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Konservatoriai dėl smulkmenų 
nesiginčys su prezidentu 

Vi ln ius , kovo 23 d. (Elta) — 
Antradienį Seimas vienbalsiai 
priėmė prezidento Valdo 
Adamkaus pataisas Konku
rencijos įstatymui. Už Konku
rencijos įstatymą su preziden
to pataisomis balsavo 92, 
prieš buvo 3 ir susilaikė 6 par
lamentarai . 

Prezidentas kovo 5 d. sus
tabdė Seime priimtą Konku
rencijos ir jį lydintį įgyven
dinimo įstatymą bei grąžino jį 
Seimui pakartotinai svarstyti. 
Prezidentas savo dekrete buvo 
nurodęs, kad įstatyme numa
ty tas Konkurencijos tarnybos 
s ta tusas bei atsakomybė „ne
sudaro prielaidų t inkamai 
vykdyti šiai institucijai pa
vestų funkcijų, ypač susijusių 
su valstybės valdymo ir savi
valdos institucijų sprendimų 
be i ' veiksmų, turinčių įtakos 
konkurencijai, priežiūra". 

Todėl V. Adamkus pasiūlė 
Seimui patvirtinti nuostatą, 
kad Konkurencijos taryba yra 
ne vyriausybės įstaiga, kaip 
numatoma priimtame įstaty
me, o valstybės institucija. 

Prezidentas taip pat pasiū
lė, kad naujos institucijos — 
Konkurencijos tarybos pirmi
ninką ir narius skirtų prezi
dentas ministro pirmininko 
teikimu, skirtingai nuo įstaty
me numatytos tvarkos. Pagal 
ją buvo numatyta, kad Konku
rencijos tarybos pirmininką ir 
nar ius ministro pirmininko 
teikimu, pritarus prezidentui, 
skiria vyriausybė. Valstybės 
vadovas abejojo tokia įstaty
me numatyta Konkurencijos 
tarybos sudarymo tvarka, ar ji 
„ati t inka Konstitucijos nuos
ta tas , įtvirtinančias valdžių 
padalijimo principus". 

Prezidentas taip buvo pa

siūlęs, kad išvadas dėl įsta
tymų ir kitų teisės aktų pro
jektų poveikio konkurencijai 
taryba teiktų ne tik vyriausy
bei, bet ir Seimui. Valstybes 
vadovo nuomone, Konkurenci
jos tarybos veiklos ataskaita 
taip pat turėtų būti teikiama 
ne tik vyriausybei, bet ir Sei
mui. 

Antradienio diskusijose dėl 
grąžinto įstatymo krikščionių 
demokratų, LDDP, nepriklau
somos, centro frakcijos atsto
vai pritarė prezidento pateik
toms pataisoms, teigdami, kad 
jomis sudaroma geresnė gali
mybė prižiūrėti konkurencijos 

42 s 1 1 »• Vasario 18-19 dienomis Vašingtone įvyko dvišales ekonomines <!a rbo grupės posėdis — antrasis po JAV ir Balti-
Už p rez iden to p a t a i s a s Kon- jos valstybių bendradarbiavimo chartijos pasirašymo 1998 metų sausį. 

kurencijos įstatymui buvo ir 
konservatorių frakcija, laiky
dama jas neesminėmis ir ne
matydama reikalo dėl neesmi
nių dalykų konfliktuoti su pre
zidentu. 

Antradienį Seimas ta ip pat 
priėmė prezidento pataisas 
Konkurencijos įstatymo įgy
vendinimo įstatymui. 

Vyriausybė mano, kad, pa
tvirtinus prezidento pasiūly
tas Konkurencijos įstatymo 
pataisas, ji netenka didelės 
dalies pareigų —nebeatsakys 
už vartotojų teisių gynimą, 
antimonopolinę veiklą, atsi
skaitymus su žemdirbiais. 

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė, jog 
valstybės vadovas džiaugiasi, 
kad Seimas atsižvelgė į jo 
nuostatą ir pasiūlytas įstaty
mo pataisas. „Jomis siekiama 
įtvirtinti Konkurencijos tary
bos didesnį savarankiškumą 
ir taip užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją", pabrėžė V. Gai
žauskaitė. 

Nuotr.: Posėdyje dalyvavo (iš kaires) Lietuvos Ūkio ministerijos patarėjas Vygandas Katkevičius, ministro 
pirmininko patarėjas ūkio reikalams Arvydas Basiulis, ūkio viceministras Viktoras Vafentukevičius, ekonomi
kos viceministras Gediminas Miškinis, dr. Mykolas Pakštys, SA1C; žemės ūkio ministras Edvardas Makelis, su
sisiekimo viceministras dr. Algirdas Šakalys. Audrone* Pakštienės nuotr./ 

ET generalinis sekretorius giria 
Lietuvos darbus 

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) 
— Europos Tarybos (ET) gene
ralinis sekretorius Daniel 
Tarshys teigiamai vert ina Lie
tuvos dalyvavimą Tarybos 
veikloje. 

Po susitikimo su prezidentu 
Valdu Adamkumi D. Tarshys 
sakė žurnalistams, kad Lietu
va aktyviai įsitraukė į ET dar
bą, ET nare tapusi 1993 me
tais. 

ET generalinis sekretorius 
taip pat pažymėjo, kad Lietu
va dar nepatvirtino Europos 
žmogaus teisių konvencijos 6-
ojo protokolo dėl mirties baus
mės panaikinimo, kurį šių me
tų pradžioje pasirašė ambasa
dorius ET Aurimas Tauran-

tas. 
Pernai Konstitucinis teis

mas paskelbė, kad mirties 
bausmė prieštarauja Konstitu
cijos nuostatoms. 

Pokalbyje su prezidentu šve
das D. Tarshys prisiminė savo 
lietuviškąją kilmę. ET vadovo 
senelis kilęs iš Lietuvos. 

Nuo pirmadienio Lietuvoje 
viešintis D. Tarsny^ susitiko 
su Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu. Seimo delegaci
jos Europos Tarybos parla
mentinėje asamblėjoje nariais, 
užsienio reikalų, teisingumo 
ministrais. 

Pastaba. Vakar dienos i p!s., remiantis ne
teisinga Eltos informacija, buvc klaidingai pa-
teikta ST gen. sekr. pav-.r; • Ture,o bū': -
Daniel Tarshys. 

Žiniasklaida priešinasi 
tabako reklamos draudimui 

Europos Komisijos krizė 
gali pasitarnauti Lietuvai 

Viln ius , kovo 23 d. (BNS) — 
Lietuvos žiniasklaidos atsto
vai bei reklamos bendrovės 
teigia, kad visiškas tabako re
klamos uždraudimas sukeltų 
sunkių ekonominių padarinių, 
ir prašo atidėti Tabako kon
trolės pataisų priėmimą. 

Tabako kontrolės įstatymo 
pataisas, kurios visai uždraus
tų tabako reklamą, Seimas ke
t ina priimti ketvirtadienį. 

„Šis draudimas dar labiau 
sukomplikuotų padėtį Lietu
vos radijo ir televizijos, spau
dos ir reklamos rinkoje, kuri 
dėl Rusijos krizės, dabartinės 
Lietuvos ekonominės būklės 
patiria labai didelius sunku
mus", sakoma kreipimesi į 
Seimo vadovus. Jį pasirašė 
Lietuvos radijo ir televizijos 
asociacijos prezidentas Gin
tautas Babravičius, Lietuvos 
periodinės spaudos leidėjų 
asociacijos prezidentas Ri
mantas Šukys, Baltijos televi
zijos generalinis direktorius 
Gintaras Songaila, „Lietuvos 
ryto" vyriausiasis redaktorius 
Gedvydas Vainauskas ir kiti 
žiniasklaidos vadovai. 

Pasak kreipimosi, šiemet, 
palyginti su praėjusių metų 
tuo pačiu laikotarpiu, pajamos 
iš reklamos sumažėjo beveik 
ketvirtadaliu, labai sutriko at
siskaitymai. 

Seimo vadovybės prašoma 
atidėti Tabako kontrolės įsta
tymo papildymų priėmimą, 
kol bus visiškai apsvarstytas 
ir išdiskutuotas tabako rekla
mos ribojimo a r uždraudimo 
geriausias variantas. 

Kreipimosi autoriai 
kad tabako reklamą drausti 
reikė*} palaipsniui, o iškilus 
būtinybei, padidinti tabako re
klamos apribojimus arba ją vi
siškai uždrausti , kai Lietuva 
taps Europos Sąjungos nare. 

Tokį patį kreipimąsi į Seimo 
vadovybe išplatino ir Baltijos 
išorinės reklamos firmų aso
ciacija, kuriame reiškiamas 
susirūpinimas dėl grėsmingos 
situacijos išorinės reklamos ir 
informacijos versle". 

Asociacija siūlo visišką in
formacijos apie tabako pro
duktus uždraudimą keisti in
formacijos apribojimo, taip pa t 
sudaryti darbo grupe iš rekla
mos ir informacijos skleidėjų, 
kurie išnagrinėtų galimus pa
darinius ir padėtų pasiekti 
įstatymo tobulumo. 

Vilnius , kovo 23 d. (BNS) -
Naujosios demokratijos/Mote-

mano, rų partijos vadovė Kazimiera 

* S e i m o n a c i o n a l i n i o s a u 
gumo ir gynybos komiteto pir
mininko Algirdo Katkaus nuo
mone, reikėtų kuo greičiau 
paskirti kariuomenės vadą. 
Antradienį spaudos konferen
cijoje „nenormalia padėtimi 
jis pavadino tai , kad jau pusę 
metų yra neapibrėžta situaci
ja". Kariuomenės vado pasky
rimas, A. Katkaus nuomone, 
yra saugumo klausimas, todėl 
šioje srityje negali būti nea
pibrėžtumo. Pirmadienį spau
dos konferencijoje Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis išreiškė pageidavimą, kad 
iki balandžio mėnesį įvyk
siančio NATO valstybių vir
šūnių susitikimo būtų paskir
tas kariuomenės vadas. Šiuo 

Prunskienė teigia, kad Lietu 
va, pasinaudodama Europos 
Komisijos (EK) krize, galėtų 
pagerinti savo padėtį, siekda
ma derybų dėl narystės Euro
pos Sąjungoje (ES). 

Spaudos konferencijoje an
tradienį Seimo narė teigė, kad 
Lietuvos politikai vienpusiš
kai vertina EK atsistatydini
mo pasekmes kaip nepalan
kias pradėti aktyvias derybas 
dėl narystės Europos Sąjun
goje. 

K. Prunskienės nuomone, 
EK įgaliotinių pasikeitimas 
leidžia tikėtis, kad naujie
siems EK įgaliotiniams ma
žiau įtakos turės nusistaty
mas, susijęs su E S valstybių 

metu tas pareigas eina Jonas 
Andriškevičius. Konstitucija 
skelbia, kad Lietuvos prezi
dentas Seimo pri tarimu ski
ria ir atleidžia kariuomenės 
vadą. 

* E u r o p o s a p l i n k o s agen
t ū r o s p a r e n g t o j e 1998 metų 
ataskaitoje Lietuvos aplinko
saugos būklė įvertinta teigia
mai. Lietuvoje didelį darbą 
kaupiant ir apdorojant gamto
sauginę informaciją, nusta
tant kritinius taršos taškus, 
atlieka jungtinis tyrimų cent
ras, savo žinioje turint is de
šimt regioninių laboratorijų. 
Dabar visi gamtosaugos tyri
mai ir stebėjimai atliekami 
pagal ES reikalavimus. Tam 
iš Gamtos apsaugos fondo šie
met numatoma panaudoti 
apie 1 mln. litų. (Eitai 

„veteranių"', ar jų didžiųjų ben
drovių tikslais. Kazimiera 
Prunskienė neatmetė galimy
bės, kad EK kategoriškas rei
kalavimas greitai uždaryti Ig
nalinos atominę elektrinę yra 
būtent tokių siekiu išraiška. 

Ji ragina, kad Lietuva per
imtų idėją, suformuluodama 
problematiškais dialogo su ES 
klausimais aiškias ir Lietuvai 
priimtinas nuostatas. 

* 31 S e i m o n a r y s iš so
c i a l d e m o k r a t u , LDDP, cent
ro, jungtinės ir nepriklauso
mos frakcijų pasirašė prašymą 
Konstituciniam teismui, ku
riame prašoma ištirti daugelio 
teisės aktų, susijusių su 
„žiaurios akcijos" vykdymu, 
konstitucingumą. Prašymo au
toriai abejoja administracinių 
baudų už padarytus mažai pa
vojingus veiksmus visuomenei 
griežtumu. J ie taip pat kelia 
klausimą, ar vyriausybės nu
tarimai, kuriais sukuriama to
kia padėtis, kai žmogui atima
ma teisė suklysti ir j is pagal 
Administracinių teisės pažei
dimų kodeksą baudžiamas ne
proporcinga padarytam nusi
žengimui bausme, nepažeidžia 
teisingai ir teisinei valstybei 
deramų principų. 

* D a r b o v ie tų k ū r i m u rū
p ins i s n u o l a t v e i k i a n t i s vy
riausybės komitetas užimtu
mo didinimo programoms įgy
vendinti. Komitetas derins 
smulkaus ir vidutinio verslo 
rėmimo, pramonės ir žemės 
ūkio produkcijos eksporto ska
tinimo, ūkininku rėmimo, 
įmonių gaivinimo ir kapitalo 
stuktūros gerinime 'E!l*' 

* Ž e m ė s ūkio min i s t ras 
Edvardas Makelis tęsia vizitą 
Didžiojoje Britanijoje. Pirma
dienį E. Makelis susitiko su 
Jungtinės Karalystės žemės 
ūkio ministru Niek Brovvn ir 
kalbėjosi apie Baltijos valsty
bių svarbą, įsijungiant į Euro
pos Sąjungą ir jos žemės ūkio 
sistemą. Ministras E. Makelis 
taip pat susitiko su kitais va
dovaujančiais Žemės ūkio, žu
vininkystės ir maisto ministe
rijos pareigūnais. Lietuvos de
legacija susipažino su britų 
patirtimi, taip pat eksporto or
ganizavimu ir jo rėmimu. 

* L i e t u v a ramiai pas i t iks 
E u r o p o s T a r y b o s Parlamen
tinės asamblėjos teisės ir 
žmogaus teisių komiteto atsto
vus, nes teisminės institucijos 
nepažeidinėja tarpt,-! • įtinęs 
teisės normų ir nepersekioja 
asmenų politinių įsitikinimų 
pagrindu, teigiama vyriausy
bės spaudos tarnybos praneši
me. Stebėtojus į Lietuvą 
asamblėja nutarė siųsti po to, 
kai gavo Rusijos Dūmos skun
dą, esą Lietuvos valdžia vykdo 
visuotinai pripažintų tarptau
tines teisės normų pažeidimus 
Mykolo Burokevičiaus ir kitų 
teisiamųjų atžvilgiu. Pasak 
vyriausybės kanclerio Kęstu
čio Čilinsko, Lietuva nepasi
duos spaudimams politiniais 
motyvais nutraukti bylas vie
niems asmenims, kaltina
miems sunkiais valstybiniais 
nusikaltimais, arba skubiai už 
akių nuteisti kitus asmenis, 
kal t inamus žydų genocidu. 

* Informaci ja apie dar
buo to jų d a r b o užmokest i , 
mokamą iš valstybės arba sa
vivaldybių biudžetų, valstybi
nio socialinio draudimo bei 
sveikatos draudimo fondų lė
šų, bus vieša, nusprendė Sei
mas, papildydamas Darbo ap
mokėjimo įstatymą. Jo autorių 
nuomone, kiekvienas valsty
bės pilietis, kaip mokesčių mo
kėtojas, turi teisę žinoti apie 
valstybės tarnautojų gauna
mas pajamas bei biudžeto lėšų 
panaudojimą. 

* L i e t u v o s darb in inkų 
są junga (LDS) yra prieš kai
nų už telefono paslaugas kėli
mą. Šiuo metu, kai dėl krizės 
Rusijoje labai pablogėjo Lietu
vos gyventojų ekonominė ir so
cialine padėtis, vėluoja atlygi
nimai ir masiškai auga ne
darbas, kainų kėlimas dar la
biau pablogins gyventoju pa
dėtį, pažymima kovo 2<* ei.įvy
kusiame Lietuvos darbininkų 
sąjungos Koordinacinės tary
bos posėdyje. iOw 

Seimo vadovas nepa l i eka 
ramybėje buvus ių 

saugumiečių 
Vilnius, kovo 23 d. (BNS) — 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis įregistravo įs
tatymų projektus, kurie pa
tenkintų Konstitucinio teismo 
(KT) išvadas dėl prieštaringai 
vertinamo buvusių KGB dar
buotojų veiklą apribojančio 
įstatymo. 

Pasak V. Landsbergio, KT 
sprendimas rodo, kad įstaty
mas, apribojantis buvusių 
KGB darbuotojų veiklą, yra 
pagrįstas. 

Kovo pradžioje KT nustatė, 
kad minėtasis įstatymas apsk
ritai neprieštarauja Konstitu
cijai, tačiau paskelbė, kad ja
me numatyta prezidento su
daroma komisija neatitinka 
Konstitucijos nuostatų. 

KT išvadose taip pat pažy
mima, kad pagrindiniam val
stybės įstatymui prieštarauja 
tai, kad įstatymas neužtikrina 
galimybės kreiptis į tesimą. 

„KT pripažino iš esmės to 
įstatymo pagrįstumą ir tų 
priemonių reikalingumą bei 
nurodė pataisyti kai kurias 
detales", spaudos konferenci

joje pirmadienį sakė Seimo 
pirmininkas. „Tai pasitikėji
mo ir lojalumo klausimas, o ne 
kolektyvinė bausmė, kaip ban
dė išpūsti to įstatymo oponen
tai", mano V. Landsbergis. Pa
sak jo, jeigu minėtojo įstatymo 
nebūtų, „ turė tume blogesnę 
padėti Lietuvoje". 

Jo teigimu, Seime įregis
truotos pataisos, kurios su
teiks galimybę kreiptis į teis
mą asmenims, kurių atžvilgiu 
Valstybės saugumo departa
mentas (VSD) padare neigia
mas išvadas. 

Sausio 1-ąją įsigaliojęs įsta
tymas draudžia buvusiems 
SSRS valstybės saugumo ko
miteto darbuotojams dirbti 
kai kuriose valstybinėse insti
tucijose ir privačiose struktū
rose. 

Be to, V. Landsbergis įregis
travo įstatymo projektą dėl 
KGB „priedangos įstaigų", ku
rios „mažų mažiausiai galėjo 
būti sukurtos a rba sukurtos ir 
veikia". „Dėl jų įstatymas turi 
irgi kažką pasakyti", sakė Sei
mo pirmininkas. 

Rusija susirūpino dėl sovietų karių 
kapų niekinimo Lietuvoje 

Maskva-Vilnius, kovo 23 
d. (BNS) — Rusijos Užsienio 
reikalų ministerija antradienį 
pareiškė susirūpinimą dėl 
„besikartojančių vandalizmo 
aktų prieš sovietų karių ka
pus" Lietuvoje ir paragino nu
bausti jų niekintojus. 

Praėjusį ketvirtadieni Rusi
jos ambasada Vilniuje įteikė 
oficialų pareiškimą Lietuvos 
Užsienio reikalu ministerijai, 
kurioje atkreipiamas dėmesys 
į karių kapu išniekinimą 
Kruopių miestelyje Akmenės 
rajone, kai buvo nuluptos dvi 
plokštės nuo paminklinės 
skulptūros, nustumdyti maž
daug 40 antkapių, išgriauta 
dalis kapinių tvoros. 

Rusijos URM pareiškimas 
pakartoja ambasados pareikš
tą nepasitenkinimą. „Besikar
tojantis vandališkas elgesys 
prieš sovietų karių, kovojusių 
prieš fašizmą, kapus kelia 
pasipiktinimą", sakoma jame. 
„Mes tikimės, kad Lietuvos 
valdžia kuo skubiausiai imsis 
surasti ir nubausti asmenis, 

kal tus dėl šių šventvagiškų 
veiksmų, ir visiškai atstatys 
paminklą ir karių kapus", pa
reiškė Rusijos URM. 

Kruopių miestelio seniūnija 
jau sutvarkė apardytą pa
minklą bei antkapius , kurie 
buvo tik išstumdyti, bet nesu
žaloti. Dar liko atstatyti iš
griautą kapinių tvorą. 

Akmenės rajono krimina
linė policija iškėlė bylą dėl 
kapų išniekinimo ir atliko kra
tas . Kaip sakė Akmenės rajo
no policijos komisariato krimi
nalinių nusikaltimų tyrimo 
tarnybos inspektorius Min
daugas Noreikis, buvo sulai
kytas vienas įtariamasis, ta
čiau kalt inimams pareikšti 
pagrindo nebuvo. Pasak ins
pektoriaus, tyrimas tęsiamas. 

Lietuvos vidaus reikalų tar
nybos, išnagrinėjusios visus 
praėjusiais metais įregistruo
tus vandalizmo aktus, atmetė 
jų politinį ar ideologinį moty
vą ir įvertino juos kaip 
chuliganizmą. 

Surasti kunigo Ričardo Mikutavičiaus 
palaikai 

Kaunas , kovo 23 d. (BNS) 
— Karmėlavos kapinėse pir
madienio vakarą tynmui iš
kasti palaikai tikrai yra din
gusiu laikyto kunigo Ričardo 
Mikutavičiaus. Tai nustatyta, 
atlikus atpažinimus ir pradi
nius medicininius ir krimina
listinius palaikų tyrimus, ant
radienį pranešė Generalinės 
prokuratūros atstovas spau
dai. 

Dėl netikslios Karmėlavos 
kapinių dokumentacijos, ieš
kant kun. R. Mikutavičiaus, 
buvo iškasti keturių žmonių 
palaikai. 

Pareigūnai kapinėse prie 
Kauno ieškojo pernai Nemune 
išplaukusio vyro lavono, kuris 
buvo palaidotas kaip nežino
mas vyras. Neatpažintas lavo
nas išplaukė Nemune pernai 
liepos 15-ąją dieną. Kai 
kūnas buvo ištrauktas iš Ne
muno. Kauno teisėsauginin
kams atrodė, jog jo ūgis ma
žesnis nei dingusio kunigo ir 
kad lavonas vandenyje išbu

vęs apie pusę metų. 
Nemune išplaukus lavonui, 

Kauno miesto apylinkės pro
kura tū ra dėl tyčinio nužudy
mo buvo iškėlusi baudžiamąją 
bylą, tačiau, nenustačius nusi
kaltimą padariusių asmenų, 
ta rdymas sustabdytas, o lavo
nas — palaidotas. Kodėl Ne
mune išplaukęs vyro kūnas 
nebuvo t inkamai apžiūrėtas, 
Generalinis prokuroras Kazys 
Pėdnyčia Kauno apygardos 
prokuratūrai pavedė atlikti 
tarnybinį patikrinimą. 

Byloje jau sulaikyta 14 įta
riamųjų. Atrodo, kad nepasi
tvirtino ankstesne informaci
ja , jog kunigą nužudė samdy
tas žudikas. 

KALENDORIUS ' 
Kovo 24 d Liucija. Gabrielius, 

Hilria, Daumantas. Niką 1939 m 
JAV pareiškė nepripažįstančios 
Klaipėdos kraSto prijungimo prie 
Vokietijos 

Kovo 25 d.: Apsireiškimas Švč, 
Mergelei Marijai; Haroldas. Vaiš
vilas, Kante 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

BROLĮ ŽULĮ AMŽINYBĖN 
PALYDINT 

tytė sukūrė šeimą Ingolstadt, 
Vokietijoje, beveik prieš 50 
metų. 

Dukra Indrė su vyru Steve 
Thomas gyvena South Bend, 
Indiana. Sūnus Almantas mi
rė prieš septynerius metus. 

Juozas Čikagoje studijavo 
inžineriją ir dirbo mechaninės 
inžinerijos planuotoju Danley 
firmoje. Nuo jaunystės reiš
kėsi žurnalistikos ir literatū
rinės kūrybos gabumais, buvo 
lietuvių kalbos specialistas. 
Paties Juozo aptarimu jis 
buvo 'amžinas skautas'. Skau-
tavo Lietuvoje, karo pabėgėlių 
stovyklose Vokietijoje ir, žino
ma, Čikagoje. Dirbo Tjituani-
cos' skautų tunto štabe, skau
tų Brolijos vadijoje ir Lietuvių 
Skautų sąjungos vadijoje. Ša
lia spaudoje minėtų darbų, 
kaip 'Skautų aido' ir 'Mūsų 
Vyčio' redagavimo, Juozas pa
ruošė daugybę kitų neperiodi
nių skautiškų leidinių, kurie 
buvo išleisti įvairių vienetų 
sukaktuvių ir skautiškų sto
vyklų progomis. Jis talkino 
skautų vadovams įvairių ap
linkraščių ir oficialių raštų pa
ruošime, bei stengėsi visoke
riopai kelti Lietuvių Skautų 
sąjungos prestižą. Už jo didelį 
pasišventimą ir darbą lietu
viškai skautybei, Juozas buvo 
apdovanotas aukščiausiu LSS 
Geležinio Vilko ordinu. Visų 
čia dalyvaujančių vardu reiš
kiu gilią užuojautą šeimai ir 
giminėms". 

Lietuvių Rašytojų draugijos 
vardu rašytoja v.s. Nijolė Jan-
kutė-Užubalienė pareiškė: 

„Velionį Juozą pažinau dau
giau kaip skautą, negu rašy
toją, nes jo ir mano keliai su
sibėgdavo skautų sueigose, 
šventėse ir, žinoma, 'Skautų 
aide'. 'Sk. aide' ir pradėjo ro
dytis brolio Juozo rašytojo ta
lentai. Kas gi iš mūsų nėra 
skaitės Brolio Zū slapyvarde 
pasirašytų linksmų juokingų, 
nuotykingų eilėraštukų? Bro
lis Juozas jais nesiribojo, rašė 
ir knygas: romanas Užtvan
ka' buvo išspausdintas Drau
go' atkarpoje, sekė dvi knygos: 
'13-oji laida' ir 'Susitikimas 
prie katedros', tai senosios 
Lietuvos gimnazijos draugų li
kimo išblaškytų gyvenimų pa
veikslai. Taip pat a.a. Juozas 
1985 m. laimėjo Aloyzo Baro
no vardo novelės konkursą. 

Visi žinome epitetą — 
darbščioji bitelė. Jis geriausiai 
tinka broliui Juozui, nes jis, 
kaip ta bitelė rinko lietuvišką 
žodį ir mintį, kruopščiai reda
guodamas knygas ir leidinius. 
Iš jų paminėtina Velionio su
redaguota didelės apimties ir 
istorinės vertės knyga 'Ernes-
tas Galvanauskas/politinė bio
grafija'. Brolis Juozas taip pat 
paruošė leidinius minint T.i-
tuanicos' skautų tunto 15, 25 
ir 30 metų veiklą, o taip pat 
buvo koredaktorius kitos di
delės knygos 'Lietuvių Skauti-
ja 1945-85 m.' 

Brolis Juozas viską darė 
kruopščiai, atidžiai ir nuošir
džiai. Kiekvienam buvo leng
va su juo bendrauti. Tai buvo 
kuklus, nepretenzingas širdies 
žmogus. O tokių šiais šiurkš
čiais laikais reta. 

Mirties pranešime brolio 
Juozo šeima įrašė šį, matyt, jo 
pamėgtą Aisčio poezijos pos
melį: Vėliakos peizažą ūka
nos apvilko, o norėjau, troš-

Sesytes ruoSia muginukua Kaziuko mugei. 

TORONTO SKAUTŲ KAZIUKO 
MUGĖ 

v.s . Juozas Toliušis 

Visą gyvenimą įvairioje 
skautiškoje veikloje uoliai 
reiškęsis v.s. Juozas Toliušis, 
paskutinį dešimtmetį sveika
tai menkėjant, o ypač akių 
šviesai gęstant, buvo privers
tas atsisakyti visų pamėgtų 
darbų, įprasto visuomeniško 
gyvenimo būdo ir tenkintis 
siaura namų aplinka, vis ma
žėjančiu draugų ir artimųjų 
rateliu. Tik išimtinai retais at
vejais jį besutikdavome. Nors 
niekuo nesiskundė, viskuo do
mėjosi, stengėsi optimistiškai 
galvoti, jautėme, kad neilgai 
turėsime jį mūsų tarpe. Su ty
liu liūdesiu sutikome žinią, 
kad š.m. vasario 23 d. visų 
mylimas Brolis Zulis (taip jis 
mėgo būti vadinamas) išėjo 
Amžinybėn. 

Šaltą vasario 26 d. vakarą, 
Petkų šermeninėje Marąuette 
Parke, atsisveikinti su Velio
niu ir paguosti netekties pa
liestą šeimą, susirinko gimi
nės, draugai ir artimieji, dau
guma skautiškos veiklos ben
drakeleiviai. 

Atsisveikinimą jautriu žo
džiu pradėjusi v.s. Alė Nami-
kienė, tolimesnei šios liūdnos 
programos eigai vadovauti pa
kvietė Velionio ilgametį bend
ramintį ir bendradarbį fil. v.s. 
Sigitą Miknaitį. 

Kadangi nemaža dalis susi
rinkusiųjų buvo angliškai kal
bančiųjų, fil. S. Miknaitis ang
lų kalba trumpai apibūdinęs 
Velionio asmenį ir jo veiklą, 
bei pareiškęs užuojautą arti
miesiems, tolimesnį atsisvei
kinimą tęsė lietuvių kalba: 

„Susirinkome atsisveikinti 
su mūsų gerbiamu ir mylimu 
šviesios atminties Juozu. Savo 
gyvenimo būdu jis palieka ne
išdildomus prisiminimus šei
moje ir plačiame skautų ben
dradarbių būryje. 

Juozas gimė Kaune prieš 75 
metus. Mokėsi Pagėgiuose ir 
Tauragėje, kur baigęs gimna-
7iją, pradėjo studijuoti medici
ną. Buvo labai ramaus, švel
naus būdo; vaikystėje šeimoje 
buvo vadinamas 'Juozuliu' tai 
artimųjų ir dr. ugų tarpe su
trumpintai dažnai buvo vadi
namas jam patinkamu vardu 
brolis 'Zulis'. 

Juozo tėvas buvo plačiai ži
nomas apskrities veterinarijos 
gydytojas, 'Lietūkio' direkto
rius ir visur stipriai reiškėsi 
lietuviškoje veikloje, o ypač 
Klaipėdos krašte Buvo komu
nistų kalintas, o vokiečių oku
pacijoje Gestapo suimtas ir 
nužudytas. 

Juozo brolis Zigmas gyvena 
Las Vegas, Nevada, o seserys 
Aldona Markevičiene ir Da
nute Bendikiene su šeimomis, 
gyvena ('"ikagor- apylinkėse. 

Juozą.- ir Onute Tamošai-

Toronto lietuvių Prisikėli
mo parapijos patalpose sek
madienį, kovo 7 d., nuo pat 
ankstyvo ryto vyko skubūs 
pasiruošimai tradicinei Ka
ziuko mugei, kurios mintis šį
met buvo „Lietuvos legendos 
ir pasakos". Visiems sutarti
nai dirbant, kilo paviljonai, 
laimėjimų lentynose rikiavosi 
laimikiai, virtuvėje skambėjo 
puodai, tarškėjo keptuvės, o iš 
jų sklindantys kvapai visiems 
žadėjo skanius pietus. 

kau visą jį apimt...' Šie žo
džiai tinka mielam Juozui, 
kentėjusiam ūkanotų akių ne
galią. Tačiau tą 'peizažą' į ku
rį telpa ir Lietuva, ir lietuviai 
rašytojai, ir lietuviškoji skau-
tija, rašytojas brolis Juozas 
'apėmė' visa savo skautiška 
dvasia ir savo didele širdim. 

Namo sugrįžęs, džiaukis 
Amžinoj Šviesoj, mielas kole
ga, brangus broli Juozai-Zū! 
Tave palydi Lietuvių Rašytojų 
draugija". 

JLituanicos" skautų tunto 
vardu atsisveikindamas v.s. 
Romas Fabijonas kalbėjo: 

„50 metų sukaktį švęsdamas 
skautų 'Lituanicos' tuntas su 
giliu liūdesiu atsisveikina mū
sų brangų brolį Juozą, kuris 
Xituanicos' tunte buvo nuo 
pirmųjų šio tunto dienų. 

Mes Juozui sakom skautiš
ką ačiū už prieš 49 metus 
įsteigtą jaunesniųjų skautų 
draugovę, už jo puikius žo
džius apie "Lituanicos' tuntą 
per visus tuos metus 'Skautų 
aide', 'Drauge', trijose tunto 
jubiliejinėse knygose, už jo ra
mų, draugišką, skautišką, lie
tuvišką pavyzdį. 

Brangioms mūsų sesėms — 
Onutei Toliušienei ir Indrei, 
Danutei ir Aldonai mūsų visų 
nuoširdžiausia užuojauta". 

Trumpą atsisveikinimo ir 
susirinkusiems padėkos žodį 
tarė ir Velionio sesuo s. Da
nutė Bendikiene. 

Šeimos įgaliotas, fil. S. Mik
naitis padėkojo visiems susi
rinkusiems atsisveikinti su 
šviesios atminties Juozu To-
liušiu. 

Atsisveikinimas buvo baig
tas visiems skautiškos šeimos 
nariams pusračiu apsupus 
karstą sugiedota rimties ir ra
mybės giesme „Ateina naktis". 

Šeštadienio, vasario 27 d. 
rytą ilga automobilių vora pa
judėjo paskutinei v.s. Juozo 
kelionei Čikagos gatvėmis, 
miesto, kuris Velionį prieš 
kiek metų buvo pagerbęs pre
mija už rašinį apie Riverview 
parką. 

Balta krikšto skraiste deng
tą karstą iki altoriaus Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje atlydėjo Toliušių-
Tamošaičių jaunosios kartos 
atstovai, kuriems Velionis dė
dė nepagailėjo meilingo žo
džio. 

Šv. Mišias aukojo ir į ka-

9:45 vai. ryto, komendanto 
ps. Gintaro Karasiejaus ko
mandai paklusę, paviljonuose 
išsirikiavo skautai ir skautės. 
Nuščiuvo ir gausiai susirin
kusi publika. „Rambyno" tun
to tuntininko pakviestas, dva
sios vadas s. tėvas Augusti
nas Simanavičius atidarė mu
gę, atrišdamas geruoju mazgu 
surištas tautines juostas, tam
priai laikomas pavyzdingų 
vilkiuko ir paukštytės. 

Po atidarynrkv ir trumpo pa
sisveikinimo, ^paviljonuose li
ko tik tvarkdariai, o visi skau
tai ir skautės ėjo šventovėn 
išklausyti šv. Mišių ir savo 
patroną šv. Kazimierą prašyti 
palaimos. MiSias aukojo kle
bonas tėvas! Simanavičius, 
koncelebruojant kunigams 
pranciškonams — Eugenijui 
Jurgučiui ir; Pijui Sarap-
nickui. Prieš-Mišias dvasios 
vadovas pasveikino skautus ir 
skautes, švenčiančius savo 
šventojo globėjo šventę, pa
gyrė gražiai paruoštą mugę ir 
palinkėjo DieV* palaimos. Pa
mokslą sakė kun. Edis Putri
mas. Jo puikiai paruoštas pa
mokslas buvo vaizdingai ir 
visiems suprantamas. Giedojo 
muz. s. Dalios Viskontienės 

po brangių mums giesmių 
„Marija, Marija" ir „Lietuva 
brangi", gėlėmis nuklotą v.s. 
Juozo karstą priglaudė žemė, 
šalia čia jau septynetą metų 
besiilsinčio aa . sūnaus Al
manto. 
Post seriptum.. 

Kelis metus su broliu To-
liušiu redagavome šį „Skauty-
bės kelio" puslapį. Jo spaudos 
darbams įsipareigojimų krū
viui didėjant, iš šių pareigų 
pasitraukė, bet ir tada viens 
kitam talkinome: jis man 
„Skautybės kelyje", aš jam — 
„Skautų aide". Brolis Zulis 
nemėgo tuščio iškilmingumo, 
buvo kuklus, linksmas, darbš
tus ir skrupulingai pareigin
gas. Visą gyvenimą gyveno va
dovaudamasis Dešimčia Dievo 
įsakymų ir skautų įstatais. Ką 
nors atlikti prašomas niekad 
neatsisakydavo, o pažadėjęs 
— „truks-plyš" — atlikdavo. 
Akių šviesai niaukiantis, iki 
paskutiniųjų stengėsi skaityti 
ir rašyti prie pat akių prikišęs 
stipriausius padidinamuosius 
stiklus. O ūkanoms akis ap
traukus, įsipareigojimus sten
gėsi atlikti mintis diktuoda
mas savo ištikimai gyvenimo 
bendrakeleivei žmonai Onu
tei, kuri kantriai rašė, skaitė, 
atliko pataisymus ir, viską 
mašinėle dailiai perrašiusi, 
pažadėtus raštus nuveždavo 
redaktoriams. Toliušius paži
nojusiems, jie buvo darnaus 
šeimyniško gyvenimo ir tarpu-
savės meilės pavyzdys. Užuo
jauta ir pagarba kantriajai se
sei Onutei skaudžioje netek
ties valandoje. Amžinoji šviesa 
tegaubia brolį Žulį iki pasku-

pines palydėjo kun. V. Miko- tinės dienos kovojusį ir nepa-
laitis, solo įspūdingai giedojo sidavusį likimo lemtai nega-
sol. Vaclovas Momkus. Šv. liai. Ilsėkis ramybėje. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, IR 

paruoštas jaunimo choras ir 
puikiai solo ištraukas atliku
si Barkauskaitė. Skaitinius 
skaitė s. J. Neimanienė. Po 
Mišių klebonas visus ragino 
užeiti į parapijos salę, paval
gyti skanius pietus ir paremti 
skautiško jaunimo veiklą, įsi
gyjant jų paruoštų muginukų. 

Po Mišių skautai ir skautės 
skubėjo prie savo įsipareigoji
mų, o lankytojai buriavosi 
prie paviljonų ir buvo malo
niai aptarnaujami vikrių brolių 
ir sesių. Malonu buvo aplan
kyti paviljonus, pasigėrėti jų 
darbeliais ir mandagiu elge
siu. 

Štai DLK Vytauto vilkiukų 
draugovės paviljonas su d-vės 
globėja j .s . E. Namikiene ir 
,vadovais — V. Rusliu, D. Son-
da ir A. Janušoniu. Čia akį 
traukė įvairaus dydžio inki
lai, lesyklos, kimšti zuikučiai, 
papuoštos žvakės, gyvos ro
žės, riestainiai, pyragai... Vis
kas gražiai išdėstyta. Šis pa
viljonas, komisijos sprendimu, 
laimėjo pirmą vietą. 

„Dainos" skaučių dr-vė, va
dovaujama s. fil. Nijolės Si-
manavičienės ir ps. Irenos Pe
trauskienės viliojo skoningai 
išdėstytais pyragais, gausa 
„baravykų", saldainių, įvai
riais rankdarbiais ir papuoša
lais. 

Paukštyčių dr-vės paviljo
nas taip pat laimėjo pirmą 
vietą. Čia sumanių vadovių 
Aušros Wilkinson ir prit. 
skaučių R. Vanagaitės ir J. 
Thorn gražiai išdėstytais ska
numynais ir rankdarbiais su
silaukė didelio tėvelių ir 
svečių dėmesio. 

DLK Gedimino prityrusių 
skaučių draugovė, vadovauja
ma ps fil. A. Simanavičiaus ir 
ps. Petro Pertrausko buvo 
įruošę „Daktaro Aiskaudos 
ambulatoriją", kuri daugelį 
lankytojų domino video pro
grama, sprogūzais, riestai
niais, skaniais pyragais ir malo
niu patarnavimu. 

Jūros skautų Herkaus Mon-
tės įgulos vadas ps. dr. Jonas 
Birgiolas ir jo pavaduotojai 
turėjo ir „receptinių" marme
ladų, pagal jo senelio receptą 
išvirtą net 5 rūšių, bičių me
daus, riestainių, pyragų ir pa
puošalų. Greta brolių, „Kas
tyčio ir Jūratės" paviljone jū
rų skautės su vadove j .s . E. 
Namikiene, prekiavo gintaro 
papuošalais, gintaro paveiks
lais, jūrų kriauklelėmis ir kt. 
Laimėjimui — didelį zuikį su 
parašu: ,Ar jūsų dukrytė no
rėtų būti ūdrytė? Jų sueigos 
kiekvieną šeštadienį, linksma 
ir įdomi programa, o vasaros 
stovykla Romuvoje rugpjūčio 
mėn.". 

Skautiškų reikmenų sky
riaus vadovo ps. Alvino ir Sil
vijos Kišonų paviljone — 
skautiškos uniformos, stovyk
liniai marškinėliai, visi reika
lingi ženklai, diržai, juostos, 
knygos, muz. įrašų juostelės 
ir kt. Tai labai naudingas pa
tarnavimas visai Toronto 
skautijai. 

Ps. Ričardo Kalendros ir sk. 
vyčio Morkaus Sungailos va
dovaujama veikli DLK Min
daugo draugovė svečius vai
šino riestainiais, pyragais, 
vaisvandeniais, ledais, riešu
tais ir saldainiais. 

Vyr. skaučių „Gintarių", 
vadovaujamų ps. A.Puzerytės 
ir D. Bekerienės „Jonuko ir 
Gretutės" paviljone šalia tor
tų ir kitų skanėstų turėjo 
šaldytų virtinių, kuriuos mė
gėjai noriai pirko ir nešėsi na
mo. 

Mažiausiųjų — liepsnelių ir 
giliukų paviljonui vadovavo 
ps. D. Petrauskienė. Čia, ša
lia 15-kos rūšių pyragų buvo 
gausu vaikučių spalvotų ir 
išdegintų lėkščių su „Romu
vos" ir kitokiais lietuviškais 
ženklais ir raštais. Tai akiai ir 
širdžiai mieli mūsų ma
žiausiųjų darbeliai. 

Kun. Birutės vyr. skaučių 
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draugovė, vadovaujama ps. D. 
Kudelytės ir jos pavaduotojų, 
turėjo didžiausią ir turtingiau
sią paviljoną. Čia buvo tauti
niais drabužiais puošnių lėlių, 
įvairių raštų ir dydžių tauti
nių juostų, austų prijuosčių, 
liemenių, megztų šalikų, koji
nių, kimštų žaislų ir kt. Turė
jo jos ir skanių tortų, napo-
leonų, „grybų", lašiniuočių ir 
kitų gardumynų. 

Skautininkų/ių laimėj i mų 
stalai buvo nutysę per visą 
sceną. Laimėjimus suruošė s. 
E. Simanavičienė. Susidomė
jimas buvo didelis, nes visi bi
lietai buvo pilni, o juos platino 
v.s. D. Keršienė ir v.s. V. Sen-
džikas. Visi laimikiai išėjo, li
ko tušti stalai. 

„Rambyno" ir „Šatrijos" tun
tų laimėjimų stalas turėjo tik 
10 laimingų bilietų, bet jie visi 
buvo vertingi. 

„Romuvos" skautų stovykla
vietės paviljoną aptarnavo sto
vyklavietės valdybos pirm. j .s . 
Rimas Sriubiškis. Jis teikė in
formaciją apie „Romuvos" sto
vį, priėmė aukas ir nario mo
kestį. Šią vasarą Kanados ra
jono stovykla vyks rugpjūčio 1-
15 d. 

Valgyklą ir šioje Kaziuko 
mugėje tvarkė skautų/čių tėvų 
komiteto pirm. ps. 0. Naru-
šienė ir ižd. D. Karosas. Pak
viesta vyr. šeimininkė B. Sta
niulienė su talkininkėmis ps. 
D. Puzeriene ir G. Kubels-
kiene, padėjėjais J. ir B. W»il-
kinson, G. ir G. Thorn,B. ir A. 
Vanagais paruošė skanių lie
tuviškų valgių pietus. Tuoj po 
Mišių, prie ižd. D. Karoso sta
lo išalkusiųjų eilė didėjo — 
visi norėjo skaniai papietauti 
„cepelinais", virtiniais, dešro
mis su kopūstais ir kitais ska
numynais. 

Netrukus svečiai pripildė 
parodų ir virtuvės sales vai
šindamiesi ir bendraudami su 
rečiau sutinkamais draugais 
ir pažįstamais. 

Skautai ir skautės dėkingi 
visiems mugėn atsilankiu
siems, įvertinusiems jų pas
tangas ir parėmusiems jų 
veiklą. O ypač dėkingi savo 
dvasios vadovui s. tėvui Au
gustinui Simanavičiui ir tė
vams pranciškonams dovanai 
leidžiamomis naudotis salė
mis ir virtuve. Nuoširdžiai 
dėkoja B. Staniulienei, vien 
už „ačiū" padedančiai jau ke
linti metai. 

s. Feliksas Mockus 

„LITUANICOS" TUNTO 
JUBILIEJUS 

„Lituanicos" skautų tuntas 
šįmet švenčia 50 metų jubi
liejų. Sukaktuvinė vakaronė 
ir pokylis š.m. spalio 2 d. vyks 
Willowbrook pokylių salėje. 
Willow Springs, IL. Numato
mos ir mažesnės vakaronės 
Jaunimo centre ir PLC, Le-
monte. 

BJGENEC. DECKER DOS, P.C. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzte Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.RobertsRd, Hickory His, IL 
1 mylia i vakarus nuo Haitįm Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M0„ &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

T»L 773-586-7755 
Vatendoa psąsj susltirlmą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.O.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suito 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Higrtland Ava., 
Tower 1. Surte 3 C 

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

DR. PETRAS V.K1S1EUUS 
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SchHler St, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos psgsl susanmą 

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

Family Practica 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAve. 
HoberUN 46342 

(219)947-5279 
F«t 1219) 947-6236 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certified, Internet Medtetne 

Valandos jūsų patogumui 
noiy lirose r'roreeeionsj revieon 

311. South 
Ulriuanlan Plaza Ct at CeHomis Ave. 

Chicago. IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO RENGINIAI 

1999 METAIS 

Birželio 30 — liepos 5 d. 
ASS 99 vasaros stovykla Los 
Angeles, CA. 

Rugpjūčio 15 — 20 d. 
saros žygis Lietuvoje. 

va-

Spalio 15 — 17 d., ASS su
važiavimas Čikagoje. 



TAUTINIS IDENTITETAS, 
LIETUVA IR VAKARAI 

SAULIUS SUŽIEDĖLIS 

Vasario 16-osios 
minėjimo Vašingtone 

simpoziumas 

Nesunku pastebėti, kad ne 
visi lietuviai vienodai suvokia 
integravimosi į vakarietiškas 
struktūras reikšmę. Vieni, tur
būt jaunimas, linkę manyti, 
jog kaip tik toks integravimas 
pagelbės menkas ekonomines 
perspektyvas turintiems pilie
čiams, jei ne pačiame krašte, 
tai bent sudarant sąlygas 
emigruoti. Kaip matome, į An
gliją bėgantys mūsų tautiečiai 
jau dabar sudaro kraštui di
plomatinį ir ekonominį gal
vosūkį. Girdėt pasiūlymų," ypač 
iš mūsų euroskeptikų, kad 
vertėtų jungtis į NATO, bet ne 
į Europos Sąjungą, nes toje 
sąjungoje ištirpsime ir prara
sime suverenitetą. Beje, pana
šiai galvoja ir kai kurie Va
karų Europos gyventojai. 

Turbūt natūralu, kad įstoji
mas į NATO tampa populia
resniu objektu, negu integraci
ja į ES ekonomines ir politines 
struktūras. Iš pirmo žvilgsnio, 
NATO narystė duoda kraštui 
bene aiškiausiai suvokiamą 
saugumo garantiją. Atvirai ir 
nediplomatiškai kalbant, grės
mingas Rytų kaimynas nebe
galėtų daugiau grūmoti, nes 
tiesioginės agresijos pasekmės 
būtų jam tiesiog katastro
fiškos. Tokios, kaip politologai 
mėgsta sakyti, „kieto saugu
mo" garantijos naudą gali su
prasti kiekvienas lietuvis. 

Tiktai kažin ar šitoks „sau
gumas", kiek jis bebūtų svar
bus ir tiesiog gyvybiškai reika
lingas, savaime garantuoja 
reikiamą ir visų trokštamą 
'valstybinį bei visuomeninį 
pastovumą/Paimkime Turki
jos pavyzdį, krašto, kuriam 
tikrai negresia svetimos oku
pacijos pavojus. Šios strate
giškai svarbios valstybės atei
tis daug r iklausys ne nuo 
kaimynų, bet nuo dviejų vidi
nių istorinių reiškinių: kurdų 
sukilimo ir islamiško funda
mentalizmo. Akivaizdu, kad 
Turkuos pastovumą lems ne 
santykiai su Turkijos istoriniu 
varžovu Rusija, ne Vakarų 
kultūrinis antplūdis — daug 
kas priklausys nuo to, kaip 
pati turkų visuomenė sugebės 
išspręsti savo problemas. Ki
taip tariant, kadangi abi 
aukščiau paminėtos proble
mos yra istorinio pobūdžio, 
šitos visuomenės sugebėjimas 
išgyventi akistatą su praeiti
mi bus vienas iš svarbiausių 
veiksnių, sprendžiant krašto 
politines, socialines ir kitas 
problemas. 

Šitą pavyzdį menu todėl, 
kad, nepaisant, kokios bebūtų 
diplomatinės ir karinės garan
tijos, mūsuose egzistuoja pa
gunda pamiršti, kad Lietuvos 
likimas priklausys ne tiktai 
nuo susiklosčiusių geopoliti
nių veiksnių, bet nuo visuo
menės bei jos kultūrinio ir po
litinio elito sugebėjimo iš
spręsti tas problemas, kurias 
jai paliko istorija, praeities 
našta. Tiesa, daugelį pro
blemų mums primetė ir dar 
primes kiti, tačiau, kaip mes 
jas bandysime spręsti — tai 
jau pačių lietuvių reikalas. 

Žvilgsnis į ekonomines 
pasekmes, susietas su ES 

Nesu ekonomistas, tad kal
bėti apie ekonomines pasek
mes galiu tiktai bendrybėmis. 
Man atrodo, kad pagrindinius 
Lietuvos integravimosi sunku
mus ir galvosūkius matome 
jau dabar. Užsienio kapitalo 
skverbimasis į kraštą sukėlė 
nemažai baimės kai kurių 
žmonių tarpe dėl tariamo Lie
tuvos „pardavimo" užsienie
čiams. Kad nevaldomas tarp
tautinio kapitalo ir investicijų 
skverbimasis į visus pasaulio 
kampus gali atnešti žalingas 
pasekmes paskelbė ir garsusis 
finansistas George Soros. An
tra problema, turinti poten
cialą pakenkti Lietuvai, tai 
krašto priklausomybė nuo 
žaliavų tiekėjų, konkrečiai — 
Rusijos naftos ir dujų pra
monės didžiųjų galimybė ma
nipuliuoti Lietuvos energeti
kos ūkį. Būtingės terminalo 
statybos užsitęsimas rodo, kad 
valstybės politinis elitas, kad 
ir suvokdamas būtinybę gel
bėti Lietuvos ekonomiką nuo 
tokios priklausomybės, neturi 
nei ilgalaikės strategijos, nei 
pakankamai politinės valios 

• tą klausimą spręsti. Tai ypač 
pragaištinga, atsižvelgiant į 
tai, kad, anksčiau ar vėliau, 
Lietuva neteks Ignalinos jė
gainės, šiandien tiekiančios 
gyventojams palyginti pigią 
elektrą. Žemės ūkis tuo tarpu 
jau atsidūrė aklavietėje, ir 
neatrodo, kad valdžia pasi
ruošusi priimti skaudžius bei 
nepopuliarius sprendimus, dėl 
kurių smarkiai sumažėtų val
stybės dotuojamų smulkių ir 
nenašių ūkelių skaičius. 

Ką jau bekalbėti apie vi
siems puikiai žinomas socia
lines problemas, kurios aš
trėja ekonominių reformų lai
kotarpiu: vis didėjanti socia
linė nelygybė ir prasigėrusiu 
kaimo skurdas. Beveik banalu 
priminti nusikalstamumą ir 

Dr. Saulius Sužiedėlis. 
valstybės kūną graužiančią 
korupciją. Kad tiktai dabar 
pradedama rimčiau kovoti su 
muitinėse vyravusiu visuoti
niu chaosu, vagiliavimu ir ko
rupcija, yra vienas iš labiau
siai neraminančių ir gėdingų 
reiškinių. 

Regis, kad, žengiant į XXI 
amžių, reikėtų paklausti, kur
link eina Lietuva ir kokia ji 
bus 2018 metais, kai Švęsime 
pirmosios Respublikos paskel
bimo šimtmetį. Bet tada gal
būt reikėtų patikslinti: apie 
kurią Lietuvą mes kalbame? 
Ar tą vis gražėjantį Gedimino 
prospektą, senamiestį ir mo
dernų oro uostą, kurie dabar 
nepalyginamai įdomesni ir gy
vesni? Ar apie Šalčininkų rajo
no kaimus, kur baltą dieną 
matyti slampinėjančios apgir
tusios moterėlės? Ar apie vi
durinių mokyklų jaunimą, ku
riam raidės „CK" dabar pažy
mi „Calvin Klein"? Visi Lietu
vos įvairūs, kontrastą suke
liantys veidai lygiai autentiški 
— tiek demonstruojančių se
nyvų politkalinių, tiek ir 
jaunų mafiozų, gurkšnojančių 
brangius gėrimėlius „Ponių 
laimėje." 

Tikrovė, galutinai 
pasibaigus Sąjūdžio 

iliuzijai 
Lietuvos socialekonominė 

tikrovė sukuria gana įvairų ir 
prieštaringą spektrą. Tą patį 
galime pastebėti apie Lietuvos 
mokslą, švietimą ir kultūrą, 
galbūt net apie krašto intelek
tualinį ir politinį gyvenimą — 
kadangi geriausiai pažįstu 
kaip tik šituos aspektus, iš
drįsiu pateikti keletą subjek
tyvių ir supaprastintų apiben
drinimų. Pirmiausia, vyksta 
ryškus kartų ir skirtingų 
požiūrių formavimasis. Išsi
skiria prieštaringi, diametra
liai Lietuvos praeitį ir ateitį 
suprantantys sluoksniai. 19-
90-1991 metais, baigiantis Są
jūdžio euforijai, arba vienin
gos kovos už nepriklausomybę 
iliuzijai, aštrėjo politiniai ne
sutarimai ir prieštaravimai. 
Norėčiau suskirstyti Lietuvos 
intelektualinį ir politinį elitą 
ne tiek pagal politinę, t.y. par
tinę, priklausomybę, kiek 
„kultūrinės orientacijos" pa

grindu. Man regis galima 
įžvelgti dvi pagrindines mąs-
tyconns sroves* 

1. Tradicinė tautinė 
orientacija, kuriai atstovau
ja- tam tikra vyresnės kartos 
inteligentijos karta, taip pat 
dalis jaunimo Šios orientaci
jos žmonės" supranta tautą, 
kaip gyvą organizmą, sufor
muotą amžinais kraujo ir ben
dros kalbos ryšiais, turinčią 
valstybėje šeimininkės teises. 
Šitos orientacijos priešai, tai 
įvairaus plauko vadinami kos
mopolitai, kitataučių imperia
lizmas, bet kuri ideologija ar 
intelektualinė kryptis, kuri 
automatiškai neduoda pirme
nybės tautinėms vertybėms. 
Buvęs švietimo ministras Zig
mas Zinkevičius — vienas 
žymiausių tradicinės tautinės 
orientacijos atstovų. Savaime 
suprantama, tautinis mentali
tetas savo prigimtimi yra kon
servatyvus, linkęs į palyginti 
nekritiškai teigiamą tautos is
torijos interpretaciją. Jų po
žiūris į Vakarus dažnai akcen
tuoja neigiamus reiškinius, 
tariamą vakarietišką bedva
siškumą, materializmą, ištvir
kavimą ir pan. Šitos pa
kraipos spaudoje, pvz., „Deno-
vidyje" ir „Vorutoje", kartais 
„Lietuvos aide", rasime pakan
kamai to požiūrio pavyzdžių. 

2. Liberalioji moderni
zuojanti srovė, kurios šak
nys glūdi varpininkų ir dabar
tinių centrinių-kairiųjų politi
nių grupuočių programose. Šie 
žmonės dažnai traktuoja 
tautą ir demokratiją, kaip ly
giavertes sąvokas, kartais 
duodami primatą bendražmo-
giškoms vertybėms. Liberalų 
požiūris į tautos istoriją per
dėm kritiškas, suprantantis 
pačią tautą,-kaip dinamišką, 
nuolat besikeičiantį reiškinį. 
Tauta turi atsiverti pasauliui, 
o ne gintis prieš svetimų kul
tūrų ir kosmopolitizmo pavo
jus. 

Be abejo, dešiniosios politi
nės partijos, krikščionys de
mokratai, konservatoriai ir 
pan., smagiau jaučiasi tau
tinės orientacijos stovykloje, 
tuo tarpu centristai ir kairieji 
— antroje liberalesnėje sro
vėje. Žinoma, čia pateikta 
žiauriai supaprastinta sche
ma, nes tiek^ vienoje, tiek ki
toje pusėje pastebimas gan 
platus pažiūrų spektras. Klau
simas būtų — kaip reiškiasi 
šitų dviejų pasaulėžiūrų kon
fliktas Lietuvos intelektuali
niame ir kultūriniame gyve
nime? (Kas aišku atsiliepia ir 
politikoje). Ir gal, dar svar
biau, kokios jų ateities per
spektyvos? 

Pirma gal reikėtų pateikti 
kraštutinius šitų pasaulėžiūrų 
pavyzdžius, arba prie ko gali
ma prieiti, nekritiškai atsi
duodant tai vienai, tai kitai 

„srovei . 
Štai vieno Seimo nario lie

tuviško charakterio analizė: 
„Baltų žmogaus savimonę le
mia doros samprata. Tai vie
nas iš neišverčiamų į kitas 
kalbas, taigi esminių žodžių. 
Dora lietuviui yra daugiau 
negu moralinė vertybė. Dora 
yra dieviškosios rėdos, die
viškojo įsakmaus gėrio įspau
das žmoguje... Lietuviui doros 
dalykai ypatingi. Mūsų mąsty
mas yra brachmaniškas, t.y. 
kitoks nei aplinkinių ksatri-
jiškų tautų. Užtat nedoru lie
tuviu būti tiesiog neįmanoma, 
nes nedoras lietuvis nebėra 
lietuvis. Tuo tarpu nedoras vo
kietis yra tik nedoras vokietis, 
ne daugiau. [Algirdo Patacko 
pasisakymas, cituotas A. Te-
reškino straipsnyje, „Tautos 
dugnan' masinė kultūra, kas
dienybės logika, tautiškumo 
teorija", „Kultūros barai", Nr. 
10, 1998] 

Tuo tarpu, galima pacituoti 
kitą kraštutinumą (iš to paties 
straipsnio), kuriame anali
zuojamas masinės kultūros 
veržimasis į kraštą: „Varto
dami masinių žiniasklaidos 
priemonių siūlomus produk
tus, individai patiria viešų 
geismų ir troškimų kolekty
viškumą. Masinė kultūra su
teikia Lietuvos piliečiams kar
navalinių daugiareikšmių ma
lonumų, kuriuose tautinio 
normatyvumo hegemonija yra 
silpniausia ir mažiausiai re-
presyvi. Postmodernistinės 
komunikacijos priemonių ir vi
zualinės technologijos formos, 
koordinuojančios daugialypes 
asmeninių troškimų, savęs 
vaizdinių ir savęs pažinimo 
sferas, tiesiogiai ir netiesiogiai 
kritikuoja patriotinį monu-
mentalizmą ir yra atsvara jė
goms, kurių tikslas išgryninti 
ir eufemizuoti lietuvių kalbą 
(jokių tarptautinių žodžių!), 
išvalyti tautą (tauta lygi et-

. niskumo, doros ir skaistumo 
sumai) ir mitologizuoti tautinę 
atmintį (lietuviai kaip hero
jiški, skaistybės pertekę Euro
pos gelbėtojai ir sielovedžiai." 
[Citata iš to paties Tereškino 
straipsnio, „Kb." Nr. 10, 1998] 

Šitos dviejų poetų citatos 
(jeigu iš viso jas galima su
prasti eiliniam, kad ir aukš
tąjį mokslą baigusiam, lie
tuviui) ryškiai išskiria dvi 
pažiūras į tautinį identitetą. 
Bet, kalbant rimčiau, ar ne 
akivaizdu, kad tautinio identi
teto apibrėžimo klausimas yra 
pagrindas, bandant įvertinti 
integravimosi į vakarietiškas 
politines ir ekonomines pro
blemas ir galvosūkius? Kas 
mes esame ir kuo mes tap
sime, siūbuojami globalinio 
kapitalizmo, didžiųjų privati
zavimų, ES ir NATO plėtros 
geopolitinių intrigų? 

(Bus daugiau) 

Danutė Bindokienė 

Žodžiais gaisrų 
neužgesins 

Diplomatai kalba ir kalba; 
Amerikos prezidentas vis 
griežčiau grasina, NATO žada 
siųsti karius, bombas ir rake
tas, o tuo tarpu Jugoslavijos 
prezidentas Slobodan Milose-
vic „prunkščia į rankovę", 
vedžioja visus už nosies ir sku
ba išnaikinti kiek galima dau
giau albanų Kosovo provinci
joje. Jis, atrodo, jau gerai su
sipažinęs su vakariečių psi
chologija ir žino, kaip britų 
mėgstamoje patarlėje sakoma. 
kad „lojąs šuo nekanda": jeigu 
problema bandoma spręsti di
plomatiniu būdu ir su juo dar 
vis tariamasi, bombos nepra
dės kristi ant serbų karinių 
pajėgų, nepaisant, ką jie daro 
albanams... 

Suprantama, padėtis gali 
pasikeisti kiekvieną akimirką 
— NATO perspėjimai, kad bus 
pavartoti ginklai, jeigu smur
tas Kosove tęsis, tapti tikrove. 
Tačiau dar vakar buvo „ko
vojama" tik žodžiais — į Bel
gradą su prez. Slobodan Milo-
sevic pasitarti dar kartą nuvy
ko Vašingtono vyriausybės 
įgaliotasis pasiuntinys Ri-
chard C. Holbrooke. 

Sakoma, kad jis Jugoslavi
jos prezidentą neblogai pažįs
ta (jiedu pakankamai kartų 
šiuo reikalu buvo susitikę, 
nors tie susitikimai nedaug pa
siekė) ir. jeigu kam pavyktų 
Milosevic perkalbėti, tai tas 
asmuo tegaii būti Holbrooke. 
Vašingtonas tiki, kad galbūt 
šis susitikimas bus sėkmingas 
ir visi galės ramiai švęsti Ve
lykas. 

Reikia pripažinti, kad „ka
tės ir pelės" žaidimą Jugosla
vijos prezidentas puikiai atlie
ka. Jis taip pat pažįsta Hol
brooke ir moka su juo kalbėtis 
— kartu teikdamas vilties, 
kad galbūt problema bus 
išsręsta diplomatijos keliu, 
kartu pasilikdamas prie savo 
pozicijų, kad kovos Kosovo 
provincijoje yra iš tikrųjų ne 
serbų, o albanų sukilėlių-
partizanų kurstomos. Keis
čiausias ir labiausiai erzinan
tis Milosevic pasisakymas nu
skambėjo kovo 22 d., kai, pa
klaustas dėl maždaug 30,000 
pabėgėlių, vėl pajudėjusių iš 
savo namų Kosove dėl su
stiprėjusių apšaudymų, o te
levizijos ekrane nusidriekus il
gai vilkstinei suvargusių, ry
šuliais apsikrovusių žmonių 
— senukų, moterų su vaikais, 
klampojančių per sniegą, Ju
goslavijos diktatorius drįso iš
sireikšti: „Kokie ten pabėgė
liai, tie žmonės tik išėję pasi
vaikščioti!" 

Kai kuriuose politiniuose 

sluoksniuose tvirtinama, kad 
Milosevic tiesiog laukia NATO 
puolimų, nes tikisi tuo pasi
naudoti ir sutvirtinti savo po
ziciją valdžioje, įgyti pasaulyje 
daugiau pripažinimo ir galbur 

net simpatijų. Jis taip pat 
jaučia Maskvos pritarimą ir 
tam tikrą globą. Pavyzdžiu 
galbūt laiko ir Saddam Hus-
sein, kuris kaip tik del pasi 
priešinimo vakariečiams, ypač 
Amerikai, įgijo nemažai šali
ninkų arabų pasaulyje. Nepai
sant dabar atliekamų kasdie
ninių bombardavimų. Hussein 
jaučiasi neparklupdytas, v at
virkščiai — laimėtojas. 

Nėra abejonės, kad NATO 
— ir Amerikos — kantrybė 
tikrai išsibaigs, nes planai su
daryti, puolimams pasiruoš
ta. Kaip praeitis parode. 
NATO pajėgoms yra lengviau 
pradėti ofenzyva, negu ją nu
traukti. Galbūt dėl to ir JAV 
Kongresas neskuba pritarti 
prezidento Bill Clinton siū
lymams nedelsiant paleisti į 
darbą sunkiuosius ginklus. 
kurių kalbą agresorius Kosovo 
provincijoje supras greičiau ir 
tiksliau, kaip diplomatų ar pa
siuntinių įtaigojimus. 

Kaip sakoma — lengva sve
timomis rankomis žarijas 
žarstyti, bet Kosovo provinci
jos albanų padėtis tikrai nepa
vydėtina. Paga! įvairiu žur
nalistų ir NATO paskirtų 
tarptautinės sudėties stebė
tojų duomenis, vien pastarųjų 
trijų savaičių laikotarpiu, kai 
serbai sustiprino puolimus, 
apie 80.000 žmonių turėjo pa
likti savo namus, yra daug 
žuvusių, o medžiaginiai nuo
stoliai tiesiog neapskaičiuoja
mi, nes kai kur sudeginti ir 
sugriauti ištisi kaimai, mieste
liai. Tačiau, kaip dažnai istori
joje panašiais atvejais atsitin
ka, agresoriaus pastangos 
palaužti tautos laisvės siekius 
turėjo atvirkštinį poveikį: al
banų pasiryžimą siekti visiš
kos nepriklausomybės tik su
stiprino. 

Š.m. vasario 23 d. Milosevic 
jau buvo atsitraukęs žingsnį 
atgal, sutikęs sustabdyti puo
limus ir išvesti savo ginkluo
tas pajėgas iš Kosovo provinci
jos, bet, kaip ir anksčiau, vė! 
„pakeitė nuomonę". Šiuo metu 
pasitarimai dar kartą atsidūrė 
akligatvyje. Nelabai verta ma
nyti, kad amerikieti* Hol
brooke ar kas kitas galės 
išsiderėti ilgalaikes paliaubas. 
Staiga dar vienoje pasaulio 
vietoje NATO pajėgos turės 
atlikti taikdario. aptašančio 
nepaklusnaus diktatoriaus iš
didumą, pareigas... 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
UGI JA TAUTKUVIENĖ 

Nr.6 Tęsinys 

Švente susidomėjo ir TV bei didžiųjų laikraščių 
žurnalistai. Ką tik prieš kelias dienas, liepos 4 d. Chi-
cago Soldier Field'e 80 tūkstančių žmonių susirinko 
paminėti JAV Nepriklausomybės dienos, šalia JAV 
karo veteranų žygiavo tautinių grupių atstovai (apie 
2,000 žmonių). Vieninteliai lietuviai buvo apsirengę 
tautiniais drabužiais. „Būtent jie, tautinių šokių 
šokėjai — „Ateities" grupė iš Čikagos ir „Spindulys" iš 
Los Angeles, vedami Br. Shoto, ir pašoko kelis lietu
viškus šokius žaliojoje vejoje. Lietuvius pristatė pats 
Čikagos meras, papasakodamas apie komunistų oku
puotą mažytę šalį Lietuvą. Jis taip pat priminė susi
rinkusiems, jog ateinantį sekmadienį įvyks šios mažos 
tautos didelė Tautinių šokių šventė. Tad nenuostabu, 
kad CBS TV ir WGV TV žurnalistai rengė reportažus, 
rodė savo programose. Toks susidomėjimas ir parody
mas visai Amerikai, be abejo, kėlė visų lietuvaičių 
dvasią ir pasididžiavimą. 

1967-1968 metų sezonas 

Sezono pradžioje „Grandinėlė" koncertavo Pittsburg, 
Hamilton lietuviams bei amerikiečiams. Visi lietuviški 
laikraščiai pilni puikiausių atsiliepimų apie šią neeili
nę grupę. 

1968 metų pradžioje, žvelgdami priekin, apžvel
giame ir nueitą kelią. Nuo įsikūrimo datos iki šių 
metų pradžios koncertuota p ir 130 kartų. Tai ilgesni 
ar trumpesni koncertai, kurių didesnė dalis skirta 
amerikiečiams. Šokio kalbai vertėjo nereikia! 

Vasario 10 d. dalyvauta Mardi-Gras — Užgavėnių 
pokylyje Detroit. „Gražios ir grakščios šokėjos, miklūs 
ir žvalūs šokėjai 'pririšo' žiūrovo akis iki pat pabaigos, 
o kai turėjome progos paploti — plojome be pasi
gailėjimo. Kai po našlinio jonkelio ir po piršlio šokic 
šokėjai išėjo šokti klumpakojį su tikromis medinėmis 
klumpėmis, tai atrodė, kad savo plojimu norėjome 
nustelbti klumpių kauškėjimą. Tų klumpių meisteris 
programoje pažymėtas Pranas Neimanas. Sunku pa
tikėti, kad turime ir tokių amatininkų" („Draugas", 
1968.02.22). 

Dar dalyvauta Vasario 16-osios minėjime Dayton, 
FL, bei keliuose pasirodymuose amerikiečiams. Iš A. 
Sagienės laiško J. Lingiui (1968 m. kovo 26): „(...) Tų 
mūsų išvažiavimų būna labai įdomių. Vasario 18 d. 
lankėmės Dayton mieste, ten vos 50 senukų lietuvių 
gyvena. Visi jaunieji lietuviškai nekalba. Per pro
gramą daugiau matėsi ašarų negu džiaugsmo. Verkia 
senutės net balsu, kaip čia gražiai lietuviškai šoka, lie

tuviškai jaunimas kalba. Kitos savo amžiuje lietuviško 
rūbo nebuvo mačiusios. Po tokių gastrolių visi mūsų 
'vaikai' būna sujaudinti ir tvirtina, kad jiems apsimo
ka savo laisvalaikį tautiniams šokiams paaukoti". 

Kovo 17 dieną „Grandinėlė" kviečiama į Čikagą, 
dienraštis „Draugas" rengia romano premijos įteikimo 
iškilmes. Ta proga „Drauge" spausdinamas pokalbis 
su L. Sagių (1968.01.11). V. Rociūnas klausia: „Kas 
yra tas akstinas jaunimą jungtis į Jūsų vadovaujamą 
grupę?" L. Sagys: „Ne tik garbė ir pasididžiavimas, bet 
ir darbo pilnos rankos. Jungtis į 'Grandinėlės' eiles 
vien tik entuziazmo neužtenka. Tai sako ir pats jauni
mas: 

— Aš norėjau įsijungti į aktyvią lietuvišką grupę, 
kurioje reiktų dirbti, bet tuo pačiu laiku ir linksmin
tis. 

— Aš norėjau daryti ką nors lietuviško. 
— Darbas grupėje duoda progos lavintis fiziškai, vi

suomeniškai, teikia galimybę skleisti lietuvių vardą 
tarp kitų, ir tą viską sieja būrys draugų ir bend
raamžių. 

— Aš mėgstu važiuoti į kitus miestus". 
V. Rociūnas: „Jūs, kaip vadovas, visą savo nuo tiesio

ginio darbo laiką pašvenčiate šokių repeticijoms, pro
gramų paruošimams bei išvykoms. Koks pagrindinis 
motyvas verčia Jus tiek aukotis tautinio šokio populia-
rizacijai?" 

L. Sagys: „'Grandinėlės' apimties vienetui tvarkyti 
dažnu atveju jau neužtenka laisvalaikio. Susiduri su 
idėjų, minčių sprendimais, kurie nelaukia vakaro ar 

sekmadienio popiečio. Pagal J. Pažemį, mūsų orkestro 
vadovą, tai kartais jau darbas šokiui pradeda kliudyti. 

Manyčiau, kad daugelis iš mūsų šalia savo tiesiogi
nio darbo pasirenka mėgstamą užsiėmimą, kuriame 
reiškiasi ir siekia užsibrėžtų tikslų. Ar tai būtų auka0 

Aš pasirinkau lietuvišką sceninį šokį, kurio atlikimas 
vyksta plačios visuomenės akyse. Šitas momentas iš
šaukia norą esamomis sąlygomis siekti geriausių re
zultatų". 

I klausimą, kodėl „Grandinėlės" programose dauge
lis šokių atliekama tarsi vienoje šokių pynėje. L. Sa
gys atsako labai paprastai, kad gyvename tokioje šaly
je kaip Amerika, kur kiekviena TV' laida, ar teatruose 
rengiami įvairūs koncertai, pasirodymai yra tiksliai 
suplanuoti, siekiant sudominti žiūrovą. Todėl atsiran
da tam tikra, lyg ir pareiga, lietuviška sceninį šokį pa
teikti tokia forma, kad publikai būtų įdomu. Atsiliepi
mai sako, kad „esame gerame kelyje". 

„Grandinėlės" šokėjai koncertuose pagyvinimui, 
įvairumui vartoja sceninę atributikos — vainikėlius, 
klumpes, nuometus 'kadriliui!, trumpus sijonus. Dėl 
rūbų stilizacijos kyla didžiausias triukšmas, atsiranda 
„žinovų", kurie dėl to apšaukia „rusais". J klausimą, ar 
ši rūbų stilizacija (dail. Nijolė PalubinsMenė) nenu-
tolsta nuo tradicinių tautinių drabužių, nesužaloja 
tautinių drabužių charakterio. L. Sagys paaiškina: 
„Atliekant pilną šokių programą, sunku pasiekti rei
kiamo įvairumo, nekeičiant atskiriems šokiams spe
cialiai pritaikytų rūbų. 
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LIETUVOS VAIKAI ČIKAGOJE 
„Būk savo valios viešpats ir 

savo sąžinės vergas". Šiuo mo
kyklos motto vedami dvylika 
..Šarūne Marčiulionio" krepši
nio mokyklos 1985-ųjų metų 
gimimo u.y. 13 ir 14 m.) ber
niukų kovo 6 d. atsirado Čika
goje žaisti prieš amerikiečių 
jaunimo komandas. Juos lydė
jo mokyklos direktorė Zita 
Marčiulionyte, administratorė 
Aldona Nausėdienė, treneris 
Gediminas Ulys ir t ransat lan
tinės kelionės rėmėjai archi
tektai Vytautas Būdvytis ir 
Aidas Kalinauskas bei audito 
firmos direktorė Ona Sirienė. 

Gal pirmieji ryšiai t a rp Či
kagos ir Vilniaus užsimezgė 
prieš porą metų, kai, Zitai 
Marčiulionytei papasakojus, 
kad berniuKams būtų didelė 
nauda varžytis Amerikoje, su
sipažinti su amerikietiškomis 
krepšinio taisyklėmis bei žai
dimo tempu, dr. Donatas Tijū
nėlis entuziastiškai sutiko to
kias varžybas suplanuoti su 
Čikagos gimnazijų komando
mis. Tačiau pastangos atsi
mušė i aklavietę, patyrus, kad 
gimnazistų rungtynių skaičius 
yra griežtai ribojamas, suda
romas kelis metus iš anksto. 

J talką atėjo dr. Donatas 
Siliūnas, pats nuo mažens žai
dęs krepšinį, priklausęs „Li
tuanicos" vyrų komandai ir 
prieš porą metų atgaivinęs 
jaunuosius ^Lituanicos" krep
šininkus (nuo 5 m. iki 18 m.), 
kurie treniruojasi keturiose 
sporto salėse šeštadieniais po 
lituanistinės mokyklos pamo
kų ir skautų sueigų. 

Susirenka apie 200 berniu
kų ir mergaičių į sales Wes-
tern Springs Recreational 
Park. Lemonte, Pasaulio lietu
vių centre. Brombereck ir 
Oakwood mokyklose. Juos tre
niruoja Rimas Dirvonis, Dona
tas Siliūnas, Algis Jonynas, 
Rimas Domanskis, Rimas Gul
binas, Linas Gylys, Algis Ta
mošiūnas, Saulius Čyvas, Kęs
tutis Ambutas, Aliukas Lelis, 
Romas Peleckas, Darius Si
liūnas, Kurt Thaus, Algis Jo
nynas, Algimantas Siliūnas, 
Eglė Matutienė, Rūta Sušins-
kienė, Kęstutis Sušinskas ir 
Romas Rupinskas. Kaip pasi
žymi beveik visa mūsų veikla, 
jie aukoja savo laiką vaikų ge
rovei, be atlyginimo, retai su
laukdami padėkos žodžio. 

Krepšinio entuziastas dr. 
Donatas Siliūnas tuoj priža
dėjo draugiškas rungtynes 
prieš Xituanicos" keturiolik
mečius ir surado pajėgių 
krepšinio.klubų, kurie sutiko 
išbandyti jėgas prieš „marčiu-
lioniukus"'. Rungtynės vyko 
prieš ASK „Lituanicą" (sekm.), 
James Jordan Boys and Girls 
Club (antr.), Team Lisle 
(treč.), Tom Allen's Club 
penkt.). ^Marčiulioniukai" 

taip pat buvo įtraukti į „Pra
džios mokyklos turnyrą" 
• „March Madness"), kurį or
ganizavo Lynn Johnson North 
Central College Merner Field-
house patalpose. Čia mūsiš
kiai rungtynes laimėjo ketvir
tadieny ir šeštadienį, bet pas
kutinę dieną, sekmadienį, pra
lošė, tai liko daugiau laiko 
pasižvalgyti po Čikagą ir par
duotuves. 

Kadangi kai kurių rungty
nių dienos ir laikai buvo stai
giai pakeisti, nebuvo laiko 
mūsų visuomenę apie tai in
formuoti. Dideiė padėka Ed
vardui Šulaičiui už taiklius ir 
greitus reportažus apie var
žybas. 

Jaunuoliai buvo apgyven
dinti pas Lindą ir Algį Jony
nus. Judy ir dr. Joną Sidrius, 
Danguolę ir Pijų Bielskus, 
Dainą ir dr. Donata Siliūnus. 

Treneris Ulys ir keturi vai
kinai prisiglaudė Tijūnėlių bu
te, o Indrės ir dr. Donato Ti

jūnėlių namuose gyveno direk
torė, adminis t ra torė ir rėmėja. 
Du rėmėjai rado prieglobstį 
pas Danu tę ir Rimą Dirvo-
nius. 

Dr. Dona tas Siliūnas išnuo
mojo 15 žmonių autobusiuką, 
bet, visiems netelpant, teko vi
su r važinėti Donato Siliūno 
vai ruojamu autobusu ir I. Ti-
jūnė l ienės vairuojama maši
na . Ryte vyko treniruotės, po 
to — pietūs, turistinė ap
žvalga, o po pietų a r vakarop 
rungtynės . Nuoširdi padėka 
savo namuose visus svečius 
valgydinusiems — Gražinai ir 
J i m Liautaud , Vidai ir Jonui 
Maleiškoms, Aušrai ir Algiui 
Saul iams , Dainai ir Donatui 
Si l iūnams bei Vladei Siliū-
nienei. Dėkojame Judy Sidrie-
nei ir Alei Lieponienei, kurios 
siūlėsi suruošti svečiams ir 
v ie t iniam jaunimui „pizza par-
ty", bet dėl laiko stokos nebu
vo įmanoma tai įvykdyti. Pa
valgius pas Gražiną (Gudai
tytę) Liautaud, vaikinai suži
nojo, kad jos vyras J im kviečia 
visus į Michigan Ave. Nike 
Store, ku r j is visiems nupirko 
po porą, pačių jaunuolių išsi
rinktų, sporto batų. Labai, la
bai ačiū! 

Kovo 15-osios vakarą „mar-
čiulioniukai" ir „lituanikiukai" 
vyko į United Center žiūrėti 
„Chicago Bulis" prieš „Cleve-
Iand Cavaliers" rungtynes. 
„Bulių" komandoje žaidžia lie
tuvių kilmės amerikietis 
Bren t Barry, o Cleveiando ko
mandoje lietuvis Žydrūnas II-
gauskas , kur is , deja, vėl įvy
kus kojos t r aumai , ne tik ne
atvyko į Čikagą, bet negalės 
žaisti visą sezoną. 

Tačiau visi reiškiame Žyd
rūnu i didžiulę padėką, nes su
žinojęs, kad ieškome nemoka
mai a r papigintai gauti 20 bi
lietų į kovo 15-osios rungty
nes, pa ts tuos bilietus nupirko 
ir rungtynių vakarą bilietus 
pr ie kasos gavome. Per Tim 
Hal lam ir Tony Rokita „Chi
cago Bulis" nemokamai davė 
24 bilietus, todėl buvo galima 
ne t ik „marčiulioniukus", bet 
ir J i t uan ik iukus" nuvežti į 
„Chicago Bulis" rungtynes, po 
kur ių , Tom Smithburg leidi
mu , mūsų grupei buvo leista 
t r umpa i pabendraut i su Brent 
Bar ry ir vengru Kornel David. 

Kovo 13-osios vakare, šešta
dienį, buvo pirmas ASK „Li-
tuanicos" metinis sporto po
būvis. J u o rūpinosi, Dainos Si-
liūnienės vadovaujamas, ko
mite tas , a tkreipdamas dėme
sį, kad vakarėlis būtų smagus 
jaunies iems „Lituanicos" krep
š in inkams. „Marčiulioniukar 
buvo ypatingi vakaro svečiai. 

Programą praver e Indrė Ti-
jūnėl ienė, pakviesdama Rimą 
Dirvonį ir Zitą Marčiulionytę 
ta r t i žodį ir išreikšdama gilią 
padėką „Lituanicos" trene
riams. Meninę dalį atliko Da
lia Lietuvninkienė su Vainium 
Aleksa ir Stasės Jagminienės 
„Tėviškės" kapela. Tokiam va
karui ypatingai tinka gyva, 
l inksma muzika. 

J aun imo šokiams muziką 
parūpino „disc jockey", praves-
d a m a s įvairius žaidimus ir 
šposus vaikams bei tėvams. 
Veikė mažoji loterija, kurią 
uoliai lankė „mažoji" publika, 
iš tėvelių a r senelių išsipra
šan t .25 iš traukti bilietuką, o 
jie visi buvo laimingi. Didžio
joje loterijoje laimingieji gavo 
vertingų premijų, įskaitant 
Arvydo Sabonio nuotraukas 
su jo autografu, bei Šarūno 
Marčiulionio autografuotas 
kepurai tes ir marškinėlius. 

Nuoširdi padėka Arvydui 
Saboniui ir Šarūnui Marčiu-
lioniui, neatsisakiusiems at
siųsti mums brangius laimi
kius paremti „Lituanicos" 
krepšinio klubą. 

Vakarienę ruošė Aldona Šo-

S K E L B I M A I 
Įvairus Nekilnojamo turto 

Šarūno Marčiulionio mokyklos komandų laimėtosios taures, parsivežtos iš viso pasaulio 

SEKMADIENINĖ MOKYKLA TILŽĖJE 

PLB Švietimo komisijos pir
mininkė Regina Kučienė pa
laiko glaudų ryšį su Kara
liaučiaus srities lietuviškų 
mokyklų mokytojais. Pernai 
metais Tilžėje kultūros drau
gijos „Rūtos" pastangomis 
įsikūrė sekmadieninė lietu
viška mokykla. Pirmąją klasę 
lankė 25 mokiniai, o metais po 
to jau veikė dvi klasės. Moky
toja Danutė Narušaitė džiau
gėsi mokinių pagausėjimu — 
iki 50 mokinių. 

Mokykloje dėstoma lietuvių 
kalba, Lietuvos istorija ir geo
grafija. Mokiniai įtraukiami į 
užklasinius užsiėmimus, pvz., 
dramos ar raiškaus skaitymo 
būrelį, etnografinį ansamblį ir 
pan. 

Mokyklos vadovybė stengia
si oficialiai įregistruoti šią mo
kyklą, ieškant vietinės val
džios paramos. PLB Švietimo 
komisija, norėdama paskatinti 
mokinius stengtis geriau mo
kytis lietuviškai, trečiąjį kartą 
skelbia rašinių konkursą už 
LR ribų esančioms lietuviš
koms mokykloms. Konkurso 
dalyviai apdovanojami nedi
delėmis premijomis. Šiais me
tais jau trečiąjį kartą mecena
tu yra Raimundas Griga
liūnas. Švietimo komisija yra 
nuoširdžiai dėkinga jam už 
dėmesį ir paramą lietuvybės 
išlaikymui. Pateikiame keletą 
moksleivių rašinėlių. Dėko
jame dienraščio „Draugas* re
daktorei Danutei Bindokienei 
už rašinių išspausdinimą. 

Gintaro laše l i s 

Šitaip aš vadinu Lietuvą. Ji 

liūnienė. Atsižvelgiant, kad 
vakare dalyvaus šeimos su 
jaunais vaikais, vakaro bilietų 
kainos buvo kuo žemesnės, 
stengiantis bent padengti va
karo išlaidas, sudarant progą 
visiems pabendrauti. 

Antradienį, kovo 16 d., 
„marčiulioniukai" per Londo
ną išskrido į Vilnių, tikriau
siai pavargę, bet kupini įspū
džių, įvertindami šiltą priėmi
mą Čikagoje. Rungtyniaudami 
daug išmoko, daug patyrė. 

Padėka padėjusiems svečius 
ir jų lagaminus vežti iš ir į oro 
uostą — dr. Austei Vygantie-
nei. Ramintai ir dr. Algirdui 
Marchertams, Jonui Šalčiui 
bei Marytei Černiūtei, talki
nusiai, ekskursuojant į Čika
gos miestą. 

Nors „marčiulioniukų" vieš
nagė rišosi su „Lituanicos" 
krepšininkiukais, „marčiulio
niukų" transatlantinės kelio
nės išlaidas padengė rėmėjai 
Lietuvos verslininkai, o vieš
nagės Čikagoje išlaidas pa
dengė vietiniai rėmėjai ir ne
buvo naudojamas „Lituanicos" 
iždas. 

„Šarūno Marčiulionio" mo
kyklos direktorė kviečia „Li
tuanicos" jaunuosius krepši
ninkus atvykti varžyboms į 
Vilnių ir tęsti gražiai pradėtą 
r^ndravimą. 

I n d r ė Ti jūnėl ien* 

man labai artima ir brangi. 
Tame nuostabiame krašte 
gimė, augo ir mokėsi mano 
mama. Baigusi mokslus Vil
niaus krašte, išvažiavo toli 
nuo gimtųjų namų. Bet visada 
prisimena dobilais kvepiančią 
pievą, skanų lietuvišką pieną, 
darbščius lietuvius, jų meilią 
kalbą. 

Aš gimiau Rusijoje. Labai 
džiaugiuosi mamos gimtine. 
Dabar mes gyvename Tilžėje. 
Kiekvieną dieną pro kambario 
langą matau artimiausią Lie
tuvos kampelį — Panemunę. 
Vasarą atostogauju pas mo
čiutę Vilniaus krašte. Ten tu
riu daug draugų. 

Lankau Tilžės sekmadieni-
ninę mokyklą, kuri yra 8-oje 
rusiškos mokyklos vidurinėje 
mokykloje. Mano mokytojai 
duoda daug žinių apie gimtąją 
kalbą, Lietuvos; istoriją, geo
grafiją. J au neblogai kalbu 
lietuviškai. Šią vasarą Vil
niaus krašte savo draugus 
nustebinau žiniomis. Paža
dėjau kitą vasarą puikiai 
kalbėti lietuviškai. Svajoju gy
venti Lietuvoje. Ir ištekėti 
norėčiau už lietuvio. 

J u l i j a Tr igubova , 15 m. 

M a n o mokykla 

Aš gyvenu Tilžėje. Mokausi 
aštuntoje vidurinėje moky
kloje. Lankau aštuntą skyrių. 
Antrus metus aš ir mano se
sutė Kristina mokomės lietu
viškoje sekmadieninėje mo
kykloje, kuri yra įsikūrusi 
8-je vidurinėje mokykloje. 

Apie šią mokyklą norėčiau 
kai ką papasakoti. Joje mus 
moko lietuvių kalbos, Lietuvos 
istorijos, geografijos. Mokomės 
lietuvių tautinius šokius. Čia 
susiradau daug draugų. Sten
giamės bendraudami daugiau 
kalbėti lietuviukai. Į mūsų mo
kyklą atvažiuoja svečių iš Lie
tuvos. Man labai įdomu su
žinoti apie mano mamytės ir 
senelių gimines, Lietuvos 
praeitį. Apie tai mokykloje 
mums ir pasakoja. Džiau
giuosi, kad jau moku lietu
viškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti. Darau, aišku, klaidų, 
bet ateityje, manau, išmoksiu 

rašyti taisyklingai. 
Ką pasakoju, visko mane 

išmokė šioje sekmadieninėje 
mokykloje. Už viską norėčiau 
pasakyti savo mokytojoms 
ačiū! 

V i k t o r a s Miše ik i s , 14 m. 

PADĖKA UŽSIENIO 
LIETUVIAMS 

Užsienio lietuviai yra jaut
rūs lietuviškiems darbams. 
Yra suaukoję dideles sumas 
fondams, išlaiko savo įstaigas, 
lietuviškas mokyklas, remia 
kultūrinius bei visuomeninius 
darbus. Dabar nemažas dėme
sys yra nukreiptas į Lietuvą, 
ypač vargan patekusius vai
kus, našlaičius, ligonius. Įsi
kūrė nauji paramos fondai, 
plaukia aukos. Viskas gerai, 
reikalinga ir prasminga. Ta
čiau mes per mažai kreipiame 
dėmesio į religinius-krikščio-
niškus reikalus bei teikiame 
tam paramą. Dažnas iš mūsų 
stebimės, kad Lietuvoje vyks
ta žudynės, vagystės, girtuok
lystė, bet nė vienas nepasiūlo, 
kas daryti ir kas gali padėti 
Lietuvos tautiečiams morališ
kai ir dvasiškai pakilti. 

Čia viešintis vyskupas Ri
mantas Norvilą buvo užklaus
tas koks procentas tikinčiųjų 
lanko bažnyčias. Jo atsaky
mas buvo liūdnas, tik apie 8-
10 procentų. Kiek daugiau di
džių švenčių metu ir ypač per 
Šv. Velykas. Yra žmonių, ku
rie abejingi maldai, šv. Mi
šioms, o apie katalikišką 
spaudą jie net nekalba. 

Štai skaitau „XXI amžių" 
š.m. kovo 12 d. Nr. 21, kur ra
šo Pranciškus Žukauskas: 
„Džiugu, kad ir užsienyje 'XXI 
amžius' yra mėgiamas, skaito
mas ir visapusiškai remiamas. 
Visi "XXI amžiaus' skaitytojai 
yra be galo dėkingi JAV gyve
nantiems lietuviams, o ypač 
dvasininkijai už paramą lei
džiant šį dvasinės vertybes 
puoselėjantį laikraštį. Lietu
vos katalikai žemai lenkiasi 
broliams ir sesėms užsienie
čiams už tą didžiulę dovaną 
'XXI amžiui', nes be išeivijos 
pagalbos šis laikraštis tikrai 
neišeitų. Juk Lietuvoje leidi
nys iš niekur jokios paramos 
negauna. Vien iš prenumera-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AirrOMOaUO, NAMU. SVBKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agertas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kaba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Wwt9Sth Street 

T«4. (706) 424-8654 
(773)581-8854 

5 TAS Y S' CONS TRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings". 

'sofiits', "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
. S.Senefis, teL 630-241-1912.. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)590-0205 
(708)425-7180 

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

Puikus kambarys, sveikas maistas, 
mielaširdinga priežiūra. Visa tai 
rasite Apolonijos namuose, kuriuo
se jausitės tarsi savo šeimoje. Kaina 
daug žemesnė, nei globos namuose. 
Skambinkite tel. 708-387-2067 
Apolonijai. 

MAJOR MANUFACTURER 
ONSOUTHSIDE 

Looking for * Machinists 
* Grinders & * Assemblers. 

Ist & 2nd shrfts, full time permanant 
positions. Exc. pay based on exp. 
Mušt be able to communicate in 
Engjish CalL Kristen or Jason 

1-800-416-8662 
Mušt havs own transportajtion. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PIJLASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

RIVERDAlt A U I O M O H V t 
Transportuojame ir 

naudotą auto. Pigiai parduodame ibimo-
kejimui; remontuojame po avarijų.; attta-
tome auto.geometrij*. užsakome dali* ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui td. 7M-2tM-«5M. 

SAVINGS COUNSELLOR 
Entry level position for an individual oriented to customer 
service — opening savings accounts. Mušt speak English 
& Lithuanian. Excellent vvorking conditions and benefrts. 

Apply Thursday at 
Prospect Federal Savings Bank 

1 1 1 3 9 S. Harlem 
IL. Tfel 7 0 8 - 3 6 1 - 8 0 0 0 

Pinigai, siuntiniai, 
persikraustymas į Lietuvą 

perTRANSPAK. 
Tel. 1-773-838-1050 
Lemont, IL - sekmadieniais 

JOs sulaukėte garbingo am
žiaus. Gyvenimas* iškėlė naujų 
problemų, kurias išspręsti vienas 
esate nepajėgus. Nenusiminkite, 
pagalbą rasite paskambinę teL 

708-387-2067 Apolonijai. 

Home HesaHfa Care Intt Agency 
ieško asmenį) prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglu k. 

reikalinga Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 

. $75 ild $120 j dieną. Skambinti 
Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615, 

Atliekame visas dažymo | 
darbus. 

Tel. (773) 890-4965 

Kaune parduodamas 
3mieg. b t 

Naujai atremontuotas, 
nauji baldai. Skambinti 

Kerėžiams, teL 323-644-1824 

torių (tiražas 6,000) tikrai 
neišsilaikytų. Todėl kiekviena 
auka iš užsienio, kad ir mažy
tė, šiam laikraščiui labai rei
kalinga. Na, o lietuviai už 
kiekvieną tokią auką nuošir
džiai pasimeldžia". 

Toliau P. Žukauskas rašo: 
„Jeigu visa Lietuva skaitytų 
TOd amžių', tai mūsų žmonės 
taptų geresni, t.y. išnyktų 
smurtas, vagystės, melas, ne
sąžiningumas ir t.t." 

Geras laikraštis, kuris vado
vaujasi tikėjimu, Dievo įsaky
mais, žmogiškumu, yra gera 

Tilžės teatro rūmuos* Karaliaučiaus krašto lietuviškų mokyklėlių vaikučių kalėdiniame susibūrime lazdynų 
jaunieji skudutininkai (Troja wvo pačių i* lazdynų išdrožtais skudučiais. 

dovana giminėms Lietuvoje 
bei pažįstamiems ypač šiuo 
metu, kai Lietuvoje tautiečiai 
išgyvena nelengvus laikus. 

Atkreipkime savo dėmesį į 
gerą katalikišką spaudą, ypač 
„XXI amžių", kuris išaugo iš 
menkų keturių puslapių į 
tvirtą, dukart per savaitę po 
16 puslapių išeinančio krikš
čioniškos minties, kultūros ir 
visuomeninį reikalų laikraštį. 
Bet kokio dydžio paramos au
ka, ar užsakant prenumeratą 
sau, ar dovanai, prašoma čekį 
rašyti „Jesuit Fathers" ir siųs
ti kun. Algirdui Paliokui adre
su: 14915 - 127th Street, Le
mont, IL 60439. Metinė pre
numerata į užsienį oro paštu 
yra 70 dol. Prenumeratos kai
na giminėms Lietuvoje yra 30 
dol. 

„XXI amžius" išeina du kar
tus savaitėje — trečiadieniais 
ir penktadieniais ir pateikia 
skaitytojams svarbiausią in
formaciją: Visuotinės Katalikų 
Bažnyčios įvykiai, Lietuvos 
parapijų gyvenimas ir įvykiai, 
Lietuvos kultūrinių organiza
cijų veikla, Katalikiškų orga
nizacijų veikla, Lietuvos ir už
sienio politiniai įvykiai ir jų 
komentarai. Lietuvos žmonių 
tragiški likimai, kaimo žmo
nių gyvenimo problemos. Pa
remkime „XXI amžių" bet ko
kia auka. 

Mar i ja Re in i ene 
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TARP MUŠU KALBANT 
JAU IŠAUŠO PAVASARIS 

Turbūt mažai kam nežino-1 

mas Čikagoje, Marąuette 
Parke, stovintis Dariaus-Gi
rėno paminklas. Prieš daugelį 
metų (1935 m.) jį pastatė 
Čikagos lietuviai. Paminklą 
suprojektavo arch. Ch. B. 
Koncevičius. Statyba pareika
lavo 11,450 dolerių išlaidų. 
Anais laikais tai buvo gan 
stambi pinigų suma. Nežinia,, 
kiek dabar kainuotų tokio pa
minklo pastatymas. Tačiau; 
yra žinoma, kad paminklo at
naujinamo darbai įkainuoti 
300,000 dol. Įkainavimą atli
ko Chicago Park District va
dovybė. Galima teigti, kad lie
tuviams 300,000 dolerių su
ma yra „neįkandama". Var
gu, ar tokiam tikslui šių pi
nigų sumą pavyktų surinkti 
Čikagoje ir net visame gyve
namajame krašte. ALIAS val
dybos manymu, Chicago Park 
District vadovybė, atlikusi ga
limų išlaidų apskaičiavimą, 
įsipareigojo padengti ir gali
mas pinigines išlaidas. Kiek 
yra žinoma, Dariaus-Girėno 
paminklo atnaujinimo komi
teto kasoje palyginti nedidelė 
pinigų suma. Stambiausi pi
nigų aukotojai (tūkstantinin
kai) yra Lietuvių fondas ir 
a.a. Lauretta Rashinski-Ra-
šinskaitė. Pastaroji Amerikos 
lietuvaitė paklojo tūkstanti
nę, vos tik pasigirdus kal
boms apie paminklo atnauji
nimo reikalingumą. Jos moti
na, kadaise rašiusi eilėraš
čius apie Darius - Girėno tra
giškąjį žygį, jau seniai ilsisi 
lietuvių šv. Kazimiero kapi
nėse. 

Pavasaris jau čia. Reikėtų 
manyti, kad netrukus prasi
dės ir paminklo atnaujinimo 
darbai. Chicago Park District 
raštiškai pažadėjo atnaujini
mo darbus pradėti ir užbaigti 
šių metų pavasarį. 

Praėjusių metų pabaigoje, 
netoli paminklo buvo į žemę 
įkalti mediniai mietai ir prie 
jų pritvirtinta iškaba. Joje 
buvo parašyta apie pradeda
mus paminklo atnaujinimo 
darbus. Taipgi buvo įrašytos 
Čikagos miesto mero Richard 
Daley ir kitų dviejų pareigūnų 
pavardės. Deja, ši iškaba tapo 
„išvietinta". Dingo be žinios. 
Liko du žemėn įkalti mietai. 
Nežinia, kas yra iškabos din
gimo kaltininkas. Gal ėmė ir 
„nujojo" kokie niekdariai, ku
rių, deja, Maąuette Parke net
rūksta. Beje, užgeso vakarais 
užsideganti paminklo šviesa. 
Šiaip paminklas švarus šva
rutėlis, neskaitant paminklo 
pusėse atsiradus smulkes
nės apimties teplionių. 

Sakoma, kad 1935 m. liepos 
28 d. paminklo atidengimo iš
kilmėse dalyvavo 60,000 žmo
nių minia. Amerikos legiono 
Dariaus-Girėno posto pastan
gomis, ir vėlesniais metais 

bodavo rengiamos didesnio ar 
mažesnio masto iškilmės. O 
didesnių sukakčių progomis 
rengdavo paradus ne tik Uetu
vių, bet ir kitataučių organiza
cijos, karo veteranai ir net ka
riuomenės daliniai. Iškilmėse 
grodavo orkestrai, kalbas sa
kydavo mūsiškiai ir kitatau
čiai. Organizacijų atstovai 
prie paminklo dėdavo gėlių 
vainikus. Visą tai stebėdavo 
tūkstančiai žmonių. Deja, il
gainiui išseko jėgos, prigeso 
dėmesys, nutrūko metinių iš
kilmių rengimas. 

Šiemet, (Dieve, duok!) užbai
gus paminklo atnaujinimo 
darbus, reikėtų surengti pa
minklo atnaujinimo iškilmes. 
Reikia manyti, kad tuo turėtų 
pasirūpinti ALIAS vadovybė. 
Be abejo, jai pritartų ir pa
remtų visos lietuviškos orga
nizacijos. Kazin, ar tokioms iš
kilmėms nebūtų tinkamiau
sia Dariaus-Girėno žūties da
ta? 

Šių metų kovo mėnesį, iš
kritus naujam sniegui, prie 
paminklo negalėjai nepaste
bėti įmintų pėdų. Tikriausiai, 
tai mūsų tautiečių pėdos. Ma
tyt, jie vaikštinėjo, žiūrinėjo 
ir domėjosi paminklo būkle. 
Reikėtų manyti, jog tie patys 
tautiečiai teiksis dalyvauti ir 
paminklo atnaujinimo užbai
gimo iškilmėse. Manding, tu
rėtų atvykti ir dalyvauti ne 
tik Marąuette parko lietuviai, 
bet nepatingėti ir tolėliau gy
venantys tautiečiai. Reikėtų 
pakviesti kitataučius, ypač 
valdžios ir organizacijų atsto
vus, nepamiršti mūsų ir, be 
abejo, kitataučių žiniasklai-
dos, parodant, kad mums bu
vo ir tebėra svarbus Dariaus -
Girėno žygis, ir nemažesnės 
svarbos yra jų atminimui pa
statytas paminklas. 

Bet galgi reikėtų palaukti? 
Gal nereikėtų persistengti? 
Gal kol kas reikėtų susilaiky
ti nuo iškilmių organizavimo? 
Gal, sakau, derėtų palaukti 
tikro pavasario ir tikro pa
minklo atnaujinimo darbų 
prasidėjimo? 

Petras Petrutis 

DRAUGAS, 1999 m. kovo 24 d., trečiadienis 

Dariaus-Girėno paminklas Marąuette Parke. Fotografuota 1939 m. liepos 7 vakare. 

JAV LB PIRMININKE PRITARIA VALDOVŲ 
RŪMŲ ATSTATYMO FONDO STEIGIMUI 

Atvykusi dalyvauti Seimo-
JAV LB komisijos darbuose, 
JAV LB krašto valdybos pir
mininkė Regina Narušienė 
taip pat susipažino su šiuolai
kinėm Valdovų rūmų atstaty
mo ir Katedros aikštės per
dengimo problemomis. Pilių 
tyrimo centro architektas Na
palys Kitkauskas supažindino 
pirmininkę su esama padėti
mi, su Valdovų rūmų rūsiais, 
atliktais istoriniais ir archi
tektūriniais tyrimais, kerami
kos ir kitais radiniais bei Val
dovų rūmų maketu. Jis taip 
pat priminė, kad paskutiniu 
metu buvo skleidžiamos abe
jonės dėl Valdovų rūmų atsta
tymo, nors abu prezidentai A. 
Brazauskas ir V. Adamkus 
yra pasirašę raštus, kurie įdė
ti į bronzinę kapsulę ir įmū
ryti Valdovų rūmų pamatuo
se; tai lyg kertinio akmens 
įmūrijimas. 

R. Narušienės nuomone, 
Valdovų rūmai yra pats svar
biausias istorinis pastatas 
Lietuvoje. Jeigu galime tu
rime skirti lėšų naujam Kate
dros aikštės grindiniui, juo la
biau skirti lėšų Valdovų rūmų 
atstatymui ir atstatymas turė
tų būti kuo tikresniu istoriniu 
pagrindu. Ji pritarė arch. Kit-

Valdovų rūmų maketas. 

kausko nuomonei, kad Kate
dros aikštės, Žemutinės pilies 
ir joje esančių Valdovų rūmų 
projektai turi būti spren
džiami kompleksiškai. Logiš
ka, kad galutinis Katedros 
aikštės grindinio perdengimas 
būtų sprendžiamas, tik atli
kus Katedros aikštės — Že
mutinės pilies tyrinėjimus ir 
Valdovų rūmų atstatymą. 

Pirmininkės manymu, JAV 
lietuviai prisidėtų prie tokio 
Valdovų rūmų atstatymo pro
jekto ir sutiktų dalyvauti, stei
giant tam tikslui fondą, kuris 
papildytų Valstybės skirtas 
lėšas. Tokiu būdu visuomenė 
galėtų išreikšti savo valią, pri
sidėdama lėšomis ir darbais. 
Tačiau fondas turi būti tvar
komas labai patikimų žmonių. 
Šis projektas galėtų būti viso 
pasaulio lietuvių. Tai galėtų 
būti svarbi tautiško švietimo 
priemonė. Jaunimo paaukoti 
centai ar sukauptos lėšos per 
renginius skatintų geriau pa
žinti Lietuvos paveldą. Pas
katinimų yra įvairių. Stambūs 
rėmėjai galėtų būti pripažinti 
garbės rėmėjų lentose ar ki
tais būdais. Tai parodytų, kad 
bendrom jėgom; visi prisidė
dami, galime atlikti didelius 
darbus, išsaugojant ir atsta
tant mūsų valstybės istorinį 
paveldą. 

Edmundas Kulikauskas 
JAV LB atstovas 

PIRMOJI KONKURSINĖ 
PARODA 

„Vartų" galerijoje atidaryta 
metinė dailės paroda. Per vi

sus sunkmečius išlikusi sos
tinės dailės galerija „Vartai" 
šia paroda pradėjo devintuo
sius metus. Pirmą kartą gale
rija paskelbė ir geriausių 
praėjusių metų dailininkų 
konkursą-parodą. Jame pano
ro dalyvauti apie šimtą visos 
Lietuvos dailininkų, bet verti
nimo komisija atrinko tik per 
30. Pasak galerijos vadovų, 
paroda „Vartams — 8" yra 
išskirtinė ne tik galerijos, bet 
ir nūdienės kultūros mecena
tystės istorijoje. Geriausių 
darbų autoriams „Hermio" 
bankas ir jo dukterinės firmos 
skyrė 30,000 litų. Šis bankas 
pirmą kartą remia vizuali
nius menus. Galerija savo 
ruožtu jau penktą kartą ren
ka geriausią metų dailininką, 
kuriam skiriama tradicinė 
„Sidabro pėda" ir IBM įsteig
tas piniginis prizas. 

Prizų teikimo ceremonijo
je „Hermio" banko vadovai 
pirmąją 12,000 litų premiją 
įteikė dailininkui Algiui Skač-
kauskui. Antrąja 10,000 litų 
premija „Hermis draudimas" 
apdovanojo tapytoją Vilmantą 
Marcinkevičių. Trečiąją 8,000 
litų premiją iš „Hermis as
mens draudimas" pelnė daili
ninkė Dalia Kasčiūnaitė. Be 
to, įteikti specialūs firmų ir 
privačių mecenatų prizai. 

Anot dailėtyrininkų, metinė 
paroda — ypatinga ir tradi
cinė, atspindinti dabartinį 
dailės gyvenimą. Joje* ekspo
nuojami geriausi per 10 metų 
sukurti dailės kūriniai. Vy
rauja tapyba, yra grafikos 
darbų, eksponuojami objek
tai, mažoji akmens plastika, 
keramika, skulptūra ir kiti 
kūriniai. (Elta) 
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A.fA. 
SESUO HELEN 

MARIE BUROKAS 
(M. Sabina, SSC) 

Mūsų mylima seselė mirė St. Mary's ligoninėje, 
Langhorn, PA, 1999 m. kovo 23 d. sulaukusi 87 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Phi-
ladelphia, PA ir įžaduose išgyveno 68 metus. 

Nuliūdę pasiliko Šv. Kazimiero seserys ir brolis Mi-
chael Burokas su šeima, gyv. Pennsauk, NJ. 

Velione pašarvota Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 
W. Marąuette Rd. ketvirtadienį, kc» o 25 d. 10 vai. ryto, 
o laidotuvių šv. Mišios 7 vai. vakaro vienuolyno koply
čioje. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse penktadienį, ko
vo 26 d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti 
už seselės Helen Marie Sabina sielą. 

Šv. Kazimiero seserys ir Burokų šeima. 
Laidotuvių direkt. Ron Lack, tel. 708-430-5700. 

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

UETUVIŲ FONDAS 7T\ 
14911 127th STftEET 

LEMONT, IL M 4 M 
Tai.: 7M-2S7-141* 
Fax.: 70S-2S7-1M7 

UTHUANIAN FOUNDATION 
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po 

dvitaškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. =asmuo, suma 
po pavardės = įnašų iš viso. 

1999 m. sausio mėn. 

1 x $5.78 Valiulis Jonas, $5.78 
2 x $10 Dumbra Aug., $110; Grybauskas Vytautas ir 

Joana,$480. 
2 x $20 Dailidka Zigmas (miręs) ir Valentina, $395; 

Selenis Vladas atm.: Selenienė Bronė, $860. 
1 x $25 Bardauskas Tomas ir Ramoną, $225. 
1 x $27 Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: Berno-

tavičius Petras, $862. 
2 x $30 Railaitė Neringa, $530; Vaičys Jonas ir Elena 

(mirusij, $370. 
$ x $50 Harmon dr. Danutė, $150; Mickus Antanina 

atm.: Mickus Mr. & Mrs. Vytautas, $65; Skirgaudas Ig
nas ir Jane, $550; Ulpaitė Irena, $375. 

1 x $60 Noreikienė Marija, $750. 
6 x $100 Angeliadis Niek ir Nida, $100; Bilėnas dr. 

Jonas ir Dana, $1,000; Budelskis Zigmas, 12-tų mirties 
metinių proga: įm. Budelskis Eugenija, $1,400; Joga Eu
genija atm. įn.: Joga Viktorija, $200; Koncė dr. Alvydas, 
$700. 

2 x $1,000 Jankauskaitė Aldona atm. įn.: Barškėtienė 
Eug. ir Valaitienė J., $1,000; X, $13,500. 

1 x $110,076.25 Skirmantas Francis X. testamentinis 
palikimas, $110,176.25. 

Iš viso $113,114.03 

1999 m. vasario mėn. 

1 x $10 Plepvs Alfonsas atm. įn.: Staškai T. V. ir J., 
$10. 

2 x $20 Šaulys prel. Kazimiero atm. įn.: Šaulys Da
lia, $3,136; Zailskas Antanas ir Teodora, $1,140. 
3 x $25 Musonis dr. Vytautas ir Genovaitė, $1,075; 

Petrulis Vytas ir Ramunė, $330; Skuodas Justin, $575. 
1 x $45 Baukys Bronius atm. įn.: Karniai A. ir A. $25, 

Motušiai K. ir E., $20, $45. 
4 x $50 Bundelienė Ona atm. įn.: Dubelman R., King-

ler K., $1,050; Klosis Walter, $800; Kučiauskas Igoris ir 
Kunigunda, $1,550; Paliulis Kazimieras ir Albina, Vasa
rio 16 proga, $50. 

7 x $100 Gangadhar M., $100; Kannappau M., $100; 
Kasparas Pranas, $1,450; Knights of Lithuania Dancer, 
$100; Lapatinskas Vytautas ir Alice (mirusi) $1,400; Var-
neckas Vladas ir Adelė (mirusi), $1,100; Žukaitis dr. R. 
R.. $500. 

1 x $110 Geldys Stasys atm.: įm. Detroito Sporto klu
bo „Kovas" komandą $1,110. 

1 x $125 Rimkus Petras atm. įn.: Rimkus Raimundas 
ir Genė $100. Dubinska.s Juozas ir Daila $25m, $225. 

1 x $200 Gimbutiene dr. Marija atm. įn.: Gimbutas 
Jurgis $50. Gimbutaitė Živilė $50, Lake Danutė $50, 
Thies Rasa $50. $312. 

2 x $1,000 Dičpinigaitis dr. J. B., $1,100; Jankauskas 
dr. Benediktas (miręs) ir Magdalena, $1,050. 

1 x $272,614.35 Skirmantas Francis X. testamentinis 
palikimas, $382,790,60. 

Išviso $276,119.35 
Lietuvių Fondui gauta aukų iki 1999.11.28 d. — 

9,593,119 dol. 
Palikimais gauta 4,904.219 dol. 
Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 

kultūrą, jaunimą 5,773,849 dol. 
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime 

Lietuvių Fondui: LITHUAN1AN FOUNDATION. INC., A 
NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPO
RATION. Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių 
Fondas remia lietuvybė. 



DRAUGAS, 1999 m. kovo 24 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Jau šį šeštadienį, kovo 27 
d.. 6:30 vai. vak. atkreipkite 
dėmesį j laiką: ne T. bet 6:30 
vai. vak.) visus Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 
būsiančią ypatingą šventę vi
sus kviečia ..Draugas" — vyks 
..švento Rašto"7 knygos sutik
tuvės. Muzikinę programą at
liks Darius ir Marius Poli-
kaičiai. akompanuojant Vidui 
Neverauskui. Paskaitą skai
tys ses. Onutė Mikailaitė, o 
gražiąsias Šv. Rašto psalmes 
— Audre Kižyte. Bus galima 
įsigyti knygą. Visų laukiame! 

J a u n i m o centro Moterų 
klubas kviečia visus kovo 28 
d., Verbų sekmadienį, į tradi
cinius pnešvelykinius pusry
čius Jaunimo centro kavinėje. 
Pusryčių pradžia — tuoj po 10 
vai. Mišių t. jėzuitų koplyčioje. 
Šventinį stalą pašventins re
kolekcijų vedėjas kun. Stasys 
Kazėnas. SJ, svečias iš Lietu
vos. Savo atsilankymu parem-
site Jaunimo centrą. 

Lemonto apylinkės, ir to
l imesniu vietų lietuviškoji 
visuomenė kviečiama į apy
linkės LB metinį susirinkimą 
Verbų sekmadienį, kovo 28 d., 
12:30 vai. p.p., Pasaulio lietu
vių centre. 

Bever ly Shores Šv. Onos 
bažnyčio je šį sekmadienį, 
kovo 28 d.. 2 vai. p.p., prel. dr. 
Ignas Urbonas aukos šv. Mi
šias. Bus klausoma išpažin
čių. Vargonais gros muzikas 
Vytautas Gutauskas. Prieš-
velykinio susikaupimo pamal
dos — visiems Šiaurės India
nos, Michigan ir Illinois vals
tijų lietuviams. 

„Drauge" gautas laiškas 
Eurikai Lipnickienei . Gali
ma jį atsiimti „Draugo" ad
ministracijoje. 

„Žalia kortelė" atsiųsta 
Sabanauskaitei Vestinai 
(gal Sabanauskaitei?), gim. 
1996 m. Kreiptis tel. 773-523-
6493. 

Ansamblis „Kanklės" ne 
tik kankliuoja, bet ir dainuoja. 
Visi ansamblio nariai yra Mu
zikos akademijos auklėtiniai. 
Gegužės 7 d., penktadienį, 
,,Kanklių" ansamblis koncer
tuos PLC Lemonte Lietuvių 
dailės muziejuje, o gegužės 8 
d., šeštadienį, Jaunimo centre. 
„Kanklės" atlieka lietuvių 
liaudies ir šiuolaikinių kompo
zitorių kūrinius. Koncertą ren
gia LB Kultūros taryba. 

Sol. Inesa L i n a b u r g y t ė , 
atvykusi į Ameriką pirmą 
kartą, atliks Carmen vaid
menį Lietuvių operos spektak
lyje š.m. balandžio 18 d. Mor
ton auditorijoje. Bet ir prieš 
operą galime girdėti šią gra
žiabalsę solistę — ji giedos lie
tuviškose Mišiose Brighton 
Parke, Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje Velykų dieną, 10:30 
vai. r. 

S K E L B I M A I 
• Talman De l i ca tessen , 

2624 W 69 St, Chicago , IL 
Velykų s ta lu i p r i i m a užsa
kymus: ruliadas, šviežios deš
ros, žuvies pat iekalai ; napo-
leonai, tortai, sausainiai ir kiti 
skanumynai; 5 rūšių duonos. 
Tel. 773-434-9766. Iki malo
naus pasimatymo! (sk.) 

• Hartford, CT, skautai 
ir s k a u t ė s , per Vytenį 
Nenortą ir dr. Petrą Žemaitį, 
Canton, MI, yra nauji Lietuvos 
našlaič ių vaikų rėmėjai, 
atsiuntę kiekvienas po $150. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas , 2711 
West 71st St., Ch icago IL 
60629. (sk.) 

• L e g a l i a i d a r g a l i m a 
išrūpint i „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, te l . 1-708-720-
2651. (sk.) 

• I r e n o s Š a p a r n i e n ė s 
batikos paroda kovo 26 d., 
penktadienį, Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje. Parodos 
atidarymas 7 vai. vakaro, (sk.) 

• Greitai persiunčiame ir 
pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automobi
lius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, pa
ruošiame dokumentus JAV vi
zų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija te l . 
773-434-7919, 630-257-6822, 
1-888-615-2147 A t l a n t i c 
Express Corp. (sk) 

^ Ž V A I G Ž D U T E 
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Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SPulaskiRd., Chicago. IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8 JKedzie Avenue 
Chicago, IL 60829 
TeL 773-776-8700 

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

Šeštad. 9 v J-, iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-367-0200, Lemont, IL 

A n t a n a s L i n a s 
dirigentas 

L i n d a V e l e c k y t ė 
smuikininkė 

R i č a r d a s Š o k a s 
vargonininkas 

VERBŲ SEKMADIENI, kovo 28 d., 3 vai. p.p. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos choro 

RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS 

parapijos bažnyčioje, Marąuette Parke 

V a c l o v a s M o m k u s 
har:tnnas 

M a r g a r i t a M o m k i e n ė 
sopranas 

J u l i u s S a v r i m a s 
ti-noras 

MINTYS GAVĖNIAI 

Kartą persas Hormisdas ap
lankė puošniąją, turtingąją 
Romą, buvusią tacia pasaulio 
civilizacijos centru. Kada jis 
buvo aplankęs visus Romos 
stebuklus, jo paklausė, ar jis 
nenori pasilikti gyventi tokia
me turtingame ir prabangia
me mieste. J tai išmintingas 
persas atsakė: 

— Tiesa, mačiau didingus 
dalykus. Tačiau pastebėjau, 
kad ir čia yra karatai. Ir čia 
žmonės miršta, kaip ir mano 
tėvynėje. Visa ta prabanga 
išblykšta prieš mano akis. 

Pagal prel. J. Prunskį 

MANO MOČIUTĖ 

Mano močiutė yra Danutė 
Obelieniūtė-Gentvainienė. Ji 
užaugo labai gražioje Lietuvos 
vietovėje, ant Nemuno kranto. 
Toje vietoje Nemuno krantai 
yra aukšti ir statūs, atrodo 
kaip kalnai. Mano mama, kuri 
ten buvo, prisimena labai gra
žias pievas, tuos įspūdingus 
krantus ir puikius miškus. 

Močiutės tėvai buvo ūkinin
kai, labai darbštūs žmonės. Ji 
man pasakojo, kaip gražiai 
būdavo sudedamos į dėžutes 
braškės, kai jas veždavo j tur
gų parduoti. Aš turiu savo pro
senelių nuotrauką, kurioje jie 
abu stovi prie savo namo, o 
aplinkui žydi baltais žiedais 
vyšnios. Prosenelis turėjo pui
kius baltus ūsus, o prosenelė 
buvo apsirengusi tamsia suk
nele. Aš jau nebespėjau jų 
pamatyti, nes kai gimiau, jie 
jau buvo mirę. Tačiau iš kelių 
išlikusių nuotraukų ir iš mo
čiutės pasakojimų, susidariau 
vaizdą, kad jie buvo labai geri 
ir gražūs žmonės. 

Mano močiutė turėjo ketu
rias seseris. Sesuo Marija gi
mė, gyveno ir mirė Amerikoje. 
Magdalena ir Matilda taip pat 
mirusios. Sesuo Anelė gyvena 
Garliavoje. Ji turėjo tris bro
lius. Juozas buvo mokytojas, 
Vytautas dingo karo metu, o 
Antanas gyvena Kaune, jis 
yra architektas. 

(Bus daugiau) 
Milda Arčikauskaitė, 

Vilnius 

Garbingas vėliavininkas. 
Piešė dail. J. Paukštiene 

APLE BITĘ SAMANĘ, 
KURI MOKSLU 

NEIŠMANĖ 

Garsūs mokslininkai kartą 
susėdę 

Į didelę didelę kėdę, 
Apžiūrėjo bitę samanę 
Ir kiekvienas pasakė, ką 

manė: 

Būtent, kas liečia 
sparnus — 

Žinoma, nieko nebus... 
Sparnai per maži, 
O kūnas per storas! 
Tokio sutvėrimo išlaikyti 
Negali joks oras! 
Liūdna, samane, tavo 

istorija... 
Taip sako mokslo teorija! 

Bet apie mokslą samanė 
Visai neišmanė, 
Todėl padūzgeno sparnus 
Ir... nuskrido! 
Tokia tai buvo samanės 

istorija. 

O mokslininkai nusiminę, 
Samanę prisiminę, 
Perrašo savo teoriją. 

Nįjolė J a n k u t ė 

GALVOSŪKIO NR. 96 
ATSAKYMAS 

Skaitvardis d u vardininke 
ir galininke tariamas ir rašo
mas vienodai. Yra daugiau 
skaitvardžių, kurie rašomi 
vienodai, bet tariami nevieno
dai. 

Pvz. vienuolika, galininke 
rašoma be nosinės, bet pasku
tinė balsė tariama ilgai. 

GALVOSŪKIO NR. 97 
ATSAKYMAS 

New Jersey valstijos sostinė 
vadinasi Trenton. 

GALVOSŪKIO NR. 98 
ATSAKYMAI 

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

Prieš aštuoniasdešimt metų, 
vasario 16 dieną, Lietuvos Ta
ryba pasirašė Nepriklausomy
bės Aktą. 

1998.11.16 aš sėdėjau mo
kyklos kambaryje. Apie 9:30 
vai., mes klausėmės mokyto
jos Stirbienės pasakojimų apie 
Lietuvą ir žiūrėjome skaidres. 

Po to pradėjome repeticiją. 
Šokom „Žiogelį" ir „Kepurinę". 
10:30 vai. visi nuėjome į pa
maldas. Kai mokykloje progra
ma pasibaigė, visi nuvažiavo
me į Lietuvių namus. Ten bur
mistras Ed. Rendell ir daug 
kitų ypatingų žmonių kalbėjo. 
Tada atėjo ir mūsų eilė šokti 
tautinius šokius. Buvo labai 
smagu, nes visi žmonės į mus 
žiūrėjo ir fotografavo. Baigę 
šokti, dainavome „Lietuva 
brangi". Man visada būna 
smagu švęsti šią ypatingą die
ną. 

GajaSt irbytė 
Philadelphijos Vinco Krėvės 
lit. m-los mokinė („Bitutė"). 

GALVOSŪKIO NR. 99 
ATSAKYMAI 

1. Puikybė. 2. Nežudyk. 3. 
Šventes švęsk. 4. Nevok. 5. Li
gonį aplankyti. 6. Meilė. 7. 
Nuliūdusį paguosti. 8. Viltis. 
9. Suma. 10. Atgaila. 11. Ku
nigystė. 

GALVOSŪKIO NR. 100 
ATSAKYMAI 

L Akmuo, dalmuo, - dubuo, 
juosmuo, liemuo, mėnuo, pie
muo, pradmuo, rašmuo, reik-
muo, rėmuo, rėtmuo, ruduo, 
sekmuo, sesuo, skaitmuo, 
skersmuo, skiemuo, spėmuo, 
sraumuo, statmuo, stomuo, 
svidmuo, šelmuo, šermuo, šil-
muo, šuo, tešmuo, vaidmuo, 
vanduo, želmuo ir t.t. Gali 
būti ir kiti žodžiai. 2. Vati
kane, Šv. Petro aikštės vidu
ryje, stovi 25.5 m aukščio obe
liskas, atvežtas iš Egipto He-
liopolio miesto, kuris yra prie 
Cairo. Šį paminklą čia pastatė 
1586 m. pop. Sikstas V (1585-
1590). Šį obeliską matome 
„600 Lietuvos Krikšto jubilie
jaus" apžvalginio leidinio 109 
psl. (L.E. 22-405, Boston, 
1960). 3 . Arkliai prunkščia. 4. 
Farenheioi ir Celsijaus termo
metrai abu rodys vienodai, kai 
temperatūra bus minus 40 
laipsnių. 5. Akordeonas skiria
si nuo bajano garso spalva ir 
savo išvaizda: bąjanas turi 
mygtukus abejoms rankoms, o 
akordeonas dešinei rankai tu
ri klavišus, o kairiajai rankai 
— mygtukus, žodis „akordeo
nas" yra kilęs iŠ prancūzų kal
bos, o „bajanas" — iš rusų kal
bos. 

GALVOSŪKIS NR. 116 

(Brėžinėlis). Padėkite šiems 
žvėriukams susitikti. (5 taš
kai) 

GALVOSŪKIS NR. 117 

(Kryžiažodis). Kokios yra 
pavardės lietuvių rašytojų, 
poetų, parašiusių šiuos 
kurinius: 1. Baladę „Jūratė ir 
Kastytis". 2. Eilėraščių rinkinį 
„Lietuva — tai sąžinė (kurio 
autorius neseniai miręs poe
tas, Lietuvos atgimimo šauk
lys). 3. Pjesę „Atžalynas". 4. 
Kalėdų giesmę „Piemenėliai 
vargdienėliai". 5. Eilėraštį 
„Labora". 6. Giesmę „Pulkim 
ant kelių". 7. „Dainavos krašto 
padavimus". 8. Apsakymą 
„Marti". 9. Apysaką „Liūdna 
pasaka"? 

Sudarė Aliona Januikaitė 
iš Dieveniškių, Šalčininkų ra
jono. (5 taškai) 

* 

I — 1939 m. II ir III — 1940 
m 

GALVOSŪKIS NR. 118 

Išspręskite Šį aritmetikos 
uždavinį: Pirmutinių ratų lan
kai turi po 2 metrus, paskuti
nių — po 3 metrus. Po kiek 
kartų apsisuka pirmutiniai ir 
paskutiniai ratai vežimui, nu
važiavusiam 84 metrus? (5 
taikai) 

GALVOSŪKIS NR. 119 

Patikrinkite istorines žinias: 
1. Kuriais metais birželio 

14-17 dienomis sovietai išvežė 
į Sibirą, į Šiaurės lagerius ar
ba įkalino vietoje 34,000 žmo
nių, kurių dauguma žuvo nuo 
bado ir šalčio. Tremtinių ir la
gerininkų knyga, kurioje sure
gistruota arti 20,000 kanki
nių, yra saugoma Pasaulio lie
tuvių archyve, Čikagoje. 

2. Kuriais metais spalio 
mėn. Rumunija, išgąsdinta so
vietų užpuolimo, įsileido į sa
vo kraštą vokiečių kariuome
nę ir tuo kare tapo Vokietijos 
sąjungininke. 

3. Kuriais metais birželio 
mėn. 22 d. prasidėjo Vokietįjos 
— Sovietų Sąjungos karas? (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 120 

1. Ar pažįstate savo koją? 
Kojos atskiros dalys turi viso 
dešimt pavadinimų. Išvardin
kite tuos pavadinimus. 2. 
Kiek metų popiežiaus soste 
sėdėjo italai? 3 . Kokio kvapo 
pelės neapkenčia? 4. Ar toli 
Lietuvos miestelis Priekulė 
nuo Latvijos Priekulės? 5. 
Kiek laiko praslinkus susidaro 
Saulės vieneri metai? Už visus 
teisingus ir plačiau paaiškin
tus atsakymus, skiriama 10 
taškų, o už trumpus — tik 5 
taškai. 

kun. 
Atsiuntė 

dr. E. Gerulis 

mm I M M M I m t m 


