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Kariuomenės vadas: Lietuva 
gintųsi ir be NATO pagalbos 

Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — 
Net jei Lietuva netaps NATO 
nare, jos kariuomenė bus pasi
ruošusi teritoriniam karui, 
sako Lietuvos kariuomenės 
vadas, brigados generolas Jo
nas Kronkaitis. 

Lietuvos strateginis tikslas 
yra narystė NATO, tačiau, 
kaip pabrėžia J. Kronkaitis, 
norint į ją įstoti, reikia sukur
ti kariuomenę, kuri būtų pa
jėgi pati apsiginti, „kad to ne
reikėtų daryti lenkams, vo
kiečiams arba amerikiečiams". 

Interviu dienraščiui „Res
publika" generolas sakė, kad 
Lietuvos kariuomenės specia
listai studijuoja čečėnų kovo
tojų partizaninio karo patirtį, 
tačiau, jo nuomone, ji ne visai 
tinka Lietuvai. „Juk lietuviai 
ne nusulmonai, mūsų visai ki
toks požiūris į gyvenimą. Be 
to, ir sąlygos Lietuvoje visai 
kitos — nesame kalnuotas 
kraštas", sakė J. Kronkaitis. 

Kalbėdamas apie Lietuvos 
šauktinių kariuomenės pa
ruošimą teritoriniam karui, 
generolas pabrėžė ne tik gin
kluotės, bet ir gerai vei
kiančios gynybos sistemos — 

ryšių, vadovavimo transporto, 
medicinos, aprūpinimo — bū
tinybę. „Mūsų kariai žinos, 
kur visa tai paimti, ir ma
žomis gruopėmis išsidėstyts 
visoje šalyje. Bus geri ryšiai 
ir, kai reikės, grupė galės susi
jungti į didesnius dalinius, su
naikinti priešą, ir vėl išsi
skirstyti", Lietuvos kariuo
menės teritorinio karo taktiką 
aiškino J. Kronkaitis. 

Lietuvos gynybos planą ge
nerolas pirmadienį pristatė 
NATO politinės ir karinės 
priežiūros komiteto posėdyje 
Briuselyje. Per pristatymą jis, 
be kita ko, sakė, kad jeigu Lie
tuvos valstybingumui iškils 
grėsmė, ji ginsis — „su arba 
be mūsų draugų pagalbos". J. 
Kronkaitis sakė, kad Lietuvos 
gynybos politikos tikslas yra 
parengti visuomenę visuotinei 
gynybai ir įvesti Lietuvą į 
Vakarų saugumo ir gynybos 
struktūras. Kariuomenės va
das patikino posėdžio daly
vius, jos Lietuva skirs reika
lingas lėšas, kad taptų NATO 
nare ir ateityje galėtų pasida
linti atsakomybe ir įsiparei
gojimais su sąjunga. 

NATO valstybės gerai įvertino 
Lietuvos pasirengimą narystei 
Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — d. Briuselyje rengiamas NA-

Lietuvos krašto apsaugos mi- TO tarybos ir Lietuvos atstovų 
nistras Linas Linkevičius tei
gia, kad visų 19 NATO vasty-
bių atstovai palankiai įvertino 
Lietuvos politinį, ekonominį, 
karinį, teisinį pasirengimą na
rystei sąjungoje. 

„Bendras vertinimas yra tei
giamas, ir, matyt, tai yra svar
biausia, nes mes gauname 
ženklų toliau dirbti ir tęsti 
savo reformas", sakė minist
ras. 

susitikimas, kuriame bus pa
teiktas metinis Lietuvos nu
veiktų darbų įvertinimas. 

Lietuva siekia gauti kvie
timą į NATO 2002 metais ir 
yra laikoma viena geriausiai 
pasirengusių kandidačių. 

Susitikime su V. Adamkumi 
ministras tai pat aptarė stra
teginių investicijų kryptis į 
krašto apsaugos sistemą. „In
formavau prezidentą, kad 

Antradienį jis susitiko su mūsų nuostata yra maksima-
prezidentu Valdu Adamkumi, liai išnaudoti esamą infra-
kurį informavo apie Lietuvos struktūrą, nepradėti naujų 
Krašto apsaugos ministerijos statybų, užbaigti senas, ne-
delegacijos vizitą NATO būsti
nėje Briuselyje, kur buvo deri
namos prieš mėnesį Lietuvoje 
dirbusios NATO žinovų gru
pės išvados apie Lietuvos poli
tinį, ekonominį, karinį, teisinį 
pasirengimą NATO narystei. 

L. Linkevičiaus teigimu, 
NATO valstybių atstovai, kal
bėdami apie Lietuvos pa
žangą, kartu pažymėjo, kad 
valstybės krašto apsaugos sis
temos plėtra turi būti paremta 
konkrečiais ištekliais. Minist
ras informavo, kad kovo 29 

pradėti naujų grandiozinių 
projektų, bet kokybiškai pa
baigti esamus. Mes turime 
aiškiai apsibrėžti, ką arti
miausioje ateityje galim iki 
galo padaryti ginkluotųjų 
pajėgų ir gynybos sistemos sri
tyje", kalbėjo L. Linkevičius. 

Krašto apsaugos ministras 
informavo prezidentą, kaip 
vyksta gynybos atašė atranka 
bei apie planus pradėti kon
sultacijas su politinėmis par
tijomis dėl gynybinio susitari
mo. 

Rusijos politikams nepatinka 
Lietuvos vakarietiška kryptis 

Bendrove „Vilniaus parkavimo kompanija" sostinėje įdiegė naują automobilių stovėjimo mokesčių sistemą, kuri leis 
sutaupyti ilgesniam laikui automobilius miesto gatvėse paliekanu-m? vairuotojam.- Nu:.' kovo 6 d. pagrindines Vil
niaus gatves bus padalytos j dvi zonas, o už automobilių stovejun* : >se bus imamas sKirtingas mokestis. Už automobi
lių stovėjimą vadinamojoje „raudonojoje* zonoje (Gedimino prospeKtas, Aušros vartų, Didžioji, Pilies bei Vokiečių 
gatves), teks mokėti 2 litus už valandą. Vairuotojai, pastatę auto.mobdj vadinamojoje „geltonojoje" zonoje (visos kitos 
Centro. Naujamiesčio, Senamiesčio ir Šnipiškių gatvės) už pirmas 2 valandas mokės po 2 litus, o už kitas — po 1 litą. 
Jei automobilis stovės 6 valandas ir ilgiau, reikės mokėti 8 litus. Be to, vairuotojai už automobilių stovėjimą galės mo
kėti ne tik monetomis, bet ir „Vilniaus parkavimo kompanijos" platinamomis elektroninėmis mokėjimo kortelėmis. 
Šių kortelių galiojimo laikas bus neribotas, bus galima pasirinkti norimą kortelės verte (nuo 40 iki 1,000 litų), be to, 
kortelę bus galima bet kada papildyti. Gedmino Žilinsko 'Eltai nuotr. 

Vyriausybė pažeidėjams 
„grūmoja pirštu", bet nebaudžia 

„Lietuvos aidas" atsiprašė 
už antisemitinius rašinius 

Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — nei prokuratūrai pateiktą LŽB 
„Lietuvos aido" bendrovės di- pareiškimą, kuriame dėl „sis-
rektorius Algirdas Pilvelis, an- temingai spausdinamų antise-
tradienį tapęs ir šio dienraščio mitinių, rasistinių rašinių" 
vyriausiuoju redaktoriumi, sa- prašoma bendrovės direkto-
vo naują veiklą pradėjo vizitu riui A. Pilveliui, buvusiam re-
į Lietuvos žydų bendruomenę daktoriui Aurimui Drižiui ir 
(LŽB), kur atsiprašė jos pirmi- kai kuriems autoriams, tarp 
ninko Simono Alperavičiaus jų — Leonui Kiauleikiui, iš-
už skandalingus antisemiti- kelti baudžiamąją bylą pagal 
nius straipsnius. Baudžiamojo kodekso 72 str., 

„Pareiškiu, kad man dir- kuriame numatoma, jog veiks-
bant 'Lietuvos aido' vyriau- mai, kuriais siekiama žmonių 
siuoju redaktoriumi, dienraš- grupei ar jai priklausančiam 
čio puslapiuose niekada nebus asmeniui dėl jų lyties, rasės, 
antisemitinių publikacijų. Ap- tautybės, kalbos, kilmės, so-
gailestauju ir atsiprašau už dalinės padėties, tikėjimo, įsi-
iki šiol tokio pobūdžio nuomo- tikinimų ar pažiūrų sutrukdy
mų puslapiuose spausdintus ti lygiomis teisėmis su kitais 
žydų tautą žeidžiančius ir na- dalyvauti politinėje, ekonomi-
cionalinę nesantaiką kurstan- nėję, socialinėje, kultūrinėje, 
čius straipsnius ir laiškus", darbo ar kitoje veikloje arba 
sakė A. Pilvelis. suvaržyti tokios žmonių gru-

Jis prašė S. Alperavičių at- pes ar jai priklausančio as-
iaukti pernai spalį Generali- mens teises ir laisves, bau-

Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — 
Antradienį vyriausybėje buvo 
pristatytos ministerijų ir vy
riausybės įstaigų patikrinimo 
išvados, kurios buvo numaty
tos parengti vyriausybės 100 
dienų priemonių plane. 

Premjero patarėja Viktorija 
Danilevičienė, spaudos konfe
rencijoje pristatydama val
stybės institucijų veiklos pa
tikrinimą, sakė, jog buvo nu
statytos problemos su valdy
mo struktūromis — jos nėra 
optimalios, gerai veikiančios, 
nėra aiškūs institucijų darbo 
uždaviniai, funkcijos, atsako
mybė, buvo pastebėta, kad 
dvejinasi net tos pačios insti
tucijos padalinių uždaviniai ir 
nėra pareigybių aprašymo. 

Nustatyta, kad ministerijų 
darbo reglamentai kai kur ne
atitinka Viešojo administravi
mo įstatymo, beveik pusė nu
matytų priemonių veiklos pla
nuose yra neįvykdoma, darbo 
našumo procentas yra 50 proc. 

Taip pat buvo nustatyta, 
kad yra pažeidžiamas Viešųjų 
pirkimų įstatymas, kai kur 
nepakankamai gerai kontro
liuojamas lėšų panaudojimas. 

V. Danilevičienė tvirtino, jog 
visoms ministerijoms ir vy
riausybės įstaigoms iki kovo 
30 dienos pavesta parengti ir 
patvirtinti įstaigų priemonių 
planus ir pašalinti vidaus pa
tikrinimo metu nustatytus 
trūkumus. Ataskaitą apie at
liktus darbus valstybės insti
tucijos turės pateikti vyriausy
bei ir Finansų ministerijai. 

V. Danilevičienė, paklausta, 
kaip ketinama bausti pažei
dėjus, tikino, kad juos turėtų 

'džiami laisvės atėmimu iki 2 
i metų arba bauda. 

S. Alperavičius informavo 
A. Pilvelį, jog jo pareiškimą 
apsvarstys bendruomenės val
dyba. 
. Pradedant Lietuvos žydų 
'genocido diena — 2000 m. 
rugsėjo 23-ąja — „Lietuvos ai
das" per 6 savaites išspaus
dino apie 50 antisemitinio po
būdžio rašinių. 

Juos pasmerkė prezidentas 
Vladas Adamkus, tuometinis 
premjeras Andrius Kubilius, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas, Gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centras, Lietuvos žurnalistų 
sąjunga, žinomi Lietuvos iš
eivijos Lietuviai šviesuoliai. 

bausti ministrai, jei bus 
išaiškinti konkretūs kaltinin
kai. Paklausta, kuriose valsty
binėse institucijose padaryta 
daugiausiai pažeidimų, ji pa
minėjo susisiekimo, švietimo 
ir mokslo, Žemės ūkio, Socia
linės apsaugos ir darbo bei 
Ūkio ministerijas, Europos ko
mitetą, Valstybinf atominės 
energetikos saugos inspekciją. 

Tuo tarpu vyriausybė pa

teiktuose duomenyse yra nu
rodyta, kad per praėjusius me
tus visose ministerijose ir 
vyriausybės kanceliarijoje dėl 
aplaidumo ar blogo pareigų 
vykdymo nebuvo atleistas nei 
vienas darbuotojas. Dėl blogo 
darbo Aplinkos, Finansų, So
cialinės apsaugos ir darbo, 
Švietimo ir mokslo, Vidaus 
reikalų ministerijoje per visus 
metus nebuvo taikyta nuo
baudų, kitose ministerijose 
nuobaudų per metus buvo po 
kelias. 

Vilnius, kovo 6 d. (Elta) — 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) pirmininko, 
Seimo nario Vytauto Lands
bergio nuomone, „Rusijos Dū
moje, kaip matome ypač pas
taruoju metu, yra jėgų, norin
čių sutrukdyti tolesnį Lietu
vos įsijungimą į euroatlantinę 
erdvę". Tai jis pažymi savo pa
reiškime Del Rusijos politikų 
ketinimų stabdyti Lietuvos 
pasirinktą vakarietišką kryp
tį-

Tuo tikslu, pasak konserva
torių vadovo, dabar kaitina
mas klausimas dėl Lietuvos-
Rusijos sienos sutarties, o iš 
tikrųjų — ir dėl Karaliaučiaus 
krašto ateities besivienijan
čioje Europoje. „Dūma bevely
tų jį matyti reintegruojamoje 
sovietijoje, ir elektros tinklų 
naudojimo srityje tai jau pa
siekta. Dabar Dūmos politikai 
priešinasi galutiniam dvišalių 
politinių santykių normaliza
vimui — sienos sutarčiai, nors 
tai ir eitų prieš Karaliaučiaus 

Lenkijos ir Vokietijos žinovai 
padės ieškoti lietuviškos naftos 

Viln ius kovo 6 d. (BNS) — 
Lietuvos naftos paieškų ir ga
vybos bendrovei „Geonafta", 
gręžiančiai naują gręžinį naf
tos telkinyje Plungės rajone, 
talkins Vokietijos ir Lenkijos 
įmonių atstovai. 

Vasario viduryje Ablingos 
naftos telkinyje pradėjusi naf
tos paieškos darbus, „Geo
nafta" jau išgręžė 1.5 kilomet
ro gylio gręžinį. Tikimasi, kad 
gręžinys bus užbaigtas kovo 
pabaigoje, pasiekus 2.3 kilo
metro gylį. Tai bus jau 229-as 
giluminis naftos paieškos grę
žinys Lietuvoje. 

Tolesniems darbams bus 
panaudotos Vokietijos įmonės 
„Becfield" specialistų žinios ir 
įranga, o Lenkijos bendrovės 
„Diament" atstovai prižiūrės, 
kaip atliekami kai kurie dar
bai. 

Prieš metus pradėtas nau
doti Ablingos telkinys yra vie
nas mažiausių Lietuvoje. Iš jo 
tikimasi išgauti 80,000-90,000 
tonų naftos. 

Šiuo metu Lietuvoje naudo
jami 33 gręžiniai, esantys de
šimtyje naftos telkinių. Iš viso 
Lietuvoje buvo surasta 19 naf
tos telkinių. Mokslininkai tei
gia, kad sausumoje iš viso yra 
19 mln. tonų išgaunamos naf
tos, o Lietuvai priklausančia
me Baltijos jūros 'povandeni
nėje dalyje — 30-60 mln. tonų 
naftos. 

„Geonafta" valdo po 50 proc. 
naftos paieškos ir gavybos 
bendrųjų įmonių „Minijos naf
ta" ir „Genčių nafta" akcijų, 
taip pat turi „Manifoldo" kon
trolinį akcijų paketą. Tikima
si, jog „Geonafta" šiemet iš-
gaus 89,000 tonų naftos, o 
kartu su kontroliuojamomis 
įmonėmis — daugiau kaip 
500,000 tonų. 

„Geonaftos" savininkai jau 
pradėjo pokalbius su įvairio

mis žinybomis dėl to, kad būtų 
sukurta teisinė bazė, kuria re
miantis, būtų galima išgauti 
naftą Baltijos jūroje. Be to, 
bendrovė ketina dalyvauti 
naftos paieškų ir gavybos lei
dimo Latvijai priklausančia
me Baltijos jūros povandeni
nėje dalyje konkurse. 

* Iš Nac iona l in io operos 
i r bale to t e a t r o generalinio 
direktoriaus pavaduotojo pa
reigų atsistatydino Vytautas 
Juozapaitis, informavo kultū
ros ministras Gintautas Kėvi
šas. Per beveik pusę metų 
trunkantį darbuotojų konflik
tą teatre kelis kartus buvo pa
reikštas nepasitikėjimas jo va
dovais — generaliniu direkto
riumi Juliumi Andrejevu, ope
ros reikalams vadovavusiu V. 
Juozapaičiu bei vyriausiuoju 
dirigentu Liutauru Balčiūnu. 
Vadovais nepatenkinti choro 
dainininkai, operos solistai bei 
kai kurie orkestro muzikantai 
praėjusią savaitę ketino strei
kuoti ir nedainuoti operos „Pi
kų dama" premjeroje. Vėliau 
streikas buvo atidėtas iki mi
nistro grįžimo iš užsienio. 
Ministras pažymėjo, jog nesiū
lė ir neketino skatinti tokšo V. 
Juozapaičic sprendimo, IBNSI 

* Soc ia ldemokra tu par t i 
jos p i rmin inkas Algirdas 
Brazauskas bei jo pavaduoto
jas Vytenis Andriukaitis išva
žiavo prisistatyti Europos soci
aldemokratams. Šios partinės 
V. Andriukaičio kelionės išlai
das sumokėti pažadėjo Seimas 
— V. Andriukaitis „prisista
tys" už Seimo pinigus. „Tai 
yra ryšiai su Europos Parla
mentu, buvo gautas oficialus 
kvietimas", aiškino Česlovas 
Juršėnas. 12 £it»> 

* Lie tuvia i veržiasi d i rb
ti svetur , o Lietuva nepajėgia 
priimti visų norinčių čia pa-

krašto civilių gyventojų intere
sus", sakoma pareiškime. 

Pasak V. Landsbergio. Dū
moje atvirai kalbama, kad at
sisakant tvirtinti sienos sutar
tį, galima iš tos „procedūrines 
blokados" daryti dirbtinę kliū
tį Lietuvai kaip būsimai visa
teisei Europos Sąjungos narei. 
„Pavykus šią idėją paskleisti 
Vakaruose, būtų norima dik
tuoti kokias nors rusiškas Lie
tuvos jungimosi į Europos Są
jungą sąlygas — išankstines 
koncesijas. Galbūt tikimasi 
net suardyti Lietuvos politinių 
jėgų vienybę šiuo klausimu, 
pasukti Lietuvą tiesiog atgal 
— nuo geros kaimynystės bei 
lygiųjų partnerystės į atnauji
namą pavaldumą Rusijai", 
mano V. Landsbergis. 

Jis pažymi, kad anksčiau vi
sos blokados virsdavo Rusijos 
pralaimėjimais. „Viltys, kad 
nūnai Lietuvos vaizdelis su-
silpnės, neturi pasitvirtinti", 
teigia Seimo narys V. Lands
bergis. 

Prie Rusijos ambasados Vilniuje 
suplėšyta LTSR vėliava 

Vilnius, kovo 5 d. (BNS) — 
Prie Rusijos ambasados Vil
niuje jaunieji nacionaldemok-
ratai suplėšė jau dešimtmetį 
neegzistuojančios Lietuvos ta
rybų socialistinės respublikos 
(LTSR) vėliavą. 

Pirmadienį Jaunųjų Nacio-
naldemokratų judėjimas su
rengė piketą prie Rusijos am
basados. Renginyje dalyvavo 
apie 20 jaunuolių, kurie iš Vil
niaus miesto savivaldybės bu-
dirbėti savanorių. Jaunimo sa
vanoriškos veiklos centro 
„Deineta" vadovas Leonas 
Petravičius teigė, kad valsty
bėje nepakanka galinčių sa
vanorius priimti organizacijų. 
Problema, kad Valstybinės 
darbo ar mokesčių inspekcijos 
pareigūnai juos gali vertinti 
kaip dirbančius nelegaliai. 

'KD-Elta' 
* Nepriklausomybės akto 

s igna taras Rolandas Paulaus
kas kreipėsi į policiją skųsda
masis nežinomais „diversan
tais", kurie saugomoje Turniš
kių teritorijoje nuniokojo jo 
automobilį. Pasak Turniškes 
saugančių pareigūnų, signata
rui nuostolių, pridarė buvusio 
prezidento Algirdo Brazausko 
taksų veislės šuo, vaikęsis katę. 

:L2-Elta' 
* Po Seimo restoraną 

sklando kempinligės „šmėk
la". Jau tris savaites Seimo 
restorano valgiaraštyje nėra 
patiekalų iš jautienos ar ver
šienos. Šiuos patiekalus nu
spręsta išbraukti iš valgiaraš
čio dėl to, kad jų niekas nepir
ko. Tačiau valgiaraštyje atsi
rado daugiau patiekalų iš žu
vies ir vištienos. Seimo narius 
maitinančios valstybinės įmo
nės „Greminta" direktorė sa
kė, jog jautienos patiekalai 
buvo išbraukti ne tik iš resto
rano, bet ir oficialių priėmimų 
valgiaraščių. Jautienos varto
jimas Lietuvoje sumažėjo, ži-
niasklaidoje pasirodžius pra
nešimams apie gyvulių susir
gimus kempinlige Vakarų Eu
ropoje ir įtarimus, jog šia liga 
galima užsikrėsti valgant jau
tieną ar kitus gyvulinės kil
mės produktus. >BNS> 

* Lietuvos darbo b i r i a 
įdiegė išsamiausią Lietu
voje darbo paieškos Internet'e 
sistemą. Tai turėtų tapti svar
bių pokyčių Lietuvos darbo 
rinkoje pradžia. <EIU> 

vo gavę leidimą š i am protes
tui. J aunas i s socialdemok
ra tas Donatas Augulis žurna
l istams sakė, jog p ike tas — tai 
atsakas sausio pučistams, ku
rie sausio 13 d. prie Lietuvos 
ambasados Maskvoje buvo su
rengę piketą. 

Prie Lietuvos ambasados 
sausio 13-ąją piketavo mažai 
žinomos organizacijos „Belyj 
mir" atstovai, kurie pasisakė 
prieš Lietuvos ir Rusijos sie
nos sutartį, reikalavo atskirti 
nuo Lietuvos Klaipėdos ir Vil
niaus kraštus bei panaikinti 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybes pripažinimą. 

„Po šio piketo Lietuvos pat
riotiškas jaunimas nutarė im
tis atsakomųjų veiksmų. Kol 
kas mes imamės tik taikių 
protesto žygių, norime parody
ti, kad mes mąstome ir turime 
tautinės savimonės. Mes ne
norėtume imtis radikalių 
veiksmų ir kol kas tikimės, 
kad Rusija galų gale pati susi
voks ir imsis pati atsakingų 
veiksmų", sakė D. Augulis. 

Jaunieji nacionaldemokratai 
reikalauja, kad Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus, kaip 
užsienio politikos kūrėjas, bei 
Seimas visos tautos vardu pa
smerktų Rusijos imperializmą 
ir nedelsiant imtųsi reikiamų 
priemonių ginant valstybės 
garbę. 

Renginio dalyviai reikalavo, 
kad Rusija išduotų visus nusi
kaltusius asmenis, susijusius 
su sausio 13-osios puolimais 
bei atsiprašytų lietuvių tautos 
už visus per amžius padarytus 
nusikaltimus. Besibaigiant 
renginiui, jaunieji nacionalde
mokratai. sutrypę ir apspjau-
dę LTSR vėliavą, ją suplėšė. 
Jaunuoliai, save vadinantys 
patriotišku jaunimu, išnie
kintą LTSR vėliavą norėjo 
įbrukti visa tai stebėjusiems 
policijos pareigūnams arba 
ambasados darbuotojams. 

Sutrumpinimai KD - ..Kauno diena". 
LA - ..Lietuvos aidas". LR ..Lietuvos 
rytas". LŽ - ..Lietuvos žinios". R 
..Respublika". VŽ - ..Verslo žiruos" 

KALENDORIUS * 
Kovo 7 d.: Felicita. Galmantė. 

Perpetua. Rimtautas. Tomas. Vaidi
lute 

Kovo 8 d.: Šv. Jonas Dievo: Bea
ta, Gaudvilė, Kovas, Laima. Vaižgan
tas 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

KAZIUKO MUGĖ PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRE 

Tradicinė Čikagos-Lemonto 
skautų,-čių jau 43-oji Kaziuko 
mugė, kovo 4 d. praėjo labai 
šauniai. Šį kartą suruošta Pa
saulio lietuvių centro patal
pose, Lemonte, ji sutraukė re
kordinį lankytojų skaičių. 

Lietuvos skautų globėjo šv. 
Kazimiero diena buvo pami
nėta 9 vai. Mišiomis Pal. J. 
Matulaičio misijos bažnyčioje, 
skautams nešant Mišių auką 
ir prel. dr. Igno Urbono pa
moksle iškeliant globėjo svar
bą Lietuvos jaunimui. Gaila, 
kad pamaldose nesimatė 
skautų vienetų vėliavų ir or
ganizuotų skautų-skaučių vie
netų, kurie dalyvavo Kaziuko 
mugės atidaryme Lietuvių 
fondo salėje po pamaldų. 

Mugės paviljonai 

Lietuvių fondo salė puikiai 
sutalpino visų tuntų bei Aka
deminio skautų sąjūdžio pavil
jonus ir svečių prekystalius, 
palikdama daug vietos lanky
tojams ir skautų vienetų ri
kiuotei. Blogai, kad salė netu
ri vestibiulio, kaip kad Jauni
mo centro salė. Todėl mugės 
lankytojus, dar prieš atidary
mą, teko suleisti į salę, jiems 
užgožiant skautų vienetus. 

Mugės atidarymas su garbės 
svečiais buvo atliktas ant sce-

..nos. Garbės svečiais buvo LSS 
skautiškoji vadovybė, Lietuvių 
fondo tarybos ir valdybos pir
mininkai, Lemonto miestelio 
atstovai, centro mokyklos, ir 
Bendruomenės atstovai ir gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza. 

Mugės atidarymą pravedė 
„Aušros Vartų" - „Kernavės" 
tunto tuntininkė s. Rūta Su-
šinskienė, pristatydama kiek
vieną garbės svečią, pakvies-
dama v.s. Albiną Ramanaus
kienę, visų Kaziuko mugių bu
vusią rengėją, perkirpti atida
rymo kaspiną. Sekė skautų,-
čių vienetų inspekcija. Ją atli
ko garbės svečiai, skautėms 
juos sveikinant garsiais šū
kiais. 

„Lituanicos" skautų tun
tas į Kaziuko mugę atvežė 
margučių, medžio dirbimų — 
rankšluostinių, laikraštinių, 
paukščiams inkilėlių, tautinių 
audinių ir kitko, bet jų buvo 
žymiai mažiau, negu anksty

vesnėse Kaziuko mugėse. 
„Aušros Vartų" - „Kerna

vės" skaučių tun tas atvažia
vo su juostomis, audiniais, 
margučiais, papuošalais, gry
bais, vaikų literatūra ir mais
to stalu. Ant to stalo puikavosi 
pyragai, medus. Bočių duona, 
dešrelės, rauginti agurkai ir 
10 svarų šokoladas su loterija. 
Jį laimėjo Renata Raudys. 

„Nerijos" jūrų skaučių tun
to prekyvietė buvo turtingiau
sia, su puošniais ir brangiais 
v.s. dr. Romo Povilaičio vario-
gintaro meno dirbiniais, bei 
Jono Pleirio puošniais koplyt
stulpiais, žvakidėmis ir išdai
lintais varnėnų inkilais. Čia 
buvo ir margučių, virtuvės 
įrankių, keramikos vazų ir 
lėkščių bei širdelių. 

Akademikai skautai , kaip 
ir kasmet, atvažiavo su lietu
viškomis knygomis bei riestai
niais. 

DRAUGAS 

..Nerijos" jurų skaučių tunto vadoves prie tunto prekystalio 42-je Čikagos skautų ir skaučių Kaziuko mugėje 
š.m. kovo 4 d. vykusioje Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Iš k. Danutė Strub. Viligaile Lendraitiene, Laura La-
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pinskienė. Virginija Rimeikiene ir.Janina Rudaitiene. 

platino gintaro-sidabro papuo
šalus. 

Prekyba paviljonuose nebu
vo intensyvi. Senbuviai mugės 
lankytojai jau buvo daug kuo 
apsirūpinę ankstyvesnėse mu
gėse, o naujieji lankytojai dar 

„Lituanicos " skautų ir jurų skautų tunto 
kystalio maloniai šypsosi tunto vadovai 
mas Rupinskas ir Edis Leipus. 

Kaziuko mugėje papuošto pre-
Iš k.: Ričardas Chiapetta, Ro-

Nuotr. Petro J o k u b a u s k o 

Visi tuntai turėjo gausias 
laimikiais laimėjimų lentynas. 
Jas buvo apgulę jaunieji mu
gės lankytojai ir per porą va
landų jos ištuštėjo. 

Mugės svečiais su prekysta
liais buvo dienraščio „Draugo" 
tarnautoja Aldona Gurskienė 
su „turgaus" ir knygyno kata
logų reklamomis. Raimundas 
Lapas pardavinėjo muzikos 
diskus, o Karolis Avižienis 

gyveno Vilniaus Kaziuko mu
gės nuotaikomis, jų prisimini
mais, su jų suvenyrais. 

Žaidimų salė 

Maironio lituanistinės mo
kyklos — ̂ Žiburėlio" valgyklos 
salė buvo paskirta vaikų žai
dimams. Salė erdvi ir patogi, 
tačiau čia trūko didesnio, įvai
resnio žaidimų skaičiaus ir jų 

„Aušros Vartų",.Kernavės" skaučių tunto vadoves Mm!" paviljone Iš k Vida Hrazaityte, Laima Rupmskicnc, 
dr Vitalija Vasaitienė ir dr Dalia Trakiene N'tiotr Petro Jokubausko 

geresnio pravedimo. 2aidimų 
neatstojo parduodamų saldu
mynų, saldainių, „vatos" sal
dainių ar vaikiškų suvenyrų 
stalas. Tiesa, buvo kompiute
riai ir du „laimės" stalai, ta
čiau ankstyvesnėse mugėse 
buvo žymiai daugiau pačių 
skautų išradingumo. 

„Tauro rago" kavinė 

Centro „Bočių" menė mugėje 
pavirto į „Tauro rago" kavinę, 
kurios lankymas buvo labai 
intensyvus per visą mugės 
dieną. Menė buvo dekoruota 
skautiškomis nuotraukomis, o 
jo TV ekrane ir dideliame ant
rame ekrane nuolat mirgėjo 
skautiško" gyvenimo, stovyklų, 
iškylų vaizdai, palydimi lietu
viškos muzikos ir liaudies dai
nų iš Vilniaus Kaziuko mugės. 
Šakotis, tortai „žagarėliai" ir 
kiti saldumynai, kava ir „pep-
sai" patenkino visų kartų lan
kytojus, o greitos kavinės pa
tarnautojos — sesės skautės 
bei su Tauro ragų kepurėmis 
patarnaujantieji broliai vos 
spėjo priimti didelį lankytojų 
antplūdį. 

Tam tikru laiku kavinėje 
vyko „teatriniai" skaučių pa
sirodymai. „Aušros Vartų"-
„Kernavės" tunto sesės labai 
gabiai parodė lėlių teatrą, o 
paukštytės šauniai pasirodė 
su „Daržovių gegužinės" im
provizacija, sekant juostelės 
įrašą. 

Valgyklos salė 

Didžiausias svetelių antplū
dis vyko didžiojoje valgyklos 
salėje, kokio dar nėra buvę 
Pasaulio lietuvių centre. Tiek 
svečių nebuvo tikėtasi ir iki, 
antros valandos p.p. viskas 
buvo suvalgyta, paskutiniems 
nieko nebepaliekant. Centro 
didžioji salė labiausiai tiko 
Kaziuko mugės svečių porei
kiams. Dauguma jų papietavi-
mu ar kavinėje užkandžia-
vimu prisidėjo prie mugės pa
sisekimo, tuo paremdami 
skautišką veiklą, kuri dar ge
rai laikosi Čikagos-Lemonto 
padangėje. 

Pasaulio lietuvių centre pir
masis Kaziuko mugės surengi
mas buvo nelengvas išbandy
mas Lemonto bei pietų-vakarų 
priemiesčiuose gyvenantiems 
skautų.-čių vadovams,-vado
vėms ir pačioms PLC patal
poms, palyginant su Čikagos 
Jaunimo centro patalpomis 
bei sąlygomis. Tokį didelį Ka
ziuko mugės svečių antplūdį 
Pasaulio lietuvių centre su
darė sekmadienio Pal. Matu
laičio misijos pamaldų lanky
tojai bei jaunos šeimos, ku
rioms patogiau atvykti į PLC. 
Greitkelių tinklas netoli Pa

saulio lietuvių centro, jo saugi 
aplinka palengvina svečių su
važiavimą. 

Šios Kaziuko mugės svečių 
antplūdis atnešė naują prob
lemą ir Pasaulio lietuvių cent
rui. Pritrūko automobiliams 
statyti vietos, ko anksčiau nė
ra buvę. Todėl PLC vadovybė 
turi padidinti automobilių pa-

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportiniu, traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Bemyn. IL 
60402, tel. 708 -484 -1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

DR L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd„ Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W . 103 S t . Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

ARAS ŽUOBA. M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
CenterforHeaRH, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

„Nerijos" jūrų skaučių tunto vadovė Rima Jokubauskienė su trimis 
žvaliomis ūdrytėmis 42-os Kaziuko mugės žaidimų kambaryje . 

Nuotr. P e t r o J o k u b a u s k o 

statymo aikšteles, kad visiems 
atvykstantiems į tolimesnes 
Kaziuko muges Pasaulio lietu
vių centre būtų kur pastatyti 
automobilius. 

Bronius Juodelis 

AČIŪ! 
Nuoširdžiai dėkojame fil. 

j .v.s. Broniui Juodeliui už 
greitą ir išsamų Kaziuko mu
gės raportažą. Didelis ačiū ir 
broliui j.v.s. Petrui Joku-

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
Fello¥r. American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61»tAV». (219)947-5279 
Hobft IN 46342 F«x {21 9j 947-6236 

mRESEKAZLAUSKASjSu* 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. Sts 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
•J. 775-229-9966 Tel. 

Valandos 

bauskui už gausias nuotrau
kas, kurių dalis puošia šį pus
lapį. Red. 

42 ji- ('ikagos skautų ir skaučių Kaziuko mugėje prie ASS knygyno gausaus pirkėjų an tpludžio laukia filiste
riai dr Renata Variakojytė, Andrius Tamulis ir Kristina Beloglovienė Nuotr. Petro Jokubausko 



KAS GALI UŽKIRSTI 
LIETUVAI KELIĄ Į NATO? 

ROMAS KIUKAUSKAS 
JAV Oro pajėgų atsargos pulkininkas, buvęs Lietuvos 

Krašto apsaugos viceministras 

Lietuvos politinis, ekonomi
nis ir karinis ruošimasis 
NATO narystei per praėjusius 
porą metų Vakarų valstybėse 
susilaukė nemažai teigiamų 
įvertinimų. Jau neverta abejo
ti, kad Lietuva yra viena iš de
vynių valstybių kandidačių, 
geriausiai pasiruošusi integra
cijai į NATO. Per dešimt ne
priklausomybės metų praėjo 
ne vieni rinkimai, demokrati
jos principų įgyvendinimas 
Lietuvoje tapo visiems su
prantamas dalykas. Vakarų 
valstybių rinkimų stebėtojai, 
kurie iš pradžių labai domė
josi Lietuvos rinkimų įstaty
mais ir jų įgyvendinimu, da
bar jau atsisako siųsti stebė
tojus į Lietuvą. Akivaizdu, 
kad Lietuva yra demokratinė 
valstybė, kuri gerbia visų 
žmonių teises. Nors Lietuvos 
ekonomika išgyvena ne pačius 
geriausius laikus, tačiau aiš
ku, kad Lietuva ryžtingai eina 
į laisvos rinkos ekonomiką. 
Netrukus bus užbaigta žemės 
reforma ir valstybinio turto 
privatizavimas. 

Ypač daug nuveikta, refor
muojant Lietuvos kariuomenę 
pagal NATO standartus. Geri 
NATO valstybių atsiliepimai 
patvirtina, kad šioje srityje iki 
šiol Lietuvoje dirbta tikslingai 
ir stropiai. Lietuva noriai pri
sideda prie bendrų Vakarų 
valstybių gynybos principų. Va
dinasi, mes ne tik norime, kad 
NATO mums suteiktų valsty
binio saugumo garantijas, bet 
ir patys esame pasirengę stip
rinti bendrą Europos saugu
mą. Lietuvos kariai jau keli 
metai tarnauja taikos palaiky
mo daliniuose Bosnijoje ir Ko-
sove. Todėl NATO valstybės 
atvirai pripažįsta, kad Lietuva 
rūpinasi ne tik savo, bet visos 
Europos, saugumo reikalais. 

Kariuomenės reformos, ku
rių įgyvendinimui jau keletą 
metų sėkmingai vadovauja 
brg. gen. Jonas Kronkaitis, iš 
esmės pakeitė Lietuvos kari
nių pajėgų įvaizdį ir susilaukė 
aukštų NATO vadovų pritari
mo. Šiandien dauguma Lietu
vos karininkų jau kalba ang
liškai, per 1,200 kariškių bai
gė karinius mokslus įvairiuose 
Vakarų kraštuose, vis daugiau 
jų kiekvienais metais vyksta į 
užsienį stažuotis ir dalyvauti 
tarptautinėse pratybose. Gink
lai, šoviniai ir ryšių įranga jau 
suderinta su Vakarų valstybių 
ginkluote. Lietuvos karinin
kų, puskarininkių bei šaukti-
nių apmokymas vyksta pagal 
Vakarų aljanso metodiką ir 

atitinka jų reikalavimus. 
Vis dėlto svarbiausia, kad 

buvusi ir dabartinė Lietuvos 
vyriausybė bei Seimas aiškiai 
apsisprendė toliau skirti pa
kankamai išteklių remti kraš
to gynybos išlaidas, kurios 
šiais metais turėtų būti apie 
1,95 proc. BVP. Iš tikrųjų tai 
vienas svariausių įrodymų 
NATO valstybėms, kad Lietu
va rimtai rūpinasi savo saugu
mu. 

Ko d a r trūksta NATO 
narystei? 

Iš esmės mums trūksta šiuo 
metu tik vieno, bet paties 
svarbiausio, dalyko: Lietuvos 
visuomenės pritarimo! Pagal 
naujausią visuomenės ap
klausą, apie 42 procentai lie
tuvių pritaria NATO narystei. 
Deja, NATO valstybių atsto
vai ne kartą labai aiškiai yra 
pasakę, kad valstybė, kurios 
dauguma piliečių nepritaria 
integracijai į NATO, negali 
tikėtis sulaukti pakvietimo į šį 
Aljansą. Privačiuose pokal
biuose ne vienas įtakingas 
NATO valstybės atstovas atvi
rai kalbėjo: „Jūs galite būti 
puikiai pasiruošę visose sri
tyse, turėti pačią geriausią ka
riuomenę, bet, jeigu dauguma 
šalies piliečių cfepritaria, vi
siškai nerealu NATO narystės 
tikėtis". 

Jeigu tikėsime apklausos re
zultatais, turėtume paklausti, 
kodėl tik toks mažas skaičius 
lietuvių teigiamai vertina Lie
tuvos narystę NATO? Atsa
kymą į šį klausimą nesunku 
surasti. Nuo tos dienos, kai 
Lietuva pateikė oficialų prašy
mą integruotis į NATO (1994 
m. sausio mėnesį), Rusija pra
dėjo dezinformacijos karą. Jo 
tikslas buvo ir yra labai aiš
kus: įtikinti pačius lietuvius, 
kad NATO jiems yra nenau
dinga ir nereikalinga. Rusijos 
atstovai įvairiose užsienio 
valstybėse taip pat labai akty
viai veikia, stengdamiesi su
žlugdyti Lietuvos narystės ga
limybes. Įvairiais dezinforma
cijos metodais mėginama įti
kinti Vakarų pasaulį, kad Lie
tuva yra antisemitinis kraš
tas, teikiantis prieglobstį 
tiems, kurie žudė žydus Antro
jo pasaulinio karo metais. Ak
centuojama, kad Lietuva netu
ri ratifikuotos sienų su Rusija 
sutarties, kad čia siautėja ra
dikalūs plikagalviai su nacių 
simbolika, o lietuviai negerbia 
tautinių mažumų, ypač rusų, 
teisių. Šis dezinformacijos ka
ras intensyviai vyksta jau 

St. Petersburg, FL. Lietuvių klube ruoštoje Vasario 16-osios šventėje 02.17 d. (iš kairės): St. Pete Beach miesto 
meras Ward Frizolowsky, Lietuvos Respublikos garbe.-; konsulas Algimantas Karnavieius. St. Petersburg miesto 
meras David Fisher, LR generalinis konsulas New Yorke dr. Rimantas Morkvėnas. E. Vodopalienės nuotr. 

šešeri metai ir, galima neabe
joti, kad jis padarė nemažai 
žalos Lietuvai. 

Maskvos p ropaganda 
Lietuvoje 

Pirmiausia propagandos 
profesionalams svarbu įtikinti 
lietuvius, kad nėra jokios 
grėsmės nei iš Rusijos, nei iš 
kur kitur. O jei pavojaus nėra, 
tai kam gi leista tokius dide
lius pinigus kariuomenės kū
rimui ir jos sąveikai su NATO 
gynybinėmis pajėgomis? Ne 
vienas Rusijos atstovas, atvy
kęs į Lietuvą, kartoja tą pačią 
„pasaką": nėra pavojaus, 
NATO jums per brangu ir 
galų gale Aljansas jūsų visai 
nesirengia priimti. Vadinasi, 
kam be reikalo leisti pinigus ir 
stengtis, jeigu nėra pavojaus? 
Kita vertus, galbūt nėra net 
galimybių pasiekti užsibrėžto 
tikslo. Dalis Lietuvos žinia-
sklaidos šiuos komentarus no
riai kartoja ir platina kaip 
„naujienas". „Kauno dienos" 
straipsnis 2000.01.13, pava
dintas „Lietuvai saugiau po 
neutraliteto nei po NATO skė
čiu", yra geras pavyzdys. 

Neturėtume užmiršti, kad 
geriausiai pasaulyje dezinfor
macijos specialistai buvo ir 
yra Rusijos saugumiečiai. Jie 
gerai žino visus melagingos 
informacijos skleidimo būdus 
ir nestokoja nei noro, nei lėšų, 
vykdant šį karą. Rusijos am
basadorius Lietuvoje yra nese
niai pasakęs: „Lietuviai patys 
atsisakys stoti į NATO". Gai
la, jog nemažai lietuvių nesu
pranta, ar nenori suprasti, 
kad didžiulė Rusijos ambasa
da Vilniuje turi tiek daug dar
buotojų ne vien tik diploma
tiniam darbui. 

Būtina Lietuvai nuo šitos 
kryptingos propagandos gintis 
tikslia ir objektyvia informaci

ja apie krašto valstybinio sau
gumo svarbą ir NATO reikš
mę. Kiekvienas sveiko proto 
lietuvis, kuris žino mūsų tau
tos istoriją, supranta, kad Lie
tuva, būdama maža valstybė, 
nesugebės apginti savo krašto 
ir jo politinių bei ekonominių 
interesų. Todėl kiekvienas tu
rėtume savęs paklausti: ar no
rime savo kraštą palikti liki
mo valiai, ar galime sukurti 
sistemą, kuri mums, mūsų 
vaikams bei anūkams duotų 
tokias saugumo garantijas, 
kokias teikia NATO. 

„TAIP" 
Neseniai Lietuvoje įsikūrė 

nevalstybinė organizacija 
„TAIP" (Transatlantinė Integ
racijos paramos grupė), kurios 
pagrindinis tikslas — Lietu
vos žmonėms teikti objektyvią 
ir tikslią informaciją apie vals
tybinį saugumą ir plačiau su
pažindinti su NATO. Iki šiol 
Lietuvos vyriausybė šiam 
klausimui neteikė daug reikš
mės. Todėl atėjo laikas kurti 
nevyriausybines struktūras, 
kurios rinktų ir platintų įvai
riapusę informaciją apie 
NATO, krašto gynybą ir t.t. 
„TAIP" steigėjai, jos pirm. žur
nalistas Aras Lukšas, šio 
straipsnio autorius ir kiti na
riai yra pasirengę dirbti akty
viai ir profesionaliai. „TAIP" 
aiškiai atsakys, ne tik į Mask
vos skleidžiamą dezinforma
ciją, bet ir kitus valstybinio 
saugumo klausimus, kurie do
mina Lietuvos visuomenę. Tu
rėdami tikslią ir teisingą in
formaciją apie NATO bei jos 
reikšmę mūsų valstybei, dau
guma lietuvių aiškiai pasisa
kys už Aljanso integraciją ir 
panaikins paskutinę kliūtį 
Lietuvos kelyje į NATO. Rei
kia tikėti, kad lietuviai užsie
nyje prie šito „TAIP" darbo 
prisidės ir jį rems! 

JAV TAIKOS KORPUSO 
40 METŲ SUKAKTIS 

Jau devynerius metus Lie
tuvoje veikiantis Jungtinių 
Amerikos Valstijų Taikos Kor
pusas švenčia savo 40 metų 
veiklos jubiliejų. 

Taikos korpusas yra JAV vy
riausybės įstaiga, siekianti be
sivystančiose demokratijose 
padėti žmonėms prisitaikyti 
prie kintančių sąlygų. Taikos 
Korpusą 1961 metų kovo 1 
dieną įkūrė JAV prezidentas 
John F. Kennedy. 

Ši savanoriška organizacija 
Lietuvoje savo veiklą pradėjo 
1992 metais. 

Pasak Amerikos centro Vil
niuje, Taikos Korpuso sava
noriai dirba anglų kalbos mo
kytojais, konsultuoja verslo 
klausimais bei padeda nevy
riausybinėms organizacijoms. 

Šiuo metu įvairiuose Lietu
vos miestuose dirba 43 sava
noriai. Nuo 1992 metų Lietu
voje iš viso lankėsi daugiau 
kaip 200 savanorių. 

2 metų darbui savanoriai į 
Lietuvą atvyksta baigę spe
cialius 10 savaičių kursus. 
Kursų metu jie pramoksta lie
tuvių kalbos, susipažįsta su 
lietuvių kultūra ir tradicijo
mis. 

Pasak Taikos Korpuso pro
gramų Baltijos valstybėse va
dovės Coralie Turbitt, savano
rių programomis siekiama 
teikti techninę pagalbą val
stybės institucijoms bei ska
tinti kultūrinius mainus tarp 
JAV ir kitų valstybių. 

Per 40 Taikos Korpuso veik
los metų įvairiose užduotyse 
dirbo daugiau nei 161,000 sa
vanorių. Šiuo metu JAV Tai
kos Korpusą sudaro 7,300 sa
vanorių. 

(BNS) 
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Danutė Bindokienė 

Tik ne Lietuvoje...? 
Po kruvinų įvykių pernai 

vienoje Colorado valstijos gim
nazijoje, visoje šio krašto 
švietimo sistemoje buvo per-
kratinėjamos sąžinės, ieškoma 
ne tik kaltininkų, bet ir būdų, 
kad daugiau toks smurtas ne
pasikartotų. Galutinis spren
dimas, daugeliui tėvų, moky
tojų ir net moksleivių atnešęs 
laikiną saugumo jausmą, buvo 
geresnių apsaugos priemonių 
įtaisymas prie įėjimų į mo
kyklą. Ginklai jaunamečių — 
net vaikų — rankose (ir kaip 
juos iš tų rankų ištraukti) 
atnešė nesibaigiančias disku
sijas, tačiau ilgainiui viskas 
vėl aprimo, iš esmės nieko ne
pakeitus. Grįžo ir saugumo 
jausmas, kad „mūsų gyvena
moje vietovėje tokie dalykai 
nepasitaiko...", tikint, kad tai 
visuomet įvyksta kažkur ki
tur: didžiuosiuose miestuose, 
neturtingųjų rajonuose, visuo
menės padugnių pakraščiuo
se. 

Bet, kaip patirtis ne kartą 
parodė, nusikalstamumo slibi
nas savo daugiaragę galvą ga
li pakelti bet kur — dažniau
siai ten, kur jo nesitikima. 
Taip atsitiko šios savaitės an
tradienį vienoje California vals
tijos, San Diego priemiesčio 
gimnazijoje, kur penkiolikme
tis pirmaklasis nei iš šio, nei 
iš to pradėjo šaudyti į savo 
mokslo draugus. Ir daugelį 
kartų anksčiau, ir dabar pa
grindinis klausimas yra: „Ko
dėl?" „Galbūt į šį klausimą at
sakymo niekuomet nerasime", 
— išsitarė vyriausias apygar
dos prokuroras spaudos konfe
rencijoje, nors šį kartą jauna
sis nusikaltėlis išliko gyvas ir 
pasidavė policijai. 

O galbūt atsakymo nesuras 
kaip tik dėl to, kad ne ten jo 
ieškoma. Ir, galime būti tikri, 
kad tokie šiurpūs įvykiai pasi
kartos dar, ir dar kartą, nepai
sant naujausios technikos, 
įtaisytos prie mokyklos durų, 
kad susektų moksleivio knygų 
krepšelyje paslėptus „mirties 
įrankius". To atsakymo reikia 
ieškoti kažkur kitur: krašto 
švietimo sistemoje, išjungusio
je iš mokyklų maldą, bet ko
kias žmoniškumo, artimo mei
lės ir pagarbos užuominas mo
komųjų dalykų eigoje. Nors ir 
labai skaudu pripažinti, dau
gelis jaunuolių visų šių svar
bių dalykų neranda net savo 
tėvų namuose, tad ir auga, ir 
bręsta be tikrųjų vertybių 
pažinimo bei įsisavinimo. 

Jau ne kartą lietuviškoje 
spaudoje iškeltas rūpestis dėl 
mokyklų Lietuvoje: ar jos, be-
sivaikydamos pilietiškumo ir 
kosmopolitiškumo idėjas, kar

tais nepraeina pro pačias 
svarbiausias — ne tik vaiko, 
jaunuolio švietimą, bet ir auk
lėjimą. Nėra abejonės, kad 
svarbu mokėti svetimų kalbų 
(ypač šiuo metu svarbi anglų), 
pažinti pasaulio literatūrą, su
sipažinti su kompiuterine 
technika, nepaklysti fizikos. 
matematikos, chemijos ir kitų 
griežtųjų mokslų labirintuose, 
bet nemažiau svarbi savo tė
vynės istorija (tik neiškraipy
ta, „nepataisyta"), literatūra, 
geografija, gamta, tautosaka. 
O labiausiai — lietuvių kalba, 
kuriai kasdien gresia vis di
desnis pavojus galutinai iš
nykti. 

Tačiau vien mokslo dalykų 
neužtenka. Ir tėvai, ir jauni
mo organizacijos, ir ypač mo
kyklos — nuo darželio iki pa
čių aukštųjų — turi skiepyti 
jaunuose protuose, jaunose 
sąžinėse humaniškumą, visuo
meniškumą, pasiaukojimo, at
sakomybės jausmą. Reikia su
tikti, kad ne visi tėvai sugeba, 
turi laiko ar kantrybės tai 
padaryti. Tą pat galima pasa
kyti ir apie mokytojus, nes 
daugelis tebesistengia persio
rientuoti iš buvusios sovieti
nės mokymo sistemos į pa
grįstą kitokiais principais. 

Tačiau, bent jau mokytojai, 
tikrai ieško naujų kelių, naujų 
būdų. Dėl to ir A.P.P.L.E. pro
gramos yra tokios veiksmin
gos, pernai vasarą paminė
jusios savo 10 metų veiklos su
kaktį. Be abejo, jau visi žino
me, ką tos raidės reiškia. Lie
tuviškai tai būtų — Amerikos 
Pedagogų talka Lietuvos švie
timui. A.P.P.L.E. kasmet į 
kursus sutraukia daugybę mo
kytojų, bet nemažai jų negali 
dalyvauti dėl lėšų stokos (Lie
tuva tik dalį išlaidų gali pa
dengti). *£ 

Per dešimt metų įsitikinta, 
kad mokytojai, dalyvavę tuose 
kursuose, kitaip žiūri į savo 
pareigas, daug veiksmingiau 
dirba klasėse, pritaiko kur
suose įgytą patirtį, dirbdami 
su mokiniais. Niekas neabejo
ja A.P.P.L.E. kursų nauda, bet 
daugeliui trukdo 30 dol. mo
kestis... Tik 30 dolerių! Ką 
mes už juos šiandien čia ga
lime nusipirkti? O ta suma pa
dengia vieno mokytojo kursų 
išlaidas. Tik įsivaizduokime: 
už 30 dolerių galėtume „nu
pirkti" geresnį mokytoją Lie
tuvos moksleiviams, ogiems — 
šviesesnę ateitį. Netrukus 
paskelbsime, kaip galima savo 
30 (net ir mažesne ar didesne) 
auka prisidėti prie šio A.P.-
P.L.E. projekto. Neatsisakyki
me! 

LEONARDO ŠIMUČIO 1953 M. 
DIENORAŠTIS 

Ištraukos 
(Ką Šimutis r a i ė apie Atstovų rūmų nario C. Kersten ir 

jo komite to tyrinėjimus JAV Kongrese) 

Nr.6 
Esą ši 

savaitė nesanti patogi tokiai 
rezoliucijai viešai svarstyti, 
nes tai galėtų kenkti Korėjos 
paliaubų deryboms. Tai busią 
galima padaryti kiek vėliau. 
Prieš pat išvažiuojant į stotį, 
sustojome demokratų partijos 
centre, kur taip pat radome 
pritarimą rezoliucijai. 

1953 birželio 10 d. Trečia
dienis 

Beje, vakar kongr. Kerste-
nas gavo laišką iš prezidento 
Eisenhowerio. Laiške prisime
na Alto delegaciją kovo 26 d., 
mano, kad Kersteno (H.R. Re
zoliucija 231) rezoliucija pa
darys naudos, iškeldama so
vietų metodus tautoms pa

vergti. Kai bus sudarytas ko
mitetas, jis jo darbus akylai 
seksiąs. Šiam laiškui daug 
reikšmės priduodame. Apie jį 
ir vedamąjį „Draugui" para
šiau. 

„Chicago Daily News" šian
dien įdėjo ilgoką ir gerą edito
rialą ryšium su Pabaltijo var
gais h* Kersteno rezoliucija. 
Tai mudviejų su A. Rudžiu vi
zito pas to dienraščio redaktoj 
rių (birželio 4 d.) rezultatas. 

Kelionė i i Washingtono ne
prailgo. Stoty pasitiko žmona 
ir taip pat nuvežė į redakcįją. 

1953 birželio 11. Ketvirto-
dienis 

„Chicago American" šian
dien įdėjo editorialą apie Lie

tuvos reikalus ryšium su 
Kersteno rezoliucija HR 231. 
Editorialas geras ir stiprus. 
Editoriale cituojamas mano 
pareiškimas. Tenka džiaugtis, 
kad didieji dienraščiai šitaip 
efektingai remia lietuvišką 
reikalą. 

Antanas Rudis, Ed. Trečio
kas ir daug kitų skambino dėl 
Alto pradėtų žygių US Kong
rese — dėl Kersteno rezoliuci
jos. A. Rudis pasidarė tikrai 
stiprus Alto rėmėjas. 

1953 birželio 12 d. Penk
tadienis 

Kas pusvalandį ar dažniau 
šiandien reikėjo kalbėti telefo
nu ir aiškinti kongresmano 
Charles K. Kersteno rezoliuci
jos (HR 231) reikalą. Tai truk
dė redakcijos darbą, tačiau ne
pykau, nes tai rodė labai di
delį sentimentą už tą rezoliu
ciją. Ir laiškais yra nemažai 
paklausimų, kas parodo ir ki
tų miestų lietuvių susidomė
jimą. 

A. J. Aleksis rašo Alto, Fe

deracijos ir HR 231 rezoliuci
jos reikalu. 

M. Kižytė ir laišku, ir tele
grama klausė kai kurių infor
macijų aktualiosios rezoliuci
jos klausimu. Tuoj atsakiau. 
Be to, surinkau ir jai išsiun
čiau iškarpas iš „Draugo" apie 
H.R.R. 

Alto Vykdomojo komiteto su
sirinkimas, kuriame tarėmės, 
kaip dar labiau išjudinti vi
suomenę už Kersteno rezoliu
ciją. Kalbėjomės ir apie Visuo
tinį Amerikos lietuvių kong
resą. 

1953 birželio 13 d. Šešta
dienis 

Dzirvonas ir eilė kitų veikė
jų atvyko redakcijon pasvei
kinti Alto pirmininką dėl sėk
mingai atliktų žygių Vašing
tone ir dėl įjudinimo visuo
menės už HR 231 rezoliuciją. 

Maria High School įvyko 
birželio tragiškųjų dienų Lie
tuvoje minėjimas. Žmonių la
bai daug. Auditorija perpildy
ta. Kalbėjo Daužvardis, Olis, 

kongr. Sheehan ir aš. įsikarš
čiavau. Bet užtat 800 teleg
ramų iš dalyvių tarpo bus pa
siųsta į sostinę Kersteno rezo
liucijos reikalu. Ir šiaip sudėta 
apie tūkstantis dolerių aukų. 
Graži buvo meninė programa. 
Leonardas vargonais grojo. 
Stephens mergaičių choras jo 
dainą dainavo. 

1953 birželio 15 d. Pirma
dienis 

Daug kas skambino dėl 
Kersteno rezoliucijos, klausda
mi įvairiausių informacijų. 
Visi nori kooperuoti, padėti. 
Tikrai džiuginantis reiškinys. 
Daug kartų kalbėjaus tais pa
čiais reikalais su Alto sekre
toriatu. 

1953 birželio 17 d. Tre
čiadienis 

W. J. Kvetkus ir Kižytė rašo 
Kersteno rezoliucijos reikalu. 
Pasiunčiau jiems reikalingos 
medžiagos. 

1953 birželio 18 d. Ketvir
tadienis 

Min. Povilas Žadeikis sveiki

na mane ir Altą dėl Kersteno 
rezoliucijos ir kartu dėkoja. 
Dėkoja man ir už pareiškimą, 
kuris buvo įjungtas į „Chicage 
American" editorialą birželio 
11d. laidoje. 

1953 birželio 19 d. Penk
tadienis 

Alto Vykdomojo komiteto su
sirinkimas. Prakaituodami 
svarstome Lietuvos išlaisvini
mo reikalus. Sekretoriatas ge
rai pasidarbavo Kersteno rezo
liucijos reikalu. 

1953 birželio 30 d. Antra
dienis 

Shenandoah, Pa., dienraštis 
parašė editorialą apie HR re
zoliuciją Nr. 231. Ragina 
Kongresą kuo greičiausiai tą 
rezoliuciją priimti. Parašiau 
apie tai pastabą „Draugui". 

1953 liepos 1 d. Trečia
dienis 

Prel. Mykolui Krupavičiui 

parašiau ilgoką laiSką, nu
šviesdamas Lietuvos bylos 
būklę JAV vyriausybėj ir 
smulkmeniškai painformavau 
apie Kersteno rezoliucijos 
stovį. 

1953 liepos 3 d. Penkta
d ien is 

Alto vykd. komitetas, pie
taudamas L. Boheima, tarėsi 
Kersteno rezoliucijos pravedi-
mo reikalu ir nutarė vykti į 
Washingtoną kitos savaitės 
viduryje. 

Antanas Rudis, kuriam pa
skambinau, grįžęs iš susirin
kimo, mielai sutiko važiuoti 
drauge į sostinę. Jisai yra di
delis Kersteno rezoliucijos en
tuziastas. Kersteno rezoliuci
jos reikalu vakare užsukau į 
Dariaus-Girėno posto patal
pas. Vyriausybė pažadėjo pa
siųsti reikalingas telegramas į 
sostinę ir kontaktuoti Illinois 
Legiono vadovybę tuo pačiu 
reikalu. Ten radau ir Olius. 

(B.d.) 
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ROŽĖS MIRŠTA, BET LIEKA JŲ 
KVAPAS 

Nuostabų kovo 3-osios šeš
tadienį Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Čikagoje palaido
jome marijoną vienuolį kunigą 
Vytautą Bagdanavieių. MIC 
(1908.12.26-2001.02.27). Ši 
saulėta diena tarsi simboliza
vo velionio optimizmą ir dva
sios giedrumą. 

Nudirbės kalnus darbų, dau
gelio žmonių gyvenimuose 
pripėdavęs, nieko sau nereika
lavo, buvo tikras vienuolis, 
pasišventęs krikščioniškai tar
nystei, lietuvių tautos istori
jai, etnografijai, žmogaus dva
sios tobulinimui, siekęs ir 
platinęs idealius dalykus. J i s 
buvo XX amžiaus kūdikis ir jo 
simbolis, vienas gražiausiųjų -
augalų praėjusio šimtmečio 
darželyje. 

Charakteringa, kad Vytau
tas Bagdanavicius. MIC, vie
nu iš savo patronų anksti 
pasirinko Tomą Akvinietį, 
kurį pats yra apibūdinės taip: 
„Galbūt ryškiausias jo skirtu
mas yra požiūris į žmogų, kaip 
doriškai veiksmingą būtybę. 
Tomas Akvinietis tur i reikalą 
iš esmės su geru žmogum. Kai 
tuo tarpu moderniuose do
rovės vadovėliuose pirmiausia 
susi t inkame su žmogaus kal
tės arba nuodėmes realybe. 
Tiesa, ir juose žmogui yra pri
pažįstama esminio gerumo, 
tačiau jis nėra taip ryškiai ir 
tvir tai pastatytas, kaip pas 
Tomą" („Tomo Akviniečio do
rovės mokslas"). 

Šią citatą apie praeities 
mąstytoją skaitai tars i apie 
patį kunigą Vytautą. Rašyto
jai Nijolei Jankutei Užuba-
lienei, sveikinusiai 90-mečio 
proga, kun. V. Bagdanavicius 
sake . „Sutinku, kad esu opti
mistas , tačiau nepaneigiu fak
to, kad žmogaus gyvenimas 
nė ra laisvas nuo tragikos. 
Pau l Claudel labai optimis
t iškai žvelgė į žmogaus doro
vingumą. Gal todėl ir ėmiau 
versti jo misteriją 'Šilkinis 
batelis ' . Čia garsusis autorius 
pabrėžia mintį, kad ne viskas 
ta ip bloga, kaip atrodo. Iš tie
sų, žmonijoje yra gerumo 
apraiškų". („Draugas, 1998. 
11.14). 

Prieš šv. Mišias Švč: Mer
gelės Marijos gimimo parapi
jos bažnyčioje, aukotas Vy
tau to Bagdanavičiaus atmi
nimui, rašytoja N. Užubalienė 
džiaugėsi: „Kaip gerai, kai 
spėjame pagerbti d a r gyvus". 
Iš tiesų, visi bet kada parašyti 
a r pasakyti žodžiai Vytautu; 
Bagdanavičiui Lietuvos ar 
išeivijos spaudoje j a m gyvam 
esant , buvo ištarti su neslepia

ma meile šiam asmeniui ir pa
garba. 

Atsisveikinimo pamoksle t. 
marijonų Šv. Kazimiero pro
vincijos provincijolas kun. Do
naldas Petraitis, MIC. papasa
kojo, kad kun. Vytautas labai 
mėgo rožes, j is sakydavęs: 
„Rožės nuvysta, o jų kvapas 
lieka". Tai taip simboliškai 
skamba, prisimenant patį šių 
žodžių autorių. Kun. Vytauto 
mirė tik kūnas, jo optimizmas 
liko šimtuose jį pažinojusių, 
girdėjusių jį pamoksluose, ra
dijo valandėlėse. įvairiau
siuose renginiuose, semina
ruose ..nuo teatro iki politi
kose romanuose ir filosofi
niuose t raktatuose. Kunigas 
Vytautas mylėjo žmones ir 
buvo jų mylimas, ir kas labai 
įdomu - nesidrovėjo prisi
pažinti, kad yra aplinkos vei
kiamas, kad girdi ki tus ir mo
kosi iš kitų. Peržvelgus jo 
gausius interviu, galima su
sidaryti nuomonę, kad tai 
buvo ne tik geras mokytojas, 
bet ir labai pažangus mokinys: 
imlus gyvenimui, tarsi kem
pinė gėręs iki jo sukauptą 
išmintį. 

Vilkaviškio kunigų semina
rija, anot kunigo, buvo jo ge
riausia gyvenimo mokykia: 
„Mano religiniam auklėjimui 
nuo pat vaikystes lemiamos 
įtakos turėjo tėvas, pirmasis 
tikėjimo mokytojas (buvo var
gonininkas. A . Š J " : jaunąjį ku
nigą ankstyvame amžiuje pa
traukė Tomo Akviniečio „toks 
paprastai supran tamas galvo
jimas"; su socialiniu Bažnyčios 
mokymu susipažinti padėjo 
prel. M. Krupavičius, su ku
riuo išlaikė pažintį iki prelato 
mirties: šventąjį Rasta padėjo 
pažinti j aunas profesorius V. 
Padolskis, vėliau parašęs 
įvadą V. Bagdanavičiaus kny
gai „Žmonijos iikimas šv. Jono 
apreiškimo knygoje" (1953): 
S. Šalkauskis, kurio paskaitų 
klausė Kauno universitete: 
„radęs darnų ryšį ta rp moks
lines ir religines srities"; etno
logijos studijoms pažadinęs 
Liuveno universiteto auklė
tinis kun. J. Grigaitis; dėde -
vysk. P. Būčys (,. jo įtaka man 
buvo labai didelė") ir daugelis 
kitų. 

Kun. V. Bagdanavičiaus, 
MIC. laidotuvėse dalyvavo T. 
marijonų vienuolijos vyresny
sis generolas kun. Mark Gar-
now, MIC, broliai marijonai, 
velionio sesuo O. Strimaitienė, 
brolių ir seserų vaikai, toli
mesni giminės, draugai. i"į 
pažinoję, gerbę tautiečiai. 

A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė 

J i I k W A W± 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUTT>IOeUO.NAMUSVBKAT5Šr 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapoks ir Ott Mgr Aukse 

S. Kane katoa lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3206 1/2 West 9Sth Street 
Tai. (708) 424-8654 

(773)681-8664 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
, REALTORS 
0FFC.(773) 22J- I7tl 

(7M42S-71N 
Lf773l! 

Kalame visų rūsių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

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

Vlado ir Petronėlės (vysk. Pranciškaus Bučio sesers) Bagdanavieių šeima: šalia tėvų sėdi sūnus Vytautas, kuni
gas, vėliau vienuolis; antroje eilėje iš kaires stovi - Stasys. Onutė, Maryte ir Pranas. 

Window VVashers Necded! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent in English. 
L A . McMaboo Window YVashing. 
TeL 800-820-4155. 

NEPRIKLAUSOMYBES 
SUKAKTIS IR „LIETUVOS 

KANČIOS ISTORIJA" 
J U O Z A S LUKAS 

1993 m. tuometinė PLB val
dyba su jos pirmininku Bro
niumi Nainiu, siekdama t ada 
prasmingiau paminėti 75-erių 
metų deimantinę Lietuvos val
stybes atkūnmo sukaktį 
(1918-1993), nutarė, sudarė ir 
Vasario 16 Šventės proga „Pa
saulio lietuvyje" (1993 metų 
vasario mėnesio numeryje), ir 
kitoje spaudoje paskelbė planą 
paruošti bei išleisti šešiolikos 
tomų „Lietuvos kovų ir kančių 
istoriją" (LKKI) per ketverius 
metus. Su Lietuvių fondo 
10,000 dol. parama ir 175 pre
numeratorių bei mecenatų iš 
Australijos, Europos, JAV ir 
Kanados aukomis (iš anksto 
paaukojusių ir pažadėjusių 
duoti 250 dol. už 16 tomų kny
gų seriją) per Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės fondą tas 
darbas buvo pradėtas. Pirmąjį 
prašymą LKKI knygas prenu

meruoti ir jų leidimui aukoti 
1993 metų birželio mėnesį pa
sirašė tuometinis PLB valdy
bos pirmininkas Bronius Nai
nys, PLB valdybos vicepirmi
ninkė Milda Lenkauskienė ir 
lėšų telkimo vadovas bei PLB 
fondo direktorius dr. Antanas 
Razma. Prašymą išplatino ir 
toliau lėšų teikimu bei LKKI 
knygų platinimu rūpinosi PLB 
fondas. Knygų ruošimą ir lei
dimą tvarkė PLB valdyba. 

1992-1997 m. kadencijos 
PLB valdyba, daugiausia jos 
pirmininkas Bronius Nainys 
ir PLB atstovas Lietuvoje Juo
zas Gaila, pasirūpino, Lietu
voje paruošė ir išleido pirmuo
sius keturis LKKI tomus arba 
penkias knygas. Pirmojo tomo 
pirmą knygą išleidus ir už
sienio lietuvių spaudoje apie 
ją pasirodžius labai kritiš
kiems pasisakymams, jos pla

tinimas buvo sustabdytas ir 
vėliau vietoj jos išleista nauja 
papildyta knyga. Per ketverių 
metų U993-1997i laikotarpį 
PLB fonde gavome 92,658 dol. 
pajamų ir išmokėjome 106,275 
dol. už LKKI keturių tomų 
(penkių knygų) paruošimą, iš
leidimą, platinimą bei penkto
jo tomo paruošimą ir spausdi
nimą. Tad vidutiniškai viena 
knyga kainavo apie 20,000 
dol. Jos buvo ruošiamos Lietu
voje, ten spausdinamos po 
3,000 egzempliorių, ir keli 
šimtai tų knygų atsiunčiami į 
JAV. 

Atsigabentos iš Lietuvos į 
Lemontą (prie Čikagos), kny
gos buvo siunčiamos visiems 
175 prenumeratoriams ir kai 
kuriems asmenims bei spau
dai iš PLB fondo būstinės 
Grand Rapids mieste, Michi-
ean valstijoje. Visus knygos 
administravimo, platinimo ir 
finansavimo darbus vykdė ir 
atliko PLB fondas, daugiausia 
pirmininkas Vytautas Kaman-
tas . direktoriai dr. Antanas 
Razma ir Kazys Laukaitis. Jie 
išsiuntė pirmuosius penkis to
mus. PLB vaidybos nariai ir 
PLB fondo darbuotojai visi 
dirbo veltui, negavo jokio atly
ginimo. 

1992-1997 metų kadencijos 
PLB valdybos ir jos pirminin
ko Broniaus Nainio pradėtą 
LKKI knygų leidimo darbą 
nuo 1997 metų tęsė PLB val
dyba (1997-2000), pirminin
kaujama Vytauto Kamanto. 
Ji paveldėjo maždaug 13,616 
dol. nuostolį už išleistus pen
kis tomus. Paveldėjo ir buvu
sios PLB vaidybos ankstyves
nius pažadus pateikti 16 tomų 
iš anksto užsimokėjusiems 
prenumeratoriams. Vytauto 
Kamanto pirmininkaujama 
vaidyba pasirūpino penktojo 
tomo išplatinimu ir kitų vie
nuolikos tomų paruošimu, at
rinkimu bei platinimu. Su 
PLB fondo talka per trejus 
metus buvo dirbta ir 2000 m. 
liepos mėnesį LKKI knygų se
rijos darbas pabaigtas. Vi
siems prenumeratoriams buvo 
pasiusti pažadėti 16 tomų. Per 
tuos trejus metus (1997-2000) 
papildoma: buvo gauta 38,747 
dol. pajamų ir išleista 29,362 
dol. Tad vidutiniškai nauji to
mai kainavo apie 2,669 dol., 
arba maždaug septynis kar tus 
pigiau negu pirmieji 5 tomai. 

Abi PLB valdybos nuo 1993 
metų art imai bendradarbiavo 
su Lietuvos istorijos institutu, 
Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga. Lietuvos 
Nepriklausomybės gynimo 
Sausio 13-osios brolija ir Lie
tuvos Gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimų centro ge
neraline direktore Dalia Kuo
dyte bei jos bendradarbiais 
LKKT knygų paruošimo, leidi
mo ir platinimo reikalais. 

Nuo 1997 metų rudens kny
gos buvo nupirktos iš leidėjų 

ir pasiųstos prenumerato
riams, nes nei PLB valdyba, 
nei PLB fondas neturėjo atski
ram leidimui reikalingų lėšų, 
nors ir gavo daug paramos iš 
Lietuvių fondo. Iki 2000 metų 
buvo paruošta, išleista, parū
pinta ir visiems .Lietuvos ko
vų ir kančių istorijos" knygų 
serijos prenumeratoriams iš
siųsta 16 knygų, tai yra visi 
pažadėti šešiolika tomų. Pas
kutinius vienuolika tomų pir
ko, pakavo ir prenumerato
riams siuntė PLB atstovas 
Lietuvoje Gabrielius Žem
kalnis su talkininkėmis Virgi
nija Grybaite bei Elvyra Sin
kevičiene, lėšas parūpino PLB 
fondas. 

Kaip buvo rašyta pirmajame 
buvusios PLB valdybos laiške ' 
1993 m. birželio mėnesį, 
„Lietuvos kovų ir kančių isto
rijos" apimtis tada buvo nu
matyta 16 tomų už maždaug 
200,000 dol. Nuo LKKI projek
to pradžios 1993 metais iki 
2000 m. rugsėjo 17 d. (kada 
baigėsi 1997-2000 metų PLB 
valdybos kadencija) knygoms 
ruošti ir leisti buvo gauta 
131,405 dol., išleista 135,637 
dol. Tad dabartinė PLB valdy
ba ir PLB fondas dabar turi 
pasilikusį 4,232 dol. nuostolį. 

Septynerių ir pusės metų 
pajamas sudarė: 62,861 dol. 
prenumeratos ir aukos iš 175 
prenumeratorių ir kelių šimtų 
aukotojų, 60,000 dol. Lietuvių 
fondo parama, 7,821 dol. gauti 
už atskirai platintas ir par
duotas knygas, 723 dol. įvai
rios kitos pajamos. Viso 
131,405 dol. Septynerių ir 
pusės metų išlaidos buvo: 
103,135 dol. medžiagos rinki
mui, tvarkymui, autorių hono
rarui, spausdinimui, knygų 
pirkimui ir panašiems reika
lams; 21,935 dol. knygų siun
timui per Atlantą, paštui Lie
tuvoje ir JAV; 5,082 dol. kny
gų priežiūra, sandėlių nuoma; 
2,354 dol. įvairių reklamų, 
laiškų, pranešimų spausdini
mas; 1,811 dol. įvairūs rašti
nės reikmenys, vokai, siunti
mo dėžutės; 1.009 dol. telefono 
išlaidos; 311 dol. įvairios kitos 

i smulkios išlaidos. Viso 
135,637 dol. Nuostolis 4,232 
dol. Ačiū Lietuvių fondui, kad 
su 60,000 doi. parama išgel
bėjo PLB nuo finansinio bank
roto. 

Atrodo, kad teisybę sakė ir 
spaudoje rašė kai kurie LKKI 
projekto kritikai prieš maž
daug septynerius metus, kad 
LKKI serijos knygų leidimas 
nėra PLB valdybos darbas. Jį 
reikia palikti knygų leidėjams. 
Panašių knygų Lietuvoje yra 
daug išleista ir toliau leidžia
ma. Jį sėkmingai vykdo Lietu
vos Gyventojų genocido ir re
zistencijos centras, kitos insti
tucijos bei leidyklos. PLB val
dyboms pakankamai užtenka 
kitų lietuvybės išlaikymo už
sienyje darbų ir projektų. 

„Lie tuvos kovu. i r k a n č i ų 
i s te r i jos" knygų ser i ja 

(16 tomų) 
Knygos buvo išleistos a rba 

platintos su Lietuvių fondo pa
rama ir PLB valdybos darbų 
rėmėjų aukomis per Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės fondą 
1994-2000 metais: 

I t o m a s (a) „Lietuvos gyven
tojų trėmimai 1941, 1945-
1952 m. Dokumentų rinki
nys". Sudarytojai: Eugenijus 
Grunskis, Vanda Kašauskie-
nė, Henrikas Šadžius. Leidėjai 
— Lietuvos Istorijos insti tutas 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė. Vilnius, 1994,448 psl. 
(Knygai pasirodžius, po kri t iš
kų pasisakymų JAV lietuvių 
spaudoje leidinio platinimas 
buvo sustabdytas). 

I t o m a s (b). „Lietuvos gy
ventojų trėmimai 1940-1941, 
1944-1953 metais sovietinės 
okupacinės valdžios dokumen
tuose. Dokumentų rinkinys". 
Sudarytojai: Eugenijus Gruns
kis, Vanda Kašauskienė, Hen
rikas Šadžius. Leidėjai — Lie
tuvos Istorijos insti tutas ir ' 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė. Vilnius, 1995, 628 psl. Pa
taisytas ir papildytas leidi
mas, atsakingasis redaktorius 
prof. habil. dr. Antanas Tyla. 

I I t o m a s . „Lietuvos gyven
tojų trėmimai 1940-1941, 
1945-1953 metais". Eugenijus 
Grunskis. Leidėjai — Lietuvos 
Istorijos insti tutas ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. Vil
nius, 1996, 304 psl. 

III t o m a s . „Laisvės kovos 
1944-1953 metais. Dokumen
tų rinkinys". Sudarytojai: Da
lia Kuodytė ir Algis Kašėta. 
Leidėjai — Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė ir Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių są
junga. Kaunas, 1996, 628 psl. 

IV t o m a s . „Lietuvos par t i 
zanų kovos ir jų slopinimas 
MVD-MGB dokumentuose 
1944-1953 metais. Dokumen
tų rinkinys". Sudarytojai: Ni
jolė Gaškaitė, Algis Kašė ta , 
Juozas Starkauskas. Leidėjai 
— Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė ir Lietuvos Politinių ka
linių ir tremtinių sąjunga. 
Kaunas, 1996, 724 psl. 

V t o m a s . „Vorkutos mir t ies 
lageriai". Algirdas Šerėnas . 
Leidėjai — Pasaulio lietuvių 
Bendruomenė ir Lietuvos Gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centras. Vilnius, 
1997, 674 psl. 

VI t o m a s . „Laisvės kovos 
Prisikėlimo apygardoje". De
vyni autoriai, sudarytoja Au
relija Malinauskaitė. Knygos 
pratarmėje rašoma: „Prisikėli
mo apygarda veikė Šiaulių 
krašte, Kėdainių apylinkėse 
bei Kauno krašto šiaurinėje 
dalyje. Medžiaga pateikiama 
remiantis pogrindiniais istori
jos šaltiniais, represinių 
struktūrų ir partizanų doku
mentais bei spauda, laisvės 
kovu sąjūdžio dalyvių ats imi-

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; 'sidings*, 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
. S.Benetis, tel. 690-241-1912., 

Alexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

„BUD" 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. 773-747^655 mob.: 773.259.3343 

Fax773-7«7-9618 

Vladas Construction, Inc. 
seeks carpenter with good 

skils & experience. Mušt have 
own tools. Call to schedule an 
interview. Tel. 630-782-0666. 

I šnuomoju vieną atskirą 
k a m b a r į ir vieno miegamojo 

butą prie 63 St. ir Archer 
Ave. Te l . 708-594-1184. 

Namų valymui reikalingos 
moterys, turinčios transporto 

priemonę. Skambinti 
tel. 811-462-0813 a rba 

708-478-5740. 

Reikalingi stiprūs, sveiki 20-30 
metų amžiaus darbininkai, 

sunkiam darbui Skokie 
kraustymo kompanijoje. 

Atlyginimas $8-$12 per vai. 
Tel. 847-675-6617, Alvidas, 
3555 W. Howard, Skokie. 

Window VVashers & Gutter 
Cleaners Necded! 

100 Teams Necded to start NOW! 
Work Monday-Saturday 7a.m. - 4 p.m. 

Teams of 2-3 people 
men or women 

Mušt have own car & 
speak some English 

No experience needed. will train. 
Make $500+ per week each person! 

Come today — Start tomorrow 
2101 Ogden Ave, 

Downers Grove, IL 60515 
(Zierbert Buildine) 

Enter in back of buildine 
630-737-0100. 

Reikalinga moteris, užauginusi 
savo vaikus, padėti prižiūrėti 
naujagimį, tvarkyti namus, 

gaminti maistą ir gyventi kartu. 
Privalo susikalbėti angliškai. 

Darbas Siauriniame priemiestyje. 
Tel. 312-850-0595, 

skambinti darbo dienomis 
nuo 11 v.r. iki 7 v.v_ Anele. 

Reikia automobilio? Neturite 
kredito istorijos? Neseniai iš 

Lietuvos? Ne problema! 
Surasime tinkamą finansavimą 

žemiausiais procentais. Tel. 773-
544-2062 arba 773-860-8810. 

PADĖKA ^ 
Mano nuoširdi padėka Brighton Parko Namų savininkų 

draugijai, aplankiusiai mane serganti ligoninėje 
ir su kuklia dovanėle namuose. Ačiū labai! 

Pranas RfcneMs 

nimais . Leidėjai — Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo cent ras ir Šiaulių 
„Aušros" muziejus. Vilnius, 
1999, 343 psl. 

V I I t o m a s . „Part izanai apie 
pasaul j , politiką i r save 1944-
1956 m. Pa r t i zanų spaudos 
publikacijos". Sudarytoja: Ni
jolė Gaskai tėrŽemait ienė. Lei
dėjas — Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centras . Vilnius, 1998, 712 
psl. 

V i l i t o m a s . „Pragaro var ta i 
— Štuthofas". Sudarytoja: Ali
sa Rupšenė. Leidėjas — Lietu
vos Gyventojų genocido ir re
zistencijos tyr imo cent ras . Vil
nius , 1998, 488 psl. 

IX t o m a s . „The Anti-Soviet 
Resistence in the Baltic Sta
tes". General Editor: Arvydas 
Anušaukas . Genocide and Re-
sis tance Research Cent re of 
Li thuania . Vilnius, 1999, 272 
pages. 

X t o m a s . „Lietuvos j aun imo 
pasipr ieš inimas sovietiniam 
režimui ir j o slopinimas". Juo
zapas Romualdas Bagušaus-
kas . Leidėjas — Lietuvos Gy
ventojų genocido i r rezistenci
jos tyrimo cent ras . Vilnius, 
1999, 448 psl . 

XI t o m a s . „Lietuvos Helsin
kio grupė. Dokumenta i , atsi
minimai, laiškai". Sudarytojai: 
Viktoras Pe tkus , Živilė Rač
kauskai tė , Mindaugas Uoka. 
Leidėjas — Lietuvos Gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras . Vilnius, 1999, 
656 psl. 

XII t o m a s . „Daugel krito 
sūnų... Part izanų gretose". 
Adolfas Ramanauskas-Vana
gas. Leidėjas — Lietuvos Gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyr imo centras. Vilnius, 
1999, 610 psl. 

XI I I t o m a s . „Sovietinis sau
gumas Lietuvoje 1940-1953 
metais . MVD-MGB organiza
cinė s t ruk tū ra , personalas ir 
veikla". Liudas Truska, Arvy
das Anusauskas , Inga Petra
vičiūtė. Leidėjas — Lietuvos 
Gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centras. Vil
nius , 1999, 416 psl. 

XIV t o m a s . „Užverstų šuli
nių vanduo". Romanas. Nijolė 
Gaškaitė-Žemaitienė. Leidėjas 
— Lietuvos Gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo cen
t ras . Vilnius, 2000, 288 psl. 

XV t o m a s . „Genocidas ir re
zistencija". Vyr. redaktorė: 
Dalia Kuodytė. Leidėjas — 
Lietuvos Gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras: 
Vilnius, 2000, 212 psl. 

XVI t o m a s . „Bokšto gyni
mas". Redaktorius: Juozas 
Glinskis. Leidėjas — Lietuvos 
Nepriklausomybės gynimo 
Sausio 13-osios Brolija. Kai
šiadorys, 2000. 

* D a r p r a ė j u s i a i s m e t a i s 
į p a r e i g o t a varžytinėse par
duoti nebereikalingus automo
bilius Seimo transporto tarny
ba iki šiol nesulaukia atitin
kamo vyriausybės potvarkio. 

(Klui 



RENGINIAI ČIKAGOJE 
2001 METAI 

KOVO MĖN. 

„Mar-10 d., šeštadienį — 
gutis IT vakarienė. 

— Gavėnios susikaupimas 
Ateitininkų namuose, Lemon-
te. Ruošia Ateitininkų namų 
valdyba ir Akademinio Skautų 
sąjūdžio Čikagos skyrius. 

11d., sekmadienį — Ame
rikos Lietuvių Tautinė sąjun
ga rengia Kovo 11-sios minė
jimą Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Minėjimas įvyks 
12:30 vai. p.p. didž. salėje. Pa
grindinė kalbėtoja „Draugo" 
vyriausioji redaktorė Danutė 
Bindokienė. 

— LFK „Lituanica" futbolo 
klubo visuotinis narių susirin
kimas 1 v. p.p. PLC posėdžių 
kambaryje. 

16 d., penktadienį — Al
gio Keburio parodos „Kolia
žai" atidarymas 7:30 v.v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muzie
juje. Paroda vyks iki ba
landžio 1 d. 

18 d., sekmadienį — „Ži
burėlio" Montessori mokyklė
lės madų paroda PL centre, 
Lemonte. 

— Po lietuviškų pamaldų 
Šv. Onos bažnyčioje, Beverly 
Shores, IN, Lietuvių klubas 
rengia Tautos šventės minėji
mą. 

23 d., penktadienį — Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje 7:30 v.v. Vilniaus univer
siteto Tarptautinių santykių 
instituto prof. dr. Vlado Siru-
tavičiaus paskaita „Inteligen
tijos formavimosi Lietuvoje 
problemos ir V. Kudirkos Lie
tuvos modernizacijos proble
ma". 

— Jono Daniūno fotografijų 
parodos „Lietuviškos vestu
vės" atidarymas Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre. 

24 d., šeštadienį, — Šv. 
Pranciškaus seserų vienuoli
jos rėmėjų iškilminga metinė 
vakarienė su menine progra
ma 3:30 vai. p.p. vyks Šaulių 
namuose, Čikagoje. 

— Moters savaitgalis (pas
kaitos) „Bočių menėje",PLC, 
Lemonte. 

25 d., sekmadienį — Kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

— Moters savaitgalis (pas
kaitos) didž. salėje, PLC, Le
monte. 

— Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos pusryčiai parapijos 
salėje. 

29 d., ketvirtadienį — Za-
rasiškių klubo pusmetinis 
narių susirinkimas 1 vai. p.p. 
Šaulių namuose. 

31 d„ šeštadienį — Velyki
nių kiaušinių marginimo pa
mokas Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje nuo 11 vai. r. 
iki 1 vai. p.p. ves liaudies me
nininkė Uršulė Astrienė. 

— Lietuvių rašytojų draugi
jos literatūros vakaras su poe
te Egle Juodvalke Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 
Pradžia 4 val.p.p. 

BALANDŽIO MĖN. 

1 cL, sekmadienį — Čika
gos ir apylinkių Nekalto Pra
sidėjimo Švč. M. Margos se
serų vienuolijos rėmėjų me
tinė šventė: 2 vai. p.p. Tėvų 
jėzuitų koplyčioje šv. Mišios 
už gyvus ir mirusius narius. 3 
vai. p.p. Jaunimo centro didž. 
salėje programa ir vakarienė. 

— LB Lemonto apylinkės 
metinis narių susirinkimas 
PLC didžiojoje salėje tuoj po 
šv. Mišių. Bus renkama nauja 
valdyba. 

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje 2 vai. p.p. — „Ve
lykų dainos ir tradicijos". Pa
sakos ir dainuos ansamblis 
,.Delčia", vadovė Aušra Velič-
kaitė. 

6 d., penktadienį — Ame
rikos lietuvių gydytojų sąjun
gos medicininis seminaras 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. 

22 d., sekmadienį — Atve
lykio stalas PLC sporto salėje, 
Lemonte. 

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių 
namuose. 

— Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos metinė vakarienė 
parapijos salėje. 

— Panevėžiečių klubo narių 
pusmetinis susirinkimas Jau
nimo centre. 

25 d., trečiadienį — Balze
ko lietuvių kultūros muziejuje 
nuo 6 iki 8 vai. vak. — pro
grama „Gintaras lietuvių kul
tūroje ir mene". Filmas „Bal-
tic Amber", lietuviškos vaišės. 

27 d., penktadienį — Ken-
neth Nelson skulptūros kūri
nių parodos atidarymas Balze
ko lietuvių kultūros muziejuje 
7:30 vai. vak. 

28 d., šeštadienį — JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
suvažiavimas „Bočių menėje", 
PLC, Lemonte. Pradžia 9 v.r. 

28 ir 29 d., savaitgalį — 
ŠALFASS-gos metinis jaunu
čių krepšinio turnyras Le
monte. 

29 d., sekmadienį — Čika
gos Lietuvių operos Donizetti 
„Meilės eleksyras" operos pas
tatymas Morton mokyklos au
ditorijoje. 

GEGUŽĖS MĖN. 

4 d., penktadienį — Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
juje 7:30 v.v. paskaita „Sovie
tinė cenzūra". Skaitys Lietu
vių literatūros ir tautosakos 
instituto doktorantas Rimas 
Žilinskas. 

6 d., sekmadienį — LB 
Brighton Parko apylinkės pie
tūs Švč. M. Marijos N. Prasi
dėjimo parapijos mokyklos sa
lėje, West 44 St. ir California 
Ave., po 10:30 vai. r. šv. Mišių, 

— Pooperinis koncertas 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Rengia Čikagos Lietuvių 
opera. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

13 d., sekmadienį — Moti
nos dienos minėjimas PLC, 
Lemonte. Rengia Pal. J. Matu
laičio misija. 

15 d., antradienį — Suval
kiečių draugijos narių pusme
tinis susirinkimas 1 vai. p.p 
Šaulių namuose. 

18 d., penktadienį — Dail. 
Lidijos Balčiūnaitės tapybos 
kūrinių parodos atidarymas 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. 

19 d., šeštadienį — Poezi
jos diena Jaunimo centre. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

— Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio sąjūdžio ir Maž šios 
Lietuvos fondo suvažiavimas 

— Pasaulio Lietuvių centro 
metinis pokylis PLC, Le
monte. 

20 d., sekmadienį — Poe
zijos diena PLC, Lemonte, 
rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

28 d., pirmadienį— Miru
siųjų pagerbimo dienos (Me-
morial Day) iškilmės Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse prie 
Steigėjų paminklo. Pradžia 12 
vai. Ruošia Bendruomenės pa
sauliečių komitetas ir Kapu 
sklypų savininkų dr-ja, garbės 
sargyboje dalyvaujant šau
liams, jūros šauliams ir ramo-
vėnams. 

BIRŽELIO MĖN. 

3 d., sekmadieni, — Jau
nųjų talentų festivalis PLC 
didž. salėje, Lemonte. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

— Čikagos ir apylinkių Ne

kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seserų vienuolijos rėmėjų me
tinis susirinkimas (tuoj po 8 
vai. r. šv. Mišių) Švč. M.M. Gi
mimo parapijos salėje. 

— Šaulių s-gos žurnalui 
„Trimitas" paremti gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Ateitininkų Šeimos šven
tė ir Ateitininkų namų gegu
žinė, Ateitininkų namuose ir 
sodelyje, Lemonte. 

10 d., sekmadienį— Lie
tuvos žmonių Sibiran trėmi
mų minėjimas: 10:30 vai. r. šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo lietuvių parapijos bažny
čioje. Po Mišių — minėjimas 
parapijos salėje. Rengia ALTo 
Čikagos skyrius. 

— „Laumės juosta" — kon
certas visai šeimai 12:30 vai. 
p.p. PLC Lietuvių fondo (spor
to) salėje, Lemonte. Ruošia 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. 

17 d., sekmadienį — Tau
ragės lietuvių klubo narių 
pusmetinis susirinkimas Šau
lių namuose. 

— Balfo 5 skyriaus cepelinų 
pietūs Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje, Marąuet-
te Parke. (Po sumos bažny
čioje). 

— Tėvo diena, PLC didž. 
salėje, Lemonte. 

23 d., šeštadienį — Tradi
cinės šaulių Joninės Šaulių 
namuose. 

24 d., sekmadienį — 
Anglijos lietuvių klubo gegu
žinė Šaulių namuose. 

LIEPOS MĖN. 

1 d., sekmadienį — 37-tas 
metinis debiutančių pristaty
mo „Gintaro" pokylis Hilton 
Oak Lawn pokylių salėje. Ren
gia Čikagos Lietuvių moterų 
klubas. 

— „Vaiko vartai į mokslą" 
gegužinė, PLC sodelyje, Le
monte. 

8 d., sekmadienį — Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės 
gegužinė Šaulių namuose. 

—Pasaulio Lietuvių centro 
gegužinė, PLC sodelyje, Le
monte. 

15 d., sekmadienį — Arki-
vysk. Jurgio Matulaičio palai
mintuoju paskelbimo šventė. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje 10:30 vai. r. 
šv. Mišios. Po Mišių — pa
minėjimas parapijos salėje. 

— Venecuelos lietuvių klubo 
gegužinė Šaulių namuose. 

— JAV LB VVaukegan/Lake 
County apyl.gegužinė/metinis 
susirinkimas vyks pavėsinėje 
„A", „Half Day Forest Preser
ve", netoli Vernon Hills, IL, 
prie kelio 20 (Milwaukee Ave), 
2 m. į pietus nuo 60 kelio. 
Pradžia 12 vai. 

22 d., sekmadienį — Ame
rikos lietuvių inžinierių ir ar
chitektų draugijos (ALIAS) 
Čikagos skyriaus gegužinė Mi-
čianoje, MI. 

29 d., sekmadienį — Ša
kių lietuvių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos Čikagos sky
riaus gegužinė Ateitininkų na
mų ąžuolyne. 

RUGPJŪČIO MĖN. 

5 d., sekmadienį — Be
verly Shores, IN, Lietuvių klu
bo tradicinė gegužinė Lituani-
cos Parke. 

— Pensininkų klubo geguži
nė Šaulių namuose 

12 d., sekmadienį — JAV 
LB Vid. Vakarų apygardos 
apylinkių gegužinė PLC sode
lyje, Lemonte. Pradžia 12 vai. 

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. 

19 d., sekmadienį — 
„Draugo* metinė gegužinė 
Marijonų sodelyje, Čikagoje. 

— ALTo Čikagos skyriaus 
gegužinė Ateitininkų namų 
ąžuolyne, Lemonte. 

26 d., sekmadienį — Illi
nois Lietuvių Respublikonų ly-

PADĖKA 
A.tA. 

EGLĖ EUGENIJA 
JAKUBAUSKAITĖ VILUTIENĖ 

Mūsų mylima Žmona ir Motina mirė 2001 m. vasario 25 
d., 6 v.r. 
Reiškiame nuoširdžią padėką kun. R. Grasso už atliktas 
apeigas ir nuoširdų raminanti žodį. 
Tariame nuoširdų ačiū už stropų velionės slaugymą 
Marijai Barauskienei ir Daliai Barunienei ir už retą 
draugiškumą Birutei Kožicienei. 
Esame dėkingi visiems, pareiškusiems užuojautą mūsų 
liūdesio valandose. 
Dėkojame Shannon Funeral Home direktoriui D. 
Maloney. 

Vyras Jonas Vilutis ir sūnus Andrius Vilutis. 

DRAUGAS, 2001 m kovo 7 d., trečiadienis 

gos metine gegužinė PLC 
sodelyje, Lemonte. Pradžia 12 
vai. 

RUGSĖJO MĖN. 

2 d., sekmadienį — Pasau
lio lietuvių centro gegužinė 
PLC sodelyje, Lemonte. 

3 d., pirmadienį — ALTo, 
Čikagos skyriaus metinė ge
gužinė Ateitininkų namų 
ąžuolyne. 

9 d., sekmadienį — Tautos 
šventė Šaulių namuose. 

16 d\, sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
gegužinė Šaulių namuose. 

23 d., sekmadienį — Zara-
siškių klubo gegužinė 12 vai. 
Šaulių namuose. 

30 d., sekmadienį — 7-os 
Lietuvių fondo golfo žaidynės 
Lieponių Old Oak Country 
Club laukuose, Lockport, IL. 

— „Draugo" metinis pokylis 
Martiniųue pokylių salėje. 

SPALIO MĖN. 

7 d., sekmadienį — Brigh
ton Parko lietuvių namų savi
ninkų gegužinė Šaulių na
muose. 

— Vysk. Motiejaus Valan
čiaus minėjimas Jaunimo cen
tre. Rengia JAV LB Kultūros 
taryba. 

13 d., šeštadienį — JAV 
LB 50 metų minėjimas-aka-
demija Jaunimo centre. Ren
gia JAV LB Kultūros taryba. 

14 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
paskutinė šių metų gegužinė 
Saulių namuose. 

— , ̂ Ąžuoliukų" choro kon
certas Maria mokyklos audi
torijoje. Rengia JAV LB Kul
tūros taryba. 

20 d., šeštadienį — LFK 
„Lituanica" 51-sis metinis po
kylis 6:30 v.v. PLC, Lemonte. 

21 d., sekmadienį —Ang
lijos lietuvių klubo narių meti
nis susirinkimas. 

23 d., antradienį — Suval
kiečių draugijos narių me
tinis susirinkimas 1 vai. p.p. 
Šaulių namuose. 

25 d., ketvirtadienį — Za-
rasiškių klubo narių metinis 
susirinkimas 1 vai. p.p Šaulių 
namuose. 

28 d., sekmadienį — Su
valkiečių draugijos gegužinė 
12 vai. Šaulių namuose. 

LAPKRIČIO MĖN. 

3 dM šeštadienį — Lietuvių 
fondo metinis vajaus už
baigimo pokylis Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. 

10 d, šeštadienį — JAV 
LB Waukegan/Lake County 
apylinkės tradicinis „Rudens" 
pokylis 6 v.v. Country Sąuire, 
19133 VVest Highway 120, 
Grayslake, IL (45 ir 120 kelių 
kampas). 

11d., sekmadienį — Madų 
paroda, PLC didž. salėje, Le
monte. 

18 d*, sekmadienį — Tau
ragės lietuvių klubo metinis 

narių susirinkimas Šaulių na
muose. 

25 d., sekmadienį — Lie
tuvos Kariuomenės šventė 
Šaulių namuose. 

— „Žaltvykslės" teatro 
spektaklis Jaunimo centre. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

GRUODŽIO MĖN. 

1 ir 2 d., savaitgalį — 
Kalėdinė mugė PLC didž. 
salėje, Lemonte. 

2 d., sekmadienį — Tilžės 
Akto paskelbimo 83-čios su
kakties minėjimas Šaulių na
muose. Pradžia 2 vai. p.p. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis. 

9 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Kūčios Šaulių namuose. 

31 d., pirmadienį — Nau
jųjų metų sutikimas Šaulių 
namuose. 

ĮVAIRŪS RENGINIAI 
Lietuvos Vyčių 88-sis me

tinis seimas rugpjūčio 2-5 d. 
vyks Grosvernor Resort vieš
butyje, Orlando, FL. 

Kelionė į Lietuvą su Lie
tuvos Vyčių padaliniu „Pagal
ba Lietuvai" ruošiama š.m. 
rugpjūčio 22-rugsėjo 1 d. In
formacijai darbo valandomis 
G.T. International kelionių 
agentūra (nemokamas) tel. 1-
800-462-2584, arba vakarais 
„Pagalba Lietuvai v-bos pirm. 
R. Juškaitei-Švobienei tel. 1-
248-547-2859, arba e-paštu: 
Rjuskasvoba@cs.com 

ŠALFASS-gos 2001 metų 
Jaunučių krepšinio pirme
nybės, balandžio 28 ir 29 d. 
Čikagoje. Vykdo ASK „Litua
nica". 

ŠALFASS-gos vyrų senio-
rų ir veteranų krepšinio 
pirmenybės kovo 31-balan-
džio 1 d. Hamiltone, ONT, Ka
nadoje. Vykdo Hamiltono LSK 
„Kovas". 

Ateitininkų sendraugių 
poilsio savaitė š.m. rugpjū
čio 11-18 d., vyks Tėvų Pran
ciškonų vasarvietėje, Kenne-
bunkport, Maine. 

LBŠKO GIMINIU 

• Povilo Jankausko ieško 
jo duktė Kristina Rakauskai -
tė-Kindurienė, gimusi 1547 m. 
gegužės 10 d., tačiau įregist
ruota 1947 m. gruodžio 12 d. 
(šia data dabar išduotas pa
sas, nes už pavėluotą registra
vimą buvo didelė bauda). K. 
Rakauskaitės motina - Janina 
Rakauskaitė. Nepriklausomos 
Lietuvos laiku P. Jankauskas 
dirbo saugume ir okupacijos 
metais pasitraukė į Vakarus, 
palikęs du vaikus - Kristiną ir 
Augustiną. Tėte, prašau atsi
liepk. Su meile laukiu susiti
kimo. Ką nors žinančius apie 
P. Jankauską prašome skam
binti Nijolei ir .Juliui Andriu
liams tel. 414-342-8098. 

A. t A. 
Agr. LEONAS 

GARBAČIAUSKAS, 
anksčiau gyvenęs Toronto, Kanadoje, mirė 2001 m. sausio 
29 d. Kaune. Lietuvoje. Palaidotas Karmėlavos kapinėse. 
Giliame liūdesyje likusią žmoną MARYTĘ SKIPITYTĘ 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Čikagos Lietuvių Agronomų sąjunga 

Brangiam vyrui ir broliui . 

A. t A 
Agr. BRONIUI DŪDAI 

Los Angeles, CA, mirus, žmoną, agr. AGUTĘ ir jų šeimą, 
seserį JANINĄ CUKURIENĘ ir kitus gimines giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime 

Čikagos Lietuvių Agronomų sąjunga 

Mūsų mielam kolegai 

A. t A. 
ROMUI PAKALNIUI 

iškeliavus iš mūsų tarpo, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
jo žmonai, dukrai, sūnums, anūkams bei jo artimiesiems 
ir kartu liūdime. 

Buvę Pabaltijo universiteto studentai ir 
prof. Petras Gruodis m žmona Jadvyga 

A. f A. 
KOSTEI MIKUŽIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnus PETRĄ, 
ZIGMĄ, JUOZĄ ir ANTANĄ bei jų šeimas. 

Irena ir Kazys Miecevičiai 

Brangiai žmonai 

A. f A 
EMILIJAI 

mirus, sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame 
VYTAUTĄ VALANTINĄ. 

Laimutė ir Antanas Jonušai 

A. t A. 
VYTAUTUI ŠUMSKIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo mamai 
NEMIRAI, seseriai DALIAI, jos vyrui TOMUI, 
visiems giminėms ir draugams. 

Krikšto tėvas, kun. M. Kirkilas 

M. Vilutienė 

K. Vaišvilienė 

Buvusiam Lietuvių klubo St. Petersburg, FL, choro 
choristui 

A. t A. 
PETRUI GRIGANAVIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai DANGUOLEI, 
sūnui Š A R O N U I SU šeima ir giminėms. 

Lietuvių klubo choras 
St. Petersburg, FL 

L 

Inžinieriui 

A. t A. 
VYTAUTUI ŠUMSKIUI 

mirus, sunkieje skausmo valandoje nuoširdžiausiai 
užjaučiame jo mylimą motiną NEMIRĄ ŠUMSKIENĘ, 
seserį DALIĄ su vyru TOMU ir kartu liūdime. 

Leokadija Braidienė 

Rasa Rutkauskaitė 

V. Rutkauskienė ir A. Rutkauskas (Lietuvoje) 

mailto:Rjuskasvoba@cs.com


DRAUGAS, 2001 m. kovo 7 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Baritonas Vytautas Juozapaitis 

Solistu Vytau to J u o z a -
paičio ir Gin ta rės Skė ry tė s 
bei akompaniatorės Melitinos 
Kuprienės koncertas Čikagoje 
vyks kovo 25 d., sekmadieni, 3 
val.p.p. Jaunimo centre. Bilie
tus prašoma įsigyti iš anksto 
„Seklyčioje". Koncertą rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

Gintautas Kėvišas, Lietu
vos Kultūros ministras, pra
nešė, kad Lietuvos Liaudies 
kultūros centras ir Pasaulio 
lietuvių dainų šventės fondas 
įsteigė metų apdovanojimą ge
riausioms Lietuvos meninėms 
grupėms ir jų vadovams. Ge
riausiu mišriu kameriniu cho
ru Lietuvoje yra pripažintas 
kamerinis mišrus choras ..Mu
zika" ir jo vadovas Vytautas 
Tamulis. Apdovanojimų lai
mėtojai bus iškilmingai pa
skelbti šių metų kovo 25 d. 
Vilniaus rotušėje. Taigi Čika
gos lietuviai turi nepaprastą 
progą prieš apdovanojimų įtei
kimą geriausią mišrų Lietuvos 
chorą „Muzika" išgirsti Pa
saulio lietuvių centre. Lemon-
te (14911 127th Str„ Lemont). 
Koncertas vyks šį šeštadienį, 
kovo 10 d.. 7 val.v. Atvykite! 

Skislbtmimt ~~~ 

• V e l y k i n i ų s i u n t i n i ų 
talpintuvas išvyksta kovo 12 
d., antradieni. BALTTA EXP-
RESS, 7269 S. Harlem Ave. 
Tel. 800-772-7624. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P . ČEPČNAS 
6436 SPulaiH M.. CMcago, H. 60629 

TeL 773-582*4500 
Valandos pagal susitarimą 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0300, L e m o n t , IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6347 8. Kecbde A v e n n e 
Chicago, IL 60639 
TeL 773-776-8700 

E-audl: GibaitiaOaoLcom 
ToO free 34 hr. 888-7766742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šaitad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Religinės muzikos koncer
tas Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje vyks šį 
sekmadienį, kovo 11 d., 4 vai. 
p.p. Parapijos choras, vado
vaujamas muz. Ričardo Šoko, 
atliks nuostabųjį Cherųbini 
„Reąuiem" ir kitų kompozito
rių kūrinius. Kadangi šiemet 
tradicinio, Verbų sekmadienį 
ruošiamo, koncerto šioje baž
nyčioje nebus, visi maloniai 
kviečiami atvykti į koncertą 
kovo 11d. 

Kovo 11-oji bus paminėta 
kovo 11 d., šį sekmadienį. Mi
nėjimą rengia Amerikos lietu
vių tautinė sąjunga. 10:30 
val.r. Pasaulio lietuvių centre 
vyks vėliavų pakėlimas ir vai
nikų padėjimas, žodį tars Va
clovas Mažeika. 11 val.r. šv. 
Mišias laikys kun. A. Palio
kas, SJ. 12:30 val.p.p. vyks 
minėjimas didžiojoje salėje, 
pagrindinė kalbėtoja bus Da
nutė Bindokienė, ,.Draugo" 
vyr. redaktorė. Meninę prog
ramą atliks Stasės Jagminie-
nės vadovaujamas ,.Tėviškės" 
liaudiškos muzikos ansamblis. 

Dalia Sokienė, ,.Margučio 
II" radijo vedėja, vadovaus šių 
metų „Margučio" metinės va
karienės programai. Jos meni
nę dalį atliks ,,Tėviškės" liau
diškos muzikos kapela, vado
vaujama Stasės Jagminienes. 
Kapeloje dainuos ir gros: Her
kulis Strolia, Leonidas Ragas, 
Alfonsas Seniūnas, Jūra Ba-
kaitienė, Pranciškus Ivinskis, 
Vytautas Jagminas ir Ginta
ras Juknys. Atvykite pasi
klausyti skambių lietuviškų 
dainų ir paremti ..Margučio 
II" radijo laidą! Vakaras vyks 
šį šeštadienį, kovo 10 d., 6 vai. 
v. Jaunimo centre. Bilietai -
„Seklyčioje". 

Patyrę advokatai ir imig
racijos žinovai aiškins naujo
jo imigracijos Life įstatymo 
detales šį šeštadienį, kovo 10 
d., 10 val.r. Daley College, 
7500 S. Pulaski Rd. Kiti susi
tikimai vyks kovo 24 d., šeš
tadienį, 10 val.r. West Side 
Technical Institute, 2800 S. 
Western Ave. ir balandžio 7 
d., šeštadienį, 10 val.r. Hum-
bolt Park Field House, 1440 
N. Sacramento Ave. Daugiau 
informacijos atrasite Internete 
www.cityofchicago arba skam
bindami tel 311. Susitikimus 
organizuoja Čikagos mero Ri-
chard M. Daley raštinė. 

Prof. Antanas Klimas Mo
kytojų kursuose skaitys pas
kaitas apie lietuvių kalbos fo
netiką, kirčiavimą ir kalbos 
turtinimą. Kursai vyks rug
pjūčio 5-12 d. Dainavoje. 

Kovo 11 dM sekmadienį, 10 
val.r. Šv. Antano parapijoje 
Cicero LB minės vyskupą Mo
tiejų Valančių ir Kovo 11-ąją -
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo datą. Šios sukaktys 
yra labai svarbios ir reikšmin
gos mūsų tautai. Meninę dalį 
atliks Meno mokyklėlės moki
niai, o paskaitą skaitys Titus 
Antanaitis. Bus kugelio pie
tūs. Cicero apylinkės lietuviai 
bei svečiai iš toliau kviečiami 
dalyvauti. 

Ateikite ir pasižiūrėkite! 
„Žiburėlio" Montessori mo
kyklėlės metinė madų paroda 
įvyks sekmadienį, kovo 18 d., 
Pasaulio lietuvių centre. Pla
tesnę informaciją teikia Audra 
Daulienė tel. 847-328-9459 ir 
Indrė Jeske tel. 630-545-9705. 

LIETUVIŲ FONDO FONDAI 
Prieš 39 metus įsteigtas Lie

tuvių fondas pateisino ir pra
lenkė bet kokias steigėjų vil
tis. Jsteigiant Lietuvių fondą 
norėta surinkti milijonas dole
rių jau seniai surinktas, ir 
šiandien LF turtas jau skai
čiuojamas iki 15 milijonų dole
rių ar daugiau. Pernai pa
skirstytas LF vieno milijono 
dolerių pelnas įvairiems lietu
viškiems pasireiškimams pra
lenkė bet kokius steigėjų lū
kesčius. 

Lietuvių fondui žmonės au
koja įvairiai, vieni aukoja pini
gus, kiti palieka testamentus, 
o dar kiti sudaro įvairius fon
dus, kuriuos pagal jų norą ad
ministruoja Lietuvių fondas. 

2000 metų pabaigoje Lietu
vių fondas praturtėjo dar vie
nu fondu, jo dokumente para
šyta taip: 

„Dr. Aldona K. Rugis fondas. 
Šiuomi steigiamas 'Dr. Aldona 
K. Rugis fondas' Lietuvių fon
do (Lithuanian Foundation, 
Inc.) ribose, teikti stipendijas 
studentams našlaičiams Lie
tuvoje". 

Dr. Aldona K. Rugis įnešė į 
Lietuvių fondo neliečiamą ka
pitalą 11,000 Amerikos dole
rių, fondą įsteigdama 2000 m. 
gruodžio 31 d. Ši suma gali 
būti padidinta. Lietuvių fon
das investuos gautą įnašą, 
kasmet išmokės šio įnašo rea
lizuoto pelno sumą „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetui 
(Lithuanian Orphan Care), 
veikiančiam- JAV LB Sociali
nių reikalų tarybos ribose, ku
ris praneš Lietuvių fondui sti
pendijas gavusių našlaičių 
studentų vardus, pavardes bei 
jiems duotas sumas. 

Jei „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas atsisakytų vyk
dyti šį susitarimą ar nustotų 
veikti, dr. Aldona K. Rugis 
fondo realizuotas pelnas bus 
skirstomas pagal Lietuvių fon
do pelno skirstymo komisijos 
nutarimą. Dokumentą pasira
šė: dr. Aldona K. Rugis, Povi
las Kilius, Lietuvių fondo val
dybos pirm. Birutė Jasaitienė. 
„Lietuvos Našlaičių globos' 
komiteto ir JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkė, ir 
Alė A. Razmienė, Lietuvių fon
do valdybos sekretorė. 

Dr. Aldoną Rugienę, anks
čiau gyvenusią Čikagoje, da
bar leidžiančią savo auksines 
atostogas Floridoje, matome 
Lietuvių fondo kūrėjų nuo
traukose, jos pavardę skaito
me Lietuvių fondo kūrimosi 
posėdžių protokolų eilutėse. 
Labai džiugu, kad ji nepamir
šo Lietuvių fondo ir jame stei
gia savo fondą Lietuvos naš
laičių stipendijoms, kad 
padėtų Lietuvos vaikams. 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas pažada neapvilti 
nei dr. Aldonos Rugienės, nei 
Lietuvių fondo, pasižada tvar
kingai ir atsakingai perduoti 
stipendijas reikalingiems Lie
tuvos našlaičiams — studen
tams Birutė Jasaitienė 

Lietuvos kniiMil.itc ('ik.igojo susitikimo su Svirno nariu A Kubiliumi metu I* kaires Rasa Kubilienė. Andrius 
Kubilius. I,R y.ir!)«> konsul.is Stanley Ralzekas jaunesnysis. LR generalinis konsulas Giedrius Apuokas, LR 
>»;irh<-s konsul.is V;iclr>v:is KJeiz;i ir Tėvynės sąjungos rėmėjų pirmininkas Albertas Kerelis. 

Ramūno Astrausko nuotr. 

http://www.cityofchicago
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senoviškus lėktuvus ir lakū
nus, kuriuos jis pažino Lietu
voje. Tai būdavo mums staig
mena, nes Dūkas niekada 
anksčiau mums nėra pasako
jęs. 

Aš jau nebeturiu senelio, jis 
mirė. Mes dažnai jį prisime
name ir pagalvojame, kad da
bar jis vėl skraido su Dievo 
skirtais ir palaimintais spar
nais mėlyname tyrame dan
guje kartu su ereliais. 

Vytenis Šilgalis, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

10 kl. mokinys (abiturientas). 
(„Žingsniai į pasaulį") 

MIELA MOČIUTE, 

Pirmiausia noriu atsipra
šyti, kad taip ilgai Tau nepa
rašiau. Sveikinu su artėjančio
mis šv. Kalėdomis. Lietuvoje 
(taip pat ir Vilniuje) sniego 
nematyti, oras nešaltas. Daug 
kas jau ruošiasi šventėms. Vil
niuje buvo uždegtos dvi gra
žios eglutės: Rotušės ir Kated
ros aikštėse. Jos buvo labai 
gražios, nes ant jų spindėjo 
daug lempučių. Ant televizijos 
bokšto nedegė lemputės (kaip 
praeitais metais). Aš labai 
laukiu, kada tu atvažiuosi į 
Lietuvą. Koks oras Amerikoje? 
Ar ten žmonės ruošiasi šv. 
Kalėdoms? 

Mokslas man sekasi labai 
gerai. Iš matematikos ir lietu
vių kalbos gavau po 10. Mano 
klasės mokiniai ruošiasi vaidi
nimui „Mergaitė su degtu
kais". Mergaitę vaidins mano 
draugė — Elena. Aš būsiu ug
nis. Kai tik mergaitė įžiebs 
„degtuką", pasirodysiu aš ir 
padainuosiu dainą. Dekoraci
jas darė visi klasės mokiniai. 
Pasiryžau tau dažniau para
šyti. 

Linkiu linksmai švęsti šv. 
Kalėdas! 

Jurga Dirsytė, 
10 m. IV kl. mokinė, Vilnius, 

„Dainorėliai" 

Šv. Kazimieras. 

LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ 
Visų lietuvių gerbiamas esi, 
Per šimtmečius Tau meilė 

neišseko; 
Tu vis liepsnoji lyg 

žvaigždė šviesi 
Ant mūsų mylimos Tėvynės 

tako! 

Karaliai Tavo broliai ir 
tėvai, 

Tau atviri visi keliai 
didiko... 

Gerai, kad Tu karalius 
nebuvai, 

Gražesnį Viešpats davė 
Tau vainiką. 

Už Kristaus karalystę 
gražesnės 

Visam pasauly rasti 
negalėjai! 

Jaunystės džiaugsmo — 
meilės kilnesnės 

Nebus už meilę, kokia Tu 
mylėjai. 

Visad Tu jaunas ir žavus esi 
Tyram šventumo grožio 

spindesy. 
Lacrima 

MINTYS GAVĖNIAI 

Sielos vertė taip didelė, kad 
nuo pat gimimo prie jos Vieš
pats pristato savo angelą sar
gą, — primena šv. Jeronimas. 

Ne taip seniai į JAV grįžo 
trys misionierės iš Kinijos. Jos 
buvo iškentėjusios japonų ne
laisvę, komunistų persekioji
mus, ir buvo nuo bado tiek su
nykusios, kad iš lėktuvo jas 
neštuvais išnešė. 

Kas gi tas mergaites, kas gi 
tūkstančius misionierių palen
kia tokiam vargui vykti į sve
timas šalis? — Sielų meilė. 
Supratimas, kaip brangios yra 
sielos. 

Neišsiblaškykime. Net ir te
levizija teneužtrina mums ne
mirtingos sielos ir amžinatvės 
vizijos. O deja, kaip O. Holmes 
sako — yra tokių žmonių, ku
rie dvasios, sielos, tik tiek te
turi, kiek būtina sulaikyti kū
ną nuo puvimo. 

Nusidėjėlių armija yra plati, 
ir ji susidaro ne iš mobilizaci
jos. Mes į ją įstojame savo 
noru. 

Daivos Bacevičienės karpinys. 

Persų priežodis sako: 
— Jei turi du pinigėlius, už 

vieną pirki duonos, už kitą — 
hiacintą savo sielai. 

Argi tuo nepabrėžiama, kad 
rūpestis savo siela neturi būti 
mažesnis, kaip kūnu, kuriam 
mes pašvenčiame bent šešias 
dienas savaitėje. 

Prel. dr. J. Prunskis 

MANO SENELIS 
Mano mamytės šeima yra 

kilusi iš Salantų. Tai šiaurės 
Žemaitijos kraštas. Jos tėvas 
ir mano senelis Vacys Num-
gaudas gimė Liepojos mieste, 
Latvijoje, nes jo tėvas Antanas 
tuo metu dirbo muitinėje. Mes 
visi mano senelį vadinome 
Dūku. Jis buvo mūsų dėdu
kas arba Dūkas. Jis gimė 
1912.V1I.1. 

Jis buvo labai geras ir arti
mas, nes jis labai mėgo futbo
lą, taip.kaip ir aš. Kai aš bu
vau mažas, Dūkas mane mo
kė, kaip reikia greitai bėgti ir 
kontroliuoti sviedinį. Kai aš 
pradėjau žaisti futbolą su 
miestelio komanda, jis lankė 
kiekvienas rungtynes ir davė 
man patarimų. Jis buvo vie
nas iš „Lituanicos" futbolo klu
bo steigėjų ir ilgai žaidė šio 
klubo eilėse. Jis buvo žinomas 
mūrininkas. Jis pastatė dr. 
Nemicko namą ir Elvikienės 
tėvų mūrinį židinį. Visada, kai 
aš pagalvoju apie savo senelį, 
aš prisimenu jo mažą baltą 
namelį Harberto miestelyje, 
Michigan valstijoje. Nes be
veik kiekvieną savaitgalį pra
leisdavome ten. Būdavo labai 
linksma. Mes žaisdavome fut
bolą, plaukiodavome ežere, 
maitindavome meškėnus, zui
kius ir paukščius. Mano sene
lių namuose buvo lauko ve
randa, kur mes vakarodavo-
me, ten mes ir pusryčiau
davome. Pusryčiai užtrukdavo 
ilgai, apie tris valandas. 

Labai gerai prisimenu sene
lio Dūko pasakojimus apie ka
rą ir jo linksmas jaunystes 
dienas Jis buvo Lietuvos avia
cijos lakūnas ir patyrė daug 
nuotykių su „Folker D-7" ir 
anglų „Ambo" lėktuvais. Jis 
dažnai man pasakodavo apie 

GALVOSŪKIO NR. 74 
ATSAKYMAI 

Draugystė — draugauti, 
pyktis — pykti, pasisveikini
mas — pasisveikinti, galvoji
mas — galvoti, mąstymas — 
mąstyti. 

GALVOSŪKIO NR. 75 
ATSAKYMAI 

A. Lietuvos „Bajorų kara
liškoji sąjunga" pasirinko sau 
ženklą karaliaus Mindaugo 
stulpus. B. Arklio uodegos 
ašutų įtemptu pluoštu grojama 
smuiku ir violončele. C. Stry
kas yra lazdelė su ašutų 
įtemptu pluoštu garsui iš 
smuiko arba violenčelės išgau
ti. (Dabart. Liet. kalbos žod., 
745 psl., Vilnius, 1972). D. 
Esant ant mėnulio, dangaus 
spalva yra juoda. E. Šikšno
sparnio kūną dengia ne 
plunksnos, bet plaukai. (L.E. 
24-487, Boston, 1961). 

GALVOSŪKIS NR. 91 
Kodėl 3 išminčiai gimusiam 

Jėzui, tarp kitų dovanų, davė 
smilkalų? (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 92 

Sakinyje po prielinksnio 
„pro" tuoj pat eina daiktavar
dis galūne — as. Kurios links
niuotės, giminės, linksnio ir 
skaičiaus yra tas daiktavar
dis? (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 93 
(Brėžinėlis) 

NUOSTABUS ĮVYKIS 

Aš nubudau miške ir buvau 
ne berniukas, bet leopardas. 
Aš galėjau labai greitai bėgti 
su visais leopardais. Mes mai
tinomės kitais gyvūnais. Mes 
lipome į medžius ir ten miego
jome. 

Mantas Butanavičius 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokinys 
(„Mūsų metai") 

GALVOSŪKIO NR. 73 
ATSAKYMAS 

Evangelistas Matas Jėzaus 
kilmę veda iš Juozapo-Dovido 
ainio. Bet drauge pabrėžia, 
kad Juozapas buvo tik teisinis 
Jėzaus tėvas, nes Marija Jį 
pradėjo iš Šv. Dvasios. Ne
nuostabu, kad Matas, kalbė
damas apie Jėzaus pradėjimą 
ir gimimą, pirmoje eilėje stato 
Juozapą, o ne Mariją, kaip tai 
daro evangelistas Lukas. Mat, 
jis skyrė savo evangeliją žy
dams, o pagal žydus kilmė tu
rėjo būti vedama pagal tėvą. 
Išvis pas žydus moteris nevai
dino pirmaujančio vaidmens, 
kaip tai dar ir šiandien yra 
praktikuojama musulmonų 
kraštuose. Evangelistas 
pabrėžia Juozapo dovydišką 
kilmę, nes pagal pranašų nu
sakymą Mesijas turėjo kilti iš 
Dovido giminės. 

Sujunkite taškus (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 94 
(Brėžinėlis) 

Pagelbėkite drambliukui su
rasti draugą. (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 95 

A. Kuris gyvūnas turi daug 
dantų, bet maisto nekramto? 
B. Kas yra Nerija ir Neringa? 
C. Kuri planeta apie savo ašį 
sukasi greičiausiai? D. Kuo 
maitinasi šikšnosparniai? E. 
Iš kur kilo žodis „entuziaz
mas"? Už visus teisingus at
sakymus skiriama 10 taškų, o 
už dalinius atsakymus — 5 
taškai. Atsiuntė kun. dr. E. 
Gerulis. 

GALVOSŪKIO NR. 71 
ATSAKYMA8 

Su rugsėjo pirmąja, mieli 
mokiniai. 

GALVOSŪKIO NR. 72 
ATSAKYMAS 

Raidę C pasiekė Nr. III. 


