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Konservatoriai uždegė 
„žalią šviesą" savo kandidatui 

į premjerus 
gegužės 10-11 d. valdybos pirmininkas G. Vag-Vi ln ius , 

(BNS) — Seimo konservato
riai neprieštarauja, kad jų 
partijos narys taptų kandida
tu į ministrus pirmininkus, 
pirmadienio vakarą po kon
servatorių frakcijos posėdžio 
žurnalistams pranešė frakci
jos seniūnas Arvydas Vidžiū
nas. 

„Tėvynės sąjungos (TS) 
frakcija Seime yra tos nuo
monės, kad jeigu TS narys 
savo valia priims prezidento 
pasitikėjimą ir siūlymą kandi
datuoti j ministrus pirminin
kus, TS frakcija Seime tam 
neprieštaraus", pareiškė A. 
Vidžiūnas. 

J i s sakė, kad frakcijos posė
dyje šiuo klausimu būta daug 
nuomonių, tačiau išsamiau 
diskusijų nekomentavo. 

Pirmadienį prezidentas Val
das Adamkus pasiūlė Konser
vatorių partijos valdybos na
riui, Vilniaus merui Rolandui 
Paksui tapti ministru pirmi
ninku. R. Paksas žadėjo duoti 
atsakymą iki antradienio pa
vakario. 

Pasak frakcijos seniūno pir
mosios pavaduotojos Rasos 
Rastauskienės, balsuojant dėl 
leidimo konservatoriui užimti 
premjero postą, 34 frakcijos 
nariai pasisakė už, 5 — prieš. 
6 susilaikė. Šis frakcijos 
sprendimas iš esmės skiriasi 
nuo praėjusią savaitę konser
vatorių politinės tarybos su
formuotos ir frakcijos Seime 
patvirtintos nuostatos, jog 
konservatoriai nepritartų, jei
gu prezidentas siūlytų ir skir
tų premjerą iš jų partijos gre-
tų. ' 

Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto pirmi
ninkas konservatorius Algir
das Katkus po posėdžio žur
nalistams sakė, kad „laimėjo 
sveikas protas". 

Frakcijos posėdyje nedaly
vavęs buvęs premjeras Gedi
minas Vagnorius. Partijos 

norius ir jo įtakojama valdy
bos dalis nepritarė galimybei, 
jog konservatorius taptų kan
didatu į premjerus. 

Pas Seimo kolegas nebuvo 
atvykęs ir partijos valdybos 
narys, kandidatas į premjero 
postą R. Paksas. 

Pirmadienį prieš konserva
torių frakcijos posėdį Seime 
buvo išplatintas pareiškimas 
„Dėl prezidento iniciatyvos 
rėmimo", tačiau jis nebuvo 
paskelbtas. 

Antradienį pareiškimą buvo 
pasirašę 19 Seimo narių kon
servatorių, tačiau partijos pir
mininko pavaduotoja Rasa 
Rastauskienė neigia, kad šis 
pareiškimas yra frakcijos ir 
partijos skilimo ženklas. 

Pasak R. Rastauskienės, 
kai kurie G. Vagnoriaus šali
ninkų pareiškimą pasirašę 
konservatoriai frakcijos posė
dyje pritarė V. Landsbergio 
apgintai nuostatai. 

G. Vagnoriaus šalininkų pa
reiškime, be kita ko, sakoma, 
kad „Respublikos prezidentui 
pareiškus nepasitikėjimą Sei
mo remta konservatorių ir 
krikščionių demokratų vy
riausybe, ministras pirminin
kas atsistatydino ir tuo suda
rė galimybę kitą vyriausybę 
suformuoti prezidentui". 

Kaip žinoma, balandžio pa
baigoje prezidentas Valdas 
Adamkus pareiškė, kad poli
tiškai nepasitiki tik premjeru 
G. Vagnoriumi. 

G. Vagnoriaus šalininkų pa-
. reiškimą, be kitų, pasirašė 

buvę ministrai Saulius Šal
tenis, Kęstutis Skrebys, Vy
tautas Pakalniškis, Irena De
gutienė, Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas And
rius Kubilius, konservatorių 
frakcijos Seime seniūnas Ar
vydas Vidžiūnas, frakcijos na
riai Nijolė Oželyte, Birutė Vi-
sokavičienė, Elvyra Kunevi
čienė, Alfonsas Bartkus ir kiti. 

Nuotr.: Lietuvos prezidentas (kairėje) gegužės 10 dieną pasiūlė Vilniaus miesto merui Rolandui Paksui užimti 
ministro pirmininko pareigas. Eltai 

Vilniaus mero populiarumą 
sukūrė žiniasklaidos dėmesys 

Krikščionys demokratai — už 
pasitikėjimą keliančią vyriausybę 

Vilnius, gegužės 11 d. 
(BNS) — Krikščionių demok
ra tų partijos ir frakcijos vado
vybė užtikrino prezidentą, kad 
remia prezidento ir valdan
čiosios koalicijos pasitikėjimą 
turinčios vyriausybės sudary
mą. 

Politines ir ekonomines 
problemas prezidentas Valdas 
Adamkus antradienį svarstė 
su Krikščionių demokratų 
partijos vadovais Algirdu Sau
dargu, Kazimieru Kuzminsku, 
Vytautu Bogušiu bei Povilu 
Katiliumi. 

Krikščionių demokratų par
tijos pirmininkas A. Saudar
gas žurnalistams teigė, kad 
„prezidento ir valdančiosios 
daugumos vyriausybė yra ge
ra ir naudinga Lietuvai sąvo
ka". „Tai yra visų remiama 
vyriausybė", pažymėjo jis. 

A. Saudargas mano, kad 
valdančiosios koalicijos bend
rininkai konservatoriai taip 
pa t l inksta prie tokios nuosta
tos. „Jų pozicija darosi ma
žiau konfrontacinė, linkusi į 
bendradarbiavimą". 

Krikščionys demokratai 
prezidentui sakė, kad jų parti
j a „remia energingus veiks
mus kuo greičiau formuoti 
naują vyriausybę, nedelsti ir 
nevilkinti procedūrų". 

A. Saudargas teigė, kad 
krikščionys demokratai nedels 
apsvarstyti kandidatų, ku
riuos prezidentas teiks į mi
nistrus pirmininkus. Tačiau, 
pasak jo, lemiamą sprendimą 
dėl premjero kandidatūros tu
ri priimti Konservatorių parti
ja-

Vilnius, gegužės 11 d. 
(BNS) — Už didelį savo popu
liarumą Vilniaus meras Ro
landas Paksas turi būti dė
kingas žiniasklaidai, teigia so
ciologė. 

Į populiariausiųjų valsty
bės politikų sąrašą R. Paksas 
pateko praėjusių metų rug
pjūtį, ir nuo to laiko jo veikla 
pasitiki maždaug 40 proc. ap
klaustųjų. 

Bendrovės ,3altijos tyri
mai", atliekančios politikų po
puliarumo tyrimus, direktorė, 
socialinių mokslų daktarė Ra
sa Ališauskienė sakė, kad va
sarą Vilniaus mero pavardę 
atviros formos apklausoje nu
rodė patys žmonės, todėl vė
liau R. Paksas buvo įtrauktas 
į visuomenės vertinimams pa
teikiamų politikų sąrašą. 

R. Ališauskienė pabrėžė, 
kad R. Paksą remia ne vien jo 
veiklą galintys įvertinti vilnie
čiai, bet visos Lietuvos žmo
nės. „Pastarieji apie R. Paksą 
žino tik iš žiniasklaidos", sakė 
ji ir pastebėjo, kad apie Vii-

* Lietuvos karinių j ū r ų 
pajėgų fregata „Žemaitis" 
turi globėją. Danijos miestas 
Vardingborgas ėmėsi Lietuvo
je kol kas neįprastos idėjos ir 
nutarė „įsūnyti" lietuvių lai
vą, kuris dalyvavo savaitgalį 
šia proga Danijoje surengtose 
iškilmėse. <BNS> 

niaus mero veiklą — ir ne 
vien dalykinę — daug rašo ir 
kalba valstybinė žiniasklaida. 
„Ir beveik nėra kritinės me
džiagos", pabrėžė R. Ališaus
kienė. Pasak jos, tokios sąly
gos — didelis ir teigiamas ar 
bent jau neutralus žiniasklai
dos dėmesys — yra idealios di
deliam politikų ;*.|»uliarūmui 
augti. 

R. Ališauskienė prisiminė, 
kad prieš kelerius metus pa
našiai formavosi visuomenės 
nuomonė apie tuometinius ga
limus kandidatus į prezidento 
postą Valdą Adamkų bei Ar
tūrą Paulauską. Nė vienas jų 

nedarė įtakos žmonių gerovei, 
tačiau jiems žurnalistų dėme
sio netrūko. 

* Vi ln iaus m e r a s Ro lan
d a s P a k s a s paprašė prezi
dento iki trečiadienio palaukti 
jo sprendimo, ar jis sutiks 
kandidatuoti į premjero postą. 
Prezidentas ir Vilniaus meras 
apie valandą kalbėjosi dviese. 
Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė ne
žinanti R. Pakso delsimo prie
žasties. Vilniaus mero padėjė
j a ryšiams su visuomene Dalia 
Kutraitė sakė, kad R. Paksas 
delsimą paaiškino dalies Sei
mo konservatorių prieštaravi
mu prezidento ketinimams 
premjeru siūlyti Konservato
rių partijos narį- <BNS> 

Pasitraukianti vyriausybė 
nevykdė struktūrinių pokyčių 

Besikuriantys ūkininkai gali 
tikėtis valstybės paramos 

Vilnius, gegužės 11 d. (Elta) 
— Antradienį vienbalsiai Sei
mas priėmė Valstybinės para
mos besikuriantiems ūkinin
kams įstatymą, kuris regla
mentuoja valstybės paramos 
besikuriantiems ūkininkams 
suteikimo sąlygas, šaltinius ir 
skyrimo tvarką. 

Besikuriančiu ūkininku lai
komas Lietuvos gyventojas, 
nuosavoje ar iš valstybės il
gesniam kaip 15 metų laiko
tarpiui išsinuomotoje žemėje 
statantis namą ar ūkinius 
pastatus (pertvarkantis vien
kiemį), perkantis žemės ūkio 
padargus, gyvulius bei kitas 
ūkininkavimo priemones že
mės ūkio veiklai. 

Valstybės parama besiku
riantiems ūkininkams teikia
ma iš Kaimo rėmimo, Žemės 
ūkio paskolų garantijų, Priva

tizavimo ir Kelių fondų lėšų 
bei kitų valstybės ir savivaldy
bių šiam tikslui skirtų lėšų. 

Parama teikiama statybine 
miško medžiaga, melioracijos 
įrenginių remontu ir dirvų 
kalkinimu, tarpūkinių kelių 
statyba ir remontu, elektros li
nijų tiesimu, telefonų įvedi
mu. 

Įstatymo straipsnis, apibrė
žiantis valstybės paramos dy
dį ir formą, skelbia, kad besi
kuriančiam ūkininkui sutei
kiama negrąžinama finansinė 
parama iš visų. šaltinių kartu 
negali būti didesnė kaip 1,000 
litų vienam žemės ūkio naud
menų hektarui ir ne didesnė 
kaip 50,000 litų vienam ūkiui. 

Ūkininkams, negalintiems 
apsirūpinti savo miško me
džiaga, skiriama iš Valstybi
nio miško fondo iki 50 kietme-

Vi ln ius , gegužės 11 d. 
(Elta) — Viena iš esminių 
Gedimino Vagnoriaus vado
vaujamos vyriausybės klaidų 
buvo ta, jog nebuvo vykdomi 
struktūriniai pokyčiai, mano 
finansų žinovė Margarita 
Starkevičiūtė. 

Pirmadienį vakare kalbėda
ma Vilniaus televizijos laidoje 
finansų analitike teigė, kad 
valstybė turi per brangią so
cialinės apsaugos sistemą. Pa
sak M. Starkevičiūtės, „esa
me bene vienintelė Rytų ir 
Centrinės Europos šalis, iki 
šiol nepradėjusi modernizuoti 
pensinės sistemos, steigti 
pensijų fondų ir kita. Kol kas 
tik kalbama apie savivaldos 
bei mokesčių administravimo 
reformas". 

„Mūsų ekonomika iki šiol 
nėra rinkos ekonomika", pa
žymėjo M. Starkevičiūtė. Pa
sak jos, buvusio premjero 
sprendimai buvo tipiški cen
tralizuotos ekonomikos valdy
mo sprendimai. Jos nuomone, 
daugeliui valdininkų trūksta 
žinių, kad problemas galima 
spręsti ir kitais būdais. 

Pačia problematiškiausia 
šalies ūkio sritir ; finansų ži-

trių statybinės miško medžia
gos. 

Valstybės paramos besiku
riantiems ūkininkams įstaty
mas taip pat įtvirtina nuosta
tą, kad Lietuvos gyventojai. 
gavę valstybė:- paramą kaip 
besikuriantys ūkininkai ir per 
10 metų pardavę arba padova
noję ūkį, gautas lėšas grąžina 
į valstybės biudžetą. 

nove laiko energetiką. „Ne
manau, kad Lietuvos ūkio pa
dėtis bloga, jeigu sugebėsime 
spręsti energetikos proble
mas. Energetikos situacija 
itin paaštrėjo, nes G. Vagno
riaus vyriausybė atidėliojo šių 
problemų sprendimą", — pa
žymėjo M. Starkevičiūtė. 

Klasikiniu „turto plovimo" 
variantu ji įvardijo „Lietuvos 
energijos" pertvarkos projek
tą. Pasak jos, verslovė pada
linta į kelias dalis, kurių pa
traukliausios jau turi savo 
pirkėjus, o likusi dalis su viso
mis skolomis liks valstybinė. 

M. Starkevičiūtei kelia abe
jonių ir privatizavimo skaid
rumas. Ji atkreipė dėmesį į 
tai, kad visas privatizavimo 
procedūras nustato vyriausy
bė. Išsimokėjimas, procentai 
ir kita — viskas reglamentuo
ta vyriausybės nutarimais. 
Kas pasakys, kad visuomet 
pasirenkamas geriausias va
riantas, klausė ji. 

Lietuvos ekonomikos nuos
mukį sąlygojo tai, kad vyriau
sybė nesprendė gamybos 
efektyvumo problemų. Piges
nė energetika, mažesnis dar
bo užmokestis kurį laiką lei
do didinti eksporto apimtis, 
tačiau energetika brango, 
darbo užmokestis didėjo. Vy
riausybė nesiėmė jokių žings
nių, kad būtų skatinamas 
naujų technologijų diegimas, 
sakė M. Starkevičiūtė. 

Ji pastebėjo, kad inertiškas 
partijų vaidmuo, naujų idėjų 
ir naujų veidų nebuvimas 
partinėje veikloje formuoja 
Lietuvos politika senais meto
dais. 

NATO galingai 
bombarduojant, serbų 

kariuomenė nesitraukia 
Briusel is , gegužes 11 d. 

(Reuters-BNS) — NATO gegu
žės 11-osios naktį suruošė vie
ną didžiausių bombardavimų 
per visą Jugoslavijos kampa
niją, tačiau antradienį pareiš
kė nepastebėjusi jokių ženklų, 
kad serbų kariuomenė būtų 
išvedama iš Kosovo. 

Pasitaisius orams, NATO 
lėktuvai surengė 623 skry
džius, kurių metu smogė oro 
uostams, tiltams, kariniams 
radijo įrenginiams, naftos sau
gykloms ir Jugoslavijos pajė
goms Kosove, sakoma NATO 
pareiškime. 

NATO nepateikė žinių apie 
praėjusios nakties oro smūgių 
padarytus nuostolius, tačiau 
sakė, kad buvo bombarduoti 
kariniai oro uostai prie Sjeni-
cos ir Ponikvos, televizijos ir 
radijo siųstuvas prie Suboti-, 
cos, septyni autotransporto til
tai -ir vienas geležinkelio til

tas. 
Buvo atakuoti ginklų san

dėliai prie Beinjės ir Leskova-
co bei sprogmenų gamykla 
prie Baričo. Bombarduotos Ju 
goslavijos kariuomenės karei
vinės netoli sostinės Belgrado 
ir gretimo Panėevo miesto. 
Taip pat pataikyta į specialio
sios policijos būstinę Valjeve. 

„Mes užfiksavome kelis su
sirėmimus, kovojama buvo ir 
prie vakarinės sienos, kur 
nėra aiškios persvaros. Visa 
tai prieštarauja 'prezidento 
Slobodan) Miloševič pa
reiškimui, kad operacijos prieš 
partizanus baigtos", sakė 
NATO karinis atstovas spau
dai generolas Walter Je r tz . 

Sąjungos kariniai vadai ne
mato jokių ženklų, kad serbai 
išvestų pajėgas iš Kosovo ar 
sumažintų operacijų apimtis, 
žurnalistams sakė W. Je r tz . 

„Williams International" 
pagaliau atkeliauja į Lietuvą 

Vilnius, gegužės 11 d. 
(BNS) — Nepaisant smarkios 
opozicijos kritikos, Seimas an
tradienį pritarė po pateikimo 
dviejų įstatymų pataisoms, 
kurios atvers kelią JAV bend
rovei „Williams International" 
be konkurso įsigyti 66 proc. 
susivienijimo „Mažeikių naf
ta" akcijų. 

Bendrovių „Būtingės naf
ta", „Mažeikių nafta" ir „Naf
totiekis" pertvarkos bei pasko
lų iš užsienio bankų Būtingės 
naftos terminalo projektui fi
nansuoti įstatymų pataisos 
nebus svarstomos ypatingos 
skubos tvarka, kaip siūlė vy
riausybė. 

Opozicinės frakcijos siūlė 
nepritarti įstatymams, kurie 
leistų „pusvelčiui" užsienie
čiams parduoti „Mažeikių naf
tą". Opozicija teigia, kad įsta
tymai užkirs kelią valstybei 
gauti lėšų už susivienijimo 
privatizavimą, jais užkerta
mas kelias ateiti kitiems in
vestuotojams. 

Seimo Teisės departamen
tas pareiškė abejonių del kai 
kurių pirmojo įstatymo straip
snių ir siūlė jį tikslinti. Teisi
ninkų nuomone, kai kurios 

nuostatos prieštarauja civili
nei teisei, Mokesčių administ
ravimo bei kitiems mokesčių 
įstatymams, Muitinės kodek
sui. 

Jei įstatymų pataisos bus 
priimtos, „Williams" bus su
teikta teisė valdyti 66 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų, o vy
riausybei — imti arba garan
tuoti maždaug 2.4 mlrd. litų 
paskolų. 

Atsakydamas į opozicijos 
priekaištus dėl įsipareigojimų 
atlyginti .AVilliams" galimus 
„Mažeikių naftos" nuostolius, 
patirtus iki investicijų pra
džios, laikinai ūkio ministro 
pareigas einantis Vincas Babi
lius aiškino, jog iki gegužes 
20-osios „Mažeikių nafta" turi 
pateikti .AVilliams" visus, įs
kaitant ir sovietinio laikotar
pio, ..paslėptų rodiklių"' doku
mentus. 

„Jeigu bus ne viskas pa
teikta, kažkas nuslėpta ir po 
sutarties pasirašymo išaiškės, 
kad, tarkim, po vamzdynu yra 
didelis naftos ežeras, valstybė 
padengs nuostolius ir ieškos 
kaltininkų", kalbėjo V. Babi
lius. 

Rusija „pripažino" Būtingės 
naftos terminalą 

Vilnius, gegužės 11 d. 
(BNS) — Rusija pripažįsta 
naują Būtingės naftos termi
nalą ir leidžia Rusijos bendro-
bei „Jukos" eksportuoti per jį 
naftą. Tai antradieni, kalbė
damas Seime, pareiškė lai
kinasis ūkio ministras Vincas 
Babilius. Jis teigė praėjusią 
savaitę gavęs tokio turinio 
Rusijos kuro ir energetikos 
ministerijos vlegramą. 

V. Babilius teigė esąs vi
s i ška i įsitikinęs kad Rusijos 
susivienijimas ..Ll'Koil", da
bar gąsdinantis nebetiekti 
naftos Lietuvai, nustos gąs
dinti, kai tik bus pasirašytos 
sutartys su ,AVilliams". 

..Iš karto po to prasidės nor
malūs komerciniai santykiai 

„Lietuvos ūkis į Europos 
Sąjunga istos greičiau nei 
Lietuvos vyriausybė. Mes 
esame Europoje, ne Europoje 
liko mūsų vyriausybe ir Sei
mas", — teigė M. Starkevi
čiūtė. 

su Rusijos kompanijomis". 
kalbėjo V. Babilius. „Vašing
tono signalus Maskvai aš jau
čiu", atsake V. Babilius į Sei
mo pirmininko V. Landsber
gio klausimą, ar jis pastebi 
kokią nors Vašingtono, palai
kančio .AVilliams" atėjimą į 
Lietuvą. įtaką Maskvai, kuri 
neabejotinai, anot V. Lands
bergio, turėtų palaikyti ..LU-
Koil" grasinimus Lietuvai. 

V. Babilius mano. kad jau 
netrukus rezultatu turė!;i 
duoti JAV Valstybes departa
mento pastangos — su jo va
d o v a i turėtų susitikti Rusi
jos premjeras Jevgenij Prima-
kov. 

KALENDORIUS "" 
Gegužes 12 d.: Sv. Nertjn ir 

Achilas, šv. Pankartas; Nerijui Ne 
ri<. Flavija. Vaidutis, Vidutis. Vil-
gaile 1938 m. paskelbta Lietuvos 
Konstitucija 

Gegužės 13 d.: Kristaus dan 
gun Žengimas (Sostines.-; Alvvde-. 
Glicenja. Girdutis, Im.-lda. Milda. 
Robertas, Servacijus. Tautmilas. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

PRIEŠ DEŠIMTĮ METŲ... 
Ai galėtume patikėti, kad 

jau vi^as dešimtmetis praėjo 
nuo 1989.O4.29-30 d. suvažia
vimo Vilniuje, kada buvo iš
kilmingai atkurta Lietuvos 
Skautų sąjunga"'!! 

Rūpestingai ir intensyviai 
ruoštame suvažiavime buvo 
priimtas Statutas, sudarytas 
remiantis nepriklausomos 
Lietuvos ir išeivius LSS sta
tutais, išrinkta u paskelbta 
vyriausioji vadovybe Pabrėž
ta ištikimumas skautybės idė
jai Dievui - Tėvynei - Artimui, 
apolitinis charakteris ir narių 
apsisprendimas priklausyti 
tiktai vienai ideologinei orga
nizacijai. Realiai žvelgiant į 
ateitį, vadovybe įpareigota ar
timiausioje ateityje sutvarkyti 
organizacijos legalizavimo 
klausimą ir tarptautinius ry
šius. 

Lietuvos Skaučių Seserijos 
ir Lietuvos Skautų Brolijos 
sudarytos Vadijos išsyk davė 
eigą veiklai, naujoji ASS re
zervavo savo jėgas taikai ir 
koordinaciniam darbui. Jau
nesniųjų entuziazmas ir vy
resniųjų patirtis turėjo lietis į 
bendrą darbą saviauklai ir 
Tėvynės laisvės atstatymui. 

Pirmoji vadovų lavinimo 

stovykla, surengta bendromis 
išeivijos ir atkurtosios LSS 
pastangomis, buvo tarytumei 
užtikrinimas vienos nedalo
mos skautiškosios šeimos tęs
tinumui Tėvynėje. Tai buvo 
1989-ji. 

Nebūtų teisinga praeiti pro 
sukaktį jos nepastebėjus Ne
būtų teisinga daryti spren
džiamąsias išvadas, kol nėra 
atsakyti visi klausimai, nepa
tikrinti faktai. Šiandien gali
me džiaugtis gyva skautybės 
idėja Lietuvoje ir linkėti, kad 
„gruodas" kelyje virstų našia 
veiklos dirva tikrai nedalo
mai, skautiškai šeimai Tėvy
nėje, kurioje kiekvienas sesė-
brolis tiestų ranką talkoj vie
nas kitam, bendros idėjos dar
be. 

1988 metų rudenį šalia tri-
'spalvės iškeltoji Lietuvos 
Skaučių Seserijos vėliava, iš
saugota ilgos ir skaudžios 
okupacijos metais ir tebesau
goma, palieka simboliu gyvo, 
neišraunamo skautiškosios 
idėjos daigo, konkrečiu iššū
kiu tikėjimui žmogumi bend
rame darbe, taip pat pareiga, 
atsakomybė tautos ir valsty
bės gerovės atstatymo eigoje. 

sesė Stefa 

^KUNIGAIKŠTIENĖS GRAŽINOS" VYR. 
SKAUČIŲ BŪRELIS KALIFORNIJOJE 

Šių metų balandžio 11 d., 
Atvelykio sekmadienį, būrelio 
sesės suruošė savo metinį pa-
sitarnavimą visuomenei, pa-
kviesdamos paskaitininke chi-
ropraktik>s daktarę Viktoriją 
A. Joga Empakerienę. Dakta
rė maloniai sutiko pakalbėti 
.-:TVO sseriarjrhės *eifciaaa pa-
j.<a!:.'» '••••,•«.. :•• pademonst-
*"•':•> . - „TLIUS pratimus, kurie 
jMacda išlaikyti stiprią bei 
lanksčią nugarą ir sprandą. 

Klausytojams buvo padalin
ta gerai paruoštos literatūros, 
vaizdingai parodančios ir pa
aiškinančios priežastis, dėl 
kurių kūno teisingoji padėtis 
iškrypsta, sukeldama įvairius 
skausmus ir nuovargį. Dak
tarė kalbėjo nuotaikingai ir 
kiekvienam suprantamais ter
minais Pratimus demonstra
vo grakšti viešnia iš Lietuvos 
ir daktarės penkiametis sūne
lis Matukas. 

Gausiai susirinkusius klau
s i n i u s būrelio vardu pasvei
kino v.s. Dalia Sodeikienė, 
šiuo metu einanti būrelio va
dovės pareigas. Sesė Dalia iš
reiškė padėką visiems, kurie 

LSS Skautų Brolijos vyriausi vadovai 8-je Tautinėje stovykloje, 1998 m. 
rugpjūčio mėn. vykusioje Treasure Valley, Parton, MA. IS k.: LS Brolijos 
VSP v.s Romas Otto ir Vyriausias skautininkas v.s. fil. Albinas Sekas. 

LSS BROLIJOS VADUOS 
PASITARIMAS 

(Pabaiga) 
Po Rajonų vadovų praneši- pavyzdžius įteikė visiems pa-

reniia skautišką veiklą, atei
dami į Kaziuko muges ir su-
pirkdami skautiško jaunimo 
gaminius. Pabrėžė, kaip turė
tume boti jaunomis bei išra
dingomis vadovėmis bei vado
vais, savo laisvalaikį pašven
čiančiais mūsų visų vaikų 
skautiškam lavinimui. 

Šia proga norėtųsi pasi
džiaugti, kad mūsų rajono 
skautiškose eilėse auga draus
mingas ir labai draugiškas 
jaunimas. Praėjusią vasarą 
daugelis vyresniųjų buvo nu
vykę į didžiąsias tautines sto
vyklas, į kurias nuvykti dos
niai pinigais mielai parėmė 
„Kunigaikštienės Gražinos" 
būrelis. Buvome nustebintos, 
kai grįžusios dėkingos sesės 
surengė mūsų sueigai vaišes, 
ir kiekviena iš eilės pasakojo 
savo įspūdžius iš neužmiršta
mo stovyklinio gyvenimo. Taip 
ir mūsų būrelio Atvelykio me
tu suruoštas renginys buvo 
padėkos išreiškimas mūsų vi
suomenei už visokeriopą pa
galbą. 

Renginys vyko Šv. Kazimie
ro pai.ipijos salėje; už leidimą 

mų vyko L.S. Brolijos vadijos 
skyrių vedėjų pranešimai. 

LSS ev. l iuteronų dvasios 
vadovas s. kun. Algimantas 
Žilinskas sveikinimą atsiun
tė raštu, jame reikšdamas 
troškimą, kad prisikėlęs Kris
tus įžengtų į visų širdis, 
įdiegdamas jose meilę visai 
žmonijai. 

Jaunesniųjų skautų skyr. 
vedėjas s. fil. Vytautas Ja-
nuškis pranešė, kad Sąjun
goje gausėja jaunesniųjų 
skautų, kas rodo, kad LSS 
veikla tęsis dar ilgus metus. 
Pagirtinas jaunųjų šeimų da
lyvavimas stovyklose. I š šių 
vaikų daugelis įsijungs į vil
kiukų eiles. Jaunesniųjų 
skautų vadovai turi v.s. Romo 
Puodžiūno paruoštą „Vadovą". 
Šioje knygelėje pateikta me
džiaga veiklai vystyti. 

Skautų skyriaus vedėjas 
fil. v.s. Kęstutis Ječius tei
gė, 8-je Tautinėje stovykloje 
turėjęs progą pasitarti su at
skirų skautų vienetų vadovais 
ir vyresniais skautais. Paste
bėjęs, kad trūksta programų 
skautų kandidatams. Kadaise 
s. Remigijus Belzinskas buvo 
pradėjęs jas ruošti, bet nepa
baigė. Fil. v.s. K. Ječius pa
ruošė knygelę „Noriu būti 
skautu". Jis minimos knygeles 

ja naudotis sesės gražinietės 
lieka dėkingos parapijos kle
bonui kun. dr. Algirdui Ol
šauskui. 

v.s. Vanda Zelenienė 

lv> .\ngel*-« ^v Kazimiero parapijos salė pilnutėle prisirinko susidomėjusių klausytojų išgirsti chiropraktikos 
• i kt m- '• it-.'<>'ii«- .Inga . Rmnakerienes įdomios sveikatingumo paskaitos Paskaitą š m balandžio 11 d. surengė 
..Ki: •'.> ' n -kauciu'•'• • 'is Bi-relio vadovė v s. Dalia Sodeikienė sėdi pirmos eil viduryj' 

sitarimo dalyviams susipaži
nimui. Tai nedidelio formato 
knygelė, telpanti uniformos 
kišenėje, su pagrindinėmis ži
niomis skautų kandidatams. 
Šiuo klausimu buvo bandoma 
susisiekti su tuntininkais, bet 
tik nedaugelis jų atsiliepė. 
Sunku ko^nors pasiekti, jei 
neatsakoma į raštus ir laiš
kus. 

Pr i tyrus ių s k a u t ų sky
r iaus vedėjas fil. v.s. Ginta
ras P lačas teigė, kad jis žy
miai anksčiau vadovams buvo 
paruošęs ir įteikęs dviejų da
lių knygą su lengvai išima
mais lapais, pavadintą „Kir
vuko" programa. Jose buvo 
minčių skilties ir draugovės 
sueigoms. Knygoje buvo sky
riai: „Ateities vadovai", „Skil
čių sistema", „Esame lietu
viai", „Gamtoje girdime Dievo 
balsą", „Gyvename kitų tar
pe", „Tarnavimas artimui", 
„Skautamokslis salėse — iš
kylose — stovyklose" ir kt. 
Naudodamiesi šia knyga va
dovai gali pravesti sueigas bet 
kurio patyrimo laipsnio skau
tams. Svarbiausias vadovo 
uždavinys yra — gerai pasi
ruošti sueigai naudojantis ir 
kitomis knygomis. Čia pagal
bon ateina ir LSS patyrimų 
laipsnių knygelės, pionerijos 
knyga, „Skautų vienetų vado
vams" knyga ir Amerikos 
skautams išleistos knygos. Jis 
pastebėjo, kad tuntininkai ne
reaguoja į siunčiamus raštus 
ir nepraneša prityrusių skau
tų vadovams. 

J ū r ų s k a u t ų skyr . vedė
jas j .ps. P e t r a s J o k u b a u s -
kas pasidžiaugė „Lituanicos" 
tunto 65 aktyviais jūrų skau
tais. Kadaise buvo veiklus ne
mažai jūrinio turto turįs jūrų 
skautų vienetas Clevelande. 
Ten esantieji vyresnieji jūrų 
budžiai ir skautininkai Broli
joje nėra užsiregistravę. Jūrų 
skautų esama Toronte, kadai
se buvę ir St. Petersburge. 

Čikagos jurų budžiai laimė
jo pirmą vietą buriavime var
žybose prieš amerikiečius. Jū
rų jauniai mėgsta iškylauti 
-liems vadovauja Tadas ir To
mas Mikužiai, Justinas Jonu
šas. Aras C linaiti? ir kt Jū' 
rų skaui ims vadovauja Ro
mas Česas. Aleksas Rimeika 
ir Zigmas Mikužis. Veikia 
jungtinis jūrų skautininkų,-ių 
vienetas „Grandis", materia

liai prisidedantis prie „Litua
nicos" tunto jūrų, skautų ir 
budžių veiklos. 

S k a u t ų vyč ių skyr. ve
dėjas s.v.p8. Alvydas Sap-
lys iš Toronto negalėjo atvyk
ti. Apie sk. vyčių veiklą pra
neš Vyriausiam skautininkui. 
8-je Tautinėje stovykloje jis 
buvo sk. vyčių pastovyklės 
viršininkas. Jo vadovaujami 
vyčiai daug prisidėjo prie pro
gramų įvykdymo ir bendros 
stovyklos apsaugos. Ryšiai su 
vietovėse esančiais sk. vyčiais 
— silpni. 

S k a u t i š k o lav in imo skyr. 
vedėjas v.s. fiL Gintaras 
P l a č a s kalbėjo apie šią va
sarą liepos 20-27 d. Rako sto
vyklavietėje rengiamą jaunie
siems vadovams LSS „Ąžuolo" 
mokyklą. Tuntininkams pa
siųsti pranešimai ir raginimai 
registruoti skautus. Iki šiol 
atsiliepė tik 4 asmenys. Ge
ram mokyklos pravedimui rei
kalingos bent dvi skiltys. Jis 
savo pranešimuose tuntinin
kams pabrėžęs siųsti „Ąžuolo" 
mokyklon tik norinčius pasi
mokyti vadovavimo, turinčius 
skautišką dvasią ir norą pa
dėti kitiems skautams esan
tiems skiltyse ar draugovėse. 

T i e k i m o skyr. vedėjas v.s. 
A n t a n a s Jarūnas teigė, kad 
vienetai nesinaudoja Tiekimo 
skyriuje sukauptais ženklais 
ir knygomis. Užsakymai Tie
kimo skyriui turi būti pasiųsti 
bent savaite iš anksto. Ženk
lai gaminami Taivane. Dau
giausiai užsakymų gaunama 
spec. ženklams. Jie per v.s. 
Vyt. Jokūbaitį buvo gaunami 
iš amerikiečių skautų. Pasta
rajam sunegalavus, ryšys 
nutrūko. Pageidaujama, kad 
vietovės turėtų asmenį pas
toviam ryšių palaikymui. Tie
kimo skyriuje šalia spec. 
ženklelių, ordinų ir žymenų, 
turima lietuviškų sagčių dir
žams, žiedų kaklaraiščiams ir 
kt. Sąrašai turimų daiktų bu
vo pasiųsti tuntininkams. 

„Krivūlės" redaktor ius 
„Skauttjoje" v.s. fil. Anta
n a s Paužuol i s pasigenda vie
netų veiklos informacijų. Vie
netams būtina turėti pasto
vius korespondentus, besirū
pinančius žinių pateikimu. 

LSS Brolijos i žd in inkas 
v.8. R a m ū n a s Bužėnas , ne
galėdamas dalyvauti, savo 
pranešime rašo, kad didžiau
sia problema yra su tuntinin
kais, nepateikiančiais apys
kaitų, narių mokesčių, ir ka
sose turimų pinigų sumos. Tai 
būtina Pirmijos iždininkei se
sei Markevičienei, pildančiai 
LSS pajamų mokesčių prane
šimus. Daug laiko sugaištama 
ir pinigų telefonams išlei
džiama. Iki šiol gauta tik 50% 
reikalingų žinių. Trūksta pa
reigingumo, atsižvelgimo į ki
tų pareigas ir nuostatų rei
kalavimus. 

LSS Brolijos Garbės gy
nėjas v.s. fil. Kazys Matonis 
pranešė, kad nesą gauta jokių 
skundų. Brolijoje vyksta dar
nus sugyvenimas. 

Po visų pranešimų prieita 
prie Uniformų nuostatų pa-
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keitimo. Šias pareigas atliko 
komisijos pirm. v.s. fil. Romas 
Rupinskas. Jam talkino komi
sijos nariai s.v.ps. Edis And
riušis, s.fil. Vyt. Januškis, v.s. 
fil. Kęstutis Ječius, j .s. Petras 
Jokūbauskas, jps. Algis Jonu
šas, v.s. fil. Gintaras Plačas, 
s. Marius Rusinąs ir ps. fil. 
Algis Tamošiūnas. Paruoštų 
nuostatų kalbą peržiūrėjo v.s. 
fil. Halina Plaušinaitienė. 

LSB suvažiavimo dalyviams 
išdiskutavus uniformų pakei
timo projektą ir priėmus kai 
kuriuos pataisymus, nuostatai 
vienbalsiai buvo priimti. Nau
jieji nuostatai bus pasiųsti vi
siems LSB vienetų vadovams. 

Tuo pačiu metu vyko ir LSS 
Skaučių Seserijos vadijos su
važiavimas. Vakarienei ir va
karonei buvome pakviesti pas 
skautininkus Vytautą ir Dalią 
Januškius. 

Sekmadieni , balandžio 11 
d., po šv. Mišių Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, kurias aukojo v.s. 
fil. kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
ilgametis LSS dvasios vado
vas, pasitarimai vyko Čika
goje, Jaunimo centre. Pasita
rimai vyko kartu su LSS Sese
rijos vadijos narėmis, pirmi
ninkaujant LSS Seserijos VSP 
v.s. Marytei Utz ir LSS Broli
jos VSP v.s. Romui Otto. 

Buvo aptarti LSS Seserijos 
ir Brolijos bendri rūpesčiai, jų 
tarpe — geresnis tuntininkų,-
ių paruošimas jų pareigoms; 
apie jaunų vadovų-ių lavini
mą LSS „Gintaro" ir „Ąžuolo" 
mokyklose ir kt. reikalus. Už
siminta ir apie antroje Šių me
tų pusėje vyksiančius Lietu
vių Skautų sąjungos vadovy
bės rinkimus. Rinkimų komi
sijos pirmininkė yra v.s. fil. 
Lilė Milukienė iš Atlanto rajo
no. 

Pasitarimams pasibaigus, 
suvažiavimą uždarė v.s. Ro
mas Otto šiais žodžiais: .Lai
mink, Kristau, mūsų darbą, 
teiki silpstantiems jėgų". 

v.s. fil. Antanas Paužuolis 

EŲGBCC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
dsptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tsi. 706-422-6280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfckory HH«. IL 
TeL (706) 5968101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

D R L PETRBKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roborts Rd., Hickory Hite, IL 
1 myia į vakarus nuo Harlem Ave. 

T« i (708) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus kgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts.SirS 

CWcago.IL 60638 
T«i. 773-229-9966 • 

Valandos pagal šusterimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-986-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDATTIS.O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. Suita 310 

NaperveTe. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Hkjrsend Ava.. 
Tower 1,Suite3C 

Downers Grove, IL 60515 
Tai (630)436-0120 

DR. PETRAS V.K1SIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPtmS. M.D. 
Fdkm: American Academy of 

FamUy Pmctke 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61st Ava. (219) 947-5279 
Hobart. IN 48342 Faacfrl 9) 947-8238 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M A 
Board CertrJied, Intemal MerJcrne 

Valandos josų patogumui 
Hory Cro— Profesilonal PavUon 

3fl.Souft 
Utaasraan Pana Ct et Cafforraa Ave. 

CMoego.lL 60829 
Tat. 773-471-7879 

Už ilgametį dnrbg ir nuopelnus Lietuvių Skautu sąjungai, j v s dr Algis 
Paulius buvo apdovanotas LSS Padėkos ordinu Ordiną prisega LSS JAV 
Vidurio rajono vadas v.« Gediminas Deveikis Nuotr .v.». A, J art no 

AČIŪ! 

Nuoširdžiai dėkoj įme Čika
gos „Nerijos" ir „Lituanicos" 
tuntams maloniai priėmu
siems ir gardžiai pavaišinu
siems Kaziuko mugėje atsilan
kiusius Šarūno Marčiulio mo
kyklos jaunuosius krepšinin
kus. 

Daina Siliūnienė 

http://CWcago.IL


KONSERVATORIAI MĖGINA 
GELBĖTI SAVO KAILI 

mas prie veiksmų, už kuriuos ne korektūros klaida. Atsisa-
civilizuotame pasaulyje, jį de- kę dalyvauti, formuojant nau-
legavusi partįja pati ir būtų jąjį ministrų kabinetą, konser-

ARTURAS VAZBYS 

Rytojaus dieną po premjero 
G.Vagnoriaus pareiškimo apie 
atsistatydinimą, konservato
rių partijos politinė taryba 
nusprendė, jog (TS/LK) neda
lyvaus, formuojant naująjį mi
nistrų kabinetą. Šiuo sprendi
mu valdančioji partija galuti
nai išsklaidė iliuzijas dėl jos 
nusiteikimo konstruktyviam 
dialogui su valstybės prezi
dentu bei tuo pačiu stumtelėjo 
valstybę rimtos politinės kri
zės link. 

Partinės ambicijos virš 
valstybinių interesu 

„Konservatoriai buvo pasi
rinkę ministrą pirmininką, 
Seimas buvo išreiškęs savo 
paramą ministrui pirminin
kui. Dabar laukiame prezi
dento teikiamos ministro pir
mininko kandidatūros, ir šiuo 
metu mes manome, kad prezi
dentas neturėtų teikti konser
vatoriaus kandidatūros, o 
konservatoriai negalėtų pri
imti prezidento siūlymo vado
vauti būsimajai vyriausybei", 
— sakė TS/LK valdybos narys 
A. Kubilius, pristatydamas 
konservatorių politinės tary
bos sprendimą. 

Beprasmiška polemizuoti su 
A. Kubiliumi, nes jis puikiai 
suvokia, jog šneka visiškus 
niekus, lyg, skiriant G. Vag
norių ministru pirmininku, 
jis buvo tvirtinamas pagal vie
ną procedūrą, o dabar bus lai
komasi kitos. Procedūra, kaip 
visiems gerai žinoma, nuo to 
laiko nepakito, pasikeitė tik 
konservatorių politinė valia, 
kurią būtų galima išreikšti 
trimis žodžiais — „Vagnorius, 
arba nieko". 

Vienintelis racionalus tokio 
valdančiosios partijos žings
nio paaiškinimas — TS/LK 
neturi daugiau kandidatų į 
ministro pirmininko postą, G. 
Vagnorius — ienintelis ir ne
pakeičiamas Keistas atradi
mas, tačiau, baigiantis tretie
siems konservatorių valdžios 
metams, pagaliau paaiškėjo, 
jog ši didžiulė, rinkėjų pasi
tikėjimą gavusi, politinė jėga, 
vienijanti per dvidešimt tūks
tančių narių, iš tikrųjų tėra 
vieno žmogaus partija... 

Konservatoriai atkakliai 
mėgina pateikti visuomenei 
prezidento nepasitikėjimą G. 
Vagnoriumi, kaip nepasitikė
jimą vyriausybe, valdančiąja 
partija ar net visa koalicija. 
TS/LK politinė taryba, įver
tinusi G. Vagnoriaus žingsnį 
kaip neišvengiamybę, kartu 

išreiškė apgailestavimą, jog 
„su juo turi pasitraukti ir vy
riausybė, šiuo metu vykdanti 
svarbias reformas ir vedanti 
Lietuvai labai reikšmingas de
rybas". Tačiau, prisiminus 
prezidento kreipimąsi į visuo
menę dėl nepasitikėjimo mini
stru pirmininku, galima aiš
kiai matyti, jog jame akcen
tuojama ne prasta vyriau
sybės, kaip konservatorių ir 
krikščionių demokratų sufor
muoto ministrų kabineto, 
veikla, bet žalingas premjero 
elgesys. „Šiandien matau, 
kad ministras pirmininkas 
nesugeba dirbti konstrukty
viai, kad nesugeba vadovauti 
vyriausybės programos įgy
vendinimui", — teigė prezi
dentas, tuo pačiu pabrėžda
mas, jog yra pasiryžęs dirbti 
kartu ir dalintis bendra atsa
komybe su dabartine Seimo 
dauguma bei nemaža dalimi 
esamų ministrų. Šie preziden
to žodžiai aiškiausiai nurodo 
kelią, kuriuo eidami, konser
vatoriai galėtų normalizuoti 
santykius su prezidentu ir 
išvesti valstybę iš politinės 
suirutės, į kurią patys, su 
G.Vagnoriumi priešakyje, ją 
atvedė. Tereikėtų surasti ir 
suderinti su prezidentu nau
jas ministro pirmininko bei 
ministrų kandidatūras, Seime 
patvirtinti atnaujintos sudė
ties ministrų kabinetą, tą pa
čią vyriausybės programą, ku
ri nei prezidentui, nei Seimo 
daugumai nekelia jokių abejo
nių, ir ramiai dirbti toliau iki 
kadencijos pabaigos. Deja, šis 
kelias konservatorių netenki
na. Jie renkasi kitą scenarijų, 
numatytą galbūt dar tuo metu 
ir tuose pačiuose kabinetuose, 
kur buvo režisuojamas spek
takliukas „Skriaudžiamo G. 
Vagnoriaus nekaltas pasitrau
kimas 2". Bėda ta, kad beveik 
niekas net iš aukščiausios 
konservatorių vadovybės į 
tuos kabinetus nepatenka, to
dėl jiems belieka veikti eks
promtu, o tai ne visuomet pa
siseka. 

Seniai suplanuotas 
politinis žingsnis 

Kad G. Vagnorius nus
prendė atsistatydinti, ieško
damas tam palankiausio mo
mento, buvo aišku dar sausio 
pabaigoje, kuomet jis pir
mąsyk, nei iš šio, nei iš to 
užsiminė apie tokią galimybę. 
Siekdamas šiandieninio rezul
tato, premjeras buvo labai at
kaklus, kartais net pereida-

nedelsiant jį atšaukusi iš mi
nistro pirmininko pareigų. 
Belieka prisiminti kaltinimus 
prezidentui, kuriais be palio
vos žarstėsi premjero aplinka, 
Muitinės departamento direk
toriaus, neatvykusio apsilan
kymo pas šalies vadovą už
kulisius, bendravimo manie
rą, veikiau primenančią tar
puvartės žargoną, nei atsa
kingų pareigūnų kalbas, jau 
nešnekant apie laiko stygių 
tokiems , .niekams", kaip pre
zidento kalbos klausymasis. 
Seimo konservatorių frakcijos 
seniūnui A. Vidžiūnui užsi
imančiam lyginamąja politolo
gine analize, pravartu būtų 
pasidomėti buvusio Slovakuos 
premjero V. Mečiaro elgesiu, 
galbūt tuomet praeitų entu
ziazmas ieškoti G. Vagnoriaus 
analogų Vakaruose. 

, .Karštas žemaitiškas prem-

vatoriai faktiškai nutraukė 
TS/LK ir LKDP koalicijos su
tartį, kurios esmė — susitari
mas dėl bendro vyriausybės 
formavimo. Todėl krikščio
nims demokratams nebelieka 
nieko kito, kaip įforminti šį 
faktą artimiausiame partijos 
tarybos posėdyje. Tiesa, su
tartyje yra numatyta, jog vie
nam iš partnerių ją pažeidus, 
kitas apie tai informuoja, su
teikdamas galimybę ir šiek 
tiek laiko pažeidimus atitaisy
ti. Laikrodis tiksi ir, reikia 
manyti, kad šį kartą jam sus
tojus, krikščionims demokra
tams pritrūks kantrybės jį 
užvedinėti iš naujo. 

Pirmalaikiai rinkimai 
nieko gero nežada 

Vienintelis dalykas, kurio, 
matyt, šiandieninėje situaci-

jero charakteris" čia visiškai joje tikisi dauguma konserva-
niekuo dėtas. Viskas buvo 
daroma apgalvotai, šaltakrau
jiškai ir tiksliai. Vyriausybės 
užsakymu surengiamos socio
loginės apklausos dėl prezi
dento galių išplėtimo, minis
trų kabineto atsistatydinimo, 
naujos vyriausybės formavimo 
iniciatyvos perdavimo prezi
dentui, tos pačios vyriausybės 
pastangomis paskelbiami ap
klausų rezultatai. Po to, prisi
dengus Lietuvos gyventojų 
nuomone bei pasirūpinus de
klaratyvia Seimo daugumos 
parama, galima ir pasitraukti, 
be abejo, nepamirštant pri
minti rinkėjams, jog „pinigų 
pakaks ne tik indėlių atkū
rimui, bet ir socialinėms pro
gramoms finansuoti", kad šie, 
jeigu taip neįvyks, žinotų, kas 
yra kaltas, o kas buvo geras. 
Lygiai, kaip ir 1992 m., ku
riuos tuometiniai studentai, 
tarnautojai ir pensininkai pri
simena, kaip gerojo G. Vag
noriaus erą su didžiulėmis 
pensijomis, atlyginimais bei 
stipendijomis, po kurios sekė 
žiauriojo A. Abišalos laikotar
pis be karšto vandens. 

Natūralu, jog konservatoriai 
nenori, kad Abišala II būtų iš 
jų partijos. Beje, mįslė konser
vatorių frakcijos analitikams, 
nuoširdžiai tikėjusiems ir 
skelbusiems, kad, gavęs pa
ramą Seime, G. Vagnorius 
vadovaus vyriausybei iki ka
dencijos pabaigos. Kas įvyko 
per tą savaitę nuo balsavimo 
parlamente iki premjero pa
reiškimo apie atsistatydinimą, 
privertusio ministrą pirmi
ninką radikaliai pakeisti savo 
apsisprendimą? 

Koalicijos sutartis 
nutraukta 

torių (o trokšta beveik visi) — 
prezidento suformuota vyriau
sybė. Tai leistų konservato
riams nušauti du zuikius — 
nuvainikuoti populiarųjį pre
zidentą ir atsitraukti į patogią 
opozicijos ložę, turint daugu
mą Seime. Net ir pavykus 
įgyvendinti šį fantastinį sce
narijų, Lietuvos politinei sis
temai būtų padaryta didžiulė 
žala, jau nekalbant apie pir
malaikius rinkimus, kurie nu
blokštų valstybę į 1992 m. ar 
dar gūdesnius laikus. Abiem 
atvejais, pasitikėjimas poli
tinėmis partijomis dar labiau 
smuktų, visiškai susikompli
kuotų demokratinės politinės 
sistemos ir apskritai pilie
tinės visuomenės formavima
sis. Kaip visada, labiausiai 
nuo to nukentėtų eiliniai pi
liečiai. 

Pirmalaikių rinkimų neiš
vengiamumą rodo tai, jog, nei 
viena parlamentinė partija 
šiandien nėra pasirengusi im
tis atsakomybės už naujos vy
riausybės formavimą. Naivu 
tikėtis, jog prezidentas susi
ras premjerą „iš gatvės", kur 
kas paprasčiau jam būtų ini
cijuoti priešlaikinius rinki
mus, jei patys konservatoriai 
nesusiprastų to padaryti. 

Yra tik vienas aspektas, ku
riuo Tėvynės sąjunga būtų 
pranašesnė už konkurentes, 
jei rinkimai įvyktų šiemet — 
finansai. Kol nepradėjo veikti 
partįjų finansavimo įstaty
mas, akivaizdų pranašumą 
rinkiminėje kovoje įgytų par
tijos, susisaisčiusios su įta
kingomis ekonominėmis-fi-
nansinėmis grupuotėmis. Ma
tyt, nereikia priminti, koks 
.Amerikos masteliais, smul
kus Lietuvos verslininkas" su 

Tai anaiptol ne pokštas ir savo bendrais turėtų jaustis 

amžinai skolingas konserva
toriams. 

Žinoma, konservatorių ir tai 
neišgelbėtų. Laimė, dar ne 
viskas Lietuvoje nuperkama 
už pinigus. LDDP „skrydis" 
nuo Seimo daugumos iki 
„dvylikos apaštalų" yra geras 
to pavyzdys. Pinigų stygiumi 
darbiečiai per praeitą rinki
minę kampaniją, atrodo, per
nelyg nesiskundė... 

Šios liūdnos konservatorių 
perspektyvos atrodytų turėtų 
atpurtyti daugelį jų nuo min
ties apie pirmalaikius rinki
mus, tačiau yra žmogus, ku
riam tokia įvykių raida vi
siškai naudinga. Taip, tai tas 
pats, kuris yra nepakeičia
mas. Jis renkasi verčiau par
tijos pralaimėjimą, nei savo 
pralaimėjimą partijoje. Ge
riau tegul rinkėjai keičia Lie
tuvos politinį žemėlapį, nei 
naujasis konservatorių prem
jeras jį keičia. 

Tiesa, be pirmalaikių rin
kimų konservatoriams dar yra 
likęs vienas kelias. V. Lands
bergis ir jo rėmėjai partijoje 
turėtų nedelsiant inicijuoti 
neeilinio TS/LK suvažiavimo 
sušaukimą, jame panaikinti 
politinės tarybos sprendimą 
dėl vyriausybės formavimo 
boikoto, nominuoti kandidatą 
į ministrus pirmininkus bei 
perrinkti partijos valdybos 
pirmininką. Tik vargu, ar tai 
įmanoma, žinant, kaip ir kie
no yra „deleguojami" konser
vatorių suvažiavimo delega
tai. Kita vertus, turint ome
nyje, kad suvažiavime galėtų 
dalyvauti ir tie Seimo konser
vatorių frakcijos nariai, kurie 
neįeina, į išmintingus spren
dimus priiminėjančią, partijos 
politinę tarybą, ir todėl nėra 
garantuoti, jog pateks į pir
mąjį rinkiminio sąrašo dešim
tuką, galima prognozuoti, jog 
dar ne visi taškai šioje istori
joje sudėti. Kam jau kam, bet 
pastarajai žmonių grupei ne
turėtų būti vis vien, kas deda
si Lietuvoje. 

* Didžioji dalis Lietuvos 
gyventoju laiko save viduti
niokais, nustatė Statistikos 
departamento atliktas namų 
ūkio biudžeto tyrimas. Vertin
dami savo gyvenimo lygį, 26.4 
proc. apklaustųjų laikė save 
vargšais, 71.8 proc. — viduti
niokais, o 1.7 proc. — pasitu
rinčiais. Lietuvių turimos pa
jamos pernai, lyginant su 
1997 m., išaugo 14.5 proc. Per
nai didžiausią piniginių namų 
ūkio išlaidų dalį (41.4 proc.) 
sudarė išlaidos maisto produk
tams. Išlaidos būstui sudarė 
14.5 proc. Alkoholiui ir taba
kui (4.6 proc.) išleista daugiau 
nei sveikatos priežiūrai (3.8 
proc.) ir švietimui (0.4 proc.) 
kartu paėmus. 

Danutė Bindokienė 

Atkaklumas 
nesudaužytas, bet jau 

bent įlenktas 
Kam teko pergyventi An

trąjį pasaulinį, ar bet kurį 
kitą karą, be abejo, prisimena, 
kaip tendencingai būdavo pa
kreipiamos informacijos iš 
fronto. Visuomet nepalygina
mai „geriau sekėsi" pusei, ku
rios žiniasklaidoje naujienos 
buvo skelbiamos — ir nuosto
liai buvo mažesni, kaip priešų, 
ir laimėjimai didesni. Keitėsi 
priešai, ginklai ir apskritai 
kariavimo technika, bet iš 
tikrųjų nedaug pasikeitė re-
portavimo būdas. 

Pavyzdžiui, Jugoslavijos 
bombardavimo atveju. JAV 
Pentagonas nuolat skelbia, 
kiek nuostolių padaryta Ju
goslavijos naftotiekiams, ko
munikacijos priemonėms, ke
liams, tiltams, geležinkeliams, 
oro uostams jr t.t., o serbai 
tvirtina, kad iš tikrųjų NATO 
lėktuvai ir laivai „šaudo pro 
šalį", sugriauna, ko sugriauti 
nenori, apšaudo beginklius 
civilius. Iš dalies tai tiesa, nes 
buvo jau ne kartą „ne ten pa
taikyta" ir po to atsipra
šinėjama (žuvusiems ar jų ar
timiesiems atsiprašymo žo
džiai mažai paguodos teikia), 
teisinamasi. 

Paskutinė „klaida", atrodo 
yra pavojingiausia — Bel
grade pataikyta į Kinijos am
basadą, trys asmenys žuvo, 
apie 20 buvo sužeistų. Ameri
kiečiai teisinasi, kad „Bel
grado žemėlapiai, kuriais nau
dojosi, planuojant puolimus, 
yra pasenę". Tai bent pasitei
sinimas valstybei, kuri iš
leidžia didžiausias sumas do
lerių (metinis Central Inteli-
gence Agency — CIA — biu
džetas yra per 29 milijardus 
dol.), rinkdama informacijas 
visame pasaulyje, ir savo šni
pų tinklu yra apraizgiusi vi
sus žemynus! Bet turbūt kitko 
ir tikėtis neturėtume, nes juk 
JAV valdžios viršūnė neseniai 
teigė nežinojusi, kad kiniečių 
šalininkai išvogė branduolinių 
raketų technologijos bei kitas 
paslaptis... 

Tvirtinama, kad Kinijos am
basados subombardavimas Ju
goslavijoje stipriai stumtelėjo 
Beidžingo-Vašingtono santy
kius į pakalnę ir prezidentui 
Clinton bei kitiems vyriau
sybės nariams reikės dėti 
daug pastangų, kol juos vėl 
užtemps į pirmykštį aukštį 
(jeigu tai apskritai pavyks), 
atstatys į „šiltus ir abiem val
stybėm pelningus, ryšius", dėl 
kurių ir Kinijos ministras pir

mininkas lanke.si Amerikoje 
ir prez. Clinton tiek daug dar
buojasi. 

Jau kelinta diena savo sos
tinėje ir kituose miestuose ki
niečiai degina JAV vėliavas, 
ruošdami piktas demonstraci
jas, daužydami Amerikos am
basados langus, grasindami 
ambasadoriui James Sasser ir 
amerikiečiams verslinin
kams, kurie šiuo metu yra 
Kinijoje. 

Pačios veiksmingiausios 
JAV diplomatinės galvos sten
giasi kaip nors išpainioti Ame
riką iš susidariusios padėties 
ir galbūt tos pastangos yra 
bent iš dalies veiksmingos, 
nes pastarųjų dviejų dienų de
monstracijos savo įkarščiu jau 
skiriasi nuo savaitgalį vyku
sių. Tikima, kad Kinijos vy
riausybė stengiasi jas prige
sinti, nes ir jai rūpi prekybos 
bei kiti pelningi ryšiai su ka
pitalistine Amerika. 

Tuo tarpu Jugoslavijos pre
zidentas Slobodan Milosevic 
įsakęs atitraukti dalį karinių 
pajėgų ir policijos iš Kosovo 
provincijos. Manoma, kad tai 
įžanga į galimas derybas su 
NATO vadovybe. Nepaisant 
atsargaus optimizmo, kad Mi
losevic jaučiasi priremtas prie 
sienos ir ieško išėjimo, prezi
dento Bill Clinton nuomonė 
nepasikeitė: arba visiškai ser
bai atsitrauks iš Kosovo. bus 
sudarytos saugios galimybės 
grįžti ištremtiesiems bei 
pabėgusiems albanų kilmės 
gyventojams, kurių saugumui 
užtikrinti būtų įvesta NATO 
(gal ir Jungtinių Tautų) ka
riuomenė, arba Jugoslavijos 
bombardavimas bus tęsiamas. 

Vis tik galima prileisti, kad 
amerikiečių žiniasklaidoje 
bent dalis informacijos apie 
bombų ir raketų padarytą žalą 
Jugoslavijoje yra tikslios. Pa
sekmės jau matomos ..plika 
akimi" — kai Milosevic prade
da „groti taikos galimybių 
uvertiūras''. Jeigu jo norai tik
ri, be abejo, sutiks su visais 
NATO bei Amerikos vyriau
sybės reikalavimais. Jeigu tik 
mėginimas pasinaudoti susi
dariusia kebiia padėtimi dėl 
Kinijos ambasados sugriovimo 
(verta pastebėti, kad Bei-
džingas, kaip ir Maskva, nuo 
pat pradžios buvo priešingas 
jėgos prieš serbus panaudoji
mui), reikės-dar daug bom
bonešių skrydžių, kol jo už
sispyrimas bus palaužtas. 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGIJA TAUTKUVIENĖ 

Nr.40 Tęsinys 
Sagiui teko neleng

vas uždavinys — per labai trumpą laiką apipavidalinti 
šventę" — taip rašo G. Breichmanienė savo atsimi
nimų knygoje „Mylėjom Lietuvą iš tolo..." (Vilnius, 
1996 m., psl. 88). Taigi, Liudas Sagys buvo pakviestas 
„programos architektu". Daugelis šią žinią sutiko labai 
teigiamai, tikėdami, kad patyręs „Grandinėlės" vado
vas mokės ir turės ką pasakyti šokėjams, turės ką pa
rodyti žiūrovams. 

Žurnalisto J. Grabausko pokalbis su L. Sagių 
(„Draugas", 1963.06.22) nukelia mus į tą karštą ir 
tvankią 1963 metų birželio 9 dieną, kai iki šventės 
buvo likęs mėnuo. Kaip ir visada, L. Sagys, atsakyda
mas į pagiriamuosius žodžius išlieka kuklus— per 
daug priskiriate man nuopelnų. Na, o pasirengimui 
laiko išties buvo per maža — į šventės sukūrį įsijun
gęs tik nuo gegužės 250) dienos. Tuo tarpu, kai toks 
pasirengimas vyksta kelerius metus. Negalėjęs, nes ką 
tik pabaigęs pavasario semestrą kolegijoje, todėl ma
nąs, kad šventėje didesnio darbo nuveikti negalės, .o 
tik panaudos kitų jau atlikto darbo vaisius. „(...) Be
liks tik suderinti ir sudaryti planą techniškai šventėje 

atlikti". 
Pokalbis pakrypsta platesne tema — tautinio šokio 

reikšmė jaunimo auklėjimui. Tokiame trumpame po
kalbyje išsamiai atsakyti sunkoka L. Sagio nuomone 
„tautiniai šokiai yra viena veiksmingiausių priemonių 
arba būdų suburti lietuvių jaunimą ir tuo pačiu jį bent 
iš dalies apsaugoti nuo svetimon įtakon nuslydimo. 
Kartą gi susibūrus, jo pagalba galima nuversti kalnus, 
nes jis realiai pajunta esąs tautos reprezentantas, 
darbą pamėgsta ir glusniai pritampa prie lietuvių tau
tos kamieno. Šio jausmo įtakoje jaunimas pasidaro 
daug prieinamesnis ir kitoms tautinio auklėjimo prie
monėms. Todėl dainai girdimas priekaištas, kad tauti
niai šokiai lietuvybės neišlaikys, nėra pagrįstas aukš
čiau minimu požiūriu. Priešingai, tautiniai šokiai iš
purena dirvą tautinės sąmonės sėklai tarpti. Sakykite, 
ar šiandien Br. Shoto koreguojami šokėjai dirbtų taip 
nuoširdžiai, kaip matote, jei jie nesijaustų esą lietuvių 
tautos atžala? Žinia, vienų tautinių šokių nepakanka 
mūsų tikslų siekiant, ir aišku, kad nuo čia turi toliau 
darbą tęsti mūsų mokyklos ir visuomenė, jei norima 
vešlų daigą didžiu medžiu išugdyti. Be kita ko, ir oku
puotoje Lietuvoje tautiniai šokiai yra virtę tautinio sa
vitumo sunkiai sutramdoma demonstracija. Šia pras
me tautiniai šokiai yra tėvynės ir užsienio lietuvių 
jaunimo tamprus dvasinis ryšys, nežinąs jokių užtva
rų, nors vieniems kitų ir nepažįstant. Toks ryšys pa-
tvintų galinga srove, pirma proga jiems asmeniškai 
susitikus" (ten pat). 

Prisimindamas praėjusią, taigi pirmąją, išeivijos 
tautinių šokių šventę (tada „Grandinėlės" pašokta „Sa
dutė" užbūrė žiūrovus ir ne vienas braukė ašarą), L. 

Sagys, be abejonės, pripažįsta, jog tai buvusi didinga 
ir gerai surengta šventė. Neišdyla iš atminties vienas 
didingiausių šventės momentų, kai „šalia galingų tau
tų — JAV ir Kanados — himnų amfiteatro skliautuose 
nuaidėjo Lietuvos himno paskutiniai akordai, man 
pačiam ir, mačiau, kitiems „Grandinėlės" šokėjams su
drėko akys. Šis jausmas dar ir šiandien kutena širdį. 
Atsimenu, kad šokėjai tuo įspūdžiu dalinosi dar mė
nesių mėnesiais po šventės, vis gyvai, su įsijautimu jį 
komentuojant. Šokėjams lietuviškumas tada pražydo 
pasididžiavimu, o „Sadutės" pasisekimas, jau buvo tik 
antraeilės reikšmės mažas įnašas bendran triumfan. 

Rašant apie praeitus įvykius, negaliu nesigėrėti L. 
Sagio ateities įžvalgumu. Nepaprastai puikiai įvertin
damas regioninių repeticijų naudą Detroite ir New 
Yorke, kurios turėtų būti praktikuojamos ir ateityje 
(deja, jų taip trūko dešimtojoje...), teikia didelę reikš
mę tokioms ir panašioms šventėms — puikiausias pa
vyzdys jaunosios kartos lietuvybės išlaikymo ugdymui. 
Tai „neįkainojama, pradedant gyvais tautos vetera
nais, senosios kartos išeivija, vėlesnių laikų Amerikon 
atklydusią lietuvių dalimi ir baigiant čia gimusiu, au
gusiu ir tautos kovon už prigimtas teises, įsijungian
čiu prieaugliu — visų jų širdys suplaka vieningu uni-
sonu ir krūtinę užpildo šiltas jausmas. Jis liudija, kad 
lietuviais gimę, dar ilgus laikus tokiais ir liksime". 
Žinoma, kaip svarbu, kad visų įdėtos pastangos būtų 
apvainikuotos dėmesiu — taip norisi, jog nemažas 
salės amfiteatras būtų užpildytas žiūrovais. Savai
siais. Tad ir vėl bus dar kartą pademonstruotas tas 
kartų ryšys ir dėmesys vienų kitiems. 

šiandien tai lygiai taip pat svarbu kaip ir vakar, tai 

svarbu ir rytoj. Kaip svarbu, kad metams bėgant, vie
niems iškeliaujant Anapilin, o kitiems atvykstant iš 
tėvynės, tęstųsi pradėtas svarbus darbas — vyktų šo
kių ar dainų šventės, jaunimas ar vyresni jungtųsi į 
bendrą ratelį ir, padavę vieni kitiems rankas, dirbtų 
taurų lietuvybės išlaikymo darbą. 

Šventė įvyko liepos 7 dieną. „Dailininko A. Trinkūno 
sukurtos dekoracijos pradingo tarp didingo šokėju 
šurmulio" („Draugas", ten pat). Šventės vedėja — gar
si Holywood aktorė Rūta Kilmonytė. Ji sugebėjo suma
niai pagyvinti šventę. Dvidešimties žmonių Frontozi 
simfoniniam orkestrui maršą „Šokėjų eisena" sukūrė 
ir dirigavo kompozitorius VI. Jakubenas. Muzika or-
kestravo Jonas Zdanius. 

Įspūdingai pražygiavo šokėjų paradas — buvo suma
nyta įdomi choreografija, kiekvienos grupės prisistaty
mas. Kaip vieną įdomesnių įėjimų galima paminėti 
Los Angeles „Spindulio" šokėjų. Jie buvo .suforma
vę L A raides. Su kiekviena grupe supažindino pats 
šventės meno vadovas Liudas Sagys. Programai pra
sidėjus, šokis vijo šokį, viskas vyko sklandžiai. Net 18 
šokių buvo pašokta šioje šventėje. Iš viso buvo užsire
gistravę dalyvauti tik 25 grupės šokėjų. Žinoma, tai 
lengvino darbą aikštėje, nes lengviau buvo galima su
daryti šokio piešinį ir labiau jį išryškinti. Sagys sus
tatė programos eigą, suskirstė šokius pagal tematikų 
— darbo ir pasilinksminimo. Ir. nors ne visi vadovai 
pasistengė iki generalinės repeticijos išsiaiškinti šokio 
brėžinių eigą, todėl pasitaikė kliuvinių, tačiau viskas 
vyko gana sklandžiai. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ FONDO NARIŲ 
SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI 

Lietuvių fondo 36-tasis meti
nis narių suvažiavimas 1999 
balandžio 24 d. Pasaulio lietu
vių centre Lemonte, Illinois 
valstijoje, išklausęs Lietuvių 
fondo tarybos, patikėtinių ta
rybos, valdybos, kontrolės ko
misijos ir kitų komisijų bei 
įgaliotinių pranešimus ir su
važiavimo dalyvių pasisaky
mus, priėmė šiuos nutarimus: 

1. Suvažiavimas dėkoja Lie
tuvių fondo nariams už nuola
tines aukas, dididant pagrin
dinį kapitalą, testamentų su
darytojams už palikimus Lie
tuvių fondui, spaudai, radijui 
ir televizijai už informaciją vi
suomenei. Visų dėka Lietuvių 
fondo pagrindinis kapitalas 
artėja prie dešimties milijonų 
dolerių. Suvažiavimas džiau
giasi 1998 metais gautais 
įnašais ir dėkoja Lietuvių fon
do vadovybei, ypač tarybos ir 
valdybos pirmininkams Algir
dui Osčiui ir Povilui Kiliui bei 
jų talkininkams už pastangas 
pasiekti ir perviršyti devynis 
milijonus. 

2. Suvažiavimas pritaria, re
mia ir kviečia visus lietuvius 
padėti Lietuvių fondo tarybai 
ir valdybai šiais metais pa
siekti dešimties milijonų dole
rių pagrindinį kapitalą, kad 
būtu galima dar daugiau rem
ti lituanistinį švietime, kultū
rą, jaunimą, aukštąjį mokslą 
ir kitus svarbius išeivijos bei 
Lietuvos reikalus. 

3. Suvažiavimas pasisako, 
kad šiais metais Lietuvių fon
do pelno skirstymo komisija ir 
toliau ypatingą dėmesį kreip
tų į išeivijos lituanistinį švie
timą, mokyklines priemones, 
knygas, mokytojų studijas ir 
pačių mokyklų paramą. 

4. Suvažiavimas primena, 
kad- -Lietuvių fondo vienas iš 
tikslų yra remti lietuvišką 
kultūrą, ir todėl prašo LF va
dovybę, ir ypač LF pelno 
skirstymo komisiją, kreipti 
dėmesį bei dosniai remti lie
tuvių ansamblius, chorus, 
dainų vienetus, šokių grupes, 
muzikos ir kitus kultūrinės 
veiklos vienetus. 

5. Suvažiavimas taip pat 
pasisako, kad šiais metais 
Lietuvių fondo pelno skirsty
mo komisijos reikšminga pi
nigų dalis būtų paskirta lietu
vių spaudai, radijui ir kitoms 
informacijos įstaigoms, nes 
jos buvo ir yra pagrindinis lie
tuviškos veiklos palaikytojas. 

6. Suvažiavimas dar kartą 
prašo visus lietuvius sudaryti 
testamentus, atidaryti ban
kuose ..trust" sąskaitas, ar ki
tokiais būdais dalį ar visą sa
vo turtą palikti Lietuvių fon
dui, kad jų įnašai bei paliki
mai ir toliau remtų išeivijos ir 

Lietuvos švietimą, kultūrą ir 
jaunimą. 

7. Suvažiavimas pakartoti
nai prašo, kad visos lietuvių 
šeimos kviestų, arba patys 
naujais Lietuvių fondo na
riais įrašytų savo vaikus, vai
kaičius, giminaičius ir Lietu
vių fondo stipendijas gavu
sius studentus, nes tuo pra
tęsime Lietuvių fondo ir lietu
vių išeivijos gyvastį. 

8. Suvažiavimas kviečia vi
sus lietuvius ir organizacijas 
Lietuvių fondo nariais įrašyt 
Lietuvos partizanus, Sibiro 
tremtinius, buvusius politi
nius kalinius ir visus tuos, 
kurie už Lietuvą visokiais bū
dais dirbo, kovojo, aukojosi. 
Tai būtų tam tikras jų įam
žinimas ir jų pagerbimas. Jų 
vardu sudėtos mūsų piniginės 
aukos tarnaus ateities kar
toms. Šie 1999 metai yra Lie
tuvos laisvės sąjūdžio kovų 
minėjimo metai. Šia proga 
prisiminkime ir įamžinkime 
Lietuvos Laisvės kovos sąjū
džio tarybos prezidiumo na
rius, kurie yra: tarybos prezi
diumo pirmininkas generolas 
Jonas Žemaitis — Vytautas, 
tarybos prezidiumo sekreto
rius majoras Petras Bartkus 
Žadgaila, Tauro apygardos va
das kapitonas Aleksandras 
Grybinas — Faustas, Vakarų 
Lietuvos srities štabo viršinin
kas kapitonas Vytautas Gužas 
— Kardas, Dainavos apygar
dos vadas pulkininkas Adolfas 
Ramanauskas — Vanagas, 
Prisikėlimo apygardos štabo 
viršininkas kapitonas Bronius 

Is kairės: Kelly, močiute Domicėlė, Asta. 

DVASINĖS PAGALBOS CENTRAS 
GYVUOJA 

Dvasinės pagalbos jaunimui rinko 20 tėvų. Jie visi daly-
centras (DPJC) Klaipėdoje ko- vauja P. Mašiotos mokyklos 
vo 19 dieną atšventė savo ket- tėvų taryboje. Kaip ir daugu-
virtąjį gimtadienį. Dauguma moję DPJC seminarų, dalyviai 
DPJC programų dirba su jau- kviečiami aktyviai dalyvauti, 
nimu, bet viena programa o ne tik klausyti. Pirmiausia 
skirta tėvams. Tai — „Už kėdės buvo sustatytos ratu, 
vaikus atsakingi visi". Ji buvo kad būtų jaukesnė atmosfera, 
atvežta iš JAV ir pritaikyta Matėsi tėvų nuostaba ir dau-
Lietuvos sąlygoms ir visuome- gelis klausė „kodėl", kai vado-
nei. vai surengė susipažinimo žai-

Šeštadienį, vasario 20 d., vy- dimą ir visi dalyviai buvo pa
ko pirmas seminaras tėvams kviesti žaisti. Pastebėjau, kad 
P. Mašioto katalikiškoje mo- jaunimas noriau ir dažniau-
kykloje. Pirmos dvi sesijos bu- šiai nesusikaustę aktyviai žai-
vo apie kultūrinę aplinką, džia, vaidina, dainuoja. Tėvai, 
bendruomenę, kultūrų skirtu- ypač iš pradžių, gan skeptiš-
mus, vertybių sistemą, apie kai klausėsi ir dalyvavo. Bet 
tai. ko reikia, kad augtų sveiki ypač su tėvais svarbu dirbti, 
vaikai. Šeštadienio rytą susi- nes jų santykiai su vaikais la-

bai paveikia vaikų psicholo
giją ir vaikų požiūri į pasaulį. Liesys - Naktis, Prisikėlimo b u s i š d a l i n t o s 3 2 m o k y k l o m 8 ) %T " ^*^Z"££Z 

apygardos vadas pulkininkas « „ A i t t t s i f m ą i m n w n n m . ^ e n a s i š . U ž v a i u s a t s a b n g i 
— leitenantas Leonardas Gri
gonis — Užpalis ir Didžiosios 

cijose keistis pačiam, daryti Kovos apygardos štabo virši
ninkas pulkininkas Juozas Ši-
baila — Merainis. 

8 aukštosioms mokykloms, ^ Q ^ o s t i k s l k a i 
skautų ir ateitininkųi stovyk- k a s d i e n i n ė s e g ^ ^ s i t u a . 
loms, 3 parapijoms, 5 šeimos 
centrams, 2 vienuolynams, 2 
ligoninėms, Kaimo vaikų fon
dui, Lietuvių katalikių moterų 
sąjungai, Politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijai, 3 našiai-
tynams bei daugeliui daugia
vaikių šeimų. 

Šį kartą Dievas mums at
siuntė dar vieną didelę pagal
bininkę — Mathildą Miliaus
kas, Lithuanian Citizens So-
ciety of Western Pennsylvania 
Labdaros fondo pirmininkę, 
kuri paskelbė vajų klube ir 
taip mums užpildė vieną treč
dalį talpintuvo batais, rūbais, 

įtaką vaikų elgesiui, suvokti 
ryšių svarbą su bendruomene 
ir savo vietą joje, branginti 
šeimą kaip didžiausią vertybę. 

Vasario mėnesį vykusiame 
seminare buvo kalbamasi, 
kaip perduoti vaikams savo 
vertybes, principus ir kultūrą. 
Pirmiausiai būtina įvardinti 
savo sistemą. Tėvai dalinosi 
savo patirtimi auklėjant vai
kus. Taip pat dirbo grupėse ir 
pasakojo, kaip įsivaizdavo 
idealų vaikų kaimą. Iš semi
naro įvertinimo anketų suži-

žaislais" vaikams ir knygomis, ? * ? • • .***,. d a l ^ a i n o r i 

bendrauti toliau. Jie mano, 

Vytautas Kamantas skaito LF me
tinio suvažiavimo nutarimus. 

Nutarimų komisija: Stasys 
Baras , Vytautas Kamantas , 
Fe rd inandas Kaunas, Dai
na Kojelytė, J o n a s Valaitis 

siuvamom mašinom, dvira
čiais, kompiuteriais ir įvai
riais virtuvės reikmenimis. 
Prie visų šitų gėrybių pirmi
ninkė dar pridėjo 500 dol. au
ką talpintuvo paruošimo išlai
doms sumažinti. M. Miliaus
kas — tai tikra Dievo dovana! 

kad tokie seminarai būtini. 
Dauguma dalyvių pageidavo 
seminaro pratesimo. Kovo 18 
d. vyko antra dalis. Dalyviai 
klausėsi pristatymų apie 
bendravimo įgūdžius ir akty
viai dalyvavo pratimuose. Ko-

Mes nuoširdžiai dėkojame jai 7° 2 7 d" seminaro pirma dalis 
ir Lithuanian Citizens Society ^J?™*?^"*™ Vld 

of Western Pennsylvania klu-

DIEVAS MUMS SIUNTĖ 
Lietuvai atgavus nepriklau

somybę Lietuvių Katalikų re
liginė šalpa 'Brooklyn, NY) 
teikia pagalbą daugiavaikėms 
šeimoms, mokykloms, našlai-
tynams; siunčia knygas bei 
mokslinę literatūrą universi
tetų bibliotekoms, medicininę 
aparatūrą ir fizinės terapijos 
priemones ligoninėms. Vien 
per paskutinius ketverius me
tus buvo išsiųsta šešiolika tal-
pintuvų. 

Vilniaus krašto mokykloms, 
kurios prašė, buvo pasiųstos 
rašomos mašinėlės. Pasiųsta 
130 kompiuterių trisdešimt 
penkioms mokykloms, kurios 
įsteigi kompiuterių klases. Be 
to. Panevėžyje buvo suorgani
zuota vienos savaitės kursai 
kompiuterių mokytojams. 
Darbų klasėms parūpintos 
siuvimo mašinos ir iškarpos 
bei siuvimui medžiagos; mez
gimui ir audimui — siūlai. Ke
liolika Vilniaus krašto kaimo 

mokyklų buvo apdovanotos 
mokslo priemonėmis: gaub
liais, rašymo priemonėmis, 
knygomis, spalvotais pieštu
kais, sąsiuviniais ir popieriu
mi. Keletas vidurinių mokyklų 
buvo aprūpintos mikroskopais 
ir chemijos laboratorijų įran
ga. Taip pat rūbai, avalynė ir 
maistas sudaro didelę mūsų 
siuntų dalį. 

Šiam Lietuvių Religinės šal
pos milžiniškam darbui talki
ninkauja savanorių grupė iš 
New Jersey, šiuo metu susi
būrusi dr. Alice Navit patal
pose, Kearny, NJ. Ši jauna ir 
energinga dantų gydytoja ne 
tik užleidžia didžiules patal
pas, bet ir pati aktyviai įsijun
gė į siuntų organizavimą. Jos 
paskatinti, pacientai savano
riškai pradėjo prisidėti prie 
šios labdaros. 

Š.m. balandžio 10 d. talpin-
tuvas su gėrybėmis (1,200 dė
žių) išplaukė į Lietuvą, kur jos 

bo nariams, taip jautriai atsi
liepusiems į prašymą. 

Antrasis mums Dievo at
siųstas angelas yra Madeline 

mokyklos tėvams. 
Savanoriai, kurie dalyvauja 

„Už vaikus atsakingi visi" 
programoje ne tik veda semi
narus tėvams mokyklose, da
lis jų mamoms kas mėnesį su-

sodyboje 
Petkus, socialinių reikalų ve
dėja South Jersey Lithuanian rengia užsiėmimus 
Club in VVhiting, NJ. Šis klu- -SOS vaikai". 
bas jau ne pirmą kartą mums Kitoje DPJC programoje at-
atsiunčia po 100 paruoštų 
dėžių talpintuvui į Lietuvą. 
Visada jie savo dovanas palydi 
tuo pačiu linkėjimu: „Tepasie
kia tuos, kuriems ypač reika
linga pagalba". Madeline Pet
kus ir South Jersey Lithua
nian Club, Whiting, NJ, nuo
širdžiai dėkojame. 

Galbūt šių dviejų klubų na
riai net nepagalvoja, kiek jų 
dovanos suteikia džiaugsmo 
vaikams ir jų tėvams, pvz., 
ketverių metų mergytė, gavu
si batukus, pasidėjusi po pa
galve ant jų miegojo, kad nie
kas kitas iš jos tų batukų 
nebeatimtų. O gal ir suaugu
sieji, paskatinti Amerikos lie
tuvių dosnumo, pradės tikėti 
Dievo ir žmonių gerumu 

virkščiai — su vyresnio am
žiaus žmonėmis dirba jauni 
savanoriai, kurie dalyvauja 
gailestingumo darbų grupėje. 
Ta grupė viena iš ilgiausiai 
gyvuojančių programų DPJC. 
Pagrindinė grupės veikla yra 
tai, kad savanoriai lanko vie
nišą senelį kartą ar du per sa
vaitę- Nuo sausio mėnesio aš 
lankau vieną labai šviesią 87 
metų senutę- Jos sūnus gyve
na Klaipėdoje, bet bute ji gy
vena viena. Aš lankiau ją 
kiekvieną trečiadienio popietę 
su drauge Kelly iš JAV Taikos 
korpuso. Ji — nuostabi mote
ris. Dažniausiai, kai nueina
me, klausome jos prisiminimų 
ir kartu pasišnekame. Kelis 
kartus ji yra pasakiusi, kad 

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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBflJO, NAMU, SVBKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapote <i Otf. Mgt. Aukse 
S. Kane kaba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 96th Street 

Tel. (708)424-8654 
(773) 581-8654 

Rožė Šomkaite, Ph.D. nuo praeito atėjimo niekas jos 

nėra aplankę. Mane stebina 
jos švytinčios akys. Jos žiba, 
net kai pasakoja kokią baisią 
istoriją iš karo laikų. Vieną 
dieną jos užklausiau, kaip ji 
viskame mato gera. Močiutė 
Domicėlė atsakė, kad išmoko 
kartais numoti ranka ir ne
sirūpinti tuo, kas nėra svarbu. 
Kiekvieną savaitę su Kelly 
išeidavome j gatvę taip pat 
švytėdamos, ir neaišku, kas 
kam daugiau padeda. 

Kas antrą trečiadienį renka
si palaikymo grupė, kurioje 
aptariame iškilusias proble
mas bendraujant su savo se
neliais ir įgyjame daugiau teo
rinių žinių. Mūsų močiutė ne
prašo, kad atliktumėme bui
ties darbus. Jai svarbiausia 
pabendrauti, bet kiti savano
riai padeda apsitvarkyti sene
liams. Daug senelių vos pragy
vena iš pensijos, o dar slegia 
senatvė ir vienišumas. Gailes
tingumo darbais ir meile sa
vanoriai „paliečia" nors kelis 
vienišus senelius. 1999 m. pa
skelbti vyresnio amžiaus žmo
nių metais. Gegužės 30 d. 
įvyks popietė su šv. Juozapo 
darbininko parapijos vyresnio 
amžiaus žmonėmis ir mūsų 
lankomais seneliais (tais, ku
rie neguli pataluose dėl ligos). 
Bus trumpa meninė progra
ma, bet svarbiausia — paben
dravimas tarpusavyje. 

Po penkių darbo metų Lietu
voje nusprendžiau grįžti į JAV 
tęsti studijas, tai tuo baigsiu 
šiuos kelis straipsnius, apie 
Dvasinės pagalbos jaunimui 
centrą. Nespėjau aprašyti Vy
resniųjų draugų programos, 
nei „Sniego gniūžtės", nei 
„Jaunimo linijos". Vyresniųjų 
draugų (Big Brother/Big Sis-
ter) programoje vaikas iš ne
pilnos šeimos ir savanoris „su
siporuoja" ir kartu bendrauja. 
„Sniego gniūžtė" (Operation 
SnowbaIl) — tai savaitgalinės 
stovyklos, skirtos skatinti, 
kad paaugliai nevartotų alko
holio ir kitų narkotikų. „Jau
nimo linija" — tai anoniminė, 
dvasinė pagalba telefonu. Ji 
veikia kasdien nuo 4-10 vai. 
vakaro, telefonu atsakinėja 
paruošti savanoriai. Pokalbiai 
nemokami. 

Man buvo gera per šiuos me
tus pamatyti, kokio nuosta
baus yr •. jaunimo Lietuvoje ir 
kaip efektyviai veikia šis cen
tras. Jeigu norėtumėte kaip 
nors paremti šį centrą ar 
aplankyti, kai būsite Lietuvoje 
— jų adresas yra: Dvasinės 
pagalbos jaunimui centras, 
Smiltelės 27, LT-5815 Klai
pėda; tel: (6) 36 04 11; Fax (6) 
36 04 12. 

Asta Tijūnėlytė 

J . MIŠČIUKAITĖS 
PIRMASIS ALBUMAS 

Žymi Lietuvos dainininkė 
Janina Miščiukaitė pirmąjį 
savo albumą „Į tave" skiria 
tiek vyresnio amžiaus klausy
tojams, tiek jaunesniajai pub
likai. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

. S.Benetis, tel. 630-241-1912.. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

(773)5904)205 
(708)425-7160 

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

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 
Permanent Residence! 

Anyone can apply. 
For free information call: 

1-773-282-9500 
GTS oonoant rabno, in immigration to Canada 

www.redeusa.com 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, EL 
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. 

Realmartfir 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus.773-5S5-61M Pagtr 312-308-03#7 
Fax 773-585-3997 

Atliekame najnų išorės 
darbus : kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "soffits". Turime 
draudimus. Skambinti 
Romui: 708-728-0208 

RIVERDALE A U T O M O T I V t 
Transportuojame ir perintame perduoti 

naudotą auto. Pigiai parduodame iisimo-
keiimui. remontuojame po avarijų; atsla-
tome auto.geometnją, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui tei. 7M-201-O586. 

DĖMESIO! Dažau butus, namus 
greitai ir sąžiningai, pigiai ir ko
kybiškai. Taip pat atlieku ir kitus 
namų remonto darbus. Darbas 
garantuotas. Tunu geras reko-
mendacijas. Td. 708-656-6599 

Jei jums reikalinga slauga 24 
vai. paroje, rasite tai Apolonijos 

namuose. Atskiras kambarys, 
šviežias maistas ir visos kitos 

reikalingos paslaugos. 
Tel. 773-863-8980 

nma&mBam-
i-Mortgages is Ihf iinly basiatss w» do . 

No Application Fee 
Down Payment 3-5% 
NoPoints 
Fast Turnaround 

Highland 
Banc Corp. 

Speclml Progrmms 
• Documented 5% Down 
• Derogatory Credit 
• No Cost Refinancing 

Jurgita 
Janavičiūtė 

Kalbu lietuviškai 

No Income Verlflcatlon Programs 
( 7 7 3 ) 2 2 9 - 0 0 2 2 • ( 8 0 0 ) LOAN-203 • ( 7 7 3 ) 2 0 5 - 1 4 1 4 

6945 W. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

4750 N. Milwaukee Ave. 
Chicago, IL 60630 

;iif:*s Ftesademal Mocigage Ucens** 

Albumą, kurį kasetėse ir 
kompaktiniuose diskuose iš
leido firma „Jam Records", su
daro 11 naujų ir kiek senesnių 
kūrinių. 

Naująsias dainas specialiai 
J. Miščiukaitei sukūrė Arvy
das Skirutis ir Martynas Ku-
liavas. Keturioms dainoms žo
džius parašė televizijos ir radi
jo laidų vedėja Asta Stašai
tytė. Visos albumo dainos, iš
skyrus lyriškąją „Naktis prie 
jūros", yra gana nuotaikingos. 

Spaudos konferencijoje pir

madienį J. Miščiukaitė džiau
gėsi nauju albumu ir sakė, 
kad įrašinėti naująsias dai
nas, kurių stilius kiek skiriasi 
nuo ankstesnių jos atliekamų 
kūrinių, buvo sunkoka. 

1968 metais dainininkės 
karjerą pradėjusi J. Miščiu
kaitė su „Žvaigždžių kvartetu" 
neseniai koncertavo JAV-se. 
fElta) 

• Ir prie dulkėto kelio kai 
kurie beržai išsiskiria savo 
baltumu. 

Spaudos konferencijoje kovr> 1 tl I,:.-tu\o--- dainininkė Janina Miščiukaitė 
džiaugiasi nauju albumu .1 tave", kuri sudaro 11 naujų ir kiek senesnių 
kurinių Nuotraukos kairėje Lietuvos pramogų verslo atstovas, daininin
kas Žilvinus Žvagulis. Nuotr Eltos 

http://www.redeusa.com


Iš partizanų istorijų (48) 

PARTIZANŲ PUOLIMAS PRIE KRAŽIŲ 

1945-1949 metais KGB už
registruotuose dokumentuose 
nurodyta, kad čekistų kariuo
menė Kelmės krašte dalyva
vo septyniuose dideliuose 
mūšiuose su partizanais. Su 
mažesnėmis partizanų gru
pėmis ir pavieniais partiza
nais susirėmimų per minėtą 
laiką buvo per 200. Ištrau
koje iš Juozo Parnarausko 
rengiamos knygos minimas 
vienas toks susirėmimas ne
toli Kražių. 

1948 m. spalio 21 dieną 
Valpainių kaime, 5 km. nuo 
Kražių, partizanai apšaudė 
sunkvežimį, kuriame važiavo 
Kražių KGB viršininkas ma
joras Ostavnov, Kražių gim
nazijos komsorgas S. Jana
vičius ir keturi stribai. Kartu 
važiavo ir būrys moksleivių. 
Pasirodžius prie sunkvežimio 
dviems partizanams, 3 stri
bai metė šautuvus ir įsimaišė 
tarp moksleivių, vienas stri

bas bandė bėgti Kražių link. 
KGB viršininkas bandė atsi
šaudyti, bet partizanai jį nu
kovė. Partizanai visus suvarė 
į daržinę, kur pradėjo tardy
mą. Atpažintas ir nukautas 
komsorgas Janavičius. Parti
zanai atėmė vežtus pinigus. 
Po trįjų valandų į įvykio vietą 
atrūko daugiau kaip 100 če
kistų, bet partizanų nerado. 
Partizanai sugebėdavo ne
paprastai greitai nukeliauti 
didelius nuotolius. 

Plečiantis KGB agentų 
tinklui, kagėbistai vis daž
niau pradėjo rengti pasalas 
partizanų lankymosi vietose, 
taip pat prie partizanų ryši
ninkų ir rėmėjų sodybų, prie 
partizanų artimųjų namų, 
prie pamiškio sodybų. Bet 
partizanai atsilygindavo tuo 
pačiu. Štai 1948 m. balandžio 

9 d. netoli Kurtuvėnų surengė 
pasalą ir nušovė 4 stribus. 

Henrikas Kudreikis 

Dr. Pranas Sutkus 

Dr. Pranas Sutkus gimė 
1925 m. liepos 9 d. pasiturin
čio ūkininko šeimoje, kaip jis 
sakydavo — netoli gandraliz
džio, kurį matydavo pro langą. 
Gražus ūkis, darnus, rūpes
tingos šeimos sugyvenimas 
džiugino jo vaikystę, kurią ly
dėjo žiemos vakarų neišsemia
ma pasakų jūra. O kai į ilges
nes kelnes įšoko — mokslo 
griebėsi, lyg norėdamas įspėti 
kūdikystės mįsles, kas yra 
aukščiau gandralizdžio, kaip 
gandrai gyvena ten, kur saulė 
nusileidžia, dangus su žeme 
susijungia. Gryčioje gyvenęs 
senelis galėjo taip pajuokauti, 
iš kur tai atkeliavęs visų karų 
dalyvis, didvyrių didvyris, ne
užčiaupiamas pasakorius, 
Praneliui tolimą ateitį nu
šviesdamas. 

Pranui mokslas sekėsi labai 
gerai. Mylėjo knygą, ilgus va
saros vakarus dainomis apdai
nuotus, ankstyvus rytmečius 
— paukščių čiulbuonėlių pri
žadintas. Gražios gamtos sim
fonijų liūliuotas, jis nesirinko 
kelio į kunigus ar daktarus, 
bet lyg su kaimu susižiedavęs 
— kaip toje dainoje: „Neišeik, 
neišeik tu iš sodžiaus" — pasi
rinko Dotnuvos žemės ūkio 
akademiją, 1943 m. pradėjęs 
studijas. 

Idealistinį profesijos pasirin
kimą nutraukė karo audra. 
1944 m. vokiečių kariuomenė 
apsupusi akademiją suėmė 
jaunus vyrus ir išvežė apkasų 
kasti. Laimei, gerai mokėjo vo
kiečių kalbą ir buvo parinktas 
vertėju. Tas daug padėjo su 
būriu pasitraukti iš apkasų ir 
iškeliauti toliau į vakarus. 

Karui pasibaigus, 1945 m. 
įstojo į Tuebingeno universite
tą. Medicinos studijas tęsė 4 
metus, ir kai iki diplomo liko 
1-2 metai, reikėjo emigruoti į 
Ameriką. 1949 m. apsigyveno 
Čikagoje ir kurį laiką dirbo 
konservų fabrike, vis svajoda
mas apie tolimesnes studijas. 
Bet tuo metu kilo Korėjos ka
ras, buvo pašauktas JAV karo 
tarnybai. Kaip buvęs medici
nos studentas, buvo paskirtas 

DRAUGAS, 1999 m. gegužės 12 d., trečiadienis 

Kauno Santakoje pagerbiant už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę žuvusius partizanus. 
Nuotr. P rano Abelkio 

DR. PRANO SUTKAUS MIRTIES 
DEŠIMTMETIS 

sanitaro pareigoms ir karo 
tarnybą baigė 1953 m. ser
žanto laipsniu. Svajonė tęsti ir 
baigti medicinos studijas bliz
gėjo ant krūtines tarp užsi
tarnautų medalių. Pasinaudo
damas kariams teikiama sti
pendija (GI BUD, grįžo į Vokie
tiją, įstojo į Heidelbergo uni
versitetą tęsti medicinos 
studijų ir jas baigė 1955 m., 
įsigydamas daktaro laipsnį. 

Medicinos praktiką atliko 
JAV: West Suburban, Alton 
State Hospital, Barnes ligo
ninėje St. Louis mieste ir 
Cook County ligoninėje. 

Dr. Pranas Sutkus pasirinko 
ginekologuos specialybę, įsi
kūrė pietinėje Čikagoje, dirbo 
Community Medical Center, 
Harvey, ir ten pat Ingalls Me-
morial ligoninėje, kurioje dir
bo 29 metus. Priklausė Ameri
can Medical Society, Amerikos 
laparotomyos draugijai, Illi
nois Med. Soc.; Ingalls Memo-
rial ligoninėje keletą metų bu
vo obstetrikos skyriaus vedė
ju. 

Studijuodamas Vokietijoje 
priklausė studentų „Vilties" 
korporacijai, vėliau buvo įvai
riose pareigose lietuvių bend
ruomenėje. Priklausė Illinois 
lietuvių gydytojų draugijai; 
trejetą metų buvo jos pirmi
ninku. 1988 m. buvo išrink
tas Pasaulio lietuvių gydytojų 
draugios vicepirmininku, šio
se pareigose buvo iki mirties. 
Priklausė „Vilties" draugijai, 
BALFui, Beverly Sbores lietu
vių klubui, Lietuvių fondui. 
Rėmė lietuvių spaudą, Lietu
vių operą, dailę, dainos meną. 

1960 m. sukūrė šeimą. Žmo
na Ada Korsakaitė — viena iš 
žymesniųjų dailininkių. Visi 5 
vaikai baigė aukštuosius 
mokslus. Duktė Dana pasekė 
tėvą — medicinos daktarė, o 
Rasa nuėjo mamos keliu — 
garsėja dailės mene. Sūnus 
Aras — stambiosios kompiute
rinės grafikos specialistas, Li
nas — elektronikos inžinie
rius, o ViHja — visiems rei
kalinga ekonomistė. 

Pranas Ubai mėgo keliauti. 
Nuo kūdikystės dienų gandrų 
ga... ga... ga... užliūliuotas 
skristi aukštai, aukštai, lėkti 
toli... Todėl svajojo kada nors 
perkirsti pusiaują, patirti bal
tąsias naktis Siaurės ašiga
lyje, įkopti į Himalajų kalny
nus, keliauti Afrikos safari... 
Liko daug žemėlapių, daug 
planų, knygų... Daug svajonių 
įgyvendino ir su dukra Vilija 
plaustu plaukė Colorado upe; 
su Rasa keliavo po Kingą, Tai
landą, Nepalą, Indiją, su sū
num Linu žvejojo Aliaskoje, su 

Aru — Kanados ežeruose, ir 
tas vietovių sąrašas ilgėjo. Su 
svečiais iš Lietuvos apkeliavo 
visą Ameriką, visus Naciona
linius parkus, aplankė įdo
mesnius miestus. Kasmet žie
mos metu pabėgdavo į šiltes
nius, tropikinius kraštus: Pie
tų Ameriką, Karibų salas, Ha
vajus, Floridą... Daug kartų 
lankėsi Lietuvoje. Ir tada jo 
grįžusio pasakojimuose pajus
davai įgimtą, vėtrų ir audrų 
nepaleistą, šventą jausmą, il
gesį tėviškės žemės. Jo sielos 
ramybė tada išsiliedavo žmo
nos Ados dailės kūriniuose, 
jam prisimindavo lygių laukų 
erdvėje kaimo kalnelis — va
sarą žydintis, žiemą snieguo
tas. Rodos jis ims ir vieną 
giedrią dieną nusės ten su vi
sa didele šeima, su vaikaičiais 
ir pasakos apie gandrą karalių 
ir gandralizdį — aukščiausią, 
kiek tik akys užmato. Ir duk
rai dailininkei Rasai pasakos 
apie tėviškės namo gėlyną, 
kaip jis gėles mylėjo, su jomis 
pasislėpęs kalbėdavosi. 

Gal dėlto gėlės Pranui su
teikdavo ypatingą džiaugsmą 
ir jis praleisdavo daug laiko su 
jomis kalbėdamas, sodinda
mas, prižiūrėdamas. Mieste 
gėlėms buvo trošku ir jis iš 
rąstų surentė vasarnamį, įsi
kūrė Beverly Shores ąžuolyne, 
aukštame kalne įrengė gražų 
gėlyną, apsuptą žydinčių krū
mų. Po įtempto darbo, čia jis 
rasdavo gaivinantį poilsį, mė
go medituoti klausydamas pa
kalnėje esančio ežero bangų 
alsavimo, stebėti paskutines 
saulėlydžio žaras. 

Michigane įsigijo vaisių so
dą. Jam reikėjo pajusti tėviš
kėje palikto sodo žydėjimo 
kvapą, kad priskinti vaisiai 
knibždėtų kišenėje ir lauke ty
vuliuotų jų krūvos. Ir kai jis 
rudenį prisiobuoliavęs atvež
davo kvapnių ir skanių obuo
lių, rodėsi, kad jie jo rankose 
ir prakąsti burnoje, sušvis
davo Lietuvos laukų šventu
mu, ir banguojantis kvapas 
sklisdavo ne iš krepšio, bet iš 
vaikystės sodų, tėviškės ro
jaus. 

Jis sakydavo, kad šis sodas 
— vaikaičiams, kuriems kal
bės kiekvienas vaisiaus medis. 
Deja! Tik tiek ir liko iš neįgy
vendintų svajonių. 

Planingame, išmąstytame 
gyvenime jis atliko viską, ką 
buvo užsibrėžęs, tarytum nu
jausdamas savo gyvenimo ne
ilgą trukmę. 1989 m. vasario 
20 d. jis atostogavo Meksikoje, 
Puerto Vallarta kurorte, kur 
staiga mirė. 

64 gyvenimo metai. Taškas! 
O jų reikėjo dar daug ateities 
kelyje. Nebe iš svajonių pa
saulio, o iš džiaugsmo ir vil
ties, ir meilės planų. 

Vyt. Kąsnis 

MIRĖ KAZIMIERA MATIJOSAITIENE-
MATTIS 

Kovo 30 d. Los Angeles ligo
ninėje, po ilgai besitęsiančios 
negalės ir komplikacijų, mirė 
Kazimiera Matijošaitienė-
Mattis. Balandžio 6 d. po ge
dulingų Mišių šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioje, kurias laikė 
prel. A. Olšauskas, jos žemiš
kieji palaikai buvo palydėti į 
Forest Lawn kapines. Nors tą 
dieną lijo lietus, velionę į ka
pines palydėjo daug žmonių. 
Kun. St. Anužiui atskaičius 
maldas ir visiems sugiedojus 
„Marija, Marija" ir Lietuvos 
himną, ji buvo palaidota šalia 
anksčiau mirusio savo vyro 
Nikodemo. 

Laidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti j Tautinius namus 
priešpiečių, laike kurių velio
nę prisiminė šeimos draugas 
Antanas Bulota. Jis kalbėjo, 
kad daugelį metų draugavęs 
su MatijoŠaičiais. Prisiminė, 
jog tai buvusi dora, vaišinga 
lietuvių inteligentų šeima. 
Niekad negirdėjęs, kad velio
nė ar jos vyras būtų ką nors 
neigiamai kalbėję apie drau
gus, pažįstamus ar kaimynus. 
Velionės marti paskaitė savo 
mamytės Lipienės sukurtą ei
liuotą raudą. 

A.a. Kazimiera Giedminaitė-
Matijošaitienė buvo gimusi 
1904 m. vasario 17 d. Geidu
čių kaime, Mosėdžio valsčiuje, 

Kretingos apskrityje. 1927 m. 
baigė Telšių mokytojų semina
riją ir mokytojavo. Šeimoje, be 
jos buvo dar dvi sesutės ir bro
lis. Visi jie su šeimomis buvo 
ištremti į Sibirą. Tenai ir mi
rė, išskyrus seserį Valę Sar-
kienę, kuri išliko gyva ir da
bar grįžusi iš tremties gyvena 
Kaune. Jos vyras gyd. Šarkis 
Sibire buvo sušaudytas. Mirė 
ir jų vaikai, dvi mergytės ir 
berniukas. 

Kazimiera 1932 m. susituo
kė su miškų inžinierium Niko
demu Matįjošaičiu. 1944 m., 
bolševikams vėl okupuojant 
Lietuvą, Kazimiera su vyru ir 
vaikais Edvardu ir Nijole pasi
traukė į Vakarus. Gyveno ka
ro pabėgėlių stovykloje, iš ku
rios šeima 1949 m. emigravo į 
Australiją, o iš ten 1955 m. at
vyko i Los Angeles, Kalifor
niją. Kazimiera buvo labai ak
tyvi Lietuvių moterų klubų 
federacijoje, ilgą laiką pirmi
ninkaudama Los Angeles sky
riui. 

Kazimieros ilgai užsitęsu
sios ligos metu ja labai rūpi
nosi sūnus Edvardas. Velionė 
paliko liūdinčius sūnų Edvar
dą ir dukterį Nijolę, daug vai
kaičių, draugų bei pažįstamų. 

Tegul jos sielai būna gera 
prie Viešpaties sosto. 

Ig. Medžiukas 

PRISIMINTA LIETUVOS KULTŪROS 
DARBUOTOJA 

• Kol galvosi apie Žemės ru
tulio reikalus, puode gali pris
vilti burokas, taip pat vadina
mas rutuliniu. 

Šių metų kovo 15 d., pirma
dienį, buvo prisiminta a.a. Da
lia Gargasaitė jos mirties me
tinių proga. Prisiminimas pra
dėtas šv. Mišiomis, kurias au
kojo kun. Frank Kelpšas Švč. 
Mergeles Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje. Po gedulo 
pamaldų visi dalyviai, kurių 
nebuvo daug, buvo pakviesti 
pusryčiams į „Seklyčią™. Su
kalbėjų? poterėlius už jos sie
lą, pradėjome pusryčiauti. 

Trumpa Dalios biografija: 
gimė 1938 m. rugpjūčio 26 d.. 
mirė 1998 m. kovo 15 d. Vil
niuje. Liko brolis Romualdas 
su šeima Kaune ir teta Anta
nina Repšienė Čikagoje. Dalia 
visą savo gyvenimą paskyrė 
Lietuvos kultūrai. Buvo kilusi 
iš pedagogų tėvų: Jono ir Va
lės Gargasų. 1958 m. Dalia 
baigė lietuvių kalbos ir litera
tūros studijas Vilniaus Peda
goginiame institute, o 1963 m. 
lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto aspirantūrą. N'uo 
1964 m. iki pat mirties Dalia 
Gargasaitė dirbo Lietuvos 
Knygų rūmuose. Dirbdama čia 
daugiau kaip 30 metų, ji atli
ko didžiulį darbą ir kaip 
kruopšti, kūrybinga specialis
tė, ir kaip sumani veikli bib
liografinio, knygotyrinio darbo 
organizatorė. Nėra tokios vals
tybines bibliografijos srities, 
kurioj Gargasaitė nebūtų pali
kusi pėdsako: ji ir viena Lietu-

vos bibliografijos A serijos 
daugiatomio veikalo „Knygos 
lietuvių kalba" (1969-1990 m.j 
parengėjų, ir (1904-1917 m.) 
„Knygų lietuvių kalba „kont
rolinio sąrašo sudarytoja, ir 
daugelio bibliografinių rodyk
lių bei metodinio pobūdžio 
darbų autorė. 

1988 m. Dalia lankėsi JAV, 
archyvuose rinko medžiagą 
apie JAV lietuvių spaudą. 
Ruošėsi parašyti apibendri
nantį veikalą apie JAV lietu
vių spauda ir knygas. Bet ne
spėjo, nes piktoji liga nutrau
kė jos gyvenimą per anksti. 

Jos draugai ir bendradarbiai 
taip rašo: .Dalios Gargasaitės 
atminimas ir darbai visam lai
kui išliks bendradarbių bei vi
sų lietuviškos knygos puose
lėtoju širdyse. Ilsėkis ramiai 
Laisvoje Lietuvos žemelėje". 
Dalyvavusiems Mišiose, vi
siems dėkoju. 

Ant. Repšienė 
•Kėdainiai. Balandžio 16 

d. Kėdainių mokytojų švieti
mo centre Kėdainių dekanato 
jaunimo vadovams buvo su
rengtas seminaras, kuriam 
vadovavo Kauno arkivyskupi
jos Jaunimo centro referentas 
A. Kučikas. Apie 30 susitiki
mo dalyvių gvildeno temą 
..Drąsos gyventi šaltinis". Šv. 
Mišias aukojo Kėdainių deka
nato dekanas kun. S. Bitkaus-
kas. 

Mylima Mamytė, Babunė 
ir Uošvė 

A.tA. 
ERNESTINA 
GRAŽIENĖ 
Mirė 1999 m. gegužės 9 d. sulaukusi 87 metų. Gyve

no Čikagoje ir Melrose Park, IL. 
Nuliūdę liko: sūnus Jokūbas, marti Gražina, anūkai 

Jonas ir Aleksandra su vyru dr. Linu Simonaičiu; taip 
pat giminės Floridoje, Boston MA, Hartford, CT, Lietu
voje ir Australijoje. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, gegužės 13 d. nuo 3 
iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. 
Southwest Hwy., Palos Hills, IL. 

Šv. Mišios už a.a. Ernestiną Gražienę bus atnašau
jamos penktadienį, gegužės 14 d. 10 vai.ryto Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje, 14911-127 St., Lemont, 
IL. Po Mišių Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Vietoje gėlių, prisimenant a.a. Ernestiną, prašoma 
aukoti „Lietuvos Vaikų Vilčiai" (Lith Children's Hope). 
„Saulutei" (Sunlight Committee) arba Lietuvos Jėzuitų 
gimnazijoms Vilniuje ir Kaune (Jesuit Baltic Project). 

Kviečiame visus gimines ir draugus dalyvauti a.a. 
Ernestinos laidotuvėse ir pasimelsti už jos sielą. 

Nuliūdę: sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Palos-Gaidas Funeral Home. Tel. 708-974-4410 

"1 
Brangiai Motinai, Močiutei ir Uošvei 

A.tA. 
ERNESTTNAI GRAŽIENEI 

mirus, mūsų mielai draugei ALYTEI ir v i sa i 
GRAŽIŲ šeimai reiškiame gilią užuojautą. 

Aušra ir Beatričė 

Mylimai žmonai 

A.tA. 
DANUTEI LEMBERTIENEI 

mirus, vyrą VITALI, jo š e imą ir ar t imuos ius 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Danutė ir Rapolas Valodkai 
Albina ir Leonas Rudžiūnai 

Genutė ir Algis Rudžiai 

A.tA. 
ELENAI MUCHLIENEI 

mirus, re i šk iame užuojautą s ū n u i V L A D U I 
MUCHLEI-MIKLIUI ir jo še imai bei k i t i ems 
artimiesiems. 

Buvę gimnazijos draugai Vokietijoje, Kempten mieste: 
Jonas ir Irena Pabedinskai 
Ričardas ir Laima Ringiai 

Algis ir Regina Šlepečiai 
Vladas Gilys 

VASAROS SKRYDŽIAI I 

VILNIŲ 
iš New York (JFK) Finnair linija 

Birželio 7 d. - rugsėjo 15 d. 

tik pirmadieniais 

$580 
plius mokesčiai 

Bilietus nupirkti ik i g e g u ž ė s 31 d. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 1-718-423-6161 

1-800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM 

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
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Jaunučių ateitininkų sto
vyklai Dainavoje registra
cija pasibaigė. Visos vietos 
stovykloje jau užimtos. Iki pa
simatymo stovykloje. 

Dainininkė Aušrinė Stundyte, pra
ėjusį savaitgalį visus žavėjusi 
..Kanklių" ansamblio koncertuose. 

„Poezijos dienos" smar
kiu šuoliu atbėga į Čikagą, o 
jų atviru glėbiu laukia visi 
dailiojo lietuviško žodžio 
mylėtojai. JAV LB Kultūros 
tarybos pirm. Marija Remienė 
primena, kad „Poezijos dienų" 
vakaronė bus Jaunimo centro 
kavinėje penktadienį, gegužės 
21 d., 7 vai. vak. Kas, kaip ir 
iš kur... I tuos visus klausi
mus bus netrukus atsakyta. 
tik stebėkite „Draugo" pusla
pius. 

Čiurlionio galerijos ko
lekcijos antroji paroda, pa
vadinta „Žengiant į 2000". ati
daroma šį penktadienį, ge
gužės 14 d., 7:30 vai. vak. Jau
nimo centre (Čiurlionio galeri
joje). Eksponuojami galerijoje 
esantys įvairių mūsų garsiųjų 
dailininkų kūriniai. Visuo
menė maloniai prašoma atsi
lankyti. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapija ruošia maldingą 
kelionę į Lietuvą ir Romą. Lie
tuvoje bus praleistos 5 dienos, 
aplankant Marijos šventoves 
— Šiluvą, Aušros Vartus, Pa
žaislio Dievo Motiną, Kreke
nava. Ant Kryžių kalno maldi
ninkai pastatys kryžių. Bus 
aplankyti keli didieji Lietuvos 
miestai, o 5 dienos praleistos 
Komoje, lankant krikščionybei 
brangias vietas. Norintys kar
tu keliauti, gali gauti daugiau 
informacijų tel. 708-422-3000 
kelionių agentūra ,American 

Travel"), arba kreiptis į klebo
nijos raštinę antradieniais, 
trečiadieniais ir ketvirtadie
niais, tel. 773-776-0571. 

Šį ketvirtadienį , gegužės 
13 d., yra Š e š t i n ė s — Jėzaus 
į Dangų Žengimo šventė. Visi 
katalikai privalo dalyvauti šv. 
Mišiose. Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje Marąuette Par
ke Mišios bus aukojamos ket
virtadienio ryte lietuviškai 7 
ir 9 vai., o vakare — 7 vai.; 
taip pat ir trečiadienį, gegužės 
12 d., bus 7 vai. vak. Mišios 
anglų kalba. 

Prašoma nede ls iant atsi
liepti Rūtą Dambrauskie
nę. „Draugo" administracijoje 
jai yra svarbus laiškas. 

Vilniaus jaun ių taut inis 
ansamblis „Ula" atvyksta į 
Čikagą ir koncertuos Kapų 
puošimo (Memorial Day) sa
vaitgalyje, gegužės 29 d., 7 
vai. vak., Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centro sporto salėje, o 
gegužės 30 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p., Čikagoje Jaunimo 
centre. Bilietai gaunami „Sek 
lyčioje" ir savaitgaliais Pasau
lio lietuvių centre bei Jaunimo 
centre. 

DaiL Evos Labutytės kū
rinių paroda, atidaryta Balze-
ko Lietuvių kultūros muzie
juje gegužės 7 d., tęsis iki ge
gužės 21 d. Raginame visus 
šią neeilinę parodą, pavadintą 
„Lietuvninkų ir Prūsų žemėj", 
aplankyti. Suruošė Mažosios 
Lietuvos draugijos Čikagos 
skyrius. 

Bronius Kruopis, Boston, 
MA, siųsdamas prenumeratos 
mokestį, parėmė „Draugą" 
100 dol. auka. Už parodytą 
dosnumą esame labai dėkingi! 

tion for the Advancement of 
Baltic Studies, Inc." Žurnalo 
naujas redaktorius yra Uni-
veisity of British Columbia 
profesorius Thomas Salumets. 
Dvidešimt ketvirto tomo ket
virtame numeryje trys 
straipsniai apibūdina pabal-
tiečių literatūroje aprašytus 
vokiečius: Louis Ferdinand 
Helgig — „Die deutschbaltis-
che Literatui* im 20. Jahrhun-
dert und ihre Rolle im let-
tisch-deutchen Dialog", Chris-
toph Schmidt — „Bergen-
gruens Tod von Reval' aus 
historischer Sicht" ir John 
Whiton — „ Aspects of Latvi-
an Folklore in Herbert von 
Hoerner's Novella 'Der grosse 
Baum'". Taip pat išspausdinti 
du straipsniai apie Lietuvos ir 
Estijos politiką ir ekonomiją: 
Lee Kendall Metcalf — „The 
Evolution of Presidential Pow-
er in Estonia, 1920-1992" ir 
Prano Žukausko — „ The In
ternational Process of Lithua-
nian Exporting Companies: 
Analysis and Specifics". Yra ir 
eilė recenzijų, jų tarpe Vėjo 
Liulevičiaus aprašytas Saulio 
Sužiedėlio „Historical Diction-
ary of Lithuania" ir Ruth So
nia Žiedonis recenzija Aina 
Ozolina Nucho knygos „A Pas-
toral Approach for the Jour-
ney of Healing and Wholeness 
Through Sharing One's Latvi-
an Grief Story". Žurnalo re
daktorius: Thomas Salumets. 
Dept. of Germanic Studies, 
University of British Colum
bia, Vancouver, B.C., Canada 
V6T 1Z1. 
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Žiūrėkite brėžinėlį. 

Kas naujo 
„Draugo" knygynėlyje 

Ar jau i lgai i eškote kokios 
nors mielos, mažos lietuviškos 
dovanėlės? Atvykite į „Drau
go" knygynėlį ir čia atrasite 
naujų lietuviškų knygų, ką tik 
atsiųstų iš Lietuvos, gražių 
suvenyrų, gintarų (su sustin
gusiais viduje vabaliukais), 
odinių užrašų knygučių ir kitų 
mažų, bet labai malonių šir
džiai niekučių. Knygų skaičius 
ribotas, tad paskubėkite! 

AT8IŲ8TA PAMINĖTI 

Journal of Balt ic S tud ies 
— keturiskart per metus 
išeinantis žurnalas, kurį lei
džia tarptautinė švietimo ir 

„Pasau l io lietuvio" balan
džio mėn. viršelyje - velykai
čių dažymo vaizdeliai, o žur
nalo puslapiuose - lietuvių 
elektroninio klubo LEK narių 
laiškai ir pastebėjimai. Tapti 
klubo nariu galima pasiuntus 
elektronini laišką adresu: 

LISTSERV@listserv.nd.edu 
O tapti „Pasaulio lietuvio" 

skaitytoju galima rašant: 
14911 127th St., Lemont, IL 
60439. 

Buvusio Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos pa 
minėjimas ruošiamas š.m 
lapkričio 21 d. Pasaulio lietu 
vių centre. 
125 m. nuo jo gimimo ir 50 
metų nuo prez. Smetonos mir
ties. Ta proga jis bus prisimin
ta pamaldomis, akademija, 
::,ci!inc dalimi. Prašoma pa-
./.rneti šią datą. Nors tarp 

dabarties ir paminėjimo yra 
dar graži, šilta vasara, bet lai
ka- greitai bėga. tad verta 
lxjnt užuomina priminti apie 
būsima) renginį. 

• S e s e l ė R e m i g i j a i r 
seselė S i m o n a iš Šv. Kazi
miero vienuolyno Pažaislyje, 
Čikagos Šv. Kazimiero seselių 
kvietimu, yra atvykusios į JAV 
dalyvauti Motinos Marijos 
Kaupaitės „kelionėje į šven
tąsias" iškilmes. Jų susitikimas 
su lietuvių visuomene bus sek
madienį, gegužės 23 d., 12:15 
v.p.p. (po 11 vai . šv. Mišių) 
Pasaulio l ietuvių centro Bo
čių menėje . Išgirsti apie jų 
veiklą su Lietuvos vaikais bei 
pamatyti trumpą vaizdajuostę 
visus maloniai kviečia JSaulu-
tė", Lietuvos vaikų globos būre
lis. Bus kavutė. (sk.) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SJulaski Rd., Oriolo, IL MH 

TeL 773-582-4500 
Valandas pagal susitarimą 

• L i e t u v o s d u k t e r ų 
Centro v a l d y b a m a l o n i a i 
k v i e č i a į jubiliejinę šventę 

SK ; ; sukanka gegužės 16 d. Šv. Mišios bus 
aukojamos 3 v.p.p. Jų metu 
giedos sol. D. Stankaitytė, var
gonuos muz. M. Motekaitis. 
Akademija ir meninė programa 
4 v.p.p. Jaunimo Centro didž. 
salėje. Svečiai bus vaišinami 
gardžia vakariene. Bilietai ir 
stalų rezervacijos dr-jos raš
tinėje kasdien 10 v.r. - 2 v.p.p., 
2735 W. 71 St., tel . 773-925-
3211. Visi laukiami! (sk.) 

A d v o k a t u Jonas Gibaitia 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SKedsie Avenue 
Cbicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-7764743 
Darbo vai. nuo 9 v J-, iki 7 v.v. 

9e*t«d.9v.r.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 77S-2S4-0100, 

TeL •SO-867-OM0, Lemont, IL 

[M't sil<r,iul>tym.r> i I n 
p. . TRANSPAK 
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• L e g a l i a i d a r g a l i m a 
i š r ū p i n t i „Sočiai security". 
E. Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. (sk) 

Su meile, jaunikliui" 
Piešė dail. J. Paukštienė 

JAUNUOLIO 
PERGYVENIMAI 

Marija daug paguodos atne
ša ir eiliniam žmogui. Štai 
vienas gyvenimo faktas: kartą 
vienas jaunuolis, rekolekcijo
se išklausęs pamokslų apie 
Mariją, taip aprašė savo pra
eities pergyvenimus: 

— Penktaisiais mano gyve
nimo metais gerasis Dievas 
pasiėmė pas save mano moti
ną. Ir kai sulaukiau dešimt 
metų — ir tėvelis nuėjo pas 
motinėlę. Ir taip aš iš tikrųjų 
palikau be motiniškos ir tėviš
kos meilės. Bet aš mačiau, 
kaip mano draugams buvo ge
ra. Su kiekviena smulkmena 
jie bėgo pas savo motinėlę, ku
ri jiems viską darė arba juos 
perspėjo. Ir tada man daryda
vosi taip sunku širdyje, nes 
nieko neturėjau, kam savo 
skausmą ir džiaugsmą galė
čiau perteikti. Šiame susi
graužime man padarė didelį 
įspūdį vieno pamokslo žo
džiai: „Juk tu dar turi Moti
ną, kuri tave myli, ir jeigu tik 
tu jos neužmirši, ji neužmirš 
tavęs". Šie žodžiai man sutei
kė tokį tikrumą, kad aš dabar 
ramiai ir džiaugsmingai išei
nu į pasaulį, nes aš žinau — 
jeigu mane kentėjimas užgu
la, galiu aš, kaip ir mano 
draugai, kreiptis į motiną Ma
riją, ir Jos širdyje aš visada 
paguodą ir naują jėgą surasiu. 

Pagal prel. J .Prunsk į 

NAŠLAITĖLĖ 

Kur aš vargšė pasidėsiu, 
Nėr žvaigždučių danguje? 
Kur galvelę aš priglausiu, 
Nėr tėvelio, nei mamos? 
Mano laivas jūroj skęsta, 
Gelbėkit mane, draugai! 
Nieks man rankos 

nepaduoda, 
O aš skęstu gilumon. 

Kas ten toli taip juoduoja? 
Stovi kryžius ant uolos. 
Aš tą kryžių apkabinus, 
Kristaus kojas bučiuosiu. 

Kuo tu mama, o mamyte, 
Mane mažą liū-lia-vai, 
Ant rankelių, per naktelę. 
Kai bejėgė aš buvau! 

Just ina Pronckutė-
Skal i i ienė 
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Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

MANO MOČIUTĖ 

Mano močiutė yra Gerda 
Česienė. Aš močiutę vadinu 
močiute. Ji gyvena Downers 
Grove. Aš matau ją dažnai, 
nes dažnai pas ją nuvažiuoju. 
Mes kalbame ir žaidžiame 
žaidimus, važiuojame į krau
tuvę, į tetos namus. Mes kar
tu švenčiame Kalėdas, senelio 
ir močiutės gimimo dienas. 
Man labai patinka viščiukas, 
kurį ji pagamina. Mano mo
čiutė mane išmokė dažyti 
margučius ir dainuoti lietu
viškas dainas. Mano močiutė 
atvyko į Ameriką laivu. No
rėčiau palinkėti močiutei 
daug linksmų dienų. 

Mano senelis yra linksmas, 
jam patinka sugalvoti įvairius 
žaidimus. 

Sabrina Česaitė 
Lemonto Maironio lit. m-los 

mokinė 
(Maironio lituanistines mokyklos 
1996/97m. moksleivių metraštis) 

KIŠKELIAI IR VELYKĖ 
(Velykų pasaka) 

(Tęsinys) 

Tatai išgirdusi, svirplių ka-
pelija tuoj užgrojo. Netrukus 
pragydo ir pelėdos. O šv. Jono 
vabalėliai, tarsi koki mygtuką 
paspaudus, visi iš karto su
žibo Kiškūno rūmuose. O kiš
keliai smalsiai stebėjo, kas čia 
dabar bus. 

Pagaliau įdundėjo į kiemą 
aukso vežimas. Jame sėdėjo 
meili ir daili Velykė: tiesa, jau 
stipriai pražilusiais plaukais, 
bet dar raudonskruostė ir 
linksma atrodė. Gražiausios 
vištų plunksnos jos apdarą 
(drabužius) puošė. Sumaniau
sių rankų skoningai išmargin
ti kiaušinių lukštai padailino 
jos didingą kepurę. 

Kiškių minioje tuojau sug
riaudė valiavimų šauksmai. 
O į visa tai Velykė atsakė 
meilingai: 

— Sveikas, garbingasai ka
raliau! Sveiki, kiškeliai — 
dideli ir maži! 

— Sveika, didžiūne! Sveika, 
mus aplankiusi ir mūsų pa
dermei suteikusi nepalygina
mos garbės! Sveika, paren
gianti mūsų kasmetinį žygį 
pas žmonių vaikelius! — kal
bėjo karalius, kiškių džiūgavi
mų pritariamas. 

Sveikinimų kalboms pasi
baigus, Velykė pakėlė savo 
auksinio vežimo dangtelį, pa
sikvietė kelis savanorius kiš
kelius ir liepė imti iš vidaus 
jos atsivežtąsias dovanas. 

— Ak tu, jergutėliau! — ste
bėjosi talkininkai, iškeldami 
dėžę po dėžės baltutėlaičų, it 
sniegas, kiaušinių. Tokia jų 
buvo daugybė! Sušilo, suplu
ko uolieji keturkojai, bet atsi
džiaugti niekaip negalėjo. 
Kiekvienas pro vežimą prašo
kantis kiškelis dar ir atskirai 
dėkojo dosniajai atvykėlei. O 
kai jau vaišės prasidėjo, plo
nieji bėgūnai iš kailio nėrėsi 
bevaišindami ją neabejotinais 
skanėstais: savo vardo pyra
gais ir gležnais giriniais ko
pūstais; po to jai davė lauki
nių bitelių medaus; girdė, 
mylėjo beržo ir klevo sula. 

Gražus senutės Velykės vei
das vien tik laime šypsojosi ir, 
rodės, kaskart gražėjo. O 
Kiškūnas savo ruožtu jautė, 
kad jo širdis kažkaip atjau-
nėja — besišnekant ir vieš
nios patrauklumu besigėrint. 

Jam taip atrodė, jog ši mote
riškė niekad nemoka supykti. 

Vanda F r a n k i e n ė 
(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIS NR. 153 

(Piešinėliai), 
skirtumų. 

Suraskite 10 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 133 
ATSAKYMAI 

Jei šiandien yra ketvirtadie
nis, tai vakar buvo trečiadie
nis ir užvakar — antradienis. 
Rytoj bus penktadienis, o po
ryt — šeštadienis. 

GALVOSŪKIO NR. 134 
ATSAKYMAI 

1. Kiškis, 2. musmirė, 3. 
velnias, 4. ragana, 5. žvirb
lis, 6. skruzdėlė, 7. kurmis, 8. 
lakštingala, 9. lapė. 

Žemyn: iš Nr. 1 raidžių — 
kregždutė. Tokiu pavadinimu 
Lietuvoje yra spausdinamas 
laikraštėlis vaikams. 

GALVOSŪKIO NR. 135 
ATSAKYMAI 

1. Lietuvių kalboje dalyvių 
(participles) yra kelis kartus 
daugiau, negu bet kurioje da
bartinėje indoeuropiečių kal
boje. Pavyzdžiui: dirbąs, dir
bęs, dirbdavęs, dirbsiąs, dir
bamas, dirbtas, dirbsimas, 
dirbdamas, dirbtinas, dirban
ti, dirbus, dirbdavus, dirb
siant (A. Klimas „Lietuvių k. 
dalyvių vartosena", 6,12,13 
psl., Vilnius, 1993): 2. Ožkos 
piene yra du kartus daugiau 
vitamino A, negu karvės pie
ne. Ožkos pieno riebalai yra 
geresnės kokybės, nes juose 
yra nuo 1.5 iki 3 kartų dau
giau nesočiųjų rūgščių, kurios 
stiprina organizmo atsparu
mą prieš užkrečiamąsias ligas 
(„Respublika", Nr.52, Vilnius, 
1996. 03.4). 3 . Romėnai savo 
kardams, šarvams monetoms 
per vienerius metus išlydy
davo apie 15,000 tonų vario 
(„Respublika" Julius Nr. 26, 
Vilnius, 1996. VI.29). 4. Ame
rikos herbo erelis savo snape 
laiko įsikibęs juostą su šūkiu: 
„E pluribus unum!" 5. Per 
Tauragės miestą teka upė. Jos 
pavadinimas — Jūra. 

GALVOSŪKIS NR. 152 
Žiūrėkite skaič ius . Suras

kite keturiais vienetais ma
žesnius skaičius. Tarp jų nub-
rėžkite taškuotą liniją. (Žiorė-

(5 taškai 

GALVOSŪKIS NR 154 

(Kryžiažodis) 1. Brangiausia 
mūsų tautos šventė. 2. Ku
riais metais buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė? 3. 
Kuriais metais buvo atkurta 
Lietuvos nepriklausomybė? 4. 
Pirmojo Lietuvos prezidento 
vardas. 5. Pirmojo Lietuvos 
prezidento pavardė. 6. Lietu
vos herbas. 7. „Ir šviesa, ir ... 
mūs žingsnius telydi". 8. Kas 
daug nusipelnė Lietuvai, at
gaunant laisvę 1990 metais? 
9-11. Įrašykite į vėliavą žo
džius, kuriuos simbolizuoja 
geltona, žalia, raudona spalva 
mūsų trispalvėje. Atsakymus 
siųsti be brėžinio. 

Sudarė 5-tos klasės mokinys 
Remigijus Malinauskas 

iš Panevėžio. 
(5 taškai) 

kitę pavyzdį.) 
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GALVOSŪKIS NR. 155 

1. Ar Kremliuje prie Lenino 
mauzoliejaus tebestovi garbės 
sargyba? 2. Mūsų saulės vi
sos planetos, kaip ir Žemė, su
kasi į rytus, bet viena iŠ jų su
kasi į vakarus. Koks tos 
planetos pavadinimas? 3. Mu
zikoje skaitant gaidas, ar Do 
dijezas ir Re bemolis yra tas 
pats tonas? 4. Valstybių var
dai dažniausiai yra moteriš
kosios giminės. Raskite žemy
nuose (kontinentuose) bent po 
3 valstybių vardus vyriško
sios giminės. 5. Koks paukš
tis moka skristi atbulai, atža
gariai? 

Už visus teisingus atsaky
mus ir plačiau paaiškintus, 
skiriama 10 taškų, o už trum
pus atsakymus — tik 5 taš
kai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 
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