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Gavėnia Lietuvoje turi senų
tradicijų. Praėjusiame šimt
metyje Lietuvoje pradėta leisti
Gavėniai skirtas knygeles, ku
rios kiekvieną vakarą šeimose
būdavo garsiai skaitomos. J di
įstoti į ES su pirmąja valsty
desnes
trobas kartu pasimels
bių kandidačių grupe ir iš
ti
rinkdavosi
ir kaimynai. Per
reiškė viltį, kad birželį GioteGavėnios
vakarones
būdavo
borge susirinkusi ES viršūnių
giedamos
tik
šiai
progai
sudė
taryba suteiks postūmį toliau
tos
giesmės.
tęsti bei sėkmingai užbaigti
Tuo tarpu vasario 27-ąją —
plėtros darbus.
Užgavėnių dieną — linksmina
Kaip teigiama
Lietuvos
masi. Ir šiemet ji Lietuvoje ne
URM pranešime spaudai, A.
praėjo
be įdomybių. Pvz., Vil
Lindh, G. Verheugen ir A. Va
niaus
Gedimino
prospektas pa
lionis pažymėjo, kad Lietuvos
virto
Blynų
alėja.
Didelio dėme
pažanga ruošiantis narystei
sio
šįmet
sulaukė
Savivaldy
bei derantis dėl jos yra
bės
aikštėje
iškeptas
didysis
„apčiuopiama", todėl „visai
Užgavėnių
blynas.
Mintis
iš
realu", kad Lietuva galės pasi
kepti
1.5
metro
skersmens
vyti anksčiau stojimo derybas
miltinį blyną kilo „Marceliupradėjusias valstybes kandi
kes
klėties" šeimininkams.
dates.
Blynas buvo kepamas milži
1998 m. narystės derybas
niškoje keptuvėje. Jam apver
pradėjo Lenkija, Čekija, Ven
sti prireikė didžiulės apvalios
grija, Estija, Slovėnija ir Ki
ližės, o kilnoti — kastuvo dy
pras. Pernai prie jų prisijungė
džio mentelių. Kad ir kaip
Lietuva, Latvija, Slovakija,
stengėsi kepėjai, pirmas bly
Bulgarija Rumunija ir Malta.
nas vis dėlto gerokai prisvilo.
Plėtros komisaras G. Ver
Buvo kepami ir mažesni
mieliniai blynai, o juos užgerti
heugen pažymėjo, kad Lietuva
miestelėnai galėjo katile kungali būti laikoma veikiančios
' kuliavusia žolelių arbata. So
rinkos ekonomikos valstybe,
čiai prisivalgiusius arba tik
kuri per vidutinės trukmės
užkandusius pašokti ir padai
laikotarpį taps pajėgi atlaikyti
nuoti kvietė linksmų persiES konkurencijos spaudimą,
jei tęs reformas. EK pareigū Vasario 27-ąją — Užgavėnių dieną — Vilniuje, šventinėje „Blynų" .dejoje, ke rengėlių būrys. Didžiausio su
judimo Blynų alėja sulaukė
nas pripažino Lietuvos pa pamas 1.5 metro skersmens blynas-milžinas.
K*»tutio Vanag. Eitai nuotr
vakare, kai savo pasirodymus
žangą tiek perimant, tiek įgy- 0
. _. _.
„
. .
„
pradėjo keliolika folkloro an
vendinant ES teisę teisingumo f rasictecta tjravenia — sv. V e l y k ų samblių,
o sutemus, eisena pa
ir vidaus reikalų srityje. Ta
traukė Baltojo tilto link, kur
čiau, jo nuomone, Lietuvai dar
Vilnius, vasario 27 d. (Elta) piu katalikai raginami susilai- kovėsi Kanapinis su Lašini
reikia padirbėti mokesčių, — Vasario 28-oji Katalikų li kyti nuo triukšr
.gų pasi- niu, Neryje buvo skandinama
žemės ūkio, regioninės politi turginiame kalendoriuje — linksminimų.
More.
kos ir finansų kontrolės sri Pelenų diena. Prasideda Ga
tyse.
vėnia — susikaupimo metas
laukiant šventų Velykų —
Kristaus Prisikėlimo šventės.
Vilnius, vasario 27 d.
proporcinėje dalyje CenPelenų dieną visiems katali (BNS) — Centro sąjungos (CS) kimų
tro sąjunga neperžengė priva
kams privalomas pasninkas. atstovai pranešė, jog partija lomos 5 procentų ribos. Į Sei
Bažnyčiose
šventinami pele grąžino visas Seimo rinkimų mą pateko tik trys vienman
kiek pristabdė ūkio
procesą
nai,
kuriais
paskui apibarsto kampanijos skolas. „Centro datėse apygardose nugalėję
ministro pasikeitimas. Tačiau
mi
tikintieji,
primenant fizinį sąjungos skola yra 2 litai", pir centristai.
tikimės, kad naujasis mini
žmogaus
menkumą,
kviečiant madienį Seime teigė CS valdy
stras sėkmingai įsitrauks į
Lapkričio pabaigoje naujuo
darbą ir struktūrinės reformos į dvasią stiprinančią atgailą.
bos narys Regimantas Čiu- ju CS pirmininku buvo iš
Gavėnia — 40 dienų susi paila.
bus tęsiamos. Šių metų biu
rinktas K. Glaveckas. Seime
džeto planas yra realus ir ima kaupimo laikotarpis prieš Ve
Po spalio 8 dieną vykusių jis užima įtakingą Biudžeto ir
masi visų reikiamų žingsnių lykas — įsigalėjo trečiojo am Seimo rinkimų CS liko sko finansų komiteto pirmininko
sklandžiam lito persiejimui", žiaus pabaigoje ir ketvirtojo linga Valstybiniam socialinio vietą.
kalbėjo žurnalistams TVF at pradžioje, minint Kristaus 40- draudimo fondui („Sodrai"),
R. Čiupaila teigė, jog CS po
stovas Lietuvoje ir Baltarusi ties dienų pasninkavimą dy Mokesčių inspekcijai, partijos Seimo rinkimų iš esmės per
kumoje. Per Gavėnią renka
joje Mark Horton.
sekretoriato darbuotojams. Iš tvarkė partijos struktūrą, iš
Pasak TVF atstovų, Lietu masi klausytis Evangelijos žo viso skola siekė 156,000 litų. rinko naujus vadovus, dabar
vos visuomenė jau gauna tam džių, apmąstyti Kristaus kan Paskelbus visuotinę rinkliavą, rengia naują partijos pro
tikrų signalų, rodančių ekono- čią, dar labiau pasišvęsti ge iš partijos narių buvo surinkta gramą ir ketina atstatyti
riems darbams. Tuo laikotaranksčiau turėtą partijos įtaką.
mikos atsigavimą.
apie 39,000 litų.
CS šiuo metu vienija apie
2,500 žmonių.
R. Čiupaila teigė, jog dalis
surinktų
pinigų buvo skirta
Vilnius, vasario 27 d. (BNS) šiol didžiosios salės nuoma
Vilnius, vasario 27 d.
išmokėti
partijos darbuotojų (Elta) — Lietuvos darbo biržos
— Dėl kultūros ministro Gin siekė 3,250 litų be pridėtinės
išeitinėms
kompensacijoms, pastangomis apie 50 Lietuvos
tauto Kėvišo atliekamo „eks vertės mokesčio (PVM).
socialinio
draudimo
ir kitiems mokytojų netrukus gali iš
perimento" Nacionalinis dra
Sausio viduryje po šio kul
mokesčiams.
Likusią
skolos vykti legaliai dirbti į Didžiąją
mos teatras (NDT) per pusan tūros ministro sprendimo E.
dalį
CS
padengė
įvairiais
bū Britaniją.
tro mėnesio prarado 28,500 li Jansonas teigė, jog toks eks
dais
—
vienos
skolos
buvo
tų.
Antradienį
surengtoje perimentas ne tik kad nepasi
„Atranką vykdantys Didžio
spaudos konferencijoje NDT teisina, bet tiesiog žlugdo teat grąžintos, kitos — panaikin sios Britanijos atstovai žavisi
meno vadovas Egmontas Jan rą ir aktorius. Padaugėjus ki tos. Dalį skolos padengė buvę mūsų pedagogais ir vadina
sonas bei direktorius Vytautas tų teatrų spektaklių, dramos partijos vadovai. Pasak R. juos aukštos kvalifikacijos
Rumšas sakė, jog finansinis teatras priverstas rodyti ma Čiupailos, buvęs CS pirminin specialistais. Pirmadienį at
bei juridinis teatro statusas žiau savųjų, todėl nebeišgali kas Romualdas Ozolas parti rankos pokalbius, kurie kar-«
lieka nekonkretūs, o situacija mokėti aktoriams priedų prie jos skoloms padengti surado tais užtrunka ilgiau nei va
tampa vis blogesnė.
algų, kurie papildydavo gana 20,000 litų.
landą, įveikė visi 13 preten
Senoji partijos vadovybė at dentų. Anglai tikina, kad jeigu
Sausio viduryje kultūros mažą jų atlyginimą.
sistatydino po Seimo rinki
ministras pasirašė penkiašalį
„Šiuo metu požiūris į Nacio muose centristų patirto triuš visi kandidatai bus tokio lygio
susitarimą, pagal kurį NDT nalinį dramos teatrą yra so
— jie bus įdarbinti", sakė
privalo sumažinti savo salių cialus: kadangi tai valstybinė kinamo pralaimėjimo. Rin- Užsienio ryšių skyriaus va
nuomos įkainius „Meno for įstaiga, manoma, kad ji nie ruose — pavyzdžiui, Jaunimo dovė Lionginą Beinoravičienė.
tui", Oskaro Koršunovo bei kieno, vadinasi galima daryti arba Rusų dramos
Paraiškas šiai atrankai buvo
Vilniaus valstybiniam maža ką nori", sakė teatro meno va
Po sutarties pasirašymo pateikę 145 pedagogai. Iš jų
jam teatrams. Dokumentą pa dovas.
NDT vadovai kreipėsi pagal pokalbiams atrinkti 53. Tai —
sirašė ministerijos, NDT ir tri
Ministro pasirašytame susi bos į Seimą. Į prašymą atsilie vidurinio lavinimo mokyklų fi
jų minėtų teatrų atstovai. G. tarime numatomos lengvatos pė Socialdemokratų partijos zikos ir chemijos, pradinių
Kėvišo siūlymu, kiekvienas iš tik trims režisieriams — Ei narys Gediminas Kirkilas, va klasių, vaikų su negalia moky
trijų teatrų gauna teise Lietu muntui Nekrošiui, Rimui Tu dovaujantis socialdemokratų tojai, gerai mokantys anglų
vos Nacionalinio dramos teat minui bei Oskarui Koršuno „šešėlinės vyriausybės" Kultū kalbą.
ro scenoje parodyti po 30 spek vui. NDT vadovai stebisi, ko ros komitetui. Jis G. Kėvišo
Pasak L. Beinoravičienės,
taklių per metus, mokant po dėl nebuvo užsiminta apie ki „eksperimentą" pavadino „pi praėjusiais metais darbo bir
1,000 litų nuomos už didžiąją tus režisierius arba galimybes giu makiaveliško pobūdžio žoje buvo užsiregistravę 1,958
sale ir 500 litų už mažąją. Iki nuomoti sales kituose teat- sprendimu"
mokytojai, turintys aukštąjį.

laukimo metas

Tarptautinis valiutos fondas
mato Lietuvos ekonomikos
augimą
Vilnius, vasario

27 d.
(BNS) — Tarptautinio valiu
tos fondo (TVF) II departa
mento misijos atstovai spėja,
kad šiais metais Lietuvos
ekonomika
turėtų
augti
sparčiau. Tai jie pažymėjo an
tradienį vykusiame susitikime
su Lietuvos prezidentu Valdu
Adamkumi, su kuriuo aptarė,
kaip vykdomas susitarimas
tarp TVF ir Lietuvos vyriau
sybės ir Lietuvos banko bei
pasikeitė nuomonėmis dėl toli
mesnių
bendradarbiavimo
formų.
Pasak prezidento spaudos
tarnybos pranešimo, TVF pa
reigūnai pažymėjo, kad Lietu
va laikosi susitarime numa
tytų
ekonominių
rodiklių.
„Lietuva per pastaruosius me
tus pasiekė, tai, ką kitos šalys
sugebėjo padaryti tik per kele
lis metus", sakė misijos va
dovė Patricia Alonso-Gamo.
Misijos atstovai sakė matan
tys ir tam tikrų problemų sa
vivaldybių finansavimo, so
cialinės apsaugos sistemos bei
struktūrinių reformų srityse.
V. Adamkus pasidžiaugė tei
giamais Lietuvos ekonomikos
vertinimais ir išreiškė viltį,
kad probleminėse srityse es
miniai pokyčiai įvyks arti
miausiu metu.
Žurnalistams TVF atstovai
sakė, kad užsienio rinkos tei
giamai vertina Lietuvos eko
nomikos pokyčius ir atidžiai
stebi, kaip bus tęsiama jau
pradėta ūkio pertvarka ir persieta valstybinė valiuta.
„Si fondo misija yra kur kas
optimistiškiau nusiteikusi nei
viešėjusi anksčiau. Džiugina,
jog Lietuvos valdžios pastan
gos skatinti ūkio augimą tik
rai buvo vaisingos. Galbūt
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Lietuva tikisi pasivyti anksčiau
euroderybas pradėjusias
valstybes
Briuselis, vasario 27 d.
(BNS) — Stojimo į Europos
Sąjungą (ES) srityje Lietuva
padarė nemažą pažangą, todėl
manoma, kad ji pasivys anks
čiau stojimo derybas pradė
jusias valstybes-kandidates.
Tokia nuomonė buvo išsa
kyta antradienį Briuselyje vy
kusiame ketvirtajame Lietu
vos ir ES Asociacijos tarybos
posėdyje, kuriame Lietuvai at
stovavo užsienio reikalų mini
stro Antano Valionio vadovau
jama delegacija.
Europos Sąjungai posėdyje
atstovavo šių metų pirmąjį
pusmetį ES pirmininkaujan
čios Švedijos užsienio reikalų
ministrė Anna Lindh bei už
ES plėtrą atsakingas Europos
Komisijos (EK) narys Gunther
Verheugen.
Posėdyje buvo apžvelgta Lie
tuvos pažanga rengiantis na
rystei ES, Lietuvos ir ES
dvišaliai santykiai vykdant
Europos sutartį, bei pasikeista
nuomonėmis svarbiais tarp
tautinės politikos klausimais.
ES valstybių užsienio rei
kalų ministrai pirmadienį pa
sirašė Nicos sutartį, kurioje
numatomos ES institucinės
reformos, atveriančios kelią
artimiausiais metais priimti į
Sąjungą daugiau kaip dešimt
naujų narių, daugiausiai iš
Rytų Europos. Užsienio rei
kalų ministras A. Valionis
Asociacijos tarybos posėdyje
pabrėžė, kad Lietuva sieks
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Ministras „eksperimentuoja",
teatras — skaičiuoja nuostolius

Centristai grąžina rinkimų
skolas ir rengiasi rimtam darbui

N r 4 1

Kaina 50 c.

L ~1 Tėvynėje
* Palikdamas Klaipėdos
mero postą, paskirtasis ūkio
ministras Eugenijus Gentvilas
antradienį išplatino atsisvei
kinimo laišką klaipėdiečiams,
kuriame leidžia suprasti, jog
savo įpėdiniu įsivaizduoja par
tijos kolegą liberalą. Beveik 4
metus Klaipėdai vadovavęs
Liberalų sąjungos pirmininko
pavaduotojas E. Gentvilas ko
vo 2 d. pradės eiti ūkio minist
ro pareigas. Laiške jis nenei
gia darbe daręs klaidų, tačiau
visi veiksmai buvo skirti mies
to gerovei. E. Gentvilas teigia
nesusikūręs naudos sau, nes
turėjo „aiškius principus", to
dėl nieko nepelnyto nedavė ir
savo draugams. E. Gentvilas
rašo, kad jam „ne tas pats",
kas tęs jo „gerus darbus ir tai
sys klaidas". Jis pritaria libe
ralų sprendimui siūlyti į mero
pareigas džiazo muzikantą, li
beralą Vytautą Grubliauską.
* Pastaraisiais
metais
Lietuvoje n a r k o t i n i u me
džiagų vartojimas plinta di
desniu tempu nei kitose Euro
pos valstybėse. Švietimo ir
mokslo ministerijoje buvo pri
statytas tarptautinis Europos
mokyklos alkoholio ir kitų
narkotikų tyrimo projektas
(ESPAD). Iš 250 apklausoje
dalyvavusių Lietuvos mokyklų
tik vienos kaimo mokyklos vi
si apklausti moksleiviai nuro
dė nė karto nebandę psicho
tropinių medžiagų. Pasak A.
Davidavičienės, ESPAD tyri
mo duomenys rodo, jog mari
huana ir hašišas — labiausiai
paplitę tarp nelegalių narko
tikų. Nors šiuo metu pagal
narkotikų, alkoholio bei taba
ko gaminių vartojimą Lietuva
dar nėra tarp pirmaujančių
valstybių Europoje, tačiau dar
po keleto metų gali taip nutik
ti.
(BNS)
* Lietuvos gyventojai pas
tarosiomis savaitėmis pašto
dėžutėse aptinka laiškų, ku
riuose jie sveikinami laimėję
5,000 dolerių. Norint gauti
prizą, reikia išsiųsti 30 dolerių
loteriją organizuojančiam Ka
nados nacionaliniam vartotojų
centrui. „Kauno diena" tai
vertina kaip sukčių jauką pa
tikliesiems.
.
(Elta;

Anglijos mokyklos laukia
Lietuvos mokytojų

pasižvalgius
* Dabartinis Kauno meras
p a n o r o t u r ė t i vienu patarėju
daugiau. Kauno miesto valdy
bos sprendimu buvo įsteigtos
keturios mero patarėjo parei
gybės vietoj buvusių trijų.
Kauno meru tapęs Vytautas
Šustauskas iš pradžių irgi tu
rėjo 4 patarėjus, tačiau vieno
patarėjo atsisakė, toks jo pasi
rinkimas kas mėnesį savival
dybei sutaupydavo apie 2,700
litų. Vasario 9 d. Kauno mies
to meru išrinkus Naujosios są
jungos frakcijos narį Eriką
Tamašauską, Tarybos sekreto
riumi paskirtas Gediminas
Budnikas, o mero pavaduoto
jais tapo Rasa Bunikienė, Ire
na Simonauskienė ir Vytautas
Jurkevičius. Antradienį vie
ningai balsuota už sprendimą
padidinti mero patarėjų skai
čių. Nė vienas valdybos narys
nepaklausė, kas bus naujasis
patarėjas ir ką jis veiks. Pasi
keitus merui ir vicemerams,
pertvarkyta ir Kauno miesto
valdyba, kurios posėdžiuose
dauguma sprendimų priimami
be ilgų diskusijų.
<Eita>
* Gripo epidemija užka
riauja vis n a u j u s Lietuvos
miestus bei rajonus, prieš ją
atsilaiko tik du didieji miestai
— Vilnius ir Klaipėda. Epi
deminis sergamumo gripu ir
ūmiomis kvėpavimo takų in
fekcijomis slenkstis praėjusią
savaitę buvo viršytas 15-koje
Lietuvos teritorijų. Gripo epi
demija skelbiama, kai šiomis
ligomis serga 100 iš 10,000 gy
ventojų. Labiausiai sergamu
mas gripu ir ūmiomis kvėpa
vimo takų infekcijomis padi
dėjo Šiauliuose — 10,000 gy
ventojų teko 194 ligos atvejai.
* V y r i a u s y b ė iš savo pa
čios į s t e i g t o s Žemės ūkio
tarptautinės prekybos agentū
ros už 700,000 litų įsigijo lie
tuviškų maisto produktų elek
troninio katalogo diegimo pa
slaugas. Už šią prekę priva
čioms įmonėms būtų sumokė
ta dešimteriopai mažiau. Pa
naši suma už lietuviškų mais
to produktų reklamą Internet'e šiai agentūrai iš valsty
bės kišenės buvo atseikėta ir
pernai. ,,Lietuvos ryto" teigi
mu,
tokiam
vyriausybės
sprendimui priešinosi tik fi
nansų ministras liberalas Jo
nas Lionginas, kuris suabejojo
agentūrai skiriamų lėšų pa
grįstumu.
BNS.
* Didžiausių Kauno įdar
b i n i m o a g e n t ū r ų duomeni
mis, kasmet mieste didėja
kvalifikuotų specialistų pa
klausa. Ieškantiems gerai ap
mokamo darbo nebeužtenka
šiek tiek mokėti užsienio kal
bą — darbdaviai tapo reikles
ni.
(Elta)
* I Socialdemokratų par
tiją įstojo trys sovietmečiu
lageriuose kalėję buvę politi
niai kaliniai: 71 metų Stasys
Stungurys, 68 metų Albertas
Žilinskas ir 81 metų Aleksan
dras Bendinskas. „Buvę politi
niai kaliniai jaučiasi nuvilti.
Jais nesirūpina jokia partija.
Girdėjau, kad pasekti mūsų
pavyzdžiu ketina ir daugiau
žmonių", sake 7 metus sovietų
lageryje praleidęs S. Stungu
rys.
'Eltai

ir 1,483 — aukštesnįjį pedago
ginį išsilavinimą. Vien per
pirmąjį šių metų mėnesį per
darbo biržą darbo ieškojo 127
mokytojai su aukštuoju ir 130
su aukštesniuoju išsilavinimu.
Jeigu Lietuvos pedagogams
pasiseks, jų mėnesio atlygini
mas sieks apie 14,000 litų
(maždaug 70-94 svarai ster
lingų per dieną).
Didžiosios Britanijos atsto
vai patvirtino, kad tokią pro
gramą jie numato tęsti ir atei
nančiais metais.
Pagal įvairias Lietuvos dar
bo biržos programas per me
tus legaliai užsienyje gali pa
dirbėti iki 1,000 žmonių. Ne
vienas, grįžęs iš užsienio sta
žuotės, ne tik imasi verslo, bet
ir sukuria naujų darbo vietų,
pažymi L. Beinoravičienė.
* Maždaug 100 uždarųjų
akcinių bendrovių ir tiek
pat individualiųjų įmonių, į
KALENDORIUS"
Lietuvą gabenančių pigias
prekes iš Arabų bei Rytų Azi
Vasario 28 d.: Pelenų diena Anto
jos valstybių, tfigift, kad di nija, Osvaldas, Romanas. Rufinas.
džiausios problemos prasideda
Kovo 1 d.: Albinas. Antanina
Lietuvos muitinėse.
.Eim
• Antanei. Rusnė, Talgaudas.
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LSS ARCHYVAS 2001 METAIS
Jau daugiau negu dvidešim
tį ar daugiau metų buvo dis
kutuojama būtinybe įsteigti
LSS archyvą gausios skautiš
kos veiklos dokumentų sukau
pimui ir apsaugojimui. Buvo
steigiamos archyvo komisijos,
kurios bent iškeldavo šį reika
lingumą, o kitos jau pradėjo
dokumentų surinkimą. Di
džiausia kliūtis buvo nuolati
nių patalpų neturėjimas. Ki
tuose archyvuose esanti skau
tiška medžiaga nebuvo katalo
guojama ir neprieinama pa
naudojimui, bet jos atgauti
šiuo metu taip pat neįma
noma.
Dabartinis LSS archyvas
buvo pradėtas steigti apie
1981-1983-uosius metus, su
kaupus jau turimus skautiš
kos veiklos dokumentus, Jė
zuitų namo, esančio prie vie
nuolyno Čikagoje, kambaryje.
A.a. A. Saulaičiui su dukra ir
jos vyru keliantis iš Čikagos į
Oakville, CT, buvo gauta dar
dešimtis dėžių įvairios lite
ratūros ir raštų iš 1918-1940
m. skautiškos veiklos Lietu
voje. Jau turimiems dokumen
tams ir naujai gaunamiesiems
reikėjo didesnių patalpų. Ta
me name išnuomavome du
kambarius už kuriuos iš LSS
iždo mokėjome metinę nuomą.
Buvo nupirktos naudotos len
tynos ir J. Paronis su skautų
vyčių talka sudėjo dėžes į len
tynas, kad būtų galima nus
pręsti reikalingų patalpų di
dumą nuolatiniam archyvo
tvarkymui. Nuomojami du
kambariai nebuvo pakankami
rimtam archyvo darbui.

A. Levanas sukatalogavo LSS
Tarybos-Pirmijos ir Brolijos
dokumentus.
Šiuo metu R. Puodžiūnas
tvarko gausius nuotraukų rin
kinius. J. Kirvelaitis rūšiuoja
sk. knygas, vėliavas — gaires
ir sk. memorabihją. S. Miknai
tis kataloguoja Seserijos doku
mentus ir, su numatoma tal
ka, iki 2002 m. pabaigos tu
rėtume užbaigti Seserijos ir
Akademinio Skautų sąjūdžio
dokumentų sutvarkymą. Ar
chyve dirbame dvi dienas sa
vaitėje iš viso maždaug 10 va
landų. Archyvą finansuoja
Lietuviškosios Skautybės fon
das per LSS Pirmiją. Šuo me
tu naudojamės A.S.S. pasko
lintu kompiuteriu. Reikia
pirkti kopijavimo mašiną, nes
turimos dvi senos mašinos
nuolatos genda. Išlaidas sten
giamės riboti, tačiau nuomos
mokėjimas, nuolatiniai reika
lingos dėžės, viršeliai, archyvi
niai vokai ir kitos raštinės
išlaidos pareikalauja nemažų
išteklių.

LSS archyvo tikslas apsau
goti sąjungos dokumentus,
nes kitaip jie dingtų laiko už
marštyje privačiuose namuo
se. Dėl to, prašome visus bu
vusius ir esamus skautų pa
reigūnus ir darbuotojus ar jų
šeimų narius, pranešti mums
apie turimą skautišką me
džiagą. Galima ją siųsti ar
pristatyti: Lithuanian World
Center — LSS Archyvas,
14911 E. 127th St., Lemont,
IL 60439.
Galite kreiptis telefonu: S.
Miknaitis 630-985-1820. Lau
Skautams 1991 m. gavus pa kiame Jūsų atsiliepimo.
S. Miknaitis
talpas Pasaulio lietuvių centre
(PLC), Lemonte, dėžės ir len
tynos buvo perkeltos ir laiki
nai sudėtos PLC sandelyje.
Sąjungai pasirašius patalpų
nuomavimo sutartį su PLC
valdyba, bendromis skautų lė
Tradicinė Kaziuko mugė,
šomis pasamdėme kontraktošįmet jau 42-ji, ruošiama Či
rių įrengti patalpas skautiš
kagos skautų ir skaučių, vyks
koms institucijoms. Jas čia
sekmadienį, kovo 4 d. 41-rius
turi Čikagos skautų ir skaučių
tuntai, Vydūno fondas ir LSS metus vykusi Čikagoje. Jauni
archyvas. Po bažnyčia minimi mo centre, šįmet pirmą kartą
vienetai turi užrakinamus ruošiama Pasaulio lietuvių
sandėlius. PLC-rui mokame centre, Lemonte. Šimetinę
metinę nuomą LSS vardu, o mugę ruošia „Aušros Vartų"/
kiekvienas vienetas sumoka į ..Kernavės" skaučių tuntas,
bendrą patalpų iždą pagal .,Lituanicos" skautų tuntas,
„Nerijos" jūrų skaučių tuntas
užimamą plotą.
ir Akademinio Skautų sąjū
Archyvo dokumentus rū džio Čikagos skyrius.
šiuojame metų eilės tvarka
Mugė vyks keturiose salėse:
pagal institucijas: Taryba-Pir- visų dalyvaujančių vienetų pa
mija, Brolija, Seserija ir A.S.S. viljonai bus didžiojoje (sporto)
Nuo 1991 m. gauname vis Lietuvių fondo salėje; valgykla
daugiau archyvinės medžia — pokylių salėje; kavinė —
gos. Tačiau, joje yra nemažai „Bočių" menėje: vaikų žaidi
spragų, nes daugelis buvusių mai — Maironio mokyklos val
kadencijų pareigūnų nėra pri
gyklos salėje.
statę namuose laikomos doku
Visi skautai, skautės ir jų
mentacijos. Archyve turime
tėveliai raginami dalyvauti 9
pilnus s k a u t ų aido" ir „Mūsų
vai šv Mišiose Pal. Jurgio
vytis" komplektus, pertekliu
mi dalinamės su Lietuvos Matulaičio misijoje. Po Mišių
skautais, bei kitomis institu visi kviečiami į Lietuvių fondo
cijomis. Kai kuri skautiška salė kur 10 vai. ryto vyks iš
spauda ir dokumentai siekia kilmingas 42-sios Čikagos
skautų ir skaučių Kaziuko
skautų įsteigimą Lietuvoje.
mugės atidarymas.
Archyvo pradiniuose dar Kviečiami ir laukiami visi!
buose, tvarkyme ir perkėlime
J. Paroniui ir S. Miknaičiui
Autobusas \ Kaziuko mu
talkino R. Fabijonas, T. Ky ge, Čikagos skautų ir skaučių
bartienė, Albinas ir Birute rengiamą PLC. Lemonte, sek
Sasnauskai, J. Miknaitienė ir madienį, kovo 4 d. iš MarA. Karaliūnas. Medžiagos rū quette Parko, nuo 69-tos ir
šiavimą nuo padžios tvarkė to Washtenaw gatvių sankryžos
meto Pirmijos narys J. Paro išvyks 9 vai. ryte. Norintieji
nis, o nuo 1997 m. įsijungė A. šia paslauga pasinaudoti pra
Levanas. Iki 1999 m. vidurio šomi iki kovo 2 d. užsiregis
jiedu sukatalogavo skautišką truoti pas Ramoną Kaveckaiperiodinę spaudą. Per kitus tę, tel. 708-499-0687, vakarais
pusantrų metų S Miknaitis ir nuo 7-10 v.v.

ČIKAGOS SKAUTŲ
KAZIUKO MUGĖ

Čikagos s k a u t ų V e l y k e , v.s. R ū t a Daukiene j a u seniai darbuojasi, kad Kaziuko muge velykiškai švytėtų.

KAZIUKO MUGE — MARGUČIAI
— VELYKĖ. KAS JI?
Atsakymas — gi sesė Rūta!
Ją pažįsta ir skautai, ir neskautai, o jos margučiai išper
kami dar mugei neprasidė
jus. Taigi, nesakau — susipa
žinkite, bet — arčiau v.s. Rū
tą Daukiene pažinkite.
Rūtos ir Felikso namuose
Marąuette Parke gali pamaty
ti daug grožybių — įvairiau
sių meniškų daiktų ir daikte
lių, medžio dirbinių iš Lietu
vos, ir, žinoma, iš Kaziuko
mugių. Pas Feliksą rasi di
džiulę biblioteką, o pas Rūtą
mišką kambarinių augalų ir
gėlių bei aštuonias >tikrai!),
gerą gyvenimą pasiekusias,
kates. Augalai vešliai žaliuo
ja, gėles žydi, o kates: baltos,
juodos, rainos ir siamietės, la
bai išauklėtos ir drausmin
gos.
Gėlės — Rūtos specialybė;
ji ilgus metus dirba gėlinin
kystėse skindama, pindama,
rišdama gražiausius žiedus ir
žalumynus į meniškas puokš
tes ir vainikus įvairiausioms
progoms.
Meniškoji Rūtos „gyslelė" ir
nagingumas atvedė ją ir prie
margučių ankstyvoje jaunys
tėje. Pirmasis kiaušinių mar
ginimo mokytojas, pasakoja
Rūta. buvęs a.a. Viktoras Ši
maitis, kuriam ji dėkinga už
daugelį sėkmingo marginimo
paslapčių. Nors Kaziuko mu
gėse Rūta dalyvavo su dai
liais medžio drožiniais (grybu
kais, gėlėmis) jau nuo 1970
m., bet šiek tiek vėliau „per
simetė" į Velykės profesiją —
margučius. kurie,
kasmet
puošė „Kernavės" tunto pre
kystalius. Tos „profesijos" Rū
ta iki šiol neatsisakė.
Kiaušinius Rūta margina
tik bičių vašku. Galbūt, tas
yra sunkiausias būdas, nes ne
vietoje nulašėjusio vaško neištrinsi. Rūtos įrankiai —

Sesė Rūta skautauti pradėjo
1947 m. Vokietijoje. Vyresniš
kumo laipsnis — vyr. skauti
ninke, apdovanota Tėvynės
Dukros žymeniu ir ordinu Už
Nuopelnus. Jos šeima taip pat
skautai: viena dukra ps. Lin
da Gehrt, baigusi „Gintaro"
mokyklą, šiuo metu savo pa
tirtimi
dalinasi su ameri
kietėmis skautėmis, antroji —
vyr. skautė Lisa Reškevičienė;
sūnus s. Ričardas, buvęs „Lituanicos" skautų tunto tuntininkas, dabar to tunto vadijos
narys: marti j.s. Taiyda „Ne
rijos" jūrų skaučių tunto
draugininke.
Kadangi sesės Rūtos šeima
pasklidusi*po įvairius tuntus,
ji pradėjo margučius dalinti ir
jiems: šimtinė „Aušros Vartų"/„Kernavės", šimtinė „Lituanicos", šimtinė „Nerijos".
Žodžiu — tikra demokratija
— „equal opportunity".
Sėkmės ir sveikatos sesei
Rūtai — Velykei! O kantrybės
ji turi apsčiai.
Sesė Nijolė

įvairių
dydžių
smeigtukai
(smeigtuko galvutės dydis
nustato rašto apimtį) įsmeigti
į pieštuką trintukus, maža
liepsnelė vaškui tirpinti, stip
rūs, nevalgomi dažai, kiauši
niai, ir Kantrybė'
Jau seniai Rūta margina
nevirtus kiaušinius. Jie ge
riau dažosi, nerasoja, neplemuoja. Tačiau, po kurio laiko,
oro temperatūrai keičiantis,
sprogsta. Visi žinom, kaip se
nas margutis, nors ir dailiau
sias, bet skilęs „nosį riečia" ?
Taigi, dabar Rūta margina tik
tuščiavidurius kiaušinius, įsi
gijusi specialų siurbliuką try
niui — baltymui ištraukti. Ir
čia vėl reikia tos menininko
kantrybės!
Ant tuščiavidurio kiaušinio
mūsų sesė Velykė raito mar
giausius raštelius: ir tradi
cines saulutes, katpėdėles, eg
lutes, o taip pat ir savo my
limų gėlyčių žiedelius „įam
PAVYZDINGIAUSIA
žina" vašku.
„NERIJOS"
TUNTO SESĖ
Vieną kiaušinį numarginti
Rūtai trunka daugiau pusės
valandos. Padauginę iš 200
(tiek ji numargino Kaziuko
mugei) pamatysime, kiek mū
sų Velykė skiria savo laisvo
laiko skautiškos veiklos parė
mimui ir visų pasigėrėjimui.
Rūtos margučiai gana pla
čiai žinomi. J a u arti 30 m.
kaip jie puošia Kaziuko mu
ges, o iš ten nukeliauja į gau
sių pirkėjų namus. Spalvotą
jos margučių nuotrauką gali
ma pamatyti ir Antano Ta
mošaičio knygoje „Lithuanian
Easter Egss".
Kaip galima šito žavaus me
no išmokti? Sesės Rūtos pata
rimas: per 30 metų išmargink Krista Weir, pavyzdingiausia „Ne
rijos" tunto jūrų skautė.
po 200 kasmet ir išmoksi! De
ja, man rodos, šiam menui įsi
Čikagoje įgyvendinta tradi
savinti reikia gimti su lietu
cija, kad Kaziuko mugę atida
viškos Velykės „palaimini
ro pavyzdingiausi skautai ir
mu".
skautės, po vieną iš trijų Či
kagos tuntų. Šį metinėje mu
gėje „Nerijos" tuntui atstovaus
jūrų skautė Krista Weir.
J „Nerijos" tunto ūdryčių
veiklą Krista įsijungė 1994
metais. Dabar ji guvi dvylika
metė jūros skautė. Mokosi Lisle, IL, miesto Junior High
School. Lemonte lankė Mairo
nio lituanistinę mokyklą. Už
gerą mokymąsi yra įtraukta į
mokyklos garbės sąrašą. En
tuziastinga šokėja, Krista pri
klauso lietuvių tautinių šokių
„Grandies" tautiniam ansam
bliui. Jos tėveliai yra labai lai
mingi turėdami tokią darbščią
ir gabią dukrą.

KVIEČIAME VISAS SESES

Šiuos dailius V e l y k e s — v.s Rūtos D a u k i r n o margintus velykaičius ga
lėsite įsigyti s e k m a d i e n į , kovo 4 d. PLC. l e m o n t e . vyksiančioje Kaziuko
mugėje

Čikagos skautininkių drau
govės sueiga vyks antradienį,
kovo 6 d., 11 vai. r. pas sesę
Haliną Moliejienę.6632 So.
Maple-.vood Ave., Čikagoje. Vi
sos seses kviečiamos ir laukia
mos.
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EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. ARAS ŽUOBA, M.D.
DANTŲ GYDYTOJAS
AKIL! LIGOS - CHIRURGIJA
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W . 1 0 3 SL. Oak. Lawn, IL

Tel. 70*422-6260
DR. JOVITA KERELIS
DANTlj GYDYTOJA
9525 S.79th Ava., Hfcfcory Hite, IL
Tol. (708) 596-6101

Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, Hickory Hils, IL

1 myiia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 VV. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

KVIEČIAME TALKON

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTU., POSLĖS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609
BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D.
Feltow: American Academy of
Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA
(218) 947-5279
320W.61stAve.
F«x (219) 947-6236
HobarUN 46342

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia Pi., Ortand Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos),
sportinių traumų specialistas
6645W. Stanley Ave., Berwyn. IL
60402, M 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 .
Valandos kasdien, savaitgaliais
susitarus. Kalbame lietuviškai.

KAZIUKO MUGĖ
Detroito „Baltijos" ir „Ga
bijos" tuntų Kaziuko mugė
Dievo Apvaizdos parapijos
Kultūros centre ruošiama
kovo 4 d.

ASS Čikagos skyriaus filis
teriai, ASD narės ir Korp! Vy
tis nariai kviečiami talkon
šeštadieni, kovo 3 d, 1 vai. p.p.
(po pamokų Maironio lit. mo
kykloje). Prašoma atvykti į
Čikagos skautų ir skaučių
PLC sporto salę, Lemonte, Kaziuko mugė PLC, Lemonte,
talkinti Kaziuko mugei pasi vyks kovo 4 d. Atidarymas 10
ruošimo darbuose. Atvykite! vai. r.
Darbo visiems pakaks.
Clevelando skautų ir skau
KAZIUKO MUGĖ
čių Kaziuko mugė kovo 18 d.
DETROITE
ruošiama Dievo Motinos para
Detroito „Gabijos" ir „Balti pijos patalpose.
jos" skaučių ir skautų tuntai
Hartfordo skautijos meti
savo tradicinę Kaziuko mugę
sekmadienį, kovo 4 d., ruošia nė Kaziuko mugė sekmadienį,
Dievo Apvaizdos parapijos kovo 4 d., Šv. Trejybės parapi
Kultūros centre. Kviečiame vi jos salėje.
sus, ne vien tik skautų šei
Los Angeles skautų ir
mas, bet visą Detroito ir apy
linkių lietuvišką visuomenę skaučių tuntų Kaziuko mugė
apsilankyti Kaziuko mugėje. Šv. Kazimiero parapijos kieme
ir patalpose ruošiama kovo 4 d.
HARTFORDO SKAUTŲ
KAZIUKO MUGĖ
Toronto skautų ir skaučių
Kaziuko mugė kovo 4 d., sek
Hartfordo skautijos tradi madienį, pirmą kartą bus ren
cinė Kaziuko mugė Šv. Tre giama Anapilio salėje.
jybės parapijos salėje, 53 Capitol Ave., ruošiama sekmadie
nį, kovo 4 d. Atidarymas 9:45 AKADEMIKŲ DĖMESIUI
vai. r.
Akademinio Skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus ideolo
VISI KVIEČIAMI
ginis vakaras šeštadienį, kovo
Gavėnios
susikaupimas 3 d., 7 v.v. vyks pas fil. dr. Re
Ateitininkų namuose, Lemon natą Variakojytę-Staniškienę,
te, vyks šeštadieni, kovo 10 d. 8472 Carlisle Ct., Burr Ridge,
Susikaupimą ves kun. dr. Kęs IL., tel. 630-321-0098. Kvie
tutis Trimakas. Norintieji da čiami visi — ASD narės, Korp!
lyvauti prašomi registruotis Vytis nariai ir filisteriai šioje
pas Ireną Polikaitienę, tel. vakaronėje dalyvauti. įdomius
630-257-2022, arba pas Ramo pašnekesius ves ASD CV
ną Kaveckaitę, tel. 708-499- pirm. Jennifer Antanaitytė ir
0687. Susikaupimą kartu ruo Korp! Vytis CV pirm. Jonas
šia Ateitininkų namai ir Aka Variakojis. Paskui bus link
deminio Skautų sąjūdžio Či smas skautiškas pabendravi
mas.
kagos skyrius.
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KARDINOLO KEPURAITĖ
LIETUVAI
BRONIUS NAINYS
Ir jau trečia. Taigi, verta pa- tais sunku būdavo suvokti, ar
sididžiuoti. Bet kartu ir apgai karalius kardinolą, ar kardi
lestauti, nes iš tikrųjų galėjo nolas karalių įtaigaudavo. Tai
būti mažiausiai dvidešimt, o parodo ir pirmojo lietuvio kar
gal ir trisdešimt trečia, nes dinolo pavyzdys. Jėzuitų pas
Lietuvos katalikų bažnyčiai tangomis iš kalvinisto į kata
jau 633 metai ir, skaičiuojant likybę sugrąžintas, Jurgis
kardinolo pareigų vidutinį Radvila, dar nė per 20 metų
amžių 15-20 metų, kiekviena nepersiritęs jaunuolis, net ku
me šimtmetyje ji galėjo turėti nigu netapęs, buvo paskirtas
po 5-6 bažnyčios princus. Ir jei vyskupu, vėliau, Lenkijos-Lie
gu ne lenkas popiežius, prieš tuvos karaliaus Stepono Bato
kurio tėvynę praėjusio šimtme ro popiežiui Grigaliui XIII
čio pradžioje mes kariavom ir įsiūlytas — kardinolu. Aštuo
tris ketvirčius jo su lenkais niolikmetis Jurgutis (1581pykomės, gal ir šiandien tu 1582 m.) valdė Livoniją ir, dėl
rėtumėm tik vieną, Lietuvos- to gyvendamas Rygoje, ėjo ir
Lenkijos karaliaus Stepono Vilniaus vyskupo pareigas.
Batoro pastangomis prieš 400 Tik 1583 m. buvo įšventintas
metų uždėtą 28 metų lietuviui kunigu, po kelių mėnesių —
jaunuoliui. Daug priežasčių konsekruotas vyskupu, o 1584
galėtumėm priskaičiuoti, ko- m. pradžioje Vilniaus katedrodėl tiek ilgai dorai lietuvių ka- je pats karalius jam uždėjo
talikų tautai reikėjo kitos ke- kardinolo kepuraitę. Ir kas gapuraitės laukti, bet svarbiau- Ii suvokti, kur čia buvo religisią jų turbūt rastumėm irgi ja, kur politika? Kur Bažnypas tą patį pietų kaimyną, kur čia, kur valstybė? Ar Jurgis
dingo ir Vytauto Didžiojo ka Radvila valstybes — Bažny
rūna. Bet tai jau nepakeičia čios maišatyje buvo tik lietu
ma praeitis, tad belieka tik vis kardinolas patogesnei ka
džiaugtis dabartimi ir saugoti raliaus Stepono Batoro politi
jos tęstinumą ateičiai. O šį kai, ar kardinolas Lietuvai,
lenko popiežiaus Jono Pau kaip į vieną valstybę susijun
liaus II žingsnį turbūt reikia gusių dviejų tautų skiriamoji
priimti kaip bent šiokį tokį at riba. Tačiau lietuvių tautai
pildą už praeities skriaudas, naudos jis visgi davė, bent jau
betgi ir padėkoti, nes toks jo, reikalavimu stojantiems į Jė
antrą kartą pakartotas, spren zuitų kolegiją Vilniuje klieri
dimas lietuvių tautą, kaip re kams išmokti lietuvių kalbą.
liginę bendruomenę, pastatė (Žiūr. Lietuvių enciklopedija
lygioje pakopoje su kitų tautų XXIV t.)
atitinkamomis bendruomenė
Dabar tokie klausimai nebe
mis, o Lietuvos valstybę su kyla. Jo eminencija Audrys
stiprino, kaip politinę bend Bačkis — kardinolas Lietuvai.
ruomenę. Ypač Lenkijos at Taip pat, kaip ir jo eminencija
žvilgiu, Vilniaus vyskupiją at kardinolas Vincentas Sladke
skirdamas nuo Lomžos pri vičius. Nenuginčijamai aišku,
klausomybės ir jos savaran kad pirma popiežiui rūpėjo
kiškumą pabrėždamas aukš Lietuva, o paskui tik asmuo.
čiausia Bažnyčios pareigybe. Taigi ir čia svėrė politika, nuo
Kardinolas Vincentas Sladke kurios, sakom, Bažnyčia turi
vičius vis dėlto buvo Kauno atsiriboti. O dar daugiau poli
tik provincijos miesto, arki- tikos rasim, atsižvelgdami ir į
diecezįjos valdytojas, o kardi antrinio klausimo sprendimą
nolas Audrys Bačkis —jau ne — asmens parinkimą. Naujas
priklausomos Lietuvos sosti kardinolas — lietuvis, grįžęs
nės. Politiškai — skirtumas tėvynėn iš Vakarų pasaulio.
ryškus. Ir kokiam nors kitam Žinoma, čia gali būti ir teigia
popiežiui, net labai norinčiam, mų, o gal ir šiek tiek neigiamų
padėtį pakeisti būtų jau labai pasekmių. Pastarosios — gal
nepatogu.
ir dėl kitų atgarsių. Mat dabar
Nors moderniame pasaulyje Lietuvoje „užsieniečiai" jau
Bažnyčia nuo valstybės atskir trys — ir patys didieji: prezi
ta, tačiau dvasininkai su val dentas, kardinolas ir kariuo
džiomis bendraudami
bei menės vadas.
bendradarbiaudami,
įtakos
Apie tai kaip tik užsiminė
valstybei visgi turi. Klebonai pats kard. Bačkis „Lietuvos
mažesnę — tik vietinėms savi rytui" tuojau po iškilmių Ro
valdybėms, vyskupai — šiokį moje. Kardinolas teigė, Lietu
tokį, o kardinolai jau ir žymų vos žmonių skirtingas nuotai
poveikį krašto vadovybei. Feo kas pajutęs, tuojau po atvy
dalizmo laikais kardinolai bu kimo į Vilnių valdyti šios arkivo visiškai šalia karalių, kaip diecezijos. „Vieni mane sutiko
ypatingas jų ramstis, ir kar su meile, kiti su baime, bet

Danutė Bindokienė

Žybtelėjimas
Ar ne vakar visur aidėjo
„Tyliąją naktį", o jau šiandien
žengiame pro atgailos ir susi
kaupimo pelenais pažymėtą
slenkstį į septynias Gavėnios
savaites, kurios turėtų bent
kiek pakeisti mūsų gyvenimą,
besiruošiant svarbiausiai me
tų šventei — Velykoms.
Ar pakeis, tai jau priklauso
ne nuo Bažnyčios nuostatų,
raginimų, bet nuo mūsų pačių.
Jeigu kažkaip įstengsime pri
stabdyti „greitąjį savo gyveni
mo traukinį", leidžiantį tik
prabėgomis akimis užkliudyti
Lietuvos kard. Audrį J. Bačkj Vatikane pasveikino Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui žmones, vietoves, idėjas, gal
Kazys Lozoraitis (dešinėje) ir ambasadorius Italijoje Romanas Podagėlis V. Gulevičiaus (Elta) nuotr.
būt atsiras progų, įrikiuoti
tikrąsias gyvenimo vertybes į
daugumas abejonėmis — esą reikia. Reikia tai, ko, pagal Dieve, jam padėk — lietuvių savo kasdieninių būtinybių
skalę. Gavėnios metas skirtas
žmogus iš užsienio, nepažįsta pareiškimus „Lietuvos rytui", tautai būtų amžina garbė.
maldai, susikaupimui, o Pe
krašto, jo praeities, kaip jis jaunystėje kardinolas Bačkis
lenų diena kiekvienam aki
galės tvarkytis?" — savo pra pats siekė. J kunigus ėjau,
vaizdžiai primena nelabai Že
žmo
dinę padėtį aiškino jis „Lietu norėdamas tarnauti
mės vaikams populiarią tikro
vos ryto" bendradarbiui Pau nėms... dirbti su lietuviais...
RUOŠIAMASI KAZIUKO
vę: anksčiau ar vėliau viskas,
liui Jurkevičiui. Iš tikrųjų pa būti tarp jų", — teigė jis.
MUGEI
ką šiandien vertini, kuo gyve
dėtis nebuvo lengva. Nevieno
Kardinolo titulas gali pasi
ni, kas atrodo nepakeičiama,
dai „užsieniečio" arkivyskupo tarnauti, man santykiaujant
Tradicinė Kaziuko mugė sueis į vieną galutinį tašką —
atžvilgiu buvo nusiteikę kuni su kultūros žmonėmis, vals
gai, nevienodai ir visuomenė, tybe... Mane parinkdamas, šiemet Vilniuje ruošiama kovo ar spėjai pagalvoti, kad „dul
ypač kai jis nemenku ryžtu ir Šventasis Tėvas į Lietuvą 2-4 d. Ji išsities visame Sena kė esi, dulke ir pavirsi".
tikru vakarietišku nusiteiki siuntė žmogų, turintį tarptau miestyje — gatvėse ir aikš
Nepaisant, ar gardžiuojasi
mu siekė Bažnyčią griežtai at tinės visuotinės bažnyčios pa tėse. Tikima, kad šiais metais populiarumo viršūne, ar save
skirti nuo politikos. Iš kai ku tirties... Vyskupų konferenci mugė sutrauks dar daugiau laikai nepakeičiamu valsty
lankytojų, todėl yra padidin
rių kunigų net atviro pasi joje kartu su vietinės patirties
tas
ir prekybos iš automobilių bės, visuomenės, organizacijos
priešinimo sulaukė. Ir tai gali žmonėmis puikiai bendradar
vietų skaičius. Iš viso pareng vadovu, ar prieš tave lankstosi
ma suprasti. Per visą okupaci biauju... Kardinolo titulas ma
pasaulis (nebūtinai iš nuošir
ta apie 600 prekybos vietų.
jos laikotarpį užrištomis bur nęs iš jų neišskirs, todėl ma
džios pagarbos), ar esi pats ne
(Elta)
nomis kentėję, kunigai, ypač nau, kad, kartu dirbdami, at
reikšmingiausias iš nereikš
persekiojimus bei kalėjimų gaivinsime Lietuvos Bažny
mingiausių, tavęs laukia tas
bausmes patyrę pogrindinin čią..." — eminencijos mintys,
pats likimas. Ir jokios žmo
kai, „Katalikų Bažnyčios Kro skelbiamos „Lietuvos ryte", PAREMS KULTŪRINIUS giškos pastangos per milijo
nus metų nuo žmonijos aušros
nikos" gamintojai, laisvę gavę, vos tik gavus kardinolo kepu
LEIDINIUS
šioje planetoje to likimo iš
tikėjęsi prabilti viešai, vėl iš raitę ir auksinį, šv. relikvijo
girdo griežtą draudimą „poli mis įprasmintą, žiedą.
Š.m. sausio mėnesio vidu vengti nepadėjo. Galbūt tik
tikuoti", kai jų buvę persekio
O kartu su žiedu, aukso ir ryje Atviros Lietuvos fondas vienintelis tikras skirtumas,
tojai, net ir kankintojai, jau naujo Lietuvos kardinolo Aud paskelbė ketvirtojo konkurso kuris paaiškės po paskutinio
kitaip pradėję „giedoti", vėl rio Bačkio žodžiai. Tikimės, kultūros leidiniams remti re atodūsio, bus svarbus: kokius
sėdo į valdžios vietas tose pa netrukus jie pradės įsikūnyti. zultatus. Konkursas buvo pas lobius sudėjai į amžinybės
čiose, okupacijos laikais turė Šiandienei Lietuvai to labiau kelbtas 2000 m. pabaigoje. kraičio skrynią...
tose, pakopose, tapdami net siai reikia. Vargu, ar kas sa Juo buvo siekiama skatinti
Bet Pelenų dienos ir Ga
savarankiškesni, taigi ir galin kys, kad Bačkio parinkimas poleminės, analitinės, tiriamo vėnios apmąstymų melancho
gesni. Čia ir pasirodė ta Lietu kuo nors būtų priekaištingas. sios žurnalistikos plėtrą, akty liją netrukus nustelbia švie
vos gyvenimo pažinimo stoka Iš Lietuvos patriotų, diploma vinti viešąsias
diskusijas sios mintys: juk prasideda ko
ir dėl to prieštaringas nuo tų šeimos kilęs, visapusiškai spaudoje.
vas ir pavasaris. Mums, gyve
mones iššaukusios klaidos. išsimokslinęs, daug svetimų
Šio konkurso temų ratas nantiems snieguotose ir spei
Tačiau vėliau, laikui bėgant, kalbų mokantis, ilgai dirbės apėmė kultūros politikos ir so guotose šio krašto valstijose
nuomonės darėsi lygesnės, o Vatikane bei kitose valstybėse ciokultūrinių reformų bei po (tiesiog juodai pavydint tau
kardinolo autoritetas dar stip diplomatinėje tarnyboje ir dėl kyčių analizę, kultūros santy tiečiams, įsikūrusiems „saulė
resniu poveikiu į jas atsiliep to gerai susipažinęs su Bažny kio su kintančia socialine rea toje Amerikos pusėje"), visi
damas, gal ir visiškai suly čios bei pasauline politika, lybe tyrinėjimus, kitą krašto žiemos „priedai" taip įkyrėjo,
gins, tikėkimės — šiokiu tokiu pats būdamas Lietuvos patrio patirties šioje srityje sklei kad vien svajonės apie pava
sarį iššaukia šypseną. Tačiau
linktelėjimu ir į kunigų pusę, tas, daug gero ga!i padaryti ir dimą ir lyginamąją analizę.
kurie, šalia grynai bažnytinių lietuvių tautai, ir Lietuvos
2001 m. ALF nusprendė pa kovo pradžia atneša ir kitą
pareigų, Lietuvoje atliko ir di valstybei, tad naują savo kar remti šiuos leidinius ir jų te tradicinį malonumą: skautiš
džiulį tautos auklėjimo vaid dinolą sveikinkim, didžiuoki- mas (straipsnių serijas) bei kąją Kaziuko mugę.
menį. Lenkmečiu — kai kurie mės juo, padėkime jam savo projektus: dienraštį „Šiaulių
Juk nėra lietuviško telkinio,
ir žalingą, bet paskiausiu lai uždavinį atlikti, tikėdami, kad kraštas", žurnalus „Naujasis kuriame reiškiasi skautiška
ku, Lietuvos budimo, prieška jis dabar vilnietis iki amžiaus židinys", „Knygų aidai", „Dai veikla, kur kovo mėnesį ne
rinės nepriklausomybės bei pabaigos, kad popiežius jo ne lė", „Nemunas", „Kultūros ba ruošiama Kaziuko mugė. Nė
okupacijos laikotarpiu — mil pasišauks į Vatikaną, nebent rai"; laikraščius: „Dialogas". ra taip pat tautiečių, kurie
žiniškai naudingą. O tokio pa kardinolų kolegija jį popie „Žemaičių saulutė"; savait joje neapsilankytų, nepasi
ties dabartinei Lietuvai labai žium išrinktų. Tokiu atveju. raštį „Šiaurės Atėnai". iBN'S)
džiaugtų skautų pastangomis,

1965 m. Kitų pirmininkų ter
minai buvo trumpesni.
Šioje atkarpoje spausdinami
tėvo žodžiai apie 1. atstovą
Charles Kersten; 2. JAV Kon
Ištraukos
grese Lietuvos pagrobimo ty
(Ką Šimutis rašė apie Atstovų rūmų nario C. Kersten ir rinėjimą; 3. HR 231 Rezoliu
jo komiteto tyrinėjimus JAV Kongrese)
ciją Kongrese ir 4. ALTo bei jo
Nr.l
pirmininko Leonardo Šimučio
Keletą kartų buvau papra raščių tomų. (1937 m. dieno žygiai ir veikla šiuo reikalu.
Vyriausias sūnus
šytas surasti medžiagos apie raščio neradom po tėvo mir
Leonardas J. Šimutis
Atstovų rūmų nario Charles ties.)
P a s t a b a . Dienoraščio kalba ne
Tėvas rašė savo knygoje
Kersten, kur yra mano tėvo
dienoraščiuose (1953 ir 1954) „Amerikos Lietuvių Taryba" taisyta.
ir tėvo paliktame archyve. išleistoje 1971 m., kad „Ameri
1953 kovo 23 d. Pirmadie
Skaitant tų metų mano tėvo kos Lietuvių Tarybos veikla n i s
parašytus dienoraščius, pa 1953 m. buvo tokia didelė ir
Šis rytas redakcijoj tikrai
skatino mane paruošti tų me plati, kad jai pavaizduoti tik buvo ypatingas: ir svečiai, ir
tų dienoraščius, tikint gal rai būtų galima ir reiktų pa daugybė telefonų, ir straips
ateityje išleisti atskiromis rašyti atskirą knygą" (p. 63). niai, ir laiškai, ir mano pava
knygomis. Šioje atkarpoje bus Žinoma, tai neįvyko. Apie duotojo klausimas. \ redakciją
tiktai tų metų dienoraščių iš 1972 metus jis pradėjo rinkti atvežė St. Piežą, su kuriuo su
savo atsiminimų medžiagą ir sitariau delegacijos pas prezi
traukos.
Mano tėvas (1892-1975) pra parašė atsiminimus, prade dentą foto persiuntimo į Chidėjo rašyti savo dienoraščius dant 1913 m., bet nebaigė. cagą reikalu.
1936 m. ir baigė rašyti jau li Taip pat paliko keletą dėžių
Žmona iš redakcijos parvežė
goninėj prieš pat mirtį 1975 visokios informacijos ryšium namo, kad pietus pavalgyčiau
m. balandžio 17 d. Rašė kiek su jo atsiminimais.
ir kelionei prisirengčiau. Taip
vieną dieną! Rašė apie lietu
Amerikos Lietuvių taryba pat ji ir į stotį nuvežė. Trau
viškas draugijas ir jų vadovus, veikia jau 60 metų. Leonardas kinys — B. O. Columbian. J a u
apie pasaulio svarbesnius įvy Šimutis ilgiausiai vadovavo radau savo bendrakeleivius P.
kius ir apie visą savo Šeimą. Amerikos Lietuvių tarybai — Grigaitį ir M. Vaidylą. Ilgai
Paliko 38 metų rašytų dieno 25 metus, nuo 1940 ra. iki tarėmės žygio į Washingtoną

LEONARDO ŠIMUČIO 1953 M.
DIENORAŠTIS

tikslo reikalu. J pasisekimus
žiūrėjome optimistiškai. Vaka
ras prabėgo nenuobodžiai, ga
na greitai.
1953 kovo 24. Antradienis
Miegoti ne taip jau gerai.
Rūpėjo žygiai sostinėj, o ir pa
togumų nebuvo. Pusryčiavome
traukiny. Sustojome Hotel
Statler. Mane suporavo į vie
ną kambarį su p. Vaidyla.
Oras lauke labai gražus ir šil
tas. Nereikia nei palto, nei ke
purės. Priešpiet pasilsėję ėjom
pietauti, o vėliau šnekėjom.
planavom. Ed Trečiokas pri
siuntė laišką. Kalbėjęs su p.
Oliu, kuris suabejojęs, ar ga
lės atvykti i sostinę. Jei neat
vyks, suprasime kodėl.
Su veikliuoju kongresmanu
Charles Kersten (VVisc.) susisiekėm. Jis Siek tiek gelbėjo
gauti audienciją pas preziden
tą. Jis mus užkvietė pas save
vakarieniauti. Bet mums pa
vyko kitaip patvarkyti: mes jį
pakvietėm pas save. Atvyko
abudu su žmona. Pirma kam
baryje pasitarėme dėl misijos į
Baltuosius rūmus, dėl akcijos
Kongrese, etc. Paragavę „ref-

rešmentų", vykome žemyn į
Statlerio restoraną ir ten
drauge su jais (Mr. & Mrs.
Kersten) vakarieniavome, tęs
dami naudingą pasikalbėjimą
toliau.
1953 kovo 25. Trečiadie
nis
Mes trys — Vaidyla, Grigai
tis, Kižytė ir aš pusryčiavome
drauge ir planavom dienos
darbus. Po pusryčių vykom į

Kongreso rūmus pas Charles
Kersten. Praleidom visą pus
dienį. Galutinai sutvarkėm
memorandumą ir kelionės rei
kalus į Baltuosius Rūmus.
Kong. Kersten nuoširdžiai
: mums padeda. P. Žadeikiui
paskambinau. Jis pakvietė vi
są delegaciją ryt pas save pie
tų. Yra atvykęs ir K. Jurgėla
su „Voke" aparatais. Esąs jau
ir Sidzikauskas. N'orjs su Altu

iš pelenų
neįsigytų vieno kito „muginuko", tuo pareikšdami savo pri
tarimą
lietuviškam-skautiškam jaunimo ugdymui. Yra
manančių, kad pavasaris var
giai taip gaivalingai aplietų
gamtą savo žiedais, jeigu lie
tuviai skautai kuriais metais
neatidarytų į jį vartus per Ka
ziuko mugę.
Ne taip svarbu, kelintą kar
tą šiemet Amerikoje lietuvių
skautų kvieslys vadina visus
ateiti į Kaziuko mugę. Daug
svarbiau, kad tų mugių gran
dis nenutrūkusį, kad su tokiu
pat entuziazmu ir pasiaukoji
mu joms ruošiasi mažieji
skautukai, jų tėveliai ir sene
liai, kurie prieš dešimtį, dvi
dešimtį, ar daugiau metų Ka
ziuko mugei gamino, kepė,
dažė, drožinėjo, siuvo, pynė,
planavo ir visuomenę ateiti
kvietė. O kiek per visus tuos
dešimtmečius mūsų skautai
savo darbštumu lėšų skautiškajai veiklai uždirbo! Nėra
abejonės, kad toji veikla — va
saros stovykloms įranga ir kiti
būtinieji reikmenys — nebūtų
tokia naši be Kaziuko mugėse
uždirbtų centų, išaugusių ir į
šimtines, ir į tūkstantines.
Tačiau — ir tai visų svar
biausia — skautai, nuo paties
mažiausio bebriuko-ūdrytės,
vilkiuko-paukštytės, iki žilaūsių brolių, rimto amžiaus su
laukusių sesių, išmoko savo
darbštumu, sumanumu įsigyti
lėšų, užuot prašę visuomenės
paramos, užuot nuolat tiesę
ranką į įvairius fondus, insti
tucijas, organizacijas, o, kuo
met į tą ištiestą saują nekrito
pageidaujami pinigai, pasiten
kinę priekaištais.
Iš mūsų lietuviškosios skautijos iniciatyvos ir pastangų
gali pasimokyti ne viena orga
nizacija (jaunimo ar kitokia)
ne vien šioje Atlanto pusėje,
bet juo labiau Lietuvoje. Per
lengvai, be jokių pastangų
ateinanti parama nėra tinka
mai įvertinama. Kai reikia
nemažai pasidarbuoti, kad at
sirastų galimybė įsigyti no
rimą ar reikalingą daiktą, jis
pasidaro kur kas reikšmin
gesnis — jaučiama, kad jis
kiekvienam, prie lėšų sukau
pimo prisidėjusiam, yra savas,
brangus.
Valio skautai! Valio Kaziu
ko mugės! Jauskime pareigą
jas aplankyti. Ir ne tik šiaip
sau pasidairyti, bet negrįžti
tuščiomis rankomis, o skautai
pasirūpins pripildyti mūsų
širdis pavasarišku džiaugsmu.
pasikalbėti.
Po pietų pradėjo rinktis de
legacijos nariai. Atvyko Gri
gaitis, Kvetkus, Grinius, Brie
dis, Kalinauskas. Pasirodė jau
gana vėlai vakare ir Pieža. At
laikėme eilę pasitarimų dėl
memorandumo, tvarkos, etc.
Vakarieniauti gana gausingoj
grupėj vykome į Patomac upės
pakrantę, kurioje yra daug žu
vies restoranų.
(B.d.)

Pabaltijo okupacijai ir bolševikų žiaurumams tirti kongresinis Kerst*no komitetas, susirinkus pirmam posėdžiui
W;ishinĮjton. I)C, 1953 m lapkričio 30 d Žemai sėdi didiiųju JAV dienraščių korespondentai, auksfiau komiteto
nariai ir Kongreso atstovai ds kairės > Edward Bonin. AJvm Bentley. Bred Busbey pirm Charlese Kersten. Ray
Madden, Thaddeus Marhrowicz ir Thomas Dodd
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, ATVIRO ŽODŽIO" FORUMAS
Vasario 16 d. Bočių menėje,
Lemonte, vyko Lietuvos Vai
kų globos būrelio ..Saulutės"
renginys — „Atviro žodžio" fo
rumas. Į Lietuvos nepriklau
somybės dešimtmečio politinę,
ekonominę bei visuomeninę
raidą žvelgė prelegentai: Ju
lius Šmulkštys, Zenonas Re
kašius. Antanas Grina, Jonas
Pabedinskas., Danutė Bindokienė ir Bronius Nainys. Štai
pokalbininkų
pagrindinės
mintys.

• ^ LTi
ELEKTROS

[VEDIMAI - PATAISYMAI
susiveda į vieną tašką — eko
Turiu Čikagos miesto leidimą.
nomiją. Jei ji stiprėtų, kitos
Dirbu užmiesty Dirbu greitai,
problemos savaime išsispręs
garantuotai ir sąžiningai.
tų. Didelė Lietuvoje blogybė
773-779-3313
nusikalstamumas, tačiau per
KLAUDIJUS PUMPUTIS
nai iš kalėjimų buvo paleista
Ai/roMoauo. NAMU. SVEKATOSJ
7,500 nusikaltėlių, nes valsty
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
bė nepajėgė jų ilgiau išlaikyti.
Agentas Frank Zapote ir Off. Mgr. Auksė
Kylantis
nusikalstamumas
S Karte kalba lietuvt&ai
FRANK ZAPOUS
jaunimo tarpe yra nedarbo
3206 1/2 Wett 95th Street
pasekmė.
Tel. (708) 424-8654
Prelegentas aiškino, kad
(773)581-8654
Lietuvai niekad neteko susi
Kalame visų rūšių „sidings",
durti su tokiomis problemo
„soffits", įdedame
mis, kaip šiandien. Vien Ang
J . Šmulkštys
lijoje dirba apie 30,000 Lietu
lietvamzdžius (gutters) ir
Būnant tik turistu, nesusi vos piliečių. Amerikoje kur
dengiame stogus. Skambinti
daro tikslus vaizdas, kas kas daugiau. O kur Vokietija,
Romui tel. 630-774-1025.
šiandien vyksta Lietuvoje ir Prancūzija ir kitos šalys? Kiek
Window VVashers Nccded!
kodėl. Lietuvoje gyvenančiam iš vis žmonių yra išvykę iš Prelegentai ..Saulutes" ruoštame ..Atviro žodžio" forume š.m. vasario 16 d. PLC, Lemonte, Bočių menėje. Iš
40,000 per year. We need 100 crcws.
dešines
Jonas
Pabedinskas,
Julius
Šmulkštys,
Danute
Bindokiene,
Antanas
Grina,
Bronius
Nainys,
Zenonas
lietuviui taip pat nesusidaro Lietuvos, sužinosime tik po
No exp. necessary. Will train. Mušt
Rekašius.
I n d r ė s Tijūnelienes nuotrauka.
ha ve valid driver' s license and transtikslus vaizdas, kas yra tie surašymo. Net ir neturint
portation. Mušt be fluent in Englisb.
Amerikos lietuviai, ką jie daro tikslių skaičių, galima spėti, mln.litų, o gale metų liko tik tinkant su interesantais, yra laikais, kada
varguomenė
L A . McMahon Window VVashJng.
ir ko nori. Tai abipusis nesu kad tokio masinio bėgimo nie 264 min. litų. Ką tai reiškia?
polinkis kalbėt: .,iš viršaus", nuėjo tarnauti komunizmui,
Tel. 800-820-6155.
gebėjimas ar nenorėjimas su kad nebuvo Lietuvos istorijoje.
Kapitalo ir finansų balanse garanuoti, kad viską išmano, kuri žadėjo gerovę ir lygybę.
STASYS'
CONSTRUCTION
prasti vieni kitų. Mes kartais Pridėjus žemą gimimų skai yra taip pat užskaitytos ir ar bent žino. Išeivijos pastan Skirtumas tarp kaimo ir mies
Staliaus
darbai,
rūsių, vonių ir
Lietuvą mėginame įvertinti čių, Lietuvos ateities prognozė užsienio paskolos. Metų pra gos padėti Lietuvai su ekspor to yra labai didelis, daug di
virtuvių įrengimas; priestatai;
pagal prieškarinius kriteri yra labai liūdna.
džioj Lietuva buvo persiskoli- tu pasiliko mėgėjiškoje plot desnis nei mes jį matome, lankeramikos prytetės; "sidings",
"soffrts", "decks", "gutters", plokšti
jus. Abu laikotarpius lyginti
Kodėl Lietuvoje šiandien yra nusi „eurais", kas padidino mėje, nors Amerikos parduo kydamies porą savaičių.
ir "shingle" stogai; cementas,
negalima, nes dabarties Lietu toks blogas ekonominis gy užsienio valiutų rezervus. Ga tuvėse jau galima rasti Lietu
Reikia paminėti ir valdžių
dažymas. Turiu darbo draudimą.
va 50 metų buvo uždaryta nuo venimas? Viena priežasčių, le metų reikėjo atmokėti pas voje siūtus rūbus, maisto pro keitimąsi. Jos keitėsi ir pir
i S.Benetis, te/. 630-241-1912..
likusio pasaulio. Tai didelis kad nepriklausomybės
pra kolas ir dalis jų buvo išmo duktus ir pan Mažai kam mos nepriklausomybės laiko
laiko tarpas. Lyginant abi Lie- džia buvo labai idealizuota. kėta. Problema, kad Lietuva žinoma, kad Amerikon yra im tarpiu.. Tačiau dabar visi val
Reikalinga moteris, užauginusi
tuvas, yra tam tikrų priva Buvo kalbėta, ką daryti su neturi ilgalaikių investicijų, portuojama 10 mln. svarų džios pasikeitimai vyko de
savo vaikus, padėti prižiūrėti
lumų, tam tikrų teigiamų pu „kegebistais", Grūto parko kurios galėtų išbalansuoti Lie sūrių iš Lietuvos, kurie yra mokratiniu būdu. Nebuvo
naujagimį, tvarkyti namus,
sių dabar, ko nebuvo tada. balvonais ir pan. Tokiem da tuvos einamosios sąskaitos naudojami kaip žaliava pa riaušių, nebuvo perversmų,
gaminti maistą ir gyventi kartu.
Taip pat buvo tam tikrų priva lykam buvo laiko, tačiau bū deficitą. Nesiseka pritraukti ruošti kitus gaminius. Taip nepaėmė prezidentas valdžios
Privalo susikalbėti angliškai.
lumų tada, ko nėra dabar. Pa tiniem įstatymam Seimas to investuotojų, nes trūksta pasi pat talpintuvais (kiekvienas jėga. Reiškia, Lietuva kuria
Darbas Siauriniame priemiestyje.
dėtis yra gan komplikuota. laiko neskyrė. Praėjus 10 me tikėjimo ir Lietuva turi pas vertas 75,000 dol.) net į Wis- valstybę — demokratiją. Atga
Tel. 312-850-0595,
Kartais mes, išeiviai, klysta tų po nepriklausomybės dar kolomis dengti einamąjį defi consin valstiją yra gabenami vus pirmą nepriklausomybę,
skambinti darbo dienomis
pieno baltymai (proteinai).
nuo 11 v.r. iki 7 v. v., Anelė.
me, vertindami tą situaciją ir šiandien pusė įstatymų yra citą.
lietuviam reikto įsisąmoninti
pagal įvaizdį, pagrįstą nerea priimami skubos tvarka.
savo
identitetą.
Dabartiniai
Faktoriai, kurie
įtakoja
Jeigu paskolos yra ilgalai
listinių kriterijų pritaikymu.
lietuviai jau puikiai žino, kas pavojus ištirpti rusiškoje-slaKita yda — nuolaidžiavimas kės, problemos nėra, tačiau krašto ekonomija yra šie:
Dabartinėje Lietuvoje yra užsieniui.. „Telekomą" nupir trumpalaikės turės būti grei
jie
yra, tačiau valstybę kurti viškoje terpėje panaikintas.
1. teisėtvarka, kuri šian
labai daug problemų, bet taip ko suomiai ir švedai, pinigai tai atmokėtos. Nesugebėjus dien vis dar yra prastam sto reikėjo iš naujo, nes nebuvo
Tautos išlikimo pavojaus iš
išmokta savarankiškai galvo sovietų pusės beveik nėra, ta
pat yra labai daug pasiekta. buvo pravalgyti. Pažadai buvo ištaisyti mokėjimo balanso, vy;
Pavyzdžiui, dabar Lietuvoje gražūs, tačiau kasdienybė yra Lietuvos rezervai gali dingti.
2. nei viena valdžia dar ne ti, veikti, bet ką atlikti.
čiau neaišku, ar jis visai din
yra tikra politinė demokrati kita. Telefono paslaugos pa
Lietuvos pozicija dabar yra rado tinkamų metodų Lietu
Lietuvai bankrutavus, gal go. K. Almenas teigia, kad
ja. Seimo rinkimai praėjo be brango, buvo liepta ieškoti ne tokia, kad dar kraštas gali vai persitvarkyti. Biurokrati daug kas norėtų ją nusipirkti, vieno pobūdžio pavojai buvo
balsų vogimo ar pagaudinė- visai skaidrių patarnavimo skolintis iš užsienio. Nese nis aparatas dar vis egzistuo ypač kaimynas iš Rytų, tačiau pakeisti kitais. Dabar Lietuvą
jimo. Kitas pozityvus Lietuvos metodų. Į užsienį reikia in niai Lietuva vėl pasiskolino ja;
Lietuva prie to neprieis. Lietu vilioja įvairi, niveliuojanti kul
reiškinys yra laisva spauda. vestuoti išmintingai ir Lietu 200 mln. „eurų" septyneriems
3. lietuviai vis dar laukia vos viltis yra jaunoji karta, tūra, kuriai atsparumo yra ne
Tuos du faktorius palyginus vos negalima atiduoti mono metam ir paskola turės būti valdžios nuolatinės pagalbos. nes Lietuva yra jų valstybė ir daug. Dar būtų įmanoma at
su prieškarine Lietuva, kraš polistams. Iki šiol beveik visi grąžinta. Nors eksportai pas Globotinė savimonė (VVelfare ateitis.
sispirti, jeigu būtų vieningu
tas dabar yra daug daugiau objektai buvo privatizuoti mo kutiniu metu padidėjo, tačiau statė) priklauso dabartiniam
Žodis apie naująją imigra mo, atsispyrimo ugdymo. Net
pažengęs. Nors šiandieninė nopolistine linkme. Keturi prekybos balansas vis tiek lietuvio tautiniam būdui;
ciją. Sakoma, kad vien Čika ir buvęs Švietimo ministras K.
spauda Lietuvoje yra įvairi Lietuvos cukraus fabrikai dar lieka negatyvus. Prie eks
4. vykstančios visokios de goje naujų imigrantų gali būti Platelis aiškina, kad jis neug
my
tačiau ji nebijo išreikšti savo buvo atiduoti vienai Danijos porto priklauso nafta, atplau legacijos ir manifestacijos turi apie 50,000, tačiau dažniau dysiąs "oatingai tautą
politinių pozicijų. Jei ne spau bendrovei. Tik vienas, Mari kianti iš Rusijos, kuri, turė ribotą vertę eksporto išjudi siai bendrauti tenka su „ža linčio p. rioto, bet kažkokį su
pilietį.
da, apie korupciją mes gal nie jampolės fabrikas, streikuo dama perteklių, mėgina ja nimui;
lios kortelės" neturinčiais. Yra sipratusį valstybės
damas ir blokuodamas kelius, atsikratyti.
Lietuviai
gyventojai
Lietuvoje
ko ir nežinotume.
svarbu,
kad
Lietuva
tų
žmo
5. į Lietuvą dabar ateina
Dar kitas pozityvus fakto liko konkurencine bendrove.
Dėl lito pririšimo prie dole pats pavojingiausias ir gun nių neatsisakytų, jiem suteik mažėja, o kiek d a r lietuviš
Dar vienas nepopuliarus da rio nukenčia Lietuvos ekspor dantis momentas — Euro są dama teisę į dvigubą piliety kumą išnaikins j a u puoselė
rius Lietuvoje yra savo valsty
bės valdymo tobulėjimas. Kur lykas, tai vykdyti ekonominį tai į Vakarus. Iš kitos pusės, junga. Lietuvai yra ruošiamas bę. Jeigu būsimų 10 metų ke-. jamas savotiškas pilietišku
ti naują valstybę nėra lengva. dialogą su Rusija. Mažeikiai atsigauna eksportai į Rytus, žemės ūkio investicijų ir re lyje jų dvigubos pilietybės mas.
Sąrašas atliktų darbų būtų ir Būtingė buvo pastatyti per išskyrus Baltarusiją, kuri iki formų projektas, kuomet per dilema nebus išspręsta, vė
Pirmos
nepriklausomybės
gan ilgas. Gal viskas nėra da dirbti ir eksportuoti naftą. šiol, yra nemoki. Privatizavi septynerius metus bus paskir liau gali būti per vėlu.
laikotarpiu Lietuva buvo pi
roma pakankamai greitai, Kokią? Rusijos? Buvo pakvies mo procesas yra lėtas, daro ta 800 mln. litų parama. Kiek
Lietuvai nereikia žmonių, lietiška visuomenė. Visi tada
tačiau situacija yra labai su ti amerikiečiai, nes nenorėta mos klaidos, projektai nepa tų pinigų nutekės ar bus pa kurie grįžta pelenais. Jai rei turėjo vienodas teises. Politi
Rusijos prileisti prie naftos ruošti. Lietuvoje nebeliko di naudoti saviems ES konsul kia gyvų žmonių, kurie gali niai varžtai buvo visiem vie
dėtinga.
Negalima nepaminėti, kad tiekimo. Ar įmanoma prie kra delių vertingų projektų, ku tantams už patarnavimus ir dirbti, atiduoti viską, ką turi. nodi. Dabartinės pilietinės vi
vyksta naujos, vakarietiškai nų neprileisti naftos tiekėjų? riuos būtų galima privatizuo pan., galima *:k spėlioti.
Grįžę vyresnieji sukuria „iš suomenės puoselėtojai baidosi
orientuotos kartos ugdymas. Rusija pasakė, kad naftą ti.
eivių klubas". Kam jie reika tautos vardo. Tautines idėjas
yra pravardžiuo
Lietuvos likimas priklauso teiks su viena sąlyga: jai turi
lingi? Kad susitiktumėm ir siūlantys
D. Bindokiene
jami
naciais
arba fašistais.
jaunajai kartai. Jie nebijo ri būti parduota tiek pat akcijų,
kalbėtumėm,
kaip
buvo
gerai
Lietuva tol: gražu nestovi
J. Pabedinskas
Tauta
jiem
yra
panieka. Taip
zikuoti, nebijo individualios kaip ir amerikiečiams.
gyventi
Amerikoje?
Verslai. Lietuvai atgavus taip blogai, kaip mes mėgina
pat
panieka
yra
ir lietuvių
atsakomybės, nežiūri į val
nepriklausomybę,
prasidėjo me ją pavaizduoti. Jeigu Lie
Tikiu, kad visi, ar bent dau
kalba,
kurią
rungtyniaudami
A. Grina
džią, kaip apsaugotoją. Jie
spekuliacija metalais, o nor tuva būtų tokia, kokią mes ją guma, čia dabar atvažiavusių
Tema suglaustai — pinigų maliai prekybai nebuvo vietos. pristatėme, ji niekada nebūtų lietuvių planuoja grįžti atgal į ir kiek galėdami teršia. Sve
balsavo už liberalus, nes ta
partija lietuviškam konteks padėtis ir ekonomika Lietu Tuo tarpu iš Vakarų atsirado buvusi pakviesta nei į NATO, Lietuvą. Tačiau dvigubos pi timžodžių yra pilna spauda,
te yra daugiausia vakarietiš voje. Tarptautinis valstybės pinigingi žmonės ir, Lietuvoj nei į Europos Sąjungą, nei į lietybės klausimas yra ne televizijos laidos, vartojami
ka. Jstaigose matyti vis dau finansinis stovis yra įvertina pirkę išsimokėjimui, apgavo kokią kitą Vakarų instituciją malonus sprūdis tarp „jūs" ir žodžiai ir nesuprantant jų
„mes". Jeigu Lietuva nori prasmės. Skaitant „Kultūros
giau žmonių, sugebančių kal mas mokėjimo balansu. Lie ne vieną lietuvį. Fabrikų di ar organizacija.
turėti
už savo sienų politinį ir barus", reikia gerai pagalvoti,
bėti angliškai. Kai ši karta tuvos balansas dabar, kaip rektoriai taip pat kalbėjo tik
D. Bindokie.iei tenka susi
perims Lietuvą, ji bus visai ir pradžioj, turi tą pačią didelę su pinigingais asmenim. Dide tikti su įvairaus amžiaus ir socialinį užnugarį, neturėtų ar net ir puslapius išsiversti į
lietuvių kalbą.
problemą. Mes importuojame lių ir mažų įmonių direkto skirtingos praeities žmonėm.. pamiršti naujai išvykusiųjų.
skirtinga, negu šiandien.
daugiau, negu eksportuojame. riai, gaudami mažą atlygini Vyresnioji karta „Draugą" lai
Svarstydami 1940-ųjų metų
Z. Rekašius
Prekybos deficitas metų gale mą, pradėjo įvairiai sukčiauti. ko savo nuosavybe, kur gali
partizaninį sukilimą, pilietiB. Nainys
Nors šiandien Vasario 16 gali būti 3 milijardai litų. Pa Taip prasidėjo vėliau pava ma sudėti visas nuomones, o
Kokia dabar Lietuvoj padė ninkai net nusikalba. Sąvo
d., tačiau prelegentas sakė tarnavimo balansas (transpor dinta „prichvatizacija". Į tą redakcija turėtų daryti tam tis? Ekonominės bėdos yra, kos „tautinis" ir „demokra
norėsiąs kalbėti negatyviai. tas ir pan.) yra pozityvus ir pavojų nebuvo kreiptas dėme tikras išvadas. Tos nuomonės tačiau šiam prelegentui dau tija"
vargu
suderinamos.
Tačiau, jausdamas reikalą numatoma, kad metų gale sys, nes atgimimo vadai dau yra labai skirtingos. Naujai giau rūpi tauta. Kur šiandien „Kultūros baruose" R. Lopata
pradėti kalbėti pozityvia gai Lietuva gali uždirbti 1,4 mili giausia buvo kultūros ir moks atvykusieji Lietuvą mato juo stovi tauta Lietuvos val teigia, kad jam būtų malonu
da, išsakė, kas jį, prieš Vasa jardus litų. Įskaitant
visas lo žmonės ir į pramonę tiesiog džiau negu mes, nes jaučia stybėje? Tiek iškentėjusi, Lie matyti Lietuvą, kaip sudėtinę
rio 16 dieną gerai nuteikė. Tai kitas sąskaitas, Lietuva lieka žiūrėjo iš aukšto. Ekonomis reikalą pasiteisinti, kodėl iš tuva savo valstybėje vis ieško demokratinio pasaulio dalį. Ar
minėjimas Vilniuje, šį kartą negatyvi 2,5 milijardus litų. tai, nors ir geros valios, buvo Lietuvos išvažiavo. Emigracija vietos. O kur ji bus po 10 ne panašiai, kaip Lietuva bu
Lietuvoje nebuvo minima, bet Jeigu nieko kito neturėtu vien teorijos žinovai. Keletą ir pirmosios nepriklausomy metų? Be jokių garantijų ir vo sudėtinė dalis Sovietų Są
švenčiama Nepriklausomybės mėm, Lietuva bankrutuotų. metų dėl patrauklių
kainų bės laiku buvo išsiplėtusi, lie apsaugos. Pereitais metais K. jungos?
švente. Nebuvo liūdnų pra Tačiau kita dalis mokėjimo galima eksportuoti, bet kai tuviai bėgo ir į tokius kraštus, Almenas Lietuvoje išspaus
Atrodo, kad už lietuvybės
kalbų, priekaištavimų, kas yra kapitalas ir finansiniai kurie Lietuvos industrijos ga į kuriuos dabar nevažiuoja. dino straipsnį su svarbiau išlaikymą reiks grumtis pa
mus skriaudė. Šventė vyko veiksmai. Kapitalo ir finansų liūnai savo produkcyos nepar Daugiausia tačiau visiem tu siais dešimtmečio laimėjimais. čioje tautoje. Krašto reformos
Vingio parke. Prasidėjo tautos ba.ansas rodo, kad Lietuva davinėjo, laukdami geresnių rėtų rūpėti Lietuvoje nepa Jis rašė ne apie mūsų buitį, turi vykti per mokyklinį auk
himnu, trumpu R. Pakso žo gauna lėšų maždaug 1,3 mi kainų.
prastas luomų skirtumas. Tas bet apie egzistenciją. Ne vals lėjimą. Politinė visuomenė tu
deliu, o po to įvairios roko lijardo litų. Klaidos ir pralei
Tarptautinis verslas. Į Va luomų sprūdis sudaro prob tybės, bet pačios tautos. Ne ri išplaukti iš tautinės visuo
grupes ir populiarūs atlikėjai dimai (neužregistruotos trans karus dabar yra parduodama lemą tautoje, kyla nepasiten taip jau seniai buvome pas menės, bet ne atvirkščiai. Lie
dainavo liaudies dainas. Ne akcijos ir pan.) prisideda dar pieno produkcija, „Ekrano" kinimai, atsiveria dirva komu merkti išnykti kaip tauta. Ne tuvių tautai reikia valstybės,
buvo to, prie ko esame visi su 300 milijonų litų. Viską su gaminiai, baldai, tekstilės nizmo atgijimui ar kitam pa priklausomybės dešimtmečio kuri jai sudarytų sąlygas tarp
taip pripratę.
sumavus, Lietuvos rezervai produktai, tačiau visiškai dar kitimui. Panaši situacija buvo svarbiausias pasiekimas yra, ti ir pradėtų ugdyti pagrindi
Visos Lietuvos problemos buvo padidėję pusmetyje 700 neatgauta Rytų rinka. Susi ir pirmos nepriklausomybės kad sovietmetyje egzistavęs nes tautines vartybes. Vals-
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> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> Nuosavybių įkainavimas veltui
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Alexander J. Mockus,
LTD
Realtors

„BUD" BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus. 773-767-6655 mob.: 773-159-3303
Fas 773-767-9618

Reikalingi taksi vairuotojai
Pats apmokau. Skambinti
tel. 847-774-6643 arba
630-739-0144.
Reikalingi stiprūs, sveiki 20-30
metų amžiaus darbininkui,
sunkiam darbui Skokie
kraustymo kompanijoje.
Atlyginimas $8-$ 12 per vai.
TeL 847-675-6617, Alvidas,
3555 W. Howard, Skokk.

tybė negali pavergti tautos,
kurią kosmopolitai naudotų ir
išnaudotų savo tikslam. Būtų
puiku, jei Lietuvos jaunimas
nei vakarėtų, nei rytėtų, bet
lietuvėtų.
ig
„ĄŽUOLIUKUI" GRESIA
PAVOJUS
Pagarsėjusio berniukų cho
ro „Ąžuoliukas" likimu susi
rūpinęs dabartinis jo vadovas
Vytautas Miškinis. Tą rūpestį
jis išreiškė sausio 26 d. Žydų
kultūros klubo rengtame va
kare, skirtame prieš dvejus
metus New Yorke mirusiam
,Ąžuoliuko" įkūrėjui ir ilgamečiui vadovui Hermanui Perelšteinui paminėti.
„Kolektyvo
perspektyvos
miglotos, — sakė V. Miškinis.
— Švietimo ministerija nebe
išgali mūsų remti, o Kultūros
ministerija kurčia 'Ąžuoliuko'
reikmėms".
Šis berniukų choras buvo
įkurtas prieš daugiau kaip 40
metų, koncertavęs daugelyje
valstybių, pelnęs daug tarp
tautinių konkursų apdovano
jimų, išugdęs ne vieną daini
ninką. Choro įkūrėjui H.
Perelšteinui neseniai buvo su
teiktas Lietuvos Muzikos aka
demijos garbės profesoriaus
vardas, tačiau jis baigė savo
gyvenimą toli nuo Lietuvos —
New Yorke — aklas, invalido
vežimėlyje ir beglobis.
V. Miškinis pažymėjo, kad
Lietuvoje yra apie 6,000 H.
PerelŠteino mokinių. (Verta
taip pat paminėti, kad, JAV
LB Kultūros tarybos kvieti
mu, ,Ąžuoliukas" šį rudenį
koncertuos Amerikoje, red.)
(BNS)

NAUJIENA JŪROS
MUZIEJUJE
Vasario mėn. pradžioje po il
gokos pertraukos Lietuvos Jū
rų muziejuje Klaipėdoje išsi
rito du pingviniukai. Jų tėvai
taip pat išsiritę muziejuje.
Tokie susiporavimai įvyko pir
mą kartą. Pingviniukai yra
sveiki ir klaipėdiečiai tradi
ciškai gegužės mėnesį galės
išrinkti jiems vardus. Jaunik
liai papildys senstančią Jūrų
muziejaus pingvinų koloniją,
kurioje šiuo metu yra 22 ping
vinai. Dauguma jų yra seni ir
nebegali daugintis. (Eltai

SAUSIO 13 VOKIŠKAME
SAVAITRAŠTYJE
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New Yorke išeinančiame vo įvykių pamiršti negalinti, o ir
kiečių savaitraštyje „New Yor- TV bokštą aplankiusi tik vie
ker Staats — Zeitung", jo ang ną kartą.
liškoje dalyje, sausio 20 d. iš
TV žurnalistui G. Ruge ne
spausdintas puikus straipsnis pamirštamą įspūdį palikusios
su antrašte „Night of Murder". 14 žuvusiųjų laidotuvės, kada
Straipsnio autorius Jakob jų karstus lydėję giminės ir
Lemke rašo: „Pradžioje karei tūkstančiai gedule paskendu
viai pradėjo šaudyti į viršų. Po sių žmonių. Dar ir dabar žu
valandėlės — jau minios artu vusiųjų kapai lankomi ir puo
moje, kulkos pradėjo smigti į šiami gėlėmis.
grindinį, o jo gabalai šokinėjo į
Sausio 13-toji dabar vadina
t
viršų ir j visas puses. Galiau ma „Laisvės gynėjų diena".
4f____K^
*
siai, be jokio įspėjimo, atidarė
Jo susukta video juosta at-'
sSsV'•-..
ugnį ir į minią".
i
\9f
kreipusi Vakarų dėmesį į įvy
Tai įvykę 1991 m. sausio 13- kius Lietuvoje.
2001 m. vasario 17 d. Vilniuje surengtas Gedimino ordino kavalierių susirinkimas. Tęsdama prieškario tradici
osios naktį. Tą naktį nuo so
Lietuvos nepriklausomybę jas, tokį valstybės apdovanojimą gavusių Įmonių susibūrimą organizuoja pirmosios nepriklausomybės metais
vietų kariuomenės karių sau pati pirmoji pripažinusi Islan veikusi ir 2000 m. atkurta Gedimino ordino kavalierių draugija.
Vladimiro Guleviciaus (.Elta) nuotr.
gant TV bokštą Vilniuje žuvo dija. Ją greit pasekusios ir ki
14 nekaltų civilių. Dabar ta tos valstybės. 1991 m. rugpjū dėlę pažangą ir atkakliai sie
sibūrimas, kurį suorganizavo
SUSIRINKO GEDIMINO
naktis Lietuvoje yra vadina ty, nepriklausomybės atstaty kiančios narystės ES ir
prieškaryje veikusi ir 2000 m.
ORDINO KAVALIERIAI
ma „Žudynių nakties Vilniuje" mą paskelbusi Latvija ir Esti NATO.
atkurta
Gedimino ordino ka
Dabar
Vytautas
vardu. Šiais metais to įvykio ja, o gruodžio mėnesį Sovietų Landsbergis esąs opozicijos
valierių
draugija.
Tęsiant pirmosios Lietuvos
10-mečio sukaktis Lietuvoje Sąjunga nustojusi egzistuoti.
Didžiojo Lietuvos kuni
vadas, o Janina Brundzienė nepriklausomybės tradicijas,
prisiminta koncertais, parodo
gaikščio
Gedimino ordinas
Tos trys Baltijos valstybės tarnaujanti Tautiniame olim Vasario 16-ają Vilniuje įvyko
mis ir specialiu parlamento per 10-ties nepriklausomo gy piados komitete.
buvo
įsteigtas
1928 m., jame
Gedimino ordino apdovanoji
posėdžiu.
įrašyta
Lietuvos
nepriklausovenimo metų padariusios diP. Palys mus gavusiųjų žmonių su
Toliau straipsnio autorius
rašo, kad Lietuvoje, siekiant
nepriklausomybės, judėjimas
prasidėjęs 1988 m., suorgani
zavus Sąjūdį, vadovaujamą
Vytauto Landsbergio. Sąjūdis
reikalavęs atvirumo, demok
ratijos ir suvereniteto.
Tais pačiais metais rudenį
LIETU V I U FONDAS / rUTHUANlAN FOUNDATION, INC.
Vilniuje sušauktos didelės de
monstracijos. Panašus judėji
14911 127th Street • Lemont. IL 60439 • ( 6 3 0 ) 2 5 7 - 1 6 1 6
mas prasidėjęs Latvijoje ir Es
F a x (630) 257-1647
tijoje.
Kulminacinį tašką demons Santrumpos: atm. įn.=atminimo įnašas, pavardė po
7x$25 Bray Bertulytė Ina, $200; Bublys Algimantas, $395;
tracijos pasiekusios 1989 m.
Ivaška
Povilas ir Joanna atm. įn.: Landsbergienė Teresė, $600;
dvitaškio=aukotojas, įm.=įmokėjo, asm.=asmuo,
rugpjūčio 23 d., prisimenant
Keblys Kęstutis ir Vitalija, $700; Kolupaila prof. Steponas ir
suma po pavardės=įnašų iš viso.
prieš 50 metų pasirašytą MoJanina atm. įn.: Kolupailaitė Eugenija, $1,875; Varankaitė
2000 m. lapkričio mėn.
lotovo/Ribbentropo sutartį, pa
dr. Daila, $525; Vosylius Jonas, $125.
3x$15 Antanaitytė Jennifer, $15; Slavėnas J. Paul, Jr.
gal kurią Baltijos valstybės
lx$30 Skuodas Justin ir Angelą, $605.
$15; Stankaitienė Dalia, $15.
buvo atiduotos į sovietų impe
1X$35 Railaitė Neringa, $640.
2x$25 Genčius Valentinas ir Kristina, $225; Kučiūnas
rijos glėbį. Tą dieną, dviejų
lx$40 Gimbutienė dr. Marija atm. įn.: Thies Rasa, $352.
Aleksandras ir Jūra, $475.
milijonų lietuvių, latvių ir es
lx$47 Bemotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bernotąvičius
3z$30 Majauskas Paulius ir Daiva, $230; Siliūnas
tų žmonių grandinė, susikibus
Petras, $1,003.
Donatas ir Daina, $630; Stankus Kostas, $420.
rankomis, .nusitęsusi nuo Vil
9x$50 Draugelis Arūnas ir Irena, $2,100; Drazdauskas
lx$40 Oželis Kazys atm. įn.: Oželienė Evelina, $151.40.
niaus iki Talino.
Vytautas, $50; Gaižaukas Kleofa, $1,559; LiuberskiB Mykolas
3x$50 Buntinas Aldona, $65; Galdiaks Valentinas atm.
1991 m. kovo 11 d. Lietuvos
atm. įn.: Liuberskienė F., $225; Muliolis Algirdas ir Amanda,
įn.: Galdikienė Sofija, $8020; Paulionis Vytautas atm.:
Aukščiausioji Taryba, pirmi
$1,250; Pažerūnas Juozas ir Eugenija, $350; Prasauskienė
Paulionsi Stasė, $650.
ninkaujant Vytautui Lands
Birutė, $250; Tvarkunas Magdalena atm. įn.: Tvarkunas
lx$60 Klosis Walter, $1,035.
bergiui, paskelbusi Lietuvos
Laima, $175; Žemaitis dr. Petras, $2,330.
24x$100 Alekna dr. Vitas P. ir Dalia, $100; Budelskis
nepriklausomybę. J tai atsaky
27x$100 Ambrozaitis Ramunė, $1,200; Anonis Vytautas
Zigmas atm.: Budelskis Eugenija, $1,600; Daulys Vitas K,
dama, Sovietų Sąjungos vy
ir Danutė, $3,500; Antanėlis Algimantas ir Laimutė, $100;
$100; Didžbalis Dainius, $100; Gelažauskas Algirdas, $100;
riausybė su Gorbačiov prie
BalticShop.com, LLC, $100; Baltutis Aleksas atm. įn.:
X, $2,600; JAV LB Švietimo taryba, $1,250; Kaunas dr.
šakyje paskelbė Lietuvai eko
Baltutienė Danutė, $500; Čypas Vytautas ir Birutė, $200;
Roman ir Gražina, $1,265; Kirvelaitis Vytenis P., $900;
nominę blokadą.
Garunas dr. Albinas ir dr. Ona, $1,100; Gauronskas Petras,
Krukovskis Eugenijus, $100; Leugoud Edward, $4,894.30;
Apie 3,6 milijonai Lietuvos
$4,500; Jatulis Izidorius atm. įn.: Jatulis Mindaugas, $1,000;
Narutis Pilypas ir Elvyra, $600; Osmolskis Povilas atm.
gyventojų buvę palikti šalti;
Kalvėnienė Salomėja atm. įn.: Darius & Girėnas Club, $50;
įn.: Osmolskis Ona, $1,300; Paškus Juozas ir Eleonora,
be gamtinių dujų ir be kitokio
Hershberger Dennis ir Nora, $30; Kalvėnas Dalia, $20, $300;
$600; Razma Kazys ir Danuta, $300; Sealey prof. Raphael,
kuro. Maistas irgi buvo pra
Kamantas Vytautas ir Gražina, $2,800; Karaitis Viktorija,
$2,900; Shotas Bruno atm. įn.: Brazis Algirdas, $100; Stukas
dėtas normuoti. Į visus tuos
$1,200; Kazlauskas Algis ir dr. Teresė, $250; Laucis Marija
prof. Jack (miręs) ir Loretta, $500; Sutkuvienė Ada, $4,585;
nepatogumus nekreipdami dė
atm.: Laucis dr. Augustinas, $1,300; Likshin Marina:
Tautkus Adomas, $300; Vaitkus Vytas ir Aldona, $1,500;
mesio, lietuviai nepamiršę, jog
Trublinienė Elena, $100; Mekienė dr. Elena atm.: Vaišnys
Valaitis dr. Jonas ir Joana, $8,930; Žemaitis „Vytautas"
jų siekis — nepriklausomybė!
dr. Rimas ir dr. Elona, $300; Morkūnas Leonas, $500; Palionis
Jonas atm. įn.: Šmulkštienė Aldona, $100; Žlioba dr. Aras
Tuomet, kai Vakarai buvo
Tadas ir Gailutė, $750; Ročkuvienė Marija, $2,400; Savickas
ir Lina, $1,400.
užimti Persų įlankos karu,
dr.Tadas, $1,200; Šimonis Jonas ir Marija, $700; Vaikutis
13x$200Anužis Saulius ir Lina, $400; JAV LB
Maskvos bolševikams atsira
Vytautas ir Stefa, $1,200; Vanagūnas dr. Arvydas ir Audronė,
Philadelphijos apylinkė, $700; Karas Arvydas ir Rita,
dusi gera proga numalšinti re
$1,025; Vanagūnienė Stasė atm. įn.: Vanagūnas Stanley,
$1,400; Kirkus Liudas ir Irena, $500; Kriaučiūnas Kazys ir
zistenciją, panaudojant karinę
$2,000; Variakojis dr. Daina, $575; Vasys Dalius, $650; Žygas
dr. Eugenija, $1,000; Lukas Vincas ir Ramunė, $500;
jėgą. Ilgai nelaukiant, desanti
Juozas ir Apolonija atm. įn.: Baltutienė Danutė, $1,185.
Momkus Vaclovas ir Margarita, $4,060; Raudys Vytas ir
ninkai ir tankai iš netoli St.
lx$101 Burba Kostas ir Danuta, $602.
Marija, $200; Razma dr. Edis P. ir Kristina, $1,500; Saulis
Peterburg esančios Pskov ka
2x$150 Bilėnas dr. Jonas ir Dana, $1,350; Vaišnys dr.
Algirdas ir Aušra, $2,900; Sidrys dr. Linas ir Rima, $525;
rinės bazės pradėję riedėti į
Rimas ir dr. Elona, $1,750.
Tallat-Kelpša Kazys ir Danutė, $200; Vitkus Aleksas ir dr.
Vilnių.
lx$200 Domanskis Rimas ir Pranutė, $625.
Danguolė, $2,500.
Tuo metu Vilniuje buvęs vo
lx$213.99 Skirmantas Francis X testamentinis palikimas,
kiečių TV žurnalistas Gerd
2x$300 X, $4,050; Valavičius Antanas ir Viktorija,
$431,152.18.
Ruge, įvykius filmuoti nesus
$5,500.
1X$500 Žilinskas Anthony F., $2,750.
tojęs, nors kiti buvę sustabdy
3x$500 Dirda Petras $3,000; Krutulis Severinas ir
1X$750 Miknaitis Sigitas ir Janina, $1,150.
ti. Sovietų kariams artėjant
Liucia, $500; Pabrėža Aleksas ir Aleksandra, $3,300.
5X$1,000 Lankutis Bronė B. testamentinis palikimas,
prie Vilniaus TV bokšto, jis
lx$l,000 Kazakauskas Paul C. atm. įn.: Kazakauskas
$1,000; Raišys Vidmantas ir Maria Nijolė, $2,250; Skėrys
buvęs už jų ir jautęs, kad kaž
Carl F. ir Eve, $5,100.
Kazimiera testamentinis palikimas, $2,500; Skladaitis Vincas,
kas dramatiška turėsią įvykti.
lx$5,385.19 Sarauskas Alphonse J. testamentinis
$1,100; Tamoshunas Antanas atm. įn.: Tamoshunas Rimvydas
— Niekas netikėjo, kad jie
palikimas, $6,160.19.
ir Živilė, $745; Kindrat Regina, $50; Šermukšnytė Ona, $30;
galėtų panaudoti tikrą amuni
lx$14,335.36 Bacevičius Alfonsas testamentinis
po $25 Bliudnikas Ramūnas ir Ramunė, Česonis Rimas ir
ciją, straipsnio autoriaus J.
palikimas, $33,335.36.
Roma, Draugelis Vaidevutis ir Nijolė, Lapinas Kęstutis ir
Lemke užkalbinta, pasakoja
Jane, Laukaitis Juozas ir Liucija, Olienė Aldona, Šiurilas
Janina Brundzienė. Ji, su visa
I i viso 28,255.55
Jonas ir Dalia, $1,000.
savo šeima ir kitais tūkstan
2000 m. gruodžio mėn.
1X$1,400 Vidugiris Vytautas ir Elena, $5,600.
čiais, nekreipdami dėmesio į
1X$2000X, $6,550.
gresiantį pavojų, stovėję prie
2x$3 Jonaitienė Izabelė, $136; Rūkas Elena, $103.
1X$5,000 dr. Aldona K. Rugis fondas, $11,000.
TV bokšto ir dainavę seno
lx$7 Radzavich family atm.: Wolff Valeria, $22.
I i viso $19,229.99
vines, lietuviškas dainas. Stai
8x$10 Augytė Simona, $10; Deveikis Stasys (miręs) ir Ona,
ga ant rankos ji pajutusi krau
$1,425; Jesaitis A.J., $110; Knataitienė Marcelė atm. įn.:
Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui iki 2000.XTI.31
ją. Pažvelgusi į dešinę, pa
Laurent Antanas, $225; Kontvis Alfons, $510; Rudaitis
gauta
aukų $10,605,046.
matė peršautą, mirštantį vy
Teodoras ir Ritonė, $1,010; Sušinskas Albertas atm. įn.:
Gautomis
palūkanomis parėmė lietuviiką švietimą,
rą. Griebusi šaudantį kareivį,
Sušinskas Albertas A. ir Kristina, $1,210; Vailokaitis Julia,
kultūrą,
jaunimą
— $7,721,595
norėdama jį sulaikyti, bet jis
$190.
Palikimais
gauta
— $5,579,313.
davęs smūgį, nuo kurio ji
5z$15 Didžiulis Algirdas, $1,015; Jonikaitis Alice, $170;
parkritusi ant žemės. Pasi
Liubinskas Juozas ir Daila, $215; Mikaila Jurgis ir Regina,
naudojus barikadomis, jai pa
$1,315; Skadas Šarūnas, $15.
Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime
vyko išlikti gyvai. Nors jau
6x$20Casper Albert L., $120; Daugėla Stasė, $470;
Lietuvių fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., Anuo tos nakties yra praslinkę
NOT-FOR-PROFIT
TAX
EXEMPT
ILLINOIS
Kupčinskas Aidas ir Gitą, $20; Plioplys dr. Valentinas ir
10 metų, tačiau fizines ir mo
CORPORATION. Visi remkime Lietuvių fondą, nes Lietuvių
Aldona atm. įn: Ploplys Saulius, $1,020; Rajeckas Gediminas,
ralines pasekmes tebejaucianfondas remia lietuvybe.
$260; Ugianskis Juozas ir Ann, $575.
ti dar ir dabar. Tų kruvinų
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mybės
paskelbimo
data:
1918.11.16. Pirmasis ordinas
atkurtoje Lietuvos Respubli
koje 1993 m. Vasario 16 d.
įteiktas rašytojui Justinui
Marcinkevičiui. Tarp pirmųjų
įvertintų šiuo aukštu apdo
vanojimu buvo kun. Ričardas
Mikutavičius,
matematikas
Jonas Kubilius, poetas Ber
nardas Brazdžionis, dail. Vy
tautas K Jonynas.
Pagal tradiciją Valstybes
atkūrimo dienos minėjimo
proga šiuo ordinu daugiausia
apdovanojami kultūros, švie
timo veikėjai, kariškiai. 19281940 m. Gedimino ordinais
buvo apdovanoti 3,406 nusi
pelnę asmenys. Nuo 1993 m.
iki dabar jis skirtas 1,079 as
menims. Tarp jų nemaža dalis
ir užsieniečiams.

Atgimusios Gedimino ordino
kavalierių draugijos veikloje
dalyvauja apie 100 asmenų.
<EIta/

PIRAMIDĖ IŠ PUSRYČIŲ
DĖŽUČIŲ
Vasario pradžioje Vilniuje
pasiektas naujas Lietuvos re
kordas — iš sausų pusryčių
dėžučių pastatyta didžiausia
taisyklinga piramidė. Rekordo
buvo siekiama prekybos siste
mos „Iki"' parduotuvėje Fabi
joniškėse. Piramidei statyti
panaudotos 1959 „Nestle"
sausų pusryčių dėžutės. Pi
ramidę sudarė 19 eilių, jos
aukštis buvo 1 m. o pagrindo
plotas — 4,5 m. Tokio rekordo
buvo siekiama pirmą kartą.
• BtiS)

Ir vėjo šlamesys sodely jazminų,
Ir meilė, ir skausmai—jau amžinai nurimę,
Ir pėdos praeities negrįžtančių dieną...
B. Brazdžionis

A. t A.
VYTAUTAS ŠUMSKIS
Su dideliu skausmu pranešame draugams ir
pažįstamiems, kad 2001 m. vasario 24 d., eidamas 45uosius gyvenimo metus, staiga mirė mums visiems brangus
Vytautas, gimęs Čikagoje.
Giliai nuliūdę liko: mama Nemira, sesuo Dalia ir jos
vyras Thomas, draugė Paulina, tetos, pusseserės, pusbrolis
ir daug kitų giminių, gyvenančių Lietuvoje.
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, vasario 28 d. nuo 3
iki 8 v.v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W. 87 St.
Evergreen Park, IL.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 1 d. Iš laidojimo
namų 10 v.r. velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 v.r. bus aukojamos iv.
Mišios. Po Mišių a.a. Vytautas bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti lietuviškai labdarai.
Brangus sūnau, Tu man buvai geras ir tikėjausi
paguodos ateityje, bet Dievas lėmė tokį Tavo likimą...
Nuliūdę artimieji.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.Petku8funeralhome8.com

Mylimą žmoną

A. t A.
HERTĄ NAUJOKIENĘ
išlydėjus į Amžiną Poilsį, mielam bendradarbiui
SIMONUI, jų dukrai RENATAI, jos vyrui RIČARDUI,
anūkėms bei visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią
užuojautą ir kartu liūdime.
Jonas ir Lionė Mieiinskai

A.tA.
JONUI DITKUI
mirus, sunkioje valandoje nuoširdžiai užjaučiame žmoną
REGINĄ, dukrą AUDRONĘ, brolį EDVARDĄ ir posūnį
BRUNO su šeimomis.
St. Petersburg Moterų dainos vienetas

Mylimam sūnui ir mielam broliui

VYTAUTUI ŠUMSKIUI
per anksti pas Viešpatį išėjus, brangią drauge NEMIRĄ
ŠUMSKIENĘ, seserį DALIĄ ir jos vyrą TOMĄ
KUSTARDO kartu liūdėdamos giliausiai užjaučia
Nijolė ir Dovilė

A. t A.
KONSTANCIJAI PUZINIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukroms ALDONAI,
ŽIVILEI ir sūnui ALGIMANTUI su šeimomis.
Prima Vaškelienė ir duktė Danutė

DRAUGAS, 2001 m. vasario 28 d., trečiadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
C i c e r o LB ir L B K u l t ū r o s
t a r y b a kovo 11 d., sekmadie
nį, po 9 val.r. lietuviškų Mišių
rengia vyskupo Motiejaus Va
lančiaus minėjimą. Minėjime
pagrindinę paskaitą skaitys
Titus Antanaitis. Bus prisi
minta Kovo 11-oji - Lietuvos
nepriklausomybes atstatymo
diena, ruošiama meninė dalis
ir ..vaišės. Minėjimas vyks Šv.
Antano parapijos didžiojoje
salėje. Parapijiečiai ir svečiai
Kviečiami dalyvauti.
A m e r i k o s L i e t u v i ų tau*
t i n ė sąjunga rengia Kovo 11osios minėjimą, kuris vyks
kovo 11 d., sekmadienį. Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte. Programa prasidės 10:30
val.r. vėliavų pakėlimu prie
paminklo, vainikų padėjimu.
Žodį tars Vaclovas Mažeika.
11 val.r. - šv. Mišios, pamal
das laikys kun. A. Paliokas,
SJ. 12:30 val.p.p. - minėjimas
didžiojoje salėje, pagrindinę
kalbą sakys „Draugo" vyr. re
daktorė Danutė Bindokienė.
Meninę programą atliks „Tė
viškės ansamblis", vadovauja
mas Stasės Jagminienės.

D a n u t ė M a č e r n i e n ė , gyve
nanti Čikagoje, savo vyro a.a.
Prano Mačernio atminimui
prie ankstesnių 2,000 dol. įna
šų Draugo fondui
atsiuntė
1,000 dolerių. Abu yra ilgame
čiai Draugo fondo g a r b ė s n a 
riai, su 3,000 dol. suma pasie
kę antrąjį garbės narių laips
nį. Danutei reikšdami gilią
užuojautą dėl a.a. Prano mir
ties, nuoširdžiai dėkojame už
stambią paramą Draugo fon
dui.

P e r e i t ą savaitgalį iš Ro
mos sugrįžo Juozas Polikaitis,
atstovavęs Amerikos Lietuvių
Tarybai ir Amerikos Lietuvių
Romos katalikų federacijai ar
kivyskupo Audrio Bačkio pa
kėlimo į kardinolus iškilmėse.
Romoje jis pasveikino trečiąjį
Lietuvos kardinolą ALTo ir
Amerikos Lietuvių Romos ka
talikų federacįjos vardu.

Karaliaučiaus srities
l i e t u v i š k ų m o k y k l ų para
m a i per Mažosios Lietuvos
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Stefanija Mikul
skienė; Danutė MikulskyteHatzitheodorou; Jonas Vasys.
$ 5 0 — Antanas Girnius. $20
D a i l i n i n k a i , dalyvavę Čiur
— Aldona Aistis. Dėkojame vi
lionio festivalyje ir neatsiėmę
siems rėmėjams. „Karaliau
savo darbų, kviečiami tai pa
č i a u s Krašto lietuvybei",
daryti. Prašome tartis su Da 1394 Middleburg Ct., Nalia Šleniene, Lietuvių dailės p e r v i l l e , IL 60540-7011.
muziejaus direktore, arba No
ADVOKATAS
ra Aušriene ir Daiva KaružaiGIKTARAS P. ČEPtHAS
te, Čiurlionio festivalio parodų
6436 SJuladi RA. Oucago.IL 60629
kuratorėmis. Muziejus veikia
TeL 773-582-4500
savaitgaliais.
Valandos pagal susitarimą
L i t e r a t ū r o s v a k a r a s su
poete Egle Juodvalke įvyks
ADVOKATAS
kovo 31 d., šeštadienį, 4 val.p.
Vytenis Lietuvninkas
p. Jaunimo centro Čiurlionio
4536 W. 63 Street
galerijoje. Vakarą rengia Lie
Chkago, IL 60629
tuvių rašytojų draugija.
(Skersai gatvės nuo „Draugo")

„ V i s u š v e n t ų j ų " ir „Vil
Mokytojų
t o b u l i n i m o s i t i e s a n g e l o " apleistų vaikų
k u r s a i vėl vyks šią vasarą dienos centrai Vilniuje per ten
„Vaiko vartų į
rugpjūčio 5-12 dienomis Dai dirbančią
navoje. Rengia JAV LB Švieti mokslą" būrelio savanorę Ritą
mo taryba, remia Lietuvių Venclovienę dėkoja Daumanfondas, organizuoja Kursams to-Dielininkaičio kuopos jau
rengti komitetas. Registruotis nučiams ateitininkams už gra
kreipiantis į komiteto narę žią saldainių siuntą. „Išdali
Audronę Elvikienę, 905 Belair nau abiejų centrų vaikams jū
Dr., Darien, IL 60561; tel. sų iš saldainių padarytus
Koks
buvo
630-435-6349.
Registruotis traukinukus.
prašoma iš anksto, nes vietų džiaugsmas!", - rašo Rita Ven
clovienė.
skaičius ribotas.

PARODA „2K"
Gal ir pats to nežinodamas,
fotografas Algimantas Kezys
yra. daugiau negu vien tik fo
tomenininkas - jis yra ir „impresario" - meno vadybinininkas. Lietuvių meno bendruo
menėje Algimantas pažįsta vi
sus ir kiekvieną, ir jei staiga
atsiranda koks nors jam dar
nežinomas menininkas, jis su
randa bodą su juo susipažinti
ir įtraukti jį į savo kūrybinį
ratelį. Be jo energijos mes ne
būtume susipažinę su dauge
lio talentingų menininkų dar
bais, kuriuos matėme A. Kezio
organizuotose parodose.
Eugenijus Krukovskis (euGenius) yra vienas iš tų pas
laptingų ir aktyviai į Ameri
kos lietuvių meno ratą ne
įtrauktų žmonių, tačiau Algi
mantas, kaip paprastai, sura
do būdą tai padaryti.
Eugenijus gimė Lietuvoje.
Amerikoje atsirado, „paragin
tas" išvykti tuometinės sovie
tinės valdžios už jo disidentinę
ir antikomunistinę veiklą, na
rystę Lietuvos Laisvės lygos
taryboje ir kitose žmogaus tei
sių gynimo
organizacijose.
Studijavo dizainą ir fotogra
fiją. Prieš įkuriant savo asme
ninę studiją, dirbo dizaineriu,
fotografu ir meno direktoriumi
reklamos agentūrose. Eugeni
jus yra ASMP (American Society of Media Photographers)
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tikrasis narys ir šiuo metu vi
są savo energiją ir laiką ski
ria
nuosavam
komercinės
skaitmeninio vaizdavimo (digital imaging) ir fotografijos
studijos verslui Čikagoje. Jo
klientų sąrašuose yra žymiau
sių Amerikos korporacijų var
dai.
Algimantas su Eugenijumi
susitiko Čikagoje ir palaikė
ryšį elektroniniu paštu. Vieną
dieną, kai Eugenijus papasa-.
kojo apie naują skaitmeninę*
archyvinę spausdininimo tech
nologiją,
garantuojančią
spausdintų darbų išsilaikymą
200 metų, Algimantas tuoj pat
susiruošė „kūrybinėn kelio
nėn" į Eugenijaus studiją.
Eugenijus daugiausia yra
susikoncentravęs ties komer
cine fotografija, tačiau kuria ir
meninius
fotografijos
bei
skaitmeninio vaizdavimo dar
bus savo asmeniniam malonu
mui. Algimantas, kuris šiuo
metu tyrinėja kūrybines kom
piuterio kaip fotografo pagalbinininko galimybes kurti ir
naujai išreikšti fotografinius
vaizdus, akimirksniu surado
aibę bendrų kūrybinių gijų
Eugenijaus darbuose ir pa
kvietė jį dalyvauti bendroje
parodoje Čiurlionio galerijoje.
Parodą jie pavadino bendru
naujojo tūkstantmečio ir jų
abiejų
pavardžių
pirmųjų

Algimanto Kezio ir Eugenijau« Krukovskio parodo* „2K~ atidarymą*
vyks kovo 2 d 7 30 vai v Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre.

TeL 773-384-0100.
TeL 63O-SI7-03O0, Lemont, IL
Advokatą*
J o n a s Gibaitia
Civilinės ir
kriminalinės bylos
6347 a Kedaie Avenne
Chicago, JX 60629
TeL 773-776-8700
E-maib GibaitisOsoLcom
Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v.
Settad.9vj-.iki lv.p.p.
raidžių simboliu - „2K". Inte
lektualaus kūrybinio smalsu
mo paragintas, Algimantas
pasiūlė Eugenijui vartoti ke
lias jo originalias fotografijas
naujam skaitmeniniam meni
niam interpretavimui.
Šie
„2K" darbai, pasirašyti abiejų
menininkų, galbūt yra vieni iš
pačių įdomiausių parodoje.
Naująja „2K" koncepcija labai
susidomėjo ir kai kurios ži
nomos Čikagos galerijos.
Algimantas tęsia naują as
meninį filosofišką'juodai bal
tos fotografijos interpretavi
mą, naudodamas spalvą ir
kompiuterį kaip įrankius at
naujinant ir pakeičiant origi
nalius fotografininius įvaiz
džius, tuo būdu žengdamas už
tradicinių fotografijos kaip
dokumentavimo priemonės fi
losofijos ribų. „Man norisi
prie pažodiško gamtos kopija
vimo pridėti ir šiek'tiek sub
jektyvumo, šiek tiek savosios
interpretacijos, kuri yra būti
na kuriant tokį meną".
Eugenijus, būdamas „kom
piuterinės kartos atstovas, ne
sijaučia apribotas tradicine
dokumentika pagrįsta fotogra
fijos filosofija ir vietoj to kon
centruojasi galutiniam vaiz
dui, nepriklausomai nuo ka
meros ar kompiuterio kaip kū
rybinio įrankio panaudojimo.
Tuo pačiu metu, kai Algiman
to Kezio darbai yra daugiau
sia jo žymios serijos „Miesto
vaizdai" ("Cityscapes'O tęsi
nys, Eugenijus Krukovskis pa
rodo įvairių darbų rinkinį, jo
paties žodžiais apibrėžtą taip:
„nuo saldžių ir nekaltų darbų
iki tikro manęs". Jo darbų ko
lekcija šioje parodoje sujungia
kelionių vaizdus, natūralisti
nes ir nelabai natūralistines
kūno formas bei kūrybinius
skaitmeninio vaizdavimo eks
perimentus.
„2K" paroda vyks nuo kovo
2 d. iki kovo 25 d. Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre.
Atidarymas - kovo 2 d. 7:30
vai .v. Visuomenė kviečiama
dalyvauti šios neįprastos paro
dos atidaryme.
Korespondente
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J. Plačas. Medžiagą siųsti:

Redaguoja

Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus

3206 W. 6Sth Place, Chicago, IL 60629

žmonėms padėti. Nykštukai
pasiskirstė darbais. Keli nykš
tukai įlindo j šviesoforus ir
keitė šviesas. Kiti nykštukai
sulindo i televiziją ir keitė ka
nalus.
Ir taip prasidėjo vėl naujas
gyvenimas žmonių su nykštu
kais. Žmonės nebekirto me
džių prie nykštukų namų.
Prasidėjo nauja istorija, kaip
mūsų šviesoforai ir televizijos
veikia.
Gaja Stirbytė,
Philadelphijos Vinco Krėvės
lit. m-los mokinė. („Vaikų ai
dai").
H- £ * «
Lietuvių liaudies dievdirbių menas

VASARIO MĖNUO
Mums svarbus mėnuo, nes
šį mėnesį po ilgos vergijos at
gavome laisvę ir nepriklauso
mybę. Mes tą brangią šventę
jau prisiminėme.
Vakar džiaugėmės linksma
švente, tai lietuvišku Halloween — Užgavėnėmis. Šiame
krašte ne taip įspūdingai
švenčiame, kaip Lietuvoje.
Daug įvairių ir įdomių papro
čių užsilikusių iš senų laikų.
Štai kaip palangiškiai rašo
apie Užgavėnes: „Kaunininkai, minios lydimi, ėjo iš namų
į namus. Atėję į gryčią šneka
nebūtus dalykus ir daro pasiū
lymus. Galų gale kaulija
(stengiasi) ką nors gauti, val
gomų daiktų, pinigų, o ypač
Užgavėnių 'plincių' (blynų)".
„Apie pavakarę rengiamasi
eiti. Rengiasi senieji ir jaunie
ji. Moterys paprastai rengiasi
vyrų drabužiais, o vyrai mo
terų. Kaukes daugumoje pasi
darydavo iš medžio, tai baisi
kopija, didžiulė nosis, barzda,
ūsai. Pasidaro didžiules kup
ras iš šiaudų, pasiima lazdas,
botagus ant ilgo koto, užsika
bina terbas krepšius). Mote
rys pasidaro iš skudurų „vai
kus" ir taip pasiruošę pradeda
eiti. Eina iš kiemo į kiemą,
pridarydami galybes šposų
(išdaigų) (Papilė ir Akmenė).
Tai maža dalis papročių, o jų
yra daug ir įvarių. Pagaliau
vyksta kova tarp Lašininio ir
Kanapinio. Laimi Kanapinis.
Taip pasibaigia užgavėnes ir
prasideda 40 dienų rimties.
šiandien jau Pelenų diena,
pirmoji Gavėnios diena, pas
ninko ir susikaupimo diena.
Bažnyčiose kunigai beria pele
nus ant galvų tardami: JDulkė
esi ir dulke pavirsi". Pelenų
dieną pasibaigia vasario mė
nuo.
Redaktorius
MINTYS GAVĖNIAI
Prancūzijoje, Nevers ligoni
nėje, gulėjo sunkiai sergantis
ligonis. Blogiausia, kad dėl
sunkių kentėjimų jisai jau bu
vo visiškai praradęs norą gy
venti. Vieną dieną buvo krites
į tokią neišpasakytą despera
ciją, kad net paprašė seselės
paduoti jam. ginklą.
Sesuo vienuolė atnešė jam,
tik ne ginklą, o kryžių, ir
spausdama jam į rankas tarė:
— Tai čia ginklas, kurio
jums reikia...
Ligonis susimąstė. Įsižiūrėjo
į Nukryžiuoti.JO Kančią. Kaž
kaip, jam atsirado nauja pa
guoda. Ligonis nurimo. Kry
žius jį išgydė iš juodo nusivyli
mo.
Kai kas iš mūsų esame skai
tę nuostabiai gražią knygą —
„Fabiola". Bet až žinome, kad
jos autorius kard. Wiseman
tokį įspūdingą pamokymą pa-

GALVOSŪKIS NR. 86
(Brėžinėliai)

D

liko paskutinę valandą? Prieš
mirtį jis paėmė kryžių, nu
kreipė žvilgsnį į jį ir tarė:
— J amžinybę keliaudamas,
jaučiuos kaip moksleivis, ku
ris ruošiasi atostogoms grįžti į
tėvo namus.
Jis buvo išėjęs kryžiaus mo
kyklą. O tai gili mokykla.
Kristaus žaizdos stipriau į
mus kalba, kaip Jo žodžiai.
Kristaus žaizdos visų pirma
mums pasako, kaip brangi yra
mūsų siela, kad už ją Išga
nytojas turėjo sumokėti savo
krauju.
Šv. Jonas Auksaburnis gra
žiai primena:
Suskaičiuokite nupieštų fi
— Kai Dievas panorėjo
gūrų
kraštines ir parašykite
išpirkti mus, nedavė Jis nei
jų
bendrą
sumą. (5 tšk).
pasaulio, nei žemės, nei jūros,
o tikrą savo kraują. —
GALVOSŪKIS N R 87
PreL dr. J . P r u n s k i s
(Piešinėlis)
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BALTOJI KARALAITĖ
Baltoji karalaitė
Atėjo pusnimis.
Jos apdaras išsiūtas
Sidabro žvaigždėmis.
Atėjo paviešėti,
Ir vėl iš čia išeis.
Su šaltu šiaurės vėju,
Su sniego kailiniais.
Gražus pavasarėlis
Upeliais atpūŠKuos,
Ir vėl linksmai dainuosim
Žaliuojančiuos laukuos.
Stasys Džiugas
NYKŠTUKAI IR
ELEKTRA
Seniai, labai seniai, kai žmo
nės sugyveno su nykštukais,
buvo ramus gyvenimas. Nykš
tukai dirbdavo ūkyje, augin
davo maistingus augalus. Kas
užauginta, dalį parduodavo ir
dalį uždirbtų pinigų duodavo
nykštukams. Toks gyvenimas
tęsėsi ir ilgai, iki žmonės atra
do elektrą. Tada žmonės vis
mažiau ir mažiau reikalavo
pagalbos iš nykštukų, nes daž
niau naudodavosi
atrasta
technologija. Paskiau žmonės
išvarė nykštukus iš kaimų ir
ūkių, nes sukūrė robotus, ku
rie atliko jų darbus. Nykštu
kai liko benamiai. Po kiek lai
ko nykštukai pasistatė namus
miške, bet jiems reikėjo pinigų
pragyvenimui. Žmonės irgi pa
sidarė nelaimingi, nors jie su
kūrė visokių dalykų, bet nesu
galvojo, kaip juos sujungti.
Žmonės ir nykštukai vėl su
sitiko, kai žmonės atvyko į
mišką kirsti medžių statybai.
Nykštukai buvo labai išsigan
dę, išgirdę garsų bildėjimą.
Žmonės pamatę, kad miške
gyvena nykštukai, nustojo kir
tę. Jie buvo pasiilgę savo
draugų. Kai žmonės jiems pa
pasakojo apie naują gyvenimo
būdą, nykštukai sutiko vėl

įminkite mįsles ir jų atsaky
mus įrašykite į tuščius lange
lius. 1. Senas, senas seneliu
kas dvejais trejais kailiniu
kais. 2. Žiemą žaliuoja, o va
sarą nežydi. 3. Aukso pilvu
kas, kaulo Mykoliukas. 4.
Raudonas ponaitis po žeme
lenda. 5. Su marškinėliais gi
mė, nuogas vaikščioja. 6. Ne
gyvas rėkia. 7. Visi joja, nie
kas nepašeria. 8. Neloja, ne
kanda, o į namus neleidžia. 9.
Keturkojis
nevaikščiodamas
daug žmonių maitina. 10. Kai
giedra, kertėje stovi, per lietų
— vaikščioja. 11. Pušis nu
kirsta, širdis išimta — eina
kelia vaitodama. 12. Lekia žą
selės, ąžuolinės galvelės. 13.
Pykšt pokšt ant lentos, kybur
vybur ant tvoros. 14. Čiulba
ulba vyturiukas, tiktai kiau
ras jo pilvukas. 15. Maža ma
ža moteriškė, dieną naktį bu
čiuojama. 16. Meškos nagai
surakinti. 17. Piktų šunų šim
tai šimtų — nei lazda atsigin
si, nei duona nuraminsi. • 18.
Ąžuolas ąžuolėlis, šimtalapis
— ant viršūnės saulė teka. Su
darė 6 kl. mokinys Justas
Grinkevičius ii Kaišiadorių.
(5 t.)

galvokite po sakinį su žo
džiais: augti, džiaugsmas, dra
bužis, judėti, pavasaris, laik
rodis, šypsena, vanduo, ak
muo, daina, draugystė, vai
sius, kvėpavimas, saulė. (5 t.)
GALVOSŪKIS NR. 89
Koks prieskonis yra bran
giausias? (5 t.)
GALVOSŪKIS N R 90
A Skulptoriui Juozui Zika
rui kuriant lietuvės Laisvės
statulą, kas jam pozavo? B. Iš
kurios medžiagos yra daroma
„acupuncture" adata? C. Nuo
kada senuose archyvuose už
tinkame Lietuvos vardą? D.
Kiek kainuoja kompiuterizuo
tas melo tikrintuvas? E. Kur
yra Lietuvoje „Bajorų" mieste
lis? Už visus teisingus atsaky
mus skiriama 10 t., o už dali
nius — 5 t. Atsiuntė k u n . dr.
E. Gerulis.
P.S. Galvosūkio nr. 87 mįs
lės yra surašytos ne eilės tvar
ka.
GALVOSŪKIO N R 66
ATSAKYMAS
Sodininkui liko 20 agurkų.
GALVOSŪKIO N R 67
ATSAKYMAI
1. Vytautas, 2. Kęstutis, 3.
Jogaila, 4. Jaunutis, 5. Vyte
nis, 6. Algirdas, 7. Gediminas,
8. Mindaugas, 9. Švitrigaila,
10. Žygimantas, 11. Aleksand
ras. 12. Treniota.
GALVOSŪKIO NR. 69
ATSAKYMAS
Pirmykštis
kupranugaris
buvo beveik tokio pat dydžio
kaip ir pirmykštis arklys, t.y.
apie 30 cm. Tačiau prieš 8-7
milijonus metų kupranugarių,
elnių ir kitų bėgikų kojos
smarkiai pailgėjo, jie geriau
prisitaikė prie lygumų sąlygų.
GALVOSŪKIO N R 70
ATSAKYMAI
1. Lietuvoje aukščiausias
bažnyčios bokštas yra Anykš
čiuose. Tai Šv. Mato bažnyčios
du bokštai, abu po 79 metrus
aukščio. („Bažnyčia Lietuvo
je", 12 psl., Vilnius, 1987;
„Darbininkas" Nr. 45, 1997.
X1.21). B. Šiauliuose Šv. Petro
ir Povilo bažnyčios bokšto
aukštis yra 75 metrai, o Kau
ne „Prisikėlimo" bažnyčios
bokšto aukštis yra 70 m („Mū
sų sparnai" Nr. 76, 53 psl.,
Čikaga, 1996; Br. Kviklio
„Mūsų Lietuva", 3-12, Boston,
1960). C. Verkiama iš skaus
mo ir džiaugsmo, iš kančios ir
pavydo. Yra ir artistinių aša
rų. Verkiama ir atgailaujant.
D. Žodis „nekromantija" reiš
kia mirusio žmogaus vėlės iš
kvietimą. E. Nepaisant Dievo
draudimo iškviesti mirusiųjų
vėles, karalius Žygimantas
Augustas, padedant magui žy
niui burtininkui Tvardovskiui,
kelis kartus iškvietė Barboros
Radvilaitės vėlę. (Z. Kuchovičius, „Barbora Radvilaitė",
202, 204 ir 280 psl., Vilnius,
1991).

NUOSTABUS ĮVYKIS
Vieną rytą, pabudęs pama
čiau, kad aš buvau lojantis geko. Aš užlipau ant sienos ir
nenukritau. Tada aš nukelia
vau į savo tėvų kambarį, palo
jau ir juos pažadinau. Jie at
sikėlė ir nustebo, kai jie pa
matė tikrą driežiuką.
Tadas Rimkus
GALVOSŪKIS NR, 88
Baltimorės Karaliaus
Pabraukite žodžius, kurie
Mindaugo lit. m-los mokinys
reiškia gyvumą, gyvybe. Su
(JAnsų metai*)

