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Projektas dėl okupacijos žalos 
atlyginimo — „nenaudingas" 

Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) 
— Centro sąjungos vadovas 
Romualdas Ozolas sukritikavo 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio parengtą {Staty
mo projektą dėl SSRS okupa
cijos žalos kompensavimo. An
tradienį spaudos konferenci
joje R. Ozolas teigė, kad 
įstatymo projektas „ne tik 
ydingas", bet ir „nenaudingas 
praktiškai". 

V. Landsbergis yra įregi
stravęs įstatymo projektą, ku
rio pagrindinis tikslas yra 
apibrėžti Lietuvos suverenias 
teises ir užsienio politikos už
davinius, siekiant, kad būtų 
atlyginta žala, padaryta Lietu
vai ir jos gyventojams per 
SSRS 1940-1990 metų okupa
ciją ir aneksiją. 

R. Ozolo teigimu, Seimo pir
mininkas peržengė savo kom
petencijos ribas ir įsiterpė į 
prezidento sferą. Pagal Kon
stituciją valstybės užsienio 
politiką formuoja prezidentas. 
„Seimo pirmininko nuolatinis 
kišimasis į prezidento kompe
tenciją, svarstant ar patei
kiant įstatymų projektus, 
tampa labai rimta problema", 
sakė Centro sąjungos vadovas. 

R. Ozolo teigimu, pasiūly
mus Rusijai dėl žalos atlygini
mo galbūt galėtų pasiūlyti 
Lietuvos prezidentas per tie
siogines derybas su Rusijos 
valstybės vadovu. Be to, tokios 
tarptautinės svarbos doku
mentą pirmiausia turėtų ap
tarti Valstybės gynimo taryba. 
Pasak R. Ozolo, atsižvelgiant į 
dabar Rusijoje vyraujančias 
politines nuotaikas, bandymas 
iškelti šį klausimą per prezi
dento Valdo Adamkaus birželį 
planuojamą vizitą į Maskvą 
„baigtųsi problemiškai". 

Centro sąjungos vado teigi
mu, okupacijos žalos kompen
savimo klausimas „yra tarp
tautinė problema", kurią Lie
tuva, kaip viena buvusių oku
puotų valstybių, privalėtų 
svarstyti „kartu su visa Euro
pa". Anot R. Ozolo, šis klausi

mas turėtų būti keliamas 
mažų mažiausiai tarptauti
nėje konferencijoje, kuri turi 
būti surengta dėl Kara
liaučiaus srities ateities. Be 
to, pasak R. Ozolo, okupacijos 
žalos kompensavimo klausi
mas dar nebuvo tinkamai 
iškeltas Baltijos Asamblėjoje. 

Anot V. Landsbergio aiški
namojo rašto, priimant Rusiją 
į Europos Tarybą (ET) 1996 
metais, buvo pažymėta, kad 
Rusija įsipareigoja padėti as
menims, anksčiau deportuo
tiems iš okupuotų Baltijos val
stybių, ar jų palikuonims 
sugrįžti į savo valstybe pagaf 
specialias repatrijavimo ir at
lyginimo programas. Lietuva 
savo reikalavimams pagrįsti 
iki šiol neturėjo atitinkamo 
teisės akto. 

Projekte nustatoma Lietuvos 
vyriausybės pareiga įsteigti 
SSRS okupacijos žalos kom
pensavimo fondą, nustatyti šio 
fondo teisinį statusą ir numa
tyti lėšas, kurios būtų kaupia
mos šiame fonde. Vienas ga
limų šaltinių, kurį iš anksto 
nurodo šis įstatymas, tai Rusi
jos karinių ir kitų pavojingų 
krovinių tranzito į Kara
liaučių įkainiai. 

R. Ozolas teigia, kad papil
domai apmokestinus Rusijos 
karinį tranzitą, net iki tokio 
lygio, kad krovinius vežti per 
Lietuvą geležinkeliu būtų ne
naudinga, susidariusi suma 
„būtų niekingai menka paly
ginti su kompensacijos suma". 
„(Tai) primena V. Landsbergio 
kvietimą eiti į mišką rinkti 
žagarų, kai buvo paskelbta 
blokada 1990 metais", sakė R. 
Ozolas. 

Anot R. Ozolo, tranzito 
įkainių didinimas būtų patei
sinamas, Jeigu Karaliaučiaus 
sritis būtų projektuojama kaip 
militarizuota sritis amžinai". 

Tai, anot centristo, prasi
lenkia su Lietuvos požiūriu 
bei tarptautine tikrove, prie 
Karaliaučiaus sienų priartėjus 
NATO ir ES. 

Seime susibūrė 
socialdemokratinių frakcijų 

koalicija 
frakcijos laikysis savo progra-Vilnius, gegužės 9 d. (Elta) 

— Seimo LDDP ir Socialde
mokratų frakcijos sudarė So
cialdemokratinių opozicinių 
frakcijų koaliciją. Taip šios 
frakcijos nusprendė pateikti 
stiprią alternatyvą dešiniajai 
Seimo daugumai. 

Sprendimas sukurti frakcijų 
koaliciją priimtas vykdant 
abiejų partijų Tarybų nutari
mus bei vadovaujantis Seimo 
Statutu. Abi opozicinės frakci
jos savo veikloje žada remtis 
Socialistų Internacionalo prin
cipais, svarbiausiomis ver
tybėmis jos laikys laisvę, so
cialinį teisingumą ir solida
rumą. 

Sudariusios koaliciją, Social
demokratų ir LDDP frakcijos 
derins savo požiūrį į svarbiau
sius Seime svarstomus klausi
mus, rengs įstatymą bei kitų 
teisės aktų projektus. Frakci
jos kartu organizuos opozi
cines darbotvarkes, susitiki
mus su rinkėjais, spaudos 
konferencijas ir kitus rengi
nius. Koalicijos bendrininkės 
bendromis pastangomis vyk
dys vykdomosios valdžios par
lamentinę kontrolę. Bendra
darbiaudamos opozicinės 
LDDP ir Socialdemokratų 

Dvi Lietuvos maisto pramones įmonės — ..Vilniaus duoti:" ir ,.Vilniaus 
mėsos kombinatas" — antradieni vykusio žemės ūkio ir maisto pakuotės 
parodos „AgroBalt" atidarymo metu per 15 minučių pagamino rekordini 
100 metrų ilgio sumuštinį. Gaminiui buvo sunaudota 95 kg baltos duo
nos, 50 kg mėsos gaminių, 65 kg daržovių ir 30 kg margarino. Sumuštinis 
svėrė apie 240 kilogramų. Organizatorių sumanymu, ilgasis „rekordas" 
tapo socialiai remtinus vaikus globojančios agentūros „Visos Lietuvos vai
kai" auklėtinių pietumis. 

Nuotr.: Prasideda sumuštinio gamyba. Gedimi* ix»ko (Elui nuotr. 
• » — — — — ~ - — — — 

Prezidentas ragina partijas 
telkti jėgas savivaldos 

problemoms 
Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) tapo — savivaldybėms reikia 

suteikti daugiau galių, per-

minių nuostatų ir bendrus 
sprendimus priims lygių san
tykių pagrindais. 

Pareiškimą dėl Socialde
mokratinių opozicinių frakcijų 
koalicijos sudarymo pasirašė 
LDDP ir Socialdemokratų 
frakcijų seniūnų pavaduotojai 
— Juozas Bernatonis ir Juo
zas Olekas. 

Socialdemokratinių opozici
nių frakcijų koalicijoje bus 20 
parlamentarų, iš kurių 13 
priklauso LDDP, 7 parlamen
tarai — Socialdemokratų frak
cijai. 

* Tikėdamiesi atgauti du 
mėnesius vėluojančius atly
ginimus, antradienį 11-kos 
Rokiškio rajono mokyklų mo
kytojai surengė 3 valandų įs
pėjamąjį streiką. Streike daly
vavo visos pagrindinės Rokiš
kio miesto, taip pat kelių rajo
no miestelių mokyklos, prie jų 
prisidėjo ir vaikų lopšeliai-
darieliai. Mokyklose nebuvo 

'dirbama nuo 8 iki 10 valandų 
ryto, mokiniai į klases rinkosi 
tik trečiai pamokai. Mokytojai 
savivaldybes tarybai yra iš
dėstė daug reikalavimų, ta
čiau pagrindinis — atiduoti 
skolas ir laiku sumokėti už 

— Prezidentas Valdas Adam
kus tikisi, kad naujajame 
Seime politinės partijos suvie
nys jėgas, kad drauge spręstų 
savivaldos problemas, po pre-
zideto susitikimo su Lietuvos 
socialdemokratų partijos va
dovu Vyteniu Andriukaičiu ir 
šios partijos merais sakė pre
zidento atstovė spaudai Viole
ta Gaižauskaitė. 

^Savivaldybių rinkimuose 
didelį pasitikėjimą gavusių 
partijų vadovai ir jų atstovai 
kelia daugelį tų pačių pro
blemų. Tai prezidentui teikia 
vilčių, jog būsimajame Seime 
bus galima susikalbėti ir ben
drai spręsti akivaizdžias pro
blemas", sakė V. Gaižauskai
tė. 

Susitikimo dalyviai aptarė 
savivaldos stiprinimo, nedar
bo mažinimo, kaimo plėtros ir 
regioninės politikos reikalus. 
Svarstyta galimybė tobulinti 
valstybės mokesčių sistemą, 
atsižvelgiant į būtinybe sti
printi savivaldybių finansinį 
pagrindą. 

Pasak V. Andriukaičio, pre
zidento ir socialdemokratų 
nuomonės šiais klausimais su-

atostogas. Bendra skola rajo
no švietimo įstaigoms už kovo 
mėnesį — 3 mln. litų. <BNS> 

* Pasak balandžio pabai
goje atliktos visuomenės ap
klausos, referendume už Lie
tuvos prisijungimą prie Euro
pos Sąjungos (ES) balsuotų 
43.8 proc. Lietuvos gyventojų, 
prieš — 25.1 proc., nebalsuotų 
— 7.6 proc. apklausos dalyvių, 
neturi nuomonės — 23.5 proc. 
Lietuvos įstatymai numato, 
kad referendumo klausimas 
būtų priimtas, už jį turi bal
suoti daugiau nei 50 proc. visų 
valstybės rinkėjų. 'Eiui 

duoti jų nuosavybėn turtą ir 
žemę, taip pat pertvarkyti 
apskritis. 

Pokalbyje dalyvavo Radvi
liškio, Raseinių ir Vilkaviškio 
rajonų merai, kurie džiaugėsi, 
kad prezidentas rado laiko su
sitikti su rajonų vadovais ir 
domėjosi kiekvieno regiono 
problemomis. 

Iš „Saulėtekio" 
komisijos buvo 

tikėtasi geresniu 
rezultatų 

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) 
— „Man norėjosi ryškesnių ir 
labiau revoliucinių pasiūlymų 
iš 'Saulėtekio' grupių", pirma
dienį spaudos konferencijoje 
sakė premjeras Andrius Ku
bilius. 

Jo teigimu, antradienį mi
nistrų kabineto pasitarime 
bus svarstomi „Saulėtekio" 
komisuos grupių pasiūlymai 
statybos srityje. Premjeras pa
reiškė, kad šioje srityje nebu
vo rasta tokių sprendimų 
pasiūlymų, kurie iš esmės pa
keistų „ypač biurokratinę" lei
dimų statyboms išdavimo 
tvarką. Tačiau premjeras sa
kė, jog šią savaite tikimasi 
apsvarstyti dar trijų „Saulė
tekio" grupių pasiūlymus, o 
kitą savaitę tvirtinti pluoštą 
konkrečių nutarimų, susijusių 
su verslo skatinimu. 

Kalbėdamas apie „Saulėly
džio" komisijos, įkurtos ma
žinti biurokratines struktūras 
darbus, A. Kubilius priminė, 
jog jau patvirtinta rinkos 
priežiūros institucijų per
tvarka, vidaus reikalų siste
mos pertvarka, ketinama 
svarstyti sveikatos apsaugos 
pertvarkos metmenis. 

„'Saulėlydžio' grupės pasiū
lymai perauga į valstybės 
veiksmų strateginio planavi
mo lygmenį, ruošiant 2001 
metų biudžeto projektą", tvir
tino A. Kubilius. 

* Konservatoriai \ Seimo 
rinkimus žengs su premjero 
Andriaus Kubiliaus vadovau
jamos politikų grupės progra
ma „Naujas vėjas", kurią ta
patina su prezidento Valdo 
Adamkaus naujosios politikos 
samprata, rašo „Lietuvos ry
tas" (05.09). Anot laikraščio, 
pirmadienį pirmą kartą viešai 
užsiminęs apie programos 
metmenis, A. Kubilus sakė: 
„Partijos gyvenime baigėsi 
vienas etapas ir prasidėjo nau
jas". (ElU) 

L J Tėvynėje pasižvalgius 

Pergalės dienos minėjimą 
Vilniuje lydėjo nesusipratimai 

Vilnius, gegužes 9 d. (BNS- Paklaustas, ar Rusija neturi 
Elta) — Antrojo pasaulinio 
karo veteranai, kaimyninių 
valstybių diplomatai ir pora 
Lietuvos politikų antradienį 
Antakalnio kapinėse paminėjo 
Pergalės dieną. Padėti gėlių 
ant karių kapu susirinko apie 
3,000 Sovietų sąjungos pusėje 
kovojusių veteranų bei jų gi
minių. Antakalnio kapinėse 
nuo sovietiniu laikų yra dide
lis paminklas Raudonosios ar
mijos kariams Šventės proga 
jame buvo uždegta amžinoji 
ugnis. 

Veteranu> pasveikino Rusi
jos ambasadorius Jurij Zuba-
kov, Baltarsjos ambasado
rius Vladinv.r Garkun, Ukrai
nos laikinas- reikalų pati
kėtinis Valeru Čebanij, opozi
cinės LDDP vadas, Seimo na
rys Česlovas Juršėnas, Lietu
vos socialiste partijos pirmi
ninkas Mir.oaugas Stakvile
vičius. Ambasadorius J. Zu-
bakov sakė. jog svarbiausia 
yra atsiminti visus tuos, kurie 
kovojo prieš fašizmą. 

* Balandžio mėnesi Lie
tuvoje buvo privatizuota 
valstybės ir savivaldybių turto 
už 34.68 mlr. litų. Nuo metų 
pradžios pasirašyta privatiza
vimo sandoriu už 73.66 mln. 
litų. (Elui 

nusiskundimų dėl veteranų 
padėties Lietuvoje, J. Zubakov 
sakė, jog Lietuva yra „pro
tinga". 

Prieš iškilmes Antakalnio 
kapinių automobilių stovėjimo 
aikštelėje, septyni Vilniaus 
miesto Čečėnijos nepriklauso
mybės gynimo komiteto nariai 
surengė piketą protestuodami 
prieš Rusijos kariuomenės 
veiksmus Čečėnijoje. Kaip El
tai perduotame pranešime tei
gia Tarptautinės parlamen
tarų grupės Čečėnijos proble
moms generalinis sekretorius 
Algirdas Endriukaitis, į ka
pines ėję II pasaulinio karo 
rusakalbiai veteranai grasin
dami užpuolė piketuotojus, su
draskė Čečėnijos vėliavą ir 
plakatą, apstumdė piketavu
sias moteris. 

A. Endriukaitis tvirtina, kad 
piketo vietoje du policininkai 
stojo veteranų pusėn, prie
kaištavo piketuotojams, bandė 
juos nustumti, o po to dingo iš 
įvykio vietos. Piketuotojai tei
gia parašę pareiškimus vidaus 
reikalų ministrui ir kreipęsi į 
Lietuvos Seimo tarpparlamen
tinių ryšių su Čečėnijos Res
publika Ickerįja grupę, kuri 
antradienį Seimo posėdyje dėl 
šio įvykio žada padaryti pa
reiškimą. 

* „Lietuva ypač sėkmin
gai įgyvendina pasirengimo 
narystei NATO programą", 
pareiškė NATO generalinis 
sekretorius lordas George Ro-
bertson antradienį interviu te
levizijos laidai „Spaudos klu
bas". Jis taip pat padėkojo Lie
tuvai už indėlį į taikos palai
kymo operacijas Bosnijoje bei 
dabartinę Kosove. „Lietuvos 
kariuomenės būrių vaidmuo 
yra labai svarbus NATO pas
tangoms užtikrinti taiką vie
name iš neramiausių euroat-
lantinių regionų", sakė parei
gūnas. 

* Po daugiau nei savaitę 
trukusios pertraukos pra
dėjo dirbti Mažeikių naftos 
perdirbimo gamykla. Balan
džio 30-ją dėl žaliavos sty
giaus sustabdytos „Mažeikių 
naftos" Komunikacijos tarny
bos vadovė Virginija Kristinai-
tienė pranešė, kad gamyklos 
įrenginiai pradėjo veikti pir
madienį. Pasak jos, dabar tu
rimų daugiau nei 65,000 tonų 
naftos gamyklai užteks maž
daug savaitei, tačiau tikimasi, 
kad jau penktadienį vėl bus 
gaunama žaliavos. <BNS; 

* Neringos miesto meras 
Stasys Mikelis dėl padidėju
sių persikėlimo į Kuršių neriją 
kainų ir nelygių konkurencijos 
sąlygų kreipėsi \ Seimo pirmi
ninką, ministrą pirmininką 
bei susisiekimo ministrą, pra
šydamas atšaukti naujas kel
tų bilietų kainas ir gerinti kel
tų darbą. Nuo gegužės 1 d. 
bendrovė „Smiltynės perkėla" 
gerokai pabrangino transporto 
priemonių perkėlimą į Kuršių 
neriją: perkelti lengvąjį auto
mobilį dabar kainuoja 40 litų, 
pernai persikėlimas nekaina
vo ir 30 litų. Neringos meras 
teigia, kad miestui, apsuptam 
vandens, keltas yra vienintelė 
susisiekimo su žemynu trans
porto priemonė, ir keltas fak
tiškai atlieka tilto funkcijas, o 
visoje Lietuvoje judėjimas til
tu nėra apmokestintas. 

•* Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija pasiūlė 
vyriausybei iš Privatizavimo 
fondo keturioms savivaldy
bėms skirti 140,000 litų, kurie 
būtų panaudoti grįžtančių į 
Lietuvą politinių kalinių ir 
tremtinių šeimų butams pirk
ti. 

* „Ar jau sausra?", klau
sia „Kauno diena" (05.09). 
Deja, Lietuvoje nėra specialis
tų, galinčių atsakyti į šį klau
simą. Pavasario kaitra prano
ko visas iki šiol buvusias. Lie
tuvos hidrometeorologijos tar
nybos specialistai pareiškė, 
kad tokios aukštos tempera
tūros balandžio mėnesį nebu
vo užregistruota nuo jų atlie
kamų stebėjimų pradžios — 
1924 metų. Didžiausia 30 C 
(87 F) laipsnių temperatūra 
balandžio 29 d. užregistruota 
Šakiuose, 29 C (84 F) laipsniai 
— Noreikiškėse esančioje me
teorologijos stotyje ir dar pen
kiose vietovėse. Žemdirbiai 
nedvejodami sako, kad prasi
dėjo sausra: dirvos paviršius 
daugelyje vietų sausas, nedyg
sta į žemę subertos sėklos. 
Daug žalos padarė po ne
tikėtai karštų dienų prasidė
jusios šalnos. Kai kur nušalo 
ne tik vasariniai javai (miežiai 
ir avižos), bet ir žiemkenčiai. 
Ypač nukentėjo pasėliai kal
votų vietovių žemumose. <Eitai 

* Lenkija dideli dėmėsi 
skiria Vašingtono viršūnių 
susitikime priimtam „atvirų 
durų" principui ir sąjungos 
nariais pirmiausiai norėtų 
matyti Lietuvą ir Slovakija, 
antradienį Lenkijos seime sa
kė užsienio reikalų ministras 
Bronislaw Geremek. „Mano-
me> jog gerai pasitarnautų Eu
ropos saugumui, jeigu po Len
kijos, Vengrijos ir Čekijos ki
tos mūsų regiono valstybės 
įgautų teises ir prisiimtų įsi
pareigojimus, išplaukiančius 
iš Vašingtono sutarties", pa 
reiškė ministras. B. Geremel 
sakė, kad „pirmiausiai rėmu 
Lietuvos ir Slovakijos siekiui 
įstoti į NATO, kurie atitinki 
tiek Lenkijos sentimentus, 
tiek ir valstybės siekius". <BNS> 

* „Premjero padėjėjas — 
tarp aršiausių vyriausybės 
kritikų", tvirtina „Respublika" 
(05.09). Laikraščio žiniomis, 
vienas iš artimiausių buvusio 
premjero Gedimino Vagno
riaus bendražygių Albinas Pi-
lipauskas iki šiol dirba Seime 
premjero Andriaus Kubiliaus 
padėjėju-sekretoriumi. Iš A. 
Kubiliaus algą gaunantis A. 
Pilipauskas yra neoficialus vy
riausybės kritikės — Nuosai
kiųjų (konservatorių) frakcijos 
Seime — atstovas spaudai. 
Paklaustas, ar yra bent kartą 
padėjęs jo frakcijos nuolat kri
tikuojamam vyriausybės vado
vui, A. Pilipauskas atšovė, jog 
nuolat padeda visai Lietuvai, 
kiekvieną naktį ja rūpinasi ir 
verkia dėl jos. „Bet premjeras 
yra delikatus žmogus ir tikisi, 
kad A. Pilipauskas pats susi
pras pakeisti darbo vietą", sa
kė A. Kubiliaus atstovas spau
dai Audrius Bačiulis. 

* Karinių oro pajėgų 
(KOP) vadu paskirtas pulki
ninkas Edvardas Mažeikis, iki 
šiol vadovavęs KOP I aviacijos 
bazei. Krašto apsaugos mini
stro įsakymu, E. Mažeikis 
šiame poste pakeis Zenoną 
Vegelevičių, karinėms oro pa
jėgoms vadovavusį nuo 1992 
metų. 

* Didžiausių Lietuvos 
dienraščių pajamos iš rekla
mos pirmąjį šių metų ketvirtį, 
palyginti su tuo pačiu pra
ėjusių metų laikotarpiu, vidu
tiniškai sumažėjo 34 proc. Ži
novų vertinimu, rinkos nuos
mukį dar labiau padidins ge
gužės 1 d. įsigaliojęs tabako 
reklamos draudimas. 

* Pirmadieni Pagėgių 
pasienio policijos rinktinės 
Pagėgių užkardos pareigūnai 
ties Šilutės rajono Lazdėnų 
kaimu, ant Nemuno kranto, 
aptiko 30 maišų cukraus. Iš 
viso maišuose buvo 1.2 tonos 
cukraus, kuris buvo išpilsty
tas į Lenkijos Gniezno cuk
raus fabriko etiketėmis pažy
mėtus storo popieriaus mai
šus. Pastaruoju metu padaž
nėjo atvejų, kai Pagėgių rink
tinės pasieniečiai prie Nemu
no aptinka paliktų kontraban
dinių prekių, kurios, kaip ne
abejojama, pergabenamos per 
upę ir paliekamos laukiant 
tinkamo momento nugabenti į 
Lietuvos gilumą. <uu> 

KALENDORIUS ' 
Gegulės 10 d.: Antaninai, Beat

riče, Putinas, Servaida, Songaila, 
Viktorina. 

Gegutes 11 d.: Mamertas. Migle. 
Pilypas, Roma, Skirgaudas. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

R e d a k t o r ė i.v.s. I rena Res iene 

,SKAUTYBĖS KELIO** 50 METŲ 
JUBILIEJŲ MININT 

Mieloji Sese I rena . 

sveikino 
sulaukusį 

VTsq buvu-
ypač jūsų 
neilstantis 

Labai malonu 
„Skautybės kelią" 
50 metų gyvavimo 
siu redaktorių, o 
įneštas darbas ir 
pasiaukojimas skautybės la
bui per paskutinius daugiau 
negu triscieš::r.t metu. bus vi
suomet įvertinamas visų bro
lių ir sesių. Be Jūsų rūpesčių, 
kad kiekviena trečiadienį bū
tų bent kiek apibūdinta skau
tiška veikla, skautiškas gy
venimas, įdėtos nuotraukos ir 
skeibimai. ir pranešimai, tik
rai nebūtų buvę įmanoma pa
sidalinti visų džiaugsmais ir 
rūpesčiais, iš ko mes visi se
miamės tiek pasitenkinimo ir 
mokomės ateičiai. 

Akademinis Skautų sąjūdis 
linki Jums sveikatos ir atei
tyje „Skautybės keliui" taip 
prasmingai šviesti visą mūsų 
brangią skautišką šeimą. 

Su nuoširdžiausiais skautiš
kais linkėjimais, 

Ad meliorem! 
vuŠJaL R i m a n t a s Gr iške l i s 

Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Vadijos Pirmininkas 

Miela Sese, 

perskaitę „Skautybės kelią" 
„Draugo" Nr. 87-me. nudžiu-
gptue.. .kaci dar esama tokių 
taurių lietuvaičių, kurios, ne
paisydamos amžiaus ir kitų 
kliūčių, dirba, triūsia, kad 
mūsų jaunimas, šiuo atveju 
išeivijos skautai, išliktų ištiki
mi savo tautai. 

Jūsų. Sese. duotas pažadas 
— nepasiduoti likimui — 
neimti atostogų bei nesitrauk
ti pensijon, yra vertas mūsų 
visų pagarbos ir įvertinimo. 

Mudu linkime tau. miela Se
se, geros sveikatos ir dar 
daug. daug našių ir saulėtų 
dienu. 

S k a u t i n i n k a i Alfonsas i r 
Reg ina P e t r u č i a i 

Miela Sese, 

esu skaute nuo trečios gim
nazijos klasės. Dirbau visose 
skautiškos veiklos pareigose. 
Dabar, sveikatai sumenkėjus, 
jokių pareigų vykdyti negaliu, 
todėl per ..Skautybės kelią" 
skautybes tęstinumui siunčiu 
„Draugui" 100 dol. čekį. Ge
riausi linkėjimai. 

Vis budžiu: 
v.s.fil. Marija Ročkuv ienė 

Milvydai tė 

Miela Sese, 

Rajono vadijos nutarimu, 
baigdamas kadenciją, turiu 
progą pasveikinti Jus ir kartu 
paremti skautišką spaudą. 
Vertindami savaitinį .„Skauty
bes kelio" puslapį „Draugo" 
dienraštyje, siunčiame LSS ir 
LSB Atlanto rajono auką 
JDraugui". Linkime Jums ne
pavargti ir sėkmingai toliau 
dirbti skautybės labui. 

Su skautiškais linkėjimais. 
Budėkim! 

v.s. Bron ius N a r a s 
LSS Atlanto rajono vadas 
(1997-1999 m. kadencija) 

Shrewsbury, MA, 2000.11.11 

D ė k o j a m e 

Hartfordo lietuviškoji skau-
tija nuoširdžiai dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie mūsų Ka
ziuko mugės pasisekimo. O 
prisidėjo daug kas — vieni 
darbais ir dovanomis, kiti atsi
lankymu, o „Draugo" savaiti
nis „Skautybės kelias" garsini
mu ir kvietimu į mugę. Tad 
prie skautiško ačiū „Draugui" 
kukli mūsų dovanėlė — 50 
dol. Ačiū, ačiū, ačiū! 

Budėkime! 
v.s. J u o z a s Ben iūnas 

Hartfordo skautijos vardu 

Vilniaus universiteto V. Krėvės auditorijoje po premijos įteikimo. Iš k.: universiteto prorektorius A. Vengris, vy 
resniosios kartos skautas vilnietis dr. A. Končius, Vydūno fondo premijos laureatė, universiteto magistrante Š. 
Trinkūnaite. Vilniaus Akademinio Skautų sąjūdžio vadovė fil. J. Buzaitytė-Kasalvnienė. Vvdūno fondo įgalio
tinis fii. Ed Kulikauskas, Vilniaus u-to dėstytojas G. Viliunas. 

Buzaitytė-Kasalynienė, Vvdūno fondo įgalio-
Nuotr. E d m u n d o K u l i k a u s k o 

VYDŪNO FONDAS REMIA GERUS 
DARBUS IR TALENTINGUS 

ŽMONES 
Vilniaus universiteto V. 

Krėvės auditorijoje buvo įteik
ta Akademinio Skautų sąjū
džio Vydūno fondo premija šio 
universiteto magistrantei filo
logei Šarūnei Trinkūnaitei. 
Tai viena iš kelių šio fondo 
šiemet premijuotų gabių, ta
lentingų Lietuvos universite
tuose studijuojančių jaunuo
lių. Šios premijos yra vardinės 
— kiekviena jų pavadinta 
mūsų mokslui ir kultūrai nu
sipelniusių išeivijos žmonių 
vardais. Lietuvių operos pri
madonos Vincės Jonuškaitės-
Zaunienės vardinė skautiškoji 
premija jau anksčiau buvo 
įteikta Vilniaus Muzikos aka
demijos solinio dainavimo ma
gistrantei Aušrai Liutkutei. 

SĖKMINGA KAZIUKO MUGĖ 
WORCESTERYJE 

Worcesterio skautų ir skau- stalas turėjo lietuviškais raš-
čių Kaziuko mugė kasmet 
ruošiama Verbų sekmadienį, 
tad ir šįmet įvyko balandžio 
mėn. 16 d. Po 10 vai. lietu
viškų šv. Mišių Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, visi sku
bėjo į Maironio Parką. Ten jau 
nuo ankstyvo ryto virtuvėje 
triūsė sesės skautininkės 
ruošdamos lietuviškus pietus. 

Mugę atidarė — pradėjo v.s. 
B. Naras, atrišdamas geruoju 
mazgu surištas dvi tautines 
juostas, sveikindamas visus ir 
kviesdamas gražiai praleisti 
sekmadienio popietę skautų ir 
pažįstamų tarpe. Vieni svečiai 
stojo į eilę, vedančią į virtuvę, 
tuoj papietauti, kiti domėjosi 
prekystaliais, apkrautais įvai
riais rankdarbiais ir gami
niais. 

Iš kaimyninio Hartfordo lie
tuvių telkinio buvo net du sta
lai. Sesė Aldona atvežė savo 
auksinio šiaudo kūrybą. Visus 
viliojo jos paveikslais pasi
gėrėti, arba nupirkus papuošti 
savo kambarių sienas. Antras 

tais puoštų marškinukų, ke
purių, puodukų, iš šiaudukų 
padarytų Kalėdų eglutėms pa
puošalų ir medžio drožinių. 
Aušros Vartų parapijos Lietu
vos Vytės prekiavo audiniais, 
gintaro papuošalais, margu
čiais. Visa tai daryta Lietu
voje. Parodoje buvo lietuviškų 
pinigų rinkinys. Skautininkas 
Bronius, kaip kasmet, turėjo 
meniškų medžio kryžių. Grįž
tantiems iš pietų kraštų 
paukšteliams, brolis Romas 
prigamino namelių — inki
lėlių. E. Sakalauskas iš Bal-
timorės prekiavo gintaro pa
puošalais ir medžio dirbiniais. 
Worcesterio sesių stalas viliojo 
jauniausius pirkėjus, nes jos 
turėjo Velykų krepšelių su sal
dumynais, kiškučių, lėlių, 
žaislų, o pasveikinti draugus 
Velykų proga — atvirukų. Ve
lykoms marginti kiaušinius — 
velykaičius mokė sesė Rasa. 

Gausiai dovanomis apkrau
tas stalas viliojo visus įsigyti 
bilietus, laimės išmėginimui. 

NaiLuuu -'''* ' ' ' .v'otio -kautu Kaziuko mugėjo. A m balandžio 9 d Muges metu buvo renkami dra
buži.;: iii;-lai. moks!' ;>r- : (- ir nikos našlaičiams Lietuvoje I* k Danutė Cunnintiham, zidiniefių vadove 
Meile .Mitkiene ir Našlaičiu globos komiteto atstovo Terese Landsbergienė. Nuotr Alg imanto La nda berg i o 

Be Šarūnes Tr inkūnai tės 
įteiktos S. Kymantaitės-Čiur-
lionienės vardinės premijos, fi
ziko prof. Igno Končiaus pre
mija įteikta Kauno Technolo
gijos universiteto s tudentu i 
Giedriui Laukaičiui, JAV lie
tuvių kultūrininko Broniaus 
Kviklio — Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto s tudente i 
Bernadetai Mališkaitei. Ski
riant Vydūno fondo premijas 
vertinami ne tik s tudento ga
bumai, bet i r skautų sąjūdžiui 
būdinga visuomeninė veikla 
tėvynės ir visuomenės labui. 

Kai Vydūno fondo įgaliotinis 
Lietuvoje Edmundas Kuli
kauskas premją (1,000 dol.) 
įteikė magistrantei Šarūnei 
Trinkūnaitei beje, nagr inė
jančiai K. Ostrausko d rama
turgiją) Vilniaus universiteto 
prorektorius A. Vengris pasa
kė, kad galima džiaugtis, jog 
išeivijoje yra toks fondas ir j į 
išlaikantys žmonės. Tai didelė 
parama paskatinimas Lietu
vos akademiniam jaunimui . O 
šio universiteto profesorius, 
premijos laureatės Š. Trinkū
naitės darbo vadovas Giedrius 
Viliunas sakė, kad ši skau
tiškoji Vydūno premija trigu
bai prasminga: pirma, kad ji 
paskirta universiteto priorite-
tinės-lituanistikos specialybės 
atstovei, antra, — kad ta pre
mija ne valstybinė, o visuome
ninės organizacijos parama, 
trečia, kad ji įvardinta S. Ky-
mantaitės-Čiurlionienės — 
mūsų moderniosios kultūros 
pradininkės vardu. 

Kaip grįžti namo be lietuviško 
sūrio, o jų prislėgęs atvežė V. 
Ivanauskas iš Bostono. Papie
tavus ir apžiūrėjus prekysta
lius, malonu buvo atsisėsti ir 
atsigaivinti kvepiančia kava, 
pasivaišinti sesių skaučių ir 
mamyčių keptais pyragais, bei 
jų nusipirkti artėjančioms Ve
lykoms. 

Skautai ir skautes dėkoja vi
siems atsilankiusiems, auko
jusiems daiktus laimėjimų 
stalui, skautu mamytėms pri
kepusioms kanių pyragų. 
Tuo parodėte, kad domitės ir 
remiate skautiško j aun imo 
veiklą. 

Tad iki pasimatymo atei
nančiais metais Kaziuko mu
gėje. 

E . Č . 

ČIKAGOS F I L I S T E R I A I 
KVIEČIA 

Filisterių Skautų sąjungos 
Čikagos skyriaus sueiga penk
tadienį, gegužės 19 d-» 7 vai. 
vak. vyks pas filisterius Juozą 
ir Dailą Liubinskus, 9716 S. 
Menard Ave., Oak Lawn, IL. 
Bus aptariami einamieji rei
kalai, svarstomi nauji, klauso
ma pasisakymų, atsakoma į 
klausimus.Visi filisteriai kvie
čiami dalyvauti. 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Vydūno fondo įgaliotinis E. 
Kulikauskas pareiškė, kad 
šiai išeivijos organizacijai 
smagu remti gerus darbus ir 
talentingus Lietuvos žmones. 

Tarp V. Krėvės auditorijoje 
susirinkusių Vilniaus univer
siteto dėstytojų, studentų, 
skautų atstovų užsimezgė po
kalbis apie Akademinio skau
tų sąjūdį ir jo veiklą. Vydūno 
fondo įgaliotinis E. Kulikaus
kas, jau šešerius metus gyve
nantis Vilniuje, pasakė, kad 
Akademinis Skautų sąjūdis 
buvo įsteigtas dar 1924 m. 
Kauno universitete. Lietuvą 
okupavusios sovietinės Rusi
jos valdžia uždraudė skautų 
organizaciją, bet skautai savo 
veiklą tęsė išeivijoje. Pačiam 
Vydūnui sutikus, 1952 m. bu
vo įsteigtas Akademinio Skau
tų sąjūdžio Vydūno fondas, 
kukliomis priemonėmis daug 
nuveikęs, parėmęs tūkstan
čius jaunuolių. Lietuvai atkū
rus nepriklausomybę, fondas 
ėmė remti akademinį jauni
mą. Pastaruoju metu paremta 
daugiau kaip 30 Lietuvos stu
dentų. Pasak E. Kulikausko, 
Vydūno fondas sieks, kad šie
met įteiktos čia minėtos pre
mijos geriausiai pasireišku-
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šiems Lietuvos studentams 
bsįtų ne vienkartinės, bet nuo
latinės. 

E. Kulikauskas sakė, kad su 
Vydūno fondo parama pernai 
Vilniuje buvo išleistas dr. E. 
Gudavičiaus kapitalinio veika
lo Lietuvos istorija I tomas, 
rudenį išleista Vydūno knyga 
„Mano tėvynė" , skirta mo
kyklų bibliotekoms. 

Kai kas domėjosi, iš k u r Vy
dūno fondas gauna lėšų. E. 
Kulikauskas atsakė, kad pag
rindinės lėšos — iš leidžiamų 
Kalėdinių atvirukų. Kai kas 
pirkdamas šiuos atvirukus 
dar prideda fondui, žinant, 
kad tie pinigai bus skirti kil
niems tikslams. 

Išsivysčiusiame pokalbyje 
dalyvavo Skautų sąjūdžio da
lyvis nuo prieškarinių laikų, 
prof. I. Končiaus sūnus vilnie
tis dr. A. Končius, Vilniaus 
Skautų sąjūdžio vadovė J . Bu
zaitytė-Kasalynienė. Ji sakė, 
kad Vilniaus universitete gau
sėja skautų gretos, aktyvėja jų 
veikla. 

Algimantas A n t a n a s 
Naujokaitis 

EUGENEC. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 S t , Oak, Lawn, IL 
Pirmas apyi. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave, 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo HaHertr Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

ĮŽENGIANT Į ANTRĄJĄ 
ŠIMTMEČIO PUSĘ 

EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D.. S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts S 4r« 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Su didžiąją emigracijos ban
ga prieš 50 metų ta rp į Cleve-
landą iš Europos suvažiavusių 
lietuvių buvo gausu skautų. 
Vos pajutę žemę po kojomis, 
jie sukruto burtis skau tavi mui 
ir ilgai netrukus berniukai 
įsteigė „Pilėnų", o mergaitės 
„Neringos" tuntus . Šie skau
tiškieji vienetai tebedirba iki 
šios dienos. Penkios dešimtys 
metų organizacijos gyvenime 
yra reikšmingas laiko tarpas. 
Reikėjo daug pasišventusių 
vadovų. Reikėjo daug meilės ir 
sutarimo, tikėjimo, drąsos, kū
rybingumo ir ištvermės per 
visą šį laiką ištikimai dirbti, 
kad būtų sudarytos sąlygos la
bai gausiam jaunimo būriui 
įsisavinti skautiškuosius idea
lus. 

Atėjo laikas stabtelėti, pa
t iems pažvelgti atgal ir jaunie
siems parodyti, iš kur jie atė
jo. Tuo tikslu buvo apsispręsta 
paminėti šią 50 metų sukaktį 
trimis dalimis per didžiuosius 

skautiškus renginius: skautų -
vyčių ruoštas bendras Kūčias, 
per Kaziuko mugę ir baigiant 
darbo metus per sutiktuves/ 
gegužinę. Clevelando skautija 
kviečia į šias susitiktuves vi
sus skautus, dar skautaujan-
čius ir per 50 metų skautavu-
sius, jų šeimas ir nuolatinius 
draugus ir rėmėjus š.m. ge
gužės 27 d., šeštadienį 3 v. 
p.p. į Kiwanis Lodge, prie 
Richmond Hts , City Park, 
27285 Highland Rd. (į rytus 
nuo Richmond Rd.) 

Žadame skautiškai pažaisti, 
savu jaunimu pasidžiaugti, re
tai matomus bendraminčius 
sutikti, prisiminimais pasida
linti, kartu pavakarieniauti, 
vėliavą niileisdami oficialiai 
darbo metus ir sukakties mi
nėjimą užbaigti, po atviru 
dangum Dievui už penkias 
dešimtis metų padėkoti i r toli
mesnės palaimos paprašyti. 
Užbaigsime linksmu laužu ir 
šitaip įžengsim į skautijos 

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Surte 310 

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

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

DR PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, P0SLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
CenterforHeallh, 

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

BIRUTE LPUMPUnS, M.D. 
Fettow. American Academy of 

Family PracVce 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 6 1 * Ave. 
HobertlN 46342 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 
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PATRIOTAI PRALAIMI 
PROPAGANDINĮ KARĄ 

AUDRONĖ VIKTORIJA ŠKIUDAITĖ 
Lietuvos patriotai atkreipė 

dėmesį, kad pastaruoju metu, 
ypač tai buvo ryšku prieš sa
vivaldybių rinkimus, puola
ma krašto apsaugos sistema. 
Naudojami nesąžiningi kovos 
būdai. O tikslas? Žiūrint kie
no. Pavyzdžiui, Artūras Pau
lauskas šios rūšies propa
gandą naudojo atkreipti vi
suomenės dėmesį į save, su
rinkti kuo daugiau balsų, 
laimėti rinkimus. Jis paskelbė 
reikalaująs atimti tam tikrą 
dalį lėšų iš krašto apsaugos ir 
perduoti jas švietimui. Netgi 
atvažiavusi į Ameriką ir čia 
susitikusi su Lietuvos pilie
čiais girdžiu: „vietoj tankų ge
riau pirktų..." ir vardija kiek
vienas pagal savo interesus. 
Vienam atrodo, kad geriau 
šelpti senelius ar invalidus, 
kiti, kad švietimą ir t.t. Kad 
Lietuva ginkluotei išleidžia 
labai mažai lėšų ir kad di
džioji jos dalis yra padovanota 
užsienio valstybių, žmonės 
tarsi nenori girdėti. Jie nesi
gilina ir lengvai pasiduoda 
propagandai. Kodėl? Iš dalies 
gal todėl, kad iš sovietų laikų 
paveldėjo neapykantą valsty
bei, valdžiai,- tai buvo okupa
cinė valdžia ir netikra val
stybė,- ir viskas, ką sako 
Lietuvos valstybės patriotai, 
jie priima kaip kažkada ne
kenčiamos sovietų valdžios 
propagandą, kuria nereikia 
tikėti. Jie širdyje dar neturi 
Tėvynės. Apie tai labai 
gražiai pasakė krašto apsau
gos ministro patarėjas Vytau
tas Umbrasas, „Draugo" pa
prašytas pakomentuoti dabar
tinę krašto apsaugos būklę. 

„Norėtųsi, kad krašto ap
saugos sistema ar kariuomenė 
neatrodytų niekšų gauja, kuri 
pati sau vienai žinomais 
tikslais parceliuoja valstybės 
turtą. Man atrodo, kad čia yra 
kažkas negerai su mūsų vi
suomenės požiūriu, suprati
mu, sąmoningumu. Tai gali 
išsispręsti, matyt, tik praėjus 
tam tikram laikui. Manau, 
kad čia yra okupacinio reži
mo liekana, nes juk nebuvo vi
sada taip. Savas kareivis, 
krašto gynėjas, apdainuotas 
mūsų dainose, legendose, mū
sų kultūroje užėmė ryškią vie
tą. Brolelis, bernelis buvo žy
miausias asmuo. Pagaliau 
šiandieninis kareivis - tų 
žmonių vaikas, kuriuo visuo
menė turi būti suinteresuota: 
kad jis turėtų geresnes darbo 
sąlygas, kad jis prasilavintų. 
Kariuomenė juk yra ir tam 
tikra mokykla, kur kartais pa
prastas kaimo vaikas gauna 

LR Krašto apsaugos ministro pa
tarėjas V. Umbrasas. 

žymiai didesnes galimybes, 
jeigu jis to nori, kurių ne
gautų kitu atveju, arba geres
nes gyvenimo sąlygas, kurių 
jis neturi namie. Žinoma, 
šiandien mes dar negalime, 
nes neturime tam lėšų, su
tvarkyti visas kareivines. Mes 
galim tvarkyti palaipsniui, 
pradėdami nuo tokių objektų 
kaip Rukla, kur yra mokoma
sis pulkas, kur pirmą kartą 
kareiviai susirenka ir pabūna 
keletą mėnesių. Paskui būna 
paskirstomi į batalionus. Jie 
turi pamatyti, kad jų tėvy
nainiai jais rūpinasi. Regis, ir 
tėvai, ir visuomenė turėtų 
būti tuo suinteresuota. Aš ma
nau, kad ji ir yra suintere
suota, kitaip galvoja galbūt 
tik tam tikra visuomenės da
lis, kuri dar nežiūri į kariuo
menę kaip savo valstybės, 
savo gyvenimo dalį. 

Krašto apsauga nėra daik
tas pats savaime. Tai yra ga
rantija, kad svetimi kareiviai 
bus atgrasinti nuo atėjimo ir 
gal nedarys kaip Čečėnijoje -
ateinama ir sušaudomas visas 
kaimas. Neturėjo tauta laiko 
pasiruošti. Todėl mes ir sku
bam, nes laikas nelaukia. Ak
tyviai dirbam, nes negalim 
likti kažkokiam pariby, ne
aiškioj, pilkoj zonoj, kaip mi
nistras sako, kur nėra nei 
saugumo garantijų, nei mūsų 
ateities perspektyvų". 

Bet grįžkime prie konkrečių 
„kovotojų"-su krašto apsauga. 
Aršiausi kovotojai tikriausiai 
yra vadinamieji žalieji, tik jų 
nesąžiningi veiksmai kalba ką 
kita: kad tai ne kova už gam
tą, kad jie turi kitų tikslų ir 
interesų. Tai kova prieš val
stybę. Štai šių metų pradžioje, 
įsibėgėjant savivaldybių rinki
mams, atsakydamas į žaliųjų 
pareiškimus dėl „poligonų iš
plėtimo", spaudos konferenci

joje kariuomenės vadas briga
dos generolas Jonas Kronkai-
tis ir mokymo bei doktrinų 
valdybos vadas pulkininkas 
Romas Žibąs pareiškė (cituo
jame iš spaudos pranešimo), 
„kad gerai išmokyti karį poli
gonai tiesiog būtini, norint, 
kad jis būtų pasiruošęs apgin
ti savo ir savo tautiečių gy
vybes. Nors poligonų teritori
jos atrodo didelės, bet tai yra 
minimali zona, reikalinga 
saugiai naudoti ginklus ir 
judėti dideliems kariniams 
daliniams". Vadai užtikrino, 
kad poligonų teritorijose 
esančių medžių niekas ne-
iškirs, nes miško kirtimu bei 
sodinimu ir toliau rūpinsis 
miškų urėdijos. Draustiniuose 
(kurių nedidelė dalis patenka 
į poligonų teritoriją) ir toliau 
gyvens paukščiai ir žvėrys, 
niekas jų negaudys ir ne
šaudys, o kariai, kaip ir kiek
vienas pilietis, privalės laiky
tis nustatytos naudojimosi 
draustiniais tvarkos: ten ne
bus atliekami stambūs žemės 
darbai, nebus keičiamas kraš
tovaizdis ir pan. Karių tobuli
nimo centre Nemenčinėje yra 
rengiami aplinkosaugos kur
sai mūsų karininkams, todėl 
jie tikrai išmano, kaip naudo
tis gamtos turtais jų neiš-
eikvojant ir nežalojant. 

Pulkininkas Romas Žibąs, 
remdamasis prieškariniais 
Lietuvos žemėlapiais, aki
vaizdžiai parodė, kad „kariš
kiai kai kuriems poligonams 
prašo kur kas mažesnės teri
torijos, nei ji buvo skirta 
prieškario Lietuvos kariuome
nei. Tie 26,000 su trupučiu 
hektarų, kurie būtini gerai 
paruošti mūsų karius, užima 
tik 54 proc. buvusių sovieti
nių poligonų teritorijos. Fak
tiškai šiomis teritorijomis 
kariškiai naudojasi jau šian
dien, tik dabar norima poligo
nus įteisinti juridiškai, kad 
kariams nereikėtų gaišti laiko 
įvairių miškų plotų savininkų 
leidimams". Pulkininkas sakė, 
kad niekas nekalba apie 
uždaras teritorijas, kuriose 
savivaliautų kariškiai, tai tik 
kai kurių suinteresuotų žmo
nių prasimanymai. Viskas 
liks po senovei: miškininkai ir 
toliau prižiūrės miškus, gry
bautojai ir uogautojai išei
ginėmis dienomis gale rinkti 
miškų gėrybes, o poilsiautojai 
- grožėtis gamtos drausti
niais. Tik per pratybas dėl 
žmonių saugumo bus pastaty
ti įspėjamieji ženklai, stovės 
patruliai, kurie neleis, kad 
dėl kokios paklydusios kulkos 
nukentėtų pašaliniai. 

Tarsi negirdėdami šių pa
reiškimų, kitą dieną žaliųjų 
atstovai, dalyvaudami radijo 
laidoje, kartojo nuo 1999 m. 
vasaros paskelbtą savo pa
reiškimą, kuriame buvo kal

bama. „Krašto apsaugos mi
nisterija plaauoja keturis kar
tus padidinti karinių poligonų 
plotą nei kad buvo soviet
mečiu. Šiuo metu KAM pri
klauso 6,000 ha karinių po
ligonų, kurie dėl ginkluotės 
stokos menkai panaudojami. 
Tačiau KAM vadovybė siekia 
miškų sąskaita išplėsti poli
gonų teritorijas iki 27,258 ha 
Pabradės, Kairių, Gaižiūnų ir 
Kazlų Rūdos miškuose (so
vietmečiu kariniai poligonai 
Lietuvoje užėmė apie 7,000 
ha). Militarizavus šiuos miš
kus jų lankymas būtų už
draustas, padaryta didelė ma
terialinė ir moralinė žala Lie
tuvos žmonėms, nes šie 
miškai atlieka svarbią rekrea
cinę funkciją" ir panašiai. 

Klausantis niekaip ne
galėjai patikėti, kad žaliųjų 
ketinimai yra dori. Bet tokių 
veikėjų, kurie dirba nežinia 
kieno naudai, yra ir daugiau. 
Štai tomis pačiomis dienomis 
radijo ir TV forume „Kryž
kelė" dalyvavo atsargos kari
ninkų organizacijos atstovais 
prisistatę du žmonės, kurie 
piktai kalbėjo, kad Lietuvos 
valdžia veržiasi į NATO ir 
kuria puolamąją ginkluotę. 
Negali patikėti, kad tai gera
noriški žmonės, nes ne
įmanoma suprasti, kaip buvę 
kariškiai gali nežinoti, kad 
NATO yra gynybinė sistema. 
Šitą sąmoningą melą pratęsė į 
politikus besiveržiantis A. 
Paulauskas, prieš rinkimus 
paskelbęs, kad iš krašto ap
saugos reikia paimti 150,000 
mln. litų ir perduoti švietimo 
sistemai, tarsi šie pinigai 
galėtų išspręsti švietimo 
problemas. Kita vertus, krašto 
apsaugai naudojamos lėšos be
veik visos lieka Lietuvoje ir 
sunaudojamos Lietuvos žmo
nių - mokant už darbą, už ga
minius, pvz., karių aprangą. 
Seimo kultūros ir švietimo 
komiteto pirmininkas Ž. Jac
kūnas, atsakydamas į spau
doje, kuri taip pat mėgaujasi 
paskalomis apie krašto ap
saugą, pasirodžiusį pareiš
kimą, kad išsilavinęs žmogus 
Lietuvoje jau laikytinas pre
tendentu į Raudonąją knygą, 
suprask - retas reiškinys, 
davė skaičius, kurie to nero
do. Universitetuose besimo
kantys studentai dabar suda
ro 40 proc. viso 18-21 metų 
jaunimo, o 1996 m. sudarė tik 
31 proc. Vadinasi, yra net at
virkščiai, negu skelbia pro
paganda. Bendras besimo
kančiųjų skaičius per pasta
ruosius 6 metus išaugo 
141,000-ciu (nuo 633,000 iki 
774,000). Kelis kartus pa
daugėjo doktorantų. Didėja ir 
nacionalinio biudžeto lėšų 
dalis, skiriama švietimui. Jei
gu 1996 m. ji siekė 22,8 proc., 
tai 1999 m. - jau 30,6 proc. 

Remiantis kai kuriais Vakarų 
statistikos šaltiniais, Lietu
voje vienam milijonui gyven
tojų per daug aukštųjų mo
kyklų, o baigę universitetus 
jaunuoliai nedirba pagal spe
cialybę ir eina prekiauti į 
Gariūnus arba dar blogiau -
patraukia į Vakarus kelti ten 
ir taip aukšto intelektualinio 
lygio. 

„Draugo" pašnekovas krašto 
apsaugos ministro patarėjas 
V. Umbrasas mano, kad 
„visuomenės nuomonė čia yra 
viena svarbiausių dalykų. 
Deja, tenka pripažinti, kad šį 
propagandinį karą, sakyčiau, 
mes šiek tiek ir pralošiame. 
Galim prisiimti dalį kaltės ir 
sau, nors dirbame labai 
daug". 

Baigdama nedarysiu savo 
išvadų, kas tos piktos jėgos, 
kurios suinteresuotos Lietu
vos krašto apsaugos silpnini
mu, pacituosiu dabartinio 
rusų stratego A. Dugin knygą 
„Geopolitikos pagrindai. Geo
politinė Rusijos ateitis" 
(1997), kurios konsultantas 
buvo Rusijos federacijos gene
ralinio štabo karinės akademi
jos strategijos katedros ve
dėjas gen. leitenantas N. P. 
Klokotov: „Lenkijoje ir Lietu
voje pagrindiniu geopolitiniu 
Eurazijos partneriu turi tapti 
jėgos, pabrėžiančios nekatali
kišką šių šalių politikos orien
taciją - šalininkai pasaulie
tinės .socialdemokratijos'. 
,neopagonys\ etnocentristai, 
protestantų, pravoslavų reli
giniai sluoksniai, etninės ma
žumos". Įdomu, kad minėtų 
žaliųjų vadovas, pasirašęs do
kumentus dėl neva plečiamų 
karinių poligonų, kaip tik ir 
yra vienas iš tų, kuriais rusų 
strategai remiasi vykdydami 
savo politiką prie Baltijos,-
neopagonis. Nesiimu spręsti, 
tai atsitiktinumas ar ne. 

* Danų bendrovei „DBB" 
nepavykus nuo Palangos pa
plūdimio nutempti įstrigusio 
laivo „Star Trader", ši bend
rovė pasitraukė. Dienraštis 
„Klaipėda" praneša, kad sek
madienį nuo laivo buvo nu
temptas didžiulis 700 tonų ga
lios kranas, kuris laikė pakė
lęs laivagalį. Danams nepavy
ko nutempti laivo, nes jis tvir
tai „sėdi" ant akmenų. Kol 
kas nežinoma, kokia bendrovė 
toliau bandys gelbėti kovo 
pradžioje į paplūdimį išmestą 
sugedusį laivą. M 

* Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin 55-jų perga
lės Didžiajame tėvynės kare 
metinių proga nusiuntė vardi
nius sveikinimus 615-ai vete-
ranų-Rusijos piliečių, nuolat 
gyvenančių Lietuvoje. Sveiki
nimo tekstą paskelbė Rusijos 
ambasada Lietuvoje. <BNS> 
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Danutė Bindokienė 

Ar dar vis reikia 
lietuviškos operos? 

Kai pagaliau susiveria sce
nos uždanga ir nuo plojimų 
skaudamais delnais publika 
pradeda skirstytis iš salės, 
vienur kitur nuskamba klausi
mas: ar dar mums vis reikia 
lietuviškos operos? Ar verta 
leisti tiek lėšų, patirti tiek 
rūpesčių, praleisti tiek bran
gių valandų repeticijose dėl 
vienos vienintelės popietės — 
dėl vieno vienintelio spektak
lio... Ir kasmet vis ta pati abe
jonė, ir kasmet tas pats už
tikrinimas: reikia! Ir dar kaip! 

Lietuviai kažkodėl apskritai 
žavisi operomis. Galbūt mus 
traukia jų tragizmas, nes tau
ta, prirašiusi į savo istorijos 
puslapius tiek skaudžių įvy
kių, išgyvenimų, netekčių, 
lengvai įsijaučia į operos per
sonažų tragediją. Solistų iš
dainuota, orkestro melodijo
mis išraudota nedalia operos 
scenoje padeda publikai bent 
laikinai pamiršti savo gyveni
mo kelyje sutiktus aštrius 
posūkius ir to kelio akmenų 
sužalotas kojas. Tai visai ne
bloga terapija, už kurią psi
chiatrui reikėtų mokėti kur 
kas brangiau, negu už operos 
bilietą... 

Kiekviename žymesniame 
Amerikos mieste gyvuoja di
desni ar mažesni operos viene
tai, kurių spektakliuose nie
kad netrūksta publikos. Ne
paisant nuolat besikeičiančių 
moderniosios muzikos žanrų 
bei madų (ne viską juk net 
muzika galėtume pavadinti), 
opera vis tik šiame krašte yra 
populiari. Tad dėl ko lietuviai 
būtinai patys veržiasi į operos 
sceną? Iš dalies kaip tik dėl to, 
kad Čikagos Lietuvių operos 
choro jau 44 metus atlieka
mose — tiesa, pasaulinio gar
so — operose visuomet skam
ba lietuvių kalba! Ar, rodos, 
galėtų būti geresnė priežastis? 

Buvo metų, dar prieš Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mą, kai mūsų nuosavi, iš
eivijoje užsiauginti ar iš tė
vynės atsivežti, solistai susi
prato, kad „metas nulipti nuo 
scenos". Nenorint nutraukti 
gražiai verpiamo operų tęsti
numo gijos, reikėjo dairytis į 
kitataučių solistų gretas. Tad 
ir lietuviška opera kartais 
nuskambėdavo nelabai lietu
viškai, solistams stengiantis 
išmiklinti liežuvį, kad leng
viau nuo jo ristųsi lietuvių 
kalbos žodžiai. (Net keista, 
juk kone visi soslistai kai ką 
atlieka kitomis kalbomis ir 
didelių sunkumų neatsiranda, 

bet su lietuvišku tekstu...) 
Dabar — kas kita! Lietuva 

turi solistų! Tad kodėl nepasi
naudoti? Juk čia savieji, o ir į 
operų spektaklius šviežumo, 
gyvumo, naujų idėjų įnešė di
rigentai, režisieriai ir kiti, 
šiam tikslui „importuoti" ta
lentingi tautiečiai. Bet tai ne 
viskas: Čikagos Lietuvių ope
ra yra bene labiausiai „inte
gruota" — joje kone lygiomis 
čia ilgai gyvenantys choristai 
bei solistai, taip pat neseniai į 
šį kraštą atvykusieji. 

Kaip gera choristų gretose 
vėl matyti jaunus veidus ir 
girdėti skardžius, darnius bal
sus. Nebereikia kitur ieškoti 
ir šokėjų, jeigu jų kuriai ope
rai prireikia (kad ir, pvz., 
praėjusio sekmadienio „Tra
viatoje") — vienas malonu
mas, kai apsieinama su vie
tinėmis pajėgomis. Na, žino
ma, nereikia pamiršti ir publi
kos, t.y., tos dalies, kurią su
daro naujieji lietuviai imi
grantai. O jų „Traviatoje" bu
vo apsčiai. Iš šių tautiečių gali 
daug ko pasimokyti ir seniau 
čia įsikūrusieji, ypač gražaus 
papročio nešti į sceną gėles — 
ne tik solistams, bet ir kitiems 
atlikėjams. Esame pratę, kad 
pagrindiniai programos daly
viai apdovanojami gėlėmis, 
bet tas spontaniškas margų 
žiedų potvynis, plaukiantis iš 
publikos į sceną, tikrai vertas 
džiaugsmo. 

Publika, užpildžiusi milži
niškąją Morton gimnazijos au
ditoriją, sugužėjo čia iš Či
kagos, bet ir iš toliau, daug to
liau. Pavyzdžiui, kone pus
šimtis operos mėgėjų iš Cleve-
lando ryžosi ilgai kelionei pa 
samdytu autobusu. Jie ir 
namo neskubėjo, naktį pralei
dę viešbutyje, pirmadienį dar ir 
į „Draugą" visa smagi ekskur
sija užsukusi. Tai jau pasiau
kojimas! Šiems žmonėms ne
pasakysi, kad lietuviškos ope
ros nereikia! Gaila, kad tokių 
pasiryžėlių kituose, net arti
mesniuose kaip Clevelandas, 
telkiniuose neatsiranda (saky
kim, Detroite, ar Grand Ra-
pids, ar dar kitur). Tuomet gal 
vieno operos spektaklio ne
užtektų, reikėtų kartoti, kaip 
anksčiau. 

Kasmetinė lietuviška opera, 
tai mūsų didžioji šventė — 
kartu su dainų ir tautinių 
šokių šventėmis, „Draugo" ar 
kitais svarbiaisiais koncertais. 
Kaip kitaip visi darniai suei
tume ir kartu pasidžiaugtume 
savo kultūriniais lobiais? 

VEPRIAI - WEPPEREN - VEPŠI 
JONAS ŠARKA 

Tęsinys 
N r 5 Ir vėl kokia li
kimo grimasa — juos abu lai
dojo čia, Veprių kapinėse. Jis 
ir guli ne per toliausiai nuo at
statytos koplyčios „Paskutinė 
vakarienė", kurią pats kažka
da išgriovė... Kraupios tai bu
vo laidotuvės: atnešė karstus 
prie bažnyčios, pliaupia lietus, 
motiną įnešė vidun, o sūnaus 
karsto kunigas neleido įnešti, 
paliko lietuje ant švento
riaus... Kažkaip baisu buvo: 
pila lietus, grabas stovi lie
tuje, o giminės rauda, kūk
čioja". 

Prasidėjus atgimimui, kop
lytėlės vėl buvo atstatomos, 
nors pradžioje tik medinės. 
Dabar jos vėl pakeičiamos į 
mūrines, kaip kad prieš nu
griovimą atrodė. Tik viena iš 
37-ių originalių koplytėlių 
griovimų metu nebuvo palies
ta — ta stovinti bažnyčios 

šventoriuje. Dar 1988 m. lan
kantis Vepriuose, atsitiktinai 
teko šventoriuje prie tos kop
lytėlės susitikti ir susipažinti 
su Algiu Surdoku, bet tuomet 
jis neturėjo laiko ir dėl žinomų 
priežasčių nenorėjo leistis į 
kalbas. Kryžiaus kelius žmo
nės tada vis vien eidavo, mels
damiesi prie laikinai pastato
mų paveikslų ar kryžių. Trak
toriai ar buldozeriai, kaip ir 
Kryžių kalne; nepajėgė su
griauti žmonių — tikinčiųjų 
sielos. Atvirkščiai, juos, nely
ginant krikščionis Romos ka
takombose, persekiojimai dar 
daugiau skatino prie Dievo 
garbinimo, dar labiau juos 
grūdino neatsisakyti savo se
nų tradicijų ir noro garbinti 
mūsų Išganytoją Jėzų Kristų. 
Vepriškiam8 nereikia kitų die
vų — jie turi vieną trijuose as
menyse: Dievą Tėvą, Dievą 

Sūnų ir Dievą Šventąją Dva
sią. Trejybė kaip tik ir atsi
spindi Veprių Kalvarijose. 

Veprių Bažnyčia 

Aprašymas apie Veprius ne
būtų visas, jei nors trumpai 
nepaminėčiau ten nuo 1910 
m. stovinčios katalikų bažny
čios. Kaip anksčiau Upnikų 
bažnyčia, taip ir senoji Veprių 
medinė, susilaukė panašaus 
likimo — pradėjo griūti. O, 
greičiausia, senoji buvo per 
prasta grafui Plateriui. Sako
ma, kad jis didesne dalimi ir 
finansavo naujos — mūrinės, 
gotikos stiliaus bažnyčios sta
tybą. Ji turi labai daug pana
šumo į jo tėviškėje — Švėkš
noje esančią. Tik toks skirtu
mas, kad ten dvibokštė, o ve-
priškė vieną bokštą- teturėjo. 
Ir tas savo aukštumu nelabai 
ilgai stebino vietinius ar lan
kytojus. Antrojo pasaulinio 
karo metu jis labai svarbiu 
buvo tapęs nuo rusų besi
traukiančiai vokiečių kariuo
menei — Wehrmachtui. Jo 
viršūnėje jie buvo įsitaisę 

žvalgybos postą. Iš ten galėjo 
matyti priešo kariuomenės ju
dėjimą kilometrų kilometrais, 
įskaitant Ukmergę, Jonavą, 
Gelvonis, Deltuvą, Upnikus ir 
visą Šventosios paupį, kur 
tuomet vyko labai kruvini mū
šiai. Žmonės pasakojo, kad 
saujelės gynėjų, įsitvirtinę va
kariniame upės krante, priklo
jo daugybę raudonarmiečių, 
bandžiusiu persikelti per 
Šventąją. ros vanduo keletą 
dienų į Neri plukdė daug daug 
lavonų ir sraujo. Vokiečiai, 
nenoredam. perduoti raudon
armiečiams tokio naudingo 
žvalgybos .zdo, besitraukda
mi jį užminavo ir susprogdino. 
Visu savo svoriu bokštas nu
virto ant bažnyčios stogo, jį 
nemažai sužalodamas. Kiti 
manė, kad rusų artilerija 
bokštą nuvertė, bet tai versijai 
sunkoka patikėti. 

Kad Vepnų bažnyčios bokš
tas buvo tinkamas žvalgybai, 
mes vaikai jau prieš karą ži
nojome. Ne kartą į pačią var
pinę buvom' įkopę, naudojan
tis labai ilgomis, pasenusiomis 
kopėčiomis, bokšto viduje nuo

latos stovėjusiomis. Kopti vir
šun nebūdavo taip baugu, 
kaip lipant atgal. Aš niekuo
met nedrįsdavau žiūrėti že
myn. Pakopa po pakopos, prie 
kopėčių prisišliejus ir kojomis 
aklai ieškant laiptelių, pagau

gais kūną raižant, ilgai ilgai, 
tiesiog amžinybę tekdavo pra
leisti, kol pasiekdavom „vis
kas", nuo kur jau buvo tvirti 
spiraliniai laiptai. J varpinę 
taip vogčiomis įlipti teko bene 
du kartus. Tai patirtis, kokios 

mažai kas iš vaikų turėjo, tei
singiau pasakius — drįso tu
rėti. Pro gana didelius, bestik-
lius langus žiūrovui atsiverda
vo nepaprastas vaizdas. 

(Bus daugiau) 

Svf Mergeles Marijos Rožanf ines bažnyčios vidug 199fl m 
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Vasarą i darbus 
Atėjo pavasaris ir karštos 

birželio dienos. Kasdien vis 
atveždavo sunkvežimiais daug 
žydų. Perkrauti sunkvežimiai 
išstovėdavo visą dieną, o naktį 
nežinia kur jie dingdavo. Vie
ną dieną, kai mus išleido į 
aikšte ratu pavaikščioti, pa
matėm daugybę žydų, sustoju
sių prieš aukštą pjedestalą, 
ant kurio stovėjo dirigentas. 
Aplink vaikščiojo kareiviai su 
trumpais botagais. Žydams 
buvo įsakyta giedoti savo him
ną. Himnas buvo tas pats, ku
rio žydai senovėje negiedojo 
Babilonijos nelaisvėje. Trimi
tas davė ženklą ir dirigentas 
pakėlė lazdelę į viršų. Tokio 
dirigavimo niekur nematysi ir 
tokio giedojimo taip pat neiš
girsi. Tai buvo žydų didingas 
atsisveikinimas su šiuo pasau
liu, paskutinė be galo graudi 
giesmė. Užbaigus himną, buvo 
įsakyta padėkoti Hitleriui už 
gerą gyvenimą. Visi žydai su
šuko: „Wir danken unserem 
Fuehrer Hitler fuer gutes Le-
ben"' — Dėkojame mūsų vadui 
Hitleriui už gerą gyvenimą. 
Kažin ar dar galima būtų su
rasti žydų tautos didesnį iš
niekinimą ir išjuokimą. 

Liepos mėnesio pradžioje 
pradėjo mus, jaunesnius vy
rus, vežti į darbus. Atsikliu-
vume Arbeitsamt įstaigoje 
(darbo biržoje). Tuo metu Vo
kietijoje buvo daug pabėgėlių 
ir į nelaisvę paimtų rusų vyrų 
bei moterų. Toje darbų pa
skirstymo įstaigoje ūkininkai 
laukdavo darbams darbinin
kų. Komunistai Rusijoje pas
kelbė, kad vokiečiai maistui 
gaudo žmones, ypač stambes
nes moteris. Kai atvežė visą 
būrį rusių moterų, ūkininkai 
rinkosi sau stambesnes. O mo
terys suprato, kad jas jau ren
kasi maistui. Jos pradėjo laks
tyti rėkdamos po visą namą. 
Ūkininkai, nežinodami kodėl 
jos laksto, ėmė jas gaudyti. 
Kai mus atvežė, tai tas gaudy-
masis buvo baigtas, nes išsi
aiškino, kodėl tos moterys ne
sidavė pagaunamos. 

Panašiai ir mus ūkininkai 
pradėjo rinktis. Tie, kurie bu
vo pasirašę ūkininkų vaikai, 
tuos ūkininkai pirmiausia iš
sirinko. Aš pasilikau paskuti
nis. Priėjęs prie manęs, seny
vas ūkininkas paklausė, a r a s 
ką išmanau apie ūkio darbus. 
Pasakiau, kad aš visus darbus 
dirbau nuo mažens. Tada jis 
mane užregistravo kaip savo 
darbininką, ir išėjom mudu 
pėsti į Kallacken Wieps kai
mą. To ūkininko pavardė visai 
lenkiška — Henrik Barchews-
ki. Jis turėjo šešis vaikus — 
vieną mergaitę ir penkis ber
niukus. Jaunesnysis berniu
kas, vardu, Georg. buvo tik 
keturių metų. Vaikai lenkų 
kalbos jau nemokėjo, bet se
niai tarp savęs ir vaikais len
kų tarmišką kalbą vartojo. 
Greičiausiai susidraugavau su 
Georgiuku. Jis visur mane se
kiojo. Kai ryte ir vakare pom-
puodavau gyvuliams vandenį, 
tai Georgiuką vis įdėdavau į 
apskritą rankeną. Tada jis bu
vo supamas viršun ir apačion. 
Kai kur nors reikėdavo dvi
račiu pavažiuoti, tai ir Geor
giuką paimdavau. Prie stalo 
jis niekam mano vietos neuž-
leisdavo. Kai iš Allensteino 
pravažiavo traukinys su Hitle
riu į rusų frontą, tai Geor-
piuką nuvežiau pažiūrėti trau
kinio už dviejų kilometrų. Ta
da jis grį*o namo kaip didvy
ris Su kitais keturiais paaug
liais miegodavom pastogėj. 
Vakare juos suklupdydavau ir 
visi kalbėdavom rožančių. Jie 
manęs klausė labiau kaip tė
vo. Greitai įsigijau pasitikė

jimą. Kai vaikai negirdi, prie 
stalo visi drauge kritikuoda-
vom kvailą Hitlerio politiką. 

Kas sekmadienį važiuoda
vau į Allensteiną į bažnyčią 
Mišių išklausyti. Vieną sek
madienį nutariau aplankyti 
jaunesnįjį kunigą, nes norėjau 
kaip nors išsilaisvinti nuo dar
bo ir išvažiuoti į Berlyną stu
dijom. Man atrodė, kad tas 
kunigas man geriau pasakys, 
ką turiu daryti. Kai šeiminin
kė anksti rytą melžė karves, 
aš nusikirpau ūsus, kurie tada 
siekė iki ausų, ir nusiskutau. 
Šeimininkė sugrįžusi manęs 
nepažino. Ji paskui stebėjosi, 
kaip labai ūsai buvo pakeitę 
mano veidą. Po Mišių aplan
kiau jaunąjį kunigą. Jis man 
padėjo surašyti prašymą, ku
riuo prašiau Arbeitsamtą at
leisti mane nuo darbo. 

Tuo metu buvo ūkyje pats 
darbymetis. Reikėjo su maši
nom kviečius ir rugius nukirs
ti ir visą vasarojų nuimti. Tuo
jau kviečius ir rugius pradė
jom kulti ir sunešti ant antro 
aukšto. Kūlime man padėjo 
gretimos našlės vardu Golz 
ūkyje atvežtas iš Lenkijos vy
ras. Kai jis kūlė savo kviečius 
ir rugius, tai aš jam padėjau. 
Mudu su juo vis dažnai pa
kalbėdavom. Jis vis man sakė, 
kad nepalikčiau to savo aptar
naujamo ūkio. Esą, kai pasi
baigs karas, vis tiek Hitleris 
bus pralaimėjęs, tada aš galė
siu pasiimti sau Barchewskio 
ūkį, o jis pasiims tos našlės 
ūkį. 

Kai sugrįžau iš Golz kluono, 
jau mane pasitiko Georgiukas 
ir pranešė, kad aš gavau laiš
ką iŠ Romos. Taigi gavau laiš
ką iš vysk. P. Bučio. Tame 
laiške radau pabarimą, kad 
pasiskundžiau lagerio gyveni
mu. Buvau jam parašęs tik 
tiek, kad aš perėjau anksčiau
sius mokslus lageryje, ko jokie 
universitetai nežino. Jis mane 
laiške ragino būti ištikimu 
darbininku, nes to reikalauja 
pats Kristus. Bet nieko nera
šė, kad per Vatikaną aukš
čiausia Musolinio įstaiga krei
pėsi į Vokietijos kažkurią mi
nisteriją, kad mane išleistų iš
važiuoti į Romą. 

Iš Arbeitsamto šeimininkas 
gavo pranešimą, kad aš esu 
padavęs prašymą atleisti ma
ne nuo darbo. Tuo raštu buvo 
klausiama, kaip mane šeimi
ninkai įvertina. Manau, kad iš 
šeimininko gavo teigiamą 
įvertinimą. Jam buvau labai 
reikalingas, nes darbų buvo 
labai daug. O šeimininkas vis 
sirguliavo. Tai ryte ir vakare 
reikėjo gyvulius pašerti, kas
dien išvalyti tvartą, anksti ry
tą kiaulėms pilną maišą bul
vių išvirti. Ten, kur kiaules 
buvo, buvo privisę daug žiur
kių. Kai kiaulės ėsdavo, atei
davo pas jas ir žiurkės. Aš jas 
akmenimis mušdavau. Šeimi
ninkė mane norėjo dar išmo
kyti ir karves melžti. Bet aš 
sugudravojau. Kai pradėjau 
melžti, tai vis pataikydavau, 
kad pienas eitų pro šalį. Šei
mininkė nutarė, kad ji ir to
liau pati karves melš. Ir, be to, 
man darbų buvo per daug. 
Tiek gerai, kad prie kaimiško 
gero maisto ir darbų greitai 
atsigavau. 

Vieną dieną iš Arbeitsamto 
gavau pakvietimą. Allenstaine 
ta įstaiga man jau buvo žino
ma. Tenai patikrino mano vi
sus dokumentus. Vienas tar
nautojas paskambino į Soldau 
lagerio vadovybe atsiklausti, 
kokia mano būklė ryšium su 
lageriu. Atsakymas gautas, 
kad visi, kurie darbams buvo 
išleisti, lageriui jau nepriklau
so. Gavau raštą, kad esu at
leistas nuo darbo ir galiu va-
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ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDUUS PUMPUTIS 

AUT0M08IJ0.NAMŲ,SVEK*TOS; 
IR GYVYBES ORAUDMAS. 

Agentas Frar* Zapofe ir Ofl. Mgr Aukso 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West 9Sth Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773)581-8664 
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Pavasaris Vilniuje. Nuotr Gedimino Svitojaus (Elta). 

žiuoti studijoms į Berlyną. At
rodo, kad prašymas išleisti 
mane į Romą padėjo gauti lei
dimą išvažiuoti į Berlyną. 

Sugrįžęs iš Allensteino, šei
mininkui pasakiau, kad gavau 
leidimą išvažiuoti į Berlyną. 
Jis ir jo žmona visai nenuste
bo. Jie jau buvo skaitę mano 
laišką, kurį gavau iš vysk. P. 
Bučio. Jie suprato, kad aš pri
klausau, kažkuriai vienuolijai, 
nes Barchevvskio sesuo prieš 
man išvažiuojant prasitarė, 
kad aš esu vienuolis. Ji buvo 
atvažiavus iš Berlyno į kaimą 
pas brolį. Berlyne paliko savo 
keturių aukštų namą. Tuo me
tu buvo prasidėję dideli Berly
no bombardavimai. Ji man 
siūle raktus, bet aš atsisakiau 
priimti. Man rūpėjo kaip grei
čiau patekti į Tuebingeną. Dar 
lageryje būdamas, žinojau, 
kad Berlyne yra kun. Stasys 
Yla ir jėzuitas kun. Jonas Ki
pas, kurį gerai pažinojau, dar 
Kaune būdamas. 

Iš Berlyno į Tuebingeną 

Berlyne atsiradau dar tam
soje, anksti rytą. Stotyje ir 
mieste jokių šviesų nesimatė. 
Man reikėjo susirasti Fried-
rischstr. Ir paskui Saleziečių 
vaikų bendrabutį. Prie įėjimo į 
požemį stovėjo keli žmonės. 
Paklausiau policininką, kaip 
nueiti iki Friedrischstr. Jis at
sakė, kad jis eis ta kryptimi, 
bet parodė kitą žmogų, kuris 
buvo gražiai apsirengęs, ir sa
kė, kad jis eis iki tos vietos, 
kur man reikia išlipti. Beei
nant policininkas pastebėjo, 

kad mano palydovas ant palto 
turi įsiūtą Dovydo žvaigždę. 
Tada jis manęs atsiprašė, kad 
mane pavedė žydui palydėti. 
O tas žydas buvo medicinos 
daktaras. Lenkai ant palto tu
rėjo įsiūtą raidę P Lenkams ir 
žydams kai kur buvo uždraus
ta eiti šaligatviu. 

Pas saleziečius gavau butą 
vaikų bendrabučio skyriuje. Iš 
čia galėjau visur važinėti. Ap
lankiau kun. Stasį Ylą, kuris 
turėjo gražų butą, ir tėvą J. 
Kipą. Su jais išsikalbėjau la
bai daug ;>ie visas galimybes, 
ir iš jų sužinojau, kad Berlyne 
yra katalikų įstaiga šelpti už
sienio vokiečius. Tėvas Kipas 
patarė man tenai užeiti, nes 
ta įstaiga šelpia ir svetimtau
čius studentus. Jis pasakė, 
kad tos humanitarinės draugi
jos pirmininkas yra mons. G. 
Buettner, labai prielankus 
teologijos studentams. Turbūt 
tėvas J. Kipas jam paskambi
no ir pakalbėję apie mane, 
nes, kai nuvažiavau, atrodė, 
kad jis manęs jau laukė. Jis 
pažadėjo man viską apmokėti 
— seminarijoje užlaikymą ir 
universiteto išlaidas. Tada iš
drįsau paprašyti ir Pranui 
Garšvai tokios pat stipendijos. 
Jis tada buvo taip pat pas 
saleziečius Muensteryje. 

Mons. G. Buettner pasakė, 
kad man ir Pranui Garšvai at
siskaitymas už išlaikymą ir 
mokslą universitete eis tiesiog 
per jo įstaigą. 

Tuebingene seminarijoje ra
dau Vytautą Bieliauską ir An
taną Sinkėną. Vėliau atvažia-

Wlndow VVashen Nccdcd! 
40,000 per year. We need 100 ciews. 
No exp. nccessary. Will train. Mušt 
have vahd dri ver' s license and trans-
portaūon Mušt be fluent in English. 
LA. McMabon Wlodow VVasUng. 
TeL 800-820*155. 

vo ir Pranas Garšva. Tueben-
gene buvo du teologijos fakul
tetai — vienas protestantų, ki
tas katalikų. Iš vyskupo kuri
jos pusės buvo teologijos stu
dentams paskirti profesoriai, 
kurie nepriklausė universite
tui. Mes juos vadindavom ko-
repetitoriais. Jie, reikalui 
esant, papildydavo ar paaiš
kindavo, ko mes universitete 
negaudavom. Bet praktiškai 
mes su jais ryšių beveik ne
turėjom. Mūsų skaičius buvo 
mažas — keturi lietuviai ir ke
turi vokietukai. Teologijos fa
kultete buvo ir mergaičių stu
denčių. Mūsų profesoriai, kaip 
Kari Adam, Th. Steinbuechel 
ir kiti, Vokietijoje buvo labai 
vertinami. Su profesoriais, 
ypač su Th. Steinbuecheliu, 
santykiai buvo labai geri. Jie 
mums lietuviams buvo labai 
draugiški. 

Reikia tik stebėtis, kad, visa 
Vokietija į karo pabaigą buvo 
labai apnaikinta, mes Tuebin
gene turėjome gražiausias ir 
linksmiausias dienas savo gy
venime. Seselės vienuolės mus 
gerai maitino. Jos mums kam
barius kasdien išvalydavo ir 
sutvarkydavo. Universitete 
įsigijom gerą vardą. Turbūt 
mes buvom pirmieji lietuviai 
Tuebingeno universitete. Už
sieniečiai studentai, vadovau
jant universiteto atstovui, tu-
rėdav' m susirinkimus. Jokių 
pramonės fabrikų Tuebingene 
nebuvo. Per karą Tuebingen 
išliko nebombarduotas. Mes 
čia turėjom ramiausią gyve
nimą. 

Kalame visų rusių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti j 

Romui tel. 630-774-1025. 'u 

Pažintines keliones po 
Čikagą ir Illinois valstiją. 

TeL 312-560-1125; 
708-205-1394; 
708-442-7516. 

RE/MAX 
REALTORS 

WTC.(773) SM-SMS 
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RIMAS L.STANKUS 

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Paikame ir parduodama namus 
• Pensininkams nuolaida 

HetpVVanted 
Experienced esthetician, busy 
Naperville salon/SPA. Great work-
įng environment. Guaraatee. Bea-
efits. High rettil commition. TaL 
<ao-3ss-y70o. mm 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

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

Reikalinga moteriškų ir 
vyriškų rūbų siuvėja; 4412 
W. 59 StTeL 773-735-5667. 

Kalbėti angliškai arba i 
lenkiškai. s 

Reikalingos moteriškų 
rūbų siuvėjos-
pagalbininkės. g 

Tel. 708-557-5830. I 

ATTENTIONIMM1GRANTS! 
Canada is accepting applicaots for 

Permanent Residence! 
Por free information call: 

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

Canada 
www.imnugration-service.com 

FordProbe 
gerame stovyje; „stiek"; visi priva
lumai. Taip pat 45 metų gydytoja 
ieško darbo. Gali dirbti su vaikais «j 
prižiūrėti pagyvenusius žmonesS 
TeL 708-924-1644; 708-2S9-4268. 

Savo namuose sinvn užuo
laidas, staltieses, dejt. pagalvėles 
ir kt. Turiu patirtį Amerikoje. 
Taip pat taisau rūbus. Skambinti 

Į Zitai 708-749-4304. 

STANYS CONSTRDC A/O/V 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; *ek*njs", 

'soffits', 'decks*. "guOet*", plokšti 
ir "srtingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
L S.Beneti*, M 630-241-191Z, 

B 3 B Į 5 5 5 B 5 5 5 5 S Į 
valymai Naperville rajone. 
Pageidaujama, kad turėtų savo 
automobilį. Geros darbo sąlygos. 
Galima susikalbėti rusiškai, 
lictuviskaa. Tel. 630-579-1346; 

TMt UTHUANIAN W O * U > . « r l M 
M U t M mmm-n*-

JAV LB XVI TARYBOS 
RINKIMŲ KANDIDATAI 

Bostono apygarda 

PLB seimas — balsuojama 
už 3: 1. Mickūnas Česlovas, 2. 
Navickienė Daiva, 3. Veitienė 
Irena. 

LB taryba — balsuojama 
už 5: 1. Buivydas Romas, 2. 
Čepas Gintaras, 3. Mickūnas 
Česlovas. 4. Navickienė Dai
va, 5. Veitienė Irena. 

Connecticut apygarda 

PLB seimas — balsuojama 
už 2: 1. Karosienė Laima, 2. 
Kriaučiūnas dr. Juozas. 

LB taryba — balsuojama 
už 4: 1. Grajauskienė Danutė, 
2. Karosas Jonas, 3. Kogelis 
Viktoras, 4. Peciūraitė Auksė. 

Floridos apygarda 

PLB seimas — balsuojama 
už 3: 1. Kožicienė Birutė, 2. 
Šležas dr. Adolfas, 3. Ušackas 
Stasys, 4. Vaškelienė Stasė. 

LB taryba — balsuojama 
už 6: 1. Augūnienė Dalia, 2. 
Aviža Violeta, 3. Čyvas kun. 
dr. Matas, 4. Garsys Algiman
tas, 5. Kožicienė Birutė, 6. Sa-
vaitienė Laima, 7. Snarskienė 
Regina, 8. Vienužienė Janina. 

Michigan apygarda 

PLB seimas — balsuojama 
už 3: 1. Kamantienė Gražina, 
2. Kamantas Vytautas, 3. Ru-
gienienė Liuda. 4. Svera Jo
nas, 5. Urbonas Jonas. 

LB taryba — balsuojama 
už 6: 1. Anužis Saulius, 2. Ka
mantienė Gražina, 3. Kaman
tas Vytautas, 4 Rugienius Al
gis, 5. Udrys Narimantas, 6. 
Urbonas Jonas. 

N e w Yorko apygarda 

P L B seimas — balsuojama 
už 2: 1. Adomaitis Edmundas, 
2. Miklas Kęstutis. 

LB taryba — balsuojama 
už 4: 1. Cesnavieienė Ramutė, 
2. Lukaševičiūtė Audrė, 3. 
Miklas Kęstutis. 4. Sližys Rai
mundas. 

Ohio apygarda 
PLB seimas — balsuojama 

už 3: 1. Ardys Juotts, 2. Pus-
korienė Dalia, 3. Šilkaitis Rai
mundas, dr., 4. Žibu Horstas. 

LB taryba — balsuojama 
už 5: 1. Balčiūnienė Nijolė, 2. 
Čepulis Algimantas, dr., 3. 
Gedrienė Irena, 4. Valaitis 
Gintautas, 5. Žibąs Horstas. 

Pietryčiu apygarda 

Rajonas — I 
PLB se imas — balsuojama 

už 3: 1. Dantienė Julija, 2. 
Gečienė Teresė, 3. Pakštienė. 
Audronė, 4. Skučas Donatas, 
5. Skučienė Gina. 

LB taryba — balsuojama 
už 6: 1. Bagdonavičius Vytau
tas, 2. Banionytė Asta, 3. Če-
sonis Kęstutis, 4. Dantienė 
Julija, 5. Gečienė Teresė, 6. 
Gedeika Rimas, 7. Krusins-
kienė Roma, 8. Pakštienė 
Audronė, 9. Razgaitis Kazys, 
10. Skučas Donatas, 11. Stir-
bys Rimas. 

Rajonas — II 
PLB se imas — balsuojama 

už 2: Kandidatų nėra. 
LB taryba — balsuojama 

už 3: 1. Bitėnas Rimantas, 2. 
Juškienė Rasa, 3. Mėlinis Va
lentinas, 4. Veblaitis Julius. 

Vakaru apygarda 

PLB se imas — balsuojama 
už 3: 1. Leškys Gediminas M. 
2. Nelsienė Angelė, 3. Vidugi
ris Vytautas. 

LB taryba — balsuojama 
už 6: 1. Leškys Gediminas M., 
2. Milas Giedrė J., 3. Nelsienė 
Angelė, 4. Polikaitis Antanas, 
5. Pupius Juozas, 6. Vidugiris 
Vytautas. 

Tai—Jūsų laikraštis! 

Ir ve\ galima užsiprenumeruoti 
* „DRAUGĄ" 

papiginta kaina: tik ui 65 dol. metams, 
tik gyvenantiems JAV-se. 

JAV naujiems skaitytojams — pirmas 
mėnuo siunčiamas nemokamai. 

L Papiginimas tęsis iki liepos 1 d. 

Prenumeruokime ir skaitykime DRAUGĄ 

DRAUGĄ k i m c s. ivo 11 s ! , i ' n < n * < 

Vidurio vakaru apygarda 
Rajonas I 
PLB seimas — balsuojama 

už 4: 1. Budrienė Jūratė, 2. 
Jasaitienė Birutė, 3. Kisielius 
dr. Petras, 4. Laukaitis Kazi
mieras, 5. Polikaitis Juozas, 6. 
Remienė Marija, 7. Sakalaitė 
Aušrelė. 

LB taryba — balsuojama 
už 8: 1. Budrienė Jūratė, 2. 
Daulienė Salomėja, 3. Jasai
tienė Birutė, 4. Juodelis Bro
nius, 5. Kirkus Irena, 6. Kisie
lius dr. Petras, 7. Paužuolis 
Antanas, 8. Polikaitis Juozas, 
9. Remienė Marija, 10. Saka
laitė Aušrelė, 11. Šakenienė 
Rita, 12. Vindašienė Birutė. 

Rajonas II 
PLB seimas — balsuojama 

už 1: 1. Vilutienė Birutė. 

LB taryba — balsuojama 
už 2:1. Vilutienė Birutė. 

Rajonas III 
PLB seimas — balsuojama 

už 2: 1. Narušienė Regina, 2. 
Pliūra Ramutis. 

LB taryba — balsuojama 
už 3: 1. Damašius Gediminas, 
2. Janušonis Vytautas, 3. Na
rušienė Regina, 4. Pliūra Ra
mutis, 5. Sužiedėlis Rimas. 

Rajonas IV 
PLB seimas — balsuojama 

už 1: 1. Antanėlis Algimantas, 
2. Kuzminskas Mindaugas. 

LB taryba — balsuojama 
už 2: 1. Antanėlis Algimantas, 
2. Kuzminskas Mindaugas, 3. 
Murauskas dr. Gediminas. 

Albinas Karnius 
Vyr. rinkimų komisijos 

pirmininkas 

http://www.imnugration-service.com


Koplyčios šventinimo apeigos. Iš kaires: iš Rokų kilęs kun. Jonas Raudonikis, Vilkaviškio vysk. Juozas Žemaitis 
ir kraštietis vysk. Jonas Boruta. Nuotr. Juozo Sidabro 

AUGA IR SKLEIDŽIASI ROKŲ 
.ŠEIMYNA* » • 

IRENA PETRAITIENE 

ginės mokyklos dėstytoja, lei
dinio „Auginu gyvybės medį" 
autorė, galima sakyti, yra be
siskleidžiančios Rokų bend
ruomenės krikštamotė. Kažin, 
kaip klostytųsi, jeigu Julija 
Bakūnaitė vaikų darželyje ne
būtų įsteigusi tėvų dvasinio 
ugdymo mokyklos. Ji papasa-

be „Gustaitynės vaikų" būre
lio. 

Rokų „Šeimynoje" nebuvo 
tokio svečio, tokio renginio, 
kurio neglostytų pedagogės 

Kauno apskrityje esančią vi- nytė), religinių giesmių būre- Julijos Bakūnaitės žvilgsnis. 
suomeninę organizaciją-šei- lis (vadovės Jovita Šimkutė, Ji, „Rokučio" vaikų darželio 
mos dvasinio ugdymo centrą vargonininkė Joana . Tarase- metodininkė, Kauno pedago-
„Šeimyna" (dvasios kun. A vičienė), liturginės pamokėlės 
Saulaitis, SJ, projektų koordi- (vadovas kun. Virginijus Gra-
natorė pedagogė J. Danielie- žulevičius). Centre veikia gai-
nė) parėmęs Lietuvių katalikų lestingumo darbų tarnyba, 
religinės šalpos fondas (JAV), kur spėriai sukasi ta pati au-
Vokietijos vyskupų konferen- kas rinkusi Malvina Mackevi-
cijos fondas „Renovabis" davė čienė ir kitos geraširdės Ro-
pradžia tolesniam bendruo- kų moterys. 
menės vystymuisi. Rokų bendruomenės šeimos 

Dvi Dzūkijoje gimusios, bet dvasinio ugdymo • gyvenimas kojo, jog, prieš trejus metus 
prieš keturis dešimtmečius į toks spalvingas, kad trumpai pradėta ieškoti būdų, kaip su 
Kauno Rokų gamyklą dirbti apie jį papasakoti būtų sunku, vaikais ir per vaikus kurti 
atvykusios, moterys Malvina Atskiro straipsnio reikėtų 
Mockevičienė ir Elena Deltų- apie Rokų vidurinės mokyklos 
vienė kalbėjo gražiai tarmiš- mokytojos Vandos Mažeikie-
ka šneka. Teisybę sakė Rokų nės globojamus „Gustaitynės 
žmouės, kad šios, aštuntą de- vaikus", kurie irgi glaudžiasi 
tiroTt perkopusios, dzūkės sa- centre. Kun. poetas Motiejus 
vo širdies kaitra uždega žy- Gustaitis buvo kilęs iš Rokų 
miai jaunesnius. Ko jos ne- krašto, todėl dabar įsikūrusi 
darė, kad Rokų bendruomenė moksleivių visuomeninė orga-
arčiau viena kitos glaustųsi, nizacija puoselėja kraštiečio 
kad sena, varvančiu stogu bu- diegtas vertybes. „Gustaity-
vusios gamyklos salė virstų nės vaikai" renka kraštotyrinę 
jaukia „Šventosios šeimynos" medžiagą, referatus rašo apie 
koplyčia. Juodvi suko į kiek- žymius kraštiečius, dalyvauja 

projekte „Jaunimas Europai". 
Nė vienas „Įdomiųjų penkta
dienių" susitikimas neįvyko 

Mielam 

ZENONUI PETKUI 
negrįžtamai iškeliavus į Amžino Poilsio vietą, su giliu 
liūdesiu širdyse, gražiais prisiminimais mintyse ir 
malda lūpose nuoširdžią užuojautą reiškiame liūdinčiai 
žmonai VANDAI, broliui ROMUI su žmona 
DOLORES, sesutei ALDONAI ir jos vyrui dr. 
PRANUI MAŽEIKAI bei jų Šeimai, sūnums TOMUI, 
SAULIUI ir GYČIUI su šeimomis, dukroms MILDAI 
ir ASTAI su šeimomis, vaikaičiams, provaikaičiams, 
kitiems giminėms bei artimiesiems. 

Aleksandra ir Edis Bielskiai 

Alfa ir Vytautas Budrioniai 

Pranas Buitininkas 

Angelė ir Albinas Komiai 

Loreta Kynienė 

Edvardas Lapas 

Roma ir Viktoras Masčiai 

Dana ir Vytautas Mažeikos 

Vida ir Giedrius Meilai 

Aldona Olienė 

Vida Sabienė 

Birutė Sekmakienė 

Liutaveras ir Danutė Siemaškos 

Irena ir Mečys Šilkaičiai 

Aldona ir Juozas Šulaičiai 

Genovaitė Treinienė 

Vida Tumasonienė 

Elvyra ir Jurgis Vodopalai 

Lina Žitkienė 
S L Petersburg, Florida 

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 10 d., trečiadienis 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

GENOVAITĖ MARKEVIČIŪTĖ 
AŽUBALIENĖ 

Mūsų mylima Mamytė, Močiutė, Uošvė mirė 1995 m. 
gegužės 9 d. Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus 
aukojamos Lietuvoje ir St. Agnės bažnyčioje Stockton, 
NJ. 

Maloniai prašome prisiminti a.a. Genovaitę ir jungtis 
maldose už jos sielą. 

Nuliūdę: duktė Dalia, žentas Casimir, anūka i 
Gintaras ir Algis Woss. 

A. t A. 
ZENONUI PETKUI 

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame užuojautą Velionio 
žmonai, vaikams, jų š e imoms , g i m i n ė m s ir 
artimiesiems. 

JAV LB Socialinių reikalų taryba 

„Seklyčia" 

„Pensininkas" 

„Lietuvos Vaikų viltis" 

„Lietuvos Našlaičių globa" 

vienus vartelius, beldėsi į 
visų kaimynų duris, rinkda
mos aukas. Kas 5, kas 50 litų 
parėmė koplyčią. Lyginant su 
Lietuvių katalikų šalpos fon
do parama, tai lašas jūroje, 
tačiau jis brangus, nes pačių 
surinktas, o svarbiausia, liu
dijantis poreikį burtis, sava
rankiškai spręsti bendruome
nės problemas. Koplyčią pa
šventino Vilkaviškio vyskupas 
Juozas Žemaitis ir kraštietis, 
iš Rokų kilęs, Vilniaus vysku
pas Jonas Boruta. Atmintiną 
šventės dieną vyraujančią 
dvasinio augimo nuotaiką pa
pildė Rokuose gyvenančios 
žinomos dailininkės tekstili
ninkės eksponuoti Zitos Ma-
teičos kūrybos darbai. 

Rokų moterys, susibūrusios 
į ansamblį, giedojo širdį vir
pinančias religines giesmes, 
jų atžalėlės — sūnūs ir dukte
rys — neSė atnašas. Kiekvie
na šventė turi ypatingą nuo
taiką. Koplyčios salėje, kuri 
reikalui esant, tampa susiti
kimų ir koncertų vieta, per 
pusmetį nuo pašventinimo, jų 
būta daug. „Šeimynos" vadovė 
Janina Danielienė pažėrė šūs
nį nuotraukų sustabdytų aki
mirkų. Bet labiausiai ji džiau
giasi kaskart augančiu Kauno 
pakraštyje esančios vietovės 
bendruomeniškumu. Žmonės 
patys padėję remontuoti s«ną 
apleistą salę, patys plovę jos 
langus, dažę grindis, patys 
surinktomis aukomis ją gra
žinę, dabar jaučiasi lyg vienos 
šeimos nariai. O šiais laikais, 
kai dėl problemų gausos į tar
pusavio santykius sverbiasi 
susvetimėjimas, tai labai svar
bu. „Šeimynos" dvasinio ug
dymo centre veikia dramos 
būrelis (vadove Lina Matulio-

džiaugsmą artimui, kaip ge
riau pažinti ir prisiliesti prie 
tautos kultūros šaknų. 

— Mūsų protėvių kultūra 
buvo šeimos etika, — kalba J. 
Bakūnaitė. — Pažinimo būdas 
įžvelgti esmę. Mano darbas 
pagrįstas etnokultūros ir 
krikščioniškomis tradicijomis. 
Doros, grožio sampratą, pa
garbą gyvybei, meilę tėvynei, 
darbui vaikas turi semtis iš 
lietuvių etnokultūros lobyno. 
Tautos požiūris, dvasinės ver
tybės buvo formuojamos šei
moje. Todėl etnokultūrą rei
kia suprasti kaip kasdienį gy

venimą, vertybių sistemos 
kūrimą. 

Didelį įspūdi Rokuose gyve
nantiems žmonėms paliko J. 
Bakūnaitės iniciatyva sureng
ta šeimų stovykla „Močiutės 
kiemelis", kur galimybę ben
drauti, dalytis patirtimi turė
jo 4 karte-s — proseneliai, se
neliai, tėvai, vaikai. Dailinin
kės Zitos Mateičos vadovauja
mi 4 kartų stovyklos dalyviai 
sukūrė tekstilinį , .Gyvybės 
medį", kuris puošia pašven
tintą „Šventosios šeimynos" 
koplyčią. 

Tai -Jdsų laikraštis 
DRAUGAS 

Mielam Draugui 

A. t A. 
ZENONUI PETKUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
VANDAI bei visai šeimai ir kartu su Jumis liūdime. 

Vytautas ir Elena Vidugiriai 

Rokų „Šeimynos* jaunieji nariai. Nuotr. Juozo Sidabro 

„13* — JŪSŲ LAIMINGASIS NUMERIS! 

ir 

Rokų „Sventonioa Šeimynos* koplyčioje, kūną paremi Lietuviu religine Aalpa, visada . >uau imomu 

m. 

"T 

Atidarę 13-kos mėnesių sertifikatą First Personai Banke, 
Jūs laimėsite dvigubai! 

* Gausite aukštą nuošimtį, garantuotą 13-kai mėnesių — 6.40% APY 
*Jei bendrai palūkanų nuošimčiai kils, galėsite vieną kartą padidinti 
savo sertifikato nuošimti. 

% 

% 

„LAIMINGASIS TRYLIKTASIS" užtikrins Jums 
trylika pelningų mėnesių! 

S" 

H # 
Dėl platesnės informacijos skambinkite 

Rūtai Staniulienei arba Editai Ziurinskienei. 

\ / 

Crst —Personai Bom. 
/ \ 

BuiUing Personai Banking Relationships** 
D R I V E U P : 

S 

LQ2BXi 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 
(in the OrUnd Greens Shopping Centcr) 
(708) 226-2727 

15255 S. 94th Avc. 
Orland Park, IL 
(in the InTrust building) 

M«mbet 
FDIC 

u 

* /tarnai petcentagt YteM (APY) te eflecttve « of May 9,2000 Mfi subject tochangemthoutnotk*. 
MMtMiin dcporit of $250 i* re^uind to obtaln the APY. Interest rate may be increaaed once dūrins term, 
btaed vpon Fiat Ftaonal Banks pubUshed rate on 12-month certifkrate. Penalty may be uiyoml to* earty 
wKhdrawala-
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE^ 

Praėjusį sekmadienį Morton mokykloje vyko Lietuvių operos ..Traviatos* 
pastatymas, kuriame Alfredo partiją dainavo Audrius Rubezius. o Viole
tos - Sigutė Stonytė. Šį sekmadienį Jaunimo centre rengiamas pooperi-
nis koncertas, kuriame dar kaną galėsite išvysti ir išgirsti Operos chorą 
ir solistus. 

ALRK Moterų sąjungos 
Čikagos apygarda šaukia susi
rinkimą ir kviečia nares daly
vauti. Susirinkimas vyks šį 
šeštadienį, gegužes 13 d.. 2 
val.p.p. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje Marquette 
Parke. Šeimininkėmis bus 3 
kuopa. Po susirinkimo - kavu
tė. 

Maironio l ituanistinė mo
kykla Lemonte ieško raštinės 
sekretorės, sugebančios dirbti 
kompiuteriu <EXEL ir VVORD 
programomis;. Darbas šešta
dieniais nuo 8 v. ryto iki 1:30 
v. p.p. Taip pat ieškome moky
tojo padėjėjų. Darbas nuo 8:30 
v. r. iki 1 v. p.p. Privaloma tu
rėti ..žalią kortelę" ar leidimą 
dirbti Amerikoje. Kreiptis te
lefonu 630-257-2897 į Eglę 
Novak. 

Dailininko Vlado Vijeikio 
pagerbimas ir jo darbų paro
da rengiama gegužės 12 d., 
penktadienį, 7:30 va!, v. Čiur
lionio galerijoje. Jaunimo cen
tre. Viktoras Jašinskas atida
rymo metu paskaitys ištraukų 
iš V. Vijeikio knygos .,Geriau 
juoktis negu verkti". 

Motinos dienos pietūs 
„Mama tau" vyks gegužės 14 
d. 12 vai. Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje. Pasi-
kvieskime savo mamas ir mo
čiutes, pabendraukime su jo
mis, nes ta diena skirta joms. 
Muzikas Faustas Strolia su 
savo jauniausiais šeimos na
riais atliks Motinos dienai pri
taikytą programą. Skaniai ir 
sočiai visus pavaišins Aldona 
Šoliūniene. Reikia užsisakyti 
stalus a r vietas paskambinus 
tel. 630-271-9136. Paskubėki
me, nes dienos bėga labai grei
tai. Pietus ruošia ir visus daly
vauti kviečia Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos renginių komi
tetas. 

SBc d t p i m a i 

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

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatu Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylo« 

8247 8 Jtedxie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

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

ŠeAtad 9 v r iki 1 v.p.p 

ADVOKATAS 
Vytenii Lietuvninkas 

4536 W 63 Street 
Chicago, II. 60629 

'Skenuu gatvės nuo .Draugo"; 
TeL 773-284-OI0O. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

N'uotr. Jono Kuprio 

Tradicinė Poezijos diena 
vyks gegužės 19 d., penktadie
nį. Jaunimo centro kavinėje. 
Ši diena bus skirta Juozui Er
lickui. Kotrynai Grigaitytei ir 
poetui-partizanui Broniui Kri
vickui. Renginį ruošia JAV LB 
Kultūros taryba. 

Brighton Parko lietuvių 
namu savininku gegužinė 
vyks gegužės 21 d., sekmadie
nį. Šaulių rinktinės namuose. 
Visi kviečiami smagiai ir ma
loniai praleisti sekmadienio 
popiete bendraujant su drau
gais ir pažįstamais. 

Puiki proga dalyvauti 
Tautinių šokių šventėje To
ronte vykstant iš PL centro. 
su dviejų naktų nakvyne, bi
lietais į šventę ir į pokylį tik
tai už 350 dol. asmeniui. 
Išvykstame liepos 1 d., šešta
dienį, grįžtame liepos 3 d., 
pirmadienį. Kelionę rengia 
LB Lemonto apylinkės socia
linių reikalų skyrius. Infor
macija telefonais: Lilia Kiz-
laitienė 708-346-0756, Gedi
minas Kazėnas 630-243-0791. 

Prof. Rimvydas Šilbajoris 
skaitys paskaitas apie lietuvių 
rašytojus (Henriką Radauską, 
Joną Meką, Jurgį Kunčiną, 
Leonardą Gutauską) Mokyto
jų kursuose Dainavoje, kurie 
vyks šią vasarą rugpjūčio 6-13 
dienomis. 

Cicero Šv. Antano parapi
jos mažoje salėje gegužės 14 
ir 21 dienomis nuo 8 vai. r. iki 
9 vai. r. ir nuo 10 vai. r. iki 12 
vai. vyks JAV LB XVI tarybos 
narių ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenes Seimo atstovų 
rinkimai. LB Cicero apylinkės 
valdyba ragina visus lietuvius 
balsavimuose gausiai dalyvau
ti, tuo parodysime, kad mums 
rūpi išlikti veikliais lietuviais 
mūsų išeivijoje. Taip pat bus 
renkami parašai, kad būtų su
teikta amnestija be legalių 
Amerikos dokumentų gyve
nantiems imigrantams. 

Lietuvių operos pabaig
tuvių koncertas įvyks šį sek
madienį, gegužes 14 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Progra
moje dalyvaus Operos choras, 
solistai ir svečiai iš Lietuvos. 
Bilietus įsigykite ,,Seklyčioje" 
kasdien nuo 9 vai.r. iki 4 vai. 
p.p., šeštadienį - nuo 10 vai.r. 
iki 2 val.p.p., sekmadienį -
nuo 1 vai. Jaunimo centre. Vi
si kviečiami į muzikos šventę! 

Maironio l i tuanist inės 
mokyklos išankstinė 2000-
2001 mokslo metų registracija 
vyks šeštadienį, gegužės 13 d., 
mokyklos patalpose nuo 9 
val.r. iki 1 val.p.p. Užsiregist
ruodami iš anksto, sutaupy
site 20 dol! 

Aleksandras Atutis, gyve
nantis Pleasant Hiil, CA, 
Draugo fondo pavasario vajui 
atsiuntė 300 dol. prie ankstes
nių 700 dolerių įnašų ir tapo 
garbės nariu. Sveikiname 
naują garbės narį ir dėkojame 
už stambią paramą artėjant I 
prie milijono užbaigimo. 

POEZIJOS KONKURSAS 
JAUNIMUI 

Skelbiamas Balio Gaidžiū-
no kasmetinis lietuviškos pat
riotinės poezijos konkursas 
JAV lietuvių jaunimui. 

Konkursą globoja Lietuvių 
rašytojų draugija ir mecenato 
a.a. Balio Gaidžiūno testa
mento vykdytojas Jonas Kaz
lauskas. 

Konkurso dalyvių grupės: I 
gr. —jaunuoliai nuo 10-13 m.: 
II gr. — jaunuoliai nuo 14-18 
m. 

Konkursui skirti 500 dol. 
konkurso komisijos paskirsto
mi 1, 2, 3 premijoms. 

Prašoma lietuviškų mokyklų 
vadovus ir mokytojus paragin
ti mokinius dalyvauti šiame 
konkurse. 

Kūrinį, niekur nespausdin
tą, pasirašyti slapyvardžiu, o 
atskirame užklijuotame voke
lyje įdėti autoriaus pavardę, 
adresą, telefoną ir amžių. 

Kūrinius siųsti iki 2000 m. 
gegužės 15 d. vertinimo komi
sijos narei mokytojai Hedvinai 
Dainienei šiuo adresu: Hedvi-
na Dainienė, 9613 S. Kilbourn 
Ave.. Oak Lawn, IL 60453: te
lefonas 708-425-8967. 

£*£fį£££± 
„Bridges", Amerikos lietu

vių žurnalas anglų kalba, yra 
leidžiamas 10 kartų per me
tus. Balandžio mėnesio nume
ryje minima Velykų šventė, 
spausdinama LR Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
kalba apie Baltijos-At'.anto til
tą, prisimenamas a.a. kunigas 
K. Pugevičius, rašoma apie 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą, vyksiantį Australijoje, 
kviečiama į „Neringos" vaikų 
stovyklą. Norėdami užisakyti 
žurnalą „Bridges", rašykite: 
1927 West Blvd., Racine, W] 
53403. 
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Redaguoja J. Pląčas. Medžiagą miųath 3906 W. BBthPlace, Chicago, JL 90829 

Graži toji gelių karalienė — rote ir 
vaišinga savo kvapsniu. Bet ji iš
didžiai neliečiama — apsigina savo 
aštriais dygliais. 

Pie.-r J. Paukštiene 

MDMYS 
PAGALVOJIMUI 

i 
Visagalio va! a sukurtas šis 

margas pasau..s. Jo valia ra
dosi ir žmoniškumo pilna gra-
žiakalbė lietuvių tauta. Jo va
lia ir aš toje tautoje gimiau, ir, 
Jo valią pildydanfas, džiau
giuosi jos laime ir dalinuosi 
jos likimo vardais, visuomet ir 
visur pasilikcamas tuo, kuo 
buvau Kūrej'. leistas. Tokia 
yra mano pasaulėžiūra. Tikiu, 
jog nusikalsčiau Jo valios ne
vykdydamas. 

Vešlioje tėviškės laukų žo
lėje atsigulęs žiūrėdamas į 
bekraštį dangų, į tolyn plau
kiančius debesis, skrajojan
čius paukštelius ir pievų bei 
žiedų nuostabiai harmoningas 
spalvas, pradėjau justi Kūrėjo 
didybę. „Dievo karvutės" gy
venimas tarp tų gėlių man, 
vaikui, atrodt nuostabiai dide
lis ir įvairus. 

Architektas 
Jonas Mulokas 

Moralė — tyriausių išmąs-
tymų motina 

Poetė Marija Aukštait* 

MARIJOS PAGALBA 
(Pabaiga) 

Viena damininkė Brigita 
Cassidy, ateidama ją aplanky
ti, prikalbini, važiuoti \ Liur-
dą. Nerasdarr.a pagalbos pas 
gydytojus, padaliau mergaitė 
sutiko. Kelio: ė buvo sunki ir 
skausminga Ji apsistojo Šv. 
M. Marijos Sopulingosios ligo
ninėje. 

Po keliones, iš ryto, nebe
galėjo pasiekti stebuklų vie
tos, tai šv. Mišių išklausė ligo
nines koplytėlėje. Tik ištisą 
par;» ilsėjusi, kitą rytą nuvyko 
prie grotos Priėmė šv. Ko
muniją. pâ K au po pietų dar 
nusimaudė. Tada dar lyg nie
ko ypatingu nejautė, bet par
vežus \ ligonine — išlipo ir, 
net pamiršu.M, kad ji nesvei
ka pradėjo eiti abiem kojomis, 
net lazdas palikusi. Ligonių 
prižiūrėtojas nustebo ir ėmė 
šaukti. 

— Ei, užmiršai lazdas! 
Pati ligonė dar labiau nuste

bo. Kai ji įėjo į valgomąjį.visi 
ten buvusieji pamate tą nuos
tabų išgijimą pradėjo giedoti 
Liurdo Marijos giesmę: ,Ave 
Marįja..." 

Vakare jau ji galėjo su žvake 
rankoje eiti procesijoje toli 
apie kalną. Mergaitė grįžo į 
Londoną, gavo darbą siuvyk
loje ir toliau vaikščiojo visiš
kai lazdų nevartodama. Šis 
išgijimas atžymėtas Liurdo iš
gijimų biure. 

PreL J. Prunakis 
— Visa graži esi Tu ir jokios 

sutepties Tavyje nėra. 
Šv. Raitas 

PAVASARIS 

Žiema pagriebus laikė 
Saulutę už kasų, 
Bet spinduliai išslydo 
Iš tirpstančių delnų. 

Ištrukę spindulėliai 
Pasklido virš galvų, 
Virš medžių šimtamečių 
Ir tėviškės laukų. 

Išspardė kielė ledą, 
Paleido upelius, 
O saulės spindulėlis 
Pabudino visus. 

Prikėlė jau barsiuką 
Ir ežį po žiemos, 
Parodė tiesų kelią 
Paukšteliams atgalios. 
— Sveiki, gyvi! sušuko 
Pirmasis vyturys. 
Pavasaris atėjo! 
Jau perskrenda garnys. 

Mokytoja 
Violeta Pakalniškienė 

JEIGU AŠ BŪČIAU 
PREZIDENTAS 

Jeigu aš būčiau Lietuvos 
valstybės prezidentas, aš ne 
tik padėčiau Lietuvai, bet ir 
garsinčiau ją. Mano valdžia 
būtų tvarkinga ir protinga. 
Reikalaučiau keisti porą svar
bių idėjų Lietuvoje. Mūsų Lie
tuva šiandien yra neorgani
zuota ir neprotinga. Jeigu 
reikėtų sutvarkyti ekonomiką, 
tai reikėtų sudaryti firmas ir 
organizacijas, kurios vystytų 
žemės ūkį ir prekybą. Priva
tūs ūkiai maitintų mūsų žmo
nes ir būtų galimybė ekspor
tuoti. 

Mūsų saugumas irgi yra 
problema. Mums reikia apsi
saugoti nuo Rusijos. Lietuva 
turi daugiau problemų: kainos 
didžiulės, maistas brangus. 
Lietuva turi keistis, nes tie 
baisūs rusai gali praryti mūsų 
mažą tėvynę. 

Arūnas Karalis, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

moksleivių metraštis 
1996/97 m. 

NAKVYNE 
Mano draugė Gaja Stirbytė 

pasikvietė keletą draugių iš 
lietuviškos mokyklos. Ten bu
vo septynios gražios mer
gaitės. Mes žaidėme „freese-
tag". Po žaidimo buvome labai 
pavargusios, tai mes įėjome į 
vidų atsigerta spanguolių sul
čių. Atsigėrusios ir papsėju
sios, vėl išėjome į lauką dirbti 
su smėliu. Kai vėl grįžome į 
vidų, Gaja mums padavė lauk
tuvių. Visos išsirinkome po 
vieną dovanėlę. Mano pusse
serė Rota pavėlavo į pokylį, 
nes ji praktikavosi krepšinio 
žaidime. Rūtai atvažiavus, 
mes jai padėjome sutvarkyti 
miegmaišį. Po to, vėl žiūrėjo
me filmą „Hocus Pocus". Fil

mui įpusėjus, atėjo ponia Jū
ratė ir pasakė, kad turime su
sitvarkyti iki vienuoliktos va
landos. Po to, bus užgesintos 
lempos ir po dvyliktos valan
dos nebus galima kalbėtis. Po 
pranešimo valgėm pyragą, o 
Gaja atsipakavo savo gimta
dienio dovanas. Pabaigėme 
žiūrėti filmą. Susitvarkiusios 
naktinius reikalus, visos su
gulėme. Kitą rytą susitvarkė
me ir išvažiavome į lietuvišką, 
mokyklą. Aš smagiai pralei
dau laiką su savo draugėmis. 

Lina Maciūnaitė 
Philadelphijos Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinė. (Audra) 

VOVERĖ IR VILKAS 
Voverė linksmai sau šokinė

jo medžio šakose ir netyčia 
nukrito stačiai ant miegančio 
vilko. Pabudęs vilkas šoko 
prie voverės ir norėjo ją su
draskyti. Išsigandusi voverė 
ėmė prašyti vilko: 

— Paleisk mane, vilkeli! 
Vilkas tarė: 
— Gerai, aš tave paleisiu, 

bet tu pirmiau pasakyk man, 
kodėl jūs voveres, visada 
linksmos: jūs ten aukštai sau 
linksmai šokinėjate, o aš vis 
liūdnas. 

Voverė atsakė: 
— Pirmiau paleisk mane, tai 

aš pasakysiu: dabar aš bijau 
tavęs ir negaliu pasakyti. 

Vilkas paleido vovere. Ji, už
šokusi ant medžio, tarė: 

— Tu liūdnas todėl, kad vi
sada esi piktas, o mes voveres, 
linksmos, nes niekad niekam 
blogo nedarome. 

Ksaveras Sakalauskas-
Vanagėlis 

GALVOSŪKIO NR 131 
ATSAKYMAS 

Pas abi močiutes Rūta atos
togaus dvidešimt dienų. 

GALVOSŪKIO NR 132 
ATSAKYMAS 

Tas žodis bus įvardis juose. 

GALVOSŪKIO NR 133 
ATSAKYMAS 

1. Kardas, 2. gardas, 3. rak
tas, 4. raštas, 5. laidas, 6. dar
bas. 

GALVOSŪKIO NR 134 
ATSAKYMAS 

Rebuso atsakymas: Pasmer
kime į vasaros gelmes. 

GALVOSŪKIO NR 13S 
ATSAKYMAS 

A. Kai Saulius tapo krikš
čioniu. (Apd. 9:3-5+13:9). ir 
kai jis skelbė evangeliją Kipro 
salos vakaruose, Paphos mies
te, ėmė vadintis Pauliumi 
(Apd. 13:6, 9, 13). B. Utenos 
krašte yra 25 piliakalniai ir 4 
pilkapiai (L. Buičenkienė, 
.Utenos krašto padavimai", 
Kaunas, 1996). C. Sniegdvi-
ratį išrado austrai maždaug 
prieš 50 metą. D. 1983 m. ras
ta kometa gavo Lietuvos ast
ronomo vardą: Černius. E. 
Tiesa, ožys taip daro. 

GALVOSŪKIS NR 151 

Atlikite daugybos ir atimties 
veiksmus su tais pačiais skai
čiais, kad gautumėte tą patį 
atsakymą. (5 taškai) 

GALV08ŪK38NR152 
šiuos tris daiktavardžius 

pakeisk tos pačios reikšmės 
veiksmažodžiais ir parašyk po 

trumpą sakinėlį su kiekvienu 
veiksmažodžiu: draugystė, 
pyktis, pasisveikinimas. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR 153 

(Brėžinys). Pakeliaukite po 
labirintus. Pradėsite prie juo
dos strėlės ir baigsite baltąja 
strėle. Kad būtų geriau mato
mi keliai, galite brėžinėlį padi
dinti padidinamuoju aparatu. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR 154 
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(Kryžiažodis). Statmenai: 
1. Ūkininko trobos patalpa 
produktams daiktams pasidė
ti. 2. Gyvenvietė Kuršių Neri
joje. 3. Miklus kaip sausa... 4. 
Lietuvos miestelis prie Latvi
jos sienos. 7. Pirmoji... vis esti 
kreiva. 10. Sūrių vandenų žu
vis. 11. Dirbama žemė. M. V. 
Kudirkos redaguojamo leidi
nio pavadinimas. 15. Ąžuolo 
vaisius. 16. Dzūkijos sostinė. 
19. Supustyta smėlio kalva. 
20. Vežimo arba mašinos da
lis. Gulsčiai: 5. valgyk, kad... 
kaulų nepamestų. 6. Be ran
kų, be kojų raitas jodinėja. 8. 
Kambarinis augalas naudoja
mas vaistams. 9. Žemės ploto 
vienetas. 11. Kuršmarių žvejų 
laivelis. 12. Mituvos intakas. 
13. Gėrimas. 17. Lietuvos miš
kų žvėriukas. 18. Iš molio 
plūktos grindys. 19. Neaukš
ta pakili vieta. 21. Pluoštinis, 
aliejinis augalas. (Amerikoje 
uždraustas auginti). 22. Lietu
vių kompozitoriaus pavardė. 
Sudarė 4 klasės mokinė Oksa
na Kiseliovaitė iš Gružių 
kaimo, Pasvalio rajonas. Kas 
visus klausimus teisingai at
sakys gaus 10 taškų, o kas at
sakys puse ar daugiau — tik 5 
taškus. 

GALVOSŪKIS NR 155 
A Kokios spalvos barzdą tu

rėjo kunigaikštis Mikalojus 
Radvila: rudą ar raudoną? B. 
Kada Atlantas ir Ramusis 
vandenynas susijungė Pana
mos kanalu? C. Lenkai savo 
valstybę vadina Polska. Ką šis 
žodis reiškia? D. Kuris yra il
giausias lietuviškas žodis? E. 
Kur yra Kilučių ežeras, ku
riame augo Eurapoje retenybė 
— vandeniniai riešutai Aga-
rai? Už visus teisingus atsaky
mus skiriama 10 taškų, o už 
dalinius atsakymus — 5 taš
kai. Atsiuntė kun. dr. E. Ge
rulis 




