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Kvebeko balsuotojai 
nusprendė 
neatsiskirti

Brazauskas pasigedo 
pasisakymo dėl 
NATO plėtimo

Montrealis, spalio 30 d. (AP) 
— Nepaprastai mažu balsų san
tykiu Kanados Kvebeko (Que- 
bec) provincijos piliečiai pir
madienį pravestame referen
dume pasisakė prieš atsiskyri
mą nuo Kanados. Nors šiuo 
rezultatu Kanada išliko vien
tisa, pačioje Kvebeko provinci
joje skilimas tarp tų, kurie nori 
atsiskirti (vadinamų separatis
tais), ir tų, kurie nori ieškoti tei
singesnio kelio Kanados sudėty
je, tik pagilėjo, rašo David 
Crary, Associated Press žinių 
agentūros korespondentas.

Kvebeko separatistai, ku
riems 1980 m. 60%-40% balsų 
santykiu nepavyko referen
dumas dėl atsiskyrimo nuo 
Kanados, šįkart pralaimėjo 
daug mažesniu santykiu. 
Suskaičiavus balsus iš 97% visų 
22,400 balsavimo vietų šioje 
provincijoje, už pasilikimą 
Kanadoje pasisakė 50.37% bal
suotojų, už atsiskyrimą — 
49.63%. Sužinoję apie laimėji
mą, pasilikimo Kanadoje šali
ninkai (vadinami federalistais) 
triukšmingai džiūgavo, o sepa
ratistai, kurie dar niekad ne
buvo taip arti laimėjimo, verkė.

Maždaug 82% Kvebeko gy
ventojų kalba prancūziškai, ir iš 
jų apie 60% pasisakė už atsis
kyrimą. Kaip buvo tikėtasi apie 
90% visų angliškai kalbančiųjų 
bei iš įvairių šalių imigravu
siųjų kvebekiečių pasisakė už 
pasilikimą Kanadoje.

Jei Kvebekas būtų atsiskyręs 
nuo Kanados, visą Kanadą būtų 
ištikusi ekonominė krizė, rašo 
David Crary. Kanada būtų 
netekusi vieno ketvirčio savo 
gyventojų ir vieną šeštadalį 
teritorijos. Tai būtų buvęs pir
mas tokio masto atsitikimas 
turtingų vakarų demokratijų is
torijoje.

Ginčą dėl sienos su Latvija 
Brazauskas linkęs laikyti 

nesusipratimu
Vilnius, spalio 30 d. (AGEP) 

— Lietuvos ir Latvijos nesuta
rimus dėl ekonominės jūros sie
nos Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas linkęs laikyti

Konservatoriai
nesitiki, kad Seimas
priims interpeliaciją

Vilnius, spalio 30 d. (Elta) — 
Lietuvos konservatoriai neturi 
didelių vilčių, kad jų pareiš
kimas dėl nepasitikėjimo vy
riausybe bus priimtas Seime. 
LDDP kol kas turi daugumą ša
lies parlamente, jos balsai, 
galimas dalykas, nulems inter
peliacijos likimą, pasakė 
Konservatorių frakcijos seniū
nas Andrius Kubilius spaudos 
konferencijoje pirmadienį.

Tačiau, pasak jo, pateikti do
kumentai dėl nepasitikėjimo vy
riausybe bei jų svarstymas Sei
me padės Lietuvos visuomenei 
geriau apsispręsti kituose Sei
mo rinkimuose. A. Kubilius 
pabrėžė, kad Seimo rinkimai 
įvyks ne anksčiau kaip po metų, 
t.y. parlamentas turėtų išbaigti 
visą jam skirtą kadencijos laiką.

Andrius Kubilius mano, kad 
už nepasitikėjimą vyriausybe 
balsuos 55-60 Seimo narių, tarp 
jų — visų opozicinių frakcijų 
nariai. Tačiau jų balsų neužteks 
nutarimui priimti.

Po aistringų debatų bei kam
panijos, referendume dalyvavo 
92% iš provincijoje registruotų 
5 milijonų balsuotojų — tai iš
skirtinai didelis procentas.

Stovėdami ilgose balsavimo 
eilėse kvebekiečiai įvairiai kal
bėjo. Prancūziškai kalbantis 
atsiskyrimo šalininkas Ray- 
mond Girard taip pasisakė: „Jei 
būt buvę daugiau geravališ- 
kumo, sprendžiant (separatistų) 
problemas, nestovėtume čia 
šiandien”. Pasilikimo Kanado
je šalininkas, angliškai kalban
tis Dan Wheeler atjautė prancū
ziškai kalbančius separatistus, 
pavadindamas juos „prispausta 
dauguma”.

Bet nepaisant tokių nuotaikų, 
nemažai ir prancūziškai kal
bančių kvebekiečių pasisakė už 
pasilikimą Kanadoje. Vienas 
taksi vairuotojas, nenorėjęs 
pasakyti savo pavardės, pasakė 
jog kvebekiečiams „smegenis iš
plovė” premjeras Jacųues Pari- 
zeau, „kuriam buvo užduotas 
darbas sunaikinti mūsų šalį, dėl 
kurios dirbome 128 metus”. 
(Parizeau ragino Kvebeką at
siskirti). Taksi vairuotojo 
nuomone, Kvebekas turėtų likti 
Kanados sudėtyje dėl ekonomi
nių motyvų.

Kanados ministras pirminin
kas, kvebekietis Jacąues Chre- 
tien savo mieste Shawinigan 
balsavo už pasilikimą Kanados 
sudėtyje. Už atsiskyrimą bal
savęs separatistų vadas Lucien 
Bouchard pareiškė: „Kanadie
čiai gali didžiuotis šia refe
rendumo kampanija. Tai vienas 
retų atvejų pasaulio istorijoje, 
kur piliečiams buvo duotas pasi
rinkimas, ar nori atsiskirti. „Pa
demonstravome, kad Kvebeke 
turime demokratiją”, jis sakė, 
„kad sugebame kalbėtis vieni 
su kitais”.

nesusipratimu, o ne konfliktu.
Pirmadienį įprastiniame po

kalbyje per Lietuvos radiją 
prezidentas A. Brazauskas sakė, 
kad Niujorke praėjusią savaitę 
buvo susitikęs su Latvijos pre
zidentu Gunčiu Ulmaniu ir „la
bai konkrečiai” kalbėjosi šiuo 
klausimu. Taip pat nuolat vyko 
konsultacijos telefonu su prem
jeru Adolfu Šleževičiumi ir ki
tais pareigūnais.

Pasak prezidento patarėjo 
užsienio politikos klausimais 
Justo Paleckio, prezidentai pa
naudojo savo bičiuliškus san
tykius, kad abi šalys, o šiuo 
atveju pirmiausia Latvija, susi
laikytų nuo „skubotų veiksmų”. 
Anot jo, „Buvo palaikomas nuo
latinis ryšys su Ryga ir Vilniu
mi, ir kai kurie veiksmai, kurie 
tuo metu turėjo būti padaryti, 
nebuvo padaryti”.

Praėjusią savaitę Latvijos vy
riausybė tęsė derybas su AMO- 
CO ir OPAB kompanijomis dėl 
naftos telkinio, esančio gin
čijamoje Baltijos jūros teritori
joje, eksploatavimo. Sutartis 
praėjusią savaitę nebuvo pasi
rašyta, tačiau Latvija ketina ją 
pasirašyti antradienį.

J. Paleckis sakė, kad Lietuvos 
ir Latvijos vadovai Niujorke 
susitarė daugiau derinti Vil
niaus ir Rygos veiksmus bei

Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas spalio 22 d. dalyvavo JAV prezidento Bill Clinton ir 
jo žmonos Hillary Rodham Clinton surengtame priėmime Jungtinių Tautų jubiliejaus proga i 
Niujorką atvykusiems valstybių vadovams. Su B. Clintonu kalbėjęsis apie Baltijos šalių lūkesčius 
ryšium su Rusijos pasisakymais dėl NATO plėtimo, A. Brazauskas pasigedo po šio susitikimo 
konkretaus JAV pasisakymo tuo klausimu.

Konservatoriai: LDDP narių 
turto deklaravimas neparodo 

interesų konflikto
Vilnius, spalio 20 d. — 

Tėvynės Sąjungos — konserva
torių frakcijos spaudos konfe
rencijoje šios frakcijos Seime 
seniūnas Andrius Kubilius, kal
bėdamas apie korupciją val
džioje, komentavo LDDP frakci
jos narių turto deklaravimą.

Kaip Kubiliaus pasisakymus 
šiuo klausimu aprašo Sęimo 
opozicijos atstovė spaudai Rasa 
Rastauskienė, po LDDP spau
dos konferencijos, kurioje buvo 
pranešta apie LDDP narių tur
to deklaravimą, ne vienam kilo 
klausimas, kada Tėvynės Sąjun
gos frakcijos nariai deklaruos 
savo turtą ir pajamas. Andrius 
Kubilius sakė, kad atsakymas 
labai aiškus — Tėvynės 
Sąjungos frakcijos nariai savo 
turtą bei pajamas deklaruos 
metų gale pagal dabar galio
jantį Lietuvos gyventojų pajamų 
ir turto deklaravimo įstatymą.

„LDDP žingsnis, deklaruojant 
savo frakcijos narių turtą ir pa
jamas, yra sveikintinas progre
sas, ypač prisimenant Juozo 
Bernatonio pastangas 1993 m. 
blokuoti mūsų parengtą įstaty
mą dėl valdininkų pajamų ir 
turto deklaravimo bei matant, 
kaip aršiai LDDP atstovai prie
šinasi mūsų pastangoms priim
ti etikos taisykles savivaldy
bėse”, sakė A. Kubilius.

Tačiau jis nuogąstavo, kad 
valstybei svarbu ne tiek dekla
ravimas, siekiant patenkinti vi
suomenės žingeidumą, kaip gy* 
vena vyriausybės ar Seimo na
riai, bet turto ir pajamų 
deklaravimas, sprendžiant taip 
vadinamąjį interesų konfliktą: 
Jis priminė, kad pagal tarp
tautinius apibrėžimus interesų 
konfliktų yra vadinamas kon
fliktas tarp pareigūno valdiškų 
pareigų ir jo privačių interesų. 
Daugelyje pasaulio valstybių 
įstatymas dėl interesų konflik
to sprendimo yra pagrindinė

„dėjo visas pastangas išspręsti 
problemą savitarpio supratimo 
dvasia”.

Iš JAV grįžus prezidentui 
Gunčiui Ulmaniui, Latvijos' dėmesys,
premjeras Maris Gailis sakė, jog Ceremonijoje, atidengiant pa- 
numatomoji pasirašyti sutartis minklą Lietuvos laisvės gynė- 
įsigalios tii tada, kai bus su- jams, dalyvavo Sausio 13-ąją, 
sitarta dėl Menos su Lietuva. Medininkų pasienio poste bei

antikorupcinių įstatymų bloko 
dalis.

Šį įstatymų bloką paprastai 
sudaro trys pagrindiniai įsta
tymai — interesų derinimo, rin
kimų finansų kontrolės ir lobis
tinės veiklos registravimo. („Lo
bistinė veikla” — tai ta, kuria 
bandoma įtakoti įstatymdavių 
— parlamentarų balsavimą įvai
riais Seimui svarstyti pateiktais 
įstatymų projektais — Red.) Tuo 
požiūriu LDDP deklaracijos yra 
labai savotiškos, sakė A. Kubi
lius.

Todėl, nepaisant į LDDP prog
resą, paskelbtos deklaracijos yra 
apytuštės. Svarbiausia, kad 
LDDP deklaravimas neturi nie
ko bendro su tuo, kam jos turi 
būti skirtos — interesų konflikto 
sprendimui. Nenurodant akcijų, 
turimų bankuose ar kitur kie
kio, nenurodant akcinių bend
rovių veiklos srities, pajamų, 
didesnių už Seimo nario atly
ginimą Šaltinio, deklaracijos 
lieka tik žingeidumui paten
kinti. Andrius Kubilius sakė, 
kad toks deklaravimas duoda

Atidengtas Laisvės gynėjų 
paminklas

Vilnius, spalio 30 d. (AGEP)
— Pirmadienį Antakalnio kapi
nėse atidengiant paminklą lais
vės gynėjams, prezidentas Al
girdas Brazauskas ragino su
vokti asmeninę atsakomybę, 
siekiant „geidžiamiausio tikslo
— santarvės, to kertinio demo
kratijos, laisvės ir nepriklau
somybės akmens”.

Apie patį paminklą preziden
tas sakė, kad tai esąs pamink
las visiems, žuvusiems didvy
riškose kovose pokario metais, 
nukankintiems kalėjimuose ir 
lageriuose, brutalios jėgos 
atplėštiems nuo Lietuvos. Tylos 
minute pagerbus laisvės gynėjų 
atminimą, šalies prezidentas 
nusilenkė Sausio, Medininkų, 
kitų Laisvės Gynėjų artimie
siems ir išreiškė viltį, kad 
gyvųjų atjautimą lydės konkreti 
valstybės paramos ir nuolatinis

netgi priešingą rezultatą — at
sirado daugiau klaustukų, negu 
buvo iki šiol. Išskyrus propa
gandinį, LDDP deklaravimas 
neduoda jokio kito efekto kovo
je su korupcija.

Kubilius sakė, kad LDDP 
matyt siekė išsaugoti visą 
savąją nomenklatūrą nuo tikro
jo interesų deklaravimo ir tikros 
kovos su korupcija. „Kai p. 
Karosas kalba apie politinį-mo- 
ralinį aktą, kyla klausimas ar 
toks aktas ir liks vienkartiniu, 
ar galima tikėtis iš LDDP ne po
litinio akto, o politinės valios, 
bandant įstatymais kovoti su 
korupcija”, kalbėjo Tėvynės 
Sąjungos frakcijos seniūnas.

A. Kubilius taip pat klausė, 
kada bus įvykdyti Valdininkų 
įstatymo reikalavimai dekla
ruoti- valdininkų pajamas ir 
nusišalinti nuo klausimų, susi
jusių su valdininkų privačiais 
interesais sprendimo. Kubilius 
klausė, kada vyriausybė įvykdys 
Seimo jai duotą pavedimą pa
rengti šių nuostatų įgyvendini
mo tvarką (toks pavedimas 
turėjo būti įvykdytas iki birželio 
1 d.). Jis taip pat klausė, kada 
LDDP parems konservatorių 
pastangas savivaldybėse priimti 
interesų derinimo taisykles?

kitų sovietų agresijos metais 
žuvusiųjų artimieji, premjeras 
Adolfas Šleževičius, Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas,

Derybose su Rusija nebuvo 
pažangos

Vilnius, spalio 30 d. (Elta) — 
Lietuvos Seimas ir vyriausybė 
turėtų nuspręsti, kaip reaguos 
į Rusijos ketinimus eksploatuo
ti ginčytinoje Baltijos jūros 
teritorijoje esantį naftos telkinį, 
pasakė Eltos korespondentui Lie
tuvos derybų su Rusija delegaci
jos pirmininko pavaduotojas Ze
nonas Kumetaitis, komentuo
damas praėjusią savaitę Mask
voje vykusias derybas. Jose, 
pasak jo, „ženklesnių pajudė
jimų nebuvo”.

Pareigūno tvirtinimu, amba
sadoriaus Jurų Šolmov vado
vaujami Rusijos derybininkai 
pabrėžė, kad atsakymas dėl 
skandalą sukėlusio telkinio D-6 
bus pateiktas po to, kai tos 
šalies ekspertai parengs savo

Vilnius, spalio 26 d. (AGEP)i 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas mano, kad didžio
sios valstybės greičiau turėtų 
sutarti NATO plėtimo klausi
mu.

A. Brazauskas po Jungtinių 
Tautų 50-mečio iškilmių Niujor
ke, pokalbyje per „Amerikos 
balso” radiją komentavo Rusi
jos ir JAV prezidentų Boris 
Jelcino ir Bill Clintono susiti
kimą. Lietuvos prezidentas nei
giamai įvertino tai, kad po 
susitikimo nebuvo pasakyta 
nieko konkretaus dėl NATO 
plėtimo. „Sprendimai ir pasiū
lymai turėtų būti aiškesni, 
įtraukiant ir Rytų Europos re
gione, į kurį įeina ir Lietuva”, 
sakė A. Brazauskas.

Prezidento vadovaujama dele
gacija iš Niujorko į Lietuvą 
grįžta valdančiosios Lietuvos 
Demokratinės Darbo Partijos 
suvažiavimo išvakarėse. Parti
jos vadovo Adolfo Šleževičiaus 
vadovaujamą vyriausybę A. 
Brazauskas, kalbėdamas per 
„Amerikos balsą”, įvertino kaip 
normalią Lietuvos sąlygomis.

Pasirašytas susitarimas 
steigti Europos Sąjungos 

atstovybę Lietuvoje
Vilnius, spalio 30 d. (AGEP) 

— Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys pirma
dienį Briuselyje susitiko su Eu
ropos Sąjungos įgaliotiniu Hans 
Van Den Broek, kuris yra atsa
kingas už Europos Sąjungos 
ryšius su Rytų ir Vidurio 
Europa bei ES bendrą užsienio 
ir saugumo politiką.

Per susitikimą pasirašyta Eu
ropos Komisijos atstovybės Vil
niuje steigimo sutartis. Ši ES 
Komisijos diplomatinė atstovy
bė Vilniuje turėtų būti įsteigta 
lapkričio arba gruodžio mėnesį.

Ministras taip pat Europos 
Sąjungos įgaliotiniui perdavė 
prezidento Algirdo Brazausko 
kvietimą atvykti į Lietuvą 1996 
metais. Susitikimo metu aptar
tos Europos Sąjungos plėtime 
perspektyvos.

Povilas Gylys pirmadienį Bel
gijos Karališkajame tarptau
tinių santykių institute taip pat 
skaito paskaitą apie Lietuvos 
užsienio ir saugumo politiką.

Antradienį Lietuvos užsienio

Seimo ir vyriausybės nariai, 
miesto vadovai, Lietuvoje besi
lankanti Estijos parlamentarų 
delegacija, vadovaujama Estijos 
parlamento pirmininko Toom 
Savi.

išvadas.
Kaip žinoma, Rusijos valsty

binė įmonė „Rosneft”, susivie
nijimas „Kaliningradmornef- 
tegaz” bei Vokietijos naftos 
kompanijos RWE-DEA ir „Veba 
Oil” birželio pradžioje pasirašė 
susitarimą įkurti bendrą įmonę 
KANT, kuri eksploatuotų naf
tos telkinį D-6 Baltijos jūroje, 
nors jūros dugno teritorija, 
kurioje randamas šis naftos tel
kinys, tebėra Lietuvos ir Rusi
jos derybų objektu.

Valstybinės žemėtvarkos ir 
geodezijos tarnybos direktoriaus 
pavaduotojas Zenonas Kumetai
tis pažymėjo, kad, Lietuvos 
derybininkų duomenimis, eks
ploatavimo darbai D-6 telkiny
je kol kas nevykdomi.

Pasak prezidento, vyriausybei 
keliami priekaištai nėra pagrin
das „keisti vyriausybes kaip 
marškinius”. Brazauskas pa
reiškė nepritariąs politinėms 
jėgoms, siekiančioms atstaty
dinti vyriausybę, tačiau teigė, 
kad imtųsi kategoriškų priemo
nių, jei būtų pagrįstų kaltinimų 
vienam ar kitam vyriausybės 
nariui.

Lietuvos delegacijai JT jubi
liejaus iškilmėse vadovavęs A. 
Brazauskas pavadino Jungtinių 
Tautų 50-ies metų sukaktį vi
sam pasauliui svarbiu įvykiu. 
Prezidentas pasidžiaugė didelių 
ir mažų valstybių vadovų suin
teresuotumu įtvirtinti taiką pa
saulyje.

Niujorke Lietuvos prezidentas 
susitiko su Graikijos, Jordano, 
Australijos, Azerbaidžano vado
vais bei Urugvajaus viceprezi
dentu. Lietuvos prezidentas pa
brėžė susitikimo su Jordano ka
raliumi svarbą, nes, pasak Bra
zausko, Lietuva dar tik prade
da megzti ryšius su arabų pa
sauliu.

reikalų ministras vyks į Liuk
semburgą. Drauge su dešimtimi 
kitų ES asocijuotų narių už
sienio reikalų ministrų jis 
susitiks su penkiolika Europos 
Sąjungai priklausančių šalių už
sienio reikalų ministrų. Šis susi
tikimas vyksta pagal 1994 m. 
Europos Sąjungos patvirtintą 
struktūrinį dialogą — pasiruo
šimo strategiją narystei Euro
pos Sąjungoje.

Europos Sąjunga yra numa
čiusi, kad susitikimai su aso
cijuotų valstybių užsienio 
reikalų ministrais yra rengiami 
du kartus per metus. Susitiki
mas Liuksemburge yra pirma
sis, kuriame dalyvaus ir Balti
jos šalių užsienio reikalų mi
nistrai.

Jame bus aptariamos Europos 
Sąjungos PHARE programos 
perspektyvos, taikos atkūrimas 
buvusioje Jugoslavijoje bei tai
kos procesai Artimuosiuose Ry
tuose, Europos Sąjungoje ir JAV 
ryšiai. Ministrai taip pat api
bendrins struktūrinio dialogo su 
asocijuotomis šalimis proble
mas.

Pagal struktūrinį dialogą šie
met birželio 27 d. Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas da
lyvavo ES Tarybos susitikime 
su asocijuotų šalių vadovais Ka
nuose. Du kartus į susitikimus 
jau buvo išvykęs vidaus reikalų 
ministras Romasis Vaitekūnas. 
Vidaus reikalų arba teisingumo 
ministrų susitikimai rengiami 
du kartus per metus. Kartą per 
metus susitinka Europos Sąjun
gai priklausančių ir asocijuotų 
šalių ministrai, atsakingi už fi
nansus, ekonomiką, žemės ūkį, 
transportą, telekomunikacijas, 
tyrimus, gamtos apsaugą, kul
tūrą ir švietimą.

KALENDORIUS

Lapkričio 1 d.: Visi Šventieji. 
Licinijus, Kirenija, Gydautas, 
Vaiva. 1918 m. įsteigti Lietuvos 
Skautai.

Lapkričio 2 d.: Vėlinės. 
Maura, Tobijas, Vinifreda, No
ra. 1862 m. gimė poetas, Lietu
vių tautos dainius Jonas Mačiu
lis-Maironis.
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SKAUTYBES 
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

ATĖJO NAKTIS SESEI 
LIUCIJAI

PUSKEPALAITIENEI

Skautininke Liucija Puskepalaitienė

Skautininke dantų gydytoja 
Liucija Rudytė Puskepalaitienė, 
gimusi Rygoje 1911 m. kovo 27 
d. šešių vaikų šeimoje, Lietuvoje 
baigusi odontologijos fakultetą 
ir praktikavusi Lietuvoje ir 
Vokietijoje, Detroite dirbusi 
Fordo ligoninės klinikinėse 
laboratorijose, ištekėjusi už 
Mažosios Lietuvos veikėjo Al
berto Puskepalaičio, veikusi 
Lietuvių Skautų sąjungoje, kaip 
Detroito „Gabijos” tunto 
vadovė, mirė Dearborn, Michi- 
gan, 1995 m. rugpjūčio 3 d.

Atsisveikinimas įvyko rugpjū
čio 8 d. Baužos laidotuvių na
muose Detroite, kur rožinį 
sukalbėjo Šv. Antano parapijos 
klebonas Alfonsas Babonas. 
Atsisveikinimą pravedė laido
tuvių direktorė Jolanta Zapa- 
rackienė, pakviesdama skau
tininką Joną Asminą tarti žodį.

Jonas Asminas priminė, jog 
sesė Liucija buvo pirmoji 1949 
m. pradėjusi rinkliavas skauty- 
bės reikalams 1949 metais Šv. 
Antano parapijoje. Eidavo prie 
kiekvieno žmogaus su prašymu 
ir skardine dėžute. Ji tampa 
rengėja 4-tos Tautinės stovyklos 
ir su Antanu Banioniu išleidžia 
anglų kalba „The White Badge” 
knygutę apie Lietuvą ir lietu
vius skautus. Ji yra labai darbš
ti ne vien tik skautuose, bet vi
suose lietuviškuose užsiėmi
muose. Jis baigė žodžiais iš A.

VYDŪNO FONDAS KVIEČIA
Mūsų darbai vyksta toliau. 

Pagalbos ranką ištiesiame jos 
reikalingiems. Remiame kultū
rinius pasireiškimus, toliau lei
džiame svarbias knygas, sten
giamės padėti lietuvių jaunimo 
organizacijoms, remiame litua
nistiką (Baltic Studies, Univer- 
sity of Washington). Padedame 
tiems, kurių neremia kiti fondai 
ar organizacijos.

1994 metais iš kalėdinių atvi
rukų vajaus ir kitų leidinių tu
rėjome 8,720.41 dol. pajamų ir 
per tą laiką išmokėiome 
25,018.41 dol. jau išvardin
tiems reikalams. Tuo Vydūno 
fondas gali pasidžiaugti ir pasi
gėrėti.

Prelatas dr. Juozas Prunskis 
įkūrė savo vardo fondą ir pa
tikėjo mums jį administruoti. 
Lėšos bus skiriamos jaunuome
nės rašinių konkursui. Jis vyks 
dabar ir ateityje. Esame dėkingi 
gerbiamam prelatui už savo fon
do įsteigimą.

Ateinančiais metais tikimės

Tyruolio poezijos — ,ji yra 
anapus saulės”. Jolanta Zapa- 
rackienė atsisveikino Lietuvių 
Bendruomenės, BALFo 76 sky
riaus, abiejų lietuviškų radijo 
programų vardu.

Atsisveikinime dalyvavo 
brolis medicinos daktaras 
Leonidas Rudis su dukterimis 
Marija ir Rūta, seserėčia litera
tūros daktarė Ilona Maziliaus- 
kiene, visi atvykę iš Montrealio. 
Ten dar gyvena sesuo Ada 
Rudytė.

Sekančią dieną įvyko gedu
lingos šv. Mišios ir kūnas buvo 
išvežtas krematorijun. Pelenai 
bus palaidoti Montrealio 
kapinėse.

Fordo ligoninėje dr. Pus- 
kapelaitienė labai pakėlė 
gastroenterologijos laboratorijos 
lygį. Ji ten dirbo iki sulaukusi 
70 metų pasitraukė pensijon. 
Nors užimta darbu, ji rasdavo 
laiko dalyvauti lietuviškoje 
veikloje. Ji apšvietė Fordo 
gydytojus apie sunkią Lietuvos 
okupaciją, o vakarais daly
vaudavo lietuviškoje veikloje. 
Atmenu, kai mes kartu nešėme 
plakatus prieš Sovietų prezi
diumo vadą Anastą Ivanovičių 
Mikojaną, kai jis lankė Detroi
to milijonierius. O ką jau bekal
bėti apei kultūrinę veiklą! Ji 
buvo kertinis ramstis Detroito 
dramos trupei, kuriai vadovavo 
Zuzana Arlauskaitė Mikšienė. 
Tas pats pasakytina apie Detroi
to lietuvių kultūros klubą.

Ji tiesiog vaiko džiaugsmu 
sutiko Lietuvos Nepriklausomy
bę. Svajojo ten nuvykti su savo 
dar senu lietuvišku pasu. 
Atmenu ją ambasadoriaus Sta
sio Lozoraičio pagerbime Detroi
te. O šiandien jau jų abiejų ne
bėra gyvųjų tarpe. O kaip tokie 
tiesūs ir teisingi lietuviai rei
kalingi šiais laikais!

Skautai sustoję ties Liucijos 
karstu giedojo atsisveikinimo 
giesmę. Naktin išėjo Liucija 
Puskepalaitienė, tačiau savo 
gyvenimu ji trumpino tą naktf 
ir dabar tapo žvaigždute toje 
amžinoje naktyje.

Saulius Šimoliūnas

išleisti prof. E. Gudavičiaus 
parašytą Lietuvos istoriją, I 
tomą. Viso numatoma išleisti 
tris , ims, kurie apimtų Lie
tuvos istoriją nuo priešistorinių 
iki dabarties laikų. Mėginsime 
parūpinti Lietuvos istoriją ang
lų kalba. Jos mums labai reikia.

Kviečiame įsigyti kalėdinių 
atvirukų rinkinį, kurį sukūrė 
dail. Ada Sutkuvienė. Esame jai 
didžiai dėkingi užjos ilgametę 
talką. Įsigydami rinkinį parem- 
site mus sava auka. Užsakymus 
ir čekius malonėkite siųsti: VY
DŪNAS YOUTH FUND, INC., 
c/o L. von Braun, 7300 S. 
Albany Avė., Chicago, IL 60629.

Jūsų aukos Vydūno fondui 
yra atleidžiamos nuo federa-' 
linių mokesčių šiuo pagrindu: 
CHI EO-70-436, IRS code 501/c/
/3/

Vytautas P. Mikūnas
Valdybos pirmininkas

Leonas Maskaliūnas
Tarybos prezidiumo 

pirmininkas

(Pranešimas skaitytas LSS 
Tarybos akivaizdiniame 
suvažiavime, š.m. spalio

6 d., Lemonte)

ASS veikla reiškiasi keturiais 
didesniais skyriais, tai —

ASS vadija,
ASS skyriai ir pavieniai as

menys,
Vydūno fondas,
„Mūsų Vytis” leidinys.
Šiame pranešime daugiausia

liečiama ASS vadijos veikla. 
Kitus skyrius tik trumpai pa
liesime.

Po daugelio metų Čikagoje,
ASS vadija praėjusiais metais 
buvo pusiau perkelta į Los 
Angeles. Sakau pusiau, nes 
vadijos pusė narių yra iš 
Čikagos. Palaikymui su jais 
ryšių tenka rašyti daug laiškų. 
Galiu drąsiai teigti, kad per 
paskutinius dvejus metus lietu
viškai esu parašęs daugiau 
laiškų, negu per visą savo 
gyvenimą prieš tai. O kadenci
ja tęsis dar daugiau negu metus.

Grįžtant prie temos — ASS 
vadija savo veiklą pradėjo su 17 
narių, iki dabar ji paaugo jau iki 
20 narių. Nenumatau didesnio 
jos plėtimosi. Tikimasi, kad ji 
nemažės. Pernai buvo suruoštos 
dvi didelės ASS metinės šven
tės, minint ASS įsisteigimo 70 
metų sukaktį. ASS vadija abe
jose šventėse dalyvavo. Turėjo
me 11 vadijos posėdžių, prave- 
dėm tris pakėlimus ir du apdo
vanojimus. Išleidome vieną „Ad 
Meliorem” laidą. Paruošėm du 
„Ad Meliora!” skyrius, kurių 
vienas jau buvo išspausdintas 
„Skautų aide”, o kitas pasirodys 
gruodžio mėnesį.

Pravedėme FSS centro valdy
bos rinkimus, atlikome ASD, 
Korp! Vytis ir FSS Reguliaminų 
pakeitimus. Korp! Vytis Regu
liaminų pakeitimas yra nuodug
nus. Jis jau paruoštas, bet bal
savimo dar nebuvo. ASD ir FSS 
pakeitimai mažesni, bet jie jau 
nubalsuoti.

Išleidome nario pažymėjimo 
kortelę. Kiekvienas ASS narys, 
užsimokėjęs 1996 m. nario 
mokestį, gaus pažymėjimą.

LSS Tarybos akivaizdinio suvažiavimo, š.m. spalio 6 d., Lemonte, atidaryme. Iš k.: svečiai — 
Lietuvos Respublikos gen. konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, PLB pirm. Bronius Nainys, LB 
Švietimo tarybos pirm. vs.Regina Kučienė, Lietuvių fondo v-bos pirm. s. Marija Remienė. Buvę 
LSS tarybos pirmininkai — vs.fil. Sigitas Miknaitis ir vs.fil. Petras Molis. LSS Europos rajono 
vadas vs. Jaras Alkis. Nuotr. J. Tamulaičio

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO VEIKLA 
1994 - 1995 METAIS

Ruošiame spaudai ASS kny
gutės III laidą. Ta knygelė gali 
tapti lankstinuku, kurį būtų 
galima siųsti paštu.

Pradėjome pastangas dėl poe
to Bernardo Brazdžionio knygos 
išleidimo anglų kalba. Čia sun
kiausias uždavinys bus rasti 
amerikiečių , leidyklą, kuri 
imtųsi knygos leidimo vien tik 
už numatomą knygų pardavimo 
uždarbį. Dirbame ruošdamiesi 
ateinančių metų studijų die
noms. Norėjome jas ruošti šiais 
metais, deja, nepavyko. Nepa
vyko ir fil. Mykolo Naujokaičio 
bylos išleidimo pastangos, nes 
nepasisekė rasti svarbiausių 
KGB jo tardymo dokumentų.

Ruošiamės sudaryti ASS veik
los koordinatorių tinklą vie
tovėse, kur nėra skyrių. Buvo 
paruošta ir išsiųsta eilė svei
kinimų ir laiškų. Per mūsų va
dijos atstovę vedame platų susi
rašinėjimą sū Lietuvos Akade
minio Skautų sąjūdžio nariais. 
Lietuvoje narių dar nedaug, bet 
jų skaičius auga ir' jie labai 
aktyviai veikia.

Veikliausi ASS skyriai yra Či
kagoje. Paskui — Los Angeles, 
Toronto, New Yorke, Worcester, 
Australijoje, Clevelande, Det
roite ir kt. Skyriai, paprastai, 
apie savo veiklą ASS vadijai ne
praneša, apie tai sužinome iš ap
rašymų spaudoje.

Labai gražiai dirba Vydūno 
fondas. Jis remia lietuvius stu
dentus Lietuvoje ir užsienyje. 
Leidžia knygas , kalėdines at
virutes, žemėlapius, ruošia pa
rodas.

1994 metais buvo išleisti dvi 
atskiros ir viena dviguba „Mūsų 
Vytis” laidos. Šiais metais pa
sikeitė redakcija. Kaip tokiu 
atveju dažniausiai būna, žurna
las išgyveno pasikeitimo sunku
mus. Pirmą šių metų laidą jau
turime. Tikime, kad nuo šiol 
žurnalas eis pastoviai. Planuo
jama kasmet išleisti tris laidas.

Baigdamas šį trumpą ASS 
veiklos pranešimą, noriu pridė
ti, kad priskaitoma iki 600 ASS 
narių — tikrąsias nares, senjo
rus ir filisterius. Tačiau pernai

ASS metinės šventės rengėjai, filisteriai — adv. Vytenis Kirvelaitis, ASS filisterių skyriaus 
Čikagoje pirm. dr Renata Variokojytė ir komunikacijos darbuotoja Jūratė Jankauskaitė.

Nuotr. J. Tamulaičio

AUSTRALIJA

„DŽIUGO” TUNTO 
STOVYKLA

t

Melbourno lietuvių skautijos 
„Džiugo” tunto tradicinė At
velykio stovykla — šįmet jau 
septintoji. Iki šiol stovykla 
vykdavo „Togs” ūkyje, netoli 
Daylesford. Šį kartą, paįvairinti 
aplinkai, buvo pasirinkta 
„Rowallan”, netoli Sudbury, 
graži stovyklavietė kalnuotoje 
vietovėje, apsupta žaliuojančių 
krūmų „bušo”, iš kur naktį ma
tomi tolimojo Melbourno mies
to žiburiai.

Stovyklavietėje visi reikalingi 
patogumai, jų tarpe gerai įreng
ta virtuvė, iš kurios Božena 
Kviecinskienė ir keli jos talki
ninkai skaniai maitino gerą 
apetitą turinčius stovyklau
tojus.

Stovyklautojai laiką leido 
įdomiai ir linksmai. Didžiausias 
dėmesys buvo teikiamas skau
tiškos programos atlikimui ir 
pasiruošimui aukštesnių paty
rimų laipsnių egzaminams.

Sesės Birutė Prašmutaitė, 
Rasa Statkuvienė ir Zita Praš
mutaitė sėkmingai antram 
patyrimo laipsniui paruošė 
skautę Nindrą Skeivytę ir skau
tus — Tomą Kviecinską, Saulių 
Klimą, Daniel Lukaitį ir Aud
rių Skeivį.

Gal įspūdingiausias momen
tas stovykloje buvo, kai šeš
tadienį, per vėliavos nuleidimo 
iškilmes, šeši berniukai davė 
skauto įžodį, tai — Justinas 
Balbata, Sam Lukaitis, Arūnas 
Mickus, Danius Meiliūnas, 
Rimas Statkus ir Justinas Rut
kauskas. Mūsų tarpe bene re
kordas, kai šeši skautai kandi
datai privedami prie įžodžio! 
Dalis šių berniukų jau penkeri 
metai stovyklauja. Vienas jų net 
75-tos Jubiliejinės stovyklos 
Palangoje dalyvis! Šis jaunuolių 
būrys, be abejo, prisideda prie 
lietuviško skautavimo tęsti-

A
tik arti 100 jų užsimokėjo nario 
mokestį. Kur kiti?

Ad Meliorem!

s. fil. Gediminas Leškys
ASS vadijos pirmininkas
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija pž skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

numo.
Paukštytės, kurių buvo 

aštuonios, rimtai dirbo gražius 
rankdarbius, kuriuos žadėjo 
parsivežti namo ir padovanoti 
savo mamytėms.

Prityrę skautai ir skautės pa
rodė savo sugebėjimus ir entu
ziastiškai įsijungė į užsiėmimų 
ruošimą ir iškylas.

Stovyklą pradėjome be iš 
anksto numatyto jai pava
dinimo, bet mūsų tuntininkai, 
s. Povilui Kviecinskui giliu 
bosu uždainavus „Kaip aras 
pašautas” — ši daina tapo 
stovykline ir stovyklą pavadi-

Dr. V. J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 81., Burtoank, IL 
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• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

nome „Aro” vardu. Ypač daug 
ir gražiai dainavome, ir nėra ko 
stebėtis, nes savo tarpe 
turėjome chorvedę Birutę Praš- 
mutaitę, solistę Birutę Kyman- 
tienę ir dar „Dainos” sambūrio 
choristus.

Likome patenkinti ir dėkingi 
vadovams už pasisekusią sto
vyklą. Ačiū stovyklos mai
tintojai Boženai Kviecinskienei, 
stovyklos viršininkui sk. v. 
Rimui Skeiviui, stovyklos adju- 
tantei ps. Birutei Kymamtienei 
ir jos pavaduotojui prit. sk. Gi- 
riui Antanaičiui, ps. Onai 
Prašmutienei, sk. v. Rimui Mic
kui ir tėvų komiteto atstovui 
Algiui Klimui.

sk. vytis Juozas Laukaitis
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LIETUVOS
DEMOKRATIJOS

KRYPTIS
VYTAUTAS VOLERTAS

Į kur su Lietuvos demokrati
ja vairuoti? Į Rytus? Į Vakarus? 
Gal Rusijos pusėn, kur laikosi 

■ tvirtavalis Zirinovskis, laiko
mas nenormaliu, bet esąs sėk
mingas politikas. Ten Lietuva 
parduotų kiekvieną papuvusią 
ropę. Bet ir mūsų žmonės liktų 
daržovinio mentaliteto. Juk ne
laimingieji Lietuvos pašonės 
Rytai iki šiandien turi kultūros 
stabdžio ženklus.

Tai Lietuvos demokratiją ves
ti Europon! Bet ten nieko iš 
mūsų nepirks, kol neišmoksime 
tinkamai gaminti.

Skubėkime į tautos santaiką. 
Štai kokia turi būti Lietuvos 
demokratijos kryptis.

Sakoma, kad atsiskaitymas 
yra geros bičiulystės pagrindas. 
O Lietuvoje beveik visi gyven
tojai galvoja, kad jie turi rimtų 
skolininkų. Iš savarankiškai gy
venusių ūkininkų pagrobta že
mė, gyvuliai, padargai. Miestuo
se iš namų išvietinti šeiminin
kai, grubiai atimtos dirbtuvės, 
stambios dirbtuvės. Buvusių sa
vininkų palikuonys, šiandien po 
vargo dangčiu pakišti, logiškai 
svarsto, kad jiems kažkas yra 
skolingas. Skolingas tasai, kuris 
pasiglemžė. Skolinga buvusi ko
munistų partija ir jos dabar
tiniai palikuonys.

Giminės bolševizmo aukų, 
Lietuvoje po velėna ramybę 
radusių ir tremtyje mirusių, 
taip pat Sibirą pakėlę besveika
čiai skurdžiai, šiandien savame 
krašte vos susimedžioja duonos 
kampelį, turi teisę skųstis: ne 
vienas budelis ir kankintojas 
vaikšto nebaustas, o jų, šitų 
stribų "ir enkavedistų, in
struktuoti „feldfebeliai” Lietu
vą valdo.

Ir komunistai piktinasi, kad 
su jais pradėjo ginčytis, kurie 
jiems anksčiau vergais tarnavo, 
kad nerespektuojami jų partinių 
mokyklų diplomai. Taip pat er
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Lietuvių fondo pokylyje, įvykusiame spalio 21 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, susitiko keturi 
LF „šulai” — steigėjai. Iš kairės: dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Gediminas Batukas, dr. Antanas 
Razina ir dr. Ferdinandas Kaunas. Nuotr. Vytautas Jasinevičiaus

zinasi į Lietuvą importuoti karo 
veteranai, rusai, kad jų medalių 
skambėjimas lietuviams neke
lia baimės.

Yra per šimtą tūkstančių bu
vusių politinių kalinių ir 
tremtinių. Yra net daugiau 
buvusių komunistų, partijos 
narių. Yra šimtai tūkstančių 
nekilnojamo turto paveldėtojų. 
Yra daug buvusių kareivių ir 
darbininkų, iš anos nelemtos 
tėvynės atsibloškusių. Ir yra 
suaižėjusi tauta. Visi laukia at
siskaitymo. Ir visi pyksta vieni 
ant kitų.

Kai nesuranda kitos išeities, 
gal jie galvoja, kad reikėtų 
patiems teisybės ieškoti? Kai 
niekas tos brangios teisybės 
įgyvendinimu nesirūpina, tai ar 
nuskriaustam, pažemintam ty
lėti? Gal už skriaudas keršyti 
vieni kitiems?

Gyvulys keršto nežino. Kerš
tas jam nepadeda išsilaikyti ir 
būtų netikslus energijos eikvo
jimas. Ją tausoja medžioklei ir 
gynimuisi nuo tų, kurie jį patį 
medžioja. Nors Homeras „Il
iadoje” tarė, kad kerštas yra 
saldesnis už medų, bet tai buvo 
medžiojamojo žodis. Tai buvo 
gynimasis. Šiandien kerštas yra 
mažo, silpno, apgailėtino proto 
kūryba.

Niekas Lietuvoje nebūtų pajė
gęs staiga suvesti moralinę ir 
ekonominę sąskaitybą. Jai išly
ginti dar prireiks daug laiko. 
Tačiau paskutinių kelerių metų 
praeitis susidariusios maišaly
nės nelygino. Priešingai. Ją dar 
labiau maišė.

Rinkimai ir įvairūs balsavi
mai demokratijos nesukuria. 
Lietuva yra šio neiginio pavyz
dys. Buvo išrinktas A. Brazaus
kas ir jo partija. Bet preziden
tas, gal sėkmės kraštui linkįs 
žmogus, iki šiol milijonais nesi- 
giriąs kaip jo bendradarbiai, ne-

Uievo Motinos Nepaliaujamos Pagalbos lietuvių parapijos Clevelande choras, atlikęs programą 
„Dirvos” 80 metų sukakties šventėje spalio 22 d. parapijos salėje. Viduryje (su gėlėmis) choro 
vadovė muz. Rita Kliorienė.

drausmino savo ministrų, nepa
jėgė tvarkyti vyriausybės. Ji 
kraštą vedė tolyn į balą. O LDD 
partija neišsivertė be melo ir 
didelių apgavysčių. Todėl į val
dančios partijos pastogę krauna
ma daug priekaištų, o nėra kas 
užstotų. Tai lyg į kažkokį talpih- 
tuvą, ruošiamą į vandenytią 
siųsti ir su Lietuvos dabartinės 
valdžios metodais gelmėse pa
skandinti. Gelbėjimosi ratą 
prez. A. Brazauskui būtų gali
ma išmesti. Jį apgavo draugai 
ir partiečiai, žadėję dirbti, o 
nuėję turtų, valstybei priklau
sančių, žvejoti. Šiandieninė 
Lietuvos valdžia ir po rinkimų 
į demokratijos rūbą neįsivilko. 
Demokratija piliečių nekiršina, 
o mūsiškoji tai vykdė. Ji sukūrė 
dvi klases: mažą turtingųjų ir 
didelę skurdžių. Ji gal siekė ir 
klasės kovas išprovokuoti.

Ar Seimo (1996) ir prezidento 
(1997) rinkimai aplinką Lietu
voje pakeis? Ar piliečiai sugebės 
išskaityti, kuris kandidatas ta
ria teisybę ir turi administraci
nių sugebėjimų? Melas, sukčia
vimas, savanaudiškumas ir po
litinė impotencija yra didžiausi 
demokratijos priešai. Jie visada 
savo tarpe gražiai bendradar

biauja, kai trypiama bet kurio 
krašto gerovė.

Pilnutinės demokratijos įgy
vendinimą Lietuvoje savo kon
ferencijos nutarimais siūlė 
Lietuvių fronto bičiuliai (LFB, 
1995.05.12-13 Čikagoje). Nuta
rimuose taip pat buvo įspėta, 
kad vyriausybė, nevykdžiusi sa
vo pažadų, nepažeistų nepri
klausomos valstybės teisių, 
siekdama gerų kaimyninių san
tykių. Buvo apgailėta ekonomi
nė netvarka Lietuvoje, nurodyta 
gerų mokyklų sJarba, paryškin
tas jaunimo organizacijų, atei
tininkų ir skautų, vaidmuo.

Rinkimai demokratijai yra 
tarsi griaučiai., Jie nešioja 
sveiką ir liguistą kūną, nešioja 
protingą ir tuščią galvą. Lietu
vai reikia sveikos ir protingos 
administracijos. Tik tokia Lie
tuvą ves į santaiką. Esame tik
ri, kad Lietuvoje piroto užtenka, 
tik šiuo metu jis yra sukrėstas 
sunkių istorijos smūgių. Bet jei 
rinkiminėse kalbose bus žada
mas neįgyvendinamas rojus, o 
nebus kalbama s^pie valstybės 
gyvenimo planus, jei buvusi ad
ministracija neprisiims jos įvyk
dytų klaidų, o kaltins kitus, 
griaučiai nešios ne galvą, bet 
puodynę. Neatrodytų, kad daug 
išminties paskutiniuose rinki
muose parodė broliai latviai, 
labai daug balsų atidavę fanta
zuojančiam nacionalistui. Taip, 
Latvija yra latviams, bet kaip 
tasai ponas į Rusiją grąžins 
rusus?

Lietuvoje tegyvena kiekvie
nas doras pilietis, neniekintas, 
nepajuoktas dėl tautybės. Bet 
Lietuvoje neturėtų būti vietos 
galvažudžiams, plėšikams, ma
fijozams, korupcijos aktyvis
tams. Šių neturėtų užtarti jokia 
partija, jokia organizacija. Pil
nutinėje demokratijoje kalbama 
ir tarimasi, bet nesibarama. Pil
nutinėje demokratijoje nepa
kenčiamos nei viešos, nei slap
tos apgavystės. Taip yra pasie
kiama tautos santarvė.

Nuotr. V. Pliodžinsko

JAPONAI NORI
BENDRADARBIAUTI

Japonijos bendrovės „Marube- 
ni” atstovybės Maskvoje pirmi
ninkas V. Kondakov ir įrangos 
skyriaus vedėjas K. Ushimaru 
rugpjūčio 21 d. Kauno savival
dybėje susitiko su mero pava
duotoja V. V. Margevičiene, 
sveikatos ir aplinkos apsaugos 
bei miesto ūkio komitetų pirmi
ninkais V. Adomoniu ir R. Kup
činsku, aplinkos apsaugos 
skyriaus vedėju J. Yla.

Anot svečių, bendrovė Japoni
joje valdo ketvirtąją dalį 
valstybės biudžeto ir jos struk
tūroje dirba pasaulyje gerai 
žinomų firmų atstovai. Bendro
vė verčiasi prekyba, viešbučių, 
tiltų ir kitų stambių objektų 
statyba, gamintojams ir paslau
gų teikėjams parenka klientus. 
K. Ushimaru Lietuvoje lankosi 
mažiausiai du kartus per mėne
sį, Vilniuje turi nuolatinį bend
rovės atstovą. Kaune norėtų 
dirbti įvairiuose projektuose.

Anot K. Ushimaru, Vilniuje 
pateiktas vienas projektas pri
vačiai kardiochirurguos klini
kai statyti. Jei jam pritars Lie
tuvos vyriausybė ir duos 12 mln 
dol. paskolos grąžinimo garan
tijas, po 15 mėnesių klinika bus 
perduota šeimininkams. Japo
nai nori 6.4 proc. metinių palū
kanų. Svečiai tikino, kad tai 
šiuo metu geros sąlygos.

V.V. Margevičiene sakė, kad 
Kaunui šiuo metu svarbiausi 
nebaigti statyti objektai — 
Čiurlionio tiltas ir du viešbučiai 
miesto centre. Ji papasakojo 
apie draugystę su japonais iš 
buvusio konsulo Chiune Sugi
hara gimtinės — Yaotsu mies
to. Svečius nustebino žinia, kad 
namą, kuriame dirbo Japonijos 
konsulatas, ketinama nupirkti 
iš teisėtų šeimininkų ir jame 
įsteigti Japonijos kultūros cent- 
rą.K. Ushimaru pasitikslino, ar 
toks sprendimas jau priimtas. 
Anot jo, Yaotsu miestelis labai 
mažas, bet Ch. Sugiharos var-

Rinkimų
Artėjant metų pabaigai, šia

me krašte pasipila „pranašys
čių” potvyniai, kai vadinamie
ji „aiškiaregiai”, kurie giriasi, 
kad jiems ateities rūkai perma
tomi, žemos kokybės spaudoje 
stambiomis antraštėmis skelbia 
savo „įžvalgumą”. Be abejo, 
retas giliau mąstantis žmogus į 
tas „pranašystes” kreipia dėme
sį, bet daug kas dega smalsumu 
sužinoti, ką žada ateitis.

O, praskleisti laiko uždangą ir 
žvilgtelėti nors viena akimi į 
ateitį, būtų įdomu, juo labiau, 
kad 1996-tieji yra pažymėti rin
kimų, ir tuo pačiu galimų pasi
keitimų, ženklu. Tik prisimin
kime, kad balsavimai į pačius 
pagrindinius valdžios postus 
bus JAV, Rusijoje ir Lietuvoje. 
(Bus ir kitur, bet šiose trijose 
valstybėse rinkimai gali tie
siogiai įtaigoti ir mūsų gyveni
mą.)

Jau kuris laikas Amerikoje 
suintensyvėjo politinė retorika, 
ypač po to, kai Kongreso ir Se
nato kėdžių daugumą užpildė 
Respublikonų partijos žmonės. 
Nors prezidentas demokratas ir 
ruošiasi vėl kandidatuoti būsi
muose rinkimuose, Demokratų 
partija šiuo laiku atrodo kiek 
pasimetusi ir praradusi veržlu
mą, kuriuo dar neseniai pasižy
mėjo, pasitenkindama tik blo
kuoti respublikonų siūlomas re
formas ir pranašauti valstybei 
tamsią ateitį, jeigu būtų prezi
dentu išrinktas respublikonas.

Nors jau pasiskelbė keli kan
didatai į prezidento vietą, JAV 
gyventojai per daug palankumo 
jiems nerodo (žinoma, dar per 
anksti pulti į rinkimų azartą), 
tarytum laukdami kažkokio pa
sikeitimo, kažkokio specialaus 
asmens, kuris pagautų dėmesį, 
sukeltų balsuotojų entuziazmą 
ir pažadintų pasitikėjimą ryto
jumi. Kai kas mano, kad toks 
kandidatas galėtų būti gen. Col- 
in Powel, nes jau kartą Ameri
kos istorijoje tauta buvo įsimy
lėjusi ir išrinkusi prezidentu 
kitą generolą, familiariai vadin
tą „Ike” (galbūt tikimasi, kad 
generolas, kaip disciplinuotas 
karys, įves daugiau drausmės 
ištižusioje, savus interesus be
sivaikančioje, visuomenėje, 
įkvėps daugiau idealizmo, ypač 
jaunimui). Vienaip ar kitaip, 
priešrinkiminių kampanijų ne
galėsime išvengti ir jos dar spės 
įkyrėti iki gyvo kaulo.

Prezidentiniams rinkimams 
ruošiamasi ir Rusijoje. Nors 
Vakarų politikai ir apskritai 
pasaulinės politikos stebėtojai 
seniai spėlioja apie galimus 

, kandidatus ir rinkimų pasek-

das japonams gerai žinomas.
R. Kupčinskas pasakė, kad 

Čiurlionio tilto statyboje jau 
atlikta 30 proc. darbų. Reikia 70

Danutė Bindokienė

temomis
mes, jeigu tas ar kitas laimėtų, 
bet aiškių kelio ženklų dar ne
matyti. Boris Jelcino žvaigždė 
jau seniai nustojusi savo aki
nančio blizgėjimo. Nepaisant 
JAV vyriausybės nedylančio pa
lankumo ir kai kurių kitų Va
karų valstybių galvų įsitiki
nimo, kad tik Jelcinas gali Rusi
joje laiduoti demokratiškas re
formas, pastaruoju metu tie 
tvirtinimai skamba gan tuščiai, 
o dabar dar prisidėjo naujas rū
pestis — Jelcino sveikata vėl pa
šlijo po viešnagės (ir galbūt per 
daug vaišių) užsienyje. Kai į 
prezidento vietą tiesiasi daug 
godžių rankų, sunku atspėti, 
kas pirmasis nutvers tos estafe
tės lazdelę. Tačiau nėra abejo
nės, kad rinkimų rezultatai Ru
sijoje turės įtakos ir mūsų tėvy
nei.

Tad kaip su rinkimais Lietu
voje? Kažkaip keista, kad iki 
šiol neprasikišo joks aiškesnis 
kandidatas, nepaskelbė savo 
programos, nepradėjo aktyvios 
kampanijos. Tiesa, paminima 
viena kita pavardė, bet kone at- 
kištinai, be tikro įsitikinimo, 
užsiangažavimo ir ūpo. Nerimą 
kelia ir opozicija, kuri tebepa- 
sitenkina nuolatiniu kapsėjimu, 
neišeidama nei su tvirtesniu 
kandidatu, nei su konkrečiais 
pasiūlymais. Žmonės prie tos 
nuolatinės kritikos jau taip pri
pratę, kad mažai kreipia dėme
sį, o LDDP pamažu ir, atrodo, 
gan veiksmingai sėja krašte 
apatijos bei nusivylimo sėklas. 
Tauta pradeda tikėti, kad vis 
tiek nieko pakeisti nepavyks, 
gyvenimas — kaip riedėjo, taip 
ir riedės — pakalnėn, joks nau
jas Seimas ar prezidentas (ne
paisant, iš kur kandidatas atsi
rastų) čia nieko nepadės: varg
šai dar labiau vargs, turčiai 
daugiau praturtės, valdžią vis 
vien „valdys” mafija, o krašto 
gyventojų dauguma ras paguo
dą tik butelyje...

Tokia nuotaika kai kam yra 
labai naudinga ir ją visomis iš
galėmis stengiamasi ne tik pa
laikyti, bet vis labiau stiprinti. 
Artėjant žiemai, žmonės pasku
tinius centus taupo, kad galėtų 
užsimokėti už šilumą, kasdieni
nė spauda darosi neįperkama, o 
per suvalstybintas televizijos 
laidas lengva publiką penėti 
norima dieta. Opozicijos laikraš
čius ypač spaudžia finansinės 
bėdos, tad jų veiksmingumas 
ateityje bus dar ribotesnis. Gai
la, kad išeivijos spaudos nedaug 
patenka į Lietuvą, ji padėtų pa
žadinti tautą iš apsnūdimo, nes 
LDDP galia čia neveiksminga.

mln litų, kad ji būtų baigta. Ta
čiau K. Ushimaru labiausiai do
mino Kauno vandenvalos įmo
nės statyba Kaune, Marvelėje.
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Ji pasisakė irgi esanti prasta šokėja, nes 

Lietuvos laikais tėvai neleisdavo eiti į lietuvių šokius, 
kadangi ji esanti žydaitė, o žydai tik per vestuves 
pašokdavę. Padėkojo, kad ją išvedžiau šokti ir 
prisiglaudė, kad net per mundurą galėjau jausti jos 
švelnią krūtinę ir karštą figūrą. Šokdami apšilome, veik 
trokšdami nuo prirūkytų dūmų. Pasiūliau išeiti į virtuvę 
atsikvėpti. Ji sutiko. Ten buvo vėsu, todėl prie jos besi- 
glausdamas rūpinausi, kad ji nepersišaldytų. Ji nesi
priešino, glaudėsi prie manęs, apsikabindama abiem 
rankom per liemenį, todėl ir lūpos tuoj susitiko. Šokome 
su ja visą vakarą, kai kuriuos šokius praleisdami 
virtuvėje. Klausė, ką aš darysiąs po šokių? Pasakiau, 
kad esu apsistojęs klebonijoje, o ji sakė, pas ją irgi 
nepatogu užeiti, nes jos tėvai dar senoviškai priešingi 
draugystei su nežydais. Planavome kitą dieną susitikti, 
kai staiga prieš vidurnaktį įsiveržė aviacijos vyresny
sis politrukas. Kepurė nusmukusi ant pakaušio, milinę 
atsisagstęs. Mano gražuolė staiga krūptelėjo. Nežinau, 
ar muzika nutrūko dėl nelaukto svečio, ar jau laikas 
buvo pabaigti. Šokiui baigiantis tas įsibrovėlis pagrie
bė mano merginą, nedavęs laiko nei paltą apsivilkti ir

išsitempė pro duris. Nežinau, ar dėl to įvykio, bet lyg 
visi jautė pasipiktinimą, o gal jau laikas buvo šokiams 
baigtis. Muzikantai su savo instrumentais išėjo, tai ir 
visiems buvo atėjęs laikas skirstytis. Leitenantas sakė, 
kad palydėsiąs savo mergaitę, kuri gyveno netoli 
klebonijos, tad aš, nenorėdamas jiems trukdyti, gerokai 
atsilikau iš paskos, pamažu eidamas reikiama kryptimi. 
Buvo šviesi mėnesiena, sniegas girgždėjo po kojomis ir 
sau vienas niūniavau: „Sutemę buvo, trumpa meilė 
žuvo...”

Pasivijau atsibučiavusį leitenantą. Abudu jautėmės 
pavargę. Grįžę sulindome po pūkiniais patalais ir vėl 
gerai išmiegojome. Rytojaus dieną vėl pasiteiravome 
milicijoje — nieko nepastebėta. Davėm milicįjai telefoną, 
kad, jei ką pastebėtų, pranešti į Vilnių ir mes tuoj 
sugrįšime. Dar pavalgėme gerus priešpiečius, šeimi
ninkė įdėjo kelionei sumuštinių. Klebonas, atsipeikėjęs 
nuo baimės, atsisveikinant palaimino, kad Dievas 
padėtų geriems Lietuvos kareivėliams. Lengvai pėsti 
nužygiavome į Kėdainius, kad laiku suspėtume į 
traukinį. Vėlai vakare atsidūrėme Vilniuje. Kitą dieną 
nėjau į tarnybą, parašiau raportą, kurį leitenantas 
pasirašė, ir taip pasibaigė 1940 m. Kalėdos.

Po Nauju metų kažkur už Vilniaus buvo žiemos pra
timai. Kaip kulkosvaidininkams, palapinės buvo jau 
paruoštos — smėlėtoje žemėje įsikasta apie pusė metro 
gilyn ir ant viršaus pastatyta palapinė, talpinanti visą 
skyrių. Vietoje čiužinių prisilaužėme eglėšakių ir juos 
pasiklojome ant žemės. Iš sausų šakų viduje susikūrėme 
ugnį, bet dūmai tiek troškino, kad, net prigulę prie

žemės, negalėjome kvėpuoti, o per atidarytą angą šaltis 
dar labiau veržėsi. Turėjome ugnį užgesinti. Uždaryta 
palapinė bent vėją sustabdė. Turėjome po dvi antklodes. 
Nakčiai sugulėme vienas prie kito, nenusirengę, 
nusiaudami tik batus ir gerai autais apsukdami kojas, 
kad nenušaltume; šildėme vieni kitus savo kūnu. Kai 
kuriam įskausdavo šoną, veik visas skyrius turėjo 
drauge verstis ant kito šono. Kitą dieną buvo puolimas 
(pratimas). Kareiviai, užėmę pozicijas, nors ir judindami 
kojas, buvo vis tiek veik prie nušalimo. Kpt. Len
kauskas, tai matydamas, pakeitė poziciją: kuopa sulin
do į miškelį, iki pietų patrepsėjom kojomis, kad jas 
atšiltume ir tuomet sugrįžome į palapines. Kitą naktį 
buvo dar blogiau. Kai kurie kareiviai, begulėdami snie
ge pratimo metu, sušlapo, o nebuvo kur išsidžiovinti. 
Šiaip taip iškentėjome naktį, o kitą dieną šaltis dar la
biau spirgino. Nežinau, ar dėl šalčio, bet mūsų pratimai 
baigėsi, grįžome į Vilnių.

Vilniuje slinko nuobodžios dienos. Maistas prastas 
— vieną dieną grikių košė, kitą dieną kruopų košė, porą 
kartų į savaitę žuvies sriuba. Kaip būrininkui, maisti
ninkas Bradauskas užpildavo daugiau taukų, bet ir tai 
ėmė silpna darytis, o paskutiniam belieka tik košė be 
užpilo. Laimei, besilankydamas pirmoje kuopoje pas 
buvusį kariūną Vainauską, susipažinau su pulko rūbų 
sandėlininku (pavardės neatsimenu). Buvau pasilikęs 
iš Karo mokyklos gautus kavalerijos batus, kurie jau 
gerokai buvo apsinešioję. Jis man ir sako: „Užeik, 
eidamas iš valgyklos, pas mane, aš tau išduosiu nau
jus”. Užėjau. Išdavė man naujus batus. Parodė sandėlį,

priverstą naujų uniformų, batų. „Kai suvežė iš Kauno 
be jokio sąrašo, tai aš dabar pamažu sudarau sąrašus”, 
jis man paaiškino. Ant jo rašomojo stalo stovėjo pus
butelis, dešra. Jis šypsodamas iš sako: „Užkąsk, kariū
ne!” — taip ir padariau.

Po poros savaičių jis pasikvietė mane į privatų savo 
butą Vilniuje. Turėjo ir tarnaitę. Laukė karališka vaka
rienė. Aš jį broliškai perspėjau: „Ką tu čia, vyreli darai? 
Juk turi nakvoti kuopoje, kareivinėse”. Teisinosi, kai 
turįs daug darbo, tai pasilieka nakvoti sandėlyje. 
Patikrinus kartą jo nerado ir buvo iš sandėlio išmestas. 
Be to, bestovėdamas sargyboje, nuėjo pas savo meilę. 
Buvo sugautas ir nuo to laiko jo niekas nematė. Taip 
mano maitintojas ir dingo.

Laiko paįvairinimui pasisiūliau sargybos vadu į 
Gedimino kalną. Pamainų išvedžioti nereikėjo, tai dieną 
pasikalbėdavau su kai kuriais lankytojais, pasivaikš
čiodamas drauge, o naktį miegojau, kartais nubusdamas 
nuo keistų sapnų. Rusų sargyba buvo sau atskira. Sar
gybos būstinė buvo didelė būda, suręsta iš lentgalių. Du 
ruseliai gulėjo ant narų su mergina, dieną kartais 
užeidami į bokštą pasirašyti. Lenkė mergina užvažiavo 
savo kalba neigiamai Lietuvos adresu. Priėjęs prie būdos 
taisyklina rusų kalba pasakiau, kad, jei per minutę to
ji mergina iš patalpos nepranyks, tai aš pamokysiu, kaip 
reikia sargybą palikti. Ruselis tuoj spyrė jai į užpakalį 
ir mus atsiprašė, būk ją priėmę, nes neturėjusi kur mie
goti, iš pasigailėjimo.

(Buš daugiau)



4 DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 1 d.

ATŠVENTINTA 
PAŽAISLIO VIENUOLYNO

BAŽNYČIA
PRANAS ABELKIS

Pirmosios šv. Mišios prie Kau
no Pažaislio vienuolyno — Švč. 
Mergelės Marijos apsilankymo 
pas Šv. Elzbietą bažnyčios durų, 
aukotos 1992 m. birželį, kai G. 
Vagnoriaus vyriausybė šį vieną 
gražiausių ir unikaliausių 
architektūros paminklų su
grąžino Šv. Kazimiero seserų 
kongregacijai.

Minint Švč. Mergelės Marijos 
ėmimo Dangun dieną, Lietuvos 
kazimierietėms buvo didelė 
šventė — atšventinta vienuoly
no bažnyčia. Prie jos durų in- 
vokacinę maldą sukalbėjęs Jo 
Eminencija Lietuvos kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, su iš
kilminga įvairių vienuolijų kon
gregacijų, kunigų, vyskupų ir jų 
kanclerių, pasauliečių ir tikin
čiųjų procesija, giedant „Visų 
Šventųjų litaniją”, įžengė į 
bažnyčią — prie išpuošto Didžio
jo altoriaus, kur kartu su Kauno 
vyskupais S. Tamkevičiumi, V. 
Michelevičiumi ir R. Krikščiū
nu bei Telšių vysk. A. Vaičiumi 
aukojo šv. Mišias.

Bažnyčią ir religinių apeigų 
indus bei kazimieriečių ant alto
riaus stalo užtiestą „Dievo 
drobulę”, padėtas žvakes, taip 
pat Pažaislio vienuolyno vėlia
vą, kurioje yra stebuklingojo 
Švč. Dievo Motinos paveikslo 
kopija, pašventino J.E. kardi
nolas V. Sladkevičius ir vysk. S. 
Tamkevičius.

Bažnyčios atšventinimo proga 
seseris kazimierietes, visą reli
ginę bendruomenę ir pasaulie
čius pasveikino ir pamokslą 
pasakė vysk. S. Tamkevičius.

Pirmą kartą plačiai po atšven
tintos bažnyčios skliautais nu
skambėjo Kauno valstybinio 
kamerinio P. Bingelio vado
vaujamo choro atliekama gies
mė „O Dvasia, Viešpatie”, „Ale
liuja”, padėkos Viešpačiui gies
mė „Tėve, Dieve, garbinam” ir 
kt. Pažaislio vienuolių choras, 
vadovaujamas sesers Virginijos, 
šv. Mišių auką užbaigė šv. Kazi
miero mėgstamiausia giesme, 
kazimieriečių himnu „Ausk 
Marijai rožių giją”.

Šv. Mišių metu seserys Klara 
ir Dovydą davė pirmuosius įža
dus, buvo priimtos į noviciatą, 
joms įteiktos vienuolijos re
galijos. Taip pat pagerbtas sese
rų Melanijos ir Albinos 50-metis 
ir Beatos 25-erių metų sukaktys 
Šv. Kazimiero kongregacijoje.

Pažaislio vienuolyno pašven
tinimo ir Šv. Kazimiero seserų 
kongregacijos 75-mečio proga 
nuoširdų sveikinimo žodį tarė, 
priminė garbingą, bet skaudžią 
kazimieriečių vienuolyno is
toriją Lietuvos ir Amerikos-Ar- 
gentinos Šv. Kazimiero seserų 
kongregacijų generolės vyriau
sios seserys (Jonė) Motina ir 
Marilyn (iš Čikagos). Čikagietė, 
dalyvaujant šios kongregacijos 
tarybos pirmajai patarėjai, se
serims Teresitai ir Angelai, vie

nuolynui įteikė šv. Elzbietos pa
veikslą. Lietuvos Krikščionių 
demokratų partijos ir Seimo 
frakcijos vardu seseris kazimie
rietes pasveikino šios partijos 
vicepirmininkas ir seniūnas K. 
Kryževičius, valdybos ir frak
cijos narys A. Raškinis, seserys 
ir broliai vienuoliai.

Pažaislio vienuolyno ansamb
lis — vienas gražiausių archi
tektūros paminklų Lietuvoje. Jo 
įsteigėjas — Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kancleris Kris
tupas Zigmantas Pacas (1620- 
1684). Vienuolyno steigėjas 
norėjo, kad kamanduliai mels
tų kraštui Dievo palaimos.

Vietoj pastatytos medinės 
bažnytėlės, 1667 m. buvo pa
šventintas bažnyčios kerti
nis akmuo. 1712 m. bažny
čia buvo konsekruota. Jos 
titulas — Švč. Mergelės Ma
rijos apsilankymas pas Šv. 
Elzbietą. Pažaislio vienuolyno 
ansamblį statė ir puošė garsūs 
Vakarų Europos architektai ir 
menininkai. Pagal išlikusius 
kai kuriuos raštus, pirmuoju ar
chitektu minimas italas Lodo- 
vico Fredo, atvykęs iš Venecijos. 
Po jo darbams vadovavo broliai 
italai arch. Karlo ir Pietro Puti
ni. Architektų bei jų talkininkų 
tarpe minimi: Joanes Merli, Pe- 
retti, vilnietis Mikalojus 
Wohlscheidas ir kt. Statybos 
medžiagos gabentos iš Italijos, 
Vokietijos, Lenkijos, Latvijos. 
Čia dirbo garsūs italai tapytojai: 
Delbent, Mykolas Archangelas 
Palloni da.Campi ir kt.

Pažaislio ansamblį naikino 
karai ir negandos. 1812 m. 
Napoleono armija, traukdama
si iš Rusijos, apiplėšė ir išgabeno 
daug meno vertybių. Išgrobs
tyta nemažai kulto reikmenų, 
dingo kai kurie paveikslai, kiti 
liko be auksinių arba auksu 
papuoštų rėmų, papuošalų, 
brangakmenių. Iš jų yra išli
kusių keletas legendų. Po nepa
vykusio 1831 m. sukilimo caro 
įsakymu 1832 m. vienuolyną 
uždarė. Čia buvo apgyvendinti 
rusų stačiatikiai vienuoliai. 
Pažaislyje jie šeimininkavo apie 
83 metus. Bažnyčioje daug ką 
pakeitė. Prasidėjus Pirmajam 
pasauliniam karui, traukdamie
si stačiatikiai vienuoliai pasi- 
nemažai vertybių, o tarp jų — 
stebuklingąjį Švč. Dievo Moti
nos paveikslą, kuris atgautas 
tik 1928 m. iš Rusijos.

Nepriklausomybės metais 
Lietuvos vyriausybė apiplėštą 
vienuolyną su pastatais, bažny
čia ir žeme atidavė iš JAV at
vykusioms Šv. Kazimiero kon
gregacijos seserims, kurios 
rūpinosi Pažaislio vienuolyno 
restauracija. Tačiau bolševikų 
okupacijos metais vienuolynas 
buvo likviduotas, vienuolės iš
varytos, nacionalizuota žemė, 
Svečių namai. 1948 m. visiškai 
uždarytas ir įsakyta per 3 die
nas išsikraustyti. Po to į Pa-

Šv. Kazimiero seserų kongregacijos narės, pašventinant Pažaislio vienuolyno bažnyčią.

Nuotr. Prano Abelkio

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTAtE

ANKSTYVA „DRAUGO” KALĖDINĖ 
SIUNTA

JURGIS JANUŠAITIS

Dienos ir savaitės rieda nuo
stabiu greičiu. Nepajusime — 
štai ir vėl didžiosios šventės — 
Kalėdos, Naujieji metai. Šios 
šventės kiekvienam žemės ke
leiviui yra prasmingos, nešan
čios tyro džiaugsmo, ką papras
tai mes, sveikindami vieni ki
tus, savo brangiuosius ar arti
muosius išsakome sveikinimų 
atvirutėse.

Gražus paprotys — pasveikini
mai, palinkėjimai savo mielie
siems žmonėms švenčių proga. 
Nors visuomenėje vyrauja ir 
nuomonių, kad atviručių siun
tinėjimas sudaro dideles išlai
das, o po švenčių atvirutės su
naikinamos, tuo pačiu praran
dant gana dideles sumas dole
rių. Toks teigimas turi pagrin
do. Bet, antra vertus, tai įvykiai 
kartą metuose. O aplankyti 
gražia, meniška atvirute, su 
gražiais linkėjimais savo myli
muosius, artimuosius malonu. 
Juk žemėje ne vien doleriais 
mūsų gyvenimas grįstas. Kar
tais šiltas sveikinimo žodis 
švenčių proga atneša ir džiaugs
mą. Štai, iš praėjusių metų, 
vieno bičiulio sveikinimo min
tis: „Ach, mielasis, kokį tyrą 
džiaugsmą atnešė Tavo Kalėdų 
sveikinimas į mano ūkanotas 
dienas. Rodos pragiedrėjo die
nos, lyg pasijutau4 tesnis, lyg 
paties Apvaizdos .ca palietė 
mano būklę, kas atspindėjo 
Tavo jautriuose linkėjimuose. 
Nuoširdžiai dėkoju, kad neuž-

žaislio ansamblį atkelti senelių 
namai (prieglauda), o 1950 m. 
čia įsikūrė respublikinė psi
choneurologinė ligoninė (1917-- 
1918 m. čia vokiečiai irgi buvo 
įsirengę karo ligoninę; pasi
traukdami apiplėšė bažnyčią ir 
vienuolyną). 1964 m. čia veikė 
turistinė bazė.

1967m. Pažaislio vienuolynas 
perduotas M. K. Čiurlionio 
dailės muziejui. 1970 m. pradė
ti restauravimo darbai, kurie 
dar ir šiandien nebaigti. Po 
bažnyčios atšventinimo seserys 
kazimierietes, kurių čia yra 
apie aštuonios dešimtys, lauks 
remonto darbų pabaigos, o 
labiausiai — pačios didžiausios 
relikvijos — stebuklingojo Švč.

miršai ir manęs”.
Manau, kad daugelis iš mūsų 

išgyvename Atokias nuotaikas, 
sulaukę šventėse jautrių sveiki
nimų ir linkėjimų iš artimųjų, 
draugų ar savo vaikučių bei 
vaikaičių. ».»;

Žinoma, gyažus paprotys da
bar reiškiasi savo artimuosius 
sveikinti pėrspaudos puslapius, 
o atviručitį ir pašto išlaidų su
mas paklikoti kilniems 
tikslams: Edipai vargstančiųjų 
ar kitom organizacijom. Tai taip 
pat labai sveikintinas būdas ir 
linkėtina, kad jis būtų prakti- 
kuojamas.,. ,

Štai ką rak gavau siuntinį su 
„dovanomis iš „Draugo” ad
ministracijos. Tai „Draugo” ka
lendorius 1996 m. ir 10 meniš
kų, kalėdijąų sveikinimų atvi
ručių. Ma^nu, kad siunta at
keliavo gana anksti, gerokai 
prieš šventes. Ypatingai šiais 
metais gražios dail. D. Žemai
tytės atvirutės. Jose atvaiz
duota (meniškais kūriniais) mū
sų tėvynės'Lietuvos dalelė. Šv. 
Mikalojau#; bažnyčia Vilniuje, 
Vilniaus senamiestis, Rūpinto
jėlis ties Druskininkais ir Lie
tuvos kaimas Kalėdų rytą. Žvel
giant į vaizdelius, susimąstai, 
tarytum nuklysti į gimtosios že
mės kampelius, regi gimtinės, 
sniegu pasipuošusią sodybą, o 
dangaus erdvėje džiaugsmą 
skelbia angelas. Štai ties Drus
kininkais rymo rūpintojėlis, lyg 
rodydamas kelią į gimtuosius 
namus. Štai Vilniaus senamies
čio detalė, Kalėdų naktį, ange
lui skelbiant džiugią naujieną 
Gerosios valios žmonėms žemė
je. O juk mes, buvoję Vilniuje, 
puikiai prisimename architek
tūrinį paminklą — Šv. Mikalo
jaus bažnyčią Vilniuje, kurioje

Dievo Motinos paveikslo, kuris, 
okupavus Lietuvą, 1950 m. 
buvo perkeltas į Kauno Arkika- 
tedrą-baziliką, iš kurios 1978 m. 
buvo pavogtas. 1979 m. surastas 
ir po k rletos metų restauruotas. 
Šiuo metu stebuklingasis 
paveikslas, kuris 1661 m. buvo 
padovanotas Popiežiaus Alek
sandro VII vienuolyno įkūrėjui 
K. Z. Pacui, tebėra Arkikated- 
roje-bazilikoje.

gal ne vienas meldėmės, ieško
dami dvasinės ramybės. Priedu 
dar siuntoje randame ir Marijo
nų vienuolyno detalę prie 
„Draugo”, kur, be abejo, beveik 
kiekvienas iš mūsų yra buvojęs. 
Tad šių metų meniškos atviru
tės aplankys kiekvieną „Drau
go” skaitytoją, o mes jas 
panaudosime artimųjų sveikini
mams. Labai gražūs ir įrašai. 

•Štai rašoma: „Kristaus šviesa iš 
dangaus teapšviečia Jums gyve
nimo kelią, kuris veda į džiaugs
mą ir laimę”. Ir visų atviručių 
įrašai yra labai gražūs, išreiš
kiantys pačius gražiausius lin
kėjimus.

„Draugo” kalendorius 1996 
m. taip pat išleistas meniškai. 
Kiekvieno mėn. lapą puošia vis 
kita nuotrauka. Pvz., sausio 
mėn. — palaimintasis Jurgis 
Matulaitis, 1926 m., Lavvrence, 
MA, sutvirtinimo sakramento 
apeigose; vasario mėn. — Tau
ragnų piliakalnis; kovo — Žei
menos upė prie Kaltanėnų; ba
landžio — vaikai dirba, bet 
arklys tik juokiasi; gegužės — su 
rūpesčiu ir šypsena Lietuvės i 
motinos; birželio — Miško bro
liai, žuvę už Lietuvos laisvę: 
liepa — gamtos idilė rytinėje 
Aukštaitijoje; rugpjūtis — rugia
pjūtė; rugsėjis — Tverečius; spa
lis — kaimynai su kaimo muzi
kantu; lapkritis — senosios 
Linkmenų kapinės; gruodis — 
rūkuose paskendusi Švenčionių 
aukštuma.

Stebint šiuo vaizdus, tarytum 
taip pat aplankai šias vietas, o 
paveiksluose įkūnyta kiekvieno 
mėn. buvę svarbieji įvykiai iš 
Lietuvos gyvenimo.

Būtų gražu, kad doleriais pa
remtume „Draugo” pastangas 
už gražias atvirutes ir kalendo
rių.

Tik gaila, kad rašte nepami
nėta kiek kaštuotų, sakysim, 
vienas komplektas atviručių, 
norint jų įsigyti papildomai. 
Paprastai prieš šventes atviru
tes perkame krautuvėse, ameri
kietiškas, o jeigu būtų kainą pri
einama, manau, mielai daug 
kas jų užsisakytų iš Draugo”.

• Pirmasis telefonas įvestas 
į Baltuosius rūmus 1880 m. 
gruodžio 1 d.

• 1920 m. vasario 13 d. Tau
tų Sąjunga pripažino amžiną 
Šveicarijos valstybės neu
tralitetą.

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir- , 
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. ’

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

——7^1
J K S CONSTRUCTION

„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu-i 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 3208V2 West 95th Street Tel. (708) 424-8654 . (312)581-8654

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $33 
8 svarų statinaitė — $19 

Skambinkite:
708-532-5951

arba
708-687-5677 

• po 5 vai. p.p.
Pristatome UPS

Take 
Stock 
in America

GREIT
PARDUODA■

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
.* •*

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir rąžiningas patarnavimas
• MLS kompi jteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme
• Pensininkamš nuolaida

FOR RENT

Modem 2 bedrm. apt. heat, 
stove, refrig. includ.

71 & Francisco.
Tel: 312-436-0844

HELP WANTED

Darbui šiaurinėje miesto daly
je reikalinga patyrimo turintys 
dažytojai. Kreiptis: 312-523-7289

SAVINOS
BONDS

Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastem Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from Nevy York, Nevvark and Chicago easy access

JAV LB Krašto valdybos pirm Regina Narušienė ir Lietuvių fondo valdyboe 
pirm Stasys Baras spalio 21 d Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, vykusiame 
LF pokylyje Nuotr Vytauto Jasinevičiaus

No One OffersYou 
More of Eastem Europe!

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev,Lvov, 
Minsk andyiLNlOS,(LITHUANIA.

Take advantage of LOT's low fares, the luxury of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com- 
fort of the new International terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and ticket sales at theoffices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.

MM/SM 4«iwri

New York: 212-869-1074. 
Chicago 312-236-3388.
Los Angeles: 213-934-5151.

“J

Montreal, P.Q.: 514-844-2674
Toronto, Ont.: 416-236-4242. 

Toll-free 800-223-0593.

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

KATALIKŲ KALENDORIUS ŽINYNAS 1995. Kun.
Jonas Mintaučkis. 256 psl........................... $10.00

SENDŲ GIMINĖS ISTORIJA. Ant. Senda. 368
psl................................. ..................... ............ $10.00

1996 M. KALENDORIUS. Išleido Draugas ... $3.00
PER DVIDEŠIMTĄ AMŽIŲ. Atsiminimai. Alek

sandras Pakalniškis. 262 psl...................... $7.00
MANO TĖVYNĖ. Vydūnas. 79 psl...................... $4.00
VAIKAS - DIEVO DOVANA. Dom. Petrutytė. 317

psl................................................................ ...... $10.00
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmojo pas. liet. kongre

so įspūdžiai. Leonardas šimutis. 117 psl. $10.00

kietais virš....................................  $12.00
ŠV. R. SENASIS TESTAMENTAS. IŠMINTIES

KNYGOS. Vertė kun. A. Rubšys. 661 psl. $12.00
ŠV. R. NAUJASIS TESTAMENTAS. Vertė Česl.

Kavaliauskas. 648 psl.................... $10.00
MOTERIS SU BALTU CHALATU. Atsiminimai.

Dr. Konst. Šimaitienė. 494 psl.................... $20.00
VILEIŠIAI. Trijų brolių darbai tautai. Antanas

Kučys. 624 psl................................................... $27.00
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 404 psl. $17.00 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI

JOJE. Dan. Bindokienė. 364 psl............... $15.00
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI

METAI. Jonas Damauskas. 352 psl...........  $15.00
KELIONIŲ VYNAS. Kelionių įspūdžių atsiminimai.

Henrikas Stasas. 276 psl.............................. $10.00
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Atsiminimai.

Povilas Šilas. 319 psl..................................... $8.00
LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990.

Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl. $30.00 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA

1918-1940. J. Jakštas. 272 psl.................... $15.00
KELIONĖ Į NEŽINIĄ Antrojo pasaulinio karo ir

pokario prisiminimai. Br. Juodelis. 118 psl. $5.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. 
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinos gyv. pridedama State Sales tax 8.75% nuo 
knygos kainos. ' -

i



Atgaiva: 6 v.v.

Vakarienė: 7 v.v.

Muzika: "Žiburio" orkestras

LITHUANIAN MERCY LIFT KVIEČIA
Į lėšų telkimo pokylį

SVEIKATOS DOVANA
1995 m. lapkričio 4 d. Cafe Brauer 
2021 N. Stockton Dr., Chicago, IL

Rezervacijos: M.Nemickienė, tel. 708-442-8297, vakarais
• /

Gėrimai ir automobilių 

aptarnavimas veltui

RENGINIAI ČIKAGOJE
w Lapkričio 3 d. — 24-sios kas- 
X metinės lietuvių fotografijos 

parodos atidarymas Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje.
Rengia Budrio foto archyvas.

Lapkričio 3-5 d. — Tradicinis 
rudens „Ateities” savaitgalis 
Jaunimo centre, Čikagoje ir 
Ateitininkų namuose, Lemonte.

Lapkričio 4 d. — Lithuanian 
Mercy Lift lėšų telkimo pokylis 

i Cafe Brauer, Lincoln Parke,
Čikagoje.

— Lietuvių Golfo klubo poky- 
“"lis Lietuvių centre, Lemonte.
— — Amerikos Lietuvių Tary

bos (ALTo) 55-sis metinis 
atstovų suvažiavimas Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
patalpose, 6500 So. Pulaski Rd., 
Čikagoje.

— Lietuvių kalbos pamokos 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje.

Lapkričio 5 d. — Vėlinių iš
kilmės Šv. Kazimiero lietuvių

- ' kapinėse prie Steigėjų pamink- 
*' *'lo ruošia Bendruomenės Pasau- 
-’-f liečiu komitetas ir Kapų sklypų

savininkų draugija, Garbės sar
gyboje dalyvaujant šauliams ir 
šaulėms.

— JAV LB Kultūros tarybos 
Premijų šventė 3 vai. p.p. Jau
nimo centre, Čikagoje.

Lapkričio 8 d. - Amerikos 
Lietuvių Bibliotekos (Lithua
nian Library Press) metinis 
narių susirinkimas 7 v.v. Kezio 
galerijoje Stickney, IL.

Lapkričio 11 d. — Lietuvių 
Operos tradicinis balius Jauni
mo centre su choro atliekama 

——programa ir laimingųjų bilietų
traukimais.

— LB Lemonto apylinkės po
būvis Lietuvių centre, Lemonte.

— Lietuvių kalbos pamokos 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje.

Lapkričio 11-12 d. — Čikagos 
Tarptautinis vaikų filmų festi
valis Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje.

Lietuvos Respublikos gen. konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza Lietuvių 
Skautų sąjungos tarybos ir vadovybės narių suvažiavimo, i.m. spalio 6-8 d. 
vykusio Lemonte, atidaryme pagerbiamas padėkos „AČIŪ” ženkleliu. 
Ženkleli sega LSS vicepirm akautininkė Marytė Utz.

Nuotr Jono Tamulaičio

Lapkričio 12 d. — Panevėžie
čių klubo narių susirinkimas 12 
vai. Jaunimo centre. 11:15 vai. 
r. Šv. Mišios už mirusius narius 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

— Vytauto Didž. šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuose. 
Pradžia 12 vai.

— Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos metinis narių susirin
kimas ir pietūs 12 vai. vidudie
nį Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje.

Lapkričio 17 d. — Antano 
Sutkaus fotografijos „Basos ko
jos” parodos atidarymas 7:30 
v.v. Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre. Paroda vyks iki 
lapkr. 27 d.

Lapkričio 18 d. — Draugo 
fondo metinis narių suvažiavi
mas 10 vai. r. Jaunimo centro 
maž. salėje.

— Draugo fondo pokylis 7 vai. 
vak. Jaunimo centro didž. 
salėje.

— „Lituanica” — „Liths” fut
bolo klubo metinis pokylis Lie
tuvių centre, Lemonte.

— Lietuvių kalbos pamokos 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje.

Lapkričio 19 d. Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 77 metų 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose. Rengia Lietuvių Ka
rių veteranų s-ga „Ramovė”.

— Ateitininkų namų narių 
metinis susirinkimas Atei
tininkų namuose.

— Violetos Rakauskaitės Štro- 
mienės estradinių dainų progra
ma 12 vai. vidudienį Lietuvių 
centre, Lemonte. Rengia JAV 
LB Kultūros taryba.

— Lietuvių balso” laikraščio 
vakarienė 5 vai. p.p. „Maben- 
ka” restorane.

— 24-sios kasmetinės lietuvių 
fotografijos parodos uždarymo ir 
premijų įteikimo popietė Jau
nimo centro kavinėje. Rengia 
Budrio lietuvių foto archyvas.

Lapkričio 24-26 d. — Lietu
vių Filmų festivalis Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje.

Lapkričio 25 d. — Lietuvių 
kalbos pamokos Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje.

Lapkričio 26 d. — Tilžės Ak
to paskelbimo 77 metų sukak
ties minėjimas Šaulių namuose, 
Čikagoje. Pradžia 2 vai. p.p. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis.

— Dr. Petro Daužvardžio gi
mimo 100 metų sukakties minė
jimas 3 vai. p.p. Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje.

— Kavutė, Nekalto Prasidėji
mo parapijai paremti (po kiek
vienų Mišių), parapijos salėje, 
44-ta ir S. Fairfield. Rengia LB 
Brighton Parko apylinkės val
dyba.

Lapkričio 28 d. — Šakiečių 
klubo metinis narių susi
rinkimas Z. Kojak salėje.

Gruodžio 1 d. — „Šampano 
priėmimas”. Rengia „Lietuvos 
Vaikų vilties” komitetas.

— Amerikiečių dailininkų 
grupės „5” meno parodos atida
rymas Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje. Paroda tęsis iki 
1996 m. sausio 31 d.

Gruodžio 2 d. — „Mugė” — 
Bazaras” Lietuvių centre, 
Lemonte.

— Lietuvių kalbos pamokos 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje.

Gruodžio 3 d. — Jaunimo
centro metinė vakarienė. 3 vai.•
p.p. šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje. 4 vai. p.p. vakarienė 
ir programa J.C. didžiojoje 
salėje.

— Tauragės Lietuvių klubo 
metinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose.

— „Mugė-Bazaras” Lietuvių 
centre, Lemonte.

Gruodžio 9 d. — Labdaros 
vakaras „Seklyčioje”. Rengia 
JAV LB Socialinių reikalų 
taryba.

— Metinis „Metų vyro” ban
ketas — Lietuvos amb. JAV dr. 
Alf. Eidinto pagerbimas Balze
ko Lietuvių Kultūros muzie
juje.

— Lietuvių kalbos pamokos 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje.

Gruodžio 10 d. — Kūčios 
Šaulių namuose 2 v. p.p. Rengia 
Vytauto Didž. šaulių rinktinė.

— Lietuviška Kalėdų progra
ma Čikagos Mokslo ir Pramonės 
muziejuje 2 vai. p.p. atliekama 
Frank Zapolio vadovaujamos 
tautinių šokių šokėjų „Vytis” 
grupės.

Gruodžio 16 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos Ka
lėdų eglutė Lietuvių centre, 
Lemonte.

— Lietuviškų kalėdinių šiau
dinukų pamokos Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje.

Gruodžio 17 d. — Čikagos 
Ateitininkų Kūčios 1 vai. p.p. 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Ruošia Čikagos studentai atei
tininkai.

Gruodžio 22 d. — Tradiciniai 
metiniai pietūs muziejaus talki
ninkams ir draugams Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje.

Gruodžio 23 d. — Lietuvių 
centro Kūčios, Lemonte.

Gruodžio 31 d. PLC Naujųjų 
Metų sutikimas Lietuvių cent
re, Lemonte.

— Naujųjų Metų sutikimas 
Šaulių namuose. Ruošia Vytau-

Dr. Renata Variakųjytė atidaro dail. Zitos Sodeikienės kūrinių parodą S.m. 
spalio 13 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Parodą suruošė Akademinio 
skautų sąjūdžio filisterių skyriaus Čikagoje specialus komitetas; ji tęsis iki 
lapkričio 5 d. Nuotr. J. Tamulaičio

ir

ATSIŲSTA PAMINĖTI
ie-

JUOZO GIRNIAUS 
MONOGRAFIJA

it,
„Žvilgsnis į Juozą Girnių”. 

Parašė Aldona Vasiliauskienė. 
243 psl. Kaunas, 1995 m. 
Tiražas 1,200.

Istorikė, mokslo daktarė A. 
Vasiliauskienė yra nuostabaus 
kruopštumo, plačių sugebėjimų, 
ypatingo darbštumo autorė. Ne
veltui ji pakviesta rinkti me
džiagą apie komunistų kankinį 
arkiv. M. Reinį, siekiant jį pa
skelbti palaimintuoju ir 
šventuoju. Ji viena iškiliausių 
Liet. Katalikų mokslo akademi
jos narių.

Šis veikalas apie Juozą Girnių 
yra viena geriausių paskutiniu 
laikotarpiu Lietuvoje išleistų 
knygų, švyti nuostabiu medžia-

to Didž. šaulių rinktinė. Pradžia 
7 v.v.

— Lietuvių Operos Naujųjų 
Metų sutikimas Jaunimo cent
re.

Sausio 7 d. — LB Brighton 
Parko apylinkės narių metinis 
susirinkimas 11 vai. r. Nekalto 
Prasidėjimo mokyklos salėje, 
4420 S. Fairfield Avė.

Sausio 21 d. — LB Brighton 
Parko apylinkės valdybos ruo
šiami pietūs Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
44-ta ir Fairfield Avė. Maistas 
bus tiekiamas nuo 9 vai. r. iki 
1 vai. p.p.

Vasario 3 d. — Maironio li
tuanistinės mokyklos metinis 
pokylis Lietuvių centre, Lemon
te.

Vasario 11 d. — Lietuvos Ne
priklausomybės sukakties mi
nėjimas Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje 11 
vai. r. Rengia LB Brighton Par
ko apylinkės valdyba.

duomenimis, nėra tuščiažodžia
vimo. Skaitai žmogus su dideliu 
susidomėjimu ir pasitenkinimu. 
Visiems, besidomintiems mūsų 
didžiųjų mokslo žmonių kūryba 
ir gyvenimu, šią knygą patarti
na perskaityti ir įsigyti. Veika
las buvo paruoštas ir išleistas 
amžinos atminties mūsų gilaus 
mintytojo ir kūrėjo Juozo Gir
niaus palaikų į Lietuvą atgabe
nimo proga.

GYDYTOJOS DIENORAŠTIS

„Palydėsiu į Tėvo namus”.
Parašė Birutė Žemaitytė. 364 
psl. Šv. Jono Bosko leidykla. 
Alytus, 1995 m. Antras 
leidimas.

Tai viena iš pačių įdomiausių 
1995 m. Lietuvoje pasirodžiusių 
knygų. Tai medicinos daktarės 
dienoraštis. Ji dirbo reanima
cijos skyriuje, kur atgabenami 
mirštantieji ligoniai ir gydyto
jas stengiasi juos atgaivinti. 
Aprašoma labai daug pačių tra
giškiausių atsitikimų, nuo pat 
1977 metų. Knyga baigiasi jos 
motinos merdėjimo, užsitęsusio 
kelias savaites, aprašymu.

Ypač graudu skaityti, kai 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, dar teko susidurti su 
okupacijos baisiais padariniais 
— atsirado tiek girtaujančiu, net 
jaunuolių savižudžių.

Autorė labai nuoširdi, atvira, 
plataus išsilavinimo. Ji cituoja 
ir graikų filosofus, ir naujuosius 
autorius. Ji yra baigusi aukš
tuosius teologijos mokslus 
(1981-1985 m.). Būdama nuošir
džiai religinga, ji 1979-1990 m. 
važinėjo į Rusiją, ten ruošdama 
žmones krikštui, atgailos 
sakramentui, santuokai. Ir 
Lietuvoje ji savo laisvomis die
nomis keliavo su religinėmis pa
skaitomis.

Ligoninėje būdama prie mir
ties pavojuje esančių, ji 
įtikinėdavo, kad reikia kviesti 
kunigą, pasiruošti kelionei į 
„Tėvo namus”, kartu žinant, 
kad tai padės ir ligos skausmus 
pakelti.

Knyga gausi intriguojančiais 
kovos su mirtimi aprašymais ir 
pilnadvasinės atgaivos minčių.

Ji stengėsi ligonius aprūpinti 
dvasiniu patarnavimu, nepai
sydama, kad bolševikų okupa
cijos metu galėjo netekti tarny
bos. Pateikiamais faktais ir 
dvasingumu knyga yra uni
kumas. Juoz. Pr

gos pilnumu. Labai vaizdžiai 
aprašoma Juozo Girniaus gim
tinė — Sudeikiai, jo vaikystė, jo 
sunkus, bet sėkmingas verži
masis į mokslą, jo studijos 
Kauno ir užsienio universite
tuose, profesoriavimas Vytauto 
Didžiojo universiteto Filolo- 
gijos-filosofijos fakultete, 
„Aidų” redagavimas, vado
vavimas ateitininkams. Smul
kiai aptariamos jo filosofinės 
knygos, jo straipsniai spaudoje, 
jo paskaitos Liet. Kat. mokslo 
akademijos suvažiavimuose ir 
kitomis progomis, džiaugiamasi 
jo trimis sūnumis — aukštuo
sius mokslus išėjusiais ir pui
kiais lietuviais išlikusiais — 
kurių vienas — Kęstutis net 
tapo JAV išlaikomo radijo 
Miunchene korespondentu, su
teikiančiu informacijas Lietu
vai.

Išsamiai aptariamos ne vien 
Girniaus filosofinės knygos, bet 
ir jo straipsniai, pateikiami ir 
spaudoje pasirodę straipsniai 
apie jo kūrybą ir jį patį.

Surinkta pilna jo kūrybos bib
liografija, yra jo rankraščių 
faksimilės, gausu nuotraukų, 
surinktos informacijos apie 
Girnių šeimą.

Knygoje kalbama faktais,

• Filatelistų draugijos
„Lietuva” Biuletenis, Nr. 1 
(219), 1995 m. Spaudai paruošė

Kovo 3 d. — Pietūs po kiek
vienų šv. Mišių (nuo 9 vai. r. iki 
1 vai. p.p.) Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje, 44-ta ir S. Fair
field Avė. Ruošia LB Brighton 
Parko apylinkės valdyba.

Kovo 10 d. — Susitikimas su 
poetu Bernardu Brazdžioniu, jo 
pagerbimas ir susipažinimas su 
jo naujai išleista knyga — 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Rengia 
„Saulutė” — vaikų globos 
komitetas.

Kovo 17 d. — Pabaltijo uni
versiteto įkūrimo 50 metų jubi
liejaus akademija.

A.tA.
ANTANUI MASIONIUI

mirus, mūsų mielą kaimynę, dukrą DANGUOLĘ ir 
JONĄ NAVICKUS bei TERESĘ ir ALGI GEČIUS su 
jų šeimomis nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi:

Janina ir Vytautas Čekanauskai 
Stasė ir Vytautas Fledžinskai 
Birutė ir Aleksas Griciai 
Marytė ir Pranas Grušai 
Daiva ir Carlos Navarrette 
Regina ir Antanas Pavasariai 
Alfonsą Pažiūrienė 
Dalilė ir Antanas Polikaičiai 
Gražina ir Juozas Raibiai 
Laima ir Ričardas Ringiai 
Aldona ir Povilas Švarcai 
Inga ir Alfonsas Tumai

E. Jasiūnas ir J. Variakojis, 
talkinant L. Kairiui ir K. 
Martinkutei. Viršelio piešinys 
Antano Beieškos, spausdino M. 
Morkūno spaustuvė Čikagoje. 
Biuletenio administratorius — 
Kazys Rožanskas, 3450 W. 62 
St., Chicago, IL, 60629. Biule
tenis apima filateliją, numizma
tiką, istorinę lituanistiką ir 
kitas, kolekcionieriams artimas, 
sritis.

• Jonas Vizbaras-Sūduvas.
„Kur bėga Šešupė”. Romanas. 
Sūduva ir Marijampolės gim
nazija priešaušryje. Išleido 
Lietuvių istorijos draugija, 
Alytus, 1995. Pirmasis šio 
romano leidimas buvo 1986 m. 
Čikagoje (M. Morkūno spaus
tuvė), o šią antrąją laidą, 1,500 
egz. tiražu pakartojo Don Bosko 
Saleziečių leidykla Alytuje. 
Pažymėtina, kad Jonas Viz
baras-Sūduvas už savo romaną 
„Alšėnų kunigaikštytė” 1981 
m. laimėjo „Draugo” 30-tąją 
literatūros premiją. Romane 
„Kur bėga Šešupė” iškeliama 
mokslus caro laikais ėjusio 
jaunimo ryžtingą kovą su 
okupantu, besistengiančiu 
sunaikinti lietuvių kalbą, 
tautinį atgimimą, lietuvišką 
spaudą. Knyga minkštais 
viršeliais, 239 psl., išspausdinta 
gan prastame popieriuje, bet jos 
turinys tebešviečia aktualumu 
ir pasižymi gyvais vaizdais, 
sklandžiu pasakojimu.

• „Naujoji viltis”. Politikos 
ir kultūros žurnalas. Išleido 
Amerikos Lietuvių tautinė 
sąjunga ir Lietuvių studentų 
tautininkų korporacija „Neo 
Lithuania”. Redagavo Antanas 
Juodvalkis ir dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas. Meninė priežiūra 
Vlado Vijeikio. Spausdino Vi Vi 
Printing, Chicago, IL, 1995 m. 
Šis žurnalas — jau knygos dy
džio — 184 psl. Temos ir bendra
darbiai — gausūs, pradedant 
Tautinės sąjungos organi
zaciniais reikalais, baigiant 
visuomeniniais klausimais. 
Rašo Vytautas Abraitis, dr. Bro
nius Nemickas, Bronys Raila, 
Julius Šmulkštys, Jonas Dai- 
nauskas, Vaidotas Antanaitis, 
Jurgis Janušaitis, Danutė 
Bindokienė. Antanas Mažeika 
ir kiti. Administratorius Os
karas Kremeris, 1005 Sherwood 
Dr., La Grange Park, IL 60525. 
Vieno nr. kaina — 7 dol. Gaila, 
kad šį vertingą žurnalą men
kina neatidus spaudos darbas — 
puslapiuose daug nekruopštaus 
maskavimo žymių, sutepimų, 
paliktų nereikalingų linijų ir 
kitokios spaustuvinės „taršos”.

i i 1
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5 DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 1 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Jūratė Jankauskaitė vai

dina Ievą Ateities savaitgalio 
literatūros vakare penktadienį, 
lapkričio 3 d. 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Pilna Ateities 
savaitgalio programa — skelbi
mas ,,Drauge” antradienį, 
spalio 31 d.

Sister M. Clement, Chicago, 
IL, „Drauge” nusipirko brangių 
leidinių. Nuoširdžiai dėkojame 
Seselei, kad neužmiršo mūsų 
knygyno ir, jame apsilankiusi, 
įsigijo ten esančios spaudos.

Barbora Radvilaitė, kara
liaus Žygimanto Augusto myli
moji žmona, kuriai jis savo ran
komis uždėjo karališkąjį vaini
ką, buvo labai mėgstama ir ger
biama lietuvių tautoje. Gal dėl 
to išlikusi legenda, kad nežino
mo dailininko nutapytas jos 
portretas tapo Aušros Vartų šv. 
Marijos paveikslu. Kanoną Bar
borai Radvilaitei įscenizuos ak
torė Nijolė Martinaitytė premi
jų šventėje sekmadienį, lapkri
čio 5 d., 3 vai. p.p. Jaunimo cent
re. Visuomenė kviečiama pasi
gėrėti programa ir pagerbti Kul
tūros tarybos premijų laureatus.

Aldona Žemaitytė, žurnalo 
„Dienovidis” redaktorė, at
skrenda iš Lietuvos ir dalyvaus 
svarstytose „Išeivijos dabartinė 
prasmė” Ateities savaitgalyje, 
kuris šįmet įvyksta lapkričio 3-5 
dienomis, Jaunimo centre,Čika
goje ir Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Svarstybos įvyksta 
šeštadienį, lapkričio 4 d., 2 v.v. 
Jaunimo centro Čiurlionio gale
rijoje.

Aldona Žemaitytė

x Lietuvių fondui vajaus 
proga aukojo: $1,000 dr.Ferdi- 
nandas ir Vanda Kaunai; $250 
dr. Vaclovas ir dr. Augusta Šau
liai; po $200 X, Kęstutis ir Da
lia Ječiai, Aleksas ir Vena Lau
raičiai, Antanas ir Vilija Mar- 
chertai, po $100 Jurgita Benety- 
tė, Saulius ir Daina Čyvai, Bi
rutė Jasaitienė, Eugenia Jusch- 
kevitz, Vytenis Kirvelaitis, Dai
na Kojelytė, dr. Adolfas ir Algė 
Šležai, Anatolijus Šlutas, Ed
vardas Šulaitis, Ada Sutkuvie
nė. Nuoširdžiai dėkojame ir pra
šome siųsti aukas Lietuvių fon
dui, 14911 - 127th St., Le- 

mont, IL 60439.
(sk.)

Prelatas Juozas Prunskis

visas savo parašytas 35 knygas 
ir brošiūras per TRANS PAK fir
mą (sav. R. Pūkštys) išsiuntė į 
Vytauto Didžiojo universiteto 
biblioteką Kaune.

Šv. Kazimiero seserys nuo
širdžiai kviečia dalyvauti šv. 
Mišiose lapkričio 4 d., šešta
dienį, 9:30 vai. r., motiniškojo 
namo koplyčioje ir kartu pasi
melsti, kad Šv. Kazimiero kong
regacijos įsteigėja Motina Mari
ja Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Šv. Mišias aukos 
marijonų provinciolas kun. Do- 
nald Petraitis, MIC. Seselės taip 
pat primena, kad pirmąjį gruo
džio šeštadienį šv. Mišių šia in
tencija nebus.

Šv. M. Marijos Gimimo pa
rapija prašo patikslinti, kad 
šiandien, Visų Šventųjų šventė
je, šv. Mišios vyksta ne sekma
dienine tvarka, bet pagal biule
tenyje pažymėtą specialią tvar
ką. (7, 9 vai. r. — lietuviškai, 
taip pat 7 vai. v. lietuvių kalba; 
anglų kalba 8 ir 10 vai. ryte.)

Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje įprastinės vaikų Mišios bus 
šį sekmadienį, lapkričio 5 d., 9 
vai. ryte.

ARGENTINOS KONSULE 

IEŠKO GIMINIŲ

Lidia Normantas, Argentinos 
respublikos konsule Miami 
mieste, norėtų sužinoti apie sa
vo gimines, gyvenančius Chi- 
cagos apylinkėse.

Ji ieško savo tetos Kotrinos 
Pauzaitės (greičiausiai jau mi
rus), jos dukros Janett Kliauga 
su vyru Joe.

Be to, dar prašo lietuvių, ypač 
kauniečių, gal kas nors prisime
na ar pažinojo jos mamą Anelę 
Pauzaitę-Normantienę (o gal 
Paužaitę?), kuri apie 1935 me
tus emigravo iš Lietuvos į Ar
gentiną (ten ir mirė). Norėtų 
sužinoti, iš kur ji buvo kilus. 
Lidijos prisiminimu, mama sa
kydavo, kad ji pėsčiomis eidavo 
į Kauną apie 15 km.

Nors Lidija sako silpnai kal
banti lietuviškai, bet viską pui
kiai supranta. Ji yra aplankiusi 
Lietuvą, bet dar norėtų surasti 
ir susipažinti su savo mamos 
gimtuoju kampeliu.

Žinantieji ką nors apie šiuos 
asmenis, prašomi rašyti ar 
skambinti: Lidia Normantas, 
1925 Brickell Avė., Dept. D 
1501, Miami, FL, arba tel. 305- 
285-0568.

x TRANSPAK praneša: „Se
niausia Lietuvos istorija buvo 
parašyta M. Strijkovskio ‘Lenki
jos, Lietuvos, Žemaičių ir visos 
Rusijos kronika’ lenkų kalba 
1582 m., pirmoji Lietuvos istori
ja lietuvių kalba — S. Daukan
to parašyta 1838 m.” Siuntiniai 

ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 

Chicago, IL, tel. 312-436-7772.

(sk.)

Ateities savaitgalis įvyksta 
lapkričio 3-5 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje ir Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Smulki savaitga
lio programa randama skelbime 
antradienio, spalio 31 d. 
„Drauge”.
z JAV LB Kultūros Tary

bos premijų šventė įvyks 

lapkričio 5 d. 3 v. p.p. Jau
nimo centre. Bilietai gaunami 
Jaunimo centre prie įėjimo ir 
„Seklyčioje”. Vietos numeruo
tos. Kaina $8 ir $10.

(sk)

z Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec

kus, 540 Ambassador Ct., 

Sunny Hills, FL 32428, tel. 

904-773-3333.

(sk)

ŽVILGSNIS Į „MOTERS 

SAVAITGALĮ”

Nemažai reklamuotas „Mo
ters savaitgalis”, vykęs spalio 
28-29 d. Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte, neapvylė nei ren
gėjų (PLC renginių komiteto), 
nei dalyvių, kurių visose paskai
tose buvo apstu. Nors oras pa
sitaikė nepastovus — kaip mo
ters gyvenimas — čia lijo, čia 
saulė švietė, šeštadienio ryte į 
atidarymą Bočių menėje prisi
rinko tikrai daug moterų ir net 
keli vyrai. Savaitgalio ciklą 
pradėjo renginių komiteto pirm. 
Bronė Nainienė, pasidžiaugda
ma, kad atsirado pagaliau pro
ga moteriai pažvelgti į save, 
geriau suprasti savo problemas, 
rūpesčius ir kasdienybę. Invoka- 
ciją jautriu žodžiu atliko Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos kape
lionas kun. Algirdas Paliokas, 
SJ.

Pirmasis „Moters savaitgalio” 
renginys — vyrų žvilgsnis į mo
terį — simpoziumas, kuriame 
dalyvavo kun. Juozas Vaišnys, 
SJ, dr. Edmundas Ringus ir Li- 
thuanian Mercy Lift pirm. Jur
gis Lendraitis. Simpoziumo mo- 
deratorė — Danutė Bindokienė. 
Kiekvienas dalyvis į moterį 
žvelgė iš savo patirties ar profe
sijos taško: Katalikų Bažnyčios, 
medicinos bei sporto, politinės ir 
visuomeninės veiklos. Reikia 
manyti, kad visos auditorijoje 
buvusios ir atidžiai simpoziumo 
dalyvių pasisakymų išklausu- 
sios moterys pasisėmė daug 
įžvalgių ir vertingų minčių, o 
galbūt ir naujo supratimo, kad 
ne vien tik „vyrai stovi mote
rims ant kelio” į platesnį įsi
jungimą religijos, politikos, vi
suomenės veikloje, bet ir pačios 
moterys iš dalies kaltos, nepa- 
laikydamos „seseriškumo”, 
daugeliu atveju pasipriešinda- 
mos kitų moterų iškilimui.

Po trumpos pertraukos ir jos 
metu vykusių tarpusavio disku
sijų, savaitgalio programa buvo 
sėkmingai tęsiama toliau. Išsa
mesnį jos reportažą skaitysime 
kiek vėliau. Tenka pabrėžti, kad 
auditorijoje buvo viešnių ne tik 
iš Čikagos bei apylinkių, bet iš 
Clevelando, Australijos, nese
niai atvykusių iš Lietuvos, Ka
nados. Vienos tik atsitiktinai 
tuo metu viešėjo mūsų tarpe, ki
tos specialiai atvyko į „Moters 
savaitgalį”.

G. A.

x Daiva Babronytė-Paulie-

nė, Chicago, IL, globoja našlai
tį Kelmėje, Lietuvoje. Atsiuntė 
$150 — metinį globos mokęstį. 
Dėkojame! „Lietuvos našlai

čių globos” komitetas.

(sk.)
x Juozas Maurukas, Vero

Beach, FL, atsiuntė $50 vienam 
našlaičiui palengvinti sunkų jo 
gyvenimą. Dėkojame! „Lietu

vos našlaičių globos” komite

tas, 2711 W. 71 St., Chicago, 

IL 60629.

(sk.)

x Tradiciniu virtęs Lemon- 
to apylinkės rudens pokylis ren
giamas ir šįmet, lapkričio 11 d., 
šeštadienį, PL centro didžiojoje 
salėje. Šių metų pokylyje įdomi 
meninė programa. Šokančius ir 
sėdinčius linksmins Roberto 
Raudžio vedamas „Nemuno” or
kestras. Paaiškės ir loterijos 
laimingieji. Aldonos Šoliūnie- 
nės pagaminta vakarienė, įskai
tant ir gėrimus — $30 asmeniui. 
Laukiame svečių iš plačių apy
linkių. Laiko nebedaug, pasku
bėkite grąžinti loterijos bilietų 
šakneles! Rezervacijas priima: 
Gediminas Kazėnas (708) 963- 

0467 ir Vladas Stropus (708) 

257-7677.

(sk.)

Redaguoja
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Plaiaa. Medžiagą siųsti: 3206 W. 6Bth Place, Chicago. IL 60629

RUDENĖLIS

Šaltas rudenėlis 
Nekviestas atėjo,
Ir visi pabūgo 
Jo šalnų ir vėjo.

Biro aguonėlės, 
Lankstėsi lelijos, 
Kai geltoną lapą 
Sode vėjai vijos.

Išsislapstė musės, 
Išsigando širšės, 
Visur rudenėlis 
Siautė taip įniršęs.

x „Dangaus skliautai” —

24-tosios kasmetinės lietuvių fo
tografijos parodos atidarymas šį 
penktadienį, lapkričio 3 d. 7 

v.v. Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre. Parodą rengia Bud
rio lietuvių foto archyvas. Visi 
kviečiami atsilankyti.

(sk.)

Tamsų debesėlį 
Vis nuo girios pūtė..
Dingo ir pradingo 
Vasaros saulutė.

Dingo parkuos džiaugsmas 
Ir vaikučių juokas.
Ėmė nakčia klykaut 
Medžiuose apuokas.

•Gi.

Oi, tas rudenėlis 
Kiek žalos pridūrė.
Į mokyklos sūdlą 
Mus anksti atvarė.

Laimutis B. Švalkus 

(IJf
VĖųjfĖS

Katalikų bažnyčia metų vieną 
dieną yra paskyrusi mirusie
siems. Nors bažnyčia kasdien 
prisimena mfrUsiųjų sielas, 
tačiau tą dieną Skiria ypatingą 
dėmesį, kreipia į tas vėles, 
kurias žmonės yra pamiršę. 
Bažnyčiose yra tą dieną pamal
dos. Žmonės dina į kapines 
pasimelsti už s&vo artimuosius 
mirusius. Papūošia kapus gėlė
mis ir vakare Uždega žvakutes. 
Didžiausias džįąugsmas miru
siesiems yra nė paminklai, pa
puošalai, bet malda. Juo daž
niau žmonės už vėles meldžiasi, 
tuo jos yra dėkingesnės žmo
nėms. 1-*

„Tėvynės žvaigždutėje” jūs 
paskaitote pasakėlių, straips
nelių, gražių eilėraščių, tačiau 
nežinote, kad nemažai tų poetų 
jau mirę. Paminėsiu keletą: Jo
nas Minelga, Leonardas Žitke
vičius, Laimutis Švalkus, Mari
ja Merkevičienė,’ o vos prieš po
rą mėnesių mirė Alė Paškevičie- 
nė, parašiusi dvi gražias knygu
tes jaunimui. Prisiminkite mal
dose šiuos ir daug kitų nepa
minėtų vardų. Tegul Dievas glo
boja visus apleidusius šį pasaulį 
ir už jų gerus darbus skiria 
dangų.

Redaktorius

TĖVŲ AŠAROS SUNKINA 

VAIKUS

(Lietuvių tautosaka)
Vienoje šeimoje numirė duktė. 

Mama labai pergyveno, verkė 
ištisus metus, net veidas nuo 
ašarų nedžiūvo. Kartą mama 
sapnuoja savo dukterį, kuri jai 
sako: „Jei nori mane pamatyti, 
tai Didžiojo Penktadienio vaka
rą ateik į bažnyčią. Atsinešk ba
lanų, kurių tik vieni galai nu
deginti, atsinešk ir grabnyčios 
žvakę, užlipk viršun prie vargo
nų, ten galėsi mane matyti”. 
Mama labai norėjo savo dukterį 
pamatyti, todėl paruošė viską, 
ką duktė sakė. Nuėjo naktį į 
bažnyčią, užlipo prie vargonų, 
apsidėjo aplinkui save ratu vi
sus nudegusius balanų galus, 
uždegė grabnyčios žvakę ir mel
džiasi. Apie dvyliktą valandą 
nakties pradėjo į bažnyčią rink
tis numirėliai. Pirma ėjo seni, 
tada vidutiniai, paskui jauni ir 
paskutiniai maži vaikai. Mato, 
— pro zakristiją atėjo ir jos 
duktė. Kai tik įėjo, tuoj uosto ir

sako: „Kas čia taip dvokia? „Tik 
paskui, pažvelgus į vargonus, 
sako: „A, mano mama čia yra”. 
Nubėgus prie vargonų pradėjo 
aukštyn šokinėti. Šoko kelis 
kartus. Pagaliau taip pašoko, 
kad tik per vieną balaną prie 
mętmos priartėjo. Tuoj ir gaidys 
užgiedojo, pradėjo visi numirė
liai eiti iš bažnyčios. Išėjo ir 
duktė. Išeidama taip pasakė: 
„Tavo laimė, kad neprišokau ar
čiau tavęs, jei būčiau prišokusi, 
tai būčiau tave sudraskiusi. Tu 
žinok ir kitiems pasakyk, kad 
tėvaimirusiųjų vaikų neraudo
tų (neverktų), nes tėvų ašaros 
sunkina vaikus”. (Papasakojo 
Sofija Juodkienė, 39 metų am
žiaus iš Biriškių kaimo, Salako 
valsčiaus, užr. Elžbieta Rukšte- 
lytė, #38.XII.15). Iš dr. J. Ba

lio archyvo.

Pastaba. Čia minimos bala
nos. Labai labai seniai, kai 
žmonės neturėjo žibalo ir žva
kių, apsišvietė kambarius, de
gindami iš medžio išpjautas plo
nas juostas — balanas. Grabny
čios žvakės, tai per Grabnyčias 
(vasario 2 d.) pašventintos 
žvakės.

*».« p?. *.
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Mirties angelas
dail. Algirdas Kurauskas

PIKTOJI PAMOTĖ 

(Legenda — pasaka)

(Tęsinys)
— Stebiuosi ir labai stebiuosi.
— O ką, ar gražūs daiktai?
— Oi gražūs, labai gražūs!
— Na tai eik ir pasirink sau 

kraitį!
Mergaitė puolė prie savo ge

radarės kojų ant kelių ir apsika
bino jos kelius.

Marija pakėlė našlaitę paėmu
si už rankos, padėjo išskirti 
kraitį, liepė sukrauti į skrynias. 
Paskiau pasamdė ratus su pora 
arklių, pora karvių, dar po porą 
kitų gyvulių — Visko, ko reikia 
ūkininkavimui. Marija už viską 
sumokėjo ir pasakė mergaitei:

— Važiuok dabar namo ir 
stenkis pasiruošti sau gyventi 
be kitų skriaudos.

Našlaitė žiūri, dėkingumo 
ašaros byra iš akių jai per vei
dą. Vežimas pilnas visokių gė
rybių palengva važiuoja namo, 
o Marija eina šalia vežimo. 
Neapsakomas gerumas mato
mas Jos veide.

Pavakare našlaitė parvažiavo 
namo ir įsuko į tėvo kiemą su 
savo kraičiu. Tėvo kieme kilo 
sujudimas. Pamotė žiūri ir savo 
akimis netiki, klausinėja apie 
stebuklus ir įdomaujasi, kas ta 
moteriškė-ponia, kuri vaikščio
jančioms po girią podukroms 
kraičius krauna.

Klausinėja ir iš piktumo grie
žia dantimis, kad savo dukros 
nenusiuntė į girią uogauti. 

(Bus daugiau)

GALVOSŪKIS NR. 23 

(Žiūrėkite piešinėlius)

Čia matote daug raidžių. Tarp v a ii
tų raidžių yra pasislėpę septyni 
Lietuvos vietovių ir vandenų 
pavadinimai. Juos suradę api
braukite. Štai Lietuvos upių ir 
ežerų pavadinimai: 1. Aklasis, 
2. Aklažeris, 3. Aklelis, 4. 
Aklikas, 5. Akliukas, 6. Akme
na, 7. Akmenė.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 22

(Žiūrėkite piešinėlį)

Čia matote ant dviejų virvelių 
sukabintus balionus. Jums 
reikės dviejų spalvų pieštukais 
nuspalvoti kiekvienos virvelės 
balionus.

(5 taškai)
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DĖMESIO

Nuo šiandien pradedami spaus
dinti galvosūkių atsakymai. Jū
sų atsakymai, gauti po galvosū
kių atsakymų paskelbimo, ne- 
beužskaitomi. Pasistenkite at
siųsti anksčiau, kad nedingtų 
jūsų taškai. Jei turite kokių 
nors problemų, praneškite re
daktoriui.

Redaktorius

GALVOSŪKIO NR. 1 

ATSAKYMAS

Skersai: 1. Merkinė. 2. Rasei
niai. 3. Pavasaris. Žemyn: 1. Va
rėna. 2. Aleksandriškis. 3. Dau
gai.

GALVOSŪKIO NR. 3 

ATSAKYMAS

Tautietis seno namo taisyto
jams taip mokėjo: 1. Sienų pa
taisymui — 200 dol., 2. dažyto
jui — 900 dol., 3. vamzdininkui 
— 800 dol., 4. elektrikui — 300 
dol., 5. dailidei — 3,000 dol. ir 
6. mūrininkui — 2,300 dol. Iš 
viso namo pataisymas tautiečiui 
kainavo 7,500 dol.

4JL'/ i-J

GALVOSŪKIO NR. 4 
ATSAKYMAS

1. Tėvas - tavas, tęvas. 2. 
Viršus — virtus, Virgus (var
das). 3. Ranka — randa. 4. 
Pelėda — pelėja. 5. Rašalas — 
mašalas. 6. Žinia — minia.

GALVOSŪKIO NR. 5 
ATSAKYMAI

1. Šventame Rašte paskutinį 
kartą žodį Izraelis randame 
Apreiškime šv. Jonui 21:12. 2. 

Kiekvienam Suomijos gyvento

jui per metus tenka 13.3 kilo
gramai kavos, o pabaltiečiams 
viso tik 6.1 kg. Estui — 2.2 kg., 
latviui — 2.1 kg. ir lietuviui 1.8 
kg. Per metus Lietuvojs su var
tojama 5,000 tonų kavos. (T. 
Staniulytė, Diena Nr. 75, Vil
nius, 1994.X. 14). 3.Žodis Me

sopotamija reiškia „šalis tarp 
dviejų upių” — Tigro ir Eufrato. 
Mūsų civilizacija prasidėjo Me- 
zopotamijoje ir Egipte maždaug 
prieš 6,500 metų. 4. Sfinkso 
mįslę atspėjo Edipas: „Vaikys
tėje žmogus eina keturiomis, o 
pasenęs su lazda. (L.E. 27-331, 
Boston, 1962). 5. Aukščiausias 
pasaulyje upės krioklys yra rytų 
Venezueloje. Jo pavadinimas — 
Angelas. Čia vanduo krenta be
veik vieną kilometrą arba 3,212 
pėdų.

» ’i
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Matote nupieštą kaubojų 
alfabetą, o jo apačioje trijų 
žodžių lietuviška patarlė, kurią, 
pasinaudodami alfabetu para
šykite lietuviškai.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 24

Atlikite pridėtą aritmetikos 
veiksmą ir pamatysite įdomią 
sandaugą. Už tai 5 taškai. 
037637037037 x 12

GALVOSŪKIS NR. 25

Vyresnieji pasinaudodami li
teratūra atsakykite į šiuos klau 
simus: 1. Mūsų seneliams ir tė 
vams, kilusiems iš Lietuvos 
kaimo, buvo pilnai suprantami 
žodžiai ganytojas, Išganytojas 
Išganymas. Gimusiems did 
miesčiuose, šie žodžiai nėrė 
aiškūs. Kuriuo žodžiu senąj; 
terminą reikėtų pakeisti nauju 
kad jis būtų suprantamas da 
bartinėms generacijoms? 2 
Kada nušvito žmonijai pirmoj 
elektros lemputė? 3. Kuriais 
metais dail. Jan Matejko nutapė 
didįjį Žalgirio kautynių paveiks 
lą? 4. Kai mirė dail. Jan Ma 
tejko, kurio amžiaus buvo dail 
M.K. Čiurlionis? 5. Iš kur yre 
kilęs žodis baletas, balerina - 
iš Paryžiaus? St. Petersburgo' 
Romos? Visi teisingai ir pilna 
atsakę į klausimus gaus 10 taš 
kų, o trumpai ir apytikriai atsa 
kę — 5 taškus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
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