ypač rinki
miniais metais. Reikia tik pri
siminti, kaip visa demokratų 
partija krūptelėjo, kai jos pa
grindinis kandidatas Al Gore 
kartą išsitarė, kad negalima 
išsiųsti berniuko į Kubą, nes 
jis ten išaugs komunistu ir 
Amerikos priešu. Al Gore pa
reiškimas buvo atviras iššūkis 
Vyr. prokurorės Reno nuos
prendžiui, kad Elian Gonzalez 
vieta yra su tėvu, kuris pas
taruoju metu jau buvo atvykęs 
į Vašingtoną. 

Tačiau šeštadienio įvykis 
Miami miesto „Mažosios Ha
vanos" apylinkėje sudrebino ir 
labiausiai abejingų šio krašto 
gyventojų širdis. Ankstyvą 
rytą į Elian giminaičių namą 
įsiveržė ginkluoti kareiviai, 
išlaužė rūbinės duris, kur 
išsigandęs berniukas buvo pa
sislėpęs, pagriebė jį, dar ne
spėjusį tinkamai iš miego atsi
busti, susupo į antklodę (vai
kas tebebuvo su pižama) ir su 
ginkluota palyda nugabeno į 
straigtasparnį. Nors vaikui 
kalbėta, jog veža pas tėvą, per 
daug vaizduotės nereikėjo, 
kad būtume galėję suvokti jo 
siaubą. Juk trumpas Elian gy
venimas jau buvo pažymėtas 
skaudžia tragedija, kai nu
skendo laivas, iš Kubos į Ame
riką vežęs pabėgėlius, o kartu 
žuvo ir jo mama. Atsidūręs 
pas niekuomet nepažintus gi

mines, berniukas jau buvo 
pradėjęs apsiprasti su nauju 
savo gyvenimu, kol šeštadienį 
vėl ištiko didelis sukrėtimas. 

Jeigu šiandien ir būtų gali
ma sutikti su prokurorės Reno 
nuosprendžiu staigiai užbaigti 
derybas su Elian giminaičiais, 
jos pasirinktas būdas primena 
uodų šaudymą iš patrankų. 
Bet kokie logiški pasiteisini
mai ir įrodinėjimai nepajėgs iš 
atminties ištrinti kareivių, 
anksti ryte įsilaužusių į pri
vačius namus, atkišusių auto
matinius šautuvus į moterį i 
belaikančią klykiantį, išgąsčio 
iškreiptu veidu berniuką. Net 
vėliau žiniasklaidai pateiktos 
nuotraukos, jau vaizduojan
čios besišypsantį Elian tėvo 
glėbyje, to vaizdo panaikinti 
negali. 

Netenka abejoti, kad visa ši 
drama turėjo gerus režisie
rius. Vienoje Floridos sąsiau
rio pusėje Kubos diktatorių Fi-
del Castro, kuris bematant 
pasinaudojo proga įrodyti savo 
tautai, kokie iškrypėliai ir nu
sikaltėliai yra pabėgėliai, gy
venantys Amerikoje, bei jiems 
pataikaujanti, Kubos neken
čianti JAV valdžia. Miami 
mieste susispietę kubiečiai 
Elian panaudojo savo tikslams 
— parodyti savo pasiprieši
nimą diktatoriui Castro ir jo 
komunistiniam režimui. 

Abiejų Amerikos partijų po
litikų tūpčiojimas, bijant 
griežčiau šiuo reikalu pasisa
kyti ir netekti kubiečių para
mos bei balsų, sprendimą — 
išsiųsti Elian į Kubą tėvui ar 
palikti giminaičių globai Mia
mi mieste — tik uždelsė. Be
siginčijant, besitariant, bede-
monstruojant (tiek Amerikos, 
tiek Kubos pusėje) šešiametis 
vaikas buvo tarytum pamirš
tas, periodiškai parodant jį 
žiniasklaidai ir susirinkusiai 
miniai, kad būtų dar labiau 
patampytos simpatijų stygos 
ir pakurstyta neapykanta dik
tatoriui Castro. Nors Elian gi
minaičiai negailėjo meilės ir 
dovanų savo globotiniui, bet 
neparodė jokio lankstumo pa
sitarimuose dėl jo likimo. Da
bar tokį pat nelankstumą rodo 
ir vaiko tėvas, atsisakydamas 
su giminaičiais tartis ar pa
simatyti. 

Kas laimėjo? Greičiausiai 
respublikonai, nes jų nariai 
Kongrese, kandidatas j prezi
dentus ir bet kuris kitas 
įtakingesnis partijos asmuo 
jau griežtai pasmerkė Gore, 
Reno, prez. Clinton ir apskri
tai demokratus už jų „ne
jautrumą Elian likimui". 

PRIE SEDOS IR 
BARSTYČIŲ: PRIEŠ 

55 METUS 
JUOZAS KUCKAILIS 
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d. turimomis žiniomis, du priešo batalionai ir tankai į 
šiaurę nuo Tirkšlių apie 7 km persikėlė per Virvytes 
upę, į vakarinį krantą. Galimas priešo tankų ir šar
vuočių puolimas Sedos miestelio kryptimi iš rytų ir 
pietryčių krypties". 

Pulkui buvo duotas kovinis uždavinys — organizuoti 
Sedos miestelio gynybą. Puolimui atremti buvo pa
siųsti du Pirmojo savanorių pulko — 1 ir 2 batalionai. 
Trečiasis batalionas buvo paliktas rezerve. Tačiau jie 
buvo ginkluoti tik lengvaisiais pėstininkų ginklais. 
Rinktinę aprūpinti aviacija ir artilerija nesuspėta. Tie
sa, abu pulkus gerokai papildė nauji lietuviai karinin
kai. Apie 30 jų atvyko iš Drezdeno, kur buvo patekę su 
savisaugos ir kitais daliniais. Buvo pakeista pirmojo 
pulko I bataliono vadovybe. Bataliono vadu paskirtas 
majoras Puodžiūnas. Iš Vokietijos grįžusiam vienam 
artilerijos kapitonui rinktinės štabas pavedė formuoti 
artilerijos grupę. Planuota, kad rinktines pėstininkus 
ii oro remtų sava aviacija. Buvo sudarytas lakūnų — 
savanorių būrys, išrūpinti kovos lėktuvai. Tačiau bol
ševikų puolimas spalio 7-ąją sužlugdė ir šį sumanymą. 

Raudonoji armija lietuvių savanorių pozicijas puolė 
apie septyniasdešimčia tankų. Mūsų karių pozicijos 
buvo nekokios — jokių galimybių manevriniam atsi
traukimui, nes jų užnugary buvo Varduva ir kitos 
gamtinės kliūtys. Lietuviai pėstininkai drąsiai kovėsi 
su tankais remiama raudonąja kariuomene. Sunaiki
no bene aštuonis tankus. Tačiau sulaikyti juos už
griuvusios šarvuotos lavinos be sunkiųjų ginklų ne
galėjo. Vokiečiai žadėtos tankų paramos neatsiuntė 

Štai kaip tuos įvykius mena buvęs Tėvynės apsau
gos rinktinės operatyvinio štabo karininkas Juozapas 
Paūžuolis: 

„Spalio 7 d., apie 14 valandą, rusų artilerija ir tankų 
pabūklai pradėjo apšaudyti apkasus ir miestelį. 
Sprogstą miestelyje tarp namų sviediniai kėlė praga
rišką trenksmą. Jų skeveldros daužė namų stiklus, 
traškėjo stogų skardos, čerpės ir kaminų plytos. Šau
dymas vis tankėjo, aišku, rusai pradėjo puolimą. At
sidūrėme prieš didelį išbandymą. Tuo pačiu metu pra
dėjo veikti lengvieji ginklai — kulkosvaidžiai ir šau
tuvai. Pulko vadas, beveik neatsitraukdamas nuo tele
fono, klausinėjo pirmojo bataliono vadą apie padėtį 
fronto linijose. Kai bataliono vadas pranešė, kad iš 
pakų pašovė keturis rusų tankus, jis pareiškė pagy
rimą jam ir bataliono kariams. 

Antrasis batalionas kovojo prieš tankus koncerfaus-
tais ir SS 42 mm kulkosvaidžiais, šaudydami prieš
tankiniais šoviniais. Kiek jis sunaikino tankų, sunku 
nustatyti. Po kautynių, kai klausinėjau, vieni sakė — 
septynis, kiti — dešimt. Didesnis rusų spaudimas ejo 

palei vieškelį. Seda — Tirkšliai iš rytų j antrojo bata
liono pozicijas. Apie 15 valandą, neatlaikydamas prie
šo spaudimo, pradėjo trauktis prie Varduvos tilto an
trasis batalionas, padėtis pasidarė pavojinga..." 

Sedos kautynėse žuvo daugiau kaip šimtas aukš
taičių ir žemaičių, tikėjusių tėvynės laisvės idealu, ko
vos su besiveržiančiais kraštan naujaisiais okupantais 
prasme. Nemažai jų pateko į nelaisvę, kiti pasitraukė 
toliau į Vakarus. Antrasis lietuvių savanorių pulkas 
tądien buvo užfrontėje, kautynėse nedalyvavo, nes 
tam nebuvo paruoštas. Tuo metu jis buvo bebaigiamas 
formuoti. 

Sedoje kritusius Tėvynės apsaugos karius gyventojai 
palaidojo kapinių teritorijoje buvusiuose gynybiniuose 
apkasuose. Kitoj miestelio pusėj lietuviška žemė pri
ėmė daugiau kaip 400 Raudonosios armijos kareivių, 
žuvusių tą pačią spalio 7-ąją. 

Prisiminta po penkiasdešimt metų 

Per penkiasdešimt metų buvo slepiama tiesa apie 
didvyriškas Tėvynės apsaugos rinktinės kovas su Rau
donąja armija prie Ventos. Sedos ir Barstyčių. Visą so
vietmetį Lietuvoje apie tai nebuvo net žodžiu užsi
minta. Bene pirmąkart išsamesnių žinių apie rink
tinės pulkų organizavimąsi, vadus, susirėmimus su 
raudonarmiečiais, Lietuvos spaudoje pasirodė 1992 
metais. Buvo išspausdinti Zigmo Dautarto, Vlado Kaz
lausko, Lino Janulionio, Prano Namajūno ir daugelio 
kitų rinktinės savanorių atsiminimai. Vienas jų — 

doc. dr. Vladas Kazlauskas, tapo rinktinės istorijos ty
rinėtoju, išleido apie ją keturias knygas — „Viskam 
pasiryžę" (1994). „Kovos dvasia" (1995), „Tėvynės ap
saugos rinktinė" (1998) ir „Ventos frontas. 1944 me
tai". 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, sujudo ir sediš
kiai, norėdami pagerbti ir įamžinti čia kritusių Lietu
vos karių savanorių atminimą. 1993 m. spalio 10 d. 
gausus jų būrys susirinko senose Sedos miestelio ka
pinėse. Buvo pašventinta Lietuvos kariuomenės pulki
ninko Mečislovo Kareivos ir kitų čia palaidotų rink
tinės savanorių amžinoji poilsio vieta. Atidengta 
paminklinė lenta, pastatytas aukštas medinis kryžius 
su užrašu „Žuvusiems už Lietuvos laisvę 1944 metų 
spalio 7 d." 

Dar po metų — 1994-ųjų spalio 2-ąją — Sedoje pa
minėta garbinga kautynių penkiasdešimtmečio sukak
tis. Tai buvo pirmas toks iškilmingas ir svarus Tėvy
nės apsaugos rinktinės prisiminimas, jos žygio (ver
tinimas. Tąkart prie Plinkšių rūmų buvo pritvirtinta 
paminklinė lenta su įrašu: „Šiuose rūmuose 1944 m 
liepos 28 — spalio 7 d. buvo įsikūręs Tėvynes apsau
gos rinktinės štabas". 

Manau, kad iki šių dienų daugelis Sedos. Plinkšių. 
Pievėnų gyventojų prisimena 1997 metų liepos 13-ąją. 
Kaip tik tą dieną buvo iškilmingai minimos Tėvynės 

.apsaugos rinktinės įkūrimo 53-osios metines Rengi
niai vyko Sedoje, Pievėnuose. Plinkšese. 

(Bus daugiau1 

* * 
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Gyvenimo kelią prisimenant 
Kun. V. Rimšelis, MIC 

Vokie t i jo je p i r m o s dienos Jei ištikimai vokiečiams tar
nausiu, tai jie po karo mane Kai persižegnojau, tai karei

viai prie stalo susižvilgčiojo. 
Aš atsiprašiau ir pasakiau, 
kad aš esu katalikas. Jie tada 
pradėjo kalbėti apie religiją, 
kad Vokietijoje religija neper
sekiojama, kaip vokiečių prie
šai skelbia ir kad Vokietijoje 
nėra bado, ką komunistai 
žmonėms pasakoja. Išgėriau 
du virdulius arbatos, nes jau
čiau didelį troškulį. Ant žemės 
kareiviai ištiesė didelius kai
lius, mane į juos suvyniojo. 
Mano miegas buvo lyg baisus 
sapnas. Vis, rodos, einu, bėgu 
nuo bolševikų ir jų šunų. Jau
čiau kai kareiviai išeina ir vel 
sugrįžta. Kareivių lovytės 
siauros ir dviejų aukštų. Gir
džiu, kaip jie patyliai kalbasi. 

Ryte išgirdau, kai vienas ka
reivis savo viršininkui pasi
siūlė mane palydėti į Širvin-
tus. Nustebau, kai mano paly
dovas mane paklausė, ar aš 
galėsiu su juo pėsčias keturio
lika kilometrų nueiti. Pasa
kiau, kad aš gerai jaučiuosi ir 
esu gerai pailsėjęs. Kareivis 
palydovas man pradėjo pasa
koti, kad jis yra tik vienas 
tarp tų vyrų katalikas iš Ber
lyno. Jis mane pamatė žegno-. 
jantis. Taigi jam buvo aišku, 
kad ir aš esu katalikas. Todėl 
jis nori man papasakoti, kur 
mes ir pas ką einame. Mes ei
name pas Gestapo tarnauto
jus. Jie mane apie viską daug 
klausinės. Jeigu jie matys, 
kad aš labai gudrus, tai jie 
man pasiūlys su jų pagalba 
sugrįžti į Lietuvą. Jie duos at
likti didelius uždavinius, grei
čiausiai gabenti ginklus į Lie
tuvą. Reikia gudriai pasirody
ti, kad esi neišmanėlis. 

Kareivis palydovas perdavė 
mane Gestapo tarnautojams, 
kurie tuo tarpu nieko manęs 
neklausė. Tik vienas jų, taip 
pat kareivis, nuvedė mane į 
dabokle ir paaiškino, kad aš 
nesu areštuotas, bet jie dabar 
kitur neturi vietos. Parodė 

padarys Kaune burmistru ir 
dabar gausiu gerą atlyginimą. 
Aš jiems vis tvirtinau, kad 
Lietuvoje aš negaliu niekam 
pasirodyti. Jie suprato, kad aš 
jų siūlymo nenoriu priimti. 
Tad jie mane paklausė, kokiu 
būdu aš vokiečiam noriu pa
tarnauti. Atsakiau, kad čia no
riu studijuoti nacionalinį so
cializmą. Tada jie toliau klau
sė, ką aš žinau apie naciona
linį socializmą. Pradėjau jiems 
trumpai pasakoti, kad nacio
nalinis socializmas atėjo su F. 
Nietzsche. Pagal jo filosofiją 
pozityvines vertybės negali iš
sivystyti sugedusioje kultūro
je. Jis panaudojo Zarathoust-
ros, kurį jis vadina pranašu, 
pasakymą: „Aš jus mokau apie 
viršžmogį — Uebermensch". 
Atseit, reikia išauklėti virš-
žmonių, kurie sukurtų naują 
ir sveiką visuomenę. 

Jie klausė, klausė mano aiš
kinimo, ir vienas atsistojo ir 
tarė: „Verrueckt — Kvailas". 
Tada drauge su manimi sura
šė protokolą. Užbaigiant pro
tokolą, išsireikalavau įdėti, 
kad aš esu vokiečiams prie
lankus. Kitą dieną iš Širvintų, 
prižiūrint kareiviui, mane 
traukiniu nuvežė į mažą mies
telį pas policininką, kuris pri
žiūri daboklę. Jau buvo vaka
ras, kai mane perdavė polici
ninkui, kuris tuojau mane nu
sivedė į daboklę. Ši daboklė 
pasirodė man labai baisi. Joje 
nėra jokios šviesos. Kažkur 
kampe staugia moteris. Polici
ninkas paaiškino, kad ta mo
teris išprotėjo, kai ją paėmė į 
daboklę, nes ji buvo ištekėjusi 
u i lenko. Tada aš pasiprieši
nau ir pasakiau, kad aš nie
kur nenusikaltęs ir toj da
boklėj nebūsiu. Tada policinin
kas liepė man palaukti. Jis 
pasakė, kad einąs pas savo 
žmoną pasitarti. Sugrįžęs jis 
mane pasiėmė čia pat į savo 
namus Jo žmona labai palan
kiai mane priėmė. Pastogėje ji 

viešbutį, kuriame gausu val
gyti, kol man teks Širvintuose man parodė didelę lovą su pa-
pabūti. Daboklėje į savo kam- talais. J i pasakė, kad čia jų 
barį prisinešiau kareiviškų svečiai pernakvoja. Ji paruošė 
antklodžių ir užsikūriau kros- man ir vakarienę — „buter-
nį. kad atšiltų kambarys. Da- brodų" su sviesto pasukomis, 
boklej buvau tik aš vienas. Tokio derinio dar niekad ne-
Per visą naktį sapnavau, kad buvau valgęs. Valgant mane 
vis bėgu, kad mane vejasi. At- visą laiką stebėjo jų sūnus, 
sibudęs matau krosnyje žiban- dvylikos metų berniukas. Jis 
čias anglis. Ir nežinau, kur aš 
esu. ir kaip aš čia patekau. 
Rytojaus dieną Gestapo žmo
nėms pasakiau, kad dar turi 
atsirasti tuo pačiu būdu du 
žmones. Jie atsake, kad jau 
daugiau niekas Novos upe ne
pereis, nes visas valsčius ant 
kojų pastatvtas. Komunistai 

labai greitai prie manęs prisi
rišo. Turbūt jis jautėsi vieni
šas, nes per dvi savaites tame 
miestelyje nemačiau jo am
žiaus vaikų. Kasdien aš su juo 
eidavau rogutėmis pasivaži
nėti. Pasidarėm geri draugai. 
Aš jį išmokiau net poterius 
kalbėti. Mama jį ir mane daž-

V. K. Jonynas. „Ant Kalvarijos kalno" 

su kareiviais tyrinėja, kas tą nai siųsdavo pas savo gimines, 
naktį pabėgo ir ką į Vokietiją kur buvo tuo metu senyvas vy-
atnese. Kai vasario 19 d. naktį 
atsiradau Vokietijoje, trečią 
dieną Šešupe pradėjo ižas 
plaukti. Nuo tada jau niekas 
per Šešupę negalėjo pereiti. 

ras su dviem dukterimis. Vy
resnioji duktė buvo farmaci
ninkė ir dirbo vaistinėje. Šei
mininkė vis rasdavo kokį rei
kalą mudu pasiųsti į vaistinę. 

Per tris dienas Gestapo keli Tuo būdu greitai susipažinau 
karininkai mane apklausinėjo. su šeimininkės giminėmis. Vi-
Pirmiausia jiems buvo svarbu, 
kiek ir ką aš žinau apie rusų 
kariuomenę, ką žinau apie 
lėktuvus, kokie mano pažįsta
mi, ar aš dalyvavau pogrin
džio veikloje, kokie pogrindžio 
svarbiausi veikėjai. Nepasa
kiau jiems ką nors naudingo. 
Tik kelis kartus pasakiau, jei 
aš sugrįžčiau. tai mane NKVD 
saugumas tuojau suimtų. J ie 
klauso, ar karo atveju, vokie
čiams visur padėčiau. Atsa
kiau, kad padėčiau, nes iš ma
žens įsigijau vokiečiams prie
lankumą. Tada jie man aiškiai 
pasakė, kad jie nori mane pa 

si man atrodė geri žmonės ir 
man prielankūs. 

Tas senas vyras su dviem 
dukterimis buvo ir policininko 
žmonos tėvas. Vieną vakarą 
šeimininkė pranešė, kad visi 
eisime pas tėvą. Atseit, tėvas 
ir mane pakvietė. Giminėms 
susitikti proga buvo ta. kad iš 
Prancūzijos buvo atvažiavęs 
karininkas, jaunesniosios 
dukters sužieduotinis. Pir
miausia mane supažindino su 
karininku. Visi kiti buvo man 
jau pažįstami. Atrodė man. 
kad karininkas įtartinai į ma
ne pasižiūrėjo. Pamaniau, kad 

imti i savo tarnybą. Jie man jis norėtų mane paklausti, ko
duos atlikti kelis svarbius už- dėl aš ne kariuomenėj. Kažkas 
davinius. Dabar reikia organi- užvedė gramofoną. Valso bal-
zuoti ginklų tiekimą į Lietuvą, sai pasklido po visą namą. 

Karininkas su savo sužieduo
tine, policininkas su savo žmo
na pradėjo šokti. Pamačiau, 
kad, pasikalbėjusi su tėvu, 
vaistininkė pas mane ateina. 
Trenkė mintis į galvą, kad aš 
dabar prapuoliau. Ji mane va
dins šokti. Vos nesurikau: 
,.Šventas Juozapai, dabar ma
ne gelbėk!"' J i man gražiai nu
silenkė ir pakvietė šokti. „Aš 
negaliu", — atsakiau, — esu 
katalikas, mes Gavėnioj nega
lime šokti". Nors į žemę lįsk. 
Mergaite sumišo taip. kaip ir 
aš. O tie žodžiai išsprūdo lyg 
būtų man iš knygos padiktuo
ti. Atėjo pas mane senis tėvas. 
Jis paėmė mane už rankos ir 
įsivedė į kitą kambarį. Jis ap
rodė man visą namą, visus 
baldus. Pasakė, kas ir kuriai 
dukteriai priklauso, kaip pa-
soga. 

Paskui pradėjo kalbėti apie 
Lietuvą, kad jis per Pirmąjį 
didįjį karą buvo Šiauliuose. 
Jis man sakė, kad lietuviai 
yra kieto charakterio žmonės, 
kad Lietuva daug yra išken-
tėjusi. Tas vakaras pasidarė 
man labai ilgas. Pasijutau, 
kad aš esu ne savo vietoj. Čia 
kiti žmonės ir kiti jų gyvenimo 
interesai. Po kelių dienų poli
cininkas gavo iš Gestapo raš
tą, kad mane išveš kažkur ki
tur. 

Atsisveikinant policininko 
žmona pusiau slapta pasakė, 
kad mane išveš į Soldau, kur 
bus man nepakenčiamas gy
venimas. Ir niekas nežino, 
kaip ilgai ten turėsiu būti. Ta
da man atėjo mintis, kad Ges
tapo žmonės mane tyrinėja, 
kas aš esu ir kam tarnauju. 
Gal jie mano. kad aš esu vis 
dėlto komunistų šnipas. Va
gone, į kurį mane atvedė ka
reivis, radau keletą lietuvių. 
Jie taip pat buvo pabėgėliai ir 
vežami į Soldau. Mus prižiū
rėjo du kareiviai. Jie mums 
netrukdė kalbėtis su kitais ke
leiviais. Vienas jaunas vyras 
mane prakalbino lenkiškai. 
Jis norėjo mums pasakyti, kur 
mes važiuojame. Jis nusiėmė 
nuo galvos kepurę ir parodė 
man savo galvą, visai nupliku
sią. Paklausiau, kas atsitiko, 
kad tamsta, toks jaunas, ir vi
sai nuplikęs. Jis atsakė, kad 
mus veža tenai, kur jis per 
tris mėnesius nupliko. Tenai 
naciai baisiai kankina lenkus 
ir žydus Soldau tai yra Dzial-
dowo pereinamasis lageris, 
kuri vokiečiai vadina Durch-
gangslager. Tenai prasideda 
pragaro vartai. 

S o l d a u lageryje 
Atsikliuvom Soldau mieste 

vėlai vakare, visai sutemus. Iš 
traukinio stoties greitai mus 
nuvežė į tą lagerį. Jau iš tolo 

matėme didelę šviesą. Visas 
lageris su dideliais namais 
buvo iš visų pusių apšviestas. 
Kai vartus atidarė piktai nusi
teikęs kareivis, turėjome pra
eiti kelis spygliuotų vielų ru
tulius. Kairėje buvo didelis 
dviejų aukštų namas. 

Kareivis įvedė mus į antro 
aukšto didelį kambarį, kuria
me jis mus užrakino. Ant grin
dų prikrėsta apipuvusių šiau
dų. Tai čia m ū s . nakvynė. 
Kur kam geriau ir svariau at
rodė, ten ir atsigulėra. Kai 
šviesa užgeso, pa.-igirdo vie
name kampe „pUimt!" toliau 
kitame kampe „plumt!" Kaž
kas padrąsino: „Vyručiai, ne
bijokite, čia ne bombos, bet t ik 
žiurkės šokinėja". .Kažkas iš 
baimės suriko, šaukdamas, 
kad jam žiurkė į ausį įkando. 
Kas žiurkių nebijojo, šiek tiek 
išmiegojo, o kas bijojo, tai nė 
akių nesudėjo. Bet ryte visi 
buvo sveiki. Laukėm, kas to
liau bus. Kareivis a t idarė du
ris ir liepė eiti apačion. Mus 
nuvedė prie durų, k u r buvo 
numeris 29 ir po tuo numeriu 
parašyta „Gute Behandlung" 
— Gerai elgtis. Tai reiškia 

perspėjimą, kad prižiūrėtojai 
budeliai to kambario žmonių su 
odiniais rimbais neplaktų. 
Kambaryje radom daug pažįs
tamų, kurie mums nupasako
jo, kad vėliau duos lietuviams 
daugiau kambarių. Vienas se
nyvas žemaitis turėjo lūpinę 
armonikėlę. J is atrodė didelis 
optimistas. J is padainavo savo 
sukurtą dainelę: „Pas mus vis
ko yra pilna ir iŠ mėsos, ir iš 
vilnų". Paskui, priėjęs prie 
manęs, parodė vieną lovą ir 
perspėjo, kad nedėčiau savo 
palto ant jos, nes ten padriku
siuose šiauduose yra daug 
utėlių, o ant jo lovos yra ma
žiau. Tos siauros lovytės dvie
jų aukštų, be jokių antklodžių, 
tik šiek tiek šiaudais padeng
tos. 

Dvidešimt devintame kam
baryje mane paliko. Tam kam
baryje buvome 18 žmonių. Per 
porą savaičių gaudavom mie
žinės košės. Paskui prasidėjo 
t ikras badavimas. Ryte kiek
vienam kambariui išdalindavo 
miežinės duonos kepaliukus, 
kuriuos reikėjo patiems su
pjaustyti po lygiai, ir kavos 
puoduką. Tą kavą panaudoda-
vom barzdai nusiskusti. Ją 
kaliniai vadindavo nuo stogo 
nuvarvėjusiu lietum. Pietums 
gaudavom sriubos dubenėlį. 
Tą sriubą kaliniai vadindavo 
„Stracheldrahtsuppe" — Spyg
liuotos vielos sriuba. 

Soldau lageryje gyvenimas 
buvo žiauresnis kaip kalėjime. 
Tiek geriau, kad nesi vienu
tėje. Daug ką gali viens kitam 
papasakoti ir pakalbėti. Suži
nojau iš Išganaičio, kad jie per 
sieną perėjo su visu būriu. J ie 
buvo apsiginklavę aštuoni vy
rai. Ir maždaug ties ta vieta, 
kur aš perėjau, jie susikovė su 
sargybiniais. O jų vienas neži
nia, ar nušautas, ar tik sužeis
tas liko Lietuvoje. Sargybinių 
pusėje žuvo du, o gal tik su
žeisti. Vladas Kurkauskas, 
Klaipėdos krašto gubernato
rius, perėjo vienas ir, suimtas 
Gestapo kareivių, buvo atvež
tas į Soldau. Taip pat anks
čiau už mane perėjo sieną 
Vaclovas Sidzikauskas, žymus 
Lietuvos pasiuntinys Anglijoje 
ir Vokietijoje, bet tuojau buvo 
Gestapo suimtas ir atvežtas į 
Soldau. Jis buvo vokiečiams 
nusikaltęs dėl Klaipėdos by
los. 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

M/TSZErcFRorassTBs; 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas Frank Zapoli ir O*. Mgr. Auta* 
S. Kana kalba liatuviikai. 

FRANKZAPOUS 
32061/2 WMt 96th Streat 

Tai. (708) 424-8664 
(773)661-8664 

Windo* Waabcrs Necded! 
40,000 per year. Wc need 100 crews. 
No exp. necessary Will train. Mušt 
have valid dtiver's license and trans-
porution Mušt be fluent in Enelish. 
LA.McMahooWlndowWa«hiiig. 
TeL 800426-6155. -

Cariisk SUffins 
350 E. Ogdcn Avenue 
WestmoDt, IL 60559 

Temporary Employment Agency is 
hinng withoui a fee in tbe companies 
for temporary and pcrmanent 
assigments. 
Assembly positions are available in 
Downers Grove. Three shifts. Very 
good environment. LoU of overtime 
anddoubletimehours. Payrate: $6.50-
7.00 on start. Good benefits after 3 
raonths. No Engiish secessary. 
Machine operators and welder$ are 
needed. Mušt read blueprints and in-
structions in Engiish. 
Legal documents reųuued. 
CaO: 630-920-0238. Ask for Halina 
orMarek. We f a * MūįĮUk, Pottah, 
R—iaa, Spaafea, 

GREIT PARDUODA 

REALTORS 
0HC4773} Stt • MM 
mmomvtivm 

II7MIM-4MI 

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

Lockport,IL, išnuomojamas 1 
kambarys 2-jų kambarių bute. 
$250 mėn. Geras susisiekimas 
su miesto centru. TeL 630-257-
8346. 

SI AŠYS C O/VS I KUC / /O /V 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvai įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "skfnas", 

"softiU", "decks*. •gutters". plokšti 
ir 'stengto" etogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
L S.Bonetis, M 630-241-1912,, 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

H H — — I RtffMfiKf ? 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigrabon to 

Canada 
www.immigranon-service.com 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

Išnuomojamas 2 mieg. bt. 
Archer ir Harlem apyl. $550 į 

mėn. + „sec. deposit". TeL 
708-594-1472. Palikti žinutę. 

Reikia darbininkų vidaus ir 
išorės remontams. Geras 
uždarbis, darbas visus metus; 
galimybė gauti butą. Skambinti 
630-327-3887. « « . 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 
mieg. botas Brighton Parko 

apyl. vyr. amžiaus - g 
nerūkantiems asmenims. § 

TeL 773-847-1695. Skambinti 
po 3:30 p.p. arba feStd. i ryto. 

ALWAYS W I T H FLOVVERSI 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai 
* Vestuvinės ir proginės puokštės 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 
Lietuvoje 

Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 
8015 W. 79 St, Justfce, IL 

NEATPAŽĮSTAMI MAŽEIKIAI 
Prieš akis tur: 

apie Mažeikius 
dvi knygas 

„Mažeikių 
kraš tas" kita „Mažeikių Mer
kelio Račkausko įnmnazija". 

Knyga „Maže;kių kraštas" 
didelio formato 12x8W, Jono 
Strazdausko foto albumas, 
nuotraukos spalvotos, labai 
gražios, geras popierius, 157 
puslapių. Knygą išleido Ma
žeikių rajono Kultūros rėmi
mo fondas 1999 metais, suda
rytojas Aleksandras Macijaus
kas , spausdino AB spaustuvė 
„Spindulys", nei kaina, nei ti
ražas nepažymėtas. Po nuo
traukomis paradyta lietuviš
kai, o gale knygo- duotas nuo
t raukų sąrašas anglų ir rusų 
kalba, taip pat į rašas svar
biausių miesto į t a igų su ad
resais ir telefoną s, kai kurių, 
svarbesnių miesto pastatų 
mažos nuot rauka su informa
cija. 

Visas foto albumas sudaro 
nepaprastai grar j ir malonų 
įspūdį. 

„Mažeikiai šiandien" įvadą 
parašė rajono meras Bronius 
Kryžius. „Iš Mažeikių rajono 
praeities tėkmių parašė Povi
las Šverebas. vienas redkolegi
jos narių. Abu straipsniai yra 
lietuvių, anglų ir rusų kalba. 

Pačiame Mažeikių mieste 
gyvena 45,888 gyventojų, o vi
same rajone 64.184, tai Br. 
Kryžiaus žiniomis, esąs tan
kiausiai gyvenamas rajonas. 

Po karo Mažeikiuose kūrėsi 
naujos įmonės: „Mažeikių naf
ta", „Oruva" kompresorių ga

mykla ir daugybė kitų dides
nių bei mažesnių, kurios pri
traukė daug žmonių į miestą. 
Mažeikiai savo didumu Lietu
voje užima aštuntą vietą. Nuo 
1919 m. Mažeikiai buvo apsk
rities miestas, po nepriklauso
mybės atstatymo, mažinant 
apskričių skaičių, tą privile
giją prarado Telšiams. 

Albumo gale išspausdintas 
Mažeikių krašto žemėlapis, 
nuotraukose yra įamžintos 
krašto vietovės su istoriniais 
ar kitokiais paminklais. Tai: 
Pikeliai, Židikai, Leckava, 
Laižuva, Seda, Žemalė, Pievė
nai, Viekšniai, Tirkšliai, Buge
niai, Renavą, Plateliai, Plink
šiai, Ukrinai, Šerkšnėnai, Gei
džiai, Žadeikiai. 

Nors gimiau, augau ir mo
kiausi Mažeikiuose, bet šis 
miestas nuotraukose man yra 
svetimas, nepažįstamas. Karo 
metu didelė Mažeikių miesto 
dalis sudegė, liko tik pašaliai 
— senamiestis, į kurį įeina ir 
mano tėvų statyti namai. 

Naujamiestis plėtėsi Ventos 
upės link, todėl kelias į mau
dykles, tada atrodęs labai il
gas, lyg sutrumpėjo. 

Nepaisant tokio didelio gy
ventojų skaičiaus, Mažeikiuo
se yra tik viena katalikų baž
nyčia — Jėzaus Širdies, pasta
tyta 1963 metais. Iki tol mel
dėmės senoje, medinėje bažny
čioje, kuri buvo pastatyta 
1902-1904 metais, 1907 m. 
parapijos namuose buvo įkur
ta pradinė mokykla. Dabar 

Prenumeruokime 

pradėta statyti Pranciškaus 
Asyžiečio bažnyčia naujamies
tyje. Ten, kur buvo senoji, me
dinė bažnyčia, pastatytas kry
žius, šalia suolelis, ant kurio 
sėdėdama, užmerkus akis, pri
siminiau senus laikus: čia pri
ėmiau Pirmą komuniją, prieš 
Velykas valandomis klūpėda
vau prie altoriaus, klebonijoje 
pas kun. V. Martinkų ateiti
ninkai rinkdavomės. Tik užsi
merkus gali tuos vaizdus at
kurti, nes čia pat pr is tatyta 
daugiaaukščiai namai, už tvo
ros „Bitutė", kurią nekartą lan
kiau. 

Mažeikių Merkel io 
Račkausko g imnazi ja 

Gimnazija! Gimnazija! 
Tvirta ir atkakli iš 

praeities likai. 
Išsibarstė po pasaulį margą, 
Meilėj išauginti, subrendę 

tavo vaikai . 
Tai dalis gimnazijos himno, 

kurį parašė buvęs mokinys S. 
Žebrauskas. 

Ši knygelė susideda iš 168 
puslapių, išleista 1999 metais , 
švenčiant gimnazijos 80 metų. 
Sudarytoja D. Juškienė, išlei
do Lietuvos kultūros fondo 
Šiaulių krašto leidykla „Sau
lės Delta". Spausdino „Titna
go" spaustuvė, 1,000 egzemp
liorių, kaina sutartinė. 

Mažeikių rajono meras foto 
albume rašo, kad mokyklos 
nesutalpina visų vaikų, todėl 
yra užplanuota statyti devintą 
vidurinę mokyklą. Užėmus 
Lietuvą komunistams, visas 

imt DRAUGĄ 

švietimas buvo pertvarkytas į 
vidurines mokyklas, kurios 
apima visą vaiko mokymosi 
laiką — nuo pirmos iki 12-tos 
klasės. Iš aštuonių vidurinių 
mokyklų, dvi tu r i gimnazijos 
vardą, kuris duodamas, pe
rėjus eilę tikrinimų. Iš peda
goginio savaitraščio „Dialo
gas" matyti, kad švietimas 
Lietuvoje vis dar pertvarko
mas. 

Mūsų, išeivijoje gyvenančių, 
Mažeikių gimnazijos mokinių 
džiaugsmui, dabartinė Merke
lio Račkausko vardu pavadin
ta buvusi vidurinė mokykla 
prieš porą metų atgavo gimna
zijos vardą. J i keturių aukš
tų, pastatyta toje pat vietoje, 
tik mūsų numylėtos bažny
tėlės nėra. 

Mums, gyvenantiems Vaka
ruose nuo 1944 metų, įdo
miausi metai yra 1919-1944 
m. Pirmos ir antros turinio 
dalies straipsniai yra: „Mo
kyklos kūrimasis ir veikla"; 
Užklasinė veikla ir visuome
ninės organizacijos"; „Direkto
riai ir mokytojai"; „Prisimini
mai". 

Įdėta keliolika šio laikotar
pio nuotraukų, sąrašas direk
torių, mokytojų, kas ką dėstė. 
Žiūrinėdama šią knygą, radau 
daug pažįstamų veidų ir pa
vardžių, kelios klasės drauges 
grįžo, kaip dėstytojos, sužino
jau kai kurių mokytojų skau
dų likimą. 

Tenka sveikinti M. Račkaus
ko gimnaziją už šį vertingą 
įnašą įjos istoriją. 

Stasė Vaišvilienė 

</ • • 

http://www.immigranon-service.com


POLITINĖ TEOLOGIJA DRAUGAS, 2000 m. balandžio 26 d., trečiadienis 

VYTAUTAS VOLERTAS 

A. t A. EDVARDAS JASAITIS 
(1936-2000) 

Pik. lt. dr Edvardo Jasaičio laidotuves balandžio 14 d. Arlinkton karių kapinėse — sulankstoma JAV vėliava, 
kuri buvo {teikta jo našlei Andrea (sėdi su tamsiais akiniais). Nuotr. Teresės Landsbergienės 

leidiniuose. Jis dalyvavo dau
giau kaip dvidešimtyje tarp
tautinių konferencijų. 

Prof. E. Jasaitis buvo KTU 
Senato narys, viešojo adminis
travimo magistrantūros kvali
fikacinės komisijos pirminin
kas, socialinių mokslų akade
minės komisijos narys. Jis bu
vo aktyvus Amerikos viešojo 
administravimo asociacijos bei 
Centrinės ir Rytų Europos vie
šojo administravimo asociaci
jos bei Centrinės ir Rytų Euro
pos viešojo administravimo 
mokyklų ir institutų asociaci
jos narys. Amerikos viešojo 
administravimo asociacijoje jis 
ilgą laiką buvo renkamas į 
asociacijos komitetus bei va
dovybe. 

Prof. E. Jasaitis KTU išvys
tė naują mokslo ir studijų ša
ką, sudarė prielaidas mūsų 
universiteto platesniam ben
dradarbiavimui su užsienio 
universitetais, savo energija ir 
principingumu stipriai įtakojo 
ne tik Universiteto, bet ir kitų 
Lietuvos institucijų raidą. Tuo 
jis nusipelnė didelės pagarbos 
ir veiklos įvertinimo. 1999 m. 
jam buvo suteiktas JAV Ham-
line universiteto ir Kauno 
technologijos universiteto 
Garbes daktaro vardai. 

Velionį su gilia pagarba pri
simena daugelio kartų moksli
ninkai, buvę jo studentai, ka
tedros bendradarbiai. 

Mirtis dažnai pasiima ge
ruosius. Pasiima tuos, kurie 
yra mylimi ir visiems reikalin
gi. Tačiau jis paliko mums sa
vo mokslinius darbus, savo 
šypseną ir mylinčią širdį. 

Gerbiamas Profesoriau, Jū
sų ilgėsis didžiulis būrys bu
vusių studentų, magistrantų, 
doktorantų, bendradarbių ir 
bičiulių, gilaus liūdesio ir 
skausmo prislėgti artimieji. 

Paruošė KTU 

Šių metų balandžio 3 d. po 
ilgos ir sunkios ligos mirė 
Kauno technologijos universi
teto Socialinių mokslų fakulte
to Viešojo administravimo ka
tedros profesorius Edvardas 
Jasaitis. 

Velionis gimė 1936 m. kovo 
16 d. Kaune. Čia jis baigė ir 
pirmąją klasę. Per karą, 1944 
m. Jasaičių šeima atsidūrė Vo
kietijoje, vėliau Austrijoje ir 
vėl Vokietijoje, kur išgyveno 
iki 1948 m. Iš čia Jasaičiai 
emigravo į JAV, kur Edvardas 
Jasaitis įgijo vidurinį išsila
vinimą ir įstojo į West Point 
karo akademiją, kurią baigė 
1958 m. Po to sekė 24 metai 
tarnybos JAV kariuomenėje. 
Per tą laiką E. Jasaitis dar 
spėjo įgyti politikos mokslų 
magistro laipsnį Kanzaso uni
versitete. 1982 m. pulkininkas 
E. Jasaitis išėjo į atsargą, 
tuįrėdamas daug JAV ir kitų 
šalių apdovanojimų. Tada jis 
išvyko į Indoneziją konsultuo
ti karinių oro pajėgų specia
listų. 1987 m. E. Jasaitis įsto
jo į Floridos valstijos universi
teto doktorantūrą. 1992 m. 
įggo viešojo administravimo 
daktaro laipsnį ir dirbo profe
soriumi Floridos valstijos uni
versitete. 

Prof. E. Jasaitis buvo vedęs 
Andrea Smith. Jų šeima išau
gino dvi dukras ir vieną sūnų. 
Duktė Katerina Privette yra 
matematikos mokytoja, sūnus 
Andrius Jasaitis — JAV armi
jos majoras, jaunesnioji dukra 
Kristina Ennis — pramonės 
inžinierė. 

1993 m. prof. E. Jasaitis at
vyko į Lietuvą ir pradėjo orga
nizuoti viešojo administravi
mo studijas Lietuvoje. Nuo 

1993 m. rudens jis ėjo Baltijos 
šalių savivaldybių mokymo 
centro vyresniojo direktoriaus 
pareigas. Jo dėka buvo įkurtas 
Savivaldos mokymo centras 
Kauno technologijos universi
tete. Jis iki šiol buvo JAV -
Baltijos fondo konsultantas 
viešojo administravimo stu
dijų programų klausimais Bal
tijos šalyse. 1994 m. jo inicia
tyva KTU buvo pradėtos vie
šojo administravimo magis
trantūros studijos, o 1995 m., 
įsteigus Viešojo administravi
mo katedrą (ankstesnis pava
dinimas — Visuomenės insti
tucijų administravimo kated
rą) jis buvo išrinktas katedros 
vedėju ir tose pareigose dirbo 
iki 1999 m. Prof. E. Jasaičio 
iniciatyva KTU pradėtos 
viešojo administravimo baka
laurų, magistrantūros ir dok
torantūros studijos. Tiek ma
gistro, tiek pagrindinių stu
dijų programos yra pirmosios 
tokio profilio studijų progra
mos Lietuvoje. Jų rengimo 
patirtį dabar perima kitos Lie
tuvos aukštosios mokyklos. 
Didelis prof. E. Jasaičio nuo
pelnas yra tas, kad jo dėka 
buvo sukurtos materialinių 
programų realizavimo prielai
dos. Katedroje sukaupta di
delė šiuolaikines literatūros 
biblioteka, o studijų progra
moje dirbantiems dėstytojams 
bei katedros doktorantams su
daryta galimybė tobulintis už
sienio universitetuose. Jo dė
ka katedroje beveik kiekvieną 
semestrą dirba vizituojantys 
profesoriai iš JAV ir Europos 
universitetų. 

Prof. E. Jasaitis yra paskel
bęs per 30 mokslinių darbų; 
dauguma jų JAV moksliniuose 

LIETUVOJE MIRĖ PRELATAS 
ANDRIUS GUSTAITIS 

Kaip pranešama iš Lietuvos, 
sausio 9 d. po sunkios ligos 
mirė prelatas Andrius Gustai
tis, daugelį metų buvęs Gar
liavos parapijos klebonas, pas
kutiniu metu altarista. Pašar
votas Garliavos Švč. Trejybės 
bažnyčioje. Po gedulinių šven
tų Mišių sausio 12 d. paly
dėtas į Pažėrų bažnyčią ir pa
laidotas vietos kapinėse. 

Monsinjoras A Gustaitis gi
mė 1910 m. lapkričio 30 d. Gi
rininkų kaime, Pažėrų parapi
joje. Pradžios mokslą išėjo mo
kykloje, buvusioje jo tėvų na
muose. Vėliau mokėsi Veive
rių progimnazijoje ir Prienų 
gimnazijoje, vadovautoje kan. 
P. Martišiaus. 1930 m. jau
nuolis, gavęs brandos atesta
tą, įstojo į VD universiteto 
Medicinos fakultetą. Bet čia 
pajutęs pašaukimą gydyti 
žmonių sielas, po metų buvo 
priimtas į Vilkaviškio kunigų 
seminariją. 1935 m. birželio 
16 d. įšventintas kunigu ir 
paskirtas Gižų parapijos vika

ru, vėliau buvo Prienų, Kalva
rijos parapijos vikaru ir pro
gimnazijos kapelionu, Šakių 
parapijos vikaru. 

1941 m. tampa Marijampo
lės berniukų gimnazijos kape
lionu, 1943 m. skiriamas 
Plokščių parapijos vikaru, o 
po dviejų metų Šakių parapi
jos klebonu ir dekanu. Čia jis 
aptvarkė karo apgriautą baž
nyčią. 1948 m. sovietų val
džiai spaudžiant, kun. A. Gus
taitis kilnojamas — pirmiau
sia į nuošalią Didvyžių para
piją, po trumpo laiko iš čia į 
Šventežerį, Pajevonį. Visur, 
kur jam teko ilgiau ar trum
piau būti, liko pėdsakai: jis 
tvarkė, gražino bažnyčias, ka-
tekizavo vaikus, šelpė vargs
tančius. 

1952 m. kun. A Gustaitis, 
būdamas Vilkaviškio parapi
jos klebonu ir dekanu, pastatė 
kleboniją, nes senoji buvo su
naikinta karo metu. 1956 m. 
paskiriamas Vilkaviškio vys
kupijos kancleriu (šiose parei

gose buvo 4 metus), ir šios 
vyskupijos bažnytinio tribuno
lo oficiolu. 

1960 m. paskirtas Aukšt. 
Panemunės Kaune parapijos 
klebonu. Daug yra padėjęs 
grįžusiems iŠ sovietinių lage
rių: pinigais rėmė buv. prezi
dentą Aleksandrą Stulginskį. 
Gelbėjo besislapstančius nuo 
sovietų persekiojimų, padėjo 
nelaimių ištiktiems. 

1971 m. sovietų saugumui 
reikalaujant, kun. A. Gustai
tis iškeliamas į Metelių para
piją administratorium. Čia jis 
pastatė kleboniją. Šv. Tėvas 
Jonas Paulius II 1980 m. kun. 
A. Gustaitį paskyrė savo ka
pelionu ir prelatu. 1981 m. jis 
buvo Garliavos parapijos ir 
Aleksoto dekanu. Šiose parei
gose jis išbuvo beveik 20 me
tų. Be aukščiau išvardintų pa
reigų, jis buvo Kunigų tarybos 
ir konsulatorių kolegijos na
rys, 1985 m. Kauno kunigų se
minarijos nuodėmklausys. 

1999 m. sveikatai susilpnė
jus, prelatas A. Gustaitis pasi
prašė atleidžiamas iš pareigų 
ir buvo paskirtas altaristų. Jo 
pastangomis iškilo Pažėrų pa-

Šie įdomių skaičių metai jau 
įsibėgėjo, bet Lietuva net šio
mis dienomis yra Lenkijos, 
Rusijos ir Baltarusijos barama 
už kažkokį kalendorių, priva
taus asmens suredaguotą, pri
vačios leidyklos išleistą. Tai 
politinė Lietuvos nuodėmė, 
todėl kalendorių Lietuvos vy
riausybė uždraudė platinti. 
Kad kiekv ename kioskely 
neuždrausti pardavinėjami 
pornografiniai leidiniai, Lietu
va negali protestuoti nei Vo
kietijai, nei Danijai, gausiau
siai Lietuvai šiuos spausdi-
nius parūpinančioms. Tai pri
vatūs leidiniai, tai spaudos 
laisvė, tai nesunki nuodėmė, 
tai tik šiaip juokeliai. Kai Vil
niuje oficialias įstaigas kalti
na nekviesti ^uranai" ir pa
našūs, kai ten stalą smagiu 
kumščiu baudžia JAV kong-
resmenėlis, tai nėra politinės 
nuodėmės. Baikšti Lietuva 
niekam protestuoti negali, 
kaip jai protestuojama dėl že
mėlapiuko. 

Politinėje teologijoje iš tik
rųjų sunku orientuotis, nes čia 
nuodėmės sveriamos ne pagal 
jų esmę, bet pagal tomis nuo
dėmėmis susitepusio nenau
dėlio adresą. Šiuo laiku Euro
pos Sąjungoje (ES) purviniau-
siu niekšu yra Austrija, su ku
ria likusios 14 seserų net 
kalbėti vengia. Pirmame šių 
metų ES susirinkime (2000. 
02.14) Austrijos užsienio rei
kalų ministrė Benita Waldner 
prašė, kad sąjungos nariai 
apie jos naują vyriausybę 
spręstų iš darbų, bet ne iš as
meninės sudėties, ypač dėl 
Laisvės partijos buvimo koa
licijoje su dešiniąja Liaudies 
partija. Prašymas nebuvo iš
girstas. Belgai, vokiečiai, 
prancūzai tvirtino, kad Austri
ja, kurios valdžioje yra kraštu
tiniai dešinieji, prieštarauja 
ES demokratiniams princi
pams. O vasario 10 Lisabono
je, Portugalijoje, kur buvo su
sitikę ES socialinių reikalų 
ministrai, kalbant Austrijos 
ministrui prancūzų ir belgų 
delegacijos išėjo iš salės. 

Taigi juokų nėra. Austrija 
įvykdė sunkia politinę nuodė
mę, dėl jos yra baudžiama ir 
kenčia. 

Austrijos laisvuose ir de
mokratiniuose rinkimuose 
Joerg Haider, kilęs iš truputį 
susitepusios SS šeimos ir kar
tais nusišnekąs, savo Laisvės 
partijai laimėjo daugiausia 
balsų (23 proc.) ir su Liaudies 
partįja sudarė koalicinę vy
riausybę, kurioje jis pats as
meniškai nedalyvauja. Pakilo 
tarptautinis uraganas! Sujudo 
14 likusių ES narių, iš Vienos 
atšaukė savo atstovus, Izrae
lis pagrasino nutrauksiąs dip
lomatinius santykius. Didžiai 
nusigando ir JAV, pareikala
vo, kad jų ambasadorius grįž
tų į Vašingtoną pasitarimams, 
nes įvykę baisūs dalykai. 

Iš kur tiek baimės? Juk už 
Laisvės partiją pasisakė de
mokratinės šalies laisvi pilie
čiai. Tai ar jiems draudžiama 
balsuoti, kaip jie nori? Ar turi 
atsiklausti, už ką pasisakyti 
reikėtų? Mat. vigą ES ir JAV 
supurtė Austrijoje galįs atgim

ti nacizmas. Bet tasai Joerg 
Haider buvo Austrijos apylin
kės Kaernten gubernatorius, 
neįvedė SS ir SA po gatves 
rudmarškinių demonstruoti 
nevedžiojo, nieko neužpuolė. 
Tada pasaulis nebūgštavo. O 
ES darinys, apie kurį svajojo 
Roosevelt ir Churchill, kuris 
jau beveik užbaigtas kons-
truktuoti, turi būti demokra
tiškas. Kur demokratija, jei 
šio darinio mažesnis narys 
gali išsirinkti tik tokią vyriau
sybę, kuri patinka didiesiems? 
Be to, ar vaikai yra atsakingi 
už tėvų nuodėmes, kaip taiko
ma Haider? Ar neverta prisi
minti SSSR tvarkos, kai kiek
vienas buvo atsakingas už 
kiekvieną? 

Austrijai grasinama įvairio
mis sankcijomis. Kur buvo 
šios sankcijos, kai 1994 m. Ita
lijos vyriausybėn įėjo nemažai 
Naujo fašizmo narių? Italija 
izoliuota nebuvo. Kur Europos 
ir JAV grasinimai Kubai, Libi
jai, Sirijai, Iranui? O apie Eu
ropos ir JAV ryšius su Kinija 
jau net kalbų nėra. Tai dvi
veidė politika. Sakoma, kad 
įspėjimas Austrijai yra įspėji
mas kitiems radikaliems deši
niesiems. Bet jų yra Vokieti
joje, Prancūzijoje, Italijoje. Ar 
ES ir JAV pareikalautų izo
liuoti Prancūziją, jei piliečiai 
išrinktų jų fašistą Le Pen? 

Vienai taikomi įspėjimai ga
li baigtis nemaloniai. Juk Aus
trija, kaip ir kitos pasaulio 
tautos, turi savigarbos. Jei pa
sakoma, už ką rinkimuose ga
lima balsuoti ir už ką negali
ma, ar būsimuose rinkimuose 
šis Haider, žmones įskaudi
nus, negaus dar daugiau bal
sų? Ne todėl, kad jo programa 
būtų daugumai priimtina, bet 
dėl didžiųjų diktato mažajam. 
(Austrija turi 8 milijonus gy
ventojų.) 

Neabejojama, kad ši viena
šališka politinė teologija turės 
įtakos šalims, besirengian
čioms į ES pakliūti. Ji bus ir 
Lietuvoje pažinta, kaip sava
rankiškumą varžanti privers
tinė jėga. Šį įvykį Lietuvoje 
gali panaudoti visi ES priešai, 
kurių, deja, yra. 

Joerg Haider filosofija 
mums nėra patraukli. Jis, 
austras nacionalistas, kažka
da pagirdavo Hitlerį, kaip 
mokėjusį gerai tvarkyti nedar
bo problemas (ar šios proble
mos gražiai nesutvarkė SSSR, 
kai visi dirbo, bet nieko ne
darė?), priešinasi imigracijai 
ir ES plėtimui. Taigi jis bal
suotų prieš Lietuvos priėmimą 
į ES. Tikras begėdis! Tad čia 
ne jis užstojamas, bet čia pa
sakojama, kad demokratija, 
net ir jos mokytojams, yra re
liatyvi filosofija. Gaila, kai jos 
vardu kišamasi į savarankios 
valstybės reikalus. Gaila, kad 
egzistuoja begėdiškas, nemo
ralus dviveidiškumas ES ir 
JAV politikoje. Ar ne dėl jo 
šiandien Čečėnijoje rūksta 
griuvėsiai, ir Kosove demokra
tai prancūzai labai atidžiai 
žvalgosi, kad vyrautų taika 
tarp albanų ir serbų? O taikos 
tarp čečėnų ir rusų visiems 
galingiesiems nereikia. 

• Kovo 20-21 d. Lietuvoje 
lankėsi Latvijos delegacija, 
vadovaujama Kultūros minis
terijos Regionų plėtros depar
tamento direktorės Annos 
Janson. Latvijos delegacija su
sitiko su Kultūros ministerijos 
vadovais, Lietuvos kultūros 
centro darbuotojais. Susitiki
muose buvo aptarta kultūros 
politika regionuose. Taip pat 
delegacija lankėsi Radviliškio 
raj. esančiame Burbiškio dva
re, Panevėžio ir Šiaulių rajo
nuose, kur susitiko su kultū
ros darbuotojais. 

• Kovo 25 d. Lietuvos etno
kosmologijos muziejus pami
nėjo savo veiklos 10-metį. Iš 
tikrųjų muziejaus ištakos sie
kia kur kas senesnius laikus 
— prieš tapdamas valstybiniu. 
muziejus dešimt metų dirbo 
visuomeniniais pagrindais. 

Renginio metu muziejaus di
rektorius Gunaras Kakaras ir 
mokslinis vadovas Libertas 
Klimka pristatė 10 metų mu
ziejaus veiklos rezultatus, su
rengta ekskursija po muziejų, 
vyko pokalbiai ,.Prisiminimai 
apie muziejaus ateitį", ati
dengta dailininko Vytauto 
Poškos freska .Atspindžiai". 
Šioje freskoje atskleisti baltų 
simboliai', perduodami iš kar
tos į kartą, jungiantys Žemę 
su Visata. Renginio dalyviai 
taip pat galėjo per teleskopą 
stebėti dangaus šviesulius. 

rapįjos bažnyčia, į kurios sta
tybą jis įdėjo savo energiją, 
sveikatą ir santaupas. 

Lietuvos atgimimo rytą jis 
sutiko a^jaumjęs siela ir kū
nu. Nė vienas Garliavos ren
ginys neapsiėjo be prel. Gus
taičio laiminančio žodžio. Jis 
dalyvaudavo visur: šventinant 
partizanų bei karių pamink
lus, mokyklų iškilmėse ir ki
tuose susibūrimuose. 

Mes, buvę Prienų „Žiburio" 
gimnazijos auklėtiniai, dabar 

gyvenantieji JAV. prisimena
me prel. Andrių Gustaitį kaip 
buvusį mielą draugišką jau
nuolį. Kai kuriems iš mūsų 
teko su juo susirašinėti (inž. J. 
Mikaila, gyvenąs Floridoje), o 
atgavus Lietuvai laisvę, nu
vykus tenai, su juo susitikti. 
Jis pasakodavo siaubingus so
vietmečio prisiminimus, ku
riuos jis yra išleidęs atskira 
knygele „Iš griuvėsių prisi
kėlus" 

Ignas Medžiukas 

• Kovo 24 d. Vaistybine pa
minklosaugos komisija kartu 
su Kultūros ministerija su
rengė paveldosaugininkų pasi
tarimą ,,Kultūros paveldo ap
saugos valstybinio reguliavi
mo sistemos tobulinimo kryp
tys". 

Pasitarime aptarta dabarti
nė paveldosaugos situacija, 
problemos, paveldosaugos 
sampratos kaita, teisinė pa
veldo reguliavimo schema, pa
veldosaugos valstybinio val
dymo sistemos trūkumai ir 
tobulinimas, paveldosauginių 
funkcijų paskirstymas valsty
bes, apskričių ir savivaldybes 
aspektu. Taip pat aptarta 
Kultūros vertybių apsaugos 
departamento veikla, departa
mento institucijų sistema, 
Vilniaus senamiesčio tvarky
mo modelis bei apskaitos vaid
muo paveldosaugos sistemoje. 

• Šiauliai. Kovo 10 d. 
Šiaulių vyskupijos katecheti
kos centro vadovė D. Neiman
tienė ir Lietuvos II Eucharisti
nio kongreso koordinatorius 
Šiaulių vyskupijoje kun T. 
Reinys organizavo visų Šiau
lių vyskupijos dekanatų kate
chetų atstovų susitikimą. 
Buvo aptarti pasirengimo Lie
tuvos II Eucharistiniam kon
gresui darbai, detalizuota 
Vaikų ir jaunimo dienos pro
grama. 

2000 m. vasario-kovo mėn., 
p a g e r b d a m i mirusiųjų atminimą, 
„Lie tuvos Vaikų vilčiai" aukojo: 

a-a. J u o z o Skladaičio a tm. : Simas Augaitis — $20; 
kolegų mokytojų a.a. Izabelės ir Felikso Pabilionių atm.: 
Stella ir Alfonsas Kontviai — $100: 

a.a. Teofilės Rickevičienės atm. (papild.): Anele 
Karmūzienė, Elena ir Vytautas Norkai — $40. Iš viso — 
$220. 

a. a. Kazimieros Škėrienės atm.: Aldona ir Kostas 
Eidukoniai — $50; 

a.a. J u r g i o Povi la ič io atm.: Dalia ir dr. Romas 
Povilaičiai — $50; 

a.a. Ju l i j o s Dikš ienės atm.: Janina Cukurienė, 
Rimtis Tallat-Kelpša, Dalia Urbutienė, Janina Tallat-
Kelpša — $200; 

a a . Vlado Rackaus atm.: Eugenija Rackienė — $100; 
a.a. agr. J o n o Kriščiūno atm. (papild.): Carol ir 

John Rymsza, Roma ir James Murphy, Yan H. Mai, Elsie 
M. Balash, Antanas Sideravičius, Paulą ir Joseph 
Karcavich, Yvonne Abukarma. Victoria ir Eric Arthur, 
Vytenis Rasutis, Viktorija ir Vacys Šaulys, Sam Balash. 
Anna Marie Halper, Dalia ir Vytautas Badaras, Gitana 
Snapkauskaitė — $1005. Iš viso — $1105; 

a.a. J o n o Pi lmono atm.: Donaldas Shobrys. Vidas 
E. Pilmonas, Ema Žiobrienė — $350; 

a.a. Made l ine Glosten atm. (papild.): Marta ir 
Valteris Kasparaitis, Emilija Pilmonaitė, Otilija ir Romas 
Kasparaitis— $140. Iš viso — $1410; 

a.a. O n o s N u t a u t i e n ė s atm.: V. Gudienė. T I. 
Markvaldai, L. Leipienė, Halina Bagdonienė. V. Juodišius, 
J. Mačėnas, dr. Tomas ir dr Nijole Remeikiai, Matthew ir 
Helen Pratapas— $165: 

a. a. J o n o Ba l skaus atm. papi ld . ' : Vytenis ir 
Elizabeth Lietuvninkai, Lidija Petravičienė, A. V. 
Valavičiai, Casimir G. Oksas, Jonas Abraitis. L. Einikienė. 
Z. Juškevičienė, A. V. Lekeckai, G. Musteikienė, Sofija ir 
Vytenis Statkai , Birutė Žemaitienė, M. Barienė, O. 
Lukienė, J. Vaineikis, L R. Žuliai, Vytautas Mikūnas— 
$350. Iš viso — $380; 

a .a . Z e l m o s P o d e r i e n ė s a tm. : $100 Stasė 
Kavaliūnienė ir Vaigailė K. Duers; $630 — Simone Poderys 
(velionės draugų, giminių ir pažįstamų aukos laidotuvių 
metu). iŠ viso —$730. 

a.a. I ra Marks atm.: Leokadija Žvynienė — $100: 
a.a. J u o z o Bacevičiaus a tm. (papild.): Vida ir 

Daniel Marks, Rita ir Myron Bezdicek, Barbara ir Linas 
Lauraičiai, Regina ir Albinas Smolinskai, Gražina ir Jonas 
Rimkūnai, Ilona ir Pedro Dapkai, Juozas Kučinskas, Nijolė 
ir Povilas Stelmokai, Janina Racevičienė, Stefa ir Vytautas 
Prialgauskai, dr. Edmundas Ringus. Aldona ir Vytas 
Vaitkai, Joann ir Mindaugas Stakėnai. Jonas Zabukas. 
Ann Marie Kučinskas, Aldona ir Jack Sterbis. Danutė ir 
Anatolijus Milūnai, Mr. & Mrs. Ray Stropus. Zita ir 
Mykolas Deveikiai, Apolonija ir Antanas Tuskeniai, Loreta 
B. Deveikytė, Mary Ann ir John Pompilio, Onutė ir Jonas 
Savickai, Danutė ir Kazys Kelpšai. Kristina Barakauskaite 
— $900. Iš viso — $1,000 

a . a . P e t r o P e t u š a i č i o a tm. : Aldona ir Kostas 
Eidukoniai, Jurgis Matusevičius — $75. 

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

„ L i e t u v o s Va ikų v i l t i s " , 2711 W. 71 Street, 
Chicago, IL 60629. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus parduotuvėlėje ;6500 S. Pulaski Rd , 
Chicago; tel. 773-582-6500; galite įsigyti įvairių dovanų Motinos dienos 
progai. Nuotraukoje iš kairės; muziejaus darbuotojos: Danute Viktoriene, 
Gene Višomirskiene ir Raminta Dili. 

Mokytoju tobu l in imos i 
k u r s a i vyks šią vasarą nuo 
rugpjūčio 6 iki 13 d. Daina
voje. Rengia JAV LB Švietimo 
taryba (Regina Kučienė, pir
mininkė). Programa ir perso
nalu rūpinasi organizacinis 
komitetas (dir. Jūra tė Dovilie-
nė, dir. Eglė Novak, Laima 
Apanavičienė. Kristina Ban-
džiulienė, Renata Butauskie-
nė. Audronė Elvikienė. Aida 
Smalinskaite-Harris. Jonas 
Kavaliūnas). 

Ak to rė A u d r ė B u d r y t ė ir 
p i an i s t a s Rokas Zubovas 
atliks meninę programą Ame
rikos Lietuvių meno draugijos 
metiniame susirinkime, kuria
me bus pasakojama apie būsi
mąjį M. K. Čiurlionio festivalį, 
įvyksiantį šį rudenį Čikagoje. 
Susirinkimas rengiamas gegu
žės 5 d., penktadienį, 8 val.v. 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje. 

Vienos valso pokyl io kon
certinėje programoje pamaty
sime Artūrą Narbutą iš Kau
no sportinių šokių klubo .,Sū-
kurys". Jis 1996 metais kartu 
su partnere Sandra iškovojo 
Europos taure klasikinių 
(programą sudaro: lėtas val
sas, tango. Vienos valsas, lė
tas fokstrotas ir kvikstepas' 
šokių grupėje. Šiuo metu Ar
tūras šoka su Iveta Lukošiūte 
iš Klaipėdos ..Žuvėdros". Dar 
galima užsisakyti vietas į šį 
renginį, skambinant tel. Bea
tai po 6 v.v. 630-629-2917 
arba Tomui tel. 773-297-2857. 
Pokyiis vyks Lemonte. PLC 
Lietuvių fondo salėje balan
džio 29 d Pokylis prasidės 
punktualiai — 8 vai. v. Pavė
lavusieji į atidarymą, turės 
lukterėti. 

Skelbimai 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Oiicago, H, 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatą* J o n a s Gibai t i s 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8.Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

SeStad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis L ie tuvninkas 

4536 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

TeL 6SO-257-0200, Lemont, IL 

S i u n t i n i . I I p i n m . i i 

l>< r TRANSPAK 
Padedam persikraustyti 

I M t IIV'.l 

t l . l l i Į . l ( > i . n i l | < i 
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Tel 1 771 8 * 8 1050 

Sekmad ien i , ba landž io 29 
d., Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia gegužinę Šau
lių namuose (2417 W. 43 St, 
Chicago. Pradžia — 12 vai., 
gros K. Ramanausko orkest
ras, bus laimės šulinys, loteri
ja. Kviečiame visus pasilinks
minti! 

I „Trav ia tos" spek tak l i , 
vyksiantį Morton mokykloje, 
iš Pasaulio lietuvių centro Le
monte bus galima nyvykti au
tobusu. Autobusui bilietai bus 
pardavinėjami šį sekmadienį, 
balandžio 30 d., po 9 vai.r. Mi
šių, o taip pat prieš ir po 11 
vai.r. Sumos bažnyčios priean
gyje. Bilieto kaina - 5 dol. Au
tobusas į Morton mokyklą iš
vyks 1 vai.p.p. punktualiai. 
Autobuso reikalus tvarko Le-
monto LB Socialinių reikalų 
komiteto pirmininkas Gedimi
nas Kazėnas, tel. 630-243-
0791 ir kviečia norinčius va
žiuoti autobusu bilietus įsigyti 
iš anksto šį sekmadienį. 

Gegužės m ė n u o p a s k e l b 
t a s apsisaugojimo nuo mela
nomos ir odos vėžio mėnesiu. 
Gegužės 3 d. nuo 10 vai. r. iki 
3 vai.p.p. St. Xavier universi
tete '3700 W. 103rd St.) bus 
galima nemokamai pasitikrin
ti. Dr. Kastytis Jučas, Ameri
kos Dermatologų akademijos 
narys, paaiškino, kad nemoka
mas pasitikrinimas yra valsty
binės kampanijos už ankstyvą 
odos vėžio aptikimą dalis. 
Prognozuojama, kad apie 1,3 
mm. naujo vėžio atvejų bus 
diagnozuota šiais metais JAV. 
Dr. K. Jučas sako. kad gydyto
jai norėtų, jog pacientams kas
metinis odos patikrinimas tap

tų įpročiu. Susitarti dėl priė
mimo galite, skambindami tel. 
773-298-3731. 

• XI L i e t u v i ų t a u t i n i ų 
š o k i ų š v e n t ė į v y k s š . m . 
l i epos 2 d., Hershey centre , 
Miss i s sauga , Ontar io (pr ie 
Toronto). Bil ietų skaič ius į 
šventę ir jos reng in ius y ra 
ribotas. Todėl šventės rengimo 
komitetas ska t ina bi l ie tus į 
šventę bei jos renginius už
sisakyt i iš anks to . Š v e n t ė s 
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 v a k a r a s vyks 
liepos 1 d. Regai Constellation 
viešbutyje. Bilietų kaina y ra 
$16 (JAV). Bi l ie tus g a l i m a 
užsisakyti skambinant V. T a -
secku i t e l . 1-905-824-4461 
a r b a J . V i n g e l i e n e i t e l . 1-
416-233-8108. Bilietus užsa
kant paš tu , reikia p a s i ų s t i 
atitinkamos sumos čekį (išra
šytą Lithuanian Folk Dance 
Festival). kartu su nurodymu, 
kiek ir kuriam renginiui bilietai 
yra užsakomi, šiuo adresu: XI 
TŠŠ, 8015 S. K a r l o v , C h i 
cago. IL 60652. 23MA>O 

S u L i e t u v o s u ž s i e n i o re i 
k a l ų m i n i s t r u A l g i r d u Sau
d a r g u bus galima susitikti 
balandžio 28 d., penktadienį, 7 
vai. v. Balzeko kultūros mu
ziejuje. Balzeko kultūros mu
ziejus įsikūręs šiuo adresu: 
6500 S. Pulaski Rd., IL 60629; 
tel . 773-582-6500. 

P a n e v ė ž i e č i ų k l u b o pus
met in is susirinkimas šaukia
m a s balandžio 30 d., sekma
dienį, 12 vai. Jaun imo centre, 
pirmo aukšto klasėje. Progra
moje — inžinieriaus Pilypo 
Naručio paskaita ir kiti klubo 
einamieji reikalai. Kviečiame 
naujai atvykusius panevėžie
čius atsilankyti į susirinkimą 
ir dalyvauti klubo veikloje. 

Š a k i e č i ų k l u b o narių pus
metinis susirinkimas įvyks ge
gužės 10 d. 1 vai.p.p. Šaulių 
namuose (2417 W. 43 Str., 
Chicago). Visus klubo nar ius 
kviečiame dalyvauti! 

B a l a n d ž i o 28 d., penkta
dienį, 7:30 v.v. Jaun imo cen
t re Čiurlionio galerijoje įvyks 
da r vienas debiutas — „Žalt
vykslės" dramos sambūrio na
rės Violetos Drupaitės pirmo
sios personalinės tapybos dar
bų parodos „Eskizai" a t idary
mas . Parodos at idarymo metu 
pamatys i te ir naujausias Vik
toro Jašinsko kompiuter ines 
fotografijas „Sustabdytos 
'Žaltvykslės' akimirkos", o ta ip 
pa t sutiksite ir k i tus šio sam
būrio narius. Kviečiame! 
Penktadienio vakarą j ū sų lau
kia dailės, fotografijos, poezijos 
ir muzikos eskizai draugų 
ra te . 

S V A R B U S P R I M I N I M A S 

ALTo metinė darbo konfe
rencija ruošiama balandžio 29 
d., šeštadienį, ALTo centro pa
talpose, Balzeko kul tūros mu
ziejuje (6500 S. Pu lask i Rd., 
Chicago). 

Konferencijos a t ida rymas — 
10 vai. ryto. Po to vyks komi
sijų sudarymas, valdybos pra
nešimai: pirmininko, iždinin
ko ir revizijos komisijos. Revi
zijos komisija pat ikr ina , ar fi
nansai gerai tvarkomi, a r ati
t inka įrašai kasos knygoje, ar 
yra pajamų ir išlaidų pateisi
nami dokumentai. Žinoma, to
kie pranešimai labai reikalin
gi, norint tvarkingai perduoti 
visas bylas ir knygas kitai or
ganizacijai. Mat po darbo 
konferencijos skyriaus vadova
vimą perima kita organizacija. 
Po visų pranešimų yra sudary
t a skyr iaus valdyba ir taryba 
vienerių metų kadencijai iš or
ganizacijų atsiųstų atstovų. 

Čikagos ALTo skyrių sudaro 
14 organizacijų. Keturios pag
rindinės organizacijos — R. 
kata l ikų federacija, socialde
mokra tų sąjunga, Tautinė 
s a n d a r a ir Lietuvių taut inė 
sąjunga siunčia po 7 ats tovus į 
valdybą ir tarybą, kitos liku
sios organizacijos siunčia po 3 
atstovus. 

Taigi ALTo, kur iam vado
vauja R. Katalikų federacija ir 
pirmininkauja Evelina Oželie-
nė, darbo konferencija šaukia
ma balandžio 29 d., šeštadie
nį, 10 vai. ryto Balzeko Kultū
ros muziejaus patalpose. Po 
valdybos pranešimų, diskusijų 
ir naujos valdybos sudarymo 
bus diskutuojama ir kiti reika
lai. Valdybos posėdyje, įvyku
siame kovo 21 d., buvo pa
skirstyti asmenys, dirbsiantys 
konferencijoje: mandatų komi
sija — Kazė Požarniukienė ir 
Filina von Braun, nominacijų 
— dr. Petras Jokubka ir Anta
nina Repšienė, sekretoriatas 
— Aušrelė Sakalai tė ir Matil
da Marcinkienė. Užkanda pa
sirūpina Irena Dirdienė. Vi
suomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti . Dar kartą primenu 
organizacijoms, kad siųstų 
savo atstovus. 

Konferencija turi būti gausi 
ir darbinga. Tad iki pasimaty
mo. A n t . R e p š i e n ė 
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VELYKŲ VARPAI 
J a u šildo saulutė, 
j au žolės žaliuoja 
pabudus žinutė 
miške mėlynuoja. 

Į mišką nuėjus 
žibučių priskinsiu, 
puokštelėn sudėjus 
altorių dabinsiu. 

Varpai suskambėję 
pakvies visus žmones. 
Bažnyčion atėję 
prašysim malonės. 

I rena A l e k n i e n ė 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Istorija duoda daug pavyz
džių, kad valstybę galima lai
kinai sunaikinti, bet tautos, 
kuri turėjo valstybę — ne: gy
vybinga tauta anksčiau ar 
vėliau pajėgia atsikratyti oku
panto jungo ir atstatyti savo 
nepriklausomą valstybę. Ka
dangi savo kūrybines galias ir 
materialinę gerovę geriausiai 
galima išugdyti savoje vals
tybėje, tai pavergtos tautos ir 
siekia laisvės ir nepriklauso
mos valstybes. Tautai, sie
kiančiai laisves, daugiausia le
mia ne jos karingumas, bet 
kultūra, kuri žadina ir ugdo 
laisvės t roškmą ir stiprina 
ryžtą jos siekt. Ir nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atsta
tyme svarbiausias vaidmuo 
tenka mūsų tautos tolydžio 
stiprėjusiam kultūriniam re
nesansui, kuris mūsų tautos 
laisvę subrandino, o palankios 
tarptautinės politikos sąlygos 
palengvino ją mūsų savano
riams įgyvendinti. Lietuvos 
nepriklausomą valstybę mūsų 
tauta galėjo atstatyti 1918 m., 
bet ne 1905 m., nors ir tuomet 
tam žygiui netrūko ryžtingų ir 
pasiaukojančių žmonių, tačiau 
ji da r nebuvo pribrendusi kul
tūriškai. 

A l e k s a n d r a s Merke l i s 
Pedagogas, redaktorius, 

rašytojas 

MANO VAIKYSTĖS 
VELYKOS 
(Pabaiga) 

Aš kilstelėjau galvą, lyg iš 
miego pabudau, žiūriu — miš
parai baigia-i, mano akys aša
rotos. Greit nusibraukiau aša
ras, kad niekas nepastebėtų. 

Po mišparų išėjome laukan. 
Lauke kažkas pradėjo šaudyti 
ir laidyti aukštyn visokias ug
nis. 

O užvis gražiau buvo Velykų 
rytą. Net suiku išpasakoti tą 
grožybę. 

Kai pasiba.gė pamaldos, pa
rėjome narni; ir sustojome prie 
gražiai padengto Velykų vai
šėmis stalo Pirmiausia visi 
sukalbėjome maldelę, paskui 
tėvelis su p; austė lėkštelėje 
vieną pašventintą kiaušinį ir 
dalindamas ;>o gabalėlį sveiki
no kiekviena šventų Velykų 
sulaukus. 

Padavė ir man vieną grieži
nėlį kiaušinio. Meiliai pažvel
gė į mane ir tarė: „Sveikas, 
Antanuti, šventu Velykų su
laukęs. Noriu, kad sveikas ir 
doras augtų mei". Jaučiau tuo
kart tėvelio meilę ir norėjau 
jam pasakyti: „Myliu tave, 
tėveli!" Bet širdelę suspaudė ir 
negalėjau ištarti tų žodžių. 
Apkabinau rankutėmis jo kak
lą, spaudžiau prie savęs ir ne
norėjau paleisti. 

Tėvelis jautė, ką aš norėjau 
pasakyti Ir jo, ir mano akyse 
sužvilgo ašaros. 

Pavalgęs bėgau pas draugus 

Karalius Gediminas (1316-1341) 
Piešė Lina Kazakaitytė 
Bostono lit. m-los 7 sk. mokinė 
ritinėti velykaičių, žaisti. 

Daug mano gyvenime buvo 
Velykų, bet šitas geriausiai at
simenu ir niekad jų neuž
miršiu. 

An tanas Giedr ius 

KODĖL LIETUVIAI 
MAISTĄ AUGINA 
NEORGANIŠKAI 

Mes klasėje kalbėjome apie 
tai, kad Lietuvoje augina dau
giausia neorganišką maistą. 
Mokytoja pasakojo, kad Lietu
vos ūkininkai skursta, nes 
trūksta rinkų jų užaugintam 
derliui. O daugelyje Europos 
kraštų yra didelis organiškai 
auginto maisto pareikalavi
mas, ir už jį mokamos labai 
aukštos kainos. Mokytoja ma
no, kad Lietuvos valdžia turė
tų ūkininkams padėti pereiti į 
organišką ūkininkavimą, kol 
organiškų produktų paklausa 
(„demand") yra daug didesnė, 
negu jų pasiūla („supply"). Va
karų Europos valstybės remia 
savo ūkininkus, kurie pereina 
į organinį ūkininkavimą, kol 
jie pertvarko savo ūkius. 

Dabar mažas nuošimtis ūki
ninkų pradeda pereiti į orga
nišką („ekologiškai švarų") 
maisto auginimą. Organiškas 
maistas yra maistas, užaugin
tas be mineralinių trąšų. Kai 
taip augina, ūkininkai auga
lus turi labai prižiūrėti, ir to
dėl organiško maisto kainos 
labai aukštos. Neorganiškas 
maistas yra užaugintas su mi
neralinėmis trąšomis ir reika
lauja mažiau priežiūros. Orga
niškas maistas yra daržovės, 
javai ir vaisiai, auginami be 
mineralinių trąšų ir be pesti
cidų. 

Lietuvoj nėra labai daug že
mės. Aš manau, kad jei jie 
norėtų organiškai auginti 
maistą, jiems reikėtų iškirsti 
Lietuvos miškus. Tai nebūtų 
gerai Lietuvos gyvūnams. 

Organiškas maistas nėra ge
resnis už neorganišką, kadan
gi organiškų daržų maistas 
yra lygiai taip pat sveikas, 
kaip neorganiškai augintas 
maistas. Iš tikrųjų organiška
me maiste gali būti daugiau 
bakterijų. Organiškas maistas 
kainuoja du ar tris kartus 
brangiau, negu neorganiškas 
maistas, bet organiškas augi
nimas iš tikrųjų nepadeda ap
linkai. Organiškas ūkininka
vimas daugiau žemės užima, 
ir daugiau augalų nudžiūsta. 
Bent 45 proc. žmonių mano, 
kad organiškas maistas yra 
sveikesnis, nes ant jo nėra 
pesticidų; tačiau jį reikia tik
rai gerai nuvalyti. 

Lietuvoje ūkininkai gal tu
rėtų sėkmės su organiškais 
produktais, nes jie brangesni 
už neorganišką maistą. Galu
tinis sprendimas bus jūsų — 
pirkėjų Kai kurie žmonės ma

no, kad organiškas maistas 
skanesnis. Išsirinkite, koks 
maistas jums patinka! 

Vėjas Belz inskas 
Clevelando „Aušros" 

aukštesniosios lituanistinės 
mokyklos 9 sk.mokinys 

GALVOSŪKIO NR. 121 
ATSAKYMAS 

Šiame daugybos veiksme, 
dauginamajame ir daugmeny-
j e nė vienas skaitmuo nepasi
kartoja. 

GALVOSŪKIO NR. 122 
ATSAKYMAS 

Imame įvairių kalbos dalių 
daugiskaitos vietininkus: lau
kuose, geruose, pirmuose, tuo
se, sukamuose — vyriškoji gi
minė; daubose, gerose, pirmo
se, tose, sukamose — mote
riškoji giminė. Tik vienas ki
tas vyriškosios giminės daik
tavardis (II linksniuotė) bai
giasi galūne — ose: vaidilose, 
viršilose... 

GALVOSŪKIO N R 124 
ATSAKYMAI 

Lietuvos upės: 1. Mituva. 2. 
Širvinta. 3. Šešupė. 4. Merkys. 
5. Nemunas. 6. Žeimena. 7. 
Neris. 8. Mūša. 9. Šventoji. 10. 
Jiesia. I L Pyvesa. 12. Dubysa. 
13. Ūla. 14. Venta. 15. Strėva. 
16. Tatula. 

GALVOSŪKIO N R 125 
ATSAKYMAI 

A Lakūnas Jurgis Kairys 
Kaune po patilte praskrido 
1996 m. Ten nuo Nemuno pa
viršiaus iki tilto apačios yra 
11 metrų. Vilniuje jis pro pa-

*tiltę praskrido 1997.VII.6. ten 
nuo Neries paviršiaus iki Bal
tojo tilto apačios yra 9 metrai. 
1999 m. praskrido pro 10 tiltų 
apačią(J.P.). B. Ant Marso 
amerikiečių aparatas Sojour-
ner — Lankytojas per vieną 
valandą galėjo nuvažiuoti 24 
metrus. („Lietuvos rytas", Nr. 
156, Vilnius, 1997.VII.07). C. 
Kur randame daugiau gandrų, 
ten daugiau ir varlių. Europo
je 1994 m. buvo 130,00 gand
rų. Tais metais Lietuvoje buvo 
12,000 gandrų. 100 kv km 
plote gandrų porų buvo Lietu
voje 17.6, Lenkijoje 10.8 ir 
Latvijoje 10. Ši statistika ro
do, kad Lietuvoje varlių yra 

. daugiausia, antroje vietoje 
Lenkija, o trečioje — Latvija. 
(S. Obelevičius, L i t h u a n i a n 
in The World, Nr. 2, p. 41-
47, Vilnius, 1997). D. Deiman
to vienas karatas sveria du 
dešimtadalius gramo. (Awake 
p. 12-15, Wallkill, N.Y., 1997. 
VII.8). E. Lietuvių tautinės 
vėliavos kotas yra žalias, o jo 

viršūnė — auksinės spalvos. 
GALVOSŪKIS N R 141 

Kurioje JAV valstijoje yra 
žymus kaubojų (cowboys) 
miestas Dodge City? (5 ta f ta i ) 

GALVOSŪKIS N R 142 
Pasižiūrėję į šių žodžių ra

šybą, parašykite, kurių kalbos 
dalių jie yra ir su kiekvienu 
žodžiu parašykite po trumpą 
sakinį: pasakoja — pasakoją; 
pasakoje — pasakoję; pasa
kose — pasakosią. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 144 

(Kryžiažodis). Į tuščius lan
gelius įrašę išsireiškimų 
trūkstamus žodžius, paryškin
tuose langeliuose perskaity
site su kokia švente bus svei
kinama. 1. Ačiū Dievui, tarp 
durų piršto nekišiu — žinau, 
kad privers — ... 2. Ačiū Die
vui, kad yra nors duonelės, o 
be pyrago... 3. ... ne pasnin
kas, piemenei ne šventė. 4. ... 
bėda ne bėda. 5. ... gera, bet 
namie geriausia. 6. Apsidirbo 
kaip gužas su... 7. ... pasakyti, 
bet ne padaryti. 8. Ačiū Die
vui, kad miegojau šiltame pa
tale, o ne su kiaulėmis... 9. ... 
nepadėsi, nepadės ir tau. 10. 
Ir garsiai iškilo, bet greitai... 
11. ... meilė vis nauja. Sudarė 
5 klasės mokinys J u s t a s 
Grinkev ič ius iš Kaišiadorių. 

Už visus teisingus atsaky
mus skiriama 10 taškų, o už 
penkis ar daugiau — 5 taškai. 

GALVOSŪKIS N R 145 

A Kur Europoje yra miestas 
Li tvinov? B. Kas yra melodi
ja? C. Yra žvėrių didesnių, stip
resnių, aukštesnių, vikresnių 
ir greitesnių, negu l iūtas , tad 
kodėl jį vadiname žvėrių ka
ra l iumi? D. Ar ringe šunų 
dvikovoje rungiamasi iki mir
ties? E. Nuo kada Lietuvoje 
žmogus atėjo į talką b i tėms, 
gaminant joms dirbtinius ko
rius? Už visus teisingus atsa
kymus skiriama 10 taškų, o 
už dalinius atsakymus — 5 
taškai. 

Atsiuntė 
k u n . d r . E. Gerulis 

GALVOSŪKIS N R 143 
(Piešinėlis). Sujunkite taš

kus, sužinosite, kas nupiešta. 
(5 taškai) 
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