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Minskas ignoruos baltarusių
vyriausybę emigracijoje

Prezidentas ragina partijas
tobulinti Konstituciją
Vilnius, sausio 18 d. (BNS)
— Antradienį prezidentūroje
buvo surengtas pasitarimas,
kuriame dalyvavo Konservato
rių, Krikščionių demokratų,
Socialdemokratų partijų, Cen
tro ir Liberalų sąjungų, LDDP
atstovai Prezidentas Valdas
Adamkus paragino parlamen
tines partijas pradėti diskusi
jas dėl Konstitucijos pataisų.
Pasak posėdžio dalyvių, dau
giausia diskusijų kilo dėl pa
taisų rengimo, jų pateikimo
tvarkos, taip pat, ar Šios ka
dencijos Seimas turi moralinę
teise keisti pagrindini val
stybės įstatymą.
„LDDP mano, kad Siame
Seime nederėtų keisti Konsti
tucijos, nes vieni rinkimai —
ant nosies, o kiti arba rudenį,
arba ir anksčiau", žurnalis
tams sakė darbiecių vadas
Česlovas Juršėnas. Jo nuo
mone, šiemet derėtų diskutuo
ti tik dėl taisytinų Konstituci
jos nuostatų.
Pernai LDDP ketino praves
ti konstitucinę pataisą dėl
savivaldybių tarybų kadenci
jos pratesimo nuo 3 iki 4
metų. Tačiau, pasak Č. Juršė
no, kadangi kai kurios frakci
jos, pirmiausia, konservatorių
dauguma, siūlymo neparėmė,
surinkti Seimo narių parašai
nebuvo oficialiai pateikti.

Pagrindinis valstybės įsta
tymas numato, kad Konstitu
cijos keitimą ar papildymą
gali siūlyti ne mažiau kaip
vienas ketvirtadalis parla
mentarų arba ne mažiau kaip
300,000 piliečių.
Pasak konservatorių parti
jos vicepirmininkės, Seimo
pirmininko pavaduotojos Ra
sos Juknevičienės, svarbu,
kad Konstitucijos tobulinimo
klausimas netaptų politinių
spekuliacijų objektu. Jos teigi
mu, konservatoriai neprieš
tarautų Konstitucijos keitimui
dar šiemet.
Prezidento atstovė spaudai
Violeta Gaižauskaitė sakė,
kad valstybės vadovas pagei
dauja, kad dabar pačios parla
mentinės partijos pradėtų pa
taisų svarstymą ir ruošimą.
Prezidentas siūlo taisyti
Konstitucijos nuostatas, susi
jusias su tarptautinių su
tarčių taikymu Lietuvoje, taip
pat straipsnius, reglamentuo
jančius vyriausybės atsistaty
dinimo įgaliojimų grąžinimo
procedūras, premjero atleidi
mą ir kita.
Paklausta, ar prezidentas
nenorėtų padidinti savo įgalio
jimų, V. Gaižauskaitė užti
krino, kad prezidentui užten
ka Konstitucijos suteiktų ga
lių.

Nubaustų konservatorių
gynėjas „gavo pylos"

Lietuvos sostinės visuomeninio transporto darbuotojai antradieni surengė dviejų valandų įspėjamąjį ekonominį
streiką. Rytą nuo 4 iki 6 valandos į gatves neišvažiavo nei vietas autobusas ar troleibusas. Vilniaus autobusų ir
troleibusų parkus slegia ekonominiai sunkumai, tačiau darbuotojai reikalauja laiku išmokėti atlyginimus, vai
ruotojai nesulaukia 2adeto atlyginimų pakėlimo, autobusų parkas turi 20 mln. litų, troleibusų — 30 mln. litų
skolų. Nepatenkinus minėtų reikalavimų, sausio 27-ąją ketinama surengti visol dienos streiką.
Nuotr~ Vilniaus troleibusų parko vairuotojai į darbą atvyko laiku, tačiau, nors ir parko vartai buvo atviri,
neišvažiavo įprastu maršrutu.
(Elu)

Liberalai pirmieji užsiregistravo
savivaldybių rinkimams
Vilnius, sausio 18 d. (BNS)
— Kaip pranešė Lietuvos li
beralų sąjungos (LLS) atsto
vas spaudai Jonas Čekuolis,
antradienį LLS atstovai pa
teikė VRK dokumentus daly
vauti savivaldybių tarybų
rinkimuose. Liberalai ketina
dalyvauti rinkimuose visose
60-tyje Lietuvos savivaldybių.
LLS yra pirmoji partija,
pradėjusi registracijos rinki
mams procedūrą Vyriausiojoje
rinkimų komisijoje (VRK).
Partijos registruojamos nuo
sausio 14 iki vasario 14 die
nos. Jos privalo pranešti VRK,
kuriose apygardose ketina
dalyvauti savivaldybių tarybų
rinkimuose, sumokėti rinkimų
užstatus bei pateikti konkre
čių kandidatų sąrašus su jų
anketomis, mokesčių deklara
cijų išrašais ir t.t.
VRK pirmininkas Zenonas
Vaigauskas sakė, kad liberalų
atstovai pateikė rinkimų už
stato pavedimo kopiją ir kai
kuriuos kitus dokumentus.
Rinkimų užstatas vienam
kandidatų į tarybos narius
sąrašui įregistruoti vienoje
apygardoje yra 1,082 litai.
Partijos, ketinančios dalyvauti
rinkimuose visose 60-tyje apy-

gardų, privalės sumokėti
64,920 litų užstatą.
Pasak Z. Vaigausko, libera
lai dar būtinai privalės atlikti
kai kuriuos formalumus, pa
vyzdžiui, deklaruoti, ar jau

yra išleidę lėšų rinkimų agita
cijai ir kiek. Tada bus
sprendžiama
dėl
partijos
įregistravimo rinkimam^ įr
tada partijos gali atsidaryti
rinkimų sąskaitas, pradėti
ruoštis rinkimų kampanijai.
Savivaldybių rinkimai įvyks
kovo 19 dieną.

S^aikytas įtariamas
Medininkų žudynių dalyvis

sultavus taryboje, o n e per
Vilnius, sausio 18 d. (BNS)
spaudą", sakė R. Juknevičie
— Buvęs Rygos ypatingosios
nė. Pasak jos, kita vertus, ta
paskirties milicijos būrio
rybos nariai mano, kad „taš
OMON narys Konstantui Ni
kus šioje istorįjoje sudėti rei
kulin,
įtariamas 1991 m. vasa
kia", be to, tarybos narys V.
rą
dalyvavęs
Medininkų žudy
Laučius „turįs teisę inicijuoti
nėse,
pirmadienį
buvo sulaiky
ir reikšti savo nuomonę".
tas
Rygoje.
Pirmadienį spaudos konfe
Generalinės prokuratūros
rencijoje R. Juknevičienė buvo
Organizuotų
nusikaltimų ir
sakiusi, kad „teisingumo siek
korupcijos
tyrimo
skyriaus
ti yra prasmingas dalykas",
prokuroras'Rolandas
Stanke
tačiau abejojusi, ar .reabili
vičius sakė, kad K. Nikulin
tacija" nebūsianti „pavėluotas
Medinininkų žudynių byloje
žingsnis ir vargu tai duos ap
kelis kartus buvo apklaustas
čiuopiamų rezultatų".
liudytoju. Prokuratūra turi
Parlamentarė L. Andrikie
duomenų, kad K Nikulin įta
nė, sužinojusi apie konserva
riamas dalyvavęs Medininkų
torių ketinimus „reabilituoti"
žudynėse, tačiau kaltinimui
ją ir jos vyrą, į tai reagavo
pareikšti
Lietuvos prokurorai
abejingai.
kol kas neturi įrodymų.
Vienas V. Lauciaus motyvų
Pasak prokuroro R. Stanke
buvo per konservatorių susi
vičiaus,
K Nikulin buvo ap
taikymą su L. Andrikiene ir V.
klaustas Latvijoje, kai jis buvo
Žiemeliu siekti gerų santykių
suimtas tiriant ir nagrinėjant
su visa idėjiškai gimininga jų
Latvijos komunistų vado Alįsteigta Tėvynės liaudies par
tija.
R. Juknevičienė, paklausta,
ar konservatoriai svarsto ben
dradarbiavimo su TLP gali
Karaliaučius-Vilnius, sau muose.
mybę, sakė, jog „reikia kalbė
sio
18 d. (BNS) — Lietuvos
Tačiau patys Karaliaučiaus
tis ir bendrauti, tačiau tai
generalinis konsulatas Kara pasieniečiai teigia, kad mi
• Ūkio ministras Valen- ateities klausimas".
liaučiuje aiškinasi, kodėl šios nėtu atveju su lietuviais buvo
HHaknta iš dalies pa
tvirtino antradienį spaudoje
* Šilutės rajone polai Rusįjoe srities pasienyje pasie atliekama „įprastinė proce
paskelbtą žinią, kad Lietuva džio užlietose teritorijose niečiai buvo sustabdę du Lie dūra", kai patikrinamas di
derasi su Rusijos verslove pakilęs gruntinis vanduo ant tuvos piliečius su diplomati plomatinių pas'4 autentiš
.Jukos* ne vien dėl naftos ga radienį atslūgo, gyventojams niais pasais.
kumas.
vimo, bet ir dėl „Mažeikių naf pavojus nebegresia. Šilutės ra
Pasaulio lietuvių bendruo
Lietuvos URM darbuotojai,
tos* akcįjų paketo pardavimo. jono priešgaisrinės gelbėjimo menės vicepirmininkas ir at su diplomatiniais pasais nere
Ministras sakė, kad „Mažei tarnybos viršininkas sakė, stovas Lietuvoje Gabrielius tai važiuojantys į Rusįją ar
kių naftos" strateginiam bend kad žiemos potvyniai rajone Žemkalnis bei Lietuvos tauti Lenkiją, patvirtino, kad jų
rininkui,
garantuojančiam yra normalus reiškinys ir pa nių mažumų ir išeivijos depar dokumentų patikrinimas vi
naftos tiekimą, gali boti par vojingas tampa tik tada, kai tamento direktorius Remigijus suomet užtrunka ilgiau nei
duota naftos susivienijimo ak nustojama dirbtinai palaikyti Motuzas pasienyje buvo įstri paprastų pasų. Diplomatų do
cįjų, tačiau konkrečiai nenuro vandens lygį žemumose. De gę beveik valandą, kol Rusijos kumentų duomenys įvedami į
dė, kada, kokiomis sąlygomis ja, visiškai neskiriama lėšų pasieniečiai tikrino jų diplo kompiuterių bankus ir lau
ir su kuo gali įvykti toks san naujai gelbėjimo technikai įsi matinius pasus.
kiama patvirtinimo,, kad jie
doris. Dienraščio „Respubli gyti, o turimos remontas yra
šie ir kiti Lietuvos piliečiai yra autentiški ir tebegaliojanka" duomenimis, „Jukos" ne labai brangus. Dabar Šilutės šeštadienį vyko į Karaliaučių tys. Pasak BNS kalbintų Lie
vėliau kaip per mėnesį nusi gelbėjimo tarnyba naudoja 3 dalyvauti srities lietuvių ben tuvos URM darbuotojų, tą
pirks 10 proe. .Mažeikių naf vandeneigius automobilius, du druomenės konferencijoje. Su procedūrą galima sutrumpin
tos" akerjų ir ne tik tieks ža ratinius, pagamintus 1995 m. vėlintieji įžvelgė piktą valią ti, iš anksto informavus Lietu
liavą naftos perdirbimo ga ir vieną vikšrinį, kuris naudo Rusijos pasieniečių veiks- vos diplomatinę ištaigą val
myklai Mattikiuose, bet ir su jamas nuo 1963 m. ir yra labai
stybėje, į kurią vykstama, ir
taiką garantijų dėl naftos eks susidėvėjęs. Pareigūnai bai rikliai gsli sugesti net gelbėji tai įstaigai susisiekus su pa
porto per Būtingę.
<t»u> minasi, kad automobilių va- mo metu.
(n») sienio tarnybomis

Vilnius, sausio 18 d.
(BNS) — Konservatorių parti
jos vadovybė išbarė* politologą
Vladimirą Laučių, kuris pra
ėjusią savaite skelbė „teisybės
paieškas" dėl daugiau kaip
prieš metus įvykusio dviejų
buvusių ministrų pašalinimo
iš partijos.
Pirmadienio vakarą posė
džiavusi Tėvynės sąjungos ta
ryba apsvarstė pasiruošimus
kovą planuojamiems savival
dybių tarybų rinkimams.
Kaip antradienį sakė kon
servatorių partijos pirmininko
pavaduotoja Rasa Juknevičie
nė, be kita ko, tarybos nariai
apsvarstė V. Lauciaus kreipi
mąsi į TS (LK) Priežiūros ko
mitetą. Jame buvo prašoma
išnagrinėti buvusių ministrų
sutuoktinių Laimos Andrikie
nės ir Vidmanto Žiemelio pa
šalinimo iš partijos teisėtumą
bei jų „reabilitavimo" galimy
bes.
Pasak R. Juknevičienės, ta
ryba sukritikavo V. Lauciaus
„vienssmenišką sprendimą".
„Tarybos narių nuomone, to
kie dalykai daromi pasikon-
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Rusįjos pasieniečiai
••ypač uoliai" atlieka savo darbą

Vilnius, sausio 18 d. (BNS) Semion Šareckįj gyvenimą
— Baltarusijos opozicijos pla Lietuvoje Baltarusįjos vice
nus sudaryti emigracinę vy ministras vadino „privačiu rei
riausybę Lietuvoje dabartinė kalu", nes jis esąs privatus as
prezidento Aleksandr Luka muo, kuriam nedraudžiama
šenka administracija vertina nei išvažiuoti iš Baltarusijos,
kaip Juridiškai niekinius" ir nei sugrįžti į ją.
tikisi tokios pat Lietuvos reak
Vertindamas šiemet pra
cijos.
dėtas nevalstybinio „Baltijos
Tokią nuostatą žurnalis bangų radįjo" transliacijas iš
tams išdėstė Baltarusijos už Lietuvos baltarusių kalba, S.
sienio reikalų viceministras Martynov sakė, jog baltarusiai
Sergej Martynov po antra neketina riboti informacijos
dienį Vilniuje vykusio susitiki laisvės, nes ji reikalinga bet
mo su Lietuvos užsienio rei kurioje visuomenėje.
kalų viceministru Vygaudu
Lietuvos ir Baltarusijos vice
Ušacku. S. Martynov išreiškė ministrai pabrėžė, jog abi val
viltį, kad Lietuva, .vertin stybės gerbia viena kitos pasi
dama būtinybę išlaikyti drau rinkimą stoti į politines, eko
giškus valstybių santykius", nomines ir karines sąjungas.
nepripažins Baltarusijos vy
V. Ušackas priminė tokią
riausybės emigracijoje, jei to nuostatą užtvirtinusį pernai
kia būtų sudaryta.
Lietuvos ir Baltarusijos prezi
„Nė viena valstybė negali dentų pasirašytą politinį pa
būti patenkinta vyriausybės reiškimą.
„Mes gerbiame Lietuvos pa
emigracijoje
sudarinėjimu",
sakė Baltarusijos užsienio rei sirinkimą saugumo srityje.
Baltarusija yra NATO kai
kalų viceministras.
Viceministras V. Ušackas, mynė. Yra du santykių vysty
sakė, kad, Lietuvos nuomone, mosi variantai — konfrontaci
valdžios teisėtumo problema ja arba gera kaimynystė.
Baltarusijoje gali būti iš Baltarusija pasisako už drau
spręsta surengus laisvus ir gišką kaimynystę su NATO,
teisingus rinkimus. „Labai bet santykiai turi būti pagrįsti
svarbu, kad Baltarusijos val lygiateisiškumu ir abipuse pa
džia atnaujintų dialogą su garba", sakė S. Martynov.
opozicija, kad šiais metais
Jis informavo, kad Baltaru
būtų surengti laisvi rinkimai sija pamažu moka skolą Lietu
ir būtų išspręstas politinis ir vai už patiektą elektros ener
teisinis dualizmas", sakė V. giją Baltarusijos vertinimu,
Ušackas.
dabar ji yra sumažėjusi nuo
Baltarusijos opozicijos vado 80 iki 55 mln. JAV dolerių.

fredo Rubiko bylą ir kai buvo
Latvijos prokuratūros žinioje.
Dėl Medininkų žudynių K.
Nikulin buvo tardomas ir po
A. Rubiko teismo. Pats K Ni
kulin savo kaltę neigia.
1991 m. liepos 31 d. Lietuvą
sukrėtė žinia apie Medininkų
poste Baltarusijos pasienyje
nužudytus naktį budėjusius 7
muitininkus. Tai buvo visų
žiauriausias prosovietinių jė
gų išpuolis prieš besikuriančią
Lietuvos muitinės tarnybą.
Vis dėlto K. Nikulin sulai
kymas pirmadienį Rygoje, įta
rus Rusijos Dūmos deputatės
Galinos Starovoitovos nužu
dymu, stiprina Lietuvos pro
kurorų viltis, kad prieš K.
Nikulin pavyks surinkti sva
rius įrodymus Medininkų by
loje.
Jeigu Rusijos teisėsauginin
kams pavyks įrodyti jo kaltę
dėl Rusijos politikės nužu
dymo 1998 m. lapkritį. Lietu
vos prokurorai mano, kad jam
neliks prasmės neigti dalyva
vus Medininkų žudynėse, nes
šiaip ar taip jam grės daug
metų kalėjimo.
Tačiau kol kas Latvijos pro
kuratūra teigia prieš K. Niku
lin turinti įkalčių tik dėl ne
teisėto ginklo laikymo.
Pasak prokuroro R. Stanke
vičiaus, kiti asmenys iš Rygos
OMON būrių ,j3elta-l" ir
„Delta-2", įtariami dalyvavę
Medininkų žudynėse, proku
ratūrai nedavė net pirminių
parodymų, nes jie slapstosi.
* Dėl sumažinto biudžeto
Švietimo ir mokslo ministe
rija (ŠMM) nebepajėgia apmo
kėti anoniminę psichologinę ir
pedagoginę pagalbą vaikams,
jaunimui, jų tėvams ir ugdy
mo įstaigų specialistams tei
kusio telefono linijos išlaidų.
Minėtu telefonu konsultacijos
buvo teikiamos nuo praėjusių
metų gruodžio. Už šiuos po
kalbius skambinusieji nemo
kėdavo.
<«*•>

Nuotr.: (U kaires) Lietuvos užsienio reikalų viceministras Vygaudas
Ušackas ir Baltarusijos užsienio reikalų ministro pirmasis pavaduotojas
Sergej Martynov.
(Elu)

Kaltindami lietuvius, lenkai
nemato savo klaidų
Vilnius-Varšuva, sausio
18 d. (BNS) — Lenkai, sukėlę
didelį triukšmą dėl „2000
metų lietuvio kalendoriaus",
kuriame įžvelgė teritorinių
pretenzijų, patys prieš porą
metų yra padarę tą pačią
„nuodėmę".
Vilnijos draugijos pirminin
kas Kazimieras Garšva agen
tūrai BNS atsiųstame pa
reiškime piktinasi, kad Lenki
jos ir Lietuvos valdžia „su
kruto tik tada, kai privačiame
'2000 lietuvio kalendoriuje' ap
tikti du neįprasti žodžiai".
Kalendoriuje,
sudarytame
privataus asmens Danutės
Balsytės ir išleistame pri
vačios leidyklos „Metskaitliai",
išspausdintas Lietuvos žemė
lapis, kuriame kaimyninės
Lenkijos, Rusijos ir Baltarusi
jos teritorijos pažymėtos už
rašu „Laikinai okupuotos et
ninės lietuvių žemės".
Dėl kalendoriaus protestavo
Lenkijos užsienio reikalų mi
nistras ir Lietuvos lenkų
veikėjai, vėliau — Rusija ir
Baltarusija.
Tačiau Lenkijoje dar 1998
m. išleistas „Vilniaus Kalen

dorius", kuriame, be kita ko,
rašoma, kad lietuvių junginiai
1918 m. „okupavo" Vilnių ir
Lietuvos rytus, o Lenkija 1919
m. juos „išvadavo". 1919 m.
balandžio 19-ji, kai lenkų dali
niai įžengė į Lietuvos sostinę,
kalendoriuje vadinama „Vil
niaus išvadavimo" diena. Ka
lendoriaus leidėjai dėkoja Len
kijos Kovų ir kančių atminimo
apsaugos tarybai už paramą jį
išleidžiant.
Panašaus pobūdžio yra ir
pernai leidyklos „Terra" iš
leistas žemėlapis „Lenkijos pa
likimas", kuriame į Lenkijos
teritoriją įtraukti Vilnius,
Gardinas ir Lvovas. Žemėlapis
yra iškabintas pačiame Var
šuvos centre — Jono Pauliaus
II gatvės žemėlapių knygyno
vitrinoje. Užrašas jame ragi
na: „Likite ištikimi palikimui,
Jturio vardas Lankįja".

KALENDORIU8
Sausio 19 cL: Gedvile, Henrikas,
Kanutas. Kleopatra, Marijus, Morta,
Rahredys.
Sausio 30 du Šv. Fabijonas ir Se
bastijonas; Daugvydas, Jurgunai.
Vaide.
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NUPLAUKUSIŲ DIENŲ AIDAI
J.V3. BRONIUS JUODELIS
(Iš knygos „Kelionė į nežinia")

•• •

j.v.s. Bronius Juodelis

vo saulėta ir graži. Dienos prie
Baltijos bėgo greitai. Tetos
pastangos, mane su Antanu
žvejų kateriais išsiųsti į Šve
diją, vaisių nedavė. Žvejų ka
teriai naktimis vis neatplaukė
prie nurodytų vietų pajūryje.
Vokiečių karo laivai stropiai
patruliavo Baltijos pakrantę ir
gaudė bėglius į Švediją.
Rudens voratinkliai jau
draikėsi spalio pirmomis die
nomis. Artėjo ir rudens audros
juroje.
— Kažin ar beišplauksit į
Švediją — rūpinosi teta.
— Teks bėgti į Vokietiją kol
laisvas kelias per Nemuną, —
aš irgi nebesitikėjau, kad mus
išgelbės plačioji Baltija.
Sudiev, Šventoji

Toli, labai toli liko gražieji
Zarasų ežerai, kuriuose nu
plaukė pirmieji jūrinio skautavimo metai. Trumpi jie buvo,
vasaros atostogas leidžiant
prie Sartų ežero ir Šventosios
upės. Tik pavasarį išplaukdavom su irkline valtimi, kuri
stovėjo prie gimnazijos upės
pakrantėje, į Zarasų ežero plo
tus, kurie mums buvo jūros ir
marios.
— Jūs nematėt Baltijos. O,
kad jūs pamatytumėt jūrą! —
puikavosi mūsų „Dariaus ir
Gį*ėno" laivo vadas šeštokas
Jurskis.
— Kad jūs pamatytumėt!
Kokios bangos! Koks ošimas,
— dažnai mums pasakodavo
laivo vadas, vasaros atostogas
praleidęs Šventosios uoste.
Nuolat dėvintis kapitono ke
pure, su specialiu gimnazijos
direktoriaus leidimu, mūsų
laivo vadas mums buvo lygus
admirolui. Tokios kepurės
gimnazijoje niekas neturėjo. Iš
visų laivo narių tik jis vienas
matė Baltijos jūrą. Matė ir lai
vus Šventosios uoste. Gal tik
žvejų, bet dešimt kartų dides
nius, negu šaulių Jachtklubo
burlaivis mūsų ežere.
...Lietuvą užgriuvęs raudo
nasis tvanas nutraukė mūsų
skautavimą Zaraso ežere, nu
traukė ir mūsų svajones pa
matyti Baltijos jūrą.

Spalio pirmo sekmadienio
rytą mus prižadino vokiečių
VVermachto sunkvežimių dun
dėjimas Šventosios gatvėmis.
Pašokome iš lovų. Teta jau
buvo' atsikėlusi ir išgąsdintu
veidu atbėgo iš gatvės.
— Vokiečiai bėga! Rusai
pralaužė frontą. Sako, jų tan
kai jau Darbėnuose! — aiš
kino teta.
Čiupau striukę, iš žvejų gau
tus batus, portfelį su bryzu
lašinių ir likusiais dar gerais
marškiniais. Antanas sumetė
savo skudurus į krepšį ir abu
nėrėme į gatvę.
— Laimingai! — atsisveiki
nome su teta.
— Kaip gerai, kad vakar
uždirbot tą maišą miltų! Tu
rėsiu ką valgyt.
Puolėme prie stovėjusio
Wermachto sunkvežimio, prik
rauto lauko virtuvės krosne
lių, maisto ir palapinių. Vo
kiečiai paliepė lipti ant jo.
— Kur važiuojate? — su
gebėjome vokiškai paklausti.
— Į Klaipėdą.
— Mes irgi, — bandžiau
prisiminti gimnazijoje pra
moktą vokiečių kalbą.
— Kaip mes ten nuva
žiuosime, jei Darbėnuose rusų
tankai? — suabejojo Antanas.
— Gal dar netiesa. Dar ne
girdėti fronto garsų.
Plentas į Klaipėdą buvo pri
kimštas Wermachto sunkve
Dienos prie Baltijos
žimių ir tankų. Šalia plento
Antrą kartą raudonajam nenutrūkstama grandine rie
tvanui skandinant Lietuvą, jo dėjo arklių traukiami pabė
bangos mane ir daugelį kitų iš gėlių vežimai. Juose daugiau
Aukštaitijos atnešė prie Balti sia buvo latvės moterys, seniai
jos jūros į Šventosios uostą. ir vaikai. Vaizdas buvo baisus.
Čia gyveno mano teta Monika. Visi bėgo nuo raudonojo tva
Šventosios žvejų miestelis bu no, kuris buvo jau visai netoli
vo pačiam pajūryje. Jūros ir taikėsi užkirsti kelią pasi
bangų ošimas kartais būdavo traukimui į Vokietiją.
toks stiprus, kad negalėjau
Privažiuojant prie Klaipė
užmigti. Po kiek laiko pripra dos, jau iš tolo pamatėme, kad
tau, vis prisimindamas mūsų miestas paskendęs bombarda
laivo vado žodžius:
vimo dūmuose. Vokiečių karo
— O, kad jūs pamatytumėt, žandarmerija į Klaipėdą ne
įleido ir visus nukreipė į Ši
kokia galinga jūra!
Toli vakaruose už šėlstančių lutės plentą. Susikimšimas
Baltijos bangų buvo visus vi sustabdė karines kolonas ir il
liojanti Švedija. Bėgantiems gas pabėgėlių voras.
nuo raudonojo tvano Švedija
— Šilutės plentą perkirto
buvo naujasis San Salvadoras rusų tankai, — pranešė Wer— geriausia išsigelbėjimo ša machto vairuotojams nuo Ši
lis. Tik kaip ją pasiekti?
lutės motociklais atlėkę vo
Vokiečiams prie Šaulių il kiečių žandarmerijos karei
gesnį laiką sulaikius Raudo viai.
nosios armijos puolimus, Vis
— Važiuokite Wilhelmo ka
žadant pereiti į kontraataką ir nalo krantais!
išlaisvinti užimtą Lietuvos da
Šio kanalo pakrante ėjo
lį, dar degė vilties ugnelė, kad žvyro vieškelis, bet ir jis jau
sugrįšim į Aukštaitiją. Kad buvo pilnas sunkvežimių.
nereikės būti benamiais ir Riedėjo ir tankai, apkaišyti
prašyti švedų prieglobsčio.
medžių šakomis. Nuo lėktuvų
Visa vasara prie Baltijos bu- kelią dengė didelių medžių

LSS Ramiojo vandenyno rajono skautų ir tkau&Ų metinėje sueigoje, 1999 m. gruodžio 5 d. vykusioje Los An
geles Lietuvių Tautiniuose namuose, buvo pagerbti; Korp! VYTIS garbes narius pakelti fil.v.s. Eugenijus Vil
kas ir fil. v j . Mykolas Naujokaitis. Jiems gėles įteikė ir pasveikino Akademinio Skautų sąjūdžio Los Angeles
sky-riaus pirmininkės fil. Teresė Giedraitytė ir 61 Vilija Žemaitaitytė.

RAMIOJO VANDENYNO
RAJONO SUEIGA
Ramiojo vandenyno rajono
skautai ir skautės į metinę ra
jono sueigą suvažiavo sekma
dienį, 1999 m. gruodžio 5 d.
Oras buvo saulėtas ir šiltas.
Tvarkingai uniformuoti žvalūs
vaikai rikiavosi parapijos kie
me. „Kiek daug skautiško jau
nimo'', — stebėjosi patenkinti
parapijiečiai. Visas jaunimas,
pamaldžiai išklausęs Šv. Mi
šias, nuskubėjo į Tautinių na
mų salę, kur jų jau laukė
sesės ps. Audra Reivydiene ir
vyr. sk. Kristina Dudorienė su
skaniai paruoštais priešpie
čiais, kurių užteko ir atsilan
kiusiems tėveliams bei jų sve
čiams.
Iškilmingoji sueigos dalis
praėjo įspūdingai. Rikiuotėje
jaunimas laikėsi drausmingai
ir gerai nusiteikęs. Tuntų ra
portai parodė gyvą skautišką
veiklą. Buvo daug pakėlimų į
vyresniškumo laipsnius, daug
apdovanojimų, daug įžodžių.
Su naujai užrištais kaklaraiš
čiais jauni skautukai ir skautukės tik ir laukė, kada vyres
nieji broliai juos pamėtys į
viršų. Ir kuo aukščiau, tuo vi
siems buvo smagiau.
{ rajono sueigą atvykę Los
Angeles skyriaus skautai aka
demikai pagerbė rajone gyve
nančius du naujai išrinktus
ASS garbės narius, v.s.fil. My
kolą Naujokaitį ir v.s.fil.
Eugenijų Vilką. Apie jų nuos
tabiai turiningą skautišką
veiklą paskaitė ps. fil. Auris
Jarašūnas. Sveikinimo žodį
šakos, tačiau pabėgėlių veži
mams vietos kelyje nebuvo.
Jie klimpdami riedėjo kelio
grioviu — negiliu, plačiu ir
sausu, lyg tyčia pritaikytu
pabėgėliams. Mašinų vilkstinė
dažniau stovėjo negu važiavo.
Mudu su Antanu sėdėjome
ant sunkvežimio ir matėme,
kad daug toliau galima nueiti
negu nuvažiuoti sunkvežimiu.
Ar spėsime pasiekti Nemuną?
Ar dar bus išlikęs tiltas?
— Žygiuojam, Antanai. Pėsti
būsime greitesni, — pasakiau,
nušokdamas nuo sunkvežimio.
Wermachto kareiviai šaltai
sau rūkė cigaretes — atrodė,
kad jiems niekas nerūpi. Pas
paudę ranką mūsų vairuoto
jui, mudu sparčiu žingsniu
pasileidome pirmyn. Saulelė
jau slinko vakarop. Užkan
dome dar bevažiuodami. Aš
išsitraukiau laikrodį ir pa
žiūrėjau, kuri valanda.
— Mano žiedai liko pas tavo
tetą! — susiėmė už galvos An
tanas.
— Žiūrėkime, kaip galvą
išnešti. Dėl žiedų negrįšime,
— pyktelėjau.
Netoli kanalo pilkavo Kur
šių marių žvejų nameliai.
— Ar toli Šilutė? — klau
sėme užsukę.
— Toli. O Priekulė čia pat.
Šilutėje jau rusų tankai.
Priekulės pusėje pasigirdo
patrankų trenksmai.
Rusai mus apsupo, — aiš
kino kareiviams viršila, nume

SLIDINĖJIMO
IŠKYLA

Jūrų skaučių ir skautų vatarė v.s. fil. Gediminas Leš- dovai,-ės kviečia visus jūrų
jaunius ir jaunes, skautus,
kys.
Pabaigai žodį tarė rajono* skautes, jūrų skautus ir skau
vadė v.s. fil. Zita Rahbar. tes, gintares, būdžius, vyr.
Baigdama savo pareigų ka skautes ir skautus vyčius da
denciją, sesė Zita nuoširdžiai lyvauti slidinėjimo iškyloje į
padėkojo skaučių bei skautų Wilmont, VVisconsin.
vadovėms ir vadovams už dar
Iškyla vyks šeštadienį, vasa
bingą vadovavimą. Padėkojo rio 5 d. Autobusas iš Pasaulio
rajono skautininkėms bei lietuvių centro išvažiuos 1:15
skautininkams už gerus pa vai. p.p. ir sugrįš maždaug
tarimus ir dažną paramą. 12:30 vai. ryto. Važiuojantieji
Padėkojo skaučių bei skautų savo priemonėmis su autobu
tėveliams už gražiai išauklė su vykstančiais susitinka Wiltus vaikus ir už pasitikėjimą mont Mt.
vadovais bei vadovėmis. Pa
Visas išlaidas sesės ir bro
gyrė jaunimą už suneštas dė liai turi susimokėti ne vėliau
žes įvairaus skonio javainių, kaip sausio 22 d. Slidinėjimo
kurie bus nusiųsti į Lietuvą registraciją reikia atlikti iki
našlaičiams.
sausio 29 d. (Autobuso mokes
Po vasaros atostogų į mo tis negrąžinamas).
Registracija privaloma vi
kyklas sugrįžęs jaunimas tuo
siems
dalyviams. Atpalaidavi
jau rūpinosi ir savo organiza
cine veikla. Sesės Zitos nuo mo nuo atsakomybės lapai (Liširdus ir sumanus vadovavi thuanian Scout Association remas per šešerius metus rajone lease forms) reikalingi visiems
aiškiai pakėlė jaunatvišką en dalyviams iki 18 metų am
tuziazmą skautauti. Greitam žiaus. „Release" forma nerei
susižinojimui ir pasidalinimui kalinga vykstantiems su tė
mintimis rajone yra naudoja vais. Skautai minėtus lapus
mas „Internet". Veikia e-mail gali gauti iš savo vadovų.
paštas, spausdinamas žinia Užpildytus lapus, kartu su
visu mokesčiu siųskite šiuo
raštis.
Rajono vadės pareigas per adresu: Romas Česas, 5 S. 465
ims naujai išrinkta sesė v.s. Arlington Avenue, Naperville,
Birutė Prasauskienė. Skautų , IL 60540.
Turintieji klausimų skam
„Kalniškių" tuntui pasilieka
binkite
tel. 630-961-3896,
vadovauti v.fil. Vytenis Vil
kas. Skaučių „Palangos" tun arba e-mail:
tinklas@JuruSkautai.org
tui pasilieka vadovauti ps. Da
Daugiau žinių suteiksime
nutė Mažeikienė.
vėliau, arba patikrinkite „In
v.s. Vanda Zelenienė ternet": www.JuruSkautai.org
tęs lauko telefono ragelį. —
Visi su manim į pamarį marš!
— sukomandavo.
Autovežimų ir bėglių vilks
tinės sustojo. Jaunesnio am
žiaus žmonės, palikę vežimus,
bėgo atgal į Klaipėdą- Vaikai
ir senesnieji verkė, šaukė, nu
jausdami, kas jų laukia,, kai
pateks į sovietų rankas. Tan
kai, kurių voros priekyje buvo
keliolika, užėmė kautynių po
zicijas tarp krūmų, greičiau
siai gavę įsakymą laukti rusų
tankų. Saulė jau skendo ant
roje marių pusėje, toli su ma
riomis susiliejančioje Neringos
miškų juostoje. Daug civilių ir
net kareivių bėgo prie marių,
tikėdamiesi valtimis persikelti
į Neringą. Bėgome ir mes.
Atbėgę ieškojome kokios nors
valties. Virš marių prašvilpė
sovietų iėktuvai, kalendami
kulkosvaidžiais įplaukiančias
valtis. Keletas valčių dingo
marių bangose.
— Čia tik naktį galima
plaukti, — suprato Antanas.
— Kuo plauksi, jei valčių nė
ra, — pasakiau žiūrėdamas į
valtis, kurias visas buvo pa
ėmę kareiviai, laukdami nak
ties.
(Bus daugiau)
LSS Vadovybė* pareigų
perdavimas naujai išrink
tiems pareigūnams vyks vasa
rio 5 d. H istone, Šv. Petro pa
rapijos salėje.

KLAIPĖDOS DIENOS
SUEIGA
Jūrų skautų ir skaučių me
tinė iškilminga Klaipėdos die
nos sueiga sekmadienį, sausio
23 d. vyks Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. 9 vai. ryto vi
si „Lituanicos" tunto jūrų
skautai ir „Nerijos* tunto jūrų
skautės dalyvauja šv. Mišiose
Pal. Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčioje. Po Mišių renka
mės PLC sporto salėje iškil
mingai sueigai. Tėveliai ir
svečiai kviečiami. Visi jūrų
skautininkai ir skautininkės,
buvę vadovai ir vadovės lau
kiami.
SKAUTIŠKI RENGINIAI
Čikagoje
Sausio 23 d. — Tradicinė
jūros skaučių ir skautų iškil
minga Klaipėdos dienos suei
ga PLC Lemonte.
Vasario 5 d. — Slidinėjimo
iškyla į Wilmont, VVisconsin.
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BJGBCa ŪEGKER, DOS, P.C.
4647 W. 103 SL.Oak.Lawn.IL
Pirmas apyt su Northwestern un-to
diplomu, Hetuviams sutvarkys dantis
už poetnamą karną. Pacientai
pramami absoau&si punktuahai
Susitarimui (kalbėti angftskai)

Tai. 706-422-8200
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.7Wh Ava., Hfckory H8*. IL

Tai. (706) 596-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
DR L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberte Rd.. Hickory rflte, IL
t mytki j vakaras nuo HsrlemAve.

TeL (708) 568-4066
Valandos pagal susitarimą
BJMUNDASVaNAS,MJ)^S.C.
Specialybe - Vidaus Hgų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 Ir 6
__>. IL 60638

Tat

ARAS2UOBAfM.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogoen Ave.. Sun* 310
NflpttVeto, fL 60063
Tel (630) 527-0080
3825 HHNand Ave..
Tower1,Suee3C
Doemers Oravs, IL 60515
Tat (680) 4360120

DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTU, PŪSLĖS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Centerfof HsaRh,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2800

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D.
FeUow: American Academy of
Famity Practice

ŠEIMOS GYDYTOJA
320W.61etAve.
HūOert. IN 46342

(219)047-5279
Fsx (219) 947-6236

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ. M J}.
Board Certified, Intemal Medfcme
Valandos jūsų patogumui
rėtaVCRalB PiatsėėionaJ PavHon
3i,8outi
CtStCsaĮomleAve.
Tat 773-471-7878
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaitų gydytoja

900 Ravinia PI., Ortand Park, IL
Tet 706-346-0667.
Priklauso Palos ir Chrtst ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

VYDŪNO FONDO DOVANA
LIETUVOS MOKYKLOMS
Švietimo ir mokslo ministe
rijos Bendrojo ugdymo depar
tamento direktorius Arūnas
Plikšnys priėmė Akademinio
Skautų sąjūdžio narius filis
terius Rūtą ir Edmundą Kuli
kauskus, prof. Algirdą Končių,
senjorą Tomą Vaičiulį ir Kris
tiną Imbrasaite. Akademinio
skautų sąjūdžio Vydūno fondo
įgaliotinis E. Kulikauskas pri
statė šio fondo dovaną Lietu
vos moksleiviams — Vydūno
knygą „Mano Tėvynė", pa
rengtą Rapolui Šalteniui ir Vi
tai Gaigalaitei išvertus Vydū
no veikalo „Septyni Šimtai
metų vokiečių ir lietuvių san
tykiams" pirmąjį skyrių „Tė
vynės prūsų Lietuvos erdvė".
Šios knygos antrąją laidą
(pirmoji pasirodė 1993 m.) Vil
niaus „Vagos" leidyklai suti
kus redagavo ilgametis Vydū
no fondo valdybos pirmininkas
Vytautas P. Mikūnas, papil
dęs leidinį kunigo Kęstučio
Žemaičio patikslintu Adomo
Brako žemėlapiu „Mažoji Lie
tuva ir gretimos sritys" ir at
mintinėmis „Skautų judėji-

Kovo 5 d. — Tradicinė RUOSKTMĖS STOVYKLAI
skautų ir skaučių Kaziuko Čikagos ir apylinkių skautų
mugė Jaunimo centre.
ir skautių tuntų vasaros sto
vykla Rako stovyklavietėje
Clevelande
Custer, Michigan, vyks š.m.
liepos 15-26 d. Stovyklausime
Kovo 19 d. — Clevelando 10 dienų. Datą pasižymėkite
skautijos tradicinė Kaziuko savo kalendoriuose ir vasaros
mugė Dievo Motinos parapi atostogas planuokit taip, kad
joje.
visi galėtume stovyklaut.

mas" bei „Vydūno fondas".
Pasak E. Kulikausko, Kau
no „Aušros" 5,400 egz. tiražu
išspausdintos knygos 4,700
vienetų bus padovanota Lietu
vos bendrojo lavinimo mo
kyklų bibliotekoms bei peda
goginio profilio aukštesnio
sioms ir aukštosioms mokyk
loms. Dar 150 egz. skirta
išeivijos lietuvių mokslei
viams.
Vyriausias
Akademinio
Skautų sąjūdžio narys, nuo
1926 metų gyvenantis rem
damasis vertybiniais bei savęs
tobulinimo dėsniais „Dievui,
Tėvynei ir Artimui" bei „Ade
meliorem" („Vis geryn"), Algir
das Končius 'pasidalijo prisi
minimais apie asmeniškai pa
žinotus Vilhelmą Storostą Vy
dūną ir du jo brolius, pasi
džiaugė, jog šalies mokyklos
gauna tokį patriotinį minčių
apie Lietuvą lobyną, kaip Vy
dūno samprotavimus apie
žmogų ir Tėvyne, jos dainas,
vertybes, gamtos turtus.
Išties jau pirmuosiuose pus
lapiuose perskaičius: „Tėvynė
neatskiriama nuo žmogaus es
mės. Ji yra ta duotybė, kuri
padeda žmogui suvokti savo
būties prasmę ir siekti sąmo
ningos būties, todėl tėvynė yra
užduotis ir pareiga", norisi su
tąja knyga parimti tyloje apie
mūsų lopšį Lietuvą. ...
Angelė Oranderaitytė
Iš švietimo ir Mokslo
ministerijos informacinio
leidimo

Vakaruose už simbolišką kai
Danutė Bindokieni
ną ar net visiškai veltui, kaip
ir 40,000 šautuvų iš JAV. Re
gioninio oro erdves stebėjimo
centro įranga buvo finansuota
JAV. Norvegija, regioniniam
centrui dovanojo administraci
Lietuvos kariuomenės vado brigados generolo
jos pastatą. Praėjusių metų
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Jono Kronkaičio atsakymai į „Draugo" klausimus
gruodžio mėnesį Vokietija už
sausio 16 d., Amerikos sos tisą, laisvą Europos tautų
50,000 dolerių pardavė keleto
tinėje, Washington, DC, įvyko šeimą, daugiausia dėmesio ir
— Gerb. Generole, J u s i
— Kartais girdime prie
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— Lietuvos kariuomenėje vi rijos bei ginklų priešlėktuvi
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pasirašė
JAV-Baltijos
kraštų
Jūsų nuomonė apie dabar* si reikalai tvarkomi tik lietu
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batalionui.
Švedija
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Lietuva
reikiamai
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tinėms pratyboms — vartoja mis. Ateityje iš jos tikimės
savo
teritorijos
apgynimui
ga
organizacijų
vadovai,
JAV
Lie
— Buvau paskirtas antruoju ma viena oficialių NATO kal daug materialinės paramos.
limos
agresįjos
metu.
Žinoma,
tuvių
Bendruomenė,
mūsų
ir
kariuomenės vadu po nepri bų. Tiesa, yra keli procentai Užkietėjusiems sovietams ne
jokios konsultacijos nesudarys
amerikiečių žiniasklaida,
klausomybės atgavimo. Prieš šauktinių, kurie sunkiai arba patinka mūsų padaryta* pa
Tuo metu daugelis, ypač didelio skirtumo, jeigu, pa
mane kariuomenei vadovavo visai nekalba lietuviškai. Taip žanga, todėl spaudoje matome
lietuviai, į pasirašytą doku vyzdžiui, Rusija sumanytų vėl
generolas Jonas Andriškevi būna tik pirmosiomis dieno daug šmeižiančių straipsnių.
mentą žiūrėjo skeptiškai, ma įvesti savo karines pajėgas į
čius.
mis, nes pašaukti į kariuome Kai kurie net bjaurūs ir asme
tydami vien JAV vyriausybės Lietuvą. Vargiai galėtume
Į Lietuvą grįžau todėl, jog nę, jie intensyviai mokomi val niški. Yra kartais net sakoma,
pastangas „apraminti" Balti tikėtis, kad į pagalbą kon
buvau įsitikinės, kad mano stybinės kalbos ir jau po kelių kad leidžiame pinigus ant ne
jos
kraštų nuolatinį beldimąsi krečiai atskubės Amerika,
vakarietiška patirtis bus nau savaičių įgyja pradinį bendra mokšų (Lietuvos kareivių),
į
NATO
duris, kad jis neerzin NATO ar kuri Europos vals
dinga Lietuvos kariuomenei, o vimo lietuvių kalba lygį, kad vietoje ginklų. Sovietinis žar
tų Maskvos, šiandien, po dve tybė, nes tai reikštų galbūt
ne todėl, kad Lietuvoje nėra galėtų pilnavertiškai atlikti gonas kliudyti pažangą ir de
jų metų, galima sakyti, kad trečiojo pasaulinio karo pra
pakankamos kvalifikacijos ka tarnybą.
zinformuoti žmones. Jų tik
vis tik chartija nėra bereikš džią. Tačiau galingos vals
rininkų. Iki šiol esu patenkin
— Ar Lietuvos vyriau slas, atrodo, blokuoti mūsų
tybes globa ir palankumas
mė.
tas tuo, kas vyksta. Lietuvos sybė pakankamai dėmesio kelią į NATO. NATO yra
Per dvejus metus Rytų ir teikia nemažą moralinę (šalia
kariuomenės augimas akivaiz kreipia į karinių pajėgų priimtini mūsų pirmumai ir
Vidurio Europoje įvyko kele materialinės) paramą nedide
dus, ji tampa pažangesnė, de reikalus, skiria lėšų j ų bū žingsniai, todėl dabar turime
Lietuvos kariuomenės vadas pik Jonas Kronkaitis
tas reikšmingų pasikeitimų. lei, neseniai iš dešimtmečių
mokratiškesnė. Tai oficialiai tinai rūpybai?
laikytis tos krypties, kuria ei
okupacijos išsivadavusiai, tau
visai kitokį vaizdą. Patalpos delis procentas karininkių, ap Visų pirma, nepaisant Rusijos
pripažino įvairūs aukšto ran
— Šiandien svarbiausias name.
tai
ir sudaro įspūdį, kad vis
šviesios, pastatai gerai šildo mokytų Norvegijoje, jau dirba protestų, trys valstybės, buvu
go tarptautinių organizacijų Lietuvos užsienio ir vidaus
tik
kažkam svarbi jos egzis
atstovai, Lietuvoje apsilankę politikos strateginis tikslas —
— Ar i i tikrųjų sauktiniai mi, yra karštas vanduo, dušai, mūsų Oro erdvės stebėjimo sios sovietų imperįjos įtakos tencija.
sferoje, jau yra tikrosios
NATO šalių generolai. Visi jie užtikrinti šalies saugumą in ieško, kaip išsisukti i i ka pastatytos skalbimo mašinos, centre.
rūbų
džiovyklos.
Stengiamės,
Verta pažymėti, kad Va
Lietuvos pažangą vertina tik tegruojantis į transatlantinę rinės tarnybos, ar yra pa
Karo akademija ruošiama, NATO narės. Baltijos kraš
labai teigiamai. Deja, dėl labai bendruomenę ir jos instituci kankamai jaunuolių, kurie jog kareiviai pajustų, kad jie kad nuo šių metų galėtų pri tams buvo daug kartų už šingtono palankumą nemažai
sudėtingos finansinės padėties jas. Valstybės gynybos taryba jaučia pareigą savo kraš nėra antrarūšiai piliečiai, kad imti ir moteris. Tai nemažas tikrinta, kad, svarstant naujų sustiprino buvusio Amerikos
valstybė rūpinasi jais.
jau beveik metai, kai plano įsipareigojo iki 2001 metų tui?
investicijos, bet yra svarbu, narių priėmimą, ir jie turi piliečio išrinkimas Lietuvos
vykdymas yra smarkiai sulė valstybės apsaugos reikalams
Antras
paradoksas
—
tai,
kad
ir moterys turėtų tą pačią nemažai galimybių pasiekti prezidentu, o vėliau — kariuo
— Lietuvos jaunimas, be
savo tikslą.
menės vadu paskyrus, taip
tėjęs. Darosi pavojinga situaci skirti 2,0 proc. Bendro Vals ginklų stojęs prieš okupantų kad iš tų, kurie atitarnauja progą siekti jų tiksląja — NATO gali prieiti išva tybės Produkto (BVP). Vals tankus, šiandien vengia tarny metus privalomojoje tarnybo
Pasikeitimai įvyko ir Rusi pat buvusį Amerikos pilietį,
— Kiek kariuomenėje
dos, kad keičiasi mOsų pirmu tybės biudžetas buvo gerokai bos, kuri išmokytų juos su je, dauguma nori pasilikti ka rūpinamasi
tautiniu-pat- joje. Prez. Boris Jelcin, taip gerai čia žinomą ir vertinamą
mai. Buvusi okupacijos laikų padidėjęs 1998 metais, bet dėl ginklu ginti savo kraštą. Dėl riuomenėje, bet mes turime riotiniu auklėjimu?
griežtai — ir vis tik bergždžiai — brigados generolą Joną
nomenklatūra, naudojasi šia susilpnėjusios
— Šiandien sauktiniai ka — protestavęs prieš NATO Kronkaitį, juo labiau, kad jis
ekonomikos to kalti mes visi ir dar pa juos išleisti į atsargą, kadangi
padėtimi, iš piršto laužia sta krašto apsaugai 1999 metais veldėta panieka kariuomenei. mums būtina ruošti rezervą
riuomenėje mokomi ne tik plėtimąsi į R^tus, pagaliau pasirinko artimais -patarėjais
tistiką, dezinformuoja visuo buvo skirta gerokai mažiau fi Yra ir kitų priežasčių. Taigi
Trečias paradoksas — uni šaudyti, gintis ir pulti, bet įsitikino tuo, ką vis\ žinojo du buvusios JAV kariuomenės
menę, kad dar daugiau suma nansų nei Seimo numatytame požiūris turi keistis. Mes dar versiteto studentai nori išeiti taip pat supažindinami su Lie kone nuo pat jo antrosios pre pareigūnus. Dabar tikima,
žinti apsaugos biudžetą.
biudžete. Per pirmus tris me nepajėgiame parengti pakan karinį apmokymą mokslo me tuvos, jos kariuomenės istori zidentavimo kadencijos pra kad Lietuvos kariuomenė yra
— Kadangi dauguma da tų ketvirčius gavome tik 57 kamai karininkų pagal vaka tu, tačiau galime priimti tik ja. Kariams aiškinami valsty džios: laikas savo pareigas labai gerose rankose, tad ir jai
bartiniu Lietuvos karinin proc. iš biudžeto, ir tik 18 rietiškus vadovavimo princi apie 20 procentų norinčiųjų bės dėsniai, pagrindinės pilie perleisti kitam, kuriam galbūt parama nenueis „pro šalį",
k u yra sovietinio auklėji proc. valstybinių paskolų in pus. Prieš metus pradėjome dėl lėšų bei instruktorių sto čių laisvės ir pareigos. Kai ku pavyktų išvesti Rusiją iš eko įklimpusi senosios; nomen
rie tik čia, kariuomenėje, su nominių ir kitokių klystkelių. klatūros pelkėse.
mo, sr tas auklėjimas dar frastruktūrai plėtoti. Metus pirmą Karo akademijos kursą, kos.
Keista pagalvojus, kad Lie
labai ryškus šiandieninėje baigėme su 75 procentų finan kuriame mokė britų karinin — Koks procentas kari žino konstituciją. Metus ištar Naujų metų naktį Boris Jelcin
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karinę specialybę, bet ir civi vietoje palikdamas ministrą garsiau protestuojama prieš
— Didžioji dauguma jaunes planuojamą pajėgų lygį iki dar daug laiko, kol turėsime mergdnų?
amerikonus",
nių sovietmečio karininkų 2008 metų (23,000 karių regu pakankamai jaunų vadų, ku — Kariuomenės pagrindą liniam darbui naudingų įgū pirmininką Vladimir Putin. „pensininkus
lengvai persiorientavo. Vyres liari kariuomenė), įsigyti rei rie karo tarnybą padarys jau sudaro vyrai, tačiau pas mus džių, tampa sąmoningesni , Tačiau šiuo metu dar niekas kurie užima svarbias parei
nio amžiaus galbūt ne tokie kiamą ginkluotę ir paruošti nuolių lavinimo tęsiniu. Jau sudarytos palankios sąlygos ir geresni savo valstybės pilie negali pasakyti, ar laikinasis gas, „išstumdami nemažiau
prezidentas nebus pavojin sumanius ir pajėgius vieti
lankstūs, bet čia turėtume rezervo pajėgas, būtina 2001 nuolis, dėl kokių nors priežas moterims dirbti bei žengti kar čiai.
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poli pirtimi Lietuvos kelyje į
šaiposi iš patriotizmo, bet jie vėlesniam laikui. Jau atidė baigęs tarnybą geriau suvoks sistemoje, žinoma, dirba daug rengimo, kuris prasideda jau
tiką?
Jau
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ką
Putin
NATO, Europos Sąjungą ir
— išimtys. Žinoma, esu dėl to jome keletą programų, kai ku valstybingumo principus, bus daugiau. Jos gamina maistą pradinėje mokykloje, kurios
mano
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laisvės
tikrąją demokratiją.
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kariams, dirba buhalterėmis, dar pačios šlubuoja, šiais me
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O ką apie tai galvoja
kių negerai nusiteikusių žmo
Jaunuolių noras tarnauti
organizacija linių ginklų paskirtį — visa užsienio lietuviai? Jeigu kas
nių gali valstybei padaryti jo bataliono įsteigimas pus arba netarnauti priklauso ir našiai. Eksperimento tvarka visuomenine
daug žalos. Tai labai akivaiz metį pavėlavo, o ketvirtas vė nuo infrastruktūros. Vakarie turime net keletą moterų inst (Nukentėjusių nuo sovietinio tai neteikia per daug vilties dar nėra susidaręs nuomonės,
prašome atkreipti dėmesį į
du nomenklatūrinėje biurok luos net vienerius metus. čio akimis, sovietinės kariuo ruktorių: būtent tų, kurios tre genocido artimųjų sąjunga), pastovesnei taikai.
ratijoje, kuri yra pagrindinė Svarbu suprasti, kad krašto menės palikti pastatai labai niruoja karius, pačios neveng- kuri įvertins ir stiprins mūsų
Nors tuomet pasirašytos š.m. sausio 18 d. „Drauge"
apsaugos biudžeto ir paskolų apleisti, be dušų, primityviais damos fizinių ir psichinių krū jaunimo patriotinį lavinimą. chartijos punktai pabrėžia spausdintą pasikalbėjimą su
kliūtis plėtojant ekonomiką.
Noriu pabrėžti, kad Lietuvos pinigai yra leidžiami Lietu tualetais, ankštais miegamai vių, tų, kurios dalijasi su pa Deja, yra asmenų, net akade būtinybę skatinti Baltijos tau naujuoju finansų ministru Vy
karininkų* yra noriai nusitei voje, jie grįžta į Lietuvos eko siais. Jeigu aplankytumėte prastais kariais ta pačia duo mikų, kurie šmeižia patrio tose politinį pastovumą, -de tautu Dudėnu („Ekonomika
kusi sukurti kariuomenę, tin nomiką. Geriname kareivių šiandieninį Dragūnų batalio na, gyvena tose pačiose karei tizmą ir krašto institucijas tuo mokratiją, ekonominę gerovę, atsigaus pavasarį"), o sausio 19
kančią mūsų valstybės gyny aprūpinimą. Daugumą ginklų ną Klaipėdoje ar mokomąjį vinėse, ir kasryt rikiuojasi ry kenkdami mūsų valstybės at o JAV pažadėjo dėti pastan d. spausdinamą pasikalbėjimą
mes įsigyjame iš pertekliaus pulką Rukloje, pamatytumėte tiniam patikrinimui. Gan di- statymo darbams.
gas, kad Lietuva, Latvįja ir su brg. gen. Jonu Kronkaičiu!
bai
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Marga Bornfman pajuto, kad į ją žiūri Christė
Christiansen.
— Aš nepagimdysiu karaliaus, prisiekiu! — sušuko
Marija.
Christė Christiansen tarė:
— Malonioji ponia, ai tuoj eisiu į CrucicoUegium
posėdį. Kolegijos nariai paklaus, kas jus sutuokė, aš
nežinosiu, ką atsakyti. Taigi — kas?
— Rabinas ir popas, — atsakė Marija, Mejeris oriai
paaiškino: — Rabinas Chaimas Alikas ir archimandri
tas Nikiforas.
Christė Christiansen kreipėsi į Lotyną ir Faustą:
— Garbingieji, o kas sutuokė jus?
Fausta Lot-Sudimantaitė nusuko akis nuo Christės,
ceremonmeisteriui tarė.
— Uždarykite šitą pragarmę. Šaltis traukia. Ai
apauta tik sandalais, — palaukė, kol Silverijus uždarė
rosio duris, ir metė atsainų žvilgsnį į Christę: — Man
ir Lotynui jūsų palaiminimo nereikėjo. Mudu sutuokė
premjeras, teisingumo ministras ir popiežiaus nunci

Vieniems pliusais,
kitiems minusas

jus jachtoje, kuria plaukėme per Negyvąją jūrą.
— Ačiū, — padėkojo Christė.
— Nėra už ką. Juk ir jūsų gyvenimas trumpas.
Branginkite jį.
Christė Christiansen, iki šiol sėdėjusi, atsistojo. Ji
vilkėjo baltais drabužiais, man atrodė, kad ji — apsni
gusi. Christė, nenulenkdama galvos, atsiklaupė prieš
jaunavedžius. Ceremonmeisteris paeiliui nuavė san
dalus Marijai ir Mejeriui Bornfmanams, Faustai ir Lo
tynui Sudimantams. Christė Christiansen pylė iš ąso
čio vandenį ant basų kojų. Aš balta skepeta jas šluos
čiau. Fausta Christei grasino. įkalbinėjo mus, kad
brangintume gyvenimą, šis esąs trumpas. Mes Faustai
numazgojom kojas.
— Ačiū, — padėkojo Fausta.
Jaunavedžiai įsispyrė kojas į sandalus ir išėjo ii
celės. Christė Christiansen atsitiesė, tačiau neatsisto
jo. Klūpėjo užsimerkusi.
— Atlikta, — ištarė, atsimerkė, stodamasi pažvelgė į
mane:
— Kur jie? — paklausė.
Silverijus Būga pakvietė derybininkus. Prie stalo at
sisėdo užsienio reikalų ministerijos sekretorius Kasty
tis Radvila, apskrities valdytojas Tauras Radminas,
buvęs .fleitos garsų" kabineto premjeras Žygimantas
Vaina, buvęs rusų okupacinės kariuomenės išvedimo
ii šalies teritorijos Lietuvos itabo viršininkas Stasys
Masalskis, pramonininkų ir finansininkų įgaliotinis
Laurynas Svirskis. Dirstelėjau į laikrodį. CrucicoUe
gium posėdyje Christė Christiansen būtinai turėjo da

lyvauti. Iki posėdžio pradžios buvo likę penkiolika mi
nučių. Šnekėjau minutę. Dėl mūsų derasi Maskvoj ir
Vašingtone, Bonoj ir Paryžiuj, žinom, ką tos derybos
Lietuvai žada. Jeigu valstybė kelsis ne iš mūsų protų,
atsikels mums nepažįstama, suvis svetima. Apie tai
šnekėjau. Paskui atsisėdau ir tapau eiliniu delegacijos
nariu. Posėdį vedė derybininkų vadovas Kastytis Rad
vila. Jo protokolinės apeigos truko tris minutes. Lau
rynas Svirskis sunerimo, kad tuščiai bėga laikas, ir
paklausė:
— Už kieno pinigus? Visa tai — už kieno pinigus?
„King" pinigus ryja bankai ir energetikai, argi ne
žinote?
— Žinome, — atsakė Radminas.
Prašneko Christė Christiansen:
— Ponai, kalbėkimės esmių lygmeniu. Įkūrėme kon
sorciumą „Aras". Konsorciumo konferencijos pirminin
kas — Ferantė Lisola, pavaduotojas — Juozas Dargis.
Konsorciumo prezidentas — Petronijus Sidabras, vice
prezidentė — Barutė Martovienė, generalinis direkto
rius — Balys Būga, valdytoja — Laurentina Dargienė,
administratorius — Dionizas Domeika. Skirdami va
dovus, konsultavomės su ponu Vaina, su ponu Frideriku Sapiega ir Kristoforu Milkeru. Konsorciumas
„Aras" perkirto Rytų ir Vakarų Gelenbachų apsiaus
ties žiedą. Konsorciumas „Aras* išsiveržė iš priklauso
mybės Monetai Mazariniui lauko. Bornfmanai, Baidalovai, Epšteinai, Ketleriai, Sjestovojai, Bezobralovai,
Nenaševai, Pirogovai, Kobzarevai, Godunovai, Kutuzovai tapo Saulenės Lisolos svita. Saulenė dabar yra gi

rios šeimininkė. Investicijų paieškomis, pone Svirski,
rūpinamės visi. Didelių vilčių teikia Juditos Izabelės
Nemcovos ryšiai. Jos ir Manfredo Maleckio santuoka
gali padidinti mūsų galimybes. O šit Edvino Bobino ir
Rufinos Prochanovos vedybos kelia nerimą. Aš apie jas
nenorėčiau kalbėti.
— Ponia Christė, „Garanto-1" paslapties turinį pa
keisti pavedėt Simonui Grygui, — tarė Žygimantas
Vaina. — Netechnokratinis protas užduoties gali nesu
prasti.
— Ai manau, kad būtent technokratinis protas šios
užduoties nesuprastų. Grygo protas — esmes jungian
tis protas. Tokių dabar reta.
Stasys Masalskis nustebo:
— Keista. Tas retas protas daro klaidą po klaidos.
Jis sėja nepasitikėjimą ir įtarumą! Jis slepia nuo mū
sų „Garanto-1" paslapties turinį!
— Taip, iš tikrųjų, Grygas neskaičiuoja, — pasakė
Vaina. — Su tais, kurie nežino naujo paslapties turi
nio, pinigai, ieškantys vietininkų girioje, nesidera.
Pinigus, perkančius sielas, Grygas nuo mūsų atribojo.
Mes nebeturime jokios galimybės žaisti pokerio s« pi
nigais. Talmantas ir kiti mūsų priešininkai žais pokerį
su investitoriais be konkurencijos! Svirski, tai juk ab
surdas, ar ne?
— Ai mąstau. Stengiuos suprasti strategiją. Grygas,
slėpdamas nuo mūsų naujus finansavimo šaltinius, at
riboja mus ir nuo Jorigio Jergaus kortos, ir nuo Men
talitetų sąjungos.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, 2000 m. sausio 19 d., trečiadienis

pasirašytas tarp Vatikano ir
Pasaulinės Liuteronų sąjun
gos per Reformacijos šventę,
1999 metais spalio 31 d. Augs
ELEKTROS
GREIT PARDUODA
burge, Vokietijoje. Kaip atsi
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
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bai plaukia iš išteisinto žmo
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
RIMAS L.STANKUS
labai lietuviška. Kaimuose ne okupavę mūsų kraštą, taba
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Iš tikrųjų tai buvo istorinis
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lietuvišką. Švenčionyse buvo Niekas negalėjo tabako augin
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Parduodamas gerai išlaikytas,
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apylinkėje Švenčionys buvo
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šimtmečio.
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dau
prižiūrėti senelius, vaikus,
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www .immigration-service.com
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brangus
ir
vertingas
augalas.
lenkiškai ištarti. Švenčionyse
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Bažnyčių
viena
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Tel. 773-581-5105 arba
trečiadieniais būdavo turgus. Gal tokia politika prisidėjo
pasmerkimai dėl doktrinų ne
vaikams
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rūkyti.
Rū
Experienced painters
773-476-7481.
Tai mama kiekvieną trečiadie
sutarimo, kurie pastatė sienas
n e e d e d . Call 8 p.ra. to 10
nį važiuodavo į turgų ir daž kantieji vaikams atrodė lyg
tarp Bažnyčių, dabar y r a i š  P a r d u o d a m a s a u t o m o b i l i s
nai mane veždavosi. Aš jai bu aukštesnės klasės žmonės.
p.m., tel 847-808-9109,
teisinimo Deklaracijos paša
Geo T r a c k e r ' 9 6 m., žalias,
vau vertėjas, kaip patėvis sa Žiemą ankstų rytą, dar neiš
speak
English or Russian.
linti.
įnešti $ 1,000 ir mokėti po $188
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1472. Palikti žinutę.
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
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mažai
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išteisini
pasakydavo:
davo. Jis dažnai išsitardavo:
virtuvių Įrengimas; priestatai;
mą, tačiau pats suvažiavimas
Auklė Bridgeporte
keramikos plytelės; 'skSngs*,
— Pamačiau jūsų troboje
— Ką tu pasakysi! Vaiko iš
atvėrė katalikų Bažnyčiai du
^soffits*. "decks". "gutters". plokšti
ieško d a r b o —
svogūnų ir puodynių vos gal šviesą, t a i ir užėjau pas tave, Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia Kaltanėnuose. Bažnyčia
ris viešam dialogui su kitomis
ir -shingle" stogai; cementas,
yra
neogotikos
stiliaus,
vienabokstė,
turi
tris
navas,
statyta
1909
metais.
vytė kyšo. O jis jau su žydais Justinai, parūkyti. Gyvulius
dažymas. Turiu darbo draudimą.
prižiūrėti vaiką.
konfesijomis, ypač s u liutero
šerti dar per anksti.
turgavoja.
. S.Benetis, ML 630-241-1912..
nais. Katalikų teologai ir
Tel. 312-528-0119.
J ų pokalbiai būdavo dau
Turbūt aš menkutis ir ma
bažnyčios istorikai per pasku
žas buvau, kad ne kartą žydės giausia apie arklius. Rūkan
tinius penkiasdešimt
m e t ų maldos savaitės — už krikš su pagarba ir nusižeminę mes
man rodydavo blizgantį, ma tieji seniai buvo mums didieji
tiksliau ir objektyviau įverti čionybės vienybės pradžią — meldžiame Tave dėl Tavo
žai vertingą pinigėlį ir norėjo autoritetai, ypač kerdžius pie
Kiekvienais metais tarp ateinantiems metams. Jeigu no evangeliškos Reformacijos proga. D a r reikšmingiau, P a  Šventos visuotinos Bažnyčios:
gauti grietinės puodynę ar menims. Kitas senis. Adomas
Duok J a i Savo tikėjimo tie
•> judėjimą ir Tridento konsiliu saulinės Liuteronų sąjungos ir
svogūnų visą kasą. Būdavo Jakštas, dažnai mamą barda sausio 18-tos ir 25-tos dienos mes padarytume apklausą • mo doktrininius n u t a r i m u s . Pontifikato tarybos krikščio sos ir visuotinos taikos.
bažnyčios
pažymi
maldos
sa
tarp krikščionių apie ekume
smagu į turgų važiuoti. Išpar vo, kam j i draudžia vaikams
Ten, k u r vyrauja neteisu
Abiejų konfesijų platus gili nių vienybei skatinti atstovai
davę visas gėrybes, eidavom rūkyti. Taigi m a m a i buvo sun vaitę už krikščionybės vieny ninį judėjimą, a r jie už santy nimasis į Biblijos mokymą sutiko dialogą tęsti apie De mas — savo teisybe J ą iš
ku kovoti s u rūkančiais se bę. Kodėl aialdos savaitė žy kių pagerinimą tarp konfesijų,
su mama silkių pirkti.
mima tarp šitų dienų? Todėl, esu tikras, kad atsiliepimai apie išteisinimą buvo vienas klaracijoje neišspręstus teolo valyk:
Lenkų kalba buvo reikalin niais ir vaikais, juo labiau,
Ten, k u r jos keliai klaidingi
kad visuotinė Bažnyčia mini būtų pozityvūs. Beveik kiek lemiamų veiksnių Deklaraci ginius k l a u s i m u s ir, kaip pa
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apaštalo Petro
išpažinimą viena konfesija yra viešai pa
nėnų valsčiaus, kaip mes sa ne tiesa, kad negalima atpras
įgyvendinti.
.
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k u r j i sukrypo — i š 
tiniai
ir
tarptautiniai
teologi
sausio 18 d. ir apaštalo Pau sisakiusi už savitarpinę pa
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pirmais metais liaus atsivertimą sausio 25 d. garbą, didesnį bendradarbia
daug visokiu popierių. Kasmet gimnaziją,
uždavinys nu
katalikų Bažnyčių per p a s k u  milžiniškas
Bet ten, k u r ji teisinga —
dėstė
religiją
kun. N. Vaišutis. Petras y r a laikomas Romos vimą ir artimesnę vienybę.
reikėdavo, užpildyti daug klau
griauti
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sienas, pasta stiprink ir užtark ją;
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Bažnyčios
patronu,
o
Bet k a d a konfesijos yra ragi
simų —Jciek turi teliukų, kiek Švenčionių dekanas. Turbūt
t y t a s beveik šimtmečių bėgyje.
darė
išteisinimo
Deklaracijos
Ten,
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vargsta
—
ap
Paulrus-Protestantų
patronas.
namos konkrečiai įvykdyti tą,
karvių, kiek avių, kiek avinė jis žinojo, kad daug vaikų
B e t Kristaus maldos pagrin rūpink J ą ir
išreikštą
konsensą
galimu.
Apskritai,
mintis
maldos
sa
ką jos viešai pareiškė, susida
lių ir t.t. Už visus gyvulius, slapta rūko. Per pamoką jis la
du, „tegul visi b ū n a viena"
Ten, k u r J i skyla — suvie
vaitei kilo Prancūzijoj, buvo ro kitas vaizdas. Pasirodo, kad
Ką reiškia šita Deklaraci (Jono 17:21), i r Šventosios
žemę. namus ir kitas vertybes bai gražiai prabilo:
nyk Ją, mūsų šventas Dieve
įvesta Amerikoje šio šimt yra lengviau vesti dialogą ir ja praktiškiems tarpkonfesiūkyje reikėjo valdžiai mokėti
— J u s tėvai atvežė į gimna mečio pradžioje ir yra plačiai
Dvasios vedami, k u r m e s ga Tėve,
daryti viešus pareiškimus niams santykiams t a r p liute
duoklę. Tai ir buvo bėda, ne ziją mokytis. Jiems sunkus
per J ė z ų Kristų, mūsų Vieš
paplitusi įvairiose konfesijose. apie krikščionybės vienybę, ronų ir katalikų. Šiuo a t  lime tokio darbo atsisakyti?
tik kad reikia valsčiui mokes yra gyvenimas. Bet jie nori
P a ž y m i n t maldos savaitę už patį. Amen.
Maldos savaitė nėra koks negu praktiškai vienybę įgy žvilgiu pranašavimas y r a rizi
čius pristatyti, bet kaip su jums gero, laukia iš jūsų gerų,
nors metinis ekumeniškas for vendinti vyskupijose bei para kingas dalykas, bet a š spėju, krikščionybės vienybę, įglausprasti visus klausimus. Visa išauklėtų žmonių. Mes visi
Hansas Dumpys
k i m e į savo kasdienines mal
malumas, bet turėtų būti rim pijose.
kad tai priklausys nuo liute d a s ir šią maldą už tikinčiųjų
me kaime niekas negirdėjo laukiame ir tikimės, kad jūs
vyskupas
lietuviams
ta proga skirtingų konfesijų
Būtų gaila, jeigu taip įvyktų ronų ir katalikų Bažnyčių
žodžio j a g n ę " — avinėlis. Visi branginsite laiką, kad užaug
evangelikams
liuteronams
vienybę
Kristuje:
parapijoms rinktis maldai ir su „Išteisinimo Deklaracija". vadų ir kunigų, kaip j i e p a 
iš lenkų kalbos žinojo „baro- site sveiki. Nuo jūsų priklauso
išeivijoje
„Mūsų maloniausias Tėve,
planuoti ekumeninius žygius Tai dokumentas, kuris buvo siektą konsensą stengsis kon
niuką". Klausimas avinėliams mūsų tėvynės ateitis. Saugo
krečiai įgyvendinti.
buvo jagnięta". Ūkininkams kitės tabako nuodų. Kiekvie
Turbūt kiekviena parapija
atrodė, kad tokių gyvulių pas nas rūkantis vaikinas praran
gimnazijos
direktorium
padėjo
— Viktoriuk, jau dabar ne
juos nėra. O vaikai iš mokyk da bent penkerius metus savo galiu bartis. Tu gali prie ma man atgauti drąsą ir savimi bent retkarčiais meldžiasi u ž
los žinojo lenkiškus gyvulių laimingam gyvenimui. O tie nęs rūkyti. Tu daugiau išma pasitikėjimą. Todėl ir egzami krikščionybės vienybę. Tačiau,
pavadinimus. Taigi senelis la metai ne t i k jums, bet ir nai už mane. Dabar t u turi nai gerai sekėsi. Dr. A. Rymas kaip pati malda praktikuoja
bai stebėjosi, kad maži vaikai mums visiems y r a be galo savo protą.
greitai pranešė Šaminių mo ma, gali būti kliūtis vienybės
žino. ką valsčiui reikia para naudingi ir reikalingi. Tie gra
Aš j a i tik tiek tada pasa kytojai, kad a š išlaikiau ne į įgyvendinimui. Būkime atviri,
šyti.
žūs žodžiai m u s visus moki- kiau:
pirmą, bet į antrą klasę. Mo kada skirtingų konfesijų p a r a 
niukus labai paveikė. Atrodo,
— Todėl aš ir nerūkau, kytoja labai pradžiugo. Iš Ša pijos kiekviena atskirai mel
kad
kaip
su
kirviu
iškirto
vi
minių mokyklos aš tik vienas džiasi už krikščionių vienybe,
mama. Saugau sveikatą.
Vaikai r ū k o
sas tabako šaknis iš kūno ir
įstojau į gimnaziją. Ji ėjo pės tai gali tapti priedanga to
minties.
čia
su mumis į Švenčionis ir limesnės vienybės s a n t y k i ų
I gimnaziją Švenčionyse
N'ueiti į Šaminių mokyklą
jautėsi
laiminga, kad jos mo vengimui. Malda, kuri ribojasi
Nežinau, kodėl mama nie
buvo mums paskirta daugiau
kinys
gerai
išlaikė egzaminus, vien santykiavimu s u Vieš
Lenkijoje aukštesniosios mo
kaip valanda. Anksti rudenį kad manęs neklausė, ar aš dar
pačiu, nors ji gera ir nuoširdi,
ir
dar
į
antrą
klasę.
eidavom basi. o žiemą apsiavę vis rūkau. Tai buvo 1943 metų kyklos, kaip gimnazija, taigi ir
yra
vienpusiška ir lieka b e 
Taigi po dviejų mėnesių bū
medžiokais. Pakeliui ant užša ruduo. Iš Kauno nuvažiavau į mūsų „Ryto" draugijos gimna
vaisė,
jeigu ji maldininkus
lusiu balų vis pasičiužinėda- savo tėviškę, tada jau kuni zija Švenčionyse, turėjo vasa siu j a u gimnazistas. O liepos
nepriveda
prie suartėjimo,
vom. Pakeliui
sustodavom gas. Susirinko mano vaikystės ros atostogų du mėnesius — ir rugpjūčio mėnesiai kaime
dialogo,
santykiavimo
ir ben
prie mažos trobelės. Joje gyve draugai. Su jais ganiau kar liepos ir rugpjūčio. Po tų vasa yra pats didžiausias darbyme
dradarbiavimo.
Tada
stereoti
no vieniša senukė. Jos sūnus ves. Vasaros didiesiems dar ros atostogų Šaminių mokyk tis. Saulė iš ryto dar tik išlin
pai apie vienas kitą pasilieka Seattle, WA, vykusioje pasaulio verslo organizacijos WTO konferencijoje
Benediktas dažnai parvažiuo bams užsibaigus, jodavom los mokytoja, mama ir aš 1927 dusi, o piemenys jau gena gy
ir senosios įsigalėjusios sienos stebėtojais dalyvavę, iš k — LB Seattle v-bos narė Irena Blekyte, Lietuvos
davo iš Vilniaus. J i s buvo ke naktigonėn, saugodavom ark m. rugpjūčio 30 dieną pėsti vulius į lauką. Gerai ganyti
tarp skirtingų konfesijų lieka ambasadoje VVashington, D.C., dirbanti Lietuvos ekonomikos ministro pa
liu ir laukų matininkas. Mes jį lius nuo vilkų. Naktį kūren- nuėjom į Švenčionis. Mokytoja karves. Jos greitai žolės pri
tarėja Nijolė Žambaitė ir Seattle gyventojas Vytautas Lapatinskas, WTO
nepašalintos.
konferencijos metu atlikęs vertėjo pareigas.Lietuvos atstovams.
vadindavom inžinierium. Jis davom didelį laužą prie ežero, sakė, kad tą dieną mane mo siėda ir paskui stovinėja apie
Deklaracija čia svarbi m a 
mums vis parveždavo tabako. kur prasideda raistas. Kai kytojai egzaminuos. Didžiojoj medžius. Kitos atsigulusios
Taigi visi vaikai — berniukai arkliai pradėdavo prunkšti, salėj keletas mokinukų su ramiai gromuliuoja. Kitaip žiausiai tuo, k a d abipusiškas
bendrovė metus gali baigti
URAGANAS NUSINEŠĖ
— tik ir laukėm Benedikto tai k u r nors netoliese turėjo kinėjosi. Jie linksmi ir drąsūs. yra su kiaulėm,s ir avimis. istorinis doktrininių p a s m e r 
nuostolingai.
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parvažiuojant.- Mes ir patys slankioti vilkas. Prie laužo il Jie mane pradėjo kalbinti. O Avys vis su pulkeliu eina ir kimų pašalinimas t u r ė t ų p a 
..Lietuvos draudimui" nuosGruodžio pradžioje per Lie tolingiausi du uragano siau
turėdavom tabako. Nuostabu, gai dainuodavom. Kurstyda- aš. baimės apimtas, nežinojau, eina. J a s reikia rrižiurėti, kad gerinti atmosferą t a r p Bažny
kad visi mūsų kaimo vaikai vom vis didesnę ugnį, nes vil kaip su jais reikia elgtis. Atsi nenueitų iš ganyklos į vasa čių ir parapijų i r atverti d u r i s tuvą praūžęs u r a g a n a s nusi tėjimo atvejai — nugriautas
įprato rūkyti. Mus įpratino kai ugnies bijo. Tai buvo darė vienos klasės durys. Išėjo rojų. O kiaulių niekad neiš tolimesniems ir gilesniems nešė ir draudimo įmonių pel
mobiliojo ryšio „Omnitel* re
rūkyti mūsų kaimo gimnazis linksmi vaikystės ir piemens dailiai apsirengusi panelė. J i mokysi. Jos vis -ina ir eina į ekumeniniams sutarimams bei nus. Pastarosios j a u pradėjo
transliacijos bokštas Melnra
tai — Antanas Rakštelis ir metai. Dabar tie mano drau mane vardu pašaukė. Nuste bulves. Neturėjom gero šuns, santykiams. Bent aukščiau išmokėti pinigus už apdraus
gėje ir apgadintas laivas Klai
Adolfas Dubanis. Kai Švenčio gai manęs lyg ir varžosi. Bet bau, kad ji mano vardą žino. kuris aplakstytu avių būrius siame lygyje t a m tikri žings tiems objektams padarytus
pėdoje.
nyse lenkai 1923 m. leido tie bendri prisiminimai mus Klasėje sėdėjo du mokytojai ir ir kiaules išvytų ii bulvių. niai yra planuojami.
nuostolius.
Draudimo įmonė „Preventa"
veikti lietuviškai gimnazijai, lyg iš naujo suartino. Jie pra d r. Aleksandras Rymas, gim Mūsų šuo visą laika gainiojosi
Gautomis žiniomis, P a s a u 
Daugiausia žalos patyrė di didelių nelaimingų įvykių iš
tai juodu nuo pirmos klasės dėjo rūkyti ir man siūlė ciga nazijos direktorius. Aš jį j a u paskui zuikius ir paukščius. linės Liuteronų sąjungos pre džiausia d r a u d i m o bendrovė
vengė, tačiau už nupieštus
pradėjo ją lankyti. Po poros rečių. Aš padėkojau ir pasa pažinojau. J i s mane pereitą Toks kaimo gyvulių prižiūrėji zidentas vysk. Christian Krau- „Lietuvos draudimas". J a i gali
žiema gydė nuo škarletinos. mas piemeniukus labai išvar se, po privačios audiencijos s u tekti atlyginti apie 3 mln litų namų stogus bei apgadintus
metų mokyklą jie palikto, bet kiau, kad nerūkau.
automobilus turės išmokėti
spėjo viso kaimo berniukus
— Tai kaipgi? Mes visi rū- Jo namuose tada labai gerai gindavo. Kaime nei man, nei popiežium Jonu Paulium II, uragano p a d a r y t ų nuostolių. apie 150,000 litų.
pasijutau.
Po
apžiūrėjimo
pra
kitiems vaikams nebuvo lais gruodžio 9 d., priėmė kvietimą Nors tai nėra didelė suma, t a 
pripratinti rūkyti. Pakeliui į kydavom, ir buvo gerai, — vie
Negalutiniais skaičiavimais
Šaminius mums buvo link nas draugų pastebėjo. Mama dėjau žaisti su šuniuku. Pats vų dienų. Jei neganysi, tai dalyvauti, kartu su kitais čiau dėl šių išmokų bei anks
u
r
a g a n a s Lietuvoje padarė
daktaras
stebėjosi,
kad
šuniu
turi
dirbti
laukt
Ir
taip
nuo
smas užsiėmimas parūkyti. turbūt pamanė, kad aš dėl jos
protestantų Bažnyčių vadais, čiau atlygintų nuostolių žem
Kai mama bardavo už rūky atsisakau rūkyti. Todėl ji įsi kas su manimi taip greitai su saulės užtekėjimo iki nusilei ekomeninėse pamaldose Ro dirbiams dėl sausros išdegus nuostolių už 30 mln. litų.
sidraugavo. Tokia pažintis su dimo.
(B.d.) moje sausio 18 d., šių metų a p d r a u s t i e m s
mą, tai man atrodė, kad jau terpė į mūsų kalbą:
pasėliams.

S K E L B I M A I

Gyvenimo kelią
prisimenant

MALDOS SAVAITEI UŽ
KRIKŠČIONYBĖS VIENYBĘ

AA. JONAS KRIŠČIŪNAS
Lietuvių išeivių Čikagoje ir
taip jau negausios agronomų
ir miškininkų gretos vėl patyrė naują smogį — mirė dip
lomuotas agronomas ir miški
ninkas Jonas Kriščiūnas. Jis
buvo vienintelis šių dviejų Lie
tuvai taip svarbių sričių spe
cialistas, nepaprasto darbštu
mo ir sugebėjimo žmogus.
Gimė 1904 m. birželio 11 d.
Pakalniškių kaime, Gelgau
diškio valsčiuje, Šakių apskri
tyje. Tėvai — Juozas ir Marija
(Kluonytė) Kriščiūnai turėjo
50 ha ūkį. Jonukas, eidamas
8-9 metus, mokėsi rašyti ir
skaityti pas keliaujantį kaimo
„daraktorių". 1914 m. pradėjo
lankyti Gelgaudiškio pradinę
mokyklą lietuvių, rusų ir vo
kiečių kalba. Ją baigė 1917 m.
Metus dirbo tėvų ūkyje, o
1918 m. pradėjo dirbti vieti
nėje plytinėje. Darbas buvo la
bai sunkus, bet padėjo jam su
sitaupyti pinigų mokytis to
liau. Tada, privačiai pasiruo
šęs, įstojo į Jurbarko gimnazi
jos 3 klasę ir 1923 m. baigęs 5
klases, išlaikė stojamuosius
egzaminus į Dotnuvos Žemes
ūkio technikumą, kur 1927 m.
baigė miškininkystes skyrių
miškininko laipsniu. Buvo pa
skirtas vyr. eiguliu Prienų
Marįjampolės urėdijoje Bal
bieriškiu girininkijoje, o po 3
mėnesių Kleboniškių girinin
ku. '
1928 metais perkeltas giri
ninko pareigoms į Kėdainių
miškų urėdiją, kur arti buvo
Dotnuvos Žemės ūkio akade
mija. Jonas troško daugiau
mokslo, bet tuo metu akade
mijoj miškininkystės fakulte
tas buvo jau uždarytas, tai
įstojo į agronomijos skyrių. Po
įtempto darbo, eidamas giri
ninko pareigas, 1937 metais
išlaikė diplominius egzaminus
ir gavo agronomo laipsni Pa
sitaikius progai ir gavęs ban
ko paskolą, nupirko 50 ha že
mės ir pradėjo ūkininkauti.
Jau buvo sukūręs šeimą, su
Janina Kožėnauskaite. 1941
m. rusams okupavus Lietuvą,
ūkis buvo atimtas- (nacionali
zuotas), o išvengus išvežimo į
Sibirą, buvo paskirtas Arioga
los miškų urėdo pavaduotoju
ir tose pareigose išbuvo iki
1944 m., kai vėl į Lietuvą ver
žėsi komunistai. Tuomet pasi
traukė su šeima į Vakarus.
Keliavo arkliniais vežimais.
Šeimą sudarė 3 berniukai ir
viena mergaitė, kuri dėl kelio
nės sunkumo mirė. Vokiečiai
arklius atėmė. Tik žandaro,
kuris buvo prūsų lietuvis dė
ka, gavo kelialapi traukiniu ir
laimingai paspruko nuo bolše
vikų. Pasiekė lietuvių pabėgė
lių stovyklą Sedorfe ir Diepholce. Vokietijoje gimė dar vie
nas sūnus Mindaugas-Povilas.
1949 metais.su žmona Jani
na ir sūnumis: Algirdu, Kęstu
čiu, Vytautu ir Mindaugu
emigravo į JAV. Vėliau per-

Jonas KritoOnas.

sikėlė į Čikagą, kur sunkiai
dirbdamas rūpinosi šeima,
kuri padidėjo dar dukrele
Aušra. Vaikus leido į mokslus,
o patys, šalia darbo, įsijungė į
lietuvių išeivių kultūrines bei
tautines organizacijas. Jonas
dalyvavo agronomų ir miški
ninkų sąjungoje ir, kiek laikas
leido, nevengė organizacinių
pareigų. Miškininkų sąjungoje
buvo valdybos nariu, įvairiose
kitose pareigose, visuomet jas
atlikdamas stropiai ir suma
niai. Dar Vokietijoje, keliau
damas per Rytprūsius, patyrė,
kad vietos gyventojai dar kal
bėjo sena mažlietuvių, prūsų
kalba. Tai jam padarė didelį
įspūdį. Jie sakydavo: juk jūs ir
mes esame tie patys. „Naujie
noms" spausdinant Henriko
Tamašausko atkarpą: „Done
laičio Lietuva", Jonas paauko
jo nemažai pinigų, kad ši at
karpa būtų išspausdinta kny
goje „Lietuviškasis Pamarys",
kas ir buvo padaryta. Lietuvos
meilė, šeimos meilė ir sąži
ningas blaivus darbas buvo
pagrindiniai Jono gyvenimo
bruožai. Žmonai Janinai 1983
m. rugsėjo 20 d. išvykus am
žinybėn, Jonas toliau savo
darbščiu sumanumu vertėsi
namų pirkimu, taisymu ir
nuomavimu. Sunkiai dirbda
mi, Jonas ir jo žmona sugebėjo
išleisti į mokslus savo visus
vaikus: Algirdas, vyriausias
sūnus — medicinos daktaras,
Kęstutis — diplomuotas inži
nierius, Mindaugas taip pat
diplomuotas inžinierius, Vy
tautas specializavosi elektrikos srityje. Tėvelio įtakoje
dukra Aušra, baigusi mokslus,
pasuko į nekilnojamo turto
pardavinėjimo sritį ir gabiai
veda „First Rate Real Estate"
įstaigą.
Dukters rūpestingoje glo
boje, sūnų lankomas ir pri
žiūrimas, Jonas, sulaukęs gra
žaus amžiaus, užbaigė savo
darbštaus gyvenimo dienas.
Lietuvos miškininkai, agrono
mai ir visa lietuvių bendruo
menė linki Jam ramaus poil
sio svetingoje Amerikos že
mėje.
J.Žebrauskas

ONA BALČIŪNIENĖ.
TAMUUMČIUTĖ
(1913.V1.26.1999.IV.14)
Poetė ir rašytoja Ona Tamu spaudoje. Po gyvenimo Vokie
levičiūtė šį pasaulį išvydo tijos stovyklose, jau Ameriko
ūkininkų šeimoje Brokarais- je, 1952 m. slapyvardžiu Aud
tėlės kaime, Merkinės vals ronė išleido savo kūrybos rin
čiuje, Alytaus apskrityje, tai kinį „Beržų pasakos". Antras
gi, Dzūkijoje. Nenuostabu, nes rinkinys „Žingsniai takeliu"
dzūkai yra dainų ir grožio pasirodė 1966 m., o trečiasis,
mėgėjai. Mokėsi Merkinės rinkinys „Tik tau ir man" išėjo
pradinėje mokykloje ir vėliau iš spaudos 1969 m. Dar vienas
gimnazijoje. Alytuje mokėsi poezijos rinkinys „Laužai ir ki
buhalterijos ir mašinraščio birkštys" skaitytojus pasiekė
kursuose. Nuo 1935 iki 1937 1972 m. Audronės kūryba
m. studijavo lituanistiką Kau gausi jaunystės dienų prisimi
no Vytauto Didžiojo universi nimų, sielos išgyvenimų ir
tete, o Lietuvai atgavus Vilnių -tėvynes ilgesio posmų, tinka
vieną semestrą sėmėsi žinių mų dainoms. Nemažai kūrė
medicinos fakultete, bet nuo religinėmis temomis ir apmąs
1942 m. grįžo studijuoti litua tymais.
nistiką, jai buvusią arčiau šir
Ištekėjusi už architekto, bu
dies. Dar gimnazijoje rase vusio aktoriaus ir karininko
eilėraščius, o nuo 1937 m. jos Broniaus Balčiūno, susilaukė
kūrybos poezija pasirodė ir dviejų sūnų. Priartėjus pensi-

A. A. RAŠYTOJA PETRONĖLĖ
ORINTAITĖ-JANUTIENĖ
Artėjant XX amžiaus pabai
gai, toli nuo gimtųjų namų
Liepalotų kaime, Būblelių
valsčiuje, Šakių apskrityje, gi
musi 1905 metų vasario 18
dieną, nuo Lietuvos tolimoje
Kalifornijoje, Los Angeles
mieste 1999 m. gruodžio 16
dienos ankstyvą rytą mirė žy
mi rašytoja Petronėlė Orintaitė-Janutienė, išgyvenusi 94
metus, 9 mėnesius ir 28 die
nas.
Liūdna žinia greitai paskli
do lietuvių visuomenėje, ne tik
Los Angelėje, bet ir kitose lie
tuvių gyvenamose vietovėse.
Tautiečius buvo pasiekusi ži
nia, kad dar gyvai rašytojai
lietuviai rašytojai išeivijoje
paskyrė laurų garbės vainiką,
kaip išleidusiai ir neseniai už
sienio lietuvius pasiekusiai
paskutinei (iki šiol) Jos knygai
„Būk žmogus, Žabuli!" Kur
gauti tą knygą, išleistą „Var
po" leidyklos, Savanorių pr.
18a, 3000 Kaunas. Tuojau su
žinome, kad Los Angeles Šv.
Kazimiero bažnyčioje Jos pri
siminimui gruodžio 20 d., 7:30
vai. vakaro rožinis, o gruodžio
21 d., 10 vai. ryto šv. Mišios
velionės priminimui ir atsis
veikinimui su visuomene. Mi
šioms vadovavęs kun. Stanis
lovas Anužis pasakė ir gerai
parengtą pamokslą. Giedojo
parapįjos choras. Trumpas vi
suomenės bendravimas para
pijos šventoriuje, kieme. Kars
tą laidotuvių -įstaiga saugos
užšaldytą, kada nors pavasarį
nugabens Lietuvon, palaidos
Kudirkos Naumiesčio kapi
nėse.
Kaip lietuviams įprasta, visi
dalyvavusieji pakviesti užkan
džiui. Velionė buvo prašiusi,
kad ją laidojant niekas nesa
kytų kalbų, nepirktų gėlių; no
rintieji gali aukoti Velionės
vardu lietuviškai mokyklai ar
panašiam vienetui Lietuvoje.
Kai iš Čikagos gausime ati
tinkamus duomenis, Los An
geles kultūrininkai surengs
Petronėlės Orintaitės-Janutienės pagerbimą.
P. Orintaitė-Janutienė yra
jos amžiui Balčiūnai apsigyve
no Manahawkin miestelyje,
New Jersey valstijoje, kur
Broniaus bičiulis ir kartu bai
gęs Karo mokyklą Zigmas
Raulinaitis (Bronius baigė pir
muoju, o Zigmas antruoju)
nužiūrėjo gretimai pastatytus
namus ir nusipirkę apsigyve
no. Abi šeimos gerai sugyveno,
tačiau Broniui ėmus negaluoti
Onai teko vyro slaugymo ir
priežiūros pareigos. Tačiau
palengva ir Audronė turėjo ko
voti su ja apėmusią liga ir pati
buvo reikalinga globos. Dabar
bičiulis Zigmas turėjo globoti
ir Bronių, ir Oną.
Mudu su žmona buvome
aplankę tuodu draugus, o pas
kutinį kartą gavome trumpą
laiškelį iš Onos, nes ji visada
rašydavo laiškus už vyrą, tik
1998.VTH.8 d., mums persi
kėlus iš Vištos į Atascadero,
CA. Bet Onutė niekad laiškuo
se neminėdavo nei apie savo,
nei apie vyro negalavimus ar
ligas. Tik po š.m. Kalėdų apie
Onutės mirtį mums taip pat
labai trumpai pranešė Z. Rau
linaitis. Jis rašė, jog jam teko
kasdien vežioti Bronių Balčiū
ną lankyti žmoną ligoninėje, o
vėliau ir prieglaudos na
muose, nes Bronius buvo jau
nepajėgus vairuoti. Namą par
davęs Bronius persikėlė pas
jaunesnįjį sūnų Rytį, į Pennsylvanįją.
Onai Audronei neteko ap
lankyti savo tėviškės. Liko tik
jos sukurtieji dainoms žodžiai,
kupini Tėvynės ilgesio. Tebū
nie jai lengva svetingosios
Amerikos žemė.
A. Mironas

daug parašius;, spausdino
įvairioje lietuviškoje spaudoje,
išleido daug knygų, yra į§_
verstų į svetimas kalbas. Jos
raštai pasižymi sklandžia lietu\iška (suvalkietiška) rašy
ba, daug realybes, liaudiškos
lyrikos, vietomis įpina dainų
ar poezijos posmų. Rašė ir jau
nimui. Ji laikėsi savosios, gim
tosios, švarios lietuvių kalbos.
Tatai nuostabiai išlaikė keletą
dešimtmečių
gyvendama
tremtyje, paskutiniaisiais me
tais Kalifornijoje
Vilniuje, Lietuvos Rašytojų
sąjungos leidyklos 1994 me
tais išspausdintoje „Egzodo
rašytojai Autobiografijos" Pet
ronėlė Orintaitė apie save ra
šė: .
„Pernelyg ilgyn ištįso mano
dienų ir darbų kelionės juosta.
Ir apstūs kraičiai mišriom
spalvom, pinklom drobėm numargo. Kai atsigręžiu atgal, į
laiko ūkanose vos įmatomą
vaikiškų trepenimų pradžią,
net nustembu; ten kone suvis
man svetima mergaičiukė pas
kui žalsvus žąsiukus ar plaipėdžius antyčius su rykšte
rankoje kuduliuoja; arba žolėj
sportus ridena, pievoj ramu
nių saulytes skainioja. O į
užklėtės dilgyną netyčia įbri
dus laibu riksmu mamos pa
galbos šaukiasi. Regiu ją žie
mos speige į apledėjusį langą
godžiai spoksant ir šiltu kva
pu stikle pupos dydžio 'žiū
roną' į kiemą, į baltai apklotą
sodą atsitirpdant".
Jei kas dar prisimena —
stebėdamiesi pritarsime: taip
ar panašiai dar ir mūsų at
mintyje išlikę. Taip, tai buvu
sios Lietuvos miglos.

Pagyvenusi Amerikoj, Jung
tinėse Amerikos Valstijose, ki
tokie atminimai kur nors toli
mame atminties kraštelyje bu
vo ar baigia išnykti.
Mažutis gabalėlis iš knygos
„Būk žmogus, Žabuli!". Pasa
kojimas pavadintas „Atmatų
atšlaitėj". Gabalėlį paskaity
kime:
„Seva, smagiai pasisvyruodami, alkūnėm klėsčiodami,
meiliai susikibę — pusbernioko dešinė moteriškės derlų lie
menį apgnybusi maigo —
prakėblona įdomi pora. Jisai
tarpais jai ausin ką tarstelia,
šeriuotą pažandę priglaudęs,
ir abu ūmai atapom burnom
sugvagena. Riebulė gražuolė
(žinoma, nešukuota, kaipgi
skirsies iš mados?), nutukusį
pagurklį užvertusi, tingiai
žvilgso į vijokio vyrelio pra
kaulų veidą: jisai augius kaip
smaigas, bet gal tik trečdalis
jos įpenėto kūno svorio! Mergi
na rausvom audeklinėm šle
petėm basnirčia įsiavusi, letvėžiškai šlepsi, storulės blauz
dos lyg piestos drėblia tešla
liūlia, cementinį šaligatvį van
giai tapnojant. Ryškiai gėlėta
rauktinė šlebė tuklaus mote
riškumo apvalybes duksliai
sutalpina. Ji šypsosi, riebiai
užputusiom akutėm įsmigusi į
liekno palydovo gelsvą, retutę
barzdelę. Jai nė kam ko, kad
jo švarkelis gerokai aptriušęs,
net ar tik ne nuogalį kūną be
marškinių pridengęs — kaip
to laimingojo anoj pasakoj,
kur nuvedė karaliui parodyti
tikrai laimingą žmogų... O vy
relio alkūnė pro rankovės sky
lę pliku gumburu barkšo..."
Petronėlę Orintaitę-Janutienę dar paminėsime, pagerb
sime. Liūdime drauge su Ve
lionės vyru, šeima.
Algirdas Gustaitis

A.tA. IRENA GARUNKŠTIENĖ

Irena GarunkStienė

Lapkričio 14 d. Severna
Park, MD, dukters Eugenijos
globojama, po Igos ir sunkios
ligos mirė Irena DaugvilaitėGarankštiene
Buvo gimusi Panevėžyje,
Lietuvoje. Į Vokietiją su tėvais
Vaclovu ir Zinaida Daugvilais
ir broliu Leonu pasitraukė
1944 metais ir apsigyveno Ravensburge. Siekdama mokslo,
1946 m. Irer.a persikėlė į
Muencheną, kur studijavo
ekonomiją. Čia gyvendama su
sipažino su būsimu vyru Bro
nium Garankščių ir prieš iš
vykdama su tėvais į Ameriką
susižiedavo. Netrukus Broniui
su tėvais Jonu ir Marija Garunkščiai8 atvykus į Ameriką,
1949 m. spalio 8 d. jaunieji ir
sumainė žiedus Apreiškimo
parapijos bažnyčioje Brooklyne,NY.
Irena buvo linksmo būdo,
nuoširdi draugė, pavyzdinga
motina. Reiškėsi skaučių veik
loje, priklausė NY vyr. skau
čių židiniui „Vilijai"; kurį lai
ką priklausė Maironio litua
nistinės mokyklos tėvų komi
tetui, buvo skautų tėvų komi
teto pirmininkė. Priklausė ir
kitoms lietuvių organizaci
joms, jas rėmė.
Daugelį metų išgyvenusi Je-

richo, NY, 1991 m. išsikėlė į
Orland Park, prie Čikagos.
Ten būdama, kaip savanorė
uoliai padėjo „Lietuvos Vaikų
vilčiai", priklausė vyr. skaučių
„Gražinos" būreliui, „Sietuvos"
skautininkių ir vyr. skaučių
draugovei, Lietuvos Dukterų
draugijai ir Illinois Lietuvių
Respublikonų lygai. Daug va
landų pašventė Pasaulio Lie
tuvių centrui Lemonte.
Nuliūdime liko dukterys Eu
genija, Kristina ir žentas Va
lentinas Kurapka; sūnus To
mas, marti Nora; vaikaičiai
Nida ir Tadas, Chase ir Mia;
vyras Bronius Garankštis ir
svainis Vokietijoje Vytautas
Garankštis.
Irenos kūnas buvo pervežtas
į New Yorką ir pašarvotas
Shalins laidojimo įstaigoje,
Woodhaven, NY. Atsisveikini
mas įvyko ketvirtadienį, lap
kričio 18 d. Koplyčia buvo per
pildyta. Maldas prie karsto
sukalbėjo kun. Vyt. Palubins
kas. Su velione atsisveikino
skaučių vardu Ramutė Česnavičienė, uniformuotos vyr.
skautės židinietės atnešė prie
karsto po rožę. Jautriai atsi
sveikino duktė Eugenija, 3
vaikaičiai ir vyras Bronius.
Penktadienį, lapkričio 19 d.
po Mišių Apreiškimo par.
bažnyčioje, kurias koncelebravo kun. Vyt. Palubinskas ir
kun. J. Pakalniškis, palaidota
St. Charles kapinėse, Farmingdale, NY, netoli anksčiau
mirusių jos tėvelių ir brolio
Leono.
Irenos atminimui per atsi
sveikinimą Shalins laidotuvių
koplyčioje surinkta daugiau
negu 1,000 dol. „Lietuvos Vai
kų vilčiai". Norintieji Irenos
atminimą pagerbti auka, šei
mos pageidavimu prašoma jas
siųsti: JLietuvos Vaikų viltis",
— Lithuanian
Children's
Hope, 2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629..
Ilsėkis ramybėje, mieloji Ire
na, nuostabiai kantriai pergy
venusi sunkią ligą.
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PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
SALOMĖJA ENDRIJONIENĖ
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylimą Žmoną, Motiną ir Senelę, kurios
netekome 1995 m. sausio 20 d.
Nors laikas bėga, bet mes jos niekada negalėsime
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai Amžiną
Ramybę.
Už a.a. Salomėjos sielą šv. Mišios bus aukojamos 2000
m. sausio 23 d. 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Maloniai prašome gimines, darugus ir pažįstamus tą
dieną prisiminti a.a. Salomėją maldoje.
Nuliūdę: vyras, vaikai ir anūkai.

PADĖKA
*

A. t A.
Dr. ELENOS
BALČIŪNIENĖS
šeima širdingai dėkoja giminėms, draugams ir
Auksinio Krašto Lietuvių Bendruomenei už
dalyvavimą laidotuvėse, gražias gėles ir aukas Lietuvių
Fondui.
A. a. Elena palaidota šalia savo vyro a.a. Valerijono
1999 m. gruodžio 29 d. Forest Lawn Memorial Gardens, Pompano Bcach, FL.
Su meile,
duktė Danutė, anūkai ir proanūkaL

Brangiam Pusbroliui

A. t A.
Dr. KĘSTUČIUI AGLINSKUI
mirus, jo žmoną dr. JUZĘ, sūnų dr. AUDRIŲ, jo šeimą
ir gimines nuoširdžiai užjaučiame.
Vytautas, Vladas ir Raminta Sinkai

A-A. KUN. EDUARDAS STATKUS
1999 m. gruodžio 26 d. Spectrum East ligoninėje, E.
Grand Rapids, MI, mirė kun.
Eduardas Statkus, sulaukęs
91 matų amžiaus. Pastaruo
sius kelerius metus velionis
gyveno senelių namuose.
Kun. Statkus gimė 1908 m.
kovo 9 d. Pikeliuose, Žemaiti
joje, ūkininkų Juozo ir Marcijanos Statkų Šeimoje. Lankė
Mažeikių gimnaziją ir Telšių
kunigų seminariją. i kunigus
Telšių katedroje buvo įšven
tintas 1938 m. balandžio 16 d.
Kunigo darbą dirbo Kvėdar
noje. Vėliau — Kartenoje, Pa
langoje, Tauragėje ir Švėkš
noje. 1944 metais nuo bolševi
kų teroro pasitraukė į Vokie
tiją. Po karo, negalėdamas
grįžti į tėvynę, aptarnavo lie
tuvius įvairiose karo išvietintųjų (DP) stovyklose, Vokieti
joje.
Į JAV atvyko 1951 metais ir
pastoracinį darbą dirbo įvai
riose vakarų Michigano para
pijose. Ilgiausiai išbuvo Sacred Heart parapijoje (19741990). Daugelį metų velionis
aptarnavo ir Grand Rapids
latvius katalikus, nes jis gerai
mokėjo ir latvių kalbą. Reika
lui esant, mielai pavaduodavo
ir Šv. Petro ir Povilo parapijos
lietuvius kunigus Joną Žvirblį
ir vėliau Antaną Trešką.
Kun. Statkus buvo labai
darbštus, nuolankus, kuklus
ir draugiškas žemaitis. Jį mė
go ir mylėjo visi — jauni ir
seni; ir lietuviai, ir latviai, ir
amerikiečiai. Žmonės ypač
mėgo jo trumpus ir sklandžius
pamokslus.
Laidotuvės įvyko Šv. Petro
ir Povilo lietuvių bažnyčioje.
Pradedant Mišias buvo sugie-

Kun. Edvardas Statkus

dotas Lietuvos himnas. Šv.
Mišias aukojo vyskupas Robert Rose su gausiu būriu kitų
koncelebrantų. Labai gražų ir
prasmingą pamokslą pasakė
parapijos klebonas kun. Dennis Morrow. (Kun. Morrow yra
lietuvių ir airių kilmės. Jis ne
blogai kalba lietuviškai ir la
bai rūpinasi lietuviškais rei
kalais.) Lietuviškas giesmes
giedojo parapijos lietuvių cho
ras. Latviai vieną giesme .su
giedojo latviškai. Laidotuvėse
dalyvavo arti 30 kunigų. Ve
lionis palaidotas Šv. Petro ir
Povilo parapijos kapinėse prie
lietuviško kryžiaus, prieš ke
letą metų pastatytą Grand
Rapids lietuvių bendruomenės
rūpesčiu.
Grand Rapids lietuviai ilgai
pasiges mielo kunigo. Baigda
mas cituoju maldą iš kun.
Statkaus mirties atminimo la
pelio: JHeve, Tu savo tarną
Eduardą pašaukei į apaštalų
įpėdinių eiles ir suteikei jam
kunigo garbę, todėl priimk jį
ir į amžinąją jų šeimą. To pra
šome per Kristų mūsų Vieš
patį".
V#J#
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Kęstutis Petrauskas, La
gūna Beach, CA, atsiuntė
„Draugui" 300 dol. paramą.
Tariame širdingą ačiū!

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
„Draugo" redakcijai reika
lingi vartoti Macintosh kom
piuteriai. Bet kokie modeliai.
Jeigu ka% turi Macintosh kom
piuteri ir daugiau jo nenaudo
ja, „Draugas" mielai priimtų.
Tokia auka gali būti' nura
šoma nuo mokesčių.
Cicero apylinkės ir Šv.
Antano parapijos lietuviai
nuoširdžiai dėkoja tautie
čiams, atsilankiusiems sekma
dienį, sausio 16 d., į 11 vai.
lietuviškas šv. Mišias ir mora
liai parėmusiems Cicero para
pijiečius tą sekmadienį. Arki
vyskupijos vadovybei įsiter
pus, parapijos klebonas nesu
rengė apklausos parapijoje, ir
tuo tarpu jokių pakeitimų dėl
sekmadienio šv. Mišių nėra.
Tačiau klebonas ir toliau deda
pastangas, kad įvestų šv. Mi
šių laiką palankesnį meksi
kiečiams. Lietuviai, ypač nauji
atvykėliai, norintys įsiregist
ruoti Šv. Antano parapijoje,
prašomi kreiptis į kun. Kęs
tutį Trimaką sekmadieniais
po lietuviškų 11 vai. šv. Mišių.

Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės nariams pranešama,
kad sausio 23 d., sekmadienį,
12 vai., Šaulių namuose šau
kiamas susirinkimas. Visiems
nariams dalyvavimas būtinas.
Marta M. Trumpjonas,
Naperville, IL, kartu su
„Draugo" prenumeratos mo
kesčiu atsiuntė dar 100 dol.
dienraščio leidybai paremti.
Labai ačiū!
Aktorė Irena Leonavičiū
tė skaitys Janinos Degutytės
eiles poetės atminimo vakaro
- jos mirties 10 m. metinių
minėjimo metu. Vakaras vyks
vasario 4 d., penktadienį, 7
val.v. Jaunimo centro kavinė
je. Fleita gros muzikė Giedrė
Kazakauskaitė,
fortepijonu
pritars Ričardas Šokas. Šį va
karą rengia Lietuvių rašytojų
draugija. Visi kviečiami.
Tėvo Alexander Dargis
30 metų mirties sukakties
proga (mirė 1964 m. rugpjūčio
20 d.) Marcella Lain paaukojo
„Draugui" 1,500 dol. Nuo
širdžiai dėkui.
JAV LB Waukegan/Lake
Šį penktadieni, sausio 21
County apylinkė Vasario 16- d., Pasaulio lietuvių centre,
osios minėjimą rengia vasario Lemonte, savo ausimis išgirsi
13 d., sekmadienį, 2 vai.p.p. te naujas ir seniai pamėgtas
Libertyville Civic Center (135 „Dainavos" vyrų okteto atlie
W. Churche Str., Libertyville, kamas dainas, savo akimis iš
IL). Vjsi kviečiami.
vysite muzikaliuosius lietu
„Šalom", Čikagoje leidžia vaičius. Vakaras prasidės 7:30
mas mėnesinis žydų žurnalas val.v. (užkandžiai), 8:30 val.v.
rusų kalba (1999 m. gruodžio - okteto programa. Bus gali
mėn.), rašo apie lietuvių poetą ma pabendrauti su draugais,
Sigitą Gedą. Žurnalo kores nusipirkti naująją okteto kom
pondentas Izraelyje pasakoja paktinę plokštelę ar kasetę.
apie neseniai išleistą S. Gedos Pobūvį ruošia Čikagos Lietu
esė knygą, kurią poetas para vių jaunimo sąjunga.
še, aplankęs žydų valstybe. S.
Pratęsdami „Draugo" pre
Geda į šaU žvelgia kaip susi numeratą, Vytautas ir Stasė
domėjęs keliautojas, poetas ir Žemaičiai, North Riverside,
filosofas - įdėmiu, skvarbiu ir IL, pridėjo 100 dol. auką.
pagarbiu žvilgsniu.
Esame labai dėkingi!

KVIEČIAME Į
KNYGOS KLUBAI
Balzeko lietuvių kultūros
. muziejus kviečia visus, kurie
domisi lietuvių literatūra, ap
silankyti muziejuje šeštadienį,
vasario 5 d., 1 val.p.p. Bus
steigiamas lietuvių literatūros
skaitymų ir pokalbių klubas.
Klubui vadovaus Genė Višomirskienė. Popietės metu bus
galima pasivaišinti arbata ir
saldumynais. Įėjimas - nemo
kamas.
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kunigas. Tą knygą parašė
1547 metais ir išspausdino.
Šios knygos buvo toks pavadi
nimas: .Katekizmas". Ši kny
ga buvo išspausdinta lotyniš
komis raidėmis, ne rusiško
mis. Knyga labai svarbi, nes
lietuviai norėjo skaityti ir ra
šyti lietuviškai, ne rusiškai,
lenkiškai ar vokiškai.
Laura Šeštokai te,
Philadelphįjos Vinco Krėvės
lit. m-los mokinė („Bitutė")
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PENNSYLVANUOS
LIETUVIŲ KŪČIOS
„Newsletter", Pennsylvanijos Lietuvių piliečių draugijos
laikraštėlis, pasakoja, kaip jų
draugijos nariai šventė Kū
čias. Vakarienės, į kurią susi
rinko apie 150 svečių, metu
buvo laužiami kalėdaičiai, vai
goma silkė, žuvis, burokėlių
sriuba, grybų salotos, aguonų
pienas su kūčiukais, geriamas
spanguolių kisielius. Savano
riai Ruth Burdulis, Agnės Kuzin, Tillie Milauskas, Lorraine
Yucius, Nancy Binkney, Jay
McCloskey", Nancy Patton,
Marcella Zizza, Albina Kuzin.
Agne Bolshakov ir Danutė Mi
šelis Kūčių vakarienei ruošėsi
kelias dienas. Prie stalo patar
navo Prince of Peace bažny
čios jaunimas.
Naujaisiais Vakarų Pennsylvanijos Lietuvių piliečių
draugijos vadovais išrinkti:
Ben Burdulis (prezidentas),
Pete Stanley (vicepreziden
tas), John McCloskey (sekre
torius), Agnės Kuzin (iždinin
kė) ir Vytas Mišelis (finansi
ninkas).

Piese Aleksyt* Stalionytė,
Čikagos lit. m-los 4 skyriaus mo
kinė
MINTYS
PAGALVOJIMUI
Jeigu manęs kas paklaustų,
ko žmogus gyvenime daugiau
sia yra reikalingas, trumpai
atsakyčiau: mokslo, mokslo ir
dar kartą mokslo, kurio gali
ma ir būtina visiems pasisem
ti, ir ne vien tiktai mokykloje.
Sakoma, kad tikėjimas yra
dieviškoji malonė ar dovana,
bet ir čia reikalinga žmogaus
gera valia. Mokslo padedamas
jis gali pastebėti dieviškosios
esmės nekintamus dėsnius.
Ne mokslas žmogų kartais
nuo Dievo atitolina, bet moks
lo apie Dievą supratimo ne
turėjimas.
Gilioji Lietuvos senovė mus
moko, kaip narsūs buvo mūsų
protėviai, kaip Šimtmečius jie
atsilaikė prieS gausesnius
priešus ne todėl, kad jie buvo
fanatikai, gindami savuosius
dievus ir sodybas, bet dėl to,
kad giliai tikėjo jų dievus bu
vus amžinais, teisingais, jie
tikėjo ir gynė amžiną tiesą.
Tai tarytum iš Naujojo Įstaty
mo paimtos mintysi
Petras Mačiulis
Mokslo daktaras, rašytojas,
visuomenininkas
GAILESTINGUMAS

..Žiburėlio" darželio mokinuke Nora Sadauskaitė net smuiku grojo į švente atvykusiam Kalėdų seneliui.
Nuotr. Indre* Tijūnėlienės

SKELBIMAI
ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPtMAS
M36 S PUIMU Rd., O k a c o , IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
Advokatu Jonas Gibsitia
Civilinės ir kriminaline bylos
6247 ELKedale A r a m
Chieago, TL 80690
Tel. 773-776-8700
ToD free 24 hr. 898-7764742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v.
Šeitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.
• A. a. Apolonuos Papievienės atminimą pagerbdami,
Jonas ir Rima Bačanskai, Hilsboro Beach, FL, aukoja $100
Lietuvos našlaičiams. Reiškia
me užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojams dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas, 2711 West 71 Str„
Chicago, IL 60638.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
46aeW.6S9trMt
CbjMfo, TL 60839
(SkenMi gator*a nuo „Draucp")
TeL 77S-M4-0100.

TeL mmmtmm, i a—ą •.
• Pratęsdami globą atei
nantiems metama, Lietuvos
vaikams po $160 atsiuntė:
Kostas ir Vida Stankai, Lockport, IL, Rimantas Laniauskas,
Euclid, OH, Ruth ir John Juodi
kis, Palos Hills, IL, John ir
Angelą Puodžiūnas, Philadelphia, PA, Juozas Vizgirda,
Aurora, IL, Antanas ir Julia
Janoniai, Chipley, FL, Marius
ir Kotryna Sodomai, Juno
Beach, FL, Rito Raminto Jelionis, Chicago, IL. Visiems dos
niems aukotojams dėkojame!
„Lietuvos Našlaičiu floboe"
komitetas, 3711 West 71 Str.,
Chicago, H, 60639.

• Balis ir Eufemija Step o n i a i , gyvenantys Seven
Hills, OH, atsiuntė Lietuvių
Katalikų religinei šalpai
$12,000 auką ir ją paskirstė
taip: $10,000 — Mažeikių Švč.
Jėzaus širdies bažnyčiai; $1,000
— Šiauliuose pranciškonų Kry
žių Kalno vienuolynui; $1,000
— Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčiai Kražiuo
se. Aukos skiriamos Šviesiam
atminimui mirusių tėvų: Jono
ir Barboros Šiaulių, Juozo ir
Monikos Cibų, Konstantino ir
Konstancijos Steponavičių ir
Sių Seimų mirusių. LKR8 dė
koja u i dosnią auką ir jun
giasi maldoje u i mirusiuo
sius.

Onutė, eidama mokyklon,
gavo iš savo mamos pinigėlių
pyragui nusipirkti.
Buvo šaltas žiemos rytas.
Šalia gatvės stovėjo ir drebėjo
nuo šalčio labai senas pavar
gėlis.
— Jis toks senas ir menkas!
— tarė Onytė. — Gal vargšas
šiandien dar nieko nevalgė!
Padavusi seneliui savo pini
gėlį, ji greitai nubėgo mokyk
lon.
Ksaveras SakalauskasVanagėlis.
PAUKŠTELIO
PRAŠYMAS
Kur sustoju — saitas
sniegas
Ant plikų sakelių,
Nerandu grūdelio menko
Ant snieguoto kelio.
Gelia kojas ir snapelį,
Rieda ašarėlės;
Kaip iškęsiu aš. mažytis,
Šaltį žiemužėles?
Rask, vaikeli, man,
sparnuočiui,
Menką trupinėlį, —
Už jį vieną tau čiulbesiu
Visą vasarėlę.
(Iš „Tėviškėlė tu grali")
P.S. Kas galite, padėkite
paukšteliams žiemą.
PIBMOJJ LIETUVIŠKA
KNYGA
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ŽVAIGŽDUTE

Martynas Mažvydai paraše
ir išleido pirmąją lietuvišką
knygą. Jis buvo protestantų

KALĖDŲ ATOSTOGOS
Šios atostogos buvo labai
smagios. Du ar tris kartus bu
vome apsipirkti su draugais.
Ėjome filmų pažiūrėti „Beavis
and Butthead do America".
Buvo juokingas filmas. Kalėdų
proga gavau žaidimą „Donkey
Kong Country 3", Nikies batus
ir dar kitokių gėrybių. Atos
togų metu ciuožiau pačiūžo
mis. Dar buvau pas drauges ir
daug kalbėjau telefonu.
UgnėAdikevičiutė
Aš šventes praleidau na
muose su šeima. Kalėdų dieną
mes gavome dovanų. Gavau
du žaidimus. Atėjo mano tėtės
ir mamos giminės, gražiai pra
leidome laiką. Paskiau ėjau
pas savo krikšto tėvus. Dar
slidinėjome. Naujus Metus
praleidau pokylyje.
l i n a s Šaulys,
Lemonto Maironio lit. m-los
mokiniai (1996/97 m.
metraštis)
GRAŽIOS KALĖDOS
Kalėdų švenčių metu, viskas
yra labai gražu mūsų namuo
se. Namas papuoštas lempu
tėmis. Kalėdų eglutė irgi gra
žiai papuošto. Prieš Kalėdas
visi šeimos nariai važiuoja
pirkti dovanų. Mes visi ke
pame sausainius ir laukiame
tos nakties, kada Kalėdų sene
lis mus aplankys. Kūtioms
mes nuvažiuojame pas močiu
te, ten jau randame visas te
tas ir dėdes. Pavalgome gar
džiai paruoštą Kūčių vakarie
ne ir tada pasidaliname do
vanomis. Paskiau važiuojame
į Bernelių Mišias ir po to —
namo. Kalėdų rytą mes pasi
daliname tomis dovanomis,
kurias paliko po eglute Kalė
dų senelis.
Milda Plioplytė,
Čikagos lit. m-los mokinė
KALĖDOS PAS ZUIKUTI
(Tęsinys)
Kai jau gerokai buvo prisi
šokę, tada visi susėdo prie sta
lo, apkrauto visokiais pyragai
čiais, saldainiais ir kitokiais
skanumynais. Aldyte pasodino
zuikiai pačiame stalo gale,
garbingiausioje vietoje, ir bu
vo labai paslaugos ir geri. Iš
kiekvieno jų turėjo paimti po
pyragaitį ar saldumyną. O
skanumėlis jų! Niekada mer
gaite nebuvo dar tokių raga
vusi.
Visi daiktai ir valgiai čia bu
vo nepaprasto švarumo ir
skaidrumo, lyg permatomi.
Pačios palapinės sienos švietė
ii kažin kur einančia šviesa ir
skleidė tą nuostabiąją muziką
ir giesmės garsus.
Staiga vienas zuikučių užšo
ko ant apsnigto kelmo, pa
kraipė savo žilus ūsus, pajudi
no ilgas ausis, pasistojo tat
paskutinių kojyčių ir, mosuo
damas priekinėmis, lyg ran
kutėmis, ėmė deklamuoti savo
plonu balseliu:

Kalėdų džiaugsmas
GALVOSŪKIS NR. 71
snaigėmis krinta
Ir spindi padangių
72645831x9 =
žvaigždelėj.
653812479.
Kalėdų džiaugsmas sieloje
Čia paprastas daugybos
švinta, veiksmas, bet jis skirtingas
O'gaudžiantis varpas
tom tikru atžvilgiu, kurį turė
pabudina žeme. site atspėti. Įsižiūrėkite gerai
į skaitmenis. Kas teisingai at
Dieviškas džiaugsmas
spės, gaus 5 taikus.
Betliejuje gimė
.
Ir aidi nakty piemenėlių
GALVOSŪKIS NR. 73
rageliais.
Tą džiaugsmą dangaus
angelėlis pažymi
Gerųjų vaikučių veideliuos.
Iš džiaugsmo pašoka
meškiukas,
Zuikelis nuliuoksi laukais,
Žaislų malūnėliai jau
sukas,—
Džiaugiuosi ir aš su visais!
Pranas Naujokaitis
(Bus daugiau)
GALVOSŪKIO NR. 51
ATSAKYMAS
Mokytojas pirko 19 knygų.

.

(Piešinėlis). Suskaičiuokite,
kiek yra trikampių šioje Ka
lėdų žvaigždėje. (5 taikai)
GALVOSŪKIS NR. 73

GALVOSŪKIO NR. 52
ATSAKYMAI

Turime skaitvardį trys. Ku
ris tai linksnis? Pakeiskite
1. Kojinė, 2. dovanos, 3. mai vieną raidę taip, kad gautu
šas, 4. Kalėdos, 5. ūsai
mėte šio skaitvardžio galinin
ką. (5 taškai)
GALVOSŪKIO NR. 55
ATSAKYMAI
GALVOSŪKIS NR. 74
1. Lietuvos • Lenkuos vals
tybėje etmono titulas buvo
vartotas iki 1794 metų. Nuo
tada atsirado naujas titulas
„generolas", juo pirmasis buvo
Tadas Kosciuška. 1918 m. at
kūrus Lietuvos valstybę, lietu
vių kariuomenės pirmasis ge
nerolas buvo Silvestras Žu
kauskas. (L.E. 8-230 ir 232; H.
L. Gaidis, Lietuvos generolų
laipsnio ženklai; „Draugas"
Nr. 158, 1989.Vm.15). B. Iš
Rygos į Vilnių ir Taliną nuoto
lis yra vienodas. C. Rusų is
torinėse knygose ir Lietuvių
enciklopedijoje rašoma, kad
Petro Didžiojo žmona Morta
buvo lietuvaitė valstietė. Pe
reidama į stačiatikių tikybą, ji
gavo Kotrynos I vardą. Caras
ją vedė 1712 metais. Ji jam
pagimdė 11 vaikų. Ši Kotryna
1724 metais buvo vainikuoto
Rusįjos imperatore. 1725 me
tais Petrui Didžiajam mirus, ji
tapo Rusijos valdove — cariene. (L.E. 22-384, Boston,
1980; plg. A Gailiūnienė,
„Draugas", 1996.XII.17). D.
Aukščiausias statinys Lietu
voje yra Vilniaus televizyos
bokštas. Jo išmatavimai:
326.47 m. Jo skersmuo apa
čioje yra 15 m, o viršuje 8 m.
Šis bokštas buvo pastatytas
1980 m. ir tuomet pagal aukš
tį šeštas pasaulyje. E. Daili
ninkai piešia Kristaus perkal
tus delnus, bet istorijos moks
lininkai teigia, kad vinys buvo
perkaltos per riešus. Viešpa
ties kojos buvo perkaltos ats
kirai dviem vinimis. (G. Ricciotti, „Kristaus gyvenimas",
888 psl., London, 1962).
KATRAS GERIAU MATO
Vieną kartą pasitaikė susi
tikti dzūkui su žemaičiu. Pas
tarasis norėdamas pasirodyti
esąs labai stiprių ir žvalių
akių, smiliu piritu nutaikė į
tvoros mietą, stovėjusį už ko
kio šimto žingsnių nuo juodviejų ir sako dzūkui:
— Veizėk, veizėk, ar matai:
ten kuisis (uodas) tupi!
— Tai, Dzievuli — dar ir
kairiąja akyce mirksi! — nusidzyvijo dzūkas.

(Žvaigždynas). Nupiešto 15
žvaigždžių, tai maža dalis
dangaus skliauto. Tarp tų
žvaigždžių nupieškite didelę
penkiakampę žvaigždę, kuri
vaizduotų tą žvaigždę, kuri at
vedė Tris Išminčius (karalius)
į Betliejų. Toji žvaigždė neturi
liesti kitų žvaigždžių, jos turi
būti aplinkui, tik viena
žvaigždė turi būti didžiosios
žvaigždės viduryje. (5 taikai)
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A. Ar šv. Rašte yra minimas
balnas? B. Lietuvių pasakose
vienas augalas užaugo ligi pat
dangaus, kaip vadinasi tas au
galas? C. Kas turi ilgiausią
uodegą? D. Ką reiškia žodis
horoskopas? B. Ką reiškia
žodis zodiak? Už visus teisin
gus atsakymus skiriama 1 0 t ,
o dalinius atsakymus — 5
taškai.
Atsiuntė
kun. dr. E. Gerulis

— Seneli, o ką vėžys žiemą
veikia?
— Pro ledo langelį žiūrė
damas žvaigždes skaičiuoja.
— O kaipgi vėžys skaičiaus
nepameta? Juk žvaigždžių —
tokia gausybė!
— Man, Juozuli, atrodo, kad
vėlelis ligi dešimties suskai
čiuoja ir vėlei ii pradžių pri
deda...
— Matyti, taip ir bus. Argi
tokioj mažoj vėžio galvelėj milįjonų milįjonsi tilptų? Tik vel
tui laiką gaišta. Geriau raidai
pažinti pratintus...
Leonardas Gutauskas

