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Seimas nusprendė sumažinti 
ministerijų skaičių 

Vilnius, balandžio 28 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimas an
tradienį priėmė naująjį Vy
riausybės įstatymą bei jo 
įgyvendinimo įstatymą, ku
riais galutinai įtvirtino suma
žintą ministerijų skaičių iki 
14-kos, vietoje anksčiau buvu
sių 17-kos. 

Seimas nusta tė , kad Lietu
voje yra Aplinkos, Finansų, 
Krašto apsaugos, Kultūros, 
Socialinės apsaugos ir darbo, 
Susisiekimo, Sveikatos apsau
gos, Švietimo ir mokslo, Tei
singumo, Okio, Užsienio rei
kalų, Valdymo reformų ir sa
vivaldybių reikalų, Vidaus rei
kalų ir Žemės ūkio ministeri
jos. 

Visas įstatymas priimtas 46 
parlamentarų balsais, niekam 
nebalsavus prieš ir susilaikius 
7 Seimo nariams. 

Maždaug tiek pat parlamen
tarų balsavo ir už naujojo 
įstatymo įgyvendinimo įstaty
mą, kuriuo panaikintos Euro
pos reikalų, Ryšių ir informa
tikos bei Statybos ir urbanisti
kos ministerijos. 

Naujoji Vyriausybės įstaty
mo redakcija bei jo įgyven
dinimo įstatymas įsigalios 
šiuos dokumentus pasirašius 
prezidentui Valdui Adamkui, 
kuris mano, kad konservato
rių sprendimas atsisakyti Eu
ropos reikalų ministerijos 
(ERM) yra „logiškas žingsnis". 

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė, 
kad valstybės vadovas nuolat 
ragino išvengti bereikalingo 
funkcijų dvejinimo spren
džiant Europos integracijos 
klausimus ir siūlė įsteigti in
stituciją prie vyriausybės, 
kuri būtų pavaldi premjerui ir 
derintų visų ministerijų pa
stangas siekiant ES narystės. 

BNS žiniomis, artimiausiu 
metu turėtų būti išspręstas ir 
kitas pertvarkomos vyriau
sybės sudarymo klausimas — 
paskirtas švietimo ir mokslo 
ministras. 

Pasak gerai informuotų 
šaltinių, premjeras Gediminas 
Vagnorius prezidentui pasiū
lys ministru tvirtinti „Vagos" 
leidyklos direktorių, poetą 
Kornelijų Platelį. 

Ankstesnėje vyriausybėje 
savo atstovą vadovauti Švie
timo ir mokslo ministerijai de
legavo krikščionys demokra
tai. Tačiau, atsisakę krikš
čionims demokratams ne
priimtinos Europos reikalų 
ministerijos, konservatoriai 
pareiškė, kad bus ieškoma 
abiem valdančiosios koalicijos 
bendrams tinkamo kandidato. 

Viceministrais planuojama 
paskirti užsienio lietuvę Vaivą 
Vėbraitę, iki šiol Lietuvoje 
kuravusią Amerikos pedagogų 
paramos Lietuvos mokykloms 
programą „Apple", bei vieną 
centristų atstovą. 

Tame pačiame posėdyje Sei
mas priėmė nutarimą dėl Lie
tuvos integracijos į ES reikalų 
vieningo koordinavimo. Šiuo 
dokumentu pasiūlyta vyriau
sybei pertvarkomos ERM pa
grindu įsteigti specialią insti
tuciją prie vyriausybės. 

Pristatydamas dokumentą, 
konservatorių frakcijos seniū
nas, Seimo vicepirmininkas 
Arvydas Vidžiūnas pažymėjo, 
kad konservatoriai ERM nu
tarė atsisakyti, žinodami kitų 
partijų ir prezidento nuomonę, 
tačiau ir toliau manydami, 
kad integracijos į Europą deri
nimo reikalams geriausiai 
būtų vadovavusi „veikli ir 
ryžtinga ministerija". 

Premjeras Gediminas Vagno
rius pažymėjo, kad ERM būtų 
buvus geriau, nei institucija 
prie vyriausybės. Tačiau, „kon
servatoriai priėmė sprendimą, 
siekdami sutarimo ir išvengti 
konfrontacijos pačiu svarbiau
siu mums šios dienos klausi
mu — Europos integracijos", 
pažymėjo G. Vagnorius. 

Institucijos prie vyriausy
bės, greičiausia tai bus prem
jerui pavaldus komitetas, kū
rimui nepritarė tik LDDP 
frakcija. Jos atstovas Povilas 
Gylys, sakė, kad ir toliau 
išliks funkcijų dvejinimasis 
tarp Užsienio reikalų ministe
rijos ir institucijos prie vyriau
sybės. „Natūraliausias spren
dimas", Seimo nario įsitiki
nimu, būtų buvęs visų Euro
pos reikalų ministerijos darbų 
perdavimas Užsienio reikalų 
ministerijai. 

Nuotr.: (14 kairės) Apaštalinis nuncijus Erwin Josef Ender kalbasi su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi. 

Lietuvos vadovas ruošiasi 
susitikimui su popiežiumi 

Vilnius, balandžio 27 d. tuvos valdžia. V. Adamkus, be 
(Elta-BNS) — Pasirengimas !"** ko« domėjosi apaštalinio 
gegužes viduryje numatomam nuncijaus, kaip diplomatinio 
prezidento Valdo Adamkaus korpuso atstovo, darbu. 
vizitui į Vatikaną ir Italiją bu
vo aptartas pirmadienį prezi
dento susitikime su Vatikano 
apaštaliniu nuncijumi Envin 
Josef Ender. Vatikane V. 
Adamkus turėtų susitikti su 
popiežiumi Jonu Pauliumi II. 

Lietuvos vadovas, kalbėda
mas su Vatikano atstovu pa
brėžė, kad Lietuvos žmonės 
gerai prisimena 1993 m. rug
sėjį įvykusią ganytojišką Jono 
Pauliaus II kelionę į Lietuvą. 
Pasak V. Adamkaus, lietuviai 
iki šiol jaučia dvasinį pakilimą 
po Šventojo Tėvo palaiminimo 
žodžių. 

Prezidentas papasakojo 
maždaug pusmetį Vilniuje dir
bančiam nuncijui apie Lietu
vos vidaus politiką, pažymė
damas, kad Lietuvoje nėra ne
sutarimų tarp Bažnyčios ir 
valstybės, ir paragino kreiptis 
į jį asmeniškai, jei iškiltų 
problemų bendraujant su Lie-

Opozicija prieštarauja 
Vyriausybės įstatymui 

Vilnius, balandžio 28 d. 
(BNS) — „Įstatymas nėra ge
resnis už buvusįjį ir nieko ne
išsprendė, o priešingai, buvo 
pataisytas taip, kad valdan
čiosios daugumos premjeras 
turėtų laisvesnes rankas", sa
kė socialdemokratas Vytenis 
Andriukaitis. 

Seimo opozicinės LDDP ir 
socialdemokratų frakcijos 
greičiausiai kreipsis į prezi
dentą, prašydamos nepasira
šyti antradienį Seime priimto 
Vyriausybės įstatymo, nes ja
me nepagrįstai išplečiamos 
premjero ir susiaurinamos 
prezidento galios. 

Je i prezidentas įstatymo 
nesustabdytų, opozicija ketina 
kreiptis į Konstitucinį teismą, 
kad šis išaiškintų kai kurias 
jo nuostatas. 

V. Andriukaičio teigimu, 
naujasis įstatymas neapspren
džia, kaip turėtų dirbti vyriau
sybė, kaip ministrų kabinetas, 
nes „suplakamos" ir ministe
rijų reguliavimo, ir visos vy
riausybės veiklos nuostatos, 
išplečiamas premjero ir jo tar

nybos, o susiaurinamos minis
trų teisės, išplečiamas įvairių 
pareigybių sąrašas, vyriausy
bė turi teisę steigti departa
mentus, to nereglamentuojant 
įstatymais. 

Jei prezidentas įstatymą 
pasirašytų, į Konstitucinį teis
mą galimybių kreiptis ieškotų 
ir LDDP. Frakcijos seniūnas 
Česlovas Juršėnas sakė, jog, 
peržiūrėjusi suredaguotą įsta
tymo variantą, greičiausiai 
kreipsis į prezidentą su prašy
mu įstatymo nepasirašyti, nes 
„čia kaip tik tas įstatymas, 
kur prezidentą bent jau reikia 
informuoti apie mūsų nuomo
nę". 

Centristas Romualdas Ozo
las įstatymo teigė negalįs pa
vadinti tobulybe, tačiau sakė 
„neverkiąs" ir dėl senojo. Ta
čiau, anot jo, kai tokie įstaty
mai priimami vyriausybei, 
Seimui ir prezidentūrai dir
bant ne kaip sistemai, o atski
rai, ir nėra valstybinių tikslų 
suderinamumo, įstatyme gali 
lengvai atsirasti pataisų, nau
dingų vienai valdžių. 

E. J. Ender pabrėžė, kad 
Bažnyčia pasirengusi padėti 
Lietuvai atsinaujinti morališ
kai ir dvasiškai. „Bažnyčia 

IE113) 

ypač daug galėtų padėti kovo
jant su tikra tragedija — alko
holizmu, kuris sugadina dau
gelio jaunų žmonių gyveni
mą", sakė nuncijus. 

„Bažnyčia Lietuvoje turi di
delį visuomenės pasitikėjimą, 
todėl skelbdama Šventąjį žodį 
gali daug nuveikti valstybės ir 
visuomenės labui", teigė E. J . 
Ender. 

Valstybės paslaptis žinos ne 
kiekvienas karininkas 

Vilnius , balandžio 28 d. 
(BNS) — Krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stanke
vičius patvirtino nuostatas, 
apibrėžiančias valstybės pa
slapčių saugojimą ir naudo
jimą. 

Susipažinti su valstybės 
paslaptimis galės krašto ap
saugos pareigūnai nuo kariuo
menės vado iki būrio vado. As
muo, ketinantis susipažinti su 
slapta informacija, privalės 
užpildyti anketą, kurioje, be 
įprastų duomenų, bus būtina 
nurodyti draugus, pažįstamus, 
finansinę padėtį. 

Spaudos konferencijoje an
tradienį KA viceministras Jo-

Įvyko draugiškas Lietuvos ir 
Rusijos prezidentų pokalbis 
Vilnius, balandžio 28 d. 

(BNS-LR) — Lietuvos ir Rusi
jos prezidentai Valdas Adam
kus ir Boris Jelcin pirmadienį 
telefonu apsvarstė dvišalius 
santykius bei būsimąjį prem
jero Gedimino Vagnoriaus vi
zitą į Maskvą. Tai buvo pirma
sis Lietuvos ir Rusijos vadovų 
asmeninis pokalbis, įvykęs 
abiejų prezidentų sumanymu. 

Apie pusvalandį trukusiam 

bus kalbamasi ne tik telefonu, 
bet įvyks ir asmeninių susiti
kimų, tačiau joks konkretus 
susitikimo laika? ar vieta ne
buvo svarstomi. 

Prezidentai aptarė galimy
bes paspartinti susitarimus, 
planuojamus pasirašyti per 
premjero G. Vagnoriaus vizitą 
į Maskvą. Taip pat pabrėžta 
politinio dialogo svarba, gali
mybės plėtoti dvišalius ekono-

nas Kronkaitis teigė, kad to
kios sistemos įdiegimas bū
tinas, Lietuvai siekiant na
rystės NATO. „Jie tur i žinoti, 
kad mes mokame tvarkyti 
dokumentaciją", kalbėjo pa
reigūnas. 

Pasak jo, susipažinti su val
stybės paslaptimis negalės as
menys, kuriuos būtų galima 
šantažuoti dėl jų praeities, 
taip pat karininkai, turėję fi
nansiniu problemų, linkę į al
koholizmą. 

Valstybės paslaptys skirsto
mos į tris kategorijas: konfi
dencialią (viešai neskelbtiną) 
informaciją, slaptą ir visiškai 
slaptą. ^Pastarosios informaci
jos atskleidimas padarytų ne
pataisomą žalą valstybės gyni
mui", pažymėjo J . Kronkaitis. 

Kokia informacija yra slap
ta, reglamentuoja Valstybes 
paslapčių įstatymas. 

Anksčiau karininkai, ku
riems buvo būtina susipažinti 
su paslaptimis, pildydavo Val
stybes saugumo departamento 
parengtą anketą. Pasak vice
ministro, naujosios nuostatos 
konkretizuoja asmenų patikri
nimo, leidimo susipažinti su 
paslaptimis išdavimo sistemą. 

pokalbiui talkininkavo vertė- minius ryšius be; Lietuvos rė
jai , nors pradžioje prezidentai gionų bendradarbiavimą su 
apsikeitė mandagumo frazė- Karaliaučiaus sritimi. 
m j s ™ 8 . i š k a i

u , . _ .. Prezidentai pareiškė esa ?u-
J Vilnių paskambino Rusijos Anm • «.. <- , . „ T • , 

, Tr r dominti efektvvn Lietuvos ir 
vadovas. J is teigiamai įvertino D „ 0 : : „ 0 • „,,0 . , 

° ' Kusijos tarpvvr.p.usybines ko-
Lietuvos prezidento iniciatyvą 
dėl santykių su Rusija plėtros 
ir saugumą bei pasitikėjimą 
skatinančių priemonių. 

Šių metų kovo pabaigoje V. 
Adamkus paskelbė pareiški
mą, kuriame išdėstė Lietuvos 
pasiūlymus dėl atvirumo ir 
savitarpio pasitikėjimo atmos
feros stiprinimo. 

Abiejų valstybių vadovai te
lefonu pareiškė įsitikinimą, 
kad Lietuvos ir Rusijos santy
kiai bus sėkmingai plėtojami 
geros kaimynystės dvasia. Bu
vo pareikšta viltis, kad bus tę
siama asmeninių ryšių politi
ka, užsimezgusi prezidento Al 

misijos veikla. 
Boris Jelcin paklausus apie 

padėtį kaimyninėje Latvijoje. 
Lietuvos vadovas pareiškė 
nuomonę, kad Latvija imasi 
reikalingų veiksmų, siekdama 
užtikrinti tautinių mažumų 
teises. Rusijos vadovas pa
reiškė viltį, kad Latvija seks 
Lietuvos pavyzdžiu. 

Įvairūs Rusijos pareigūnai 
ne kartą pavyzdiniais kitoms 
valstybėms yra pavadinę Ru
sijos ir Lietuvos santykius. 

V. Adamkus pokalbio metu 
pasveikino savo kolegą. Rusi
jos Valstybės Durnai patvirti-

girdo Brazausko kadencijos nus premjeru Sergej Kirijen-
metu. Susitarta, kad ateityje ko. 

K r a š t o a p s a u g o s min i s 
teri ja gavo vaikino, kuris at
sisako atlikti būtinąją karine 
tarnybą, tačiau sutinka pasi
rinkti alternatyviąja, prašy
mą. Spaudos konferencijoje 
antradienį KA viceministras 
Edmundas Simanaitis sakė. 
kad toks prašymas gautas pir
mą kartą. Jame rašoma, kad 
..Šventasis Raštas išmokė 
kiekvieną žmogų, neskirs tant 
į rases, tautybes ar grupes. 
Savo įsitikinimą grindžiu šiais 
Šventojo Rašto žodžiais: Tauta 
nekels ginklo viena prieš kitą 
ir nesimokys daugiau kariau
ti". Karo prievolės įstatyme 
yra numatyta alternatyvioji 
tarnyba, tačiau ji iki šiol ne
veikia, nes. pasak E. Simanai
čio, tam reikia finansinio ir 
teisinio pasrin^'"' P: ' ustas, 
Kur jaunuoliai ganau atlikti 
alternatyviąją tarnybą, jis mi
nėjo Šveicarijos pavyzdį. Ten 

Est i jos p rez iden tu i p r imenamas 
t a r p t a u t i n i s so l idarumas 

V i l n i u s , balandžio 28 d. 
(BNS) — Lietuvos diplomatai 
antradienį pa ta rė Estijos pre
zidentui Lenna r : Meri „ne
skubėti su ankstyvais pa
reiškimais" ir iš Lenkijos bei 
Šiaurės valstybių pasimokyti 
solidarumo. 

„Nors derybas del Europos 
Sąjungos narys tės Estija pra
deda anksčiau, tačiau pačios 
ES nuomone, tai dar ne
reiškia, kad ši šalis baigs de
rybas anksčiau, negu kitos 
Baltijos valstybes. Todėl Len-
nar t Meri hipotetiški pa
reiškimai yra perdaug anksty
vi", antradienį pareiškė aukš
tas Lietuvos URM pareigūnas. 

L. Meri, kuris antradienį 
lankėsi Varšuvoje, išvakarėse 
laikraščiui „Rzecpospolita" pa
reiškė, kad Estija gali įvesti 

vizų režimą su Lietuva ir Lat
vija, jeigu Europos Sąjunga 
nurodys tai, kaip sąlygą 
priimti ją į šią organizaciją. 

„Kita vertus. Estijos vado
vams reikia įdėmiau įsiklau
syti į Lenkijos poziciją, taip 
pat atsižvelgti į Šiaurės šalių 
solidarumą, kai vienoms jų 
įstojus į ES, buvo išsaugotas 
bevizis režimas su kaimynė
mis", sakė pareigūnas. 

Švedijai ir Suomijai tapus 
ES narėmis, buvo palikta be
vizė erdvė su ES nepriklau
sančiomis Norvegija ir Islandi
ja . 

Pasak pareigūno, Vilnių 
„stebina Estijos prezidento tei
giniai, kad Estijai įstojus į Eu
ropos Sąjungą, jos sienos taps 
išorinėmis ES sienomis". 

Lenkija žada neuždaryti 
s ienų su Lietuva 

V a r š u v a , balandžio 28 d. 
(BNS) — Lenkija, nors anks
čiau už Lietuvą tapusi Euro
pos Sąjungos nare, netaikys 
Lietuvai vizų režimo. Apie tai 
buvo kalbėta pirmadienį Var
šuvoje vykusiame Lietuvos ir 
Lenkijos vyriausybių bendra
darbiavimo Tarybos posėdyje. 

Lenkijos užsienio reikalų 
viceministras Andrzej Ananicz 
laikraščiui „Gazeta VVyborcza" 
sakė, kad „šiuo klausimu Len
kija derėsis su ES ir tikisi, 
kad Lietuvai bus taikomas 
toks pat principas kaip Norve
gijai, kuri nėra ES nare, ta
čiau su kitomis Skandinavijos 
valstybėmis turi pasirašiusi 
dvišalius susi tar imus dėl bevi
zio režimo". 

Antradienį Lenkijos spauda 
daug dėmesio skyrė premjerų 
Gedimino Vagnoriaus ir Jerzy 
Buzek vadovaujamos vyriau

sybių bendradarbiavimo Tary
bos posėdžiui. Dienraščiai pa
brėžė strateginį bendradarbia
vimą bei tai, kad Lietuvos ir 
Lenkijos siena ateityje gali 
tapti vidine Europos Sąjungos 
siena. 

Mažiausia pažangos, rašo 
Lenkijos laikraščiai, padaryta 
sprendžiant tautinių mažumų 
klausimus. 

Tarybos posėdyje, pasak 
„Gazeta Wyborcza", daug kal
bėta apie pavardžių ir vardų 
rašymą gimtąja kalba. „Nors 
lietuviai iš esmės sut inka su 
šiuo klausimu, tačiau niekaip 
nesusitariama kaip rašyti 
žmonų pavardes, taip pat di
delę techninę ir finansinę 
problemą sudaro lenkiškų rai- . 
džių įvedimas Lietuvos admi
nistracinių institucijų spaus
dinimo mašinėlėse", pažymi 
laikraštis. 

Nuotr : Lietuv ras pirmininkas Gc-diminas Vagnorius 'kairėje) 
Varšuvoje susitiko ir -u l^enkijos prezidentu Aleksander Kwasniewski 

(Eltai 

* Š i e m e t Lie tuvoje 182 
u ž s i e n i o va l s tyb ių p i l ieč ia i 
padarė 99 gimus, o 
174 Lietuvos piliečiai užsieny
je nusižengė 154 kartus. Daž
niausias užsieniečiu nusižen
gimas Lietuvoje — neteisėtas 
valstybinės sienos perėjimas. 
Šiemet buvo 82 tokie atvejai, o 
daugiau-!a sul; a Afganis
tano, Sri Lankos ir Banglade-
sho piliečių. Neteisėtai kirtę 
sieną, užsieniečiai dažniausiai 
sulaikomi pasienio rajonuose 
—Vilniaus mieste ir rajone. 
Šalčininkų. Lazdijų rajonuose. 
Užsieniečiai Lietuvoje taip pat 
nusižengia vogdami, būna ir 
sunkesnių užsieniečių nusi
kaltimų — plėšimų bei chuli
ganizmo . 

tokia tarnyba atliekama socia
lines rūpybos, kultūros srityje, 
aplinkos apsaugoje. miško 
tvarkynv 
kiant .. 
šal inant katastrofos pasek
mes. '"NS' 

• P e n k i nacių okupac i jos 
m e t a i s žydus gelbėję lietuviai 
pirmadienį išskrido į Izraelį 
dalyvauti Pasaulio tautų tei
suolių pagerbimo renginyje 
bei Izraelio nepriklausomybes 
paskelbimo 50-mečio minėji
me. Viešnages metu iš įvairių 
valstybių atvykę pasaulio 
tautų teisuoliai susitiks su Iz
raelio prezidentu Ezer Weiz-
man. premjeru Benjamin Ne-
tanyahu. susipažins su vals
tybe, keliaus Kristaus keliais. 
Holokausto muziejaus Yad 
VVashem Jeruzalėje pakviesti 
svečiai viešės 10 dienų. 

• E l t a ' 

KALENDORIUS ' 
Balandžio 29 d.: Šv Kotry

na Sieniete. Bažnyčios moky
toja a347-1380); Petras. Vai-
tenis. Indre. 

R i l a n d ž i o 30 d.: Šv. Pijus 
V popiežius (1504-1572); Ma
rijonas. Sofija. Venta. Virbu-
tas. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. balandžio 29 d. 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

A.S.S. VADUOS POSĖDIS 
Devintasis 1997-1999 A.S.S. 

Vadijos posėdis vyko sekma
dienį kovo 22 d., Vydūno fon
do būstinėje, Lemonte. Daly
vavo Vaduos nariai ir kviesti 
svečiai — fil. Paulius Jurgutis 
(Tautinės stovyklos A.S.S. 
pastovykles programos koordi
natorius) ir buvęs A.S.S. vadi
jos pirmininkas fil. G. Leškys 
ir Los Angeles. 

Pradėdamas posėdį fil. R. 
Griškelis pirmiausia paprašė, 
kad vienas Vadijos narių už
megztų ir palaikytų ryšius su 
dviem kandidatais, Darium ir 
Rūta Formatavičiais, iš Angli
jos. Vilija sutiko su jais palai
kyti ryšį. 

Fil. Rimas ir toliau palaikys 
ryšį su fil. Mindaugu Leknic-
ku iš Toronto dėl tenykščio 
skyriaus atnaujinimo. 

Brolis Vaidas Sekas pert
varkė ir naujai sustatė Web 
PAGE. Vienam žmogui tvar
kyti šį puslapį yra gana sunku 
— gal atsiras kitų asmenų, 
kurie galės padėti. Kilo min
tis, kad šis puslapis yra per 
daug aukšto lygio — ne visi jį 
gauna. Reikia priderinti, kad 
ir naujesnės ir senesnės siste
mos lengvai galėtų prie šio 
puslapio prieiti. 

Lietuvoje Rimas susitiko su 
fil. Rasa Sprangauskaite ir 
Vilniaus akademikais. Visi 
studentai, turi daug gerų ir 
įdomių idėjų. Sueigas ir pobū
vius ruošia kokia nors ypatin-

: ga tema. Jie nemėgsta žodžio 
ideologija, todėl jie per sueigas 
daugiau žaidžia ir nediskutuo
ja A.S.S. ideologijos. Vis dėlto 
buvo įdomu su jais pakalbėti 
apie ateitininkus, neo-litua-
nus ir kaip mes galime kartu 
bendradarbiauti. 1999 m. 
A.S.S. švęs savo 75 metų su
kaktį. Ta proga, ateinančią va
sarą būtų galima suruošti dvi
račių ar baidarių kelionę per 
Lietuvą. Vilniaus akademikai 
šią mintį priima — jie atliktų 
visą ruošos darbą — mes daly
vautumėme. 

Į mūsų Tautinę stovyklą jie 
neatvyks, nes jiems per bran
gu, nebent mes vieną ar du 
pakviestume į A.S.S. pasto-
vyklę. Šis pasiūlymas iškėlė 
daug įdomių minčių — kad 
toks dalyvavimas duoda daug 
patirties, apsimoka, geras 
bendravimas ir naujos drau
gystės, daug gali išmokti. Ant
ra vertus — jau dabar reikia 
pradėti prašyti aukų, kas jais 
rūpinsis, kur jie apsigyvens, 
yra daug atsakomybės. Gal 
Vydūno fondas galėtų parem
ti, bet Vydūno fondas siunčia 
trys pavyzdingiausius akade
mikus, po vieną iš kiekvieno 
tunto, į Tautinę stovyklą Lie
tuvoje. 

Bandoma suvienyti mūsų vi
sus sąrašus su praėjusių 
L.S.S. rinkimų sąrašais. Rin
kiminiai sąrašai yra pilnesnį 
negu „Mūsų Vyčio" sąrašai, 
nes juose yra visi, kurie susi
mokėjo nario mokestį per pas
kutinius rinkimus. 

Fil. Taiyda paskolino jūrų 
skaučių nešiojamą siuvimo 
mašiną, nes atsirado žmogus, 
kuris galėtų pasiūti stovykli
nius A.S.S. kaklaraiščius. 
Mums reikalinga tarp 50 ir 
100 kaklaraiščių. 

Iždininkė atliko finansinį 
pranešimą. Ižde yra 4,000 dol. 
Ramunė parašys padėkos at
virutę visiems skyriams už ge
rai ir sąžiningai užpildytas 
L.S.S. finansines ataskaitas. 
Finansinė apyskaita vienbal

siai priimta. 
Aštuntosios Tautinės sto

vyklos A.S.S. pastovykles te
ma būtų „Draugystė", kuri to
liau tęstų ne tik Studijų dienų 
temą, bet ir visų metų mintį. 
Siūlyta, kad stovyklinė pro
grama būtų paskirstyta į ke
turias dalis: 1) pagalba kitoms 
pastovyklėms — akademikai 
eitų į kitas pastovykles padėti 
jų vadovams tvarkytis su 
skautais, prižiūrėti tvarką ir 
padėti kur reikia. 2) „ūkinin
kai" — pakelti stovyklos ar 
pastovyklių ūpą — eiti iš vie
nos pastovykles į kitą, su dai
na, gal su žaidimais, gal su 

1946 m. balandžio 28 d. Vokietijoje pi rmasis įžo.::s. Iš k. : I eil. — Rūta Jaruševičiute, Ale Masiulyte, d raug i 
n inke Sofija S t a s i š k i e n ė i r Aldona Dulyte. II eil. — Regina Lakaciauskaite, Nijole Butkute, Brone Kirkutytė , Bi
ru t e Kirkutytė ir d-vės a d j u t a n t e Nijolė Bertašiūte-Maskaliūnienė. 

KAI IŠEINA PIRMOJI 
Gavau Lietuviškosios Skau-

tybės fondo metinį pranešimą, 
balionais ir lipinukais, gali iš- k u r i a m e r a š o m a ) k a d Vytau-
krėsti kur nors kokį pokštą. 3) ^ G r a u z i n i s s a v o 
„hospitality suite" arba „sve
tainė" — čia būtų vieta A.S.S. 
pastovyklėje, kur vadovai ga
lėtų ateiti atsipalaiduoti nuo 
dienos darbų ar užsiėmimų. 
Būtų čia ir muzika, gal ir ma
sažas, bei tinkamas aptarna
vimas. 4) akademikų progra
ma — po pietų vyktų tradicinė 
programa — iškylos, paskai
tos, diskusijos ir t.t. Vadijos 
nariai galvoja, kad čia būtų 
geras derinys ir gera mums 
reklama — mes eitumėm į ki
tas pastovykles, kviestume ki
tus į savo pastovyklę ir turė
tume savo programą. Fil. Ri
mas pateikė provizorinį A.S.S. 
pastovykles vadovybės sąrašą. 
Ne visi vadijos nariai vyks į 
stovyklą, tai reikės ieškoti ki
tų žmonių. Fil. Jonas Variako-
jis bus pastovykles komendan-, 
tas, o fil. Ričardas Chiapetta 
sutiko būti adjutantu. Paulius 
Jurgutis dar pats nežino ar jis 
galės važiuoti į stovyklą, bet 
jei važiuos — prisidės prie sto
vyklinės programos. T.S. ben
droje programoje numatyta, 
kad Brolija suruoštų parodą 
apie Lietuvos didingą praeitį, 
Seserija — apie laisvės kovas 
iki išsilaisvinimo laikų, o 
A.S.S. — apie šių dienų nusi
pelniusius išeivijos lietuvius ir 
ką jie yra pasiekę. Parodoje 
gali būti eksponuojami plaka
tai, nuotraukos, užrašai, pro
gramos ir t.t., kad patrauktų 
visų dėmesį, nes į šias parodas 
atsilankytų visa stovykla. 
A.S.S. pastovyklėje galės sto
vyklauti tik pilnateisiai A.S.S. 
nariai arba patvirtinti kandi
datai. Tautinėje Stovykloje 
turbūt stovyklaus daugiau 
500 skautų, bet A.S.S. pasto
vyklėje gal bus arti 50 akade
mikų, nes kiti veiks vienetuo
se. 

ASD ir Korp! Vytis nori iš
leisti naujai perredaguotą 
kandidatavimo konspektą. Į 
redagavimo komisiją įeitų: fil. 
Robertas Vitas, fil. Nida Bich-
nevičiūtė ir fil. Jūratė Jan
kauskaitė. Iki Tautinės sto
vyklos tikisi turėti bent pa
taisyto konspekto juodraštį. 
Palaikomi ryšiai su Čikagos, 
Los Angeles ir Bostono/New 
Yorko skyriais. Washingtone 
fil. Paulius Mickus bandys at
gaivinti skyrių, jam talkins fil. 
Audrius Kirvelaitis (sekr.) ir 
fil. Judita Urbaitė (ryšin.). Fi
listerių tarpe yra problema, 
kad yra didelis amžiaus skir
tumas (ir tuo pačiu interesų 
skirtumas) tarp neseniai bai
gusiųjų studijas ir vyresniųjų 
akademikų. Yra labai sunku 
suruošti programą, kuri vi
siems tiktų ir patiktų. Fil. Ge
diminas Leškys pasakojo apie 
Los Angeles skyriaus veiklą ir 
padarė kelias pastabas. Jis 
sakė, kad reikia palaikyti 

mirusios 
Rūtos atminimui 

fondui pasiuntė 800 
žmonos 
1997 m. 
dol. 

„Mano Rūtelė gi buvo skau
tė", — sakė jis. Rūta Grauži-
nienė iš mūsų skilties „išėjo 
Namo" pirmoji. 

Tą gražų balandžio mėnesį 
prieš 52 metus Vokietijoje, 
Uchtes miestelio „Vyčio" lietu
vių stovykloje buvo didelė 
šventė — netolimame miš
kelyje pirmuosius paukštytės, 
vilkiuko, skauto, skautės įžo
džius davė 62 jaunuoliai. Ne
turėjom uniformų, bet, ach! 
kaip švietė mūsų kaklaraiš
čiai, kaip tikėjom pasirinkto 

kelio gražumu. „Lakštučių" 
skiltyje buvome septynios: 
skiltininke Birutė Kirkutytė-
Bernotienf, lietuviams skau
tams atsikuriant JAV-se, buvo 
pirmoji „Šatrijos" vietininkįjos 
Hartforde vietininkė, Rūta Ja-
ruševičiūtė-Graužinienė - Či
kagos lietuvių operos choro 
narė, Bronė Kirkutytė-Zda-
nienė — Hartforde suorgani
zavusi . pirmąją skautų,-čių 
tautinių šokių šokėjų grupę, 
Alė Masiulytė-Namikienė — 
skaučių vadovė Argentinoje ir 
Čikagoje, Aldona Dulytė-Ban-
kaitienė — Clevelande išau
ginusi gausią šeimą, Regina 
Lakačiauskaitė ir Nijolė But
kutė. 

Mūsų • draugininke tomis 
nerūpestingomis jaunystės 

dienomis buvo s. Sofija Sta-
siškienė-Statkienė su didele 
meile, draugiškumu ir puikiu 
pavyzdžiu dėjusi mums pir
muosius „kelio ženklus". Šiais, 
lietuviškos skautybės 80-ais 
jubiliejiniais metais sesei Sofi
jai nuoširdūs sveikinimai ir 
skautiškas ačiū! 

Ir vėl grįžtu prie Rūtos. „Li-
tuanicos skautų tunte augo 
jos sūnus Algis, „Aušros Var
tų" tunte — dukrelė Dalia, 
gabi ir pavyzdinga paukštyčių 
d-vės draugininke. Visa šeima 
buvo skautai ir ypač Vytautas 
Graužinis buvo tuntų rėmėjas. 
Rūta su Vytautu labai mėgo 
gamtą, keliones. Kartu jie ap
lankė beveik visas šiaurės 
Amerikos valstijas ir tik pas-
kutinėn kelionėn Rūta išėjo 
viena... 

Alė Namikienė 

glaudesnį ryšį su nariais ir pa
teikti jiems daugiau informa
cijos. Gal reikėtų „Ad Melio-
rem" išleisti atskirai — tebū
na tik vieno lapo žinynas su 
trumpomis žiniomis, informa
cijomis, kuris išeitų kas du ar 
trys mėnesiai. Vadijos aplink
raštis turėtų būti siuntinėja
mas visiems nariams, ne vien 
tik vadovams. 

J Studijų dienas užsiregist
ravo tik 19 žmonių ir 5 prele
gentai. Mums reikia garantuo
ti 35 asmenis. Fil. Vilija skam
bino visiems Čikagos F.S.S. 
nariams (ne vieną kartą, bet 
kelis) ir kvietė (prašė) daly
vauti Studijų dienose, bet visi 
turėjo įvairių priežasčių, kodėl 
nevažiuoja. Iš ASD ir Korp! 
Vytis nei vienas narys neužsi
registravo. Pasirodo — jiems 
blogas laikas — studentams 
geriau vasaros metu. Vilija 
pasiskundė, kad vieniems lai
kas netinkamas, kitiems vie
ta nepatinka, tretiems prele
gentai neimponuoja. Žmonės 
nebeina iš pareigos, dalyvauja 
veikloj tik jei patinka paskai
tininkai. Kaip nors reikia pri
traukti, kad dar 10 žmonių 

ADELAIDĖS SKAUTŲ ŽINIOS 
Kovo 8 dieną Adelaidės Lie

tuvių katalikų centre buvo 
švenčiama šv. Kazimiero die
na. Ta proga parapijos sode
lyje prieš šv. Mišias vyko iš
kilminga „Vilniaus" tunto su
eiga, o salėje — Kaziuko mu
gė. 

Sueigos metu psl. Audra 
Verbylaitė buvo apdovanota 
Pažangumo žymeniu už pa
žangą skautiškoje veikloje. Ją 
pasveikino v.s. fil. Rita Penčy-
lienė, LSS Seserijos vyriausia 
skautininke. Žymenį įteikė 
tuntininkė v. sk. R. Šalkaus
kienė. 

Šia proga paukštytės ir vil-

dalyvautų Studijų dienose. 
Kitas posėdis bus gegužės 3 

d., sekmadienį, 7 vai. vak., 
PLC Vydūno fondo būstinėje, 
Lemonte. Fil. Rimas dar pri
dėjo, kad esame pesimistiškai 
nusiteikę. Žinome, kad yra 
problemų, bet reikia tas pro
blemas įveikti. Mes esame 
nemažai pasiekę — reikia 
dirbti toliau. 

fil. Rita Likanderytė 

kiukai, baigė specialybių pro
gramas, gavo įvairius specia
lybės ženklus. Dainavimo spe
cialybės ženklus įsigijo Eglė 
Januškevičiūtė, Vaiva Kubi-
liūtė, Emilija Ports, Rimas 
Kubilius, Max Sankauskas, 
Andrius Laurinaitis, Jason 
Talanskas, Laima Kubiliūtė, 
Jolanta Laurinaitytė, Sabą 
Sankauskaitė, Gabrielė Žilins
kaitė ir Katherine Vabolytė. 

Po to buvo pakeltos vėliavos, 
sugiedotas Lietuvos himnas ir 
skautai su vėliava ėjo į baž
nyčią. Pasibaigus pamaldoms, 
prasidėjo Kaziuko mugė. Sta
lai buvo pilni visokių skanu
mynų, pyragų, pyragaičių, 
riestainių ir įvairių vaisių. 
Produktus paaukojo skautai, 
skautės ir jų tėvai. Kaziuko 
mugę laikome pavykusią! „Vil
niaus" tuntas taria visiems 
skautišką ačiū! 

„Vilniaus" tuntas balandžio 
17, 18 ir 19 d. suruošė šaunią 
skautų stovyklą Woodhouse 
skautų stovyklavietėje. 

„Vilniaus" tunto 
tuntininkė 
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VYDŪNO FONDO 
PRANEŠIMAS 

Vadovaudamasis VF „By 
Laws", Art. III, Sec. 3, 
pranešu, kad VF Tarybos di
rektorių metinis susirinkimas 
vyks 1998 m. gegužės 2 d. 
(šeštadienį), 2 v.p.p. VF/ASS 
būstinėje, 511 E. 127th St., 
Lemont, IL 60439; Tel: 
(630)243-0865. 

Pateikiama tokia posėdžio 
darbotvarkė: 

1. Posėdžio atidarymas ir 
kvorumo patikrinimas, 

2. Praeito posėdžio protokolo 
priėmimas, 

3. VF Pranešimai: 
a. Tarybos pirmininko (L. 

Maskaliūnas), 
b. Komisijų: 
Finansų/Investicijų (V. Gar-

bonkus), 
Spaudos/Radio (R. Rudai-

tienė), 
Knygų leidimo (I. Kairytė), 
Premijų skyrimo (S. Nfcknai-

tis), 
Kalėdinių atvirukų (J. Va-

riakojienė), 
Įstatų (V. Lietuvninkas), 
Prel. J. Prunskio konkurso 

(D. Eidukienė), 
VF muziejaus ir patalpų (G. 

Mačiulienė), 
c. Valdybos pirmininko (V. 

Mikūnas), 
d. Valdybos iždininko (L. 

Ramanauskas), 
e. Revizijos komisijos (V. 

Garbonkus) 
4. Diskusijos ir metinės at

skaitomybės patvirtinimas, 
5. 4-ių Tarybos narių rinki

mas. 
6. VF ateities veikla: suma

nymai diskusijos, etc, 
7. Posėdžio uždarymas. 
Pastaba: 
Protokolų duomenimis, šie 

VF Tarybos nariai baigia 3-jų 
metų kadenciją: V. Garbon
kus, S. Miknaitis, E. Vilkas ir 
R. Rudaitienė. 

Pagalvokime apie jaunų ar 
papildomų narių įtraukimą į 
VYDŪNO FONDĄ. Iš siūlomų 
kandidatų, tačiau, turi būti 
gautas raštiškas sutikimas. 

Leonas Maskal iūnas 
VF Tarybos pirmininkas 

LSS TARYBOS PIRMUOS 
4-to AKIVAIZDINIO 

POSĖDŽIO KVIETIMAS 

Kviečiu LSS Tarybos Pir-
miją dalyvauti akivaizdiniame 
posėdyje 1998 metų gegužės 
mėn. 16 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Treasure Valley stovykla
vietėje, Paxton, MA. 

Budėkime! 

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmijos 
Pirmininkė 

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

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tat 773-586-77S6 
Valandos pagal susaartrna. 

DR. PETRAS V.K1SIEL1US 
INKSTU, P0SL£S IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St. Elmhurst, IL 60126 

630-941-2600 
Valandos pagal susnanmą 

Vafcatajs ir siMajaalajs tat 70E-634-1120 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAmS, O.D. 

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

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0080 
3825 Highland Ava.. 
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 436-0120 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056 S Roberte Rd. Hekory Hls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hattern Ave. 

Tel . (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Htetory Ha*. IL 
Tel. (706) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyt. su Northwestern urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (katoėti angliškai) 
Tel. 706-422-8260 

DR. V J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 St, Burbank, IL 
Tel 706-423*114 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. ML 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
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Švietimo ministras prof. Zigmas Zinkevičius (kairėje) ir Seimo narys Fe
liksas Palubinskas konferecijoje švietimo reikalais. 

PENKIOS DIENOS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SEIME 

LIUDA RUGIENIENĖ 

LR Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendru menės 

atstovų 
komisijos posėdžiai 

Antradienis, kovo trečioji, 
visa diena buvo skirta švieti
mo ir jaunimo organizacijų 
reikalams. Tarp aibės valsty
binių reikalų švietimas Lietu
voje turėtų būti pačioje pir
moje vietoje, arba vienoje pir
mųjų. Žengiant į dvidešimt 
pirmąjį amžių, apie švietimo 
reikšmę Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms nuolatos kalba pre
zidentas Bill Clinton. Jis ragi
na švietimui skirti rimtą val
stybinį dėmesį, o švietimas 
kur kas yra svarbesnis Lietu
vai, nes Lietuvos žmonės ir jų 
sugebėjimai, tai tie — tikrieji 
Lietuvos ištekliai. Tolygiai li
tuanistinis švietimas išeivijoje 
yra vienas pagrindinių jos gy
vybės šaltinių, kad išlaikytų 
tautinę kultūrą lietuviuose. 

^Lietuvių kalba yra svarbiau
sia mūsų tautos šaknis, todėl 
švietimo reikalai, tiek Lietu
vai, tiek išeivijai, be galo aktu
alūs. 

Posėdyje df'yvavo LR Švie
timo ir mok.1 o ministras Zig
mas Zinkevičius, viceminis
tras Jonas Rytis Puodžius, 
Mokslo studijų departamento 
Mokslo skyriaus vedėjas R. 
Vaitkus ir LR Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininkas Žibartas Juozas 
Jackūnas. 

JAV Lietuvių Bendruome
nės švietimo tarybos pirmi
ninkės Reginos Kučienės pra
nešimą raštu perskaitė Dalia 
Puškorienė. Jame bendrais bruo
žais supažindinama su mūsų 
lituanistinių mokyklų siste
ma, pateikiant šiek tiek statis
tikos ir pasidalinant proble
momis. „Lietuvių kalbos silp
nėjimas kelia didelį rūpestį. 
Silpnėjant lietuvių kalbos ly
giui, atsiranda norinčių pasi

duoti silpnėjimo procesui ir 
pasitenkinti Virtuvės' kalba. 
Ligšiolinė švietimo taryba to
kiai galvosenai nepritaria ir 
deda pastangas kelti, bet ne 
smukdyti esamo lygio. Perka
mi nauji, Lietuvoje išleisti, va
dovėliai, tačiau jie yra per 
aukšto lygio mūsų mokiniams. 
Lietuvių Bendruomenės švie
timo taryba padaro atranką ir 
parengia atskirus konspek
tus". 1996 metais buvo suda
ryta sutartis su LR Švietimo 
ir mokslo ministerija dėl nau
jai iškištų vadovėlių persiun
timo. Kasmetinėje mokytojų 
studijų savaitėje Dainavoje 
yra nagrinėjami patys opiausi 
lituanistinio švietimo klausi
mai. Kaip pavyzdį R. Kučienė 
pateikė gramatikos mokymą. 
„Tėvų nuomone, gramatikos 
visai nereikia. Jiems sunku 
patiems suprasti, todėl negali 
vaikams padėti ruošti pamo
kas. Taip galvoja 90% tėvų". 
Taip pat yra pastebėta, kad 
vaikai geriau rašo, skaito, 
tačiau jiems yra labai sunku 
lietuviškai kalbėti. Pastaruoju 
metu LB Švietimo tarybai ten
ka daug svarstyti gyvosios 
kalbos išlaikymo klausimus. 
1998 mokslo metais mokyklas 
lanko 936 mokiniai ir moko 
172 mokytojai, iš kurių 42 yra 
naujieji ateiviai, o kiek nau
jųjų ateivių vaikų lanko litua
nistines mokyklas, nėra su
rinkta statistikos duomenų. 

Apie LB Omahos apylinkės 
tarptautinių ryšių vystymą 
tarp Lietuvos ir JAV universi
tetų kalbėjo JAV LB Tarybos 
prezidiumo narė Aušrelė Sa-
kalaitė. Dr. Terry Clark, kuris 
mokėsi lietuvių kalbą Illinois 
universitete, LB paprašytas, 
nuvyko į Vilniaus ir Vytauto 
Didžiojo universitetus Lietu
voje, užmezgė studentų ir fa
kulteto mainų ryšius tarp šių 
dviejų universitetų ir Creigh-
ton universiteto Omahoje. 

Nuo 1990 metų 20 studentų iš 
Lietuvos yra studijavę Creigh-
ton universitete ir 30 ameri
kiečių — Lietuvoje. Vėliau su
siporavo Omahos miestas su 
Šiauliais. Dr. Terry Clark 
1996 m. dėstė anglų kalbą ir 
komercinius mokslus Šiaulių 
Pedagoginiame institute, o tuo 
pačiu metu Creighton univer
sitete dėstė sociologė dr. Rasa 
Ališauskienė ir religijos profe
sorė dr. Eglė Laumenskaitė. 
Creighton universitetas yra 
vadovaujamas jėzuitų. „Mainų 
plėtojimas tarp aukštojo moks
lo institucijų Amerikoje ir 
Lietuvoje plečia abiejų šalių 
universitetų, fakultetų ir stu
dentų akiratį, kartu ugdo su
pratimą ir pažintį tarp Lietu
vos ir Amerikos žmonių". 

Po to kalbėjo Švietimo ir 
mokslo ministras Zigmas Zin
kevičius. Pirmiausia aiškino 
apie Švietimo tarybos padėtį. 
Vykdant švietimo reformą bu
vo numatyti du etapai. Pirma
sis turėjo sudaryti reformai 
teorinius pagrindus, o antra
sis — praktinis reformos įgy
vendinimas. Pirmasis etapas 
jau yra įgyvendintas ir dabar 
reikia pradėti antrąjį, todėl 
ministras norėjo, kad Švie
timo taryba būtų sudaryta iš 
praktikų, o ne teoretikų. Švie
timo taryba pirmą kartą buvu
si sudaryta 1992 metais, ku
rios kadencijai pasibaigus, 
LDDP sudaryta vyriausybė jos 
darbo nepratęsė, taigi reikėjo 
tarybą sudaryti iš naujo. Mi
nistrui nebuvo pasakytas su
darymo principas. „Tada aš 
nežinojau, o tas principas 
buvo labai paprastas — buvo 
atstovavimo principas. Kitaip 
sakant, institucijos, susijusios 
su švietimu, delegavo į tarybą 
po vieną ar kelis žmones. Pen
kis skiria ministras, ir tokiu 
būdu komisija anksčiau buvo 
sudaryta. Man buvo įteigta, 
kad dabar, sudarant naująją 
tarybą, pagrindinis dalykas 
turi būti tęstinumas ir buvo 
siūloma, kad buvęs tarybos 
pirmininkas ir ministras ben
dru teikimu pateiktų vyriau
sybei bendrai sutarę. Aš suti
kau, ir čia buvo mano didelė 
klaida". Kandidatais buvo pa
siūlyti vien tik teoretikai. 
Buvo ir kitokių keblumų, taip 
kad laikui bėgant Švietimo ta
ryba turėjo atsistatydinti. Mi
nistras norėtų, kad Švietimo 
tarybos sudarymo principas 
būtų pakeistas. 

Z. Zinkevičius toliau kalbėjo 
apie padėtį Lietuvos moky
klose. „Man teko apvažinėti la
bai daug mokyklų ir visur vie
toje susipažinau su padėtimi. 
Mūsų mokyklos dabar labai 
labai nevienodos. Yra mo
kyklų, kurios labai geros, ge
rai dirba ir iš esmės jau dabar 
dirba vakarietiškai. Bet yra ir 
labai blogai dirbančių, pasaky
siu, tiesiog sovietiškai. Tai 
daugiausia priklauso nuo di
rektorių. Matote, kai buvo 

partinės institucijos uždary
tos, tai ideologai metėsi į mo
kyklas ir daug kur tapo direk
toriais. Dabar pagal mūsų 
švietimo įstatymus atleisti di
rektorių beveik neįmanoma 
Mano bandymai dažniausiai 
niekais nuėjo, kai kur pavyko, 
bet tai retenybė. Pirmiausia 
atleidžia vietos savivaldybė, 
suderinus su ministerija. Pri
klauso nuo to, kas yra toj savi
valdybėj. Dažniausiai jie neno
ri atleisti". Ministras rūpinosi 
ir dėl mokytojų rengimo, nes 
juos rengia tie patys profeso
riai, kurie ir anksčiau rengė. 
Kitas svarbus dalykas yra va
dovėliai. Reformavo leidybos 
centrą. Kai atleido keliolika 
darbuotojų, tas darbas iš kar
to pagerėjo. „Vienas šiuo metu 
aktualiausių darbų — pareng
ti vyriausybinę detalią švie
timo reformos programą ir 
tikslinį finansavimą. Šitas 
darbas dabar yra dirbamas. 
Jis pavestas Pedagogikos in
stitutui. Yra sudaryta tokia-
koordinacinė darbo grupė ir 
tas darbas yra vykdomas". To
liau yra labai svarbu tobulinti 
švietimo sistemos įstatymų 
bazę, sukurti švietimo verti
nimą, svarbu reformuoti ugdy
mo turinį ir sudaryti galimy
bes visiems, kurie pageidauja, 
mokytis lietuvių kalba. Taip 
pat yra rengiama pilietinio ug
dymo sistema, sprendžiamas 
Lietuvos mokyklų tipo ir tin
klo klausimas, apskričių, savi
valdybių santykiai, tobulina
ma pedagogų rengimo siste
ma, vaikų ir paauglių nusi
kalstamumo prevencija, pre
vencijos veikla, kuriama gabių 
vaikų ugdymo sistema. „Dar 
vienas dalykas. Būtų labai 
tikslinga, galbūt paskatinimui, 
įsteigti kokią nors stipendiją, 
sakykim, JAV LB stipendiją 
studijuoti užsienyje. Tokių sti
pendijų, be abejo, galėtų siekti 
Lietuvos moksleiviai". Tai 
būtų paskatinimas studijuoti. 

Apie pranešimus apklausos 
metu Ž. J. Jackūnas, Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkas, suabe
jojo Z. Zinkevičiaus teiginiu 
apie nevykdomumą praktiki-
nio mokyklų perorganizavimo. 
Jis teigė, kad jau nuo seniai 
yra pertvarkoma Lietuvos 
švietimo sistema — bendrojo, 
aukštojo ir profesinio mokslo. 
„Tą patį galėčiau pasakyti 
apie ugdymo turinį. Yra 
išleistos bendrosios progra
mos. Jūs žinote, kad I-VI 
klasės jau dirba pagal 
naująsias programas. Ikimo
kyklinė ugdymo sistema dirba 
jau kelerius metus pagal visai 
naujas, modernias, puikias ir 
įdomias programas. Kasmet 
bendrojo lavinimo mokyklų 
reikmėms išleidžiama daugiau 
kaip po 100 įvairių leidinių. 
Aukštojo mokslo sistemai yra 
išleista turbūt daugiau kaip 
1,000 naujų vadovėlių ir 
knygų mokytojams, įvairių pa

galbinių mokymo priemonių. 
Aukštosios moky'uos kasmet 
pastaraisiais metais išleidžia 
apie 300 knygų, skirtų jų 
aukštojo mokslo reikmėms". 
Ministras atsakė: „Na, mano 
žodžių nereikia suprasti taip 
paraidžiui. Suprantama, ir 
pirmajame etape buvo ne vien 
tik teorija, tai aišku. Buvo ir 
tam tikri darbai susiję su 
praktika, kurie čia buvo nuro
dyti. Dėl to aš anaiptol šito ne
vengiu. Bet tada vyravo teori
ja. Teorijos kūrimas buvo 
pagrindinis dalykas. Dabar 
jau mes pereiname prie tokios 
temos, kur ne teorija vyraus, 
bet vyraus praktinis įgyven
dinimas. Aš šitą turėjau gal
voje. Gal aš neaiškiai iš
sireiškiau, tai labai atsi
prašau, bet aš turėjau gal
voje". 

Apie Mokslo ir studijų įsta
tymą kalbėjo viceministras 
J.R. Puodžius. Šiam įstatymui 
jau septyneri metai. Nuo 1991 
m. nė vienas žodis nepakeis
tas. „Aš manyčiau, reikėtų sa
kyti, jog mokslo pastovumas 
yra neblogai. Kita vertus, 
įstatymas jau reikalauja kai 
kurių pataisymų. Jeigu įsta
tymas tiek metų nekoreguoja
mas, vadinasi, jau jis tampa 
ne visiškai tobulas. Įstatyme 
yra įvardintas pirmumas — 
Lietuvos mokslo studijos turi 
integruotis į pasaulio studi
jas". 1995-1996 mokslo metais 
600 studentų stažavosi pasau
lio mokslo centruose, 37 val
stybėse. Statistika rodo, kad 
52 studentai buvo JAV. Šiuo 
metu yra sudarytos aštuonios 
tarptautinės sutartys mokslo 
ir studijų mainams su įvai
riomis šalimis, o ministerija 
globoja 13 programų. Įstaty
mas numato ir valstybines ir 
nevalstybines aukštąsias mo
kyklas, tačiau nė vienos pri
vačios aukštosios mokyklos 
Lietuvoje nėra. 

^Jūs jau ne pirmą dieną Lie
tuvoje ir turbūt pasiskaitote 
mūsų spaudą. Kai kuriais at
vejais eskaluojama mintis, jog 
ministerija nevaldo mokslo, 
nevaldo švietimo. Žinote, mes 
suprantame, Šiandien toks 
laikmetis, kai šitas labai po
puliaru, bet, kita vertus, mūsų 
aukštosios mokyklos, mūsų 
mokslas yra pakankamai au
tonomiškas, tai garantuoja 
mūsų įstatymai. Ministerija 
valdyti arba administruoti 
mokslo nesiekia, to ir nerei
kia. Mūsų požiūris toks, jog 
mes privalome reguliuoti mo
kslo sistemą įstatymų pagrin
du. Šiandieną mes labai 
aiškiai matome, jog mūsų 
Mokslo ir studijų įstatymas 
tobulintinas, jog mums reikia 
nubrėžti aukštosios mokyklos 
autonomijos ir valstybės įta
kos ribas, nes vis dėl to 
aukštosios mokyklos yra mūsų 
išlaikomos. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Ne vien tik medaus 
ir pieno upės 

1948 m. gegužės mėnesį pa
saulio žemėlapyje buvo api
brėžtos žydų valstybės — Iz
raelio — sienos. Tad šiemet 
Izraelis švenčia savo penkias
dešimt metų sukaktį. 

Pusšimtis metų valstybės is
torijoje yra tik akimirka. 
Nors Izraelis gali savo istori
jos šaknų ieškoti labai toli
moje praeityje, siekiančioje 
tūkstantmečius prieš Kristų, 
tačiau modernios valstybės 
sąvoka, kaip dabar ji supran
tama, yra sukurta sunkiu dar
bu, užsispyrimu, nuolatiniais 
susirėmimais su kaimynais ir 
pastangomis įtikinti pasaulį, 
kad Izraelis turi teisę egzis
tuoti, kaip savarankiška, ne
priklausoma valstybė. 

O tai galbūt buvo sunkiau
sia ir dėl šimtmečius ruse
nančio antagonizmo žydams 
apskritai, ir dėl ne visiškai 
„kosher" metodų, vartojamų 
santykiuose su kaimyniniais 
kraštais. Juk per tą palyginti 
trumpą laikotarpį Izraelis bu
vo įsivėlęs į šešis karus, per
gyvenęs daugybę teroristinių 
veiksmų ir parodęs tvirtą 
ryžtą nepasiduoti jokiems 
sunkumams. Valstybės kūri
mo pradžioje teturėjęs 600,000 
gyventojų, dabar jau didžiuo
jasi 6 milijonais. Tai viena 
vieta, kur imigrantai mielai 
priimami (žinoma, žydų tau
tybės) ir nesunkiai tampa in
tegralia tautos dalimi. Vien 
po Sovietų Sąjungos žlugimo 
1990 metais į Izraelį įvažiavo 
per 700,000 naujakurių, o su 
jais atsirado ir nemažai kon
fliktų. Tarp 1948-1950 m., kai 
Izraelio valstybė kūrėsi, gy
ventojų daugumą — 86 proc. 
— sudarė žydai, arabai ir kiti 
nežydai — 14 proc. Šiuo metu 
žydų yra 80.5 proc, arabų ir 
kitų nežydų — 19.5 proc. Ver
ta pastebėti, kad Izraelyje gi
musių žydų yra tik šiek tiek 
per 26 procentus. Tačiau žy
dai tiki, kad pagrindinė visus 
jungiančioji jėga yra hebrajų 
kalba, kuri, galima sakyti, 
buvo kasdieniniam gyvenimui 
mirusi daugiau kaip 2000 
metų, bet rūpestingai atgai
vinta ir klestinti. Tiesa, rei
kėjo ją „sumoderninti", įve
dant naujadarų naujoms są
vokoms bei daiktams, bet he
brajų kalba vis dėlto yra iš 
esmės nepakitusi. Kalba riša 
dabartį su gilia praeitimi ir 
duoda tautai stiprybės. O tai 
savybė, kurią galėtų prisitai
kyti ir lietuviai, gan leng
vabūdiškai darkydami savo 
nemažiau seną ir garbingą 
kalbą arba visiškai jos atsi
sakydami ir pasisavindami 
svetimą. 

Izraelio valstybės ekonomi

ka yra pastovi arba auganti. 
Gyventojai laikomi pasitu
rinčiais. Kai kalbama apie Iz
raelio ekonomiką, dažnai pa
minimi ir kolektyviniai ūkiai, 
kurių kūrimui ir išlaikymui, 
ypač valstybės gyvavimo 
pradžioje, skiriama daug dė
mesio. Rezultatai stebinantys: 
jeigu 1948-1950 m. Izraelis te
turėjo 74,000 akrus žemdir
bystei tinkamos žemės, šiuo 
metu jau turi 460,000 akrų, 
kuriuos atkovojo daugiausia 
iš dykumos ir drėkinimu bei 
sunkiu darbu išgauna gerą 
derlių. Valstybė taip pat pa
sižymi savo ginkluotų pajėgų 
stiprumu. Kariuomenė yra 
aprūpinta pačiais naujausiais, 
daugiausia Amerikos gamy
bos, ginklais, kuriuos, deja, 
jau keletą kartų nevengė pa
naudoti ne vien apsigynimo, 
bet ir agresijos tikslams. 

Ar tikrai šioje .jaunoje" 
valstybėje, įsikūrusioje „nuo 
amžių žydams pažadėtoje že
mėje", visos upės plaukia me
dum ir pienu? Vargiai. Atro
do, kad Izraeliui vienodai 
pavojingas ir naujas karas, 
bet taip pat ir per ilgai besitę
sianti taika. 

O karo atvejis yra labai tik
ras. Nors praėjo pusšimtis 
metų nuo Iszraelio valstybės 
sukūrimo, dar nenusistovėju
sios sienos su Arabų kraštais, 
nedaug į priekį pasistūmusios 
taikos derybos su palesti
niečiais, pašliję santykiai su 
Syrija, Egiptu, Lebanonu... 
Krašto viduje taip pat daug 
susikirtimų: tarp žydų zio-
nistų ir ortodoksų, tarp emi
gravusių iš Rusijos, tarp 
premjero Netanyahu šalinin
kų ir jo priešų. No**., pagrin
dinės dvi partijos yra Likud ir 
Labour, o smulkesnės šliejasi, 
kur joms patogiau ar randa 
palankesnę dirvą savo veiklai, 
tačiau tarp tų pagrindinių, 
kaip ir tarp pačių svarbiųjų 
religijos srovių, yra daug skir
tumų, vedančių į didesnius ar 
mažesnius tarpusavio nesu
tarimus. 

Galima susidaryti nuomonę, 
kad žydai visas savo asmeni
nio ar valstybinio gyvenimo 
nesėkmes stengiasi pašluoti 
po „holokausto kilimu", kal
tindami pasaulį, kad nesu
stabdė žydų žudymo Antrojo 
pasaulinio karo metu, steng
damiesi surasti kiekvieną kal
tininką, bent kuo prisidėjusį 
prie tų žudynių. Nėra abe
jonės, kad tai buvo šlykš
čiausią dėmė šio šimtmečio is
torijoje, bet ne visos Izraelio 
problemos yra holokausto pa
sekmės ir į jas reikėtų blai
viau žvelgti. 
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5 (Tęsinys) 

Šv. Sostas dėl pasiūlyto kandidato praveda apklau
sinėjimą, būtent, jo išeitąjį mokslą, veiklą, jo gerąsias 
ir silpnąsias savybes, net jo išvaizdą. Tik tuomet, kai 
jau surenka apie kandidatą visas žinias, Šv. Sostas 
daro savo sprendimą, ar tas kandidatas tinka būti vys
kupu. Tai užsitęsia ilgesnį laiką. 

1918 m. birželio 21 d. lenkai, vadovaujant prel. Mi
chalkevičiui, surengė Vilniaus miesto gatvėse Dievo 
Kūno procesiją, kuri virto politine demonstracija. Pro
cesijos metu buvo sakomi lenkiški patriotiniai pamok
slai, giedamos tautinės giesmės, kaip „Bože cos Pols-
ke" ir kitos. Vokiečių karinė valdžia ėmėsi griežtų 
priemonių. Nuncijus arkiv. E. Pacelli, kai tik sužinojo 
apie tą procesiją, tuojau prel. Michalkevičiui pasiuntė 
telegramą su Vatikano žinia, kad jis atsisakytų nuo 
Vilniaus vyskupijos valdymo, nes tokios procesijos, ku
rios virsta politinėmis demonstracijomis, kursto vieną 
tautybę prieš kitą. Bet prel. Michalkevičius nuncijaus 
nepaklausė ir toliau valdė vyskupiją. Vokiečių karinė 
valdžia žinojo apie nuncijaus daromus žygius, kad 

prel. Michalkevičius pasitrauktų nuo vyskupijos val
dymo. Pasinaudodami ta proga prel. Michalkevičių su
ėmė ir ištrėmė į Vokietiją, apgyvendindami Maria 
Laash vienuolyne prie Reino. I Vilnių jis sugrįžo tik 
rudenį. Vilniaus vyskupiją valdė kapitulos rinktas vi
karas prel. J. Hansovičius, sulenkėjęs lietuvis. 

Lietuvos Taryba, kai vokiečiai ištrėmė prel. K. Mi
chalkevičių į Vokietiją, paprašė kun. J. Matulaitį, kai 
jis nuvyks pas nuncijų Pacellį, pranešti jam dėl prel. 
K. Michalkevičiaus ištrėmimo, kad Lietuvos Taryba 
prie jo ištrėmimo visai neprisidėjo. 

Vokiečių karinė valdžia Lietuvoje, ištrėmus prel. 
Michalkevičių, atsisakyti nuo kun. Olšausko kandi
datūros dar nenorėjo, nors ir žinojo, kad Šv. Sostas 
turi kitą kandidatą — kun. Jurgį Matulaitį. Tai maty
ti iš laiško, kurį gavo 1918 m. birželio mėn. 28 d. Lie
tuvos Tarybos pirm. A. Smetona iš vyriausio karo vado 
Rytuose. (Laiškas atsiųstas per karinės valdžios Lie
tuvoje šefą kunigaikštį Isenburg Birnstein). Tame 
laiške rašoma, kad Lietuvos Taryba kuo greičiau susi
tartų dėl kandidatų. Juos turės pristatyti Lietuvos Ta
rybos delegacija apaštališkajam nuncijui. Pageidavo, 
kad kandidatų parinkimas būtų suderintas su vo
kiečių valdžia, nes jie nori pasiūlyti Šv. Sostui į Vil
niaus vyskupus kun. Olšauskį, o tik antroje vietoje 
marijonų vienuolijos generolą Jurgį Matulaitį. Kai bus 
susitarta dėl kandidatų ir kai bus numatyta laikas 
Lietuvos Tarybos delegacijai vykti į Muencheną, tai 
reikalingus dokumentus išduos Vilniaus karinės 

valdžios viršininkas. 
Lietuvos Taryba į tą laišką atsakė tik po mėnesio, 

nes, matyt, pravesti prel. Olšauską į Vilniaus vysku
pus turėjo mažai vilties. Nenorėdami su vokiečių vy
riausybe turėti kokių nors nemalonumų pranešė, kad 
Vilniaus vyskupo kandidato klausimas buvo svarsty
tas. Per svarstymą dalyvavo įtakingi dvasiškiai. Buvo 
nutarta Šv. Sostui pasiūlyti pirmoje vietoje kun. 
Olšauskį, o tik antroje — kun. Jurgį Matulaitį. Apie 
tai buvo painformuoti kun. J. Purickis ir profesorius 
Augustinas Voldemaras, kad jie padarytų atitinkamus 
žygius pas apaštališkąjį nuncijų. Lietuvos Taryba turi 
vilties, kad vokiečių valdžia šiame reikale neatsisakys 
ir toliau Tarybai padėti. Tą laišką pasirašė Tarybos 
pirm. A. Smetona. 

Kun. K. Olšausko kandidatūra į Vilniaus vysku
pus atkrito, nes Šv. Sostas turėjo savo kandidatą — 
kun. Jurgį Matulaitį, kuris atitiko visiems reikalavi
mams. Jo kandidatūrą palaikė Žemaičių vysk. Pran
ciškus Karevičius, Seinų vysk. Antanas Karosas ir net 
kai kurie Lenkijos vyskupai. Kai kurie Lietuvos Tary
bos nariai kun. Jurgio Matulaičio kandidatūra suabe
jojo, nes ilgai gyveno Lenkijoje ir lietuvių atžvilgiu gali 
būti kaip prel. Michalkevičius, bet kun. Justinas Stau
gaitis (vėliau Telšių vyskupas, buvęs Lietuvos Tarybos 
vicepirmininkas) tas abejones išsklaidė ir įtikino, kad 
nėra jokio pavojaus. Net nuncijus arkiv. Pacelli, kai 
pas jį buvo nuvykę Lietuvos Tarybos nariai Vilniaus 
vyskupijos reikalu.įtikino, kad kun. Matulaitis yra vie

nas iš visų tinkamiausias kandidatas į Vilniaus vys
kupus ir jo paskyrimas yra skubus reikalas. Kun. 
Olšausko kandidatūra, kuri buvo anksčiau pasiūlytą 
užims daug laiko ir vargiai ar bus priimtas Šv. Sosto, 
o kun. Matulaičio kandidatūra, jei Lietuvos Taryba 
nebūtų prieš, tai jo paskyrimas įvyktų labai greitai. 

Kun. J. Matulaitis tuo metu, kai iškilo Vilniaus 
vyskupo kandidato klausimas gyveno Varšuvoje, 
tvarkė marijonų vienuolijos reikalus ir visai nežinojo, 
kad jis yra numatytas į Vilniaus vyskupus. 1918 m. 
pradžioje nutarė vykti į Marijampolę ir atgaivinti ma
rijonų vienuolyną. Vysk. Pr. Karevičiui tarpininkau
jant, gavęs iš vokiečių leidimą 1918 m. kovo mėn. 1 d. 
paliko Varšuvą ir atvyko į Vilnių. Tuo metu Vilniaus 
vyskupiją valdė prel. Michalkevičius. Kai pas jį apsi
lankė kun. J. Matulaitis, tai jis manė, kad atvykęs 
paimti Vilniaus vyskupijos valdymą. Iš pradžių kun. 
Matulaitis nesuprato to klausimo, bet toliau jiems 
įsikalbėjus paaiškėjo, kad Vilniuje ėjo tokie gandai 
neva jis esąs jau paskirtas Vilniaus vyskupu. Vysk. 
Pr. Karevičius, kai kun. Matulaitis atvyko į Kauną. 
jam papasakojo, kad vokiečių karinė valdžia pirmuoju 
kandidatu į Vilniaus vyskupus pasiūlė kun. Olšauskį, 
o jo kandidatūrą iškėlė, kaip jis mano, arkiv. Roppas, 
Varšuvos arkiv. Kokovskis ir kai kurie Lenkijos vys
kupai, kurie jį gerai pažino ir jo kandidatūrą pasiūlė 
nuncijui arkiv. E. Pacelli. 

Šv. Sostas apie kun. J. Matulaitį labai gerai žinojo. 
Kun. Matulaitis Romoje buvo net du kartus. (B.d.) 
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DAUGIAU PAGARBOS 
MOKSLUI IR 

KOMPETENCIJAI 
Tai toks būtų mano atsaky

mas į Stasės E. Semėnienės 
(toliau — S.E.S.) JDaugiau 
pagarbos tautiniams drabu
žiams'' i,04.14). Suprantu, kad 
prisirinkus įvairiausių posa
kių, aforizmų, ištraukų iš žy
mių žmonių pasisakymų, bai
siai knieti tą savo pasiskolintą 
išprusimą demonstruoti ki
tiems. Visa bėda, kad, imda
ma nagrinėti jaunuolių apran
gą, kurios, anot laikraštininko 
apsirengusios tautiniais dra
bužiais, ji „netiki savo akimis" 
ir stebisi „ar tai lenkaitės, ar 
gudės, ar ukrainietes" ir t.t., 
Taigi tuo viskas ir pasakoma 
— jei rašinio autore gerai iš
manytų lietuvišką tautinį dra
bužį, žinotų, kas labiausiai 
būdinga tam ar kitam regio
nui, tai, dėl tų tikrai auten
tiškų dzūkiškų drabužių, ne--
kiltų abejonių. 

Deja, liemenės iš tiesų toje 
nuotraukoje labai jau raudo
nos. Tik tikrovėje jos yra vyš
nines spalvos, kaip ir prezi
dento vėliavos. Prijuostės vėl
gi ne žalios, o miško samanų 
spalvos, kuriose autorė įžiūri 
žydinčias lyg ir „sovietiškas 
raudonas aguonas". Jei gar
bioji autorė laisvu laiku nuo 
darbo būtų dažniau pavarčiusi 
Lietuvoje išleistas knygas iš 
serijos „Lietuvių liaudies me
nas": S. Bernotienės „Lietuvių 
moterų tautiniai drabužiai" 
(Vilnius, 1974) bei autorių ko
lektyvo „Drabužiai" (Vilnius, 
1974). ar A. Tamošaičio „Lie
tuvių moterų tautiniai dra
bužiai" (Kaunas, 1939), ar M. 
Glemžaitės iki rusų okupaci
jos ir 1S55 m. išleistus leidi
nius kostiumų klausimais, 
taip pat 1947 m. Vokietijoje po 
lietuvių moterų suvažiavimo 
išleistą knygutę „Lietuvių mo
terų tautiniai drabužiai", tai 
nekiltų jokio klausimo dėl kos
tiumų autentiškumo ir man 
nereiktų jau kelintą kartą, 
įrodinėti, kad vis tik balta yra 
balta, o ne sovietiškai raudo
na... Pavartykite minėtas kny
gas, ir pamatysite nuostabias, 
siuvinėtas dzūkiškas prijuos
tes, perskaitysite, kad jau 19 
a. lietuvės moterys mėgo pirk
tines medžiagas, jas dažniau
siai panaudodavo išeiginių rū
bų liemenėms ir t.t. Kad ant 
galvų niekada „nemovė koji
nių", o dėvėjo įvairius galvos 
apdangalus. Svarbiausią da
lyką turėtume atrasti, kad vi
sos ištekėjusios lietuvės karū
nos nebedėvėjo, vestuvių die
ną ją pakeisdamos į nuometą 
Aukštaitija-, puskarunę Su

valkija), įvainai surišamą 
skarelę, čepčių. kepurėlę (Že
maitija) ir t.t. Gerai įsiskai-
cius, turėtume paskelbti di
džiulę kovą išeivijos moterims, 
kad taip ilgai „netekėjusias" 
vaizduojančios — vis su karū
nomis ir su karūnomis. Juo
lab, į Lietuvą, Dainų šventę 
besiruošiančioms važiuoti, pa
tartume, kaip į moteris atvir
sti... 

Apie 1966-1970 metus Lie
tuvoje buvo didžiulis etnokul
tūros pakilimas. Štai tada ir 
buvo „ištraukta" iš muziejų 
stalčių daug pamirštų tautinio 
kostiumo detalių, kaip megz
tos vąšeliu kepurėlės, kurias 
lietuvės dėvėjo nuo neatme
namų laikų. Tokias rado ar
cheologai kapavietėse, su dar 
išlikusiais žalvariniais paka
bučiais. 1994 metų Pasaulio 
lietuvių Dainų šventės emble
moje puikavosi tokia pat ke
purėlė. Kepurėles kai ku
riuose šokiuose dėvi ir mūsų 
merginos. Susikūrusių etnog
rafinių ansamblių dalyviai 
puolė ieškoti močiučių skry
niose tautinių kostiumų ar jų 
detalių, ar net likučių. Pirma
jame Baltijos tautų folkloro 
festivalyje lietuvaitės puikavo
si megztomis vąšeliu kepurė
lėmis, o moterys — nuome
tais, puskarūnėmis ar kiaura-
raščiu siuvinėtomis skarelė
mis, čepčiais ir t.t. 

S.E.S. pasigedo „gintaro vė-
rinėlių". Kažm ką būtų su
mąsčiusi, jei pamatytų koralo, 
stiklo ar net metalo karoliu
kus — mat tokius papuošalus 
lietuvės labai mėgo. Muziejuo
se išlikusios nuotraukos bylo
ja, kad mėgta turėti ir nešioti 
ne vieną ir ne dvi karolių ei
lutes, o daug. Kadangi ponia 
S.E.S. nematė mūsų sijono, o 
kai kam jau užkliūva jo rami 
spalvų gama, tai prašau atsi
versti mano minėtos knygos 
„Drabužiai" 167 piešinį ir pa
matysite mūsų dzūkiško sijo
no autentišką skiautelę, nuo 
Merkinės Alytaus rajono. Bū
tent, tokį pat sijoną ir atkūrė 
dailininkė mūsų įsigytiems 
rūbams. Čia pat naudojuosi 
proga pasakyti visiems, kad 
šiuos dzūkiškus tautinius kos
tiumus Lietuvos Vyčiams, 
man tarpininkaujant, iš Lietu
vos, nepermokant didžiulių pi
nigų, nupirko grupės įkūrėjas, 
ilgametis /adovas Frank Za-
polis. Tai autentiški kostiu
mai, atkurti iš muziejuose iš
saugotų rinkinių. 

Keletą pastabų apie „garbią
ją Juoze Vaičiūnienę", kuri, 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

Rudenine apranga — vyrai su sermėgomis. Dešinėje — aukštaičiai; kairėje dzūke su siuvinėta prijuoste. 

Lietuves motervs su nuometais 

pamačiusi šokėjas, „mirtų ant
ru kartu". Turiu prisipažinti, 
kad žingsnį po žingsnio, kau
piu, renku medžiagą apie išei
vijos šviesuolį, Clevelando 
„Grandinėlės" įkūrėją, ilgame
tį vadovą Liudą Sagį. Keletą 
kartų susidūriau su aukščiau 
paminėtąja J. Vaičiūniene. Ji 
buvo baigusi Kauno Aukštuo
sius kūno kultūros kursus 
(įsteigti 1934 m.) ir dirbo Ma
rijampolėje fizinio lavinimo 
mokytoja, mokydama mergai
tes ir tautinių šokių. Išeivijoje, 
trūkstant profesionalių cho-
reologų, jų, beje, dar nebuvo ir 
Lietuvoje, ji stengėsi rašyti 
apie tautinių šokių kilmę, tau
tinius kostiumus, neretai įpin-
dama ir savo nuomonę, kuriai 
trūko istorinio pagrįstumo. Ji 
niekaip negalėjo pripažinti L. 
Sagio talento ir, kiek tik ga
lėjo, peikė, nevengdama ten
dencingumo, intrigos, suga
dindama jam ne vieną kraujo 
lašą. 

Sutinku, kad per ilgų metų 
gyvenimą išeivijoje, susiklostė 
tam tikras supratimas ir pa
žiūra į etnokultūrą. Tačiau 
kas padėjo tai formuoti? Pa
mėginkime pažvelg.. objekty
viau. Tai ilgametis atitrūki
mas nuo tėvynės, autentiškos 
medžiagos trūkumas. Tas pats 
žinių trūkumas, atrenkant, 
kas lietuviška ir kas ne. Susi
kuria verslo monopolis — tau
tinių kostiumų gamyba. Anas
tazija ir Antanas Tamošaičiai 
patys kūrėjai, patys vertinto
jai, patys meno taryba ir me
notyrininkai. O kas daugiau? 
Tokių, deja, nebuvo. Apie tau
tinių rūbų situaciją rašė ir 
minėtoji J. Vaičiūnienė: „(..) 
nepriklausomybės laikais at
želdinti, paauginti, nespėjo 
galutinai savo laisvame 
kraš te subręst i ir būti vi
siems gerai pažįstami (ma
no pabraukta — L.T.). Vokieti
jos stovyklose, prireikus tauti
nių drabužių, siūdindavosi iš 
tinkamesnės medžiagos ir 
BALFo dovanų" („Naujienos". 
Čikaga, 1967 rugsėjo 16 d.). 

Tikriausiai daugelis turite 
1994 m. Pasaulio lietuvių Dai
nų šventės vaizdajuostes. Tai
gi, Dainų dienos I dalyje 
(1994.07.10) yra ir tokia dalis, 
kurioje kalbama apie išeivijos 
tautinius rūbus, kadangi jie 
labai skiriasi nuo Lietuvoje 
dėvimų. Leisiu pacituoti me
notyros daktarę, Vilniaus Dai
lės Akademijos, Kostiumų kū
rimo katedros dėstytoją Jo
lantą Sabaliauskaitę-Vaza-
linskienę (beje, Jolanta buvusi 
mano šokėja Dailės akademi
joje, kur teko dirbti šešerius 
metus): „(...) atitrūkus nuo tė
vynės, atsirado tam tikra im
provizacija. Kritikuotina mė
lynos spalvos įvedimas. (...) O 
apskritai, dvidešimtame am
žiuje labai sunku išlaikyti au

tentišką kostiumą, nes kinta 
aplinka, gamybos būdai, re
pertuaras ir visa tai įtakoja 
patį kostiumą". 

Istorijos mokslų daktarė Vi
da Kulikauskienė, kuri ne tik 
puikiai išstudijavo tautinį kos
tiumą, bet ir pati įkūrė tauti
nio kostiumo gamybos dirbtu
vę: „Išeivijos kostiumai labai 
gražūs, labai gerai išausti. 
Brangūs, matyt. Bet jie turi 
mažai istorinės" tiesos. Jie vie
no žmogaus 'sukurti, vienos 
šeimos. Tai Antano ir Anasta
zijos Tamošaičių sukurti kos
tiumai, šiuo metu Anastazijos 
sesutė kuria tautinius drabu
žius. Yra susidariusi visa gru
pė, kurianti tautinius drabu
žius. Bet kuria, o ne atstato, 
kaip mes. Mes stengiamės iš
traukti iš muziejaus daiktą, 
apžiūrėti ir atkurti tokį pat 
arba panašų, labai artimą 
spalviniu, kompoziciniu spren
dimu, ornamentika. Žodžiu, 
stengiamės prisilaikyti tikros 
istorinės tiesos. Šioje Dainų 
šventėje daugiausia pasigen
dama autentiškumo galvos ap
dangalų. Jų labai trūksta. Jie 
buvo nepaprastai puošnūs. Ir 
18 ir 19 amžiuje pirko galvos 
apdangalus brangius, turtin
gus. Kiekviena, mergaitė galė
jo juos turėti. Kaspinai labai 
gražūs buvo: ir balti, ir žalsvi, 
ir ružavi, išrašyti augaliniais 
ornamentais. Labai gražūs 
fabrikines gamybos kaspinai 
buvo, o dabar nei tokių ga
lionų, nei kaspinų mes netu
rime. Užsienio lietuviai bando 
spręsti šią problemą, ausdami 
kaspinus. Mes neaudžiame, o 
bandome siuvinėti šilkinius 
kaspinus. Ir vieni, ir kiti, sa
kyčiau, yra netikę ir mūsų 
galvos apdangalų nepuošia". 
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ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VVaahngton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

Kepurėlės. 
Du skirtingi dalykai yra gy

venime — tai scena ir kasdie
nybė. Scena turi savo reika
lavimus. Ypač choreografijos 
mene. Daugelis Europos tau
tų, kurių šokių ansambliai 
reprezentuoja tautą, vadovau
jasi tuo pačiu principu — šo
kio visumai turi padėti kostiu
mas. Vadinasi, kostiumas yra 
akompanuojanti ir tuo pačiu 
reprezentuojanti pusė. Tačiau 
scenoje svarbu išryškinti pie
šinį, jo neturi užgožti drabu

žių margumynas. Scenai susi
formavo ir lietuviškas tautinis 
drabužis. Žinoma, čia reiktų 
pridėti sovietų okupacijos me
tais. Buityje Lietuvos žmonės 
nevilkėjo tautinių kostiumų 
nei kasdien, nei kokiuose kon
certuose ar pokyliuose. Išsky
rus sceną. Lietuvoje lietuvis 
jautėsi gyvenąs savo namuo
se, jam nereikėjo iš kitų tarpo 
išsiskirti tautiniais rūbais. 
Lenkai, gyvenantys Lietuvoje, 
ypač Vilniaus krašte, savo 
vaikus, vesdami į kokią šventę 
ar bažnyčią, rengdavo tauti
niais rūbais. Jiems reikėjo bū
ti pastebėtiems. Lietuvos žmo
nės, gaudami mažą atlygini
mą, net ir nebūtų galėję nu
pirkti sau asmeninį tautinį 
drabužį, nes „darbščios, ga
bios, išradingos" ir t.t. audė
jėlės, tautinius kostiumus nu
stojo austi šio amžiaus pir
moje pusėje, o masinės gamy
bos kostiumai buvo neįdomūs. 
Bet choreografai, kurdami 
įvairių respublikinių Švenčių 
scenarijus, vis prigalvodavo, 
kaip praturtinti kultūros na
mų šokėjų garderobą — kiek
vienai šventei reikalaudavo 
vis skirtingų regionų, skirtin
gos paskirties kostiumų. Tau
pūs grupių vadovai kaupdavo 
tuos kostiumus ir laike savų 
koncertų jau galėdavo panau
doti po keletą kostiumų, persi
rengiant. Masinės gamybos 
kostiumai buvo pigesni ir juos 
nupirkdavo pati valstybė — iš 
vienos kišenės padėjusi į kitą. 
Meniškai stipresnės šokių 
grupės, ypač turėjusios profsą
junginę priklausomybę ir tuo 
pačiu didesnius pinigus, galėjo 
užsisakyti originalius etnogra
finius kostiumus. Geriausi 
Lietuvos šokių ansambliai po 
truputį atgaivino daugelį pui
kiausių, muziejuose slypinčių, 
tautinių rūbų. Ir ne tik jie, 
bet ir dainų, ir šokių bei etno
grafiniai ansambliai. Prisi
minkite „Ratilio", Vilniaus 
universiteto folklorinį an
samblį. Kokie nuostabūs tikri, 
autentiškai atgaminti rūbai. 
Be a'^ejo, patį didžiausią dar
bą atliko dailininkai, muzieji
ninkai. 

Taip, mūsų tautiniai kostiu
mai, kuriais apsirengusios 
mergaites pasitiko prezidentą, 
yra vienodi. Pirkti iš Lietuvos, 
vienos nustojusios veikti šokių 
grupės. Tai autentiški rūbai, 
skirti šokti scenoje. Aišku, ga
lėtų šiek tiek skirtis sijono 
siūlų spalvos (pagalvosim, gal 
iškaišysim), šiek tiek liemenių 
apvadėliai ar gėlės prijuos
tėse, neardant bendro silueto, 
bendro vaizdo. Jau kuris lai
kas kaip Lietuvoje stengiama
si paįvairinti to paties eskizo 
rūbus. Tik jų kaina yra bran
gesnė. Mes gi džiaugiamės, 
kad turime tokius ir jais labai 
groži mės. 

AlTTOMOMXI.NryMU.SVHKATC5r 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapots ir Off Mgr Auksė 
S Kane katoa lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 West95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-8664 

GREIT PARDUODA 

REM.T0RS 
" (773)58M» 

(7W)42Mlie 

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

S M 5 V V C O N W K ( K //O/V 
Staliaus darbai, rOsių. vonių ir 
virtuvių (rengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings*, 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, SBenetts, m 830-241-1921.. 

RTVERDALE AUTOMOTIVE 
Paderinę parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobilį mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automoHlį. motociklą ar komercinę siuntą 
I Lietuva. Reikalingas skardininkas 

TeL 7S8-201-S586. 

Reikalinga moterie 
prižiūrėti 1 metų mergaitę 

5 d. į savaitę ir gyventi 
kartu Bostone. 

Tei. 617-520-1863 
NeruKantis pensininkas ieško 

kambario prie šeimos, su maistu. 
Pageidautina Marųuette Parke arba 
pietinėje Čikagos dalyje prie gero 
susisiekimo. Kreiptis nuc 8 v.v. iki 
10 v.v. Tei 773-472-124e. 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vyresr-k) amžiaus moterį ir namus. 
Siek' i ek angliškai mokėti botų 
naudinga. Alga, kambarys, maistas 
ir kelionė apmokama. KaBomĮs. Ui. 
510-420-8181. 

Brighton Parke išnuomo
jamas kamb. už $100 mėn. 
moteriai, kuri būna savait
galiais. Kreiptis nuo 10 v.r., 
te*. 773-376-6051. 

Kaip choreografė, džiaugiuo
si, kad turime tokią šaunią 
grupę, kurios daugumą sudaro 
Lietuvos jaunimas. Reiktų pa
sidžiaugti, kad šalia žilų galvų 
CHare oro uoste, kaip graži 
aguona, žydėjo jaunimas, į 
kurį žvelgdamas prez. V. 
Adamkus, gal ir matė ateities 
„viziją". 

Pabaigai turėčiau keletą pa
siūlymų. Vienas — švietėjiš
kas. Vilniuje 1993-1994 me
tais buvo surengtos nuosta
bios, iš įvairių muziejų susis
kolintos Žemaitijos ir Suvalki
jos tautinių kostiumų parodos. 
Nežinau, ar buvo surengtos 
kitų regionų. Tikriausiai. Siū
lyčiau, siekiant praturtinti 
turimas žinias, supažindinti 
jaunimą ir vyresniuosius su 
autentiškais, visos Lietuvos 
įvairių regionų, tautiniais dra
bužiais, pasikviečiant šią pa
rodą į JAV, gal dar Kanadą, 
neapsiribojant lietuviška vi
suomene. Tai žymiai svarbiau, 
nei koks panašiu repertuaru 
ansamblis ar kapela. Tuo ga
lėtų rūpintis Kultūros taryba, 
Lietuvių fondas ar dar kas 
nors, kam aktualu praplėsti 
akiratį, sužinoti apie savo tau
tos kultūrinį palikimą. 

Kitas pasiūlymas — pasiim
kite „Lietuvių tautosaka" V 
tomą (Vilnius, 1968), kuriame 
yra skyrius — „Smulkioji tau
tosaka". Tai patarlės ir priežo
džiai. Juos sukūrė, mūsų 
darbščioji ir išradingoji liau
dis. Per penkis tūkstančius 
surinkta. Pasiskaitykite, išsi
rinkite ir cituokite savus, o ne 
kiniečių ar Horacijaus. 

Ligija Tautkuvienė 
choreografė 

„Lietuvos vyCių" taut. šokių 
studentų grupės vadovė 

LIETUVA PASAULIO 
SPAUDOJE 

Taip galima pavadinti Vil
niuje leidžiamų „Bibliografijos 
žinių" sąsiuvinį, kurio vardas 
„Lituanika". Tai mėnesinis 
Lietuvos Nacionalinės Marty
no Mažvydo bibliotekos Litua
nistikos skyriaus leidžiamas 
leidinys (jis dažniausiai dabar 
turi 40 didoko formato pusla
pius), kuris rodosi nuo 1996 
m. pradžios. Jis yra vienas iš 
keturių bibliografijai skirtų 

leidinių, pakeitusių iki to lai
ko ėjusį vieną stambų mėne
sinį bibliografijos žurnalą. 

Išeivijos lietuvių spauda ir 
pasaulyje einančių kitomis 
kalbomis Lietuvą ar lietuvius 
liečiantieji straipsniai pradėti 
bibliografuoti tik nuo 1989 m. 
vidurio, kuomet buvo panai
kinti ideologiniai draudimai 
(iki to laiko tebuvo galima bib
liografuoti tik Sov. Sąjungos ir 
taip vadinamų kitų socialisti
nių šalių spaudoje telpančią 
Lietuvą ar lietuvius liečiančią 
medžiagą). 

Neseniai gautuose dviejuose 
(1997 metų 9-tame ir 10-tame 
numeryje paskelbtas ne vie
nas šimtas straipsnių iš visų 
užsienyje einančių lietuviškų 
laikraščių ar žurnalų, o taip 
pat gal pusšimčio kitomis kal
bomis pasirodančių periodinių 
leidimų (jų sąrašas spausdina
mas kiekvieno „Lituanikos" 
sąsiuvinio pradžioje). 

Net ir iš lietuvių spaudos 
registruojami tik tie straips
niai, kurie mini lietuviškas te
mas — Lietuvą ar žmones, tei
kiant pirmenybę išliekamosios 
vertės rašiniams. Atrodo, kad 
daugiausia rašinių patenka iš 
„Draugo" dienraščio galbūt dėl 
to, kad šis yra dažniausias lei
dinys. 

Štai, pažvelgus į „Lituani
kos" 1997 m. 9-tąjį numerį ja
me daugiausia suregistruota 
Ed. ŠulaiCio rašinių — 19. Po 
to eina — D. Bindokienė — 8, 
A. Šmulkštienė — 6, kun. K. 
J. Ambrasas — 5, A. M. Ba-
lašaitienė ir P. Petrutis — po 
4, J. Jasaitis, P. Šlutienė, Z. 
Prūsas, E. J. Valantinienė po 
3. Daugumos autorių įtraukta 
po vieną rašinį. Beje, žurna
listo iš Lietuvos, A. Naujokai
čio, „Drauge" spausdintų raši
nių užregistruota 8. 

„Lituanikos" atsakomąja re
daktore pasirašo Silvija Vala-
viCienė, techniniu redaktoriu
mi — Leopoldas Venckauskas. 
Šio leidinio tiražas — 280 
egz., kaina 3.50 Lt., adresas 
Gedimino pr. 51, 2600 Vilnius, 
Lietuva. 

E.Š. 

Alkanam šiandien verčiau 
kiaušinis, negu ryt višta. 



GIESMES LIETUVYBEI 
KŪRĖJAS 

1896.11.21 — 1983.02.15 
(Minint a.a. Vinco Žemaičio penkiolikos metų 

mirties sukaktį 
šimtmečių istorija rodo, kad 
toji „tėvynė" daug kartų buvo 
priversta prarasti savo terito
rijos dalis grobuoniškų kai
mynų dėka: tai lenkai panoro 
mūsų sostinės Vilniaus, vo
kiečiai pasisavino Rytprūsius, 
Hitleris pagrobė Klaipėdos 
kraštą. Mažoji Lietuva ir net 
taip vadinama Kaliningrado 
sritis savo istorine kilme yra 
grynai lietuviškos, nors pas
tarojoje jau beveik išnyko lie
tuvių kalba, veržiasi rusai, 
pakeisdami vokiečius. Tačiau 
yra asmenybių, kurių dvasios 
nepalaužia jokios įtakos, o 
iškyla kaip tėvynės meilės 
idealai, savo darbais ir raštais 
tą įrodydamos. 

Tokia asmenybe tenka lai
kyti a.a. Vincą Žemaitį, iš pro
fesijos diplomuotą miškinin
ką, taip pat įvairių organiza
cijų veikėją bei spaudos dar
buotoją. Gimęs 1896 metais 
Andriškių kaime, Vilkaviškio 
apskrityje, lankęs Marijam
polės gimnaziją, baigęs Mar
tyno Yčo Voronežo gimnaziją, 
mokėsi Charkovo veterinari
jos institute, vėliau miškinin
kystės mokslus studijavo Vo
kietijoje ir, parašęs diplominį 
darbą apie Lietuvos miškus, 
gavo miškų inžinieriaus dip
lomą. Nepriklausomoje Lietu
voje įvairiose vietovėse jis 
buvo urėdo pareigose, kelis 
kartus buvo išrinktas Lietu
vos miškininkų sąjungos pir
mininku ir už nuopelnus 1931 
metais apdovanotas Gedimino 

Vincas Žemaitis. 

Dažnai girdime žodį „tėvy
nė", jį kartojame giedodami 
himną, tačiau kasdieniniame 
gyvenime tėvynės samprata 
yra gan blanki, nebent tą žodį 
panaudojame ryšium su Lie
tuvos Respublika. Daugelio 

PENKIOS DIENOS 
.Atkelta iš 3 psl. 

Juozui Ardžiui užklausus 
apie Karo akademijos priklau
somumą Švietimo ministeri
jai, viceministras atsakė, kad 
Karo akademija yra, tai 
aukštoji mokykla, tenkinanti 
visus aukštojo mokslo lyg
mens reikalavimus, taip pat 
čia dėstomi specialūs dalykai. 
Švietimo ministerijos vienas iš 
pirmųjų uždavinių yra ates
tuoti studijų kokybę, studijų 
programas, taip pat ir Karo 
akademijos. To nori ir Krašto 

— apsaugos ministerija. „Visos 
~-~-aukštosios mokyklos yra au

tonomiškos. Jų steigėjas yra 
Seimas, visų 15 mokyklų. 
Tačiau priežiūra, teisinė prie
žiūra, dokumentų rengimas, 
poįstatyminių dokumentų ren
gimas — tai jau mūsų funkci
ja, mokslo ir studijų politikos 
įgyvendinimas — tai yra 
mūsų". 

Apie A.P.P.L.E. programą 
užklaustas ministras atsiliepė 
labai teigiamai ir jis mano, 
kad A.P.P.L.E atlieka tikrai 
didelį darbą. 

Dėl bendradarbiavimo moks
lo ir švietimo srityje Komi
sija priėmė šią rezoliuciją: 

„LR Seimo ir JAV LB at
stovų komisija ragina iki 1998 
m. birželio 30 d. įvykdyti 1996 
m. rugsėjo 6 d. pareiškimo 
ketvirtąjį paragrafą: sudaryti 
bendrą darbo grupę, kuri vyk
dytų ir įgyvendintų Integra
lios tautos programą mokslo ir 
švietimo srityse; siūlo a) 
švietimo reikalams sudaryti 
darbo grupę tarp Lietuvos 
Respublikos Švietimo ir moks
lo ministerijos ir JAV Lietu
vių Bendruomenės švietimo 
tarybos ir b) mokslo darbo 
grupę tarp Lietuvos Respubli
kos Švietimo ir mokslo minis
terijos ir JAV LB vicepirmi
ninko mokslo reikalams; prašo 
kad švietimo ir mokslo reika
lams darbo grupės sekančiam 
Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovų komisijos posėdžiui 
pristatytų veiklos prelimina
rinius planus. 

Komisija sveikina LB Oma-
hos apylinkę sėkmingai vyk
dančią seserų miestų (sister 
cities) programą, kuri ugdo 
kultūrinius, mokslinius ir 
ekonominius mainus tarp JAV 
ir Lietuvos Respublikos mies
tų. Creighton universiteto 
bendradarbiavimas su Lietu
vos universitetais ne tik pra
turtina abu kraštus mokslo 
žiniomis, bet ir išvysto tarp
tautinius ryšius". 

III laipsnio ordinu. Raudona
jai armijai artėjant prie Lietu
vos sienų, jis pasitraukė į Vo
kietiją, 1949 metais imigravo 
į JAV ir apsigyveno Čikagoje. 
Vincas Žemaitis su savo 1976 
metais mirusia žmona Brone 
užaugino du sūnus: Algirdą, 
kuris dabar Lietuvos Respu
blikos ambasadoriaus parei
gose Romoje, ir Clevelande 
gyvenantį kunigą Kęstutį. 

Vinco Žemaičio asmenybės 
didybė iškyla ne vien iš profe
sinės diplomuoto miškų in
žinieriaus veiklos, bet iš jo gi
laus patriotizmo, pasireiš-
kusio nuostabiai reikšmingų 
raštų forma. Jis plačiai reiš
kėsi spaudoje nuo 1920 metų, 
rašydamas lietuviškoje perio
dikoje ir net būdamas kelių 
leidinių redaktoriaus parei
gose. Ypač svarbu pabrėžti, 
kad jis arba pats parašė, arba 
išleido 19 istoriškos reikšmės 
leidinių, jų tarpe „Šešupė ir 
jos upynas", „Sūduvos praei
tis", „Mažoji Lietuva ir mes", 
„Lietuvių etninių sienų klau
simais" bei P. Kušnerio ir 
Vydūno raštų vertimus. Bene 
pats vertingiausias jo darbas 
yra Vydūno vokiečių kalba 
parašyto veikalo „Septyni 
šimtai metų vokiečių ir lietu
vių santykių" pirmos dalies 
vertimas, kurį jis pavadino 
„Mano tėvynė" su tikslu tą 
knygą paskleisti lietuviško 
jaunimo tarpe, ją skirdamas 
lituanistinėms mokykloms. 
Jis tą vertimą atliko gyvenda
mas Čikagoje, o knygą išleido 
Vydūno fondas. Joje giliai 
išanalizuojama tėvynės sąvo
ka ir samprata. „Tėvynė ne
atskiriama nuo žmogaus es
mės... žmogaus sielos ir tėvy
nės ryšys atsiskleidžia tėvy
nės ilgesiu svetimoje šalyje... 
Tėvyniškumas yra iš kartos į 

kartą tėvų vaikams perduoda
mas dvasios turinys". Dan
gus, jura, žemė, gamta, miš
kai, juose gyvenantys žvėre
liai — visa tai apsupa žmogų, 
o ir jis pats yra tos gamtos 
neatskiriama dalis. Skaitant 
tą knygą, negalima neatgai
vinti giliausių patriotiškų 
jausmų, nesijausti tėvynės in
tegralia dalimi, bet tuo pačiu 
labai konkrečiai pajausti 
tėvynę kaip gamtos lobyną, 
kurio dalimi esame ir mes. 
„Mano Tėvynė" yra dailiai 
įrišta 79 puslapių knyga su 
panoramiškomis nuotrauko
mis, kuriose matome per 
Trūsijos-Lietuvos žemelės" 
upes nutiestus tiltus, švyturį, 
didžiulį elnią, smėlio kopas. 
Tai fantastiškai, bet ir realis
tiškai sukurtas „Tėvynės" gro
žio paveikslas, kuris negali 
nepaveikti bet kurio amžiaus 
žmogaus dvasios. Toji knyga 
turėtų atsirasti ir užsienio lie
tuvių lituanistinėse mokyk
lose, kas buvo didžiausias a.a. 
Vinco Žemaičio troškimas. 
Stilius lengvas, o turinyje yra 
įtikinančiai įsisąmoninamas 
žmogaus santykio su gamta 
psichologinis saitas. Toji kny
ga suartina asmenį su jo 
tėvyne pačia giliausia pras
me. 

Tas taurusis tėvynės sūnus 
buvo iškilmingai palaidotas 
Čikagos lietuvių Šv. Kazimie
ro kapinėse, dalyvaujant jo 
sūnums Algirdui ir kun. Kęs
tučiui. Laidotuvių Mišių ir 
laidojimo apeigas pravedė 
kun. Kęstutis Žemaitis, vysk. 
Vincentas Brizgys, prelatas 

PADĖKA 

A-tA. 
VLADĖ KASELIENĖ j 

Netekome mylimiausio žmogaus: Mamytės, Močiutės 
ir tikro Angelo Sargo mūsų gyvenime. 

Mūsų brangi Mamytė išėjo į Amžinuosius Namus 1998 
m. vasario 22 d., Watchung, New Jersey, savo dukters 
Loretos Stukienės namuose, dukters ir anūkės palydėta. 
Buvo sulaukusi 90 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, 
Ukmergės apskrityje, Obelių kaime. Amerikoje išgyveno 
69 metus, ilgiausiai Brighton Parke, Čikagoje. Buvo 
palaidota vasario 27 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Čikagoje. Gedulingos pamaldos vyko Švč. M.Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke. 

Nuoširdžiai dėkojame jos draugams ir kaimynams, 
kurie ją globojo ar kitaip jai padėjo. Ačiū už maldas, 
aplankymą ir paskambinimą jos ligos metu. Dėkojame 
taip pat velionės ir mūsų draugams bei pažįstamiems 
padėjusiems mums skaudžiose liūdesio dienose ir 
pagerbusiems velionę gausiu dalyvavimu šermenyse 
ir laidotuvėse. Didelis ačiū už gausias gėles, šv. Mišių 
aukas ir aukas įvairioms lietuvių organizacijoms. 

Ypatingą padėką reiškiame: klebonui Anthony 
Puchenski ir kunigams Fabijonui Kireiliui bei Antanui 
Miciūnui už koncelebruotas Mišias ir pamokslus; kun. 
F.Kireiliui už maldas šermenyse ir kapuose ir už 
lankymą velionės ligos metu; kunigams Thomas 
Dzrenda ir Antanui Paskui už lankymą ir paguodą jos 
ligos metu New Jersey valstijoje; laidotuvių direktoriams 
Mario Texiera (NJ), Geraldui Daimid ir jo padėjėjai Judy 
Sakalauskienei (Čikagoje), už rūpestingą profesinį 
patarnavimą ir globą; Lietuvos Vyčių chorui ir vadovui 
Faustui Stroliai ir smuikininkui Herkuliui Stroliai už 
muziką bažnyčioje, koplyčioje ir kapuose.; ka r s to 
nešėjams Antanui Kuliešiui, Povilui Simonavičiui, 
Frank Osvarek ir velionės anūkams; Garden Chalet 
restorano vedėjams ir padavėjoms už gardų maistą ir 
gerą patarnavimą pošermeninių pietų metu; visiems, 
kurie bet kaip padėjo mums gražiai atsisveikinti su 
mūsų mylima Mamyte. 

Mes labai vertiname mūsų Mamos bei Močiutės didelę 
meilę Dievui, kuris jai padėjo per ilgą jos gyvenimą ir 
paskutinės jos ligos metu. Ji paliko mums gražų pavyzdį. 
Mes ilgimės jos, ir ji gyvens mūsų širdyse, kol mes vėl 
susitiksime Amžinuose Dievo namuose. 

Liūdesio prislėgti: duktė Loreta Stukienė, sūnus 
Povilas Kaselis, marti Dianelle, anūkai Gregory ir 
Erikas, marti Ann Marie, anūkė Georgianna ir Jos 
vyras Kenneth Macke, proanūkė Elizabeth Macke. 

D. A. Mozeris, kun. Vytautas 
Bagdanavičius ir kun. Juozas 
Kidykas, SJ. 

Tebūnie jam lengva Ameri
kos žemelė, o jo darbų pasėlis 
teneša naudą lietuvių tautos 
priaugančioms kartoms abi
pus Atlanto. 

Aurelija M. Balašaitienė 

NEĮTAKINGŲ TĖVŲ 
VAIKAMS BUS 

MOKAMOS 
STIPENDIJOS 

Iš šiemetinio Alytaus miesto 
biudžeto 15,000 litų numatyta 
skirti Stipendijų fondui. Iš jo 
bus skiriamos 150 litų dydžio 
mėnesinės stipendijos dešim
čiai alytiškių, studijuojančių 
Lietuvos aukštosios mokyklo
se. 

Tokio fondo Alytuje nebuvo. 
Jį įsteigti pasiūlė miesto tary
bos narys, socialdemokratas 
Julius Sabatauskas. Anot jo, 
mintis įsteigti savivaldybes 
stipendijų fondą kilo apsilan
kius miesto vidurinėse moky
klose. „Ne vienas vyresniųjų 
klasių moksleivis prisipažino, 
kad norėtų studijuoti aukšto
joje mokykloje, tačiau dėl pi
nigų trūkumo negalės to pada
ryti", sakė J. Sabatauskas. Jis 
mano, kad savivaldybė turi 
padėti gabiems moksleiviams 
siekti išsilavinimo. 

Stipendijų fondo idėjos auto
rius apgailestauja, kad, dar 
nepatvirtinus fondo nuostatų, 
pasigirdo nuogąstavimų, jog 
fondo lėšomis galės pasinau
doti tik įtakingų tėvų vaikai. 
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Atleisk mums, Viešpatie, visiems atleiski, 
Nes Tu mirei ant kryžiaus už visus... 
Silpnų tarnų suklydusių neteiski, -
Gailestingumas Tavo toks gausus 

Lacrima 

A.tA. 
KAZYS LINKUS 

Gyveno North Miami Beach, FL. 
Mirė 1998 m. balandžio 26 d , 1:00 p.p., sulaukęs 87 

metų. 
Gimė Vidiškių kaime, Ukmergės apskrityje, Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 49 m. 
Nuliūdę liko: žmona Mėta, duktė Nerija su vyru Romu 

ir svainis Jonas Veselka JAV-jose, o Lietuvoje brolienė 
Stasė Linkevičienė, dukterėčia Elena Vinciūnienė 
drauge su Žurauskų še ima i r g imina i t i s Rimas 
Šimulionis. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei. 
Velionis pašarvotas balandžio 29 d., trečiadienį, nuo 

5 iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. 

Laidotuvės įvyks balandžio 30 d., ketvirtadienį. Iš 
laidojimo namų 9:30 vai . ryto bus a t lydėtas į Pal . 
J.Matulaicio misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių, prašome aukoti „Almos fondui" 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: ž m o n a Mėta, d u k t ė N e r i j a s u v y r u 

Romu Kasparu. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
BRONIUS MADEIKIS 

Iškeliavo Amžinybėn 1997 m. gegužės 2 d. 
Jo brangiam atminimui šv. Mišios bus aukojamos 

gegužės 2 d. 7:30 vai. ryto Švč. M.Marijos Gimimo 
bažnyčioje, 8 vai. ryto, Tėvų Jėzuitų koplyčioje 8 vai. 
ryto, Šv. Timothy bažnyčioje ir Šiauliuose, Lietuvoje. 

Visus gimines, draugus ir ar t imuosius prašome 
prisiminti a.a. Bronių savo maldose. 

Giliai liūdi: imona Bronė ir kiti g iminės . 

A.tA. 
EMILIJA MEŠKAUSKIENĖ 

LĖLAITĖ 
Gyveno Marąuette Parko apylinkėje, Čikagoje. 
Mirė 1998 m. balandžio 28d., 5:45 vai.ryto, sulaukusi 

101 metų. 
Gimė 1897 m. balandžio 7 d. Latvijoje, Mintaujos 

mieste. 
Amerikoje išgyveno 49 m. 
Nuliūdę liko: giminės Lietuvoje, draugai ir pažįstami 

Amerikoje. 
Velionė buvo žmona a.a. Petro. 
P r i k l a u s ė Švč. M.Marijos Gimimo parapijai i r 

Panevėžiečių klubui. 
Velione pašarvota balandžio 29 d., trečiadienį, nuo 3 

iki 7 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks balandžio 30 d., ketvirtadienį. Iš 
laidojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M.Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus 
aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po 
Mišių velionė bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: g i m i n ė s i r d r a u g a i . 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600 

A.fA. 
LIUDAS REIVYDAS 

Gimė Lietuvoje, Žemaičių Kalvarijoje. Mirė 1998 m. 
kovo 28 d. 3:20 vai. ryto Los Angeles, sulaukęs 88 metų. 

Po šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje, palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapinėse 1998 m. kovo 30 d. 

Jo žemiškoji kelionė buvo labai sunki. Tebūna lengva 
jam Amerikos žemelė. 

Liūdi visi jo d r a u g a i . 

A4A. 
ALDONA TUMAITĖ-

PETRAUSKAS-BENNETT 
Su gailesčiu palydėjo a.a. Aldoną į Amžinuosius 

Namus vyras Melvin, vaikai Arūnas, Jūra tė ir Barbara 
su šeimomis bei sesuo Birutė Buchas su šeima. 

Su džiaugsmu Viešpaties Namuose pasitiko dukterį 
ir seserį a.a. Juozas ir a.a. Marija Tumai bei a.a. brolis 
Rimas. 

A.a. Aldona palaidota Carrollton, TX, kur paskutiniu 
metu gyveno. 

Mūsų atmintyje, Aldona, liksi mylima ir mylėjusi. 

L! Nuliūdusi š e ima . 

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

įjungdami jas 
\ šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 
Aušros Vartų Madona 

MOTINOS DIENOS NOVENA -
Gegužės 1-10 d. 

MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 

Ši novena į Vilniaus Aušros Vartų Stebuklingą Gailestingumo 
ir Nepaliaujančios Pagalbos Švč. Dievo Motiną Mariją bus 
celebruojama už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir 
žmonas, gyvas ir mirusias 

Reikšdamas dėkingumą už motinos meilę ir pasiaukojimą, 
jungiu ją i šv. Mišių novena 

Motinos vardas gyva/mirusi 

Novenai aukoju.. 
Vardas, pavardė 
Adresas 

Marian Fathers, 6336 So. Kilbourn Ave.. Chicago, IL 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Su džiaugsmu praneša
ma, kad Šeimos klubo ren
giamai parodėlei, .,Tau, mano 
Mamyte", prizus įsteigė: 
„ D r a u g a s " — metinė prenu
merata; ..Transpak" — mais
to siuntinys į Lietuvą (45 dol. 
vertes); S tudi ja „R" — audio 
kasetės; dr. J. ir L. Ringai 
bei kt. Šeimos klubo vadovybė 
visus kviečia dalyvauti pa
rodėlėje ir Motinos dienai skir-

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys visus maloniai 
kviečia dalyvauti Mišiose ir 
kartu pasimelsti, kad jų 
įsteigėja Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja. Mišios bus aukoja
mos šeštadienį, gegužes 2 d., 
9:30 vai. r., motiniškojo vie
nuolyno namo koplyčioje, 2601 
W. Marąuette Rd. Jas aukos 
Nekalto M. Marijos Prasi-

Vytautas Vizgirda iš Auro
ra, IL, pirmasis įteikė 100 dol. 
auką Punsko lietuvių kultūros 
namų įrengimui. Čikagiečiai 

t ame paminėjime — koncerte- dėjimo parapijos klebonas 
. gegužės men., 2 d. 6 vai. kun. Anthony Puchenski. 
vak. Galite sukurti puokš
teles, sveikinimo atvirukus, 
rankdarbius ir kitus, Motinos 
dienai skirtus darbelius. Eks
ponatai parodėlei priimami 
penktadienį, gegužės 1 d. va
kare ir šeštadienį, gegužės 2 
d., nuo 9 vai. r. iki 1 vai. p.p. 
Daugiau informacijų teikia Vi
lija Aukštuolienė tel. 708-597-
3047. 

Ar te be niūniuojate nuo
ta ik ingas „Čigonų barono" 
melodijas? Gera proga pa
mėgtus solistus ir Čikagos 
Lietuvių operos chorą išgirsti 
dar kartą — šį sekmadienį, 
gegužės 3 d.. 3 vai. p.p., Jauni
mo centre. 

Šeštadieni , gegužės 9 d., 
5:30 vai. vak.. Jaunimo centre 
Čikagos Ut. mokykla ruošia 
linksmavakarį. Programą at
liks Antras Kaimas. Bilietus 
užsisakyti galima, skambi
nant Dainai Dumbrienei 773-
476-3686 arba Renatai Bu-
tauskienei 815-672-9291. Visi 
nuoširdžiai kviečiami. 

TAUTOS FONDO 
NARIŲ DĖMESIUI 

Tautos fondo metinis narių 
susirinkimas įvyks gegužės 9 
d. Kultūros Židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
9 vai. ryte tėvų pranciškonų 
koplyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios Tautos fondo rėmėjų 
intencija. Metinio susirinkimo 
pradžia 10 vai. ryte. Pakvieti
mai su įgaliojimo lapeliais vi
siems nariams jau išsiunti
nėti. Jei esate Tautos fondo 
narys ir negavote pakvietimo 
su įgaliojimu, prašoma kreip
tis į Tautos fondo raštinę, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207, teiyfax (718) 277-0682. 
Visi Tautos fondo nariai ir 
svečiai maloniai kviečiami da
lyvauti. 

K&t ŽVAIGŽDUTE 
^ • ^ ^ L Ž J * J i ^ * Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Publikos mėgs tamas Vy-
Vytautas ir Stasė Paulio- tautas Kernagis pasirodys šį 
niai įteikė 75 dol. ir džiaugė- savaitgalį Čikagoje; šeštadie-
si, kad galėjo atsilankyti į nį, gegužės 2 d., 8 v.v., Jauni-
„Klumpės" koncertą. Už aukas mo centre, 5600 South Clare-
LB Kultūros taryba nuošir- mont, ruošiamas jo naujausio 
džiai dėkoja. Aukos Punsko kompaktinio albumo „Baltas Neseniai buvo Didžioji sa-
lietuvių kultūros namo įran- paukštis" pristatymas. Vakaro v a į t ė su Velykomis bei Atvely-
gai aukas priima LB kultūros rengėjai LITHUANIAN NEWS į m LaD a į daug tautosakos 
taryba: 2841 Denton Ct., RADIO 750 / ŽEMĖ L PRO- apie šias šventes. Truputį jau 
Westchester, IL 60154. Čekius DUCTIONS užtikrina visiems prisiminėme. Dar reikėtų pri
rašyti — Lithuanian - Ameri- apsilankiusiems gerą nuotai- s i m m t i tris šventuosius: Jur-
can, Inc. vardu. ką. 

L I E T U V I Ų 
O P E R A 

Muzikas Arvydas ir so
l istė Ne lė Paltinai, gyveną 
Mannheime. Vokietijoje, ir 
šiemet atliks koncertų seriją 
Lietuvos miestuose. Jų kon
certas Čikagoje bus šių metų 
spalio 18 d., sekmadienį, Jau
nimo centre. Koncertą rengia 
Amerikos Lietuvių radijas. 

Pal . J. Matulaičio misija 
gegužės 10 d.. 12 vai., Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje ruošia Motinos dienos 
pietus, kuriuos paruoš Aldona 
Šoliūniene. Bus trumpa, nuo
taikinga programėlė. Kviečia
mi visi ir prašoma kuo anks
čiau užsisakyti stalus ar vie
tas pas Oną Abromaitienę tel. 
630-257-6675. 

Tradicinės gegužinės pa
maldos Dievo Motinos Ma
rijos garbei bus nuo pirma
dienio iki penktadienio, 3 vai. 
p.p., Svč. ML Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. 

OHC1ETA 
1998 m. gegužės 3 d., sekmadieni, 3 vai. p.p. 

Jaunimo centre, 5620 S. CIaremont Ave., Chicago, IL 

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 

rių talentas. Norėdama „gero" 
ir „tikro" darbo, ji nuvyko į 
Šiaulius. Ten ji gavo, kaip 
sakant, tikrą darbą ir pradėjo 
vaidinti. Ją dažnai klausdavo: 
„Kodėl jūs palikote Ameriką ir 
pradėjote naują gyvenimą Lie
tuvoje?" Jos atsakymas buvo, 
kad reikia galvoti apie Lie
tuvą, reikia mokytis jos istori
jos ir padėti Lietuvai. Jos lie
tuvybė prasidėjo, kaip mūsų, 
lituanistinėje mokykloje. Jei
gu man tektų eiti šiuo keliu, 
man reikėtų padėkoti visiems 
mano mokytojams ir mūsų 
tėvams. Aš esu dėkinga už 
visa tai, ką man davė lituanis
tinė mokykla. Ačiū labai, po
nia Sturoniene, už suteiktą 
progą man pažinti Lietuvą is
torijos pamokose ir „Geležinio 
vilko" ratelyje. 

Arūnas Karali s, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

10 kl. mokinys 
(1996-97 m. metraštis) 

Albinos Žiupsnytėa 
Tautinis karpinys 

6. Griaustinis ir žaibas. 
Mėnulis tarp žvaigždžių. 
Spinduliai. 9. Saulė. 

(5 taikai) 

7. 
8. 

BALANDŽIO MĖNUO 

Balandžio mėnuo mūsų tau
tosakoje užima svarbią vietą. 

GALVOSŪKIO NR. 115 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite žodžių lentelę. Ga
li būti ir kiti žodžiai. z I 
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GALVOSŪKIS NR. 133 

Patikrink žinias iš Švento
sios istorijos: 1. Kristaus gimi
mo vieta (miestas)? 2. Jėzaus 
išdavikas? 3. Kalnas, prie ku
rio sustojo Nojaus laivas? 4. 
Miestas, kuriame gyveno Jė
zus? 5. Mortos brolis, Kristaus 
prikeltas iš numirusių? 6. Ga
liūno, Dalilos vyro, vardas? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 134 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

fcJLlUULSU ttCltfU 

D a l y v a u j a so l i s ta i i š L i e t u v o s i r Č i k a g o s , 
L i e t u v i ų O p e r o s c h o r a s 

Bilietai: Seklyčioje, 2711W. 71 St., Chicago, IL; 
šiokiadieniais 9 va*. - 4 v.p.p.; 
šeštadieniais 10 v.r. - 2 v.p.p. 

Koncerto dieną bilietai gaunami nuo 1 vai. prie kasos 
Jaunimo centre 

• — • 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

(1 .'2 bl. j Siaurą nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd.. Lockport, IL 60441 
Tel. 70»-301-i866 

Valandos pagal susitarimą 

• Gal iu padėti legaliai 
g a u t i „SOC. SECURITY" 
kor t e l ę , vairavimo leidimą 
( d r i v e r ' s l i c e n s e ) ir vizų 
pratęsimą. Ed. Šumanas, tel. 1-
708-246-8241. 

(sk.) 
• Pinigai , maisto siunti

niai TRANSPAK, 4545 W. 
63rd S t r e e t , Chicago, IL 
00629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 
• Lemonte TRANSPAK 

įstaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-0497. 

(sk.) 
• Užsakykite maisto kom

plektus giminėms Lietuvoje. 
Skubus siuntinių pristatymas į 
namus. Skambučiai į Lietuvą už 
$0.48 į min. Atlantic Express 
Corp., tel. 630-257-6822 arba 
888-615-2148. 

(sk.) 
• Gediminas Pranskevi-

Čius, sąžiningai ir greitai už
pildo pajamų mokesčių (income 

• Nuomoja sezonui va- tax) formas. Reikalui esant 
sarvietv pnc pat ežero. Union atvažiuoja į namus. Tel. 708-
Pi'-r MI Tel. 773 776-4755. 656-2550 arba 773-9354472. 

(sk.) (sk.) 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilines ir kriminalinės bylos 

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

ToU free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šeftad 9 v.r iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4GM W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

Skemai gatve* nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 

• Vytauto Didžiojo sau l ių 
r inkt inė rengia pirmą pava
sario gegužinę g e g u ž ė s 3 d., 
sekmadienį, 12 vai., 2417 W. 43* 
St . , C h i c a g o , IL. Karštas , 
įvairus maistas, atgaivos baras, 
laimės šulinys ir kiti įvairumai, 
grojant rinktinės orkestrui. Visi 
kviečiami ir laukiami. Val 
dyba. 

(sk.) 
• Eugenija ir Vladas Roč

kai , Chicago, IL globoja Lie
tuvoje 2 našlaičius. Pratęsdami 
metinį globos mokestį atsiuntė 
$300 . Dėkojame! L i e t u v o s 
Našlaičiu globos" komitetas , 
2711 W. 71 St., C h i c a g o IL 
60629. 

(sk.) 
• Dėmesio! Oak Lawn, IL, 

gražioje vietoje, parduodamas 
didelis rezidencinis n a m a s su 
5 mieg., 2-1/2 auto. mūriniu 
garažu. Tinka didelei šeimai 
arba dviems atskiroms šei
moms; dvi atskiros virtuvės, du 
atskiri įėjimai. Labai gerame 
stovyje. Teirautis pas Algį 
Liepaitį, tel. 7 0 8 - 4 4 7 - 3 3 5 1 , 
Alex J.Mockus Real ty 6610 
S. Pulaski Rd., Chicago , IL. 

(sk.) 

gį, Izidorių ir Morkų. 
Visų gyvulių globėju laiko

mas šv. Jurgis. Seniau tvar
tuose laikydavo pakabintą šv. 
Jurgio paveikslą. Jis apsau
godavęs nuo perkūnijos (Sim
nas). Jo dienoje negalima gy
vulių mušti ir reikia juos kuo 
geriau prižiūrėti. (Aukšta
dvaris). 

Seniau šv. Jurgio dieną nie
kas arkliais nedirbdavo — 
šventė (Dusetos). Šv. Jurgio 
kurtai (medžiokliniai šunys) 
yra vilkai: ką Jurgis paskiria 
vilkui, tai tą vilkas ir ima 
(Liškiava). Šv. Jurgis yra 
samdininkų diena: jie tą 
dieną kur nori ten eina ir nie
ko neveikia (Liubavas). 

Artojų globėjas ir patronas 
yra šv. Izidorius (Salakas). 
Šv. Izidorius buvo pats arto
jas, tai mirdamas prižadėjo 
globoti artojus (Obeliai). Šv. 
Dzidoriaus (Izidoriaus) dieną 
(04.04) artojai turi nuvalyti 
plūgus, tai jais ariant laukai 
bus puikūs (Viduklė). 

Šv. Morkaus dienoje negali
ma dirbti žemę — kurmiai la
bai žemę vers. Morkaus die
nojo meldžiasi po kryžium dėl 
derliaus (Tverečius). Per šv. 
Morkų ir šeštines eina giedo
dami po sodžiaus kryžius, kad 
audrų nebūtų (Liškiava). 

Ir miestiečiamas reikia susi
pažinti su kaimo papročiais, 
nes žemė mus visus maitina. 

Redaktorius 

MANO VELYKOS 

Per Velykas aš su savo šei
ma ėjau pas močiutę. Dieną 
prieš tai, mes marginome 
kiaušinius. Velykų dieną mes 
visi juos daužėme, norėdami 
sužinoti, kuris margutis stip
riausias. Mano pusseserės 
margutis laimėjo. Mes valgė
me kumpio, dešros ir daug ki
tokio maisto. Iš čia ėjau pas 
antrą močiutę. Mes ten val
gėme pyragus. Iš abiejų 
močiučių gavau žaislų ir sal
dainių. Man labai patiko Vely
kos. 

Kristina Lingertaitytė, 
Bostono lit. m-los mokinė 

KODĖL LANKAU 
ISTORIJOS BŪRELĮ 

Šį šeštadienį, istorijos būre
lio susirinkime, dalyvavo 
Audrė Budrytė, kuri pasidali
no savo patirtimi ir įspūdžiais 
apie Lietuvą. Užaugusi Či
kagoje ir užbaigusi aukštąjį 
mokslą, ji nusprendė, kad ne
bereikia daugiau lietuvybės. 
Draugavo su amerikiečiais. 
Vieną dieną sužinojo apie Lie
tuvos Jaunimo teatrą, kuris 
buvo atvykęs į Čikagą. Ją nu
stebino puikus Lietuvos akto-

P A 
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MANO LITUANISTINE 
MOKYKLA 

Aš gyvenu Austin mieste, 
Teksas valstijoje. Tame mieste 
nėra lietuvių, nėra lietuvių 
vaikų, nėra lituanistinės mo
kyklos. Mano lietuviška mo
kykla yra namai. Mes kal
bame namie lietuviškai. Man 
labai padeda „Tėvynės žvaigž
dutė". Ten parašyta apie Lie
tuvos šventes, kodėl turim jas 
prisiminti. Skaitau mokinių 
rašinėlius, eilėraščius ir daug 
kitų dalykų. 

Turiu draugę Lietuvoje, jos 
vardas Dovilė. Ji man parašo 
laišką, aš jai atsakau. Man 
parašo laišką Vaiva Bučmytė 
iš Clevelando. Angliškoje mo
kykloje mokytoja kartais pra
šo ką nors papasakoti apie 
Lietuvą, aš jai pasakoju anglų 
kalba. Ji labai džiaugiasi, kad 
aš moku lietuviškai. Man pa
deda ir „Eglute", aš ją skaitau. 

Džiaugiuosi, kad dalyvauju 
„Tėvynės žvaigždutėje", ji man 
kaip lituanistinė mokykla. 

Lindrė Alena Ši lėnaitė , 
Austin, Texas 

Tautos istorija yra geriausia 
tautos mokytoja. 

Lietuvis brangina savo tau
tos praeitį ir tautinius papro
čius. 

Lietuvis stengiasi būti ver
tas savo protėvių, kad paliktų 
pagarbų pasididžiavimą savo 
palikuoniams. 

Lietuviu Charta 

GALVOSŪKIO NR. 112 
ATSAKYMAS 

Jėzus, mokydamas žmones 
aiškino, kad su nusidėjėliais 
reikia ieškoti susipratimo, 
elgtis su jais maloniai. Kitaip 
aiškino pariziejai ir kiti žydų 
vadai. Kartą šv. Petras pa
klausė Jėzų, kiek kartų' rei
kia atleisti žmogui, kuris pa
sielgė blogai? Ar užtenka sep
tynių kartų? Jėzus jam at
sakė, ne septynis kartus, bet 
septyniasdešimt kartų po sep
tynis. Kitaip sakant, nusi
dėjėliui turi būti atleidžiama 
kiekvieną kartą. 

GALVOSŪKIO NR. 113 
ATSAKYMAS 

Trys muzikai: 1. dirigentas, 
2. dainininkas, 3. muzikolo
gas. 

GALVOSŪKIO NR. 114 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinėlį. 
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Piešinėlyje netvarkingai su
mesta kvadratai ir keturkam
piai. Jums reikės suskaičiuoti: 
kiek yra kvadratų (duotas pa
vyzdys) ir kiek įvairaus dydžio 
ir išvaizdos keturkampių? 
Kiek iš viso keturkampių, 
įskaitant ir kvadratus, yra 
šiame piešinėlyje. 

Kas teisingai suskaičiuosi 
gaus 10 taškų, kas padarys 
klaidą — tik 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 135 
(Žiūrėkite raidžių lentelę) 

GALVOSŪKIS NR. 131 
(Žiūrėkite piešinėlį) 
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Perskaitykite galvosūkyje 
lietuvišką patarlę. 

(5 taškai) 
Sudarė R i m a Šimėnaitė 

iš Strakšiškės kaimo, 
Ignalinos rajono 

GALVOSŪKIS N R 132 
Žemiau pateiktos mįslės ne

įprasta tvarka. Yra tik žo
džiai, iš kurių reikia sudaryti 
tikrąją mįslę. Yra duoti atsa
kymai, kurie palengvins mįs
lės sudarymą. Būkite atsar
gūs, atsakymų numeriai nea
titinka pačių mįslių numerių: 
1. Variniais, mergelės, ugni
niais, žirgeliais, rateliais, va
žiuoja. 2. Pro, skiedros, šoka, 
už, kerta, marių, langą. 3. Ke
palas, žirnių, sėdi, tarp. 4. 
Rėkdamas, dangų, drėksda
mas, ožys, ragu, eina. 5. 
Graužia, ožka, ledą, balta. 6. 
Vidury, senis, šypsosi, dvaro. 
7. Mėlynas, kai, pilkas verkia, 
juokiasi, kai. 8. Močia, tėvas, 
pasirodo, pasislepia. 9. Lenta, 
svietas, praskilo, aukso, suki
lo, visas. 

Atsakymai: 1. Saulė pate
kėjo. 2. Saulė ir Mėnulis. 3. 
Dangus. 4. Mėnulis. 5. Aušra. 
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Į tuščius langelius įrašykite 
raides, iš kurių susidarys lie
tuviški ir tarptautiniai žo
džiai. Stenkitės daugiausia 
surasti lietuviškų žodžių, ma
žiau tarptautinių. 

(5 taškai) 
Atsiuntė kun . dr. E. Gerulis 


