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Prasidėjo Lietuvos ir NATO 
dvišalės konsultacijos 

Vilnius, vasario 8 d. (BNS) 
— Vilniaus Rotušėje antra
dienį prasidėjo dvišalės NATO 
ir Lietuvos konsultacijos, ku
riose svarstomas Lietuvos pa
siruošimas narystei sąjungoje. 

Krašto apsaugos ministeri
jos Politikos ir planavimo 
departamento Integracijos į 
NATO skyriaus viršininkas 
Džeimsas Grybovskis sakė, 
kad pasitarimuose Lietuvos 
pareigūnai pristatys, kaip 
vykdomi NATO keliami rei
kalavimai ir tikslai. Siekiant 
pertvarkyti Lietuvos krašto 
apsaugos sistemą pagal NATO 
reikalavimus, yra paruošta 71 
punkto programa. 

Konsultacijose kalbama apie 
dvišalį Lietuvos ir NATO ben
dradarbiavimą, jos dalyva
vimą Bendradarbiavimo var
dan taikos programoje bei ru
denį vyriausybės patvirtintą 
pasirengimo narystei NATO 
programą. 

Pasak Dž. Grybovskio, per
nai lapkritį sąjungos parei
gūnai vertino pirmąją įsijun
gimo į NATO programos dalį, 
šią savaite Vilniuje bus svar
stoma antroji ir trečioji. 

Konsultacijos į Lietuvą atvy
ko 17-kos asmenų NATO de
legacija, kurioje y ra ir NATO 
generalinio sekretoriaus padė
jėjo pavaduotojas Holger Pfeif-
fer. 

Per tris dienas NATO atsto
vai Vilniuje taip p a t susitiks 
su prezidentūros, Seimo, Už
sienio reikalų ir Kraš to apsau
gos ministerijų atstovais. 

Dalyvaujant Latvijos ir Esti
jos atstovams, ta ip pat bus 
svarstoma daugiašalė partne
rystė, įgyvendinant Baltijos 
valstybių oro erdvės stebėjimo 
sistemos (BALTNET), Baltijos 
karinės jūrų eskadros (BAL-
TRON), Baltijos taikos pajėgų 
bataliono (BALTBAT) projek
tus. 
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Lietuvos piliečiai apdovanoti už 
žydų gelbėjimą 

Vilnius, vasario 8 d. (BNS) 
— Izraelis apdovanojo dar 
aštuonis Lietuvos piliečius 
„Pasaulio teisuolio" medaliais. 

Tai yra aukščiausias Izrae
lio apdovanojimas, kuris sutei
kiamas ne žydų tautybės 
žmonėms. J is skiriamas asme
nims, kurie, rizikuodami savo 
gyvybėmis, gelbėjo žydus holo-
kausto metu II pasaulio karo 
metais. 

Apdovanojimo ceremonija 
įvyks Vilniuje ketvirtadienį 
Lietuvos žydų bendruomenės 
centre, pranešė Izraelio amba
sada Baltijos valstybėms. Ap
dovanojimus įteiks einanti 
ambasados laikinosios pa
tikėtinės pareigas Ronit Ben 
Dor. 

„Pasaulio teisuolio" vardas 
nuo 1953 metų, kai buvo 
įsteigtas šis apdovanojimas, 
jau suteiktas įvairių Europos 
valstybių 15,000 gyventojų, 

įskaitant 422 Lietuvos pi
liečius. Pastarieji 8 apdovano
tieji iš Lietuvos y ra Ustinija 
Vasiljevą, Anatasija Jemelja-
nova, Julija Vitkauskienė ir 
jos sūnus Arėjas Stasys Vit
kauskas, Eduardas Ir Ona 
Leonavičiai, Genė Jonušienė 
Premeneckaitė, Kipras ir Ele
na Petrauskai , kunigas Sta
nislovas Jakubauskis , Marija 
Paškevič ir jos duk tė Elžbeta 
Tomaševskaja. 

Sutuoktiniams a r tėvams su 
vaikais, jei j ie k a r t u gelbėjo 
žydus, skiriamas vienas me
dalis. 

Daugelis dabar apdovano
tųjų jau yra mirę, ir apdova
nojimus atsiims jų vaikai. 

„Pasaulio teisuoliams" įtei
kiami medaliai ir diplomai, o 
jų vardai įrašomi garbės sie
noje Teisuolių sode „Yad'Va-
shem" muziejuje Jeruzalėje. 

Prie Kauno „Inkaro" gamyklos 
neapsieita be žmonių aukų 

Vilnius, vasario 8 d. (Elta) 
— Seimo nario Ryto Kup
činsko nepatenkino vidaus rei
kalų ministro Česlovo Blažio 
pateikta informacija apie pir
madienio įvykį Kauno „Inkaro 
avalynėje", kur prieš darbinin
kus, saugančius, kad iš įmo
nės teritorijos nebūtų išvežta 
pagaminta produkcija, buvo 
panaudota jėga. 

Išgirsti Seime informaciją 
apie pirmadienio inicidentą 
įmonėje pageidavo 11 parla
mentarų, atstovaujančių Kau
no rinkėjams. 

* Seimo konservatoriai 
nepritaria privalomajam vai
ruotojų civilinės atsakomybės 
draudimo įstatymo projektui, 
nes mano, jog daugumai Lie
tuvos gyventojų, ypač žemdir
biams, tai būtų per sunki fi
nansinė našta. Toks sprendi
mas priimtas pirmadienį vy
kusiame Konservatorių frak-
rijos posėdyje, pranešė frakci
jos spaudos tarnyba. Parla
mentarai pažymėjo, kad dėl 
sunkios socialinės gyventojų 
padėties dabar nėra tinka
mas laikas įvesti privalomąjį 
transporto priemonių draudi
mą. Frakcijos nariai stebė
josi, jog pagal projektą draudi
mo įmokos gerokai padidėja 
palyginti su dabar galiojan
čiomis neprivalomojo draudi
mo įmokomis. (BNS) 

^ J Tėvynėje pasižvalgius 

Pradėti linksmai švęsti Vasario 16-ąją ir nurungti Valentino dieną vilniečiams ir sostinės svečiams pasiūlė Ro
lando Pakso fondas. Lietuvos nepriklausomybės dieną Vingio parke R. Pakso fondas kartu su Lietuvos liberalų 
sąjunga pirmą kartą rengia Ugnies ir muzikos švente. „Vasario 16-osios šventimas tapo pernelyg oficialiu, šal
tu, inertišku renginiu, tad ją nukonkuruoja Valentino diena", sake šventės rengėjai, paneigdami, kad renginys 
neturi nieko bendra su rinkimų kampanija. 70,000 litų kainuosiančioje šventėje liepsnos laužai, skambės muzi
ka, bus įvairių pramogų, spalvotos ugnies salvių. Programoje bus rimtų vietų — Vingio parke bus pakelta Lietu
vos vėliava, buvusi čia ir per didįjį Sąjūdžio mitingą. 

Nuotr . : Ugnies ir muzikos šventės rengėjai — Viešosios įstaigos R. Pakso fondo atstovai (iš kairės) fondo at
stovas spaudai Jonas Čekuolis, Lietuvos liberalų sąjungos Vilniaus sk. pirm. Gintaras Steponavičius, fondo stei
gėjos Dalia Kutraitė ir Rūta Vanagaitė bei agentūros „Tigris " direktorius Artūras Butkevičius. (Elta) 

Liberalai populiarumą sieja su 
žmonių nusivylimu partijomis 

„Inkaro avalynė" savo dar
bininkams skolinga apie 1.5 
mln. litų. Įmonės darbuotojai 
nuo sausio 11-osios streikuoja 
savo darbo vietose, taip pat 
saugo, jog iš įmonės nebūtų 
išvežta pagaminta produkcija, 
vertingi įrengimai. 

Vidaus reikalų ministras C. 
Blažys pateikė Kauno policijos 
prielaidą, pagal kurią neatro
do, kad privačios saugos fir
mos „Nepriklausoma patarėjų 
agentūra" darbuotojai, pa
kviesti įmonės administraci
jos, naudojo prieš darbininkus 
jėgą. 

Ministras teigė, kad atlie
kamas tolesnis tyrimas, bus 
peržiūrima vaizdo medžiaga, 
konkrečios išvados dėl kaltų 
asmenų ir dėl įvykio klasifika
cijos bus pateiktos atlikus 
išsamų tyrimą. 

Tuo tarpu „Inkaro avaly
nės" profesinės sąjungos pir
mininkas Kazys Ruževskis pa
teikė kitokią įvykio prielaidą, 
kurią Seimo posėdyje perskai
tė par lamentaras R. Kupčins
kas. Pagal ją, pirmadienį įmo
nės teritoriją saugančius dar
bininkus puolė apie 20 admi
nistracijos pasamdytų „ber
niukų". Prabėgę pro stovėju
sius policijos pareigūnus, susi
kibė grandine taip, kad viena 
ranka siektų žmonių gerkles, 
jie laužė žmonių galvas, s tūmė 
juos į kampą. Jvykio metu nu-

Vilnius, vasario 8 d. (BNS) 
— Pusė savivaldybių rinki
muose ketinančių dalyvauti 
Lietuvos gyventojų dar nėra 
nusprendę, už ką balsuos, o 
daugiausia apsisprendusiųjų 
balsuos už Lietuvos liberalų 
sąjungą (LLS). 

Antradienį spaudos konfe
rencijoje LLS pirmininko pa
vaduotojas, rinkimų štabo va
dovas Artūras Zuokas pristatė 
apklausos, kurią atliko so
ciologinių tyrimų agentūra 
„SIC", rezultatus. 2,200 Lietu
vos gyventojų buvo apklausti 
telefonu. 

54 proc. apklausos dalyvių 
tvirtai nutarė dalyvauti savi
valdybių rinkimuose, 8 proc. 
teigė neisią prie balsavimo 
dėžių. 49.1 proc. dar nėra ap
sisprendę, už ką atiduos savo 
balsą. 14.5 proc. apklaustųjų 
teigė balsuosią už LLS, 8.3 
proc. — už Centro sąjungą, po 
5.8 proc. — už konservatorius 

ir socialdemokratus. 
A. Zuokas tvirtino, kad li

beralus nustebino tai, jog did
miesčių ir kaimų gyventojai 
kaip svarbiausias minėjo tas 
pačias problemas. 90 proc. 
apklaustųjų minėjs r.edarbą, 
gyvenimo brangimą, nusikal
stamumą, prastą sveikatos ap
saugos padėtį. 

.Paklausti apie priežastis, lė
musias LLS populiarumą, 40 

proc. apklaustųjų siejo jį su 
Rolando Pakso perėjimu į šią 
partiją, 20 proc. paminėjo nu
sivylimą kitų partijų veikla. 

A. Zuoko nuomone, šie atsa
kymai rodo, kad liberalai yra 
vertinama kaip nauja politinė 
jėga, turinčia pakankamai 
naujų žmonių. Jis teigė, kad 
galima daryti išvadas, jog 
žmonių pasitikėjimas Libera
lų sąjunga nėra atsitiktinis ir 
kritikų bandymai sieti jį 
su žmonių emocijomis nėra 
teisingi. 

Vilniaus tarybos konservatoriai 
atšaukė koaliciją su liberalais 

atsakomybės už liberalų prii
mamus sprendimus. Išsamiai 

Vilnius, vasario 8 d. (BNS) 
— Vilniaus miesto tarybos 
konservatorių frakcija pa
reiškė pasitraukianti iš koali
cijos su liberalais ir Piliečių 
aljansu. 

Antradienį spaudos konfe
rencijoje konservatorių frakci
jos seniūnas Algirdas Čiučelis 
pareiškė, jog iš koalicijos pasi
traukia, nes nenori prisiimti 

Rolandas Paksas „nesisukiojo" 
„LUKo!!" atstovybėje 

Vilnius, vasario 8 d. (BNS) kad vykstant deryboms Vie-
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis prisipažino 
neteisingai supratęs „Wil-
liams International" preziden
to John Bumgarner žodžius 
apie buvusio premjero Rolan
do Pakso vaidmenį derybose 
su „LUKoil" dėl naftos „Ma
žeikių naftai". 

V. Landsbergis pirmadienį 
sukėlė didelį sujudimą, spau
dos konferencijoje pareiškęs, 

kentėjo dvi moterys, viena iš 
jų buvo paguldyta į ligoninę. 

Seimo posėdyje parlamen
tarus taip pat domino įstaty
mų pažeidinėjimas, pinigų 
plovimas, tyčinio bankroto sie
kimas „Inkare". 

Pasak vidaus reikalų minis
tro, teisėsaugos pareigūnai do
misi šia įmone, jai buvo skiria
mos baudos, o ekonominių fi
nansinių pažeidimų tyrimas 
tęsiamas. 

Tuo tarpu įtampa prie „In
karo" gamyklos nuolat auga. 
Jmonės vartus dieną ir naktį 
saugojantys darbininkai susi
skirstė į pamainas: vieniems 
budint, kiti šildosi ir pasi
stiprina darbininkų štabu pa
verstoje gamyklos patalpoje. 

noje, „gretimuose kambariuo
se sukiojosi ponas Paksas — 
tai faktas". Šios derybos sau
sio pabaigoje vyko „LUKoil" 
atstovybėje Austrijos sostinė
je. 

V. Landsbergis rėmėsi po
kalbiu su J . Bumgarner. 

Tačiau Liberalų sąjungos at
stovai pareiškė, kad jų vadas 
R. Paksas derybų Vienoje die
nomis buvo Vilniuje. 

V. Landsbergis, pasak jo at
stovės spaudai, antradienį su
sisiekė su .,Williams LietuvV 
generaliniu direktoriumi Ran-
dy Majors, kuris jam patiksli
no J. Bumgarner žodžius Pa
sak atstovės spaudai, „nesu
sipratimas V. Landsbergio po
kalbyje atsirado tada, kai, ap
tariant keistas nekonstrukty
vias <Williams"-XUKoir de
rybas Vienoje. J. Bumgarner 
čia pat minėjo ir R. Pakso da
lyvavimą tuose re kaluose — 
aplink, netoliese. — o Seimo 
pirmininkas tai suprato geo
grafiškai, būtent tą dieną ir 
ten". 

„Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis apgailestauja 
dėl šio nesusipratimo", sako
ma pranešime spaudai. 

jų A. Čiučelis nekomentavo 
Anksčiau valdančiajai koali

cijai priklausė 19 konservato
rių, 3 liberalai ir 6 Piliečių al
janso atstovai. Iš konserva
torių ir Piliečių aljanso ke
liems nariams perėjus į Libe
ralų sąjungą, dabar konserva
torių frakcijoje yra 15 žmonių, 
liberalų — 9, o Piliečių aljanso 
frakcijoje — 4 nariai. Iš viso 
Vilniaus miesto taryba turi 51 
narį-

Pasak konservatorių frakci
jos pareiškimo, rietekę daugu
mos, jie tikina negalį užtik
rinti rinkimų programos vyk
dymo, todėl pasitraukia iš 
koalicijos. 

„Prabangūs naujametiniai 
baliai, esminę lėšų dalį paden
giant mokesčių mokėtojų są
skaita, fejerverkai, kokių net 
Europa dar nemačiusi, gigan-
tomaniška betoninė 'eglutė', 
kad tik būtų trauktina į 
Guinesso rekordų knygą...", 
savo pareiškime liberalų nuo
dėmes vardija konservatorių 
frakcija. 

Vicemeras A. Čiučelis sakė; 
kad kol kas dar neaišku, ar 
konservatoriai siūlys miesto 
mero Juozo Imbraso, perėjusio 
iš konservatorių į Liberalų 
sąjungą, atstatydinimą. J i s 
teigė, kad frakcijos parašai 
tam yra surinkti, tačiau kol 
kas bus laukiama kitų frak
cijų pasiūlymų. 

Liberalų frakcijos seniūnas 
Gintaras Steponavičius sakė, 
kad jiems pateikiami kaltini
mai yra „rašyti šakėmis int 
vandens". Pasak jo, būtų labai 
gražu, jei konservatoriai būtų 
radę jėgų garbingai baigti ka
denciją, kai būtinas susitelki-

* JAV Valstybės departa
mentui davus sutikimą, 
Lietuvos garbės konsulo parei
gas Palm Beach, Floridos val
stijoje pradeda eiti Stanley 
Balzekas. Dokumentus dėl jo 
paskyrimo užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
pasirašė praėjusiais metais, 
pranešė URM Spaudos sky
rius. Du verslo vadybos ir rin-
kodaros magistro laipsnius tu
rintis 88-rių metų S. Balzekas 
yra žinomas Čikagos versli
ninkas bei aktyvus visuo
menės veikėjas, įkūręs daugelį 
kultūrinio pobūdžio organiza
cijų, Lietuvos kultūros Balze-
ko muziejų. Oficialiai garbės 
konsulatą Palm Beach numa
toma atidaryti kovo viduryje, 
minint 10-ąsias Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo me
tines. 

* Per pirmąjį š iu metų 
mėnesi AB „Lietuvos energi
ja" veikiančiuose objektuose 
— elektros perdavimo linijose 
ir transformatorinėse pasto
tėse — įvyko 63 spalvotųjų 
metalų vagystės. Pavogta 17.5 
tonos laidų, išardytas vienas 
transformatorius bei kiti įren
giniai. Bendrovei padaryta ža
la už 147,500 litų. „Lietuvos 
energija" įsitikinusi, kad tokių 
nusikaltimų sumažėtų su
griežtinus spalvotųjų metalų 
supirktuvių kontrolę ir pra
dėjus atiminėti leidimus iš su
pirktuvių, kurios pažeidžia su
pirkimo tvarką. Dabar dalis 
spalvotųjų metalų laisvai su
perkama tiesiog iš nusikaltė
lių ir perlydoma krosnyse. 

* Nacional inė partija 
„Jaunoji Lietuva" pasmer
kė kitos partijos — Lietuvos 
piliečių aljanso — „cinišką" 
idėją Lietuvoje gydyti Rusijos 
karius, sužeistus Čečėnijos 
kare. Jaunalietuviai mano, 
kad ši oficialiai veikianti poli
tinė partija „peržengė bet kor 
kias padorumo ribas ir dar 
kartą pademonstravo savo 
prieraišumą imperinėms Rusi
jos jėgoms". Aljansas, siekian
tis atstovauti Lietuvoje gyve
nančiomis tautinėms mažu
moms, praėjusią savaitę pa
skelbė, kad banke atidarė spe
cialią sąskaitą, į kurią renka 
lėšas rusų karių reabilitacijai 
Lietuvos sanatorijose. Pasak 
jaunalietuvių, „ciniškiau būtų 
tik SS-Wafen veteranų poilsis 
Izraelyje". >BNS> 

* Europoje skrydžius 
kontroliuojanti organizaci
ja „Eurocontrol" antradienį 
nedavė, kaip laukta Vilniuje, 
leidimo grįžti namo prieš sa
vaitę dėl „Lietuvos avialinijų" 
(LAL) skolų Londono Heath-
row oro uoste sulaikytam Lie
tuvos lėktuvui „Boeing 737-
500". LAL jau sumokėjo 
300,000 eurų skolą „Eurocont
rol" organizacijai 

* Antradieni „Mažeikių 
nafta" ir dukterinė Rusijos 
susivienijimo „LUKoil" įmonė 
„LUKoil Baltija" pasirašė vie
nerių metų tiekimo paslaugos 
sutartį, pagal kurią „Mažei
kių nafta" šiemet perdirbs 1 
mln. tonų „LUKoil" naftos. 
Pasak pranešimo, Mažeikiuo
se pagamintais produktais 
„LUKoil Baltija" aprūpins Ka
raliaučiaus ir Sankt-Peterbur
go sritis. (BNS) 

mas, o ne politikavimas. 
Piliečių aljanso atstovai šį 

konservatorių pasitraukimą iš 
koalicijos pavadino bandymu 
išvengti atsakomybės. 

* P e r sava i tę komisija, 
įgyvendinant i v isuot inę 
KGB informatorių registraci
ją, sulaukė apie 20 prisipaži
nimų bendradarbiavus su 
KGB. Liustracijos įstatymas 
įsigaliojo nuo šių metų sausio 
1 d., tačiau bendradarbiavusių 
su specialiosiomis tarnybomis 
prisipažinimo tvarka buvo pa
tvirtinta ir tarpžinybinė komi
sija pradėjo dirbti tik nuo va
sario 1 d. Tik sausį, kuomet 
įregistruoti prisipažinimo dar 
nebuvo galima, į Valstybės 
saugumo departamentą skam
bino nemažai žmonių, norin
čių prisipažinti dėl savo ryšių 
su KGB. Ryšius su KGB dek
laravo įvairių socialinių sluok
snių, ir pokario metais ir „pe-
restroikos" laikais verbuoti as
menys. (BNS) 

* L ie tuva Jungt inėms 
Tautoms skol inga per 4 
mln. litų, tačiau ji kol kas iš
vengia savo teisių šioje organi
zacijoje suvaržymų. Latvijai 
vienintelei iš Baltijos valsty
bių dėl įsiskolinimų apribota 
balso teisė Jungtinių Tautų 
Generalinėje Asamblėjoje, ku
rios paskelbtame įsiskolinusių 
valstybių sąraše nemažą dalį 
užima NVS valstybės. Balso 
teisė J T Generalinėje Asamb
lėjoje a t imama automatiškai, 
kai J T valstybės narės įsisko
linimai viršija sumą, prilygs
tančią valstybės pastarųjų 
dvejų metų įnašams. Visas 
skolas Jungt inėms Tautoms 
Lietuva ketino padengti iki 
2000 metų, tačiau to nepadarė 
dėl sunkios ekonominės padė
ties. (BNS) 

* „I pol i t ikos brūzgynus 
— su Šventuoju raštu", 
skelbia „Lietuvos rytas" 
(02.08). Neringos miesto tary
bos rinkimuose dalyvaus ir 
neseniai Lietuvos liberalų 
sąjungos nariu tapęs 25 metų 
evangelikų liuteronų kunigas 
Jonas Liorančas. Jis — vienin
telis kunigas, pastaruoju metu 
įsitraukęs į politinę veiklą. 

* Teroristu užgrobtas Af
ganis tano lėktuvas pakeliui 
iš Maskvos į Londoną skrido 
ir virš Lietuvos, pranešė dien
raštis „Lietuvos rytas" 
(02.08). Laikraščio žiniomis, 
„Ariana" lėktuvas „Boeing 
727" įskrido iš Baltarusijos į 
Lietuvos oro erdvę sekmadienį 
pusę antros nakties ir maž
daug 10-ties kilometrų aukš
tyje skrido apie 20 minučių iki 
Lenkijos. Lėktuvo įgula buvo 
įjungusi specialų radijo atsa-
kiklio signalą, pagal kurį Vil
niaus skrydžių vadovai nusta
tė, jog lėktuvas užgrobtas. 
Skrydžių valdymo tarnybos ir 
Regiono skrydžių valdymo 
centro bei URM pareigūnai 
pirmadienį teigė neturį infor
macijos apie teroristų užgrob
to lėktuvo skrydį per Lietuvos 
oro erdvę. Pasak neoficialių 
šaltinių, toks „nežinojimas" 
yra parankus, kai valstybė ne
turi galimybių nutraukti ne
sankcionuotą skrydį bei patir
ties, kaip spręsti krizes, susi
jusias su tarptautinių teroris
tų užgrobtais užsienio lėktu

vais. i BNS) 

KALENDORIU8 
Vasario d d.: Alge, Almantas, 

Apolonija. Erikas. Girvydas, Joviltas, 
Marijus. Odeta. 

Vasario 10 d.: Šv. Skolastika; 
Ada. Aušra. Elvyra, Gabrielius, Gir
vydas, Gražute, Skaistutis, Skolasti
ka, Teodora. Vy?aude. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

NUPLAUKUSIŲ DIENŲ AIDAI 
J . V A BRONIUS JUODELIS 

(14 knygos „Kelionė \ nežinią") 
l'i'ęsinys) 

Dėdės Šamo žemėje 

Metus praleidęs Čikagos 
skerdyklose ir ketverius Illi
nois universitete, vėl aktyviai 
įsijungiau į Čikagos JLituani-
cos" skautų tunto veiklą. 

— „Draugo" dienraščiui rei
kalingas skautų skyriaus re
daktorius. Imkis šio darbo, — 
prašė manęs Čikagos skautų 
tuntininkas. 

— Neturiu laiko, brolyti. 
Tarnyba spaudžia, — gyniau
si. 

— Jei randi laiko akade
mikų skautų „Mūsų vyčio" re
dagavimui ir spausdinimui 
šapirografu klebonijoje, tai 
rask ir čia. JDraugo" skyrius 
mums svarbesnis. 

Argumentai buvo labai sva
rūs, todėl turėjau sutikti ir 
kiekvienam trečiadieniui pa
rengti beveik pilną didelio for
mato puslapi. 

— Perimk tunto adjutanto 
pareigas. Reikia pravesti kur
sus jauniems vadovams, — vėl 
prašė tuntininkas. 

— Nežinau, ar pajėgsiu. 
Pradėjau dirbti su amerikie
čiais skautais. Jie mane siun
čia į Gilwelio vadų mokyklą. 

— Pakankamai prisimokei 
Vokietijoje pas Saulaitį ir Pal-
čiauską. Dabar turi jaunes
nius mokyti, — tęsė tuntinin
kas. 

— Reikalingas ir Gilvvelis. 
Tai aukščiausia pasaulinė 
skautų vadų mokykla. Tik du 
mūsiškiai ją baigė Amerikoje. 

— Turi išlaikyti jachtos va
do egzaminus, — aiškino man 
patyręs buriuotojas, vyresny
sis jūrų skautininkas ar. Kęs
tutis Aglinskas. 

— Jei išmokysit mane bu
riuoti, — išlaikysiu, — paža
dėjau. 

Čikagą skalaujantis Mičiga
no ežeras buvo kaip didelė 
jūra su gėlu vandeniu ir kar
tais stipriomis audromis. Ja
me amžiną poilsį surado du 
broliai Pamataičiai, mūsų jū
rų skautai, išplaukę burlaiviu 
ir nebegrįžę iš klastingų ban
gų glėbio. 

— Neužtenka lietuviško 
jachtos vado pažymėjimo. Jį 
turi gauti iš „Coast Guard" — 
pakrančių apsaugos laivyno, 
— aiškino man dr. Jurgis Any-
sas, patyręs buriuotojas, turė
jęs burinę jachtą ir visus pa
žymėjimus. 

Tokie kursai buvo vedami 
„Coast Guard" uoste vakarais, 
o buriavimo praktiką reikėjo 
atlikti vasarą. Po metų jau tu
rėjau lietuviška jūrų skautų 
jachtos vado III klasės pažy
mėjimą, kas man suteikė jūrų 
skautininko laipsnį ir ameri
kietišką „Coast Guard" laivy
no pažymėjimą, leidžiantį va
dovauti mažesnėms jachtoms 
Mičigano ežere. 

Čikagos Monroe uoste sto
vėjo dr. K. Aglinsko jachta 
„Laumė". Su ja mes, keli jūrų 
skautininkai, ne tik kad atli
kome buriavimo praktiką Mi
čigano platybėse, bet ir treni
ravome suaugusius jūrų bū
džius. 

Su burėmis Mičigano 
bangose 

— Jūrų skautams reikia 
nuosavo burlaivio, — konsta
tavo mūsų „Lituanicos" tunto 

tuntininkas skautininkas Ka
zys Cijūnėlis. 

— O kas jį nupirks? Jie ne
pigūs, — klausiau. 

— Šiek tiek pinigų turime 
tunto ižde. Gal surasime ne
brangų jau naudotą burlaivį 
pagal skelbimus laikraščiuose. 

Ne tik suradome, bet ir nusi
pirkome „Lightning" („žaibo") 
klasės mokomąjį, jau naudotą 
burlaivį. Sumokėjome 400 do
lerių. Deja, keliuose Čikagos 
jachtų uostuose jo laikymui 
negavome vietos. Visos vietos 
buvo užimtos ir užsakytos į 
priekį, mokant nemažą kainą 
už trumpą vasaros sezoną. An
tra vertus, „žaibo" klasės bur
laivis buvo per mažas ir ne
saugus tokiame audringame 
ežere, kuriame pasitaiko dvie
jų-trijų metrų aukščio bangų. 
Todėl burlaivį perkėlėme į 
nedidelį ežerą prie naujai pas
tatytos Rako skautų stovyk
los. 

Netoli Čikagos, Michigan Ci
ty uoste, pažįstami lietuviai 
laikė „Star" („žvaigždės") kla
sės lenktyninį dvivietį bur
laivį, kurio kapitonas Vladas 
Sinkus leido ir man kelis kar
tus su juo paburiuoti. Buvo be 
galo smagu: „Žvaigždė" lėkė 
per bangas kaip strėlė. Kylio 
apačioje sunki švininė torpeda 
saugojo nuo apsivertimo, o 
bangos nuolat plovė veidą. Ir 
kai atėjo mūsų eilė gauti vietą 
Čikagos uoste, paprašiau ka
pitono: 

— Padovanokite mums tą 
„Žvaigždę". 

— Ji ne mano. Mes trys sa
vininkai. Nežinau, ką pasakys 
du kiti. 

— Pats retai buriuoji, o jie 
nemoka. Mes daugiau panau
dosime. 

Pakartotinai man papra
šius, burlaivį gavome. Ir dar 
su aukšta pervežimo priekaba. 
Pargabenę „Žvaigždę" į Čika
gos uostą, kelias vasaras su ja 
lakstėme, pralenkdami kitas 
jachtas, nardžiusias Mičigano 
bangose. Medinę „Žvaigždę" 
kiekvieną pavasarį reikėjo re
montuoti ir perdažyti, o apipu
vusias dugno lentas pakeisti 
naujomis. 

— Nebeapsimoka tiek daug 
remontuoti. Parduokim, — 
pasiūlė Ričardas, kurio kieme 
ant ratų „Žvaigždė" žiemo
davo. 

— Kas pirks seną laužą, — 
abejojau, būdamas šio burlai
vio kapitonu. — O pardavę su 
kuo buriuosime? 

— Pirksim kitą. 
— Už kieno pinigus? — 

klausiau mūsų budžių įgulos 
posėdyje, nes iš Kaziuko mu
gėje gautų pajamų už mūsų 
rankdarbius ar kokios nors 
loterijos pajamas mums vos 
vos užtekdavo pinigų uosto 
mokesčiams ir jachtos remon
tui. 

— Tu kapitonas. Čia tavo 
problema, — juokėsi visi. 

— Mums reikia ne „Žvaigž
dės", bet nors dvidešimt pen
kių pėdų plastmasinės jachtos 
su motoru, kad galėtume tre
niruoti naujus buriuotojus. 

— Tu juokdarys, — nu
traukė mane Vladas. — Tokiai 
jachtai reikia bent penkių 
tūkstančių! Iš kur juos gausi? 

— Naudotą jachtą nupirk
sim už mažiau. Turim rasti 
rėmėjus ir prašyti aukų. Be to, 
skautų žaidimų šventės atne-

Ur. j.v.s. Algirdas Aglii:.~K.i> jurų skautų iškilmingoje sueigoje 

JŪRŲ KAPITONAS IŠ 
SUVALKIJOS LYGUMŲ 
a.a. dr. j .v.s. Kęstutį Aglinską prisimenant 

Šių metų sausio 13 d. iš to
limųjų Havajų atskrido neįti
kinama žinia; mirė Kęstutis 
Aglinskas, medicinos dakta
ras, jūrų vyresnysis skautinin
kas, buriuotojas, žvejys, slidi
ninkas, ilgametis jūrų skautų 
vadovas, globėjas, patarėjas, 
nepailstantis jūrinio skautavi-
mo entuziastas. 

Ar nekeista: ilgus metus 
kartu dirbom, skautavome, 
stovyklavome, buriavome, ta
čiau niekad nepasidomėjome 
jo praeities žingsniais, kaip iš 
Suvalkijos lygumų jaunuolis, 
toli nuo didesnių vandenų, 
baigęs Kaune V.D.U. medici
nos fakultetą, pamilo jūrą ir 
tolimesnį gyvenimą, šalia me
dicinos, visa širdimi atsidavė 
jaunimo jūrinio skautavimo 
auklėjimui bei ugdymui. 

Mums Kęstutis Aglinskas 
buvo vyresnis brolis, niekad 
neatsisakąs padėti, patarti, 
savo patirtimi pasidalinti. Vi
sada pasiekiamas, jautriai at
siliepiąs į visus klausimus. 
. Dabar mūsų kapitonui iške
liavus į nežinomus tolius, no
rėdami Jį prisiminti esame 
dėkingi Petrui Jurgėlai už jo 
kruopščiai surinktus duome
nis knygoje „Lietuviškoji 
skautija". Be jos jau niekad 
negalėtumėm atkurti j.v.s. 
Kęstučio jūrinio skautavimo 
pradžią ir veiklą. O prisiminti 
reikia, nes jis buvo vienas iš 
pagrindinių šulų jūrinio skau
tavimo kelyje. 

Iš knygos sužinome, kad 
1931 m. Kaune „Vaidoto" laivą 
įsteigė 22 jaunuoliai, jų tarpe 
ir K. Aglinskas. 1933 m. su 

ša pelno. 
— Kiek metų tau prireiks, 

kol surinksi aukas? 
— Ilgai gal ir netruks. Jei 

tik intensyviai ieškosime. At
siras ir rėmėjų. Jau dabar ga
liu prašyti po šimtinę iš mūsų 
gydytojų. 

Lėšų rinkimas naujai jach
tai irgi krito ant mano pečių. 
Rašiau laiškus, lankiau rė
mėjus — pasiturinčius gydyto
jus nuo durų iki durų. Per me
tus surinkau apie du tūks
tančius dolerių, prie kurių pri
dėjus pajamas iš Kaziuko 
mugės bei Rudens skautų žai
dimo šventės, jau galėjome 
pirkti naudotą jachtą. Be to, 
pasitaikė puiki proga: Čikagos 
spaudoje aptikome skelbimą 
apie mums tinkamos jachtos 
pardavimą. Greitai suradau 
jos savininką — tai buvo 
mėgstąs buriuoti turtingas 
vienos firmos viceprezidentas, 
dėl darbo turėjęs persikelti gy
venti į Teksas valstiją. Jach
tos kaina niums buvo per di
delė. 

— Mes neturime tiek pinigų, 
bet galime jums duoti pažy
mėjimą už stambią auką, o tai 
leis jums nurašyti nemažą 
sumą nuo valstybinių mokes
čių, — kalbėjau jachtos savi
ninkui, pasitelkdamas į pa
galbą jam patogų ir visai le
galų komercinį pasiūlymą. 

Derybos pavyko. Mažai nau
dota 27 pėdų plastmasinė 
jachta „Pearson Commander" 
tapo mūsų budžių įgulos nuo
savybe. Penkių tūkstančių do
lerių vertės pirkinys! 

— Krikštysim „Baltijos" var
du, — nusprendėme, ruošda
miesi šaunioms jachtos krikš
tynoms Monroe uoste. 

Taip nuo 1971 metų iki šių 
dienų „Baltija" tarnauja mūsų 
jūrų skautams Mičigano eže
re, besikeičiant įguloms ir ka
pitonams. Man išbuvus „Bal
tijos" kapitonu penkiolika 
metų, šias pareigas perėmė 
jaunesni jūrų skautininkai. 

Pabaiga 

„Nuplaukusių dienų ai
dai" galit įsigyti „Draugo" 
knygyne. Kaina 3 dol. 

SKAUTŲ KŪČIOS 
BRAZILIJOJE 

Dar vieną kartą Brazilijos 
skautų šeima susirinko Kūčių 
vakarienei, tęsdama brangią 
lietuvišką tradiciją. Aišku, 
šiandien, ir toli nuo tėvynės, 
sunku švęsti Kūčias taip, kaip 
jos buvo švenčiamos Lietuvoje 
anais laikais. Vistiek mes 
stengiamės išlaikyti tradicijas 
ir perduoti jas naujoms kar
toms. 

Prieš Kūčias dalyvavome šv. 
Mišiose, kuriose giedojome ka
lėdines giesmes ir meldėmės 
už mirusius skautus, ypač už 
Julijų Mauricio Žemaitį, tra
giškai mirusį prieš kelias sa
vaites. Mišias aukojo kun. Pe
tras Rukšys. 

Dauguma mūsų šeimų yra 
mišrios, tačiau skirtingų kraš
tų tradicijos gražiai susilieja 
ir vienos kitas praturtina. 

Mūsų Kūčiose, nors ir ne
turėjome 12 tradicinių valgių, 
bet neatsilikome nuo senų pa
pročių: visi dalinomės palai
mintais kalėdaičiais, susitaiki-
mo pareiškimu ir tėvų paga
mintais valgiais. Aišku, buvo 
ir Kalėdų senelis su dovano
mis. Kūdikėlis Jėzus buvo pa
gerbtas giesmėmis ir insceni
zacija su angeliukais. Skautų 
rengiamos Kūčios, ruošiamos 
savaite ar dvi prieš Kalėdas, 
yra labai prasmingas pasiruo
šimas pačioms Kalėdoms ir 
Kūčių vakarienei šeimose. 

Visuomet budime Kristuje! 
v.s. Eugenija Bacevičienė 

Iš „Mūsų Lietuva", 2000 01 15 

SKAUTIŠKI RENGIMAI 

Čikagoje 
Kovo 5 d. — Tradicinė 

skautų ir skaučių Kaziuko 
mugė Jaunimo centre. 

Clevelande 
Kovo 19 d. — Clevelando 

skautijos tradicinė Kaziuko 
mugė Dievo Motinos parapi
joje. 

Gegutės 27 d. — Clevelan
do skautija minės savo veiklos 
50 metų sukaktį. 

„Vado" barkasu buvo atliktas 
tolimas plaukimas: Kaunas-
Juodkrantė - Nida - Klaipėda. 
Vėliau vaidotėnai pasistatė 
burinę jolę su 6 irklais ir mo
kėsi buriuoti. 

1936 m. K. Aglinskas lankė 
Klaipėdoje buriavimo mokyklą 
ir išlaikęs valstybinius egza
minus įsigijo jachtos kapitono 
laipsnį. Devyniolikos metų 
jaunuolis jau keliamas į pas-
kautininkius, išleidžia rotato
rium spausdintą buriavimo 
vadovėlį. Tais pačiais metais 
įsteigtoje jūrų skautų vadijoje 
kartu su vyresniu broliu Algir
du ir kitais buriuotojais-skau-
tais nustatė j.s. patyrimų 
laipsnių programą, ženklus ir 
uniformą. 

1939 m. prie Šventosios uos
to Kęstutis vadovauja jūrų 
skautų vadovų kursams. Bu
riuota jachtomis „Budžiu j»t 
„Budžiu II", „Baltąja lelija", 
„Šauliu" ir „Živile". Buvo pasi
leista ir į tolimesnes keliones: 
Šventoji - Liepoja - Gotlandas. 
Pasiekus Švediją mūsų j . 
skautus pasitiko būriai švedų, 
o Kęstučio diriguojami lietu
viai pradėjo dainuoti švedų 
liaudies dainą. Užsimezgė 
graži ir nuoširdi draugystė. 

Daug Lietuvos vandenų iš
raižė jūrų skautai baidarėmis, 
irklinėmis valtimis ir burlai-
vais. 1936 m. vasarą j . skautų 
grupės yra atlikusios iš viso 
per 10,000 km vandens kelio. 
Tose kelionėse žavėjosi Lietu
vos gamtovaizdžiu, pakovojo 
su upių srovėmis, o Baltijos 
jūroje patyrė bangų ošimą, vė
jo švilpimą, vandens kalnų jė
gą...Dar Lietuvoje buvo su
ruošta daug išvykų, stovyklų, 
irklavimo-buriavimo kursų, 
dalyvauta daugelyje regatų 
bei varžybų. Jūrų skautai pa
dėjo pagrindus besikurian
čiam Lietuvos prekybos ir ka
riniam laivynui: 75 proc. tų 
laivynų įgulų ir vadovų buvo 
atėję iš jūrų skautų eilių. 

Kaip medicinos studentas 
Kęstutis sugebėjo derinti sun
kųjį mokslą su intensyviu jū
riniu skautavimu tikrai reikia 
stebėtis, nes medicinos fakul
tetą baigė 1941 m. ir vėliau 
dirbo anatomijos asistentu 
Vilniaus universitete. Ir Vil
niuje brolis Kęstutis buvo 
įsijungęs į buriuotojų kursų 
vadovų tarpą, tarsi tęsiant 
slaptąjį jūrinį skautavimą, 
nes 1940 m. visos lietuvių or
ganizacijos buvo panaikintos. 

1945 m. jau Vokietijoje bro
lis Kęstutis įsijungia į LSS ir 
su bendrininkais jūrų skauti
ninkais atkuria jūrų skautų 
vienetus. Su jais dalyvauja vi
sose skautų stovyklose ir ugdo 
skautiško jaunimo meilę jūrai. 
Didžioji meilė jūrai buvo Bal
tija, Lietuvos vienintelis atvi
ras kelias į kitas šalis. 

Persikėlęs su žmona Juze ir 
sūnumi Audriumi į Čikagą, 
čia vėl su būriu bendraminčių 
sujungia jūrų skautų vadovus 
ir vadoves, įkuria jaunųjų 
bebrų ir ūdryčių vienetus, 
jūrų būdžius ir Korp! Gintarą 
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n n 4POO III — l e j i • 
Metams 

JAV ... $100.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $116.00 
l i k šeštadienio laida: 
JAV $60.00 
Kanadoje ir kitur (UJ5.) $66.00 
UsasJUntįUetanrą: 
Oro pastų _ $600.00 
Reguliariu pastų $100.00 
Tik teetadienio laida oro pastų'"""_"_ $160.00 
Tik tostadienio laida reguliariu pastai $56.00 

Vyriausia redaktore - Domit* Bindoaaene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, sestadMioiaii nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija ui skelbimų turinį nestssko. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso ssvo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant p tašome pasilikti kopiją. 

i i i 
1/2 metų 

$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 
$85.00 

3men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

ninkai, išauginę būrį jaunes
nių vadovų, perleidžia jiems 
vienetų (laivų) vadovavimą, 
prireikus juos instruktuoja, 
pamoko, padeda. Brolio Kęs
tučio ir sesės Juzės namai 
tampa jūrinių sesių ir brolių 
būstine, kur posėdžiaujama, 
svarstomi visi juos liečiantys 
klausimai, o prieš Kaziuko 
mugę — tikra muginukų dirb
tuvė. Į skautišką veiklą su
grįžta medicinos daktarė sesė 
Juzė ir globoja jūrų skautes. 
Greitai augantis Audrius seka 
tėvų pėdomis ir nuo mažumės 
prisiekia tarnauti Dievui, Tė
vynei ir Artimui bei mylėti 
jūrą. 

Čikagoje Kęstutį vilioja di
dysis Michigano ežeras, pri
menantis Baltijos jūrą. Neil
gai trukus jau jis pradeda bu
riuoti su jachtomis „Laume", 
vėliau „Laume II" ir „Audra". 
Laivo įgulai pasikviečia se
nuosius buriuotojus, moko bu
riavimo teorijos bei praktikos 
jaunuosius. Neišskiria ir se
sių, skiria ir joms daug laiko 
buriavimo moksle. Atėjus me
tui gintarėms duoti įžodį, iš
plaukdavo su jomis kelias my
lias į ežerą, užleisdavo burlai
vio denį sesėms, o pats su savo 
vyriška įgula užsidarydavo 
kajutėje. Įspūdingi būdavo tie 
įžodžiai, tamsos apsuptame 
vandenyje, bangoms siūbuo
jant burlaivį, toli toli spink-
sint Čikagos žiburiams... 

Susipažinus su Michigano 
bangomis, su vėjais ir debesi
mis, brolis Kęstutis su savo 
įgula pradėjo dalyvauti laivų 
regatose, lenktynėse. Buvo ir 
laimėjimų, buvo ir nesėkmių. 
Atlikta apie 25 regatos į Mac-
kinac salą. Tai labai presti
žinės lenktynės, kuriose daly
vavo ir amerikiečiai, ir kitų 
tautų patyrę buriuotojai. Pa
lankiam vėjui pučiant regata 
užtrukdavo maždaug dvi pa
ras, o užėjus „štiliui" — nors 
šok į vandenį ir stumk laivą 
pirmyn... Mūsiškiams visko 
teko tose kelionėse patirti — 
ir laimę nešančio vėjo pagal
bą, ir didelių audrų, grasi
nančių sudaužyti jachtą į ši
pulius, taip pat ir iš proto va
rančios tylos, kai visi vėjai 
užmigdavo ir tekdavo kartais 
kelias paras melsti Poseidono 
pagalbos. 

Galop ryžtingas tikslas buvo 
pasiektas: lietuvių vedama 
„Audra" Mackinac lenktynėse 
laimėjo pirmą vietą! 

Ta pati „Audra" atliko il
giausią kelionę 1979 m. į Ha
vajus ir buvo palikta sūnui 
Audriui, kuris jau ten buvo 
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
BRONIUS NAINYS 

Jau nuo sausio pradžios Ir mano nuotaika iškilmingai 
JAV ir Kanados lietuvių laik- švęsti Lietuvos nepriklauso-
ralciai pradėjo skelbti žinias 
apie Lietuvos Nepriklauaomy-

•bės metinius minėjimus. Iš 
anksto visuomenei praneša
mos minėjimų datos, progra-

mybės dieną visiškai susijau
kė. 

Kas tokius niekus sapalioja? 
Rašinį pasirašė kažkoks Juo
zas Rimdžius. Kas jis: mokyto-

mos, kalbėtojai, prižadėję juo- jas, švietėjas, auklėtojas, val
se dalyvauti kitataučiai sve- džios žmogus ar tik paprastas 
čiai, valdžių atstovai. Jaučiasi neišmanėlis? Sakysit — taip 
judrus pasiruošimas: užsienio rašyti žurnalistui negražu. 

Gal ir taip, tačiau atleiskite — 
bandau prisitaikyti prie šio 
autoritetingo užsienio lietuvių 
gyvenimo žinovo gražbylystės. 
Štai kelios būdingesnės jos 
puošmenos. įsitikinimas, kad 
gyvenimas Vokietijoje suteiks 
didesnes tautiškumo ir patrio
tizmo pamokas nei Lietuvoje, 
yra visiškas apkvaitimas... Ne 
mažesnė kvailystė tokias stu
dijas apmokėti ir kilniaširdiš
kai išmesti šimtus tūkstančių 
litų Vokietijos intelekto ugdy
mui". Ir kažkur pasidomėjęs, 
kiek apskritai Lietuva skiria 
užsienio lietuvių paramai, j 
krūvą sudėjęs Lenkijos, Gudi-

lietuviai ir šiais metais jiems 
mielą ir brangią Lietuvos lais
vės šventę nori tinkamai švęs
ti. 

Seku ir Lietuvos spaudą. In
ternet tinkle ieškau žinių apie 
Lietuvoje ruošiamus nepri
klausomybės atkūrimo minėji
mus. Šiemet jie turi būti labai 
iškilmingi, ypač sukaktuvinis, 
dešimtasis, Kovo Vienuolikto
sios minėjimas. Tačiau žinių 
apie tai kažkaip neužtinku. 
Turbūt nemoku jų ieškoti. Bet 
nepasiduodu, nes labai rūpi, 
kaip mano tėvynė šią sukaktį 
paminės. Juk apie tą dešimt
metį yra daug ko pasakyti: 
buvo gal ir ne taip malonių jos ir Karaliaučiaus lietuvių 
dienų, bet taip pat buvo ir la- lietuviškam švietimui, kultū-
bai daug gero. rai bei religijai skirtus, jo su-

Taigi nepasiduodu. Internet skaičiuotus 40 mln. litų, Juo-
žinyne besirausiant, „Lietuvos zas Rimdžius klausia, „ar tai 
ryte" nuomonių skiltyje, akį ne per drąsus mostas, skolose 
patraukia tokia antraštė: „Pa- paskendusiai valstybei?" „Ką 
rama lietuvybei svetur — ro- už tai gauname?" — dar pri-
mantizmo apraiška". Nuomo- duria, — „pasaulio lietuvių 
ne atsiliepiama į 2000, sausio padėką ar apskritai pasaulio 
17 šiame dienraštyje išspaus- bendruomenės pripažinimą?" 
dintą R. Grumadaitės rašinį 
„Dėl garsiosios gimnazijos — 
ginčai". Skaitau: 

Į tai atsakęs „nei vieno, nei 
kito", rašinį baigia taip: „Jau 
metas atsitokėti ir suprasti: 

„Privati lietuvių gimnazija skirti dešimtis milijonų litų 
Hiutenfelde, Vokietijoje, anks- pasaulio lietuviams (dažnai 
"fiaū gal turėjo įtakos lietu
vybės išsaugojimui Vakaruo
se. Tačiau dabar, naujojoje po
litinėje situacijoje finansuoti 
užsienyje esančią pasaulio lie
tuvių mokyklą, kurioje — ar 
"nė "absurdas?— trečdalis mo
kinių yra iš pačios Lietuvos, 

tik pusiau lietuviams), o ne 
degančioms pačios Lietuvos 
problemoms spręsti, yra tik 
romantinio patriotizmo ap
raiška, nieko bendra neturinti 
su pragmatiniu valstybiniu 
mąstymu". 

Tai va, Vasario 16-toji. Lie-
būtų nepateisinamas lėšų tuvos pragmatinis valstybinis 
švaistymas. Išlaikyti gimna
ziją pasaulio lietuviams gana 
brangioje Vakarų Europos ša-

mąstymas remti Vokietijoje 
daugiau kaip pusę šimto metų 
veikiančią lietuvišką to vardo 

lyje'-yra neįsivaizduojama fi- gimnaziją yra nepateisinamas 
lantropya. Tuomet geriau ją lėšų švaistymas, neįsivaizduo-
steigti trečiajame pasaulyje — jama filantropija, visiškas ap-
kur nors Filipinuose ar Mada- kvaitimas, kvailystė, o siųsti į 
gaskare, ten jos išlaikymas ją Lietuvos jaunimą mokytis 
kainuotų dešimt kartų pi- —absurdas? 
giau". Kokią Lietuvą jie tenai-at-

Taigi Lietuvos spaudoje ži- kūrė? Mes, į Vakarus okupan-
nią apie Vasario 16 visgi ra- to išvyti lietuviai, penkiasde-
dau. Ne apie kasmetinę Ne- šimt metų dirbdami dėl Lietu-
priklausomybės paskelbimo vos nepriklausomybės, tikrai 
Šventę, bet apie tuo vardu pa- ne tokios norėjom. Turbūt 
vadintą užsienio lietuvių patį jiems toks pat absurdas ir mū-
svarbiausią Vakarų Europoje sų visos tų metų pastangos, 
kultūros židinį, kurio rėmimą 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventėjai laiko švaistymu pi
nigų. Tuos pora sakinių per
skaitęs, kaip dabar Lietuvoje 
madinga sakyti, netekau amo. 

darbas, aukos ir veikla į savo 
gyvenamųjų kraštų valdžias, 
ieškant paramos dėl Lietuvos 
laisvės tėvynėje kovojantiems 
partizanams, disidentams, po
litiniams kaliniams, tremti

niams, reikalavimai Lietuvos 
nepriklausomybės klausimą 
kelti tarptautiniuose foru
muose, išreikalautos ir kas
met atnaujinamos už Lietuvos 
nepriklausomybę pasisakan
čios rezoliucijos JAV, Kana
dos, Didžiosios Britanijos, 
Australijos parlamentuose, 
Vokietijos vyriausybėje, išsau
gojimas bei papildymas dip
lomatinių tarnybų, Australi
joje — Baltijos valstybių anek
sijos Sovietų Sąjungai nepri
pažinimo politikos susigrąži
nimas bei daugybė kitų politi
nių darbų ir laimėjimų. Savo
mis jėgomis, savomis lėšomis. 
Jeigu Lietuvos pragmatinis 
valstybinis mąstymas neremti 
Vasario 16 gimnazijos, tai gal 
jis galioja ir visam kitam mū
sų lietuvybės išlaikymo dar
bui? Jeigu, lyg ir valstybės 
klaida laikydamas tuos, jo pri
skaičiuotus, 40 mln. litų, iš
leistus trijų rytų kraštų lietu
vių švietimo ir kultūros reika
lams, pragmatikas verkia, ne
sulaukęs net padėkos, ir siūlo 
daugiau pinigų nebeskirti, gal 
jam reikėtų priminti, kad vien 
tik JAV lietuviai po nepriklau
somybės atgavimo ne 40 mln. 
litų, bet kelis kartus daugiau 
negu 40 milijonų dolerių pini
gais, vaistais, labdara, siun
tiniais organizacijoms, gimi
nėms, draugams į Lietuvą nu
gabeno ir ne tik padėkos, bet 
dažnai net nė atgarsio nesu
laukė. 

Gal šiam valstybinės prag
matikos puoselėtojui taip pat 
verta priminti, kiek Vakarų 
pasaulio lietuviai skyrė neap
mokamo darbo ir pinigų lietu
vių tautai už Lietuvos ribų 
išlaikyti — mokyti jaunimą 
lietuvių kalbos, tautos tradi
cijų, papročių, tautinio susi
pratimo: šeimose, savo lėšomis 
įsteigtose ir išlaikomose lietu
viškose mokyklose, lietuviško
se organizacijose, stovyklose, 
parapijose, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje, Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungoje. Ar 
daug valstybinis pragmatikas 
žino apie Vakarų pasaulio lie
tuvių taip pat savo lėšomis su
kurtus lietuvybės židinius: pa
statytas bažnyčias, gausybę 
lietuvių namų lietuviško švie
timo bei kultūrinei veiklai, ku
riuose dabar iš Lietuvos atvy
kę labdaros icškotojai,bei par
tiniai politikieriai prašo para
mos visokiems jų reikalams, ir 
taip pat nė kokio dėkui, pagal 
pragmatiką, tiems pusiau lie
tuviams nepasako. O viena iš 
tokių įstaigų kaip tik ir yra 
Vasario 16 gimnazija, pragma-
tikui — kažkokia romantizmo 
apraiška. 

Bet, kaip iš postringavimo 
„Lietuvos ryte" atrodo, Juozas 
Rimdžius mažai žino ir apie tą 
jo į Filipinus bei Madagaskarą 
— mat ten būsią pigiau — 

siūlomą kelt: romantizmo ap
raišką. Šis egzotiško roman
tizmo prisisunkęs, valstybinis 
pragmatikas, matyt, ją įsivaiz
duoja panašią į Lietuvių na
mus Vilniuje, siūlydamas juos 
kaip pakaitalą Tad jam vėl 
reikia priminti, kad Vasario 
16 gimnazija nėra tik vidurinį 
išsilavinimą jaunimui teikian
ti mokykla, bet ji yra ir visų 
Vakarų Europos lietuvių veik
los centras, kultūros židinys, o 
dabar ir į pačią Lietuvą atlie
piantis. Gimnazijos aplinkoje 
vyksta Vokietijos lietuvių or
ganizacijų suvažiavimai, Vo
kietijos Lietuvių Bendruome
nės tarybos sesijos, valdybos 
posėdžiai, veikia jos įstaiga, iš 
kurios leidžiamos VLB Infor
macijos, ruošiamos kasmeti
nės Europos lietuvių studijų 
savaitės, pilyje įsikūręs Vokie
tijos lietuvių kultūros institu
tas, biblioteka. 

Visi modernūs pastatai sta
tyti Vokietijos įvairių valdžių 
lėšomis. Lietuvių įnašas į juos 
labai menkas. Nors reikia vėl 
prisiminti ir ypač Lietuvai pri
minti, kad gimnazija buvo 
įsteigta ir nuosavybė nupirk
ta lietuvių suaukotomis lėšo
mis. Daug metų savo aukomis 
lietuviai, ypač JAV, gimnaziją 
ir išlaikė. Tačiau vėliau buvo 
išsireikalauta Vokietijos para
ma, įtikinus jos valdžias, kad 
okupuota Lietuva šio lietuvy
bės židinio, kaip prieš-
komunistinio, dėl Lietuvos 
laisvės kovojančio, remti nega
li. Patalpas statydama, Vokie
tija kartu „pastatė" ir sąlygą: 
patalpos lietuvių, kol jose 
veiks lietuviška gimnazija. 
Gimnazijai nustojus veikti, vi
są nuosavybę pasiima vokie
čių valdžios. Tokiu atveju lie
tuviškoji veikla Vokietijoje 
tuojau pat numirs. Ar Juozas 

Rimdžius ir kiti tokie pat vals
tybinio pragmatinio mąstymo 
puoselėtojai tai žirio ir supran
ta? Iki šiol Vokietija davė ne 
tik patalpas, bet ir pinigų gim
nazijos išlaikymui. Bet dabar, 
po dešimties metų nepriklau
somybės, Vokietija sako, kad 
tai jau nebe jos, o Lietuvos 
valdžios reikalas. 

O jeigu Lietuvos valdžia ma
no, kad ne jos, bet Vokietijos 
— kaip šioks toks atpildas už 
okupacijos padarinius, tai jos 
reikalas su Vokietijos valdžia 
derėtis. Jeigu nepasiseks, ta
da jau Lietuvos reikalas, pa
dėkojus lietuvių išeivijai už 
tokį šaunų iki šiol atliktą dar
bą, tą vienintelę lietuvybės 
tvirtovę Europoje išlaikyti. Ir 
dargi džiaugtis, kad ir Lietu
vos jaunimas gali atvykti mo
kytis Vakarų pasaulio patirtį 
turinčioje vidurinėje mokyk
loje, kuri, šalia mokymo, puo
selėja ir plačią kultūrinę veik
lą. Čia yra religinis bei tauti
nis auklėjimas, veikia ateiti
ninkai, skautai, orkestras, 
choras, vokiečių gimnazijų 
pirmenybėse dalyvaujanti 
krepšinio komanda, čia kitoks 
negu Lietuvoje yra ir mokytojo 
— mokinio bendravimas, vi
siškai kitokia auklėjamoji ap
linka. Ir tik didelis neišma
nėlis gali postringauti, kad 
siųsti Lietuvos jaunimą į Va
sario 16 gimnaziją mokytis yra 
absurdas. Absurdas yra siūly
mas Lietuvai jos neremti. 

* Finansų ministras Vy
tautas Dudėnas antradienį 
paskyrė Muitinės departa
mento generaliniu direktoriu
mi pernai gruodį konkursą už
imti šias pareigas laimėjusį 
Valerijoną Valicką. 'Eitai 

Danutė Bindokienė 

Įdomu, ar pavyks 
išsisukti? 

„Motinos ir v tiko" globos namuose randamas prieglobstis ir galimybės su
megzti suardyta gyvenimą. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

Šiame krašte kartais tenka 
girdėti posakį, kad teisingas 
politikas yra tik tas, kuris dar 
neišrinktas, Vos tik atsisėda 
atsakingose ir pelningose pa
reigose, atsiranda pagundų — 
ir draugus į tolygiai šiltas vie
tas įsodinti, ir už „piniginę do
vaną" kažkam geresnę pa
slaugą atlikti, ir kitokių pro
gų. Žmogus, kurio galioje yra 
nemažos dolerių sumos ir 
daug kitų gėrybių, lengvai įsi
gyja draugų, besistengiančių 
jo palankumu pasinaudoti. 
Juk, sakoma, „ir šventųjų 
pirštai į save lenkti"... 

Vis tik, reikia pripažinti, 
kad retas pareigūnas, slaptai 
prisirinkęs kyšių ar sukčia
vimu įsigytų turtų, lieka nesu
sektas, neteistas ir išvengia 
bausmės. Tiesa, tos bausmės 
palyginti gan lengvos, bet kur 
kas labiau paveikia į viešumą 
išvilkti tie .juodieji darbeliai" 
ir gero vardo smukimas, tiek 
būsimų balsuotojų, tiek savos 
partijos akyse. Taip susikom
promitavęs, asmuo gali atsi
sveikinti su tolimesne politine 
karjera. 

Ir ta visasiekinati teisingu
mo ranka, retai kurį aplenkia, 
išskyrus, jeigu, žinoma, užka
binamas labai populiarus, val
stybę ant tvirtų finansinių-
ekonominių pamatų pastatęs, 
prezidentas... Nors daugelis 
Amerikos gyventojų apie prez. 
Bill Clinton moralę labai pras
tai atsiliepia, bet visgi sutin
ka, kad abi jo prezidentavimo 
kadencijos buvo „riebios", tad 
galima atleisti ir vieną kitą 
„paklydimą". Kai kas tikisi, 
kad visi tie „paklydimai", da
bar taip nežymiai išsislapstę 
Baltųjų rūmų užkampiuose, 
kažkada, kai Bill Clinton taps 
privačiu piliečiu, staiga už
grius kaip sniego griūtis Al
pėse ir jam teks gerokai pa
dirbėti, kol išsikapstys. 

Bet vis dar yra tikinčių, kad 
„kas tinka jaučiui, galbūt tiks 
ir Jupiteriui". Jeigu JAV pre
zidentas, taip aštriai kaltintas 
nemoraliu elgesiu ir kitais nu
sikaltimais, gali išsiteisinti 
savo gražbylyste ir dar geres
nės ekonominės ateities pa
žadais, dėl ko nepabandyti Il
linois valstijos gubernatoriui? 

Atrodo, kad gubernatorius 
George Ryan, dar neseniai 
įsitaisęs Illinois sostinėje, 
Springfield. to ir siekia, nors 
labai griežtai paneigia bet 
kokias užuominas, kad jis 
eina Bill Clinton pėdomis. Juo 
labiau, kad prezidentas yra 
demokratas, o Ryan — respu
blikonas. 

Nereikia suprasti klaidin
gai: George Ryan, nors dar 
neseniai yra tose pareigose, 
jas gerai atlieka. Galima saky
ti, kad jis vienas veiksminges
nių Illinois valstijos vadovų. 
Jeigu kam neseniai televizi
joje teko girdėti jo atliktų 
darbų suvestinę ir ateities pla
nus, gali patvirtinti, kad Illi
nois valdžia yra gerose ran
kose. Iš tikrųjų gubernatorius 
kiekvienam gyventojų sluoks
niui prižadėjo kone viską, ko 
labiausiai reikia: ir paramą 
švietimui, ir daugiau tarptau
tinio verslo sutarčių, kad vals
tijos pramoninkai nepri
trūktų užsakymų, o darbinin
kai — darbo vietų, ir daug 
daugiau. 

Juk dėl tų versk) sutarčių 
George Ryan pernai buvo nu
vykęs net į Kubą, susitikęs su 
diktatorium Fidel Castro. 
Nors opozicija iš tos kelionės 
prišienavo daug priešiškos 
medžiagos, bet apskritai gu
bernatorius su savo svita per 
daug žalos „demokratijai ne
padarė" (deja, ir. -Kubos iš 
komunizmo klystkelių neiš
vedė). Tačiau galbūt vienin
telė dėmė tos kelionės pasise
kimui buvo tai, kad ji vyko 
„humani-tarinių tikslų" pre
tekstu, o iš tikrųjų buvo atlik
ta grynai verslo sumetimais. 

Tai buvo garsus skambutis, 
kad kažkur kažkas netaip, 
kad „gerojo senelio ir visos 
valstijos rūpintojėlio" įvaizdis 
gubernatoriui George Ryan 
galbūt truputį per ankštas. 
Jau tuomet kursavo užuo
minos, kad jis į gubernato
riaus rūmus atsikraustė su 
Aelabai skaniai kvepiančiu ba
gažu, surinktu, kai George 
Ryan dar buvo valstijos sekre
toriaus pareigose... 

Šiandien tos užuominos vis 
geriau girdimos, vis drąsiau 
skelbiamos. Kai kas tvirtina, 
kad tai kupstas, kuris gali ap
versti visą gubernatoriaus 
karjeros vežimą. Tiesa, jis 
pats ginasi nieko nežinojęs 
apie valstijos sekretoriaus 
įstaigoje atliekamus sukčiavi
mus: už atitinkamą kyšį pa
rūpinant sunkvežimių vairuo
tojo teises jų nevertam. Kai 
prieš kiek laiko, tokiomis 
teisėmis apsišarvavęs, vienas 
didžiulio sunkvežimio vairuo
tojas buvo baisios avarijos 
priežastimi, reikalas pradėjo 
ryškėti. 

Kokia bus šių kaltinimų ir 
pasiteisinimų pabaiga, dar ga
lima tik spėlioti, tačiau Geor
ge Ryan patikimumas jau da
bar gerokai pašlijęs. 
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(Tęsinys) 

1940 lapkričio 16. Šeštadienis 
Baigiasi trimestras. Komuniją ir Mišias paaukojau, 

kad sektųsi kitame trimestre. 
Grasino rusų rašomuosius — penketukas. 
Saukė chemijos — 5, fizikos — 3. Buvo muzikos, geo

metruos rašomieji. Iš muzikos tikiuosi dvejeto. 
Po pietų išėjau pasivaikščioti. Sutikau Narcizą. Vė

liau Liucįją. Ji ėjo į nuovadą. Mes ją palydėjom. Jos ki
tokios kalbos neturi, kaip tik apie Vandą ir rusą. O 
man jau nusibodo. 

Narcizą, pasirodo, labai dora, net apie 6 vai. į gatvę 
nenori išeiti, oru pakvėpuoti. Ji sako, kad tai nepado
ru. Skundžiasi, kad ją tas senesnis lenkas sekioja. 
Man rodos, kad jis nėra vaikas, kad ji — jam reikalin-
M .•*• 

Narcizą užėjo pas mane. Paskui skaitėm rašinėlį. 
Jai patiko... Paskui palydėjau namo, nes ji viena bųo. 
Sutvarkiau virtuvę ir nuėjau guki. 

1M0 lapkričio 17. Sekmadienis 

Devinta valandą nuėjau į bažnyčią. Komuniją pri
ėmiau už tetą Apolorują, kad Viešpats duotų jai dan
gti. Aš jos būdo ir bruožų neatsimenu, nors tada buvau 
jau nebe maža. Ai labai gražiai prisimenu. Ji man 

atrodo turėtų būti labai gera, maloni. Tiesa, ji buvo 
graži. Nepasidžiaugė gyvenimu, būdama pati kaip gy
venimo žiedas, paliko šią žemę. Kokia tai baisi liga — 
džiova, kiek ji pražudė jaunų gyvybių. 

Po pusryčių padėjau mamai tvarkyti. Nors sekma
dienį tai netinka, bet kad reikia ir mamytei padėti. 
Išėjau pasivaikščioti ir sutikau narcizą. Ji ėjo į muzi
kos pamoką. Tėveliai išsiruošė eiti pas Miliauskus. 
Bet nelaimė, Česiukas dingo. Kiek laiko sugaišom, kol 
jį suradom. Aš buvau labai išsigandusi, tik širdis dau
žėsi krūtinėje, galva pradėjo skaudėti. 

Netoliese mūsų buvo gaisras, jis susidomėjo ir nu
bėgo su draugais pažiūrėti... 

Namuose šį tą sulopiau, ir tiek. 

1940 lapkričio 18. Pirmadienis 

Kaip visuomet buvau Mišiose ir Komunijos. Komu
niją paaukojau už dieduką Juozapą. Iš namų ruošos 
gavau 4. Buvo tik keturios pamokos. Pamokų ne
reikėjo ruošti, sutvarkiau knygas. Aš labai noriu būti 
tvarkinga, nes norint turėti gražią sielą reikia būti 
tvarkingai. Bet man sunku ir aš grimztu į betvarke. 
Mama pasiuvo Stasei marškinius ir nuėjo pas ją, bet 
namie jos nerado. Grįžusi siuvo man žaketėlį. Vakare 
Sabutė ruošė pamokas, aš piešiau Jėzų ir gerutę mer
gaitę į dienoraštį. Išėjo nekaip, bet geriau negaliu. 
Piešiau porą valandų. Mamytė liepė eiti pas Stasę, bet 
purvynas, tamsu ir aš nėjau. 

Mums dabar sunku. Mama už visus pinigus nupirko 
bulvių ir neturim iš ko gyventi. Pas nuomininkę nu
ėjiu pasiskolinti pinigų, bet ji neturėjo. Jos dukrele 

jau sėdi, tokia riebi, linksmutė. Apie 10 vai. nuėjau 
gulti. Prieš užmigdama aš stengiuosi turėti visuomet 
geras mintis, nes nuo to pareina mergaitės grožis, ge
rumas. 

Aš nesu gražuolė, bet nenusimenu, nes laimė yra tik 
Kristuje, kas myli jį, tas ir negražus laimingas. 

1940 lapkričio 19. Antradienis 

Komuniją ir Mišias paaukojau už save. Mamytė man 
patarė prie Komunijos eiti penktadieniais ir sekmadie
niais, nes kiekvieną dieną sunku, reikia pailsėti. Man 
labai gaila, kad negaliu eiti kasdien prie Dieviškojo 
stalo. Kokia laiminga siela, koki ji tyra, nekalta, ir aš 
noriu priklausyti prie tų laimingųjų sielų... 

Stengiuosi save stiprinti maldomis. Prašiau Jėzaus, 
kad sustiprintų mane, kad nenusidėčiau. būčiau skais
ti, gera. 

Šis trimestras nekoks. Bet mokytojai jo neskaitys. 
Kitą trimestrą pasirodys, kas mokosi. 

Yra pas mane penketukų, bet ir trejetukų netrūksta. 
Iš geografijos 3-, biologijos 5, lietuvių 3+, matematikos 
3, istorijos 4, muzika 3 ir kt. Klasėje yra mergaitė Bar-
tašiūtė. Ji nupiešė nuogą mergaitę ir gavo 5. Berniu
kai išplėšė tą lapą iš sąsiuvinio ir rodė kitiems berniu
kams. Ji — šokėja, gyvena viena, be tėvų, todėl ji tokia 
ir yra. Jos nuomone, nėra nei dorumo, nei nedorumo, o 
žmogus turi laikytis prigimties. 

Po pietų ruošiau pamokas. Atėjo Stasė. Pamokas pa
ruošiau stropiai, kiek tik jėgų turėjau. Mamytė man 
siuvo žaketėlį. Kokia man mamytė gera, kaip aš jai tu
riu būt dėkinga! Paskui išėjau pusvalandžiui pasi

vaikščioti. Ėjau giliai kvėpuodama, priėjusi Vydūno 
alėją grįžau. 

Sabutė ruošė pamokas, aš skaičiau, rašiau, su Če-
siuku išdykavau. Jis jau pats nusirengia ir prausiasi. 
Bravo vyras! 

Kokią širdį rodai Jėzui, 
Tokia širdimi Jėzus kreipiasi ( Tave. 

1940 lapkričio 20. Trečiadienis 

Šiandien bažnyčioje nebuvau. Pasimeldžiau namuo
se. Klasėje — tikras persikraustymas Mane pasodino 
į antrąjį suolą prie Dovydaitytės ir Samilieckaitės. 
Nauja vieta aš nelabai patenkinta. Jos išdykauja, to
kios nedraugiškos, mėgsta pajuokauti. Namo grįžau 
viena. Aš visuomet mėgstu būt viena. Oras šiandien 
gražus, nešaltas. Namuose sužinojau, kad mama su 
Sabutė buvo Konservatorijoje, sužinojo, kad priima į 
smuiko skyrių. Pasirodo, nuo Naujų Metų smuiku 
mokytis priims tik rinktines, dailios išvaizdos, vienu 
žodžiu, gražias, stiprias mergaites. Sabutę priims, nes 
ji daili. Mama labai nori. kad ji būtų artistė. Mama 
sako, kad artistės — laimingos. Bet dažniausiai taip 
nebūna, jos yra su pažeista sielos ramybe, tampa kitų 
geidulių objektu... Muzika yra gražus dalykas, švel
nina jausmus, tegul Sabutė lavinasi, mokosi, išeina į 
pasaulį, tampa žinoma asmenybe. 

Mano profesija, manau, bus kitokia. Aš nenoriu da
lyvauti triukšmingame pasaulyje, noriu gyventi iš dar
bo, teikiančio žmogui ramumą, pamaldumą. Studijuoti 
į mediciną mane nepriims... Gal farmaciją studijuosiu? 

(B.d.) 
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Už nupieštą vyt i ir ereli 
i kalėjimą 

Vienas septintos klasės mo
kinys J. Gribauskas buvo ga
bus visokiam menui. Jam atė
jo mintis į galvą nupiešti ant 
lentos lietuvių vytį ir lenkų 
erelį taip, kad vyčio riteris, 
užmetės ereliui virvę, bando 
erelį pasmaugti. Piešinys buvo 
labai aiškus. J. Gribauskas 
pristūmė lentą prie lango, kad 
ir žmonės galėtų matyti vytį ir 
erelį su kilpa ant kaklo. O tai 
buvo lapkričio 22 diena, vals
tybinė nepriklausomybės 
šventė. Pro mūsų gimnaziją 
Gegužės 3 gatve žygiavo vie
nos divizijos kareiviai ir buvo 
didelis paradas. Tą piešinį po
licija labai greitai pastebėjo. 
Tuojau grasinančiai valdžia 
prikibo prie A. Petraičio, tada 
gimnazijos direktoriaus. Pa
reikalavo surasti tą mokinį ir 
išduoti policijai. Po keletos 
dienų atėjo žinia, kad J. Gri
bauskas jau Alytaus gimnazi
joje. Mokiniai tenai jį ant ran
kų nešioja kaip patriotinį did
vyrį. Lenkų valdžia pareikala
vo J. Gribauską grąžinti į 
Švenčionis. Jei jis nebus grą
žintas, tai gimnazija bus už
daryta. 

Kitos išeities nebeliko kaip 
tik J. Gribauską išduoti lenkų 
valdžiai. Greitai sužinojom, 
kad J. Gribauskas jau Šven
čionių kalėjime. Po trijų mė
nesių jam buvo teismas. J teis
mą buvo pakviestas direkto
rius ir dar keli mokytojai. J. 
Gribauskas neturėjo jokio ad
vokato. Jam buvo leista po vi
sų kaltinimų pačiam atsakyti 
į tuos kaltinimus. O jis tam 
apsigynimui kalėjime ruošėsi 
per tuos tris mėnesius. Viską 
pasirašė poetiškai ir viešai 
prabilo eiliuotai. Kalinys vi
siems padarė didelį įspūdį. 
Teisėjas taip pat susidomėjo 
gražia, poetiška apsigynimo 
kalba. Teisėjo ištarmė buvo vi
siems netikėta. Teisėjas pas
kelbė ištarmę: „Esi geras pilie
tis, bet tiktai kvailas. Tau pri
teista trys mėnesiai kalėjimo. 
O kad jau kalėjime be laisvės 
išsėdėjai tris mėnesius, tai da
bar esi laisvas". 

Vakare Gribauskas atsirado 
bendrabutyje, kur visi mes jo 
laukėm. Jis atsinešė balalai
ką. Visi mes jį sveikinom, ran
komis mėtėm į viršų. Po 
triukšmingo sutikimo jis pra
dėjo pasakoti savo nuotykius. 
Paskui, skambinant balalaika, 
pradėjom dainuoti patriotiš
kas dainas. Tai buvo mums tą 
dieną laimėjimo ir džiaugsmo 
vakaras. 

Nepalankios sąlygos 
mokslui 

Tada man buvo jau treti me
tai gimnazijoje ir jau buvau 
bendrabutyje, kur Bronė Ci-
cėnaitė mus prižiūrėjo, kad 
pamokas paruoštume ir neiš
dykautume. Želabuose per 
dvejus metus aš net knygos į 
rankas nepaimdavau. Paga
liau aš nė tų knygų neturėjau. 
Tris kilometrus žiemos metu 
nueiti ir pareiti buvo gana di
delis vargas. Jau anksti rytą 
mudu su Kazimieru Tijūnėliu 
per pusnis klampodavom, o 
per pamokas reikėdavo su 
snauduliu kovoti. Visą metą 
mokiniai iš manęs juokus da
rė, kad. kai kine rodė Adomo 
Mickevičiaus „Poną Tadą", aš 
visą laiką miegojau. Kaime 
Guigų šeimoje buvo labai 
prastos sąlygos ką nors skaity
ti ar rašyti. Visi gyvenom vie
noje troboje. Lenkų kalbos ir 
literatūros pamokose reika

laudavo daug knygų perskai
tyti. Mes vis ieškodavom tų 
knygų santraukų, o man ne
buvo laiko net tas santraukas 
perskaityti. 

Vieną kartą per Kalėdų 
atostogas parsivežiau namo 
Sinkevičiaus „Dykumose ir gi
riose" du tomus. Per tas šven
tes pas mus buvo bobutė, ma
mos mama. Beveik visą dieną 
skaičiau pirmąjį tomą ir norė
jau jį užbaigti. Kai visi buvo 
sugulę, naktį buvau įnikęs į 
knygą. Nepastebėjau, kad bo
butė atėjo prie manęs ir sto
vėjo, taip pat žiūrėdama iš 
tolo į knygą. Ji man taip ir 
sako: 

— Vaikeli, jau gana melstis. 
Jau pusiaunaktis. Tuojau pra
dės gaidžiai giedoti. Argi tau 
reikia tų dviejų maldaknygių? 
Man per visą gyvenimą užteko 
vienos. 

O mama vis pasakydavo: 
— Kai esi mokykloje, tai 

mokykis, o kai esi namie, rei
kia dirbti. 

Taigi taip ir buvo, kad per 
Kalėdų atostogas reikėjo ru
gius spragilais kulti. Tie rugių 
kūliai buvo palikti stogams 
dengti. Rugių kūlimas naktį 
yra ypatinga kaimo idilija. Ro
dos, dar ir dabar girdžiu kū
lėjų sutartinę. Penkiems kulti 
yra lengva ir malonu. 

Rudenį ir pavasarį šešta
dieniais po pamokų vis parlėk
davau namo. O pirmadienį 
anksti rytą išeidavau į Šven
čionis, į mokyklą. Taip gyve
nant kaime, mokslas visai 
nerūpėjo. Mano draugas Kazi
mieras Tijūnėlis apsisprendė 
nutraukti visus mokslus. 

Gegužės 3 dieną yra valsty
binė šventė. Tą dieną buvo 
ruošiamos bėgimo lenktynės. 
Dalyvaudavo ir mūsų gimna
zijos mokiniai. Prašmantui, 
mūsų geriausiam bėgikui, vie
nas lenkų gimnazijos bėgikas 
tyčia ar ne tyčia palaužė koją. 
Mūsų gimnazijoje atsirado 
toks keistas įkarštis laimėti 
pirmenybę prieš lenkus. Bė
gimo distancija buvo trys kilo
metrai. O man kasdien reikė
davo, einant į gimnaziją iš 
Želabų ir atgal, nueiti tris ki
lometrus du kartus per dieną. 
Nutariau kasdien iš gimnazi
jos nesustojus parbėgti į Žela-
bus. Parbėgdavau visai gerai, 
bet jau mokytis visi norai pra
dingo. Trečioj klasėj mane 
antriems metams paliko. Ma
ma suprato, kad geriausia bus 
man mokytis, esant bendrabu
tyje. Tuo metu kaip tik arti 
gimnazijos Ryto draugija iš 
žydų šeimos nupirko didelį 
namą. Iki ketvirtos klasės ber
niukams ir mergaitėms tame 
name buvo padarytas bendra
butis. 

Bendrabutyje 
Turbūt namas buvo duonos 

kepyklai skirtas. Penki moki
niai buvom apgyvendinti di
deliame kambaryje, kuriame 
buvo didelė duonai kepti kros
nis. Ta krosnis mums visiems 
vis priminė pasaką apie ra
ganą, kuri bandė vaikus į 
krosnį įstumti ir sudeginti. 
Tame kambaryje po pamokų 
mes daug laiko praleisdavom. 
Kepdavom bulves ir piešda-
vom. Kitame namo gale, mer
gaičių skyriuje, kaip jos sakė, 
pradėjo naktį vaidentis. Iš tų 
vaidenimų berniukai juokus 
krėtė ir mergaites vis dar dau
giau baugino. Bet vieną va
karą, kai visi buvom suėję ki
tame name į valgyklą, bendra
bučio vienam kambaryje pasi
liko sergantis gripu Abara
vičius, trečios klasės mokinys. 
Sugrįžę radom jį baimės apim-

S K E L B I M A I 

Marijonų vienuolyno pasta'.a. Marijampolėje 

tą. Esą tame kambaryje, kur 
yra didelė krosnis, kažkas 
žiauriai burbuliavo. Atsirado 
ir daugiau vaikų, kurie tvirti
no, kad ir jie girdėjo keistus 
garsus ir dejavimus. 

Vieną naktį mane išbudino 
lovos drebėjimas, kurioje giliai 
kvėpavo Paukštė, trečios kla
sės mokinys. Jaučiau lyg kas 
tą lovą ritmiškai judina. Paju
dina ir vėl sustoja. Visi miegai 
man išnyko. Laukiau kas to
liau bus. Pajutau lyg kas ar-
tintųsi prie mano lovos. Staiga 
padvelkė šalto oro banga. Vi
sas kūnas pagaugom nuėjo. 
Surikau iš baimės. Uždegiau 
elektrą. Pradėjom ieškoti vai
duoklio po visus kampus, bet 
nieko neradom. Tą naktį jau 
niekas negalėjo ramiai už
migti. 

Bendrabučio mokiniai pra
dėjo kalbėti, kad vaidenimai 
vyksta, nes namas nepašven
tintas. Tos kalbos pasiekė di
rektorių ir mokytojus. Niekas 
į tai nekreipė didelio dėmesio. 
Visiems atrodė, kad tai yra tik 
vaikų prasimanymai. O vis 
dėlto nutarta namą pašven
tinti. Šventinimo dieną iš Vil
niaus Ryto draugijos valdybos 
atvažiavo trys nariai: kun. K. 
Čibiras, M. Šikštys ir K. Sta
sys. Po tų paprastų šventini
mo iškilmių *bendrabučio vai
kai apsiramino ir mažiau kal
bėjo apie vaiduoklius. 

Skauta i Š v e n č i o n y s e 

Bendrabutyje visais atžvil
giais yra geriau mokytis. Čia, 
ir neturint knygų, gali pamo
kas paruošti. Gyvenant Žela
buose, trys kilometrai nuo 
Švenčionių, buvo neįmanoma 
dalyvauti skautų veikloje. Kai 
patekau į bendrabutį, tuojau 
įstojau į skautų draugovę. 
Pranas Žižmaras 1926 m. Vil
niuje įsteigė Gedimino draugo
vę. Metai po to skautai buvo 
įkurti ir Švenčionyse. Skautai 
visame Vilniaus krašte turėjo 
didelę įtaką į tautinį susipra
timą. Lenkų valdžia lietuvišką 
veikimą visais būdais tramdė. 
Lenkų skautai bandė su mu
mis bendrauti ir drauge veik
ti. Susitikimai su jais mums 
nieko gero nedavė, bet reikė
davo jų skautininkus pagerbti. 

Kai būdavo Lietuvoje skau
tų suvažiavimai, kursai, tai ir 
keletas Vilniaus krašto skau
tų į tokius parengimus pras
mukdavo per demarkarcijo8 li
niją. Jie mums daug gerų ir 
blogų žinių atveždavo. Mes 
niekaip negalėjom suprasti, 
kodėl kai kurie klebonai ne
šventindavo skautų vėliavų. 
Mes visi sekmadieniais į Mi
šias eidavom, išsirikiavę skau
tai ir neskautai, vasario še
šioliktą su orkestru žygiuo-
davom per visą miestą. Visi 
žinojom, kad uždrausta giedo
ti himną, bet tyčia ar netyčia 
vargonininkas paduodavo pir
mą himno toną. Tada visi mo
kiniai ir visa bažnyčia iškil
mingai giedodavo lyg didelę 
šventą giesmę. Ne tik mote
rys, bet ir vyrai verkdavo, 
žiūrėdami į dvi atneštas vė
liavas — skautišką ir tautinę. 

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT 
MIESTELIO 

JUOZAS GAILA 
Juozai , 
Šį vakarą perskaičiau Tavo 

„Apmąstymus iš Ellicott mies
telio" („Draugas",' sausio 13 
d.). Liūdni mąstymai! Retkar
čiais reikia pažvelgti realybei į 
akis, bet negali leisti, kad ta 
realybė apsunkintų, apgrau-
dintų likusį gyvenimą, kurio 
gal dar daug turim. Senyvas 
amžius šiais laikais nėra 70 
metų. Tai puikus amžius, ka
dangi esi atpalaiduotas nuo 
duonos uždirbimo, vaikų augi
nimo, vaikų problemų spren
dimo, o gali koncentruotis į 
prasmingą bei malonų savo 
laiko praleidimą. Tą viską 
lengviau atlikti, kai gyveni 
saulėtame ir šiltame klimate. 
Mes tuo įsitikinę. Čia mūsų 
aplinkoj žmonės, sulaukę per 
85 metų — guvūs, judrūs, lan
ko „mankštos centrą", žaidžia 
golfą bei tenisą, eina į koncer
tus, restoranu*, žuvauja, 
vaikšto, svečiuojasi ir šoka. 
Mokosi meno, muzikos, dirba 
gerus darbus, padeda bažny
čiai ir bendruomenei. Nėra ko 
skųstis, tik reikia susirasti 
tinkamas sąlygas. 

Gailėtis visada galima daly
kų, kuriuos padarėm ir kurių 
nepadarėm. Su kuo daugiau 
laiko praleidom ir su kuo ma
žiau. Taip jau gyvenime išei
na. Tokias mintis reįkia visiš
kai ištrinti iš atminties. Tas 
praėjo ir nesugrįš. Visi pra
randam tėvus, anksčiau ar vė
liau, prarandam draugus, bro
lius, seseris ir vaikus (tas gal 
skaudžiausia), bet turim irtis 
per gyvenimą ir šypsotis. O 
kai šypsais, užkreti kitus sma
gia nuotaika ir randi bendrų 
interesų. Niekas nenori su 
verkšlenančiais leisti laiką ir 
„komizeruoti" apie praeitį. Tai 
tokia mano išmintis. Mano 
mama panašiai galvodavo ir 
prasmingai bei laimingai gy
veno. Kai ateis laikas, mielai 
išeisime ten, kur paskirta ir 
kur mūsų laukia. „Cheer up 
old boy!" 

Nijolė 
Florida, 2000 sausio 19 d. 

Mielas Juozai, 
Ačiū, kad persiuntei Nijolės 

laiškutį. Jos optimizmas ir pa
siryžimas numirti golfo aikš
tėje (girdėjai, kaip vienas, gol
fą žaisdamas ir pamatęs pro 
aikštę važiuojančią laidotuvių 
procesiją, nusiėmė kepurę ir 
nulenkė galvą. Kai žaidimo 
poros partneris paklausė, ko
dėl, atsakė: „Na, vis tik, ketu
riasdešimt trejus metus kartu 
išgyvenom...") tikrai džiugina. 
nes*juk ir ji pati neseniai dar 
iš labai sunkios ligos kėlė. 

Man Tavo apmąstymai pali
ko visai kitą įspūdį ir juos per
skaičiau su ašara gomury. 
Džiaukimės, kad gyvenime te
ko pažinti tiek tikrai puikių ir 
ypatingų žmonių. Jie mūsų 
gyvenimą vertu padarė. Ir 
svarbiausia, dauguma jų ne
buvo nei veikėjai, nei rašyto
jai, nei mokslininkai, nei dak
tarai, nei inžinieriai, bet kiek
vienas kuo nors skirtingas, at
mintinas ir artimas. 

Aš tai vis įsivaizduoju savo 
tėvą, sėdintį kokio debesio še
šėly su Dambriūnu, Saliu, 
Skardžium, na, gal ir su Yla, 
Girnium, Sužiedėliu ar ir Ba
čiūnų, ir aptariantį „einamuo
sius reikalus". Vis galvoju, 
kad bus daug apie ką jam ir 
jiems visiems papasakoti. 
Šiandien sūnus atsiuntė ketu
rių minučių vaizdajuostę, kaip 
prausiasi, „skaito" knygas ir 
eina miegoti abi jo dukros. O 
kaip ta vaizdajuostė patiktų 
pažiūrėti mano tėvui. Mama 
tai ja tyliai pasidžiaugtų, bet 
tėtė turėtų ir ką pasakyti, ir 
žiūrėtų kelis kartus. Kaip ir 
mudu su Daiva. Man tik liūd
na, kad, kol vėl susitiksim, aš 
daug ką jau būsiu užmiršęs. 
Čia tai didžiausia , senatvės 
bėda. 

Po vakarienės iš New Jersey 
skambino dukra Lina: jos 6 
metų duktė Mara .klausia. 
kaip „Sevilijos Kirpėjo'" C D 
atrasti tą vietą, kur yra „Fi
garo, Figaro..." Na. tas tai tik
rai pradžiugintų tėtę, kaip 
prajuokino ir mane. Kol pabai-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOauO. NAMŲ, SVEKATOS! 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapdis ir Ott Mgr. Auksė 
S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Wost 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

773-9354472 
768-901-9343 pgr. 

Pnuistt@aol.coo) E-mafl 

GEDIMINAS 
PRANSKEVIČIUS 

užpildo pajamų mokesčių 
formas. (Accounting Tax 
Services). Pageidaujant, 

atvyksta į namus. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "skJings", 

'sofftts", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
. S.Benetis, tel. 630-241-1912.. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepung applicants for 

Permanent Residence! 
For free information call: 

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

Canada 
www.redeusa.com 

gėm kalbėti, jau per telefoną 
girdėjau, kad buvo atradusi. 
Rašyti yra apie daug ką, bet 
šiandien vėl buvo sunki diena, 
tad akvs merkiasi. 

Arvydas 
Virginia, 2000 sausio 20 d. 

Sveikas, Juozai, vakar 
perskaičiau „Apmąstymus" ir 
pagalvojau, kad be reikalo 
taip liūdnai į viską žiūri. Nei 
vienas negyvensim su saule 
(ir ta kada nors perdegs!). Ne
gali atsukti laikrodžio — ir 
galų gale nėra reikalo jo atsu
kinėti. Reikia gyventi taip, lyg 
ši diena būtų paskutinė. Tėtis 
tikriausiai džiaugėsi Tavo lai
mėjimais ir pasisekimais. Lie
tuviui nebūdinga viešai tai iš
reikšti. Darei, ką sugebėjai ir 
išmanei tuo laiku. Dabar tik 
mesk žvilgsnį į tai, kas yra ir 
bus. ir nedaryk tų pačių klai
dų. Taip gali daryti, tik sulau
kęs tam tikro brandumo laip
snio. Aišku, kad gaila Vygan
to. Kiekvienas turime savo 
likimą — matyt, jo buvo toks. 

GREIT PARDUODA 

w RE/MAX 
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RIMAS L STANKŲ S 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Del ligos savininkas parduoda 2 
miegamųjų botą su baldais ant 
juros kranto, Daytoria Beach, FL. 
Pro virtuvės langą matosi jūra, 
durys iš virtuvės ir salono taip pat 
veda į jūrą ir balkoną. Miegamųjų 
stiklinės durys žvelgia į Halifax 
upę; atsidaro į balkoną. Puikus 
vaizdas iš abiejų pusių. Skambin
kite: 1-904-761-2968 arba 1-904-
756-4971 arba 1 •904-677-6944. 

Food scrvfce: Fuū/Part time 
VVaitress. No Exp. Necessary. 

Downers Grove, IL. 
Ca|l 6 a m . to 2 pjn., 

tel. 630-969-7788. 

32 metų moteris ieško darbo. 
Gali atlikti namų ruošą ir 

prižiūrėti vaikus nuo 8 v.r. iki 
8 v.v. kasdien. TeL 773-776-

7809. Kviesti Vinją. 

Štai keletas greitai pagaminamų 
valgių receptų iš senosios 

Lietuvėlės! 
30 receptų — už 10 dolerių! 

Siųsti adresu: Rima Jiras 
201 P.O. Box 

Plano, IL 60545 

Šiaip nieko daug naujo. Vėl 
laukiu pavasario ir kelionės į 
Vilnių. Man tai tikra atgaiva. 
Da*bar ir buitiniai reikalai žy
miai pagerėjo. Ta nauja „ma-
xi" ar „maxima" maisto krau
tuvė visai niekuo nesiskiria 
nuo mūsiškių. Ko tik nori — 
tik turėk pinigų. Mudu dar vis 
linkę trankytis po pasaulį. 
Reikia krutėti, kol dar kojos ir 
protas neša. Kęstas dar galvo
ja apie slidinėjimą. Aš jau sli
des „pakabinau". Nenoriu nu
sisukti sprando. Be to, per 
daug darbo su tais sunkiais 
batais vaikščioti. Jau geriau 
šiltam vandeny pamirkti. 

Sakyk — ar turi paruošęs 
savo knygą? Vygantas mane 
buvo prisaikdinęs, kad Tave 
raginčiau, tai padaryti. Pra
nešk, ar turi. Tada žiūrėsim 
toliau. 

Vitalija 
Louisiana, 2000 sausio 22 d. 

TYLIOJI DIPLOMATIJA — VIETOJ 
TRIUKŠMINGOS KRITIKOS 

širdį veriantys vaialai — deja, nereti — Lietuvos didmiesčių gatvėse. 
Nuotr. Indrė* Tijūnėllenės 

Žinomas Rusijos teisės spe
cialistas, liberalios frakcijos 
„Jabloko" narys Aleksėj Arba-
tov (nemaišyti su Georgijumi 
Arbatovu — vertėjo pastaba.) 
padarė pareiškimą, kuriame 
jis teigia, kad JAV privalo at
sisakyti savo praktikos kriti
kuoti besitęsiantį Rusijos karą 
prieš Čečėniją. 

Arbatovas mano. kad juo 
daugiau Baltųjų rūmų admi
nistracija darys spaudimą Ru
sijai, tuo mažiau galima tikė
tis, jog Rusija klausys iš Va
šingtono duodamų patarimų. 

Jis tvirtina, kad JAV ir kitos 
Vakarų šalys, priklausančios 
NATO, neturi jokios morali
nės teisės kritikuoti Rusijos, 
kurios veiksmai dabartinėje 
Čečėnijoje niekuo nesiskiria 
nuo to, ką darė NATO aviacija 
Kosove. Jeigu NATO leido sau 
panaudoti karinę jėgą suve
renioje valstybėje, kaip Jugos
lavija, tai tuo labiau Rusija 
turi teisę naudoti jėgą savo 
šalies vidiniam konfliktui iš
spręsti. Arbatovas, kurio par
tija pasisako už konflikto 
sprendimą derybų keliu, ma
no, jeigu Clintono administra

cija pereitų nuo triukšmingos 
kritikos prie tyliosios diploma
tijos, tai tuo tik pagerintų ge
rus santykius su Rusija. Jeigu 
nesutarimai tarp abiejų vals
tybių ir toliau didės, perspėja 
A. Arbatovas, tuomet Rusija 
sugebės surasti naujų rezervų 
savo strateginei pozicijai su
tvirtinti. 

Palietes jautrų NATO plė
timosi klausimą buvusių 
TSRS sąjungininkų sąskaita, 
Arbatovas mano, jei Ukraina 
paseks Čekijos, Vengruos, 
Lenkijos pavyzdžiu ir taps 
Šiaurės Atlanto bloko nare, 
tai sukels „pavojų Nr. 1" Rusi
jos saugumui. 

Jeigu į NATO gretas įsi
jungs Baltijos respublikos Lie
tuva, Latvija, Estija, tęsia A. 
Arbatovas, tai išauks milži
nišką krizę ir stiprų santykių 
pablogėjimą tarp JAV ir Rusi
jos. 

Vertimas iš rusiško žurnalo 
„7 dnei" („Septynios dienos") 
Nr. 2 (208) sausio 14-20 d. 

i i a 

• Ne visomis lazdomis gali
ma abiem galais atsiremti t 
žemę. 

mailto:Pnuistt@aol.coo
http://www.redeusa.com


IN MEMORIAM DALIAI KUČĖNIENEI 

Dalia Kučėnienė su savo tėvui, gen. Vėtrai, paskirtu pomirtiniu Vytauto 
Didi. ordinu. 

DALIAI KUČĖNIENEI IŠKELIAVUS 
Ūkauja pelėda tamsiame miške 
gūdžiai ūbauja klykauja pilnu balsu 
net giria aidi 
moterys palaidais plaukais raudodamos 
lino rankšluosčius grąžo 
žilų, kaštaninių, rudų plaukų sruogas saujomis rauna 
Dalia, Dalele, Dalužėle, 
sublogai, sumenkai, suliesėjai 
tavo kūnas išseko 
nebesulaikė tavęs mūsų ašarėlės 
nepagailėjai motulės 
nepagailėjai dukrelės 
nepagailėjai sūnelio 
nepagailėjai mylimojo 
išskridai per jūreles, per vandenynus 
išskridai ne paukšteliu, ne bitele 
ilgon kelionėn 
ne svečion šalelėn, ne svetiman kiemelin 
bet gimton tėvynėn atsigulti 
savo pelenėlių gilian kapelin suberti 
palikai raudančius kūkčiojančius 
paklydusius išsiilgusius 
išverktomis akimis 
papurtusiais skruostais tuščiomis rankomis 
be tavęs gyventi 

» • » ' 

Eglė Juodvalkė 

INŽ. ROMĄ VENCKŲ 
PRISIMENANT 

Maždaug prieš vienerius pažįstamų ir draugų. Iš čia 
metus staiga netikėtai iš gy- visi nuvyko į Forest Lawn ka-
vųjų tarpo mirtis pašaukė pines, kur kun. Stanislovas 
vieną dar labai veiklų, dar- Anužis, pašventino antkapinę 
bingą ir lietuvių bendruome- lentą, sukurtą skulptoriaus 
nei reikalingą jos narį inž. prof. Stephen Anaya. Lentoje 
Romą Venckų. Jis buvo plačiai įgraviruotas poeto Petro Karu-
įsijungęs į visuomeninę veik- žos eilėraščio posmas: 
lą, ypač daug jėgų skyrė bū- Kai pilko vargo iškalta / 
damas JAV LB Vakarų apy- Laimė kaip plienas bus — 
gardos valdyboje ir skautuose. Tau iš aukštybių nusileis / 
1998 m. lapkričio 20 d. Romas Ant žemės šios dangus, 
dalyvavo LB Vakarų apygar- Romas Venckus gimė 1937 
dos valdybos sukviestame or- m. spalio 19 d. Kaune val-
ganizacijų atstovų susitikime stybės tarnautojo šeimoje. 
Tautiniuose namuose su Lie- 1944 m. vasarą Venckų šeima 
tuvos Respublikos Užsienio pasitraukė į vakarus, nes į 
reikalų ministerijos Politikos Lietuvą vėl brovėsi bolševikų 
departamento direktorium V. gaujos, nešdamos mirtį ir ver-
Ušacku, o po keletos dienų jau giją. 1949 m. iš DP stovyklos 
visi rinkosi į jo laidotuves. Vokietijoje Venckai emigravo į 

Metinės mirties sukaktį JAV ir įsikūrė Bostone. Čia 
minint, 1999 m. lapkričio 28 Romas mokėsi ir įsijungė į 
d. už Romo sielą Šv. Kazimie- skautų veiklą, buvo pakeltas į 
ro parapijos bažnyčioje buvo skautininko laipsnį. Baigė me-
aukojamos Šv. Mišios, kuriose chaninės inžinerijos mokslus. 
dalyvavo jo artimieji, daugelis 1963 m. visa Venckų šeima 

Negalime ir nenorime pati
kėti, jog nebėra Dalios Kučė-
nienės. Tik prieš porą savai
čių jos skardus balsas telefono 
ragelyje skambėjo per Atlantą 
,,Kaip sekasi, kas naujo ir ge
ro Lietuvoje?". Visada žingei
di, nuoširdi, kultūros būkle 
susirūpinusi, dėl dabartinių 
negalių besisielojanti. Apie 
nekokią sveikatą tik tarp kit
ko tarstelėjusi... Visi ją paži
nojusieji čia, Lietuvoje, nėra 
matę apniukusio jos veido. 
Bet kokios ligos ar fizinės ne
galios ženklus ji stebėtinai 
vikriai, valiūkiškai ir labai ar
tistiškai sugebėdavo paslėpti. 
Pašaliniai nespėdavo pamaty
ti skausmo šešėlio... 

Tvirtą ir ryžtingą regėjome 
ją, kai ieškojo savo tėvo — ge
nerolo Vėtros '— pėdsakų 
KGB archyvuose. Tėvo didvy
riškos praeities atskleidimas 
ir įprasminimas buvo jos savo
tiškas testamentas vaikams ir 
anūkams. Kokia ji dvasinga 
stovėjo ant smėlio kalnelio 
Vilniuje, Antakalnio kapinė
se, degdama atminties žvaku
tę savo tėvo būsimo perlaidoji
mo vietoje. „Ką galėjau, atro
do, viską padariau" — tuomet 
tepasakė ji... 

Kas galėjo pamanyti, kad 
ištakios pušys, apsupusios šią 
nuostabią kalvelę, nuo kurios 
atsiveria vaizdas i Lietuvos 
Nepriklausomybės gynėjų pa
minklą, 2000-siais oš amžinąjį 
atilsį pačiai Daliai Kučėnie-
nei. 

persikėlė į Kaliforniją ir apsi
gyveno Los Angeles mieste, 
kur Romas vedė Eleną Giedrę 
Karužaitę, išaugino ir išleido į 
mokslus dukterį Daivą (ji Lie
tuvai vaduojantis iš sovietų 
okupacijos buvo nuvykusi į 
Vilnių ir dirbo svarbius admi
nistracinius darbus) ir sūnų 
Vytą, jau sukūrusį savo šei
mą. 

Romas buvo gamtos mylė
tojas, todėl įsijungęs į skautus 
nuolat iškylaudavo, kopdavo į 
kalnus. Su broliais Laimiu ir 
Juozu, svainiu dr. Rolandu 
Giedraičiu ir draugais savait
galiais mėgdavo buriuoti Ra
miajame vandenyne. Paskuti
niuoju metu Romas buvo uo
liai įsijungęs į Akademinį 
skautų sąjūdį, buvo Los An
geles skyriaus valdyboje ir į 
Ramiojo vandenyno skautų 
veiklą. Jis keletą kartų buvo 
„Rambyno" skautų stovykios 
viršininku. Įsitraukęs į LB 
veiklą, buvo apygardos valdy
bos iždininku. 

Prie kapo atlikus religines 
apeigas, kalbėjo svainis dr. R. 
Giedraitis. Dalyviai buvo pak
viesti į Giedrės Venckienės 
namus Santa Monica, kur 
buvo pavaišinti, pasidalinta 
prisiminimais iš Romo vi
suomeninės veiklos, apgailes
taujant jo ankstyvą netektį. 

Ig. Medžiukas 

Kokia ji buvo sujaudinta ir 
pakylėta po koncerto arkika
tedroje su smuikininku Rai
mundu Katiliumi: , Atrodo, aš 
sutikau labai artimą meninę 
sielą...". 

O ar įmanoma užmiršti jau
kius Dalios pusryčius Čikago
je, jautrią, paprastą šeiminin
kę, tikrą namų dvasią, kurios 
namai buvo svetingai atviri 
ne vienam Lietuvos meno 
žmogui. Su didžiuliu įkvėpi
mu, meile ir atida Dalia Ku-
čėnienė rūpinosi Lietuvos-
Amerikos menininkų kultūri-

^HF 

niais ryšiais, džiaugėsi muzi
kų kūrybiniais pasiekimais. 

Tiesiog neįmanoma tarti 
sentimentalių žodžių šią 
skaudžią netekties valandą. 
Dalią Kučėnienę į amžinąjį 
poilsį norėtųsi palydėti vil
tinga, dinamiška, optimistiš
ka muzika. Tokia, kokia buvo 
pati Dalia. 

Lietuvoje jos geri bičiuliai ir 
reiškia gilią užuojautą jos šei
mai 

Raimundas Katilius, Ju
lius Andrejevas, Zita Kel-
mickaitė, J ū r a t ė Gustaitė, 
Viktoras Gerulaitis, Ona 
Narbutienė, Vytautas Bal
čiūnas. 

DRAUGAS, 2000 m. vasario 9 d., trečiadienis 

Minint a a Romo Venckaus mirties metines. Los Angeles For*>st Lnwn kapinėse buvo atidengta ir pašventinta 
atminimo lenta šalia kapo artimi giminės U k Romo žmona Kloini Gi<*ir.>. sunūs Vytas ir duktė Daiva, 
inž. .Juozas Venckus, dr Danutė Venckutė- Giedraitienė, in*. T-iimis Venckus. .Jurat* Paieraitė-Vencluenė, Ste
phen Anaya ir jo žmona prof Liucija Baškauskaite, a a. Romo mama Brone Venckiene ir jos vaikaitė Aušrelė 
Venckutė 

PADĖKA 
A. t A. 

ONA ELVIKYTĖ ŠIURNIENĖ 
iškeliavo Amžinybėn 1999 m. gruodžio 16 d., sulaukusi 
89 m. amžiaus. Palaidota gruodžio 20 d. Delbi, ONT, 
kapinėse. 

Nuoširdus ačiū visiems už pareikštas užuojautas, gražias 
gėles, aukas ir dalyvavimą apeigose. 
Jūsų visų parodytas nuoširdumas liks mums 
neužmirštamas. 

Liūdintys: Elvikiai, Ši urnos, Pociai, giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

A. t*. 
ANTANUI JANONIUI 

mirus, žmoną JULYTĘ, dukrą INGRIDĄ su vyru, 
seseris KSAVERĄ JANČTJENĘ su šeima Čikagoje ir 
DANUTĘ GOGELIENĘ su vyru Lietuvoje, gimines 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ignas ir Elena Bandiiuliai su šeima 

Vytautas ir Genė Bandiiuliai 

A. t A. 
dr. agr. ANTANUI 

VERBICKUI 
mirus, liūdesiu dalinamės su žmona DALIA ir žentu 
ALGIU ANCEVIČIAIS. Gilią užuojautą reiškiame 
anūkams: GINTUI, LYAI su vyru ANDRIUMI, 
SIGITUI su žmona KAREN, DAINAI bei visiems 
giminėms. 
Žinome, kad „Nenelio" labai liūdi proanūkai 
ALEKSAS ir LUKAS KUBILIAI. 
Tegu gerasis Dievas suteikia a.a. Antanui ramybės, o 
likusiems stiprybės toje netektyje. 

Monika Povilaitienė 

Karolina Kubilienė 

Ramunė Kubiliūtė 

Audra ir Vitas Dauliai su Gintare 

Tomas Kubilius 

Per ankstyvai iškeliavus į Anapilį kultūrininkei, 
visuomenininkei 

A. t A. 
dr. DALIAI KUČĖNIENEI, 

skausmo ir liūdesio prislėgtus jos vyrą JONĄ 
KUČĖNĄ, dukrą SILVIJĄ, sūnų RIMĄ ir jų šeimas, 
motiną ANTANINĄ NOREIKIENĘ bei visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

JAV LB Krašto valdyba. 

A. t A. 
dr. KĘSTUČIUI AGLINSKUI 
mirus, nuoširdžiai reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 
dr. JUZEI, sūnui dr. AUDRIUI ir jo šeimai. 

Danguolė Urbonaitė ir Rimas Cibai 

Aleksas ir Bronislova Urbonai 

Benius ir Irena Urbonai 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

žurnalistas JUOZAS ŽEMAITIS 
mirė 1999 m. vasario 14 d. Šią liūdną sukaktį minint, 
šv. Mišios už a.a. Juozo sielą bus aukojamos Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje vasario 13 d. 
10:30 vai. ryto ir vasario 14 d. 8 vai. ryto. Taip pat šv. 
Mišios bus aukojamos Tėvų Marijonų koplyčioje 
vasario 14 d. 7 vai. ryto ir Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
vasario 13 d. 10 vai. ryto. 
Pažinojusius a.a. Juozą Žemaitį prašome tą dieną 
prisiminti Jį savo maldose. 

Artimieji. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

ROMAS JONAS KARUŽA 
mirė 1999 m. vasario 11 d. 
Už a.a. Romo Jono sielą šv. Mišios bus aukojamos 
2000 m. vasario 12 d. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šv. Mišiose ir prisiminti a.a. Romą Karužą. 

Nuliūdę: Dana Karužienė, Daiva, Arvidas, 
Jonė ir Danutė su šeimomis. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

LIUDAS VALANČIUS 
Jau suėjo vieneri metai, kai Aukščiausiojo pašauktas 
iš mūsų tarpo išsiskyrė mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir 
Senelis. 
Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus atnašaujamos 
Tėvų Pranciškonų koplyčioje St. Petersburg, FL ir 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemont, IL 
šeštadienį, vasario 12 d. 8 vai. ryto. . "* 
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Liudą savo maldose. 

Žmona Emilija, vaikai i r anūkai. 

A. t A. 
dr. agr. ANTANUI 

11 VIRBICKUI 
mirus, žmoną ADELĘ, dukrą DALIĄ su šeima bei 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Čikagos Lietuvių agronomų sąjunga 

Mylimai Motinai 

A. t A. 
ELENAI TRUŠKAUSKIENEI 
mirus, IRENAI REGJENEI, ALGIUI REGIUI ir visai 
jų šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Vanda ir Antanas Urbonai 

A . t A . 
DALIAI KUČĖNIENEI 

mirus, reiškiame giliausią užuojautą visai jos 
ŠEIMAI. 

Regina ir Vytautas Valatkaičiai 

Brangiam Vyrui, Tėveliui ir Seneliui 

A. t A. 
JUOZUI VADOPALUI 

Amžinybėn išėjus, reiškiame gilią užuojautą sūnui 
GYČIUI, marčiai LYDIAI, vaikaičiui PETRUI ir 
visiems „Grandies" veteranams. 

Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis'' 

1 



6 DRAUGAS, 2000 m. vasario 9 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 

LB L e m o n t o apylinkės so
cialinių reikalų skyrius š.m. 
birželio 30 d. - liepos 1 ir 2 d. 
organizuojamą kelionę auto
busu į XI Lietuvių tautinių šo
kių šventę Toronte. Išvyksta
me liepos 1 d. anksti rytą. Į 
PLC grįžtame liepos 3 d. apie 
6 vai. v. Galima užsisakyti: a) 
tiktai autobuso bilietus: b) au
tobuso ir nakvynės bilietus; c) 
autobuso, nakvynės, šventės 
ir pokylio bilietus. Užsisakant 
visus bilietus, bilietų kaina — 
350 doi. Informacija apie ke
lionę teikiama šiais tel. 630-
243-0791 arba 708-346-0756. 

„Žiburė l io" Montessori 
mokyklė lės , apžiūrė j imas 
ir naujų m o k i n i ų registra
cija ateinantiems 2000-2001 
mokslo metams vyks sekma
dienį, vasario 13 d. nuo 10 vai. 
r. iki 12:30 v.p.p. Registracija 
vyks „Žiburėlio klasėje, PLC, 
Lemonte. Priimami vaikučiai 
nuo 3 iki 5 m. amžiaus. Kvie
čiame atvykti su vaikučiais, jų 
seneliais ir draugais. Informa
cijai tel. 630-257-8891. 

# * *art:i ir toii 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

M I N Ė J I M A S SAN DIEGO 
San Diego Lietuvių Ben

druomenės skyrius. įsteigtas 
tik 1999 metų gale. pradės sa
vo viešą veiklą Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimu. 
Dienos iškilmes prasidės šv. 
Mišiomis 1 vai. p. p. šeštadie
nį, vasario 26 dieną. Pats mi
nėjimas prasidės 2 vai. po pie
tų. Pagrindinę kalbą sakys 
Angelė Nelsienė, LB Vakarų 
apygardos pirmininkė. Po ofi
cialios dalies bus įvairi meni
nė programa. Dainuos solistė 
Albina Gedminienė, smuiku 
grieš David Pivoriūnas ir šoks 
neseniai įkurta tautinių šokių 
grupė ,,Jūra", vadovaujama 
Stasio Milašiaus. Pasibaigus 
minėjimui, publika kviečiama 
pabendrauti prie vaišių stalo. 
Mišios ir minėjimas vyks Har-
ding Community Center audi
torijoj, 3096 Hardiug Street, 
Carlsbad, netoli 5-to greitke
lio. Smulkesnes informacijas 
teikia Regina Lisauskienė 760 
943-9434. 

„If Music be t h e Food of 
Love.. ." tai ir arijos apie mei
lę Valentino dienos išvakarė
se. Koncertas vyks Vasario 11 
d., penktadienį, 7:30 vai. v. 
Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte. Koncerte dalyvaus so
prano Angel Petro, pianistas 
Rokas Zubovas ir aktore-skai-
tovė Audrė Budrytė. Visi nuo
širdžiai kviečiami apsilankyti! 

J A V LB Br ighton Pa rko 
apylinkė praneša: „Daugumas 
apylinkės narių jau yra gavę 
JAV LB Krašto valdybos laiš
ką su prašymu aukoti Krašto 
valdybos reikalams Vasario 
16-osios dienos proga ir tai 
padaryti apylinkės valdybos 
rengiamame Vasario 16-osios 
minėjime. Mūsų minėjimas 
bus vasario 20 d. Malonėkite 
dalyvauti ir įteikti savo auką 
aukų rinkėjams tą dieną. Ren
ginio išlaidas valdyba padengs 
iš savo iždo, ne iš surinktų 
aukų. Būsime dėkingi". 

P r a n e š a m e , kad sausio 31 
d. mirė a.a. Kazimiera Škėrie-
nė, buvusi mokytoja, a.a. Pet
ro Skėrio žmona. Didžiai liūdi 
daug giminių Lietuvoje, Ame
rikoje, Venesueloje. Velionės 
pageidavimu laidotuvės buvo 
privačios. Jos įvyko vasario 4 d. 

ALTo Čikagos skyriaus val
dyba pagrindinį Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą ren
gia vasario 13 d., sekmadienį. 
Minėjimas prasidės 10 val.r. 
vėliavų pakėlimu Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čios aikštėje. Po to visi vyks į 
10:30 val.r. iškilmingas pa
maldas, kurias aukos kun. Ri
mantas Gudelis. Akademinė 
Vasario 16-osios minėjimo da
lis vyks 2 val.p.p. Maria aukš
tesniosios mokyklos auditori
joje. Pagrindinis kalbėtojas 
bus dr. Jonas Valaitis. Meni
nę programą atliks Algiman
tas Barniškis ir Lietuvos Vy
čių tautinių šokių grupė. 

ALTas taip pat praneša, 
kad vėliavų pakėlimas vyks ir 
vasano 12 d., šeštadienį, 10:30 
val.r. Jaunimo centro sodelyje 
prie žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės paminklo. 

Lemonto LB Socia l in ių 
reikalų skyrius vasario 15 d., 
antradienį, 2 vai. p.p. ruošia 
įdomią, linksmą popietę PLC 
Bočių menėje. Išgirsime įdo
mią paskaitą, pasikalbėsime 
mums rūpimais klausimais, 
padainuosime, o po to pasivai
šinsime ir pabendrausime. 
Kviečiame atvykti ir smagiai 
praleisti popietę. 

t* arti Ir *oii~ 
LOS ANGELES, CA 

MIRĖ ŽYMUS LIETUVIS 

Vasario 6 d. vienoje Los An
geles ligoninėje mirė ilgai sir
gęs inžinierius Julius Jodelė 
(gim. 1927 m.), žymus „Ser-
geant" raketos ir erdvėlaivių 
— „Ranger" ir „Mariner" elekt
ronikos instrumentų projek
tuotojas. Dirbo pačiose gar
siausiose erdvių tyrinėjimo 
bendrovėse, visur buvo labai 
aukštai vertinamas. 1988 m. 
buvo pakeltas į Senior Scien-
tist laipsnį. 

1988 m. Kalifornijos Tech
nologijos insti tutas buvo pa
kvietęs jį prisijungti prie mok-
slininkų-fizikų grupės ir, kaip 
mechanikos inžinierių, išvys
tyti observatorijos koncepciją, 
kuri ištirtų žemės traukos 
bangų esmę. Projektas vadino
si LIGO (Laser Interferometer 
Gravitation-vvave Observato-
ry). Projekto tikslas — patik
rinti Einšteino reliatyvumo 
teoriją. Tai buvo Juliaus Jo-
delės paskutinis didelis dar
bas prieš pensiją ir prieš ne
įveikiamą ligą. 

Du semestrus (1995 ir 1996 
m.), kaip vizituojantis profe
sorius Kauno Technologijos 
universitete, dėstė kūrybinio 
projektavimo kursą. 

Visuomeniškai J . Jodelė vei
kė ateitininkuose, ALTe ir LB-
nėje Rezoliucijoms remti ko
mitete, lituanistinėje mokyk
loje. Anglų kalba rašė profe
sines studijas, lietuviškai su
redagavo tėvo biografinę kny
gą „Profesorius Pranas Jode
lė", spėjo paruošti savo prisi
minimus, rašė į lietuviškus 
laikraščius. 

Gimė Kaune, teko tarnaut i 
vokiečių kariuomenėje, taip 
pat buvo JAV Korėjos karo ve
teranas. Laidojamas Lietuvo
je. J u o z a s Kojelis 

Čikagon lituanistines mokyklos pirmokėliai su mokytojomis 
7PX 

Nuotr. Dalios Badarienėi 

• L s b a i norėč iau sus i r a 
šinėti su savo bendraamžiais, 
gyvenančiais užsienyje. Man 15 
m'-*'; Mokausi 9 klasėje. Galė
čiau rašyti ir anglų kalba. Mano 
adresas: J u r g i t a Drigotai tė , 
V. K u d i r k o s 15-23, Naujoj i 
Akmenė. Lietuva. 

• Helen Stevens, Gallipolis 
F<>rr, \ W . . globojamai našlaitei 
Lietuvoje prideda švenčių proga 
dovana $100 Lietuvos vaikams 
a u kr,] a po $100 Marlene ir Ro-
b"rt Z r. ,ir)a. Mr̂ iford Lakęs, NJ, 
Jonas Kvietys, Cleveland, OH; 
Balys Raugas. Dolran, NJ, au
koja $75. Vladas Kybartas, Lock-
port, IL, aukoja $20; John J. 
Gricius, Pennsauken.NJ, auko
ja $10. „Lietuvos Našlaičių glo
bos k o m i t e t a s " , 2711 West 71 
St., C h i c a g o , I L 80629. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SPUIMM Rd., Chicago, 0.60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

• S t a s ė B a c e v i č i e n ė už 
pildo pajamų mokesčių (incomt 
tax) formas. Susitarimui kreip
tis: te l . 708-403-7334. 

• Mūsų m a r t i Marytė, 
gyvenanti Marąuette Parke, 
kas savaitgalį važiuoja į Racine 
Bakery ir Deli nusipirkti švie
žių lietuviškų dešrų ir kopūstų. 
Parvaž iavus namo, Marytė 
vaišina mus. Kaip smagu! Ra
c ine Bakery i r Delicatessen, 
6216 W. A r c h e r Ave., Chi
cago, IL. Tel. 773-581-6800. 

TRANSPAK 

Tel 1 77* RtK 1OS0 

Advokatas Jonas Gibaitia 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S.Kedsie Avenue 
Chicago, BL 60620 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Še*tad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W. 68 Street 
Chicafo, BL 60639 

(Skaraai gatvaa nuo .Draugo") 
T«L 77S-SS44100. 

T«L ao-stf-OftOO, Issmnt, IL 

J 
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Chmieliauskas, Kultūros isto
rija, 3-15, Chicago, 1917). D. 
Deimanto kaina priklauso nuo 
akmens skaidrumo, nuo jo for
mos, nuo karatinio svorio ir 
žvilgesio spalvos — ružavos, 
melsvos, rausvos ir balsvos, 
kuri yra rečiausia ir brangiau
sia. (Awake p. 12-15, Wallhill, 
NY. 1997.VII.8). E. Pirmadie
ni gimė šie Lietuvos preziden
tai: Antanas Smetona (1874. 
VIII. 10) ir Kazys Grinius 
(1866.XII.17). Pirmadienį mi
rė Aleksandras Stulginskis 
(1969.IX.22). Jis gimė ketvir
tadienį (1885.11.26), o Algir
das Brazauskas gimė penkta
dienį. 

Čikagos lituanistinės mokyklos penkto skyriaus mokinės. Tš kairės: Aldona Gintautaitė, Laura Pliopaitė ir Vita 
Logintaitė. Trečio sk. mokinės: Kristina Budajeva ir Agnė Pancerovaitė prie nuotraukų, kuriose vaizduojami ka
pai Vilniaus Antakalnio kapinėse, žuvusių sausio 13-osios naktį. 

SAUSIO 13-IOS 
MINĖJIMAS 

Čikagos lituanistinės mo
kyklos mokiniai, sausio 15 d. 
paminėjo žuvusius už Lietu
vos laisvę prie televizijos bokš
to Vilniuje 1991 m. Mokyklos 
vadovybė paruošė juodus kas
pinus, kuriuos prie drabužių 
prisisegė mokytojai ir moki
niai. Klasėse buvo trumpai 
prisimintos įvykių detalės, o 
salėje buvo rodomas filmas iš 
tos baisios nakties..Tai nebuvo 
vaidyba, o tikrų įvykių vaiz
dai. Mokiniams paliko labai 
gilų įspūdį. 

Mok. Zita Dubauskaitė 

SAUSIO TRYLIKTOJI 

Tryliktai sausio praūžus 
Apsitaškė žemelė krauju. 
Ir ne vienas žmogus tąnakt 

žuvo 
Nuo kulkų kareivių 

nuožmių. 

Lėkė tankai sovietų galingi 
Ir riaumojo nakties tyloje. 
Žmones mušė kareiviai 

įširdę 
Ir grasino visiems mirtimi. 

Tą naktį mes buvom 
vieningi, 

Nes laisvę ir mirtį regėjom 
šalia. 

Nuo kalno aidėjo 
skausmingai: 

— Mes už laisvę, už laisvę 
— visa Lietuva! 

Mok. Violeta Pakalniškienė 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Ir kada tauta, gyvendama 
nuolatinėje teroro grėsmėje, 
glaudžia svetimos tautos be
namį, kada apiplėšto Lietuvos 
kaimo bemokslė moteris — 
motina dalina savo vaikams 
po duonos kąsnį ir tokį pat 
duoda pabėgėlei mergaitei iš 
priešo tautos — štai, kur ir 
pasireiškia tautos charakteris 
ir jos siela. Štai kur blyksteli 
lietuviškos kultūros amžiais 
brandintos ir tik kančioj išryš
kėjusios vertybės. 

Dabar kalba. Lietuvių tauta 
iš amžių glūdumos atsinešė 
savo žmoniškumo kultūros 
pradus. Ji buvo žmoniška, 
konkreti ir suprantama. Ji 
buvo kaip šiluma, kaip šviesa, 
kartu veikdama kaip nuola
tinė palaima. 

Jonas Matulionis, 
Lietuvos ministras, 

teisininkas, visuomeninin
kas. 

„Mums reikia ne daugiau 
materialės pažangos, bet dau
giau dvasinės pažangos. 
Mums reikia ne daugiau inte-
lektualės jėgos, bet daugiau 
moralės jėgos. Mums reikia ne 
daugiau mokslo, bet daugiau 
charakterio. Mums reikia ie 
daugiau valstybiškumo, bet 
daugiau religijos". 

Calvin Coolidge 

PIRMOJI LIETUVIŠKA 
KNYGA 

Martynas Mažvydas parašė 
„Katekizmą". Ta knyga buvo 
svarbi, nes buvo pirma lietu
viška knyga. Ji išspausdinta 
1547 metais romėnų abėcėlės 
raidėmis, ne rusų. Dabar liko 
tik trys originalios knygos vi
same pasaulyje: Lietuvoje, Ru
sijoje ir Lenkijoje. Visos kitos, 
turbūt, suplyšo arba buvo iš
mestos. 

Rūta Bagdonavičiūtė 

Martynas Mažvydas parašė 
ir išleido pirmą lietuvišką 
knygą. Jis buvo protestantų 
kunigas. Jis tą knygą išleido 
1547 metais. Knyga vadinasi 
„Katekizmas". Ji buvo svarbi, 
nes lietuviai norėjo skaityti 
lietuviškai, ne vokiškai ir ne 
rusiškai. Knyga išleista romė
nų raidynu. 

Rima Šeštokai tė, 
Philadelphijos Vinco Krėvės 
lit. m-los mokinės („Bitutė") 

GRABNYČIOS 

Grabnyčios arba Jėzaus pa
aukojimo šventė. Pagal tų lai
kų paprotį, kiekvienas vaikas 
turėjo būti paaukotas Viešpa
čiui. Tad ir Jėzus buvo nu
neštas į Jeruzalę tam tikslui. 
Jeruzalėje gyveno žmogus, 
vardu Simeonas. Jam buvo 
Šventosios Dvasios apreikšta, 
kad jis nemirsiąs, kol pamaty-
siąs Viešpaties Mesiją. Šven
tosios Dvasios paragintas, jis 
atėjo dabar į šventyklą. Si
meonas Jėzų paėmė į rankas 
ir garbino Dievą. 

Lietuvos katalikų bažnyčio
se buvo šventinamos žvakės, 
kurios buvo uždegamos prie 
mirštančiųjų žmonių, kai stip
ri audra siausdavo ir kitais 
panašiais atvejais. Tos žvakės 
irgi buvo vadinamos grabny
čiomis. 

Kadangi kitą dieną (vasario 
mėn. 3) yra šv. Blažiejaus 
šventė — gerklės ligų šven
tojo, per Grabnyčias buvo lai
minamos gerklės, prašant 
šventojo sveikatos ir apsaugos 
nuo ligų. 

Vasario 5 d. yra šv. Agotos 

šventė. Tada bažnyčiose buvo 
šventinama duona, kuri sau
godavo žmones nuo žaibų, gy
vačių įkandimo, nuo šovinių, 
kulkų ir kitų nelaimių. Ne
žinau, ar dabar dar to papro
čio yra laikomasi Lietuvoje. 

Vasario mėn. 14 d. yra šv. 
Valentino šventė. Tai meilės 
diena. Visi sveikina savo ar
timuosius, mylimuosius, įteik
dami ir tam tikrą dovanėlę. Ši 
šventė praktikuojama Vakarų 
pasaulyje, dabar jau ir Lietu
voje švenčiama. Geriau yra 
mylėti, negu neapkęsti, že
minti, šmeižti ir linkėti kitam 
bloga. 

Redaktorius 

VALGOME KALĖDINIUS 
PUSRYČIUS 

Kūčioms mes visi vykstame 
pas močiutę. Ten sėdame prie 
stalo, kur paruošta yra dvyli
ka valgių. Mes valgome viso
kius valgius. Būna žuvų ir sil
kių, paruoštų su grybais. Kar
tais ir teta atvažiuoja pas 
mus. Dvyliktą valandą einame 
į bažnyčią, į Bernelių Mišias. 

Kalėdų rytą einame prie eg
lutės ir pasidžiaugiame gauto
mis dovanomis. Paskiau val
gome kalėdinius pusryčius. 

Vytautė Žukauskaitė, 
Čikagos lit. m-los mokinė 

GALVOSŪKIO NR. 66 
ATSAKYMAS 

Aukščiausias gyvulys yra ži
rafa. 

GALVOSŪKIO NR. 67 
ATSAKYMAI 

Gėlių (klm. daugį, burbuolę 
(gal. vien.), kumštelį (gal. 
vien.), sodžiuje (viet. vien.), 
gėlę (gal. vien.), pasaką (vien. 
gal.) 

GALVOSŪKIO NR. 68 
ATSAKYMAS 

Šarados atsakymas: 
Krūmas — rūmas. 

GALVOSŪKIO NR. 69 
ATSAKYMAI 

1. Kudirka. 2. Jurgis. 3. 
Daukša. 4. Girėnas. 5. Braz
džionis. 6. Algimantas. 7. Mai
ronis. 8. Darius. 9. Kazimie
ras. 

GALVOSŪKIO NR. 70 
ATSAKYMAI 

A. Popiežiaus Jono Pauliaus 
II herbe matome 6 kryžius. B. 
Pasaulio buriavimo čempionas 
— Raimondas Siukždinis, 
kaunietis. C. Arabai — mau
rai Ispanijoje viešpatavo be
veik 8 šimtmečius. (J. A. 

GALVOSŪKIS NR. 86 

Išspręskite šį lietuvišką už
davinį: ūkininkas atvežė į ma
lūną 60 maišų rugių; vienomis 
girnomis sumalami tie grūdai 
per 10 valandų, antromis — 
per 15 valandų. Per kiek va
landų sumalami tie grūdai 
dvejomis girnomis? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 87 

(Piešinėlis). Norėdami suži
noti šio piešinėlio paslaptį, tu
rėsite taškus sujungti linijo
mis. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 88 

j^a o . v «£ 
(Piešinėlis). Sudėkite širde

les taip, kad perskaitytumėte 
Lietuvoje leidžiamo savaitinio 
laikraštėlio vaikams pavadi
nimą. 

Sudarė 7 klasės mokinė 
Diana Žeimytė iš Narvaišių 
kaimo, Plungės rajono. (5 tai
kai) 

GALVOSŪKIS NR. 89 

Parašykite sudurtinį ir su-
trauktinį skaitvardį, kurio pir
masis priebalsis yra „k". (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 90 

A. Iš ko buvo gaminamas re
liginiams tikslams aliejus Mo
zės laikais? B. U kur kilo žo
dis „muziejus". C. Darius ir 
Girėnas su „Lituanika" nukri
to Soldino vietovėje. Kaip tą 
vietovę dabar lenkai vadina? 
D. Kuriose šalyse žmonės ne
turi „keiksmažodžių"? E. Kas 
buvo šv. Kazimiero auklėto
jas? Už visus teisingus atsaky
mus skiriama 10 taškų, o už 
dalinius atsakymus — 5 tai
kai. Atsiuntė kun. dr. E. Ge
rulis. 

http://1866.XII.17
http://1969.IX.22



