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Teisės aktu paskelbta Lietuvos 
Laisvės kovos sąjūdžio 

Deklaracija 
V i l n i u s , sausio 12 d. (Elta) tinumą, įteisino partizaninės 

— Lietuvos Laisvės kovos są
jūdžio taryba suvienijo visas 
okupuotos ir kovojančios Lie
tuvos karines formuotes ir vi
suomenines grupes į visuotinį 
tautos pasipriešinimą, sujun
gė visas pasipriešinimo ir ko
votojų struktūras į vieningą 
vadovavimą. 

1949 m. vasario 16 d. Lietu
vos Laisvės kovos sąjūdžio ta
ryba priėmė Deklaraciją, do
kumentą, išreiškusi okupuo
tos, bet nenugalėtos Lietuvos, 
lietuvių tautos valią. Joje 
įtvirtinti pagrindiniai' konsti
tuciniai demokratijos princi
pai: „Valstybinė Lietuvos san
tvarka — demokratinė res
publika. Suvereninė Lietuvos 
valdžia priklauso tautai". 

Deklaracija, akcentuodama 
Lietuvos valstybingumo ir 
konstitucinės santvarkos tes-

kovos vieningos vadovybės su
darymą ir apibrėžė ginkluoto 
pasipriešinimo teisėtumą. Tai 
yra iškiliausias Lietuvos par
tizaninės kovos teisinis doku
mentas. 

Antradienį Seimas priimtu 
įstatymu pripažino Lietuvos 
Laisvės kovos sąjūdžio tarybos 
1949 metų vasario 16 d. Dek
laraciją valstybės teisės aktu. 
Jos įtvirtinimas įstatymu turi 
ne tik moralinę, bet ir teisinę 
prasmę. 

Deklaracijos kaip teisės ak
to įtraukimas į Lietuvos teisės 
sistemą, liudija valstybingu
mo tęstinumą ir nenutrūksta
mas pastangas skelbti Lietu
vos nepriklausomybę. Lietu
vos Laisvės kovos sąjūdžio ta
rybos 1949 m. vasario 16 d. 
Deklaracija nėra tiesioginio 
veikimo teisės aktas. 

Lietuva niekada nebuvo 
Sovietų Sąjungos dalimi 

V i l n i u s , sausio 12 d. (BNS) 
— Seimas antradienį priėmė 
ilgai diskutuotą memorandu
mą Šiaurės Atlanto sąjungos 
valstybių parlamentams, ku
riuo primenama, kad Lietuvai 
netinka „buvusios sovietų res
publikos" apibūdinimas. 

Šio memorandumo projektą 
pateikė Seimp pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, reaguo
damas į Rusijos diplomatijos 
prieštaravimus „buvusių so
vietų respublikų" stojimui į 
NATO. 

„Bet koks 'buvusios sovietų 
respublikos' terminas Lietu
vai, tvirtai apsisprendusiai 
jungtis į Šiaurės Atlanto al
jansą, negali būti taikomas", 
sakoma memorandume. Anot 
dokumento, Lietuva savo su
vereniteto ir tarptautinės tei
sės požiūriu niekada nebuvo 
Sovietų Sąjungą sudarančia 
respublika, o tik 1940-1990 m. 
dviejų agresorių okupuota val
stybe. 
- Pasak memorandumo, „ir 

1920 metų vasarą (iki 1940 m. 
vasaros), ir 1991 m. rudenį 
Lietuva buvo pripažinta So
vietų Sąjungos nepriklausoma 
valstybė, jokiu statusu neįei
nanti į SSRS". 

Seimo nariai antradienį vi

suotiniame posėdyje teigė, kad 
„klaidinga nuostata" dėl Lie
tuvos neva buvimo Sovietų 
Sąjungos dalimi daro didelę 
žalą tarptautiniame konteks
te. 

Socialdemokratas Vytenis 
Andriukaitis ragino Seimą 
„aktyviai kovoti su politologų 
ir žurnalistų terminais, kurie 
ateities neturi". Konservato
rius Stasys Stačiokas sakė, 
kad Europos organizacijose 
jam pačiam ne kartą yra tekę 
paneiginėti šį požiūrį ir aiš
kinti Lietuvos istorijos faktus. 
Pasak V. Landsbergio, jeigu 
užsienio valstybėse „skverbia
si tokia mintis, tai jau yra 
nuostatų 'išplovimas' u. Seimo 
pirmininko teigimu, nė viena 
valstybė kol kas nesuabejojo 
ankstesnėmis nuostatomis ne
pripažinti Lietuvos inkorpora
cijos į SSRS. 

Tačiau V. Landsbergis sakė 
matąs pavojų, kad „buvusių 
sovietinių respublikų" termi
nologijos vartojimas gali pa
veikti užsienio valstybių nusi
statymą. 

Liberalas Alvydas Meda-
linskas ragino, kad memoran
dumas „būtų kiekvieno Lietu
vos diplomato aplankuose ir 
platinamas per kiekvieną am
basadą". 

Seimo konservatorių frakcija 
posėdžiavo be premjero 

Sausio 13-oji — Lietuvos Laisvės gvnėjų diena Tėvynė neturėtų pamiršti savo 
tautiečių Punske 

Sausio 12-osios pavakare Vilniaus Nepriklausomybės aikštėje, prie Seimo rūmų, suliepsnojo laužai, kurių užde
gimu ir toje istorinėje vietoje rengiama Atminimo valanda prasidėjo dalis iškilmingų renginiu, kuriais bus pa
minima dar viena 1991-ųjų Sausio 13-osios sukaktis. Kaip ir gilioje senovėje, uždegus laužus ant piliakalnių, 
skubėjo 1991-ųjų žiemą žmonės į sostinę — prie Spaudos rūmų, Televizijos bokšto, skubėjo ginti lietuviško 
žodžio, kalbos, savo vaikų ateities. Tomis lemtingomis dienomis visų širdys vieningoje maldoje praiė laisves Lie
tuvai. Sausio 13-osios naktį ta laisvė buvo išsaugota. ( E l u ) 

Nuotr 1999-ųjų Atminimo valanda prie Seimo romų 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) 
— Lietuvos Seimo vicepirmi
ninkas R. Ozolas kaltina val
džią „užsimerkus" prieš Puns
ko lietuvių nuogąstavimą dėl 
nutautinimo ir paragino Lie
tuvos ir Lenkijos parlamen
tarų asamblėjoje vadovą imtis 
spręsti šią problemą. 

Seimo vicepirmininkas ant
radienį paskelbtame pareiški
me primena, kad neatsakyta į 
Punsko prašymus Lietuvos 
valdžiai padėti apginti lietu
vybę, kuriai, jų vertinimu, 
grėsmę kelia numatomas Len
kijos pasieniečių užkardos 
įkurdinimas miestelyje. „Len
kijos lietuviai nuolat akcenta
vo, kad gausus kariuomenės 
būrio su šeimomis įkurdini
mas svarbiausioje ir lengvai 
pažeidžiamoje lietuvių gyve
namoje vietoje Lenkijoje rim
tai pakeis demografinę Puns
ko situacįją", primena R. Ozo
las. 

Jis pabrėžia, jog Lietuvos ir 

Lenkijos tarpvalstybinės su
tartys numato, kad šalys su
silaiko nuo tokių žingsnių, ta
čiau Lenkijos „oficialiosios 
tarnybos nedviprasmiškai at
sisakė tų nuostatų laikytis. 
Dar daugiau: pasienio kariuo
menės reikalams paimtos pa
talpos pastatytos ir įrengtos 
už lietuvių bendruomenės 
lėšas. Net ir savo turto puns
kiečiai negali apginti", pikti
nasi Seimo vicepirmininkas. 

R. Ozolas kreipėsi į Seimo 
pirmininko pirmąjį pavaduo
toją Andrių Kubilių, vadovau
jantį Lietuvos delegacijai Lie
tuvos ir Lenkijos parlamen
tarų asamblėjoje, prašydamas 
„šį klausimą įrašyti į darbot
varkę artimiausioje asamblė
jos sesijoje". „Turiu vilties, 
kad jis bus išspręstas taip, 
kaip reikalauja mūsų nuolat 
akcentuojami geri ir kaimyniš
ki santykiai su Lenkija", rašo 
R. Ozolas. 

Izraelio ir Lietuvos santykiai 
nėra tokie blogi, kaip atrodo 

Lietuva mini Sausio 13-ąją — 
Laisvės gynėjų — dieną 

Vilnius, sausio 12 d. (Elta) mą ir atvirumą, su kuriuo to-
— Prezidentas Valdas Adam- mis dienomis atsigręždavome 
kus Laisvės gynėjų dienos pro- vienas į kitą. Kiek šilumos — 
ga antradienį Sausio 13-osios žmogiškosios šilumos — sklido 
atminimo medaliais apdova
nojo 162 Lietuvos gyventojus. 

Dviem apdovanotiesiems 
Sausio 13-osios medaliai skirti 
po mirties. Medalius atsiėmė 

nuo laužų, degančių prie par
lamento ar teleMzijos bokšto. 
Laisvę apgynėme, tačiau šian
dien tokio' solidarumo ir pasi
tikėjimo trūksta kaip nieka-

apdovanotųjų giminės ir arti- dos", sakė V. Adamkus. 
mieji. 

Pasirašydamas dekretą dėl 
Sausio 13-osios atminimo me
dalių skyrimo, prezidentas at
sižvelgė į Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio bei kraš
to apsaugos ministro Česlovo 
Stankevičiaus teikimus. 

„Sausio 13-osios byla ir 
šiandien istorikų vert inama 
kaip reikšmingas amžiaus pa
baigos įvykis. Tai, ką darėme, 
gindami savo pamatines tei
ses, darėme ir sąžiningesnei 
pasaulio ateičiai. Kiekvienas, 
tuo metu aukojęsis už savo 
Tėvynės laisvę, aukojosi ir už 
visos žmonių bendrijos teisin
gesnį ir doresnį gyvenimą", 
apdovanojimų įteikimo cere
monijoje sakė prezidentas. r% , . l i n n n , , 

Pasak V. Adamkaus, Sausio "Opozicinė LDDP reikalaus , 
13-oji Lietuvos istorijoje be- * * T " * ^ * ^ 1 ^ " f J*s?**in nat uvorh; w-1« Vo. didintus automobilių kuro ak-

Prezidentas Valdas Adam
kus vėliau susitiko su Sausio 
13-osios aukų artimaisiais, 
kuriems buvo įteikti Vyčio 
Kryžiaus I laipsnio ordinų ori
ginalai. 

Prezidentūros kanceliarijos 
vadovas, Ordinų kancleris An
drius Meškauskas paaiškino, 
kad iš karto po tragiškų 1991 
m. sausio įvykių Aukščiausioji 
taryba-Atkuriamasis Seimas 
po mirties Vyčio Kryžiaus I 

Siūloma nedidinti 
akcizu degalams ir 

atstatydinti 
finansų ministrą 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) 

laipsnio ordinais apdovanojo 
visas Sausio 13-osios aukas. 
„Kadangi buvo nuspręsta or
dinus aukų artimiesiems 
įteikti per iškilmingą parla
mento posėdį 1991 metų kovo 
11-ąją, apdovanojimai buvo 
skubiai pagaminti. Vėliau, pa
tvirtinus Vyčio Kryžiaus ordi
nų statutą, paaiškėjo, kad jie 
neatitinka visų keliamų reika
lavimų. Todėl dabar ši klaida 
ištaisyta, ir aukų artimie
siems įteikti ordinai, atitin
kantys statute keliamus rei
kalavimus", sakė A Meškaus
kas. 

Per sausio įvykius savo 
gyvybę paaukojusiems Loretai 
Asanavičiūtei, Virginijui 
Druskiui, Dariui Gerbutavi
čiui, Rolandui Jankauskui, Ri
mantui Juknevičiui, Alvydui 
Kanapinskui, Petrui Kavoliu
kui, Vidui Maciulevičiui, Titui 
Masiuliui, Alvydui Matulkai, 
Juozui Povilaičiui, Ignui Ši-
mulioniui ir Vytautui Vaitkui 
skirtus apdovanojimus iš pre
zidento V. Adamkaus rankų 
atsiėmė jų giminės ir artimie
ji. 

Vilnius, sausio 12 d. (Elta) 
— Su Lietuvos ambasadoriu
mi Izraelyje Romu Misiūnu 
prezidentas Valdas Adamkus 
antradieni kalbėjo apie dviejų 
valstybių santykių perspekty
vas. 

„Ieškome galimybių, kur 
Lietuva ir Izraelis turėtų plė
toti bendradarbiavimą. Čia 
ypač svarbu plėtoti prekybi
nius ryšius", po susitikimo su 
prezidentu žurnalistams sakė 
R. Misiūnas. 

Pasak ambasadoriaus, su 
valstybės vadovu kalbėta ir 
apie šią savaitę įvyksiantį Iz
raelio Kneseto pirmininko 
Dan Tichon vizitą. V. Adam
kus ketina susitikti su šiuo 
pareigūnu. 

Atsakydamas į žurnalistų 

Izraelyje, R. Misiūnas sakė: 
„Kadangi mes nesame gavę iš 
Lietuvos generalinės proku
ratūros prašymo padėti rasti 
N. Dušanskį, todėl nesiimame 
jokių veiksmų tuo klausimu. 
Be to, kiek man yra žinoma, 
Izraelis niekada nesiima jokių 
ekstradicijos veiksmų, todėl 
sunku tikėtis, kad N. Du-
šanskis būtų išduotas, net jei
gu to ir būtų paprašyta". 

Susitikime su prezidentu, 
pasak diplomato, nebuvo kal
bėta apie praėjusią savaitę 
Lietuvoje viešėjusį Simon Wie-
senthal centro Jeruzalės įstai
gos vadovą Efraim Zuroff bei 
jo pareiškimus. „Nemanau, 
kad šio žmogaus vizitai į Lie
tuvą yra ypatingos svarbos 
įvykis, tuo labiau, kad jis ge
riau žinomas Lietuvoje nei Iz-

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) 
— Konservatorių partijos val
dybos pirmininkas premjeras 
Gediminas Vagnorius tęsia 
atostogas ir pirmadienį vaka
re Seimo konservatorių frakci
jos posėdyje nedalyvavo. 

Premjero atstovas spaudai 
Albinas Pilipauskas sakė, kad 
dabar G. Vagnorius išvykęs iš 
Lietuvos, tačiau atsisakė nu
rodyti, kurioje valstybėje. 

Prieš savaitę Seimo konser
vatorių frakcija sutarė, kad, 
pakvietus G. Vagnorių, turi 
būti toliau diskutuojama apie 
Seimo narių Laimos Andri
kienės ir Vidmano Žiemelio 
pašalinimą iš partijos. 

Atsakydami į tokį G. Vag
noriaus vadovaujamos konser
vatorių partijos valdybos 
sprendimą, šie Seimo nariai 
pasitraukė iš konservatorių 
frakcijos. Valdyba vienus kon
servatorių partijos įkūrėjų 
praėjusių metų pabaigoje pa
šalino, nepakvietusi jų į po

sėdį. 
Jau seniai neslėpę savo kri

tiško požiūrio į G. Vagnorių, 
L. Andrikienė ir V. Žiemelis 
buvo apkaltinti veikimu prieš 
konservatorių partiją ir vy
riausybę. 

Valdybos sprendimą žinias-
klaidoje ir, kaip pranešama, 
frakcijos posėdyje praėjusį 
pirmadienį kritikavo nemažai 
konservatorių frakcijos narių. 
Pati L. Andrikienė pareiškė, 
kad premjeras G. Vagnorius 
konservatorių partijoje tapo 
„pirmuoju žmogumi su viso
mis šito pasekmėmis. Jo valia 
tampa svarbiausia, lemianti, 
o Vytautas Landsbergis jai pa
klūsta". 

Interviu, kurį šeštadienį 
paskelbė Vilniuje rusų kalba 
leidžiamas dienraštis „Echo 
Litvy", L. Andrikienė teigia, 
kad G. Vagnorius turi ambi
cijų ateityje tapti Lietuvos 
prezidentu, o iki to laiko for
maliai iš Landsbergio perims 

veik taip pat svarbi, kaip Va 
sario 16-oji ir Kovo 11-oji. 
„Sausio 13-osios aukų vardai 
Lietuvos istorijoje glaudžiasi 
šalia amžiaus pradžios sava
norių, šalia pokario partizanų 
ir tremtinių. Beginkl ių žmo-

cizus ir atleistų finansų mi
nistrą Algirdą Šemetą. 

N u o Naujųjų metų įsigalio
jo į s ta tymo pataisa, kuria ak
cizai benzinui padidinti 8-9 
proc., dyzeliniam kurui — 14 
procentų. „Užteko kelių die-

nių valia gint. savo bei Tėvy- ^ fc ^ g t 
nės laisvę »r šiandien išlieka ^ ^ ^ JoTvaldžios klaida* 
2 ! 3 S^Si^S^LS "T. Pirmadienį spaudos konferen-

rijoje sakė č . Juršėnas. Pasak 
jo, „LDDP nemato kito siūly
mo, kaip vyriausybei inicijuoti 

raliai įpareigojančia jėga", tei 
gė prezidentas. 

Valstybės vadovas ragino 
išsaugoti tai, kas buvo pasiek- ^ " ' 
ta 1991-ųjų sausio 13-ąją. ^ ^ J J £ J sausio 
„Gal toks galėtų būti pagrin
dinis mūsų nesenos praeities 
priesakas šiandienai: netapki 

Anot LDDP vadovo, A še
metą jau kelis kartus „su
klydo" dėl akcizų didinimo. me abejingi. Tuomet, lemtin- T Z.nT. , ' iX . . 

gąjį sausį v iskas buvo aišku " H * a n k s f i i a u n u m a t ė - ** 
ir suprantama: norime apginti 
savąją laisvę ir ją giname. Ta
čiau ne mažiau svarbu ir nė 
kiek ne lengviau išsaugoti ir 

padidinus akcizus, kils daugu
m a ka inų . Pasak C. Juršėno, 
Lietuvos statistikos departa
m e n t a s apklausė 170-ies di 

mciv ue lengviau įsoaugun n . . . . - . - , . 
tobulinti tai. ka, j .u p« i«k« * » » « ^ " • - " • « £ 
ir sukurta. Kalbu ne tik apie 
kasdieninius darbus bei rū 
pėsčius. Prisiminkime tą šilu 

vadovavimą 
partijai. 

vus. 23 proc. jų numato didinti 
savo produkcijos kainas. 

č. Juršėno nuomone, LDDP 
šiuo klausimu tikisi ir prezi-

konservatorių dento Valdo Adamkaus „tvir
tesnio žodžio". 

* Krašto apsaugos minis
tras Česlovas Stankevičius 
suteikė karinius laipsnius 13-
kai ginkluoto pasipriešinimo 
dalyvių — karių-savano-
rių ir pirmosios Nepriklau
somybės Lietuvos kariuome
nės kariams. 11-kai iš 13-kos 
kovotojų laipsniai suteikti po 
mirties. Majoro laipsnis su
teiktas Povilui Bagdonui-At-
lantui, Adolfui Bagdonui -Bir-
žiui, Jonui Rastauskui- Ma
žiui Jonui, Pranui Ulčinui-
Uosviui. Kapitonais tapo Vin
cas Gumauskas-Gauius ir Jo
nas Pileckis-Šarūnas. Vyres
niojo leitenanto laipsnis su
teiktas Vytautui Kazimierui 
Miikiniui-Viesului, vyresniojo 
puskarininkio - Vincui Meilui-
Minai, Benediktui Narkevi-
Čiui-Algiui, Jonui Popierai-
Salmui, Pranciškui Riepšui-
Rašūnui, Kaziui Skinderiui, 
Adolfui Valančiui-Tarzanui. 

* Seimas antradieni po 
svarstymo pritarė įstatymų 
pataisoms, kurios leis krašto 
apsaugos ministrui išvykti iš 
valstybės ir nesant vyriausia
jam ginkluotųjų pajėgų vadui 
— prezidentui. Opozicinės 

klausimą dėl dalyvavimo Rai 
nių tragedijoje kaltinamo žydo ^ T y j e " . " ^ E S a T 
Nachmano Dušanskio paiešką 

Avarija Klaipėdoje: 
Teršalai bėga \ Kuršių marias 

Klaipėda, sausio 12 d. pastaraisiais metais 
(BNS) — Dėl avarijos pagrin
diniame miesto nutekamųjų 
vandenų vamzdyne į Kuršių 
marias iki antradienio vidu
dienio nutekėjo per 50,000 
kubinių metrų visiškai neiš
valytų nuotekų. 

Aplinkosaugininkai sako, 
kad tai didžiausias nuotekų 
išsiliejimas į Kuršių marias 

LDDP frakcijos nario Gedimi
no Kirkilo teigimu, pataisos 
„suprastins įstatymo kokybę". 
Dabar Nacionalinio saugumo 
pagrindų įstatymas draudžia 
KA ministrui išvykti iš valsty
bės, kai į užsienį yra išvykęs 
prezidentas. Pernai KA minis
tras Česlovas Stankevičius 
pelnė opozicįjos kritiką, kelis 
kartus pažeidęs šį įstatymą. 
Pasak G. Kirkilo, „taip bus ir 
toliau — ministrai pažeidinės 
įstatymus, o mes pritaikysime 
pataisas". Anot jo, visuomenė, 
matydama ministrų pavyzdį, 
juo labiau nepaisys įstatymų. 

* Generalinis prokuroras 
Kasys Pėdnyčia įsakymu 
nušalino nuo pareigų Panevė
žio miesto apylinkės vyriau
siąjį prokurorą Rimantą Ra-
žanską, kuris buvo rastas ne
blaivus savo darbo kabinete ir 
tokiu elgesiu pažemino proku
ratūrą. iBNSt 

Sekmadienį kanalizacijos 
vamzdynuose įvykus avarijai, 
nuotekos į marias pradėjo te
kėti ankstų pirmadienio rytą. 
Avariją tikimasi likviduoti iki 
trečiadienio vakaro. 

AB „Klaipėdos vanduo" ge
neralinis direktorius Jurgis 
Nausėda žurnalistams sakė, 
kad trūko apie 20 metų senu
mo pagrindinio nutekamojo 
vamzdyno kanalizacijos vienos 
linijų vamzdžiai pietinėje 
miesto dalyje. Šiais vamz
džiais miesto taršalai teka į už 
8 k m esančius neseniai baig
tus biologinius nuotekų valy
mo įrenginius. 

Sekmadienį įvykus avarijai, 
nuotekos buvo nukreiptos į ki
tą kanalizacijos liniją Žardės 
ka ime už Klaipėdos. Tačiau 
vamzdžiai trūko ir šioje lini
joje, todėl beveik visos miesto 
nuotekos nevalytos teka į 
Kuršių marias. 

Apie 10 proc. pramoninio 
miesto rajono nuotekų valoma 
AB „Klaipėdos kartonas" bio
loginiuose valymo įrenginiuo
se. 

KALENDORIUS 
S a u d o 1S d.: Hiliaraa, Veroni

ka, Dargaudas, Gilvyde. Lietuvos 
Laisvės gynėju diena. 

Sausio 14 d.: Sv. Hiliaraa; Fe
liksas, Teodo&jus, Laimis, Aukse. 

http://EARTHLINK.NET
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DRAUGAS, 1999 m. sausio 13 d., trečiadienis 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

KLAIPĖDOS DIENOS IŠKILMINGA 
SUEIGA 

Jūrų skautų ir skaučių iškil
minga metinė Klaipėdos die
nos sueiga š.m. sausio 24 d., 
sekmadienį vyks Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Visi 
broliai ir sesės dalyvauja pil
nose išeiginėse uniformose, šį-
metinę sueigą (eilės tvarka) 
praves „Lituanicos" tunto jūrų 
budžiai. 

Visi broliai, sesės ir jų tė
veliai prašomi 9 vai. r. daly
vauti šv. Mišiose Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. Negalin
tieji dalyvauti, raginami sek
madienio religines pareigas 

atlikti savo parapijų bažnyčio
se. 

Iškilmingoji sueiga 10 vai. 
ryto vyks PLC sporto salėje. 
Po sueigos — suneštinės vai
šės ir pabendravimas. 

„Nerijos" tunto jūrų sesėms 
ir „Lituanicos" tunto jūrų bro
liams dalyvavimas sueigoje 
yra privalomas. Tėveliai ir 
svečiai maloniai kviečiami. 
Ypač laukiami visi bet kada 
skautavę jūrų skautų/čių vie
netuose ir „atsargon" pasi
traukę jūrų skautininkai/ės, 
buvę vadovai/ės. 

Vilkų gentis 1998 m. gruodžio 6 d. Los Angeles vykusioje Ramiojo vandenyno pakraščio LSS rajoninėje sueigoje. 
Iš k. antroje eilėje v.s. fil Eugenijus Vilkas ir v.s. fil. Irena Vilkienė, jų duktė s. fil. Alma Stočkienė, dukraitė 
prit. skautė Auksė StoCkutė, vaikaitis skautas Tomas Stoikus, sunūs s. fil. Vytenis Vilkas ir duktė pa. fil. Regi
na Jogienė. Pimoje eil. keturių metukų Kristė Jogaitė, vilkiukas Viktoras Joga, paukštytė Karina Jogaitė, vil
kiukas Gytis Joga, kandidatas Mariukas Vilkas ir sk. kand. Aleksas Vilkas. 

SLIDINĖJIMO IŠKYLA 
Čikagos ir apylinkių jūrų Registracija būtina visiems 

skaučių ir jūrų skautų vado- dalyviams. Lithuanian Scouts 
vės/ai kviečia visas/us jūrų Association release forma yra 
jaunes, jaunius, skautus, 
skautes, jūrų skautes ir skau
tus, prityrusias skautes, prit. 
skautus, gintares, būdžius, 

privaloma visiems dalyviams 
iki 18 metų amžiaus. Release 
forma neprivaloma vykstan
tiems su savo tėvais. Skautai 

vyr. skautes ir sk. vyčius užpildytos release formos ko-
šeštadienį, sausio 30 d. daly- piją gali gauti iš savo vadovo. 
vauti slidinėjimo iškyloje į 
Wilmot, WI. Autobusas iš Pa 
šaulio lietuvių centro Lemonte su: 
išvažiuos 1:15 vai. p.p. ir su- Romas Česas 
grįš 12:30 vai. r. Vykstantieji 
savo priemonėmis prie atvy
kusių autobusu prisijungia 
Wilmot, WI. 

Visas su iškyla susijusias iš
laidas sesės ir broliai privalo 
susimokėti iš anksto. 

Užpildyta forma su pilnu 
mokesčiu siunčiama šiuo adre-

5 S. 465 Arlington Ave. 
Naperville, IL 60540 
Turintieji klausimų skam

binkit tel. 630-981-3896. 

- • J ū r ų skaučiu/tų 
vadovybė 

„NERI JOS" TUNTO ŽINIOS 
Po trumpos Kalėdų atostogų 

pertraukos, sausio 9 d. vėl 
pradėjome tunto vienetų suei
gas. Kitos šio mėnesio sueigos 
vyks šeštadienį 16 ir 23 d. 

Iškilmingoji Klaipėdos die
nos sueiga, kurioje visos pri
valome dalyvauti pilnose išei
ginėse uniformose, vyks sek
madienį, sausio 24 d., 10 vai. 
ryto PLC, sporto salėje, Le
monte. 

Šeštadienį, sausio 30 d. vy
resnės sesės iškylaus Wilmot, 
WI. Ūdrytėms tą dieną sueigų 
nebus. Udrytės slidinėjimo iš
kyloje gali dalyvauti, tik jei 
mamytė ar tėvelis važiuos 
kartu. Norint daugiau žinių, 
ūdryčių tėvai prašomi skam
binti tuntininkei tel. 708-388-
2041. 

Visos sesės, jų mamytės ir 
tėveliai prašomi jungtis Ka

ziuko mugės darbų talkon. Šį
met Kaziuko mugė vyks kovo 
7 d. Jaunimo centre. Laiko ne
daug — darbų marios... Kaziu
ko mugės darbams vadovauja 
g.v.v. Vilija Stančiauskienė ir 
j . s . Virga Rimeikienė. 

Gero vėjo! 
j .8. Viligailė Lendrai t ienė 

Tuntininkė 

JAV VIDURIO RAJONO 
STOVYKLA 

Šią vasarą Rako stovykla
vietėje, Custer MI, vyks 10 
dienų JAV Vidurio rajono 
skautų/čių stovykla, kurioje 
dalyvaus Čikagos, Clevelando, 
Detroito ir Omahos skautiški 
vienetai. Stovykla prasidės 
liepos 28 d. ir baigsis rugpjū
čio 7 d. (Mažiau kaip savaitę 
norintieji stovyklauti nebus 

KANADA 
KALĖDOJIMAS 

TORONTE 

Vyr. skautės, skautai vyčiai 
ir kandidatai su dideliu pasi
sekimu kalėdojo „Vilnius Ma-
nor" ir pas kai kurias vakarų 
Toronto lietuvių šeimas. Su
rinkti pinigai bus aukojami 
„Dvasinės pagalbos" jaunimo 
centrui Klaipėdoje. Nuoširdi 
padėka „Vilnius Manor" gy
ventojams už skautų priėmi
mą ir aukas. 

Žiemos iškyla 

Žiemos iškyla į Albion Hills 
vyko sekmadienį, sausio 10 d. 
Anapilio aikštėje rinkomės 9 
v.r. ir netrukus išvykome au
tobusu. Buvo parūpinti užkan
džiai visiems iškylos daly
viams. Autobusas Anapilio 
aikštėn sugrįžo maždaug 3 v. 
p.p. 

MLR. 

„SIETUVOS" DRAUGOVĖS 
SUEIGA 

Skautininkių ir vyr skaučių 
„Sietuvos" draugovės sueiga 
šeštadienį, sausio 16 d., 1 vai. 
p.p. vyks Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Bus įdomus v.s. 
Alės Namikienės pašnekesys. 
Visos sesės ir viešnios kvie
čiamos dalvvauti. 

priimami). Stovyklautojai pri
imami nuo 8 metų amžiaus. 
Daugiau žinių bus spausdina
ma, kai jas gausime. Šis pra
nešimas teikiamas, planuojan
tiems šeimų atostogas. Datas 
prašoma pasižymėti savo ka
lendoriuose. 

PENKIOS DEŠIMTYS METŲ 
LIETUVIŠKAI SKAUTTJAI 

KANADOJE 
v.s. fil. VL. MORKŪNAS 

..Nerijos" jūrų skaufių tunto seses ruošiasi pradėti Kaziuko mugei pasiruošimo darbus. Iš k.: j.p*. Laura Lapins
kienė, j.s fil. Taiyda Chiapetta, vair. Sabrir.a Česaitė ir vair. Nida Lendraityte. Č':agos ir apylinkių skautų ir 
skaučių tradicinė Kaziuko muge Jaunimo centre vyks sekmadienį, kovo 7 d. 

Būnant pereinamojoje sto
vykloje Wentorfe, (Vokietijoje) 
man tenka su j .s . Vladu Šarū
nu kalbėtis, diskutuoti dėl lie
tuvių skautų,-čių veikimo Ka
nadoje. Jau buvome pasiruošę 
pakelti sparnus į nežinomą 
mums kraštą. 

Mūsų išvykimai iš Vokieti
jos buvo skirtingi. Jis išvyko 
porą savaičių anksčiau. Jo 
darbo sutartis buvo su Onta-
rio Elektros kompanija, o aš 
buvau paskirtas į aukso ka
syklą. Dieftos pereinamojoje 
stovykloje slinko vėžlio žings
niu, kasdien gaudavome žinių, 
kad greitai būsime išvežti į 
laivą, bet tas pažadas tesėsi 
net keturiolika dienų. 

Pagaliau, 1948 m. kovo 17 
d., susodinti į traukinį ir kun. 
Šarkos palaiminti, apleidome 
Wentorfą. Traukinys niekur 
nesustodamas atgabeno mus į 
Bremen-Hafen uostą. Uostas 
paskendęs pavasario rūkuose 
ir dūmuose. Išlipę iš traukinio 
turėjome truputį pakeliauti 
iki krantinės, prie kurios jau 
stovėjo keletas didelių laivų ir 
savo juodais dūmais temdė 
visą uostą. 

Pagaliau pamatėme ir 
mums skirtąjį laivą „Marine 
Falcon". Nutiestu lieptu lipa
me į laivą. Čia dar kartą pa
tikrina mūsų dokumentus ir 
gavus numerius, jūrininkai 
vyrus veda į vieną denį, o mo
teris į kitą. Atsidūrėme dide
liame denyje, kuriame buvo 
daug pakabintų lovų (hama
kų) ir liepė pasirinkti sau tin
kamą vietą. Vieni įsitaisė an
trame aukšte, kiti pirmajame, 
o savo medinius ar kartoni
nius lagaminus pakišome po 
hamakais. Taip įsirengę savo 
„miegamus" ėmėm žioplinėti 
po laivo denį ir ieškoti savų 
mergaičių. Išgirdome per gar
siakalbius, kad kviečiami į 
valgyklas. Ir čia, pagal gautus 
numerius, suradome savo sta
lus ir visą laive buvimo laiką 
turėjome sėstis tik prie savo 
stalo. 

Valgykloje stalai apkrauti 
įvairiais maisto gaminiais, pa
tarnauja jūreiviai, apetitas di
delis, kemšame, kas duodama. 
Išeidami pasiimam po apel
siną. Visur pilna keleivių, gir
disi įvairių kalbų mišinys. Su
sitinkame su pažįstamais, da
linamės įspūdžiais, o mūsų vi
sų mintys lekia į priekį, kur 
keliaujame, ir ką ten rasime. 
O toji Kanados žemė buvo 
mums pažįstama tik iš ro
manų. O kaip su anglų kalba? 
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Metams 

JAV $95.00 
Kanadoje ir kitur (U S.) $110.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV - $65.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
UiaakantiUetavv 

i i i 
1/2 metų 
$55.00 
$60.00 

$40.00 
$45.00 

3i 
$36.00 
$40.00 

$30.00 
$35.00 

(Air cargo) 
Tik šeštadienio uuds 
UisakanM. 
Tiki 

. $100.00 

... $65.00 
$600.00 

. $160.00 

$65.00 

$250.00 
$86.00 
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Administratorius - Valentinai Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
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• Redakcija ui skalbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taieo savo nuotittra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopąją. 

Vokiškai susikalbam, bet ten 
jau kitas kraštas ir kiti 
žmonės, ir papročiai. 

Saulutei leidžiantis į vande
nyno bangas, mūsų laivas 
buvo atstumtas nuo krantinės 
ir, vilkikų traukiami, išėjome į 
atvirą jūrą. Jūra rami, tik ma
žos bangelės atsimuša į laivą. 
Laivas tolsta nuo kranto. Pa
sirodo miesto žiburiai ir pasi
girsta tyli lietuviška daina. 
„Greičiau, greičiau, žirgužėli, 
pasiskubink juodbėrėli''... ir 
visų mintys skrieja su dainos 
žodžiais į pasiliekančius Euro
pos krantus. Pateka pilnatis, 
laivas, pasipuošęs žiburiais, 
tolsta nuo krantų. Po dienos 
įspūdžių jau ir dainos baigiasi, 
visų noras eiti į savo miega
muosius" poilsiui. Bet ir čia 
girdisi juokas, kai nepataikęs 
į savąją lovą nupuola ant grin
dų, laivas ima smarkiau 
siūbuoti, kai kurie jau nebeno
ri hamakuose gulėti, stengiasi 
kur nors prie kampo atsirem
ti. 

Išaušta miglotas rytas, lai
kas pusryčiauti, bet vietos 
prie stalų tuštėja, kiti tik pa
ragauja ir skuba į viršutinį 
denį, kur šaltas oras atgaivina 
sergančius. 

Pagaliau, po vienuolikos pa
rų laivas artėja prie Kanados 
krantų ir kovo 28 d. įplaukia į 
Halifakso uostą ir, po truputį 
stumiamas, artėja prie kran
tinės. Matosi niūrūs ir purvini 
uosto pastatai, o mes jau ri
kiuojamės su savo daiktais. 
Pamatome ir didelį užrašą ant 
vieno pastato „Sveikiname at
vykusius į Kanadą". J tą pas
tatą ir buvome suvesti; Kana
dos muitininkų buvome pa
tikrinti mūsų lagaminus tai 
tik žvilgterėję, liepė daugiau 
neatidaryti. Kiti valdžios pa
reigūnai tikrino pasus, ap
žiūrėjo vizas ir maloniai pa
sveikino. Dar kiti davė po pen
kis kanadiškus dolerius, o mo
terų organizacijos atstovė ap
dalino vyrus po pokelį tabako. 
Čia atsirado ir tų kasyklų at
stovai, ir kitų firmų įgalio
tiniai, kurie pagal sąrašus pa
tikrino ir nuvedė į uoste sto
vinčius traukinius, kur miško 
kirtėjai, aukso kasėjai ir mer
ginos buvo susodinti į vagonus 
pagal darbo sutartį. 

Patekau į lietuvišką grupę, 
kurioje buvome penkiolika vy
rų ir visi vykome į vieną auk
so kasyklą Matchavvan, Onta-
rio. Po geros paros važiavimo 
pasiekiamas tikslas. 

Po dienos poilsio buvome su

pažindinti su darbo taisyk
lėmis ir leidomės keltu 1,500 
pėdų žemyn, o ten aštuonias 
valandas gręžėme akmenin
gas uolas ir vėliau kiti jas 
sprogdindavo. Ir taip penkias 
dienas per savaitę. 

Po kelių savaičių pradėjome 
apsiprasti su darbu, pripra
tome ir prie akmens dulkių, 
ir, štai, atklysta viens po kito 
laiškai iš įvairių vietovių. 
Gaunu laišką iš j.s. Vlado 
Šarūno, kuris ragina mane 
siųsti į „Nepriklausomą Lie
tuvą" atsišaukimą į skautus,-
tes. 1948 m. liepos 16 d. mano 
trumpas atsišaukimas buvo 
išspausdintas „Nepriklauso
moji Lietuva" laikraštyje, kurį 
tuo metu Montrealyje redaga
vo M. Aukštaitė. 

To pirmojo atsišaukimo tu
rinys: .Norint greitu laiku 
pradėti skautišką darbą, rei
kalingi visų skaučių, skautų 
tikslūs adresai. Prašom visas 
skautes ir skautus suteikti 
apie save šias žinias: pavardę, 
vardą, adresą ir skautiškas 
žinias. Žinias siųsti šiuo adre
su; VI. Morkūnas, Con. Minės 
Ltd. Matachewan, Ontario". 

Po savaitės pradėjau gauti 
laiškus su žiniomis. Užsire
gistravo 10 skaučių ir 7 skau
tai. Ir taip dieną po dienos 
skautiškas lietuviškas medis 
pradėjo augti Kanadoje. Lie
pos 25 dieną turėtus skaučių 
adresus pasiunčiau ps. Irenai 
Kemežytei Montrealyje, nes ji 
buvo Seserijos paskirta įgalio
ta atstovauti Seserijai Kana
doje. 

(Bus daugiau) 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

DR. PETRAS V.KJS1EUUS 
INKSTU. POSLČS IR PROSTATOS 

gydyrrw bei cNrurgĮa 
172 Schiler St , Ebnhurat, IL 60126 

630441-2800 
Valandos pagal auaasikną 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ondso Ave., Sulai 310 

Napervee. IL 60563 
TeJ. (630) 627-0090 
3825 rtgraend Ava., 
Tower1,Sufc»3C 

Doamers Grove. IL 60515 
TeJ. (630) 436-0120 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd. Hfckory rMa,*. 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tai. (708) 596-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTUGYDYTOJA 

9625 S.79uiAv».. Hfckory Hfts, M. 
Tel . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER DD8, P.C. 
4847 W. 103 St, Oak. L«wn, IL 
PkiiiM sjpyt tu Northwastem un-to 
dtoiomu, lietuviams sutvarkys dantie 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priknami absotučtai punktuaiei 

Susitarimui (kalbėti angfakai) 
Tel. 708-422-8280 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. A B . OLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 96 St Ta i 706-422-0101 

Pfcmad. 3v.p.p.-7v.v.. ar*. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt 1-3v.p.p. 

jršsetad.»v.r.-12v.p.p. 

Čikagoje 

Sausio 22 (L — ASS Filis
terių Čikagos skyriaus, Korp! 
Vytis ir Akademikių skaučių 
draugovės narių sueiga Jauni
mo centre. 

Sausio 24 d. — Jūrų 
skautų ir skaučių metinė 
iškilminga Klaipėdos dienos 
sueiga PLC, Lemonte. 

Sausio 30 i - Jūrų 
skautų ir skaučių slidinėjimo 
iškyla. 

Kovo 7 d- — Čikagos skau
tiškųjų vienetų tradicinė Ka
ziuko mugė Jaunimo centre. 

Clevelande 

Vasario 28 d.— Clevelando 
lietuvių skautįjos Kaziuko 
mugė Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapijos salėje. 

Balandžio 27 d. — Susipa
žinimo su abiturientais poky
lis Clevelando Lietuvių na
muose. Rengia skautai ir atei
tininkai. 

NIJOLĖ STANKEVlClOTĖ, M A 
Board Certfied, Intemal Medeine 

Valandos jūsų patogumui 
nory moaa rnjfBjeejonai ravisofi 

3 fl. South 
Utuerem Ptsza Ct at CaMomie Ave. 

CNcago.IL 60829 
Tel. 773-471-7679 

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M J). 
rtšotK A/ntrictn Acttdttny of 

FtmUy Pretiobe 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61st Ave. 1947-6279 
L947-

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-862-6353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai aydytpjasi 

EDMUNDAS VaNAS,klD^S.a 
Speciarytoe-Vklauslgų gydytojas 

Kabame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austtn) 

TeJ. 773-666-7756 

• Juo labiau noriu ką nors 
atlikti, tuo mažiau tą vadinu 
darbu. 

RichardBach 

http://CNcago.IL


1991 METŲ SAUSIO 13-TĄJĄ 
PRISIMENANT 

POVILAS VAIČEKAUSKAS 

Šiandieną mes, daugelis 
Amerikos lietuvių, esantys toli 
nuo gimtinės, prisimename 
kraupiąją 1991 m. sausio 13-
tosios naktį prie TV bokšto 
Vilniuje, kur žuvo 14 ir buvo 
sužeisti 702 mūsų sesės ir bro
liai. Tas kruvinas mirties še
šėlis, kaip milžiniškas oku
panto vaiduoklis, šiandieną 
vėl iškyla ir vėl atgyja mūsų 
vaizduotėje iš matytų video 
juostų, iš gyvų liudininkų pa
sakojimų, iš knygų, žurnalų, 
laikraščių aprašymų, o kai 
kam ir gyvuose prisiminimuo
se. Tas kruvinas okupanto 
mirties šešėlis, pakibęs virš vi
sos Lietuvos, anuomet grasino 
mūsų tėvynės laisvei ir ne
priklausomybei. Prisiminkime 
nors kelis, liudininkų užrašy
tus, momentus. 

Sigitas Lenkevičius iš Plun
gės raj. Gagrėnų: „Prie bokšto 
iki pusės dviejų žmonės šoko, 
dainavo. Paskui sukaukė sire
na. Bokšto link pajudėjo tan
kai. Žmonės apsupo bokštą 
žiedu. Tankai pradėjo šaudyti. 
Buvo baisu. Žmonės giedojo 
giesmes. Paskui tankus atva
žiavo mašina, iš jos išlipo ka
reiviai ir prasidėjo.. Kareiviai 
automatų buožėmis daužė per 
galvas, nežiūrėdami, ar mote
ris, ar vaikas. Aidėjo šūviai. O 
minia skandavo: 'Lie-tu-va, 
Lie-tu-va'..." 

Arba štai kitas liudijimas 
Heidės Aivars iš Latvijos: „Ne
trukus didžiuliu greičiu palei 
tvorą pravažiavo tankai. Tam
soje jie atrodė juodi ir tik ža
lios signalinės lemputės teikė 
jiems šiek tiek gyvybės. Prie 
tvoros jie sustojo. Žmonės, pa
jutę desantininkų neryžtin-

•~gumą (tiesiog jie dar nebuvo 
"" gavę komandos), ėmė dainuoti 

•ir skanduoti žodžius: 'Lais-vė' 
'Lie-tu-va' ir panašiai. Dar 
akimirka ir į orą pakilo raudo
na raketa. Desantas pradėjo 
artintis. V .iavo tankai, keis
tos formos arvuotis su kulko
svaidžiais. Prie vieno sėdėjo 
nebejaunas desantininkas ir 
mūsų akys netyčia susidūrė. 
Mačiau tik dvi juodas kiau
rymes, bet kūnu pajutau jų 
siunčiamą impulsą. Man pasi
darė baisu. Tankas iššovė. 
Nuo bokšto pabiro tinkas, pasi
girdo kaip dūžta langų stik
lai... Bet ir vėl raketa išlėkė i 
orą ir jie pradėjo šaudyti. 
Šaudė tarsi į viršų, tačiau ap
link krito žmonės. Prožekto
riai akino. Aš pamėginau eiti, 
tuo metu iššovė tankas ir be
tono gabalas, atskilęs nuo 
bokšto, pataikė man j petį. o 

greta stovinčiam vyrui į akį. 
Gerai, kad buvau išsižiojęs, 
nes netoliese stovėjusi mergi
na abiem rankom susiėmė už 
ausų ir pradėjo šaukti. Jos 
vaikinas ją laikė, ir atrodė, 
kad ji kraustosi iš proto. Iš 
bokšto, nežinau, iš kurio aukš
to, buvo išmestas žmogaus kū
nas. Mačiau, kaip, šovus tan
kui, žmogus išlėkė į orą ir lyg 
tuščias maišas žnektelėjo į 
žemę. Tą akimirką mane išti
ko baimė. Suvokiau, koks be
reikšmis ir bejėgis mano kū
nas, jaučiausi tarsi atskirai 
nuo jo. Tiesiog norėjau viską 
matyti, viską, kas vyksta, nes 
supratau, kad prieš mane da
bar skleidžiasi tikroji komu
nistinės imperijos esmė ir aš 
matau jos tikrąjį veidą... 

Tuo metu desantininkai vi
sai sužvėrėjo. Šaudė nebe į 
orą, bet prie pat kojų ar net 
tiesiai į kojas. Kareivis buože 
trenkė žmogui, paskui dar 
kartą sudavė lazda į galvą. 
Tankai artinosi, žmones apė
mė panika, bet jie nebėgo. Tik 
kulkos lakstė aplinkui ir gir
dėjosi šauksmai. Anapus tvo
ros pamačiau japonų žurna
listą ir priartėjęs prie jo, 
ėmiau aiškinti, kas čia vyksta. 
Apačioje stovėjo greitosios pa
galbos mašinos, ant neštuvų 
gulėjo pirmasis užmuštas 
žmogus. Fotografai buvo apli
pę jį, kaip musės... O viršuje 
tankai, kaip išprotėję, vaikė 
žmones, kurie tegalėjo arba 
šokti per tvorą, arba po tanku. 
Kareiviai ir toliau juos mušė, 
šaudė į kojas... Pusiau girtas 
balsas per garsiakalbį šaukė: 
'Eikite namo, jūsų laukia bo
butės ir diedukai...' Paskui jau 
padoresais balsas pradžioje 
rusiškai, paskui lietuviškai 
kalbėjo: 'Jūsų pasipriešinimas 
neturi prasmės. Visą valdžią į 
savo rankas perima nacionali
nis gelbėjimo komitetas. Tai 
darbininkų ir valstiečių val
džia, mūsų tikslas — huma
nizmas...', o tuo metu desanti
ninkai vis dar šaudė į kojas 
tiems, kurie nespėjo nusileisti 
žemyn. Aš mačiau, kaip krito 
pagyvenęs žmogus... Tai, ką 
teko prie bokšto pamatyti ir 
išgyventi, jau niekados nepa
miršiu..." 

Angelė Paštukienė, Magda
lena Jaugelavičienė iš Druski
ninkų liudija: „Sausio 12 d. 
vakare susitikom prie TV 
bokšto, vaikščiojom, kalbėjom, 
dainavom. Visų nuotaika buvo 
gera. Apie 1 vai. pamatėm ža
lią raketą ir po to tankai pra
dėjo supti bokštą. Apie bokštą 

Sibiro tremtinių vaikų ir vaikaičių (jų Lietuvoje yra apie 300) choras vienos tautinės šventės metu Vilniuje. Pir
masis iš dešines — Vytautas Cinauskas, Tremtinitf grįžimo fondo pirmininkas, Lietuvos Seimo narys, poetas — 
1991 m. sausio 13 d. buvęs Lietuvos vyriausybės rū.T.ų gynėjas. Jis sausio 17 d. apie tuos įvykius kalbės Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. 

sudarėme gyvas keturias 
grandines. Kai pradėjo šaudy
ti iš tankų į mus, mes už-
giedojom 'Marija, Marija'.,." 

Kas tie žmonės, lietuvės ir 
lietuviai, kurie atidavė savo 
gyvybę už Lietuvą, už laisvę 
tą neužmirštamą 1991 m. sau
sio tryliktąją prie TV bokšto 
Vilniuje? 

1. Loreta Asanavičiūtė, 23 
m. amžiaus, pervažiuota tan
ko vikšrais, gyveno vos keletą 
valandų. „Eglės" choro dalyvė, 
dirbo „Dovanoje" — tie dailus 
megztukai, josios rankų dar
bas. 

2. Virginijus Druskis, 22 
metų, išbėgdamas iš namų TV 
bokšto link, žmonai pridūrė: 
„Nieko man neatsitiks. Jei visi 
bijosim, Lietuva niekada ne
bus laisva". Jis pirmas bėgo 
tankų link ir pirmas krito... 

3. Darius Gerbutavičius, 18 
metų. Pasak mačiusių, keturi 
vaikinai paskutiniai bėgo nuo 
šūvių tvoros link. Darius krito 
pirmasis. Kulkos pataikė į ko
jas. Prie tvotos, įsikabinęs 
rankomis, bandė perlipti — 
peršovė ir rankas, o kitos kul
kos į nugarą buvo paskutinės. 

4. Rolandas Jankauskas, 22 
metų, KPI studentas, tarna
vęs kariuomenėj, su broliu 
atėjo prie TV bokšto. Pasipy
lus šūviams, broliai pametė 
vienas kitą iš akių. Sprogsta
mas paketas, mestas desanti
ninko, Rolandui pataikė į vei
dą ir sužalojo neatpažįstamai. 
Jis krito vietoje... 

5. Rimantas Juknevičius, 25 
metų, Kauno Technologijos 
universiteto studentas, tarna
vęs kariuomenėje. Kai nuo pa
būklų trenksmo aplinkiniai 
parkrito, jis liko stovėti lyg 
ąžuolas, bet kulkos jį pakirto 

amžinai... 
6. Alvydas Kanapinskas, 39 

metų, kėdainiškis, paliko šei
mą. Išvažiuodamas į Vilnių, 
sakė: „Nebijokit, nieko neatsi
tiks, mes tik budėsim". Tačiau 
Kalašnikovo automato kulka 
įstrigo tiesiai krūtinėn — na
mo nesugrįžo... 

7. Algimantas Kavoliukas, 
52 metų, Viršuliškių parduo
tuvės pardavėjas. Jį perva
žiavo tankas. Paliko žmoną, 
du sūnus ir dukrą... 

8. Vidas Maciulevičius, 25 
metų, aukštas, gražus, aistrin
gas krepšinio mėgėjas, nese
niai vedęs, paliko mylimą 
žmoną ir trijų metų sūnelį. 
Kulka įstrigo nugaroje. 

9. Titas Masiulis, 29 metų, 
kaunietis, studijavo ir baigė 
civilinę statybą, karo laivyne 
tarnavo radistu. Atvykęs į Vil
nių, tėvui pasakė: „Tėte, va
žiuokit naigo, o aš su draugais 
prie TV bokšto nulėksiu". Ir 
nulėkė. Jį laidojo visas Kau
nas — pačioje jo krūtinėje žio-
rėjo šautinė žaizda... 

10. Alvydas Matulka, 31 
metų, rokiškėnas. Motina 
priekaištavo sūnui: „Būk Ro
kiškyje, ko tau trenktis į Vil
nių?" — „Ne, mama! Nors 
menka dalele reikia prisidėti 
prie Lietuvos laisvės". Ir ten, 
tą naktį prie TV bokšto, tam
soj pasigirdo tankų pabūklų 
trenksmas, automatų tratėji
mas. „Negi jie šaudo į žmo
nes?" — paklausė Alvydas — 
plyšojo širdis... 

11. Apolinaras Juozas Povi
laitis, 54 metų, pats vyriau
sias iš žuvusių prie TV bokšto, 
V. Kudirkos genties palikuo
nis — jo senelė A. Kudirkaitė. 
Dirbo šaltkalviu prie Chemi
jos technologijos instituto la-

Danutė Bindokienė 

Lietuva! Lietuva! 

boratorijoj. Desantininko pa
leista kulka susirado jo širdį. 
Pas žmoną ir vaikus jau nie
kad nesugrįžo... 

12. Ignas Šimulionis, 18 me
tų moksleivis, ruošėsi stoti į 
Vilniaus universitetą. Jo 
skanduojamus žodžius „Lie-
tu-va", Lie-tu-va" — nutildė 
okupantų kulkos... 

13. Vytautas Vaitkus, 48 
metų, žemaitis nuo Šilalės, 
mylėjo žmoną, augino sūnų. 
Tarp žuvusių, sužalotų ir su
draskytų prie TV bokšto — 
atpažino žmona — šone di
džiulė žaizda. 

14. Vytautas Koncevičius, 
50 metų, suvirintojas, jaunys
tę praleidęs Sibire, tremtyje, 
sunkiai sužalotas desantinin
kų išcentruotos kulkos, po mė
nesio mirė už laisvę... 

Be visų šių žuvusių, oficia
liai buvo medikų užregistruo
ta 702 sužeisti žmonės — vie
ni sunkiau, kiti lengviau. Dau
geliui buvo pramuštos galvos, 
sutrenkti smegenys, sulaužyti 
raktikauliai, rankų ar kojų 
kaulai, šautinės žaizdos įvai
riose kūno vietose, apdegini-
mai, trūkę ausų būgneliai, 
kontūzijimai, pakrikę nervai 
ir t.t. Sužeistų buvo kur kas 
daugia, nei 702 užregistruoti, 
nes daug žmonių nesikreipė į 
medicinos įstaigas, o gydėsi 
namuose patys. 

Lietuvių tautos vaikų „Dai
nuojančios revoliucijos" žyg
darbis ir pasipriešinimas so
vietiniams okupantams bei jų 
koloborantams 1991 m. Vil
niuje prie TV bokšto, Spaudos 
rūmų ir kitur, visados išliks 
Lietuvos istorijoje, kaip vienas 
herojiškiausių ir patriotinių 
pavyzdžių kovoje dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. 

1991 metų sausio 13-oji dar 
nėra taip giliai paeitin nu
grimzdusi, kad jos lietuvių 
tauta neprisimintų. Lietuvoje 
gyvenantieji, ypač tie, kurie tą 
lemtingą dieną buvo Vilniuje, 
savo akimis įvykius regėjo, 
savo jausmais išgyveno, gali 
pasakoti ir pasakoti: ką matė, 
girdėjo, ką jautė. Nors galbūt 
kiekvieno patirtis spindės as
meninių išgyvenimų atšvai
tais, bet ilgainiui viskas vis 
tiek sueina į bendrą tašką — 
pasiryžimas, kai ateina laikas, 
aukotis už savo tautos laisvę, 
nepaisant, kokios aukos bus 
pareikalauta. 

Toks laikas Lietuvoje pra
sidėjo apie 1988 metus, giliai 
į istorijos puslapius įsirėžė 
1990 m. kovo vienuoliktąją ir 
galbūt kulminacinį tašką pa
siekė 1991 m. sausio 13-ąją. 

Šiandien, kai daugelyje lie
tuviškų telkinių čia, Ameri
koje, paminimi tos svarbios 
mūsų tautai datos įvykiai, 
rengėjai turėtų pasidairyti 
savo aplinkoje ir pasikviesti, 
kad salėse pakalbėtų neseniai 
iš Lietuvos atvykę eiliniai lie
tuviai (jų mūsų tarpe yra pa
kankamai), kurie tuo metu 
dar gyveno tėvynėje ir patys 
dalyvavo demonstracijose Vil
niuje. Tikrai tokie pasipasako
jimai paliktų klausytojams gi
lesnį įspūdį, negu įprastų 
kalbėtojų retorika. 

Jau ne kartą istorija įrodė, 
kad paprasti, niekuo gyve
nime nepasižymėję (ir net ne
sitikėję pasižymėti) žmonės, 
reikalui esant, gali atlikti 
didžius darbus, parodyti neį
tikėtiną narsumą ir pasiauko
jimą. Taip buvo Lietuvos par
tizanų kovų metais, taip įvyko 
ir tą lemtingą 1991-jų sausio 
13 d. Mes, gyvenantys toli 
nuo Lietuvos, matėme tik tų 
įvykių nuotrupas — vieną kitą 
vaizdą, švystelėjusį televizijos 
ekrane, kelis paragrafus vieti
niuose laikraščiuose, tačiau ir 
iš tų akimirkų amžinai atmin
tyje užsiliko iš nesuskaičiuo
jamos minios vieningai aidin
tis žodis:, J-aetuva! Lietuva!" 

Deja, šiandien daugeliui jo 
aidą jau užgožė kasdienybės 
reikalai, erzeliai, nepasitenki
nimai, partiniai ginčai ir per 
lėtai į šviesią ateitį slenkanti 
pažanga. Nemaža dalis ir 
užsienio lietuvių jau pamiršo, 
kas anuomet ryžtingai stovėjo 
prie Televizijos bokšto, Seimo 
rūmų, Katedros aikštėje — 
dainavo, giedojo, meldėsi, 
skandavo brangųjį žodį „Lie
tuva!", klykė, šaukė, spiegė iš 
siaubo, kai sovietų tankai 
džeržgėjo miesto grindiniu ir 

žmonių kūnais, kai aplinkui 
skraidė mirtis. Bet žmones 
nesitraukė! Ir laimėjo! 

Laimėjo prieš tokią jėgą, 
prieš kurią pusšimtį metų 
drebėjo Vakarai, linkčiodami 
visai eilei sovietinės imperijos 
diktatorių, nuolaidžiaudami ir 
paaukodami viską, kad tik 
šaltasis karas nevirstų „karš
tuoju", kad Kremlius neužsi
rūstintų, jeigu bus viešai už
tarti pavergtieji. 

O lietuviai nebijojo! Kai 
Gorbačiovas atvyko į Vilnių, 
mėgindamas įtikinti lietuvių 
tautą, kad atsiskyrimas nuo 
Sovietų Sąjungos yra didžiau
sia ir pavojingiausia kvailystė, 
kai žadėjo visokių „laisvių ir 
lengvatų", jeigu Lietuva toliau 
pasiliks Maskvos pasparnėje, 
atsakymas buvo tas pats — 
Lietuva turi būti laisva ir ne
priklausoma! 

Kaip anuomet — juk tai bu
vo vos prieš aštuonerius me
tus! — mes didžiavomės savo 
tautiečiais, neklausdami, kas 
priklausė komunistų partijai, 
kas sovietiniais laikais pato
giai gyveno, kas kentėjo trem
tį ar persekiojimus. Visi tie, 
kurie skandavo „Laisvės Lie
tuvai!" — nepaisant, ar iš įsi
tikinimo, ar iš reikalo, ar is
torinio momento pagauti — 
buvo mums brangūs, artimi, 
verti pasigėrėjimo. Juk tik 
bendras tautos balsas, tik vie
ningas šauksmas galėjo būti 
viso pasaulio išgirstas! 

„Mes ir jūs" sąvoka ir vienų 
kitiems priekaištai atsirado 
daug vėliau, kai Lietuva jau 
įsitvirtino demokratijos ir lais
vės kelyje, kai vis daugiau 
tautiečių nuo Baltijos krantų 
pradėjo geresnio gyvenimo 
dairytis užsienyje, kai anų 
dienų šviesa, apakinusi savo 
nuostabiu spindėjimu, prigeso 
o baltame sniege buvo galima 
matyti ne tik sausio 13-ąją 
pralieto kraujo lašus, bet ir-
purvinus pėdsakus. 

Kartais tie patys asmenys 
gali atlikti ir nuostabiai drą
sius, kilnius darbus, ir tapti 
niekšais. Nors sakoma, kad 
vienas supuvęs obuolys suga
dina obuolių statinę, bet juk 
neverta kaltinti visus „obuo
lius statinėje" dėl to vieno su
puvėlio. Paminėdami sausio 
13-osios įvykius, pasistenkime 
į savo tautą pažvelgti tuo pa
čiu žvilgsniu, kuriuo žvelgėme 
1991 metų pradžioje. Nusteb
sime, kiek daug šviesesnį 
vaizdą pamatysime. 

Sveikiname visus, kurie aną 
sausio 13-ąją buvo pasiryžę 
žūt būt apginti Lietuvos lais
vę! Pagarba jiems! 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

J U R G I S J A N K U S 

ROMANAS 

Nr. 102 (Tęsinys) 

Paklusau. Apžergiau dviratį ir nušnarėjau atgal. 
Pakankamai visokiais reikalais buvau šnekėjęs ir su 
rusais, ir su vokiečiais. Buvau išmokęs netikėti tuo, ką 
jie sako. Netikėjau nė žandarui. Už kokio puskilomet
rio, už kelio vingio, kiek atokiau nuo kelio buvo ūkis. 
Pagalvojau, kad čia gali būti gera vieta laikinai susto
ti. Pasitikęs vežimą irgi tą patį pasakiau. 

Pasukom. Prūsas priėmė. Kai išsišnekom. pasirodė 
net ne prūsas, bet po maro metų jo prosenelis net iš 
pasienio čia atklydęs, o jis pats pasirodė net ne toks 
jau didelis vokietininkas. Tai jis patarė palaukti ligi 
ryto ir prieš aušrą prasmukti tolyn. Apie dvarą jis irgi 
nedaug tegalėjo pasakyti. Tik riek. kad savininkai su
sikrovę ir išvažiavę. Girdėjęs, kad net šešiais veži
mais. Norėjau ir pats pamatyti, kaip iš tikrųjų yra, 
kaip ilsisi ten suvaryti lietuviai. 

— Tik neįkliūk. — perspėjo kaimyno žmona. 
Nuvažiavau. Nuo rūmų langų net užuolaidos nu

iminėtos. Pamėginau duris — užrakintos. Prie vienos 
daržinės kruta kelios moterys. Kiti, ką tik atvažiavę, 
stovinėja apie ratus, kiti dar tik atvažiuoja, dairosi 
kur sustoti. Jokio žandaro niekur nematyti. Atrodo, 
kad čia žmonės palikti patys sau. Už daržinės kampo 

pamačiau senyvą žmogų, už rankos besivedantį kokių 
trejų gal ketverių metų berniuką. 

— Ar seniai čia? — paklausiau priėjęs. 
— O, jau bus trečia diena. Visus vyrus tuoj surin

ko ir kažin kur išvarė. Sakė, kad miško kirsti. Mai-ų, 
kad žiemą nesušaltumėm. Moteris, vaikus ir seniui 
suvarė į daržines, į tvartus, tik nepasakė, kaip žiemą 
juos kūrensim, — net nusijuokė senukas. — O mes čia 
palikti galvojam, kad į frontą. 

— Ne visai į frontą. Apkasų kasti, — atsiliepė 
vyriškas balsas iš daržinės. 

Balsas visiškai pažįstamas. 
— Ar nematyti žandarų? — dar paklausė iškiš

damas galvą pro praviras daržinės duris ir sušuko: 
— Ir tu čia! Ar velnias atnešė tiesiai į vokiečių na

gus. 
— Turbūt tas pats, kur ir tave, — nusįjuokiau. ir 

sumušėm rankas. 
— Ką tik atslinkau, bet nemačiau nė vieno. Net ir 

rūmų durys užrakintos. Prie kaimo ant kelio tai ^et 
du stovi ir sijoja pravažiuojančius. 

— Tai atsijojo? 
— Beveik, bet dar ne visiškai. Bet kaip tu čia? 

Girdėjau, kad nuo vokiečių slėptis išbėgai į Berlyną 
— Slėpiaus. Turėjau. Žalčiai suuodė, kad žyduke iš 

geto ištraukiau. Ilga istorija. Gerai, kad geras vokieti? 
ne tik įspėjo, bet ir patarė, kur geriausia dingti. Ir din
gau. 

— Bet kaip vėl čia? 
— Ar čia ne Vokietija? — nusijuokė. 
Aš jau sužinojau, ko buvau atėjęs, bet nežinojau iš 

kur ir kada koks žandaras atsiras daryti tvarko? tai 

pasiūliau jam eiti kartu su mumis pernakvoti, o pas
kum jau žiūrėti. Jis apsidžiaugė. Pasiėmė nešmenėlę 
ir išėjom. Ne keliu. Bijojau, kad galim susitikti žan
darus. Pasukom per lauką ko toliau nuo kelio. Iš karto 
ėjom lauko keliuku, paskum pasukom ton pusėn kur 
jau matėm mūsų apsistoto ūkininko trobas. Tada jis ir 
papasakojo, kaip Berlyne iš lietuvių sužinojo, kad ir iš 
Lietuvos ne visi bėga, kad daug pasilieka, ginkluojasi 
ir rengiasi mušti rusus, kaip mušė pirmąją karo dieną. 
Jis anų dienų dar nebuvo užmiršęs, tai iš Berlyne vo
kiečių įsteigtos lietuviams padėti įstaigos gavęs 
pažymėjimą, kad vykstąs į Lietuvą kovoti prieš rusus 
ir kad vokiečiai padėtų ir nuvykti, ir pereiti frontą. Vo
kiečiai net ir paprastais vokiškai parašytais rašteliais 
patikėdavo, o čia buvo tikras dokumentas ir vokiškas, 
ir su parašais, ir su antspaudom. 

— Ligi Įsrutės atvažiavau traukiniu, toliau trauki
nių nebebuvo, išėjau pėsčias. Niekas netikrino, niekas 
jokių dokumentų neklausinėjo. Ten išėjęs per kaimą 
radau du žandarus tvarkančius pabėgėlius. Parodžiau 
dokumentą ir paklausiau, kur galėčiau rasti kokį ka
riuomenės štabą, kuris galėtų man padėti. Perskaitė, 
raštą užsikišo užantin, o man sako: „Eik kartu su tais 
pabėgėliais ten rasi ir štabą" Sakau, kad man reikės 
dokumento, o jis: „Aš pats atnešiu". Kas gali netikėti. 
Ateinu, randu daugiau. Kai pasakau savo istoriją, nu
sprendžiam, kad jie čia surinks jaunų vyrų, apgink
luos ir nuleis anapus fronto. Vieni džiaugiasi, kiti bijo 
ir suka galvas kaip pabėgti. Atvyko ir žandarai. Liepė 
gulti, kur kas randa vietos, išsimiegoti, o rytą šeštą 
valandą būti gataviems. O rytą nei valgiusius, nei gė
rusius sukrovė į sunkvežimius ir nuvežė apkasų kasti. 

Mėginau šnekėti su apkasų varovu, senu vokiečiu, tas 
tik pastatė akis: „O kam tuos apkasus kasam? Ar ne 
rusus mušti?" Kai paklausiau, kur rasti karininką, jis 
parodė lazdą: „Va, karininkas čia! ir los!" Padavė kas
tuvą ir su ta pačia lazda į nugarą dar pastūmė". Ką 
darysi, kasiau ir vis karininko dairausi. Prižiūrėtojai 
visi tokie pat seniai. Ir pasiutę. Maža kas, ir užsimoja 
lazda. Nakčiai suvarė į daržinę. Pastebėjau atplėštą 
lentą, išlindau ir tiek mane tematė. Būčiau nė tavęs 
nesutikęs, bet reikėjo savo nešmenėlę pasiimti. Čia vi
sas mano turtelis. Ir manai, kad anas vokietis manęs 
neįduos? Jie visi to paties darbo. 

— 0 kaip anas, kur tave nusiuntė į Berlyną? 
— Anas buvo draugas. Kartu išgerdavom, kartu 

naktimis pasidaužydavom. Buvo kaip brolis.— O tas, 
kur sustojom, net nežino, nei ką žandarai daro, nei 
kas mes. Leido pabėgėliams pernakvoti. Net vežimą 
liepė po jovarais patraukti, kad pralėkdami rusai ne
matytų. Prieš porą dienų jo lauke paliktą pralėkdami 
sušaudė. 

Vienu tarpu Kazys pagavo mane už alkūnės. 
— Maukim, — sušnibždėjo. 
Pasižiūrėjau atgal. Niekas nesivijo. 
— Ten, — parodė smakru į plento pusę. 
Plente pro vežimų tarpus melsvavo ant dviračio 

palinkęs žandaras. 
— Tik nebandyk bėgti, — ir aš pagavau už rankos. 

— Kad čia vidury lauko stovi du, jis nė nemato. Juk ir 
šuo tupinčio zuikio nemato. Tik kai pakyla bėgti. Jam 
dabar — terūpi tik tie, kur daržinėj. Kas jam0 Jis pa
darė, kas buvo įsakyta. Surinks, nuvež, atiduos ki
tiems (Bus daugiau) 
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AR SUOMIJOS LIKIMAS 
PANAŠUS Į LIETUVOS? 

ALEKSAS VITKUS 

Suomija nėra taip toli nuo 
Lietuvos, bet kažkaip per dau
gelį kelionių metų kelionę į šią 
šalį atidedavau. Šios vasaros 
metu teko pagaliau susipa
žinti su ja ir patirti, kad ir Suo
mijos gamta įdomi, gyvento
jai tikrai malonūs, o jos istori
ja yra daugiau ar mažiau 
susipynusi, ar bent panaši į 
Lietuvos! 

Trys savaitės tikrai per 
mažai, kad gautum daugiau 
negu paviršutinišką krašto 
pažinimą, bet prieškelioniniai 
skaitymai ir puikiai apie to 
krašto istorijoją informuotas 
bendrakeleivių grupės vado
vas, Sorbonne universiteto 
Paryžiuje Europos istorijos 
profesorius Terry Morgan tą 
nors iš dalies pataisė. Mane 
visuomet labai traukė Suomi
jos žmonės, jos sportininkai, 
gamta, daugybė ežerų, miškai, 
beržai, kartais užleidžiantys 
vietą mėlynosioms eglėms ar 
pušims, taip primenančioms 
Lietuvos gamtą. Bet labiausiai 
sudomino Suomijos . istorija. 
Kiek ten panašumo į mūsų 
tautos vargus! 

Rašytinėje istorijoje suomiai 
pasirodė XII a. kai gausesnieji 
kaimynai švedai, pradėjo verž
tis į Suomiją, nešdami ten dar 
nežinomą krikščionybę. Pana
šiai kaip ir lietuviams gimi
ningi prūsai neatsilaikė prieš 
kryžiuočių ordiną, neįstengė 
atsispirti švedams ir suomiai. 
Švedai ten pasiliko beveik 700 
metų. Norėjo ten koją įkelti ir 
rusai, bet užsiėmę nuolatiniais 
karais su mongolais, totoriais, 
o paskui ir su Lietuvos — 
Lenkijos valstybe, jie švedams 
Suomijoje ilgokai paliko lais
vas rankas. Švedai suomių la
bai nespaudė, nevaržė, todėl 
tauta išliko gyva. Valdantieji 
atvykėliai švedai, norėdami 
turėti daugiau galios ir balso 
sostinėje — Stokholme, turėjo 
sau iškovoję nemažai laisvės, 
kurios nors truputį teko ir pa
tiems suomiams. Atsirado 
teismai, pinigų sistema ir net 
tam tikra politinė laisvė, nors 
ir po švedo gana švelniu batu. 
Suomiai jau 1640 m. įsikūrė 
savo universitetą Turku mies
te, gerino žemes ūkį ir lojaliai 
tarnavo savo ponams — šve
dams. Švedai ilgainiui pradėjo 
dažnai kariauti su Rusija, ir 
suomiai buvo priversti kariau
ti už švedų interesus. Ar nete
ko ir lietuviams kariauti už 
carą, kaizerį, net Staliną? 

Įdomu pažymėti, kad vienu 
metu Švedijos karaliaus Gus
tavo Vazos sūnus Jonas, val
dydamas jam tėvo paskirtą 
Suomiją, vedė Žygimanto Au
gusto seserį Kotryną ir mė
gino sukurti švedų vadovau
jamą suomių — pabaltiečių 
valstybę. 

XVIII šimtmetyje prasidėjo 
dažni Švedijos ir Rusijos kon-

jai nemažai autonomijos. Tai 
buvo suomiams dar gana ne
įprasta, ir jie pradėjo dar dau
giau suprasti, kad jie yra suo
miai, ne švedai, ir, žinoma, ne 
rusai. Pripratę prie švedų kul
tūros ir valstybinės kalbos, 
suomiai atsirado tautiškai ne
įprastoje kryžkelėje. Ponai, ar 
tie kurie norėjo pasirodyti po
nais, kalbėjo švediškai, o ku
rie kalbėjo suomiškai, laikėsi 
savų papročių ir savos kalbos, 
buvo laikomi žemesniais. 

Pamažu vystėsi suomių tau
tinis atgimimas. Intelektualai 
kėlė tautos susipratimą, rinko 
liaudies legendas, prisiminė 
1808 metų prieš rusus drąsią 
kovą, ir stengėsi įvesti suomių 
kalbą į viešą gyvenimą. Ilgai
niui abi kalbos, švedų ir suo
mių, buvo pripažintos valsty
binėmis. Atsirado garsusis 
Elias Lonnrot iš liaudies pa
sakų ir padavimų. Surinktas 
Suomijos mitologinių didvyrių 
epas „Kalevala". Rusai, bent iš 
pradžių, tam tautiniam sąjū
džiui, norėdami sumažinti 
švedų įtaką, nesipriešino. 

Caro Aleksandro I brolis, Ni-
kalojus I, vadinamas „geleži
niu caru", tą bundantį laisvės 
ir suomiško tautiškumo troš
kimą gerokai pritemdė, bet, 
sostą paėmus Aleksandrui II, 
reikalai vėl pagerėjo. Caras, 
kuris visoje Rusijoje 1861 pa
naikino baudžiavą, Suomijoje 
leido susirinkti Seimui, įvedė 
suomiškus pinigus, net nesi-

Televizijos bokštas Vilniuje, prie kurio 1991 m. sausio 13 d. vystėsi šiurpi 
lietuvių tautos tragedija. 

jos karininko, grįžę iš Vokieti
jos suomių jėgeriai, padedami 
švedų savanorių dalinių ir vo
kiečių kariuomenės, pagaliau 
laimėjo. Nors tas žiaurus pilie
tinis karas tetruko keturis 
mėnesius, kovose žuvo apie 
24,000 karių. Iš apie 74,000 
karo belaisvių beveik ketvir
tadalis buvo sušaudyta arba 
mirė badu. Pagal taikos su
tartį su Sovietų Rusija (1920.-
10.14), Suomija gavo siaurą 

priešino, organizuojant caro ka- ruožą teritorijos tarp Norvegi-
ruomenėje atskirus suomių jos sienos ir Murmansko, kar-
karinius dalinius. Tautinis su
sipratimas augo, krašto eko
nominė gerovė kilo. Deja, neil
gai. Rusijos revoliucionieriams 
nužudžius carą Aleksandrą II, 
jo sūnus Aleksandras III ir po 
jo Nikalojus II, liberalizmo 
politikos eigą sustabdė. Suo
mių atskirieji kariniai daliniai 

tu su neužšalančiu Petsamo 
uostu. Rytinė Karelija liko ru
sų valdžioje, tuo rusams ap
saugant neseniai pastatytą Le-
ningrado-Murmansko geležin
kelio liniją. 

Pasirašius taikos sutartį, 
Suomijos bėdos dar nepasi
baigė. Naujoji vyriausybė bu-

buvo išformuoti, konstitucija vo gerokai palinkusi į Vokieti-
suvaržyta, tūkstančiai suomių jos pusę ir nutarė savo kara-
veikėjų ištremti į Sibirą. Suo- liumi kviesti kaizerio švogerį 
mijai valdyti buvo paskirtas 
gubernatorius, N.I. Bobrikov, 
kuris tuojau mokyklose įvedė 
privalomą rusų kalbą, privežė 
rusų valdininkų ir panaikino 
spaudos laisvę. Vykdant tokią 
nuožmią rusifikaciją, Lietu
voje uždraudė net lietuviškus 
spaudmenis. Bet nei lietuviai, 
nei suomiai, savo laisvės troš
kimo neatsisakė. 

Kaip ir lietuviai, jie lauke 
progos. Proga pasirodė, pra
sidėjus Pirmajam pasauliniam 
karui. Raginami tautiškai su
sipratusių universitetų profe
sorių, net 2,000 j .unų suomių 
išsprūdo į Vokietiją, kur. ka
riškai apmokyti, įsijungę į vo
kiečių kariuomenę ir sudarę 
vadinamą 27-ą prūsų jėgerių 
batalioną, jie laukė progos 
pradėti kovą prieš tikrą prie
šą. Rusijoje kilus revoliucijai, 
jau 1917.12.6 Suomijos seimas 

fliktai. Suomių pasitikėjimas paskelbė Suomijos nepriklau
somybę, kurią Anglija ir JAV 
pripažino 1919 pavasarį-

Cia Suomijos kova dėl lais
ves pasirodė dar sunkesnė, 
negu Lietuvos, ir pareikalavo 
gerokai daugiau kraujo aukų. 
Mat. apie 40,000 sovietų ka
reivių nepasitraukė į Rusiją, 
bet susijungė su gana gausiais 
suomių socialistais ir bandė 
įvesti sovietinę valdžią. Taip 
kaip ir Kapsukui Lietuvoje, 
kur jo pasekėjų, ačiū Dievui. 
palyginti nedaug tebuvo, ilgai
niui nepavyko nei suomių kai
riesiems. Deja, suomių tautai 
tas ilgai užtruko ir brangiai 
kainavo. Raudonieji užeme Hel
sinkį ir paskelbė sovietinę 
respubliką. Vedami generolo 
Carl Gustaf Mannerheim, 
aristokratiško švedo-suomio. 

Švedija susvyravo. Atėjo Na
poleono laikai. Prancūzų im
peratorius, keršydamas šve
dams už nenorą prisidėti prie 
jo vedamos blokados prieš An
gliją, carui Aleksandrui I pri
žadėjo netrukdyti užimti Suo
miją, jei jis paskelbtų karą 
Švedijai. Žiemos metu, 1808 
vasarį, prasidėjo karas. Suo
miai priešinosi panašiai, kaip 
ir '1939/40), bet, nesulaukę 
rimtos Švedų pagalbos. 1809 
rugsėjį pasidavė. 

Gan liberalus caras, nors 
rusų imperijos valstiečius val
dęs kaip baudžiauninkus, suo
mius ūkininkus paliko lais
vus. Lietuvoje tuo laiku mūsų 
proseneliai dar turėjo eiti 
lažą. Maža to. jis prižadėjo 
valdyti Suomiją kaip didžiąją 

princą Frederic K a r Būsi
masis karalius, pant. .ai kaip 
ir Lietuvos Tarybos pa
kviestasis būti jos karaliumi 
VVuerttembergo kunigaikštis 
Wilhelm Herzog von Urach 
(1918.7.11), jau mokėsi suo
mių kalbos. Karui pasibaigus 
(1918.11.11) ir Vokietijai pa
sidavus, visi tie karališki pla
nai sužlugo. Naujai sukurta 
demokratinė Suomijos vyriau
sybė vykdė žemės reformą, 
sėkmingai kėlė žmonių ekono
minį ir kultūrinį lygį. 

Nelabai ramūs buvo ir pir
mieji Suomijos nepriklauso
mybės metai. Kaip ir Lietu
voje, gyvenimą drumstė nacio
nalistiniai ir komunistiniai 
elementai. Prasidėjus pasauli
nei krizei, neramumų dar pa
didėjo. Atsirado daugiau ko
munistų, prieš kuriuos kovoti 
susikūrė stiprokas rasistinis 
„Lapua judėjimas". „Lapua pa
sekėjai tvirtino turį teisę elg
tis ne pagal įstatymus, jei 
reikalinga kova prieš kairiuo
sius. Mušimai ir politiniai 
žudymai tapo vos ne kasdieni
niu reiškiniu. Tokie neramu
mai tęsėsi apie trejus metus, 
kol padėtis nusistovėjo, iš
rinkus naują prezidentą. Fa
natiškas komunizmo persekio
jimas, panašus į sen. Joseph 
McCarthy Amerikoje, tęsėsi 
dar ilgą laiką. Sovietai tai 
stebėjo su nemažu susirū
pinimu ir. kai iškilo galimas 
pavojus iš Hitlerio pusės, 1939 
m. kovo mėn. Stalinas parei
kalavo keturių salų Suomijos 
įlankoje, kurias turėdamas, 
tikėjosi geriau apsaugoti Le
ningradą ir KronŠtato laivyno 
bazę. Nors gynybos tarybos 

kunigaikštystę ir šiaip davė buvusio caro armijos kavaleri- vadovas maršalas Manner

heim siūlė salas atiduoti, vy
riausybė tai padaryti atsisakė. 

Sovietams baimė ir apetitas 
augo. Spalio mėnesį įvedę sa
vo įgulas į Estiją, Latviją ir 
Lietuvą, iš Suomijos jie parei
kalavo ne tik tų salų, bet ir 
daugiau jos teritorijos. Suo
miai nepasidavė, ir pagal nese
niai (1939.5.3) naujai paskirtą 
užsienio reikalų komisarą V. 
Molotov, „dabar tegu kareiviai 
veda derybas." 1939 lapkričio 
30 d. sovietų lėktuvai bombar
davo Helsinkį. Be oficialaus 
paskelbimo prasidėjo žūtbūti
nis žiemos karas. 

Niekas pasaulyje, nei pati 
Raudonoji armija, negalvojo, 
kad tokia maža valstybė galės 
pasipriešinti milžinui ilgiau, 
negu keletą dienų. Bet suo
miai gynėsi sėkmingai, visame 
pasaulyje sukeldami jais pa
sigėrėjimą. Vokietija, po dar 
neseniai pasirašyto Ribbentro-
po-Molotovo pakto (1939.8.23), 
negalėjo rodyti per daug sim
patijos Suomijai. Nepajudėjo, 
išskyrus keletą negausių sava
norių, nei Švedija. Nors būsi
mieji sovietų sąjungininkai 
Anglija ir Prancūzija, atsiuntė 
Suomijai 250 lėktuvų, 600 pa
trankų ir milijonus amunici
jos, jų štabų planai atsiųsti 
savų karinių dalinių per 
Norvegiją ir Švediją ir teliko 
tik planais. Anglai tuo galvojo 
nušauti du zuikius: pasauliui 
parodyti savo kilnumą, be-
gelbstint mažą kaimyno už
pultą tautą, ir tuo pačiu įsi
tvirtinti Skandinavijoje, su-
kliudant vokiečiams gauti šve
dų geležies rūdą, kurios jiems 
taip labai reikėjo. 

Prasidėjusi gili žiema su
kaustė gausius Suomijos eže
rus, sovietų tankai galėjo ge
riau manevruoti. Rusai pa
simokė iš savo klaidų, ir neiš
semiamas sovietų kareivių 
srautas savo padarė. 1940 ko
vas suomius atrado jau gero
kai pasitraukusius gilyn į 
savo teritoriją. Reikėjo ką nors 
daryti, kol suomių kariuo
menė dar nebuvo nugalėta, 
kol dar galima buvo tikėtis pa
galbos iš Vakarų. Maskvoje 
buvo pasirašyta sutartis, pa
gal kurią Suomija turėjo ati
duoti 42,000 kv. km savo teri
torijos (tai maždaug 2/3 viso 
Lietuvos ploto!). Rusija atsi
sakė savo karo pradžioje suda
rytos marionetinės liaudies 
vyriausybės, kurios pagalba 
tikėjosi visą Suomija paversti 
sovietine. Kitaip ir suomiams 
būtų tekę keliauti į Maskvą 
„parvežti Stalino saulės". Kas 
liko suomiams, — tai valsty
binė nepriklausomybė ir gar
bė, pasiekta didžiuliais mažai 

tautai nuostoliais: 48,000 už
muštų ir sužeistų karių. Rusų 
nuostoliai buvo dešimteriopi. 
Beveik pusė milijono suomių 
turėjo palikti savo namus ir 
kurtis kitur. Darbštūs suomiai 
persikėlę kūrė naujus ūkius , 
statė fabrikus ir visaip bandė 
pradėti naują gyvenimą. 

Suomijos vyriausybė neuž
miršo savo pralaimėjimo. 19-
40.8.17 sutiko į savo kraš tą 
įsileisti vokiečių kar iuomenę. 
Netrukus nemaži jų daliniai 
užėmė ginti Suomijos šiaurinį 
frontą. Kai Hitleris 1941.6.22 
pradėjo žygį prieš Sovietų 
Sąjungą, suomiai turėjo pa
skelbti sovietams karą. Nors 
kariaudami vokiečių pusėje, 
suomiai savo kovą prieš sovie
tus laikė a tski rųjų vadinamo
jo „žiemos karo pratęsimu", o 
ne dalimi vokiečių — rusų 
konflikto. Pradžioje marša las 
Mannerheim net griežtai a ts i 
sakė prisidėti prie vokiečių, 
puolant Leningradą, s tengda
masis tik atgauti anksčiau 
prarastas žemes, ilgainiui, vo
kiečių spaudžiami, suomiai 
įžengė į sovietų teritoriją ir 
beveik pasiekė Murmanską. 

Po Stalingrado katastrofos 
Suomijos vyriausybė suprato , 
kad jie susidėjo su karą pra
laimėsiančia valstybe ir pra
dėjo ieškoti išeities. Padėt is 
buvo nepavydėtina. Je i Suomi
ja bandytų ir toliau derėtis su 
rusais dėl galimo pasi t rauki
mo iš karo, vokiečiai nu
t rauktų savo karinę ir eko
nominę pagalbą. Rusai, ka
riškai suomius prispaudę, ga
lėtų jiems diktuoti taikos są
lygas, kokių tik norėtų. An t r a 
vertus, suomiai nenorėjo likti 
ir su vokiečiais iki jų bevil
tiško pralaimėjimo. Manner
heim, perėmęs prezidento pos
tą, 1944.9.4 priėmė rusų pa
diktuotas paliaubų sąlygas. 
Jos buvo sunkios: karo repa
racijos (apie 300 milijonų dole
rių) ir rusų neįmanomas rei
kalavimas, kad suomiai iš
stumtų vokiečius iš Suomijos 
iki rugsėjo 15 d. 

Taip prasidėjo dar vienas 
kar tus tarpsnis Suomijos ko
voje dėl taut inės gyvybės ir ne
priklausomybės. 200,000 Suo
mijoje esančių ir gerai gin
kluotų vokiečių karių nei ne
manė savo pozicijų užleisti. 
Suomiams užtruko net septy
nis mėnesius išstumti buvu
sius sąjungininkus vokiečius 
iš savo krašto. Traukdamiesi 
Norvegijos link, vokiečiai degi
no šiaurinės Suomijos mies
tus ir kaimus, sprogdino til
tus, geležinkelius, minavo ke
lius, miškus, nuodijo šulinių 
vandenį. Tik 1945.4.27 tas 
baisusis, penkerius metus t ru
kęs siaubas Suomijoje baigė
si. Anų naikinimų likučius, ar 
bent jų paminklus, daug ku r 
ir šiandien galima matyt , ke
liaujant po Suomijos š iaurę ir 
Laplandijos kraštą. 

Dar ir šiandien yra ma
nančių, kad po II pasaulinio 
karo Suomija per daug nusi
leido Rusijai ir susi taikė su 
mintimi rusų daugiau „neer
zinti." J u k buvo baigščiai at
sisakyta net dalyvauti Mar-
shall plane, kurio pagalba at
sistatė Vakarų Europa. Pre
zidentas Juho Kušti Paasikivi 
(1946-1956) 1948 m. pas i rašė 
draugiškumo ir savitarpio pa
galbos sutartį . Prezidentas 
Urho Kekkonen (1956-1981) 
gal tikrai per daug pasidavė 
rusų įtakai. „Neerzinkime be 
reikalo rusų" — daugelio suo
mių politikų kar totas pasaky
mas. Tas Kekkonen nuolanku
mas ir sovietams nuolaidžia
vimas gal ir išėjo suomiams į 
gera, bet kartu nukalė naują 
paniekos žodį „finlandizaciją", 
kuris reiškia perdėtai taikin
gą, net baigščią ir nuolaidžią, 
politiką stipresnio kraš to a r 
partijos atžvilgiu. 

Nors pastaraisiais metais 
Suomija išgyveno didelį eko
nominį pakilimą, įgijo nema-

IFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUTOMOOLIO.NAMU.SVBKATrjg; 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frante Zapots ir Ott Mgr. At*»t 

S. Kana kalba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
T«L (706) 424-8664 

(773)581-6664 

STASYS CONSTRVC IION 
Staliaus darbai, rūstų, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "stdinga*, 

"soffits", "decks-, 'guners", plokšti 
ir "shmgle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

, S.Berwte, tet. 630-241-1912., 

GREIT PARDUODA 

S RE/MAX 

(773)! 
(7M)4S-7U0 

RIMAS L.STANKUS 
•Gretas ir sąžininga* patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaidi 

RTVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aiktelėję 
arba aulo-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklą ar komercine hoatą 
I Lietuva Reikalingas skardininkas 

Tet.7«-20i-05»4. 

VVasbington, D. C. lietuvio savininko 
..Iandscaping" kompanija ieiko 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 i 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Ates,teL202-
244-2373. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CfflCAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti ii 
varžytinių; 

• maži mėnesiniu mokesčiai, 
norint pirkt iSsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tel. 773-205-7702. 

Puaiaukelyte i Floridą, Georgla 
valstijoje, labai gražiame name 
išnuomojami kambariai nakčiai 
arba visai savaitei; pusryčiai ir 
vakarienė. Tel. 70S-S39-2032 
Kalbame lietuviškai 

M**%t* 
sB4iyniutlkia 

arti New Bufialo, MI. Neša gerą 
pelną. Lengvos iisimokėjimo 
sąlygos, sezoninis darbas; idealu 
mokytojui. Kreiptis teL616~466-
2600. Kalbėti anguskai. 

žos tarpvalstybinės svarbos ir 
nepaprastai suvakarejo, senoji 
įvairiopa rusų įtaka dar žymi. 
Mate tiek filmų, kur Helsinki 
parodytas su gera doze ru
siško atspalvio, „Reds" (1981), 
„Gorky Park"(1983) ar „White 
Nights" (1985), nenustebome 
ir mes. Nors Helsinki buvo 
įkurtas 1550 švedų karaliaus 
Gustavo Vazos, bet, kol rusai 
neužėmė Suomijos 1809, jis te
buvo vis dar mažas kaimelis. 
Tada caras Aleksandras I su
teikė sau ir Suomijos didžiojo 
kunigaikščio titulą, ir sostinę 
perkėlė iš Turku į Helsinkį. 

Prasidėjo miesto augimas. 
Vokietis architektas C. L. En
gei ir kiti, pri tariant carui, 
vykdė naujas statybas. Ne
t rukus Helsinkis atrodė kaip 
mažasis Rusijos St. Peters-
burg miesto brolis. Labiausiai 
Rusijos charakterį šiandien jų 
sostinėje perduoda Suomįjos 
Operos rūmai. „Uspenski" ka
tedra (didžiausia ortodoksų 
bažnyčia už Rusijos ribų) ir 
mažutėlė Šv. Trejybės baž
nyčia. Žlugus sovietų imperi
jai, į Helsinkį pradėjo skverb
tis „naujieji" rusai, vodkos ir 
cigarečių spekuliantai. Kurį 
laiką jų ten tiek buvo privisę, 
kad garsusis Helsinkio „Hie-
tanemi" turgus buvo vadina
mas Raudonąja aikšte. 

Kai birželio pabaigoje at
važiavome į Helsinkį, nuste
bome, matydami miestą pilną 
žmonių. O turizmo agentai 
buvo pasakoję, kad šiuo ilgiau
sios metų dienos laiku visi vie
tiniai bus palikę prie savo 
verslo įstaigų ženklą „Closed 
for the Suminei**, besidžiaugia 
vasara savo prie ežerų ar 
miškuose glūdinčiose vasar
vietėse. 

Suomių kalba prie jos ne
pripratusiai ausiai skamba 
šiurkščiai ar net grubiai. Kai 
paklausiau gidės, kaip pasa
kyti ^ š tave myliu", ji atsakė: 
„mina rakastan sinuą". Kaž
kaip nesijautė to švelnumo, 
kai išgirstame: j e t'aim" ar 
„yo te amo", ar net „I love 
you". Ir vis dėlto, suomiai 
atrodo yra daugiau išraiškus, 
mažiau atokūs, labiau prieina
mi, negu norvegai ar švedai. 

Į antros dienos autobusu ke
lionės pabaigą pasiekėme po
liarinį ratą (66 1,33 m.) ir su
stojom nedidukiame Rovanie-
mi miestelyje ne tik švęsti 
suomių mėgstamų Joninių, 
bet ir poliarinio rato per
važiavimo krikšto. Susirinkus 
į „sami" (samojėdų?) palapinę, 
buvom pavaišinti elnių pienu, 
atšaldyti po mošų marškiniais 
suleistais ledais, netekome 
šiek tiek 'blogo' kraujo, po ko 
mums ant kaktos 'išaugo' kieti 
elnio ragai ir pasijutome jauni 
ir stiprus. Bet ragai greitai su
tirpo, ir grįžome į kasdienybę. 

Koks keistas ir sakytum 
antgamtinis jausmas keliauti 
tolimoje šiaurėje vidurvasario 
metu, kai saulė nenusileidžia, 
viena kalendorinė diena seka 
kitą, o nakties vis nėra. Mums, 
turistams, tai buvo ypatingas 
gyvenimas, bet, pasirodo, ir 
prie to gamtos įvykio pripratu
siems šiauriečiams suomiams 
vidurnakčio saulė yra gamtos 
stebuklas, kurį jie kasmet 
švenčia, pasirinkę Jono Krikš
tytojo dieną. Jau iš vakaro na
mai iššluojami, sutvarkomi. O 
kūnui nušvarinti suomis nau
dos tik sauną, švelniai pliek
damas save šviežia naujo 
beržo šakelių supinta Šluota. 
Šuolis į neseniai ledą pame
tusį ežerą, — ir suomis pasi
ruošęs tai vasaros šventei. 
Vanduo ir ugnis eina kartu. 
Sukuriamas laužas „kokko". 
Vyksta tradiciniai šokiai ir 
giedamos senovinės dainos. 
Laužo dūmai turėję nuvaryti 
piktąsias dvasias. 

Vanduo suomiui yra derlin
gumo ir augimo šaltinis, bet 
šventės metu liejasi tūks
tančiai stiklų, bokalų ir taurių 
kitokių skysčių. Pradedantys 
linksmintis vyrai, dažniausiai 
prie ežero, net eina lažybų, 
kiek Suomijoje jų per tą 
šventę nuskęs. Merginos ir ne
tekėjusios moterys tuo tarpu 
ieško septynių rūšių laukinių 
gėlių. Ir, kaip jų folkloras 
sako, surinkusios gėles, jos 
turi visai nekalbėti ir nesi
juokti. Kai kurioms tai pa
vyksta. Tada jos, pasidėjusios 
tas gėlei po pagalve, tikisi su
sapnuoti savo busimą vyrą. 



AJL. NAPOLEON G. NYERGES 
nebuvo lietuvis, bet dirbo Lietuvai 

' 

Lapkričio 21 d. Santa Moni-
ca mieste Kalifornijoje, mirė ir 
27 d. Culver City Šv. Kryžiaus 
katalikų kapinėse buvo palai
dotas vengrų kilmės amerikie
tis Napoleon G. Nyerges, tu
rintis didelių nuopelnų išei
vijos kovoje dėl Lietuvos lais
vės. Amerikos karo aviacijos 
karys, N. G. Nyerges dalyvavo 
II pasauliniame kare Vokieti
joje, susipažino su lietuvaite 
Salomėja Juškaite, ją vedė ir 
su šeima apsigyveno Santa 
Monicoje. Didelį įspūdį jis pa
darė 1959 m. dalyvaudamas 
demonstracijoje prieš Ameri
kon atvykusį Stalino nusikal
timų bendrą Anastą Mikoja-
ną. Šis Kremliaus satrapas 
lankėsi ir Los Angeles. Įvairių 
tautybių karo pabėgėliai suor
ganizavo demonstraciją. Tarp 
demonstrantų pasirodė Ameri
kos karo veteranų uniforma 
apsivilkęs, medaliais apdova
notas vyras, kuris drąsiai gin
čijosi su policija. Policijai, ma
tyt, buvo įsakyta griežtai tvar
kytis su demonstrantais. Pa
bėgėliai tuomet dar nebuvo 
įsisavinę šio krašto pilietinių 
teisių ir jautėsi nejaukiai. N. 

. G. Nyerges savo laikysena da
vė gerą pilietinę pamoką. Visi 
juo didžiavosi. 

Vėliau prasidėjo ilgai užsitę-
••'•8fį»-N. G. Nyerges bendradar

biavimas su rezistencijos prieš 
sovietus organizatoriumi Leo-

; nardu Valiuku. Abu buvo re-
• spublikonai. Valiukas suorga

nizavo lietuvių respublikonų 
organizaciją, o amerikiečių 
respublikonai jį išrinko Los 
Angeles respublikonų (apie 6 
mln. gyventojų) partijos vice
pirmininku. 1961 m. L. Valiu
kas pradėjo Rezoliucijoms 
remti komiteto (Americans for 

.uCjmgressiqnal Action to free 
the Baltic States) veiklą. N. G. 
Nyerges tapo vienu iš komite
to vicepirmininkų. Prasidėjo 
darbas dėl kongreso rezoliuci
jos, raginančios krašto admi
nistraciją kelti Baltijos valsty
bių bylą Jungtinėse Tautose. 
N. G. Nyerges laiškai tuo rei
kalu nuolat pasirodydavo 
amerikiečių laikraščiuose. Jis 
dalyvavo komitetuose, kurie 
stengėsi lietuvių remiamus 
kandidatus išrinkti į JAV 
Kongresą, kaip pvz., senatorių 
William Knowland, kongreso 
atstovą Bob Doman. Nebuvo 
nė vienos demonstracijos, ku

rioje N.G. Nyerges aktyviai 
nedalyvautų. Dalyvaudamas 
amerikiečių karo veteranų, o 
taip pat politinėse, religinėse 
ir pilietinėse organizacijose, 
N. G. Nyerges išnaudodavo 
kiekvieną progą pakalbėti 
apie komunizmą ir Baltijos 
valstybes. 

1970 m. užsienio lietuvius 
sukrėtė Simo Kudirkos dra
ma. Rūpesčiai, kad padėtų Si
mui išsilaisvinti, tapo tarsi 
kasdienine Napoleon Nyerges 
pareiga. Jis rašė laikraščiuo
se, kalbėjo susirinkimuose, te
lefonais ir laiškais spaudė se
natorius ir kongreso atstovų 
Vašingtone ir Kalifornijos 
įstatymų leidžiamąsias insti
tucijas. Kalifornijos sostinėje 
Sacramento, rinko parašus po 
įvairiomis peticijomis. Tą savo 
veiklos medžiagą jis įteikė į 
Ameriką atvykusiam Simui 
Kudirkai. Vien tą medžiagą 
atspausdinus, būtų susidaręs 
gražus leidinukas. 

1981 m. susikūrė Amerikos 
Baltų Laisvės lyga. N. G. 
Nyerges neliko nuošalyje. Rei
kėjo telkti JAV Senato ir At
stovų rūmų narius Baltų lais
vės dienos rezoliucijai parem
ti. Napoleon į tą darbą įsitrau
kė neraginamas, bet tą užda
vinį priėmęs, kaip savaime su
prantamą pareigą. Jis išgyve
no, kai atsirado trukdytojų iš 
saviškių. Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą N. G. Nyer
ges sutiko švytinčiu veidu, su 
giliu vidiniu džiaugsmu. Savo 
darbais niekada niekam nesi
gyrė. Kaip minėjau, dalį savo 
veiklos dokumentų N. G. 
Nyerges tyliai įteikė Simui 
Kudirkai. Vargu, ar kas nors 
yra išlikę. 

N. G. Nyerges nebuvo lietu
vis, bet dirbo Lietuvai. Ir labai 
daug dirbo. Tokie žmonės nu
sipelno medalių. Bet apie jo 
darbus Lietuvai net atsisveiki
nimo valandą koplyčioje nie
kas nekalbėjo. 

Salomėja ir Napoleon Nyer
ges išaugino sūmi Antaną, 
žinomą Kalifornijos universi
teto (Los Angeles) sveikatos 
centro gydytoją, stambiomis 
aukomis paremiantį lietuvių 
Šv. Kazimiero parapiją. 

Našlė Salomėja ir sūnus 
Antanas gali didžiuotis savo 
vyru ir tėvu, o Lietuva ir lietu
viai turi būti jam dėkingi. 

J.Kj. 

IŠĖJUS ARTIMIEMS ŽMONĖMS 
Gruodžio mėnesį į paskutinę 

kelionę artimieji, giminės ir 
Grand Rapids miesto lietuviai 
palydėjo Stasį Astrą, kuris 
šiame mieste pragyveno apie 
50 metų. Velionis buvo mano i 
tėvelio vyriausias brolis. 

Stasys Astras gimė Žemai
tijoje, Notėnų kaime, netoli 
Salantų. Gyvenimas taip su
siklostė, kad jaunas žemaitis, 
diplomuotas veterinarijos gy
dytojas, išvyko dirbti į Suval
kiją, į Bartininkus. O iš ten... 
1944-ųjų metų keliai keleliai 
atvingiavo per pilną tremtinių 
Vokietiją į Grand Rapids, Mi-
chigan. 

Velionis pragyveno gražų ir 
sąžiningą gyvenimą. Sunkiai 
dirbo baldų fabrike. Lietu
viškoje dvasioje išaugo 4 vai
kai, kurie ne tik puikiai kalba 
lietuviškai, bet ir visa širdimi 
pamilę tėvų gimtąją žemę. O 
šeimos aplinka, namų dvasia 
visada buvo lietuviška, nes 
šeimos židinį kurstė ir saugojo 
lietuvių tautodailininkė, švel
ni žmona ir gera motina 
Uršulė Astrienė. Gal dėl to 
Stasys Astras paliko šį pa
saulį ramus, nes paskutinę 
minutę jo ranką šildė žmonos 
Uršulės ranka. Mirė jis savo 
namuose, rūpestingai prižiū
rėtas savo šeimos ir atsisveiki
no su jais, žinodamas, kad at-
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MELANIJA MASKOLIUNIENE 
— JAKNEVIČIUTĖ 

(1916-1998) 

1978 metų Santa Monica lietuvių komitetas Robert Durnan (centre) kandidatūrai i Kongresų paremti Iš deši-
::..< Napoleon Nyerges. vicepirmininkas, Linas Kojeiis - pirmininkas. Dalia Jasaityte - sekretore, Edmundas 
Arbas - vicepirmininkas. 

maityte, Lina ir jos vyras 
Nestoras Ruplėnai, jų vai
kučiai Andriukas ir Alytė, Jo
nas su žmona Solvita; kita 
Melitos ir Alekso dukra Dalia 
ir jos vyras Petras Grigalai-
čiai, jų dukrelės Kristina ir 
Lisa. Lietuvoje liko brolis Do
mas ir sesuo Marta. 

Ilsėkis ramybėje, geroji mo
kytoja! Užuojautos Tavo duk
roms, žentams, marčioms, 
vaikaičiams ir provaikai-
čiams, kurie tęs Tavo kilnius 
darbus, nes pasėjai gerą sėk
lą... 

Gerosios mokytojos laidotu
vių metu buvo gausiai aukoja
ma labdarai — „Vaikų vil
čiai". 

Alė Rūta 

Stasys Astras 

liko savo gyvenimišką pareigą 
— lietuvio, vyro, tėvo. 

Nesakė, bet jaučiu — iš
sinešė su savimi nuoskaudą. 
kad dėl raudonųjų antplūdžio 
teko palikti gimtus namus, 
kad tegalėjo aplankyti mamą, 
brolius ir seseris laiškais ir 
mintimis. Jaudinosi, kai ne
galėjo pasitikti ir apkabinti 
motinos, grįžusios iš tremties 
Sibire, verkė, kai Sibire, am
žino įšalo žemėje, atgulė tė
vas. 

Vėliau, po nepriklausomy
bės atkūrimo, Stasys Astras 
aplankė Lietuvą, bet širdis 
virpėjo, kai nebepamatė gim
tojo namo, keliuko į tėviškę ir 

Mokytoja iš pašaukimo, ge
ras, gailestingas žmogus. Pa
žinojau ją iš studijų. Abi bai
gėme Klaipėdos pedagoginį 
institutą. 

Melanija Jankevičiūtė baigė 
Kėdainių gimnaziją. Stambių 
ūkininkų duktė išvyko į Klai
pėdą, į naujai atidarytą aukš
tesnę mokyklą — institutą, 
kur ji buvo rimta studentė. 

tegalėjo nusilenkti motinos 
kapui. Deja žmogus ne ąžuo
las ir ne uola granito — tokie 
pergyvenimai brangiai kai
nuoja. 

Grand Rapids lietuviai gra
žiai išlydėjo savo kaimyną, il
gametį BALFo talkininką, ak
tyvų parapijietį į paskutinę 
kelionę. Barto laidojimo biu
ras labai rūpestingai atliko vi
sas paslaugas, tuo palengvin
damas artimiesiems sunkią 
valandą. Karstą su velioniu 
nešė šeši vyrai, kaip mūrai, 
perjuosti lietuviškomis juosto
mis, (velionio sūnūs ir anū
kai). Nunešė į Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčią, kur kunigas 
Dennis Morrow aukojo mišias. 
Klausiausi lietuviškų bažny
čios choro giesmių, kunigo lie
tuviškų gražių žodžių ir ne
galėjau patikėti, kad esu toli 
nuo Lietuvos. Viskas čia buvo 
apgaubta ramybe ir pagarba 
velioniui bei jo šeimai. Anta
nas Astras anglų ir lietuvių 
kalba papasakojo apie tėvo gy
venimą. Daugybė mašinų pa
judėjo link Grand Rapids lie
tuviškų kapinių. Labai nuste
bau, ant kalnelio pamačiusi 
medinį lietuvišką kryžių, ku
ris lyg perspėja visus, kad šis 
žemės lopinėlis priklauso lie
tuviams. Čia ir atgulė Stasys 
Astras, palydėtas artimųjų 
ašarų, kaimynų dėmesio, ku
nigo skambių ir gražių žodžių, 
kad dėdės Stasio siela prade
da naują gyvenimą dangaus 
karalystėje. 

Po laidotuvių velionio vy
riausia duktė Marytė pakvietė 
visus pietų, kurie ir užbaigė 
atsisveikinimą su Stasiu Ast
ru, pragyvenusiu gražius 85 
metus, su žmona išauginusiu 
keturius vaikus, sulaukusiu 
trylikos anūkų ir vieno pro-
anūko. 

Laidotuvių diena buvo nepa
prastai graži, saulėta. Ausyse 
skambėjo poeto eilės ir atrodė, 
jog su mumis visais a.a. Sta
sys Astras atsisveikina: 

„Su savimi į kelią aš nepasii-
mu nieko. 

Tegul viskas jums, brangieji, 
lieka — 

Žemė, kvepianti žiedais ir 
gėlėmis, 

Ir dangus, nusėtas žvaigž
dėmis..." 

Birutė Astrauskaitė-
Eidintienė 

Melanija Maskoliūnienė 

1937 m. baigusi pedagoginį in
stitutą, mokytojavo Žemai
tijoje, paskui Naujojoje Vil
nioje, kur 1941 metais susi
tuokė su Aleksu Maskoliūnu. 
Deja, 1944 m. jie turėjo palik
ti Tėvynę dėl rusų komunistų 
invazijos. Vokietijoje mokyto
javo lietuvių mokykloje. Pra
leidę ten 5 metus, 1949 m. M. 
ir M. Maskoliūnai išvyko į 
Ameriką. Čikagoje abu dirbo 
ir augino dvi dukreles. Mela
nija dirbo, kad užsidirbtų 
pragyvenimui, o taip pat dar
bavosi Skautų tėvų komitete 
ir Lietuvos dukterų organi
zacijoje, kurioje nuveikė daug 
gailestingų darbų. Buvo labai 
jautr i , gailestingos širdies, 
ypač užjautė sergančius, daž
nai juos lankė. 1972 metais 
Maskoliūnams persikėlus į 
Kaliforniją, Melanija tęsė sa
vo gailestingumo darbus. Pa
vyzdžiui, kai kartą mudvi 
drauge aplankėme rašytoją 
Švaistą, ji su vyru Aleksu po 
to lankė, prižiūrėjo sergantį 
rašytoją ir jo žmoną iki pat jų 
mirties. Ir tai nebuvo našta. 
Melanija su šypsena guodė ki
tus , padėdavo atlikti jiems 
įvairius, kad ir sunkius, dar
bus . 

Deja, prieš keletą metų stai
ga mirė jos vyras Aleksas, o ji 
pa t i susirgo ilgai užsitęsusią 
liga — Alzheimer. 

I r gal Dievas atlygino Mela
nijai už gerus darbus dar jai 
gyvai esant. Jos gražiai išauk
lėtos dukros Rimvydą ir Da
l ia , ir jų vyrai Vaidotas ir 
Pet ras su meile ją prižiūrėjo, 
slaugė, guodė ir 1998 m. gruo
džio 10 d. gražiai ją greta vyro 
Šv . Kryžiaus kapinėse palai
dojo. Nuliūdusios liko: Lietu
vos dukterys ir visa Kaliforni
jos lietuvių bendruomenė, kur 
a b u Maskoliūnai ir darbu, ir 
aukomis visada prisidėjo prie 
Lietuvos reikalų. Liko daug jų 
draugų. 

Taip pat liko Melanijos gra
žiai, krikščioniškai ir lietu
viškai išauklėta šeima: duk
relė Rimvydą ir jos vyras Vai
dotas BaipSiai, jų vaikai — 
Aleksas su *mona Laima Že-

A.tA. 
ANTANUI RATNIKUI 

mirus, brolį JONĄ ir gimines Lietuvoje ir Amerikoje 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Rožė ir Kazys Ražauskai 

A.tA. 
SIGITAI DUOBAITEI-SfiRRA 

labai anksti pasitraukus iš mūsų tarpo, liūdesyje likusiems 
jos vyrui VYTO SERRA, motinai REGINAI DUOBIENEI, 
broliui VALDUI, seseriai GINTRAI ir giminėms Amerikoje 
ir Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą kartu liūdėdami. 

A. ir D. Augimai 
P. Baltakis 

V. ir R. Bariai 
V. ir 0. Braziai 
A. ir B. Čiuriai 

E. Damijonaitienė 
J. Garla 

V. ir M. Ginčas 
J. ir A. Jakubauskai 

E. Jonušienė 
E. Karosienė 

V. ir G. Kulpos 
L. ir R. Liūdimi 

A. Lopez 
V. ir M. Majauskai 

Juno Beach-Jupiter, Florida 

P. ir I. Manomaičiai 
V. Petrikonis 

P. ir M. Ruliai 
E. Sakevičienė 

P. ir E. Sniegaičiai 
M. ir K. Sodoniai 

H. ir A Soliai 
J. ir G. Stankūnai 

T. ir A Sepanauskai 
V. ir 0. Šalčiūnai 

J. ir J. Šalnos 
V. ir A Urbai 

A. ir V. Urbonai 
E. Zigmantienė 

R. Zotovienė 
V. ir R. Žibai 

Ieško giminių 
• Ieškau Emilijos (Dauk

šaitės) i r Vlado Buteikių 
vaikų ir vaikaičių. Emilija Bu-
teikienė yra mano mamos 
(Uršulės Daukšaitės; sesuo, 
kuri jau mirusi. Iki II Pasauli
nio karo aš su šeima gyvenau 
Panevėžio apskr. 1949 m. 
mūsų šeimą ištrėmė į Sibirą. 
Emitija ir Vladas Buteikiai 
tuo metu jau gyveno Ameri
koje šiuo adresu: 400 E. 4th 
Str., Chester PA. Jie rašė 
mums laiškus į Sibirą, aš taip 
pat jiems rašiau, bet jie mano 
laiškų negaudavo. Į Lietuvą 
grįžau 1961 m. Bandžiau vėl 
jiems rašyti, bet laiškai 
grįždavo atgal, matyt, tuo 
adresu Buteikiai jau nebegy
veno. Emilija ir Vladas Butei
kiai turėjo keturis vaikus: 
Elenutę, Stasį, Bronių ir 
Vladą. Jie yra tikri mano pus
broliai. Mano adresas: Emili
ja Grilauskaitė - Imbrasienė, 
Kniaudiškių 25-3, Panevėžys 
5305, Lietuva, fakso numeris 
370-5439973. 

• Ieškau te tos Emilijos 
Chamačkauskai tės - Haje-
zewski ir šešių jos vaikų. Vie
nas mano pusbrolis Jozeph 
Hajezevvski gyveno New Yor-
ke. Kol buvo gyvas mano tėvas 
Bronislovas, susirašinėjome, 
vėliau ryšys nutrūko. Norė
čiau surasti savo pusbrolius ir 
pusseseres. Man rašykite: An
tanas Chamačkauskas, Iki pa
reikalavimo, Centrinis paštas, 
5000 Jonava, Lietuva. 

• Ieškau Vinco ir Jono 
Kavaliauskų vaikų. Vincas ir 
Jonas Kavaliauskai į Ameri
ką išvyko 1918 m. iš Šiluvos 
apylinkės. Jonui Kavaliauskui 
mirus, susirašinėjome su jo 
žmona Julija. Jie gyveno Hart
ford, CT ir turėjo du sūnus -
Stasį ir Viktorą. Vincas Kava
liauskas gyveno Bristol, CT ir 
turėjo dvi dukras. Man rašy
kite šiuo adresu: Michalina 
Kavaliauskaitė - Samaitienė, 
Bažnyčios 2, Šiluva, Raseinių 
raj., Lietuva. 

• Ieškau savo mamos 
Agotos Skaudžiūtės broliu 
vaikų. Mano dėdės Motiejus 

PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI AUKOJO: 

A.a. Stasio Briedžio atminimui žmona Elena 
Briedienė atsiuntė $465 paramą Lietuvos partizanams. 
Aukojo: $240 Elena Briedienė; 

$100 Leonardas ir Emilija Kutkai; 
$50 Kazys ir Elena Karveliai, P. Budnikas, I. 

Kriaučeliūnienė; 
$30 ir mažiau Diana ir Juozas Noreikai,, J. ir A. 

Suveizdžiai, A. ir I. Kereliai, I. J. I. Kirkai, V. Janulaitis, 
J. P. Pakalkai, A. Klygiai, I. ir P. Kazlauskai, K. 
Požarniukienė, A. Slonskis. 

Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba reiškia 
nuoširdžiausią užuojautą poniai Elenai Briedienei, 
artimiesiems ir draugams netekus mylimo vyro ir 
visuomenininko Stasio Briedžio. Nuoširdi padėka 
aukotojams. 

Skaudžius ir Antanas-Jonas 
Skaudžius iš Prienų apskr., 
Kalvių km. išvažiavo prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą. Poka
rio metais jie mūsų ieškojo. 
Mano adresas: Kazimieras 
Vendelskas, Vyšniavos 9, Kau
nas, Lietuva. 

• Ieškau Augusto Žerum-
skio, jo dukters Stasės ir 
dviejų anūkų. Augustas Ze-
rumskis buvo kilęs iš Radvi
liškio raj., Jankūnų kaimo. I 
Čikagą su savo broliu atvyko 
1910 metais. Čikagoje A. Že-
rumskis turėjo kepyklą. Pas
kutinis jo laiškas atėjo 1964 
m. Prašyčiau ką nors žinan
čius apie Augustą Žerumskį ir 
jo palikuonis atsiliepti. Mano 
adresas: Asta Labunskytė, Til
žės 30-3, 5409 Šiauliai, Lietu
va, fakso numeris 3701 -
430429. 

• Ieškau Luellos Šokas, 
gyvenusios ar gyvenančios 
Pittsburghe, ir jos vaikų. Taip 
pat ieškau dėdžių Vladislovo 
ir Edvardo Benediktavičių. 
Mano mama , jų sesuo, jau -
mirusi. Norėčiau surasti juos 
arba jų palikuonis. Man ra
šykite: Vladas Tomkevičius, 
Tilto 1, Viekšniai, 5451 Ak
menės raj., Lietuva. 

• Ieškau Jadzelės Zala-
genienės, gyvenusios Čika
goje, Marąuette Parke. Jos 
pirmas vyras, miręs nuo vėžio 
Vokietijoje, buvo mano vyro 
brolis. Antras Jadzelės Zala-
genienės vyras buvo Kostas 
Zalagenas. Jau daugiau kaip 
metai nebegaunu iš jų laiškų. 
Jadzelė Zalagenienė turėjo 

dukrą Romą. Man rašykite 
šiuo adresu: B. Lizdenis, 17 
Lindsay St., Cessnock 2325 
NSW, Australia. 

• Ieškau Onos Daukon-
taitės, gimusios Nasrėnų kai
me Lietuvoje, ir jos vaikų. Lie
tuvoje buvo likęs brolis Stasys 
Daukontas ir sesuo Barbora 
Daukontaitė-Jakumienė. Dar 
vienas brolis turėtų gyventi 
Amerikoje. Mano mama Apo
lonija Daukontaitė-Venckienė 
buvo kilusi iš Daukontų šei
mos ir turėjo brolį Amerikoje. 
Brolio tėvo vardas - Antanas, 
jis turėjo dukterį ir sūnų. Man 
rašykite šiuo adresu: Matilda 
Stonkuvienė, Palangos Juzės 
6, Salantai, 5700 Kretingos 
raj., Lietuva. 

• Ieškau dėdės Juozo ir 
Adelės Raškevicių, jų vaikų 
Olgos ir Juozo, kito dėdės 
Jono ir Onos Raškevičių ir An
tano Mikalajūno, kuris gyvena 
Kalifornijoje. Prieš keletą 
metų susirašinėjome, bet 
vėliau ryšys nutrūko. Mano 
adresas: Veronika Zelenienė, 
Stadiono 18-13, 4340 Prienai, 
Lietuva. 

• Ieškau Edvardo Dagi
lio, mano močiutės Aldonos 
Andruškaitės sesers Stasės 
Andruškaitės-Dagilienės sū
naus, kuriam jau turėtų būti 
per 60 metų. Mano močiutės 
sesuo paskutiniu metu gyveno 
Čikagoje. Man rašykite šiuo 
adresu: Asta Černiauskienė, 
Kovo 11-osios 106-20, 3009 
Kaunas, Lietuva. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 

Tremtinių grįžimo fondas 
rūpinasi tremtinių vaikų ir 
vaikaičių sugrįžimu į Lietuvą. 
.Lietuvių namų" mokykloje 
jau mokėsi 300 mokinių iš Si
biro. Vien tik 1998 m. mokyk
la pasipildė 85 vaikais. Trem
tinių grįžimo fondo pirminin
kas, . l ietuvių namų" įkūrėjas 
yra Vytautas Cinauskas, bu
vęs politinis kalinys. Sausio 
17 d. PLC Lemonte, sekma
dienį, po Mišių didžiojoje sa
lėje Vytautas Cinauskas kal
bės Sausio 13-tos dienos minė
jime. Po paskaitos bus laiko 
klausimams. Atvykime pasi
klausyti ir paklausinėti. Bus 
ir kavutė. Kviečia LB Kultū
ros taryba. 

„Dainavos" ansamblis 
nuoširdžiai kviečia visuomenę 
atidėti valandėlę sausio 24 d.,-
3 vai. p.p., — dalyvauti reli
giniame koncerte, kuris yra 
skirtas pagerbti žuvusius už 
tautos laisvę. Koncertas įvyks 
Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčioje (Marąuette 
Parke). Bilietai gaunami 
„Seklyčioje''. 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga šeštadienį, sausio 16 
d., 1 vai. p.p. vyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Bus apta
riami draugovės einamieji rei
kalai ir v.s. Alės Namikienės 
pašnekesys. Visos sesės ir 
viešnios kviečiamos dalyvauti. 

SĖKMINGA 
LITERATŪRINĖ 

POPIETĖ 
1997 m. Lietuvių rašytojų 

draugijos literatūrinės premi
jos įteikimas laureatui dr. Alf. 
Sešplaukiui-Tyruoliui įvyko 
sekmadienį, sausio 10 d., 3 v. 
p.p., Jaunimo centro kavinė
je, dalyvaujant apie 100 li
teratūros žodžio mylėtojų. 
Nuostabu, kad. ir esant blo
gam orui, kai kurie atvyko net 
iš PLC, nebaigę išklausyti in
formacinės paskaitos apie Lie
tuvą. 

Premijos šventę atidarė Sta
sė Petersoniene. LRD-jos pir
mininkė. Komisijos aktą per
skaitė rašyt. Nijolė Užubalie-
nė. Apie laureatą kalbėjo lite
ratūros kritikas Algirdas Ti
tus Antanaitis. Piniginę pre
miją, skirtą Lietuvių fondo, 
įteikė jo valdybos narys Vaclo
vas Momkus. Raštu sveikino: 

Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirm. V. Sventickas, poetas 
Bernardas Brazdžionis ir bu
vęs klasiokas, spaudos bend
radarbis Juozas Navakas iš 
Floridos. Žodžiu: Marija Re
inienė, JAV LB Kultūros tary
bos pirmininke ir linkuviečių 
gimnazijos vardu — Bronius 
Nainys, buvęs PLB valdybos 
pirmininkas. Korp! Šatrijos 
vardu pasveikino S. Peterso
nienė. Rašytojų valdybos var
du — Daiva Karužaitė ir Sta
sys Džiugas. Tęsdami senas 
tradicijas, laureatą aprišo tau
tine juostė. 

Meninę dalį atliko smuiki
ninkas Valdas Vasaitis, prof. 
Balys Račkauskas ir Audra 
Adomenaite. Žodį tarė ir lau
reatas. Pabaigai visi kartu su
dainavo ,J_ietuva brangi", va* 
dovaujant sol. V. Momkui. Po 
to buvo vaišės, kurias paruošė 
Sofija Džiugienė. Buvo suruoš
ta gausi laureato kūrinių pa
roda, kurią sutvarkė Skir
mantė Miglinienė ir Genutė 
Jokubaitytė. Platesnis rengi
nio aprašymas bus vėliau kul
tūriniame „Draugo" priede. 

S.D. 

BALETO PAMOKOS 
JAUNIESIEMS 

Eglė Kliknaitė, Vilniuje ba
leto mokslus baigusi balerina, 
jau pora metų praveda Čika
goje baleto pamokas jaunie
siems baleto entuziastams. 
Anksčiau ji baleto studiją tu
rėjo Balzeko muziejuje, o nuo 
praėjusio rudens ją perkėlė į 
Lemontą — į Pasaulio lietuvių 
centrą. 

Prieš Kalėdų šventes baigėsi 
pirmasis šios studijos Lemon
te semestras, o sausio 12 d. 
prasidės antrasis. Bus renka
masi kiekvieną antradienį 
6:30 p.p. pamokoms iki kovo 2 
d. Pamokos truks 45 minutes. 

Kviečiami ir nauji mokiniai, 
kurie norėtų įsijungti į šias 
pamokas. Priimamas bet ko
kio amžiaus jaunimas. Norin
tieji užsiregistruoti turi skam
binti kursų vedėjai Eglei, tel. 
(773)-918-0315. Taip pat prie 
*>:os studijos būtų galimybė 
suourti ir aerobikos klasę vy
resniojo amžiaus moterims, 
kurioms rūpi kūno grakštu
mas. Ir šiuo reikalu galima 
kreiptis aukščiau minėtu tele
fonu. 

AtsiųsU paminėti _ 
Pas irodė spalio-lapkričio 

„Pasaul io l i e tuv io" žurna
las, iš dviejų numerių sujung
tas į vieną leidinį ir redaguo
tas V. Kamanto ir R. Kučie-
nės. „Pasaulio lietuvį" leidžia 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba. Šiame numeryje 
spausdinamas buvusio „Pa
saulio lietuvio" redaktoriaus 
Broniaus Nainio atsisveikini
mo žodis, kuriame jis paaiški
na savo išėjimo priežastis, 
taip pat publikuojami straips
niai apie Lietuvių fondą, JAV 
LB konferenciją, vykusią Cle-
velande, žinios iš Lietuvos ir 
iš daugelio pasaulio Lietuvių 
bendruomenių (vienos džiu
gios, kitos graudžios), nepa
mirštamos lituanistinės mo
kyklos, politika ir sportas. 

Gruodžio mėn . žurnalas 
„Laiškai l i e tuv iams" prime
na, kad redakcija iki vasario 
16 d. laukia straipsnių 40-
ajam savo sukaktuviniam 
konkursui ir siūlo septynias 
temas. Šiame žurnalo nume
ryje rasite kun. Algirdo Palio
ko žodį apie adventą, J- Lebet-
kevičiaus straipsnį „Koks tu
rėtų būti šių dienų kunigas", 
C. Lubich „Ištikimybę maž
možiuose", redaktoriaus kun. 
J. Vaišnio straipsnelį apie dvi 
atgaivintas bažnyčias Suvalki
joje, jaunimo mintis apie mo
ralę ir kitų žinių, apmąstymų. 

Žurnalą „Į laisvę" leidžia 
Lietuviškų studijų centras Či
kagoje. „Draugo" redakciją pa
siekė šio žurnalo 1998 m. ru
dens numeris, kurio redakci
jos skiltyje rašoma apie vė
luojantį Lietuvos laisvės laik
rodį ir kultūros skraiste pri
dengiamą Lietuvos gyvenimo 
tikrovę. Spausdinami pilni 
analizės straipsniai (pvz. V. 
Bieliausko apie tris emigracijų 
bangas), rezistencinės min
tys, kilusios Dainavoje, keli is
toriniai pasakojimai, straips
niai apie partizanus, kosmo
politizmą, tautiškumą, demok
ratiją ir kt. 

Hh, ŽVAIGŽDUTE 
L^s»»-a««Jl* J l " Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

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

• P r a l e i s k i t e v i e n ą 
savaitę šią žiemą plaukiant 
saulėtoje K a r i b ų j ū r o j e . 
Septynios dienos - 1999 m. 
sausio 31 d. - vasario 7 d. 
Kaina $1,339. F irs t Class 
Travel, tel. 847-392-6320 arba 
1-800-470-3358. (sk.) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
<**> SPulMki Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonaa Gibaitia 
Civilinės ir kriminalinė* bylos 

6247 &Kedxie Avenue 
Chicago, IL 60699 
TeL 773-776-8700 

ToO free 24 hr. 888-7764742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

SeiUd. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W 83 Stnsat 
Chicago, IL 60629 

(Skaraai gatvts nuo .Draugo") 
T«L 77S-M44100. 

TeL 6SO-M7-OM0, Lcnont, IL 

• A.a . S t a s i o B r i e d ž i o 
atminimą pagerbdami, laido
tuvių proga giminės, draugai ir 
paž įs tami aukojo Lie tuvos 
našlaič iams. Aukotojai: dr. 
Kazys Šūkis, dr. Elena Deckys, 
Gediminas ir Birutė Biskiai, 
Eugenius ir Danguolė Bartkai, 
Danguolė I lg inytė , R. ir J. 
S l iv inska i , Milda Ta l la t -
Kelpša, Milda Jakštys, Vidas 
Karvelis, Zigmas ir Valentina 
Brazis, Felix ir Bronė Matai
čiai. Iš viso $475. Reiškiame 
užuojautą žmonai , dukrai , 
giminėms, draugams, o auko
tojams Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „Lie tuvos Našla i 
č iu globos" k o m i t e t a s , 2711 
West 71 st St . , C h i c a g o IL 
60629. (sk.) 

• L i t h u a n i a n M e r c y Lift 
giliai įvertina visus rėmėjus, 
kurie savo aukomis suteikia 
gal imybęLML to l iau t ę s t i 
pradėtus užsimojimus teikiant 
medicinišką pagalbą Lietuvai. 
LML dėkoja sekantiems auko
tojams, atsiuntusiems po $200 
- Eugenijai Bartkus, Stanley 
Stončiui, G. Gevaert, Rimui ir 
Nijolei Baniams, Jim ir JoAnn 
Vilučiams, Matt ir Philomene 
Vilučiams, Martynui ir Daliai 
Trakiams, J o h n ir Dana 
Trotter, dr. ir poniai Edward 
Kwedar. (sk.) 

Gruodžio m ė n . „Skautų 
aidas" moko, kaip vykti į žie
mos stovyklą, kaip žaisti su 
sniegu, kaip padaryti lesyklas, 
primena senovės riterių įsta
tus. Taip pat spausdina suva
žiavimo „Tesėti pažadai" ap
žvalgą, ištrauką iš „Vadovės 
užrašų", istorinių žinių apie 
jūrų skautus ir kitos informa
cijos. 

„Kultūros barai" (1998 m. 
12 nr.), leidžiami Lietuvoje, 
kelia klausimą, ar bokštas-ko-
lona Rotušės aikštėje Vilniuje 
(tai nauja, skubotai vykdoma 
idėja, gimusi 1993 m.) reika
linga senamiesčiui ar jo staty
tojams? Žurnalas taip pat 
spausdina lenkų kritiko 
straipsnį apie režisierių Ei
muntą Nekrošių, recenziją 
apie Leonardo Gutausko paro
dą „Kūryba - tai hipnozės 
seansas", šiuolaikinės muzi
kos festivalio „Gaida" apžval
gą, kelis gilius tyrimus, nag
rinėjančius lietuvių-žydų san
tykius, ir kitus išsamius, įdo
mius ir vertingus straipsnius. 

1999 m. Lietuviškam ka
lendoriui - jau 25 metai. Jį 
leidžia Toronto Prisikėlimo 
parapijos ekonominė sekcija, 
šis leidinys - nors nedidelio 
formato, bet net 176 psl. Skai
tytojas čia ras vardų ir šven
čių kalendorių (Velykos šiais 
metais bus švenčiamos balan
džio 4 d. ), daug poezijos (B. 
Brazdžionio, K. Bradūno, J. 
Švabaitės, J. Vaičiūnaitės, J. 
Strielkūno ir kt.), santraukėlę 
anglų kalba apie Lietuvos ku
nigaikščius, straipsnelį iš 
„Dienovidžio" apie gimtąją 
kalbą, žinių apie sveikatą, 
įžymių žmonių sakinius ir 
šiaip visokiausių „neraliuo
tų", linksmų minčių, kalbos 
„perlų", net valgių receptų. 
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Žuvusiems už laisvę prisiminti 

LAISVES GYNĖJŲ 
DIENA 

1991 m. sausio mėn. 13 d. 
Lietuva pergyveno kritiškas 
valandas. Nuo tos dienos pri
klausė, ar Lietuva liks laisva, 
ar pateks į rusų — komunistų 
vergįją. Beginklė lietuvių pa
triotų minia, susirinkusi prie 
TV centro ir parlamento rū
mų, dainavo laisvės dainas ir 
meldėsi. Tai buvo nuoširdus 
žmonių dvasinis pakilimas už 
laisvę ir religįją. Priešai, nu
sinešę keliolika aukų, apleido 
aikštę. Ar ne panašu į Šv. 
Rašte aprašytą dvikovą tarp 
Dovido ir Galijoto. Be dangaus 
palaimos tokie dalykai neįma
nomi. Dievas įvertino žmonių 
gerą valią ir padėjo Lietuvai 
eiti laisvės keliu. 

Praėjo jau aštuoneri metai 
nuo tų skaudžių įvykių, tačiau 
daug žmonių jau pamiršo Die
vą ir iš Jo gautą malonę. Sek
dami žiniasklaidą sužinome 
daug nusikaltimų prieš Dievą 
ir tautą. Šiandien Lietuvoje 
kovoja gėris prieš blogį, turtas 
prieš skurdą. Reikia manyti, 
kad gėris nugalės blogį ir žmo
nės vėl gyvens laisvi ir paten
kinti. Niekuomet nereikia pa
miršti istorijos — tautų moky
tojos. Kas gera pasisavinti, 
kas bloga — atmesti. Ir mes, 
gyvendami toli nuo Lietuvos, 
turime gyventi tautinės dva
sios vienybėje, kad galėtume 
išlikti nuoširdžiais lietuviais 
ir kartu dirbti su Tėvyne. 

Redaktorius 

KALĖDOS 

Kalėdos prasidėjo prieš 2000 
metų, kai Kristus gimė. Mes 
dabar pasistatom prakartėles 
prisiminimui, kaip atrodė, kai 
Kristus gimė. Sis paprotys 
prasidėjo su šv. Pranciškumi, 
kuris paruošė pirmą prakar-
tėlę su žmonėmis. Dabar yra 
labai daug įvairių prakartėlių. 

Justinas Trumpickas 
Hamiltono (Kanados) 

Ateitininkų laikraštėlis 

KALĖDOS 

Per Kalėdas būnu namuose. 
Mano šeima atvažiuoja pas 
mus. Aš norėčiau gauti labai 
daug pinigų. Šiais metais aš 
nenoriu gauti dovanų, aš tik
tai noriu gauti labai daug pi
nigų. Mes dažnai pasirūpina
me didele egle. Ją papuošiame 
su šiaudinukais. Mes sten
giamės visi kartu prisidėti 
prie jos papuošimo. Prieš Ka
lėdas mes gražiai namą išva
lome. Mano mama daugiausia 
dirba. 

Aurytė Sušinskaitė , 
7 kl. mokinė. 

Kalėdoms aš savo namuose 
visuomet turiu papuoštą eglu
tę. Mes gauname daug dova
nų. Po vieną dovaną gauname 

iš visų mūsų pusbrolių. Aš tu
riu vienuolika pusbrolių ir 
pusseserių. Gaunu dovanų iš 
savo mamos ir tėtės. Prieš 
pasidalinant dovanomis, visa 
šeima valgome kalėdine vaka
rienę. Šiais metais einame pas 
Virginįją — savo pusseserę, 
kur švęsime Kalėdas. Paskiau 
važiuosime į Ispaniją. Man la
bai patinka Kalėdos, nes visa 
mūsų šeima gali susirinkti. 
Mes labai gerai praleidžiame 
laiką. Kalėdos yra mano 
mėgstamiausia šventė. 

Marius Žymantas, 7 kl. 
Abu Lemonto Maironio lit. 

m-los mokiniai. (Maironio l i t 
m-los moksleivių metraštis 
1996/97 m.). 

KALĖDŲ SENELIŲ 
ŠALIS 

(Kalėdų pasaka) 
(Tęsinys) 

— Skaityk, Algiuk, skaityk, 
— sakė jam seneliai, — kad 
tavo siela būtų turtinga. 

Ir skaitė. Atmintinai žinojo 
visas pasakas ir eilėraščius. Į 
kiekvieno žodžio prasmę jis 
įsigilino visa širdimi. 

Siaurės pašvaistės jau buvo 
išnykusios, ir vasaros saulutė 
skaičiavo dienas. Jas skai
čiavo ir Algiukas, vis žiūrė
damas, kiek dar liko iki jo 
grįžimo namo. Dabar jis bus 
išmintingas berniukas ir pa
sirodys šeštadieninės mokyk
los mokytojams, koks jis pui
kus pasidarė lietuviukas. Kad 
tik greičiau ateitų tos Kalė
dos! Taip pasiilgo jis visų: ma
mytės, tėvelio, draugų, kai
mynų. Su gatvės padaužomis 
jis daugiau jau nebesusidės. 
Visiems jis papasakos apie 
Kalėdų senelių šalį ir pasakys, 
kaip gera ten, kur nėra kelio į 
žmogaus širdį, nei piktumui, 
nei pavydui, nei klastai, nei 
kitoms nuodėmėms. 

Taip darbe, džiaugsme ir 
ilgesyje prabėgo vasara ir ru
duo. Vėl keliems mėnesiams 
nusileido saulė, o jos šviesą 
pakeitė šiaurės pašvaistė. 
Sandėliai jau buvo pilni viso
kių dovanėlių. Reikėjo tik kin
kyti į roges plačiaragius el
nius, greitakojus žirgus ar 
stipruolius šunis ir leistis į vi
sas pasaulio šalis. 

Net graudu pasidarė Algiu-
kui, kai nutilo dirbtuvių ma
šinos, kur per ištisus metus 
virė darbas. Gaila palikti tą 
puikiąją pasakų šalį. Bet šir
dis traukia pas artimuosius. 
Jis laukia valandos, kai jo ro
gės, pakrautos dovanėlėmis, 
pasileis nuo kalno, kur dabar 
ištisomis dienomis ir naktimis 
girdėti tik varpelių dindėji-
mas: tiek daug prikrautų ro
gių leidžiasi nuo kalno. 

Algiukas vis sukinėjasi tarp 
lietuviškų Kalėdų senelių. 
Mato kai kurių jų susirūpi
nusius veidus. Tiek daug 
kraštų dabar reikia atlankyti: 
po visą pasaulį išsimėtė mūsų 
žmonės. Kai kurie seneliai vel
kasi kažkokius keistus ap
siaustus ir paskęsta juose lyg 
migloje. 

— Kam tie apsiaustai? — 
klausia Algis. 

P r a n a s Naujokaitis 
(Bus daugiau) 

prasčiausius darbus. Ne vi
suomet galėjo matyti savo šei
mą per ištisą dieną. Gal tik 
trumpai naktį ar iš ryto. Jų 
gyvenimas turėjo būti sunkus. 

Audra Brooka, 
8 kl. mokinė, 

Čikagos lit. m-la 

RUDENS ORAS 
Aš mėgstu rudenį, nes tada 

yra mano gimimo diena, gau
nu dovanų. Rudenį nėra labai 
karšta ir nėra labai šalta. Ru
denį ant žemės yra daug lapų, 
kurių spalvos yra labai gra
žios. Dėl tų visų dalykų aš 
mėgstu rudenį. 

Jus t inas Sinkevič ius , 
7 klasės mokinys, Čikagos 

lit. m-la. 

GALVOSŪKIS NR. 66 
(Piešinėlis). Dar kalėdinėm 

nuotaikom. Kai viskas paruoš
ta, niekas daugiau nejuda, visi 
ramiai ilsisi. Kas paruošta, 
pamatysite sujungę taškus. (5 
taškai) 
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— Seneli, o kas per paukštis 
vieversėlis? 

— Tai sparnuotas žemės 
grumstelis. 

— O kodėl ne visi grumstai 
sparnuoti? 

— Grūdelius saugantys 
grumstai nelakioja. 

— O ką saugo vieversėlis? 
— Dieną. Kad naktis jos 
neužkluptų darbus dirbančios. 

— O kaipgi vieversys paža
dina dienelę? 

— Varpeliu paskambina. 
Leonardas Gutauskas 

GALVOSŪKIO NR. 47 
ATSAKYMAS 

Abi linyos vienodo ilgumo. 

GALVOSŪKIO N R 48 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinėlį. 

GALVOSŪKIS NR. 68 

(Piešinėlis). Padėkite Kalė
dų seneliui pasiekti namelio 
kaminą, pro kurį galėtų įeiti į 
vidų pas genio vaikučius. Jūs 
jam galite padėti sekdami 
raidėmis abėcėles tvarka A, B, 
C... Z. (5 taškai) 

LIETUVOS VALSTIEČIAI 
Aš vaizduojuos valstiečių gy

venimą, turbūt jis buvo blo
gas. Gyveno mažuose medi
niuose namuose, pastatytuose 
iš dvaro atliekamų medžiagų. 
Dirbo bajorų dvaruose pačius 

GALVOSŪKIO N R 49 
ATSAKYMAS 

Piktą žodį visi girdi. 

GALVOSŪKIO N R 60 
ATSAKYMAI 

1. Ačiū prancūzams, pirmoji 
Enciklopedija Europoje pasi
rodė 1751-1752 m. 2. Anglas 
H. Booth 1901 m. išrado elek
trinį dulkių siurblį. 3. Ugni
kalnio pelenais 79 m. užvers
tas Pompėjaus miestas. 1952 
m. italų inž. D. Fontaną buvc 
rastas, bet atkasimo darbai 
buvo pradėti 1738 m. Nuo 
tada gimė mokslinė archeolo
gija. 4. Aukštuose pastatuose 
žmonių keltuvas pradėtas 
naudoti 1857 metais New 
Yorke. 5. Matematikoje „pi" 
simbolį vartojame nuo 1706 
m., bet pats apskaičiavimas 
buvo pradėtas daug anksčiau. 

GALVOSŪKIS NR, 67 

(Piešinėlis — raidės) Pra
leisdami tam tikrą skaičių rai
džių, laikrodžio rodyklės kryp
timi perskaitykite patriotinį 
sakinį. Visos tos raidės įeina į 
tą sakinį. Pradėkite žvaigž
dute. (5 taškai) 
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GALVOSŪKIS N R 69 
Berniukas, žiemą grįždamas 

iš mokyklos, susigundė nusi
leisti nuo kalniuko, bet ne
turėjo rogių, tad vietoje rogių 
panaudojo savo kuprinę, že
miau pateikiamas A. Karosai-
tės eilėraštukas su uždavi
niais. Vietoje daugtaškių, įra
šysite raides y arba i, u arba 
ū. Štai eilėraštukas; 

Argi m...8ų Mikė gali 
Pakelėj aplenkt kalnelį? 
Čia jisai ir čiuožti mokės, 
O k... pr... nė — puikios 

rogės! 
Eina Mikė tak...čiu. 
ABC jam ant pečių. 
ABC — tai ta k...pr...nė. 
Oi kaip raidės nusitr...nė — 
Toj k...pr...nėj ir sk...lė jau. 
Kaip ji atsirast galėjo? 
O pro tą nemažą sk...lę 
Ir pieštukai pasip...lė. 
Paž...mių kn...gelė k...šo, 
Dvejetas perpus supl...šo — 
Mikė jau dabar man...s, 
Kad jis geras mok...n...s. 
5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 70 

1. Kurį paveikslą Leonardo 
da Vinci nutapė anksčiau: 
Mona Lisą ar Paskutinę Vaka
rienę? 2. Kada tabako sėklos 
buvo atgabentos į Europą? S. 
Kada sužinota, kad Žemės 
diametras ties pusiauju — ek
vatoriumi yra didesnis, negu 
per ašigalius — polius? 4. Ką 
kinų paveiksluose arba kili
muose matomi „šikšnospar
niai" simbolizuoja? 6. Kada 
buvo išrasta elektrinė siuvimo 
mašina jSinger"? Už visus tei
singai išspręstus galvosūkius 
ir plačiau paaiškintus, skiria
ma 10 taškų, o už trumpus at
sakymus — tik 5 taškai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 


