I»l.lil....l.l.,l..lll,,„l,,li„|„, lt,||, MI.1,,1,1, „ U , ,|
»*»•***.****•.**••••.****.*MIXID

A2>c

6 0 6

S175 P10 GRATIS
THE LIBRARY OF CONGRESS
SUROFEAN RIADIHG ROOM
S«rial«i Divition
Vfashington DC 20540-4830

NEVVSPAPER - P O N O T PELAY - Drte Mtttted Q\/25fOQ

U Ž S I E N I O LIETUVIŲ D I E N R A Š T I S
4545 YVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773^85-9500 • FA* 773-585-8284 • DRAUGASOEARTHLINK.NET
January

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

26,

VoLucnvm

TREČIADIENIS - WEDNESDAY, 8AUSI0 - JANUARY 26,2000

Nr.18
Kaina 50 c.

Krikščioniu demokratų partija
tikisi sugrįžtant „paklydėlių"

Konservatorių frakcija palaikyti
A. Kubiliaus vyriausybę

Vilnius, sausio 25 d. (Elta) frakrijos padalinių kūrimas,
dubliuoti LKDP
— Krikščionių demokratų par bandant
tijos valdybos pirmininkas struktūras" vertinamas kaip
Kazimieras Kuzminskas tei „neteisėtas veiksmas". Be to,
Premjeras supažindino su
gia, kad partija nešalins ii valdyba pavedė partijos Man
numatytu atskirų valstybės
savo gretų moderniųjų krikš datų ir etikos komisijai iš
gyvenime sričių pertvarkymu,
čionių demokratų ir tikisi nagrinėti Moderniųjų krikš
tai yra pensinio draudimo
čionių demokratų frakrijos ir
sugrįžtant .paklydėlių".
įvedimu, pokyčių sveikatos ap
Sausio viduryje modernieji jos kuriamų padalinių elgesį.
saugos sistemoje peržiūrėji
krikščionys demokratai įkūrė Valdyba taip pat pabrėžia,
mu, paramos žemės akiui tei
savo padalinio organizacinį kad „visos moderniųjų krikš
kimo pertvarkymu, nereika
komitetą ir suformavo ketu čionių demokratų įkurtos ar
lingų ir dvejinančių valstybės
rias veiklos grupes. Keturi kuriamos struktūros neatsto
tarnybų atsisakymu.
parlamentarai, atskilę nuo vauja LKDP ir neturi įga
Konservatoriųfrakrijosnuo
Seimo krikščionių demokratų liojimų kalbėti partijos var
mone, įgyvendinant vyriausy
frakcijos, taip pat įkūrė du".
bės veiklos programą ypač
„Moderniųjų KD"frakciją,ku Komentuodamas šį partijos
svarbi visuomenės parama,
riai vadovauja Vytautas Bogu valdybos nutarimą, K. Kuz
todėl būtinas visapusiškas in
šis.
minskas sakė, kad modernieji
formavimas, sprendimų aišku
Apie moderniojo krikščionių krikščionys demokratai gal ir
mas ir skaidrumas.
demokratų sparno kūrimą norėtų būti pašalinti iš parti
paskelbta praėjusių metų ru jos, bet tai nebus daroma. Jo
Vasarį prasidėsiančioje pa
denį per partijos ataskaitos ir nuomone, modernieji krikščio
Baigtai
Didžiojo
tūkstantmečio
Taiko*
žygis
aplink
pasauli,
prasidėjęs
1998
metų
rugpjūčio
6
diena
Sietle
vasario sesijoje Seimui reikės
rinkimų konferenciją, kai mo nys demokratai „paskubėjo"
(JAV).
Žygio
dalyviai
pervažiavo
45
pasaulio
valstybes,
dviračiais
(veikdami
24,239
kilometrus.
Prie
žygio
priimti daug svarbių spren
derniųjų krikščionių demo kurdami frakriją.
dimų. Posėdyje buvo pabrėžta, {vairiose valstybėse buvo prisijungė per 600 dviratininkų ii viso pasaulio.
Nuotr.: Lietuvos dviratininkų sutiktuvės Vilniaus oro uoste.
(DU) kratų sparno atstovai neteko
„Aišku, partijos statuto kai
kad Tėvynės sąjungos frakcija
įtakos partijos vadovybėje, ku kurie straipsniai yra pažei
nesieks populizmo ir nepa
siduodama jau jaučiamam
namuosiu8 laikotarpius ir rioje dabar vyrauja konserva džiami, bet mes jų nešalin
tyviojo sparno atstovai.
sime, galbūt dar kada susi
priešrinkiminiam šurmuliui
išlygas.
pras ir sugrįš kaip buvę pa
Reaguodama
į
„moderniųjų"
yra nusiteikusi rimtam darbui
Lietuvos pareigūnas sakė, bandymus, LKDP valdyba pri klydėliai", — sakė spaudos
kartu su A. Kubiliaus vado
kad labai svarbi Jau vykstan ėmė nutarimą, kuriame „bet konferencijoje LKDP valdybos
vaujama vyriausybe.
čių derybų praktika ir patir koks moderniųjų krikdemų pirmininkas K Kuzminskas.
tis. Todėl Šiais metais Vilniuje
jos
ambasadoje
Vilniuje,
o
tre
Vilnius, sausio 25 d. (Elta)
— Vyriausiasis Lietuvos de čiadienį jis tesis ministerijoje. planuojama surengti visų dvy
rybininkas su Europos Sąjun Seminare dalyvauja su Euro likos derybose dalyvaujančių
ga Vygaudas Ušackas tvirti pos integruoja susiję aukšto šalių vyriausybių susitikimą.
Vilnius, sausio 24 d. (Elta) Visi mokesčių pakeitimai
Pasak V. Ušacko, Lietuvos
na, kad artėjančiose derybose rango Vokietijos ir Lietuvos
Vilnius, sausio 25 d. (Elta) torįjoje.
— Finansų ministerijos depar daryti skubos tvarka, nes
derybininkų
tikslas — baigti — Grupė žinomų Lietuvos
pareigūnai,
diplomatai,
aka
svarbiausi
yra
pačios
Lietuvos
Seimo Švietimo mokslo ir
tamentuose sklando mintis, reikėjo gelbėti „subalansuotą
„namų darbai*. „Tik nuo jų deminės visuomenės atstovai. derybas iki 2002 metų pabai menininkų, Muzikos akademi kultūros komiteto pirmininko
kad dar kartą teks peržiūrėti biudžetą. Deja, per skubėjimą
kokybės priklausys derybų Vyriausiasis Lietuvos dery gos. „Kaip tik tada ir Europos jos dėstytojų, ragina visas Žibarto Jackūno nuomone,
akcizus bei kitus mokesčius. atsitiko taip, kad praėjusių
tempas ir sėkmė", pažymėjo bininkas su Europos Sąjunga Sąjunga planuoja baigti savo valdžios institucijas atidžiai Žurnalistų ir leidėjų etikos
Tuo tarpu ūkio ministras Va metų biudžetas Jšsibalanpareigūnas. Jo žodžiais, „nėra pabrėžė, kad valstybės derybų 'namų darbus' — netvarkyti ir išnagrinėti naująjį Visuome komisija reagavo į rašinius
lentinas Milaknis įsitikinės, savo" iki deficitinio, o dabar
jokių
priemonių kažką 'iš nuostatas būtina formuoti re pritaikyti sąjungos instituci nės informavimo įstatymą.
„Vakaro žiniose" tinkamai,
kad mokesčių sistema turėtų gelbėjimo ratą tenka mesti
siderėti',
neatlikus to, ką pri miantis „skaidrumo ir kuo jas taip, kad būtų tinkamai at
Lietuvos menininkai, Muzi tačiau pavėluotai. „Tai vienas
būti pastovesnė *ir mažiau mokesčių mokėtojui, nes tik
spindėti
visų
naujų
ES
narių
valome atlikti visų pirma savo platesnio visuomenes interesų
kos akademijos profesūra, rea iš ryžtingesnių Žurnalistų ir
keičiama, palankesnė investi jis gali išgelbėti biudžetą.
grupių įtraukimo principais". interesai", pažymėjo vyriau guodama į bulvarinio laik leidėjų etikos komisijos žings
pačių gerovei".
Savaitraštis .Mokesčių ži
cijoms.
Praėjusią savaite vyriau „Sieksime, jog iki tol, kai de siasis derybininkas.
raščio „Vakaro žinios" straipsnį nių. Vakaro žinių' paskelbi
„Mokesčiai turėtų būti pa nios" pastebi, jog darbingi
rybų pozicijos bus patvirtintos
Jis
sakė
manąs,
kad
„turi
siuoju
derybininku
tapęs
už
„Legendinis Lietuvos tenoras mas bulvariniu ar smurtiniu
lankesni", tikina' ūkio mini žmonės turi kuo mažiau lauk
vyriausybėje, pagrindinės jų me boti ambicingai realistiš vadinamas gėjumi", savo atvi leidiniu, atimtos padoriai žisienio
reikalų
viceministras
ti malonių iš valdžios ar vy
stras.
V. Ušackas taip-kalbėjo semi nuostatos galimos pasekmės ki, nes būtent nuo to prasidėjo rame laiške rašo, kad „didysis niasklaidai taikomos lengva
„Saulėtekio", arba, pasak V. riausybės.
būtų aptariamos su profesinių
šmeižto žinovas" Don Bazilio tos yra priimtinas sprendi
Lietuvoje greitai baigsis re nare „Įstojimas į Europos Są asociarijų ar sąjungų atsto ir tuo remiasi ES projektas".
Milaknio, verslo ekonomikos
jungą
—
Lietuvos
politikos
iš Rosinio operos „Sevilijos mas", sakė Ž. Jackūnas.
Oficiali
Lietuvos
derybų
dėl
aktyvuacįjos, programoje pir formų dešimtmetis, tačiau jos
vais", kalbėjo V. Ušackas. Jis narystės ES pradžia numaty kirpėjas", atgimęs Lietuvoje ir
tikslas".
Jo nuomone, rengiamoje
muoju punktu įvardyti mo toli gražu nesibaigia. Negana
Kaip pranešė Užsienio rei taip pažymėjo, kad per dery ta vasario 15 dieną, o pirma perskaite8 Visuomenės infor naujoje Visuomenės informa
kesčių klausimai. Juos na to, kai kur jos keičia judėjimo
bas išskirtinais klausimais
grinėja laikinoji darbo grupė, kryptį griežtesnio administra kalų ministerija, seminaras bus siekiama nustatyti perei- sis derybininkų susitikimas mavimo įstatymą, tik ranko vimo įstatymo redakcijoje eko
mis suplotų, nes šmeižtui su nominio poveikio svertai taip
planuojamas kovo pabaigoje.
antradienį
prasidėjo
Vokieti
vadovaujama Laisvosios rin vimo, susijusio su didesniu
teiktos neribotos galimybės. pat galėtų būti aiškiai sufor
kos instituto žinovės Rūtos biurokratizmu, link.
.Pakanka pacituoti 'į redak
Vainienės.
V. Milaknis tikisi, jog šiuo
* Vyriausybė patvirtino ciją paskambinusios vilnietės' muluoti.
Ūkio ministras pastebi, kad metu rengiama „saulėtekio"
tvarką, pagal kurią ypatingo informaciją arba Vienos šei Ž. Jackūnas taip pat apgai
būtina supaprastinti apskaitą, programa bus įteisinta Seimo
mis situacijomis bus kreipia mos pažįstamo, panorusio likti lestavo, kad tokie atsirandan
kadangi ji reikalauja didelių ir vyriausybės teisės aktais ir
masi pagalbos į užsienio val paslaptyje', pasakojimą ir 'nu tys nauji leidiniai su „iš
šaukiančia fizionomija" per
sąnaudų, papildomų žmonių ir nesibaigs su vyriausybės gy
stybes bei tarptautines orga
Panevėšys, sausio 25 d. donorais, visiškai nesusigau nizacijas. Pagalbos bus krei merio vinis sumedžiota'. Laik vėlai pastebimi. Į tokius lei
vavimu.
didina verslo išlaidas.
(Elta) — Priimtas pataisytas do, kur jiems eiti, į ką kreip piamasi tais atvejais, kai ne raščio tiražas kyla stulbi dinius, žeminančius „mūsų
Žmogaus audinių ir organų tis, ką daryti. Nė viena Pa bepakanka arba neturima nančiu greičiu, o storas kap pačių visuomenę ir individą",
donorystės ir transplantacijos nevėžio sveikatos priežiūros pajėgų ir išteklių likviduoti šas žurnalistams garantuo Z. Jackūno nuomone, reikėtų
įstatymas teikia vilčių, kad iš įstaiga taip pat nepasirengusi šių situarijų w įvykių pada tas", rašoma atvirame laiške. aktyviau, greičiau reaguoti.
Pristatydamas atvirą meni
Seimo Švietimo, mokslo ir
Klaipėda, sausio 25 d. jantys klaipėdiečiai reikalavo esmės pagerės ši pagalba. Ta registruoti būsimų donorų, rinius. Susidarius ypatingai
ninkų
laišką Muzikos akade
perduoti
žinias
į
centralizuo
čiau,
kaip
rašo
„Panevėžio
ry
(Elta) — Antradienį uosta nemažinti patrulinių policijos
situacijai, pagalbos turės teisę mijos profesorius Vladimiras kultūros komiteto pirminin
kas neatmetė galimybės, kad
miestyje, Atgimimo aikštėje, tarnybų darbuotojų skaičiaus tas", net ir medikams nėra tą registrą ir apskritai už kreiptis tarptautinėmis sutar
Prudnikovas
spaudos
konfe
siimti
vadovaujančiu
darbu.
aišku,
kaip
tą
įstatymą
įgy
įstatymų leidėjai, reaguodami
ir
jų
atlyginimų,
o
mažinti
protesto mitingą prieš didelius
timis įgaliotos constitucijos.
rencijoje pabrėžė, kad tei į bulvarinio leidinio įžūlumą,
Lietuvoje iiuo metu daugiau
mokesčius, valdininkų saviva „nieko neveikiančių, bet gerai vendinti.
* Tėvynės liaudies parti sinėje valstybėje įstatymai imsis priemonių. Tarp jų ir
Kiekvienas žmogus dabar iš kaip 400 ligonių laukia inks
le bei išaugusį nedarbą su apmokamų mokesčių, ekono
jos
pirmininkei 8eimo narei saugo žmogų nuo neteisėto ki pataisos, panaikinančios kom
rengė Klaipėdos žaliųjų są minės policįjos ir kitų pa anksto gali raštu informuoti tų persodinimo operacijos,
Laimai
Andrikienei Tėvynės šimosi į jo asmeninį, šeimy pensacijų už garbės ir orumo
apie
10
—
širdies.
Taip
pat
našaus profilio institucijų medikus apie savo apsispren
junga.
sąjungos
(Lietuvos konser ninį gyvenimą bei kėsinimosi į įžeidimą, dydžio ribą.
yra
žmonių,
kuriems
būtina
dimą
po
mirties
savo
organus
Klaipėdos žaliųjų sąjungos aukštų pareigūnų etatus ir
vatorių)
Priežiūros
komiteto garbę ir orumą.
persodinti
akies
regeną,
kepe
dovanoti
persodinimo
operaci
„Mes turime susikurti nor
pirmininkė Zita Daugintytė darbo užmokesčius".
sprendimas dėl jos ir Seimo
„Jeigu Konstitucijos straips malią civilizuotą sistemą. Jei
nis,
kitus
organus
ar
audi
jai,
ši
informacija
turi
būti
sakė, kad Šiuo renginiu reika
Be kita ko, nutarime reika
nario Vidmanto Žiemelio pa niai neveikia, reiškia ne tik gu turime plačias teises, tai
laujama sumažinti gyventojų laujama nušalinti nuo pareigų kaupiama Žmogaus audinių ir nius.
šalinimo iš Konservatorių par žiniasklaida kalta", sakė spau turime turėti ir tokią pačią at
organų
donorų
registre.
Jei
mokesčius už elektros ener generalinį prokurorą Kazį
tijos
1998 m. pabaigoje nebuvo dos konferencijoje Muzikos sakomybę. Teisėmis naudoja
* Baltijos valstybių kraš
giją, dujas bei šildymą. Be to, Pėdnyčią, kuris, anot pasira žmogaus valia tapti donoru
netikėtas.
„Nieko kito realiai akademijos profesorius V. masi ne uždaroje erdvėje, ne
siekiama valdžios institucijose šiusiųjų, „sąmoningai dangs įrašyta sąraše, nelaimės atve to apsaugos ir gynybos mini
nesitikėjau",
sakė ji antradie Prudnikovas. Jis taip pat pasi tuštumoje, tai paliečia kitą
50 procentų sumažinti valdi to aukštų šalies pareigūnų va ju jo organus naudoti persodi strai Rygoje oficialiai apibrėžė
nio
spaudos
konferencijoje,
ko gedo aktyvesnio Lietuvos žur žmogų, visuomenės interesus,
nimui
galima
be
papildomų
regioninio oro erdvės stebė
ninkų biurokratų skaičių.
gystes". Mitingo dalyviai sakė
mentuodama šio komiteto nalistų etikos inspektoriaus, ir visuomenė turi teisę gintis",
derinimų
su
artimaisiais.
jimo
centro
veiklos
tvarką.
Pa
Mitinguotojų nutarime bu smerkia Seimo pirmininką
Deja, „Panevėžio rytas", reigūnų pasirašytame susita sprendimą, kuris pripažino, Žurnalistų ir leidėjų etikos pabrėžė Ž. Jackūnas.
vo pareikštas nepasitikėjimas Vytautą Landsbergį bei prem
kad Sių dviejų parlamentarų komisijos, Žurnalistų sąjungos
prezidentu, Seimo pirmininku jerą Andrių Kubilių, vyk bandydamas išsiaiškinti, kaip rime nustatytos sąlygos, pagal pašalinimo iš partijos proce vadovybės vaidmens šioje iskurias
bus
valdomas
netoli
KALENDORIUS
dančius ne 1996 m. Seimo rin praktiškai veikia šios įstaty
bei premjeru.
dūra buvo atlikta nekorek
sisBBSHBaumaaaanHBBSBMBSBaaaaasBiBBBaBSBBSsBaBVBSBBSBaBui
Beveik 400 žmonių, susirin kimų programą „Lietuvos mo naujovės, taip ir nesurado Kauno, Karmėlavoje, kuria tiškai. Priežiūros komitetas
Sausio 22 d^ šv. Vincentas kanki
nepasikeitė. „Partija iŠ tikrųjų
kusių į centrine uostamiesčio sėkmė", o „šešėline nacionali „siūlo galo". Paprasti žmonės, mas centras, kaip bus dalija pažymėjo, kad svarstant pa
nys;
Anastazas, Aušrius, Aušrys,
aikšte, vienbalsiai tvirtino, nio Lietuvos turto išparda apsisprendė po mirties tapti masi išlaidomis, kokie admi šalinimo iš partijos klausimą į turi didelių vidinių problemų. Džiugas, Gadentas, Skaiste, Vincas.
nistravimo principai. Regioni
Manyčiau, kad jos problemas
kad Lietuvoje yra didžiausi vimo, žemės ūkio naikinimo ir
posėdį nebuvo pakviesti nei L. turės išspręsti tauta per rinki
nis
oro
erdvės
stebėjimo
cen
Sausio 23 d.: Algimantas, Gailigetautos
skurdinimo
programą".
kreiptos prieš skurdžiausią
mokesčiai visoje Europoje, o
Andrikienė, nei V. Žiemelis ir mus, nes partijos viduje pri das, Gailys, Gunde, Idefonsas, Rai
tras
yra
vienas
iš
bendrų
Bal
vidutinis darbo užmokestis —
Mitingo organizatoriai pažy visuomenės sluoksnį, jie bus
negalėjo išdėstyti savo mo
mažiausias. *Jo dydis ne tūks mėjo, kad jei valdžios atstovai, priversti tęsti protesto rengi tijos valstybių karinių pro tyvų. L. Andrikienė sakė, kad trūksta politinės valios, pri mundas.
jektų,
tarp
kurių
yra
ir
taikdatrūksta jėgų tas problemas
Sausio 24 d.: Artūras, Felicija,
tantis litų, kaip skelbia skelbiantys demokratiją, ne nius ir skelbti pasauliui, kad
jos supratimas apie tai, kas įveikti", sakė Seimo narė L. Gaivile. Mažvydas, Pranciškus, Rai
rių
batalionas,
ir
karinė
jūrų
valdžia, o maliau nei 500", atšauks totalinės-smurtinės Lietuva yra totalitarinė val
vyksta Konservatorių partijoje Andrikienė.
eskadra, ir gynybos kolegija.
nis, Šarūnas, Vilgaudas.
teigė susirinkusieji. Mitinguo mokesčių kėlimo politikos, nu- stybė.

Vilnius, sausio 24 d. (Elta)
— Tėvynes sąjungos (Lietuvos
konservatorių) frakcija pareiš
kė paramą Andriaus Kubi
liaus vyriausybei ir pažymėjo,
kad atlikti vyriausybės nu
matomus darbus nebus leng
va, nes jau dabar jaučiamas
didėjantis tiek biurokratinio
sluoksnio, tiek pačių pertvar
kytų įmonių, tiek kitų grupių
pasipriešinimas.
Tai Konservatorių frakrijos
nariai pareiškė pirmadienį
savo frakrijos posėdyje išklau
sė ministro pirmininko pri
statytus svarbiausius darbus,
numatomus atlikti iki Siu
metų spalio mėnesio.
Vyriausybės vadovas pažy
mėjo, kad pirmajame vyriau
sybės veiklos rate pavyko at
kurti ekonominį ir finansinį
pastovumą.
Didelį dėmesį A. Kubiliaus
vyriausybė numato skirti val
stybinių monopolijų valdymo
sąnaudų mažinimui, jų fi
nansų skaidrumo didinimui,
konkurencijos įvedimui: nu
matytas .Lietuvos energijos",
.Lietuvių dujų" pertvarkymas

ir dalinis privatizavimas bei
pasirengimas privatizuoti val
stybinius bankus.

Kelyje į E u r o p ą L i e t u v a i
r e i k ė s g e r a i a t l i k t i „namų
darbus"

Svarbiausias verslo stabdis —
mokesčiai

Menininkai — prieš „šmeižto
laisvę" Lietuvos žiniasklaidoje

Patobulintas Donorystės
įstatymas neišsprendžia
problemų

Klaipėdos žalieji — prieš
didelius mokesčius ir nedarbą

'4
DRAUGAS, 2000 m. sausio 26 d., trečiadienis

: mėjai dr. Birutė ir Klaudijus
Pumpučiai apdovanoti „Už
nuopelnus" ordinu, su rėmėjo
kaspinu. Naujoji vidurio rajo
no vadė j.v.s. Violeta Paulienė
apdovanota „Inkaro" ordinu.
Ordinus ir žymenis įteikė Se
serijos jūrų skaučių skyriaus
vedėja j.8. Tayda Chiapetta,
Brolijos jūrų skautų skyriaus
vedėjas j.s. Petras Jokubaūs
kas ir tuntininkai: ps.fil.Ri
čardas Chiapetta ir j.v.s. Vili
gailė Lendraitienė.
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Oro pasta
_
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$100.00
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$180.00
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„Nerijos" tunto įsakymai
skelbė žymiai daugiau pažan
tuvai mūsų nepastebės, — ra
Plaustu per marias
gumo ir atliktų darbų, negu
mino Antanas.
pas brolius jūrų skautus. Klai
Vidurnaktį vėjas sustiprėjo,
Neringa matėsi. Kiek kilo
pėdos dienos minėjimo proga,
bangos „skalbė" mus iki pečių.
metrų iki jos per marias — Spalio naktis buvo vesi, marių
už pavyzdingą skautavimą ir
sunku buvo pasakyti. Antanas vanduo buvo šiltesnis už orą.
vadovavimą valt. Kristina Jo
bandė atspėti mano mintis.
nušaitė buvo pakelta į vyres
Mudu su Antanu smarkiai
r- Nors tu neblogas plauki- £ S £ o n £ , nes bangos vis
nės valtininkės laipsnį. Į valtikas, per manas neperplauksi. suko plaustą skersai. Plauk
ninkės laipsnį buvo pakeltos:
— Žinau, kad pats — ne. Tik dami šonu, galėjome lengvai
Rūta Grigaliūnaitė, Tara Misu plaustu.
kužytė, Liana Modestaitė, Vi
apsiversti. Plaustą vairavau,
— O kurgi tas tavo plaus laikydamasis tiesios krypties į
lija Pauliūtė ir Jazminą Pum
tas? —juokėsi Antanas.
putytė. Į vairininkės laipsnį
Neringą. Mano gale, kur
— Tu nesijuok. Pasidarysim. plaustą rišo Antanas, pasilei
ARAS2UOBA.M.D
buvo pakeltos: Audrė Kapa- EU3EMEC OeCKEH DOS, P.C.
Ai kartą jau dariau modelį, do virvės ir atsilaisvino skersi
INDRĖ RUDAITIS. O.D.
činskaitė, Vida Mikalčiūtė, 4647 W. 103 St.Oak.Lawn.IL
AMU UGOS - CHIRURGIJA
kai buvau juros skautas, — niai.
Vaiva Rimeikaitė, Žibutė Šau
Pirmas apyt. su Northwe«tam un-to
1020 E.Ogdan k*„ Sun* 310
prisiminiau tolimas dienas.
lytė, Aleksandra Strub ir Cyra daptomu, Hetuviams sutvarkys dantis
NapwvHa.IL 80563
— Plausto galas iširo! —
už prieinamą kainą. Pacientai
— Plaustu per mariasTBe
Trejo. „Žuvėdros* žymeniu ap
TsL (630)827-0000
šaukiu Antanui.
prarnarni absoiučiai punktuaiaL
manės! Čia ne Sartai. Paskęs
3825HkjNandAV*..
— Sakiau, kad nemoku Su šypsena ir daina Klaipėdos dienos sueigon žygiuoja „Nerijos" jūrų dovanotos Beatričė Želvytė ir
Suaitarirnui (kabM angftikai)
Towsri,SuHs3C
ti nenoriu, — purtė galvą An
Lisa Bacevičiūtė. Dailininkės
mazgų. Kodėl nepatikrinai? — skaučių tunto sesės.
T « i 708-422-8280
DownaisQrova.IL 80515
tanas
specialybę įsigįjo 16 ūdryčių
TsL (830) 4880120
— Geriau poUtruko kulka į gynėsi jis.
Siuvėjos specialybės programą
DR JOVITA KERELIS
pakaušį? Nebijok, nepaskę— A* laikysiu stulpus susDR. PETRAS KISIELIUS
atliko 5 jūrų skautės. Daini
sime. Tik paskubėkim statyti P*«dę8 kojomis, kad neiširtų,
DANTŲ GYDYTOJA
INKSTU, POSLČ8. PROSTATOS
ninkės specialybę įsigįjo 17
plaustą, — nenusileidau.
«* vairuosiu, o tu irkluok, —
GYDYMAS BB CHIRURGIJA
ūdryčių. Stovyklautojos ir iš- 9628 8.79ftAv«.,r«Xfcoiyr»lB,IL
• ^ a V ^ B V f c v t-^^sMaVl
Mintis gera. Tik kur gauti supykęs komandavau AntaT c i (708) 5884101
„Ei pirmyn, ei drąsyn jūrei
Klaipėdos uosto ir Baltijos kylautojos specialybes įsigijo 6
nui
1200
S.
York, Elrnhurst, IL 60126
rąstų ir virvių? Apėjome keValandos pagal susitarimą
viai greičiau,
jūros reikšmę Lietuvai ir jūrų seses ir 9 atliko gamtos drau
630441-2800
lias žv,ejų pašiūres, radome
— Gerai, irkluosiu. Tik ranNeškim laivo vėliavą Lietu skautų,-Čių pareigas jūrinei gės programą. Pirmosios pa
neblogą rąstą, bet negalėjome kos jau nutirpo,
idėjai puoselėti trumpai nu galbos programą atliko 21 se
vos plačiau"...- '
VIDAS J. NEK0CKAS, M J). BIRUTĖ LPUMPUT1S, M J).
jo nei pakelti, nei pavilkti.
— v *« tiek irkluok! Negi
r*a#owr Amtrictn Ac9&ntty of
sė,
o
4
atliko
Pasaulinio
ženk
Su daina į Jaivo denį" Pa- švietė j.s. Laura Lapinskienė.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
Prie vienos pašiūrės gulėjo ke- nori paskęsti?
FmrityPmctk*
lo
programą
ir
dailininkės
spe
7722 S. Kedzie Ava.
šaulio lietuvių centro sporto Žuvusiųjų pagerbimui, kapitoturi telefono stulpai, kuriuos
Apžergęs kojomis, tebelaiŠEIMOS
GYDYTOJA
cialybę.
Ūdrytės
įžodį
davė
Chicago, IL 60652
salėje, į iškilmingą Klaipėdos no tiltelyje, trys jūrų skautai
$47-6279
tamsoje nesunkiai nuvilkome į kiau. plausto galą. Irkluoti la330 W. 6 1 * A M .
„Ventės
rago"
laivo
narės
—
dienos sueigą žygiavo 36 jūrų uždegė tris žvakes, trims jūrų
Kab. tel. 773-471-3300
Į^s^sjMpjsj Fm
Wtt- '
pamarį. Tačiau niekur nėra- bai padėjo į Neringą nešančios
kandidatės: Brigitte Bagdady,
skautės
gintarės
bei
ūdrytės
ir
skautėms'
skaitant
prisimini
dorae virvių. Tada prisiminiau bangos. Plaukėme ištisą nak 35 jūrų skautai, budžiai bei
NIJOLĖ STANKĖVlCtOJE. M.D
Ashley Emery, Liana JokuDR.LPETRBKIS
mo eiles. .
OoaVu* CsjtiTsd. IntrtinsJ s4»cttlns
pakelėje pabėgėlių paliktus tį. Auštant Neringa buvo čia bebrai.
DANTŲ GYDYTOJA
Perskaityti JLltuanicos" tun bauskaitė, Daina Kielaitė,
Valandos jOsų patogumui
vežimus ir arklius. Prie jų pat, už valandėlės plaustas at
9065S.RcbertsRd,Hk*oryH8s
IL
>
* a - a - - !—•-,. - „ —• - *
1
1 f i l i Jatiiii
Gyvenant
toli nuo Baltuos to tuntininko įsakymai, skel- Kristė Lapkutė ir Julija Pet
w
simušė
į
pamiškės
smėlį.
1 myta Į vakarus nuo Hsrtsm Ava.
žmonių nebuvo — jie gal bėgo simuse i pami8Kes smeų.
noiy isioos rroivMiunM rwnmx\
-" * '' ~ " *"~~ ——->*r~ w mui«Mui.u ,«!»«.,...»»., .»*,» raitytė. Su gėlėmis jas pasvei
TsL (708) 508-4065
afluSoun
atgal į Klaipėdą. O gal, kaip Iššokę ant kranto, kaip Ko- J01"08' n o r e k a r t a m e t u o s e ' Ci " biantys, kad keturiems kan- kino sesės ūdrytės, o broliai
kagos - Lemento jūrų skaučių didatams leidžiama duoti bebValandos
pagal susitarimą
lumbas
pabučiavome
žemę.
Iš
UhuarisnPIszaaatCaBtorrsaAtf*.
ir mes, ieškojo išsigelbėjimo
bebrai
visas
apdovanojo
sal
CNoaoo. i . 80829
plausto dėžės Antanas ištrau „Nerijos" tuntas ir Jituani- ro įjodį, kad 18 bebrų išlaikė dainiais.
prie marių.
cos" tunto jūrų skautai sugrįž dainininko specialybę ir 10
TSJ.773-47V7878
B3MUNDASVONĄ8,HD^&a
— Pažiūrėk, kokios geros kė peršlapusius mūsų daiktus.
SpflcasJyb* - Vidaus Kojų gydytojas
Bebro įžodį davė „Nemuno"
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
— Tavo batų nėra! Bangos ta į Klaipėdą prie Baltijos jū bebrų įsigijo plaukiko specia
virvės, — pasakiau, nuimda
K M D C V I M HCtUVTSKšsi
ros,
Klaipėdos
atgavimo
dieVairų gyrjytojs
laivo
nariai
—
kandidatai:
Jo
lybę,
kuri
privaloma
kiekviemas nuo vežimų dvejas va išplovė! O savus radau, —
8B1SW.ArchsrAva.Sts.5ir6
900
RavMa
PI., Ortand Park, IL
nos
minėjimu.
Sugrįžta
į
Klainam
juros
skautui.
Brolijos
nas
Jokubaūskas,
Aleksas
paskelbė Antanas
CNcaoAiLeosas^
deles.
kuri
0 88
Tat
708-348-0887.
— Ką" padarysi. Gerai, kad P^*'
5™ k* * i platųjį vyriausio skautininko įsaky- Meilus ir Lukas Petraitis.
Vaiarioos pagal au*ltartwą
— Tu vagis, — žiūrėjo į ma
Priklauso Paloe ir Christ ligoninėms.
3 3 1
portfelyje
liko
sandalai
ir
paP
*
"
*,
geriausias.kelias
per rnai skelbė, kad į jūrų skauti- Juos saldainių „karoliais" ap
ne Antanas.
mėlvna
Nuolaida naujai ajįiryfcusiefns.
— nustebo Kazys. Išsikal
— O kai plaustu pasieksime tys gyvi likome. — Nesupra- s a u l i o s bangas į tolimus pa- ninko laipsnį pakelti jūrų pas- dovanojo sesės ūdrytės.
bėjome.
Wermachtui
neprik
kaštus, jaunatviškas kautininkai: Romas Cesas, Al
Su daina (kodėl tik sesės?)
Neringą, galėsi vadinti šven tau, kaip dar išliko Antano baSKAUTIŠKI RENGINIAI
tai,
krepšys
ir
mano
portfelis,
džiaugsmas
su
burėmis,
su
gis
Jonušas
ir
Aleksas
Rimeivienetams
nužygiavus nuo de lausiusiais žemaičių pulkų li
tuoju, — nenusileidau Anta
Iš jų išpylėme vandenį, iitrau- vėjais pasisupti Neptūno ka- ka. Brolijos vyriausio skauti- nio, visas skautiškas jauni kučiais vokiečiai šioje maiša
nui.
Čikagoje
Sugrįžtam prie Bal- ninko įsakymas skelbė, kad mas, tėveliai bei svečiai vai tyje nesirūpino. Jau antra die
Plausto galams suradome po kėme lašinių gabalą. Nusiren- "dystėje.
08 n o r s
'
dauguma šios iškil- „Inkaro" ordinu apdovanoti: šinosi užkandžiais bei vaisių na maisto neišdavė — visi da
du skersinius, tarp jų tvirtai gę išgręžėme šlapius rūbus, m''J
Vasario 5 d. — Slidinėjimo
in
3
vėl
apsirengėme.
Drebulys
g
°
sueigos
dalyvių jos nė^ j . 8 . Romas Česas, j.s. Petras sultimis, vadovams beplanuo- lijosi tuo, kas liko duonmaisurišome telefono stulpus. Aš
iškyla
į Wilmont, VVisčonsin.
*"
Jokubaūskas ir j.s. Algis Jo jant slidžių iškylą į artimus šiuose. Mes galėjome stovėti
purtė pavargusius kaulus. ra matę.
vieną galą, Antanas — kitą.
eilėje prie NSV sriubos su
nušas. „Tėvynės sūnaus" žy VVisčonsin kalnus.
— Ar gerai surišai? — klau Reikėjo eiti. Bet kur? Kur mu
Kovo 5 d - — .Tradicinė
gimnazistiškais mokinio liudi
meniu
apdovanotas
j.ps.
Linas
Visoms
ir
visiems
gyvenan
Ant
nesiūbuojančio
du iisikėlėme? Kojos buvo lyg
siu Antaną.
skautų
ir skaučių Kaziuko
jimais,
o
kitus
vyrus
siuntė
į
Paulius, o „Žuvėdros" žymeniu tiems skautiška-jūrine idėja ir
denio
— Rodos, gerai. Tu skautas, sudaužytos. Neringos pušyne
mugė
Jaunimo
centre.
karišką
virtuvę.
Visą
dieną
— Adomas Tautkus.
skleidžiantiems meilę Baltijai
nesigirdėjo nė mažiausio garne aš. Patikrink, jei nori
mes
katiliukais
jiems
nešio
Seserijos vyriausios skauti — Gero Vėjo!
Tamsoje sunku buvo patik- «>. Bandžiau prisiminti geo- Priėmęs vienetų raportus
Clevelande
j.v.8. Bronius Juodelis jome sriubą. Uniformuotos
rinti, o ir išplaukti buvo pats graĄiV J « išplaukėme netoli Jaivo denio" komendantas į ninkės įsakymai skelbė: „kad
NSV moterys, pastebėjusios
laikas. Irklus atstojo lentga- Priekulės, tai išsikelti turėjo- stiebą pakėlęs vimpilą, pak- serijos" tunto tuntininkė j.s.
Kovo 19 d. — Clevelando
mūsų nuolatinį stovėjimą prie
Viligailė
Lendraitienė
pakelta
liai. Plausto viduryje priri me netoli Juodkrantės. O į ją vietė vadovybę vienetų inspek- į jūrų vyresnės skautininkės formavo naujus dalinius toli sriubos, nenorėjo daugiau jos skautijos tradicinė Kaziuko
šome surastą dėžę žuvims, į turėjo eiti kelias iš Klaipėdos, cijai. Sesių ir brolių laivai juos laipsnį, o tunto ilgalaikiai rėmugė Dievo Motinos parapi
mesnei gynybai. Labdaringoji duoti.
kurią sudėjome batus, mano pro Nidą — iki pat Vokietijos, pasitiko skambiais Šūkiais.
joje.
NSV įstaiga ir čia dalijo civi
— Nešame sergantiems. Jie
— Per mišką kirsdami, tu
portfelį ir Antano krepšį.
liams pabėgėliams sriubą ir nepaeina, — melavome.
rėsime
prieiti
kelią.
Ten
paAntanu.
Sugulė
ir
mokytojo
jūrių.
— Kažin ar plaustas mudu
Gegužės 27 d. — Clevelan
Reikalus tvarkęs Wermachmatysime, kur esame, — dės- grupės vyrai. Pusiaudienyje
Graži Baltijos pakrantė ties sumuštinius. Vėl mudu su An
kels? — rūpinosi Antanas.
do
skautrja minės savo veiklos
mus prikėlę vokiečių viršilų Šventąja, tačiau niekad nes- tanu stovėjom po du kartus to viršila vakare pranešė mū
— Turėtų. Pamatysim, — čiau Antanui.
50
metų sukaktį.
Prigulkime nors valan- šūkavimai keliant ir rikiuo- vajojau keliauti dar gražesne eilėje su katiliukais ir maiti sų alkaniems vyrams, kad ry
pasakiau suabejojęs ir aš,
nome su mumis pasilikusį mo toj bus išduotas kariškas
stumdamas plaustą nuo kran dėlę. Ai nebepakeliu kojų, — jant kareiviui žygiui į Nidą. vieta, pajūriu tarp Juodkrankytoją. Su kitais pabėgėliais, maisto davinys ir kad visi pa
dejavo
Antanas.
Ant
manęs
tysojo
kariška
mitės
ir
Nidos.
Vėjas
vėl
pūtė
to. Atsistūmę užšokome: Anta
STOVYKLOS
Negalime šlapi gulti ant line, o Antanas buvo kažkieno nuo Baltijos, ir man labai pra- kuriems kiek anksčiau pavyko siruoštų žygiui į Pilau. Vakare
nas priekyje, aš — gale. Plaus
žemės: galime nebeatsikelti. užklotas kariška antklode.
vertė nakt.į kažkieno dovanota pasprukti per Klaipėdą, nak iš vyrų surinko visus ginklus,
tas truputį paniro.
Liepos 15-28 d* — Čikagos
Dėkok
Dievui,
kad
perplau—
Abu
garavote
kaip
garšilta VVermachto milinė. An- vojome mokyklos sporto sa o civiliams išdavė Wennadlto skautų ir skaučių stovykla Ra
— Nekelia. Sėdėti nega
lėje, išsitiesdami ant grindų, uniformas. Visiems pakilo
lėsime. Klaupkimės, bus leng kėme. Galime dar kiek paeiti, vėžiai. Kažkas iš kareivių pa- taną gelbėjo irgi dovanota
išklotų kariškais čiužiniais. opas sužinojus, kad trauk ko stovyklavietėje, Custer, MI.
šilta
kariška
antklodė,
kuria
. .
sigailėjo, — paaiškino mums
viau irtis, — pasakiau, negal — nenusileidau.
Miške vėjo nebuvo ir, nors žemaičių pulkų vyrai, pasi- apsisiautęs jis buvo panašus į Kita diena prabėgo Nidoje. Iš simės i Vokietiją. Tačiau kas
vodamas grįžti į krantą.
arabą. Rasos kojos klimpo ryto netikėtai sutikome pu ten laukia? Kur mus dės?
Atitolus nuo kranto, marios tebebuvome šlapi, šaltis per ruošę žygiui toliau. BemiegoKAZIUKO MUGĖ
kopų smėlyje, todėl žygiuoti siau uniformuotą, pusiau civi
— O ką mes darysime? —
pradėjo banguoti. Vėjas, lai daug nepurtė. Jau girdėjosi darni mes beveik išdžiūvome.
reikėjo bangų suplūkta Balti liškai apsirengusį vyrų būrį — susirūpinome abu su Antanu.
mei, pūtė nuo žemyno, todėl mašinų ūžimas — žinojome, Mano mokytojas atsisveikino
Kovo 5 d. — Tradici
jos
pakrante, vengiant šaltų tai buvo sumuštų žemaičių
— Žygiuosime kartu, — nė Čikagos skautų ir skaučių
bangos pavėjui nešė mus į kad kelias nebetoli. Jį priėję, su vyrais ir kažkodėl pasiliko.
Neringą. Šventojoje, priešin- pamatėme būreliais žygiuo— Reikia skubėti toliau, į bangų. Rudens saulė žvilgėjo pulkų likučiai. Didžiausias aiškino mano mokytojas.
Kaziuko mugė Jaunimo cent
gai, vėjas visada pūtė iš Vaka- jančius išvargusius kareivius. Vokietiją. Klaipėda ilgai neiŠ- Baltijos veidrodyje: spinduliai, būryje, su automatu ant pe — Bet mes civiliai. Be uni re.
atsimušę
į
kopų
keteras,
vėl
ties žingsniavo Kazys Oželis, formų.
rų, iš Baltijos. Vėl pasigirdo «h* paklausėme, kur esame. Jų silaikys. Jos perplaukėte pas— Tu milinę turi, o Antanui
lėktuvai ir kiek tolėliau, kur tarpe buvo ir mano mokytojas, kutiniai: Wilhelmo kanalas šokdavo maudytis Baltijos mano būrio vadas Marijam
Kovo 19 d. — Clevelando
sukombinuosime. Įkišime jus \ skautijos Kaziuko mugė Dievo
valtimis plaukė Wermachto
— P " 6 Juodkrantės. Gal jau rusų rankose. Sako, kad bangose Tačiau nebuvo kada polės karo mokykloje.
— Sveikas! Ar prisimeni? — būrio vidurį, vokiečiai nepas
kareiviai, ore pakibo švie- koks puskilometris.
jame daugiau pabėgėlių la- grožėtis didingu vaizdu; turė
Motinos parapijos patalpose.
jome skubėti, kad iki vakaro prišokau prie jo.
tebės.
čiančios raketos. Sutarškėjo
Priėjome Juodkrantę. Prie vonų negu vandens, — mokyprieitu mį Nidą.
— Gerai matytas. Tik nebe
Kovo 5 d. — Ramiojo van
Planas pavyko. Iš ryto, gavę
lėktuvo kulkosvaidžiai. IŠ tolo kelio stovėjo didelis sandėlis, į tojas dėstė naujausias žinias.
Nidoje niekas mūsų ne žinau kur, — žiūrėjo i mane.
po kepaliuką duonos ir dėžutę denyno rajono Kaziuko mugė
matėme, kaip skęsta valtis, kurį bėgte pasuko kareiviai.
— Keliu trauktis nebeįma— Nagi Marijampolėje. Mo mėsos konservų, rikiuotėje po Los Angeles Sv. Kazimiero
Girdėjosi ir moteriški pagal- Pasukome ir mes. Viduje ant noma; žandarmerija visus laukė. ('a buvo pilna „palai
dos"
v.
<iečių
kariuomenės,
kyklos
pirmoje kuopoje.
keturis mes jau žygiavome į parapuos kieme ir salėje. Ati
bos šauksmai. Atrodė, kad vai- šieno — susispaudę it silkės gaudo apkasų kasti. Neringa
suspėjusios
per
Klaipėdą
at
—
Jau
žinau.
O
man
sakė,
Pilau. Mokytojas man sukom darymas 12 vai. Uniformoti
tis buvo pabėgėlių, bet niekuo statinėje — gulėjo išvargę ka- neišsilaikys — čia tik dienų
bėgti
iš
raudonųjų
pralaužto
skautai ir skautės renkasi 10
kad
vokiečiai
kareivinėse
tave
binavo ir kariškus batus.
jiems negalėjome padėti.
reiviai ir civiliai. Suradę lais- klausimas. Reikia pasiekti Pifronto
Žemaitijoje.
Iš
šių
karių
vai.
r. ir dalyvauja šv. Mišiose.
pagavo
ir
į
Luftwaffę
išvežė,
(Bus
daugiau)
— Plaustas paniręs. Lėk- vą kampą, kritome ir mudu su lau. Geriausia — basiems, pa
(Tęsinys)

IŠKILMINGA KLAIPĖDOS
DIENOS SUEIGA
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Danutė

KLATOINANTYS PLAKATAI

Kas pagaliau atsakingas
už vaikų gerovę?

VYTAUTAS VOLERTAS

-

Be didelių pastangų ir be
Savotiškas yra universiteto
daugelio laikraštinių pusla rektoriaus kalbėjimas. Įdomi
pių joks šviesiagalvis negali ir jo agitacija — raginimai pi
išvardinti nei visų gerų, nei lietiniams neramumams, ypač
•vidutinių, nei blogų reiškinių, studentus kurstant. Tai lyg
įvykusių ilgėlesniu laiko tarpu kokios unijos (pvz., sunkve
kokiame nors kukliame pa žimių vairuotojų, „teamsters")
saulio rėžely. Todėl tik pa- vado kovos šauksmai. Spau
graibstoma atsitiktinai u i džiant valstybe, kad aukšto
piktžolių ir ii jų sulipdomas sioms mokykloms ji skirtų
graudus vaizdas. Jei užkabi daugiau pinigų, tebūna pripa
namos gero derliaus varpos, žinta, kad yra profesorių, už
tada supinamas gražus pa dirbančių daugiau už teisėjus,
veikslėlis. Todėl atrodo, kad kurie algomis nesiskundžia.
vieni tose pačiose dirvose ran Ar R. Pavilionio institucija
da tik dagias usnis, kiti jose ruošia tuos specialistus, kurių
mato kviečių auksą. Taip atsi valstybei reikia, ar išleidžia
randa gėrybių partijos ir blo vien užtikrintus bedarbius?
gybių partijos. O kas tų dirvų Ar Technologijos universitete
visai neapžiūrėjo, išdidžiai reikia Humanitarinio fakulte
stovi centre ir renkasi palan to?" Ar universiteto vardas ne
kius .reitingus*.
buvo be atodairos dalijamas?
R. Pavilionio susikurtas
Bet kaip nesižvalgyti, kaip
likti neregiu? Atrodytų, kad vaizdas yra stebinantis, intri
smalsuoliams botų vertinga guojantis, karikatūrinis, kai
pasirauti ir usnelių, ir kviete prisimenama jo dabartinė ir
lių. Paveikslas išeitų gyveni- anksčiau siekta visuomeninė
miškesnis, ypač kai norime pozicija. Be to, ši „rektorinė"
suprasti, kas vyksta Lietuvo kūryba Lietuvoje nėra unikali.
je. Netiesa, kad vien piktžolės Tokių keistų, humoristiškų ir
keroja, netiesa, kad jau griova skaudžių akiraty šmėkščioja
pakankamai, kitokios kūrybos
dangus.
Kaip dera klasikiniam švie užslepia dirbančio, patvaraus,
suoliui, Vilniaus universiteto kantraus ir pažangaus krašto
(seno, garbingo) rektoriui, Ro tikrovę.
landas Pavilionis savo studi
Nepaprastai aštrią, skaldan
juojamas temas įvardina loty čią, apgailėtiną padėtį pereitų
niškai. Pavyzdžiui, „Prostitu- metų pabaigoje sukūrė „Ma
tia magna". Rūpindamasis žeikių naftos" perėjimas „WilLietuva, jis nuogąstauja: „Lo liams" kontrolėn. Piliečiai per
bistai ir išeivijos pensininkai, siskyrė į dvi stovyklas. Vie
sugužėję į Seimą ir preziden noje įsigaliojo aksiomos: vy
tūrą, per 50 metų Lietuvoje riausybė JAV bendrovei par
nepastatė nei mokyklos, nei li davė visą kraštą; šalį valdo
goninės, nei gamyklos, o šian neišmanėliai, vadovaujami V.
dien su vietiniais išsiilgtais Landsbergio; vienintelis Lie
tautiečiais bylinėjantys dėl tuvos herojus su šviesos vaini
miškų, žemių, sklypų ir namų, ku apie galvą yra R. Paksas.
mus vis auklėjantys ir mokan Antroje pusėje buvo doktritys. Ir prievartaujantys, kad nuojama: naftos tiekimu iš
_pavuBtume Amerikos provin- Rusijos bendrovių negalima
-ėį*. (...) Vargiai naivus lietu pasitikėti; „Mažeikių naftą"
viai iki šiol niekas nesistengia valdo korupcinė diktatūra;
suprasti, kad nuo šiol nieko šios diktatūros savieji arba iš
nieko negalima, jei neleidžia Rusįjos atkeliavę „administra
Amerika, ponia Olbrait ir as toriai" neįveiks; bendravimas
meniškai p. Bumgameris. Ar su Vakarais atneš daugiau
ba Mieželis, Dudėnas, Kazic naudos. Įdomu yra tai, kad
kas ir dar Palubinskas. Nei abiejose pusėse susirinko spe
paskirti Lietuvos Kariuome cialistai, kurie naftos chemiją,
nės vado, nei ambasadoriaus, tarptautines derybas, politi
nei naftos, nei malkų ieškoti", nius argumentus geriau išma
šitaip .Respublikoje" (1999. no kaip bet kuris antros pusės
10.20) rektorius (Vilniaus uni narys.
versiteto!) išpeikia iš JAV per
Šis nemalonus reiškinys aiš
vandenyną traukiančius ne kiai pademonstravo, kad kai
vykėlius pensininkus ir di kuriuose Lietuvos gyvento
džiai žalojančius Lietuvą. Tie juose yra labai daug komuniz
sa, visų neišskaičiuoja. Nemi mo pribarstytų piktų žolių,
ni ten esančių Adamkaus, Bo kai tuo tarpu kita dalis sten
belio, Šmulkščio, poros asme giasi kiek galima greičiau vys
nų, dėstančių jo universitete, tyti tikrai nepriklausomą gy
nemini K. Bradūno, J. Bagdo venimą. Juk miško žvėris į
no, kitų kūrėjų bei dešimčių mišką žiūri, o medžiojamas
tyliųjų, savo pensijas ten dos kiškis, ištrūkęs iš pinklių,
niai išleidžiančių, senų senu skuodžia tolyn. Vieniems Ru
tėlių.
sija yra pažadėtoji žemė, ki-

MIRTIS ATĖJO IŠ
MURAVOS
ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS
(Tęsinys)
Nr.3
Kaip jau minėjau, Elenutės ir jos tetos Stasės asme
nybės ir žūtis labai domino tuometinį Kauno eucharis
tini jaunimą. Juodviejų kapas buvo dainai puošiamas
gėlėmis. Sykį. motina rado prie paminklo paliktą ir
krauju pasirašytą nepažįstamo jaunuolio nuotrauką,
kurią išsaugojome iki šiol. Kitoje pusėje perskaitėme:
Dieve, grąžink laisvę
Marija — Dievo motina
Šaukiam Tavo pagalbo*
Dieve, parodyk tavo
galią ketonui.
Merginų tragedijos paslaptimi susidomėjo ir jaunas
kunigas Pranas Račiūnas. Jis dainai lankėsi mūsų
šeimoje, surinko daug medžiagos apie 1944 m. sausio
nakties įvykius. Tai jo dėka pasklido mano sesers die
noraščio kopijos. Kunigas Pranas Račiūnas netrukus
irgi suimamas. Saugumo rūsio kameroje kartu su juo
patalpinamas ir judosebs", kuris efektyviai atlieka
savo juodą darbą. Būtent ii jo saugumas susino ir apie
sesers dienoraštį
1949 metų vasarą, pas mus į namus Tvirtovės ai.
Nr. 91 atvyksta saugumo tardytojas Akuratov. Tai jis
vada kunigo Prano Račiūno bylą. Dabar nepamenu,
kakia dingstimi jis pareikalavo sesers dienoraščio, bet
tarai įsidėmėjau tardytojo violetiniu rašalu suregztos

Bindokienė

Sausio 9 d. Vilniuje surengtu devintasis tarptautinis pagarbos bėgimas
žuvusiųjų ui Lietuvos laisve kovotojų ••tinimui. Nuotr. Eltos
tiems — pabaisa. Juk iš tik
rųjų taip ir buvo. Kai kas nau
dojosi „spec" padėtimi, kai kas
vargo Sibire, puvo kalėjimuo
se. Pirmieji be nuopelnų, ant
rieji be kaltės.
Įdomu ir tai, kad išeivijoje
taip pat atsirado aiškiaregių,
kurie „Williams" sutartyje iš
karto mato ateities tamsybes.
Nemokėta derėtis... Nevyku
siai susiderėta... Neieškota
patarimų... O ar kartais ne
galėtų atrodyti, kad apgriuvu
sią „Mažeikių naftą* sutarties
nuostatai atremontuos, kad iš
jos išrūkys lietuvių ir rusų ko
rupciją; kad įmonė taps pasto
vi, produktyvi, nesanti pelną.
Ar negalima truputį palūkėti,
pasižvalgyti, kantriai pasvars
tyti ir tik tada prapliupti
smerkimais, kai bus aiškiai
žinoma, kas įvyko? Jei iš su
tarties Lietuva sulauks nau
dos, ką tars visi žinovais ap
siskelbę ir iš inercijos šokę
pulti sutarties prokurorai? Ta
da juos tektų suspenduoti.
Nei JAV pensininkų išgąs
dintas rektorius, nei LUKoil
sekta, nei „Mažeikių naftos"
derybų ir sutarčių neigiami
vertintojai Lietuvos nepriblokš. Įdomu yra tai, kad su
tarties priešai iki šiol nepa
skelbė, kiek miujonų kyšiais
gavo V. Landsbergis, J. Kazic
kas ir kiti sutarties rėmėjai.
Kai apie tai sužinosime, ge
riau susigaudysime sutarties
naudoje ar žaloje.
Šalia Rolando ir „VVilliams"
plakatų, karštai ir įspėjančiai
šaukiančių apie tamsybes,
laukiančias Lietuvos valsty
bės, yra ir kitokių „fokusi
ninkų" ir juokdarių. Jie taip
pat iškreipia vaizdą. Štai po
litikieriai. Tragiškai atrodo,
bet komiškai elgiasi. Ne tik

rieji politikai, kurių Lietuvoje
yra mažai, bet ant politikos
tvorų šokinėją ir įdomiai spar
nais mušą, šie yra tragiški ir
klouniški. Jų, kurie politikoje
ieško skalsių grūdų, kad be
rimto darbo sočiai pragyventų,
Lietuvoje yra apsčiai Mat po
litikoje įsidarbinę atlyginami
per daug gerai, netvarkingai,
suktai ir neteisingai, jei lygin
sime su ramių, dorų piliečių
atlyginimais.
Oficialiai Lietuvoje buvo įre
gistruotos 35 politinės orga
nizacijos, bet šiuo metu, kai
partijose vyksta sproginėji
mai, tų organizacijų priskai
čiuojama iki 40. Nuo pereitų
metų rugsėjo 1 dienos politi
nėms partijoms yra išduodami
nauji pažymėjimai, bet iki
gruodžio 1 dienos juos atsiėmė
tik 12. Tenka manyti, kad ne
mažai šių politinių galiūnų
yra tiek apsilpę, kad net savo
vidaus reikalų nepajėgia ap
sitvarkyti. Bet stengiasi pa
veikti valstybės gyvenimą! Ap
tilusių tarė yra Reformų par
tija (vadas A. Pilvelis), Res
publikonų partija (vadas K.
Petraitis), Tautos pažangos,
Nepriklausomybės
partijos,
Žalioji partija, Tautininkų są
junga, Ūkio partija, Lietuvos
laisvės sąjunga (vadas V. Šus
tauskas). Tai „nykštukinėmis"
vadinamos partijos, kurių net
ir vadų niekas jau nežino ir
nesuranda. Reikėtų pridėti ir
keistavardes — Protėvių atgi
mimo, Teisingumo, Humanis
tų, Gyvenimo logikos partijos.
Artėja savivaldybių rinki
mai. Kuri partija bent kiek
pajėgia pajudėti, jau kruta.
Tad lengvai įsivaizduojame,
kokia bus kirbėlynė, kiek
triukšmo, pavasarinių links
mybių!

Tas nemalonus ir pavojin tuose miestuose organizuoja
prieš
gas politinis žaidimas tęsiasi mos demonstracijos
nuo pernai lapkričio mėnesio Amerikos valdžią ^„kapita
pabaigos, ir niekas nedrįsta listus, liaudies išnatidotojus'*
spėlioti. Viena aišku, kad besi tautiečius, kurie pabėgo nuo,
grumiančioms pusėms ir poli be abejo, užtarnautos baus
tikams Vašingtone, kurie sku mės, patogiai įsitaisė sveti
ba pasinaudoti žiniasklaidos mame krašte ir dabar viso
nemokamai teikiama rekla kiais būdais stengiasi pakenk
ma, mažiausiai rūpi šešia ti savo tėvynei, net panau
mečio vaiko gerovė. Galbūt šis dodami savo įtaką Vašingtone
aspektas ir yra šlykščiausias: ir neleisdami vargšui vai
berniukas, yra tiek nužmo kučiui grįžti pas tėvą, tėvu
gintas, kad tapęs tik įrankiu kus, močiutes...
tam tikrų politinių grupių
Verta pastebėti, kad daug
savo tikslų siekti. Laimė, kad svarbiųjų Amerikos dienraš
vaikas dar toks jaunas ir čių savo vedamuosiuose ragi
galbūt ne visiškai supranta na Elian Gonzalez nedelsiant
vaidmens, kurį suaugusieji jį grąžinti į Kubą, išreikšdami
verčia vaidinti.
nuomonę, kad kitos tautybės
Galbūt tai geriausias įro jaunamečiai vaikai jau ne
„Gyvybes ir mirties keliu', skirtas dymas iki kokio taško Kongre kartą išsiųsti pas tėvus ar gi
so ir Senato nariai stengiasi mines į jų kilmės kraštus. Už
Partijų ir politikierių gausa pataikauti įtakingoms balsuo vaiko grąžinimą nemažiau
Lietuvoje rodo, koks gražus tojų grupėms, nepaisydami to tvirtai pasisako ir skaitytojai
yra besiblaškančių, vietos ne pataikavimo logikos ir pasek savo laiškuose, išskyrus, ži
randančių, rimtos profesijos mių. Šiuo atveju išsfe tant pa noma, retus atvejus, kai laiško
neturinčių „aktyvistų" būrys. juokai savo krašto įstatymus, autoriaus pavardė skamba is
Žinoma, ši padėtis užtemdo kai kurias svarbiąsias įstaigas paniškai.
Nors aukščiausia JAV imig
tikrą Lietuvos vaizdą. Jo pa- (imigracijos, Vyriausios pro
kurorės
ir
kt.)
ir
iš
dalies
vi
racijos
įstaiga įsakė Elian
lankesnėn švieson nepastumia
suomenę,
kuri
daug
kartų
grąžinti
į gimtinę, o tam pri
ir rimtų partijų — Krikščionių
tvirtai
pasisakė,
kad
berniu
tarė
Vyriausioji
prokurorė
demokratų, Socialdemokratų,
Konservatorių — vidinės ne kas būtų nedelsiant grąžintas Janet Reno, bet praėjo nusta
tytoji data ir dilema nepa
santaikos, dažnai paskatintos tėvui Kuboje.
Čia ir glūdi visas problemos judėjo iš vietos. Dabar jau kai
avantiūron linkstančių, savi'mi ir partija rizikuojančių, as branduolys. Amerikoje, ypač kurie Kongreso nariai siūlo
Miami mieste, gyvenantys ku vaikui suteikti Amerikos pilie
menų.
Aišku, laikas ir Lietuvos po biečiai, pabėgę iš savo tė tybę, kad nebūtų jokių abejo
litikoje išmintį pakels virš ber vynės, kai valdžią perėmė ko nių apie jo teisę pasilikti
niokiško stumdymosi bei šū munistas Fildel Castro, griež šiame krašte. Jis taip pat pa
kavimo. Net ir kai kurių uni tai protestuoja prieš vaiko kviestas savo nuomonę pasa
grąžinimą į komunistinę sis kyti Kongreso sesijoje, nors
versitetų vadovybės subręs.
temą, kur nėra laisvės ir gyve Baltieji rūmai šią savaitę Kon
nimo lygis labai žemas. Pasi gresą perspėjo į šį reikalą ne
likęs Amerikoje pas tolimus sikišti.
* Kava* viešėjęs prem gimines, būtų viskuo aprūpin
Perspėjimas, kaip ir buvo
jeras Audrina Kubilius pa tas, laisvas ir laimingas... Ne
galima
tikėti, kriW;f ^kurčias
ragino miesto bei rajono vers gana to, vietiniai kubiečiai
ausis,
nes
juk daug-"svarbiau
lininkus mažiau dairytis į vy vaiką jau tiesiog „sudievinę",
rinkiminių
metų įkarštyje
riausybę ir daugiau rodyti sa jo išsigelbėjimą, kai laivas,
užsipelnyti
įtakingų
— ir pi
vo iniciatyvos. Pasak jo, vy vežęs pabėgėlius iš Kubos,
nigingų
—
Amerikos
kubiečių
riausybė dabar gali padaryti nuskendo (kartu su jo motina
palankumą,
negu
pagalvoti,
viena — šalinti kliūtis priva su patėviu), vadina stebuklin
M
čiam verslui Premjeras pra gu. Vos tik berniukas pasirodo kur iš tikrųjų būtų geriau
nešė kad, įgyvendinus jau pa lauke, minia garbintojų sten mažam vaikui, neseniai pergy
rengtą rinkos priežiūros siste giasi jį bent paliesti, paglosty venusiam baisų sukrėtimą ir
mos pervarkymo planą, Lietu ti, bruka į rankas dovanėles, o motinos netekimą; kas būtų
voje liks taktai dvi verslo kon giminaičiai tą „šventojo mito naudingiau ilgalaikiams san
tykiams tarp Kubos ir JAV.
trolės sistemos — maisto ir ne
ugnelę"
nuolat
pakursto,
kad
maisto produktų kontrolė.
Šiomis dienomis Elian Gonnepradėtų blėsti.
zalez „cirko" įvaizdis dar su(BNS)
Kitoje pusėje Miami įlankos
* Sausio 90 d. Lietuvos — Kuboje — vystosi lygiagre tirštėjo, iš Kubos į Ameriką
taupomojo banko kaaoae tis šios tragikomedijos veiks atvykus abiem berniuko mo
būta didžiulių eilių sumokėti mas. Fidel Castro ir jo komu čiutėms. Deja, joms buvo su
ui elektrą. Pranešta, kad gy nistinės sistemos girnos iŠ darytos tokios sąlygos, kad,
ventojai nepadidintais įkai mažojo Elian situacijos prima net išlipus iš lėktuvo Miami
niais už energiją gali atsiskai la kalnus veiksmingiausios oro uoste, nebuvo leista pa
tyti iki sausio 21 d., o nedir propagandos prieš Ameriką. simatyti su vaikaičiu. O tuo
bantys pensininkai iki mėne Pradėję atšilti, ypač po po tarpu šešiametis EHan, ap
sio pabaigos. Dabar vartotojai piežiaus Jono Pauliaus II ap krautas žaislais ir dėmesiu,
„Lietuvos energijai" skolingi silankymo, Kubos ir JAV san nekaltai šypsosi, nesuprasda
64.6 mm. Lt, ii jų gyventojai tykiai vėl atsidūrė „amžinojo mas, kas iš tikrųjų aplink jį
— 3.11 mm. L t
on» įšalo" būklėje. Havanoje ir ki vyksta.

ir motinai, Elenai Spirgevičienei, išduotos „raspiskos" egzempliorių, kurį išsaugojo Kauno Arkikatedros ku žvaigždžių, kurios rodo tikrąjį kelią. Tą tamsų vakarą
nigai. Nuoširdžiai tikinti Jadvyga Zakarauskaitė- atsi Eigulių kapuose nušvinta paminklas, pastatytas lietu
turinį:
tiktinai išsitarė apie išsaugotą dienoraštį savo gimi vaitėms, savo gyvybę atidavusioms už nekaltybės le
„Ja, staršyj sledovatelj Akuratov obiazujus vernuti
naičiui, mano draugui inž. Algirdui Valiūnui, žino lįją: „Geriau mirti, bet nenusidėti".
dnevnik ejo pogibšej dočeri..." („Aš, vyresnysis tardyto
jas Akuratov, įsipareigoju grąžinti jos žuvusios duk jusiam šią istorįją. Tokiu būdu dienoraščio nuorašas
vėl pateko mūsų šeimon.
Geriau mirti, bet nenusidėti
ters dienorašti").
Akuratov savo pažado neištesėjo.
1984 metais artėjant merginų žūties 40-osioms su
Šie žodžiai įamžinti ir Šv. Antano bažnyčios šven
Dar po 10 metų, prašnekus apie A. Čeponį kaip
kaktuvėms, Lietuvos katalikiškoji visuomenė vėl prisi
„Sovietų Sąjungos didvyrį", vėl prisimenamas dieno
minė šią tragediją Nes iki šiol, saugant jų paminklą, toriuje įrengtoje kankinių koplyčioje. Bažnyčia nepa
raštis. Saugumiečiams .pavyko": jau pirmajame dieno buvo stengiamasi apie ją kuo rečiau užsiminti. Pagal miršta savo garbingosios parapijietės Elenos Spirgeraščio puslapyje (1940 m. spalio 12 d.) jie aptiko kelias nustatytus bažnyčios reikalavimus surenkama visa vičiotės — šios „Viešpaties lelijos". Tebūnie man at
eilutes apie „paslaptingąjį vokietuką". To jiems pakamedžiaga Elenos Spirgevitiūtės beatifikavimui. Atmi leista už šiuos žodžius, nurašytus nuo Gintarės Jau
kako, kad iškeltų versiją, jog Elenutė, o tuo pačiu ir
nimo išsaugojimu susirūpinta pačiu laiku, nes vienas takaitės dainos...
Stasė — vokiečių agentes, nors iki nužudymo dar liko po kito mus palieka žmonės, gerai pažinoję Elenutę.
O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie ma
ketveri metai.
Motina mirė 1986 metais. Pasirodė pirmieji pogrindi ne tiki, būtų vertas, kad asilo sukamų girnų akmuo
niai kūrinėliai. Vienas ii jų — apybraiža „Mirti priva būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis botų paskandin
Žurnalistas A Petrulis, pirmasis aprašęs įvykį sa
lau tik viršūnėje".
vaitraštyje „Gimtasis kraštas" (1989 m. Nr. 16), taip
tas jūros gelmėje. Vargas pasauliui dėl papiktinimų!
pat pažymi šį „atradimą". Naudojantis proga, nuošir
Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam žmogui,
Šios apybraižos įžangoje rašoma:
džiai dėkoju A Petruliui ir vyr. redaktoriui A. če„1984 m. sausio mėn. 3 dieną Kauno Šv. Antano baž per kurį papiktinimas ateina (Mato 18, 6>.
kuoliui už šios medžiagos išspausdinimą, Tuo metu
nyčioje vakare, 19 valandą, iškilmingos pamaldos. Ke
Mūsų gyvenimas tragiškai prieštaringas. Biblijinis
spausdinti tokią medžiagą buvo gana rizikinga.
turiasdešimtos metinės nuo Elenutės ir Stasės tra Abelis turi savąjį Kainą. Kainą turėjo ir mano sesuo
Bet labai nemaloniai nuteikė prokuroro J. Vilučio
giškos mirties. Altoriaus papėdėje tai iškilmei nutapy Elenutė, juo buvo taip pat dvidešimtmetis kaunietis.
savaitraštyje .Kalba Vilnius" 1990 m. Nr. 1 pateiktos
ti dviejų kankinių mergaičių lietuvaičių portretai. Kelios savaitės po tragedijos pas mus apsilankė dvi
tyrimo išvados. Prokuroras savo gėdai stengėsi įtvir
Pamaldas laiko Kauno šv. Antano bažnyčios klebonas nepažįstamos moterys — viena jauna, o kita vyresnio
tinti „vokiečių agenčių* versiją.
kun. Krizentas Juknevičius. Jam asistuoja du jauni amžiaus. Jos smulkiai klausinėjo apie anos baisiosios
Taigi sesers dienoraščio originalo iki šios dienos taip kunigai — kun. Edvardas Zeidotas ir kun. Romualdas nakties įvykį ir verkė. Motina buvo įsitikinusi, kad
ir nepavyko atgauti iš Saugumo komiteto. Mano nuo
Dulskis. Skaito dienoraščio ištraukas ir tarsi prie šios moterys atėjo iš Šančių, o verkė, tikriausiai, dėl
jauta byloja, kad jis taip pat sušaudytas.
kiekvienos ištraukos deda baltą lelįją.
savo sūnaus ir brolio Alfonso Čeponio — „Saškos" ne
Sv. Mišių pabaigoje suskamba didingas JLibera" tekties.
Negaliu aiškinti kitaip kaip Apvaizdos vaba, kad
apie 1968 metus mus stebuklingu būdu pasiekė vienas (.Gelbėk*) tarsi pagalbos šauksmas šiame daugel ver
(Bus daugiau)
ii kunigo Prano Račiūno perspausdinti) dienoraščio tybių praradusiame pasaulyje, nors netrūksta ir
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Gyvenimo kelią
prisimenant

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Kun. V. Rimšelis, MIC
Atlaidai Palūšėje

GREIT PARDUODA

*

Viktoriuką. Jis pas mus pabus
(7H)42HIM
porą savaičių. Su Juozupuku
Tą vasarą dienos labai grei- juodu atvažiuos sekmadienį į
IR GYVYBĖS DRAUOMA&
RIMAS L.STANKUS
Agentas FrankZapot* ir Off. Mgr.Auka*
tai bėgo. Vieną vakarą mama Kaltanėnus, tą sekmadienį
S. Kane kafca lietuviškai.
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas
prieš rugsėjo pirmą dieną.
paklausė:
FRANK2APOU8
• Nuosavybių įkainavimas vatui
— Viktoriuk, ar tu žinai, ko Juozupukas labai linksmai
32061/2 W*tf9GftStrMt
• Perkama ir parduodama namus
T * . (708) 424-8864
kia diena rytoj? Rytoj jau rug pritarė:
(773)681-8664
»Pansinaikarna nuolaida
pjūčio 10, šv. Lauryno atlaidai — Mes tau, teta, atvesime
Palūšėje. Kaip visada, eisime į maišą obuolių. Geltonieji tada
ATTENTION IMMIGRANTS!
atlaidus. Pasiruošk išpažin- bus jau visai prinokę. Viskas
Išnuomojamas 2 mieg.
Canada is accepting applicants for
čiai. Bus daug kunigų. Kas taip greitai buvo sutarta. Po
botas Archer ir Hariem
Pcrmaneat Rerideactl
met mama eidavo šv. Lauryno mišparų mamą kažkas paėmė
For free information call:
apyl. $550 + security dep.
dieną į Palūše. Ir mane ji ves pavėžinti iki Reškutėnų, o
1-773-282-9500.
davosi. Eidavom pėsti. Nuo mes išdulkėjom į Antalksnę.
TeL 708-594-1472.
GTS concentrating in immigratkn to
Reškutėnų kaimo tokių pilig- Pas Veroniką tos dvi savaitės
Canada
rimų, kaip mes, susidarydavo labai greitai prabėgo. Visą laiPalOJės bažnyčia (Ignalinos rajonas).
Nuotr. Viktoro Kapočiaus
www.redeusa.com
Reikattnga
nemaža grupė. Prie medinės ką buvom užimti. Po dienos
kalbanti
aagUabai, prižiūrėti
bažnytėlės šventoriaus gale darbų vakare lėkdavom su
Parduodama Toyota Corolla
vyr.
amžiaus
žmogų.
apžiūrėjo
ir
paklausė:
buvo šv. Barboros statula. Ap- Juozupuku pažiūrėti prie
'92 m., pravažiavusi 125,000.
TeL
262-653-9544
arba
—
O
kurgi
obuoliai?
link tą koplytėlę daug moterų Linkmenų demarkacijos liniGerame stovyje. Kaina $3,000.
262-605-0537.
— Tai, va, šitame maiše. Tik
eidavo keliais. Kaip ir iš kur jos. Iš Lietuvos pusės vaikšKviesti Onute arba palikti žinutę
toks pamaldumas į šv. Bar- čiojo mėlynai apsirengę polici- tiek beliko.
708-301-3798.
REMIGIJUS MISIŪNAS
borą atsirado, sunku atspėti. ninkai. Su jais pasikalbėti ne Juozupukas viską papasako
Staisus darbai, ruski, vonių ir
Lietuvoje Barboros Žagarietės leido lenkų sargybiniai karei jo ir kaltino voverę. Patėvis
virtuvių įrengimas; priestatai;
Trečioji rusų emigracijos
Nutilus Antrojo pasaulio ka
Parduodamas automobilis
vardas buvo žinomas.
keramikos Dtvtetės: "skinas".
viai. Mes galėjom Lietuvos rimtai klausėsi ir rimtai pra ro šūviams, paaiškėjo, kad be banga — DP — iki šiol buvo
Geo Tracker '96 m., žalias,
"soffis*, "dscks", 'gutters', plokšti
Nuo septyniolikto šimtmečio sargybiniams tik su rankom dėjo pasakoti apie juodą ka- Europos su jos pasikeitusio ir, matyt, lieka kitų dviejų
įnešti $1,000 if mokėti po $188
ir'shingle" stogai; cementas,
Barbora Zagarietė buvo laiko- pamojuoti. Jie mums taip pat tina:
dažymas. Tunu abatą draudme,
mis sienomis, egzistuoja ir ki šešėlyje. Kiekybiškai — kiek
į
mėn.
60
mėn.
TeL
708-594— Kai juodas katinas per ta Europa, kurios vardas — daugiau nei 600,000 žmonių
ma šventąja. Įsiveržus šve- pamojuodavo. Tada mes jauL &flanafl», tai
690441-191ZĮ
1472. Palikti žinutę.
dams į Lietuvą 1655 metais, tėm, kad jau aplankėm Lie- bėgs kelią, tai jau nevažiuok į DP. Matyt, natūralu, kad da — ji žymiai nusileidžia pirma
turgų ar kur kitur, nes kas bar, praėjus keliems dešimt jai bangai, o intelektualiniu
Žagarės bažnyčia buvo uždeg- tuvą.
nors bloga atsitiks. Bet voverė mečiams, kiekviena tauta pajėgumu — ir už ją menkes
ta. Barboros kūnas buvo at
nuotykiai" ir kažkokie „Hitle rasti ir kitus skirtumus bei
kastas iš pelenų nepaliestas.
Į Kaltanėnus su obuoliais čia nekalta.
daugiausia domisi savo DP gy- ,nei trečiajai bangai, ir nega rio romanai".
panašumus.
Vysk. Antanas Tiškevičius
— Tik jau neklausykite tų venimu ir veikla, o kitų tautų lėjo pasigirti turėjusi daug
Patys rusai, vertindami savo
Pažymėtina,
kad
rusų
DP
plačiai apraše ir pranešė po
Sekmadienį prieš rugsėjo 1 kvailų pasakų apie juodą ka DP — tik tarp kitko, lyg fonu, iškilių asmenybių. Ją sudarė
DP
veiklą, teigia, kad šiuo me
piežiui apie Barboros šventą dieną su Juozupuku prisirin tiną. Dar esate vaikai. Kai taip kitąsyk prarasdami ga kai kurie pirmosios emigraci stengėsi leisti korinius tų au
tu
formavosi
naujos jų emigra
gyvenimą ir didelius stebuk kom pusę maišo geltonųjų užaugsite, tai nei juodo katino limybę suprasti kai kurių reiš jos asmenys ir jų palikuonys, torių, kurie tuo metu buvo
cijos
mokslinės,
kultūrinės ir
lus prie jos kapo. Jos kultas obuolių. Gražus rytas, bet bijositės, nei voverės negaudy- kinių priežastis ar pasekmes.
žmonės, išvežti į Vokietįją draudžiami Sovietų Sąjungoje literatūrinės pajėgos bei buvo
— S. Jesenino, N. Gumiliovo
pasklido po visą Lietuvą. Žmo- man jau paskutinė diena An- site. Man tai keista, kad judu
Domintis lietuvių DP kny darbams, buvo Vlasovo karei
užmezgami kontaktai su pir
nės, lankydami jos karstą, da- talksnėje. Taip greitai praėjo jau tiek metų turit, o vis dar
gos istorija ne kartą ir ne du viai ir belaisviai bei asmenys, ir kitų, taip pat knygas, pasa mosios bangos atstovais. Pa
rydavo Dievui apžadus, prašy ta pora savaičių. Po pusryčių gyvenate vaikų pasaulyje. Aš teko susidurti su kitų tautų bendradarbiavę su vokiečių kojusias tiesą apie Rusijos pi
žymėtina, kad būtent DP sto
dami Barboros užtarimo. Tur Veronika man padavė gražiai būdama jūsų metų ant sielių, į DP knygomis, tačiau niekada administracija okupuotose te lietinį karą, kuris daugeliui ru
vyklose
savo veiklą pradėjo
Vilnių plaukiant, bulves ke — su rusų DP, nors apie pa ritorijose (pradedant policinin sų DP buvo nežinoma.
būt ir mama buvo padariusi suvyniotą ryšulį:
vėliau
išgarsėjusi
leidykla
kažkokius apžadus.
— Viktoriuk, čia tau, kai bū- piau.
čius rusus, kurie kai kuriose kais ir baigiant pradinių mo
Gyvenimas vertė leisti ir „Posev", 1945 m. pradėjusi
Palūšėj per atlaidus visada si Želabuose ir eisi kasdien į
stovyklose buvo lietuvių kai kyklų mokytojais). Sovietų Są praktinę literatūrą: vadovė leisti kelis dešimtmečius KGB
Gaila namus palikti
susitikdavom su mamos pus- Švenčionis. Tai sūris, kurį iš
mynais, teko patirti. Atrodė, jungai jie visi buvo „Tėvynės lius, techninio pobūdžio kny įnirtingai medžiotą žurnalą
sesere Veronika Makniene ir džiovinom prieš saulę, ir išrū
kad rusų DP leiuyba ir neeg išdavikais* ir namuose jų ma
Taip greitai praėjo visa va zistavo, tačiau neseniai į ran žiausiai laukė lagerio barakai. gas; gausiai publikuotos reli „Posev". Kai kurios DP meto
jos sūnumi Juozupuku. Iš pat kytų lašinių, ir kumpio gaba
ginės knygos bei rusų klasikų minimaliu tiražu išleistas
mažens susidraugavau su lai. O tuos obuolius atiduosite sara. Atėjo ir rugsėjo pirmoji kas patekusi knyga apie rusų
Jei Vakarų sąjungininkai jų kūriniai.
knygas perleido vėliau įsistei
Juozupuku. Kai nuvažiuoda mamai. Jus tokių obuolių ne diena. Teta Marė anksti rytą išeivių leidybinę veiklą at tokiais ir nelaikė, vis tik, ma
Kaip matome, daug kas ru gusios rusų emigrantų leidyk
vom su mama į Antalksnę pas turite. Dabar jau važiuokite į pasigedo gandriukų:
skleidė daug nuostabą kelian tyt, jie manė, kad rusų vieta sų DP leidybinėje veikloje pa los, taip pradėdamos savo il
— Jau kelinta diena nema čių dalyku.
Dudėnus, Veronikos tėviškę, Kaltanėnus.
— Sovietų Sąjungoje ir jei lie
gametę istorįją, tad rusų DP
Kaltanėnų apylinkę žmonės tau gandriukų. Tasai mūsų
tai aš su Juozupuku visą laiką
tuviams bei kai kurių kitų našu į lietuvių DP. Tačiau leidyba, kaip ir lietuvių DP,
Pasaulyje
geriausiai
žinoma
žaisdavom. O kai reikėjo skir- vadindavo Lietuvos Šveicarija. gandras jau išmokė savo rusų pirmosios ir trečiosios šalių DP per didelį vargą pasi užtenka palyginti porą skai padėjo pagrindą vėlesnei rusų
ti8, tai mudu abudu verkda- Karnų nebuvo, bet dideli gra- gandriukus skristi. Taip buvo emigracijos literatūra. Ypač sekė išvengti masinės repat čių, kad suprastum, koks tarp emigrantų leidybinei veiklai
vom. Todėl mane mama kar- žūs pušynai ir daug ežerų kai gražu, kai tie gandriukai lizde įspūdingai atrodo pirmoji, po riacijos į jų okupuotas šalis, jų vis tik nemažas tarpas:
Ir, pabaigai, vienas klausi
tais palikdavo pas Veroniką, kam turbūt priminė Šveica- šokinėja, o didysis gandras, revoliucinė banga, kurią su tai rusų ir kitų Sovietų Są rusų DP buvo apie 600,000,
mas,
į kurį neturiu atsakymo:
lietuvių
—
dešimt
kartų
ma
Maknys, Juozupuko tėvas, riją. Su Juozupuku važiuoda- kaklą užlaužęs garsiai klege darė visų sluoksnių atstovai: jungos tautų DP prievartinės
ar
lietuvių
DP knygos keliai
žiau
ir
jie
išleido
apie
1,000
anksti mirė. Veronika su vyro mi kalbėjom apie laukinius na. Būriavosi, būriavosi visa aristokratai, caro šeimos na repatriacijos atvejai žinomi ne
niekur
nesikirto
su rusų DP;
knygų
bei
brošiūrų,
tiek
pat,
seseria ir Juozupuku gyveno gyvulius, paukščius ir priėjom jų grupė virš medžių ir turbūt riai, kariškiai, šventikai, pra vienas ir ne du. Neretą iš jų
pavyzdžiui,
ką
reiškia
kai kur
kiek
ir
rusai.
Be
to,
didžiau
tik už kokio kilometro nuo Du išvados, kad pušynuose nėra išskrido į šiltus kraštus. monininkai, dvarininkai, dar lydėjo masinės savižudybės,
lietuvių
DP
periodikoje
už
sias
'rusų
DP
knygos
tiražas
voverių, nes jų dideliuose miš Gandrai paliko savo lizdus. bininkai, valstiečiai, kazokai nes kas ne kas, o augę „po Sta
dėnų.
tinkami
skelbimai,
kad
vienas
tik
šiek
tiek
viršija
1,500
egz.;
Šiandien
ir
Viktoriukas
paliks
Tą šv. Lauryno dieną, kai aš kuose nesame matę. Kaip tik
ir labai daug inteligentų — lino saule" puikiai žinojo, kas lietuvių, ypač iki 1948 m. va ar kitas lietuvių spaudos kios
jau buvau išlaikęs egzaminus tuo metu pro kelią perbėgo mus čia visai žiemai.
patys išvažiavę arba jėga iš jų laukia grįžus.
liutos reformos, neretai būda kas prekiauja rusiškomis kny
Mama viską dėsliojo ir rai siųsti mokslininkai, literatai,
į antrą klasę, Veronika taip didelė ruda voverė. Sustojom,
Toks
Vakarų
sąjungininkų
vo daug didesni. Galima su- gomis?
pat su Juozupuku atvažiavo į arklį pririšom prie pušies ša šiojo ryšulius. Tai mano visi kompozitoriai, artistai, daili požiūris atsiliepė ir rusų DP
atlaidus. Po Mišių, dar prieš kos ir nubėgom paskui voverę. turteliai. Mama irgi pradėjo ninkai. Jų kūrybinis paliki leidybai. Rusų tyrinėtojų teigi
mišparus, ji šventoriuje, kur Voverė stryktelėjo į medį ir kalbėti:
mas įspūdingas, kaip ir pirmo mu, nuo 1946 m. lapkričio iki
yra daugiau žolės, patiesė di ant šakos kaip tyčia į mus — Sugrįš gandrai į savo liz sios bangos leidybinė veikla.
1947 m. liepos 14 d. DP sto
delę skarą. Visi mes susėdom žiūri. Nutarėm ją pagąsdinti. dus po žiemos šalčių. O Vikto
Vakaruose
buvo
domimasi
ir
vyklose
buvo uždrausta leidy
aplink skarą. Veronika pradė Aplink nėra jokio pagalio. At riukas dažnai atlėks pas mus
trečiąja
(1960-1980
m.)
rusų
binė
veikla,
tad ir periodinė
jo dėstyti iš krepšio gražiai pa sinešėm maišą su obuoliais ir iš Želabų. Ką tai reiškia de
emigracijos
banga.
Ją
dau
spauda,
o
knygos
buvo leidžia
ruoštus valgius. Skaniai pa pradėjom obuoliais ją mėtyti. šimt ar dvylika kilometrų!
giausia
sudarė
žydų
kilmės
mos
arba
pogrindyje,
arba ša
kvipo dešrų kvapas. Juozupu Mums svarbu buvo į ją patai Gandrai, sako, skrenda kur
asmenys,
nors
neretai,
nepai
lia
stovyklų.
Kaip
grybai
dy
kas mane klausinėjo, kaip eg kyti, bet nesisekė. Voverė šo tai į Afriką ir tik vėl čia atsi
sant
jų
kilmės,
Izraelio
viza
gusios
leidyklos
nepasižymėjo
kinėjo nuo vieno medžio ant randa pavasarį.
zaminai 3ekėsi.
', "V?,,
kad ištruktų į Vakarus pasi
Ta kalba mane labai sujau naudodavo disidentai bei žmo ilgaamžiškumu — išleidusios
— Matai, mama, — prabilo kito, nuo vienos Šakos ant ki
vieną, dvi knygas jos išnyk
Juozupukas, — Viktoriukas tos. O mes įnirtom obuoliais ją dino. Negalėjau susilaikyti gaus laisvių gynėjai. Tarp jų
davo,
kad veikiai pradėtų
mėtyti.
nuo ašarų. Senelis, įėjęs į pir buvo ir daug jau Sovietų Są
lengvai šlaikė egzaminus į
veiklą
nauju
pavadinimu. Ne
antrą klasę. Ir aš būčiau išlai
Kaltanėnų varpai pradėjo kią, pranešė, kad arklys jau jungoje spėjusių pagarsėti ra
retai
patys
autoriai
leisdavo
kęs taip pat į antrą klasę per skambinti. Žinojom, kad jie pakinkytas.Teta Marė pradėjo šytojų — A Solženycinas, V.
savo
knygas
arba
tai
padary
nai, kai mokytoja prisispyrusi skamba prieš sumą. Greitai mane barti:
Voinovičius, V. Aksionovas, N. davo jų draugai ar pažįstami.
— Taip jau ir gražu! Ar jau Nekrasovas ir kiti, kurie savo
ragino leisti mane toliau į prasidės paskutinės Mišios.
Rusų DP pradėjo savo leidy
pilna pirkia dūmų, kad verki? kūrinius spausdino ir emigra
mokslą. O dabar per visą gy Turėjom skubėti.
binę
veiklą nuo vaikų lite
venimą arsiu tą prakeiktą
—Tegul ją galas, tą voverį! Negi išvažiuoji į Ameriką! Mo cijoje.
ratūros
ir tai paaiškintina
molį.
Pats biesas ją mums pasiuntė. kykloj tavo ašarėlių niekas nevaikų
gausa
DP stovyklose.
— Jei tėvas būtų gyvas, — Ko gero pavėluosime Mi nušluostys.
Buvo
leidžiamos
pasakos ir
Senelis bandė mane paguos
Veronika pradėjo aiškinti, — šioms, — Juozupukas kaltino
žymių
rusų
rašytojų
koriniai
ti: — Dabar jau kiti laikai. daug pririnkdavom žiemai
tai Juozupukas būtų galėjęs voverę.
vaikams.
siektis į mokslus. Pernai mo
Obuolių maiše mažai beliko. Mokykloj vaikų jau nemuša rauginimui. Toliau didesni pu
Jdomu, kad, gyvenant nuola
kytoja Juozupuką labai gyrė ir Ir šiek tiek pavėlavom Mi kaip anuomet rusų laikais. O šynai. Reikia pravažiuoti
tinės
įtampos sąlygomis, kai
Daukšių
kaimą,
Nevieriškę
ir
sakė, kad jis yra paruoštas eg šioms. Bažnyčioje pamatėm jei nepatiks, bus sunku, tai
bet
kuriuo
metu DP galėjo ru
už
keleto
kilometrų
jau
ir
Žezaminams į gimnaziją. Bet mamą. Ji klūpojo kairėje mo žinai'kelią į namus.
sus
išsiųsti
namo, dideliais
labai.
Atvažiavom
pas
Guigą.
Tą dieną buvo kažko gaila.
kurgi mes dėsimės dvi mote terų pusėje. Ją tuoj po Mišių
0
kiekiais
buvo
leidžiama pra
Prisiminiau
mūsų
kaime
Gui
rys su mūsų ūkeliu Dabar visi sutikom. Ji pradėjo klausinėti Taip sunku atsiskirti su visa
moginio
pobodžio
literatūra:
gos
ir
Anelės
Jakitaitės
ves
trys viską apsidirbam. Tik dar apie visus gimines ir klausė, aplinka. Jaučiau, kad išva
istoriniai
romanai,
taip pat
tuves.
Guiga,
tada
našlys,
bet
žiuoju
į
naują
gyvenimą,
apie
miežių laukas nenuimtas.
kodtf Veronika neatvažiavo.
buvo
verčiami
nuotykiniai
ir
vikrus
ir
jaunas
atrodė.
Dabar
kurį
svajojau,
gulėdamas
ant
Sakėm,
kad
ji
turėjo
išvažiuoti
— Miežius sutvarkyti padės
detektyviniai
romanai.
Ėjo
dvi
palinkęs,
pražilęs
pradėjo
aiš
samanų
po
dviem
beržiukais,
į
Linkmenis,
o
mus
paleido
man Viktoriukas, — įsiterpė
vienus. Priėjom prie vežimo, o ančiukai, išlipę iš balos, man kinti, kad man vaikščioti į specialios seruos — „Aplink
Juozupukas.
— Gerai tu sakai, — Veroni kur radom ir patėvį. Jam ir kojų pirščiukus kuteno. Va Švenčionis bus draugas, taip pašau!)" ir „Nusikaltimų pa
ka vėl pradėjo kalbėti ir krei mamai pasigyriau, ką esu ga žiuodami į Želabus, turėjom pat gimnazistas — Kazimie saulis", tačiau iš išleistų kny
vęs iš Veronikos. Su Juozupu pravažiuoti pušynėlius, kur ras Tijūnėlis. Jis eis jau i gų dėmesio verti tik R. L. Stipėsi į mamą:
vensono kūriniai. Taip pat bu
penktą klasę.
— Adeliuke, kaip tau atro ku nubėgom prie savo vežimo rudenį žaliukai grybai tiltais
vo išleisti „Serloko Holmso
7
(Bus
daugiau)
do Mes šiandien pasiimsime ir viską atnešėm. Viską mama pridygsta. Jų mes kasmet
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Ir vėl galima užsiprenumeruoti
„DRAUGĄ"
papiginta kaina: Hk už 65 dol. metams,
tik gyvenantiems JAVse.
JAV naujiems skaitytojams — pirmas
mėnuo siunčiamas nemokamai.
Mecenatas prašo „DRAUGO"
skaitytojus užprenumeruoti savo
vaikams, vaikaičiams,
naujai atvykusiems tautiečiams iš
Lietuvos.
Papiginimas tęsis iki liepos 1 d.
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DRAUGAS, 2000 m. sausio 26 d., trečiadienis

APMĄSTYMAI IŠ EULICOTT
MIESTELIO
JUOZAS GAILA

A. t A.
BIRUTEI SKORUBSKIENEI
SODEIKAITEI

'„Tam, kad apsidžiaugtum, giai subyrėjo, kad Lietuva,
jog gyveni Lietuvoje, reikia kartu su kitais kraštais atganuvažiuoti į Ukrainą". Įsiti- vo laisvę, nepriklausomybe ir
mirus, jos dukrą RIMĄ ir brolį LEONĄ su šeimomis,
kinti šių lietuvaitės, ištekėju- dar tokia maža kraujo kaina?
brolius MONTĘ ir RIMĄ su žmonomis, visus gimines
šios už ukrainiečio, žodžių tie- O juk Gorbačiov galėjo paklusir artimuosius nuoširdžiai užjaučia
sa, šios poros draugas vyksta ti savo generolams ir leisti nu
malšinti
laisvės
ištroškusius.
su jais į Ukrainą ir aprašo
Onutė ir Alfonsas Alčiauskai
savo įspūdžius „Moters" žur Ar mus būtų kas nors gynę?
nale. Anot jo, ukrainiečiai, su Tikrai ne. O juk Lietuvos ko
Danguolė ir Rimas Cibai
žinoję, kad iš Lietuvos, tuoj munistų partija galėjo neat
klausia ar Lietuvoje mokami siskirti nuo Maskvos ir pra
Danguolė ir Petras Griganavičiai
atlyginimai, nes ten gauti, šyti Gorbačiov prezidentinio
Elena ir Mečys Krasauskai
nors ir nedidelį, bet reguliarų valdymo. O ar mūsų niekina
atlyginimą — svajonė. Sutri mas Algirdas Brazauskas ne
Roma ir Viktoras MasČiai
kęs ir pensįjų mokėjimas: rizikavo savo gyvybe, atskir
mėnesį ar du, o kiti net pus damas partįją? Gorbačiov
Genė Puniškienė
metį jų nėra gavę. O jei gauna grasino atimsiąs Klaipėdą nuo
Irena ir Eugenijus Slavinskai
tai apie 40 grivinų (apie 10 Lietuvos, bet juk jis iš tikro
Kioskų „paradas" netoli geležinkelio stotie* Vilniuje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus
dol.) kartą per tris mėnesius, galėjo ją priskirti prie vadina
Elena ir Vladas Vaškeliai
jau nebloga apie 50 grivinų mos Kaliningrado srities ir
šūkiu
„Lietuvos
sėkmė",
ir
į
tiek plytų, cemento, medinių
per mėnesį, nors pragyvenimo šiandieną būtume buvę be pirkėjų ir parduotuvėse, jei
balkių, kiek lietuvis sunaudo prezidentus kandidatuodamas
trūktų,
nebūtų
jų
tiek
daug,
kainos kartais aukštesnės nei uosto. Juk jis galėjo Vilniaus
jo
vienam namui, net ir ne Artūras Paulauskas su šūkiu
Lietuvoje. Savuosius įspū krašte paskelbti referendumą, nebūtų jos tokios puošnios.
baigtam,
pastatytų du, tris pa „Nusipelnėme gyventi ge
Brangiai Motinai
džius jis baigia: „Ukrainoje leidžiantį gyventojams pasi Maisto parduotuvėse dar ten
riau".
Tikrai,
tauta,
per
pus
togius
šiltus
namus,
aišku,
be
jūs tarsi grįžtate į praeitį, tą, rinkti: autonomiją, prisijun ka grūstis, nestokoja lankyto
šimtį metų atskirta nuo lais
bokštelių ir verandų.
kurią išgyvenote Lietuvoje gimą prie Baltarusijos, Lenki- jų kavinėse ir restoranuose. O
Lietuvis mėgsta knygą, žur vojo pasaulio, nusipelnė ge
tie lankytojai dažnai su vadi
prieš penkerius metus ar de- jos, ar pasilikimą prie Lietu- namais „mobiliais" telefonais. nalą, laikraštį, ir jų leidžia riau gyventi. Deja, geresnis
vos. Jie tikrai nebūtų pasirin Gatvėse moterys, merginos begalę. Vėl skundai, kas iš to, gyvenimas neateina pats sa
šimtį metų"
Rusų laikraštis „Moakovs- kę Lietuvos. Taigi, Lietuva žymiai gražiau apsirėdę nei jei jų negalima įpirkti. Bet vaime. Ne visada jis ateina ir
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą IRENAI
Jcyje Novosti", Nr.9, dviejų būtų buvusi ir be Vilniaus, ir amerikietės, o mažos mergai kiek išperkama tų verstų iš su kitų pagalba.. Vokiečiai
REGIENEI,,.Draugo" redaktorei, jos vyrui ALGIUI,
puslapių straipsnyje rašo, kad be Klaipėdos.
tės tiesiog išpuoštos. Gal kas anglų kalbos banalių meilės buvusią Rytų Vokietiją šelpia
sūnums ir visiems artimiesiems.
„Geriau buvo gyventi prie pasakys, o kaip su tais, kurie romanėlių. Juk jei šlamšto ir bando atstatyti milijardus
siena tarp Europos ir Azijos
ruso",
šiandieną
dažnai
išgirsi
praeina ne pagal Uralo kal
gyvena sąvartynuose, elgetau nepirktų, tai jų neverstų ir markių, bet ten gyvenantieji
Graibia, Jokūbas ir Jonas Gražiai
nus, bet tarp Gudijos ir Lietu Lietuvoje, ypač kaime. Iš tikro ja gatvėse? Bet ar ne tas pats nespausdintų. Panašiai yra ir vis tiek skundžiasi ir net ilgisi
vos. Perkirtę Baltarusijos sie gyvenimas nėra lengvas, bet Amerikoje?
Dr. Aleksandra ir dr. Linas Simonaičiai
Sekmadieniais, su žurnalais. Štai Lietuvoje anų laikų, nors tada, rizikuo
ną ir atsidūrę Lietuvoje, kelei jis nėra lengvas visose iš ko važiuodamas į Baltimorę į pradėtu leisti lietuvišku „Cos- dami savo gyvybe, bėgo per
Lionė ir Algis Simonaičiai
apsi Berlyno sieną į Vakarus. Ne
vių -veidai nušvinta ir jie sa munizmo išsilaisvinusiose ša bažnyčią, matau daugybę va mopolitan" žurnalu
lyse,
o
kitose,
kaip
pačioje
Ru
pagerės
gyvenimas
ir
mūsų
tė
džiaugė
ir
mūsų
produktyvu
ko: sudie, Azija, labas rytas
dinamų benamių, žygiuojan
Europa! Visame straipsnyje sijoje, Baltarusijoje, Ukraino čių iš visų pakampių su savo sis žurnalistas Edvardas Šu- vynėje, jei mes tik skųsimės,
labai gražiai aprašoma Lietu je, Gruzijoje, Moldavijoje, Ru skurdžia manta į labdaringas laitis. Pasirodo ir tokiai spau- - dejuosime, bet dirbsime ir gy
Mylimai Motinai ir Močiutei
munijoje, Bulgarijoje, yra dar valgyklas pusryčių.
dai pirkėjų netrūksta, bet vensime kaip dabar. Nepai
va ..
sunkesnis,
jau
nekalbant
apie
kaip verkia, kad lietuvis nebe sant kokioje vietovėje aš Lie
.Lapkričio 3 d. „Lietuvos
Bekaitinant Lietuvos val
ryte" įdėti pokalbiai su balta badą ir ligas Afrikos žemyne, džią nesugebėjimu tvarkytis turi pinigų užsisakyti laikraš tuvoje nakvojau, visur vidur
rusių jaunimu, atvykusiu į skurdą Indijoje, Pakistane. pagal finansines išgales, gali čiui ir bepig jums ten Ameri naktį prižadindavo staugian
Lietuvos liberalaus jaunimo Esu keliavęs po Baltarusiją, ma tą patį pasakyti ir apie gy koje. Bet va, Baltimorėje ma tys automobilių aliarmai.. Ta
surengtą seminarą. Štai 28 Kaliningrado kraštą ir pačią ventojus. Štai ateina pas ma ne, užsiprenumeravusį beveik da ir pagalvodavau, kiek pi
iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžią užuojautą reiškiame
technikumo Rusiją. Ten kolchozai yra pa ne į PLB atstovybę verkianti visą išeivijos spaudą, stebina nigų būtų sutaupyta, jei Lie
v.m.etų: Tatjana,
sūnui ALBINUI KURKULIUI, Draugo fondo garbes
'•dėstytoja, pasakoja: „Baltaru silikę, bet ten dar didesnis moteris. Ji buvusi tremtinė ir tiek mažai užsisakiusiųjų tuvoje nebūtų tiek vagių ir nu
nariui
ir anūkui ANDRIUI KURKULIUI, DF
skurdas
nei
Lietuvos
kaime.
„Draugą" arba vietinį ameri sikaltėlių. Nereikėtų tų aliar
sijos jaunimas nebetiki ateiti
jai išjungė telefoną. Kodėl? Ji
Gal
ir
menka
paguoda,
kad
ki
direktorių tarybos nariui.
kiečių dienraštį. Aišku, išgirsi, mų, nereikėtų butuose dvigu
mi... nemato, kad ateityje
praskambinusi daugiau kaip
galės pakeisti savo valstybę. tur yra blogiau, bet vis tiek 1000 litų ir neturi pinigų susi kad „Draugas" neįdomus, bet bų, kartais ir šarvuotų, durų
Draugo fondo direktorių taryba
Niekas nedrįsta pasakyti savo paguoda. Tačiau Lietuvos gy mokėti. Tai kodėl tiek skambi jie skolinasi jį iš kitų pasiskai su įmantriomis spynomis, ku
.nuomonės, nes žino, kad Bal ventojai, pagal apklausas, sa nusi? „Ką jūs. Duktė gyvena tyti, darosi kopijas. Junti, kad rių Amerikoje nesu ma'tes, ne
gailisi šimtinės ir užsipre reikėtų ir tokios gausios poli
tarusijoje yra tik viena tiesa vo pesimistinėmis nuotaiko
Kaune, sesuo Šiauliuose, bro numeruoja vieną iš savaitraš cijos ir nebūtų jaunais pa
mis
pirmauja
tarp
kaimyninių
.— prezidento. „Vidutinis bal
lis Marijampolėje. Juk reikia čių, kainuojantį tik pusšimtį. jėgiais vyrais perpildytų kalė
tarusio užmokestis — 20 dol. kraštų. 1994-1995 metais ma
pasikalbėti". Kai atsisakau Aišku, neįlysi į kito kišenę ir jimų. Sutinku su Seimo nare
ne
PLB
atstovybėje
aplanky
mėnesiui. Parduotuvėse trūk
padėti ir porinu, kad aš, ir se neskaičiuosi jo pinigų, bet fak Nijole Oželyte, kad gaila tų
davo
japonė
profesorė
S.
Hatasta maisto produktų, pavyz
suo, gyvendami
su tėvais tas yra, kad mes, Amerikos jaunų vyrų ir jų sužlugdyto
naka,
rinkdama
medžiagą
džiui, nėra cukraus. Pienas,
Amerikoje, neturėjome nei te lietuviai, esame taupūs. Dirb gyvenimo, tačiau kiek skaus
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo dukrai AUŠRAI
knygai
apie
Baltijos
kraštus.
geriausiu atveju, tėra tik vie
lefono, nei televizijos, nes tė dami taupome senatvei, se mo jie yra suteikę ne vienai
Ji
negalėjo
suprasti,
kodėl
lie
PADALINO, jos šeimai ir artimiesiems. Liūdime kartu
nos rūšies". Studentė Alfia tei
vai taupė kiekvieną centą ir natvėje taupome būsimoms šeimai, kiek jie atėmė gyvybių
tuviai
taip
skundžiasi
savo
gy
gia: „Nuvažiavus į bet kurią
su Jumis.
tai nesutrukdė mums baigti ligoms, vaistams. Viena lietu ir kiek išlaikymas bei jų įvyk
buvusios SSRS respubliką, venimu. Ją stebino lietuvių
mokslus, gauti darbus, ji su vaitė, apsilankiusi Amerikoje, dyti nusikaltimai kainuoja
jaučiu kažką bendra, tačiau to erdvūs butai ir baldai, kurių
Čikagos lituanistinės mokyklos vadovai,
pykusi išeina. Supyksta ir ki aprašinėja savo įspūdžius. Ją valstybei. O kas suskaičiuos,
japonai
neturi.
Stebino
ir
kad
negaliu pasakyti apie Lietuvą.
mokytojai, mokiniai ir tėvai
ta buvusi tremtinė, nes atsisa stebino, kad amerikiečiai ry kiek Lietuvai kainuoja ir kaip
Nebeatrodo, kad Lietuva yra lietuviai savo butus išpuošę,
kau duoti pinigų televizoriui tais skubėjo į darbus su lauk jos žingsnius į geresnį gyveni
kaimyninė šalis, pasirodė, kad bet laiptines apleidę, kad japo
įsigyti. Ne tik supyksta, bet ir nešėliais, angliškai tariant mą stabdo iškerojęs nesą
nas
bijotų
į
jas
įžengti.
Jaunos
esu kažkur toli Vakaruose.
aprėkia, kad mes Amerikos „brownbagging". Ir iš tikro, žiningumas: nuo ministro, da
poros
tikrai
turi
pagrindo
Mielai draugei
Pas jus jaunimas atrodo daug
lietuviai neužjaučiame tremti amerikietis, nors gyvenantis linančio prestižines tarnybas
skųstis
savo
buitimi,
nes
ten
laimingesnis, neturintis prob
nių. „Šitame amžiuje neturėti užmiesty trįjų šimtų tūkstan savo draugėms ir algų priedus
lemų, jau pamiršęs visą sovie ka gyventi, susigrūdus su tė
televizoriaus, kai visas pasau čių dolerių vertės name, ve savo aplinkos ratui, iki darb
tinę kultūrą ir rusų kalbą". vais arba bendrabučiuose. Ne
lis žiūri Marijaną..."
žasi savo užkandį maišely, davio, mokančio tarnautojui
Andrejus, 24 metų studentas: užmiršiu vieno jauno vyro, dir
bančio
Seime
vairuotoju,
gyve
Kartą su vienu amerikiečiu, kad sutaupytų vieną kitą dole didesnę dalį algos „po stalu",
„Vilniaus gatvėse mačiau ge
kad išvengtų mokesčių. Deja,
rokai daugiau besišypsančių nančiu su žmona ir sūneliu atvykusiu iš Maryland įsivai rį.
tokia yra dabar Lietuva ir vis
veidų negu Minske. Paklausi viename kambaryje, žodžius: kinti mergaitės, užkandžiavau
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame dukrai
Yra malonu turėti televizo tiek paguoda,.kad galėjo būti
kelio, lietuviai maloniai ir „Ai, kad tas išsilaisvinimas vienoje kavinėje Vilniuje. Jis
linksmai paaiškina... Gaila, būtų atėjęs metais vėliau, bū- stebėjosi, kodėl darbo metu rių, kad galėtum matyti Mari blogiau, ir kad kitur yra blo
RIMAI, žentui ALGIUI ir anūkui MATUKUI
kad Minske tėra tik mažytis , čiau gavęs butą. Artėjo mano tiek daug vyrų gatvėse su gė janą ir verkti kartu su ja dėl giau.
TAMOŠIŪNAMS.
senamiestis, nematyti namų eilė". Betgi, vyresnio amžiaus lėmis. Jis kraipė galvą, kai pa nelaimingos meilės, šneku
Su liūdesiu
raudonų čerpių stogais, ži žmonės veik visi turi butus ir sakiau, kad Valentino diena ir čiuotis valandomis telefonu su
bintų, siaurų gatvelių — viso nemažai jų sodus užmiesty ir jie eina sveikinti moterų. Ste savo pažįstamais ir giminė
Stasė ir Algirdas Didžiuliai
* Tirdami pernai rugsėjį
juose namelius. Ilgėdamiesi bino ir mane, kad per porą mis, ryte praverti savo buto
to, kuo žavi Vilnius".
atskleistos
netikrų
pinigų
gyvenimo „prie ruso", užmiršo metų Lietuvoje įsipilietino duris ir iš laiptinėj esančios
gamintojų ir platintojų grupės
Britų žurnalas „The Econo- parduotuvių lentynas, nebent mums visai svetima šventė ir
pašto dėžutės pasiimti užsi
veiklą, Policijos departamento
mist" rašo, kad Lietuva nusi ten „besipuikuojančias" kar vyrai darbo metu gali lakstyti
prenumeruotą „Lietuvos ry
kriminalistai penktadienį tre
sukusi nuo Rusijos ir artėjanti vių kanopas ir uodegas, eiles su gėlėmis. Neužmušę jie ir
tą", „Respubliką", „Moterį",
prie Vakarų. Ji įtraukta į sep prie būtiniausių prekių. Juk nuo sovietinių laikų išlikusios
„Laimą", gal ir „Cosmopoli- čia para tęsė kratas Vilniuje ir
tynių kandidačių į Europos tais laikais, net ir turint rub Moters dienos, kuri vadina
tan" žurnalą, ypač jei nori su atliko kitus tiriamuosius veik
sąjungą ir yra viena labiausiai lių, reikėjo laukti leidimo pirk ma „girtų vyrų su gėlėmis die
žinoti, kaip besimylint tikrai smus. Per šią didelę operaciją
priimtinų. Lietuvos santykiai ti automobilį, butą, baldus ir na"... Bet argi ne per daug tų
mirus, jo žmoną ANTANINĄ, dukrą ELYTĘ ir
pasiekti orgazmą, arba suži jau surastos trejos ofsetinės
su kaimyninėmis valstybėmis kitus apyvokos daiktus. Šian švenčių ir gėlių, ir išgėrimų.
noti apie naujausius „mylėji spaudos staklės. Dvejos jų pui
ZIGMĄ RADVILUS su AUDRONE ir ANDRIUM,
yra sureguliuoti, o su rusų 9
Visada stebino mane nau mosi būdus ir padėtis". Tada kiausiai veikia, pranešė Polici
sūnų ALFONSĄ su šeima, visus gimines ir
procentų mažuma taip pat dien parduotuvių lentynos pil jieji lietuvių namai — su bokš nereikia eiti į kaimynystėje jos departamento atstovas
artimuosius nuoširdžiai užjaučia
nėra jokių problemų. Lietuva nos įvairiausių prekių, kurių teliais, verandomis, mūri esančią biblioteką jų skaityti. spaudai. Pasak jo, iki šiol Lie
stiprinanti savo apsiginkla net vidutinėje Amerikos par nėmis . tvoromis. Stebino ir Patogu yra ir, kai eidamas tuvoje nėra buvę, kad iš karto
Onutė ir Alfonsas Alčiauskai
vimą ir aktyviai siekianti duotuvėje nepamatysi. Pa tiek daug neužbaigtų. Vieno darban, neturi tampytis su rastos trejos pinigų spaudos
čios parduotuvės nepaprastai
NATO narystės.
Danguolė ir Rimas Cibai
miestelio klebonas vedė ma lauknešėliu, nes gali užkan staklės. Pasak policijos pa
Naujųjų metų dieną, žvelg puošnios, patarnautojos jau ne parodyti neužbaigto klebo džiauti kavinėje ar valgykloje. reigūnų, nustatyta, kad įta
Gražina Cibienė
damas į šias žurnalų ir laik nos, ilgakojės, gražios ir uni nijos pastato, tikėdamasis per Gera, kad savo paaugliui gali riamieji spausdino ne tik JAV
formuotos.
Aišku,
išgirsi,
kas
raščių iškarpas savo kompiu
mane gauti lėšų iš išeivijos. duoti pinigų cigaretėms ir alui dolerius, bet ir litus, tačiau
Danguolė ir Petras Griganavičiai
teryje, mąsčiau, ar aš besipik iš to, kad prekių yra, bet nėra Pamačiau ne kleboniją, o tie ir kad jis patogiai gali nus lietuviškus pinigus jie spėjo
tindamas negerovėmis ir be pinigų. Rodo man ir skurdžius siog rūmus. Kodėl tokios kle viesti išgerto alaus butelius į sunaikinti. Nuo to laiko, kai
Elena ir Mečys Krasauskai
sisielodamas vargais savo tė berenkančius butelius par bonijos reikia? Jis gyvenąs tik patvorį...
buvo sulaikyti pagrindiniai
Irena ir Eugenijus Slavinskai
vynėje, neužmirštu, kad yra kuose, prie kioskų. Bet kas trijų kambarių bute! Bet kodėl
įtariamieji, pinigų spaudos
už ką Aukščiausiajam ir padė juos išmėto? Turtuoliai? Ne. statytojai nepagalvojo apie sa
Gal ir tokį gyvenimą Lietu staklės neveikė ir netikrų pi
Bronė ir Aleksas Urbonai
koti, kas įvyko praėjusiam de Paaugliai. Kažkaip jie turi litų vo finansinius išteklius, prieš vos žmogui žadėjo visos parti nigų daugiau nebuvo iš
šimtmety. Argi ne stebuklas, alui, o centų už tuščius bute statydami? Juk amerikietis iš jos, ypač konservatoriai su spausdinta.
kad Sovietų Sąjunga taip stsi- lius jiems nereikia. Netrūksta

A.tA.
ELENAI TRUŠKAUSKIENEI

A.tA.
LIUCIJAI KURKULIENEI

A. t A.
JONUI KRIŠČIŪNUI

A. t A.
BIRUTEI SODEIKAITEI
SKORUBSKIENEI

A. t A.
ARTŪRUI GALINAIČIUI
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Putname, Matulaičio na
muose, Vasario 16-osios minė
jimas ruošiamas š.m. vasario
13 d. 2 vai. p.p. Minėjimo kal
bėtojas bus universiteto inst
ruktorius ir žurnalistas Anta
nas Dundzila, meninės pro
gramos vedėjas — Romas
Drazdauskas. Po minėjimo —
pabendravimas, užkanda ir
atgaiva. Finansinė parama LB
darbams pageidautina.
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 Viso-'
mirskienė.
Dvi sąžiningos šeimos, (2
vyrai, 1 moteris, 2 merginos, 1
jaunuolis) iš Lietuvos atvykę
su „Žalia kortele", ieško darbo.
Gali vairuoti automobilį (vy
rai), gali prižiūrėti vaikus (tu
ri reikiamą kvalifikaciją ir pa
tirtį) ir prižiūrėti pagyvenu
sius žmones, tvarkyti kamba
rius, atlikti namų ruošą. Turi
anglų
kalbos
pagrindus.
Kreiptis tel. 773-847-2614.
Balzeko lietuviu kultūros
muziejuje veikia geneologijos
skyrius, kuris padeda lietuvių
kilmės amerikiečiams surasti
savo protėvius, vietas iš kur
jie kilę, dabartinius gimines
Lietuvoje. Taip pat padeda lie
tuviams iš Lietuvos ieškoti gi
minių Amerikoje. Jei turite
klausimų apie geneologinius
tyrimus, prašome kreiptis į
muziejaus geneologijos sky
riaus vedėją Loretą Mizarienę
tel. 773-582-6500 arba rašyti:
Balzeko muziejus, 6500 S. Pulaski Road, Chicago, IL 606295136.

i

„Žvaigždžiu, vakaras" Maironio lituanistinės mokyk
los metinis pokylis ir 2000 me
tų vajus vyks sausio 29 d. Pa
saulio lietuvių centro didžiojo
je salėje, Lemonte. Pabendra
vimas - 6 val.v., vakarienė - 7
vai .v. Bilietus užsisakykite,
skambindami Reginai Šaulie
nei tel. 708-424-8605 arba Te
resei Meiluvienei tel. 630-6550468. Kviečiame visus pagerb
ti ir pabendrauti su mūsų lie
tuvišku jaunimu - mūsų atei
ties žvaigždėmis.
Maria Rudienė, BALFo
centro valdybos pirmininkė,
lydima vyro inž. Antano Ru
džio, dalyvaus sausio 30 d.,
sekmadienį, vyksiančioje Cice
ro skyriaus BALFo metinėje
šventėje: 11 val.r. dalyvaus šv.
Antano bažnyčioje aukojamo
se lietuviškose šv. Mišiose už
gyvus ir mirusius BALFo na
rius ir rėmėjus; tuoj po Mišių
dalyvaus šv. Antano parapijos
salėje vyksiančiame metinia
me susirinkime. Valdyba kvie
čia apylinkės lietuvius, BAL
Fo rėmėjus ir narius gausiai
dalyvauti.
Atitaisome: E. Šulaicio
straipsnyje „Suniokotas šv.
Antano bažnyčios kertinis ak
muo" („Draugas", 2000 m.
sausio 25 d.) pirmoje pastrai
poje turėtų būtų minimas Ro
bertas Lukša, o ne Albertas.
Jūratė Lukminienė vargo
nuos sausio 30 d. 9 vai. ryto
vyksiančiose šv. Mišios Pal. J.
Matulaičio misijos bažnyčioje.
Mišiose laukiamas jaunimas,
ypač neseniai atvykęs iš Lie
tuvos.
Šv. Antano taupomąjį ir
paskolų banką nupirko kitas
bankas - Canadian Imperial
Bank of Commerce.

Clevelando radijo pro
gramą „Tėvynės garsai" gali
ma girdėti „Internete", jos ad
resas:
W\VWTHECITYRADIO.
COM/VVJCU
Programa
transliuojama
sekmadieniais per John Carroll universiteto stotį WJCU
FM 88.7 banga nuo 8 iki 10
vai. ryto rytinės Amerikos da
lies laiku. „Tėvynės garsų" ve
dėja — Aldona Stempužienė.

Iš
iš'

4636 W. 63 Street
Chicago, IL 00629
(Skėriai gatvei nuo .Draugo")
TeL 77S-M4-O100.
TeL 6*0-1*7-0*00, L—nnt, IL

Gibedtia
(Svilinės ir krimmalinAe bylos
Ai
IL
TaL 778-7714700
ToOfrsett
Darbo vai ano 9 vJ. iki 7 •.•.
flattad 9TJ-.ikJlv.pp.

ADVOKATAS
CIMTAJtAS P. ČEPiNAS
6436 SJubekiRd.,Chfc»go, U. 60629
TeL 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

• Lithuanian Mercy Lift
įvairiomis progomis gauna
aukas iš tolimų vietovių. Dos
niems rėmėjams padėka: p.
Joseph Materas iš Oak Park,
CA, už $1000 auką ir p. Irene
Denihan is Manbasset, New
York, už jos paskirtą $1000
auką. Taip pat LML veiklą
remia p. Norm Karasa, Monument, CO, su $360 auka ir
Czerwinski šeima New Brunswick, NJ, su $250 auka.

V% J j siųsti:
"J>^3206

Redaguoja J-Plačas. Medžiagą

iŠ.
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RENGINIAI FLORIDOJE
Palm Beach lietuvių paben
dravimo pietūs vyksta kiek
vieno mėnesio kas antrą ant
radienį 1 vai. Piccadilly resto
rane. Vasario 8 d. pabendravi
mo pietuose Piccadilly resto
rane dalyvaus daugeliui žino
mas Lietuvos Seimo narys, bu
vęs Sveikatos ministras prof.
dr. Juozas Galdikas.
Vasario 16 d., trečiadienį, 10
val.r. bus iškelta trispalvė
prie Juno Beach rotušės (340
Ocean Dr.). Ceremonijoje daly
vaus ir meras W. F. Harris.
Vėliavos bus iškeliamos ir prie
Laisvės padėkos paminklo.
Vasario 18 d., penktadienį, 2
vai. nepriklausomybės sukak
čių minėjimas vyks metodistų
salėje (701 Ocean Dr.). Kalbės
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkė Regina Narušienė.
Koncertinę dalį atliks „Dai
nos" choras, vadovaujamas V.
Daugirdo.
LB Auksinio kranto apylin
kės valdyba rengia Lietuvos
nepriklausomybės minėjimą
vasario 11 d., penktadienį, 12
vai. Chateau de Ville salėje
(4060 N. Federal Hwy., Lighthouse Point). Pagrindinis kal
bėtojas bus Lietuvos Seimo
narys Juozas Galdikas, kuris
Floridoje lankosi JAV senato
riaus Connie Mack kvietimu.
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• Vida Kosmonienė, savo
vyro a.a. Roberto Kosmono
atminimui įteikė $1000 auką
Lithuanian Mercy Lift. Nuoširdi padėka poniai Kosmonienei už stambią auką kuri ir
toliau palengvins LML užsi
mojimus, siunčiant medicininę
pagalbą į Lietuvą.
Tai - J0«n lalknitis

Įsteigta Lietuvių Mokytąją Sąjungos Čikagos skyriaus

W. 65th Place, Chicago, IL 60629

vaitas laiko, ji vėl atėjo pas
ir pasakė, kad viskas
garai pasisekė. Ji sakė, kad ai
galiu ii Kalėdų Senelio prasy
ti tokios dovanos, kurios nie
kada neturėjau. Ai išgelbėjau
Kalėdas, bet ui dviejų dienų
pati susirgau. Štai ir mano
Kalėdos!
Aldona Gintautaitė,
Čikagos lit. m-los 5 sk.
mokinė

ar*i

Illinois gubernatoriaus žmona Lura Lynn Ryan įvairių Čikagos bendruomenių vaikams surengė švente Shriner's vaikų ligoninėje Vaikai eglutę puošė tradiciniais savo šalies papuošalais, o lietuviai - šiaudinukais. U
kairės: Viktorija Stroputė, gubernatoriaus žmona Lura Lynn Ryan. Terrence Petry, jaunesn., Michael Sidrys ir
Melanie Bland, Shriner's ligoninės terapistė.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas

jfo, ŽVAIGŽDUTE

Vienas zuikučių užioko ant kelmo
ir ėmė deklamuoti...
Pieae daiL Povilas OsmolaUa

KALĖDŲ EGLUTĖ
Šiais metais Vašingtone vėl
buvo mūsų Kalėdų eglutė.
Mes susirinkome salėje. Ten
dar parepetavome ir tada gra
žiai išsirikiavę, nuėjome į baž
nyčią. Dalyvaudami Mišiose,
skaitėme maldeles. Po iv. Mi
šių mes vėl grįžome į salę, kur
prasidėjo šventė. Vašingtono
lit. m-los mokiniai įscenizavo
labai gražią pasakėlę. Po to
Baltimorės mokiniai padekla
mavo, padainavo ir pašoko.
Programą užbaigė Vašingtono
lit. m-los mokiniai, įsoenizuodami dar vieną pasakėlę. Ta
da atkeliavo Kalėdų Senelis.
Visi džiaugėsi jo išdalintomis
dovanėlėmis mažesniesiems ir
didesniesiems. Pasibaigus do
vanų dalinimui, prasidėjo vai
šės. Loterijoje buvo daug lai
mėjimų. Visi labai patenkinti
skirstėsi namo.
Vytas Bradūnaa,
Baltimorės Karaliaus
Mindaugo lit m-los mokinys
(.Mūsų metai")

MASINA DAR
NEPRAVAŽIAVO

niausiai miega stovėdami. E.
Vienas čekų misionierius maž
daug 1264-1260 metais savo
rankraštyje JDescriptio orbis
terrarum" informuoja, kad Šv.
Brunonas 1008 metų rudenį
apkrikštijo Lietuvos karalių
Notimerą ir jo dvariškius.
Šiandieną šis dokumentas yra
Airįjoe Dubline, „Trinity College* bibliotekoje. (J. Damaus
kas, „Draugas", 1996.VII.24).

Lietuvoje motina išleidžia
vaiką į mokyklą ir perspėja:
— Žiūrėk, vaikeli, neik per
kelią, kol mašina neprava
žiuos.
Vaikas priėjo prie plento ir
laukia. Mažinu kaip nevažiuo
ja, taip nevažiuoja. Jau ir po
pietė, vaikai ii mokyklos grįž
ta. Motina, nesulaukusi savo
vaiko, bėga jo ieškoti. Randa
GALVOSŪKIS NR. 76
— sėdi prie plento ir verkia.
— Tai ko tu čia sėdi?
Kas rašė Baltųjų rūmų die
— Nagi sakei, kad neičiau noraštį (A White House Diaper kelią, kol mašina nepra ry)?(5t.)
važiuos. Tik keli traktoriai
pravažiavo.
GALVOSŪKIS NR. 77

VIS KO NORS TRŪKSTA
MINTYS
PAGALVOJIMUI
Kartą čigonas anksti ėjo gul
Teisingiausias pasaulėžiū
ti. Jis susapnavo daug lašinių,
ros principas yra tas, kuris re
bet duonos neturėjo. Kitą nak
miasi teisinga vertybių grada
tį čigonas pasiėmė daug duo
cija (laipsniškas kilimas), ku
nos, bet lašinių nesusapnavo.
rioje aukščiausią vietą užima
religinės vertybės, kurios in
m AŠ TAD? PAT
tegralinėje (neišskiriamai su
sijęs, vientisas, ištisas, vienin
Suvalkietį, sėdintį restora
gas) visumoje dvasinės verty
ne, palaukė prie telefono. Ka
bės pirmauja prieš materia
dangi nenorėjo, kad kas nors
lines ir kurioje žmogaus esmes
išgertų jo kavą, paliko ant sta
dalykai yra suderinti su jo
lo kortelę su užrašu: ,Aš spjo
antgamtiniais tikslais. Ne
viau į stiklinę". Kai sugrįžo,
vien žmogus, bet ir visų rūšių
rado kažkieno užrašytą korte
socialiniai junginiai negali bū
lę: „Ai taip pat".
ti patys sau norma. Net ir
valstybė, pati leidžianti sau
GALVOSŪKIO NR. 66
įstatymus* viena pati neturi
ATSAKYMAS
principų, kurie ją apsaugotų
nuo iškrypimų ir žmogaus
Benvenuto Cellini buvo gar
KALĖDOS PAS ZUTKUTI
natūraliųjų teisių bei pagrin
sus
16 šimtmečio auksakalys.
(Tęsinys)
dinių vertybių paneigimų. Nu
tolimas nuo religinių principų
Aldytei atrodė eilėraštis lyg
GALVOSŪKIO NR. 69
lygiai pavojingas tiek atski kur girdėtas. Ji atsiminė, kad
ATSAKYMAI
ram individui, tiek šeimai, mamytė buvo jį skaičiusi ii
tiek ir valstybei.
knygutės. Bet ilgai galvoti ne
Kryžiažodžio atsakymai: 1.
Petras Maldeikia, buvo laiko. Zuikutis nušoko Motina. 2. Jonaičių. 3. Vilhel
Pedagogas, rašytojas, nuo kelmo ir kaip vėjas ėmė mas. 4. Storasta. 5. Dirigen
visuomenininkas suktis rateliu su kitais zui tas. 6. Germanizacija. 7. Vo
kiais. Į ratelio vidurį įšoko kiečių. 8. Jaunimas. 9. Mėsos.
pulkas meškiukų, tokių pui 10. Tilžėje. 11. Tėvas. 12. To
NUPIEŠIAU OŽKELĘ
kių ir linksmų, kokius ji nese
bulinti. 13. Bagdonavičius. 14.
Nupiešiau ožkelę...
niai buvo mačiusi mieste, di
Pasaulio gaisras.
Ją tempiu ii girios,
delės krautuves lange. Visi jie
Bet ožka nei be, nei me...
šoko linksmai, kojas keldami
Aišku — užsispyrė.
GALVOSŪKIO NR. 60
aukščiau savo galvos. O meš
ATSAKYMAI
kiukai dar sugalvojo vieną ne
Nupiešiau bobutę,
matytą žaidimą. Jie tik mos
Įdaviau vytelę.
A. Vasario 16 akto tekstą
telėjo letenėlėmis, ir daugybė
— Atvaryk, — prašau, —
suredagavo
ir parašė Jonas
malūnėlių atskrido ties jų gal
Vileišis,
tardamasis
su savo
namo vomis. Jų sparneliai zirzė ir
Kvailąją ožkelę!
mirgėjo visokiomis spalvomis. trimis kolegomis: S. Naruta
Viskas sukosi ir maišėsi lyg vičiumi, S. Kairiu ir M. Bir
Veja ją bobutė
sniegulės ore. Ir buvo neapsa žiška. Jonas Vileišis yra a.a.
A Devenienės tėvas. B. Mir
Į namus ii girios,
komai linksma ir smagu.
ties jūros raitai buvo rašomi
Bet ožka nei be, nei me,
Kai zuikiai su meškiukais nuo 200 m. prieš Kristų iki 60
Aišku — užsispyrė.
bešokdami pailso, vėl visi su m. po Kristaus gimimo (J. L
Nupiešiau vilkelį,
sėdo prie stalo ir vaišinosi.
Sheler, U.S. News World ReIšvariau į girią,
Viename palapinės kampe port, p. 70, 1997.VH/7). C.
Pažvelgė jisai į ožką
Aldytė staiga pamatė Prakar- Lenkijoje J. Pilsudskio dikta
Ir bobutei giria:
tėlę. Kodėl anksčiau ji nebuvo tūros epocha prasidėjo 1926
jos
pastebėjusi? Gal zuikiai ty m. gegužės mėn. 14 d. vakare.
— Tai ožkelė! Tai mėsytės!
čia buvo kuo pridengę? O ten (A Kasparavičius, „Kultūros
Tai šiltų kepurių!
buvo tikra grožybė. Ėdžioje barai", Nr. 391,64-69 pal., Vil
Bet ožka tik be, tik me,
ant šieno gulėjo matas kū nius, 1997). D. Arkliai daž
Ir namo nukūrė.
dikėlis. Asilas ir jautis jį iildė
savo pūtavimu (alsavimu). To
Juk išdykus mano
liau gulėjo avinėliai, ir prie
Nupiešta ožkytė!
GALVOSŪKIS NR. 79
ugnies šildėsi piemenys su di
Pabandykite, vaikai,
(Piešinėlis). Sujunkite tai
deliais šunimis. Keliu ant ku
Gerą nupaišyti!
Mokytoja pranugarių jojo trys karaliai,
Gražina Ragalevičienė apsupti būrio palydovų, ve
dančių kitus kupranugarius,
apkrautos brangiomis dovano
KALĖDŲ SENKUS
mis. Marija ir Juozapas klūpo
SERGA
jo prie ėdžios ir džiaugėsi kū
Vieną dieną ai pabudau, dikėliu, kuris šypsojosi ir mo
išgirdusi bildesį į duris. Ai iš savo rankytėmis. Aldytė buvo
lipau iš lovos ir nuėjau atida mačiusi Prakartėlę bažnyčioje,
ryti durų. Ten stovėjo Kalėdų bet šičia visi žmonės ir gyvu
Senelio žmona ir prašė mano liai atrodė gyvi.
Dar ilgai ilgai Aldytė buvo
pagalbos Ai paklausiau, kas
atsitiko, o ji pasakė, kad jos pas zuikučius. Daug kartų šo
vyras labai serga. Ai ją nura ko su jais ir dainavo. Jai ypač
minau ir daviau jai vaistų, ku patiko viena dainelė, kurią
rie visada man padėdavo. Su visi dainavo šokdami:
Pranas Naujokaitis
ja atsisveikinau ir palinkėjau
(Bus daugiau)
jai ir jos vyrui sėkmės. Už sa-

Žemiau parašytas trumpas
pasakojimas, kur kai kurių
žodžių galūnėse yra tik brūkš
neliai. Jūs perrašysite šį pa
sakojimą be brūkšnelių taip,
kaip iš tikrųjų reikia rašyti:
Savanoje vienišas tarp žol—
ir krūmokšn— auga neįpras
tas medis, vadinamas dešramedis. Nuo jo šaknų kar—
vaisiai primena kepenin—
dešr— . Tačiau tiktai išoriš
kai, nes dešramedž— vaisiai
nevalgomi. (5 taškai). .
GALVOSŪKIS NR. 78
Daugtaškių vietoje įrašykite
žodžius pagal duotas reikš
mes. Iš pirmųjų raidžių žemyn
turi susidaryti Lietuvos kuni
gaikščio vardas: 1. ...Ežeras
Lietuvos pasienyje prie Ryt
prūsių (Karaliaučiaus krašto).
2. ...Žemaitijos miestelis. 3.
..Karališka pilis ežero saloje.
4.... Aukščiausias kalnas pa
saulyje. 5. ...Upė tekanti pro
Panevėžį. 6. ...Žymus Lietuvos
istorikas (miręs). 7. ..Pirmojo
metų mėnesio pavadinimas. (5
taškai)
GALVOSŪKIS NR. 80
A Ar Šv. Rašte yra minima
laumės juosta — vaivorykštė?
B. Kas yra Roberfs Rules? C.
Ar tiesa, kad Lietuvos kara
liaus Gedimino dukra Aldona
ištekėjo už Lenkuos karaliaus
sūnaus Kazimiero? D. Ar tie
sa, kad vapsva deda kiauši
nius? E. Kuris Lietuvos prezi
dentas atpirko Palangą ii Lat
vijos? Už visus teisingai iš
spręstus uždavinius skiriama
10 taikų, o už dalinius — 5
taškai. Atsiuntė kun. dr. E.
Gerulis.
Didžiausias pasaulyje bute
lis buvo pademonstruotas
Australijoje 1994 m. Jo aukš
tis siekė 3.11 metro, ilgis
aplinkui skersmenį 3.6 metro.
Į jį tilpo 2,250 litrų limonado.

kus ir sužinosite, kas slepiasi
šiame piešinėlyje. (6 taikai)

