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JAV Kongreso narys ragina 
grąžinti istorines skolas 

Vilnius, sausio 3-4 d. 
(BNS) — Jungtinių Amerikos 
Valstijų Kongreso atstovas 
Tom Lantos teigiamai vertina 
Lietuvos Seime rengiamas 
įstatymų pataisas, kurios 
leistų pasiekti istorinį teisin
gumą puses amžiaus senumo 
nusikaltimų žmonijai bylose. 

JAV Atstovų rūmų narys T. 
Lantos pirmadienį susitiko su 
Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu bei Seimo Na
cionalinio saugumo, Užsienio 
reikalų ir Žmogaus teisių rei
kalų komitetų atstovais. 

Kaip sakė Žmogaus teisių 
komiteto (ŽTK) patarėjas Kę
stutis Čilinskas, Kongreso 
narys T. Lantos labai palan
kiai vertino Seime pateiktas 
Baudžiamojo proceso kodekso 
(BPK) pataisas, kurios leistų 
nagrinėti genocido, karo nusi
kaltimų ir nusikaltimų žmo
giškumui bylas, kai jose dėl li
gos negali dalyvauti kaltina
mieji. Anot pataisų, kurias pa
rengė teisininkas K. Čilins
kas, teismo nuosprendžiai to
kiose bylose neįsigaliotų, kol 
kaltinamieji pasveiktų ir pa
reikalautų iš naujo persvar
styti šias bylas jiems dalyvau
jant. 

Pasak ŽTK pirmininko Ema
nuelio Zingerio, T. Lantos pa
reiškė, kad šios įstatymo pa
taisos „yra žymiai svarbesnis 
Lietuvai dalykas, negu žydų 
nuosavybes atstatymas". Anot 
jo, jeigu pataisos botų priim
tos, tai turėtų teigiamos 
įtakos JAV ir Lietuvos santy
kiams. Jeigu būtų priimti, mi
nėtieji BPK pakeitimai leistų 
išspręsti maždaug 70 bylų. 
Šešiose jų asmenys kaltinami 
žydų genocidu, likusiose — lie
tuvių genocidu sovietinės oku
pacijos metais. 

Kaip sakė Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komiteto pir
mininkas Algirdas Katkus, ko
mitetų atstovų susitikime su 
JAV Kongreso nariu taip pat 
buvo aptarti stojimo į NATO 
reikalai, politinė padėtis Rusi
joje ir Čečėnijoje. 

T. Lantos ragins teisti 
karo nusikaltėlius 

Antradienį Vilniuje kreip
damasis į Seimo visuotinio 
posėdžio dalyvius, JAV At
stovų rūmų narys teigė, kad 
kiekviena tauta turi praeities 
puslapių, kurių nenori atsi
versti, tačiau tai būtina pada
ryti, kad praeities šmėklos ne
grįžtų, taigi reikia greičiau 
patraukti į teismą karo nusi
kaltėlius, kad Lietuva užimtų 
teisėtą vietą demokratinių 
valstybių šeimoje. 

Pasak T. Lantos, būtina 
kalbėti ne apie „saujelės senų 
žmonių teismą", o apie teismą, 
kuris nulems „Lietuvos gar
be". 

Nuotr. 

T. Lantos yra vienintelis 
JAV Kongreso narys, kalėjęs 
nacistinės Vokietijos koncen
tracijos stovykloje. T. Lantos 
— demokratas, JAV Atstovų 
rūmų narys iš Šiaurės Kalifor
nijos, Užsienio reikalų ir Vy
riausybės reformos ir prie
žiūros komitetų, Atstovų rū
mų Baltų sambūrio, delega
cijos prie Šiaurės Atlanto 
Asamblėjos narys, vadovauja 
Kongreso Žmogaus teisių sam
būriui. 

Seimo pirmininkas nori 
plėsti bendradarbiavimą 

saugomo srityje 
Pirmadienį susitikęs su Tom 

Lantos Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis teigė, kad 
Lietuvą domina galimybė iš
plėsti pasirašytą Baltijos val
stybių — JAV Chartiją. 

Pasak Seimo pirmininko, re
miantis šiuo dokumentu bei 
Bendradarbiavimo vardan tai
kos programa, į Lietuvą būtų 
galima- atsiųsti specialių kari
nių konsultantų bei patarėjų. 

Pokalbio metu taip pat buvo 
pasikeista nuomonėmis apie 
Rusijos vadovo pasikeitimą, 
pranešė Seimo pirmininko at
stovė spaudai. Pasak V. 
Landsbergio, nerimą kelia 
karingų nuotaikų stiprėjimas 
Rusijoje. T. Lantos teigė, kad 
Amerika tikisi, jog naujoji Ru
sija nebus nei. militaristinė, 
nei nacionalistinė. 

Protokolo rėmai „neatlaikė" 
JAV pareigūno emocijų 

Vilnius, sausio 4 d. (BNS) 
— JAV Kongreso narys Tom 
Lantos ir Lietuvos generalinis 
prokuroras Kazys Pėdnyčia 
nerado bendros kalbos apie 
karo nusikaltimų tyrimą. 

„Labai nepatiko susitiki
mas su generaliniu prokuro-

sakė T. Lantos spaudos 

(Rrmuntu BNS. Reuter, DPA, AP. Inleifu. ITAR-TASS. 
BebPAN. RIA n ELTA faruu agentūrų pranrttmir,) 

Ant Gedimino kalno 
pagerbta Lietuvos trispalvė 

pilyje iškėlusius trispalvę. Vė-Vilnius, sausio 2 d. (Elta) 
— Vilniaus miesto savivaldy
bė pirmąją naujųjų metų die
ną, surengė valstybės vėliavos 
pagerbimo ceremoniją, skirtą 
Lietuvos trispalvės iškėlimo 
virš Gedimino pilies 81-osioms 
metinėms. 

Vėliavos pagerbimo ceremo
nijos dalyviai, kariai susirinko 
prie Vilniaus Katedros, vėliau 
ant Gedimino kalno šautuvų 
salvėmis ir kalbomis pagerbė 
Lietuvop savanorius, pirmą 
kartą Lietuvos- istorijoje 1919 
m. sausio 1 dieną Gedimino 

ru 
konferencijoje antradienį Vil
niuje. 

Prokuroras K Pėdnyčia pa
reiškė, kad jo įspūdžiai po su
sitikimo nė kiek ne geresni. 
Pasak prokuroro, T. Lantos 
smarkiai pakėlė balsą ir ėmė 
trankyti kumščiu stalą, paly
dėdamas savo žodžius, kai iš
girdo priekaištų, kad JAV Tei
singumo departamentas kar
tais neatsako į prokuratūros 
pagalbos prašymus genocido 
bylose. 

T. Lantos vėliau žurnalis
tams sakė, esą K. Pėdnyčia 
apkaltinęs JAV Teisingumo 
departamentą dėl to, kad nesi
seka tęsti karo nusikaltėlių 
teismo procesų. Tačiau K. 
Pėdnyčia sako nieko nekalti
nęs, tik pateikęs pavyzdį, kai 
JAV Teisingumo departamen
to Specialiųjų tyrimų skyrius 
viešai paskelbė turįs įrodymų, 
neva kaltinamasis žydų geno

cidu Aleksandras Lileikis si
muliuoja ligas, bet šių įrody
mų Lietuvai nesuteikė. Tokių 
įrodymų pernai prašė Genera
linė prokuratūra ir Vilniaus 
teismas. 

Pasak K. Pėdnyčios, šis pa
vyzdys „tik dar papylė alyvos 
į ugnį", ir JAV Kongreso narys 
pradėjo kaltinti prokurorą me
lu. Anot K. Pėdnyčios, svečias 
nekreipė dėmesio į patikini
mus, kad Lietuva turi nevai
singo susirašinėjimo su ameri
kiečiais, taip pat su Izraeliu, 
įrodymų. Pasak pokalbio liudi
ninkų, susitikimas nutrūko, 
įsivyravus įtemptai atmosfe
rai, o T. Lantos su prokuroru 
išsiskyrė nė neatsisveikinę. 

92 metų A. Lileikio bylos 
nagrinėjimas dabar yra su
stabdytas dėl jo blogos sveika
tos. Aukštesnės instancijos 
Apeliacinis teismas nepakeitė 
tokio apygardos teismo spren
dimo, kol sulauks medžiagos 
iš JAV apie tariamą A. Lilei
kio ligų simuliavimą. Įrodymų 
tuščiai laukiama nuo lapkričio 
pradžios. 

liau kalno papėdėje vyko šven
tinė vakaronė. 

Prieš 81 metus virš sos
tinės suplevėsavus trispalvei, 
pasak to meto liudytojų, 
dešimt ją iškėlusių savanorių 
— karininkas Kazys Škirpa, 
karo valdininkai Jonas Niste-
lis ir Petras Gužas, kareiviai 
Albinas Rauba, Romualdas 
Marcalis, Pranas Plauska, Jo
nas Norvilą, Mikas Slyvaus-
kas, Vincas Steponavičius ir 
Stasys Butkus psfarbė vėlia
vą šautuvų salvėmis, sugiedo
jo Lietuvos himną. Karininkas 
K. Škirpa savo kalboje pabrė
žė, kad atliktas istorinis žygis 
— po kelių šimtmečių Lietu
vos vergovės pirmąkart seno
sios sostinės Gedimino pilies 
bokšte iškelta Lietuvos vėlia
va. Ji buvo ypač saugoma tų 
metų sausio 4 d., mieste vyks
tant įnirtingam lenkų legio
nierių ir bolševikų susišau
dymui. Sausio 6 d. į sostinę 
įsiveržę bolševikai nuo lietu
viškos trispalvės nuplėšė gel
toną ir žalią spalvas, palikę 

Valstybės vėliava* pagerbimo ceremonijos dalyviai — Lietuvos kariai — kopia į fl—«nnnft kalną. dtu> 
ant bokšto tik raudoną. 

Antrąkart Lietuvos vėliava 
suplevėsavo 1920-ųjų rugpjū
čio 26 d., į Vilnių sugrįžus Lie
tuvos kariuomenei. Tų pačių 
metų spalio 9 d želigovski-
ninkai, užgrobę Lietuvos sosti
nę, nuplėšė lietuvišką trispal
vę. Niūriu lenkų okupacijos 
laikotarpiu kaip tikra sensaci
ja buvo žinia, kad 1928 m. 
naktį iš vasario 15 d. į vasario 
16 d. Gedimino pilyje iškelta 
Lietuvos vėliava, perjuosta 
juodu kaspinu, gadint užgrob
tos sostinės. 

Ypač iškilmingai trispalvė 
pakelta Gedimino kaine 1939 
m. spalio 29 d. Specialiu įsa
kymu buvo nustatyta Gedimi
no bokšte kelti net keturių 
dydžių vėliavas per iškilmes, 
šventadienius, darbo dienomis 
ir lietingu oru. 

1941 m. Dirželio 23-osios su 
kilimo dalyviai nedelsdami 
pakėlė Lietuvos vėliavą Gedi
mino kalne. Dar kartą vokie
čių okupacijos metais trispal
vė sostinėje trumpam iškilo 
1944 m. balandžio 6-ąją. . 

1988 m. spalio 7 d. po ilgų 
nelaisvės dešimtmečių iškelta 
vėliava virš Gedimino bokšto 
plevėsuoja ir šiandien. 

F. Palubinskas paliko Seimo 
krikščionių demokratų frakciją 

Vilnius, sausio 4 d. (BNS) 
— .Moderniojo" krikščionių 
demokratų partijos sparno at-

Nootru JAV KonsTMo atstovą* Tom Lantos Vilniuje aplankė ! 
S** 

lydą mn-
(KMa) 

* Lenkijos 
„Trybuna" apkaltino Lie
tuvą sąmoningai vilkinant 
Aleksandro Lileikio, kaltina
mo kolaboravimu su naciais ir 
žydų žudymu, teismą. Teismo 
sprendimą sustabdyti bylos 
nagrinėjimą dėl blogos kalti
namojo sveikatos laikraštis 
vadins „tragikomedija". .Ne
jaugi Lietuvoje neatsirado nė 
vieno greitosios pagalbos auto
mobilio arba invalido veži
mėlio, kad būtų galima atvesti 
A. Lileikį į teismą?", ironizuo
ja .Trybuna" straipsnyje .Lie
tuvos gerbė". Pasak laik
raščio, .visiškai akivaizdu, jog 
A. Lileikį gina beveik visa Lie
tuvos politinė klasė — tiek 
dešinieji, tiek kairieji". .Sieros 
žmonėms (kuris iš jų arti-

stovas, Seimo pirmininko pa
vaduotojas Feliksas Palubins
kas išstojo iš Seimo krikš
čionių demokratų frakcijos, 
apie tai pirmadienį pranešęs 
Seimo pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui. -

Antradienį išplatintame pra
nešime spaudai F. Palubins
kas teigia, kad išeina iš frakci
jos todėl, kad dažosi skyrėsi jo 
ir frakcįjos vadovybės nuosta
tos politinės veiklts atžvilgiu. 
F. Palubinskas teigia negalįs 

r-

mesnėje sr tolimesnėje gi
minėje neturėjo kolaboranto?) 
tikriausiai rūpi tai, jog nė vie
nas lietuvis nebūtų pripa
žintas kaltu dėl masinių žu
dynių, kurias įvykdė jų tau
tiečiai, bendradarbiaudami su 
hitlerininkais, nes taip jie su
pranta lietuvių .svarias ran
kas", aiškina laikraštis. 

* Premjeras Andrius Ku
bilius renka savo koman
dą. Nuo pirmadienio jo padė
jėju pradėjo dirbti Kęstutis 
Skiudas. 39 metų fizikas iki 
šio paskyrimo dirbo Seime Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) frakcijos referen
tu. Ministro pirmininko padė
jėjo etatas kol kas neužimtas. 

sutikti su tuo, kaip buvo pri
vatizuotas .Lietuvos teleko-
mas" ir kaip buvo deramasi su 
JAV bendrove .Winiams In
ternational", taip pat jis yra 
prieš Krikščionių demokratų 
frakcįjos siūlymą suvaržyti 
spaudos laisves. 

Jo teigimu, Krikščionių de
mokratų frakcija ir naujoji 
Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos (LKDP) vado
vybė yra pasirinkusi .pasy
vaus stebėtojo vaidmenį", o tai 
nepasitarnauja nei Lietuvai, 
nei krikščioniškai demokrati
jai. .Aš matau krikščioniškąją 
demokratiją kaip atvirą pla
čios apimties judėjimą, be
sirūpinantį žmonių gerove. 
Krikščioniškoji demokratija 
savo esme yra proaktyvi, atvi
ra, aktyviai ieškanti spren
dimų šiuolaikinėms proble
moms, ir plačiai besikalbanti 
su kitom partijom dėl tų 
sprendimų priimtinumo. Tai 
ir yra tarnavimas Lietuvai", 
teigia F. Palubinskas. 

Kaip žinoma, .modernistai" 
per LKDP vadovybės rinki
mus rudenį patyrė pralai
mėjimą prieš konservatyvųjį 
partijos sparną. F. Palubins
kas tada kandidatavo į parti
jos pirmininkus, bet pra
laimėjo konservatyviojo spar
no atstovui akademikui Zig
mui Zinkevičiui. 

Vašingtonas. Jungtinių Valsti
jų prezidentas Bill Clinton atsista
tydinusį Rusijos vadovą Boris Jel-
cin sekmadienį pavadino „Rusijos 
demokratijos tėvu", tačiau sykiu 
perspėjo, kad demokratija Rusijoje 
gali žlugti, jeigu jo įpėdiniai neiš-: 

gyvendins korupcijos. B. Clinton 
gyrė buvusį Rusijos vadovą išskir
tinėje esė, išspausdintoje žurnale „Times", praėjus dviem dienoms 
po to, kai B. Jelcin apstulbino pasaulį savo atsistatydinimu. 
Straipsnyje „Jelcin prisiminus" B. Clinton apibūdino Rusijos pre
zidentą kaip gana stačiokišką, drąsų ir vaidingą žmogų. Pasak jo, 
B. Jelcin, kuris iškilo į valdžios viršūnes komunizmo laikais, ne
pakentė sovietinės santvarkos ir buvo pasiryžęs viskam, kad Rusi
ja neišsuktų iš demokratinių permainų kelio. Pasak B. Clinton, šis 
Rusijos vadovas labiausiai nusipelnė, kuriant demokratinę ir į rin
kos ekonomiką orientuotą Rusiją, išardžiusią Sovietų Sąjungos 
„totalitarini monolitą". „Didžiausia garbė už šias permainas ten
ka Jelcin". Pasak JAV prezidento, nepaisant nesutarimų dėl Če
čėnuos, abi šalys išvien siekė sumažinti savo branduolinius arse
nalus, liovėsi grasinti viena kitai branduoliniais ginklais, o jų ka
riai kartu padeda atkurti taiką Balkanuose. 

Roma. Buvęs Sovietų Sąjungos prezidentas Michail 
Gorbačiov mano, kad Rusijos prezidentas „Jelcin 
nenorėjo atsistatydinti. Jis iš visų jėgų, kurių jam 
dar liko, tam priešinosi. Iš esmės, jis buvo nuša
lintas", pareiškė M. Gorbačiov interviu Italįjos 
laikraščiui „Stampa". Tarp tų, kurie įtikino B. Jel
cin pasitraukti iš prezidento posto, M. Gorbačiov 
paminėjo verslininką, Valstybės Dūmos deputatą 
Boris Berezovskij, B. Jelcin dukrą Tatjaną Dja-

cenko ir prezidento administracijos vadovą Aleksandr Vološin. 
„Būtent ši trijulė sugalvojo operaciją 'Putin' ir dabar žengė lemia
mą žingsnį", mano jis. Buvęs Sovietų prezidentas mano, kad galu
tinai B. Jelcin įtikino medikai. Apie naująjį Rusijos vadą M. Gor
bačiov sakė: „Tik laikas uarodys, ar Putin rems iki galo 'šeimos' 
tikslus. Kol kas tai jis daro visiškai be kompleksų, rūpindamasis 
ir savo reikalais. Kaip ir jie, jis azartiškas lošėjas. Jis taip pat ver
žiasi į viršų ir, kaip jie, jis bijo. Tačiau gali atsitikti taip, kad po 
visiškos pergalės būtent jis ims diktuoti lošimo taisykles. Jau da
bar jo valdžia didžiulė. Jeigu jis iš tikrųjų pasirengęs įkūnyti Rusi
jos atgimimą, turi atsikratyti tokių mažai populiarių pakeleivių". 

Jeruzalė. Izraelis ir palestiniečiai antradienį sutarė įgyven
dinti seniai atidėliojamą žydų okupuotų Vakarų Kranto žemių 
perdavimą Palestiniečių savival
dai. „Po ilgų svarstymų mes suta
rėme pasirašyti žemėlapius, ku
riuose nužymimi penki procentai 
teritorijos. Tikėkimės, kad tai 
įvyks jau šįvakar arba per atei
nančias 48 valandas", pranešė žur
nalistams palestiniečių derybinin
kas Saeb Erekat, kuris su Izraelio 
derybininku Oded Eran kalbėjosi 
viename Jeruzalės viešbučių. Jie taip pat pranešė pašalinę kliūtis 
planams perduoti dar 6.1 proc. teritorijos. Nė viena pusė neaiški
no, kaip pavyko išeiti iš derybų aklavietės. Krizė iš dalies buvo ki
lusi dėl nesutarimų, kurie Vakarų Kranto teritorijos rajonai turi 
būti perduoti palestiniečiams. 

Maskva. Čečėnijos musulmonų sukilėliai antradienį pranešė, 
kad jie, nepaisant smarkių Rusijos kariuomenės antpuolių, ir to

liau kontroliuoja sostinę Grozną ir 
pietinės Čečėnijos kalnus. Rusų 
pajėgos pirmadienį bandė išvyti 
sukilėlius iš rajono aplink geležin
kelio stotį, esančio netoli Grozno 
centro, aviacija ir artilerija ataka
vę sukilėlių pozicijas kalnuose. Ta
čiau čečėnų atstovas spaudai Mov-

ladi Udugov pareiškė, kad sukilėliai atkovojo tris kaimus į piet
vakarius nuo Grozno. Maskva šio pranešimo nepatvirtino. Pasak 
žinių agentūrų, Rusijos pajėgos pripažino sutinkančios didelį pasi
priešinimą. „Didžiausios banditų grupės yra Grozno centre. Jos 
toliau atkakliai priešinasi federalinei kariuomenei ir minuoja Če
čėnijos sostinės centre esančių savo pozicijų prieigas", sakoma 
ITAR-TASS pranešime. Pasak M. Udugov, per pastaruosius mū
šius visoje Čečėnijoje žuvo maždaug 200 rusų kareivių. 

Pūna, Indija. Indijos premjeras Atal Bchari Vajpayee pirma
dienį apkaltino kaimyninį Pakistaną organizavus 
1999 m. pabaigoje įvykdytą lėktuvo pagrobimą. 
„Visa informacija apie pagrobimą ir tolesnius įvy
kius, kurią dabar turi vyriausybė, aiškiai rodo, 
kad tai buvo neatskiriama Pakistano remiamos 
terorizmo kampanijos dalis", sakė A. B. Vajpayee 
savo pareiškime. Tarp abiejų valstybių vyksta 
nuožmus ginčas dėl Šiaurės Indijos Kašmyro sri
ties. Indija kaltina Pakistaną remiant musulmonų separatistus, 
kovojančius Indijos kontroliuo
jamoje Kašmyro dalyje. Islama-
badas tai neigia ir sako teikiąs 
tik moralinę paramą. „Indija 
sieks, kad Pakistanas būtų pa
skelbtas teroristine valstybe", 
sakoma A B. Vajpayee pareiš
kime. 

KALENDORIUS 
Sausio 6 d.: Jonas Neuman, 

vysk.; Edvardas, Gaudentas, Gedutė, 
Simonas, Telesforas, Vytautas, Vy
tautė. 

Sausio 8 d.: PaJ. Andrius Besset-
te; Arūnas, Arūnė. Baltazaras, Kasp-
ras. Melchioras. Merkelis. 
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SKAŪTYBĖS 
^ ^ KELIAS 
O D « ^ ' Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ 
PREZIDIUMO PRANEŠIMAS 

Mieli Sesės ir Broliai, 

Paskaitę 1993 m. ir 1996 m. 
LSS Vadovybės duomenis, 
pradėjome 1999 m. LSS Vado
vybės rinkimų pravedimo dar-
bą. 

Pagal nuostatus visų balsuo
tojų sąrašus gavome iš Seseri
jos, Brolijos, ASS ir Pirmijos 
iždininkų. Sąrašus įdėjome į 
kompiuterį- Visus diugiau 
negu 18 metų apribojome (97-
98-99 m.) nario mokesčiu. Lai
ku šakų iždininkams užsimo
kėję, buvo mūsų sąraše. Tuo 
metu negavom Australijos ir 
Kanados Brolijos sąrašų. 

Mūsų darbas labai užsitęsė, 
nes į mūsų biuletenio darbo
tvarkės datas, nariai nekreipė 
dėmesio. Net ir kandidatų siū
lymas į pareigas užsitęsė 15 
dienų ilgiau, kol kandidatų 
sąrašą surinkome. 

Vėliau gavome Australijos, 
Kanados Brolijos ir ASS papil
dytus narių sąrašus. 

Buvome priverstos prailginti 
balsų gavimo datą iki gruo
džio 3 d., nes į Kanadą paštas 
ėjo daugiau 212 dienų į vieną 
pusę. Datos pakeitimą skel
bėme „Darbininke", „Drauge" 
ir .Tėviškės žiburiuose". Dė
kojame šių laikraščių redakci
joms už paskelbtą informaciją. 

Skatiname visus LSS narius 
kasmet susimokėti nario mo
kestį iki sausio mėnesio. Tuo 
palengvinsite iždininkų darbą. 

Šia proga dėkoju visiems 
prisidėjusiems prie komiteto 
darbo: s. Vidai Jankauskienei, 
s. fil. Aldonai Marijošienei, 
vyr. sk. Rasai Miklienei, vyr. 
ak. Onai Osmolskienei, Vidai 

Penikienei, v.s. Giedrei Stan
kūnienei, sesei Romai Vedec-
kienei, ps. Irenai Vilgalienei, 
s. Jonui Vilgaliui, vyr. sk. Al
donai Žukienei ir Danguolei iš 
Lietuvos. 

Vis budžiu! Ad Meliorem! 
v.a^l. Lilė Milukienė 
Prezidiumo pirmininkė 

RINKIMŲ REZULTATAI 

Balsų skaičiavimas įvyko 
1999 m. gruodžio 4 d., 11 vai. 
rytą, skautininkų Vilgalių na
muose, Great Neck, NY. Balsų 
skaičiavimo komisiją sudarė: 
ps. Irena Vilgalienė, pirmi
ninkė, v.s. Giedrė Stankūnie
nė, vyr. sk. Ona Osmolskienė. 
vyr. sk. Rasa Miklienė. 

Išrinkta nauja 1999-2002 
kadencijos LSS Vadovybė. 

Balsavusių dalyvavimas bu
vo gana geras. Buvo atmesti 
tik keli balsavimo lapai: 

— 4 vokai sugrįžo neradę 
adresato 

— 5 pavėlavo 
— 4 balsavo daugiau negu 

už savo Rajono vadą 
— 2 atsiuntė nepabalsuotus 

lapus 
v.s. Vytautas Dilba buvo pa

siūlytas kandidatu į Kontrolės 
Komisiją be jo leidimo ir suti
kimo, todėl rezultatų sąrašuo
se jo nėra. Brolio Vytauto atsi
prašom, kad nespėjom laiku 
patikrinti. 

Balsavimo dalyviai 

Turėjo teisę balsuoti — 947 
Dalyvavo rinkimuose — 406 
Balsavusių % — 42 % 

.'. 

LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ DUOMENYS 
Bendroji sueiga 

I LSS Tarybą 
VA. Kiliulienė, Laima — na 

rė 
VA. Banaitienė, Birutė -

narė 
v.8.fil. Miknaitis, Sigitas — 

narys 
v.s.fil. Mickienė, Meilė — 

narė 
j.8. Lendraitienė, Viligailė — 

narė 
ps.fil. Kirvelaitis, Vytenis — 

narys 
v.s. Banevičius Mikas — na

rys 
v.8. Kiliulis, Česlovas — 

kand. ,. 
j.v.s. Treinienė, Genovaitė 

— kand. 
v.8.fil. Leškys, Gediminas — 
j.v.s.fil. Kirkuvienė, Rota — 
ps. Andriušis, Edis — 
VA. Pažiūrienė, Alfonsą — 

I LSS Garbės teismą 
v.s. Vasiliauskienė, Marija 

— narė 
8.fil. Morkūnas, Vladas — 

pirm. 
VA. Mockus, Feliksas — na

rys 
s. Empakeris, Algis — kand. 
ps. Petrauskas, Petras — 

Į LSS Kontrolės komisiją 
j.ps Jonušas, Algis — pirm. 
j.ps. Česas, Romas — narys 
j.ps. Rimeika, Aleksas — 

narys. 

ASS Sueiga 

ILS8 Tarybą ASS sąrašu 
s.fil. Bichnevičiūtė, Nida — 

narė 

„Skautų aido" ir „Lituanicoe" skautų tuntą 60 metų veikloe . 
daktort v * Alė Namikienė ir „Lituanicos tm*o tunnninkas a. fil. Ri
čardas Chiapetta „Lituanicoe" tunto sukaktuviniame pokylyje. 

„LITUANICOS^ TUNTO VEIKLA 
Po sėkmingos Vidurio rajono 

stovyklos, kurioje dalyvavo 
gausokas būrys „Lituanicos" 
tunto skautų. Po sugrįžimo iš 
stovyklos sueigos, vykusios 
Lemonte, PL -centro sodelyje, 
prieita prie „Lituanicos" tunto 
persiorganizavimo šiam veik
los sezonui. Turėta rūpesčių 
surasti draugovėms draugi
ninkus. Dabartinę tunto va
dovybę sudaro: 

Tuntininkas — ps. fil. Ri
chardas Chiapetta, 

Tuntininko pavaduotojas — 
ps. fil. Gintaras Aukštuolis, 

Komendantas/sekretorius — 
ps. fil. Jonas Variakojis, 

Iždininkas — s. vytis fil. Al
gis Luneckas, 

Tiekimo skyriaus administ
ratorės — sesė Loreta Jučas ir 
sesė Gintarė Thaus, 

Stovyklos administratorius 
— s. fil. Ginutis Matutis, 

Specialių projektų administ
ratorius — v.s. fil. Romas Ru-
pinskas, 

„Geležinio Vilko" d-vės drau
gininkas — s. fil. Vytenis Lie
tuvninkas, 

fil. Kirvelaitis, Audrius — 
narys 

ps. fil. Jarašūnas, Auris — 
narys 

vyr. sk. fil. Damijonaitytė, 
Vida — narė 

I ASS Garbės gynėją 
v.s.fil. Vilkas, Eugenijus P. 

— narys 
v.s.fil. Korzonas, Edmundas 

— kand. 

I ASS Pirmininką/-* ir 
ASS Pirmininko/-** pava-

duotoją 
s.fil. Griškeus, Rimantas 
v.s.fil. Rahbar Čarneckaitė, 

Zita 

Brolijos sueiga 

l LSS Tarybą 
v.s. Deveikis, Gediminas — 

narys 
j.v.s. Paulius, Algis — narys 
v.s.fil. Molis, Petras — na

rys 
ps.fil. Dabšys, Tadas — na

rys 

narė 
v.s.fil. Statkuvienė, Rasa — 

narė 
s.fil. Kasputienė, Daina — 

narė. 
• - • • 

I LSS Seserijos garbės 
gynėją 
" VA. Surdėnienė, Danutė 

I Seserijos Vyr. Skauti
ninke v Vyr. Skautininke* 
pavaduotoją 

v.s.fil. Penčylienė, Rita 
s. Trakienė, Dalia 

I Rajono vadus 
s. fil. Šnipaitė, 

•y 

l LSS Brolijos garbės gy
nėją 

v.s.fil. Matonis, Kazys 

I Brolijos Vyr. Skautinin
ką ir Vyr. Skautininko pa
vaduotoją 

8.v.v.8. Otto, Romas 
s.v.v.s.fil. Sekas, Albinas 

Seserijos Sueiga 

I LSS Tarybą 
s. Rudaitytė-Chiapetta, Tai-

yda — narė 
v.s. Markevičienė, Irena — 

Atlanto — 
Naida 

Australijos — v.s.fil. Anta
naitis, Henrikas 

Europos — s. OTJrien, Vin
cas 

Kanados — v.s.fil. Žilinskie
nė, Rūta 

Ramiojo vandenyno — v.s. 
Prasauskienė, Birutė 

Vidurio — j.v.s. Paulienė, 
Violeta 

Balsus skaičiavo Balsų 
skaičiavimo komitetas: ps. Ire
na Vilgalienė — Pirm., vyr. 
sk. Rasa Miklienė, vyr. sk. 
Ona Osmolskienė, v.s. Giedrė 
Stankūnienė. 

v^. fil. Lilė Milukienė 
LSS Vadovybės rinkimo 
Prezidiumo pirmininkė 

Jūrų skautams vadovauja: 
„Klaipėdos" laivo vadai: j.ps. 

Romas Česas, j.ps. Aleksas Ri
meika, 

.Nemuno" laivo vadas — 
Šarūnas Brakauskas, 

.Šarūno" laiv. vadas budys 
Rimas Petrauskas, 

Jūrų skautų skyriaus vado
vas — j.ps. Petras Jokūbąus-
kas, 

„Perkūno" d-vės draug. — 
v.skilt. fil. Rimas Putrius, 

„Perkūno" d-vės administra
torius — Vladas Žukauskas, 

Kaziuko mugės administra
torius — s. vytis Romas Sen
kevičius. 

Pažvelgę į sąrašą, galime 
džiaugtis, kad tunto vienetų 
vadovai visi pradėjo skautą-
vimą „Lituanicos" tunte, kai 
visa veikla vyko Čikagos Jau
nimo centre. 

Atėjus pavasariui, kovo-ba
landžio men., tuntininko pa
reigas perims s. fil. Gintaras 
Aukštuolis. Reikia pažymėti, 
kad brolis Gintaras yra labai 
pavyzdingas skautų vadovas. 
Gerai nusimanąs maisto ga
minime, skautoramų praveda
me ir yra jaunesniųjų skautų 
ir skautų tikras brolis. Perė
mus tuntą, jam teko vasaros 
stovyklos ruoša Rako ąžuoly
ne. 

1999 metais „Lituanicos" 
tuntas šventė 50 m. savo veik
los sukaktį. Garbingo Jubilie
jaus paminėjimui suruošė po
kylį ir išleido sukaktuvinį lei
dinį, pavadintą „Lituanica 
50". Leidinys nedidelis, bet 
jame trumpai pažymėtas „Li
tuanicos" tunto nueitas kelias. 
Vykstant pasisvečiavimui, 
tuntininkas 8. fil. Ričardas 
Chiapetta. naudodamas mo
derniąją techniką, vaizda
juostėmis parodė „Lituanicos" 
tunto svarbiausius veiklos 
vaizdus. Eaugelis vyresnių da
lyvių galėjo pamatyti save 
Rako stovykloje, iškylose, Ka
ziuko mugės darbuose ir tunto 
bei draugovių sueigose. 

Tolimesnėje minėjimo eigoje 
buvo pristatyti buvę „Lituani
cos" tunto tuntininkai. Per vi
są tunto gyvavimą ir veiklos 
metus ttntui vadovavo 25 
tuntininkai ii kurių, septyni 
jau iškeliavę Amžinybėn. Bu
vo paminėtas ir „Lituanicos" 
tunto dairos autorius VA. Vla
das Vįjeikis. Muzika šiai dai
nai sukūrė muzikas Faustas 
Strolia, įhametis tunto bend
radarbis. Jis stovyklaudavo 
„Rakė" ir nokė brolius ir seses 
dainuoti. 

Jubiliejinius metus užbai
giant, sekmadienį, gruodžio 12 
d., buvo išklausytos iv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. Po Mišių iškilminga tun
to sueiga vyko Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Skautai trum
pam sugrįžo į savo „tėviškę", 
kur buvo praleista daug dienų 
ir metų sueigose, lituanisti
nėse mokyklose, čia tuntai 
ruošia savo didingas Kaziuko 
muges. 

Šios sueigos komendantu 
buvo brolis Aris Dumbrys. 
Sueigoje dalyvavo gausus bū
rys skautų, jaunesniųjų skau
tų ir jų vadovai. Sueigos metu 
sie skautai buvo pakelti į 
aukštesnius laipsnius: 

l peekautininkus: Darius 
Aleksionas, Tomas Ambutas, 
Daniu* Andriušis, Jonas An-
kus, Erikas Burokas, Danius 
Čarauskaa, Saulius Fabiono-
vich, Jonas Genčius, Julius 
Griauzdė, Viktoras Jučas, Da
rius Jutai, Paulius Leipus, Li
nas Milavickas, Tomukas Mi
lo, Pūkas Platakis, Marijus 
Spitrys. 

Į skiltininko: Edmundas 
Brooks, Rimas Putrius, Ričar
das Končius, Tomas Rūpins-
kas ir Karolis Užgiris. 

„Žuvėdros" žymeniu apdo
vanoti jūrų skautas Adomas 
Tautkus. 

„Tėvynės sūnaus" žymeniu: 
Jurų skautas Linas Paulius. 

„Inkaro" ordinu: j . budys j.p. 
Romas Česas, j . budys JA. 
Jokūbauskas, ir j . budys j.ps. 
Algis Jonušas. -

„Lituanicos" tunto tuntinin
kas sveikino visus pakeltuo
sius į aukštesnius laipsnius ir 
apdovanotus žymenimis, bei 
ordinais už jų pareigingą 
veiklą tunte. Savo žodyje 
pabrėžė, kad tik būdami pa
reigingi ir drausmingi susi
lauksite sesių, brolių, tėvų, 
vadovų ir lietuvių visuomenės 
pagarbos sau ir Skautų są
jungai. 

Po iškilmingos dalies, buvo 
pravestas žaidimas. Skautai 
pasiskirstė į 4 grupes turėjo 
atsakyti į pateiktus klausi
mus, pasirenkant vieną tei
singą ii keturių. 

Laimėjusieji „sulipdytos" 
skilties skautai gavo dovanų. 

„Lituanicos" tuntas auga 
skautų skaičiumi; ypač labai 
padaugėjo jaunesniųjų skautų 
ir bebriukų. Sueigos vyksta 
tuojau po lituanistinių mo-
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kyklų pamokų. Didžioji dalis 
skautų yra PL centre, Lemon
te. Tik viena mišri draugovė 
dabar veikia Jaunimo centre, 
Čikagoje. 

„Lituanicos'', „Aušros vartų"/ 
„Kernavės" ir „Nerijos" tuntų 
tuntininkai yra dėkingi tė
vams už veiklos rėmimą. Dė
kingi ir Lietuvių fondui, pas
kyrusiam pinigų sumą tuntų 
veiklai paremti. 

Artėja tradicinė skautų Ka
ziuko mugė, ruošiama 2000 
metų kovo 4-5 d. Jaunimo cen
tro patalpose, šiuo metu skau
tai, skautės ir jų tėvai jau ga
mina mugmukus. Lietuvių vi
suomenė yra kviečiama daly
vauti ir savo apsilankymu pa
remti skautišką veiklą. 

Tuntininkas yra labai dė
kingas draugininkams, nes .tik 
jie „veža" draugovių ir skilčių 
veiklos „vežimus". Daugelis 
draugininkų studijuoja ir 
jiems susidaro sunkumai pasi
ruošti sueigoms ir jose daly
vauti. 

„Lituanicos* tuntininkas ps. 
fil. Ričardas Chiapetta sveiki
na tunto skautus, vadovus, 
tėvus ir rėmėjus ir kviečia 
talkon jaunimo auklėjimo dar
be. Ypač talka jauniesiems va
dovams padėsite gerų vadovų 
ugdymui. 

brolis A. Pauiuolis 

DŽIAUGIAMĖS SULAUKĘ NAUJO 
„SKAUTŲ AIDO" 

LSS VADOVYBĖS PAREIGŲ 
PERDAVIMAS 

LSS Vadovybės pareigų per
davimas naujai išrinktiems 
pareigūnams įvyks 2000 m. 
vasario 5 d., šeštadienį, Šv. 
Petro bažnyčios salėjerFlaher-
ty Way, South Boston, MA 
Visi atvyksta penktadienį va
kare, 2000 m. vasario 4 d. ir 
išvyksta sekmadienį, vasario 
6 d. 

Prašau informuoti savo pa
vaduotojus ir vadįjas apie da

lyvavimą pareigų perdavime. 
Kelionių r viešbučio išlaidos 
iš Taryboj iždo nebus apmoka
mos. 

2000 m sausio viduryje bus 
pasiųsta lumatyta LSS vado
vybės pareigų perdavimo 
programa 

Budėkime! 

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos pirmininkė 

Daugiau negu dešimtmetį 
„Skautų aidą* sėkmingai re
dagavusiam kolektyvui — VA. 
fil. kun. Antanui Saulaičhu, 
uolioms „Pelėdų" skilties na
rėms — VA. fil. Halinai Plau-
šinaitienei, VA. Nyolei Užuba-
lienei, VA. Janinai Mikutai-
tienei ir J.VA. Daliai Sruogai-
tei dėl įvairių asmeninių prie
žasčių atsisakius nuo tolimes
nio įsipareigojimo tęsimo, žur
nalas 1999 metais pergyveno 
redakcinę krizę. Buvo kviečia
mi nauji žmonės, tačiau tvirto 
redakcinio kolektyvo nepavy
ko suburti. Likęs vienas, tech
ninis redaktorius Vladas Vgei-
kis, talkinamas kelių bendra
darbių ir „Skautybės kelio re
daktorės", tesėjo iki rudens. 
Tačiau skautininkui Vįjeikiui 
uždarius spaustuvę, „Skautų 
aido" gyvavimas pakibo ore. 
Po ilgesnio naujų redaktorių 
ieškojimo, LSS Pirmuos pirmi
ninkei VA. Birutei Banaitienei 
pavyko prikalbinti ilgametę 
skautiškos spaudos darbuo
toją VA. Alę Namikienę apsi
imti nelengvą redaktorės dar
bą. Sesei Alei įvairių darbų 
nestinga, bet Šiam darbui įsi
pareigojo ii meilės JSksutų 
aidui", taip reikalingam mūsų 
skautiškojo gyvenimo veidro
džiui, veiklos skatmtojui, nau
jų bendradarbių ir skaitytojų 
ugdytojui. Technine redaktore 

pasikvietusi tam patyrimą tu
rinčią darbščią sesę s. fil. Re
natą Ramanauskaitę-Borucki 
ir atsikreipusi į žinomus ben
dradarbius kibo darban. 
„Skautų aido" administratorei 
VA. Albinai Ramanauskienei 
susitarus su „Draugo" dien
raščio administracija dėl spau
dos ir ekspedicijos, darbų ra
tas buvo užsuktas. Dabar jau 
galime džiaugtis to darbo vai
siais. Naujos redakcijos pa
ruoštas 1999 metų rugsėjo-
spalio mėnesių „Skautų ai
das" jau pakeliui į visų Lietu
vių Skautų sąjungos narių ir 
kitų skaitytojų namus, ši 
„Skautų aido* laida patraukli 
savo išvaizda ir turiniu, ilius
truota gausiomis skautiško 
gyvenimo nuotraukomis. Sva
rus spaudos darbas, geras po
pierius ir spalvotame viršelyje 
besišypsančios paukštytės 
kviesta kviečia imti žurnalą į 
rankas. Apie turinį čia nepa
sakosiu, tebūnie tai kantri 
paslaptis, kurią sužinosit* kai 
žurnalas atsiras ant jūsų sta
lo. O iki tada — nuoširdžiai 
dėkojame naujajai rsdakdjai, 
ypač sesei Alei Nanukienei ai 
tokią grasią naujametinę do
vaną visai Lietuvių Skautų 
sąjungai ir kiekvienam skaity
tojui. AČIŪ1 Nekantriai lauk
sime kito „Skautų aido* nu
merio m 

BJOBCa DECKER DOS, PC. 
4847 W. 103 8t .OekLawn. IL 
Pirmas apyi. su Northwestem un-to 
cfcptomu, letuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pnknarni sfesoiu&ei punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angttkai) 
T*L 700-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9838 8.7981 Ava., HJckory Ha*, K 
TeL (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEhSCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. II80652 

Kab. tei. 773-471-3300 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066 S.Rofoerts Rd.,'nfckofy Hte. IL 
1 myfa l vakarus nuo Mariem Ave. 

Tat (708) 8884066 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MTJL, &C. 
Specialybe- Vidaus Jkjų gydytojas 

KatstMffle) aWtUVtikeV 
6918 W. Archer Ave. S*. 5 ir 6 

OHceao.IL 60638 
TeL77&229-9B86 

žuoSZ ARAS2UOBA,U.D. 
INDRĖRU0Am8,0.D. 
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SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Sausio 23 d. — Tradicinė 
juros 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. 

Clevelande 

Kovo 12 d. — Clevelando 
skautiios tradicinė Kaziuko 
mugė Dievo Motinos parapi
joje. 
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NORĖJO ĮSTEIGTI 
SOVIETINĘ RESPUBLIKĄ 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Tik 1999 metų gruodžio 16 
d. Miuncheno dienraščio atsto
vas Varšuvoje pranešė lenkų 
komunistų teismą. Mat Šalči
ninkuose jie norėję įsteigti 
Lenkįjos sovietinę respubliką, 
sudarytą iš kelių lenkų apgy
vendintų apskričių. Deja, ši 
respublika gyvavo tik dvi die
nas. t.y. rugpjūčio 19-21 d. 

Kas davė akstiną tokios ko
munistinės valstybės įsteigi
mui? Laikraščio bendradarbis 
skaitytojus perkelia į Maskvos 
sukilimo dienas bei norą Ru-
sįją grąžinti į Sov. Sąjungos 
laikotarpi. Komunistų partijos 
ir KGB Šalčininkų lenkai ak
tyvistai, norėję pasitarnauti 
Maskvai, atskildami nuo Lie
tuvos, kadangi Lietuvoje Sąjū
dis perėmė valstybės vairą. 

Nepavykus perversmui 
Maskvoje, baigėsi ir Lenkijos 
komunistinės vyriausybės die
nos Lietuvoje, jos vadovus su-
imant Lietuvos policijai. 

Tik po aštuonerių metų ir 
ilgų tardymų, Aukščiausias 
Lietuvos Teismas nusprendė 
Šalčininkų (vokietis prideda 
lenkišką vardą — Soleczniki) 
KP sekretorių Leoną Jankele-
vičių nubausti dvejų metų ka
lėjimo bausme, įskaitant pra
leistą tardymo laikotarpį. Tad 
kalėjime jam teks praleisti tik 
keletą mėnesių Lukiškėse (L. 
Jankielievič išėjo iš kalėjimo), 
du likę lenkiškos respublikos 
iniciatoriai nuteisti socialinio 
darbo bausme, ketvirtas ištei
sintas. 

Dienraščio atstovas priminė, 
kad gynėjai — advokatai 
Aukščiausio teismo sprendimą 
priėmė labai palankiai. Tuo 
tarpu, Lietuvos spauda savo 
komentaruose įžiūri politinę 
įtaką, norint patenkinti ne tik 
Lietuvos lenkų mažumą, bet 
didelę pietinę Lietuvos kaimy
nę Lenkiją. 

Vilniaus teismas stipriai er
zino patriotine Lenkijos visuo
menę, nes jos akyse teisiamie
ji norėję tik pasipriešinti „Są
jūdžiui" ir jo vedamai nepa
lankiai mažumų atžvilgiu poli
tikai. Pradžioje, .Sąjūdis" be-* 
veik nedavė jokių teisių ma
žumoms. Šį kelią dabar Vil
nius pataisė. „Tačiau keturi 
nuteistieji pačioje Lenkijoje ir 
pietryčių Lietuvoje ir toliau 
laikomi teisingumo ministeri
jos aukomis" — baigia savo 
komentarą Tomas Urban. 

Klausimas sulenkėjusiems 
lietuviams Šalčininkuose: 
kaip pasielgtų Lenkijos vy
riausybė, paskelbus Suvalkų 
trikampio lietuviams etninių 
žemių nepriklausomybę ir gal 

prisijungimą prie motinos Lie
tuvos? Tikrai neglostytų, o po 
trumpo teismo uždarytų 25-
kiems metams Suvalkų ka
lėjime. 

Atlygins naciu vergams 

Po ilgų derybų galutinai su
tarta nacių laikų darbinin
kams — svetimšaliams už jų 
darbą karo metu įvairiose Vo
kietijos įmonėse, atlyginti 10 
milijardų suma. Apskaičiuo
jama, kad vienkartinis išmo
kėjimas sieks tarp 15,000 ir 
6,000 markių. 

Derybų metu vokiški laik
raščiai spausdino ilgus skaity
tojų atvirus laiškus redakci
joms. Vieni, daugumoje kariai, 
prisimindavo belaisvės dienas, 
darbą Sov. Sąjungoje anglių 
kasyklose, darbą miškuose ir 
t.t. Po aštuonerių metų (SS 
dalinių belaisviai net po 10-12 
metų) silpna sveikata grįžę į 
namus, nerado savo šeimų, 
nes žmonos su vaikais žuvo 
miestų bombardavimuose, ar 
ištremtos iš Rytprūsių į Si
birą. Viena skaitytoja lietu
viška pavarde rašė, kad ji rau
donarmiečių suimta Lietuvoje 
ir kartu su lietuviais buvo 
ištremta į Sibirą miško dar
bams. Šešiolikmetė rytprūsie
tė sutikusi miško darbuose 
taip pat jaunas lietuvaites. 
Lietuvės buvusios labai solida
rios. Vienai gavus siuntinį, vi
sos dalindavosi juo. Tą patį 
televizijoje pasakojo rytprūsie
tė, aplankiusi 1999 m. tėvų 
namus prie Labguvos (vok. 
Labiau). Visi laiškų rašytojai 
klausia: kas mums atlygins už 
vergišką darbą Sov. Sąjungo
je? Žydų šeimos mirė kon
centracijos stovyklose, mūsų 
šeimos mirė po griuvėsiais. 
Vokietijos vyriausybė rūpinasi 
žydais, lenkais, ukrainiečiais, 
rusais, tačiau užmiršta savus, 
varge gyvenančius tautiečius. 
Ar jų balsas bus išgirstas Ber
lyne, reikia abejoti, kadangi 
valstybės iždas yra tuščias. 
Keliamos benzino, alkoholio, 
tabako važmos ir kt. kainos. 
Gaila, bet vokiečiai pamiršta, 
kad pvz. žydų pečius stipriai 
remia JAV. Nepamirštinas pa
vyzdys yra Šveicarija, kuri ne
galėjo atsispirti stiprioms žy
dų organizacijoms JAV, Kana
doje, pačioje Europoje, atsisa
kiusi nuo mokėjimo bei atida
rymo žydų tautybės sąskaitų 
bankuose. Ką į tai JAV? Jos 
pagrasino šveicariškų prekių 
boikotu. Tokį pat atsakymą 
davė ir JAV bankai, atsisaky
dami bendradarbiauti su Al-

Danutė Bindokieni 

Tik netarkime — 
žinokitės! r 

Po JAV LB Tarybos sesijos Milwaukee, WI, pernai rudeių. U kairės veiklios LB tarybos nares: Irena Gedriene, 
Auirele Sakalaite, Birute VindaJiene ir Birut* VUutiene. Nuotr. Inos Berturytee Bray. 

nekeisti esant tokiai sunkiai 
ūkio būklei labai sunkiai LITAS DAR LIKS IŠTIKIMAS DOLERIUI 

Keturi litai išliks prily
ginti vienam JAV doleriui 
mažiausiai iki 2001 metų an
trojo pusmečio, o minties su
sieti litą su euro ir dolerio 
krepšeliu apskritai atsisakyta. 
Tai spalio 13 dieną oficialiai 
paskelbė Lietuvos banko val
dybos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas. Priimant šį spren
dimą, buvo atsižvelgta į Lietu
vos ekonomikos plėtros ten
dencijas, finansų rinkos 

• 
pių kalnų valstybės bankais. 
Šveicarija buvo priversta nusi
leisti. Šveicarijos finansų min. 
pavadino tokius žingsnius 
prievartavimu. Po kelių dienų 
jis atsiprašė žydų ir pasitrau
kė iš einamų pareigų. 

Taip pat, vykstant pasitari
mams su Vokietija, žinia-
sklaida pranešė, kad ir Vokie
tijai numatomos tokios pačios 
sankcijos, kaip ir Šveicarijai. 
Pabūgo Vokietijos pramonė, 
ypatingai automašinų įmonės, 
nes tas privestų prie katastro
fos tą pramonės šaką, užker
tant kelią eksportui į JAV. 
Taigi, spaudimas iš visų pusių 
— advokatų Vokietijoje, JAV, 
įtakingų Dėdės Šamo organi
zacijų. Aišku iš. 10 milijardų 
dol. advokatų laukia geras ir 
skanus kąsnis. 

Atrodo, kad į tą „ratelį" buvo 
įtrauktos Rytprūsiuose gimęs 
žydų kilmės JAV ambasado
rius Berlyne John Kornblum 
(be jokio- akcento kalba vo
kiškai). Greičiausiai nepatiko 
tas vyriausybei, tad savo vietą 
jis turės anksčiau apleisti. Ka
dangi 2000-ieji metai yra JAV 
prezidento rinkimo metai, tad 
Vokietija kurį laiką turės „gy
venti" be JAV ambasadoriaus. 
Dėdės Šamo žemei greičiau
siai atstovaus konsulas. 

jautrumą ir euro stabilizavi
mosi požymius. 

Antrąjį 2001 metų pusmetį 
greičiausiai bus priimtas 
sprendimas valstybinę valiutą 
susieti su turu. Esamas va
liutų valdybos modelis lieka 
galioti visą šį laikotarpį. Pa
sak R. Šarkino, lito susiejimo 
su JAV dolerio ir euro 
krepšeliu laikas jau praleis
tas, todėl nuspręsta to atsisa
kyti. 

R. Šarkinas dar kartą ga
rantavo, kad litas nebus nu- . 
vertintas. Lietuvos banko 
išplatintame pareiškime tei
giama, kad „nuvertinus val
stybinę valiutą, Lietuva re
formų prasme būtų atmesta 
keletą metų atgal ir prarastų 
didelėmis pastangomis pasiek
tus svarbiausius makroeko
nominio stabilumo požymius: 
mažą infliacijos lygį bei sta
bilų lito kursą tvirtų užsienio 
valiutų atžvilgiu". Pareiškime 
taip pat teigiama, kad lito nu
vertinimas iš esmės nepage
rintų Lietuvos prekių konku
rencingumo. 

Priimta valstybinės valiutos 
strategija sutampa su Tarp
tautinio valiutos fondo reko
mendacijomis, kurias kai ku
rie ekspertai laiko būtinomis 
sąlygomis TVF paskoloms 
gauti. 

Žiniasklaida teigia, kad cen
trinio banko pareiškimas dėl 
lito ateities turėtų nuraminti 
itin nervingą Lietuvos finansų 
rinką, kurią trikdė nuolat 
skleidžiami gandai apie ga
limą lito nuvertinimą ir ilgai 
trukęs neaiškumas. 

Tačiau toks Lietuvos banko 
sprendimas tenkina ne visus. 
Finansų analitike Margarita 
Starkevičiūtė „Lietuvos rytui" 
pažymėjo, jog nutarimas nieko 

įgyvendinamas. Pasak jos, šį 
kartą pasirinktas politinis, o 
ne ekonomine logika pagrįstas 
sprendimas. Analitikės nuo
mone, Lietuvos pinigų politika 
turėtų būti tokia pat, kaip 
ir Lenkijos ar Vengrijos, kur 
nėra valiutų valdybos ir veikia 
slankusis valiutos kurso svy
ravimo mechanizmas. 

R. Jakutytė 

Lietuva didžiuojasi, kad lai
mingai prasprūdo pro kompiu
terines Naujų metų bėdas. Tai 
gražus laimėjimas, bet per 
daug juo stebėtis nereikia, nes 
lietuviai apskritai labai ne
sunkiai įsijungė į „kompiu
terinį amžių" ir daugeliu at
vejų galbūt pralenkia kitus 
kraštus, daug ilgiau turėju
sius galimybę dirbti su elek
tronine technika. Čia Lietuva 
dar kartą įrodė, kad turi pa
kankamai gabių žmonių ir 
veržlumo, jeigu, žinoma, deda 
rimtas pastangas ką nors pa
siekti. 

Lietuva nesunkiai įšoko ir į 
kultūrinio gyvenimo traukinį, 
kuris, nepaisant ekonominių 
sunkumų, dar rieda gan tvir
tai. Leidžiami vertingi leidi
niai (įdomu, ar juos įstengia 
pirkti eilinis pilietis), vyksta 
koncertai, statomos operos, 
baleto spektakliai (čia ir vėl 
kyla tas pats klausimas — ar 
salės užpildomos žiūrovais), 
ruošiamos parodos, atidengia
mi paminklai ir jų vertiems, ir 
nelabai vertiems, o kilmingi 

•Naujas kovos frontas 
dėl rases ir mokyklų — yra 
pradžios mokyklose ir gim
nazijose. Daugybė mokyklų, 
mėgindamos klasėse išlaikyti 
tam tikrą procentą baltų ir 
mažumų mokinių, nustato 
skirtingus stojimo reikalavi
mus pagal etninę grupę, pvz., 
įstoti į gabiųjų mokinių pro
gramą vienoje Floridos mo
kykloje baltiesiems ir azi
jiečiams reikalaujamas LQ. 
egzamino pažymys — 130, o 
Afrikos-amerikiečiama ir is
panų kilmės mokiniams — 
115. Tėvai pradėjo atkreipti 
daugiau dėmesio į tokius skir
tingus reikalavimus ir iškelti 
mokykloms diskriminacijos 
bylas. Nors kai kurios bylos 
išsprendžiamos be teismo, 
spėjama, kad reikalas netru
kus pasieks Aukštąjį teismą ir 
gali paveikti milijonus moki
nių. (WSJ) 

* Klaipėda. Spalio 14-17 d. 
Klaipėdos .Vyturio" vidurinėje 
mokykloje 66 miesto mokyklų 
mokiniai mokėsi naujų bend
ravimo įgūdžių. Šį savaitgalio 
seminarą organizavo Dvasinės 
pagalbos jaunimo centras ir 
programos „Sniego gniūžtė" 
vadovai. Seminaro tema — 
„Gyvenkime be svaiginamųjų 
medžiagų". 

svečiai iš užsienio negaili pa
gyrų tatstai, kuri turi ką paro
dyti ir saviesiems, ir sveti
miems... 

Jeigu pavartome Lietuvos 
laikraščių, ypač puošnių, pra
bangiai išleistų žurnalų pusla
pius, randame aibes reklamų 
apie parduotuves, jų produk
tus, įvairias paslaugas ir visa 
kita, ko tik galima gauti — ar 
norėti —laisvame, pasiturin-
čiame krašte. 

Ir, maloniam pasididžiavi
mo savo tėvyne jausmui ku
tenant paširdžius, staiga, kaip 
sniego griūtis nuo kalno, tą 
kutulį palaidoja realybė. Lie
tuva nepriklausoma jau netoli 
dešimt metų, tad kodėl tas 
nuolat ir nuolat iš įvairių gy
venimo sluoksnių ataidintis 
skundas: dar niekuomet taip 
blogai nebuvo, kaip dabar? Iš 
to kyla ir kaltininkų ieško
jimas (juk Žmonės negali prisi
pažinti, kad patys kalti dėl 
savo baito nesėkmių), pas
taruoju metu apsistojant ties 
— „amerikonais"! 

Tai „Wuliams Internatio
nal" Lietuvą „ubagais paleis", 
nes valdžia pažadėjusi jiems 
paskutinius centus, atimdama 
duonos kąsnį iš pensininko, 
vaistų tabletę iš vaikučio, pa
skutinius marškinius iš darbi
ninko... O kad „Mažeikių naf
tos" vadovai, į savo šiltas 
gūžtas įsitaisę dar „senais ge
rais laikais", metų metais 
melžė šias įmones ir pylė mili
jardus į savo bedugnes ki
šenes, tai menkniekis. Juk jie 

turėjo sutartis s£„LukOir ir 
kitomis, jau „išbandytomis" 
tiekimo bendrovėmis. Žinoma, 
gerų agitatorių pastangų dė
ka, nesunku žmonėms pa
miršti, kad Maskva jau ne 
kartą yra nutraukusi naftos, 
dujų ir kito kuro tiekimą, ir 
gali tai padaryti, kada tik 
nori, jeigu Lietuva „nešoks 
kazoko pagal Kremliaus bala
laiką". 

Antra vertus, eilinis Lietu
vos pilietis galbūt net iki šiol 
nedaug žino apie "„VVilliams" 
veiklą, su šia bendrove pada
rytą sutartį ar Lietuvos įsi
pareigojimus. Tai, ką suvokia 
iš dažnai labai vienašališkai 
perduodančios informaciją 
žiniasklaidos, vargiai jį sura
mina. Atrodo, kad laikas pre
zidentui, Seimo pirmininkui ir 
kitiems įtakingiems valdžios 
žmonėms dar ir dar kartą 
kalbėti į tautą, paaiškinti, nu
raminti, atmesti nepagrįstus 
kaltinimus ir įtarinėjimus. 
Taip pat laikas prabilti protin
goms galvoms (juk tokių Lie
tuvoje yra?) ir tvirtai pasaky
ti, kad ta juoda neapykanta 
„amerikonams" ir apskritai 
vakariečiams yra praeities lie
kanos, kurias seniai reikėjo 
suversti į šiukšliaduobes, kar
tu su visa komunistine ideolo
gija ir propagandai''Supranta
ma, nelengva atsikratyti įpro
čio, įdiegto per 50 okupacijos 
metų. Net ir patiems skep-
tiškiausiems tas „lašas po 
lašo apie supuvusios kapita
listus Vakaruose ir į jų globą 
nuo užtarnautos bausmės iš 
Lietuvos pabėgusius karo nu
sikaltėlius, galėjo abejonių 
pritašyti". Juo labiau, kad vi
sokie rolandai, Česlovai ir to
lygūs „ponai" (dabar juk jau ir 
ponais juos galima tituluoti) 
moka pasilypėti ant besi
blaškančios tautos galvos ir 
garsiai šaukti: „Tąįjįe, ameri
konai, kalti! Prie . kryžiaus 
juos!" (Arba bent išvykime iš 
Lietuvos, pradedant preziden
tu, o „tuštumą" jąu turime 
kuo užpildyti...) *"" 

Viena svarbu atsiminti: 
užsienio lietuviai, nenusisu
kime nuo Lietuvos. Dabar jai 
mūsų labiausiai reikia — la
biau, negu prieš dešimtmetį, 
kai Vilniaus gatvėse omonai 
įjungė tankų variklius, o Gor
bačiovas ragino atsisakyti 
„beprotiškų nepriklausomy
bės siekių". Tuomet lietuvių 
tauta buvo vieninga," o dabar 
suskilusi. Kai kam būtų labai 
naudinga, jei Amerikos lietu
viai numotų ranka ir tartų — 
žinokitės! .>... 

LIJUNDRA 
PETRAS DIRGĖLA 

U „Vilties pilnųjų" knygos 
GYVENIMO INTRIGA • .. 

Nr.15 
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Klausa gerėja*. — „Brauklio nebelauk. Neateis. Pa-
tupdėm. Dabar imam Faustą Įkaltis — „King", trys 
milijardai". — „Švarnai, žvairas medžiotojau; Fausta 
— tai tik bekūnė šerno vėlė, ji bėgs tau prieš akis ir-
dings tankmėje. Tankmėje ir tave, ir Grygą pasitiksiu^ 
aš", — Peras pabaigė pokalbį. 

švarnaa stovėjo nejudėdamas. Brauklys žiūrėjo jam 
į akis iš apačios į viršų. Paklausė: 

— Na ir ką laimėjai, idiote, jam paskambinęs? 
— Sužinojau, kur jis. 
— Ai juk žinojau, kur jis! Susitikimo vieta — „Senas 

dvaras". Susitinkame trise... . 
— Ne. Peras sėdi DAN koncerne. Ofenzyva pra

sidėjo. Pirmiausia paėmė DAN koncerną. Kodėl? 
— Aas Liubka — „Sename dvare". Aha Liubka — ne 

sraigė, koncerno rūmų į .Seną dvarą* nenusineš*! Vel
niai griebtų... Ką man dabar daryti? 

— Dargi! — riktelėjo švarnas, o kai „laisvų zonų* 
prezidentas įėjo, paklausė: — Dargi, ar Peras susitiki
mo vietos nepakeitė? 

— Ne. Laukia Brauklio jSename dvare". 
Albertas Brauklys* ėmė juoktis. Pajutau, kad juokia

si, nenorėdamas juoktis. Stengiausi nežiūrėti į Al
bertą- Mano nuojautas patvirtina arba paneigia klau
sa. Dabar įsiklausyti trukdė begėdiškai seklios min
tys: Talį Dvarį, be kita ko, nuteisė ir už Zigmo Ilie-
riauš Brauklio nužudymo organizavimą; Zigmas Ilie-
rius buvo Alberto sūnėnas; Albertas štai pradeda dirb
ti „RoeoiT konsultantu rūmuose, kuriuose apsigyvens 
Lotynas Sudi mantas, nenubsudžiamasis Talis.. 

Švarnas vėl surinko numerį, ėmė rėkti: „Ei, „Perė
jūnų kieme", kalba Bezobralovas, kas neaišku? Ve
lionės palaikai, velionės palaikai — na ir kas? Pasi-
dšuginkit iŠ trįjų ir paduokite man Perą. Gana. Supra
tau. Nuolankiai prašau perduot tam šuniui tris žo
džius: pradėkit veikti paryčiais". — „Perduosiu, bet... 
bet juk vestuvėse paryčių nebūna!" — „Kas čia dabar 
abejoja įsakymu, ar velionės palaikai?* 

Albertas gūžtelėjo pečiais. Žiurėjo į švarną suneri
męs. Švarnas murmėjo: 

— Niekas nieko nepasakys. Prieš mūsų akis ii 
tikrųjų bėga bekūnė šerno vėlė, ji dings tankmėje, 
tankmėje mus pasitiks — kas? — Lukmė sužiuro į 
Brauklį taip, lyg tik dabar butų pamatęs, kad ir jis čia 
yra. Albertas nusijuokė: J 

— Švarno generalinis štabas manęs nesuims. „Alibi 
neturiu. Važiuoju pas Perą 

— „Alibi?' — sukluso Švarnas. — Tsu reikia „alibi?' 
— Švarnai, aš senas vilkas. Žinau, kada „alibi" rei

kia nusikaltėliams, o kada — teisėjams. Dabar „alibi" 
reikia teisėjams. 

Aš pasukau prie durų. Skubėjau išeiti iš rūmų. už
miršau rūmų pavadinimą. Kieno jie — Farnezių, Ria-
rijų? „Elkis garbingai. Niekada nepadaryk veiksmo, 
kuris nebūtų vertas tavęs. Niekam ir niekur nesistenk 
išteisinti manęs. Tik aš už savo veiksmus atsakinga 
Dievui". Taip kadaise kalbėjo Kristina Vaza nelie
čiamajam Adomui Tvirbutui. Beveik tuos pačius žo
džius Kielasaitė pasakė Braukliui. Kodėl ji užduotį 
Braukliui pasakė, mums girdint? Ar tik tam, kad su
prastume, kodėl Birenę jos aplinkos žmonės vadina 
serenissima regina di Siberia? 

Brauklys... Kielasaitė... Adamskas... Bobinas... Jų 
daug. Jie gyvena ir mano, kad gyvena svarbų gyve
nimą. Jei pasiseka, numiršta, kai ateina laikas. Jei ne
pasiseka, dingsta. Ir numiršta, ir dingsta nepalikę 
pėdsako, tik šiek tiek turto, kurį paveldėtojai dalįjasi 
teismuose arba melancholiškuose žaidimuose „do pier-
scienia", arba grumtynėse „akis už akį, dantis už dan
tį", galiausiai palaidoja pralaimėjusius, restoranėlyje 
„viščiukų pirklys" susirenka gedulingų pietų, apmoka 
sąskaitą ir išsiskirsto naujų pinigų prasimanyti. 

AŠTUNTAS SKYRIUS 

Daliai Reginai Grygienei priešais tampa na
miškiai. Vyras namie paskelbia karo padėti ko
mendantu paskiria įnami pulkininką, vardu Zo-
simas, 

Simonas namo vis negrįžo. Išėjau jo ieškoti. Kaimy
nai, giminaičiai, pažįstami atidarydavo duris ir spok

sodavo į mane išsigandę. Jų akys varydavo mane 
šalin: eik iš čia, nelaimei!... Kareckų sodyboj susirinkę 
girėnai šnekėjosi pašnabždomis. Turėjo pervežti Mar-
tinos karstą- Atbėgo Jonas Eduardas, garėjo tėvas! 
Sumuštas, kruvinas, baisus..." 

Parlėkiau namo. Pamačiau karininką, miegantį ant 
sofos. Karininkas krūptelėjo. Aš buvau išsigąsdinusi, 
kad ir mano vaikų tėvą per uraganą likvidavo, man 
nuo pakvaišimo fiziškai skaudėjo širdį, žmonės, į ku
riuos pažvelgdavau, taip pat pajusdavo fizinį skaus
mą. Pimė Drakšienė išsitarė, kad jai patekėjo pa
nagės, kai mane pamatė,Adolfas Kareckas ištraukė iš 
kibiro rankas taip staiga, lyg vanduo jame būtų už
viręs ir nutvilkęs pirštus. Atsibudęs karininkas spok
sojo į mane, lyg šuo į vabalą. Aš mačiau antpečius ir 
tris žvaigždes. Toptelėjo — ims. Mintyse meldžiau 
Dievą, kad pulkininkas manęs neužmuštų. Priėjo Si
monas. Ai jį apkabinau ir pravirkau. Ir kuždėjau, kad 
nebereikia... gana... kam visa tai? . ~ .'"-, 

Simonas atstūmė mane. 
— Jis grįžo iš Berlyno, — pasakė. — Išlipd Baltaru

sijos stoty. Bučiavo purvinus akmenis kaip gimtąją 
žemę. Aš jam leidau prisiglausti mūsų pastogėj. 

Parbėgo Josina. Norėjo aprišti tėvo žaizdas. Tėvas ją 
aprėkė. Mergaitė, kuri širdy manė esanti Steputė Elž
bieta, vainikuotoji ir prisiekusioji Dievui, atbėgo į vir
tuvę ir mikčiodama ėmė man kalbėti, kad tėvas pasi
keitė... pasikeitė kaip Jono Eduardo uždusęs kardino
las. „Mėlynas strėliukas", maža žvilganti žuvytė tapo 
juoda. 

Atnešiau į stalą kiaušinienės. (Bus daugiau) 
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FAKTAI IR PASLAPTYS: 
ITALIJOS LIETUVIŲ DP 

KNYGA 
REMIGIJUS MISIŪNAS 

Italija buvo viena tų Euro
pos šalių, kur lietuviai nuo 
seno trumpesniam ar ilges
niam laikui rasdavo sau prie
globstį. Nemenka, dar pirmoje 
amžiaus pusėje susidariusi, 
Italijos lietuvių bendruomenė 
dar labiau padidėjo Antrojo 
pasaulinio karo metais, kai 
vokiečiai čia atgabeno nema
žai Lietuvoje sugaudytų vyrų. 
Dalis jų pasitraukė į kalnus 
pas partizanus, kitus, pateku
sius į Vakarų sąjungininkų 
belaisvių stovyklas, šie verba
vo į lenkų generolo Anderso 
armiją, kur lietuviai sudarė 
atskirą kuopą. 1945 m. Itali
joje buvo per 1,000 lietuvių, 
kurie gyveno keliose DP sto
vyklose arba buvo laikomi 
karo belaisvių stovyklose. 

Toks skaičius ir išsibarsty
mas įvairiose vietose atsiliepė 
jų visuomeninei veiklai. Tas 
pat pasakytina ir apie jų 
spaudą. Nors knygų buvo iš
leista nedaug, vis tik Italijos 
DP lietuvių leidybinės veiklos 
istorijoje yra nemažai pas
lapčių. 

Tačiau dera pradėti nuo ne
ginčijamų faktų: pirmuoju lie
tuvių DP spaudos bandymu 
pokario Italijoje buvo pradžioj 
žurnalu, o vėliau laikraščiu 
vadintas „Lietuvių balsas", 
pasirodęs 1945 m. rugsėjy. An
truoju — apie 1946-jų Velykas 
Bolognijoje išleistas „Angliš-
kai-lietuviškas žodynėlis", ku
rį parengė lietuvių studentų 
būrelis. 

Su šiuo leidiniu prasideda 
paslaptys — jame yra nuoro
da, kad tai tarptautinės lei
dyklos—bendrovės „Lux" lei
dinys Nr. 1. Kaip tos pačios 
leidyklos leidiniai, tais pačiais 
metais pasirodė du trikalbiai 
rinkiniai „12 Lietuvos vaizde-
lių-12 views of Lithuania —12 
Vedute della Lithuania". Pir
mame dominavo įvairūs Lietu
vos vaizdai — kaimo sodybos, 
kryžiai, Palangos ir jūros su 
kopomis bei kiti. Antrame 
buvo sudėti Kauno vaizdai. 

1947 m. pasirodė ketvirta 
.,Lux" knyga — lietuvių gyve
nimo Italijoje apžvalga 
„Tremtinio kelias". Joje buvo 
minima dar viena Bolognijos 
lietuvių studentų išleista kny
ga — Bolognijos tremtinių sto
vyklos almanachas ,,Twenty 
nations in one house". Deja, 
trūksta faktų, kad būtų gali
ma tvirtai teigti, bet, regis, lie
tuviai studentai Bolognijoje 
kartu su kitų tautų pabėgė
liais buvo įsteigę tarptautinę 
leidyklą — bendrovę, kurios 
veikla viena įdomiausių pas
lapčių visoje DP knygų leidy
bos istorijoje. 

Viena knyga 1947 m. buvo 
išleista ir Torine. Tai buvo 
kun. J. Zeliausko su keliais 
bendraautoriais parengtas 
400 psl. „Itališkai lietuviškas 
ir lietuviškai itališkas žodynė
lis", kur buvo įdėta ir „Trum
pa italų kalbos gramatika". 

Leidybos centras buvo Ro
ma. Čia 1946 m. pasirodė dvi 
poezijos knygos. Vienos jų au
toriumi buvo vietoje nenus
tygstantis Petras Babickas, 
jau 1945 m. rudenį išleidęs ei
lių rinkinį „Toli nuo tėvynės", 
kuris tapo pirmuoju lietuvių 
spausdintu tokio pobūdžio lei
diniu Vakarų Europoje. Per
sikėlęs į Italiją, poetas pa
rengė naujos knygos laidą ir 
pavadino ją tiesiog „Eilėraš
čiai". Spėjama, kad knygą 
išleido „Lietuvių balso" redak
cija, nes ji užsiėmė jos platini
mu. Beje. tai darė labai įdo
miai — knyga buvo siun
tinėjama lietuviams su ragini
mu, kad, jeigu patiks, paštu 

užmokėtų pačiam autoriui. 
Kita Romoje pasirodžiusi 

knyga — „Rudens dugnu" — 
taip pat priklausė neramaus 
būdo poetui Juozui Kėkštui. 
Tai buvo antroji knyga jo kū
rybinėje biografijoje ir į ją su
dėti eilėraščiai atspindėjo poe
to kelią nuo Vilniaus iki Ro
mos, ėjusį per sovietų lage
rius ir kelius, kuriais su 
mūšiais nužygiavo Anderso 
armija (į ją poetas pateko 
kaip buvęs Lenkijos pilietis). 
Knygą išleido Stasė Gabriū-
nienė, apie kurią, be vardo ir 
pavardės, veik nieko daugiau 
nežinoma, išskyrus, kad ji 
kažkiek prisidėjo ir prie dar 
vieno poezijos rinkinio — V. 
Mačernio „Vizijų" — išleidimo 
1947 m. 

Dviejų dešimtmečių — penk
tojo ir šeštojo — sąvartoje lie
tuviškos knygos leidybą Itali
joje pradėjo perimti dvasinin
kai. Iš vienos pusės, tai buvo 
susiję su tuo, kad pasauliečiai 
taikė emigruoti į JAV ir jų 
skaičius Italijoje nuolat mažė
jo. Iš kitos, dvasininkai tęsė 
savo jau prieškario metais su
siklosčiusią veiklą. Vėl akty
viai pradėjo darbuotis lietu
viai saleziečiai, jau prieš karą 
turėję savo spaudą. Šeštojo 
dešimtmečio pradžioje Castel-
nuovo Don Bosco vietoje jie 
įsteigė lietuvišką gimnaziją 
bei spaustuvę ir pradėjo leisti 
knygas. Pirmąja tapo 1952 m. 
pasirodžiusi Prano Gavėno 
knyga „Jaunojo galiūno keliu: 
pal. Domininko Savio gyveni
mo bruožai", po kurios sekė ki
tos, kurių dėka lietuviai sale
ziečiai nusipelnė atskiro pus
lapio išeivių knygos istorijoje. 

Dvasininkai savo knygas lei
do ir Romoje. Tokia jų veikla 
daugiausia buvo susijusi su 
studijomis universitetuose bei 
ginamomis disertacijomis, ku
rios buvo spausdinamos ats
kirais leidiniais. Panašu, kad 
pradžią davė Vinco V. Gai-
džiūno disertacijos paskelbi
mas, vėliau pasirodė Viktoro 
Rimšelio darbas (tiesa, jis bu
vo išspausdintas Amerikoje, 
tačiau kaip leidimo vieta nuro
dyta Roma). 

Taip pat šeštojo dešimtme
čio pradžioje Italijoje lietuviai 
pradėjo teikti spausdinimo 
paslaugas kitų kraštų lietu
viams. Pirmąja kregžde tapo 
1952 m. pasirodžiusi knyga 
„Mūsų keliai", kurios leidėju 
buvo Kanados lietuvių katali
kių moterų draugija, o spau
dai rengė Pasaulio lietuvių 
katalikų organizacijų sąjungos 
sudaryta redakcinė komisija. 
Knygoje atspindima lietuvių 
moterų katalikių judėjimo is
torija. 

Ko gero, viena didžiausių 
Italijos lietuvių knygos istori
joje yra kun. Vinco Mince
vičiaus veikla, nukreipta į Lie
tuvos laisvės bylos ir jos kul
tūros populiarinimą italų 
spaudoje. Italų žurnaluose pa
sirodė daug jo verstų J. Bi
liūno, Maironio, V. Krėvės bei 
kitų rašytojų kūrinių. Tačiau 
sprendžiant iš V. Mincevičiaus 
laiškų J. Brazaičiui, jis ketino 
atskira knyga išleisti Šatrijos 
Raganos „Sename dvare" ver
timą ir rūpinosi kuo geriau jį 
parengti bei rasti gerą ilius-
tratorių, bet, regis šis jo su
manymas nebuvo įgyvendin
tas, nors pats vertimas ir buvo 
pabaigtas. Ta pati istorija nu
tiko ir su Jurgio Jankaus 
„Velnio balos" vertimu. 

Nežinia, su kuo ir kur V. 
Mincevičius kažkokių rinkimų 
proga 1948 m. 3 mln. tiražu 
išspausdino komunistų žudy
nes vaizduojantį plakatą. Be 

S K E L B I M A I 

Žiemos malonumas. 

SKUDUTIŠKIO KRAŠTO 
KOVOTOJAI 

Lengviausia rašyti, ką pa
matai savo akimis, palieti 
pirštais, išgyveni kartu su ki
tais. Jovitas Jankauskas, da
bar gyvenantis Vilniuje, gimė 
ir augo Skudutiškio krašte 
(Molėtų rajone). Jis gerai pri
simena sovietinės okupacijos 
pradžią. Pažino žmones, kurie 
su ginklu rankose kovojo dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės Skudutiškio (Molėtų 
r.), Pakalnių (Utenos r.), Skie
monių (Anykščių r.), Alantos 
ir kitose apylinkėse. Tarp šių 
kovotojų buvo vienas iš ilgiau
siai veikusių partizanų, Anta
nas Kraujelis. Jis J. Jankaus
ko kaimynas, gerai jam pažįs
tamas. 

Tačiau ir be A. Kraujelio 
Skudutiškio krašte buvo ne
mažai kovotojų dėl tėvynės 
laisvės. Kad jų pavardės ne
liktų užmarštyje, J. Jankaus
kas parengė ir šįmet išleido 
knygą „Skudutiškio krašto 
partizanai, jų rėmėjai ir ryši
ninkai". Šį savo darbą auto
rius skyrė ir savo motinos 
Leokadijos (garsios parapijos 
giesmininkės), patėvio Napa-
leono Kezio bei kitų artimų 
žmonių atminimui. Jie savo 
tikėjimu ir širdžių dosnumu 
tais žiauriais pokario metais 
rėmė visus laisvės kovotojus. 

Jei Antanas Kraujelis 
(„Siaubūnas") plačiai žinomas 
Lietuvoje, tai apie nekaltai 
kankintą, teistą, kalintą Sku
dutiškio parapijos kleboną 
Stasį Čelkų dabartinė šio 
krašto karta beveik nieko ne
žino. 0 jis buvo didelis tautos 
patriotas. Kunigas siekė, kad 
Lietuva būtų laisva. 1941 m. 
jis įsijungė į lietuvių sukilimą 
prieš pavergėjus. Po antrosios 

to, tuo pat metu buvo išspaus
dinta kažkokia brošiūra italų 
kalba „Liaudies priešai" su 
komunistų žudynių nuotrau
komis ir 1940-jų trėmimų do
kumentų reprodukcijomis. Bro
šiūros tiražas siekė net 15 
mln. ir joje, V. Mincevičiaus 
žodžiais, buvo viena kita klai
da, bet jos buvo padarytos są
moningai, kad vietiniai komu
nistai nesuprastų, jog lietu
viai prikišo prie brošiūros sa
vo dvylikį. Gaila, kad apie 
šiuos įspūdingais tiražais iš
leistus leidimus nieko daugiau 
nežinoma. 

Taip pat tenka apgailestau
ti, kad Italijos lietuviams ne
pavyko tesėti pažadą išleisti 
knygą „Lietuviai Italijoje". Ko 
gero, joje deramai būtų buvęs 
įvertintas Italijos lietuvių įna
šas į DP knygos istoriją ir 
atskleisti su ja susiję, paslap
timi likę, dalykai. Kol kas ga
lima pasakyti vieną — per DP 
eros metus buvo padėti pa
grindai tolesnei išeiviškos 
knygos leidybai Italijoje ir jos 
raida laukia atskiros bei deta
lios analizės. 

sovietinės okupacijos S. Cel-
kus visokeriopai rėmė kovoto
jus dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. Netrukus kunigo veik
la susidomėjo Skudutiškio 
valsčiaus, kuriame buvo dide
lis komunistinio saugumo ir 
stribų būrys, vadai. Kunigą S. 
Čelkų areštavo ir nuteisė. 

Sėdėdamas už grotų, kuni
gas rašė: 

Neklausk, matyt, kodėl 
nuliūdęs, 

Kodėl už grotų patekau... 
Kad tėviškės laukus 

mylėjau 
Ir broliams valgyt aš daviau! 
Šiuos žodžius tuomet pamė

go jaunimas. Eilėraštis virto 
daina. Kun. S. Čelkus buvo 
gerbiamas ir už, tai, jog jis 
prieš karą (1939 m.) pastatė 
naują Skudutiškio bažnyčią, 
kuri veikia ir dabar. Ji me
dinė. Tai yra trečioji bažnyčia 
miestelyje. Pirmoji buvo pa
statyta 1752 m., antroji — 
1859 m. Nuo 1948 m. kun. 
Čelkus 10 metų kalėjo Kara
gandos lageriuose. 

Partizaniniame judėjime ak
tyviai dalyvavo Kraujelių 
šeima. Laisvės kovotojais nuo
lat rūpinosi Antano tėvas Ste
ponas Kraujelis. Vyresnės 
dukros (Antano seserys) Onu
tė, Angelė, Vitalija buvo pa
grindinės partizanų ryšinin
kės. Joms padėdavo jaunesnės 
seserys Bronė, Janina, Stefa
nija. Visos jos dar gyvos. Iš 
viso Anelės ir Stepono Krauje
lių šeimoje buvo 10 vaikų. Jie 
net du kaftus patyrė Sibiro 
tremtį. Pirmą kartą Krauje
lius išvežė 1951 m. į Inga-
Inginsko miškus Irkutsko sr.) 
be teisės grįžti i Lietuvą. Ta
čiau 1959 m. pavyks atvažiuo
ti į tėvynę. Bet Lietuvos ko
munistai Kraujelius vėl ištrė
mė į Maklakovą (Krasnojars
ko kr.). Dar 8 metus kentė 
tremtį. Kai grįžo Lietuvon, 
prasidėjo persekiojimai. Nelei
do niekur prisiregistruoti. 

Autorius J. Jankauskas ap
rašo Kavaliauskų šeimą, ku

rioje ypač veiklios moterys. 
Celina Černiauskaitė iš Un-
čėnų kaimo ištekėjusi už Lie
tuvos armijos savanorio Juozo 
Kavaliausko nuo Kurklių 
(Anykščių r.). J i jau pirmai
siais soVfetinės okupacijos me
tais (1940 jn.) įsijungė į lais
vės kovotojų gretas. Partizanų 
ryšininke tapo jos dukra Bi
rutė Kavaliauskaitė („Sigu
tė"). Kovoti dėl laisvės išėjo 
sūnus Antanas Kavaliauskas 
.(„Diemedis"). 

Pirmosiomis 1941 m. auko
mis Skudutiškyje tapo ūkinin
kai (50 ha.). Juozas Anupras 
Kąvoliūnas (1914-1941 m.) ir 
Leonas Miežonis (1909-1941 
m.). Juos nekaltai sušaudė 
rusų kareiviai. Balys Linskas 
(1922-1946 m.) pirmasis Sku
dutiškyje ėmė 1944 m. orga
nizuoti partizanų būrį- J ji įsi
jungė broliai Danius (1929-
1951 m.) ir Jonas (1930 m.) 
Bružai, Antanas (1924-1945 
m,), Stasys .(1903-1946 m.), 
Vladas (1920-1945 m.) Pake-
niai iš Kaniūkų kaimo. Alan
tos pradžios mokyklos vedėją 
Joną Puodžių su šeima 1941 
m. ištrėmė į Sibirą, o jo brolis 
Napoleonas Puodžius (1908-
1982 m.) teikė paramą parti
zanams. Jo namuose slėpėsi 
nepriklausomos Lietuvos kari
ninko Jono Kimšto žmona su 
vaikais. Čia nuolat lankydavo
si ryšininkė Birutė Kavaliaus
kaitė „Sigutė", nuo komunistų 
besislapstantis Vilius Saba
liauskas iš Ukmergės ir kiti. 
Vytautui Baranauskui (1928-
1951 m.), kai jis išėjo partiza
nauti, buvo tik 16 m. Mykolas 
Urbonas „Liepa" tik per atsi
tiktinumą liko gyvas. Tuomet 
aršioje kovoje žuvo per 10 par
tizanų. Fabijonas Zakaraus
kas (1928-1950 m!) partizana
vo tik du mėnesius. Į mišką jis 
išėjo, kai 1950 m. gavo šau
kimą į sovietų armiją. Neno
rėjo tarnauti okupantams — 
pasirinko mirtį! 

Neseniai mirė Juozas Bari-
sevičius (1923-1998 m.), ku
riam ne kartą mirtis žvelgė į 
akis, bet jį saugojo Dievas. 15 
m. iškalėjęs Magdane, grįžo 
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S. Karte Kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 West 951h Strsst 

Tai (706) 424-8664 
(773)681-0664 

T 
Prižiūriu vaikus savo 

namuose. Pravedu 
pamokėles. Skambinti 
773-847-5723, Vidai. . 

GREIT PARDUODA 

$ 
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REALTORS 

RIMAS L.STANKUS 
'Gretos ir sąžiningas patarnavimas 
> Nuosavybių {kariavimai valiui 
• Parkams ir parduodama namus 
> Pansrtnkams nuolaida 

Moteris, turinti žalią 
kortelę, ieško darbo. Gali 

prižiūrėti senukus jų 
namuose ir kartu gyventi. 

TeL 773-847-2943. . 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Pcrmanent Residencc! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS eoncentrating in immigration to 

Canada 
www.iminigratioa-service.com 

Help VVanted 
Foll time/part tinę banquet fad-
Uty is sceking housekeeper. Experi-
ence preferrded. Includes weekeods. 
Ability to speak English Apply in 
person to: Jodd's Red Derby, 127 
S t & Kedzie Ave., Blue Island, IL 

Looking for a Tutor in 
Lithuanian language, begin-
ner level, evening or week-

end. TeL 773-561-3627. 

Reikalinga namų prižiūrėtoja 
pilnam darbo laikui, gyvenimui 
suteikiamas atskiras kambarys 
su TV, Lake Sbore Drive rajone. 
Rekomendacijos būtinos. TeL 
312-255-1157,312-255-1919. 

Lietuvon ir sulaukė senatvės. 
Knygos autorius aprašo kitus 
kovotojus, 52 vietas, susiju
sias su partizanais. Tai Krau
jelių, Jono Kezio, Antano La-
sio, Liongino Kurkio, Stasio 
Jankausko, Mykolo Andrijaus
ko, Donato Savicko ir kitų so
dybos. 

Šis leidinys paremtas gyvų 
žmonių prisiminimais. Tai tik-

STASYS ( ONS I RUC !U)!SI 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; prisstatai; 

- keramikos ptytstės; "ndnas", 
"soffits", *dscks", "gutters", plokšti 

tr srangn nogat, csmsniBS, 
dažymas. Turiu darbo draudbną. 

, S.BaneOs, lai 630-241-1912.. 

ra mūsų tautos istorija. Kny
gos autorius J. Jankauskas 
gyvena Vilniuje, aktyviai daly
vauja Lietuvos Gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centro veikloje, rūpinasi, kad 
deramai būtų pagerbti kovoto
jai dėl Lietuvos laisvės, įam
žintas jų atminimas. 

Algirdą* Meilus 

Iš partizanų istorijų (53) 

DUBYSOS DIDVYRIŲ ATMINTIS 
HENRIKAS KUDRE1KIS 

Kai kas mano, k i- nematą Lietuvos periodikos dalia tetinka į..., tad Cia pi
lietis ir ieško vėli* l8ių iinių Nuotr Viktoro Kapočiaus 

Prieš 50 metų, 1949 m. rug
pjūčio 13 d., Užpelkių miške, 
netoli Radviliškio, Lietuvos 
okupantai nužudė tris tautos 
didvyrius. Visi trys buvo žino
mi poetai: Petras Bartkus-
Žadgaila, Vytautas Šniuolis-
Vytenis ir Bronius Liesis-Eg-
lis. Okupantai tai atliko su 
tautos išdaviko Leono Juškos-
Drąsuolio pagalba. 

Maironio apdainuotame Ra
seinių krašte, prie Dubysos ir 
jos intako Alkupio, š.m. rug
pjūčio 21 d. suvažiavo tautie
čiai iš visos Lietuvos. Moterys, 
pasipuošusios tautiniais rū
bais, šauliai, karinis VRM 1-
mo pulko orkestras. Politiniai 
kaliniai, rezistentai su vėlia
vomis atvyko pagerbti Laisvės 
kovos karžygio, Vyčio Kry
žiaus pirmojo laipsnio kavalie
riaus, pulkininko Petro Bart
kaus. 

Jo gimtojoje sodyboje jau 
stovi paminklas, kuris buvo 
pastatytas P. Bartkaus — 70-
tam gimtadieniui. Dabar šia
me paminkle iškaltos jo bend
ražygių pavardės: partizanai 
Edmundas Biknevičius, Jonas 
Biknevičius, Janina Čepaitė, 
Jonas Bajorinas, Bronius Ne-
verdauskas, Alfonsas Pakark-
lis, Viktoras Stulgaitis, Teofi
lis Pakftrklis, Genė Stulgai-
tytė, Benadas Venclauskas, 
Jonas Venclauskas, Stasys 
Zdanavičius, taip pat nužudyti 
rezistentai: Petras Bitvinskas, 
Jonas Brazauskas, Petras Dig-
rys, Mečias Malkevičius, An
tanas Malkevičius, Stasys 
Mankus ir Antanas Petraus
kas. 

Petras Bartkus buvo jaut
rios sielos poetas. Savo eiles 
spausdino partizanų leidiniuo-

„Malda girioj', poezijos 

giant". Anot ryšininkės Ninos 
Nausėdaitės-Rasos, Jis buvo 
tikroji žmogiškoji Sąžinė". 

Alkupio pakrantėse suskam
bėjo Vilniaus tremtinių choro 
„Mes nemirė" dainos, sukurtos 
Petro Bartkaus žodžiais: 

„Išsunksiu aš kaip koks 
šešėlis, 

Mane priglaus tamsi naktis. 
O kaip norėčiau grįžti vėlei! 
Ir grįšiu —jei tik ne mirtis". 
Paminklą pašventino Sere

džiaus klebonas Gintautas 
Jankauskas. Šv. Mišias jis au
kojo ant vaizdingo Kapurnos 
kalno. Kalbėjo Žebenkšties 
rinktinės partizanas, Vyčio 
Kryžiaus ordino kavalierius 
ltn. Steponas Bubulas, Tauro 
ir Prisikėlimo apygardų ryši
ninkė, politinė kalinė Nina 
Nausėdaitė-Rasa ir P. Bart
kaus ryšininkė Elvyra Pliupe-
lytė-Zita. Kauno 1-mo pulko 
orkestras iškilmes užbaigė 
Lietuvos himnu. 

se 
rinktinėje JCovos keliu žen-

•Ne rasizmas, o šėtono 
garbinimas kaltas u i baž
nyčių padegimas. Georgia 
valstijos gyventoja Angelą 
Wood prisipažino, kad kartu 
su draugu Jay Ballinger ii In
diana valstijos padegė/ plana
vo padegti 7 bažnyčias India
noje. Už prokurorams pateik
tą informaciją apie Ballinger, 
ji nebos apkaltinta ui kitose 
valstijose, atliktus padegimus. 
Ballinger apkaltintas 29 baž
nyčių ir 11 kitų gaisrų su
kėlimu, daugiausia pietų val
stijose (t.y., buvo padegtos 
Afrikos amerikiečių bažny
čios). Anksčiau spauda įtarė, 
kad įvykę bažnyčių padegimai 
— rasistų darbas. Wood ir 
Ballinger yra šėtono garbinto
jai, kurie naikino bažnyčias 
[vesti „naują pasaulio tvarką". 

http://www.iminigratioa-service.com
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DR. JONAS STIKLORIUS 
IŠLYDĖTAS AMŽINYBĖN.. 

Dr Jonas Stikloriua 

- Jonas Arvydas Stiklorius šį 
pasaulį išvydo 1914 m. balan-

-d*ia 29 d. Tilžėje, žymaus Ma
žosios Lietuvos veikėjo, žurna
listo bei mokytojo Jokūbo 
Stikloriaus šeimoje. Taigi jau 

j nuo pat lopšio lietuviškas žo-
i dis Jono Stikloriaus tautinę 

sąmonę brandino bei ugdė 
* meilę Lietuvai. Paaugęs, jis 
-akivaizdžiai regėjo savo tėvą 
ne tiktai mokytojaujant, bet ir 

- organizuojant „draugijėlę 
; Rambyną", steigiant bei reda-
; guojant .Prūsų Lietuvos sa-
j vaitraštį", „Prūsų Lietuvos 
.balsą" ir kt. Kas jį vėlesniame 
'gyvenime pažino, galėjo pa
stebėti jo sentimentą Mažajai 
Lietuvai, istorinės reikšmės 
kalnui Rambynui, dainose te
beskambančiam Nemunui, 
amžinai ūžaujančiai Baltijai... 

1932 metais baigęs Klaipė
dos Vytauto Didžiojo gimna
ziją, pradėjo gan ilgai nusitę
susį mokslo kelią. Pirmiausia, 
nedelsdamas išvyko į Berlyno 
universitetą studijuoti teisės. 
1937 m. gavęs teisininko dip

lomą ir atvykęs į Kauną, atli
ko Teisingumo ministerijos 
nustatytą stažą ir išlaikė tei
sėjo egzaminus. Buvo paskir
tas į Panevėžį apylinkės teis
mo teisėju ir apylinkės tardy
toju. Deja, teisinę karjerą nu

traukė bolševikinė okupacija 
Prasidėjus karui ir Lietuvai 
pradėjus savarankiškai tvar
kytis, jis pradėjo dirbti Teisin
gumo ministerijoje. Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė jį grąžino 
į Panevėžį advokato parei
goms, čia jis sukūrė šeimą, 
vesdamas Taisą Paulauskaitę, 
Lietuvos karininko dukrą. 

1944 m. vasarą, gelbėdama
sis nuo bolševikinės okupaci
jos, su šeima pasitraukė į Vo
kietiją ir DP — išvietintųjų 
asmenų — sąlygose išgyveno 
iki 1949 m. Čia gyvendamas 
dalyvavo lietuviškoje veikloje, 
priklausė skautams, bet tuo 
pačiu metu dar gilino teisės 
mokslo žinias, stengdamasis 
praplėsti teisininko specialy
bės akiratį. Atvykęs į JAV, ap
sigyveno Philadelphijoje. Čia 
teko teisės mokslą dar pagilin
ti. Profesinį savo darbą vykdė 
stambioje „Mortgage, Savings 
and Loan" firmoje iki 1979 m., 
kai sulaukęs pensijos amžiaus 
pasitraukė į poilsį. 

Visą laiką reiškėsi lietuviš
kosios išeivijos veikloje, nors 
jo veikla labai dažnai net ir 
negalėjo būti pastebima. Phi-
ladelphįjoje jis buvo išrinktas 
JAV LB Philadelphijos apy
linkės valdybos pirmininku, o 
nuo 1956 m. teisiniais klausi
mais pradėjo bendradarbiauti 
Bostone leidžiamoje Lietuvių 
enciklopedijoje. Nuo 1986 me
tų sutiko rašyti mėnesines po
litines apžvalgas žurnalo „Ka
rys* skyriui „Žvilgsnis į poli
tiką". Be to, bendradarbiavo ir 
kitoje periodinėje spaudoje. 
Bene 1970-aisiais jis buvo iš
rinktas VLTKo sekretoriumi ir 
tose pareigose prasmingai 
darbavosi iki Lietuvai sušvito 
laisvė ir VLTKas savo veiklą 
užbaigė. 

Jei jis galėjo džiaugtis savo 
sūnaus Jono laimingu gyveni
mu, tai netikėtai žmonos liga 
jį stipriai sukrėtė. Prieš porą 
metų ji buvo patalpinta į Tair 
Acres Geriatic Center slaugos 
namus Philadelphijos Media 

priemiestyje. Pradėjus jo pa
ties sveikatai silpnėti, jis savo 
namų bei kitus reikalus pra
dėjo peržiūrėti ir iš savo kny
gų lentynų parinkęs, trejetą 
šimtų knygų išsiuntė Klaipė
dos universitetui, o 40-ties 
metų „Kario" žurnalo komp
lektą gavo Vilniaus Nacionali
nis muziejus. Patvarkęs savo 
šeimos reikalus, dr. Jonas 
Stiklorius prisijungė prie savo 
žmonos slaugos namuose. 

Prieš porą savaičių šį nekro
logą rašančiam teko su juo te
lefonu pasišnekėti. Ramiame 
pokalbyje aimanų nepasigirdo. 
Deja, lapkričio 28-ąją jo šir
dies plakimas sustojo... Liko 
liūdintys jo artimieji: žmona 
Taisą, sūnus Jonas su žmona 
ir trys vaikaičiai. 

Dienraštis „The Philadel-
phia Inąuirer" 1999.12.03 iš
spausdintame nekrologe pažy
mi, kad Jonas Stiklorius buvo 
plačiai išsilavinęs teisininkas, 
įgijęs net du teisės mokslo 
daktaratus — vieną Vokieti
joje, antrą Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, Temple univer
sitete. Toliau teigiama, kad 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, jo veikla Lietuvos la
bui buvo įvertinta Lietuvos 
vyriausybės ir jam buvo įteik
tas medalis. Deja, ši informa
cija nėra tiksli. Jam buvo 
įteiktas ne medalis, o Vyčio 
Kryžiaus ordinas. Kuo ordinu 
yra pagerbiami laisvės kovose 
pasižymėję kariai bei ypatin
gai nusipelnę Lietuvai asme
nys. 

Paskutinis atsisveikinimas 
su Velioniu įvyko gruodžio 4 
dieną John F. Givnish Fune-
ral Home, Academy Rd., Phi-
la., dalyvaujant mirusio šei
mos artimiesiems bei būreliui 
Philadelphijos lietuvių. Buvo 
pasimelsta vadovaujant liute
ronų dvasininkui. Velionio sū
nus Jonas sentimentaliais žo
džiais aptaręs savo Tėvą, pra
nešė, kad, jo valią vykdant, jo 
palaikai bus sudeginti ir pele
nai paberti Baltijos bangose 
prie jo gimtosios Klaipėdos. 
Tai bus atlikta ateinančią va
sarą. 

Balys Raugas 

VYTAUTĄ GEDGAUDĄ PRISIMENANT 
Man būnant „Vilties" drau

gijos pirmininku, daug metų 
teko bendrauti su tuometiniu 
„Dirvos" redaktoriumi Vytau
tu Gedgaudu. Nors tuo laiku 
spaudos darbas nebuvo labai 
patraukius, bet Vytautas jį at
likdavo su entuziazmu. Aš ste
bėdavausi jo pakanta ir su
gebėjimu, turint tokį mažą 
ekonominį užnugarį leisti gra
žiai ir stilingai redaguotą 
„Dirvą*. Šiandien jo mirtis su
kelia manyje liūdesį, kad vis 
daugiau ir daugiau lietuvių 
spaudos veteranų išnyksta iš 
šio. pasaulio, o jaunų, kurie 
juos pakeistų matosi matai. 

Žurnalistą* VyUutM Oodsmodaa 

Vytautas gimė 1912 metais. 
Mokėsi Viekšniuose ir Mažei
kių gimnazijoje. 1933 metais 
atsidūręs Kaune, įsitraukė į 
laikraščių redagavimą. Reda
gavo „Laiko žodį", iliustruotą 
„Pasaulį", „Telegramas" ir 
dienraštį „Laikas". Be to, 1935 
metais išleido novelių rinkinį 
„Aistrų kova". 1939 metais, 

gavęs iš dienraščio „Laikas" 
atostogų, nuvyko į Paryžių. 
Tuo metu iš spaudos buvo 
lengva numatyti, kad tarp Vo
kietijos ir SSSR kils karas. 
Baigiantis jo turistinei vizai 
reikėjo apsispręsti ką daryti 
toliau. Be vizos jis būtų nete
kęs teisės pasilikti Prancūzijo
je. Buvo aišku, kad karo atve
ju Lietuva bus vieno arba kito 
kaimyno okupuota. Todėl ge
riausia išeitis buvo stoti į sve
timšalių legioną, kuriame jis 
išbuvo nuo 1939 iki 1945 me
tų. Dalyvavo kautynėse prieš 
Romelio armiją Afrikoje ir Eu
ropoje prieš vokiečius, laisvi
nant Prancūziją. Buvo apdo
vanotas dviem karo kryžiais 
(Croix de Guerre) ir Tuniso 
kautynių medaliu. Demobili
zuotas gavo stipendiją į Pary
žiaus universitetą studijuoti 
literatūrą ir kinematografiją. 
Tuo pačiu metu rašė politines 
apžvalgas į Čikagoje einantį 
dienraštį „Draugą", pasirašy
damas Vytautu Arūnu. 1946 
metais dalyvavo Paryžiaus 
taikos konferencijoje ir 1948 
m. Jungtinių Tautų organiza
cijos sesijoje, kaip akredituo
tas lietuviškų laikraščių ko
respondentas. Tuo patiu metu 
buvo akredituotas prie Pran
cūzijos informacijos ministeri
jos, priklausė prancūzų žurna
listų sąjungai. 1950 metais, 
atvykęs į Jungtines Amerikos 
Valstijas dirbo „Vienybės" 
laikraščio redakcijoje. 1954 
metais porai metų vėl grįžo į 
Prancūziją kur dirbo doku
mentinių filmų gamyboje. 
1966 metais gįžęs į New Yor-
ką, vėl įsijungė į „Vienybės" 

redakciją. 1958 metais, tuo
metinio „Vilties" draugijos pir
mininko J. Bačiūno pakvies
tas, įsijungė į „Dirvos" redaga
vimą. „Dirvoje" išbuvo 32 me
tus, o jos redaktoriumi — 23 
metus. 

1961 metais Clevelande su
sipažinęs su Stefa Juodval
kyte, skautų veikėja, susituo
kė. Stefa buvo didelė Vytauto 
darbų talkininkė. Vytauto 
Gedgaudo atėjimas „Dirvai" 
buvo tikra palaima, nes jis at
sinešė 25 metų žurnalistinį 
patyrimą ir sugebėjimą atlikti 
kiekvieną darbą laikraščiui 
leisti. Per tuos 32 metus „Dir
va" daug ką pergyveno. Iš sa
vaitinio tapo triskart savaitėje 
leidžiamu laikraščiu, bet po 
„Dirvą" ištikusio gaisro, pra
dėjo rodytis vėl tik kartą sa
vaitėje. Vytautas be žurnalis
tikos domėjosi buriavimu ir 
sklandymu, bet sklandymas, 
nors jis ir buvo baigęs sklan
dymo mokyklą, jo nepatraukė 
taip, kaip buriavimas. Klai
pėdos klubo jachtomis jis daly
vavo regatose Švedijoje, Latvi
joje ir Estijoje. Regatoje apie 
Gotlando salą jis buvo jachtos 
„Žalčių karalienė" įguloje, kuri 
laimėjo pirmą vietą. Vytautas 
dar jaunas būdamas priklausė 
jūrų skautams ir mokslei
viams šauliams. Išeivijoje įsi
jungė į lietuvių Tautinę sąjun
gą ir daugelį metų buvo per
renkamas jos Tarybos nariu. 

Nors ir nedaug atliekamo 
laiko turėdamas, Vytautas 
karts nuo karto kartu su Stefa 
mėgdavo buriuoti Erio ežero 
pakrantėmis. Clevelando 
mieste jis buvo išsinuomavęs 

JO KILNIOS DVASIOS 
SPINDULIAI PASIEKIA MUS 

NET IŠ ANAPUS 
Visam mėnesiui prabėgus po 

vyskupo Deksnio mirties jo 
buvusios vyskupijos vyskupas 
ir vadovybė, hepos 10 dieną, 
vyskupijos katedroje, a.a. vys
kupo prisiminimui, pagerbi
mui ir atsidėkojimui aukojo 
iv. Mišias. 

Didingoje gotiško stiliaus 
katedroje, kurioje prieš 30 me
tų buvo konsekruotas vyskupu 
Nekalto Prasidėjimo (lietuvių) 
parapijos East St. Louis klebo
nas dr. Antanas L. Deksnys, 
rinkosi tebesą ir buvę parapi
jiečiai iš tolimiausių Illinois 
valstijos kampų. Rinkosi pasi
melsti už velionį, prisiminti 
gerąjį savo sielų prievaizdą. 
Rimtis ir gilus susikaupimas 
atsispindėjo susirinkusiųjų 
veiduose, o jų buvo gal penkis 
kartus daugiau, negu šio meto 
parapijos narių. Tie ilgi, ilgi 
metai be pamilto klebono ne
spėjo išdildyti įgytos jam mei
lės ir prisirišimo. 

Iškilmingoji šv. Mišių auka 
prasidėjo gausia vyskupijos 
kunigų procesija, kurios gale 
prie altoriaus artėjo du vysku
pai: Wilton Gregory ir Stanley 
Schlarman. Kunigų tarpe, 
taip kaip pasauliečių, buvo ne 
tik žilagalviai seneliai pažino
jusieji velion;, bet ir jaunuoliai 
apie jį girdėję iš tėvelių pasa
kojimų. 

Savo pamoksle vysk. Grego
ry ypač stipriai palietė tarpu
savio meilės reikšmę žmonių 
gyvenime, tuo pačiu metu iš
keldamas vysk. Deksnio pa
sigėrėtiną meilės ir toleranci
jos metodą bendraujant su 
broliais kunigais ir pasaulie
čiais. Paminėjo jo didžias pas
tangas atstatant nudegusią 
šventovę tokiame stiliuje, kuri 
užburia nė tik lietuvio akį. 
Gyrė jo įnašą į vyskupijos ge
rovės kėlimą, gelbėjimą poka
rio pabėgėlių, jo organizacinę 
veiklą tiek lietuvių, tiek ir 
amerikiečių tarpe. Besiklau
santiems buvo akivaizdu, kad 
Belleville vyskupas įdėjo daug 
laiko šiam pamokslui besi
ruošdamas. 

Deksnių šeimoje augusi Ma
rytė dėl sveikatos šv. Mišiose 
dalyvauti negalėjo, ją pavada
vo duktė Aldona ir sūnus Al
gimantas. Marytė Deksnių 

DRAUGAS, 2000 m. sausio 5 d„ trečiadienis 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Vysk. Antanas Deksnys 

šeimoje jautėsi kaip dukra ir 
buvo mylima kaip sesuo. Šie 
ryšiai su velioniu nenutrūko 
iki pat jo mirties. Marytės ir 
dr. Kazio Mogenių šeimai, o 
taip pat ir kelioms kitoms 
„dypukų" šeimoms, klebonas 
Deksnys sudarė sąlygas imig
ruoti į JAV. Aldona ir Algi
mantas, šion šalin atvykę dar 
vaikais būdami, nešė altoriun 
aukas. 

Po šv. Mišių patsai vyskupas 
vyskupijos salėn užkandžiams 
pakvietė aukoje dalyvavusius. 
Salėje atsivėrė puiki proga pa
sidalinti įspūdžiais seniai vie
ni su kitais susitikusiems 
draugams, pažįstamiems, bi
čiuliams. Tačiau beveik kiek
viename būrelyje galėjai gir
dėti prisiminimus apie velionį, 
jo sugebėjimą visus vienyti, jo 
meilę savo parapijiečiams. Tie 
prisiminimai ir vėl iš naujo 
rišo dabartinius ir buvusius 
parapijos narius, šildė jų šir
dis, tarytum kilniosios vysku
po dvasios spinduliai būtų 
prasiskverbę net iš Anapus. 

Kartu su Aurelija, parašiu
sia trumpą vyskupo biografiją 
Lietuvoje, mes galime drąsiai 
tarti: Laimingi, kurie savo gy
venimo kelyje sutiko ar sutiks 
vyskupą Antaną Deksnį. O 
mums, krikščionims, tasai su
sitikimas yra užtikrintas. 

Zigmas Grybinas 

AtA VYTAUTAS MAČIUKĄ 
Lietuvos aviacijos pulkinin

ko, savanorio Antano Mačiui-
kos ir dr. Antanės Vaidelytės-
Mačiuikienės sunūs Vytautas 
gimė 1929 m. spalio 31 d. 
Kaune. Tėvui anksti apleidus 
šį pasaulį, motina viena augi
no du sūnus. Karo metu, atsis
kyręs nuo šeimos, Vytas jau
nas pradėjo nuotykingą gy
venimą — Lietuvos laisvės 
kovotojų narys, partizanas, 
tremtinys, politinis kalinys, 
staigai mirė 1999 m. spalio 14 
d. Sovietų lageriuose iškalėjo 
vienuolika metų. Savo gyve
nimą apraše „Santaros" iš
leistoje knygoje „Savi ir sveti
mi". Pagrindinis veikėjas Vy
tenis — tai jis pats. Sakėsi, 
kad viskas kas ten parašyta 
— tai jo paties pergyvenimai. 
Edvardas Šiugžda 1999 m. 

patalpas, kuriose rengdavo 
meno parodas. Parodose aps
čiai dalyvavo ne tik lietuvių, 
bet ir kitų tautybių meninin
kai Jo ruoštos parodos buvo 
sėkmingos. Clevelando lietu
viams bodavo gera proga ne 
tik susipažinti su meninin
kais, bet ir *igyti jų korinius. 
Vytauto energija ir sugebėji
mas ne tik •Dirvą" redaguoti, 
bet atliekamu laiku ir meno 
parodas rengti, buvo stebėti
nas. Norėtųsi, kad tokių spau
dos entuziastų atsirastų dau
giau. 

Danielius Degėsys 

spalio 21 d. „Dvidešimt pir
mame amžiuje" rašo: „Skaity
tojai šią knygą priėmė. Tai 
knyga, kurią skaitai neatsi
traukdamas". 

Be šios, dar yra išleidęs 
šešias poezijos knygas. 

Prieš imdamas į rankas 
plunksną, Vytautas buvo 
skulptorius. Sunkiai įstojo į 
Dailės mokyklą. Kalinino, Pe-
čioros, Magadano kalėjimų 
antspaudas paliko savo žy
mes. Sunkiai įstojęs baigė tik 
gerų žmonių padedamas. 
Daug Vytui padėjo, po ilgo 
ieškojimo susiradusi sūnų, Či
kagoje gyvenanti Vyto motina. 
Vytautui užsispyrus pastatyti 
Dariui ir Girėnui paminklą, 
tik motinos pagalba galėjo tai 
padaryti. Tik jai vienai žino
mais būdais siuntė įrankius, 
pinigus ir viską, kas buvo rei
kalinga. Šiandien juodo grani
to paminklas stovi Aukštųjų 
Šančių kapinėse. 

Vytautas padėjo surasti ir 
Dariaus-Girėno konus, pa
slėptus Kaune, Medicinos fa
kulteto rūmų rūsyje. 1964 m. 
Lakūnų kūnai buvo perkelti į 
Karių kapines. ...„Šimtai žmo
nių atėjo dar kartą nusilenkti 
lakūnams..." (XXI Amžius" 
1999 m. spalio 20 d.). 

Per neilgą savo amžių yra 
sukūręs arti 60 skulptūrų. Jo 
statytą paminklą matome 
Klaipėdoje, miesto sode (Her
kui Montei). Jo statytas pa-

A.tA. 
KAZIMIERAS 

RIŠKUS 

Mirė 1999 m. sausio 9 d. Šią liūdną sukaktį minint, 
šv. Mišios ui a.a. Kazimiero sielą bus atnašaujamos 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 2000 m. 
sausio 9 d. 10:30 vai. ryto. 
Artimuosius prašome pasimelsti už a.a. Kazimierą. 

R i ik u ie ima . 

Brangiam Vyrui, Tėvui, Seneliui 

A. t A. 
ARTŪRUI GALINAIČIUI 

mirus, žmoną, mielą tetą ANTANINĄ, dukrą ELYTĘ 
su vyru Zigmu, anūkus AUDRONĘ ir ANDRIŲ 
RADVILUS, sūnų ALFĄ su žmona RŪTA, anūkus 
ARĄ ir SAULIŲ GALINAIČIUS širdingai užjaučiame 
ir kartu išgyvename gilų liūdesį. 

Genovaitė, Stasys Norkūnai 

Virginija, Kęstutis, Vaiva Rimeikai 

St. Petersburg, FL 

Pamaldos 

A. t A. • 

ALDONOS JANKAUSKAITĖS 
mirties metinių atminimui bus atnašaujamos Tėvų 
Marijonų koplyčioje š. m. sausio 8 d. 8 vai. ryto. 
Prašome a.a. Aldoną prisiminti savo maldose. 

E. Barikėtienč ir J. Valaitiene 

• 

PADĖKA 
A.tA. 

MARIJA BIRUTĖ 
TRAPBKIENĖ 

1912 -1999 
Mūsų mylima Mamytė, Bobutė, Probobutė, Uošvė ir 
Sesuo mirė spalio 25 d. ir buvo palaidota spalio 28 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, atsilankiusiems koplyčioje, 
dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems a.a. Mariją 
į Amžino Poilsio vietą. Dėkojame už aukas, gėles, 
užuojautas žodžiu ir parodytą nuoširdumą. 
Didelė padėka prel. Ignui Urbonui už maldas 
koplyčioje, už šv. Mišias ir palydėjimą į šv. Kazimiero 
kapines. 
Dėkojame sol. Danai Stankaitytei už gražų giedojimą 
ir muz. Faustui Stroliai už palydą vargonais. 
Nuoširdi padėka visiems karsto nešėjams. Už 
rūpestingą patarnavimą dėkojame Donald M. Petkui. 

Liūdesyje likosi teima. 

1 

minklas prof. Jonui Kazlaus
kui, Lankučiui ir kitiems. 

Pašarvotas buvo Rašytojų 
sąjungos rūmuose. Su juo at
sisveikinti atvyko Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, Gabrielius Žem-
kalnis-Landsbergis, rašytojų 
ir dailininkų atstovai, jo kovos 
ir kalėjimo draugai. 

Velionis norėjo, kad jo pele
nai botų išbarstyti virš Balti
jos jūros Palangoje, kur leisda
vo vasaras. 

Mažai beliko tokių patriotu 
kaip Vytautas. Ilsėkis ramy
bėje besiblaškančiose Baltijos 

bangose. Tavo pelenai su ban
gomis plaus tavo mylimos Lie
tuvos krantus. Daugiau Tavęs 
niekas iš Lietuvos neišraus... 
Dabar drąsiai gali kartoti: 

Gimtine, Tu nevartei širdies 
kaip knygos, 

Ačiū Tau už tai, 
kad skambančio pavasario 

ranka 
atvėrei man duris į erdvę 

neregėtą, 
už tai, kad vėjo lūpomis 

tarei man: 
„Keliauk, Sūnau, 
dabar jau nepaklysi..." 

(18 V. M. poezijos) 
Birutė Kofticiene 

. 



• 

• 
DRAUGAS, 2000 m. sausio 5 d., trečiadieni* Detroite mirusio a.a. Vla

do Paužos urna su pelenais 
bus atvesta Čikagon ir šį 
Šeštadienį, sausio 8 d., 9 vai. 
ryto patalpinta lietuvių Tau
tinių kapinių mauzoliejuje. 
Velionis buvo žinomas visuo
menininkas, mokytojas, žur
nalistas, Lietuvių Tautinės s-
gos ir Lietuvių skautų s-gos 
narys. Buvęs Detroito „Balti
jos" skautų tunto tuntininkas. 
Čikagoje gyvenantys velionio 
draugai, kolegos, o ypač buvę 
jo mokiniai ir skautai kvie
čiami dalyvauti. 

J „Žiburėlio" darželio Kalėdų eglutes 
šė ir saldainiukų, ir dovanėlių! 

Sausio 13-ją prie Lietu
vos Parlamento rūmu Vil
niuje žuvusiu prisimini-
mas-pagerbimaa š.m. sausio 
13 d., ketvirtadienį, rengia
mas ALT08 Čikagos skyriaus 
valdybos, bus pradėtas 10 vai. 
r. šv. Mišiomis Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Po Mišių — 10 vai. 
ryte prisiminimas-pagerbimas 
Jaunimo centre. Visi kviečia
mi dalyvauti šiame mūsų tau
tos didvyrių pagerbime. 

flSttjjgjįrjggj "" 
Antrąjį kiekvieno mėne

sio ketvirtadieni Čikagos 
kultūros centre (Chicago Cul-
tural Center, Randolph Cafe, 
77 E. Rangolf St.) vyksta 
„Classical Cabaret" progra
mos pasirodymai. Sausio 13 d. 
6:30 val.v. centre populiarias 
operečių arijas ir „cabaret" 
stiliaus dainas atliks du so
pranai - A. McFarland ir J. 
Lattimore. Įėjimas - nemoka
mas. 

Žymaus tenoro Placido 
Domingo rečitalis sausio 26 
d. vyks Čikagos miesto centre 
- Chicago Symphony Orches
tra (220 S. Michigan Avenue, 
Chicago). Programoje - kom
pozitorių Verdi, Liszt, Tosti, 
Albeniz. Falla ir Torroba kūri
niai. Dainininkui akompanuos 
Daniel Baremboim. 

šventę gerasis Kalėdų senelis atne-
Nuotr. Indrės TUtoėneass 

Pasidžiaugėte imliosio
mis miško eglutėmis <̂  ir... 
grąžinkite jas, o tiksliau at-
vežkite perdirbti. Šį šeštadie
nį, sausio 8 d., nuo 9 val.r. įid 
2 val.p.p. medeliai bus .suren
kami: Marauette Parke (6700 
S. Kedzie Ave), McKinley Par
ke (2210 W. Persbing Reed), 
Mt. Greenwood Park (3721 W. 
l l l thStr . ) irkt . 

Pabendravimas-pietis su 
PLC renginių komiteto pirmi
ninke Brone Nainiene vyks 
sausio 16 d tuoj po t l v. šv. 
Mišių PLC salėje. Stalus ir 
vietas galima užsisakyti, 
skambinant Vandai Gvildienei 
tel. 630-271-9136. 

Mažojoje Jaunimo centro 
salėje sausio 7 d, penktadie
nį, 7:30 val.v. - sporto varžy
bos, šokiai, loterįja ir vaišės. 
Lėšos bus skirtos Čiurlionio 
galerijai - eksponavimo reik
menims įsigyti. Daugiau infor
macijos tel.773-778-7500. 

Birutė Bublienė rūpinasi 
paruošti raštu gautų sveikini
mų albumą, kuris bus įteiktas 
prof. dr. Justinui Pikunui jo 
akademinės veiklos ir am
žiaus sukakčių proga sausio 
30 d. Dievo Apvaizdos parapi
joje, Southfield, MI. Sveikini
mus galima siųsti B. Bublie
nės adresu iki sausio 15 d.: 
5190 Longmeadovr, Bloomfield 
Hills, MI 48304. 

Į » . » š t » i * i * ' i i 

Amerikos lietuviu, žurna
las "Bridges* anglų kalba 
spausdinamas 10 kartų per 
metus. Gruodžio mėnesio nu-

" meryje - konferencijos „Dova-
naJUstuvai" apžvalga, „Vaiko 
vartų į mokslą" būrelio apra
šymas,** Lietuvos kaime pra
leistų' atostogų pasakojimas 
(beje, apiąfcietuvos Kauno tu
rizmo asociaciją keliautojai 
susižinojo iš "Bridges" pusla
pių). Žurnale taip pat pasako
jama apie Amerikoe lietuvių 
klubą, įsikūrusį Whiting, New 
Jersey valstijoje, publikuoja
ma Kalėdų giesmė „Džiaukis, 
žmomja* ir kt. Norėdami už
sisakyti Amerikos lietuvių 
žurnalą "Bridges", rašykite: 
1927 West Blvd., Ratine, WI 
53403. 

Paskutiniame „Pasaulio 
lietuvio" žurnalo numeryje 
(1999m. gruodžio mėn.) nau
jiena - kalbininko Antano Kli
mo vedamas gimtosios kalbos 
skyrelis. Jame šį kartą dėsto
mos lietuvių kalbos atsiradi
mo hipotezes. Kalėdiniame 
žurnalo numeryje taip pat -
vyskupo P. Baltakio, OFM, 
sveikinimo kalba, konferenci
jos , .Dovana Lietuvai" apžval
ga, PLB Lituanistikos kate
dros 15 metų paminėjimas ir, 
žinoma, žinios ii įvairių pa
saulio lietuvių bendruomenių. 
Vienas ii įdomesnių praneši
mų - informatija apie Lietu
vių namų Londone pardavi
mą. Žurnalo adresas: „Pasau
lio lietuvis", 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439-
7417; tel. 630-257-8217. 

Dalis Maironio lituanistines" mokyklos mokinių lapkričio 30 dieną - Padėkos dienos proga suneš* visokiausių 
rybių, kad šios botų persiųstos j Lietuvą per „Saulute", Lietuvos Vaikų globos bareli. 

Nuotr. Indrės TŲanelienei 

SKELBIMAI 
• Brighton Parko Lie

tuvių Namų savininku drau* 
gijos metinis susirinkimas 
-uošiamas sekmadienį, 2000 
m. sausio 16 d. Švč. Mergelės 
Nekalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje. 44 St. ir Fairfield, tuoj 
po 11:30 vai. ryto lietuviškų 
Miš: : Bus renkamas nario 
moks stis Po susirinkimo bend
ri pietas. Visus malonini 
kviečia valdyba. mm 

ADVOKATAS 
GINTARAS F. ČEPtNAS 
M36 š PulMki Rd., Chicago, IL 40429 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 
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• Romas ir Gaflą ftovy-
dsičiai, Dalton, PA, pratęs
dami globą jų globojamiems 
vaikams, kitiems metams at
siuntė $450; Gregory ir Cathe-
rine Cierpial, Linden, NJ, pra
tęsdami globą vaikui kitiems 
metams atsiuntė $150; Stepas 
ir Monika Puodžiūnai, W«st 
Hills, CA, atsiuntė $154 su 
galimybe „matchmg fund" tiek 
pat, pratęsti jų globojamam 
vaikui paramą kitiems metams 
Ir dar globą kitam vaikui; 
Matilda Kiertekles, SeHar, PA, 
atsiuntė ĮttOO—tai pratesima* 
globos vaikui Lietuvoje; Albsrt 
ir Henrietta Mikutis, Jr., Ptri-
lsdelphia, PA, atsiunt*$lO0— 
tai pratesimas globos kitiems 
metams jų globojamų dviejų 
vaikų. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame globėjams! „Lieta' 
vos NaUaiMų globos* komi
tetas , 1711 West 71 8tr. , 
Chieago,OL0O6SS. ausi 

GOmhU 
gMUnSsir krbmnaHnėa bylos 
' «47BJs>dsUATSsroe 

TsL 77t-77V-8700 
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ŽVAIGŽDUTE 
Įtteigta lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Redmguąįmj. PląČMM. M-dHągą aftaatf: 3306 W. SBthPlmoe, Chicmgo, VL 60829 

dar niekur negirdėta, ir plau
kė tyli giesmė. 

Nedrąsiai Aldytė praskleidė 
palapinės kraštelį ir pamatė 
ten zuikučius, sėdinčius prie 
Kačių stalo. Palapinei krepš
telėjus, jie visi pašoko ir, pri
bėgę prie angos pamatė mer
gaite. Ji truputį išsigando ir 
pasidarė nedrąsi. Bet vienas 
zuikučių tuojau prišoko artyn 

Pie** Sandra Badaraitė, ir, paėmęs už raiikutėe, links-
Čikagos lit. m-k* 3 sk. mokinė 8 metų.mai sušuko: 

— O, Aldytė ateina pas mus 
MĮSLĖ KALĖDŲ 

SENELIUI 
Esu kaip žvaigždutė 
Graži, bet salta, 
O mano motutė 
Žiemužė balta. 

Turiu daug seselių, 
Kiek jų — nežinau! 
Nė vieno brolelio 
Tarpjų neradau. 

Padangėj sūpuosi 
Ant šiaurio sparnų... 
Nukritus — ištirpstu 
Ant Tavo delnų... 

Kai žalią eglutę 
Žvakelės papuoš, — 
Rymosiu svajosiu 
Ant eglės šakos. 

Kalėdinę naktį 
Keliausim kartu... 
Kalėdų Seneli 
Tai kuo aš vardu? 

Mokytoja Gražina 
Ragaleviėienė 

NAUJIEJI METAI 
Šie Naujieji Metai yra tuo 

ypatingi, kad su jais užbai
gėme 20-ąjį šimtmetį (amžių). 
Nuo dabar pradedame jau dvi
dešimt pirmąjį šimtmetį. Ka
lendorius keičiasi, bet gyveni
mas eina toliau įprasta vaga. 
Atsiranda pranašų, kurie 
stengiasi įtikinti žmones apie 
pasaulio pabaigą ir kitus bai
sius dalykus. Tikintieji pasiti
ki Dievo žodžiu: „Nė dangaus 
angelai nežino, kada bus pa
saulio pabaiga". Žmonės nesi
laikydami gamtos nustatytos 
tvarkos, gali priartinti katas
trofą. Teršiamas oras, vanduo 
ir maisto produktai. Žengdami 
į 21-ąjį šimtmetį, turime veng
ti tų dalykų. Reikia pradėti 
nuo mažų dienų, nuo mokyk
los suolo. Sveikai ir tvarkingai 
gyvendami, besime patys lai
mingi ir kitiems tos laimės su
teiksime. Tada naujasis šimt
metis bus vienas ii gražiausių 
ir pažangiausių žmonijos ir 
mūsų tautos gyvenime. 

Redaktorius 

į svečius. Buk drąsi ir links-

Tai buvo tas pats zuikutis, 
kurį mergaitė dieną buvo ma
čiusi atbėgusi prie jų namų. 

Tuojau visas būrys saikių 
apspito Aldytė. Visaip ją kal
bino ir linksminę, kraipė au
sis, priekinėmis kojytėmis 
braukė per savo ūsus, viaaip 
striksėjo ir šoko, o kampe su
simetė muzikantai uždrožė 
tokį linksmą sektini kad ir 
mergaitei tuojau užėjo noras 
pašokti kartu su kiškučiais. 

Praną* Naujokaitis 
(Bus daugiau) 

UTUANI8TINĖ 
MOKYKLA 

Jeigu man nereikėtų važiuo
ti į lietuvių mokyklą* galėčiau 
ilgiau pamiegoti Aš pasi
kviesčiau penktadieni drau
gus pernakvoti, bet tada ne 
dainai galėčiau matyti savo 
lietuvius draugus. Jei ai nei
čiau i lietuvių mokyklą, man 
nereikėtų ruošti lietuviškų pa
mokų. Turėčiau daugiau laiko 
televizįją pažiūrėti. Liktų dau
giau laiko ir telefonu su drau
gais pasikalbėti. Man nerei
kėtų nei skaityti, nei rašyti 
lietuviškai. Man botų labai 
smagu. Aš turėčiau daugiau 
laiko ką nors kita daryti. 

Aurytė Sueinekaitė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

mokinė (Maironio lituanisti
nės mokyklos moksleivių met
raštis 1996/97 m.) 

PIRMOJI LIETUVIŠKA 
KNYGA 

Martynas Mažvydas parašė 
pirmą lietuvišką knygą. Ji bu
vo labai svarbi. Jis parašė tą 
knygą prieš 460 metų — 1547 
m. Ta knyga buvo katekizmas, 
kuris mokė apie Dievą. Knyga 
buvo išspausdinta lotynų abė
cėle, ne rusiškomis raidėmis. 

LinaMaettnaitė, 
Philadelphįjos Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinė (Eitutė*) 

; 
KALĖDOS PAS ZUIKUTI 

(Tęsinys) 
Mergaitė žengė per minkštą 

sniegą taip lengvai, lyg žemės 
nesiekdama. Zuikučio pėdo
mis ji slinko pro mažas eg
laites ir aukitus medžius vis 
gilyn ir gilyn į mišką. Jai at
rodė, kad kiekvienoje medžio 
šakelėje kabojo graši žvakutėj 
ir švietė jai kelią. Taip buvo 
jai gera ir lengva eiti. Ji visai 
nejautė nei šalčio, nei jokios 
baimės. f* 

Eglaičių tankumyne mergai
tė pamatė šviečiant lyg kokią 
palapine. Jos viršuje ties duri
mis kabojo Sviesi žvaigždė ir 
bėrė į visas lalia spindulius. 
Sniegas eglaičių Sekose spin
dėjo deimantu ir,auksu. O si
dabru buvo nuklota visa žemė 
tarp medžių. Visur buvo švie
su, šviesu. Aplinkui sniege 
buvo pilna pntreplenta zui
kučių pėdų. Ii palapinės 
skambėjo švelni muzika, tokia 

— Tu bjaurybe! Tu nenau
dėli! Tu bjauri šuke, tu ąsot-
palaiki! Šalin nuo galvos! Jei
gu pats nenusmuksi, tai ai 
tave upėje paskandinsiu!.. 

Ir nubėgo lapė ąsočio skan
dinti; priėjusi prie upės, kaip 
mes ąsotį į vandenį. Ąsotis be-
tkf damsn ir lape su savim 
įtraukė, ir abudu nuskendo. 

Ksaveras Sakalauskas 
Vanagėlis 

GALVOSŪKIO NR 41 
ATSAKYMAS 

Vyras, kuris jodinėja arklius 
arklių lenktynėse, vadinasi 
žokėjas (jockey). Lietuviško 
termino nežinau. 

GALV08ŪKIO NR.42 
ATSAKYMAS 

Klampynė — švilpynė. 
GALVOSŪKIO NR. 43 

ATSAKYMAI 
1. Velykos, 2. Ketvirtadienį, 

Z. pavyzdį, 4. Getsemanėje, 5. 
Pilotą, 6. Petras, 7. Simonas, 
8. Marija, 9. Jonui, 10. tris, 
11. angelas, 12. Galilėja. 

! GALVOSŪKIO NR. 44 
ATSAKYMAI 

Moteriškosios giminės me
džių pavadinimai: alyva, dre
bulė, eglė, epušė, ieva, kriau
šė, liepa, obelė, palmė, pušis, 
slyva, vyšnia ir t.t. Gali boti ir 
kitų pavadinimų. 

GALVOSŪKIO NR. 45 
ATSAKYMAI 

A Vytauto. Didžiojo gyveni
me skaudžiausias kautynių 
pralaimėjimas įvyko 1399. 
Vm.12. Vorkalos mūšyje, 
kovojant prieš totorius. Jie ap
gavo Vytautą, tyčia tęsdami 
derybas. Vytautas, dalyvauda
mas derybose, nesitikėjo, kad 
totoriai buvo pasiruošę kovai 
pačiame pavakaryje. Vytauto 
kariuomenė tam nebuvo pasi
ruošusi. B. Saulės paviršiuje 
gravitacija — trauka yra 
27.89 kartus didesnė, negu 
ant mūsų Žemės paviršiaus. 
C. Žmonijos vartojamas žodis 
Algebra yra kilęs iš arabų ma
tematikų termino „ai jebr", 
kas reiškia ŝulūžusių dalių 
sujungimas". Šis žodis susi
darė iš arabų veiksmažodžio 
jabara" — .sujungti". (J. Ayto 
Dict of Word Origins, 16 psl., 
N.Y., 1991). D. Krikščionija 
krikštija ne vien tik žmones, 
bet ir daiktus, pvz. krikštija 
bažnyčios varpus, jūros laivus 
ir panašiai. E. Povas savo uo
dega žavi savo patelę. Šuo uo
dega reiškia mums draugiš
kumą, arba medžiotojui nuro
do taikinį. Beždžionė, lyg ran
ka, savo uodegą naudoja lyg 
ranką, laikytis už sakos. Kala-
kutaa didžiuojasi savo uodega. 
Ereliui ir žuvims uodega tar
nauja lyg vairas. Kengūroms, 
ypač krokodilams, uodega tar
nauja kaip mušantis ginklas. 
Dažniausiai gyvūnija savo uo
dega/ naudoja gintis nuo mu
sių. 

GALVOSŪKIS NR. 61 
Kai atsistoji ant svarstyklių, 

ką jos tau parodo: svorį ar Ogi 
(aukštį) (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 62 

(Raidynas). Kalėdų senelio 
žmona ruošė sausainėlius, kad 
jais apdovanotų Kalėdų metu 
gerus vaikus. Ji vartojo įvai
rius maisto produktus, kurie 
angliškai (ji ne lietuvė) sura
šyti šioje lentoje. Jūsų užda
vinys, surasti šių produktų 
pavadinimus ir lietuviškai iš
vertus surašyti. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 63 
(Kryžiažodis). Įminkite šias 

mįsles: 1. Kai maža buvau, žo
le žėliau, kai užaugau, marčia 
tapau. 2. Tupi kertėje atsitū
pus su žaliu sįjonu. 3. Gale 
lauko katilėlis plauko. 4. Griu-
čiau, eičiau pro duris, kad vel
nio dantys nelaikytų. 6. Tilin-
dis tilindis, be rakto .klėtin 
įlindęs. Sudarė Genute No
reikaitė iš Panevėžio. 

LAPĖ TR ĄSOTIS 
Buvo kaitri diena. Saulė 

smarkiai kaitino. Žmonės pra
kaituodami pjovė nunokusius 
rugius. 

Viena našlė, eidama į darbą, 
pasiėmė sau pietums saldaus 
pieno; ąsotį su pienu pasta
čiusi į krumuS, nuėjo darbo 
dirbti. 

Pro krūmus bėgo lape; pa
mačiusi ąsotį, kiša į vidurį 
galvą ir visą pieną išlaka. Pie
ną ištakus, nort toliau bėga, 
bet niekti bodu negali galvos' 
iš ąsočio ištraukti. 
> Cėgteja laputė, galvą krato, GALVOSŪKIS NR. 64 
-čM pirmyn, Ja* sėjai žengta, 
bet ąsotis nuo galvos neatmin- Perskaitykite rebuse patarlę 
ka. T \ (piešinėlis). Sudarė Milda 

Laputė ima gražumu prz- 'drabytė įi Salantu, Kretin-
iyti: A r " '* gos rajono. (5 taikai) 

— Na, gane^aakauti,ikielaa 
ąsotėli, gana! Maukis nuo gal
vos!.. Pajuokavai, ir bus-ga
na... 

Bet ąsotis nuo galvos ne-
smunka. 

Tada supykusi laputė ėmė jį 
plūsti (barti): 

GALVOSŪKIS NR. 65 
A. Nuo kurio laiko jautis 

tarnauja žmogui? B. Nuo ku
rio laiko asilas ir arklys pra
dėjo tarnauti žmogui? C. Kada 
žmogus pradėjo joti ant gyvu
lių? D. Kada kupranugariai 
pradėjo tarnauti žmogui? E. 
Nuo kurio laiko elniai tar
nauja žmogui? Už visus teisin
gus atsakymus skiriama 10 
taškų, o už dalinius — 5 taš
kai. Atsiuntė kun. dr. E. Ge
rulio. 

LINKSMIAU 
— Jūs, vaikai, tikriausiai 

jau žinote, kad žemė sukasi 
aplink saulę, — sako mokyto
ja. 

— O ką daro žemė, kai saulė 
nusileidžia? — pasidomėjo 
Petriukas. 

Mama nusiuntė Petriuką į 
parduotuvę, kad nupirktų 
džiūvėsėlių. Netrukus Petriu
kas grįžo ir sako: 

— Mamyte, — nenupirkau 
džiūvėsėlių, nes jie buvo lašai 
kieti. 




