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R. Pakso kuriama partija turi 
neblogu galimybių rinkimuose : 
Vilnius, lapkričio 23 d. 

(BNS) — Centro sąjungos va
dovas Romualdas Ozolas ma
no, kad naujoji liberalų su bu
vusiu premjeru Rolandu Pak-
su kuriama konservatoriška 
partija turi neblogų galimybių 
per savivaldybių tarybų bei 
Seimo rinkimus. 

Savivaldybių rinkimai vyks 
kitų metų kovą, o eiliniai Sei
mo rinkiniai — kitų metų ru
denį. 

Spaudos konferenrijoje an
tradienį R. Ozolas teigė, kad 
susikūrus naujai partijai, de
šinėje ir kairėje aplink centrą 
susiformuotų „užbaigti libera
linio tipo dariniai" — kairėje 
Arturas Paulauskas su social
liberalais, dešinėje — Rolan
das Paksas su konservatyviai
siais liberalais. 

R. Ozolo nuomone, naujoji 
R. Pakso ir E. Gentvilo partija 
gali kandidatuoti į dalį kon
servatorių bei Centro sąjungos 
rėmėjų balsų. Jis teigė, kad R. 
Paksas ir E. Gentvilas per 
busimus savivaldybių tarybų 
rinkinius galės nesunkiai už
sitikrinti merų postus. „Tai 
batų geri startai. Tačiau 
didžiausias išbandymas bus 
Seimo rinkimai", pastebėjo 
centristas. 

„Aš manau, kad naujoji par
tija Seime galėtų būti atsto
vaujama ir pakankamai ne
sunkiai galėtų įveikti būtiną 
barjerą", teigė R. Ozolas. 

Tačiau R. Ozolas kartu sua
bejojo, ar naujoji partija spės 
deramai pasirengti būsimiems 
rinkimams. 

R. Ozolo nuomone, prisijun
gus prie liberalų, turėtų 
smukti ir R. Pakso populiaru
mas. „Kai Paksas vienas eina, 
jie daugiau galimybių turi; 
kada eina partijos užnugaryje 
— žymiai mažiau", mano cen
tristų vadas. 

„Džiaugiuosi vienu — R. 
Paksas pagaliau atėjo į poli
tinį veikimą, ir jo didieji as
meniniai proveržiai baigėsi", 
kalbėjo jis. 

Centro sąjungai vadovaujan
tis R. Ozolas iš anksto per
spėjo R. Paksą, kad naujajam 
partijos vadovui reikės dirbti 
„labai rimtą kasdienį partijos 
tvarkymo darbą". „Tai yra to
kia nykuma, toks juodas dar
bas, tiek ištvermės ir jėgų 
reikalaujantis darbas, kad, 
matyt, teks paieškoti, kas 
suktų tuos procesus, nes vie
nam padaryti tai neįmanoma", 
kalbėjo jis. 

Lietuvos liberalai ir R. Pak
sas praėjusią savaite paskelbė 
kurią naują politinį judėjimą, 
į kurį, jų nuomone, gali pereiti 
dabartinės konservatorių par
tijos narių. Tuomet dabartinis 
liberalų vadovas E. Gentvilas 
pareiškė nekandidatuosiąs į 
naujosios politinės jėgos vado
vo postą. 

Teismas nusprendė: Premjero 
galios padidintos neteisėtai 

Vilnius, lapkričio 23 d. 
(BNS) — l Konstitucinį teis
mą kreipėsi Seimo narių gru
pė, prašydama ištirti, ar kai 
kurie vyriausybės įstatymo 
straipsniai neprieštarauja 
Konstitucijai. 

KT nusprendė, kad vyriau
sybės įstatymo pataisomis, 
priimtomis, kai premjeru buvo 
Gediminas Vagnorius, buvo 
nepagrįstai padidintos premje
ro ir vyriausybės sekretoriaus, 
galios ir sumažintos ministrų 
galimybės. 

Vyriausybės įstatyme buvo 
numatyta, jog viceministrus ir 
ministerijos sekretorius skiria 
premjeras ministro teikimu. 

Vienas kreipimosi į Konsti
tucinį teismą sumanytojų so
cialdemokratų partijos vado
vas Vytenis Andriukaitis sa
kė, jog taip buvo sumažinamos 
ministro galios, padidinant 

ministro pirmininko galias. 
.Ateini vadovauti ministeri
jai, o tau į postus sustato žmo
nes, kurių nori premjeras", iki 
šiol galiojusias vyriausybės 
įstatymo nuostatas komenta
vo V. Andriukaitis. 

Premjeras taip pat turėjo 
galią be ministro žinios bausti 
ir skatinti viceministrus ar 
ministerijų sekretorius, jiems 
skirti atlyginimo priedus be 
ministro žinios. 

Vyriausybės sekretorius 
galėjo duoti pavedimus minis
terijoms, viceministrams, mi
nisterijų sekretoriams, vyriau
sybės įstaigoms. Šias nuosta
tas KT pripažino antikonstitu
cinėmis. 

Taip padidinus vyriausybės 
sekretoriaus galias, anot V. 
Andriukaičio, jis tapo „šešėli
niu premjeru". 

Danija neskuba suimti Lietuvos 
ieškomo sukčiaus 

Vilnius-Kopenhaga, lap
kričio 23 d. (BNS) — Suk
čiavimu Lietuvoje kaltinamo 
ir už tai Interpolo ieškomo 
Vladimiro Safonovo, dabar 
esančio Danijoje, vietos pa
reigūnai neleidžia suimti. 

Danijoje sumaištį sukėlusio 
filmo apie Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) pavojų hero
jus V. Safonovas lapkričio vi
duryje buvo sulaikytas Varšu
voje, tačiau dėl procedūrinių 
teisėsaugos klaidų buvo pa
leistas ir išvyko atgal į Kopen
hagą. 

Interpol'o Lietuvos padalinio 
inspektorius Martynas Demšė 
sakė, jog dabar Užsienio rei
kalų ministerija aiškinasi, 
kodėl taip atsitiko, tačiau iki 
šiol jokio aiškaus atsakymo 
Interpolas negavo. M. Demšė 
patvirtino, jog V. Safonovas iš 
Varšuvos atskrido į Kopen
hagą, o sulaikytas nebuvo 

Nuotr^ Lapkričio 23-ąją — Kariuomenės dieną — Vilniuje, nepriklausomybes aikštėje, Garbės sargybą apėjo 
(is kairės) Lietuvos kariuomenės vadas, brigados generolas Jor.as Kronkaitis, krašto apsaugos ministras Cealo-

(EHa) 
I Jor.a 

vas Stankevičius ir prezidentas Valdas Adamkus 

Lietuva paminėjo 
Kariuomenės dieną 

todėl, kad „danai laiko jį rezis
tentu". 

Interporo duomenimis, V. 
Safonovą iš Varšuvos į Kopen
hagą lydėjo Jungtinių Tautų 
atstovas ir žurnalistai. „Ten 
manoma, kad jis ieškomas dėl 
dalyvavimo laidoje, o ne už 
kriminalinius nusikaltimus", 
sakė M. Demšė. 

Visagino policija V. Safonovo 
ieško už sukčiavimą. Jo indi
viduali įmonė iki 1994 m. rin
ko indėlius iš gyventojų, o su
rinkęs apie 800,000,000 litų, 
jis pasislėpė. 

Pasak Interpol'o inspekto
riaus, paprastai pakanka pa
aiškinimų, dėl kokios nusikal
stamos veiklos kaltinamas pa
ieškomas, o šiuo atveju rei
kalauja ypatingo dėmesio, nes 
V. Safonovo istorija yra iš
pūsta. „Kol nepavyks išaiš
kinti, kad jis yra paieškomas 
nusikaltėlis, nieko nepavyks 

Vilnius-Kaunas, lapkričio 
23 d. (BNS-Elta) —Antradienį 
Vilniaus Nepriklausomybės 
aikštėje, darganotu oru įvyko 
šventinis karių paradas Lietu
vos kariuomenės dienai pa
minėti. 

Iškilmėse sveikinimo žodį 
tarė Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, krašto apsau
gos ministras Česlovas Stan
kevičius, kariuomenės vadas 
Jonas Kronkaitis. V. Adamkus 
sveikindamas karius sakė, jog 
bodamas vyriausiasis Lietu
vos ginkluotųjų pajėgų vadas, 
atidžiai seka visas kariuome
nės permainas. Pasak jo, nors 
dabar trūksta lėšų visoms gy
venimo sritims, ne viską lemia 
vien materialinė gerovė. 

Prezidentas pabrėžė, jog 
strateginis Lietuvos valstybi
nio saugumo politikos tikslas 
yra narystė NATO, ir finansi
niai sunkumai neturi užgožti 
strateginių Lietuvos siekių. 

Kreipdamasis į šventės da
lyvius, krašto apsaugos minis
tras Česlovas Stankevičius sa-
kė, jog per mažiau nei dešimt
metį nuo Lietuvos kariuome
nės atkūrimo ji išaugo ir su
stiprėjo. Anot ministro, visa 
ko pasiekė Lietuvos kariuome
nė, yra ne tik karių nuopel
nas, tai — visos tautos nuopel
nas. 

Kariuomenės vadas Jonas 
Kronkaitis sakė, jog Lietuvos 
kariuomenės įkūrimo diena — 
viena svarbiausių valstybės 
gyvenime. J. Kronkaičio teigi
mu, šiandien Lietuvos kariuo-

padaryti", sakė M. Demšė. 
Lietuvos ambasadorius Da

ngoje Raimundas Jasinevičius 
sakė nemanąs, kad ambasadai 
reikėtų daryti kokių nors pa
reiškimų dėl kilusio skandalo. 
„Mums nesinori kištis, kad 
neatrodytų, jog mes ginamės", 
sakė ambasadorius. „Manau, 
kad tai yra normalus žur
nalistų triukas", sakė ambasa
dorius, teigdamas, jog Dani
jos žiniasklaida vaikosi sensa
cijų ir nesiaiškina, už ką V. 
Safonovas yra paieškomas. 

Danuos televizijos kanalas 
DR-2 lapkričio pradžioje pa
rodė laidą apie IAE keliamą 
pavojų. Šioje laidoje IAE spe
cialistu prisistatęs V. Safono
vas pareiškė, kad IAE yra ne
saugi ir bet kuriuo metu joje 
gali vykti grėsminga avarija. 

IAE direktorius Viktoras 
Sevaldinas sakė, jog V. Safo
novas nėra dirbės IAE ir nėra 
koks nors branduolines saugos 
žinovas. 

menėje yra per 9,000 karių, o 
savanorių pajėgose — daugiau 
kaip 11,000, ir jos vis stiprėja. 

Išklausę sveikinimų, kariai 
iškilminga kolona pražygiavo 
Nepriklausomybės aikšte. 

Vėliau prezidentas, įteik
damas valstybės apdovanoji
mus kariams ir laisvės kovų 
dalyviams Lietuvos karių die
nos proga, išreiškė viltį, kad 
Lietuva turės pajėgią, šiuolai
kišką kariuomenę, kurios už
davinius bei poreilius vieno
dai suvoks ir kariai, ir visuo
menė. 

Vyčio Kryžiaus ordinais 
buvo apdovanoti 14 Lietuvos 
laisvės gynėjų, iš kurių 13 — 
po mirties. V. Adamkaus de
kretu Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių medaliais 
apdovanota dar beveik 80 as

menų. 
Kariuomenės diena buvo 

paminėta ir Kaune. Iškilmin
ga Įgulos karių rikiuote antra
dienį Kaune prasidėjo Lietu
vos kariuomenės 81-ųjų meti
nių minėjimo renginiai. Šia 
proga Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelyje pakeltos 
Vyčio kryžiaus ir Vytauto Di
džiojo vėliavos bei .padėta gė
lių ant Nežinomojo kario ka
po, prie Laisvės paminklo ir 
paminklo „Žuvome dėl Tėvy
nės" senosiose Karmelitų ka
pinėse. 

Po šv. Mišių Šv. Mykolo Ar-
kangelo (Įgulos) bažnyčioje 
iškilmių dalyviai, grojant or
kestrui, Laisvės alėja nužy
giavo į Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelį. Po iškilmin
go vėliavų pakėlimo bei Kauno 
apskrities ir miesto vadovų 
sveikinimų kariuomenės dali
niai surengė paradą Donelai
čio gatve. 

Žmonės dėl krizės kaltina 
konservatorius ir G. Vagnorių 
Vilnius, lapkričio 22 d. 

(BNS) — Daugumos Lietuvos 
gyventojų nuomone, dėl blo
gos finansinės padėties val
stybėje didžiausia atsakomybė 
tenka konservatoriams bei bu
vusiai Gedimino Vagnoriaus 
vyriausybei. 

Absoliuti dauguma apklaus
tųjų (87.5 proc.) mano, kad fi
nansinė padėtis yra bloga. 
Kad ji gera, mano tik 1.9 proc 
tyrimo dalyvių. 

Dėl susidariusios blogos fi
nansinės padėties daugiausia 
gyventojų kaltina Seimo kon
servatorių daugumą (29.2 
proc.) bei iki pavasario dirbu
sią G. Vagnoriaus vyriausybę 
(21.1 proc.). 

15.1 proc. apklaustųjų ma
no, kad bloga finansinė 
padėtis kilo dėl krizės Rusi
joje, 14.5 proc. kaltina vyriau
sybės derybas su JAV ben-

* Buvęs premjeras, Sei
mo narys Gediminas Vag
norius nepritaria tam, kad 
indėlių atkūrimo programa 
būtų atidėta 2 metams. Kad ji 
būtų įvykdyta, dar vasarą Pri
vatizavimo fonde buvo palikta 
apie 800 milijonu litų. „Šios 
programos realizavimo nukė
limas į ateitį prieštarautų 
konservatorių rinkimų paža
dams, be to, dar labiau susilp
nintų šalies kreditų ir bankų 
sistemą", sakė G. Vagnorius. 
Jo nuomone, bankai jau arti
miausiu metu netektų per 400 
milijonų litų, dėl to sumažėtų 
ir valstybės ekonominis akty
vumas. (Elu> 

Buvę kagėb i s ta i galės 
pr is ipažint i ir išvengti 

gras in imų 

drove „Williams Internatio
nal" dėl investicijų į naftos 
ūkį. 

Pesimistiškiausiai Lietuvos 
finansinę padėtį vertina as
menys iki 29 metų, tačiau vy
resni nei 60 metų asmenys fi
nansinę krizę vertina ne taip 
blogai. 

Skirstant pagal pajamas, 
blogiausiai Lietuvos padėtį 
vertina 500-800 litų per 
mėnesį uždirbantys žmonės ir 
bedarbiai. 

Savaitraščio „Atgimimas" 
užsakymu Visuomenės nuo
monės ir rinkos tyrimų cen
tras „Vilmorus" lapkričio pra
džioje apklausė 1,015 vyres
nių nei 18 metų Lietuvos gy
ventojų. 

* Finansų ministras Vy
tautas Dudėnas siūlo šių 
metų biudžeto pajamas ir 
išlaidas sumažinti dar 0.9 
mlrd. litų — nuo 6.7 mlrd. iki 
5.8 mlrd. litų. Tokiam siūly
mui jau pritarė ir ministrų 
kabinetas, pranešė dienraštis 
„Lietuvos rytas". „Dėl šio 
mažinimo neturėtų nukentėti 
nei pensijos, nei kiti sociali
niai įsipareigojimai. Atlygini
mai bus mokami", V. Dudėnas 
sakė interviu „Lietuvos rytui". 
Finansų ministras siūlo dar 
mažinti valstybės investicijų 
programas. Daugelį projektų 
siūloma stabdyti, pradėtas 
statybas užkonservuoti „iki 
geresnių laikų". 1999 metų 
biudžeto pajamos rudenį jau 
buvo sumažintos 450 mln. 
litų. 

Vilnius, lapkričio 23 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimas 
priėmė visuotinės liustracijos 
įstatymą, jo priešininkų verti
nimu, nukreiptą kovai „prieš 
praeities šmėklas ir vėjo 
malūnus". 

Antradienį visuotiniame po
sėdyje parlamentarai priėmė 
įstatymą dėl asmenų, susiju
sių su Lietuvą 1940-1990 m. 
okupavusios SSRS specialio
siomis tarnybomis, prisipa
žinimo, įskaitos ir prisipa-
žinusiųjų apsaugos. 

Šiemet Lietuvoje įsigaliojo 
du įstatymai, numatantys bu
vusių pagrindinių KGB dar
buotojų į8iregistravimą ir tam 
tikrais atvejais suvaržantys jų 
darbinę veiklą. 

Visuotinės liustracijos įsta
tymo rėmėjų teigimu, šis 
teisės aktas padės buvusiems 
slaptiems sovietinio saugumo 
bendradarbiams nukirsti sai
tus su praeitimi bei apgins 
juos nuo galimo spectarnybų 
šantažo ateityje. 

Įstatymas apibrėžia asme
nų, slapta bendradarbiavusių 
su buvusios SSRS specialiosio
mis tarnybomis, registravimo, 
prisipažinimo, įrašymo į įskai
tą ir šių asmenų apsaugos 
tvarką bei už tai atsakingos 
valstybės institucijos veiklą. 

Įstatymu taip pat nustatyti 
apribojimai asmenims, kurie 
slapta bendradarbiavo su so
vietinėmis specialiosiomis tar
nybomis, tačiau neprisipažino. 

Įstatymą, kaip visiškai ne
reikalingą, kritikavo opozi
cinės LDDP frakcijos nariai 
Juozas Bernatonis ir Sigita 
Burbienė, centristės Rasa Mel
nikienė ir Rūta Rutkelytė. 
„Dešimt metų KGB agentai 
galėjo sėdėti Seime, dirbti val
stybės įstaigose, ir staiga jie 
turi eiti prisipažinti", ironiza
vo J. Bernatonis. Jo teigimu, 
„archyvai neturės tam pakan
kamai duomenų". 

Anot naujojo įstatymo, buvę 
slaptieji bendradarbiai per 6 
mėnesius nuo „Valstybės ži

niose" paskelbto registravimo 
ir prisipažinimo priėmimo die
nos turi atvykti registruotis, 
savanoriška, raštu prisipa
žinti Lietuvos valstybei apie 
slaptą bendradarbiavimą su 
buvusios SSRS specialiosiomis 
tarnybomis, atskleisti jiems 
žinomą informaciją apie spe
cialiųjų tarnybų veiklą bei 
perduoti turimus dokumentus 
ar daiktus, susijusius su buvu
sios SSRS specialiosiomis tar
nybomis. 

Savanoriškai prisipažinu-
sieji bendradarbiavę su sovie
tinėmis specialiosiomis tarny
bomis bus jrašomi į įslaptintą 
įskaitą. 

Viešai neskelbtina informa
cija nebus laikomi duomenys 
apie tai, jeigu su slaptomis 
tarnybomis bendradarbiavo 
prezidentą.-?. Seimo ir savival
dybių tarybų nariai, vyriau
sybės nariai, teisėjai ir proku
rorai, taip pat asmenys, kan
didatuojantys į šias pareigas. 

Įskaitos duomenys išslapti
nami, jeigu asmenys apkalti
nami padarę veikas, pri
pažintas nusikaltimais žmo
niškumui, karo ar genocido 
nusikaltimais, ir vyksta šių 
veikų tyrimas, bei kitais 
įstatymų nustatytais neskelb
tinos informacijos išslaptmi-
mo atvejais. 

Išaiškėjus nuslėpto bendra
darbiavimo faktams, numato
ma galimybė 10 metų taikyti 
darbinės veiklos apribojimus. 
Tokie asmenys negalės dirbti 
švietimo įstaigose pedagogais 
ir vadovais, eiti pareigų, susi
jusių su ginklų turėjimu, dirb
ti valstybės valdžios ir valdy
mo, savivaldos institucijose, 
krašto apsaugos ir vidaus 
reikalų sistemose, muitinė
je, prokuratūroje, teismuose, 
VSD, diplomatinėje tarnyboje. 
Valstybės kontrolėje, advoka
tais, notarais, bankuose ir 
kredito įstaigose, strateginiuo
se ir ryšių objektuose, saugos 
ir detektyvų tarnybose. 

Mokesčiai nuskurdins ne tik 
menininkus, bet ir kultūrą 

Vilnius, lapkričio 23 d. 
(BNS) — Seimo LDDP frakci
ja teigia, kad siūlymas kitais 
metais didinti kūrėjų pajamų 
už autorines sutartis apmo
kestinimą nuskurdintų kul
tūrą. 

Finansų ministerija siūlo ki
tais metais kūrėjų pajamas už 
autorines sutartis apmokes
tinti ne 13 proc., kaip buvo iki 
šiol, o 20 proc. įkainiu. Spė-

* Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, nuo
sekliai pasisakantis prieš karą 
Čečėnijoje, už problemų spren
dimą derybų keliu, išreiškė 
abejones dėl skubinamo Lietu
vos prezidento vizito į Rusiją. 
V. Landsbergis, teigė, kad 
jam, kaip politikui, stebinčiam 
įvykius ir „šį, galima pasaky
ti, skubinamą vizitą", kai ka
ras prieš Čečėniją artėja prie 
tragiškos kulminacijos, kyla 
tam tikras susirūpinimas. 
„Man rūpi, kad Lietuvos pre
zidentas nebūtų įveltas į ko
kią nors situaciją, kurioje jo 
vizitas, jo pasisakymai kartu 
su Rusijos vadovais galėtų at
rodyti kaip pritarimas", sakė 
pirmadienio spaudos konfe
rencijoje V. Landsbergis. .Eltai 

jama. kad toks pakeitimas 
leistų papildyti biudžeto paja
mas 15 mln. litų per metus. 

LDDP teigia suprantanti 
sunkią finansine valstybes 
būkię. tačiau mano. kad „labai 
neįžvalgu ir trumparegiška 
viską matuoti tik pinigų di
dėjimu biudžete". 

„Skurdindami šiaip jau ne
lengvą meno sferos žmonių 
gyvenimą, mes tuo pačiu skur
diname ir kultūrą apskritai", 
teigiama antradienį išpla
tintame LDDP5 frakcijos pa
reiškime. 

„Juk padidinus apmokesti
nimą už honorarus, neišven
giamai reikės didinti teatrų 
spektaklių, kino filmu, kon
certų, knygų kainas. O šitai 
reiškia, kad kiek platesnis 
žmonių susilietimas su ma
sine kultūra bus labai susiau
rintas", mano Seimo LDDP 
frakcija. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 24 d.: ?v Andrius, 

Dung I.ac ir draugai. Geraidss, Kri-
7;>gona<:, Mantvinas. Rumbaudas, Žy
barte. 

lapkričio 25 d.: Gedkant.as. 
Germilė, Kotryna. Saniautas Padė
kos dier.a (JAVr 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

TĖVAS JUOZAS VAIŠNYS, SJ, 
APIE SKAUTYBĘ IR 

SKAUTAVIMĄ 
tais, o vyresnioji skautų vado
vybė siųsdavo mane į draugo
ves pravesti religinių bei 
skautiškų pašnekesių. Baigės 
pas Jėzuitus nustatytus moks
lui reikalavimus, buvau iš
siųstas į Austriją filosofijos 
studijoms į Insbruko universi
tetą. Vokiečiams okupavus 
Austriją, visiems svetimša
liams buvo įsakyta išvykti 
namo. 

— Išvykote i Italiją toli
mesnėms studijoms. Bai
gėte. Šalia kunigiško darbo 
ar teko vėl pradėti dirbti 
su skautais? 

— Išvykau į Italiją tolimes
nėms filosofijos studijoms. 
Baigęs šias studijas galėjau 
grįžti į Lietuvą, bet Jėzuitų 
vadovybė patarė negrįžti, nes 
Lietuvoje šeimininkavo rusai. 
Buvau pasiųstas į Romą, į 
Gregorianumo universitetą 
teologijos studijoms. 1943 me
tais buvau įšventintas į kuni
gus, bet dar pora metų tęsiau 
studijas. 1945 metais mane 
paskyrė į Šiaurės Italiją — Li-
gurijos provinciją. Karas bai
gėsi ir vėl jaunuoliai pradėjo 
jungtis į skautus. Čia išgy
venau 10 metų, šalia kunigo 
pareigų buvau paskirtas viso 
Rajono skautų lavinimo vado
vo pareigoms. Italijos skautų 
vadovybėje yra kapelionai, 
taip pat kiekviena draugovė 
turi savo kapelioną. Drau
govėse kapelionai su jaunimu 
artimai bendrauja užsiėmi
muose, iškylose bei Šalpos 
darbe. Dirbant su Italijos 
skautais, teko baigti ir Aukš
tuosius vadovų kursus (mūsų 
vadinamus „Miško ženklo"). 
Reikia pastebėti, kad Italijos 
skautai naudojo tikrą Baden-
Powell metodą. Pagrindinis 
veikimas buvo tik skiltyse. 
Buvo gerai išvystyta skilčių 
sistema. 

— Atvykote i Ameriką, 
įsijungėte i skautišką veik
lą; kokiose pareigose bu
vote Lietuviu skautų są
jungoje? 

—Čikagon atvykusieji jėzui
tai iškvietė ir mane iš Italijos. 
Turėjau apleisti gražiai vei
kiančias Italijos skautų drau
goves ir pradėjau dirbti su lie
tuvių jaunimu Amerikoje. Ka
dangi buvau geriau susi
pažinęs su skautiška veikla, 
įsijungiau į tuntų, draugovių 
ir visos Lietuvių Skautų są
jungos veiklą. Teko būti visos 
Lietuvių Skautų sąjungos vy
riausiuoju kapelionu — Dva
sios vadovu. Teko eiti šias pa
reigas Seserijos ir Brolijos va-
dijose ir taip pat Čikagos 
skaučių,-tų tuntuose. Dau
giausia pasitenkinimo turėda
vau, kai eidavau Dvasios va
dovo pareigas draugovėse ir 
skautų stovyklose. Skautų 
„geležinis" įstatas sako: 
„Skautas sąžiningai atlieka 
visas apsiimtas pareigas" ir 
skautų šūkis, „Dievui, Tėvy
nei ir artimui" mus įpareigoja 
atlikti tai su meile ir pa
siryžimu. Teko įsijungti ir į 
Akademinį Skautų sąjūdį, da
lyvauti jų šventėse. 

— Šalia skautiškos veik
los, kur kitur teko įsijungti 
ir dirbti? 

— Reikia atminti, kad tapus 
kunigu, pirmasis rūpestis yra 
kaip pritraukti žmoniją prie 
Dievo ir aiškinti tikėjimo tie-

' Fil. v.s. tėvas Juozas Vaišnys, SJ 

Skautų judėjimas yra papli
tęs visame pasaulyje. Šis ju
dėjimas įsipilietinęs ir Lietu
voje, dėka asmenų, besirūpi
nančių jaunimo auklėjimu. 
Pirmieji skautiškos veiklos 
vadovai jau išėjo „namo". 
Įdiegtoji skautybės idėja išsi
laikė iki šių dienų. Daugelis 
ankstyvesniųjų vadovų sulau
kė garbaus amžiaus ir pasi
traukė iš aktyvios veiklos. 
Vyr. skautininkas fil. kun. 
Juozas Vaišnys, SJ, nors 
šventė jau 86-tą gimtadienį, iš 
skautiškų gretų nesitraukia. 
Jis ne tik aktyvus skautinin
kas, bet ir žurnalo „Laiškai 
lietuviams" redaktorius. Jdo-
mu su juo pasišnekėti apie 
skautybę ir skautavimą. Pak
laustas, kada ir kur įsijungė į 
skautišką veiklą, tėvas Vaiš
nys mielai sutiko papasakoti. 

— Tais laikais Lietuvoje la
bai mažai buvo žinoma apie 
skautus, o ypač mažuose 
miesteliuose, {stojęs į Rygiš
kio Jono gimnaziją, Marijam
polėje, radau ten veikiančią 
skautų „Bijūno" draugovę. 
1926 metais ir aš įsijungiau į 
tą draugovę ir dalyvavau iš
kylose, švenčių minėjimuose 
ir bažnytinėse šventėse. Tuo 
metu, skautai buvo gerbiami 
ir kviečiami į visuomeninius 
pasireiškimus. 1928 metais su 
savo draugove dalyvavau pir
moje Tautinėje stovykloje, vy
kusioje Aukštojoje Panemu
nėje. Prisimenu įvykį, kai 
Tautinėje stovykloje, buvau 
paskirtas tą dieną prižiūrėti 
„virtuvės krosnis'". Stovyklą 
aplankė aukšti valdžios ir 
skautijos vyresnieji. Praeida
mas skautininkas pastebėjo 
mane suodiną, besidarbuojan
tį apie krosnis. Pasiteiravęs 
apie man suteiktas pareigas, 
užsirašė mano pavardę. Sto
vyklai baigiantis, stovyklos 
viršininkas pranešė, kad bu
vau pagirtas ir apdovanotas 
kažkokiu žymeniu. Aš manau. 
kad ir šiais laikais reikia dau
giau dėmesio kreipti į skautų 
pareigingumą, darbštumą, ki
tų pareigų atlikimą ir juos ati
tinkančiai Įvertinti, nelaukti. 
kol nuveiks kažkokius „di
džiulius darbus". Baigiau Ry
giškių Jono gimnaziją ir vi
siems suteikiau staigmeną — 
įstojau į Jėzuitų Ordiną studi
joms. 

— įstojote į Jėzuitu Or
diną. Mokslo metu a r teko 
skautauti? 

— 1934 metais, nuvylęs kla
sės draugus, įstojau į Kauno 
Jėzuitų Ordiną. Studijuoda
mas palaikiau ryšį su skau-

Seses „verpstės" s u savo mielomis jubiliatėmis. Iš k.: I eil. — Rota Daukiene, Aldona Merkelienė, Halina 
Ptaušinaitienė, Aldona Rasutienė, Nijolė Užubalien* Daiva Luueckaite-Bulicz. II eil. — Aldona Martiene. Lai
ma Luneckienė, Rita Pentyl ienė, Joana Krutulienė N'uotr. R i t o n ė s Rudait ienes . 

sas. Teko išvykti į Kanadą ir 
net 6 metus dirbti kunigo 
darbą, lankant išsisklaisčiu-
sius lietuvius ir teikti dvasi
nius patarnavimus. Prisime
nu pirmuosius skautiškus 
darbus atvykus į Čikagą, kai 
Liūtas Grinius pakvietė į šv. 
Jurgio — skautų patrono mi
nėjimą ir sueigą. Atvykus te
ko dirbti su lietuvių jaunimu, 
ruošiant Tėvų jėzuitų prave
damas vasaros stovyklas. Man 
jaunimas yra arčiausiai šir
dies, todėl jų auklėjimui, ben
dradarbiavimui praleidau 
daug malonių valandų, dienų, 
mėnesių. Pamėgau ir spaudos 
darbą. Įsijungiau į „Laiškai 
lietuviams" žurnalo redaga
vimą, „laiškai lietuviams" 
pradėjo eiti 1950 metais ir 
man teko būti jo steigėju ir 
vėliau redaguoti. Esu šio kul-
tūrinio-katalikiško žurnalo re
daktorius iki šių dienų. Teko 
jį perleisti kitam, kai 6 me
tams išvykau į Kanadą. Teko 
būti ir Žurnalistų sąjungos 
pirmininku. Teko vesti daug 
rekolekcijų Kanadoje, JAV-se 
ir Australijoje. Nors būdamas 
labai užimtas, visada sten
giausi būti naudingu skau
tams. Teko vadovauti ekskur
sijoms vykstant į katalikams 
šventas vietas; dalyvauti dau
gelyje Skautų vadovų suvažia
vimų ir pravesti pašnekesius. 
Dalyvavau Tautinėse ir Jubi
liejinėse stovyklose. Malonūs 
prisiminimai... 

— Ką patartumėte šių 
dienu skautams ir jų veik
lai? 

— Nepamiršti lietuvių kal
bos. Skautiška veikla turi būti 
tik skilčių sistemoje. Skiltis 
turi būti veiklos pagrindu. 
Jaunimas labai mažai domisi, 
kas vyksta Sąjungos viršūnė
se. Skautams artimiausi vado
vai yra skiltininkas ir draugi
ninkas. Skautų veikla turi 
remtis šūkiu „Dievui, Tėvy
nei, artimui". Atmetus bent 
vieną, ar skiriant daugiau dė
mesio vienam ar kitam, neat-
liksime savo pasižadėjimo. 
Skautų vadovai turi būti pa
vyzdžiu ne tik skautams, bet 
ir lietuviškai visuomenei. Lie
tuvoje atsikūrus skautams at
sivėrė gera proga pasijusti 
broliais ir seserimis. Gerasis 
darbelis skautuose beveik už
mirštas. Ar nebūtų gera, kad 
skautų draugovės susibičiu
liautų su Lietuvos skautų 
draugovėmis bei skiltimis. Gy
venimas Lietuvoje sunkus, 
daugelio skautiškų vienetų 
skautai nepajėgia įsigyti uni
formų, stovyklavimo reikme
nų ir įrankių. Čia gal galėtų 
įsijungti vyriausia skautų są
jungos vadovybė ir užmegzti 
ryšius su Lietuvos Skautija — 
skautais, su jais susibičiu
liauti. Jaunimas yra Lietuvos 
ateitis, taip pat ir čia gyve
nantis lietuvių jaunimas, turi 
būti Lietuvos ambasadoriais 
ir lietuvybės idealų ir kalbos 
tęsėjas", — baigė pokalbį v.s. fil. 
kun. Juozas Vaišnys, apdova-

PAS „VERPSTES" 
— ŠVENTĖ 

Lapkričio S d. „Verpsčių" 
būrelis susirinko vaišinguose 
sesės Daivos Luneckaitės-Bu-
licz namuose pakilia nuotaika 
švęsti ypatingą gimtadienį. 
Juk ne dažnai pasitaiko, kad 
aktyvi būrelio narė sulaukia 
80 metų! Ir dar ne viena, o 
net dvi! Tai jaunų širdžių, 
ilgo ir našaus skautiško gyve
nimo sesės — v.s. Halina 
Plaušinaitiene ir vyr. sktn. 
Aldona Markelienė. 

Sukaktuvininkes „verpstės" 
pasveikino širdingais linkėji
mais, gėlių puokštėmis ir gim
tadienio tortu, kurio žvakutes 
juodvi greit užpūtė (be abejo, 
jų norai būti sveikomis ir kuo 
ilgiau skautauti, išsipildys). 

Be šios linksmos progos se
sės išklausė įdomią ir aktua
lią paskaitą apie artritą. Pas
kaitą skaitėsi r labai daug rei
kalingos informacijos apie šią 
ligą suteikė farmacijos dakta
rė Danutė Penčylaitė, einanti 
atsakingas direktorės parei
gas Searle-Monsanto Pharma-
ceuticals vaistų bendrovėje. Ji 
sesėms išdalino kruopščiai pa
ruoštą literatūrą, plačiai ap
tariančią artrito rūšis ir vais
tus. 

Pasivaišinusios gausiais ska
numynais, sugiedojusios savo 
jaunoms 80-metėms „Ilgiau
sių metų", padėkojusios sesei 
Daivai už jaukius namus, o 
sesei Danutei už įdomią pas
kaitą, „verpstės" skirstėsi, su
tarusios pasimatyti nebetoli
moje kalėdinėje sueigoje. 

Metų veiklai prasidėjus, 
„Verpsčių" būrelio vadovės ir 
pavaduotojos pareigas iš v.s. 
Irenos Kerelienės ir s. Nijolės 
Maskaliūnienės perėmė s. Ri-
tonė Rudaitienė ir vyr. sk. fil. 
Vida Rimienė. 

Sese Nijolė 
SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 
Gruodžio 10 d., — Tradi

cinės jūros skaučių ir skautų 
Kūčios PLC, Lemonte. 

Sausio 23 d. — Tradicinė 
jūros skaučių ir skautų iškil
minga Klaipėdos dienos suei
ga PLC Lemonte. 

Sausio 29 d. — Slidinėjimo 
iškyla. 

Kovo 5 d. — Tradicinė 
skautų ir skaučių Kaziuko 
mugė Jaunimo centre. 

Detroite 
Gruodžio 12 d. — „Bal

tijos" ir „Gabijos" tuntų kūčios 
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje 

notas Geležinio Vilko ordinu 
už didelį įnašą skautų sąjun-
gon. Linkėtina jam dar daug 
sveikų, darbingų ir skautiškų 
metų. 

Kalbėjosi: v.s. fil. Antanas 
Paužuolis 

KANADA 
LANKĖME BROLIŲ IR 

SESIŲ KAPUS 

Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississaugoje, spalio 31 d., 
kaip kasmet, buvo lankomi ir 
su malda prisimenami visi 
skautai,-es, skautininkai,-ės, 
iškeliavę į amžinuosius na
mus. Ant jų kapų gražiai pa
puoštas žvakutes uždegė 
skautininkai,-ės — A. Simo-
navičienė, M. Vasiliauskienė, 
V. Morkūnas, F. ir V. Mockai, 
V. ir L. Sendžikai. 

DALYVAVOME 
LIETUVOS 

PREZIDENTO 
SUTIKIME 

Spalio 24 d. Anapilio salėje, 
lankantis Lietuvos respubli
kos prezidentui Valdui 
Adamkui ir Almai Adamkie
nei, dalyvavo „Rambyno" ir 
„Šatrijos" tuntų vyresnieji 
skautai,-ės, įsijungdami į suti
kimo iškilmes. 

SKAUTIŠKŲ ŽENKLŲ 
RINKINYS MUZIEJUI 

Skautų,-čių rėmėjas toron-
tietis Vladas Stabas ilgą laiką 
rinko visų stovyklų medžiagi
nius ženkliukus, antspauduo
tus jubiliejinius vokus, atviru
kus bei kitą skautiškos veik
los medžiagą. Rinkinį, nors 
dar nepilną, šią vasarą jis nu
vežė į Kauną ir padovanojo 
Čiurlionio muziejui. Rinkiny
je trūksta 1948 m. Tautinių 
stovyklų Alpėse ir prie Balti
jos jūros bei 1963 ir 1973 m. 
jubiliejinių stovyklų ženkle
lių. Jei kas tokių turėtų ir no
rėtų paaukoti, prašoma siųsti 
adresu; V. Stabas, 281 Durie 
St., Toronto, ON, M6S 3G2, 
Canada. 

AMŽINYBĖN IŠĖJO 
JUOZAS TREČIOKAS 

A.a. s. Juozas Trečiokas lap
kričio 1 d. iš Lietuvos Kanki
nių šventovės palaidotas Šv. 
Jono kapinėse. Velionis veik
los pradžioje Hamiltone buvo 
aktyvus vadovas, 1957-1959 
m. .Nemuno" tunto tuntinin-
kas. Vėliau su šeima persikėlė 
į Kitchener, Ont., kur sulau
kęs 80 m. mirė. 

F.M. 

AKADEMINIS SKAUTŲ 
SĄJŪDIS KVIEČIA 

Akademinio skautų sąjūdžio 
(ASS1, 75 metų gyvavimo su
kaktis buvo paminėta iškil
minga sueiga Orland Park, 
IL, spalio 15-17 d. Minėjime iš 
Toronto dalyvavo senjoras Ri
mas Pečiulis, ten pakviestas 
boti ir „Korp! Vytis" centro 
vadybos pirmininko pavaduo
toju. Toronte bandoma atgai
vinti ASS veiklą. Priimami 
lietuviai skautai ir skautės, 
baigę gimnazijas, lankantys 
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SKAUTIŠKOS KŪČIOS 
DETROITE 

Detroito ir apylinkių lietuvi
ai kviečiasmi dalyvauti tradi
cinėje Kūčių vakarienėje sek
madienį, gruodžio 12 d. skau
tų ir skaučių ruošiamoje Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje, 
ruošiasmoje skaučių ir skautų 
Šventė pradėdama 4 vai. p.p. 
iškilminga ,3altijos" ir „Gabi
jos" tuntų sueiga. Visi skautai 
ir skautės dėvi išeiginėmis 
uniformomis. Po sueigos bus 
šventiška Kūčių vakarienė. 
Visi kviečiami. Apie dalyvavi
mą prašoma iš anksto praneš
ti Dainai Anužienei, tel. 517-
545-09925. Kiekviena Šeima 
bus prašo,a prie Kūčių vakari
enės prisidėti kokiu nors šiai 
šventei būdingu patiekalu. 
Kalėdų šventes švęskime visi 
kartu. Lauksime visų! Kviečia 

„Baltijos" ir „Gabijos" 
tuntai 

kolegijas ar universitetus ir 
nepriklausantys jokiai kitai 
ideologinei organizacijai. 
Daugiau informacijų ASS 
veiklos reikalais teikia senj. 
Rimas Pečiulis, tel. 416-247-
2221; E-mail: 

peciulis@hotmail.com Inf. 

DAR VIENAS BROLIS 
IŠĖJO NAMO 

A.a. Juozas Pažėra, buvęs 
torontietis skautų veikėjas, 
iškeliavo iš šio pasaulio. Juo- < 
zas 1930 m. įsijungė į skau
tišką veiklą Lietuvoje. 1944 
m. pasitraukė į Vokietiją, o 
1948 m. rudenį emigravo į 
Kanadą ir su šeima apsigyve
no Toronte. Radęs gražiai vei
kiančius skautus, su nauja 
energija įsijungė į sk. vyčių 
būrelį, o susiorganizavus vy
čių draugovei, buvo adjutanto 
pareigose. 1952 m. pavasarį 
perėmė „Skautų aido" admi
nistraciją, ir dėjo pastangas 
žurnalui sutelkti lėšų. J talką 
pasikvietė skautininkus: L. 
Kalinauską, A. Draugelį, J. 
Gaižutį, J. Matulaitį, F. Moc
kų, su kurių pagalba „Skautų 
aidas" pradėjo atsigauti ir pa
didėjo 4-riais puslapiais bei 
padaugėjo prenumeratorių. 
1954 m. vasario mėn. V.S. v.s. 
S t Kairio buvo paskirtas 
„Rambyno" tunto tuntininku 
ir jau vasarą, susitaręs su 
jSatrijos" tunto tuntininke s. 
V. Kalendriene, suorganizavo 
2-jų savaičių stovyklą ^ u š r a " 
Ingelwood, Ont. Stovyklavo 
per 200 skautų,-čių. Stovyk
loje buvo išleistas laikraštėlis 
„Liepsnelė", redaguotas s. Č. 
Senkevičiaus, vėliau 'išspaus
dintas spaustuvėje. Jis suor
ganizavo tautinių šokių bū
relį, kurį globojo. Dar suorga
nizavo tėvų komitetui remti 
skautus bei šokių grupę. Ber
niukams buvo parūpinti tauti
niai drabužiai, austi Tamošai-

BJOBCC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 SL, Oak. Lmrn, IL 
Pirmas apyi. su Northweetem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami abso*njč»ai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOvTTA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 3.791h Ava., Htefcory Hito, IL 
Tel. (708) 508-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR.LPETREHOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066 SRobarta Rd., Hicfcory Hfls, IL 
1 mylia į vakarus nuo HarJem Ave. 

Tai. (708) 5084066 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS, MD., &C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbama lietuviškai 
6818 W. Archer Ave. S* . 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel 775-22 

vatandoa Mpegtaue 

fSjOBA, ARASŽUOBA.M.D. 
INDRE RUDAITIS. O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Šuto310 

Napervtto. U. 60S63 
Tai. (630) 527-0080 
3825 Highland Ave., 
Towerl.Suto3C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel (890) 436-0120 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, POSLES, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Cente* for HeaRh, 

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

BIRUTĖ LPUMPUnS, M.D. 
Felknv: American Academy of 

Famty Ptactice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAve. 
Hobart,* 46342 Fex 

(219)947-8278 
(218) 847-6236 

NUOLESTANKEVICIOTĖ, U.D. 
Board Certitied, Intemal Medicine 

Valandos josų patogumui 
a-a—*.- ^ - - • * * ' 

3fJ.Sou6l 
UtiuarianPtaaCtaM 

Tai 773-471-7879 

tienės. Tuntininkavimo metu 
vyriausio skautininko buvo 
paskirtas Kanados rajono va
deivos pavaduotoju. Būdamas 
ir tose pareigose 1954 m. va
dovavo skiltininkų kursams, 
pasikvietęs skautininkus į tal
ką. 1955 m. suorganizavo 
draugininkų ir skiltininkų su
važiavimą Toronte. S. Juozas 
Pažėra tuntininko pareigose 
buvo iki 1957 m. pavasario. 
Vėliau su šeima persikėlė į 
Los Angeles, CA, kur laimin
gai gyveno iki mirties. 

Toronto skautai.-ės ir skau
tininkai užjaučia jo žmoną ir 
visą šeimą. Ilsėkis ramybėje 
mielas bendraminti. 

v.s. F. Mockus 
Iš „Tėviškės žiburiai" 

mailto:peciulis@hotmail.com


IŠ KATALIKŲ IR 
EVANGELIKŲ GYVENIMO 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Skrydis su popiežium 
Spaudos bendradarbiai, ly

dėję popiežių į Gruziją bei In
diją, plačiai apraše šios ke
lionės įspūdžius. Žurnalistų 
tarpe buvo taip pat ir Vokieti
jos spaudos agentūros P. Min-
nert atstovas. ' išspausdinęs 
1999 m. lapkričio 10 d. Miun
cheno dienraštyje, „Sueddeut-
sche Zeitung" kelionę su po
piežium. 

Į lėktuvą popiežius įeina 
paskutinis. Bet valandą anks
čiau lėktuve jo laukia kelionės 
palyda. Popiežius sėdi pir
moje klasėje, kardinolai ir 
vyskupai — „business" sky-

Taip pat, senu papročiu, po
piežius į Vatikaną skrenda 
aplankytos valstybes lėktuvu. 
Šį kartą buvo „Air India". 

Kelionės pabaigoje — vėl do
vanos. Kiekvienam popiežiaus 
svečiui į teikiamas Jono Pau
liaus II paveikslas su parašu, 
raktams pakaba su popiežiaus 
ženklu (herbu; ir rožančius. 

Reikia „ s u v e r ž t i d iržus" 

Vokietijos Evangelikų Baž
nyčia, nepaisant 2,6 proc. 
padidėjusių įnašų, tur i ir to
liau stipriai taupyt i . Tai šie
metinio Evangelikų sinodo 
nutarimas. Numatoma jungt i 

riuje, dar toliau - įvairių vaikų darželius, įs taigas, ki-
valstybių žurnalistai. Skristi tus įrengimus. Taupa bus jau-
popiežiaus lėktuvu yra didelė čiama leidiniuose, nes iki šiol 
garbė, tačiau ne visiems ji su- spausdiniai buvo remiami be-
teikiama. Prie palydos vi- veik 9 mln. markių. Dar neži-
suomet priklauso lenkė vie- noma savaitraščio atei t is . Nu-
nuotė. kuri rūpinasi popie- matoma jį leisti priedu prie 
žiaus rūbais, vienas lenkas 
kunigas, kuris visuomet sėdi 
netoli popiežiaus. Atsisėdus 
Jonui Pauliui II, užvedami 
varikliai. Labai geras maistas, 
parinktas vynas, ant serve
tėlių" užrašas: „Pontifex skry
d is -į Delhi". taip pat valgių 
sąraše (su popiežiaus ženklu) 
įrašas „Jo Šventenybė Po
piežius Jonas Paulius II". Pa

valgius dalinamos dovanos. 
. Senu papročiu „Alitalia" lėk

tuvų b-vė kiekvienam svečiui 
įteikia cigaretes ir kvepalus. 
Kodėl šios dovanos dalijamos 
—^ niekas nežino. Vokietis 
klausė 70 kartų popiežių ly
dėjusį italą, bet ir jis nesura
do tam atsakymo. 

Lėktuve surenkami pasai ir 
atliekami visi kiti formalu-

kelių didesnių Vokietijos 
dienraščių, tačiau duodant 
priede protestant išką veidą. 
Šiuo metu savaitraščio t i ražas 
yra 45,000 egz., tačiau prenu
meratą apmoka tik 15,000 
skaitytojų. Taip pat yra para
pijų, kuriose du evangelikų 
kunigai dalinasi viena alga. 
Tokiu atveju, kunigui sunku 
išlaikyti šeimą, t ad j is tur i 
ieškoti darbo kokioje įstaigoje 
ar įmonėje. 

Ta pačia proga norėčiau pri
minti, kad katal ikų ir evange
likų kunigai yra išlaikomi 
vyskupijos tikinčiųjų, darbda
viui pagrindu iman t pajamų 
mokesčio dydį. Je igu pajamų 
mokestis yra, pvz. 500 mar
kių, tad darbdavys ima 8 proc. 
ar 9 proc. (priklausomai nuo 

maiv Lagaminai atnešami į .kraštoj ir t,uos 450 markių a t s -
vtešbučio kambarius. Aišku, 
viešbučiai yra penkių žvaigž
dučių. Popiežius gyvena pas 
nuncijų — Vatikano atstovą. 

Skrendant virš kiekvienos 
valstybės, popiežiaus padėjė
j a s dalina telegramas, skren
dančios valstybės vadovui. Pa
valgius „Voko papale" — po
piežiaus lėktuve darosi nera-

• - mu. „Ateis jis, ar ne" — klau
sinėja spaudos atstovai vienas 
kitą. Anksčiau, kai popiežius 
buvo jaunas ir sveikas. Jonas 
Paulius II ateidavo pas žurna
listus, kalbėjosi su jais. Dabar 
ta i retenybė. Popiežiui lan
kant spaudos atstovus, girdi
mi klausimai italų, prancūzų, 
anglų, vokiečių, lenkų kalbo
mis. Deja. skrendant į Gruzi
ją, popiežius jautėsi gerokai 
nuvargęs, tačiau per lėktuvo 

—garsiakalbį, prieš dešimt me
tų Berlyno mūro panaikinimo 
proga, išreiškė didelį džiaugs
mą. 

kaito nuo atlyginimo, įnešda-
mas pinigus į vyskupijos ban
ko sąskaitą. Pas i t raukimo pa
reiškimą iš Katal ikų a r Evan
gelikų Bendrijų tur i patvir
tinti advokatas a rba notaras. 

Panaš i p a d ė t i s v i sur 
Lapkričio mėn. an t rą savai

tę Mainco vyskupijos katal ikų 
parapijos rinko tarybas . Prik
lausau Viernheimo Šv. Apaš
talo parapijai. Joje yra 4.732 
tikintieji, tačiau rinkimuose 
dalyvavo tik 679 parapijos na
riai, t.y. 14,34 proc. Ne kiek 
geresnė padėtis ir kitose t r i 
jose parapijose. Tačiau reikia 
džiaugtis, kad vyresnieji bal
savo už jaunąją kartą, paves
dami jai nuimti dalį parapiji
nio darbo nuo klebono ir vi
karo pečių. 

Balsavimo nuošimčiai yra 
panašūs visoje Vokietijoje, gal 
kiek didesni katalikiškoje Ba
varijoje. 

Danutė ! ^ 
—-

Susitikime su JAV Kongreso nariais. Iš k.: Romas N'elsas, JAV Atstovų rūmų pirmininkas Dennis Hastert, An
gelė Nelsienė, Kongreso narys Ed Royce ir jo žmona Marie Royce. 

UKRAINOS LAISVES DIENA 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Laisvę branginant i . Lietuvai 
draugiška ukrainiečių tauta , 
1917 m. nuvertus Rusijoje ca
rinę valdžią, ryžosi išsivaduoti 
ir susir inkęs ukrainiečių kon
gresas Kijeve išrinko centrinę 
tarybą rRadą), pirmininkau
jamą prof. Mykolo Hruševs-
kio. Bet formaliai nepriklau
somybė buvo paskelbta 1918 
m. sausio 22 d. Sudaryta 
Ukrainos vyriausybė su mi
nistru pirmininku Voiodimir 
Viničenko ir karo ministru 
Simonu Petliūra. Prezidento 
pareigas ejo par lamento pirmi
ninkas Hruševskis. 

Kaip rašo savo atsiminimuo
se adv. Rapolas Skipitis, jis su 
August inu Voldemaru, Lietu
vių centrinės tarybos Rusijoje 
įgalioti, apsilankė pas prezi
dentą Hruševskį, te i raudamie
si, a r bus atlyginti bolševikų 
puolimai, nes kaip tik tuo 
metu frontas ėjo netoli Kijevo. 
Atsakymas buvo latiai neaiš
kus. R. Skipitis' gyveno vie
name 4 aukštų viešbutyje. 
Miestas buvo apšaudomas. 
Ėmus bombarduoti, gyventojai 
susirinkdavo pirmojo aukšto 
koridoriuje. Antrame aukš te 
gulėjo labai pavargęs ukrai
niečių karys. Artilerijos sviedi
niui pataikius į viešbučio pas
tatą, j is buvo išmestas iš lovos 
ant grindų, susimušė veidą ir 
nosį, tekėjo kraujas. Išėjęs 
kruvinu veidu į koridorių, pa
sakė: „Na ir velniai tie bolše
vikai, visai nepasako, kada 
bombarduos. J u k galėjau, kris
damas iš lovos da r labiau su
sižeisti". Po tokio pareiškimo 
net drebančios iš baimės mote
rėlės nusišypsojo. 

1920 m. lapkričio mėn. Uk
rainos nepriklausomybė buvo 
sužlugdyta. Jos kovotojai žu
vo arba pasi t raukė į užsienį. 
Su jais pasi t raukė ir Simonas 
Petliūra, kuris laikomas uk
rainiečių laisvės simboliu. J is 

apsigyveno Paryžiuje, Pran
cūzijoje, ir kiekviena proga 
skelbė, kad ateis diena, kai 
Ukraina atgaus laisvę. 

Bolševikų agentai surado jį 
ten ir 1926.V.25 paslaptingo
mis aplinkybėmis nužudė. 
Bolševikų agentai nužudė ir 
kitus žymesnius ukrainiečių 
veikėjus Šuhevičių, Konova-
lecą. 

Vėliau paaiškėjo, kad 1959 
m. spalio rr.en. nužudyto Ste
pono Banderos plano sumany
tojas buvo Sovietų Sąjungos 
ministrų tarybos viršininin-
kas A. Šeiepinas, pasiuntęs 
šiam uždaviniui įvykdyti Bog-
dan Stašinskij. Už niekšingą 
darbą j is apdovanotas Raudo
nosios vėliavos ordinu. Pate
kęs į nemalonę, žudikas 
pabėgo į užsienį, tikėdama
sis, kad čia jis* bus lengviau 
nubaustas. 

Pasitraukę į užsienį ukrai
niečių laisvės kovotojai, bandė 
ten suorganizuoti rezistenci
jos sąjūdį. J ie turėjo Pary
žiuje sudarę egzilinę Ukrainos 
vyriausybę, vadovaujamą res
publikos prezidento Andriaus 
Lyvickio. 

Kaip lietuviai tautos dai
nium laiko Maironį, taip uk
rainiečiai — Taras Ševčenko. 
Jis rašė kovingus eilėraščius 
ir poemas prieš Rusijos carą ir 
jo savivaliavimą, todėl buvo 
ištremtas į Sibirą. Grįžo palie
gęs 1861 m. ir greit mirė, tu
rėdamas 46 metus. 

Ukraina — derlingos žemės 
kraštas, vadinamas kviečių 
aruodu. Žemės gelmėse ran
dama įvairių metalų ir mine
ralų: geležies, rūdos, plieno, 
akmens anglių ir kita. 1940 
m. Ukrainos etnografiniame 
plote, surašymo duomenimis, 
buvo 40 mln. gyventojų: 5 
mln. ukrainiečių gyveno kito
se respublikose Sovietų Są
jungoje. Apie 9 mln. perėjo 

vergų stovyklas. 
Šiuo metu Ukrainoje yra 51 

mln. gyventojų; kv mylioje — 
222 gyventojai. Miestuose — 
68 proc. gyventojų. Ukrainos 
teritorija užima 233,100 kv 
mylių. Ukrainos valstybė yra 
konstitucinė respublika, vado
vaujama prezidento. Krašto 
gynybai skiriama 3.8 proc. 
bendro gamybos produkto. Di
džiausias miestas Kijevas su 
2 mln. 600,000 gyventojų. Dir
bama žemė sudaro 56 proc. 
Valstybės biudžetas — 8 mi
lijardai dolerių. Gyvenimo 
trukmė 65 m. vyrams, 75 me
tai moterims. 1932-1933 m. so
vietai sukėlė dirbtinį badą, nu
marino apie 10 mln. gyven
tojų. 

Kilus II pasauliniam karui, 
ukrainiečiai priešinosi prieš 
sovietus ir vokiečius. Neprik
lausomybės atstatymas buvo 
paskelbtas 1941 m. birželio 30 
d. 5 mln. ukrainiečių žuvo 
laisvės kovose. 1944 m. sovie
tai vėl okupavo Ukrainą. Vėl 
prasidėjo areštai, trėmimai ir 
žudynės. 

Pagaliau Ukrainos neprik
lausomybė atstatyta 1991 m. 
gruodžio mėn., žlugus Sovietų 
Sąjungai. Černobylio nelaimė 
Ukrainą palietė 1986 m. ba
landžio mėnesį. 

* Ateinančiais metais nu
matoma autorinėms sutar
tims taikyti didesnį pajamų 
mokesčio įkainį. Finansų mi
nisterija siūlo pajamas už au
torines sutartis apmokestinti 
ne 13, o 20 procentų įkainiu. 
Pagal autorines sutartis yra 
gaunamas autorinis atlygini
mas už literatūros, meno ir 
mokslo kūrinių sukūrimą bei 
straipsnius. Toks siūlymas 
yra 2000 metų biudžeto pro
jekte, kuriame numatyta, kad, 
padidinus įkainį pajamoms už 
autorines sutartis, papildomai 
į biudžetą būtų gauta 15 mln. 
l i tų . lEltai 

Atsargus optimizt 
po rinkimų Ukran 

Mes mėgstame tvirtinti, kad 
Baltijos valstybes, ypač Lietu
va, yra riba tarp Rytų ir Va
karų. Tiesa, lietuvių tauta, 
nuo seniausių laikų linksta į 
Vakarus ir niekuomet savęs 
nelaikė Rytų Europos dalimi, 
nors rytinis kaimynas dėjo 
daug pastangų, ją į savo pusę 
patraukti. Tačiau nei carams, 
nei bolševikams tai padaryti 
nepavyko: Lietuva buvo pa
kankamai pajėgi ir užsispy
rusi eiti savo pasirinktu keliu. 
Nors tas kelias buvo ir tebėra 
duobėtas, be abejonės, jis vis 
tik veda į Vakarus. 

Kas kita Ukraina. Vien dėl 
geografines padėties, jos jau 
nebegalime priskirti Vakarj 
Europai. Antra vertus, Ukrai
na, net prieš prasidedant An
trajam pasauliniam karui, 
turėjo problemų su grobuo
niškais Maskvos ir kitų kai
mynų kėslais. Kone 300 metų 
jos žemės buvo draskomo;. 
grobstomos, o teisėtieji gyven
tojai keičiami kolonistais — 
priklausomai, kuris kaimynas, 
kurią Ukrainos teritorijos dalį 
buvo pasigrobęs. 

Karui prasidėjus, dar dau
giau teko kentėti ir nuo karo 
veiksmų, ir nuo svetimųjų: vo
kiškųjų nacių, bolševikų. Tiek 
vieni, tiek kiti naikino gyven
tojus, o bolševikai, galima sa
kyti, dar ..užbarstė druskos 
ant LTcrainos žaizdų", į ne
žudytųjų, ištremtųjų jos vaikų 
vietas priveždami savų kolo
nistų ir įjungdami visą kraštą 
į sovietų imperiją-. 

Nors Ukraina 1991 m., iš 
politinio pasaulio akiračio 
pranykus Sovietų Sąjungai. 
pasekė Lietuvos pėdomis — 
tvirtai pasisakė už nepriklau
somą gyvenimą, o vakariečiai 
dėjo daug vilčių, kad demokra
tinė ukrainiečių tauta sudarys 
labai veiksmingą „ežią" tarp 
Rytų ir Vakarų, kol pagaliau 
ir Kremlius prisiderins pne 
pokomunistines eros reikala
vimų, tačiau tos viltys tik iš 
dalies pasitvirtino. 

Priežasčių tam daug ir jos 
komplikuotos, tačiau ir vaka
riečiai turi prisiimti nemažą 
kaltės ryšulį. Finansinė ir ki
tokia parama. Ukrainai nuo
lat žadama, bet labai pamažu 
byranti, kaišiojo pagalius į 
laisvosios rinkos, pramonės, 
žemės ūkio ir kitų reformų ra
tus. Kaip ir Lietuvoje, didžioji 
dalis pirmųjų užsienio pa
skolų (ir dovanų, atsidūrė bu
vusios nomenklatūros biuro
kratų bedugnėse kišenėse. 
Juk Ukrainoje, kaip Lietuvoje 
ar kitose, iš sovietų imperijos 
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lai. Ukrainos ar^i; 

KELIONE LIETUVON 
BIRUTĖ JASAITIENĖ 

Nr.7 (Tęsinys) 

Viską apžiūrėjus, mokytojų 
-kabinete mūsų laukė vaišėms 
apdengtas stalas. Vaišino mus 
įvairiais skanumynais ir žu

vimi, kuri mums specialiai tą 
rytą buvo pagauta iš kaimyni
nio ežero. Valgydami kalbėjo
mės, arba galbūt klausėmės 

direktorės pasakojimų. J i pa
sakojo apie mokyklos vaikus, 
kurie ateina iš aplinkinių kai
mų. Ir viena, mažiausia, kuri 
tik šįmet pradėjo lankyti mo
kyklą, ateina iš toliausia — 
pagal direktorę — j i ateina 
per du kalnus". Valdžia j iems 
uždarė dešimta klasę, nes ne

buvo užtenkamai vaikų. Ji 
rūpinosi, ką darys jos vaikai, 
nuvažiavę į miesto svetimą 
mokyklą. Ją aplinkinių kaimų 
žmonės buvo pasiūlę kandi
date į Seimo rinkimus. Iš pra
džių, ji sakė, spyriausi, bet 
paskui sutikau, nes žmonės 
sakė, kad Seime reikia teisin
gų žmonių. Bet atėjo liberalų 
pusės kandidatai ir jos prašė 
kandidatūrą atsiimti, nes jie 
žinojo, kad jei ji kandidatuos, 
tai ją žmonės išrinks. Jos var
žovai jai sakė, jei ji atsiims 
kandidatūrą, tai jie uždengs 
mokyklos stogą. Ji sako. pa
galvojau, ką a š ten Vilniuje su 
visais ponais darysiu, ką ma
no vaikai ir kaimų žmones be 
manęs čia darys, be to, mo
kyklos stogas bėga. Atsiėmiau 
kandidatūrą, o jie man užden
gė mokyklai stogą. Ir dabar 
vaikams vanduo ant galvos 
nebėga. Mums visiems gerai 
pažįstamas kun. V. Rimšelis 
yra kilęs iš Rieškutėnų. Direk
torė su juo susirašinėja. Ma
tant direktorės Viktorijos La-

penienės darbą ir pasišven
timą, auklėjant ir mokant ne 
tik kaimo vaikus, bet ir kitus 
kaimiečius, pagalvoji, kad Lie
tuvoje yra gerų žmonių. Tik 
kad tokių daugiau būtų. 

Daugiavaikė šeima 

Važiuojam į Užpalių kaimą. 
Ten gyvena viena šeima, kuri 
augina daug vaikų. Šiuo metu 
net 15. „Našlaičių globos" ko
mitetas juos remia, tai įdomu 
pamatyti, kaip jie gyvena. Va
žiuojame žvyruotu keliu, pro 
bažnytkaimį. Viduryje kelio 
mušasi šeši vyrai. Vieną pri
muse ir paliko, lyg pelų maišą 
gulėti, o patys atgal į karčia-
mą. Tačiau tas „pelų maišas" 
nepasidavė, atsikėlė ir paskui 
kitus į karčiamą nuėjo. Mote
rys, atsidarę duris, iškišę gal
vas, žiūri, lyg į kokį cirką. Mes 
važiuojam toliau. Privažiuo
jam namą, kuriame gyvena 
jauna šeima ir augina 15 vai
kų. Jie turi savus keturis. 
Paskui jiems apylinkes val
džia viena po kito atvežė ap

leistus, ar iš tėvų atimtus, vai- rūpinasi. Tėvą 
kus. neturėdami, kur juos ki- vieno vaiko ist 
tur dėti. Tie vaikai aplipę savo rijos \ ra 
naujus „tėvus", atrodo, rado Paskutines dvi 
žmones, kurie juos mvli ir jais atveži- prieš 

(B.d 

Rieškutėnų mokyklos direktorė Viktorija L.in • 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
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LOS ANGELES, CA 

TAUTININKŲ SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ 
LOS ANGELES MIESTE 

1949 metais Los Angeles valdyba suruošė skyriaus 50 
mieste — vienintelis Ramiojo metų veiklos minėjimą. Sešta-
vandenyno pakraštyje įsikū- dienį, lapkričio 6 dieną, į Lie-
ręs Lietuvių Tautinės sąjun
gos skyrius, š.m. lapkričio 6 ir 
7 d. šventė 50 metų veiklos su
kaktį. Iš centro — Čikagos at
vykęs dalyvavo Sąjungos pir
mininkas Petras Bučas. 

1944 metais Raudonajai ar
mijai artėjant prie Lietuvos 
sienos, daugelis tautiečių, dar 
skaudžiai jausdami raudonųjų 
tautai padarytas nuoskaudas 
per pirmąją okupaciją, nesi
jautė saugus ir pasitraukė į 
nežinomą rytojų, ir iš karo 
pabėgėlių stovyklų Vokieti
joje, vieni atsidūrė viename, 
kiti kitame užjūrių krašte. 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose atsidūrusi viena grupė ir 
pradėjo kurtis Los Angeles 
mieste bei jo apylinkėse. Tė
vynės ilgesį jausdami, jie, lie
tuviams būdingu uolumu, suk
ruto ieškoti būdų ir galimybių 
gelbėti okupuotą kraštą: at
remti okupanto melo propa
gandą, dirbti Lietuvos laisvi
nimo darbą, ir, kiek galima, 
padėti Tėvynėje vargstan
tiems tautiečiams. 

Toms aplinkybėms esant, 
jau 1945 metais Los Angeles 
mieste buvo įsteigtas Lietuvai 
Vaduoti sąjungos skyrius, ku
ris 1949 metais, vykdant Ame
rikos lietuvių tautinės srovės 
seimo nutarimą, pasivadino 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos Los Angeles skyriu
mi. Tuo metu pirmąją sky
riaus valdybą sudarė: Petras 
Žilinskas, Gediminas Bruno ir 
Vincas Artis. Be išvardintų 
valdybos narių, į skyrių įsijun
gė dar devyni asmenys. 

Metams slenkant, iš tos 
kuklios pradžios skyrius išau
go į stiprų vienetą sparčiai au
gantį narių skaičiumi ir kles
tintį plačia veikla. Buvo orga
nizuojamos (ar dalyvauta) 
prieškomunistinėse pavergtų 
tautų ir kitose demonstraci
jose, rašomos peticijos JAV vy
riausybės ir Kongreso na
riams, ruošiami tautinių ir 
valstybinių švenčių minėji
mai, iškiliųjų tautos vyrų pa
gerbimai ir minėjimai, kultū
riniai renginiai, remiama Lie
tuvoje atsikūrusi Tautinė są
junga, talkinama kitoms or
ganizacijoms ir kt., kurių čia 
neįmanoma visų suminėti. 

Per 50 metų Los Angeles L. 
Tautinės sąjungos skyriui va
dovavo net 50 atskirų valdybų 
su jų pirmininkais. Gal tai ir 
neleido veikloje sustabarėti. 
Reikia pažymėti, kad kiekvie
na valdyba, kuriai vadovavo 
Rūta Šakienė, pasižymėjo 
darbštumu. Iš Los Angeles 
ALT skyriaus narių atskirais 
laikotarpiais buvo sudarytos 3 
Sąjungos valdybos, kurių pir
mininkais buvo inž. Antanas 
Mažeika —_2 kadencijas ir dr. 
Povilas Švarcas — 1 kaden
ciją. 

1998 metais skyrius išleido 
išsamiai paruoštą inž. Antano 
Mažeikos stambia knygą: 
„Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos Los Angeles skyrius 
— 1949-1998 metų kūrimosi ir 
veiklos bruožai". Los Angeles 
skyrius (daugiausia narių pas
tangomis) įsigijo Tautinius na
mus, kurių pirmininku jau 
daug metų yra Jonas Petronis. 

Šiuo metu skyriaus valdybą 
sudaro: Rūta Šakienė — pir
mininkė, Juozas Raibys — 
vicepirmininkas, Irena Butė
nienė — vicepirmininkė, Ra
mūnas Bužėnas — iždininkas, 
Gražina Raibienė — sekre
torė. 

1999 m. lapkričio 6 ir 7 d. ši 

tuvių Tautinius namus susi
rinko nemažas būrys skyriaus 
narių ir svečių. Skyriaus 
pirm. Rūta Šakiene, atidary
dama minėjimą pasveikino at
silankiusį Sąjungos pirminin
ką Petrą Bučą bei svečius ir 
pavedė tolimesnę programą 
vesti vicepirmininkui Juozui 
Raibiui. Prie mikrofono pa
kviestas kun. Stasys Anužis 
sukalbėjo maldą ir prasmingai 
pasveikino sukaktį minintį 
skyrių. Po to — Sąjungos gar
bės nario Lietuvos gen. konsu
lo Vytauto Čekanausko nuo
širdus sveikinimas. Pakvies
tas Sąjungos pirmininkas Pet
ras Bučas dėkojo už pakvie
timą atvykti, šiltais žodžiais 
pasveikino sukaktį minintį 
skyrių ir linkėjo tęsti gyvą 
veiklą. 

Inž. Antanas Mažeika pa
teikė rūpestingai paruoštą iš
samią pusšimčio metų sky
riaus veiklos apžvalgą. Iš jos 
ryškėjo gyva, naši veikla. 

Žodžiu sveikino Angelė Nel-
sienė — LB Vakarų apygardos 
vardu, Vytautas Vidugiris — 
Fronto bičiulių vardu, Kazys 
Karuža — Juozo Daumanto 
šaulių kuopos vardu, Regina 
Gasparonienė — Lietuvos 
Dukterų ir Radijo valandėlės 
vardu, Ema Dovydaitienė — 
Dramos sambūrio vardu, Alfa 
Pažiūrienė — Birutiečių var
du, Aloyzas Pečiulis — ALTo 
vardu, Jonas Petronis — Tau
tinių namų vardu, Vincas 
Juodvalkis — Lietuvių kredito 
kooperatyvo vardu. Buvo per
skaitytas nuoširdaus tauti
ninkų draugo prel. Jono Ku
čingio sveikinimas. Nusipel
niusiems Sąjungos ir skyriaus 
nariams inž. Antanui Mažei
kai ir Broniui Dūdai buvo 
įteiktos garbės plaketės. Buvo 
patiekti puikūs pietūs su 
šampanu ir vynu. Pabaigoje 
sugiedotas Tautos himnas. 

Sekmadienį, lapkričio 7 die
ną, pamaldų Šv. Kazimiero 
bažnyčioje metu, Jonas Petro
nis perskaitė mirusių skyriaus 
narių sąrašą. Po pamaldų 
Tautinių namų žemutinėje 
salėje įvyko skyriaus narių su
sirinkimas, dalyvaujant Są
jungos pirmininkui. Susirin
kimą pravedė pirm. Rūta Ša
kienė. Sąjungos pirmininkas 
P. Bučas padarė platesnį Są
jungos veikmės ir stovio pra
nešimą. Kaip ir kitose organi
zacijose, mūsiškėje yra džiu
gių ir ne taip džiugių pro
švaisčių. Bendra padėtis ne
reikalauja ypatingų pataisų — 
Sąjunga gerame stovyje. 

Paskui buvo puikūs pietūs, 
kurių metu Karolis Milkovai-
tis tarė trumpą padėkos ir at-

S K E L B I M A I 

Los Angeles L. Tautines sąjungos skyriaus sukaktuvinių pietų metu susibūrę įspūdžiais dalinasi A. Mažeika, J. 
Petronis, R. Šakienė, P. Bučas, V. Čekanauskas ir B. Dūda. 

sisveikinimo su Sąjungos pir
mininku žodį. 

K. Pusinis 

DR. ALGIO KANAUKOS 
PRANEŠIMAS LOS 
ANGELES ŠAULIŲ 

SUSIRINKIME 

Los Angeles šaulių Juozo 
Daumanto kuopos susirinki
mas įvyko spalio 31 d. Villa 
Trakai šaulių būstinėje. Ka
pelionui kun. Stanislovui Anu-
žiui sukalbėjus maldą, kuopos 
vadas pakvietė tylos minute 
pagerbti neseniai mirusius 
kuopos šaulius: Jadvygą Kve-
čienę, Mariją Gliaudienę ir bu
vusį pirmininką Juozą Pažėrą. 
Kuopos vadas K Karuža pra
nešė apie Lietuvos kariuome
nės šventei lapkričio 28 d. pa
siruošimą ir tradicines šaulių 
kūčias gruodžio 12 d. Kūčios 
rengiamos jau 20 metų. Vado 
pavaduotojas Vytautas Vidu
giris perskaitė Centro valdy
bos aplinkraščius ir brig. gen. 
J. Kronkaičio padėką, kuria 
jis atsiliepė į šaulių sveiki
nimą paskyrus jį į aukštas pa
reigas. Sekretoriavo ir buvusio 
susirinkimo protokolą per
skaitė Irena Arienė. 

Po to kalbėjo ats. mjr. dr. Al
girdas Kanauka, kuris yra 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nisterijoje patarėju, apie Lie
tuvos pasirengimą tapti 
NATO nare. Jis sakė, jog ilgai 
užtrukęs kariuomenės vado 
paskyrimas, nes buvo keletas 
rimtų kandidatų. Apsistota 
prie buv. JAV armijos pik. J. 
Kronkaičio, kuris ta proga bu
vo pakeltas generolu. Naujasis 
kariuomenės vadas, kaip turįs 
didelį karinį patyrimą, gerai 
susipažinęs su NATO reika
lavimais ir mokąs anglų kal
bą, Lietuvai bus naudingas. 
Lietuvos kariuomenė gerai pa
ruošiama, ką pripažįsta apsi
lankę NATO kariniai atstovai. 
Lietuva turi labai gerus poli
gonus, kuriais mielai naudosis 
karinėms pratyboms ir kitų 
NATO priklausančių šalių ka
riai. Rukloje pastatytos pavyz
dinės kareivinės. Dėl numa
tytų biudžete skiriamų lėšų 
negalima kariškai apmokyti 
visų šaukiamojo amžiaus jau
nuolių. Priėmimas į NATO 

yra politinis sprendimas. Bal
tijos valstybių geografinė pa
dėtis yra svarbi Europos sau
gumui. Dr. A. Kanauka kalbė
jo ir apie rengiamą talkos 
būdu NATO terminų žodyną, 
kuris jau yra toli pažengęs. 
Dr. Kanauka atsakinėjo į ki
tus Lietuvos saugumą liečian
čius klausimus. Pokalbiui pa
sibaigus, buvo vaišės ir pa
bendravimas 

Ig. Medžiukas 

BALFAS SENIAUSIA 
LIETUVIU ŠALPOS 

ORGANIZACIJA 

Lietuviai, gyvenantieji tėvy
nėje ir išeivijoje, jau daugiau 
kaip 50 metų žino BALFo 
vardą, kurio materialinė ir 
piniginė pagalba buvo sėkmin
ga praeityje ir bus reikalinga 
ateityje. Dėka Amerikos lietu
vių dosnumo, jau tūkstančiai 
lietuvių patyrė jo paramą, ir 
ne viertam nušluostė džiaugs
mo ašaras. 

Los Angeles BALFo sky
riaus piniginės šalpos vajus 
vyksta spalio-lapkričio mėne
siais. Todėl visi, kurie galite 
padėti šiai garbingai šalpos 
organizacijai, savo aukas įtei
kite lietuvių parapijoje sekma
dieniais, BALFo pirmininkui 
R. Dabšiui ar vicepirmininkei 
A. Pažiūrienei ar kitiems val
dybos nariams. 

Dabar Lietuva laisva, auga 
ir stiprėja, tačiau ten dar yra 
labai daug vargstančių mūsų 
brolių ir sesių. Pensijos didėja, 
bet jų nepakanka padengti ky
lančioms energetikos išlai
doms. Kaime gyvenimas sun
kus. Daug sugrįžusių iš trem
ties, daug vargstančių senelių 
— ligonių ir vaikų, kuriems 
reikalinga visokeriopa pagal
ba. Ištieskime jiems artimo 
meilės ranką, padėkime varg
stantiems ir ligoniams, paval
gydinkime didmiesčių alka
nus. 

Taipgi pranešame, kad šių 
metų spalio 17 dieną, sekma
dienį. 12 vai. Los Angeles lie
tuvių parapijos salėje, vyks 
BALFo metinis renginys. Me
ninę programą atliks linksmos 
ir žavios sesutės Grikavičiū-
tės. Po programos skanūs, G. 
Plukienės ir Sturonienės pa-

Nuotr. A. Pečulio 

gaminti, pietūs. 
Dalyvavimo auka 15 dol. as

meniui. Aukojusiems 100 dol. 
ar daugiau, duodami du 
garbės bilietai. Stalus prašo
me užsisakyti (ir aukas siųsti) 
Albinui Mitkevičiui , 5049J/2 
Franklin Ave., Los Angeles, 
CA 90039, tel. (323) 662-6413. 

Čekius prašoma rašyti: Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America. 

Už jūsų dosnumą iš anksto 
dėkojame ir tariame iki malo
naus pasimatymo renginyje. 

Vytautas Šeštokas 

DETROIT, MI 

Los Angeles Juozo Daumanto kaulių kuopo* susirinkime, * m spalio 31 d., kuopos valdyba nu paskaitininku 
mjr dr. Algirdu Kanauka. U k. — mjr dr. Algirdas Kanauka, LŠST pirm garins narys Karolis Milkovaitis. sek 
retore vyr ltn. Irena Arienė. vado pavaduotojas vyr Itn Vytautas Vidugiris, vadas Kazys Karuža, ižd Mindau
gas Banionis ir Alė Vilčmskienė. 

Algimantas Bražėnas 

DOSNUS AUKOTOJAS 
Šių metų rugpjūčio 6 d., su 

šiuo pasauliu atsiskyrė ilga
metis Detroito lietuvių bend
ruomenės aktyvus narys Algi
mantas Bražėnas, išgyvenęs 
Detroite arti 50 metų. Nors 
nesukūrė šeimos, tačiau savo 
veikla paliko gana gilią vagą 
Detroito lietuvių bendruome
nėje. Buvo giliai tikintis kata
likas, nuo pat jaunystės parei
gingas ateitininkas ir juo išli
ko iki pat gyvenimo pabaigos. 
Nepaisydamas kai kada nepa
lankių oro sąlygų, kiekvieną 
sekmadienį dalyvaudavo lietu
viškose Mišiose ir nuoširdžiai 
rėmė parapijos veiklą. Pri
klausė keletai lietuviškų orga
nizacijų. Visą gyvenimą buvo 
veiklus lietuvių fronto bičiulių 
sambūrio narys. Veikė Lietu
vių namų Dariaus ir Girėno 
klubo organizacijose, daug 
metų vykdė atsakingas parei
gas JAV Lietuvių Bendruo
menės apygardos ir apylinkių 
valdybose. Kadangi iš profesi
jos buvo sąskaitininkas, tai 
dažniausiai tvarkydavo valdy
bų finansinius reikalus. Daug 
metų padėdavo tautiečiams 
tvarkyti federalinių ir valsti
jos pajamų mokesčių reikalus. 

1956 metais netoli Detroito, 
Manchester, MI. Amerikos 
Lietuvių R. katalikų federaci
ja įsigijo žemės plotą ir įsteigė 
jaunimo stovyklą Dainavą. A. 
Bražėnas nuo pat pirmų die
nų prisidėjo prie stovyklos 
įsteigimo, jos statybos ir prie
žiūros. Tais laikais steigėjai 
neturėjo daug pinigų ir visa 
veikla vyko savanorių ranko
mis ir prakaitu. Per 40 metų 
Algimantas Bražėnas savo 
darbu ir talka buvo nuoširdus 
Dainavos talkininkas ir rėmė
jas. Daug metų kiekvieną va-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOM0euO.WyUSVSKATOa 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agantas Fiar* Zapoas ir Off. Mgr. Auka* 
S. Kana kafca lietuviškai. 

FBANKZAPOUS 
3206 1/2 WMt 961h Street 

T«L (706) 424-8654 
(773)561-6664 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-«624 

GREIT PARDUODA 

1M*B0 RE/MU 
REALTORS 

offc (773) 5S6-9K9 
homt (701) 425-7160] 
pager ( T t H J I i M m 1 

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

45 metų lietuvis, turintis 
rekomendaciją, patirties, automobilį, 

teises, nori prižiūrėti senukui ir 
gyventi kartu. Galiu prižiūrėti tik 

dienomis ar naktimis (Galiu pakeisti 
frfaaritrrmu, sekmadieniais). 

TeL 70&-924-1644. 

KMECKREALTOM 

. 4365 S.Aicher Ava. 

DANUTĖ MAYER 
779484-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute) Mayer. Ji 
profesionaliai, sajbninoai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
vatui 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada iš accepting applicants for 

Permanent Resadence! 
For free Information call: 

1-773-282-9500. 
GTS conceatrating m įmnugrahon to 

Canada 
www.redeusa.com 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Intemetiniai arba industriniai 
serveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

Intemeto pajungimas. Intemetiniai 
puslapiai. Kreiptis: TeL 773-737-

67*2; ¥mx. 815-4(1-8159; 
E-mail Loto2OOO0Yahooxoai. 

S I AŠYS { DNS1 HLIC I U)N 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "skSngs*. 

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

dažymas. Turiu darbo draudamą. 
. SBenetO, tai 830441-1912.. 

K I V i R D A l t Al. 'KJvK 
Trampoftuojamt tr partirtamr prSaort 

naudotą auto. Pigiai parduodame, iisimo-
kėjimui: remontuojame po avarijų; auta 
tome auto geometriją, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatas. 

Skambinti Rimui teL 7M-2Sl-aSM. 

Ieškome patyrusio dalytojo 
su automobiliu. Kreiptis 
nuo 8 v. v. iki 10 v.v., 

teL 847-808-9109. Kalbėti 
angliškai arba rusiškai. 

PATYS mmm^^k ?}'" 
PIGIAUSI IECOMI 
SKAMBUČIAI 
Į LIETUVĄ 

I r i rau tU telefonu: 

1-888-606-3427 (v ii t a i 

saros savaitgalį praleisdavo 
Dainavoje, kur tik reikėjo pri
sidedamas savo darbu. Žolę 
pjovė, pastatų priežiūra rūpi
nosi, administravime talkinin
kavo, pinigų paskolindavo ir 
nesuskaičiuojamus sekmadie
nius praleido prie kryžkelės 
sutikdamas Dainavos svečius. 
Buvo ilgametis Dainavos jau
nimo stovyklos valdybos knyg-
vedys. 

Kai netikėta mirtis jį išplėšė 
iš mūsų tarpo, paaiškėjo, kad 
Algimantas ir po mirties nepa
miršo jo taip mylimos Daina
vos. Savo testamentu paliko 
Dainavos jaunimo stovyklai 
stambią sumą. Su gražia auka 
nepamiršo ir kitos jo labai ver
tinamos organizacijos — Lie
tuvių fondo. Testamentu Algi
mantas Bražėnas įrodė savo 
nepamirštamą rūpestį lietu
viškos išeivijos ir jos jaunimo 
ateitimi. Reikia tikėtis, kad 
Dainavps jaunimo stovyklos 
administracija tinkamai įver
tins Algimanto Bražėno stam
bią auką ir sugebės ją tinka
mai pažymėti. Būtų labai 
prasminga matyti toje Daina
vos kryžkelėje, kur Algiman
tas Bražėnas sutikdavo Dai
navos svečius, kokį simbolišką 
pažymėjimą — suoliuką, me
dį, kelrodį ar ką nors pana
šaus. Dainavos jaunimo sto
vyklos administracija reiškia 
nuoširdžią užuojautą Algi
manto seserims Nijolei Bražė-
naitei-Paronetto ir Vidai Vai
tiekūnienei bei jų Šeimoms. 

VJ». 

LIETUVOS VYČIŲ 
RUDENS FESTIVALIS 

Lietuvos Vyčių 79-ta kuopa, 
veikianti prie Dievo Apvaizdos 

parapijos Southfield, Michi-
gan, sekmadienį, lapkričio 14 
d., Kultūros centre suruošė 
tradicinį rudens festivalį. 
Gausiai dalyvavo vietiniai vy
čiai, parapijiečiai bei svečiai iš 
toli ir arti, norėdami praleisti 
sekmadienio popiete ir parem
ti Lietuvos Vyčių veiklą. Bu
vo laimėjimų stalas, puikus 
maistas, 50/50 lošimas ir py
ragų išpardavimas. Niekam 
neteko nuobodžiauti. Rengėjai 
ir dalyviai gera nuotaika 
skirstėsi, džiaugdamiesi sėk
mingai praėjusiu renginiu. 

Lietuvos Vyčių 79-ta kuopa, 
įsteigta 1961 m., kai garbes 
narys Robertas.S. Boris buvo 
Centro valdybos pirmininkas. 
Kuopa buvo labai veikli ir vie
nu laiku turėjo net 202 narius. 
Nuo 1994 m. šiai kuopai pir
mininkauja Margaret Dapkus. 

RefiaaJulkaite 
Štobienė 

— 

* Anykščiai. Rugsėjo 25 d. 
Anykščių Šv. Mato bažnyčioje 
vyko didelės iškilmės — buvo 
šventinami naujieji (3 manua
lų, 45 balsų, 2 tūkst. vamz
džių) vargonai ir minimas 
bažnyčios 90 metų jubiliejus. 
Bažnyčia pastatyta 1909 m. 
Iškilmėse dalyvavo Panevėžio 
vyskupas J. Preikšas, kurijos 
kancleris J. Juodelis, kiti vys
kupijos kunigai, valdžios ir 
visuomenės atstovai Per šv. 
Mišias giedojo du Sv. Mato 
bažnyčios chorai (vad. Rimvy
das Griauzde), Lietuvos radijo 
ir televizijos vaiMų choras 
(vad. Regina Maleckaitei ir so
listas Giedrius Žaljs. Vargo
navo vargonininkasprof. Leo
poldas Digrys. 

http://www.redeusa.com


IŠLYDĖJO TAUTOS DIDVYRIUS 
— KANKINIUS 

REGINA ŽUKIENĖ 

Vilnius šių metų rugsėjo 26 nioji seimo dalis pasisakė už 
If. atsisveikino su, prieš 53 nepriklausomos Lietuvos kū-
TBetus nukankintais, tautos 
didvyriais — dvasios milži
nais : Telšių vyskupu Vincentu 
JJorisevičium ir Viešvėnų kle
bonu Pranu Gustaičiu. Jų pa
laikus išlydėjo paskutinėn ke
lionėn į Telšių vyskupiją. 
' Vyskupas Vincentas Borise

vičius ir jo mokinys kunigas 
Pranas Gustaitis buvo suimti 
1946 m. pradžioje, kalinti Vil
niuje KGB rūmų rūsyje buvu
siame kalėjime, kankinti, 
1946 m. rugpjūčio 28 d. Kari
nio tribunolo nuteisti mirti ir 
po trijų mėnesių — lapkričio 
18 d. sušaudyti. Jų - kūnai 
buvo slapčia užkasti Tuskulė
nų parke, Vilniuje bendroje 

duobėje su kitais nužudytai
siais Lietuvos patriotais. 

Vysk. Vincentas Borisevi
čius buvo nepaprastai kilni as
menybė, tikras Dievo tarnas ir 
ganytojas, didelis Lietuvos pa
triotas, pedagogas ir švietėjas, 
"Visada jautrus žmonių ne
laimėms ir visada pasiruošęs 
visiems padėti, neatsižvel
giant į žmonių tautybę, religi
ją, įsitikinimus. 
"^Vincentas Borisevičius gimė 
1887 m. lapkričio 23 d. Šuns
kų parapijoje Vilkaviškio 
apskrityje. Visada buvo susi
pratęs lietuvis, pasiryžęs dėl 
savo tėvynės aukotis. Dar bū-

^rfcamas moksleiviu, už lietu-
viškų knygų skaitymą ir plati
nimą buvo žandarų tardomas. 

rimą ir tai buvo pirmas žings
nis į mūsų valstybės nepri
klausomybę. 

Grįžęs po karo į Lietuvą, 
Vincentas Borisevičius įsi
traukė į valstybės kūrimo dar
bą Dirbo gimnazijoje kapelio
nu, buvo renkamas į Marijam
polės miesto tarybą, net kurį 
laiką buvo jos pirmininku. 

1927 metais paskiriamas 
Telšių kunigų seminarijos rek
torium ir šias pareigas ėjo iki 
1940 metų. 1940 m. vasario 3 
d. įšventintas į vyskupus, Tel
šių vyskupo Justino Staugai
čio padėjėjas. Mirus vyskupui 
J. Staugaičiui, 1944 m. kovo 
10 d. tapo jo įpėdiniu — Telšių 
vyskupu ordinaru. 1945 m. 
prieš Kalėdas buvo suimtas, 
verčiamas bendradarbiauti su 
KGB, nesutikus buvo grasina
ma mirtimi. Paleido, raginda
mi pagalvoti. 1946 m. sausio 3 
d., būdamas dar laisvėje, sau
gumo komisarui vyskupas pa
rašė: „Geras ganytojas atiduo
da gyvybę už savo avis... Turė
damas omenyje tai, ką jau pa
sakiau, pareiškiu, kad įskun
dimai visiškai nesuderinami 
nei su manim pačiu, nei su 
mano pareigomis, nei su mano 
sąžine, ir todėl aš kategoriškai 
atsisakau įskundinėti. Jeigu 
kuo nusikaltau, aš turiu iš
pirkti savo kaltes pats, o ne 
kas nors kitas už mane. Taip 
pasielgti liepia mano religi-

Norėjo būti kunigu, savo gyve- ja... 
flirną pašvęsti Dievui ir arti- Vasario mėnesį apgaulingai 
rriUi,' todėl įstojo į Seinų ku
nigų seminariją. 1910 m. buvo 
įšventintas kunigu. Savo teo
logines žinias gilino Šveica-

išvežtas iš namų į pasitarimą 
su Lietuvos vadovybe, atsidū
rė Vilniuje KGB rūmų kalėji
mo vienuoliktoje kameroje, są-

rijoje. Vėliau dėstė toje pačioje moningai pasirinkdamas kan-
jįįeiną^seoiipariioje. P^as^dėjųs tynimjtį siaubą, u; mirtį. Kalėję 
Pirmam pasauliniam karui, su vyskupu Vienoje kameroje 
buvo karo kapelionu, pasi- pasakoja, kad jis buvo murdo-
trauke į Petrapilį. Čia akty- mas išmatų duobėje, jam an t 
viai dirbo lietuvybės labui. galvos buvo veržiamas geleži-

1917 m. kovo mėnesį Rusi- nis lankas, žiauriai mušamas. 
JcM-jS išblaškytų Rusijos pla- Tačiau po kankinimų leisgyvis 

• tybėse karo pabėgėlių lietuvių atvestas į kamerą, j is dar ras-
buvo sudarjta Lietuvių Tau- davo paguodos 
tos taryba, kuri 1917 metų tiems 
gegužės 27 (pagal rusų seną 

, kalendorių) sušaukė visos Ru
sijos lietuvių seimą Lietuvos 
ateičiai aptarti, nes karas 
artėjo prie pabaigos. Šio seimo 
darbe dalyvavo ir kunigas 

žodžių ki-

Viešvėnų klebonas kunigas 
Pranas Gustaitis gimė 1910 
m. Tauragės apskr. Vainute. 
1936 m. baigė Telšių kunigų 
seminariją. Tapęs kunigu, dir
bo įvairiose žemaičių parapi-

Vincentas Borisevičius. Didės- jose, galiausiai buvo paskirtas 

Vysk. Vincentas Borisevičius 

klebonu į Viešvėnų parapija, 
vos keli km nuo Telšių. Kar tu 
su vyskupu Borisevičium buvo 
kal t inamas par t i zanų rėmi
mu, vokiečių kareivių slėpi
mu. 

Lietuvai a tgavus nepriklau
somybę, pavyko išsiaiškinti, 
kad pokario metais pasmerk
tieji mirti buvo šaudomi KGB 
rūmų Vilniuje rūsyje, o jų kū
nai nakčia slapčia išvežami 
užkasti į Tuskulėnų parką. 
Šie slapti kapai buvo šalia 
vėliau pastatytų Vidaus rei
kalų ministerijos kul tūros ir 
sporto rūmų. Pasakojama, kad 
statybos metu darbininkai iš
kasdavo žmonių kaulų ir sta
tybos aikštelėje. Su radus ka
pavietę, a tkastose duobėse 
rast i 766 nužudytųjų kūnai . 

Prireikė ilgų metų kruopš
taus mokslininkų darbo, kad 
t a rp šių nužudytųjų būtų at
rasti ir atpažinti vyskupo Vin
cento Borisevičiaus bei kunigo 
Prano Gustaičio palaikai . Vys
kupo kaukolėje buvo matyti 
kulkų skylės, o kunigo Gus
taičio kaukuolė buvo visai 
suknežinta, manoma, kad 
budeliai mėgavosi savo kruvi
nu darbu ir iššovė daugiau 
kar tų negu reikėjo. 

Rugsėjo 26-os 10 vai. ryte, 
dalyvaujant aukš t i ems Lietu
vos dvasininkams, vyskupo ir 
kunigo palaikai buvo sudėti į 
kars tus , papuošti l i turginiais 
rūbais ir pašarvoti kameroje, 
kurioje vyskupas Vincentas 
Borisevičius kalėjo. Atiduoti 
paskutinę pagarbą kanki
niams didvyriams atėjo Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus. Prie didvyrių kars tų jie 
padėjo vainiką ir ordinus, ku
riais kankiniai buvo apdova
noti po mirties. 

12 vai. 30 min. Vilniaus ar-

U Vyskupų kameros KGB runiuosf išneSami kankinių kirstai Eisena - • Gedimino prospektu 
• .. 

DRAUGAS, 1999 m. lapkričio 24 d., trečiadienis 

PASIBAIGĖ DR. VINCO KUDIRKOS 
MINĖJIMAI 

Vysk. Vii.cento Borisevičiaus karstas. Nuotr J. Ivaškevičiaus 

Vysk V Boriaevidau* palaikų sutikimas Kaune, IX forte, s m rugsėjo 26 d Nuotr J o n o I v a š k e v i č i a u s 

kikatedroje-bazilikoje už nu
kankintuosius Mišias aukojo 
Vilniaus arkivyskupas met
ropolitas Audrys Bačkis, vys
kupas Jonas Boruta ir Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius. Li
turginiais rūbais pasipuošę, 
šv. Mišių aukoje dalyvavo ir 
Telšių kunigų seminarijos rek
torius bei profesoriai. Meldėsi 
ir didelis būrys Telšių kunigų 
seminarijos klierikų. Pamoks
lą pasakė vyskupas Jonas Bo
ruta. Kalbėdamas apie vysku
pą Vincentą, priminė jo laiško 
KGB komisarui žodžius: ...„bet 
kokie pogromai ir neapykanta 
nesuderinami nei su mano 
charakteriu, nei juo labiau su 
katalikų vyskupo pareigomis. 
Esu padėjęs skirtingų ideolo
gijų šalininkams — išgelbėjau 
žydų Blatu ketverių metų 
mergaitę, maitinau rusų ka
rius, parūpinau maisto tary
biniams gyventojams, vokiečių 
atvežtiems į Lietuvą. Ir visa 
tai dariau savo namuose. Mes 
su amžinatilsį vyskupu J. 
Staugaičiu prašėme bei siun
tėme kunigus tarpininkauti, 
kad nešaudytų komunistų, ir 
pavyko išvaduoti 5 žmones... 
Kartu su kitais Lietuvos vys
kupais pasirašiau memoran
dumą vokiečių valdžiai, kad 
nešaudytų žydų...." „Tikimės, 
— sakė vyskupas Jonas Boru
ta, — kad mūsų kankiniai, už 
kuriuos meldžiamės, tikrai 
yra danguje pas Dievą ir mel
džia jį palaimos mūsų tėvy
nei". 

Po Mišių vyskupai, kunigai, 
klierikai ir didelė minia vil
niečių Gedimino prospektu 
nuėjo į buv KGB rūmus, kur 
Genocido muziejaus Vyskupų 
kameroje buvo pašarvoti vys
kupo Vincento Borisevičiaus ir 
kunigo Prano Gustaičio palai
kai. Buvę KGB rūmai — tai 
Tautos kančių namai. Čia 
buvo kankinami ir šaudomi 
geriausieji Lietuvos žmonės, 
mylėję savo tėvynę. Dabar juo
se nukankintųjų pavardės iš
kalamos ant rūmų granitinės 
fasado sienos. J a u iškalti ir 
vyskupo V Borisevičiaus ir 
kun. P. Gustaičio vardai ir pa
vardės, jų gyvenimo metai. 
Rūmai tampa mūsų tautos 
genocido liudytoju ir pamink
lu 

Prie kankinių karstų kame
roje aukštieji Bažnyčios hie-
rarchai atlieka liturgines apei
gas, po to Telšių seminarijos 
klierikai ;>neša karstus ir pas
tato juos lauke prie Genocido 
aukų paminklo, kurį pastate 
politiniai kaliniai ir tremtiniai 
iš lauko akmenų, atvežtų be
veik iš visu Lietuvos parapijų 
Susikaupusi vilniečių minia 
atiduoda kankiniam-; paskuti-

hę pagarbą, Vilniaus tremti
nių ir politinių kalinių choras, 
vadovaujamas P. Grigaliūnie
nės, gieda graudžias lietuviš
kas giesmes. Kalba ministras 
S. Kaktys, Vilniaus meras J. 
Imbrasas ir Telšių vyskupas 
A. Vaičius. 

Vilniaus meras pažymėjo, 
kad „mes ne perlaidojame did
vyrių palaikus, bet laidojame 
juos, nes jie ištisus 53 metus 
nebuvo palaidoti, o tik užkasti 
Tuskulėno parko duobėje. Jie 
buvo užkasti slapčia, bet nusi
kaltėliai, kad ir kaip steng
tųsi, visada palieka pėdsaką ir 
jų juodi darbai, atėjus laikui, 
būna atskleidžiami. Taio buvo 
ir šį kartą". 

Vyskupas Antanas Vaičius 
supažindino su kankinių bio
grafijomis, atkreipė dėmesį į 
tai, kad kartu laidojamas mo
kytojas ir mokinys — vysku
pas ir kunigas, kurį jis kelis 
metus mokė Telšių kunigų 
seminarijoje. Mokinys pasiro
dė esąs vertas mokytojo. J ie 
abu kentėjo, abu kartu buvo 
teisiami ir kartu sutiko mirtį. 
Ir lemtinga, kad tarp 766 at
kastų palaikų pasisekė surasti 
ir atpažinti jų abiejų palaikus. 
Tai buvo Dievo valia. Vysku
pas visą savo gyvenimą ir gy
vybę paaukojo už savo įsitiki
nimus, už artimus, už Bažny
čią ir tėvynę Lietuvą. Vysku
pas buvo tikras Dievo tarnas, 
besirūpinantis jam patikėtais 
tikinčiaisiais ir kitais žmo
nėmis, neatsižvelgiant nei į jų 
tautybę, nei į religija bei įsiti
kinimus. Todėl apie vyskupo 
gerus darbus net sovietiniame 
teisme liudijo gydytojai žydai 
— Blatas. Blatienė. Koganas, 
liudijo rusė J . Medeckaja. Ti
kime, kad mūsų kankiniai bus 
iškelti į altoriaus garbę. Jau 
užvesta vyskupo Vincento Bo
risevičiaus beatifikacijos byla. 

Visi giedame „Marija, Mari
ja"... ir Lietuvos himną. Kars
tai pro KGB rūmus nešami į 
laukiančias mašinas, kurios 
nuveš juos į Telšius. Vyskupas 
Vincentas Borisevičius bus pa
laidotas Telšių katedros vys
kupų kriptoje, klebonas Pra
nas Gustaitis — Viešvėnų 
bažnyčios šventoriuje. Pake
liui mašinos sustos Žiežma
riuose ir prie Kauno IX forto, 
ten kankinius pagerbs vietos 
žmonės. 

Nubraukiame byrančias 
ašaras. Prisimenu Telšių kate
droje vykusias iškilmes, kai 
Vincentas Borisevičius buvo 
įšventintas vyskupu. Tada 
mokiausi Telšių gimnazijos 
pirmoje klasėje Šalia manęs 
stovi verkianti klasės drauge, 
gydytoja Ji prisimena, kad 
pokario metais, kai jos tėvai 

Šiemet ruduo, kaip niekad, 
buvo gausus kultūriniais ren
giniais. Net 13 LB vietovės pa
minėjo Lietuvos himno auto
riaus dr. Vinco Kudirkos 100-
sias mirties metines. JAV LB 
Kultūros tarybos pastango
mis, iš Lietuvos buvo iškvies
tos dvi programų atlikėjos: do
centė dr. Irena Slavinskaitė ir 
aktore Virginija Kochanskytė. 
Jos JAV praleido 6 savaites. 
Minėjimai — akademijos vyko 
Čikagoje, tęsėsi iki Atlanto 
pakraščių, iki Ramiojo vande
nyno, o užsibaigė Kanadoje. 
Po sėkmingų renginių jos lap
kričio 15 d. iš Čikagos išvyko į 
Lietuvą. 

Aktorės Virginijos Kochans-
kytės iniciatyva, Lietuvos kul
tūros ministerijos ir Lietuvos 
Liaudies kultūros centro 
įsteigti Lietuvos teatro 100-
ųjų metinių atminimo jubilie
jiniai medaliai po akademinės 
dalies buvo įteikti JAV ir Ka
nadoje veikusiems ar tebevei
kiantiems tea t rų atstovams, 
režisieriams, aktoriams. Me
dalius įteikė aktorė Virginija 
Kochanskytė taip: Čikagoje 
Birutei Briedienei — aktorei 
ir lietuvių scenos darbuotojų 
narei, Onai Šulaitienei — 
„Vaidilutės" teatro vadovei ir 
režisierei, Irenai Leonavičiū
tei — aktorei ir režisierei, Au
drei Budrytei — „Žaltvykslės" 

teatro režisierei ir aktorei. 
Marijai Remienei — „Žalt
vyksles" teatro Čikagoje stei
gėjai. JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkei, Bostone Mir
gai Gimiuvienei — megejn 
teatro darbuotojai, Putname 
seselei Paulei, 3t. Petersburge 
Daliiai Mackialienei — akto
rei ir režisierei, Los Angeles 
E. ">a Dovydaitienei — aktorei 
ir JDra nos" sambūrio pirmi-
nink-i . Petrui Maželiui — 
režisieriui, Algimantui Že
maitaičiui — aktoriui ir re
žisieriui, Amandui Ragauskui 
— aktoriui ir renginių režisie
riui. Kanadoje, Hamiltone, 
Elenai Kudabienei — „Auku
ro" teatro režisierei ir aktorei, 
Toronto „Aitvaro" teatro reži
sierei ir aktorei. 

JAV LB Kultūros vardu dė
kojame viešnioms — prog
ramų atlikėjoms už paaukotą 
laiką ir patirtą nuovargį, taip 
pat dėkojame visiems, atsilan
kiusiems ir prisidėjusiems 
prie dr. Vinco Kudirkos akade
mijos pasisekimo ir jo pagerbi
mo. Dėkojame laikraščių re
daktoriams, bei spaudos dar
buotojams, rašiusiems prieš ir 
po minėjimų. Dėkojame radijo 
vadovams, paskyrusiems laiką 
savo laidose bei darbą. 

Mari ja Re in i enė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

„AMERIKAI ESAME ŽYDŠAUDŽIŲ 
TAUTA" 

Tokia dėmesį iššaukiančia 
antrašte Varėnos rajono laik
raštis — „Merkio kraštas" lie
pos 31 d. numeryje išspaus
dino žurnalisto Gedimino Jak-
vonio straipsnį viso pasaulio 
lietuvius dominančiu klausi
mu. 

Šis Lietuvos spaudos dar
buotojas, turėjęs progą dar
buotis JAV Respublikonų ko
miteto spaudos skyriuje Va
šingtone, lankėsi ir dabar pla
čiai pagarsėjusiame Holokaus-
to muziejuje. 

Tačiau čia minimas žurna
listas buvo nustebintas ne 
vien tik lietuvių širdžiai bran
gaus himno išniekinimu, bet 
ir daugeliu kitų dalykų, ku
riuos savo akimis matė, besi
lankant Holokausto muzie
juje. 

„Sunku būtų patikėti, kad 
čia, kur lankosi viso pasaulio 
politikai, kas nors nepaste
bėtų' iš toli matomo užrašo ant 
muziejaus sienos. Didelėmis 
raidėmis kviečiama į parodą, 
kuri vadinasi 'Kauno getas'. 
Nusipirkus bilietą į pagrindi
nę ekspoziciją, gidė visiems 
primygtinai siūle aplankyti 
parodą apie laikinosios Lietu
vos sostinės žydų getą". 

Toliau G. Jakvonis taip tei
gia, ir į šį tekstą reikia gerai 
įsiskaityti: 

„Pasakyti, kad tai, ką pama
čiau parodoje, — apstulbino, 
būtų per švelnu. Nurimus tik
riausiai reikėtų pasakyti: lie
tuviai vaizduojami tendencin
gai. Nuotraukos, kino kroni
kos kadrai rodo Kauno gatvė
se vokiečių kariuomenę su 
gėlėmis pasitinkančius lietu
vaičius. Komentaras skelbia 
— pažiūrėkit, kaip džiaugiasi 
lietuviai, j ie dabar galės išžu
dyti visus žydus. Vėliau vokie
čiai visai neminimi. Kartojasi 
'lietuviai nukankino', 'lietu-

turėjo slapstytis, vyskupas jai 
surado globėjus, kurie ją val
gydino ir rengė, padėjo baigti 
mokslus. „Jei ne vyskupas, 
manęs šiandien čia nebūtų..." 
kalba, šluostydama ašaras. 

Laidotuvių mašinos iriasi 
pro palydinčiųjų minią ir pa
lengva nuskuba tolyn. Skir
stomės... 

viai išžudė'. Jei vaizduojami 
geto sargybiniai, tai su Lietu
vos kariuomenės ar Lietuvos 
policijos uniformomis". 

„Reikia pripažinti, kad mu
ziejus įrengtas labai, profesio
naliai, įtaigiai, veikia žmonių 
emocijas. Žmonės į jį plūste 
plūsta, o išeina iš jo, braukda
mi ašaras", — teigė minėtas 
žurnalistas. 

G. Jakvonis pastebėjęs ten
dencingumą ir pagrindinėje 
ekspozicijoje, kurioje išstatyta 
(pagal užrašo skelbimą) — 
mažo Lietuvos miestelio — 
Eišiškių fotografo dvidešim
ties metų darbai. Juose mato
mos vestuvės, krikštynos, lai
dotuvės, o, iš parodos išeinant, 
aiškinama, kad juos visus 
1941 m. liepos mėnesį sušau
dė lietuviai. 

„Gidė aiškina, kad lietuviai 
žydams pagal nekenčiamumą 
an t ra pasaulio tauta. Pirma 
— ukrainiečiai, treti vokie
čiai", — rašo G. Jakvonis, ku
ris po to dar prideda: 

„Vienas muziejaus ekspona
tų — žuvusiųjų žydų pasai su 
jų gyvenimo ir mirties istorijo
mis. Nežinau, kiek tai buvo 
atsitiktinumas, tačiau iš ketu
rių mano paimtų pasižiūrėti 
pasų trys jų svininkai buvo 
nužudyti Lietuvoje..." 

Čia minimo straipsnio auto
rius, viešėdamas Amerikoje, 
turėjo progą bendrauti su JAV 
senatoriais. Kongreso nariais. 
Pasisakius, kad esi lietuvis, 
jie klausdavo apie Lileikį, apie 
tai, kada Lietuva atsiprašys 
Izraelio už karo metais pada
rytus nusikaltimus. Tas pasi
kartojimas vėliau nusibodo ir 
su mūsų žurnalistu buvusi 
vertėja kartą karčiai pajuoka
vo. 

— Gediminai, pradedamas 
kalbėti, pirmiausia pasakyk, 
kad žydų nešaudei. 

Vieną Kartą aiškiai ir trum
pai tokiems lietuvių tautos 
niekintojams reikėtų pasakyti 
— ką darė. palyginus, mažas 
lietuvių skaičius, už tai nega
lima kaltinti visų lietuvių! O 
kad taip žydai, be abejo, elgia
si ryškiai parodo šis žurnalisto 
G. Jakvonio rašinys, kurį ne
vertėtų praleisti negirdomis. 

E d v a r d a s Su l a i t i s 
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LIETUVININKAS SUGRĮŽO 
NAMO 

Šių metų rugsėjo 9 dieną 
Fusburgo (Vokietijai mieste 
mirusio Valterio Kristupo Ba
naičio u r n a su velionio palai
kais sugrįžo tėviškėn. Spalio 
22 dieną šio garsaus lietuvi
ninko pa la ikus priglaudė 
salia Rambyno kalno esančios 
mažos Bitėnų kapinai tės , ku
riose ilsisi ir kiti šio kraš to 
didžiavyriai Vyri.:, as, M. 
J a n k u s ir k:::. 

Gimęs 1918 metų rugsėjo 26 
dieną Karaliaučiuje lietu
vybės puoselėtojų Banaičių 
šeunoje, Valteris iš mažens 
buvo apsuptas patriotinių 
idėjų. J a s aktyviai žadino ir 
dėdes — Mikas (Tilžės akto 
s ignataras- bei muziejininkas 
Jurgis Banaičiai. 1932-1935 
metais Valteris mokėsi Tilžės 
vargonininkų mokykloje pas 
prof. K. Schnuerį , tačiau už 
i:etuvišką veiklą buvo iš jos 
pašal intas ir kurį laiką vargo-
ninkavo lietuvių evangelikų 
parapijoje. Tačiau, kaip prie 
kapo kalbėjo Vydūno draugi
jos pirmininkas V. Bagdona
vičius, iš Karal iaučiaus V. K. 
Banait is išvyko, ir tai ne del 
didelės veiklos, bet nusistaty-

.TJJD. Pradžioje mokėsi Kauno 
Aušros gimnazijoje, studijavo 
teisę Vytauto Didžiojo aniver-
sitete, ol939-1941 mokėsi kon
servatorijoje pas žymius mu
zikus J . Bendorių. B. Dva
rioną. V. Jakubėną. 1937 me
tais gavo Lietuvos piliečio pa
są, kuriuo visą gyvenimą la
bai-didžiavosi. 

..,' 1939-1940 metais V. K. Ba
naitis dirbo su savo paties su
burtu Vilniaus miesto orkes
tru, vėliau peraugusiu į Fil
harmonijos orkestrą, o 1941-
1943 Kaune Radiofono muzi
kinės redakcijos lietuviškos 
programos vedėju. Už žydų 
rėmimą buvo suimtas ir pri
verstiniams darbams išvežtas 
į Vokietiją. Grįžęs į Vilnių 
1947 m.. įsidarbino akompa-
niatoriumi Vilniaus operoje, 
prisidėjo prie sovietų uždary
tos Filharmonijos atkūrimo. 
Antrą kartą Raudonajai armi
jai okupuojant Vilnių, V. K. 
Banaitis pas i t raukė į Vokieti
ją, kur ilgą, prasmingą gyve
nimą ir nugyveno. Nuolat dir
bo muzikinį darbą. Pradžioje 
karo pabėgėlių stovykloje Haf-
krugėje vadovavo ansambliui 
..Tėviškės garsai". vėliau 
1948-1949 Spakenbergo lietu
vių stovykloje chorui. 1950-
1951 S tu t tgar to konservatori
joje pas prof. Albrechtą studi
javo kompoziciją. Būdamas 
plačių in teresų žmogus, V. K. 
Banaitis, kaip įgalėdamas, 
ta rp svetimtaučių propagavo 
lietuvišką muziką, aprūpin
damas lietuviškomis plokš
telėmis Hamburgo ir Stuttgar
to radiofonus, vadovavo Balti
jos tautų muzikinėms šven
tėms, bendradarbiavo Italijos juos įvertinti, 
muzikos enciklopedijoje Ricor-
di. dirbo lietuviškoje Vasario 

16-osios gimnazijoje. 
Neliko nuošalyje ir muzikos 

kūryba. V. K. Banaitis paraše 
kantatą ..Lietuva, Lietuva tu 
kaip saule gyva", harmoniza
vo lietuvių' liaudies dainas 
chorui ir solistams su fortepi
jono bei simfoninio orkestro 
pritarimu. Vienas ryškiausių 
V. K Banaičio kūrybinių dar
bų — tai 1951 Liudvigsburge 
išleistos jo surinktos ir kar-
monizuotos lietuvių evangeli
kų liaudies giesmes, kurios 
lyg šiolei plačiai giedamos 
Lietuvos ir išeivijos evange
likų liuteronų bažnyčiose. 
Giedotos jos buvo ir prie ka
po. Susirinkusiems pritariant, 
jas darniai vedė T. Blažienės 
ir T. Kalvanienes vadovauja
mi chorai iš Vilniaus ir Tau
ragės. 

Šalia kūrybinio muzikinio 
darbo, V. K. Banaitis buvo 
veiklus kultūrininkas, visuo
menininkas ir propagandis
tas . Būdamas pripažintu so-
vietologu. jis drąsias savo 
mintis šaltojo karo metais 
skleidė Laisvosios Europos bei 
„Amerikos balso'' radijo ban
gomis. 1952-1966 metais ėjo 
laisvosios Europos radijo lie
tuviškų laidų redaktoriaus 
pareigas. Kas ypač įdomu — 
vokiečių kalba išleista jo 
parašyta knyga Sovietines Lie
tuvos industrializacija. 

Per ilgą, sudėtingą gyve
nimą V. K. Banaitis sukaupė 
didžiulį archyvą, kuriame, be 
jokios abejonės, daug Lietuvos 
istorijai ir kultūrai svarbių 
dalykų. Dalis šio archyvo jau 
pasiekė Lietuvą. 

J šalnos pakąstų lapų nuklo
tas Bitėnų kapinaites am
žinybėn palydėti-V. K. Banaitį 
susirinko per šimtas žemiečių 
ir bendražygių iš Vilniaus, 
Tauragės, Klaipėdos, vieti
niai bitiniškiai, kunigai, vys
kupas. J. Kalvanas. Kaip sakė 
V. K. Banaičio palaikus atly
dėjusi velionio sesuo E. Koch: 
,.Valteris šią amžino poilsio 
vietą pats išsirinko dar 1996 
metais, kai lankėmės čia ir 
dėjome gėles ant Vydūno 
kapo. Labai norėjo būti palai
dotas Tilžėje, bet tai dabar 
neįmanoma...". 

NEDARKYKIME SVETDPJ 
PAVARDŽIŲ r I 

Perlaidojai kompozitoriaus V. Banaičio palaikus-
prof. A. Matulevičius, vysk. J. Kalvanas, sesuo E. 
ir kiti dalyviai. Nuotr. Albino Stubros 

•.evyneje. Iš kaires: P. Čižikas, kun. J. Okas, prof. V. Šilas, 
Koch, kun. E Laiconas, prof. K. Kalinauskaitė-Fledžinskienė 

PREZ. ANTANAS SMETONA (IV) 
JUOZAS ŽYGAS 

Kad taip iš tikrųjų gali būti, 
parodė birželio 13 d. įvykiai, 
kai Seime kairiųjų koalicija 
jau veikė, tačiau naujoji vy
riausybė dar nebuvo sudaryta. 
Nors komunistų partija nebu
vo legalizuota, tačiau, padė
čiai pakitus, pradėjo viešai 
veikti. Komunistuojančių su
kurstyta minia birželio 13 d. 
sekmadienio vidudienį, susi
rinko prie Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo, reikalaudama 
greičiau paleisti politinius ka
linius. Po trumpo triukšmingo 
mitingo demonstrantai, nešini 
raudonomis vėliavomis ir gie
dodami internacionalą, Gedi
mino gatve pasuko Laisvės 
alėjos link, kur šaligatviuose 
buvo šiaipjau daug praeivių ir 
susirinkusių smalsuolių. De
monstrantai buvo įžūlūs: plū
do praeivius, nenusiimančius 
kepurių prieš raudoną vėlia
vą. Prie Tulpės knygyno, ties 
Gedimino ir Laisvės alėjos 
kampu, numušė kepurę senu
kui atsargos generolui Jonui 
Bulotai, žymiam varpininkui. 

Kovodama su klerikalizmu, 
kairiųjų vyriausybė nepripa
žino krikščionių demokratų 
sudarytos Lietuvos bažnytinės 
provincijos ir naujų vyskupų, 
ruošėsi kunigams algų nebe
mokėti. Krikščionys demokra
tai kairiųjų kovą su klerikaliz
mu savo opozicinėj propagan
doj skelbė, kaip kovą su religi
ja, ir tas religingoj liaudy 
smarkiai mažino jo pasitikė-

Tad išties daugiau nei pras- jimą kairiųjų vyriausybe. 
mingi buvo prie kapo „išsakyti 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
pirmininko V. Šilo žodžiai: 
,,Atleisk, Valteri. kad nesuge
bėjome padaryti to, ką tik
riausiai būtum įstengęs pada
ryti Tu. (...) Už Nemuno irgi 
Lietuva. Gal kada nors tai 
išgirsi ir iš Lietuvos Seimo 
narių, jo vadovų, o dabar — 
atleisk". 

V. K. Banaičio vardas ir jo 
darbai mažai žinomi Lietuvos 
žmonėms, muzikams. Mūsų 
pareiga prikelti šio didžio 
mažlietuvio darbus ir deramai 

Algis Z a b o r a s 

Kairiųjų koalicinė vyriau
sybė, kad išsilaikytų valdžioj 
ieškojo paramos mažumose, 
darydama joms tautai pra
gaištingų nuolaidų. Švietimo 
ministras prof. V. Čepinskis 
lenkams leido atidaryti 60 
naujų mokyklų. Dėl tokio jo 
žygio tautiškosios partijos įtei
kė vyriausybei interpeliaciją. 
1926 m. liepos 14 d. paskelbtu 
amnestijos įstatymu komunis
tai iš kalėjimų buvo paleisti, 
betgi pati komunistų partija 
nebuvo legalizuota, net neleis
ta jai legaliai veikti Darbi
ninkų partijos ir kitokiais var
dais. Vis dėlto komunistai 
pradėjo smarkiai veikti darbi-
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ninku procesinėse sąjungose, 
organizuodami streikus, mi
tingus, demonstracijas ir kel
dami kitokius reikalavimus. Iš 
profesinių sąjungų komunistai 
stūmė lauk jų kūrėjus social
demokratus. Nors socialde
mokratai -tengėsi atsiriboti 
nuo komunistų, tačiau tai bu
vo ne taip jau lengva, nes ir 
vieni, ir antri rėmėsi darbi
ninkų klase, vadinamu prole
tariatu, o komunistai visur ir 
visada yra daug agresyvesni, 
negu galėtų būti pagal savo 
turimas jėgas. 

A. Smetona nuo visos tos 
partinės makalynes laikėsi 
atokiai ir, jam tapus Seimo 
nariu, sumažėjo ir jo opozici
nis veiklumas. Iš Seimo tribū
nos jis nepasakė beveik nė vie
nos opozicines kalbos. Ne vi
sais kairiųjų koalicinės vy
riausybės darbais jis buvo pa
tenkintas, tačiau nepakeliui 
jam buvo ir su krikščionių de
mokratų opozicija, kuriai, sa
vo tikslo siekiant, visos prie
monės buvo geros. Tuo metu 
A. Smetona savo viešomis kal
bomis universitete, Valstybės 
teatre ir kitur daugiau reiš
kėsi kaip kultūrininkas, negu 
politikas. 

Rudeniop opozicinės nuotai
kos karštėjo, darėsi karinges
nės, iš Seimo ir spaudos perėjo 
į visuomene ir gatvę. Karš
čiausi ir karingiausi opozicio
nieriai buvo tautiškai nusitei
kusi studentija, kuriai vadova
vo ateitininkai, kaip gausiau
sia ir stipriausia tuomet stu
dentų organizacija. Vyko mi
tingai. Pats didžiausias įvyko 
lapkričio 21 d. Liaudies namų 
salėje. Po jo prasidėjo de
monstracijos. 

Keli tūkstančiai studentų, 
vyresniųjų klasių mokinių ir 
šiaip piliečių, dainuodami 
liaudies dainas, ramiai žygia
vo Lukšio gatve. Jv. tikslas 
buvo Karo muziejaus sodely 
pagerbti Nežinomojo Kareivio 
kapą. Lukšio gatvėje užpuolus 
policijai, jie pradėjo giedoti 
tautos himną, bet į tai policija 
nekreipė dėmesio ir įvyko 
smarkus policijos susirėmi
mas su studentais. Demonst
rantų malšinimui vadovavo 
pats Kauno miesto policijos 
vadas Feiferis, caro laikais bu
vęs pristovas. Buvo iššauktas 
ir raitosios policijos rezervas. 
Keliems šimtams studentų pa
sisekė prasiveržti pro policiją 
ir susirinkti Karo muziejaus 
sodely. Juos persekiodami, ke
li raiti policininkai įjojo ir į 
Karo muziejaus sodelį, tačiau 
generolas Vladas Nagevičius 
juos tuoj iš ten išvijo. 

Kauno visuomenė policijos 
veiksmais buvo didžiai pasi
piktinus ir įvairiai juos ko
mentavo. Seimo narys Rapo
las Skipitis, sugrįžęs iš pro
vincijos, kur buvo išvykęs su 
pranešimu apie Seimo darbus, 
ir išgirdęs apie tuos įvykius, 
rytdieną nuvyko pas prezi
dentą ir smulkiai jam išpa
sakojo, ką buvo girdėjęs apie 
policijos veiksmus su studen

tais. „Esu jau girdėjęs apie šį 
dalyką ir iš kitų, — kalbėjęs 
jam prezidentas. — Sutinku, 
kad padaryta ir negražiai, ir 
neprotingai. Matau, kad Požė
la nesugeba tinkamu būdu 
tvarkos krašte palaikyti". „Iš 
to seka, pone prezidente, kad 
socialdemokratų ministrai są
moningai, a r dėl nesugebėji
mo, veda valstybės bei tautos 
reikalus labai pavojingu keliu. 
Ar negeriau būtų nuo socialde
mokratų atsisakyti, o sudaryti 
koaliciją su krikščioniškuoju 
bloku?" 

„Manau, kad taip būtų ge
riau, ir taip bus padaryta. Rei
kia tik kelis mėnesius palauk
ti. Reikia, kad Seimas priimtų 
biudžetą. Krikdemai, būdami 
valdžioj, per daug išsiplėtė. 
Norime įstatyti į jiems prik
lausomas vėžes. Valstybes 
biudžete reikia apkarpyti pozi
cijas katalikiškoms mokyk
loms ir klebonijoms. Manau, 
kad nevėliau kovo mėnesio 
jau galėsime su socialdemok
ratais skirtis ir sueiti į koali
ciją su praktiškesniu krikščio
niškuoju bloku". 

„Bet ar išlaikysite ligi kovo 
mėnesio?" — „Taigi. Ir man 
tas rūpi". 

Kaip matome, viską gadino 
partinė kova, kuri buvo svar
besnė už valstybinius reika
lus. 

Būdamas didelis optimistas, 
ministras pirmininkas M. Sle
ževičius nujautė ar kaip rei
kiant neįvertino, drumstų vi
suomenės nuotaikų, prana
šaujančių artėjančią audrą. 
„Lietuvai" ir „Lietuvos ži
nioms" lapkričio 21 d. įvykius 
vaizduojant kaip fašistinį ju
dėjimą, kun. M. Krupavičius 
1926 m. lapkričio 26 d. Seimo 
posėdyje, be kitko, taip kal
bėjo: „Fašizmas pats savyje 
yra sveikas tautinis judėji
mas. Reakcija prieš socializmo 
režimą ar kerensčizną (turbūt 
mini Kerenskį), kurie veda 
valstybes prie pražūties. Šian
dien fašizmas yra legalios or
ganizacijos visose valstijose. 
Jeigu jūs pravardžiuojate tau
tinį susipratimą, patriotizmą, 
tautinius idealus fašizmu — 
ta prasme ir aš fašistas". 

Plačiai buvo kalbama ir apie 
greit įvyksiantį perversmą. 
Tik' nežinojo, kas vyriausybę 
vers? Vieni spėliojo, kad ko
munistai, kiti, kad fašistai, 
kurių iš tikrųjų dar nebuvo. 

Pradėjus Seime kalbėti apie 
kariuomenės sumažinimą, o 
Plečkaičiui net pasiūlius Šan
čių kareivines perleisti bedar
biams, kurie plūdo į Kauną ir 
čia gaudavo valdžios pašalpas, 
vienas karininkas Seimo na
riui Rapolui Skipičiui tiesiog 
pasakęs: „Ne, ponai seiminin
kai, ne jūs kariuomenę suma
žinsite, bet kariuomenė jus 
sumažins". Buvo ir konkrečių 
duomenų, kad taip iš tikrųjų 
gali būti. Saugumui buvo žino
ma, kad spalio 16 d. „Ryto" re
dakcijoje įvyko perversmo rei
kalu pasitarimas, kuriame 
dalyvavo kun. M. Krupavičius, 
ats. pik. V.-Grigaliūnas-Glo
vackis, 2-ro pėstininkų pulko 
vadas pik. Petrutis ir daugelis 

J a u kelinti metai, kai mane 
nepaprastai erzina Lietuvos 
spaudos grubumas „sulietu
vintai" rašant užsienietiškas 
pavardes ir vardus. Nekalbi-
ninkui visiškai nesuprantama 
ir neįtikinama yra kalbininkų 
pozicija, kuri reikalauja, kad 
užsieniečių vardai būtų sudar
kyti, dažnai visiškai neat
pažįstamai. Šitą temą Lietu
voje rašydama, P. R. Liuber-
taitė „Dienovidis", Nr. 26) jau
dinasi, kad 'eidami į Europą' 
ir keisdami užsieniečių pa
vardžių rašymą iš 'seniai nu
sistovėjusių lietuviškų vari
antų' į tautiškai originalios 
kalbos vardus, atiduodame 
savo garbę, tautiškumą ir 
kone nepriklausomybę. J i ci
tuoja J. Alunaną: 'Nes kas 
pats savęs negerbia, to ir kiti 
negerbs'. 

Nematau, kaip mūsų savi
garbai gali padėti kelių kalbi
ninkų senokai sugalvota nuos
tata iškraipyti kitų pavardes? 
Kur slepiasi tas lietuvišku
mas, kada niekiname kita
taučio vardą? Geriau būtų 
kalbėti apie tai, jog lietuviams 
apskritai laikas pagalvoti apie 
pagarbą kitiems, kad jie susi
lauktų pagarbos iš kitų. 

Sakykime, kad Anglijos už
sienio reikalų ministras gauna 
laišką lietuviškai ir į jį kreipi
amasi „Gerb. pone ministre 
Rabinai Kuke". Robin Cook, 
pasižiūrėjęs j tą sudarkytą pa
vardę, pagalvos, kad gal 
laiškas primityvių tautelių Si
bire, kur civilizacija dar nepa
siekė. 

Jei yra labai daug tokių kal
bininkų ir 'patriotų', pagrin
dinės pagarbos kitiems, tai 
tikrai gal lietuviams per anks
ti eiti į kultūringą Vakarų Eu
ropos sudėtį? Gal maskvie-
tiškas — slaviškas 'honoras', 
tas rytietiškas dėl niekų 'prin
cipingumas', yra taip giliai 

kitų. Ruošiamas perversmas 
jau buvo vieša paslaptis. 

Perversmo kariniai veiks
mai buvo pradėti gruodžio 17 
d., 2 vai. naktį, ir baigti tos 
pat dienos 5 valandą ryto. Pir
miausia buvo iš daboklės pa
leistas gen. štabo mjr. P. Ple
chavičius, o iš Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo ats. pik. V. 
Grigaliūnas-Glovackis. Pirma
sis buvo paskirtas vyriausiuo
ju perversmo vadu su dikta
toriaus teisėmis, o antrasis — 
Kauno miesto ir apskrities 
karo komendantu. Tuoj pat 
buvo užimtas kariuomenės 
štabas, kuris tapo laikinosios 
karo vyriausybės būstine. Ka
rininkams ir studentams atei
t ininkams bei neolituanams 
užėmus Kauno centrinę telefo-
no-telegrafo stotį, buvo su
trukdytas bet kuris greitas su
sisiekimas. Galimi policijos 
veiksmai buvo paralyžiuoti 2-
ro.pėstininkų pulko patrulių. 
Ant didžiųjų kelių, vedančių į 
Kauną, buvo išstatyti tankai 
ir šarvuočiai. 

Vyriausybė buvo užklupta 
bemieganti. Sovietų Rusijos 
pasiuntinybė iš savo agentų 
žinojo apie ruošiamą pervers
mą, ir jos pasiuntinys Alek-
sandrovskis gruodžio 16 d., 
apie 23 vai., paskambino M. 
Sleževičiui, pranešdamas, 
kad, jo turimais duomenimis, 
kariuomene šią naktį ruošian
ti perversmą. M. Sleževičius, 
apie tai telefonu pasikalbėjęs 
su pora ministrų, nuėjo gulti. 
Visi ministrai savo butuose 
buvo suimti ir izoliuoti kariuo
menės Štabe. Prezidentas K. 
Grinius buvo internuotas pa
čioje prezidentūroje. 

Seimas perversmo buvo už
kluptas, beposėdžiaująs ir be-
svarstąs 1927 m. biudžetą. 
Aviacijos kapitonas A. Mačiui-
ka su keliasdešimt karininkų 
atvyko į Seimą ir įsakė jam 
išsiskirstyti. 

įsišaknijęs tarybiniasae žmo
guje, jog šiandieną nebe
matome, kad tęsdami nelai
mingai siūlytą . i r —pradėtą 
įproti, sekame rusus" t r ki tus, 
kurie tikriausiai norėtų tik
sliau rašyti kitų pavardes, bet 
dėl savojo raidyno fo negali 
padaryti. Sovietmetyje, atro
do, buvo Kremliui pa ranku , 
kad viskas būtų - daroma 
krašto surusinimo tikslams. 
Suplakimas kelių kalbininkų 
'ukazo' su tautiškumu ir dar 
privertimas visą kraštą dėl to 
kentėti, pasidaryti barba
riškai nejautriems kitų tauty
bių atžvilgiu yra didelis nesu
sipratimas. 

Gerai, kad kas nors imasi 
"šitą problemą taisyti. To labai 
reikia dėl bent kelių prie
žasčių: 

1. Lietuviai rašo lotynų 
šriftu, dėl to gali tiksliai 
parašyti daugelio kraštų tik
rinius daiktavardžius. Rusai, 
arabai, japonai a r kiti tos pri
vilegijos neturi. Prisimenu Eu
ropos krepšinio turnyrą Gre
noblyje, kai mačiau, kaip 
mūsų vyrai su Saboniu išbėgo 
į aikštę, pažymėti kaip Jalgi-
rio' komandos žaidėjai. Pran
cūzai buvo nekalti , nes 'nusi
rašė' iš rusų kalbos. Je i būtų 
žinoję, jog originaliai lietuviai 
taip nesivadina, niekada ne
būtų sudarkę mūsų vardo, ne
paisant, kad 'J ' prancūziškai 
išsitaria kaip 'Z". Jei mes prie 
vakarietiškos pagarbos ki tam 
nesame dar priaugę, ta i gal ne 
laikas 'skubėti į Europą'. 

2. Kalbininkai siūlė ir nu
statė šitokį nelogišką užsie
niečių vardų rašymą, tai da
bar tegul jie a t randa būdus 
atitaisyti. 

P. R. Liubertaites minėtą J . 
Alunana negalime atpažinti 
pasaulinėse bibliotekėle, in
ternete, laikraščių archyvuo
se, nes nežinome, ar j is taip 
rašomas, ar kitaip. Žodžiu, 
grįžome kelis šimtus metų at
gal, kada pavardės buvo vi
saip rašomos. Lietuviška ži-
niasklaida pasidaro isto
riškai beveik bevertė, jei mes 
vartojame tik sulietuvintas 
pavardes. Ką daro mūsų mo
kslininkai, finansininkai, di
plomatai, prekybininkai, pra
monininkai, ūkininkai, kai rei
kia šiandien ieškoti būtinų 
žinių iš visų kraštų, kur auto
riai parašyti originalia kalba? 

4. J au esame visai prie IT 
(Informacinės technologijos) 
antplūdžio vartų. Už poros 
metų net gimnazistai Lietu
voje negalės apsieiti be inter
ne t e Užsieniečių sulietuvin
tos pavardės nepaprastai su
lėtins jiems, įvairių profesijų 
žmonėms lavinimosi galimy
bes. Tada gal reikės vartoti tik 
užsienietiškus vadovėlius, tik 
užsienietišką informaciją, 
griebtis kitų kalbų šaltinių, 
palikdami mums mielą ir pri
gimtą kalbą nuošaliai todėl, 
kad saujelė kalbininkų mus 
bus privedę prie šitos, bereika
lingai sunkios, padėties. 

5. Eiti į Europą gali savimi 
pasitikintys žmonės be men
kavertiškumo komplekso, ku
ris verčia išgalvotą įprotį pa
daryti tautos garbės ir iš
skirtinumo papuošalu. 

Galvodami apie sugadintas 
užsieniečių pavardes, turė
kime vilties, kad atsiras 
logiško galvojimo kompeten
tingų kalbininkų, kurie padės 
atrasti atsakymą į šitą pro
blemą. Dėl mūsų garbingos ir 
senos kalbos linksniavimo 
ypatybių pripažinkime, kad 
tai bus nelengva. Tačiau mūsų 
kraštas jiems bus dėkingas, 
nes, ar Lietuva eis greit į Eu
ropą, a r pasiliks Rytuose su 
Maskvos galvojimu ir įpro
čiais, neturėtume likti šitoje 
srityje savo kalbininkų ma
lonėje. 

J o n a s P a b e d i n s k a s 
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Vilniaus katedros varpine Nuotr Viktoro Kučo 

SEKMADIENIS VILNIUJE 
Pamaldose Vilniaus katedra 

per sumą perpildyta daugiau
sia vyresnio amžiaus tikin
čiųjų, tarpuose matyti mamos 
su prieš paauglystės metų vai
kais. Po pamaldų nepaprastai 
stumte stumia pro duris, žmo
nės skuba kuo greičiau išeiti 
iš šventovės. 

Prie katedros, kaip visada, 
prekiauja maldaknygėmis, ro
žančiais ir kitais religiniais 
bei nereliginiais simboliniais 
dalykais. Nestinga ir išmal
dos prašančių. Vieną gan šva
rią moteriškę atpažinau iš pe
reito apsilankymo Vilniuje, 
kai ji stovėjo prie Aušros 
Vartų koplyčios. Man įdomu 
sužinoti; kodėl žmonės šaltą, 
vėjuotą dieną stovi arba sėdi 
ant cementinių laiptų, atseit, 
praradę savigarbą, ir prašo 
išmaldos. Manyčiau, kad visai 
nelengvas dalykas žmogui nu
sižeminti iki to laipsnio, bet, 
atrodo, kad gyvenimas pri
verčia, jeigu nebėra kitos išei
ties. Pasikalbėjome. Ji buvusi 
buhalterė, darbo negauna. Ne
galiu pragyventi iš 270 litų 
pensijos, nėra kitos išeities, 
sako ji. Geriau Vilniuje, nes 
manęs nepažįsta, aš atvažiuo
ju iš Kauno, bet ne kiekvieną 
dieną. 

Kitas berniukas, 10 metų, 
su puoduku tarp sulenktų ke
lių sėdi ant cemento ir girdi
mai kalba rožinį. „Kodėl čia 
sėdi?" „Valgyti reikia". „Kur 
tėvelis?" „Miręs". „O mama?" 
„Mama negauna darbo". „Eini 
į mokyklą?" „Einu". 

Kita moteriškė poterius kal
ba, akys nuleistos, ji tik mato 
praeinančių kojas. Veidas pa-
raudonėjęs nuo vėjo ir gyveni

mo gatvėje. Ir dar kelios kitos 
moteriškės, arba suklupusios 
ant kelių, arba sėdi ant šaltų 
laiptų. 

Vienas vyrukas, apie 30-33 
metų, be vienos kojos vežimė
lyje su plakatu, kur užrašyta 
— negaliu pragyventi iš 151 
lito į mėnesį. „Kodėl neturi 
protezo?" „Neduoda, reikia 
mokėti" „Ar rūkai?" „Ne". „Ar 
geri?" „Ne. Kartais išgeriu 
alaus". Neatrodė jis, kad būtų 
išgeriantis, tik liūdnas veidas, 
irgi nublaškytas vėjo. „Kaip 
praradai koją?" — „Kolchoze, 
net nenoriu prisiminti, buvo 
mano kaltė". „Ar pavalgęs?" 
„Ne. Pavalgysiu, grįžęs namo". 
Skaniai suvalgė McDonald 
mėsainį ir išgėrė šiltos kavos. 
„Eik, prašyk protezo, jei pirmą 
kartą neduos, prašyk ir pra
šyk", — sakiau. „Jaunas esi ir 
dar darbingas gali būti". 

Prie „Neringos" restorano 
sustabdo jauna, švariai apsi
rengusi mama, einanti su 8 
metų dukrele. „Ar nepagailė-
tumėt keleto centų? Einu į 
darbo biržą, retkarčiais atsi
randa darbų, o valgyti reikia, 
pavalgyti pinigų nėra". 

Ne vienas, apsilankęs Vil
niuje, yra matęs elgetaujan
čių, bet, man rodos, išmaldos 
prašančių daugėja. Tempera
tūra 40T, šaltas šiaurės vė
jas, neprašytų ir nesėdėtų, jei 
nereikėtų skatiko duonos kąs
niui. Kiti sako, kad profesio
nalai elgetautojai, o neduoda 
diplomų ir licenzijų tiem varg
šam. 

Kaip reikia socialinių pas
laugų! 

Pranė Šlutienė 

A . t A . 
ZIGMUI MOUEJUI 

miras, gilią užuojautą reiškiame žmonai HALINAI, 
dukrai JURGITAI ir visiems giminėms. 

Jaunystės draugai Čiurlioniui 

A . t A . 
ROBERTUI KOSMONUI 

miras, gilią užuojautą reiškiame jo mylimai žmonai 
VIDAI, dukrai LISAI, sūnui ROBERTUI ir jų šeimoms, 
svainei ZTTAIŠIRKIENEI ir jos vyrui JULIUI. 

» Margarita ir Vaclovas Momkai 

Juoze Ivaiauskienė 

PASIRUOŠKIM NAUJŲJŲ METŲ „Y2K" 
YPATUMAMS, GAL NETIKĖTUMAMS 
Visi esame daug girdėję 

apie vadinamą Y2K pro
blemą, ar galimybę, kad kom
piuteriais tvarkomas mūsų gy
venimas sausio 1-mą dieną 
gali sutrikti. Noriu patarti, 
kaip asmeniškai pasiruošti 
šiai galimybei. 

Kasdieniniame gyvenime 
esame pripratę prie įvairių su
trumpinimų, pavyzdžiui, rašy
dami adresą Amerikoje su
trumpiname žodį „Street": į 
„St.", o Lietuvoje, gatvę" į g. 
Prieš kelis dešimtmečius kom
piuterių programuotojai dėl 
įvairių priežasčių, sąmoningai 
trumpindavo datų metus, nau
dodami tik du paskutinius 
skaičius. Kur reikėdavo, kom
piuteriai automatiškai pri
jungdavo „19" prie tų dviejų 
paskutinių skaičių. Pagal šias 
taisykles, ateinančiais metais 
iškils problema, nes prie „00" 
įrašius „19", išeis ne 2000, bet 
1900. Visam pasaulyje ši gali
mybė, ar tiesiog problema, da
bar vadinasi „Year 2000" arba 
„Y2K" rūpesčiu. 

Paskutinių kelerių metų bė
gyje JAV valdžiai ir įmonėms 
Y2K pavojus rūpėjo, daug ir 
smarkiai dirbta, perprogra
muojant kompiuterius, kad jie 
teisingai interpretuotų datas 
naujais metais. Pramonės ir 
valdžios pareigūnai teigia, 
kad Amerikoje Y2K problema 
yra daugiau ar mažiau „nu
galėta" — išspręsta. Lapkričio 
pradžioje Amerikos didžioji 
spauda skelbė, kad Y2K už
davinys kraštui kainavo apie 
vieną šimtą milijardų dolerių. 
Neturėtų būti didelių kata
strofų ir kitų netikėtumų. Tai 
tačiau nereiškia, kad sausio 1 
dieną nebus mažesnio pobū
džio nemalonių siurprizų, ku
rie gali Naujųjų metų švCLitę 
sutrukdyti. Pasiremdamas 
Raudonojo Kryžiaus ir įvairių 
JAV valdžios įstaigų žiniomis, 
perduodu šiuos patarimus. 

Pasipinigavimo sukčiavi
mai (Scams). Nepasitikėkit 
žmonėmis, kurie skambina 
telefonu ir bando jums par
duoti „Y2K draudimą", arba 
įtikinėja, kad jie yra jūsų ban
ko ar kredito kortelių firmos 
atstovai. Dažnai jie prašo 
„Sočiai Security", banko są
skaitos, arba kredito kortelės 
numerių. Jokiu būdu neduokit 
jiems tų žinių! 

Pinigai. Vien nepasiti

kėjimo ar baimes vedini, ne
imkite savo pir.igų iš banko. 
Banke pinigai yra valdžios ap
drausti. Bankininkai pataria 
pataupyti gruodžio mėnesio 
ataskaitą (statement) ir ati
džiai palyginti jų su atsiųsta 
2000 metų sausio mėnesio 
ataskaita. Jeigu vis tik ma-
nysit, kad reikia turėti šiek 
tiek atsarginių pinigų na
muose, išsiimkite tik tiek, 
kiek gali prisireikti kelioms 
dienoms. 

Telefonas. G.ilimas daik
tas, kad, sausic 1 dieną pa
kėlus ragelį, tuoj pat ne
galėsite rinkti numerio, nes 
visos telefonų pagrindinės li
nijos bus užimtos. Kantriai 
palaukit ir skambinkite vė
liau. Telefono firmos įspėja, 
kad tą dieną bus pasiektas 
naujas skambinimo telefonu 
rekordas, nes daug žmonių 
skambins sveikinti vieni kitus 
naujo šimtmečio ir tūks
tantmečio proga Prisiminkit, 
kad Motinos dieną dažnai ne
galima prisiskambinti šeimai, 
nes užimtos linijos. 

Policija ir gaisrininkai pra
šo, kad asmenys pagalbos 
prašytų per 911 tik būtino at
vejo reikalu. Jokiu būdu ne-
skambinkit patikrinti, ar vei
kia sistema. Tokie skambini
mai trukdo tiems, kuriems iš 
tikrųjų skubiai reikia pagal
bos. 

Vaistai . Vaistininkai pata
ria, kad neprisikrauti vaistų 
atsargos, bet, kai jų liks tik 5-
7 dienom, nusipirkit įprastą 
kiekį. 

Maistas i r kiti reikmenys. 
Nusipirkit tiek, kiek gali 
reikėti keliom dienom. Ne
kaupti atsargų. Raudonas 
Kryžius pataria kiekvienam 
asmeniui atsargai prisipilti po 
vieną galioną (4 litrus) dienai 
vandens, jeigu iškiltų vandens 
trūkumas. 

Pasirūpinkit kitų reikmenų, 
kurių gali reikėti vyresnio 
amžiaus žmonėms, vaikams, 
kūdikiams, ligoniams ir gyvu
liukams. 

Automobiliai. Automobi
lyje turėti daugiau kaip pusę 
bako benzino. Ypač nebandyti 
laikyti benzino skardinėse na
muose, nes benzinas garuoja, 
jo dujos yra nuodingos, benzi
nas lengvai užsidega. 

Kur gauti daugiau infor
macijos. Vietiniame Raudo

nojo Kryžiaus skyriuje, www.-
redeross, org. Federal Trade 
Commission, 1-888-USA-4-Y2K. 
www.consumer. gov7y2k. 

Tomas Dundzila 

Pastaba. Tomas Dundzila 
jau daugiau kaip dveji metai 
dirba šioje srityje, tad savo pa
tirtimi nori pasidalinti su 
„Draugo" skaitytojais. 

KOMPENSACIJA UŽ 
POTVYNIO PADARYTĄ 

ŽALĄ 
Tik spalio mėnesį pradėtos 

išmokėti pavasarinio potvynio 
padarytų nuostolių kompensa
cijos 98 Šilutės rajono šei
moms, kurių sodyboms ir 
ūkiams vanduo padarė 85,2 
tūkst. litų žalą. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
šių pinigų iš Vyriausybės re
zervo fondo Šilutės savival
dybė laukė nuo gegužės. Savi
valdybės prašytų 466,000 litų 
išplautiems vietos keliams 
suremontuoti vyriausybė ne
davė. 

Iš viso Šilutės rajone potvy
niai kasmet užlieja 89 namų 
kiemus, o 121 sodyba atsidu
ria salelėse arba pusiasaliuo
se. Apsemiamoje zonoje iš vi
so, be Rusnės salos, atsiduria 
apie 800 žmonių. 

Seimo narys Virgilijus Mar
tišauskas su keliais rajone ži
nomais žmonėmis įkūrė Rus
nės kelio fondą ir ėmė populia
rinti estakados per užliejamą 
Rusnės-Šilutės kelio ruožą 
statybos idėją. Nors idėja ir jai 
įgyvendinti pinigai įtraukti į 
Klaipėdos apskrities pasiruo
šimo potvyniams ilgalaikę pro
gramą iki 2006 metų, kuri iš 
viso kainuotų 24,3 mln. litų, ši 
programa dar nepatvirtinta. 
Suabejota ir pačios estakados 
statybos poreikiu.^ , . 

R, Jakutytė 
k 

* Lietuvos ir Lenkijos 
energetikai iki gruodžio pra
džios parengs bendras išva
das, kaip įgyvendinti abiejų 
valstybių elektros sistemų su
jungimo projektą. Dėl to penk
tadienį Vilniuje susitarė Len
kijos bendrovės „Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne", „Lietu
vos energijos", Lenkijos Eko
nomikos ir Lietuvos Ūkio mi
nisterijų atstovų darbo grupė. 
Grupė buvo sudaryta spalį, 
Lenkijos ekonomikos ir Lietu
vos ūkio ministrams pasira
šius atitinkamą susitarimą. 

(Elta) 
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J y * " ALUANC€ 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easier and more convenient 

than SAS. From Chlcago, we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free eonneetion 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure grves ^xi a relaxed mom-

mg amval for business or pleasure 

When you're ready to retum. you'll 

enjoy tam«-dayiravel back to 

Chrcago through our Ccpenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Economy Gass, you can be 

sure our service wiH be wortd-class, 

and wi« allow you to amVe rested and 

refreshed - all for a reasonable fare. 

Find out what a world of difference 

SAS con -.zte for yeur next trip. 

Just call your Tr3vel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For more Infor

mation and special offers, visit 

our vvebsite at www.flysas.com. 
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Sfocfchotm 

Vintus 
Copentagen 

1b 
Stodtfom 

Vintus 
Copenhagen 

CNcago 

Dapirtur* 
430 pm 
<*20 » n * l 
1245 pni 
3:40 pm 

Time Arrivtl nrvtt 
?40am*l 
1050 « n * l 
2:15 pm 
5:40 pm 

A. t A. 
VTNCENT KEMEŽYS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje, 
anksčiau Deland, FL. 

Mirė 1999 m. lapkričio 12 d., sulaukęs 65 metų. Gimė 
Lietuvoje. 

Nuliūdę liko: žmona Virginija, žmonos duktė Eglė; 
sūnus Anthony, jo motina Caroline ir jos duktė, sesuo 
Roma su šeima Kanadoje; taip pat daug giminių. 

Laidotuvės privačios. 

Nul iūdusi žmona i r giminės. 

Tel. 773-918-0315. 

A . t A . 
MEČIUI VALIUKĖNUI 

mirus, žmonai ELEONORAI VALIUKENIENEI ir 
visai šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Jonas ir Bronė Vašiai 

Jeronimas ir Aldona Dabrilai 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

1999 m. birželio-liepos mėn., 
pagerbdami mirusiųjų atminimą, 

„ L i e t u v o s v a i k u v i l č i a i " 
aukojo: 

La. Sofijos Adomėnienės atm.: Aldona Sterbis—$300; 
a.a. Apolonijos P a p i e v i e n ė s a tm.: Aleksandras 

Keniausis, Kristina Čampaitė-Tragakiss, Monika Čampaitė 
- $ 7 0 ; 

a.a. Jono Valukonio atm.: Jurgis ir Regina Mikailos 
— $100; 

a.a. dr. Domininko Giedraičio atm.: Ada Sutkuvienė, 
dr. Gabrielius Misevičius, dr. Algis ir Violeta Paulius, Rima 
Skorubskas ir Algis Tamošiūnas, Stasys Jokūbauskas, dr. 
Kazys ir Marija Ambrazaitis, Birutė Sekmakas, dr. Vacys ir 
dr. Augusta Šaulys, dr. Adolfas ir Algė Šležas, dr. Birutė 
Kasakaitis, Kostas ir Donata Burba, Genė ir Arūnas 
Draugelis, Juozas ir Diana Noreika, Virgil ir Ramoną 
Norkus, Zita Baltramonas ir Petras Mikalajūnas, Birutė 
Bulotaitė, Ona Paulius, Gražina Žukauskas, J. J. Makaitis, 
Jonas ir Jadvyga Mockaitis, Barbara R. Plikaitis — $955; 

a.a. d r . J u o z o P l i k a i č i o a t m . (papild.): Prima 
Vaškelienė, dr. J. ir J . Janevičius, Norma Kirby, Dana 
Elsbergas, dr. Elena Dečkys, dr. Kazys A. Šukys, dr. Petras 
ir Stefa Kisielius, dr. Ona ir dr. Albinas Garūnas, dr. Frank 
Mažeika, dr. Jonas ir Janina Šalna, John Grigas, Aldona 
Vasonis, dr. Antanas ir Aldona Lipskis, CCDPH Sočiai Fund 
(per Margrit Valskis), Bonnie Lou ir Norbert Piotrowski, 
Bernard ir Margrit Vaiskia, Charles ir Wanda Korcz, dr. 
Gedas ir Aldona Grinis, Janina ir Justas Lieponis, Joana 
Valaitis, Stasys Jokūbauskas, Alfonso ir Rosalia Baldo, 
Leonidą Dargis, dr. Kazys ir Marija Ambrazaitis, Rita 
Bakewell, dr. Alina ir Van Domanskis, dr. Vacys ir dr. 
Augusta Šaulys, Wendel ir Kathleen Halter, Frank ir Angelą 
Cassady, Guy ir Anne Sommers, Vytautas ir Ona Gutauskas, 
dr. M. Indreika-Biskis, dr. K Jablonskis, dr. Frank ir Isabella 
Juras, dr. Adolfas ir Algė Šležas, M/M Michael Lass, M/M 
Elden Edlund, dr. ir Mrs. Peter Poulos, Vladas Sinkus, dr. 
ir Mrs. F. Kaunas, dr. Justinas Dėdinas, Antanas ir Emilija 
Paužuolis, Eugenija Budelskis, Rosemary Cushing, M/M 
Greg Morris, Vida Tumasonis, Maria Mončys — $1,780. Iš 
viso — $2,080. 

a.a. Teodoro Blinstrubo atm.: Myron ir Rita Bezdicek, 
Birutė Sekmakas, Zuzana Juškevičienė, J. ir J. Abraitis, O. 
ir S. Budėjus — $160; 

a-a. Povilo Norvilo atm.: Ona Norvilienė (iš gautų aukų, 
skirtų šeimos nuožiūrai) — $200; 

a.a. S te fan i jos G l a d k a u s k i e n ė s a tm. : Česlovą 
Naumienė, Antanas ir Stasė Zaparackai, Jurgis irElvyra 
Idzeliai, Liucija A. Kabliauskas —$75; 

a.a. dr. Nancy Mažeika atm.: dr. Pranas ir Aldona 
Mažeika — $100; 

a.a. Marijos Renatos Slonskytės atm.: Raimundas ir 
Loretta Grigaliūnai — $100; 

a.a. Jono Balskaus atm.: Kazimiera Škėrienė — $30; 
a.a. Valentinos Osteikienės atm.: Alfonsas Rimbą ir 

Nijolė Šnopštienė, Elena ir Vincas Žebertavičiai, Geraldine, 
Warren ir Greg Smith — $80; 

a.a. Ju l ia Hawkins atm.: Elizabeth A. Pivoriūnas, 
Lithuanian Heritage Group — $35; 

a.a.'Sofijos C e c h a n a v i i i e n ė s atm.: Gint ir Pam 
Baukus, Aldona ir Vitalius Lekeckas, Viktorija ir Antanas 
Valavičius — $115. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

„Lietuvos Vaiku viltis", 2711 W. 71 St^ Chicago, IL 60629. 

m 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

BALFo Beverly Shores skyriaus vaidyba. Iš kaires: pirmininkas mokyto
jas Jonas Kavaliūnas ir iždininkas dailininkas Jurgis Daugvila. 

Nuotr. Vytauto Kasniūno 
BEVERLY SHORES 

AUKA LIETUVAI 
BALFo Beverly Shores sky

rius, kuris netrukus minės 
savo veiklos penkiasdešimt
metį, pasižymi gražia tarpusa
vio draugyste, rūpesčiais ir 
pagalba Lietuvai, spinduliuo
jančia artimo meile. Šių metų 
kalėdine dovana BALFas pra
džiugins našlaitėlius, sene
lius, partizanus, tremtinius; 
daugelį mokyklų aplankys 
BALFo Kalėdų senelis. 

Daug kas šį sekmadienį 
vyks į „Draugo" jubiliejinių 
metų išskirtinį koncertą ir 
BALFo aukas neužmirš ati
duoti, o likusieji jas galės 
įteikti Šv. Onos bažnyčioje 
prieš šv. Mišias arba Lietuvių 
klubo susirinkime — pirmi
ninkui mokytojui Jonui Kava
liūnui, iždininkui dail. Jurgiui 
Daugvilai, sekr. Vytautui Kas-
niūnui. Kalėdinės dovanos 
mus-sujungs su tėvynainiais. 

-K-

Kas naujo 
.Draugo knygynėlyje 
Juliaus Kaupo „Raštuo

se" spausdinamos rašytojo pa
sakos vaikams, literatūros kri
tikos straipsniai, laiškai ir kt. 
„Raštų" kaina - 30 dol., su 
persiuntimu - 33.95 dol. 

S K E L B I M A I 
•A. a. Paul Borgen atmi

nimą pagerbdami, Lietuvos 
vaikams aukoja: $50 Joanne ir 
Michail Vadas ir jų šeima, 
Hovel, NJ; Veronika Thompson, 
Matawan, N J; $10 Jenne ir 
Timothy Dorr Riverton, N J; 
Anthony Barauskas, Phila. PA. 
A a. Stasės Mackonienės atmi
nimą pagerbdami, Lietuvos 
vaikams aukoja $25 Albinas ir 
Regina Smolinskai, Chicago, 
IL. A. a. Ruth Žvirblis atmi
nimą pagerbdama, Anne Wha-
len. Sparta, NJ, aukoja $10 
Lietuvos vaikams. Reiškiame 
užuojautą velionių artimie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuve* Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71 St., 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 . 90229 

Šiandien, trečiadienį, bus 
ruošiamas ir leidžiamas šešta
dieninis „Draugo" numeris ir 
kultūrinis priedas. Ketvirta
dienį bei penktadienį nei 
„Draugo" redakcija, nei admi
nistracija, nei spaustuvė ne
dirbs. Linkime linksmai pa
minėti Padėkos dieną ir šį 
sekmadienį būtinai atvykti į 
mūsų didįjį jubiliejinį kon
certą, kuris bus vienas iš di
džiausių šio rudens renginių. 

Pagražėjęs, atjaunėjęs 
Jaunimo cen t ras savo ištiki
muosius lankytojus ir rėmėjus 
kviečia į savo metinę vakarie
nę, kuri įvyks gruodžio 5 die
ną. 3 val.p.p. tėvų jėzuitų ko
plyčioje už gyvus ir mirusius 
JC rėmėjus bus aukojamos 
šv. Mišios. Programa ir vaka
rienė didžiojoje salėje prasidės 
4 val.p.p. Savo aukomis ir at
vykimu prisidėsite prie JC gy
vavimo. Apie dalyvavimą pra
neškite jau dabar tel. 773-778-
7500. 

Muz. Ričardas Šokas 
kviečia visus, norinčius daly
vauti Švč. M. Marijos Gimimo, 
Marąuette Parke, parapijos 
chore, ateiti prie vargonų 
prieš 10:30 vai. ryto Mišias. 
Laukiami visi, galintys giedo
ti, ypač neseniai atvykusieji iš 
Lietuvos. 

BALFo įstaiga, esanti 
dienraščio „Draugo" pastate, 
praneša, kad nedirbs ketvirta
dienį, lapkričio 25 o., o taip 
pat penktadienį, lapkričio 26 
d. Tarnautojai į darbą grįš ir 
įstaiga bus atidaryta pirma
dienį, lapkričio 29 d. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
(Marąuette Parke) parapijos 
salėje šį sekmadienį, lapkričio 
28 d., ir po to kiekvieną sek
madienį po 10:30 vai. r. lietu
viškų Mišių, visi kviečiami 
užeiti ir pasivaišinti kava, sal
dumynais, pabendrauti, pasi
šnekučiuoti, kad nereikėtų 
lauke šalti. Laukiami visi pa
rapijiečiai ir svečiai. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČtPiMAS 
6436 SMaaU RtL. Chicago. IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonaa Gibaitis 
Chrilmės ir kriminalinės bylos 

0 4 7 RKedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 778-776-8700 

Tau free *4 hr. 886.776474a 
Barta vai nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W esStraat 
Chicago, IL 60629 

CSkcraai gatve* nuo .Draugo") 
Tol. 77S-M4-0100. 

TeL 8SO-167-OS0O, Lemont, IL 

Apie žalią vėžį, rudeninę 
žolę, tėviškę, mūsų gentį dai
nuos trys vieni geriausių išei
vijos chorų, pirmą kartą atlik
dami naują J. Tamulionio ir J. 
Marcinkevičiaus kūrinį „Tė
viškės giedojimai". Be premje
ros, „Draugo" jubiliejui skir
tame koncerte skambės ir ki
tos lietuviškos dainos bei įvai
rūs bažnytiniai kūriniai. Ke
turiolikos muzikantų orkest
ras, „Volungės", „Dainavos" 
bei „Exultate" chorai susi
jungs lapkričio 28 d. 2 val.p.p. 
Mother McAuley aukštesnio
joje mokykloje. Bilietus į kon
certą pasistenkite įsigyti 
„Draugo" administracijoje ar 
„Seklyčioje", nes prie įėjimo 
koncerto dieną jų gali nebūti. 

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje pradėjo vesti sa
vo puslapį „Internete": 
www .lithuanianalliance.com 

Pirmieji rezultatai nuosta
biai geri, atsiliepė daug tre
čios, ketvirtos kartos lietuvių, 
ieškančių ryšio, besidžiau
giančių savo kilme. 

Tušti, apleisti HUD pasta
tai sudaro pavojų mūsų rajo
nams. Pietvakarių apylinkių 
organizavimo projektas orga
nizuoja viešą pasisakymą 
prieš tuos pastatus, kurių la
bai padaugėjo per praėjusius 2 
metus. Visi yra kviečiami su
sirinkti Šv. Ritos aikštėje 62-
ra ir Fairfield šį šeštadienį, 
lapkričio 27 d., 10 vai. ryto. Iš 
ten vyks procesija iki tuščio 
HUD namo, stovinčio prie 62-
ros ir Talman gatvių. Ten 
vyks bendros maldos, religinės 
apeigos. Kartu su dvasiškiais, 
kaimynais ir apylinkių vado
vais stenkimės, kad HUD 
jaustų atsakomybę prieš mūsų 
šeimas ir apylinkes. 

MALONU PRISIMINTI 
Prisimenant praėjusio mė

nesio įdomesnius renginius, 
norisi paminėti vieną jų, bū
tent, Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" spalio 6 dieną 
suruoštą popietę paminėti dr. 
Vinco Kudirkos 100-ąsias mir
ties metines. Minėjime dalyva
vo mums visiems jau pažįs
tama Kauno dramos teatro 
aktorė Virginija Kochanskytė. 
Čikagoje aktorė lankėsi jau ne 
pirmą kartą, tačiau „Sekly
čioje" ji viešėjo pirmą sykį. Ak
torė Virginija Kochanskytė sa
vo taisyklingu lietuvišku žo
džiu, jausmingu posmu sušil
dė ir įsiskverbė į mažiausią 
daugelio apsilankiusiųjų lietu
vių širdies kampelį. 

Aktorę mielai priėmė ir susi
rinkusiems pristatė žurnalo 
„Pensininkas" administratorė 
ir trečiadienio popiečių vadovė 
Elena Sirutienė. 

Aktorės Virginijos Kochans-
kytės apsilankymas ilgai iš
liks mūsų atmintyje ir tikėsi
mės, kad ateityje ją vėl išgir
sime Čikagoje. 

Miglė Tauragytė 

2V/MG2DUT6 
Įsteigta Lietuvių Mokytąją Sąjungos Čikagos skyriaus 

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą silpsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

Po susitikimo Čikagoje. Pensininkų klube: aktorė Virginija Kochanskytė 
(kairėjei ir Elena Sirutienė. 

Padėkos malda. 
Piešė Irena Jagėl ienė 

DĖKINGUMO ŠVENTĖ 

Pirmiausia mes visi turime 
būti dėkingi Dievui už sukū
rimą šio nuostabaus pasaulio, 
kuriame ir mes gyvename. Šį 
pasaulį Dievas pavedė valdyti 
žmonėms. Koks yra šiandien 
tas pasaulis, priklauso nuo 
žmonių. Jei žmonės jį gražiai 
tvarkytų ir reikštų Dievui dė
kingumą, jis būtų gražus. Ta
čiau, kaip matome, ne visur tą 
grožį pastebime. Ir dėkingumo 
šventėje yra daug gardaus 
maisto kūnui, bet nedaug dva
sinio maisto sielai. Norėdami 
matyti gražesni ir malonesnį 
pasaulį, privalome giliai su
simąstyti ir save atnaujinti. 
Dažnai pamirštą dėkingumo 
žodį, padaryti kasdieniniu. 
Jūs neįsivaizduojate, kaip 
greit pasikeistų visas pasaulis 
ir mūsų tėvynė Lietuva. Kad 
tas įvyktų, kiekvienas turi 
pradėti nuo savęs. Tegul ši dė
kingumo šventė būna pradžia 
ir laiptai į 2006 metų dvasinį 
pasikeitimą. 

Redaktorius 

ESU DĖKINGA 

Aš esu dėkinga už viską: už 
maistą, drabužius, namus, 
knygas, šeimą, sveikatą ir už 
daug daugiau. Pažymėsiu tik 
keturius dalykus. 

Dėkinga už maistą, nes aš 
visada galiu pavalgyti ir būti 
soti. Kai kurie žmonės mažai 
turi maisto. Jei mes neturė
tume maisto, numirtume ba
du. 

Dėkinga už sveikatą, nes aš 
nesergu. Jei aš labai susirg-
čiau, gal ir mirčiau. 

Dėkinga už šeimą. Mama, 
tėtė dažnai mane apkabina iš 
meilės. Mano sesutės su ma
nim žaidžia kortomis ir kitus 
žaidimus. Jei aš neturėčiau 
šeimos, neturėčiau visų tų da
lykų. 

Dėkinga už savo namus. Aš 
turiu namus su šiluma ir 
vėsinimu. Kai lauke lyja, aš 
turiu vietą, kur galiu išlikti 
sausa. Kai lauke sninga, man 
nėra šalta. Jei aš neturėčiau 
namų, aš sušalčiau ir sušlap
čiau. 

Rima Šeštokaitė 
Philadelphįjos Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinė („Bitutė") 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Tautos tragedya sulaikė ma
no darbą Lietuvoje, bet nenu
traukiau tarnybos idealui. 
„Viltį praradus, viskas praras
ta", — sako vokiečių prie
žodis. Vilčių ir pasiryžimo ne
sužlugdė klaikios stovyklos ir 
nejauki emigracija. Archyvai, 
knygos, žemėlapiai, kartote
kos, taip stropiai rinkti per 30 
metų, palikti, prarasti, sunai
kinti. Sunkiose aplinkybėse 
kuriami nauji rinkiniai, tęsia
mas senas darbas. Atsirado 
palankesnis tikslas — lietuvių 
spauda, kultūrinės organizaci
jos. Pasiryžimą vainikuoja 
epochinis darbas — Lietuvių 

enciklopedija. Vienintelis tų 
darbų tikslas — Lietuvos atei
tis. Tegu Lietuvos engėjai 
draudžia minėti mūšų darbus, 
lyg mes niekad nebuvome vei
kę; jiems tinka rusų poeto 
žodžiai: „Patekės aušra, sukils 
tauta ir ant despotijos griuvė
sių parašys mūsų vardus!" 

Stengiamės nepaskęsti tarp 
svetimųjų, kad ir svetingų, 
žmonių. Tačiau gilią teisybę 
išreiškė savo eilėse lenkų lyri
kas Adomas Asnyk: „Gėlė tik 
savo gimtoj dirvoj auga sodriai 
ir žydi laimingai". 

Artėdamas prie savo laimin
go ir turiningo* gyvenimo sau
lėlydžio, jaučiu, kad mano už
sibrėžtas darbas tik pradėtas. 
Jį tęsti ateina jaunoji karta. 
Tad raginu mūsų mielą jau
nimą pasišvęsti kilniems idea
lams ir eiti Lietuvos keliu. 

Steponas Kolupaila, 
Profesorius, mokslininkas, 

hidrologas, rašytojas 
žurnalistas, skautas 

ILGESYS 

—. Kas, mamyte, ilgesys? 
— Tai smuikelio skambesys, 
Mėlyna neužmirštuolė 
Ir giesmė, kuri nupuolė 
Iš lizdelio išdraskyto... 
Ašarėlė neiškritus 
Ir močiutė albume... 
Apkabink, dukryt, mane. 

Mokytoja Gražina 
Ragalevičienė 

AR TIKĖTI — AR NE 

Vieną kartą aš Lietuvoje at
likau kasinėjimo darbus, ieš
kodamas senovinių liekanų. 
Staiga atsidarė didelė duobė ir 
nežinomos jėgos į ją įtraukė 
mane. Nusileidau gilyn. Aš 
gulėjau ant žolės ir komunis
tai mane mušė. Aš atsistojau 
ir apsižvalgiau. Pasirodo bu
vau prie televizijos bokšto. Pa
mačiau daug žmonių ir nuėjau 
prie jų. Paklausiau, kas čia 
darosi? Jie tik man davė po
pieriaus lapą su giesmėmis ir 
dainomis. Jie pasakė: dai
nuok, giedok su mumis. Tada 
aš paklausiau: „Kaip mes lai
mėsim prieš komunistus?" Jie 
atsakė, kad tai įvyks giedant 
giesmes. Aš giedojau ir daina
vau, bet man buvo liūdna, nes 
mirė žmonių. Pagaliau mano 
balsas pavargo ir komunistai 
išvažiavo. Mes laimėjom! Tik 
staiga išgirdau šūvį. Ar aš bu
vau užmuštas? O ne... Aš pa
budau lovoje! 

Gintas Bradūnas, 
Baltimorės Karaliaus 

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

ŽIOGAS IR PELĖDA 

leda — šast prie jo, ir, dreban
tį nagais sugriebus, pribaigė. 
Spyriojos žiogas gyvas — už
sičiaupė užmuštas. 

Fedras 
GALVOSŪKIO NR. 11 

ATSAKYMAI 
A. 9 mm kalibro „Bereta" 

pistoleto kulkos pradinis grei
tis yra 375 metrai per sekun
dę. Šautuvų kulkos greitis 
daug greitesnis: pvz. 710 m/ 
sek. (R. Mintautas, Trimitas 
Nr. 9, psl. 29-31, Kaunas, 
1996). B. Nojaus arka turėjo 
tik vieną stoglangį (Pr. 6:16). 
C. Lietuvos bažnyčių ir pilių 
langams, vitražams stiklą 
pradėjo naudoti nuo 14 am
žiaus pabaigos. (MLTE 3-302, 
Vilnius, 1971). D. Lietuvos-
Lenkijos paskutinis valdovas 
Poniatovskis, įsimylėjęs Rusi
jos carienę Kotryną II, savo is
toriniams įvykiams specialiai 
pasirinko lapkričio mėn. 25 d., 
nes tai buvo jo mylimos ca-
rienės vardinės. (L.E. 28-438 
ir 440, Boston, 1963). E. Var
das NAPOLEONAS turi po 
dvi raides a, n, o. 

GALVOSŪKIO NR. 12 
ATSAKYMAI 

Iš viršaus žemyn pagal eilę: 
Algirdas, pažadas, Mažvydas, 
Sinodas, Vitoldas, aruodas, 
Buivydas, Alvudas, Talmudas, 
skundas, atpildas, skurdas, 
Bagdadas, pavydas, Madridas, 
paradas, strazdas, gruodas, 
apmaudas, šiaudas, sprandas, 
vaizdas, rekordas, Skuodas, 
hibridas, metodas, rakandas, 
akordas, Alfredas, fasadas, 
Rimvydas, fiordas, Ričardas, 
Arvydas. Gali būti ir kiti žo
džiai. 

GALVOSŪKIO NR. 13 
ATSAKYMAS 

Rebusas: „Ne tas medis lūž
ta, kuris braška". 

GALVOSŪKIO NR. 14 
ATSAKYMAI 

Atsirado, griežti, paukščiai, 
svirpdami, dūgzdami. 

GALVOSŪKIO NR. 15 
ATSAKYMAI 

1. Palanga, 2. Antakalnis, 3. 
Nevėžis, 4. ežeras, 5. Vytau
tas, 6. ėda, 7. žąsys, 8. yla, 9. 
saulėlydis. Skaitant žemyn iš 
pirmųjų raidžių susidaro Pa
nevėžys. 

GALVOSŪKIS NR. 31 
Ar kinų, japonų valgymo 

lazdelės (chopstieks) yra pa
kaitalas šaukšto ir šakutės? (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 32 

Parašykite pabrauktųjų žo
džių linksnį; Kartą, gyveno 
maža mergytė; ganė sau ož
kelę ir pardavinėjo pieną. 
Apsivilkusi žalia suknute, ji 
vaikščiodavo po namus ir vi
siems, kas tik norėjo, įpildavo 
pieno. Visada ji buvo links
ma, kiekvienam rasdavo gerą 
žodL 

Gal todėl mergaitės visur 
laukdavo, nes nuo jos šypse
nos net niūriausiuose na
muose padvelkdavo saule ir 
pavasariu (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 33 

(Brėžinėliai). Iš kelių lange
lių sudarytos šios figūros? (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 35 

A. Kuris gyvūnas nušoka į 
toli toliausiai? B. Ar tiesa, kad 
Nemunas neįplaukia į Kuršių 
marias? C. Kuris Lietuvos 
plaukikas buvo 3 kartus Euro
pos čempionas? D. Kuris pa
garbus asmuo Sen. Testamen
te buvo vadinamas „vištos" 
vardu? E. Jei iš Karaliaučiaus 
skristum tiesiai į šiaurę, ar 
patektum į Švedįją? 

Už visus teisingus atsaky
mus skiriama 10 taškų, o už 
dalinius — 5 taškai. Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 
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^GALVOSŪKIS NR. 34 te, prisiminsite gražias ir ma

lonias dienas. Sudarė Janina 
(Piešinėliai). Perskaitykite, ir Juozukas Eigirdai iš šė

kas rebuse parašyta. Perskai- tos. (5 taikai) 

Kas žmoniškai nemoka elg
tis tarp žmonių, dažniausiai 
už puikybę būna nubaustas. 

Pelėdą žiogas bardavo be 
paliovos, kam tamsią naktį ji 
medžioti išskrenda, o dieną 
miega kur įlindus drevėje. 
Pelėda jo paprašė: „Patylėk 
verčiau!", bet tas visu balsu 
pradėjo vėl cirpėti. Pelėda re
gi (mato): galo tam vis tiek ne
bus, prašyk neprašiusi — ne
klauso žiogas jos. Tada su
manė jį nutildyti klasta: „Ne
leidžia tavo giesmės man akių 
sudėt. Jos Apolono lyros 
skambesį man primena. Pano
rau aš nektaro: jo Paladė 
(deivė) man įpylė neseniai. Jei 
nori, skrisk artyn, kartu išger
sim". Mirdamas iš troškulio ir 
savo balsą aukštinant girdė
damas, atskrido žiogas. O pe-

http://lithuanianalliance.com



