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Lietuvos vadovai aptaria
pastangas dėl ES plėtimo
Vilnius, balandžio 1 d.
(BNS) — Lietuvos prezidentas
Algirdas Brazauskas nemano,
kad viena kuri nors Baltijos
Salia yra labiau pasirengusi
įstoti į Europos Sąjungą.
„Nemanau, kad kuri nors
šalis turi privalumų. Visos
mes vienodo likimo, o ekono
mikos — labai panašios", sakė
prezidentas žurnalistams an
tradienį, po jo vadovaujamos
užsienio politikos kordinacinės tarybos posėdžio, kuriame
buvo daugiausia kalbėta apie
Lietuvos ir Europos Sąjungos
struktūrini dialogą bei pasi
rengimą ES šalių vadovų su
sitikimui Amsterdame birželio
pabaigoje. A. Brazauskas pa
brėžė, kad Amsterdame grei
čiausiai bus sprendžiama dėl
galimų pirmųjų naujų ES kan
didačių, todėl Lietuva turi ak
tyviai išnaudoti likusį laiką.

Lietuvos pareigūnai tikisi,
kad t a m p a s i t a r n a u s tre
čiadienį p r a s i d e d a n t i s Euro
pos Sąjungos įgaliotinio H a n s
Van den Broek vizitas į
Vilnių. „Iš komisaro norime
sužinoti, k u r d a r Lietuvai rei
kia pasitempti ir suteikti visą
naujausią
informaciją
apie
save", sakė prezidentas A. Bra
zauskas.

Baltarusijos U R M vadovas
taip pat teigia, kad Lietuvos
valstybinė v a l i u t a „galėtų t a p 
ti atramos t a š k u , stabilizuo
j a n t Baltarusijos rublį".
Lietuvos U R M atstovai atsi
sakė komentuoti, ar laiške
siūlomos kokios nors saugumo
garantijos. Anot Lietuvos dip
lomato,
Baltarusija
„siūlo
neužmiršti E S B O viršūnių su
sitikime Lisabonoje Lietuvos
prezidento A. Brazausko Bal
tarusijos prezidentui Aleksandr L u k a š e n k o duoto pa
žado išnagrinėti artimesnės
dviejų valstybių ir jų įstatymų
leidimo padalinių integraci
jos".
Sąjunginės
s u t a r t i e s pro
jektą pirmadienį
Maskvoje
patvirtino Rusijos prezidentas
Boris Jelcin. D a b a r s u t a r t i s
yra svarstoma Rusijos Val
stybės Dūmos komitetuose ir
planuojama
pasirašyti
tre
čiadienį Maskvoje susitikus
Boris Jelcin ir Baltarusijos va
dovui Aleksandr Lukašenko.

Kovo 26 d. Lietuvos Operos ir baleto teatre parodyta nee^i..v ;>.->.-r!!j.-ra — naujau; Giuseppe Verdi operos ..Ai
da" pastatymas. Tai pirmasis šiuo metu Vakaruose gyvenančio dramos režisieriaus Jono Jurašo darbas operos
scenoje Režisierius po spektaklio prisipažino, jog išankstiniai nuogąstavimai del naujos kūrybines erdves, kito
darbo stiliaus, prasidėjus repeticijoms, išsisklaidė. ..Tokio >-:nocin:o intensyvumo, kokį operoje sukuria muzikos
ir dramos derinys, pasiekti dramos teatre tiesiog r.ejnianon.a". sake jis.
A-Žižiūno nuotr. J Jurašas '.viduryje, su spektaklio iirigentais J. Aleksa. V. Virloniu ir M Staškumi.
•LR

Patvirtinti savivaldybių
rinkimų rezultatai
V i l n i u s , balandžio 1 d.
(BNS) — Vyriausioji rinkimų
komisija savaitgalį patvirtino
oficialius kovo 23 d. įvykusių
savivaldybių tarybų rinkimų
rezultatus.
Daugiausia įgaliojimų savi
valdybių tarybose turės kon
servatoriai
— 493 (33.22
proc.). Antroje vietoje
—
LDDP, gavusi 212 vietų (14.29
proc.), trečioje — Lietuvos
krikščionių demokratų partija
— 180 vietų (12.13 proc.).
Lietuvos
socialdemokratų

Kito.-* partijos gavo mažiau
nei 1 proc. balsų. Lietuvos
moterų partija savivaldybėse
turės 14 vietų. Lietuvių na
partija savivaldybių tarybose
cionaline partija ^Jaunoji Lie
turės 136 įgaliojimus >'9.16 tuva" — 9, demokratų partija
proc.\ Lietuvos teatro sąjunga ir Lietuvos rusų sąjunga — po
— 135 (9.10 proc >, Lietuvos 7. Lietuvos laisves sąjunga —
valstiečių partija — 84 (5.66 6.
Krikščionių
demokratų
proc.,1, Lietuvos lenkų rinkimų sąjunga ir Lietuvos ūkio parti
akcija — 56 13.77 proc. >, Lietu ja — po 5. Tautos pažangos
vos liberalų sąjunga — 44 partija — 3 vietas.
(2.96 proc.), Lietuvos tauti
Savivaldybių tarybos išrink
ninkų sąjunga , — 23 (1.55
tos visuose šalies miestuose ir
proc.), Lietuvos politinių kali
rajonuose,
išskyrus
Šven
nių ir tremtinių sąjunga ir
čionių rajoną, kur rinkimų re
Lietuvos piliečių aljansas — zultatai dėl šiurkščių rinkimų
po 20 'po 1.35 p r o c įga įstatymo pažeidimų pripažinti
liojimų.
negaliojančiais.

L. Baškauskaitės rinkimų
kampanijoje — Amerikos
televizijos žvaigždės

prašo nesieti su inkvizicija.
palikusia šiurpų pėdsaką viduramžių Europoje, kai buvo
persekiojama šviesuomene ir
laisvamaniai. ..Lietuva ją atsimena iš frazių look' ' ir listen' — juk tai profesionalaus
saugumiečio devizas", sako L.
Baškauskaitė.
„Raganų mes tikrai nedeginsim", užtikrino antropologi
jos profesorė, tačiau nepaaiš
V i l n i u s , balandžio 1 d. žavimo iki 2000 metų ir,
kino, ar Europos užkampyje
didžiųjų
(BNS) Konservatorių vadovau skelbdama likusių
įsikūrusios Liet ivos moterys
j a m a vyriausybė patvirtino įmonių privatizavimo progra
tebeužsiima raganavimu.
spartaus didžiųjų įmonių pri mą, valstybės žinioje paliks
L. Davies. paklaustas apie
vatizavimo kursą, o kairiųjų strateginius, monopolinius ga
apsisprendimą
susieti likimą
jėgų pareiškimus dėl galimo mybos bei socialinės paskir
su
anksčiau
nepažintu
kraštu,
referendumo sukritikavo kaip ties objektus, sakoma vyriau
atsakė,
kad
jo
gyvenime
jau
sybės spaudos tarnybos a n t r a 
bandymą grįžti į praeitį.
būta
panašių
<
sminių
posū
Vyriausybė laikysis Lietuvos dienį išplatintame pranešime.
kių. Didžiausią :taką jo apsis
Tokiais objektais įvardijami
politinių partijų 1995 m. pasi
prendimui, sulaukus 45 metų,
rašyto pareiškimo dėl šalies Klaipėdos uosto krantinės,
padarė neįtikėtinai šiltas ger
strateginių objektų neprivati- geležinkelio bėgiai, elektros
bėjų
sutikimas
Lietuvoje.
perdavimo linijos, vandentie
kurią jis aplanke kovo mėnesį,
kio linijų tinklai, naftos ir
Raginama sukurti
.-Šitiems žmonėms manės reivamzdynai, lėktuvų paki
Ukrainos, Lietuvos dujų
kia. 0 man
reikia jų gyvos
limo takai bei kitos gyvybiškai
1
simpatijos",
saki
aktorius, ku
ir Lenkijos karinę
svarbios įmonės.
ris teigia nieka.ia nepavargs
Visų 14 didžiųjų įmonių —
sąjungą
ta* nuo gerbėjų dėmesio,.
„Lietuvos telekomo", „GeonafSesuo Barb;-ra buvo kur
Kijevas, balandžio 1 d. (In- tos", „Lietuvos naftos", „Lietu
kas mažiau iškalbinga. ..Tokia
terfax-BNS) — Ukrainos vals vos avialinijų", Klaipėdos j ū r ų
Aukščiausiojo valia", tepasakė
tybinė asamblėja (UVA) mano, krovinių įmonės — veiklą vy
ji apie grįžimą i kūdikystėje
jog „Ukraina turi pasiūlyti riausybė priskiria komercini
paliktą tėvyne.
steigti Ukrainos, Lenkijos ir am pobūdžiui ir joms netaiko
Šios Ameriki s garsenybes,
Lietuvos karinę politinę są strateginės objekto reikšmės.
susigrąžinti ..prichvatizavimą7 kaip regis, yra didžiausia 54
jungą, kad būtų galima pasi
Be to, valstybė didžiosiose t.y., objektų užvaldymą, nesu metų Californijos universiteto
priešinti Rusijos agresijai į
įmonėse
ketina pasilikti dau mokant tikros jų kainos.
kultūrines antropologijos proBaltarusiją".
giau
kaip
trečdalį
akcijų
ir
Pasak pareiškimo, socialde- fesorės L. Baškauskaitės „inPirmadienį
išplatintame
šios ryžtingos nacionalistų or - išlaikyti savo įtaką priimant mokratai siekia „pakeisti tik- vesticija" į rinkimu kampa
ganizacijos pareiškime sako svarbiausius sprendimus, pri rą, konkursinį privatizavimą niją. Ji sako neatstovaujanti
pastarųjų metų įmonių pasi- jokiai partijai ir neturinti joma,
kad
„Maskva,
sus menama pareiškime.
savinimų pusvelčiui praktika, kių pinigu. Tariau L. Bas
Socialdemokratų
bandymą,
tiprėjusi po susivienijimo su
kai valstybinės įmonės tapda- kauskaitė neabejoja pergale.
pritariant
LDDP,
rengti
refe
Baltarusija, susilpnins Ukrai
vo privačioms, neatlyginant ju
„Aš laimėsiu — absoliu
rendumą
del
strateginių
ob
nos jėgas regione ir sukels
tu
rto
visuomenei
nei
čekiais,
čiai".
pareiškė ji spaudos konjektų
likimo
d
a
b
a
r
t
i
n
ė
vyriau
grėsmę stabilumui Vidurio
feronnjoje praėjusią savaite.
sybė vertina kaip bandymą nei pinigais".
Europoje".

Konservatoriai siūlo
privatizavimo programą

naujienos

Rfemiaot^ DPA. R*ut*r. BNS !NTEKFAX. ITAR-TASS. BeiaPAN, RIA žinių
agentūra pranešimais;

„Svarbiausia, k a d Briuselis
matytų m u s tokius, kokie
esam iš tikrųjų", sakė prezi
dentas. Jo nuomone, Lietuva
pati turėtų aiškiau numatyti
savo reformų r e z u l t a t u s .
Užsienio reikalų ministras
Algirdas S a u d a r g a s taip pat
pabrėžė įvaizdžio formavimo
svarbą. „Savo pasiekimus tu
rime propaguoti aktyviau ir
ryškiau", s a k ė ministras žur
nalistams.

Baltarusija siūlo Lietuvai
prisijungti prie sąjungos
Vilnius, balandžio 1 d.
(BNS) Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerija (URM) antra
dienio rytą gavo Baltarusijos
pasiūlymą prisijungti prie pla
nuojamos pasirašyti RusijosBaltarusijos sąjungos.
Aukšto URM pareigūno tei
gimu, Lietuvos URM diploma
tiniu paštu pasiekė Baltarusi
jos Užsienio reikalų ministro
Ivan Antonovič laiškas, siū
lantis „Lietuvos vadovybei iš
nagrinėti galimybę prisijungti
prie kuriamos Rusijos ir Bal
tarusijos sąjungos".
Lai*ke teigiama, kad naujoji
sutartis tarnaus gilesnei val
stybių integracijai, šalių eko
nomikos ir karinės galios stip
rinimui.
Baltarusijos UR ministro
žodžiais, „Lietuva galėtų at
rasti
savo vietą
naujoje
sąjungoje, išplėsdama ekono
minius ryšius, prekių pardavi
mo rinką, taip pat padėdama
įgyvendinti žmogaus teises bei
humanitarines laisves poso
vietinėje erdvėje".

Pasaulio

63

S a n t a Monica. California,
balandžio 1 d. (BNS) — Užsienio lietuvė, profesorė Liucija Baškauskaitė, neseniai pareiškusi pretenduosianti į Lietuvos prezidento postą. į savo
rinkimų štabą pasikvietė dvi
televizijos žvaigždes.
„Žaviajam Mason" iš populiaraus daugiaserijinio
TV
spektaklio „Santa Barbara" ir
seseriai Barbarai iš anglų kal
bos mokomųjų laidų ciklo už
talką rinkimų kampanijoje pa
žadėti .svarbūs postai naujo
sios prezidentės administraci
joje.
„Mason" — 45-erių metų
aktorius Lane Davies — taps
ministru pirmininku L. Baš
kauskaitės pergalės atveju, o
jėzuitų vienuolė Barbara Valuckaitė bus paskirta Saugu
mo departamento direktore.
„L. Davies veda Lietuvos
moteris iš proto. Tai bus populiariausias šios nedidelės Bal
tijos valstybės ministras pir
mininkas per septynerius ne
priklausomybės metus", vieti
nei Santa Monica stočiai
KWCB sakė L Baškauskaite
Būsimosios saugumo depar
tamento vadoves jėzuitų ordi
no drabužio L. Baškauskaite

Parlamentarės
reikalauja teisių
lygybės
V i l n i u s , kovo 28 d. (Elta) —
Parlamentinė moterų grupe
siūlo įsteigti Seimo kontrolie
riaus pareigybę moterų ir vy
rų lygiu teisių užtikrinimo
klausimu, taip pat priimti įs
tatymą del vyrų ir moterų ly
gių galimybių. Tai kovo 28 d.
spaudos konferencijoje sake
šios grupės vadovė. Centro są
jungos frakcijos nare Rasa
Melnikienė ir šios grupės nare
konservatorė Ona Suncovienė.
Parlamentinė moterų grupė
ketina inicijuoti taip pat Bau
džiamojo kodekso pataisas, su
griežtinančias bausmes
už
prostituciją ir smurtą prieš
vaikus. R.Melnikienė sake.
kad būtina priimti naują San
tuokos ir šeimos kodeksą. Vai
kų globos įstatymą.
Parlamentares, pasak jos.
ketina kreiptis į vyriausybe,
prašydamos smulkaus verslo
ir kaimo rėmimo fonduose nu
matyti kvotas moterų pateik
tiems verslo projektams finan
suoti.
Iš 24 moterų, išrinktu ( Sei
mą. 14 parlamentarių, atsto
vaujančių įvairioms frakci
joms, sudaro moterų grupę.

N e w Y o r k a s Taivvano sau
gumas turi „didelę reikšmę
Jungtinėms Valstijoms", pir
madienį pareiškė JAV Vals
tybes sekretore Madeleine Albright. Jeigu Kinija panaudo
tų jėgą prieš Taiwaną. tai keitų dideli Vašingtono susirū
pinimą, saKė ministre, atsaky
d a m a į žurnalistų klausimą,
ar sutinka su JAV Atstovų
rūmų pirmininko Newt Gingrich nuomone. Sekmadienį
per vizitą Shanghai H. Gingrich pareiškė, kad JAV gintų
Taivvaną. jeigu Kinija ji pultų.
Tačiau M. Albright žodžiais.
JAV norėtų, kad Taivvanas ir
Kinija taikiai spręstų visus
klausimus tarpusavyje. Da
bartinis Vašingtonas
tęsia
ankstesniųjų
administracijų
„vienos Kinijos" politiką, sakė
sekretorė
P e k i n a s . Atsakydama j JAV
Atstovų Rūmų
pirmininko
Nevvt Gir.grich
pareiškimą,
kad JAV gins Taivvaną nuo ga
limo Kinijos užpuolimo, antra
dieni Kinija paprašė JAV nesi
kišti j jos santykius su Taiwanu. ..Jei Taivvanas taps ne
priklausomas, ar į saios rei
kalus įsikiš užsienio pajėgos,
tada mes imsimės kitų būtinų
priemonių", pagrasino Kinijos
Užsienio reikalų ministerijos
atstovas Shen Guofang.
M a s k v a . Nauji sąmyšio ir
politines opozicijos ženklai pa
sirodė antradienį, iki ginčija
mos Rusijos ir Baltarusijos in
tegracijos sutarties pasirašy
mo Kremliuje likus 24 valan
doms. Kremliaus Saugumo ta
rybos sekretorius Ivan Rybkm
išskrido į Minską Baltarusijos
prezidentui Aleksandr Luka
šenko pranešti prezidento Bo
ris Jelcin nuomonę, ir ši ke
lionė yra ženklas, kad Rusijos
vyriausybę suskaldžiusi ir li
beralių politikų protesto ban
gą sukėlusi sutartis dar nėra
galutinai aptarta. Dideles kri
tikos Maskva susilaukė de!
galimos žalos, kurią gali at
nešti ryšiai su ..mirštančia"
Baltarusijos ekonomika, dėl A.
Lukašenko diktatoriško reži
mo ir slaptumo, kuris gaubia
ruošiamą sutartį.
P a k i s t a n o naujasis premje
ras Nawaz Sharif paskelbė is
torinį nuosprendį panaikinti
prezidento konstitucinę galią
paleisti parlamentą, pirma
dienį nurodydamas, kad ši ak
cija atkurs tikra demokratiją
Pakistane. Prezidentas, kuris
pritaria šiai akcijai, pernai
lapkričio mėnesį paleido par
lamentą, siekdamas pašalinti
iš pareigų buvusią premjerę
Benazir Bhutto. kurios vyriau
sybe buvo kaltinama korupci
ja.

T i r a n a . Albanijos premje
ras Bashkim Fino antradieni
sraigtasparniu atvyko Į suki
lėlių kontroliuojamą Girokastros miestą, esant) už 30 km
nuo Graikuos sienos susitikti
su sukilėliais. Šios derybos
* C e n t r o sąjungos skyriai, užtruko 10 min.. o po to įvyko
kurie formuojant savivaldybių trišale diskusija tarp B. Fino.
vadovybę sieks sudaryti susi rinktų valdžios atstovu ir su
tarimus su LDDP ir Tėvynės kilėlių. Pasak Reuter agentū
sąjunga 'Lietuvos konserva ros, teisėtai rinkti valdžios pa
toriais', turės gauti specialų reigūnai liko šalies pietuose,
Centro sąjungos valdybos pri tačiau tikrą valdžią užgrobė
tarimą. Visais kitais atvejais sukilėlių vadovaujami visuo
jie gaies elgtis savarankiškai. meninio gelbėjimo komitetai.
Tai nuspręsta kovo 28 d vy Dabar sukilėliai kontroliuoja
kusiame Centro sąjungos val maždaug pusę Albanijos teri
torijos
dybos posėdyje.
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T a l i n a s . Estija pasiūlė
1999 m. surengti aukščiausio
lygio susitikimą Vašingtone,
kur būtų pradėtas antrasis
NATO plėtimosi ratas. Siūlo
mas susitikimas turėtų pra
tęsti šią liepą vyksiantį NATO
viršūnių susitikimą Madride.
per kurį Baltijos valstybes tik
riausiai nebus pakviestos tap
ti NATO narėmis. „Madrido
susitikimas t u n būti greičiau
oficiali proceso pradžia, o ne
kulminacine pabaiga", pareiš
kė Estijos UR ministras Toom
Ilves po praėjusią savaitę vy
kusių derybų Vašingtone.
J e r u z a l ė . Izraelio premje
ras Benjamin Netanyahu an
tradienį pranešė svarstąs gali
mybę suformuoti valstybines
vienybės vyriausybę, kun pa
siektu susitarimą del galuti
nio taikos susitarimo su pales
tiniečiais. Jis pareiškė tilųs,
kad Izraelis ir palestiniečiai
įveiks dabartinę krizę dėl žy
du gyvenvietės statybos ara
biškoje Rytų Jeruzalėje ir su
sitars dėl taikos. ..kai arabų
pusė supras, kad Izraelis ne
pasiduos jos reikalavimams".
Deryboms dėl palestiniečiu ga
lutinio statuso įsibėgėjus. Iz
raelyje turėtų būti suformuo
tas ..platus valstybinis fron
da c"
T o k y o . Kinija slapčia derasi
su Britanija del Hong Kongo.
Už tai. kad jis liktų Britanijos
kolonija. Kinija pareikalavo
Šiaurės Airijos ir Gibraltaro.
Maskva. Rusijos preziden
to spaudos sekretorius Sergej
Jastržembskij interviu ..Interfax" paneigė gandus apie ga
limą Boris Jelcm dalyvavimą
NATO vadovų susitikime Ma
dride, tačiau neatmetė gali
mybės, kad dar iki Madrido
susitikimo bus pasirašyta su
tartis del Rusijos ir NATO
santykių.
Kijevas. L'krainos prezi
dentas Leonid Kučma spau
dos konferencijoje Kijeve pa
reiškė, kad Rusija neprieš
tarauja Ukrainos ir NATO su
sitarimo pasirašymui. L Kuč
ma pažymėjo, kad B. Jelcin
nemato tragedijos NATO plėt
roje, o pastangos nebematyti
NATO asmenyje priešo ir mė
ginimai su ja bendradarbiauti.
pasak L. Kučma, yra didžiulis
Rusijos pasiekimas.
New Yorkas Jungtinių
Tautų diplomatai grasina pa
sitraukti iš New Yorko del
naujų automobilių stovėjimo
taisyklių, kuriomis miestas
siekia susidoroti su pažeidė
jais iš diplomatijos sferų Pa
gal naująsias taisykles pažei
dėjams gali būti atimti diplo
matiniai numenu ženklai ir
vairavimo privilegijos, jeigu
jie per 1 metus nesumokės
baudų už automobiliu laikymą
ne vietoje. Tačiau JT juridinis
skyrius teigia, kad šios tai
sykles pažeis tarptautinius su
sitarimus, pagal kuriuos dip
lomatai turi neliečiamybę civi
linėse ir baudžiamosiose by
lose.
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Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

KAZIUKO MUGĖ ČIKAGOJE
Kaziuko mugę Čikagoje ir
šiemet rengė A u š r o s Vartų7
„Kernavės" skaučių tuntas,
„Lituanicos" skautų tuntas,
„Nerijos" jūrų skaučių tuntas,
Čikagos Skautininkių drau
govė ir Akademinio Skautų
sąjūdžio Čikagos skyriaus fi
listeriai, Korp! Vyti£ ir Akademikių
skaučių
draugovė,
užimdami visas Jaunimo cen
tro trijų aukštų patalpas.
Daug darbo įdėta didžiojoje
salėje įrengiant puošnius mi
nėtų vienetų paviljonus ir sko
ningai juose išdėstant per
ištisus metus kruopščiai dirb
tus
įvairius
rankdarbius,
medžio drožinius, gražiąsias
Vilniaus verbas, gintaro pa
veikslus, ir daugybe kitų su
meile kurtų dirbinių. O kiek
pastangų ir sumanumo reikėjo
šeštadienį prieš mugę, kad
Jaunimo centro klasės pa
virstų jaukiomis kavinėmis,
vaikus dominančiais žaidimų
kambariais, mažojoje salėje
įrengiant
puikią
valgyklą.
Kiek
džiaugsmo
jaunimui
margaspalviais balionais, žvė
rių ir laukinių gyvulių paveik
slais puošiant didžiąją „cirko"
kavinę, gausius laimikius akį
patraukiančiai rikiuojant lai
mėjimų lentynose. Kiek darbo
virtuvėje, ruošiantis skaniai
pavaišinti šimtus išalkusių
mugės lankytojų.'
Smagu sekmadienį lankytis
mugėje, bet norint pajusti tik
rąją jos esmę, reikia šešta
dienį bent porą valandų pra
leisti stebint jai pasiruošimus
— daugelio įvairaus amžiaus
ir patyrimo žmonių darnų
darbą, savanoriškai atliekamą
sutartinai drauge dirbant ke
lių kartų asmenims ir tame
darbe jaučiant pastangų pras
mingumą ir pagarbą vienų ki
tiems. Nuo jauniausių vilkiu
kų ir paukštyčių, iki vyriausių
skautininkų,-ių. Nėra čia nei
vadų, nei eilinių, nei tėvų ar
vaikų — visi jie, nepaisant
amžiaus, čia broliai ir sesės,
susirinkę to paties tikslo vedi
ni. Ir kokiu pasitenkinimu
šviečia jų veidai darbus pabai
gus! Jei jau ir nebūtų kitų
tikslų, tai vien šis broliškumo,
bendro darbo ir pasiekimo
džiaugsmas yra dideles auklė
jamos vertės.
Visuomenė tai pastebi ir
vertindama skautų organiza
cijos mokymą, kad skautas

nieko iš nieko nelaukia ir
aukų neprašo, o organizacinei
veiklai ir geriems darbeliams
reikalingas lėšas uždirba savo
darbu, tas pastangas remia ir
gausiai lankosi Kaziuko mu
gėse. Sėkminga buvo ir šįmetinė Kaziuko mugė, sulaukusi
gausių lankytojų ir jų para
mos.
Čikagos skautų ir skaučių Kaziuko mugę i. m kov 2 d. atidaro fi] v s Jonas Dainauskas, Lietuvos Respublikos
Šių metų Kaziuko mugė sek garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza ir LS Seserijos Vyriausia Skautininke fil. v.s. Rita Penčylienė..
madienį, kovo 2 d., buvo pra
Nuotr. Jono Tamulaičio
dėta 10 vai. ryto šv. Mišiomis
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Erdvi trumpai apžvelgė lietuvių jū likos garbes konsulas Čika daug buvo jaunų tėvų su savo
koplyčia buvo pilnutėlė žmo rinio skautavimo veiklos isto goje Vaclovas Kleiza ir LS mažamečiais vaikučiais. Žmo
nių. Šv. Mišias aukojo ir pa rinius tarpsnius: jūrų skautų Seserijos Vyriausia skauti nių visur pilna — paviljonai
mokslą pasakė fil. vs. kun.
apstoti susidomėjusių juose
įsisteigimą ir veiklą Lietuvoje: ninke v.s. f i Rita Penčylienė.
Mugę atidariusieji ir gausus išstatytais eksponatais suau
Juozas Vaišnys. SJ. Skaiti jūrinio skautavimo atsteigimą
nius skaitė fil. Irena Kairytė, pokario Vokietijoje; emigraci būrys garbes svečių, buvo pak gusiųjų; vaikai, apimti lošimo
aukojimui aukas atnešė JLi- jai į užjūrius vykstant jūrinio viesti susioažinti su išsiri „azarto", stumdėsi prie lai
tuanicos" tunto skautai.
skautavimo perkėlimą į JAV, kiavusiais skautais ir skau mėjimų lentynų, prie valgyk
Po Mišių visi skubėjo Jauni Kanadą ir Australiją: Lietuvai tėmis, nors trumpai žvilgterėti los — per visą ilgą koridorių
mo centran. Skautai ir skau Nepriklausomybę atstačius — į gražiai įrengtus paviljonus. nutysusios eilės norinčių pasi
tės rikiavosi didž. salėje prieš jūrinio skautavimo atkūrimą S k a u t ų ir skaučių vienetai vaišinti cepelinais, virtinukais
savo vienetų paviljonus, o vy Tėvynėje ir jo tęsimą užjūrio praeinantiems svečiams pri ir kitais lietuviškos virtuvės
resnieji — vadovai,-ės, skauti kraštuose. Kiekvienas šios sistatė skambiais vienetų šū skanumynais; kavinės pilnos
ninkai,-ės ir talkininkai tėvai veiklos tarpsnis buvo pažy kiais, apdovanojo muginukais prie kavos puoduko besi
gintarėms
įnešant — saldainiais, balionais ir kt. gardžiuojant tortais su seniai
ir mamytės skubėjo prie savo mėtas
bematytais pažįstamais ben
draujančių žmonių.
Smagu buvo matyti gausius
muge susidomėjusius lankyto
jus, džiugu stebėti tuštėjan
čius paviljonų prekystalius, iš
laimėjimų lentynų į vaikų
rankas einančius laimikius,
girdėti, kad valgykloje parduo
ta iki paskutinio cepelino...
Pristigo kavos, išparduoti tor
tai ir visi pyragai. Bet malo
niausiai buvo stebėti didelį su
sidomėjimą knygomis. Ypač
didelio dėmesio susilaukė vai
kų literatūra, kurios nemaža;
buvo parduota.

P s . Daiva Luneckaite-Bulicz baigia pasiruošimo mugei d a r b ą „Aušros V a r t ų T K e r n a v e s " t u n t o paviljone.
Nuotr J . T a m u l a i č i o

įsipareigojimų. 11:15 vai. ryto jūriniam skautavimui būdin
įvyko iškilmingas Kaziuko gus simbolius — vimpilą,
mugės atidarymas, kurį pra vairą, burę ir vieneto vėliavą.
vedė „Nerijos" jūrų skaučių
Po to — mugę atidaryti —
tunto gintares, vadovaujamos atrišti ūdryčių laikomas ge
ps. Aleksandros Gražytės ir ruoju mazgu surištas tautinių
raštų juostas, buvo pakviesti:
fil. Jūratės Jankauskaitės.
Atidarymas pradėtas šįmet vienas pirmųjų Lietuvos jūrų
minimo Lietuvių jūrų skautų skautų ir Klaipėdos vadavimo
veiklos 75 metų jubiliejaus kovų dalyvis fil. v.s. Jonas
prisiminimu.
Sesė
Jūratė Dainauskas. Lietuvos Respub-

Svo^ių t>H;)iik'l.im: K.i/iukn mugejt' nk.ninj.-isi .Litimniros" tunto vilkiukai ir rwt>r:n
Nuotr

•!. T a m u l a i č i o

dovanėlėmis, o prie savo kny
gyno išsirikiavę šaunūs aka
demikai svečiams užkabino
didžiules puošnias medauniko
Kaziuko širdis, kurias jau keli
dešimtmečiai kepa ir puošia
nepailstanti fil. Sofija Stat
kienė, kad tik akademikai ga
lėtų gražiau priimti svečius.
(Ačiū! ir ilgiausių metų, sese
Sofija!). „Nerijos" tuntininkės
js. Viligailės Lendraitienės ve
dami, svečiai aplankė visus
kambarius, pasidžiaugė skau
tuku (vpač jaunesniųjų) įsi
jungimu į mugės darbus, ir
kviečiami, nors trumpai pri
ėmė ju pakvietimus dalyvauti
žaidimuose. Konsulas Kleiza
pradžiugino vilkiukus jų žai
dimų kambaryje į krepšį
įmesdamas kamuolį, „Draugo"
vyr. redaktorė Danutė Bindokienė nustebino visus aka
demikų .šaudymo galerijoje"
kelis kartus taikliai pataiky
dama į taikinį; vyresnio am
žiaus skautininke neatsispyrė
vilionei iš laimės šulinio „pa
sisemti Į kibirėlį įšokusią"
pupų prikimštą varlytę. Ap
žiūrėję visus tris aukštus,
svečiai buvo maloniai priimti
„Aušros
Vartų7„Kernavės"
tunto „cirko" kavinėje, kur
grakščios sesės juos pavaišino
gardžiais tortais ir kava.
Tuo tarpu nesibaigiančiu
srautu Jaunimo centran plau
ke Hansus lankytojai, vpač

Kitas vertas dėmesio reiš
kinys — Lietuviškos knygos
450 metų sukakties prisimini
mas ir gausios skautiškos
spaudos ir knygų parodėlė.
Tai fil. v.s. Danutes Eidukienės iniciatyva ir rūpesčiu,
kitoms buv. LS Seserijos Vy
riausioms Skautininkems pri
tariant, prieš didž. Jaunimo
centro salę pastatytas ilgas
stalas, kur tarp skautiškos
spaudos — didelė, Lietuvoje
išleista
Mažvydo
knyga
traukė visų dėmesį;
net
paukštytės ir vilkiukai, sesės
Eidukienės padedami, bandė
skaityti jiems nepažįstamomis
gotiškomis raidėmis lietuvišką
raštą. Ir koks jų džiaugsmas
galėjus paskaityti nors kelis
sakinius iš pirmos lietuviškos
knygos. O virš šios knygos
užrašas: „450 metų! Už pir
mąją lietuvišką knygą —
skautiškas ačiū!" — žadino
vaikų pasididžiavimą. Tikrai
ačiū Mažvydui už pirmąją lie
tuvišką knygą ir ačiū, sese
Danute, kad radai būdą pri
minti mūsų kultūrines ver
tybes. Šis pavyzdys rodo, kad
kiekviena
proga
turėtume
ieškoti būdų kelti savo tauti
nio paveldo svarbą. Tik taip
išlaikysime savo tradicijas,
tautinį pasididžiavimą ir kal
bą, kai vaikas, iš šios Kaziuko
mugės grįžęs, su pasididžia
vimu pasakoja mamai, kad lie
tuviška knyga yra senesnė
negu pačios Jungtinės Ameri
kos Valstijos. J a u vien dėl to
šią Kaziuko mugė reikia laiky
ti visapusiškai sėkminga. Pa
garba ir padėka visiems prie
jos sėkmės prisidėjusiems.
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Užsakant į užsieni
oro paštu
Tik šeštadienio laida

S4C.Ū0

$30.00

$45.00

535.00

S100.00
$55.00

$55.00

$500.00
$160.00

$250.00
$85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiene
Administratorius - Ignas Budrys
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8 30 iki 4.00, šeštadieniais nedirba,
• Redakcija už skelbimų tunrų neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašvmą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

Talentingoji v.s. Albina R a m a n a u s k i e n ė prie savo s u k u r t ų juostinių ir
r a n k š l u o s t i n i ų Kaziuko mugėje.
Nuotr, J . T a m u l a i č i o

pasveikinti,
„Verpsčių" ir
„Emilijos Platerytės" skauti
Lietuviškajai skautijai bran ninkių būreliai rengia pobūvį
gi ir mylima v.s. Ona Si- balandžio 19 d., šeštadienį, 3
liūnienė — Mamunėlė šį pava vai. p.p. J a u n i m o centro ka
sarį sulauks -90 metų! Šį gar vinėje. Kviečiama skautiškoji
bingą ir džiugų jubiliejų pa šeima. Uniformos labai pagei
minėti ir mielą Solenizantę dautinos.
Apie
dalyvavimą prašom
nansiškai sėkminga, bet ir pranešti v.s. Halinai Plaudvasiškai praturtinanti kiek šinaitienei, tel. 773-523-9162,
iki balandžio 12 d.
vieną jos dalyvį.
IR
Rengėjos

KVIEČIAME

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA

C o f 3 S č M a Į H a a t a , Ltd.
0132 S. Kadzta A v a .
CMcaoo, IL 0 0 0 8 0
Tol. 773-438-7700

1185 Dundee A ve . Elgin, IL 60120

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.O.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

TH. (708) 742-0255
V a l a n d o s pagal susitarimą

Nijolė Stankevičiūtė, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Chicago, IL 60629

DR. V. J . VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St., Burbank, IL
Tel. 7 0 8 - 4 2 3 4 1 1 4
Valandos susitarus

773-471-7879

DR. L D. PETREIKIS

DR. A. B. GLEVECKAS

DANTŲ GYDYTOJA
vvoa ». Roaafta PM. , Hicliafy HOJs, n
1 mylia ; vakarus nuo Hartem Ave

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

Valandos pagal susitarimą

Board Certified. Internal Medicine
V a l a n d o s jūsų p a t o g u m u i
Holy Cross Professional Pavilion
3 ft. South
Lithuanian Plaza Ct. at California Ave.

Tai. (700) 990-4OSB

3M0 W. •> M. Tai. (7M) 423-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v p.p -7v v . antr. 12:30-3v p.p
trečd uždaryta, ketvd 1 • 3 v p.p.
penttd ir sešld 9 v r - 12 v p.p

DR. JOVITA KERELIS
Davrtit Gytfytofo
Kab Chicagoje uždarytas
9525 S. 79th Ave . Hickbry Hills IL
Tol. ( 7 M ) 59O-0101
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4 0 4 7 W . 103 M . , Oak L n m , IL
Pirmas apyl su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. lyoHortmuI
(kalbėt angliškai) lot. 7 0 0 - 4 2 2 - 0 2 0 0
Kab. tol.

Dabar jau pradėkime pla
nuoti, kad ateinančiais me
tais, Čikagoje rengsima 40-ji
Kaziuko mugė būtų ne vien fi-

$55.00

(U.S.) $60.00

773-471-3300

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
. KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 8 . K a t a t e Ava.,
C M c a f O . IL 0 0 * 0 2 . .

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 ScMHar St., Efcnhurst. IL 90126.
708-941-2009
Valandos pagal susitarimą
Vakarais •' savaitgaliais tai. 709-834-11W

EDMUNDAS VtftNAS. M.D.TsT
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas '
Kalbame lietuviškai
6187'S. Archer Ava. (prie AusUh)
Valandos pagal susitarimą
Tai. 7 7 3 - 5 8 5 - 7 7 5 8
A R A S Ž U O B A , M . D~
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave . Suite 310
Naperville. IL 6 0 5 6 3
(830) 527-0080
3825 Highland Ave . Tower 1. Suite 3C
Downers Grove. IL 60515
(830)435-0120

VIS DAR PRADŽIA, BET JAU
KELYJE

Danutė

Ne taip siekiama

Kalba i š k i l m i n g a m e Seimo posėdyje
1997 m . k o v o 1 1 d .

Velykų rytą popiežius Jonas
Paulius II Šv. Petro aikštėje
aukojo Mišias ir kalbėjo maž
d a u g 100,000 maldininkų mi
niai, o kartu ir pasauliui, kad
visi turi siekti taikos, atsisa
kyti agresijos ir smurto. Tai,
galima sakyti, pagrindinė po
piežiaus kalbų tema, kurią jis
nuolat kartoja, kelionių po pa
saulį metu. Žmonija senelio
popiežiaus klausosi, bet ar iš
tikrųjų girdi? Vargiai girdėjo
jo žodžius ir šv. Velykų rytą,
ypač dabartinių konfliktų vie
tose — Afrikoje, Albanijoje,
Palestinoje.

VYTAUTAS LANDSBERGIS
ginti savo valstybės, o ne
kišenės, buvo atleidinėjami;
užtat įsitvirtino nemaža „iš
vedamų",
bet
pasilikusių.
Šiandien pati Kovo 11-oji atei
n a prie mūsų sienos į rytus ir
klausia: kur mano valstybe?
Nejau šitas apsileidimas, šita
dvasinė degradacija — tai Lie
tuva?
Nepabaigtas statinys, kai
k u r bemaž nė nestatomas.
Tikriausiai iš tokio kiauro kol
chozo buvo lengviau tempti ir
nešti. Kitaip
nepaaiškinsi
guvių pastangų dar nors kiek,
d a r nors metelius nustumti,
suvilkinti sienos
įrengimą.
Europos
Taip atgimstanti Lietuvos Kad tai būsima
valstybė vėl pradėjo matyti Sąjungos siena, Vakaruose jau
beveik išaiškinom, j a u galim
savo teritoriją.
Prisimintina „Europos kelio" gauti ir paramos, tik mūsų
masinė akcija ties Lazdijais valia per septynerius metus
1990 metų Juodojo kaspino apiblėso ir išsibarstė. Laikas
dieną. Sąjūdis reikalavo, kad keisti stilių ir požiūrį. Seniai
okupuojanti jėga netrukdytų buvo laikas.
pereiti Lietuvos sieną vie
Ar žinote, kokie paskutiniai
niems pas kitus, — be jokių Stasio Lozoraičio žodžiai, kai
vizų! — ir sovietų pareigūnai Daniela Lozoraitienė laikė jį
t r u m p a m nusileido.
už silpstančios rankos? „Sau
Dubliuojanti Lietuvos kon gokite sienas..." Ir išėjo, nieko
trolė ties siena su Lenkija ir daugiau nebepasakė. Nejau
Klaipėdoje buvo sovietams d a r nesugebėtume vykdyti to tes
pakenčiama, tačiau kontrolės tamento? Turime sugebėti ir
postai rytuose kėlė imperijos būtinai vykdysime.
bei kriminalinių veikėjų įniršį.
Daugely kitų sričių Lietuva
Daužymai, deginimai, kuriuos yra pažengusi į priekį, Kovo
vyrai turėdavo atlaikyti iš 11-oji jau duoda vaisių. Tačiau
tvermingai, negaudami ginklų neapleidžia suvokimas, kad
arba leidimo juos naudoti, vis dar tik pradžia. Beje, tą
greit ryškino pasauliui sovietų mums ir primena pasikarto
valstybinį terorizmą ir faktą, jančios perspėjimų salvės, ge
kad Lietuva turi sienas, tuo rai girdimos grėsmės.
būdu artino mūsų pergalę.
Kai anuomet vadavomės,
Deja, už pergalę sienų kare išgirsdavom
atkalbinėjimų:
Lietuvai vėlgi teko užmokėti apsiraminkit,
neskubėkit,
aštuonių
pareigūnų
gyvy svarbiau, kad
Gorbačiovui
bėmis. Ir Vokietijos, ir Rusijos sektųsi. Sakydavom, kad tu
atstovai Antakalnio kapinėse rim teisę dar būti, nusimesti
pasmerkė tokius kruvinus ko netgi reformuotas grandines,
vos prieš Lietuvą būdus, o aš i r to galų gale nepaneigdavo.
tada pasakiau prie karstų
Kai dabar norime visai
verkiančioms moterims: toliau
išsivaduoti, išsivaduoti net iš
taip nebus. Reikėjo sudaryti
grėsmių, kad mus prispaus ir
OMONo teroristams pilietinio
pažemins, tai kartais vėl gir
nepakantumo, jų atmetimo ir
dim patarimų nusileisti, ne
išmetimo atmosferą. Tai buvo
siveržti link saugaus būvio;
padaryta, ir žlugus jų šei
mat ne visi nori, kad būtume
mininkų sąmokslui Maskvoje,
saugūs. Teisė pasirinkti są
pirmuoju skubiai išvedamu so
jungininkus, teisė
gyventi
vietų daliniu tapo OMONas.
saugiai? — galbūt ji yra kur
O kas toliau? Penkerius me nors tolumoj, bet apskritai
tus
vyko
žlugdymas
ir šiame pasaulyje, k u r tiek
ištižimas, net ligi šiol nieko daug veidmainiaujama apie
rimto
neįrengiant
pasienio žmonių teises, didelių valsty
tarnyboms ir netgi provizo bių „teisės" tiesiog didesnės
rinėmis gairėmis neįstengus negu mažesnių.
bent sau pasižymėti, kur ta
Tikriausiai toks pasaulis
mūsų siena.
blogai baigs, bet m u m s iš to
Dar blogiau, kad ji pasirodė būtų nedidelė paguoda. Tu
pelninga ir giliai supūdė Lie rime atsiraitoti rankoves ir
tuvos tarnybas. Gal ir tai iš dirbti, kad padėtume sau ir ki
pradžių buvo vadinama „de- tiems kai ko nepamiršti. Pa
politizacįja". Nesutikę pūti, klausite, ko? Tai Kovo 11ypač pirmieji savanoriai, atėję osios dvasia, tikėjimas, kad

Keliom dienom vėliau,
kovo 20 d., Aukščiausioji Tary
ba priėmė dar lakoniškesnį
nutarimą „Dėl Lietuvos val
stybinės sienos ženklinimo".
Jis buvo pirmiausiai politinis,
šiek tiek iššaukiamai paro
dantis, kad ir tarp Lietuvos ir
SSRS yra valstybes siena. Po
tvarki* Aukščiausiosios Tary
bos — Atkuriamojo Seimo Ap
saugos skyriui pasirūpinti sie
nos ženklinimo gairėmis, be
abejo, tapo tuoj pat žinomas
tolesnėse sostinėse; jis ir
trukdė, ir politiškai bei psi
chologiškai rengė' kontrolės
postų atsiradimą.

Kai Šventojoje žemėje krikš
čionys praėjusią savaitę buvo
susirinkę paminėti Išganytojo
kančią, apvainikuotą garbin
Pasisakoma u* Nepriklausomybe Vilnius. Kat<>dros aikšte, 1988 m
Nuotr. Kęstučio Svėrio
gu Prisikėlimu Velykų rytą,
Izraelio kariai ir palestinie
teikimą. Amerikos televizijoje čiai j a u vienuoliktą dieną
nebuvo rodomos demonstraci kovėsi dėl tų pačių priežasčių,
jos, kurias t a r p t a u t i n ė s televi kaip ir daug kartų anksčiau:
zijos a p a r a t a i su dideliu malo dėl nesugebėjimo suderinti
numu filmavo. Tai keturias savo religinių, teritorinių ir
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
dešimties Lietuvos studentų tautinių pažiūrų. Nors abi
Invalido kėdutėje atsirėmęs, vardino jokios valstybės, tik nuotaikingas prezidento Clin- pusės tvirtina norinčios pasto
JAV prezidentas Clinton rodo savo pasisakymo pabaigoje tono s u t i k i m a s su trispalvė vios taikos, bet jų veiksmai
si su savo įprasta, nieko nesa pastebėjo, kad reikia griež mis ir daina Jį. NATO aukš prieštarauja žodžiams. Kiek
kančia šypsena, o Jelcinas ly tesnės atominių ginklų kon taičiai, į NATO žemaičiai, į vieną kartą, kai taikiu būdu
giai tuo pačiu atsako. Kitaip trolės ar net jų sumažinimo. NATO visa Lietuva"... J i e taip pradedama spręsti konfliktus,
sakant, du bereikšmiai veidai, Jis neužsiminė apie Kara pat yra p a r a š ę prašymą prezi kas nors pasistengia tas pas
už kurių šypsenų slepiasi liaučiaus (Kaliningrado) sri dentui Bill Clinton ir bandė jį t a n g a s sunaikinti. Ir vėl lieja
nežinomas tautų likimas. Kai tyje esančią grėsmingą karo įteikti Amerikos ambasadoje, si kraujas, ir vėl skrenda kal
siaubingoje Jaltos konferenci bazę, kurios ginklai yra nuk bet, atrodo, kad iki šiol jiems tinimai, akmenų kruša, kul
kų spiečiai.
joje Stalinas ir Rooseveltas pa reipti į Vakarus, tai tos bazės tai nepavyko.
sidalino Europą, tai atrodo, klausimas privalėtų būti svar
Abu prezidentai atsisveiki
Daugelio Vidurinių Rytų po
kad ir šioje konferencijoje vyk stomas.
no, pažadėdami vienas kitam litikos stebėtojų nuomone, pa
sta t a m tikras „pasidalini
Visada susigraudinu, kom „draugystę" ir būtiną reikalą grindinis n e s u t a r i m a s Palesti
mas". Abu prezidentai spau
bendradarbiauti abiejų kraštų noje turi religinį atspalvį, nes
dos konferencijoje tvirtai pa piuterio elektroninio pašto tin labui. Iš blankių pasisakymų, k r a š t a s ryškiai padalintas į
reiškė, k a d nesą nusistatę pa kle pamačiusi narių adresus perkrautų
nereikšmingomis dvi religines daugumas: judaiz
keisti vienas kito nuomonės, Karaliaučiaus srityje — tie bendrybėmis, galima lengvai mo ir islamo išpažinėjus. Tarp
tačiau Jelcinas primygtinai adresai baigiasi žodžiu „Ru spėlioti, k a d kartojasi Jaltos jų visais laikais kerojo neapy
pabrėžia savo pasipriešinimą sija". Įdomu dar pabrėžti ir tą, konferencijos idėjos, slaptai k a n t a ir nesuderinami skirtu
„buvusių Sovietų Sąjungos sa kad Jelcinas pareiškė pasi dalinantis „įtakos sferomis". mai. Jeigu prie to dar pridu
telitų" įstojimui į NATO. Clin- rašysiąs sutartį su NATO, ta Jei Rusija neturėtų grobuo riamas
politinis bei tautinis
tonas tik atsargiai patvirtina čiau nė vienu žodžiu neprasi niškų užmačių, tai jai Baltijos
šovinizmas, a t s i r a n d a labai
tarė
apie
tos^
sutarties
turinį
ne visai aiškų nusistatymą,
respublikų NATO narystė ne derlinga dirva kruvinų su
kad esą „NATO privalo būti ar reikšmę.
būtų nepriimtina. Tačiau, jei sirėmimų vaisiams.
praplėstas, tačiau nekonkreti
Turbūt pataikaujant abiem toks stebuklas įvyktų, Baltijos
Nepaisant kai kurių Izraelio
zavo savo nuomonės, neiš prezidentam ir žinant jų nusi- kraštai b ū t ų s a u g ū s , galėtų
vadų pastangų siekti taikos,
laisvai p r e k i a u t i su Rusija, nepaisant Amerikos vyriausy
gyvenimas gali ir turi būti kas gyveno, ir ko tas gyveni bendrauti „kultūriniais mai bės tuos siekius vienaip ar ki
nais" ir gyventi be agresijos t a i p sustiprinti,
grindžiamas principais, nes mas buvo vertas.
nepaisant
Atėjo žmonės į Kovo 11-ąją, baimės.
tik tada jis yra gyvenimas. Ką
pastaruoju metu net palesti
vadinam gyvenimu, tai ne tik atrado save po Kovo 11-osios.
Kadaise buvo naiviai spė niečių vado Yassar Arafat už
prabūtas laikas. Dėl idėjos, Ant sausio barikadų buvo liojama, kad prezidentas Clin siangažavimo deryboms su Iz
dėl kitų žmonių, kurie sudaro tokių užrašų:
ton atvyks į Vilnių ir susitiks raeliu, visas procesas nuolat
Tėvynę, galima kitaip ir gy
„Mirsim, bet nepasiduosim!" su visų trijų Baltijos respu grįžta į pirminį tašką: atvirą
venti, ir mirti.
„Mirsim, kad gyventume".
blikų prezidentais. Jo atvyki susirėmimą tarp žydų bei pa
Išsilaisvinančią Lietuvą tad mas į Helsinkį, vos kelis lestiniečių. Kad nei vieni, nei
M.K. Čiurlionis kartą sakė,
kad šitoje žemėje, kur tiek gaubė, gynė ir pilietinio nar Šimtus kilometrų nuo Lietu antrieji tikrai nenori taikos,
daug menkų ir mažų dalykų, sumo, ir Evangelijos tiesų vos, rodo jo visišką boikota- įrodė buvusio Izraelio mini
vimą Baltijos respublikų in stro pirmininko Yitzhak Ravis dėlto būna didingų ir ste blyksniai.
buklingų.
Ten — mūsų atrama ir nau teresų ir abejingumą jų sau bin nužudymas, dabartinio
Mums apie tai primena jiems išmėginimams
atsė gumui. „Visa tai didesniam premjero Netanyahu kieta li
neblėstančios atmintyje Kovo linant. Atrandame save kaip Jelcino džiaugsmui!" — rei nija ir nenuolaidžios palesti
11-osios dienos ir Sausio 13- šalis kitkart palaipsniui, po kėtų s u š u k t i . Tik netolima niečių Hamas karinės orga
osios naktys. Tnip. išties truputį, bet atrasime, nes tu ateitis parodys, kokie yra skir nizacijos pastangos smurtu
tumai t a r p nelemtos Jaltos ir sugriauti bet kokius taikos
žemėje būna ir didelių dalykų. rime kelio gairių.
Kai žmoniškumas laimi, pa
Kovo 11-oji - - t a i mūsų li- neaiškios Helsinkio konferen pradmenis.
saulis pašvarėja. Kai atsiveria kiminis pasižadėjimas Lietu cijos. Belieka tik melstis ir
Vėliausius susirėmimus iš
tikėtis saugios ateities Lietu š a u k ė Netanyahu vyriausybės
dangus, pamatome, kad mirtis vai, sau ir palikuonims.
vai bei jos sesėms — Latvijai nuosprendis pradėti statybą
yra reikšmingiausia gyvenimo
Ištesėkime.
ir Estijai.
akimirka. Ji susumuoja, kaip
rytinėje Jeruzalėje, kur ilgai
(Pabaiga)

KAIP TOLI JALTA NUO
HELSINKIO?

gines. Net oda nuo to pašiurpo ir plaukai po kepure
ėmė krutėti. Susikūprino, dvilinkas sulinko, o našta
verčia aukštielninką ir gana. „Kad tu surūktum kur"
JURGIS JANKUS
15
— kone sušuko senelis. Vadinu jį senoliu, kad jis tik
Ir tas mekekenimas buvo visiškai kitoks, negu tik dabartiniams Šešpirščiams senolis, kurio seniai ir
ro ožio. Toks, lyg kas stovėtų anapus tvarto ir juok kauleliai patręšo, bet tada vyras buvo pačiam tvir
tųsi. Tą vakarą pašaro atsinešti pasiėmė doklą, bet ne tume. Nepakilėtas du pūrus rugių ant pečių
galėjo ožio išmesti iš galvos. Kieno jis? Kaip atsirado užsimesdavo, o čia kratinio rezginės lenkia prie žemės
ir gana. Vis tiek, visą vieką suėmęs, kad krestelėjo.
padanginėj? Kur reikės tokį smirdalį dėti, jeigu niekas
rezginės tik pūkšt ir sukiužo, o jis greitai atsigrįžo at
neatsišauktų? Toks, ir į puodą įmestas, nenustos
gal.
smirdėjęs. Tik kai atnešė pašarą, ožio jau niekur nebe
Ogi žiūri — visa kratinio našta guli ant pievos, o
buvo, nei pas arklius, nei pas karves, nei diendaržy.
iš
jos
kyšo to paties ožio barzda. Pažiūrėjo į sutrauky
Išeidamas buvo diendaržio vartus gerai užkėlęs, kad iš
paskos nesektų. Turbūt iššoko per vartus ir kur nors tas naujas rezginių virves ir užvirė piktumu. „Tai tu.
kitur nuklemše. Senoliui net smagiau pasidarė. Grįžęs prakeiktas šėtone, ne tik į mano kiemą įsirangei, bet
išsrėbė kopūstus, sušveitė gerą avienos gabalą, išpa ir ant kupros sėdies. Gana, kad Širmį nujojai, bet ma
sakojo pačiai, kaip pardavė Širmį, tik apie ožį nė puse nęs tai jau neužjodinėsi". Užsimojo ir iš viso vieko tvo
žodžio neprasitarė. Kitą dieną dar kartą pasižvalgė jo palaidais ožiui į tarpragį. Sykį, kitą. O ožys. lyg
tvartuose ir apie tvartus — ožio jokio ženklo nebuvo, muštų ne jį, bet kelmą kokį: neskubėdamas išlindo iš
tad išsipynę rezgines naujom virvėm, nusinešė į kratinio, nusipurtė šiaudus, pakreipė galvą į šoną,
daržinę, prisikrovė kratinio, gerai suveržė, patikrino pašoko piestu ir siekia didžiuliu ragu užkabinti į pa
pilvę. Senolis muša, o tas vis artyn, vis pašnirpšvirves, užsimetė ant pečių ir švilpaudamas patraukė į
damas, vis pamekendamas. Kad žmogus nors gerą
tvartus.
Pačiam kluono vidury, kad timptelės naštą žemyn, kuolą turėtų, dabar tik su palaidais lankais, ką tu to
kiam britvonui padarysi. Nebesumanydamas, kaip
net nugarkaulį nusmelkė, lyg kas visą vežimą akmenų
būtų į rezgines įmetęs. Tik tada senoliui dingtelėjo, išsisukti nuo ožio ragų, metė sudriskusias rezgines
kad anas turguje žadėjo kažin kokį priedą įsukti į rez jam tiesiai ant galvos, o pats i kojas. Ožys irgi į šuolį iš

SEVERIUKAS

paskos ir pamekendamas grybšnoja rago galu kaip
karštu geležgaliu tiesiai už sėdynės. Gerai dar, kad
uždurelis buvo paliktas a t l a p a s . Įšoko į vidų, užtrenkė
dureles, užšovė skląstį. Ožys tik bumpt, tik bumpt ra
gais į duris, net visa troba dreba. Sykį, kitą ir nutilo.
Dvasią kiek atgavęs, po geros valandos prasivėrė
plyšelį — nieko nematyti. Iškišęs galvą apsižvalgė,
paskum ir kieman išėjo, ožio nė kvapo. Ir pačiam
darėsi sunku betikėti. Atrodė taip, lyg nemiegodamas
būtų bjaurų sapną susapnavęs. Jeigu ne vidury kiemo
pamestos sudarkytos rezginės, o vidurkluony ištaršyta
kratinio našta, būtų pagalvojęs, kad galvoje maišosi.
Tik senolis nebuvo taip lengvai įveikiamas. Pastovėjo
kieme, pakrapštė pakaušį. „Jeigu manai, kad be rezgi
nių negalėsiu gyventi, tai labai apsirinki. Aš pašarą <r
su doklu atsinešiu, o tu gali rezginėse lindėti, m H ir
ligi pasaulio galo", — balsiai pasakė, rezgines pakabi
no pastoginėj ant kuolo, o pašarą susikimšo į doklą. Ir
vakare atsinešė su doklu, ir kitą dieną, ir trečią. Su
doklu ne taip patogu, bet keturi rubliai yra keturi,
pašaliukyjų nerasi.
Taip rezgines ir paliko kaboti. Net naujų virvių
nesirengė dėti. Tegu sau. Tik į kokią penktą ar šeštą
dieną vakaras pasitaikė lygiai toks pat, kaip šiandien.
Pati išėjo į klėtį atsinešti miltų, lopšy miegojo dabarti
nių Šešpirščių senelis, o senolis plėšė pleštikes ir
prižiūrėjo žibintą. Vos pati išėjo pro duris, kai a n t

Binriokienė

taikos

niui galės apsigyventi apie
30.000 žydų. Kalva, vadinama
Jabal Abu Ghneim, iki 1967
m. Šešių dienų karo priklausė
Jordanui, tad ji yra arabiškoje
Jeruzalės dalyje. Nors Izrae
lis iš anksto žinojo, kad staty
bos pradžia bus pažymėta
naujomis riaušėmis, nors ir
Amerikos vyriausybė patarė
nuo šio projekto susilaikyti,
Netanyahu atsisakė kooperuo
ti ir kovo 18 d. kalvos šlaitus
jau pradėjo ardyti buldozeriai.
Kaip buvo galima tikėtis,
palestiniečiai savo protestą
parėmė savižudišku bombos
sprogimu, kurio metu žuvo
keli žmonės ir daugybė buvo
sužeistų, o Izraelis iššūkį su
tiko kariuomenės dalinių sutraukimu. Netanyahu kaltino
Arafat
nenoru
sutramdyti
Hamas siautėjimą, o palesti
niečių vadas kaltinimus at
rėmė, suversdamas visą kaltę
Izraelio agresyvumui. Nuvy
kęs tarpininkauti Amerikos
atstovas Dennis Ross, norj
tarėsi su abiem pusėm, grįžo
nepasiekęs jokių rezultatų.
Netanyahu tvirtino neisiąs į
jokias derybas, kol Arafat
nedės daugiau pastangų su
tvarkyti savo teroristų, o pas
tarasis kaltino Netanyahu,
kad jo nuosprendis statyti
6,500 butų žydams rytų Jeru
zalėje yra vėliausia neramu
mų priežastis.
Nepaisant kruvinų susirė
mimų, praėjusį sekmadienį
krikščionys vis tiek šventė Ve
lykas Jeruzalėje ir meldėsi už
taiką.(Pagal turizmo įstaigas,
šiemet maldininkų skaičius
sumažėjo nuo 15 iki 20 pro
centų.) Nors dvi pagrindinės
religinės daugumos Palestino
je yra žydų ir musulmonų, vis
dėlto yra ir krikščionių, ypač
apie Betliejų. J i e stengiasi lai
kytis nuošaliai ir siekti prob
lemų sprendimo taikiu būdu.
Krikščionys, gyvenantys ara
bų pusėje, paprastai visų pir
ma save laiko palestiniečiais,
kai tuo tarpu kiti palesti
niečiai save tapatina ne su
tautybe, bet su religine ben
druomene. Krikščionims rū
pestį kelia, kad musulmonai
nepasiektų visiškos valdomo
sios galios, nes tuomet įve
dami Islamo religija paremti
įstatymai ir prasideda var
žymai, kaip kituose kraštuose,
kur taip yra įvykę. Arafat,
norėdamas įsigyti fundamen
talistų musulmonų palanku
mą, leidžia jiems reikalauti iš
savo žmonių įstatymo laiky
mosi. Daug krikščionių sten
giasi išvykti iš Palestinos, nes
nemato saugesnės ateities, o
likusieji glaudžiasi prie Ara
fat, tikėdami, kad tik palesti
niečių vienybėje galima pa
siekti taiką.

krosnies kažin kas subruzdėjo. Senolis pakėlė akis ir
nugarą kaip šaltu vandeniu perpylė: juodą barzdą per
krosnies kraštą persvėręs, į jį žiūri tas pats ožys.
Žiūri, o akys šviečia, kaip iš prikūrentos krosnies
žarijos. „Škudekšt", — sušuko senolis ir braukė lazdy
nu tiesiai per snukį, bet ožys net nemirktelėjo, lyg laz
dyno galas ne jam būtų tekęs, bet iš riekių pakilo
pliauska ir nulėkė ant aslos prie pat lopšio. „Pamėgink
dar sykį pakelti ranką prieš mane, pamatysi, kaip kita
pliauska pataikys tiesiai į lopšį", prašneko ožys
žmogaus balsu. Senolis nebe juokais krūptelėjo. „Tai
ko iš manęs nori?" paklausė. „Kam rezgines pakabinai
ant sienos?" „Hm", numykė senolis, sumesdamas: argi
jau ir reikės tą bjaurybę visą amžių nešioti, bet pa
sakė: "Mano rezginės, mano siena. Savo namuose da
rau, kaip man atrodo geriau, o tu nešdinkis, iš kur at
siradęs. Kai ligi gyvo kaulo įėsi, bus negerai", dar
pagrasino. Ožys tik nusimekeno. „Nebent dvidešimt
penkis rublius atiduotum", išsišiepė. „Dvidešimt pen
kis'' Už ką? Arklį juk nujojai", jau visiškai drąsiai at
kirto senolis. „Arklį? Ar tu jį pirkai?" spyrėsi ožys.
.Žinoma, kad nepirkau. Užauginau". „Užauginai? Iš
tikrųjų ne tu, bet aš jį auginau, užtat ir išėjo toks nu
sisekęs. O tuos auksinius turėjau savo nuosavu pra
kaitu užprakaituoti". „Tai, kad pasakei' Ar kas mate
velnią prie darbo prakaituojantį 9 " šūktelėjo senolis,
kaip sau lygiam.
(Bus daugiau)

iStarcnus
V>rų vh'iiftas dar padainuo
ja ..Myhu tave". — kun. dr. E.
Gerulio K rr.uz A. Jurgučio
Kompozicija Meninė dalis baiREAL ESTATE
REAL E S T A T E
įiiania Vyrų vienetui padaina\u- Vergų chorą iš Verdi ope
ST. PETERSBURG, FL. negalių ištiktiesiems, bet tei
kia pašalpą ir Lietuvoje jos
ros „Nabucco". Gerai orga
GREIT
reikalingiems. St. Petersburnizuota.- Valentino Gustainio
R O M O KALANTOS
PARDUODA
REALMART II, Ine
go Lietuvių klubo leidžia
pageri imas baigiamas visiems
ŠAULIŲ KUOPA
6602
S.
Pulaski
Rd.
m a m e biuletenyje „Lietuvių
sugiedojus Lietuvos himną ir
Chkago.IL 60629
RE/MAX
skyriais pirmininko Juozo
Romo Kalantos šaulių kuo žinios", š.m. sausio mėn. N r.
REALTORS
»
bulaičiu nuoširdžiu padėkos
pa St. Petersburge, nors ne- 249 skaitome, jog šalpai į Lie
(773) 586-5959
tuvą
šis
skyrius
nusiuntė
BALYS BUDRAITIS
žodžiu
programos
atlikėjams,
. gausi nariais, savo darbais
(708) 425-7161
13,000 dolerių pinigais ir arti
Broker Associate
kalbėtojams ir dalyviams.
. veikliai reiškiasi Lietuvos at
Patarnauja įvairių nuosavybių
1,000 svarų lovos baltinių
Minėjimas gerai organizuo
pirkime bei pardavime, mieste ir
sikūrime.
RIMAS L. STANKUS
siuntiniais. Atrodo, jog sky
priemiesčiuose. Suinteresuoti
tas,
paskaitininkai (domiaiapŠ. m. sausio 15 d. vyko
skambinkite
riaus valdybai bei nariams ge
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
tare Valtntmo Gustainio gyvemetinis narių
susirinkimas.
BUDRAIČIUI
rokai teko padirbėti. Štai ir
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
nirr.ą. Moterų kvartetas, Vyrų
Tai pradžia naujų veiklos
Bu» 773-585-6100
šie metai pradėti su naujais
• Perkame ir parduodame namus Pagar 773-308007
kvartetas ir Vyrų dainos vie
metų. kai prisimenama meFM. 773485-3997
• Pensininkams nuotakia
užsimojimais: š.m. sausio 29
netas atiiko širdžiai mielą,
- tinė veikla, planuojami atei
d. St. Petersburgo Lietuvių
jautrių programą, kurią pa
ties darbai. Kuopos vadas
klubo salėje skyrius suruošė
MISCELLANEOUS
MISCELLANEOUS
ruošė muz. Aloyzas Jurgutis ir
A n t a n a s Gudonis,
pasveiki
moterų madų parodą, vakarie
žodines
dalies
organizatorė
nęs n a r i u s ir svečius, susirin
nę ir laimėjimus.
J K S CONSTRUCnON
režisierė, aktorė Daliia Mac
ELEKTROS
kimui
pirmininkauti
pak
[VEDIMAI—PATAISYMAI
„Shingle" stogai ir visų rūšių
kialienė.
Sceną
gražiai
dekoravo
sky
vietė
Augustiną ' Paulionį,
Turiu Chtcapos miesto leidimą.
apkalimai (siding): medžio,
sekretoriauti—Julia Navakas. riaus narė Dalia Adomaitienė.
Taip pagarbiai buvo prisiDirbu užmiesty. Dirbu greitai,
aluminiaus ir kt Turiu darbo
garantuotai ir sąžiningai.
Vladui
Gedmintui įnešus Nuo scenos per salės vidurį Juno Beach Lietuvos Dukterų rengtoje madų parodoje \ carine sukneię mir.tas lietuvių tautos garbin
draudimą. R. Jankauskas,
773-779-3313
kuopos vėliavą, kun. Steponas buvo pastatyta modeliuoto modeliuojančią Ireną Žilinskiene lydi Mariu- Sodoms
gasis sūnus, Sibiro tremtinys
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Ropolas sukalbėjo maldą. Su j a m s pakyla, o iš abiejų paky
Valentinas Gustainis.
ferNuotr. Algio Augūno
sikaupimo minute buvo prisi los pusių prie stalų parodą gametis vyr. redaktorius, poli
AUTOMOBIUO, NAMU, SVEIKATOS,
Jurgis Janušaitis
TAISOME
Tai nuostabi asmevavimas
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
minti ir pagerbti kuopos miru sebėjo arti 300 dalyvių. Par tikas, didelis patriotas, Korp.
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
nybė,
savo
darbais
ir
gyveni
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Auksė
P U L K . A. GARSYS
sieji nariai —Adelė Kasperiū- odą atidarė skyriaus vicepirm. Neo-Lithuania vienas iš stei
MASINAS, ŠALDYTUVUS,
S. Kane kaba lietuviškai.
mu švietusi Nepriklausomos
Aldona
Andriulienė,
pasvei
VYKSTA
J
LIETUVĄ
nienė, Jonas Kapočius ir Anta
ŠILDYMO SISTEMAS.
gėjų, tautinės minties idėjų Lietuvos kūrimosi laikotar
FRANK ZAPOUS
nas Kubilas. Prisiminti Lie kindama parodos dalyvius ir puoselėtojas jaunimo tarpe.
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS.
320S'fe Wwt SSth Street
pyje.
Tet (TOS) 424-6654
LB St. Petersburgo apy
tuvoje Sausio 13-ją žuvusieji pakviesdama Sofiją Vaškienę Bolšvikų
H. Dsckys
okupacijos
metu
7T» 581-8654
Antruoju
kalbėtoju
kvie linkės pirm. pulk. Algimantas
Tsl. 773-585-6624
už Tėvynės laisvę, partizanai tolimesniam parodos progra suimtas, tardytas, kankintas
čiamas žymus visuomeninin Garsys. kviečiamas Lietuvos
kankiniai ir kt. Buvo priimtas mos vadovavimui. Sofija Vaš ir su šeima ištremtas į Sibirą,
kas, Tautinės sąjungos vei dabartinės vyriausybės, kovo
STASYS
CONSTRUCTION
Povilo Jančausko perskaitytas kienė pranešė jog pirmoje kur ilgus metus praleido sun
kėjas, svečias iš Palm Coast, 5 d. išvyksta į Lietuvą viene
FOR RENT
madų
parodos
dalyje
būsią
praėjusio metinio s-mo proto
Staliaus
darbai:
rusių, vonių ir
kiausiose gyvenimo sąlygose. Vytautas Abraitis. J i s kalbėjo
modeliuojami
drabužiai
iš
kolas. Iždininko Vlado Vasivirtuvių įrengimas; prietaisai;
Iš Sibiro grįžęs. 1957 metais apie Valentiną Gustainį, kaip riems metams. Vyksta kartu
Nuo Kedzie Ave. į vakarus
su JAV kariuomenės pulkinin
keramikos plytelės; „sidings",
kausko gerai paruoštą
iždo „Annabella" drabužių parduo su šeirna apsigyveno Griš
vieną
iš
Korp!
Neo-Lithuania
išnuomojamas
2 mieg. šviesus,
kais Kronkaičiu ir Kilikausku.
„soffits", „decks", „gutters",
apyskaitą
patvirtino
Kon tuvės, esančios 347 Corey kabūdyje, kur 1971 m. spalio
gražus
butas
naujesrtiame
steigėjų
ir
tautinės
minties
plokšti ir „shingle" stogai;
trolės komisijos pirm. Kazys Ave., St. Pete Beach. Antroje 11 d. ir mirė.
name
su
visais
patogumais.
puoselėtoją
ir
ugdytoją
anc
cementas, dažymas.
Urbšaitis.
Renginių vadove gi dalyje pamatysime pačių
Yra
automobiliui
pastatyti
Taigi,
pernai
1996
ni.
suka
meto
akademinio
jaunimo
tar
Turiu darbo draudimą.
Irena Kusinskienė savo ir Le modeliuotojų įvairiose parduo
vieta. T e l 708-656-6599.
ko
šimtas
metų
nuo
Valentino
pe.
Jo
kilnios
idėjos
rado
pri
, S. Benetis tel. 630-241-1912 ,
okadijos
Balnionės
vardu tuvėse pirktus drabužius, o
Gustainio gimime ir dvidešimt tarimą j a u n i m e ; korporacija
dėkojo visiems prisidėjusiems taip pat jų pačių pasiūtus bei
penkeri metai nuo jo mirties.
augo, stiprėjo, gausėjo savo
Subrendusi, darbšti ir nuoširdi
Union Pier, Ml iinuomoktfnaa
prie koncerto ir dviejų gegu nusimegztus. 12 modeliuomotens, legali JAV gyventoja, ieško
Šio. karštai Lietuvą mylė nariais ir Valentino Gustainio
1 mieg. vasarnamis visai
žinių
darbų, o ypač" valgių J a m u drabužių buvo sukurta jusio tautos Sūnaus okupaci
vasarai ramioj apylinkėj, neto
žmogaus pensininko amžiaus, kun
pasėtoji sėkla lietuvių tautoje
li ežero. Nauja vonia, virtuvė,
galėtu pnžiūrėti- globoti jo namuose
gaminimo
Monikos Andrejauskienės.
jos metais niekas neprisiminė, rado gerą dirvą ir susi
didelis salionas ir veranda
Vairuoja
nuosavą
automobili
Kuopos vado A. Gudonio
Pirmoje madų parodos da- tik vyresniųjų atminimuose jis laukėme daug tautos vaikų
(porch). Tel. 616-469-4826
Skambinti tel. 773-436-4943 Rita
pranešimas buvo dviejų dalių W e buvo modeliuojami 36 liko gyvas iki šių dienų.
pasiaukojančių dirbti Lietu
Labai gražu, kad organizaci vai.
— 1996 m. nuveikti darbai ir įvairių paskirčių drabužiai ir
T a u t a gali didžiuotis
1997 m. numatoma veikla. 1 2 modeliuotojų pakyla pražy- jos savo garbinguosius vei išugdžiusi
tokius patriotus.
Klubas turėjo dvi sėkmingas &*v0 P° t r i s k a r t u s . Šioje da- kėjus įvairiomis progomis pri Paskaita neilga, bet konkreti,
geguzines ir koncertą-pokylį, lyje, pagal eilę, drabužius simena, juos pagerbia, įver gausi
įdomiomis
mintimis
papildžiusius kuopos iždą, ku modeliavo: Dalia Danienė, Al tina jų darbus tautai, valsty apie
Valentino
Gustainio
ris dėl Lietuvos šauliams, dona Česnaitė, Irena Sodeik- bei kultūrai, politikai ir orga gyvenimą.
tremtiniams, politiniams ka ienė, J a n i n a Jarašienė, Valė nizacijai.
Trečias kalbėtojas buvo Al
Džiaugiamės, kad Valentiną binas Karnius. trumpai api
liniams, ir kt., nuolat tuštėja. Weinhoefer, Dalia Adomait
Buvo surengti
Romo Kalan ienė, Elenutė Radvilienė, Da Gustainį, lietuvių tautos didįjį būdinęs Valentino Gustainio
tos ir Lietuvos kariuomenės nutė Mažeikienė, Loreta Kan- darbininką, savo gyvenimą tėviškę, tėvų rūpesčius, Valen
ienė, Aurelija Robertson, Ire pašventusį
Lietuvos
švie tino vaikystę, jo būdo savybes,
Gnrsvs
švenčių minėjimai.
Šauliai
na Šilkaitienė ir Nijolė Dim- sesnei ateičiai, šių dviejų su
gyvenamąją aplinką, turėjusią
visada prisideda prie Vasario
ienė. Antroje parodos dalyje kakčių proga prisimi:.j ir pa
įtakos Valentino Gustainio gy Kiekvienas jų Lietuvoje dirbs
16-sios, Baisiojo Birželio, Tau
buvo modeliuojami 52 dra gerbė Amerikos lietuvių Tau
atitinkamose srityse. Pulk. ,A.
venimui.
tos šventės, šv.Kazimiero ir
bužiai, prie j a u išvardintų tinės sąjungos St. Peters
kitų tautinių švenčių ir mi
Besiklausant gerų kalbėtojų, Garsys dirbs kaip Generalinis
modeliuotojų čia prisidėjo try burgo, FL, veiklusis skyrius,
inspektorius prie Krašto ap
nėjimų.
Gudonis
padėkojo
liktoji
— Rūtelė Dimaitė. kuriam sumaniai vadovauja t a r y t u m sugrįžome į toloką saugos ministerijos. Jie visi
kuopos valdybai, Juozui Taopraeitį ir drauge išgyvenome
Modeliuotojos buvo Algio Ulbi- Juozas Šulaitis.
rui ir visiems nariams
už
šio t a u r a u s , didžiojo Lietuvos gavo JAV kariuomenės vado
no muzikos garsais palydimos.
Iškilmingas Valentino Gus darbininko prasmingą gyve vybės leidimus dirbti Lietu
veiklai paaukotą laiką, darbus
Programos pabaigoje vadovė tainio pagerbimas buvo su
voje. Pirmiausiai jie susitiks
ir lėšas. Šiais metais numato
visas modeliuotojas iškvietė į ruoštas š.m. kovo 12 d. St. Pe nimą.
su Krašto apsaugos ministru
ma ruošti gegužinę, koncertą,
Po trumpos pertraukos gė
sceną ir žiūrovai joms padėjo tersburgo Lietuvių kiube.
Česlovu Stankevičiumi ir su
minėjimus ir išvyką. Šiuo
rėjomės gerai paruošta me
gausiais plojimais. Tada iš
metu
vyksta
registracija
Dar gerokai prieš a n t r ą va nine programa. J ą paruošė derins savo darbų apimtis.
kviesta scenoje pasirodė KleoKaip generalinis inspektorius,
birželio mėn. organizuojamai
fa Gaižauskienė, šios madų landą į klubą skubėjo būriai muz. Aloyzas Jurgutis ir akt. pulk. A. Garsys yra pasiryžęs
kelionei į Lietuvą, kuriai va
parodos koordinatorė, dau- lietuvių vietinių ir atostogau režisierė Daliia Mackialienė. pakeisti kai kurias kariuo
dovaus A. Gudonis.
giausiaa pasidarbavusi šiam jančių. Atvykstančius pasitiko Pradžioje Daliia Mackialienė, menėje įsivyravusias neigia
Nominacijų komisijos pirm. renginiui. Ji tari uždaromąjį pirmininkas Juozas Šulaitis, su giliu išgyvenimu ir aktorės
mybes, užsilikusias nuo sovie
Juozas Kalėda pateikė sąrašą žodį ir nuoširdžiai padėkojo valdyba ir skyriaus nariai. — talentu nukeiia klausytoją į
tinių
laikų. Jo noras padaryti
tiek „Tremtinio viziją" - P. Raščio,
kandidatų į valdybą. Valdybą modeliuotojoms
ir
visiems Nesitikėjome sulaukti
kariuomenę
tokią, kuria pasi
sudaro: Antanas Gudonis - prisidėjusiems prie šio rengi daug dalyvių. Buvome pasi palydint A. Jurgučiui Čiur
tikėtų
tėvai
leisdami
į ją savo
ruošę priimti 150. o kaip ma lionio muzika. Po šio gražaus
kuopos vadas, Antanas Gra nio darbų.
vaikus.
Jis
nemano
daryti
tote, jau turime 250 žmonių, įvado įsijungia Moterų kvarte
bauskas - pavaduotojas, Julia
kompromisus,
tikisi
panaikin
Po
pertraukos
vyko
vaka
— šypsodamasis kalbėjo pir tas ir šauniai padainuoja
Navakas - sekretorė
(vietoj
ti simbolizmus 'sovietinius) ir
„Einu namo", — nežinomo au
pareigų atsisakiusio Povilo rienė, pagaminta darbščiosios mininkas Juozas Šulaitis.
paruošti vakarietiškus stan
Elenos
Purtulienės,
Adelės
muz.
ir
žodžiai;
Minėjimas pradėtas nevė toriaus
Jančauskoj, Vladas Vasikausdartus. Jis supranta, kad gali
k a s - iždininkas, Vladas Ged- Acienės ir Ados Balbatienės luojant. Pirmininkas, vadova „Ąžuolų šlamesys", muz. ir
patirti pasipriešinimus iš da
Paukštemintas - vėliavų seniūnas, Ire su talka. Pasisotinus, Loreta vęs minėjimo programai, pas žodžiai Aurelijos
bar ten dirbančių, tačiau jis
Kynienė
pravedė
suaukotų
do
veikino gausius svečius ir pas lienės, solo Aloyzas Jurgutis,ir
na Kusinskienė ir Petronėlė
džiaug: si proga, padėti atsi
vanų
laimėjimus.
Šis
renginys
kaitai pakvietė pirmąjį kal „Prisiminimas", — taip pat
Gudonienė •' vietoje Leokadi
kuriančios Lietuvos kariuome
pareikalavo
daug
darbo
ir
pa
bėtoja kun. dr. Eugenijų Ge- nežinomų autorių. Kvartete
j a Ba'.nienės) - renginių va
nei
pasiekti
vakarietiškus
siaukojimo,
t
a
d
a
u
skyriaus
ruų.
Jis
kalbėjo
tema: dainuoja A. Baukienė, A.
dovės. Kontrolės komisijon
standartus. Visa tai pulk. A.
valdyba,
kurią
sudaro:
pirm.
„Valentinas Gustainis Nepri Kerbelienė. Daliia Mackia
sutiko įeiti: Kostas Vaičaitis,
Only LOT take you to so many
Garsys vasario 23 d. pasakojo
Petras Petkus ir Augustinas Aldona Česnaitė, vicepirm. Al klausomoje Lietuvoje ir jo lienė ir M. Vaitelienė.
dsstinations in Eastsrn Europa
Lietuvių
klubo
po
pietų,
atsis
•o aaaily. On LOT, you can fly
Paulionis. Susirinkimo priim dona Andriulienė, sekr. Elena skaudūs pergyvenimai Sibiro
Vyrų Dainos vienetas, taip veikindamas su vietos lietu
nonstop from Naw York or Chlcago
ta ir pasveikinta
kuopon Jasaitienė, Id. Kleofa Gai tremtyje".
pat vadovaujamas muz. Aloy viais.
žauskienė
ir
soc.
reikalų
va
to
ths naw intsmational terminai
įsijungusi
Genovaitė OsinsPaskaita biografinė, gerai zo Jurgučio, ir Vyrų kvartetas
Mečys
st
Wsraaw
Okecie
Alrport.
dovė
Janina
Jarašienė,
džiau
kienė.
Po diskusijų
ir
From mare, connsctions are essy to
giasi, kad ir vėl bus galima paruošta. 45 minučių paskai supina gražių, penkių dainų
Rigs, Tallinn, Moscow, St.Peteraburg,
pasiūlymų
kuopos
ateities ištiesti šalpai pagalbos ranką. toje atspindėjo visas prasmin pynę,
kuriose
išgyvename
• 1918 m. kovo 13 d. New
gas
Valentino
Gustainio
gy
Kiev, Lvov, Mlnsk and Vilnius.
veiklai,
buvo
padainuota
St. Všk.
tėvynės ilgesį. Gražiai skamba Yorke buvo sušauktas Ameri
So take advantage of LOT'a low fares,
venimas: jaunystė, mokslas,
CONTINENTS
"Lietuva brangi".
Išnešus
and fty to Eastern Europa in ths
studijos universitete — Lietu 12 vyrų vieneto „Tu Lietuva". kos Lietuvių Seimas, kuriame
PAGARBIAI
kuopos vėliavą, pabendrauta
dalyvavo apie 1,200 delegatų.
luxuryof a new fleet of Boeing
—
muz.
ir
žodžiai
L.
Pranu
voje
ir
užsienyje:
organizacinė,
PRISIMINĖM
vaišinantis kava ir pyragais.
767a and ATRs.
Seimas reikalavo, kad JAV vy
lio;
„Didysis
karys"
—
parti
visuomenine
veikla,
žurna
VALENTINĄ GUSTAINĮ
listika, publicistika, redakto zanų jautri daina, — muz. A. riausybe pripažintų Lietuvos
Julia Navakas
solo
atlieka valstybę
Prieš šimtą metų. 1896 m. riaus „Lietuvos aide" d a r b a s , Paulavičiaus,
knygos.
baisioji Aleksas Kusinskis. „Tėvynė
• J u r g i s Matulaitis-Matuleliepos
15 d.
Vinkšnupių parašytos
MADŲ PARODA
CsJl your trmvel agent or
Lietuva",
muz.
A.
Bražinsko,
tremtis
ir
Valentino
Gustainio
vičius
ii\mr 1871 m. balandžio
kaime, Sintautų valsč.. Šakių
1-800-223-0593 or visit
patriotizmas, rūpestis Lietu žodžiai Bložės, atliko Vyrų 13 d. 19S7 m jis buvo popiežiaus
Lietuvos Dukterų dr-jos St. apskrityje gimė Valentinas
http: / /www.lot.com
vos jaunimu ir Korp. Neo- kvartetas: S. Citvaras. A. Ku Jono Pauliaus II paskelbtas pa
Petersburgo skyrius ištiesia Gustainis, žymus žurnalistas,
Lituania įkūrimas, jai vado sinskis, A. Ulbinas ir J. iaimintuoiu
pagalbos ranką ne tik vietoje publicistas, „Lietuvos aido" il
DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. balandžio mėn. 2 d.
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pučiant žvarbiam žiemos vėjui
giedojome „Marija, Marija"...
Valinskų šeima visus laidotu
vių dalyvius pakvietė polaidotuviniams pietums į Maironio
Parką.
Nuliūdę žmona Rita Valins
kienė, duktė Irena Robbins su
šeima, du vaikaičiai, kiti gi
minės Amerikoje ir Lietuvoje.
Tau mielas Albinai, paskutinį
kartą tariame „Sudieu". Ilsėkis
svetingos Amerikos žemelėje, o
Tavo siela tesidžiaugia Viešpa
ties namuose.

SUSITIKO AMŽINYBĖJE

IR IŠĖJO SUDIEU
NEPASAKIUS

Albinas ir Rita Valinskai.
A.A. ALBINAS VALINSKAS
Ilgos ligos varginto Albino
Valinsko širdis amžiams susto
jo plakusi š.m. sausio 27 d. Šv.
Vincento ligoninėje.
Albinas, Suvalkijos lygumų
sūnus, gimė Obšrūtų kaime,
Vilkaviškio apskr. Valinskų
šeimoje augo penki vaikai ir
laisvoje Lietuvoje džiaugėsi
vaikystės ir pražydusios jau
nystės dienomis. 1944 m. vasarą
jaunystės svajonės ir ateities
planai sudužo. Iš rytų sugrįž
tančiu frontu j Lietuvą veržėsi
viską naikinanti komunistinės
Rusijos raudonoji armija. Lie
tuva skendėjo gaisrų pašvais
tėse, kraujuje ir ašarose. Va
linskų šeima visa tai skaudžiai
pergyveno. Albinas, paimtas ap
kasus kasti, niekada daugiau
nebesusitiko su tėveliais, bro
liais ir sesutėmis. Nublokštas į
Vokietiją, po karo apsigyveno
amerikiečių kariuomenės užim
toje zonoje. Dirbo jų įsteigtose
darbo kuopose.

1

1950 m. A. Valinskas pasiekė
laisvos Amerikos krantus ir apstgyveno VVorcešteryje. Čia'AIbinui ir meilė nusišypsojo. 1957
m. Albino Valinsko ir Ritos Lileikytės gyvenimų keliai susi
jungė į vieną bendrą gyvenimo
kelią. Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje jie buvo sutuokti.
Šiais metais rugpjūčio mėnesį
būtų šventę 40 metų vedybinio
gyvenimo sukaktį).
Džiaugsmas ir laimė lydėjo jų
gyvenimo dienas, kurias dar la
biau praturtino atėjusi į šį pa
saulį nauja jų šeimos atžala
dukrytė Irutė, kurią auklėjo

S

k a t a l i k i š k o j e ir t a u t i n ė j e
dvasioje. (Nuo vaikystės pri
klauso lietuvių skautų organi
zacijai).
A. V a l i n s k a s 36 metus dirbo
Wyman - Gordon dirbtuvėje.
P r i k l a u s ė dirbtuvės klubui.
Įsikūrė A u b u r n miestely —
Worcesterio priemiestyje. 1987
m. p a s i t r a u k ė poilsiui ir su
žmona Rita leido gyvenimo die
nas džiaugdamiesi vaikaičiais.
Gražus Valinskų gyvenimas bu
vo aptemdytas liūdesio ir gilaus
skausmo susirgus mylimam vy
rui t ė v u i ir seneliui Albinui.
Mylinti žmona Rita su meile
keletą m e t ų globojo ir rūpinosi
savo vyro sveikata. Gyveno
viltimi, k a d Dievas išklausys
jos, šeimos ir draugų maldas ir
sugrąžins Albinui sveikatą. De
ja... Dievo kitas planas jam buvo
skirtas. Mirties angelas pakvie
tė jį į Viešpaties namus.
A.a. Albino Valinsko k ū n a s
buvo pašarvotas Jono Kazlaus
ko laidotuvių namuose. Šeimos
pageidavimu, vietoj gėlių aukas
skirti The Guillain-Barre Syndrome Foundation International.
Sausio 30 d., k ū n a s buvo per
vežtas į Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčią, kurioje už a.a. Albino
sielą šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė parapijos adm.
kun. A n t a n a s Nockūnas.MIC.
Giedojo parapijos choras, va
dovaujamas vargonininkės
Onos Valinskienės.
Po Mišių ilga automobilių
vilkstinė palydėjo a.a. velionį į
a m ž i n o poilsio vietą N o t r e
Dame kapinėse. Stovėdami prie
kapo duobės meldėmės kartu su
kunigu, aukojusiu šv. Mišias ir
\ ,

LIETUVOS KRIKŠČIONIU DEMOKRATU
PARTIJAI AUKOJO:

$100 Prel. Jonas Kučingis, Jonas ir Irena Pabedinskai, dr. Petras
ir Stefa Kisieliai, Genė Juodikienė, Roma Paulienė, Kazys
Račiūnas. Aldona K. Rugis. Pranas Povilaitis, Jonas Sakas, dr.
Vytautas Bieliauskas, Ed. Vitkus.
$75 Vladas Sinkus.
$50 Mečys ir Pranute Skruodžiai, Petras Kliorys, Kazys Sakys,
Vitalis Umbrazas. Konstancija ir Antanas Valiuškis, Antanas
Girnius, Viktorija Kleivienė, Romas Shatas, dr. A. K. Juzaičiai,
Motiejus Kvedaras, Aldona Prapuolenytė, dr. Aldona Janačienė
S. F. Žymantai. Povilas Norvilas, Stasys ir Milda Tamulioniai.
$35 Rimas Laniauskas.
$30 Leonas Tomkus.
$25 Kazys Lietuvninkas. Jonas ir Ona Motiejūnai, Algimantas
Urbutis. J. A. Pumputis, Vytautas Sinkus, Pranas Zaranka,
Leonas Raslavičius, Benediktas Neverauskas, Česlovas
Masaitis, Janina ir Jonas Mikulioniai. Adolfas ir dr. Ona Balionai,
Bronė Kuodis, Jurgis Mikaila, Kęstutis Keblys, Marija Vaitkienė,
dr. Vacys šaulys, Ona Venclovienė, Julija Smilgiene, kun.
Viktoras Pikturna.
$20 Vincas Plečkaitis, Anele Bliujus, Marija Kuprienė, Anna
Adomaitis. Thomas J. Pankus, Sofija Vėbras, Adolfas Dirgėla,
Stasė ir Kasparas Genzbigeliai, kun. Vytautas Balčiūnas, Stasys
Garliauskas. Jerry Švabas, dr. Regina Padleckienė, Mykolas
Naujokaitis
$15 Faustas Strolia. Jonas Prakapas. Zuzana Pupienė, Marija
Noreikiene, Kostas Stankus.
$10 Gražina Musteikienė. Bronius Underys, Regina Vilkutaitis
kun. Jonas Vilutis. dr. Antanas Belickas, Angelą Kriaučeliūnas,
Klemensas Polikaitis, G. Kaufmanas, Kazys Daugėla.
$5 Elena Radzevičius.
$2.50 Augustinas Dumbra.
$2 Petras Bemdtavičius.
Lietuvos Krikščionių demokratų partijos rėmėjai
nuoširdžiai dėkingi visiems aukotojams.
Aukas prašom ir toliau siųsti iždininkui Kostui Dočkui.
1901 S. 491h C t . Cicero. IL 00804

\
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Vasario 24 d. kaip griausti
nis iš giedro dangaus mūsų
lietuvių telkinį sukrėtė žinia
— mirė Rita Valinskienė, kuri
šiai dienai Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje buvo už
prašiusi šv. Mišias už a.a.
savo vyrą Albiną, palaidotą
prieš mėnesį laiko (keturnedėlis). Deja, Rita į Mišias
neatvyko, telefoną namuose
skambantį niekas neatsakė —
atidarius duris, Rita rasta
namuose be gyvybės ženklų.
Gimė 1934 m. Kaune; čia
augo ir mokėsi. 1944 m. va
sarą, karo frontui iš Rytų arti
nantis prie Nemuno pak
rančių, Lileikų šeima palikusi
viską, pasitraukė į vakarus
nuo artėjančio bolševikų tero
ro. Pateko į Vokietiją. 1950 m.
atvyko į JAV ir apsigyveno
VVorcester Knitting dirbtuvė
je. Susipažino su bendro liki
mo draugu Albinu Valinsku
su kuriuo, draugystei išsivys
čius į gilią meilę, 1957 m.
s u k ū r ė lietuvišką šeimą.
Albino ir Ritos gyvenimo
džiaugsmą praturtino jų šei
mos nauja atžala — dukrytė
Irutė (skautė nuo vaikystės
dienų).
1959 m. Valinskai
įsikūrė Auburne (VVorcesterio
priemiesty). Gražus jų šeimos
gyvenimas
buvo
paliestas
skausmo mirus Ritos mamy
tei. Po daugiau trijų dešimčių
metų d a r n a u s gyvenimo susir
go vyras Albinas, kurį Rita su
meile ir pasiaukojimu iki pas
kutinio širdies plakimo globo
jo, kelis metus tikėdama, kad
jis nugalės ligos simptomus ir
vėl kartu abudu žygiuos ben
dru gyvenimo keliu ir džiaug
sis vaikaičiais. Dievo planas
jiems buvo kitas. Š.m. sausio
27 d. mirė mylimas Ritos vy
ras Albinas. Pasiliko didelė
t u š t u m a ir spraga jos gyve
nime. Skaudžiai šią nelaimę
pergyveno ir jų duktė Irutė
Robbins su šeima. Nepaisant
begalinio širdies skausmo, Ri
ta planavo ateities gyvenimą,
kurio styga staiga nutrūko.
Velionė buvo pašarvota Jo
no Kazlausko laidotuvių na
muose. Vasario 28 d. atlydėta
į Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčią, k u r šv. Mišias už
a.a. Ritos Valinskienės sielą
aukojo parapijos adm. kun.
Antanas Nockūnas, MIC. Gie
dojo parapijos choras, vado
vaujamas vargonininkės Onos
Valinskienės. Atvyko Nek.
Marijos Prasidėjimo vienuoli
jos seselės iš Putnam, CT.
(A.a. Rita priklausė seselių
rėmėjų skyriui). Po Mišių, cho
rui giedant „Arčiau prie Die
vo" giesmę, a.a. Ritos kūnas,
daugeliui dalyvių šluostant
ašaras, buvo
išlydėtas iš
bažnyčios. Ilga automobilių
vilkstinė
palydėjo velionę į
amžino poilsio vietą Notre
Dame kapinėse. Paskutinį re
liginį patarnavimą prie kapo
duobės atliko šv. Mišias auko
jęs kunigas.
Pučiant malo
niam artėjančio pavasario vė
jeliui, giedojome „Marija, Ma
rija..." ir dėjome gėlių žiedus
ant a.a. Ritos karsto. Palaido
ta šalia prieš mėnesį mirusio
vyro a.a. Albino Valinsko ir
prieš daugelį metų mirusios
Motinėlės.
Visi laidotuvių
dalyviai
buvo pakviesti polaidotuvi-

„ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ" DAR ŽALIUOJA
J a u esu rašęs apie „Že
maičių žemę" — tokiu vardu
pavadintą žurnalą, kuris yra
Žemaičių kultūros draugijos ir
Žemaičių akademijos leidinys,
gražiai redaguojamas darbš
čios žurnalistes Danutės Mukienės. Reikia pasakyti, jog
šis žurnalas yra įdomus ne tik
žemaičiams, bet ir visiems lie
tuviams, nors
žemaitiškai
spausdinamus rašinius gal ne
visi ir galės gerai suprasti (ta
čiau jų žurnale nėra daug/.
Dar prieš Kalėdas atkeliavo
1996 m. Nr. 4, o visai nese
niai susilaukėme jau šių metų
pirmojo numerio (žurnalas
išeina kas 3 mėnesiai;. Pra
ėjusių metų numeris turi 40
puslapių ir spalvotus virše
lius, o šių metų — net 48 pus
lapius ir spalvotus virešelius
(šiame numeryje jo viduryje
taip pat yra ir 8 puslapiai su
spalvotomis nuotraukomis, iš
Palangos botanikos parko).
1996 m. Nr 4 žurnalo vir
šelyje įdėta Rainių koplyčios
nuotrauka, o pagrindinis raši
nys (Janinos Bucevičiūtės) lie
čia savo 70-metį mininčią
Telšių vyskupiją. Rašoma apie
praėjusių metų žemaičių vasa
ros konferencijas, kurių viena
diena buvo paskirta ir mums
gerai pažįstamam Ignui Kon
čiui. Apie savo tėvą Igną čia
pasakoja ir jo sūnus Algirdas
Končius.
Pati žurnalo redaktorė D.
Mukienė
duoda
diskusinį
rašinį — „Ar išliks Lietuvoje
etnografiniai reginiai?" Be to,
įdomus rašinys, pavadintas
„Tarptautinis festivalis Balti
jos rampa — 96" Kretingoje,
vykęs to miesto Kultūros rū
muose, praėjusių metų bir
želio 20-23 dienomis.
Kaip ir anksčiau, taip ir
šiame numeryje, rašoma apie
išeivijoje gyvenančius ar gyve
nusius žemaičius. Šį kartą Da
nutė Ramonaitė supažindina
su „vienu iš šviesiausių ir
plačiausiai žinomų žemaičių
pasaulyje — gydytoju, Lietu
vių fondo įkūrėju, dr. Antanu
Razma". Šiame apžvalginia
me rašinyje pateikiama šio že
maičio veikla ir pasiekimai.
Taip pat įdėta ir aprašomojo
nuotrauka, kartu su jo antros
eilės dėde — Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo atsta
tymo akto signataru, sociali
nių mokslų daktaru Sauliumi
Razma.
Vienas puslapis yra skirtas
Stasio Permino rašiniui „Mes
iš Tauragės apskrities", ku
riame rašoma apie Salomėją ,
Viktoriją ir Vladą Šimaičius,
dedant jų ir šeimų nuotrau
kas.
Žurnale skiriama vietos ir
literatūrai. Šį kartą spausdi
nami rašytojo Romualdo Gra
nausko apsakymai. J a m e su
pažindinama su poeto Vytauto
Mačernio 75 metų gimimo su
kaktimi. Rašoma apie miru
sius: Eduardą Cinzą (tai pa
baiga rašinio iš ankstesnių
numerių), o taip pat ir Nor
bertą Vėlių.
Sunku yra sužymėti viską,
kas šiame numeryje telpa, tad
tenka pasitenkinti tik dalimi
atspausdintų straipsnių suniams pietums į Maironio
Parką.
Nuliūdę liko duktė Irena
Robbins su šeima. Brandaus
amžiaus sulaukęs tėvelis. Se
suo Aldona Vaitienė su vyru
gyvenantys Highland
Park.
IL., du vaikaičiai ir kiti gi
minės JAV bei Lietuvoje.
A.a. Rita ruošėsi gegužes
mėnesį skristi į Tėvynę Lie
tuvą aplankyti gimines Deja.
Aukščiausio planuose jai buvo
skirtas kitas gyvenimo kelias
Ji staiga ir netikėtai išskrido i
Amžiną Tevvnę net „Sudieu"
nepasakius... Ilsėkis Viešpa
ties ramybėje
J.M.

minėjimu. Čia dar reikėtų atk
reipti dėmesį j žemaitiškus
juokus (jie ir spausdinami že
maitiškai), o taip pat ir pa
tarles bei priežodžius (irgi že
maičių kalboje;.
Pirmasis šių metų „Žemai
čių žemės" numeris jau yra
teminis ir jis liečia tik Palan
gos botanikos parką, ryšium
su jo 100 metų sukaktimi.
Rašinių šio parko temomis pa
teikia Kęstutis Labanauskas,
Regimantas Pilkauskas, Zita
Genienė, Danute Mukienė,
Antanas Sebeckas, Evaldas
Navys ir kiti.
Čia yra pokalbis su grafo Fe
likso Tiškevičiaus sūnumi Al
fredu, kuris dabar iš Lenkijos
kas metai atvažiuoja praleisti
atostogas į Palangą. Įdomu,
kad kalbėtasi buvo Palangos
gintaro muziejuje, tuose pa
čiuose rūmuose, kuriuos prieš
100 metų pastatė grafas Tiš
kevičius.
Paminėta, kad grafo Tiške
vičiaus sūnus kalba gana gera
žemaičių kalba. Paklaustas,
kokiu būdu jis
išsaugojo
žemaičių kalbą, pokalbininkas
atsakė: „Išaugau Palangoje.
Mano draugai buvo žemaičiai,
tad su jais nuo mažens ben
dravau ir jų gimtąja kalba
šnekėjau. Na o tai, kas vai
kystėje išmokta, taip greitai
neužsimiršta, nors jau prieš
pat karą, išvykus į Kauną, re
tai kada prisieidavo kalbėti
žemaitiškai. Dabar, atvažia
vęs į Lietuvą, Žemaitiją, ma
tau, kad vis dėlto didžioji
žemaičių dalis išliko žemai
čiais iki pat šiol. Tas mane la
bai džiugina".
Šis „Žemaičių žemės" nu
meris yra tikrai išskirtinės
reikšmės. Būtų gera, kad jo
kiek galima daugiau patektų į
lietuvių šeimas išeivijoje, nes
tai išliekamosios vertės leidi
nys, kuris galėtų dominti ir
jaunimą. Perskaičius šį nu
merį, atsiras noras vykti į Pa
langą, ir šį parką savo akimis
pamatyti. Čia įdėta ir nemaža
nuotraukų, tačiau tai vis tiek
negali atstoti gyvas apsilan
kymas ir sava akimi patyri
mas.
Būtų gera, kad išeivijoje gy
venantieji žemaičiai, na ir lie
tuviai, labiau susidomėtų ne
tik numeriu apie Palangos
botanikos parką, bet ir „Že
maičių žemės" tolimesniu liki
mu. Kaip rašo redaktorė D.
Mukienė, leidyba šiuo metu
Lietuvoje yra labai sunki ir
nežinia, kaip ilgai žurnalas
galės rodytis. Ji kreipiasi į vi
sus tautiečius užsienyje, ku
riems žurnalo prenumerata
metams kainuoja 20 dol.,
įskaitant ir persiuntimo išlai
das oro pastų. Redakcijos ad
resas: „Žemaičių žemės" re
dakcija, Jakšto 5, Vilnius, Lie
tuva.
E d . Šulaitis
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A.tA.
DR. VENCESLOVAS
TUMASONIS
Specialistas chirurgas
Gyveno St. Petes Beach, FL. Anksčiau ilgus metus gy
veno ir vertėsi gydytojo praktika Chicagoje
Mirė 1997 m. kovo 27 d., 10 vai. vakaro, sulaukęs 87
metų.
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Debeikių valsčiuje,
Rašymų kaime. Amerikoje išgyveno 50 m.
Nuliūdę liko: žmona Vida Vazbyte Tumasoniene, sūnūs
Rimas, marti dr. Elizabeth, dukros — Egle Germamene,
žentas Kęstutis, Saule Schiefelbein. žentas Mark; anūkai:
Nida Germanaitė, Gintas, Kristina, Audra ir Matukas
Schiefelbein; sesuo Janina Lieponiene, vyras Justas, jų
sūnus dr. Jonas, Aigis ir Petras bei jų šeimos: pusbrolis dr.
K Rimkus su šeima; Kanadoje dvi pusseseres — Zose Orvydienė ir Zose Augaitiene su šeimomis; Lietuvoje trijų miru
sių brolių ir sesers šeimos bei kiti gimines.
Priklausė Ateitininku organizacijai. Korp! Gaja ir ki
toms organizacijoms.
Veiionis pašarvotas penktadienį, balandžio 4 d. nuo 2
iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar
cher Ave. arti Derby Rd. .
Laidotuves įvyks šeštadieni, balandžio 5 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas j Pal. Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje geliu prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globos
komitetui, Lietuvos Vaikų Vilčiai arba Hospice of the Flori
da Sun Coast.
Nuliūdę: žmona, sūnus, dukros, anūkai, sesuo ir
kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tei. 800-99-7600.

A.TA

ZITAI J U Š K I E N E I
mirus, liūdesyje likusį vyrą VILIŲ, dukras VIRGI
NIJĄ, SILVIJĄ ir simu VIKTORĄ su šeimomis, gi
mines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
Ona ir Alfonsas
AIčiauskai
Danguolė ir Petras Griganavičiai
Irena Jurgėlienė
Danguolė ir Pranas
Kavaliauskai
Elena ir Mečys Krasauskai
Elytė ir Zigmas
Radvilai
Irena ir Eugenijus
Slavinskai
St. Petersburg, FL
MIRĖ MONS.
VINCENTAS
VĖLAVIČIUS (1914-1997)
1997 m. vasario 21 diena
Telšių ligoninėje mirė mons.
Vincentas Vėlavičius. Kun. V.
Vėlavičius gimė 1914 m. vasa
rio 15 dieną Pavandenėje
(Telšių raj.!. Mokėsi Kražių
gimnazijoje, vėliau studijavo
Telšių kunigų seminarijoje.
1938 m. balandžio 16 d. vys
kupo Justino Staugaičio buvo
įšventintas į kunigus.
1938-1939 m. vikaravo Gau
rėje, 1931-1943 m. buvo Telšių
vikaras ir kalėjimo kapelio
nas, 1943-1946 m. — Lauk
žemio klebonas. Vėliau klebo
navo Vilkyškiuose (1946 m .
tik penkis mėnesius). Klyko
liuose '1946 m., tik tris

mėnesius I. Nujausdamas, kad
gali būti suimtas, slapstėsi
1948 m. gegužes 4 d. sovieti
nio saugumo buvo suimtas ir
tais pačiais metais už akių nu
teistas dešimčiai metų. 1956
m. liepos 26 d. išleistas i lais
vę. 1956-1970 m. dirbo klebo
nu Lenkimuose. 1970-1983 m.
— Skaudvilėje. Nuo 1983 m.
dirbo Telšių katedroje 1980
m. liepos 4 d. popiežius Jonas
Paulius II suteikė kun. Velavičiui monsinjoro titulą. Sovie
tinės okupacijos metais kun.
V Vėlavičius buvo Tikinčiųjų
teisėms ginti komiteto narys.
Kun. Vincentas Vėlavičius
palaidotas Telšių Švč. M. Ma
rijos Ėmimo į Dangų baž
nyčios šventoriuje vasario 24
dieną

hiesna n .rengti Naujamiesčio parapij«>* nnm.ii
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APYUMKESCi
A t v y k i t e \ s u s i t i k i m ą su
L i e t u v o s R e s p u b l i k o s Sei
m o p i r m i n i n k u prof. Vy
t a u t u L a n d s b e r g i u . Susitiki
mas rengiamas šį sekmadienį,
balandžio 6 d., nuo 11:30 vai. r.
iki 2 vai. popiet. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Prof.
Landsbergis šio mėn. pra
džioje atvyksta į Vašingtoną
dalyvauti posėdžiuose del Lie
tuvos įsijungimo į NATO. o
Čikagoje bus tik tą vieną
dieną, todėl lietuviškoji visuo
menė kviečiama gausiai susiti
kime
dalyvauti.
Pasibaigus
susitikimui JC didžiojoje salė
je. Čiurlionio galerijoje vyks
priėmimas, į kurį bilietus gali
ma gauti tik pas savo organi
zacijų pirmininkus.
Lietuvių moterų klubų
f e d e r a c i j a švenčia savo veik
los auksinį jubiliejų. Tai su
kakčiai paminėti yra ruošia
ma akademija ir pietūs ba
landžio 27 d. Pradžia šv.
Mišiomis. kurios bus aukoja
mos Palaimintojo Jurgio Martulaičio misijos bažnyčioje 11
vai. r., akademija su pietumis
— 12 vai. Bočių menėje.
Žinodamos, kad tą pačią dieną
vyksta „Laiškų lietuviams"
metine šventė, savo iškilmin
gą minėjimą žada baigti 3 vai.
p.p. Apie dalyvavimą prašo
pranešti iki balandžio 20 d.
tel. 630-257-2558.

Skelbimai
x TRANSPAK
praneša:
„1852 m. tarp Vilniaus ir Kau
no buvo atidarytas reguliarus
susisiekimas. Triskart per die
ną pradėjo kursuoti dideli ark
liais dengti vežimai — dili
žanai. J a i s vežiodavo paštą ir
keleivius. 104 kilometrų nuo
tolį diližanas įveikdavo per 14
valandų. Diližanų stotis buvo
įsikūrusi miesto muitinės pas
tate. 1862 m. Vilnių ir Kauną
sujungus geležinkeliu, diliža
nai nustojo kursavę". P i n i g a i ,
s i u n t i n i a i ir k o m e r c i n ė s
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. T r a n s p a k , 4545 W. 63
St M C h i c a g o , IL 60629, t e l .
773-838-1050.
, ,
(sk)
x JVIartos" o p e r o s spek
taklis įvyksta b a l a n d ž i o 13
d., s e k m a d i e n i , 3 v a i . p o
pietų, Morton auditorijoje,
2423 S. A u s t i n Blvd., Cice
r o , I L . Bilietai jau gaunami
„Seklyčioje". 2711 W. 71 St.,
Chicago. IL 60629. kasdien
nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. p.p.
Šeštadieniais nuo 11 vai. ryto
iki 2 vai. p.p. Bilietų kainos
$35 ir $25 parteryje, o bal
kone $30, $20 ir $15. Galima
bilietus užsisakyti ir paštu,
tik reikia kartu siųsti čekį
šiuo pavadinimu ir adresu:
L i t h u a n i a n O p e r a Co., Inc.,
7013 S. C a l i f o r n i a Ave.,
C h i c a g o , I L 60629-1930.
'sk)
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S Pulaski Rd . Chicago. IL 60629
<1 '2 bl i šiaure nuo Balzeko muzieiau^
Tel.: 773-582-4500
14325 S Bell Rd.. L.orkport. IL60441
Tel. 708-301 -4866
Valandos pagal susitarimą
A d v o k a t a s l o n a s Cibaiti.s
Civilinės ir kriminalines bylos
6247 S Kedzie Avenue
Chicago. II. 60629
Tel. 1-773-776-8700
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
Sešta<j 9 v r iki 1 vai p p
AmOKATAS
Vytenis I ietuvninkas
4S36 W 63th Street
( hicaKo. II 60629
• ^keršai gatves nuo . Draugo'
Tel 7T3-2K4-0KH)
Valandos pagal susitarimą

PAIEŠKOMAS
ADMINISTRATORIUS

Lietuvių karių v e t e r a n ų
sąjungos R a m o v ė s Čikagos
skyriaus narių susirinkimas
vyks balandžio 6 d., sekmadie
nį, 12 vai., Jaunimo centre.
Kviečiami visi skyriaus nariai
susirinkime dalyvauti.

„Draugui" reikalingas ad
ministratorius nuo š.m. ba
landžio mėnesio pradžios. Turi
būti su universiteto laipsniu
verslo administracijoje arba
sąskaityboje (accounting) ir
turėti patyrimą kompiuterių
vartojimo sistemoje. Būtinas
geras anglų ir lietuvių kalbos
žinojimas. Geros darbo sąly
gos ir atlyginimas. Suintere
suotieji prašomi siųsti pa
reiškimus su kvalifikacijų ap
rašymu (Personai Data)
ir
nuotrauka „Draugo" modera
toriui kun. Viktorui Rimšeliui,
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL
60629.
J A V L B Vidurio v a k a r ų
apygarda rengia informacinį
suvažiavimą visų apylinkių
valdyboms, kontrolės komisi
joms, XIV tarybos nariams ir
visiems, susidomėjusiems lie
tuviams, norintiems geriau
susipažinti su LB darbais.
Pranešimus
padarys
JAV
Krašto valdybos nariai, apy
gardos nariai ir A. Regis —
Sv. Kazimiero kapinių reika
lais. Po to bus plačios diskusi
jos. Suvažiavimas vyks ba
landžio 12 d., šeštadienį, nuo
10 vai. r. iki 6 vai. vak., Pasau
lio lietuvių centro Bočių me
nėje, Lemonte. Dalyviai bus
vaišinami pietumis, todėl rei
kia apie atvykimą pranešti Bi
rutei A. Vindašienei tel. 708974-2464 iki balandžio 9 d.
D i e v o Motinos p a r a p i j o s
C l e v e l a n d e c h o r a s , pavadin
tas daug sakančiu „Exultate"
vardu, atlieka ne vien baž
nytinės muzikos repertuarą.
Jis yra pagarsėjęs savo profe
sionalumu, pasirodo ne tik
Clevelando lietuvių šventėse,
bet ir kituose telkiniuose.
Tačiau choras dar niekuomet
nėra girdėtas čikagiečiams.
Tokią progą suteiks „Draugas", gegužės 3 d. Jaunimo
centre ruošdamas „EKultate"
choro koncertą. Bilietus jau
galima įsigyti dineraščio administracijoje ir „Seklyčioje".
RAŠYKIME LAIŠKUS l
VAŠINGTONĄ
Amerikos Lietuvių Tarybos
paraginimu. jau šimlai l a i š k į
buvo išsiųsta iš Čikagos j Kongresą, Senatą ir JAV preziden
tui, prašant, kad paremtų Bal
tijos valstybių priėmimą į
NATO. JBANC (Joint Baltic
American National Committee^ darbuotojai taip pat iš
siuntė 900 šiuo reikalu pra
šymų įvairioms baltų organi
zacijoms.
Lietuvos Vyčių pirmininkė
Evelyn Oželienė per ALTą
išsiuntė bent 60-čiai vyčių
kuopų Amerikoje žinias, pra
šydama paremti šį svarbų rei
kalą, tad tūkstančiai akty
viųjų vyčių taip pat įsitraukė į
laiškų rašymą JAV vyriau
sybės nariams.
Informacijos apie šią laiškų
rašymo akciją yra paplitusios
įvairiuose lietuvių telkiniuose,
ypač per įvairias lietuviškas
radijo laidas, taip pat per
BAFL 'Baltic American Freedom League) ir Angelės Nelsienės telegramų
siuntimo
skatinimo vajų. (Tel. 1-800651-1418).
ALTas kreipiasi į
visus
Amerikos lietuvius, kurie dar
nėra gavę tokių laiškų rašymo
adresų ir turinio pavyzdžių,
nedelsiant kreiptis į ALTo
centrą faksu 773-434-2014 ar
ba laišku: Lithuanian Ameri
can Council, Inc.. 5600 S. Claremont Ave, Chicago, IL
60636-1039.
ALTo informacija
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Redaguoja
SUGRĮŽO I S T O R I K A S
VINCAS T R U M P A
J Lietuvą nuolatiniai gyventi
sugrįžo žymus užsienio istori
kas,
žurnalistas ir visuo
menės veikėjas Vincas Trum
pa.
Jis buvo išeivijos lietuvių
leidinių bendradarbis, žurnalo
„Metmenys77 redkolegijos na
rys, knygų ir daugelio straips
nių autorius. Atgimimo me
tais Lietuvoje buvo išleista V.
Trumpos knyga Js'apoleonas
ir Lietuva7".
V. Trumpa gimė 1913 me
tais Kėdainių apskrityje, stu
dijavo Kauno Vytauto Didžiojo
universitete. Vėliau jis mo
kslinį darbą ir studijas tęsė
Sorbono universitete. Po An
trojo pasaulinio karo k a r t u su
kitais iš Lietuvos pasitrauku
siais inteligentais įkūrė ir dir
bo pabėgėlių gimnazijoje Vo
kietijoje.
Persikėlęs į JAV. V. T r u m 
pa dirbo JAV Kongreso biblio
tekoje Vašingtone, o pastarai
siais metais gyveno S a n t a
Monica, CA. (BNS)

Vincas Trumpa

VYTIS PUOŠIA KAVINĘ
„Chicago žurnalas neseniai
išsiuntinėjo savo prenumeratoriams kuponų knygelę. Ir
štai staigmena: „Shakespeare
Cafe" (874 Green Bay Rd.,
Winnetka. IL 60093, tel. 847501-2838) reklamuojasi su lie
tuvišku Vyčiu. Tai gražus mū
sų verslininkų poelgis, j u o la
biau, kad garsusis d r a m a t u r ^ a s i r P 0 *** 8 Šekspyras tikrai
žmo
J ° a P i e Lietuvą, kai rašė
savo dramas ir sonetus.

Medžiagą siųsti: 3206 W. 65tk Place, Chicago, IL 60629

Didžiausia pavasario ir visų
metų šventė. Jei Kristus ne
būtų prisikėlęs, nebūtų ir
krikščionių religijos. Seniau
Lietuvoje žmonės Švęsdavo
Velykas 3-4 dienas. Po Gavė
nios pasninko ir liūdnos nuo
taikos, žmonės įvairiai links
mindavosi. Dažydavo mar
gučius, su j a i s žaisdavo. Zui
kučiai juos margindavo, o Ve
lykų bobutė nešiodavo ge
riems vaikams. .Mūsų tautosa
koje yra d a u g medžiagos apie
velykinius papročius. Susipa
žinsime su keliais
Velykų a n t r ą dieną kas pir
miau atsikelia ir aplaisto mie
gančius, tai tas daug kiau
šinių tą dieną išritins (Šiluva).
Velykų rytą, kai žmonės
eina apie bažnyčią, reikia
žiūrėti, iš kurios pusės vėjas
pučia — tais metais visą laiką
pūs tas vėjas. Sako: jei vaka
ris — bus lietinga vasara, jei
pietys — s a u s a , jei šiaurys —
šalta. Iš to spėja ir apie derlių
(Šimkaičiai).
Kas p i r m a s Velykų dieną
parvažiuoja iš bažnyčios, to
gyvuliai bus stipriausi. (Mer
kinė)
P e r Velykas mėsą, kiau
šinius bei pyragus šventina
dėl to, kad Pondievs (Dievas)
duotų gerą derlių, kad kiaulės
būtų sveikos, vištų vanagas
nenuneštų ir kad jos būtų
dėslios (dėtų kiaušinius). (Ma
žeikiai)
Didįjį Šeštadienį, vakare,
vyresnieji liepia vaikams pa
kabinti po palangėmis kreste
lius (krepšelius). Rytą vaikai
atsikėlę randa krestelį pridėtą
kiaušinių, tai neva „Velykų
bobutė" atvežusi . Žinoma, pil
n u s krestelius r a n d a tik geri
vaikai. „Velykų bobutė" pa
prastai važiuojanti gražiu ma
žučiu arkliuku, gražiame veži
mėlyje, pilname
kiaušinių.
(Eržvilkas)

(S)
874 Green Bay Rd.
Winnetka. IL 60093
(847) 5 0 1 - 2 8 3 8
You and your gtust art cordialty btvited to
mtįoy c comptimoiimy pmslry and coffe* wi'rt
tht pmdtm ofa bnmtfast.

Balandžio 13-17 d. San F r a n cisco, CA, įvyksta 213 ameri
kiečių chemikų draugijos su
važiavimas, kurio metu už
svarbų grupinį išradimą g a u s
žymenį Jonas Vytautas Dunčia. Jis taip pat p a d a r y s
pranešimą apie naujo vaisto
„Cozaar". kovojančio
prieš
aukštą kraujospūdi, atradimą.
Viktoras Sniečkus suorgani
zavo simpoziumą apie orga
ninės sintezės optimizavimą ir
padarys pranešimą ta tema.
S V . Didžiulis suorganizavo
tribologijos simpoziumą, ku
riame padarys pranešimą.
Taip pat suvažiavime pra
nešimus padarys D. Andrauskas, K.J. Balkus, R. J. Motekaitis, G. VVaychunas ir kiti.
Saulius Simoliūnas

/steigtos Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus

VELYKOS

CM*

LIETUVIAI
MOKSLININKU
SUVAŽIAVIME

J. Plačas,

*

ŽVAIGŽDUTĖ

PAVASARIO
BELAUKIANT
Sniegas krenta žemyn,
žemyn
O paukščiai skrenda tolyn,
tolyn.
Kalnų viršūnės kaip baltos
kepuraitės.
Džiaugiasi berniukai ir
mergaitės.
Pavasaris greitai, greitai
ateis,
O sniegas ir šaltas oras
praeis
Greitai gėlės pradės
žydėti
Ir-sugrįš paukščiukai vėl
čiulbėti.
Gina V a l a i t y t ė
Bostono lit. m-los 8 sk.
mokinė

GALVOSŪKIS NR, 121
(Žiūrėkite brėžinį)

Brėžinyje yra 7 JAV valsti
jos. Jų pavadinimai netikri —
pravardės (nickname). Para
šykite tų valstijų tikruosius
vardus. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 122
(Žiūrėkite piešinėlį)

Neseniai puošėmės šiaudinukais, o dabar jau margučiais.
Piešė B e a t r i č ė S t u r o n a i t e

tyrinėjo Rytų Prūsijos lietuvių
tarmes. 1874 m. paskirtas Za
grebo u-to profesoriumi. Ten
būdamas dėstė lietuvių kalbą.
J i s buvo išrinktas Jugoslavų
mokslų ir meno akademijos
tikruoju nariu. Geitleris pas
kelbė
nemažai
straipsnių
įvairiais lietuvių k. bei lite
ratūros klausimais. Tyrinė
damas slavų kalbas, jis naudo
jo lietuvių k. faktus. 1875 m.
buvo išleista Geitlerio knyga
„Lietuviškos studijos". Čia pa
teikia daug ištraukų iš M.
Mažvydo, J. Bretkūno, M.
Daukšos, K. Sirvydo raštų. Iš
spausdino A.
Baranausko
„Anykščių šilelį". Jis išleido ir
kitą mažesnę lietuvių k. tar
mių studiją. Geitleris čekų ir
jugoslavų kalboje paskelbė
daugiau straipsnių apie lietu
vių k. santykius su slavų kal
bomis. Straipsnyje „Lietuva ir
lietuviai" aprašo savo kelionių
įspūdžius po Lietuvą. Duoda
nemažai istorinių ir kalbinių
žinių. Jis pastebi, kad Klai
pėdoje lietuviai viešose vietose
nekalba savo tarme, o stengia
si vartoti rašomąją kalbą. A.
Basanavičius apie Geitlerį
taip atsiliepia: „Geitleris buvo
tikras prietelius nuvargintos
mūsų tautos ir mūsų dailios
kalbos". Geitleris mirė jaunas,
nesulaukęs 38 metų amžiaus.

GALVOSŪKIO NR. 101
ATSAKYMAS
(Žiūrėkite brėžinėlį)

i

GALVOSŪKIO NR. 102
ATSAKYMAS
Jėzus žinojo, kad Judas Iskarijotas Jį išduos. Paskutinės
vakarienės metu pasakė mo
kiniams „Iš tiesų, iš tiesų sa
kau jums: vienas iš jūsų
išduos mane!" Mokiniai ėmė
žvalgytis vienas į kitą. Šv. Jo
nas, pasilenkęs prie Jėzaus
krūtinės paklausė: „Kas jis,
Viešpatie?" Jėzus atsiliepė:
„Tai tas, kuriam padažęs pa
duosiu kąsnį". Ir, pamirkęs
kąsnį dubenyje, jis padavė Ju
dui. Kai šis nurijo kąsnį įėjo į
jį šėtonas. Kiti mokiniai nesu
prato, kodėl J u d a s apleido
sale. 0 jis nuėjo pas vyriausią
kunigą ir jam pasakė, kur ga
lima rasti Jėzų. Už tai jis gavo
30 sidabrinių pinigų. Tais lai
kais buvo nemažas atlygini
mas.
GALVOSŪKIO NR. 103
ATSAKYMAS
Pas vaikus bus galima nuei
ti keliu, kuris pažymėtas nr.
8.
GALVOSŪKIO NR. 104
ATSAKYMAS
Tas nuostabus daiktas yra
ugnis, gaisras.
GALVOSŪKIO NR. 105
ATSAKYMAS

KITI APIE MUS
Leopold Geitler
(1847-1885)
Pirmasis čekų mokslininkas,
aktyviai
tyrinėjęs
lietuvių
kalbą. Studijavo Prahoje ir
Vienoje, kurios universitete
gavo daktaro laipsnį. Paskir
tas Prahos universitete privat
docentu. Tada d a r buvo gyva
Šleicherio dvasia, todėl Geitle
ris pradėjo tyrinėti lietuvių
kalbą. 1873 m. atvyko į Lie
tuvą. Susipažino su Kauno ir
Suvalkų gul)ornija Taip pat

siųjų žvaigždžių matoma šia
me krašte. Ji yra 8.5 šviesos
metų nuotolyje. J e i ta žvaigž
dė užgestų, mes ją dar maty
tume 8.5 metų.

Ar šių žvaigždžių forma ne
panaši į šunį? Taip ir vadinasi
„Didysis šuo" (Big Dog). Kur
baigiasi kaklas yra labai švie
si žvaigždė, kuri vadinasi „Sirius". Tai viena iš šviesiau

Vyriškos giminės trijų skie
menų žodžiai, kurie turi kiek
viename skiemenyje po raidę
„a": Abrakas, agaras, agras
tas, aitvaras, albanas, alkanas,
amalas, amaras, amatas, an
garas, antrašas, Antanas, apa
vas, apkasas, aplamai, aplan
kas, apmaudas, apvarąs, as
faltas, atlaidai, Atlantas, atla
sas, atvaizdas, augalas, aus
karas, avansas, garažas, gata
vas, parakas, parašas, paša
ras, pašalas, patalas, praga
ras, sakalas, sąrašas, vabalas,
vanagas, vakaras, varganas,
Zarasai, žagaras.

Padėkite paukščiui pasiekti
savo lizdą. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 123
Kas yra e n e r g e t i k a ir kurie
jos šaltiniai? Paaiškinkite jos
žodžio reikšmę, energetikos
rūšis ir kur galima gauti, kaip
pasigaminti?. Plačiau paaiš
kinę gaus 10 taškų, o trumpai
— 5 taškus.
GALVOSŪKIS N R . 124
Žemiau surašytus daiktus
suskirstykite į tris grupes: di
delius, didesnius ir didžiau
sius: 1. Rūbinė, kambarys, na
mas. 2. Ausis, kūnas, galva. 3.
Apskritis, valstybė, valsčius.
4. Bala, ežeras, jūra. 5. Dvira
tis, automobilis, autobusas. 6.
Rutuliukas, beisbolo kamuolys
ir krepšinio sviedinys. 7. š a 
ka, lapas, medis. 8. Žemė,
saulė, galaxy. 9. Žvirblis, aras,
balandis. 10. Kiškis, beždžio
nė, dramblys. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 125
1. Kur yra palaidota kara
liaus Jogailos širdis? 2. Kiek
žmogaus galva turi plaukų? 3 .
Kada ir kuri lietuvaitė Lietu
voje buvo pirmoji, kuri iššoko
iš lėktuvo ir nusileido su pa
rašiutu? 4. Kada ir kas buvo
pats pirmasis lietuvis, nusilei
dęs Lietuvoje su parašiutu? 5.
Ar buvo kada Lietuvoje laiky
tos Mišios esperantų kalba?
Už visus teisingus ir plačiau
paaiškintus atsakymus skiria
ma 10 taškų, o už trumpus ir
apytikrius atsakymus — tik 5
taškus.
Atsiuntė
dr. E. Gerulis

