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Vyriausybė „atskleidė'9 jau
žinomas sandorio su „Williams"
detales
Vilnius, vasario 22 d.
(BNS) — Vyriausybė antra
dienį paskelbė pranešimą apie
pernai rudenį pasirašytą san
dorį su „Williams Internatio
nal" dėl „Mažeikių naftos" par
davimo.
Informacija Finansų mini
sterijos tinklalapyje Internete
paskelbta Tarptautinio valiu
tos fondo pageidavimu. Fon
das paragino vyriausybę pa
teikti visuomenei daugiau in
formacijos apie prieštaringai
Lietuvoje vertinamą sandorį.
Tai buvo viena paskutinių
sąlygų pasirašyti naują vy
riausybės ir TVF susitarimą
Tačiau pustrečio puslapio
pranešime apie „Mažeikių naftos" privatizavimą praktiškai
nėra naujos ir visuomenei dar
nežinomos informacijos. Pra
nešime išvardijamos bendro
pobodžio žinios apie sandorio
pasirašymą, jo tikslus bei
„Williams International" veik
lą JAV, numatomas investici
jas į Lietuvos naftos ūkį, dar
pernai rudenį Seimo priimtų
įstatymų nuostatos apie „Williams" ir vyriausybės indėlį į
„Mažeikių naftą".
Galbūt kiek aiškiau pirmą
kartą oficialiai nurodyta, kiek
pinigų į „Mažeikių naftą"
turės įdėti Lietuva.
Iki Šių metų kovo pradžios
vyriausybės susivienijimui de
šimčiai metų bus paskolinusi

jau 329 mln. dolerių. 35 mln.
dolerių iš šios sumos per
vesta į rezervo fondą, iš kurio
bus padengiami „Mažeikių
naftos" nuostoliai, jei nu
trūktų
žaliavos tiekimas.
Šiam tikslui panaudoti pinigai
vėliau bus išskaičiuoti iš
„Mažeikių naftos" skolos vy
riausybei.
Be paskolų, iki 2002 metų
valstybės suteiktos garantijos
„Mažeikių naftai" gali siekti
dar 284.5 mln. dolerių. Iki šiol
suteikta 196.5 mln. dolerių
paskolų garantijų, tačiau jų
suma 1999-2000 metais gali
padidėti dar 118 mm. dolerių,
jei „Mažeikių naftai" nepavyks
gauti paskolų iš kitų šaltinių.
Galiausiai vyriausybė turė
tų perimti „Mažeikių naftos"
skolą dviem neįvardytoms val
stybės valdomoms bendro
vėms.
Vyriausybės ir „Williams In
ternational" sutartis dėl 33
proc. „Mažeikių naftos" akcijų
pardavimo su valdymo teise
pasirašyta 1999 metų spalio
29 dieną. „Williams" suteikta
teisė ateityje padidinti savo
dalį iki 66 proc.
Už akcijas „Williams" su
mokėjo 75 mln. dolerių (300
mln. litų) bei išleido tokios pat
vertės vekselį, kuris, priklau
somai nuo „Mažeikių naftos"
veiklos, gali būti apmokėtas
arba ne.

Centro sąjungos vadas skelbia
„Vagnoriaus trečiojo" gimimą
Vilnius, vasario 22 d.
(BNS) — Praėjusią savaitę
gimė „Vagnorius Trečiasis",
kuris ateityje gris į tikrą poli
tine veiklą, teigia centristų va
dovas Romualdas Ozolas. .
Spaudos konferencijoje an
tradienį R. Ozolas komentavo,
kad praėjusią savaite buvęs
premjeras Gediminas Vagno
rius sustabdė narystę konser
vatorių partįjoje.
„Vagnorius Trečiasis gimė",
sakė R. Ozolas.
Per 10 nepriklausomos Lie
tuvos valstybės gyvavimo me
tų G. Vagnorius dukart —
1991-1992 ir 1996-1999 me
tais — buvo ministru pirmi
ninku. Jo veikla per abu
premjeravimo
laikotarpius
vertinama labai prieštaringai,
pirmąjį laikotarpį opozicijai
vadinant „Vargnoriumi Pir
muoju", o antrąjį — „Vag
noriumi Antruoju".
Anot centristų vadovo, G.
Vagnorius „išsaugojo savo ga
limybes ir jis eis (į politiką) po
to, kai konservatoriai vėl pa
tirs fiasko". „Jis eis vėl į apy
vartą, pasiimdamas konserva
torių partiją, nes jis iš tiesų
apgynė savo poziciją. Ar tai
gerai, nežinau", samprotavo
R. Ozolas.
Pirmadienio vakarą konser* Seimo n a r i o Alberto Ši
m ė n o siūlymas įvesti paja
mų deklaravimą asmenims,
kurių pajamos per metus
viršijo 50,000 litų arba turimo
turto vertė — 250,000 litų.
greičiausiai nesulauks vyriau
sybės pritarimo. A. Šimėnas
įsitikinės, kad Gyventojų tur
to ir pajamų deklaravimo įs
tatymas visiškai neįvertina
gyventojų turtinės padėties,
neužkerta galimybių slėpti pa
jamas nuo apmokestinimo ir
nemažina šešėlinės ekonomi
kos apimties.
EKSI

Nr.38
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vatorių partijos prezidiumas
paskelbė pareiškimą, kuriame
teigiama, jog G. Vagnoriui
sustabdžius narystę, partijos
vidaus padėtis tapo skai
dresnė.
1999 metų pavasarį atsista
tydinęs iš premjero pareigų, o
vasarą — iš konservatorių
partijos vadovybės, G. Vagno
rius ir jo keliolikos idėjinių
šalininkų grupė Seime kriti
kavo Rolando Pakso ir An
driaus Kubiliaus vyriausybių
politiką, kaip neatitinkančią
konservatorių rinkimų įsipa
reigojimų, o galiausiai — ir
partijos vadovybę, kaip su
burtą pagal pataikavimą par
tijos vadovui Vytautui Lands
bergiui.

Lenkijos parlamentarai n o r i
„atkeršyti" Lietuvai

N u o t r - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga preziden%- Valdas Adamkus už pavyzdingą tarnybą, rizikuojant
fiziniu saugumu, pareiškė padėką šešiems Valstybės apšauki.- - įjartamento pareigūnams. Pirmadienį padėka pa
reikšta Profesinio parengimo skyriaus viršininkui Giedriui Dambrauskui bei vyresniesiems asmens sargybiniams —
Artūrui Dziugeliui, Alvydui Mečėjui, Jonui Paulikui, Kęstučiui Daukšai bei Jonui Užusieniui. Kimčio Vanago :Elta> nuotr.

Prezidentūrai
priekaištaujama dėl
apdovanojimų skyrimo
Vilnius, vasario 22 d.
(BNS-Elta) — Seimo komisija
paprašė prezidentūros paaiš
kinti, kaip buvo nuspręsta
skirti kai kuriuos valstybinius
apdovanojimus,
sukėlusius
„nevienareikšmę visuomenės
reakciją".
Seimo Pasipriešinimo oku
paciniams režimams dalyvių
ir nuo okupacijų nukentėjusių
asmenų teisių ir reikalų komi
sijos pirmininkas Antanas
Stasiškis laiške prezidento
kanceliarijos vadovui ir ordinų
kancleriui Andriui Meškaus
kui rašo, kad į komisiją krei
piasi daug žmonių „su nusi
stebėjimo ir pasipiktinimo pa
reiškimais bei prašymais pa
aiškinti" kai kurių apdovano
jimų motyvus.
Laiške konkrečios pavardės
neminimos, tačiau nurodytas
prezidento dekretas Nr. 768,
kuriuo vasario 11 u. Gedimino
ordinais, be kitų, buvo apdo
vanoti pirmoji atkurtos nepri
klausomos Lietuvos premjerė
Kazimiera Prunskienė ir jos
kabineto vidaus reikalų minis
tras Marijonas Misiukonis.
Dėl pastarųjų asmenų, ku
rie praeityje buvo susiję su so
vietų- KGB, apdovanojimo pro
testavo tiek dalis parlamenta-

Neklystamumo iliuzija —
partijos saulėlydžio grėsmė
Vilnius, vasario
vasario 22 d.
(BNS) — Seimo konservato
rius Rimantas Pleikys per
spėjo savo partiją, kad „iš
didus įsivaizdavimas" esant
neklystančiais gresia „greitu
konservatorių saulėlydžiu".
Parlamentaras
antradienį
paskelbė atvirą laišką Tėvy
nės sąjungos vadovams ir na
riams, teigdamas, kad „prieš
prieša Seimo Konservatorių
frakcijoje jau nebėra vien tik
mūsų vidaus reikalas".
Pasak jo, „tolesnė konfronta
cija būtų pernelyg didelė pra
banga, ypač dabar, kai kelia
tokį nerimą socialiniai sunku
mai".
R. Pleikys yra laikomas ne
seniai narystę partijoje sustabdžiusio buvusio premjero
Gedimino Vagnoriaus idėjiniu
šalininku.
Pasak R. Pleikio, „solidus
pamatas mūsų bendram dar
bui — 1996 metų Seimo rin
kimų programa, įsipareigoji
mai rinkėjams".
Ėmęs polemizuoti su parti-

rų, tiek ir visuomenes aktyvistai

Praėjusio dešini:mečio pra
džioje Lietuvos teismas nu
statė, kad K Prunskienė
anksčiau slapta bendradarbia
vo su KGB, o M. Misiukonis
neslepia buvęs KGB karinin
ku.
A. Stasiškis ori*~ų kanclerio
prašo atsakyti, kada ir kas pa
teikė minėtu dekretu apdova
notų asmenų kandidatūras, ar
jos buvo apsvarstytos Gedimi
no ordino kavalierių taryboje.
kokia yra šios tarybos sudėtis
ir kada baigsis jos kadencija.
Tuo tarpu Seimo nario,
Centro sąjungos pirmininko
Romualdo Ozolo nuomone,
valstybiniai
apdovanojimai
Vasario 16-osios proga paskir
ti visiškai teisėtai pagal Lietu
voje galiojančią tvarką. „Juri-

diskai viskas gerai, bet mora
liškai tai yra slidu ir nešvaru",
sakė jis.
R. Ozolas dėl darbo kokybės
priekaištavo toms grandims ir
komandoms, kurios parenka
ir teikia asmenis apdovanoji
mui. Jo nuomone, Nepriklau
somybės atkūrimo 10-mečio
proga apdovanotųjų sąrašas
tikrai galėjo būti kitoks: ne at
stovai, o kolektyvai galėjo būti
pristatyti apdovanojimui. „Tai
ne eilinis jubiliejus — dešimt
metis. Iš tiesų yra žmonių, ku
rie yra nusipelnę, kad būtų
pagerbti įvairiausio lygio vals
tybės pagarbos ženklais", pa
brėžė R. Ozolas.
Jis stebėjosi, kodėl žmonės
kartu buvo apdovanojami ir
Vyčio kryžiumi (atlaikiusieji
partizaninį karą), ir Gedimino
ordinu — šiam dešimtmečiui
skirtu apdovanojimu. Todėl,
R. Ozolo nuomone, preziden
tūros pareigūnai, gerai nesu
tvarkę šių reikalų, turėtų už
tai atsakyti.

Lietuvoje įkurtas
pirmasis labdarių klujbas
Vilnius, vasario 22 d. (Elta)
— Trylika Lietuvos ir užsienio
verslo organizacijų susibūrė į
pirmąjį Lietuvoje filantropų
klubą.
Savo paramos formas siūlo
uždarosios akcinės bendrovės
„Tyto alba", „Kraft Jacobs Suchard Lietuva", „Interfarma",
„Arthur Andersen", taip pat
Lietuvos taupomasis bankas,
Lietuvos pramonininkų konfe
deracija, Vilniaus smulkiųjų
verslininkų asociacija ir kitos
organizacijos.
Klubą „Filantropija 2000"
sukūrė JAV Baltijos fondas,
turintis didelę nevyriausybi
nių organizacijų rėmimo pa
tirtį. Naujojo klubo pristaty
mas antradieni buvo sureng
tas Amerikos centre.
Šio klubo tikslas — skatin
ti savanorių veiklą ir labdarą,
telkiant privataus ūkio para
mą Lietuvos nevyriausybi
nėms organizacjoms ir ma
žesnių miestų bei kaimų bend
ruomenėms, kur žmonių gyve
nimo kokybė yra akivaizdžiai
prastesnė negu didmiesčiuose.
Tikimasi, kad klubas pri
sidės prie atviros visuomenės
plėtros ir tuo pačiu propaguos
verslo organizacijų indėlį į pi
lietinį valstybes gyvenimą. Pa
sak klubo steigėjų, verslinin
kų parama pilietiškumui ug-

J°s vadovybe ir vėliau sustab
dęs narystę partijoje, G. Vag
norius taip įvairiomis pro
gomis primena būtinybę laiky
tis pažadų rinkėjams, kaip tai
dariusi jo iki 1999 m. pavasa
rio vadovauta vyriausybė.
R. Pleikys laiške teigia, kad
„kitokios nuomonės ir alterna
tyvūs siūlymai frakcijoje — tai
jos veržlumo požymis, bet ne
dingstis išstumti įsivaizduo
jamą vidinę opoziciją".
Pastarasis pareiškimas gali
būti laikomas atsakymu į iš
vakarėse paskelbtą ir konser
vatorių vadovo Vytauto Lands
bergio pasirašytą partijos pre
zidiumo pareiškimą, kuriame
teigiama, kad po G. Vagno
riaus pasitraukimo Tėvynės
sąjunga tapo „vieningesnė ir
atviresnė".
Kaip rašo R. Pleikys, „dabar
ne laikas aklai smerkti kiek
kitaip mąstančius kolegas ar
kaltinti politinius oponentus
bei žiniasklaidą". Jis ragina, įgaliojimų valandą skirti at
artėjant rinkimams, „kiek kakliam darbui vardan žmo
vieną likusią mums suteiktų nių ir valstybės".

dyti dabar labai svarbi, nes
užsienio fondai tam skiria ge
rokai mažiau lėšų, o Lietuvos
valdžia dar nepajėgi perimti
visos šios naštos.
Kaip pabrėžė JAV-Baltijos
fondo direktorė Jolanta Tarušienė, klubas galėtų įsilieti į
fondo vykdomos programos
„Bendradarbiavimas bendruo
menėje" projektus.
Apie labdaringą klubo veik
lą žadama plačiai informuoti
visuomenę, tam pasitelkiant
ir Metų filantropo rinkimus.
Metų filantropams bus įteikia
mi specialūs diplomai, kuriuos
pasirašys Lietuvos Respubli
kos prezidentas.

Varšuva, vasario 22 d.
(BNS) — Kai kurie Lenkijos
Seimo nariai ragina imtis
keršto veiksmų prieš Lietuvą
dėl „Lietuvos lenkų persekioji
mo".
Tokią išvadą galima padary
ti, perskaičius Lenkijos Seimo
posėdžio, kuriame kalbėta
apie Lietuvos ir Lenkijos san
tykius, stenogramą.
Šiam
klausimui vasario 17 dieną
Lenkijos Seimo nariai skyrė
daugiau kaip 40 minučių.
Apie 12 kalbėjusių deputatų
pliekė Lietuvos valdžią dėl
lenkų mažumos teisių su
varžymo.
„Ar Lenkijos vyriausybė ne
planuoja atsakomųjų veiksmų
Lietuvos atžvilgiu?'', klausė
Kairiųjų demokratų sąjungos
frakcijos deputatas Grzegorz
Kurczuk. „Ar Lenkijos vyriau
sybė išnaudoja labai gerus
Lietuvos ir Lenkijos politi
nius, ekonominius ir karinius
santykius kaip spaudimo prie
monę Lietuvai, siekiant iš
spręsti Lietuvos lenkų prob
lemą?", klausė tos pačios frak
cijos atstovas
profesorius
Liongin Pastusiak. Savo ruož
tu deputatas Wladys!aw Admaski domėjosi, ar Lenkijos
vyriausybė neketina į Lietu
vos lenkų problemas atkreipti
tarptautinių organizacijų dė-

rijoje" panaikinus privalomąjį
lenkų kalbos abitūros egza
miną, nevienodu lietuviškų ir
lenkiškų mokyklų statusu,
lėtu žemės grąžinimu Vilnijos
lenkams.
Lenkų Seimo nariai nepa
tenkinti ir tuo, kad lenkų vi
suomeninėms organizacijoms
negrąžinami prieš karą joms
priklausę pastatai, bandoma
pakeisti Vilniaus ir kitų len
kiškų rajonų administracinio
padalijimo ribas, iki šiol
neišspręsta lenkiškų vardų ir
pavardžių rašymo dokumen
tuose problema.
Atsakydamas į šiuos parla
mentarų klausimus, Lenkijos
užsienio reikalų viceministras
R. Sikorski priminė parlamen
tarams, kad „Lietuvos lenkų
problemos yra URLi dėmesio
centre". Jis sakė, kad įkurta
aukšto lygio tarpvalstybinė
komisija švietimo problemoms
spręsti, kalbėjo apie tai, kad,
„Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, mokinių skaičius len
kiškose mokyklose padvigu
bėjo" ir, jo nuomone, „nepai
sant esamų problemų, Lietu
vos lenkų situacija iš esmės
yra gera".
Viceministras pabrėžė, kad
„draugiškoms šalims" jokios
tarptautinės institucijos kaip
„tarpininkės nereikalingos".
T>esi
.
Visą šią Seimo diskusiją
Seimo narys Michal
To- transliavo Lenkijos televizija.
masz Kaminski klausė Lenki
Šie metai Lenkijoje pra
jos URM viceministro Radis- sidėjo stipria antilietuviškumo
law Sikorski, ar svarstomi banga. Beveik prieš mėnesį
kokie nors konkretūs veiks Lietuvos ir Lenkijos santykius
mai prieš Lietuvos valstybę, svarstė Lenkijos Seimo užsie
kuri Jau 10 metų nuosekliai nio reikalų komisija, vėliau or
naudojasi nuolaidžia Lenkijos ganizacijoje „Wspolnota polspolitika".
ka", dalyvaujant Lenkijos Sei
Kalbėjusieji Seimo nariai mo nariams, Lietuvą „triuš
Lietuvos atžvilgiu žėrė kaltini kino" Kresų organizacijų fe
mus dėl Lietuvos valdžios at deracijos pirmininkas Stastovų veiksmų, kuriais, jų tei nislaw Mitraszevvski, Lenkijos
gimu, bandoma suvaržyti spaudoje vos ne kasdien
Lietuvos lenkų mažumos tei spausdinami straipsniai apie
ses. Lenkų politikų nuomone, lenkiškų mokyklų Lietuvoje
Lietuvos lenkų persekiojimas uždarymą, Armijos Krajovos
pasireiškia „pirmą kartą isto veteranų persekiojimą.

Nepriklausomybės 10-mečiui —
šventinis renginys Vašingtone
Vilnius, vasario 21 d.
f BNS) — Kovo 11-ji, Lietuvos
nepriklausomybės
atkūrimo
diena, bus pažymėta JAV Ats
tovų rūmuose ant Kapitolijaus
kalvos.
^eimo valdyba pirmadienį
pritarė Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio, jo pava
duotojo Rimanto Dagio ir
Žmogaus teisių komiteto pir
mininko Emanuelio Zingerio
komandiruotei į Vašingtoną
kovo 6-10 dienomis.

Kelionės kulminacija bus
vakarienė Kapitolijaus rū
muose kovo 8-ją Atstovų rūmų
pirmininko Dennis Hastert
vardu Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 10-mečio pro
gaPasak Lietuvos ambasados
Vašingtone ministro patarėjo
Dariaus Degučio, kviestinė va
karienė Atstovų rūmų pirmi
ninko vardu yra išskirtinis
įvykis, ir Lietuvai tuo bus pa
rodyta didelė pagarba.
D. Hastert, atstovaujantis
Atstovų rūmuose Illinois vals
tijai, ir anksčiau yra rodęs
ypatingą dėmesį Lietuvai. Jis
vadovavo pernai kovą Lietuva
aplankiusiai didelei JAV Kon
greso narių delegacijai. Tuo
met neseniai į Atstovų rūmų
pirmininkus išrinktam
D.
Hastert Lietuva tapo pirmąja
jo šiose pareigose aplankyta
užsienio valstybe, o Lietuvos
Seimas — pirmuoju užsienio
parlamentu, kuriame jis pasa
kė kalbą.

KALENDORIUS
Vasario 10-12 ii Vašingtone \ vk i konferencija ...JAV-Baltijos valstybių
chartijos metines: pasiekin ••. problemos ir perspektyvos", kurioje dalyva
vo Amerikos'ir Pabaltijo valstybių bei pasauliniu organizacijų atstovai
Nuotr.: JAV LB Tarybos pirmininkas Dontas Skučas 'dešinėje) konfe
rencijoje susitiko su garsiu pasaulio finansininku George Soros
R.iils RcliU* nuotr

Vasario 23 d.: Butvile. Gantautas. Polikarpas. Romaną, Roma, Se
verinas, Siga.
Vasario 24 d.: Demetrija, Gedmantas. Goda. Mirgaudas. Motiejus
(Matas). Ziedūna

DRAUGAS, 2000 m. vasario 23 d., trečiadienis

KAZIUKO MUGĖ
Čikagos s k a u t ų ir skau
čių tradicinė Kaziuko mugė
Jaunimo centre vyks sekma
dienį kovo 5 d.

^S& SKAUTYBĖS
^
KELIAS
OD^

Clevelando skautijos Ka
ziuko mugė Dievo Motinos
parapijos patalpose kovo 19 d.

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

VASARIO 16-TOS SUEIGA TORONTE
Toronto „Šatrijos" ir „Rambyno* skautės ir skautai š.m.
vasario 6 d. iškilmingai pa
minėjo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo — Vasario
16-tosios ir Kovo 11-tosios
šventę. Vienetai organizuotai
su vėliavomis įžygiavo į Lietu
vos Kankinių šventovę, skau
tiškose uniformose „Angeliu
kų" chorui giedant Don Schuffe giesmę „Aš čia esu". Chorui
vadovauja muz. N. Benotienė.
Pripildytoje šventovėje visi
jungėsi malda dėkoti Aukš
čiausiajam už praėjusio šimt
mečio veiklą ir geriausius dar
bus, prašyti palaimos trečiojo
tūkstantmečio veiklai ir gerie
siems darbeliams. Šv. Mišias
aukojo ir gražų pamokslą pa
sakė klebonas J. Staškevičius.
Mišioms patarnavo vilkiukai.
Aukas — tautinę vėliavėlę,
lietuvišką rankšluostį, knygą,
vyną ir duoną nešė skautai,
skautės ir tuntininkai. „An
geliukai" giedojo L. Abario
„Ryto maldoje" ir „Ave Mari
ja". Po Mišių, skambant Duffordo giesmei „Giedokime kal
nams" visos draugovės, sekda
mos vienetų vėliavas, žygiavo
į „Anapilio" salę.
Salėje susirinko daug tėve
lių ir svečių. Skautams išsi
rikiavus buvo atlikti raportai,
įneštos vėliavos, trumpas tuntininkų įvadas apie naujo
tūkstantmečio
pradžią
ir
brangiai atpirktos Lietuvos
nepriklausomybės šventę.
LSS Kanados rajono atsto
vas s. fil. A. Simonavičius per
skaitė LSS Brolijos Vyriausio
skautininko v.s. fil. Albino Se
ko įsakymą Nr. 53. Jsakymas
skelbė, kad 1999 m. lapkričio
1 d. — Lietuvoje skautų įsisteigimo 82 m. sukakties pro
ga į vyresniškumo laipsnius
keliami ir garbės žymenimis
apdovanojami veiklūs Kana
dos rajono vadovai.
I paskautininko laipsnį pa
kelti: fil. Andrius Gaputis iš
Montrealio ir jūrų budys v.v.
Antanas Šileika iš Toronto, į
skautininko lpsn. — gilvelistas ps. Ričardas Kalendra ir
ps. fil. Algis Simonavičius. I
vyr. skautininko lpsn. — s.
kun. Algimantas Žilinskas,
LSS evangelikų liuteronų dva
sios vadovas.
Garbės ženklais apdovanoti:
Už Nuopelnus ordinu ps. Gi
lius Bulota iš Montrealio. Vė
liavos žymeniu — si. Andrius
Rusinąs ir Andrius Povilaitis.
LSS Seserijos Vyriausios
Skautininkės v.g. fil. Ritos
Penčylienės įsakymą, skel
biantį, kad į paskautininkės
laipsnį keliama vsl. Loreta
Staniulytė-Duz ir gilvelistė
vsl. Irena Petrauskienė. Į vyr.
skautininkės lpsn. — s. J. Nei
manienė, perskaitė Kanados
rajono atstovė s. Neimaniene
„Šatrijos" tunto įsakymus
perskaitė ir įžodžiui vadovavo
s.fil. N. Simonavičienė. Skau
čių įžodį davė sesės: Bersėnaitė Sigita, Douglas Kasandra, Kuraitė Daina, Kuraitė
Vaiva, Norkutė Auksė, Paškauskaitė Diva, Pečiulytė Vir
ginija, Punkrytė Monika, Tar
vydaitė Austina, Turczyn Andrįjana, Yčaitė Viktorija.
Prityrusių skaučių įžodį da
vė: Janušonytė Ramunė, Krakowski Aneta, Radžiūnaitė
Viktorįja, Sondaitė Jūra ir
Yčaitė Erika.
J a u n e s n i ų s k a u č i ų įžodį da
vė: S a p l y t ė A u r e l į j a i r Š i a u čtonaitė R a s a .

„Rambyno" skautų tunto
įsakymus skaitė ir įžodžiui
vadovavo draugininkas si. V.
Ruslys. Vilkiuko įžodį davė:
Aras Repečka, Andrius Barakauskas, Matas Barakauskas,
Jonas Sungaila, Povilas Grigutis, Lukas Tatarsky.
Skautininkų ir skautininkių
įžodžiui vadovavo v.s. D. Ker
šienė. Į sueigoje dalyvavusių
skautininkų ir skautininkių
ratą įnešus vėliavą buvo su
kalbėta malda, pakartoti įsta
tai, sudainuota „Lietuva bran
gi", o v.s. M. Vasiliauskienė,
v.s. G. Tarvydienė ir s. E. Simonavičienė apibūdino įžodžio
pasižadėjimą. Įžodį kartojo vi
si. Pakeltiems į skautininkus
po įžodžio pabučiavus vėliavą, Skautybes įkūrėjas lordas Robert S. Baden Powel ir lady Olave Baden
žaliuosius kaklaraiščius uždė Powel Abu gimė vasario 22 d. Jis — 1857 m., ji — 1889 m. Juoe pagerbjo rajono atstovas ir atstovė.
damos viso pasaulio skautės kasmet vasario 22 d. švenčia Susimąstymo
Pakilia nuotaika praėjusi dieną. Tą dieną vienos kitas sveikina, rengia sueigas, atlieka geruosius
sueiga buvo baigta Lietuvos darbelius, stiprina ryžtą gyventi ir veikti remdamosios skautiška ideolo
himnu. Išnešus vėliavas tunti gija.
ninkai pranešė apie artėjančią
Pasaulio skaučių
Susimąstymo
Kaziuko mugę ir jai pasi
ruošimus. Visiems susibūrus į
dienoje
didžiulį ratą sugiedota tradi
cinė „Ateina naktis" ir atsi
Pasaulio skaučių. Susimąstymo dienoję sveikinu visas LSS
sveikinta iki susitikimo Ka
Seserijos nares JAV-se, Kanadoje, Australijoje, Brazilijoje, Ang
ziuko mugėje.
FJH.
lijoje ir Vokietijoje. Sveikinu ir visas seses Lietuvoje. Linkiu vi
soms sėkmės asmeniškame gyvenime ir skautiškoje veikloje. TeDETROITO SKAUTŲ
sieja mus skautiškos seserystės ir draugystės ryšiai.
KAZIUKO MUGĖ
Budėkime!
v.s. fil. Rita Penčylienė
Detroito „Gabijos" skaučių
LSS Seserijos Vyriausia Skautininke
ir „Baltijos" skautų tuntų tra
dicinė Kaziuko mugė š.m. ko
vo 5 d., sekmadienį, ruošiama
Dievo Apvaizdos parapijos
Susimąstymo dienos proga gražiausius linkėjimais sveiki
Kultūros centre. Kviečiame name visas seses ir brolius skautiškajame kelyje. Didžiuojamės
plačiąją Detroito ir apylinkių išsaugotąja skautybes idėja, tikime jos tęstinumu.
lietuvių visuomenę atsilankyti
Tiesiame ranką ir budime kartu!
į šį metinį skautų ir skaučių
s.fil. Daiva
Merkienė
renginį. Turėsite progą įsigyti
Lietuvos Skaučių seserijos
įvairių rankdarbių, išbandyti
Vyriausia skautininke
laimę velykinio stalo laimėji
VMJU. Audronė
T&mulionytė
muose, pažaisti įvairius žaidi
Tarptautinio sk. vadovė
mus, net parodyti savo suge
bėjimus golfe. Valgykloje bus
LSS RAŠINIŲ KONKURSAS
lietuviško maisto patiekalų,
21-mojo šimtmečio aušroje
gardžių namie keptų tortų ir
pyragų. Bus ir visų, ypač vai
Pranešame vadovams ir na aido" 30-tą puslapį. Reikalui
kų ir jaunimo mėgstami gau riams, kad L.S.S. rašinių kon esant, galite skambinti (vaka
sių laimikių laimėjimai. Atsi kursas, kuris turėjo baigtis rais) sesei Kiliulienei (781)
lankykite. Smagiai praleisite š.m. sausio 29 d., yra pratęsia 861-1465.
sekmadienio popietę, susitik mas iki gegužės 7-tos dienos.
Skatiname vienetus ir pa
site su draugais ir pažįsta Paruoštas temas, jaunesniųjų
vienius skautus ir skautes įsi
mais ir tuo pačiu paremsite „Mano gerasis darbelis 21jungti į rašinių konkursą, ku
lietuviško skautiško jaunimo mame šimtmetyje" ir vyres
rio mecenatas yra L.S.S. Tary
veiklą. Daiktai laimikių len niųjų „Mano pareiga artimui
bos Pirmija naudojanti prel. S.
tynai visą vasario mėnesį sa 21-mame šimtmetyje", siųski
Juozo Prunskio Lietuvių fonde
vaitgaliais bus renkami Dievo te Laimai Kiliulienei, 17 Tyler
paskirtos sumos palūkanas.
Apvaizdos parapijoje. Jei Ka Road, Lexington, MA 02420.
Konkurso pasisekimas prik
ziuko mugės reikalu turėtu
lausys
nuo jūsų visų dėmesio
Dėl
papildomos
informacijos
mėte klausimų, skambinkite
ir
dalyvavimo.
kreipkitės
į
savo
vieneto
vado
Rasai Karvelienei, tel. 248380-1363. Visi Susitikime Ka vus arba žiūrėkite 1999 m.
L.S.S. T a r y b o s Pirmąja
rugsėjo-spalio mėn. „Skautų
ziuko mugėje.
*

KAZIUKO MUGĖ
HARTFORDE

*

•

> ' •

L.S.S. NERIJOS TUNTO PAVYZDINGA
SESE

Valt. Aušra Pumputytė yra
Hartfordo skautu ir skaučių serijos" tunto jūrų skautė,
Kaziuko muge * m. kovo 5 d. Sesė Aušra yra gintare kandi
vyks Švč. Trejybes lietuviu date ir priklauso „Burių svaparapijos salėje. *uoj po 9 vai.
r. šv. Mišių. Mugėje bus lietu
vių ir anglu kalbomis knygų
apie Lietuva. lietuviškų lėliu.
medžio drožinių, paveikslų iš
gintaro ir Šiaudelių. įvairiau
sių gintaro dirbimu, marški
nėlių su lietuviškais įrašais ir
kt. Be abejo bus ir visų mė
giami laimikių traukimai.
rankdarbių įvairove gausus
skaučių stalas ir kt. 11:30 v.r.
visi kviečiami papietauti na
mų gamybos lietuviško maisto
patiekalais, pasigardžiuoti py
ragais ir tortais. Visi kvie
čiami atsilankyti, maloniai
praleisti keletą valandų drau
gų ir pažįstamų tarpe ir tuo
pačiu paremti skautišką veik-

U-

*

AuJra Pumputyte

jų" įgulai. Aušra į „Nerijo*"
tuntą įsijungė prieš 10 metų.
Ji pavyzdingai lanko sueigas,
dalyvauja iškylose, stovyklau
ja ir kas Šeštadienį sąžiningai
vadovauja
Odrytėms.
Už
darbštumą ir pavyzdingumą
sesė Aušra buvo apdovanota
„Žuvėdros" ženklu. Jau devy
neri metai kai Aušra stovyk
lauja. Ji dalyvavo Rako sto
vyklavietėje ruošiamose tunto
stovyklose, Jubiliejinėje sto
vykloje. VIII Tautinėje stovyk
loje, „Gintaro" - „Ąžuolo" ir Vi
durio rajono stovykloje. Pas
kutinius dvejus metus ji mokė
seses ir brolius buriuoti Rako
stovykloje.
Aušra trečius metus lanko
Benet Academy. Ji yra mokyk
los aukščiausiuose garbės są
rąs uoso ir narė „National Honors Society", priklauso Ispanq kalbos klubui ir dramos

Detroito „Baltijos"
ir
„Gabijos t u n t ų Kaziuko mu
gė Dievo Apvaizdos parapijos
Kultūros centre ruošiama ko
vo 5 d.
Hartford. CT, skautiškoji
Kaziuko mugė kovo 5 d. vyks
Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos salėje, tuoj po 9 vai. šv.
Mišių.
Ramiojo vandenyno ra
j o n o Kaziuko mugė Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos
kieme ir salėje vyks kovo 5 d.
Atidarymas 12 vai. Unifor
muoti skautai ir skautės ren
kasi 10 vai. r. ir dalyvauja šv.
Mišiose.
Toronto s k a u t ų ir skau
čių Kaziuko mugė Prisikėlimo
parapijos salėse ruošiama ko
vo 5 d.
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Worce«terio skaučių ir
skautų „Neringos"-„Nevėžio"
tunto Kaziuko mugė Verbų
sekmadienį - balandžio 16 d.
vyks Maironio Parke, Shrewsbury, MA.

Washington, DC, lietuvių
s k a u t u o s Kaziuko mugė ba
STOVYKLOS
landžio 9 d. vyks St Elizabeth's School, 917 Montrose
Liepos 15-26 d. — Čikagos
Rd., Rockwell, MD. Pradžia 1 skautų ir skaučių stovykla Ra
val.p.p.
ko stovyklavietėje, Custer, MI.

NaparvsM, IL 60563 .
Tat (630) 5Z7-0O90
3825 Hkjhtand Ava..
Towar1,Suita3G
Downers Grove. IL 60515
Tat (630) 436-0120

DR. PETRAS KISIELIUS
WKSTU, POSLĖS, PHOSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
f * T i t u i I M I UamamlMą

BIRUTĖ LPUMPUm; M.D.

JAU46-TI

būreliui. Randa laiko dalyvau
ti ir buriavimo regatose už Columbia Yacht klubą. Sekma
dieniais šoka tautinius šokius
„Grandies" grupėje. Praėju
siais metais baigė Maironio li
tuanistinę mokyklą.
Valt. Aušra Pumputytė yra
„Nerijos" tunto pažiba. Jos
darbštumas, švelnumas, ir
šypsena užkrečia visas kitas
seses skautauti linksma skautiška nuotaika ir ją spinduliuoti į aplinką Šiais metais ji
bus tarp Kaziuko mugę atidarančių sesių ir brolių.
Sesė Vilytė

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogdan Ava., Sutts 310

1200 S. York, EknhuraL IL 60126
630-041-2608

juntaos" VYR. SKAUČIŲ BŪRELIUI
Kai 1954 metais susibūrėme
į „Mirgos" būrelį, buvome dar
jaunos „skautukės", kai kurios
tik ką sukūrusios šeimas, bet
visos norėjome tęsti skautišką
veiklą „Aušros Vartų* tunto
apimtyje, savame ratelyje.
Metai vijo metus, o būrelio
veikla klestėjo, šeimų drau
gystė susicementavo: dabar į
sueigas dažniausiai vykstame
su savo „priesagomis" dali
namės savo gyvenimo šventė
mis ir liūdesiu.
Nelengva būtų aprašyti pra
eities nuotaikas ir įvykius;
prisimename tik, kad pirmoji
s kaltininkė buvo s. Sofija, ir
kad nuo pat įsisteigimo būre
lis stropiai reiškėsi „AV." tun
to veikloje — vadijoje, stovyk
lose, sueigose. Žinau, kad da
lyvavome visose Kaziuko mu*
gėse; nors dabar jau beveik
„pensininkės", ir nebestovime
(su šypsenomis) prie laimi
kiais gausaus laimėjimų stalo,
paprašytos, vis dar bandome
pagelbėti jaunesnėms sesėms.
Sesės Albinos medžio dirbiniai
vis dar puošia tunto prekys
talį, o Julijos pagalvės, Larisos lėkštės ir piešiniai bei
įvairūs kiti „mirgų" rankdar
biai, be abejo, puošia mugės
lankytojų namus.
Metų slinktyje, būreliai su
mažėjo, kai dėl įvairių prie
žasčių kelios sesės su savo šei
momis išvyko iš Čikagos, ir
mūsų sueigose jau retai bepasirodo. Mes jų neužmirštame,
palaikome ryšius ir jų pasi
gendame; todėl buvo malonu,
kai atvykusios į. savo jubilieji

ARAS;
IŽUOBAMD.
INDRĖ RUDAITIS,
RUDA
O.D.

nę sueigą, radome mūsų be
laukiančią pirmąją būrelio
skiltininke, atvykusią iš toli
mos Tennessee valstijos, kar
tu su „priesaga" jūrų skauti
ninku Ričardu, pabūti ir kartu
su mumis švęsti.
Vienai iš būrelio sesių pra
ėjusią
vasarą apsilankius
Aukštosios Bavarijos Alpėse,
kur 1948 metų vasarą, Mittenwaldo apylinkėje vyko Tre
čioji LSS Tautinė stovykla,
šioje sueigoje paminėjome tą
neužmirštamą įvykį. Su padė
ka prisiminėme mūsų vadovus
— skautininkės ir skautinin
kus, kurie stovyklą suruošė,
jai vadovavo. Nežinau, ar tuo
laiku taip įvertinome jų dar
bus ir rūpesčius: buvome jau
nos mokinės ir mokiniai, tai
gal net nepagalvojome, kiek
laiko ir pastangų buvo iš jų
pareikalauta. Stovyklavo arti
1,000 sesių ir brolių, daugiau
siai iš įvairių karo pabėgėlių
stovyklų. Mums buvo parūpin
ta transportacija, buvome pa
maitinti, pamokyti, užimti.
Linksmai dainavome prie lau
žų, gėrėjomės vaikščiodami
kalnų takais. (Tik Isario upės
vanduo galėjo būti šiltesnis
apsiprausimui!). O mūsų va
dovai turėjo visą tai paruošti
labai sunkiomis sąlygomis,
kai Vokietijoje visko trūko,
keitėsi valiuta, o transportaci
ja ir visa kita nebuvo lengvai
užsakoma telefonu.
Dauguma mūsų tuometinių
vadovų jau išėję Namo, ir jų
veidus matome tik savo prisiminimų-minčių juostoje. Su
šiltu jausmu širdyje dėkojame
jiems už tas gražias dienas
stovykloje ir už nuolatinę pa
galbą jaunystėje, vedant mus
lietuviškos skautijos keliu.
Džiugu, kad, aplankius bu
vusią stovyklavietę Alpėse,
ten žaliuoja tos pačios pievos,
eglės, šniokščia tas pats Isaras. Kažkaip smagu, kad nėra
judraus apsipirkimo centro,
namų ir cementinių pakran
čių. Pievose kai kur ganosi
karvės, kurios smalsiai apžiū
ri praeivius, o pažvelgus į tolį,
^ r ^ ^ d l n *
kat
^
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Fetlow: American Academy oi
FamUy Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA
390 W. 6 1 * Ava.
947-6279
H o b t a N 46648 F«x
947-6236
NUOLĖ STANKEVlClQl£
M.D.
Board Certified, Intam*.Mftpfeirte
Valandos jOsų patogumui
noiy \sTOM rroraestonai rtvnon

3fl.3oUti
UtiuateBTi Pleza Ct at CasĮurrsa Ava.
CTBOBSJO.IL 60829

Tat 773-471-7879

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Valkų gydytoje
900 Ravinia PI.. Ortand Park. IL
T a t 708-348-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.

Nuolaida naujai atvykusiems.
ASYASEGALENE.M.D.
RusftUnfvarsJtyCot>suB*it8in
AHsryy and Immunotogy
Konsultacijos suaugusiems ir
vaikams, sergantiems astma,

sinusitu, kvėpavimo takų ir
imunologinėmis ligomis,
alergiškiems maistui, vaistams,
vabzdžiu įkandimui bei įvairioms
aplinkos sukeltoms alergijoms.
Dr. Segalene sėkmingai suderina
medicinini išsilavinimą JAV su
dideliu patyrimu Europoje ir JAV.
Kalba lietuviškai, rusiskaiir&nkiskai.

1725 W.Harr1son St 407
Chicago, IL 60812
Tel. 312-942-6288,
eflak

EUOBEC
DeCKER DOS, PC.
4 8 4 7 W . 103 S t , Oak. L*wn, IL
Pirmas apyl. su Northvmetem un-to
rJpkjmu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai purttuaMai.
šusterimu (kat*ti anglekai)
Te*. 7 0 8 4 2 2 - 8 2 8 0

DR. JOVITA KERBUS
DANTŲ GYDYTOJA
0626 8.7961 Ava, Hfctmy H * , IL

Tel. (708) 588-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M. D.
KARDIOLOGAS - SlHOlES LIGOS
7722S.KecWeAve.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREtKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9066 S.Robsfts Rd.. tftfcdry H6», IL
1 myta į vatrousmio Mariam Ave.

Tet (708) 5884086
Valandos pagal susitarimą
&EUNDA8WESU!DTS!C.
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laiko ekonominiu dokumentu,
nes šiuo požiūriu
biudže
tas esąs skaičių kratinys. Ir
vis dėlto netgi jai biudžetą
2000-iesiems teks laikyti do
ROMUALDAS OZOLAS
kumentu. — bent jau juridi
niu. Matyt, tuo remiantis, ne
1999 metų situacijos
nomikoje, šia savo veikla kriti kokios nors orientacinius fi
pasaulyje
kuodama ir į katastrofą at nansų naudojimo, rodiklius, o
Tautų ateitį tebelėmė Jung- vedusį rusų komunizmą, ir — normaliai apiformintų, nors ir
tinės Amerikos Valstijos ir jei neturi priešo — gyvenimo iki galo toli gražu nesutvar
Rusija. Jų priešprieša, simbo- tikslų sunkiai randantį ameri- kytą, valstybės finansų naudo
lizuojama ir reprezentuojama kietiškąjį kapitalizmą. Kinija jimo dokumentą ir norėjo pri
Bosnijos ir Čečėnijos konflik- labai nuosekliai vykdo tas imti valstybės ūkio vyriausia
tų, ateina iŠ XX amžiaus ko- išvadas, kurias padarė po An sis administratorius Andrius
munizmo-antikomunizmo kon trojo pasaulinio karo Vokietija Kubilius, to, pagal jį, reikalau
frontacijos, suformavusios iš ir Japonija, ir viena ir kita, ja valstybės prestižas. Tai tie
tisą gyvenimo būdą ir stilių, įtvirtinusi savo dominavimą sa. Nors tiesa ir tai, kad šį
kurio dar ir šiandien reikia Ramiajame vandenyne ir Eu biudžetą teks arba koreguoti,
abiem valstybėms. JAV seno ropoje per taikių technologijų arba nevykdyti. Nors biudžeto
jo stiliaus reikia, kad ji toliau ir vartojimo prekių ekspan turinio dėka biudžetas vadina
galėtų išlikti ekonomikos ga siją. Kinija, kaip ir Vokietija, mas ir vargo, ir skurdo biu
liūnu, išugdytu ant savo mili kiek pavėluotai suprato, kad džeto vardais. Ir vis dėlto jis
tarizuoto biudžeto, dabar šiek autofurgonai yra galingesni už daugmaž realus pagal tai, ką
tiek laisviau tvarkomo, nes tankus, ir dabar atsilikimą valstybė šiandieną gali.
nebereikia vykdyti „žvaigž bando likviduoti, nebekartoda
Manau, jis netenkina nė vie
džių karų" programos, atve ma nė vienos pirmtakės klai
nos
politinės partijos, tame
dusios į pergalę šaltajame dų. Tai labiausiai, bet visų
tarpe
ir konservatorių. Biu
kare. Rusijai senojo stiliaus pirma ūkiškai, jaudina JAV, o
džetas
labiausiai netenkina
reikia, kad galėtų, grasinda Rusiją — dar ir teritoriškai.
tautos.
Tačiau
toks — iki svei
ma dar turimu, nors ir
Šių trijų jėgų sąveikų lauke ko proto ribų suvaržytas ir ap
aprūdijusiu, branduoliniu po šiandien yra taip pat Lietuva.
tencialu išmušinėti įvairius Tos sąveikos, su naujausiomis kapotas — biudžetas mums
pagalbos pinigus. Kai JAV ir tendencijomis, lyg plunksni kai ką ir duoda. Pirma, jeigu
Rusijos rungtyniavimo XX niai debesys praplaukia virš tiesa, kad trumpiausias kelias
amžiuje suformuoti pasaulio mūsų aukštaisiais atmosferos į meilę — per skrandį, tai
įtakų lankai pasikeis, JAV sluoksniais. Mes gi gyvename turėtų būti tiesa ir tai, kad
trumpiausias kelias į protą —
ekonomika neišvengiamai pa- dvinario pasaulio jėgų ir vaiz- per kišenę. Lietuva nepadarė
tirs rimtų sunkumų, susijusių dinių pažemėje, tačiau nega- jokių visuomeniškai reikš
netgi su paprasčiausių trans lime sakyti, kad geopolitinio mingų išvadų, jeigu už jas ne
formacijos procesų ir ekonomi dangaus peizažai mūsų visiš mokėjo visos įmanomos sumos
kos produktų naujų panaudo kai neveikia. Bent jau — ne ir dar su priemoka perjimo sferų sukūrimu. Tokie jaudina. Jaudina.
kančiajam. Pats tobuliausias
Blogiau, kad mūsų nepakan tokio tipo proto įgijimo pavyz
netikėtumai gali trukti 10-15
metų be ryškesnių pokyčių. kamai jaudina visai netoli pa dys visiems laikams liks
Per tą laiką Rusija išryškins dėtos gana stambios bombos. „Mažeikių naftos" pardavimas
ir apibrėš savo naująją ūkinę ' Jeigu Rusijoje nugalės per rin „Williams": tauta nebesirinks
orientaciją, kuri neišvengia kimus sustiprinta nacionaliz atstovais konservatorių bent
mai paveiks ir JAV ūkio kryp mo ir militarizmo kryptis, pir jau tokiu mastu, kaip 1996 m.
tis. Galima du variantai: Rusi miausia iki galo bus sutvar Vargu rinksis ir tokius, kurie
ja arba pasuka nacionalizmo kytas Kaukazas, o po to, jei tesugeba sudaryti tiktai vargo
ir militarizmo keliu (dabar ta per šį laiką nebūsim priimti į ir skurdo biudžetus. Biudžeto
tendencija tiek ryški, kad Ru NATO, būtinai tapsim susti katastrofa moko mus proto.
sija balansuoja ant karinės printo Rusijos dėmesio objek
Antra, išryškėjo dar viena
diktatūros ribos), arba eina to- tu. Ir aš nedrįsčiau prognozuo
svarbi
beveik visų. j'au pri
ti,
kur
link
tada
plėtotųsi
FėshnTūkio liberalizavimo ke
pažįstama,
išvada: ne Rusijos
liu, Maskvai vis plačiau ir gi Rusijos politinė rsąmonė. Bet
krizė
suvarė
mus į ožio ragą, o
liau įkinkant į bendrą vežimą netgi tuo atveju Čečėnijos iš
mes
patys
save,
dešimtį metų
regionus. Pirmu atveju JAV žudymas (o šito vadinamo
taip
ir
nepasiryžę
pertvarkyti
gauna politiškai labai pavo karo kitaip pavadinti neįma
mūsų
ūkio
valstybinio
admi
jingą, bet ūkiškai itin nau noma, kaip sąmoningu tautos
nistravimo
ir
visuomenės
biu
dingą, savo plėtros kryptį ir išžudymu), bus galingos griau
džetinio
finansavimo.
Mes
gy
karinių technologijų inovacijos namosios jėgos nuolatinio vei
venom
pagal
tarybiniais
lai-,
kimo
bomba,
pastoviai
teriokryptis ilgam tampa vedamąja
JAV ūkio linija. Antruoju at janti sąmoningam dinamiš kais suformuotą biudžeto „ga
veju prasideda JAV — Rusijos kam gyvenimui pagaliau nu vimo" ir jo valstybinio „pa
ekonomikų integracija, parem budusios rusų tautos savimo skirstymo" logiką bei tvarką,
ta ta pačia, tik kiek sušvel nę, nekalbant apie tai, kad šis visiškai nesirūpindami biu
ninta, ekonomikos vadinamo barbariškas aktas žudys de džeto įplaukų šaltiniais, t.y.
plėtotis ban įmonėmis, gaminančiomis per
sios gynybinės paskirties pa mokratiškai
radigma. Ideologiškai ta eko dančią rusų politinę sielą. kamą produkciją, verslu, kaip
nomikos konvergencija nu Tada neišvengiamai iškils paslaugų sfera, realistine mo
krypsta" prieš vis labiau ne klausimas: kas toliau vado kesčių tvarka. Kad ipuolen, į
rimstantį vadinamąjį trečiąjį vaus Rusijai — dabartinis cen tokį nuosmukį, kalti visų pir
pasaulį, o iš tiesų — Pietų tras ar kuris iš regionų, iš ma mes patys, mūsų valdžia,
pusrutulį, kuriame lemiamą kelsiantis švaresnę Rusijos 10 metų nesugebėjusi (ne vie
nu atveju — nusikalstamai
vaidmenį jau šiandien vaidina plėtros idėją.
nenorėjusi) sukurti gyvybingo,
Kinija.
pajamas duodančio valstybi
Lietuvos valstybėje
Kinijos veiksnys stovi ir už
nio ūkio.
visų šiandieninių JAV-Rusijos
Trečia, pagaliau pripažinta
Gruodžio 23 d. priimtas
santykių. Kodėl? Todėl, kad
Kinija labai nuosekliai ir at biudžetas. Finansų analitike (tas motyvas ėmė visai api
kakliai ieško trečio kelio eko- Margarita Starkevičiūtė jo ne brėžtai skambėti paskutinio-

VALSTYBES IR JOS
APLINKOS VIZIJA

MIRTIS ATĖJO IŠ
MURAVOS
ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS
Nr.23
Tęsinys
Mano
troškimas yra mylėti skaisčiai, nekaltai, ir kad mane
taip pat mylėtų, nes tik tuomet bus tikra meilė, tei
kianti malonios laimės.
Jėzau, mano Gerasis Tėve, palaimink mane, kad aš
būčiau visuomet skaisti, nekalta, sąžininga, meili ir
gera. Marija, Motina mano, saugok mane nuo tamsių
dėmių, kurios subjaurintų mano sielą. Leisk man gy
venti lyg gėlei skaisčiai ir laimingai numirti...
„Marija — Rože Paslaptingoji, būlj mano
Saugotoja ir Gelbėtoja, nuo visa pikto".
„Tas tikrai gražus, kurio siela skaisti".
1941 vasario 27. Antradienis. Užgavėnės
Grąžino rusų rašomuosius, gavau 4+. Namo grjžau
po penkių pamokų. Mamai padėjau virti pietus... Po
pietų nuėjau pas Stasę paklausti, kaip linksminosi...
Aš maniau, kad ji buvo pas Vincę, gal matė vokietuką
ir man labų dienų atneš nuo jo... Bet ne, ji kitur buvo.
Palydėjau Stasę ir nuėjau pas Vincę. Norėjau, kad ji
pakviestų mane su tėveliais, gal tada pamatyčiau jį,
apie kurį taip svajojau. Bet mano svajonės neįvyk
domos. Gal jis jau Vokietijoje, gal vedęs? Kokia aš
kvaila! Kas jis man 9 Kam jis man reikalingas?

Danutė

Ar mes taip pat
akmenį

Bindokienė

mesutie

Šiemet, kaip ir daug de Tačiau Lietuvoje ksl E3s dar
šimtmečių, gyvendami toli niekas oficialiai nebuvo apkal
nuo savo kilmės krašto, už tintas, niekas nuteisia*, kaip
sienio lietuviai paminėjo Lie tėvynės ir jos žmonių iš
tuvos Nepriklausomybės šven davikas. Vis dar delsiama,
tę. Nors 82 metai nėra ypatin skundžiamasi, kalbama tik
gas jubiliejus, bet mums 1918 pašnibždomis, o .viešai niekas
m. vasario 16 d. yra toks svar nedrįsta ištiesti rankos ir pa
bus įvykis, kad niekam į galvą rodyti pirštu. Antra vertus, ar
neateina jo ignoruoti. Nepri tikrai visi, priklausę komu
klausomybės šventė buvo pa nistų partijai, turėję net.aukš
minėta ir Lietuvoje — laisvai, tas vietas, buvo savo tautos
be jokių pavojų. Ne taip, kaip išdavikai, niekšai? Šiandien
ilgais okupacijos dešimtme nuolat tvirtinama, kad „tikrų
Lietuvos Respublikos konsulato Čikagoje ruoštame Vasario Šešioliktosios
čiais,
kai už Tautos himno gie komunistų" Lietuvoje kaip ir
priėmime, kuriama dalyvavo ir lietuviai, ir kviestieji kitataučiai svečiai.
dojimą,
viešai iškeltą trispalvę nebuvo — žmonės partijai
Iš kairės: naujasi* Lietuvos garbes konsulas Palm Beach, FL, Stanley
Balzekas, Jn., Illinois gubernatoriaus George Ryan patarėja etniniams re ar apskritai tos svarbios datos priklausė, nes kitos išeities
paminėjimą grėsė ir tardymai, neturėjo, jokios laisvėjimo ga
ikalams Pat Michalski ir LR gen. konsulas Giedrius Apuokas.
limybės nenumatė. Kai paga
ir net tremtis.
Nuotr Ramūno A s t r a u s k o
Lai gyvuoja laisva, nepri liau atsirado kitokios sąlygos,
šiomis metų .dienomis), kad menės pažiūroms atstovauti
valdžia visai nesirūpino mūsų bandančias partijas. Senųjų klausoma, tėvynė, kurioje vjsi jie pasisakė už nepriklauso
prekėms parduoti reikalingo atminimas truks turbūt dar gali kalbėti, ką nori, elgtis, mą Lietuvą. Nemažas būrys
mis rinkomis. Svarbu tai ne kokį dešimtmetį, tačiau nau kaip patinka, garsiai šaukti ir net pasirašė Nepriklausomy
tik suprasti, svarbu tai įsisa jųjų formavimasis įeina į niekinti, jeigu piliečių išrink bės atkūrimo aktą. Tarp jų
moninti nuoseklia tokios prak naują fazę, netgi tokiuose tieji valdžios pareigūnai pada buvo ir K. Prunskienė. Tuo
metu, t.y. 1990 m. kovo 11 d.,
tikos veikimo programa.
ideologijos baruose, kaip kon- ro klaicfj... Ir kas drįstų tvir ja didžiavosi ir užsienio lietu
tinti, kad mūsų tautiečiai Lie
Ketvirta, itin svarbu, kad servatizmas.
tuvoje
dar „nesusigaudo de viai, nesvarstydami, kas ji
mūsų finansinė katastrofa
Deja, tenka priminti, kad to
buvo anksčiau. K. Pruns
pademonstravo ir valstybės kiais atvejais, t.y. lūžių mo mokratiškoje sistemoje"? Štai
kienės
tikrasis charakteris
lėšų grobstymo, išplovinėjimo mentais, iš politinio dumblo ir pavyzdys: prezidentas Vasa
išlindo daug vėliau — bet apie
rio
16-osios
proga
sutinka
or
lygį, mastą ir intensyvumą vi pakyla daug praeities veikėjų,
tai dabar nekalbėsime. Be
sais lygiais — nuo viršūnių iki kurie dar nėra gavę pasitenki dinais, medaliais bei kitais
abejo, ir prez. Adamkus, pa svarbiais
žymenimis
apdova
apačių.
nimo, pabunda įvairūs perėjū
rašęs jai skirti žymenį, turėjo
noti
būrį
ir
savų
(supraskime
Visos šios (ir dar daugiau) nai, laikinai prilipę prie kitų
mintyje tik jos vaidmenį ne
nuostatų tapo visuomenės są partijų ir net pasižymėję, kaip — nusipelniusių), ir kitatau priklausomybės atkūrimo dra
monės nuostatomis, kurių ver vadinamosios asmenybės, bet čių. Juk taip daroma nebe pir moje.
tinimas yra toks neigiamas, dar daugiau atsiranda tokių, mą kartą, tokia jau tradicija.
kad žmonės šiuo metu yra lin kurie subręsta kitose sferose Tik šį kartą kažkas ne taip.
O dėl antrojo asmens... Ta
kę atmetinėti pačią valdžią ir būriais plaukia į labiau Pasirodo, kad tame „nekaltų pavardė, be abejo, Lietuvoje
(valdžią, kaip tokią;, manyda siai traukiančias organizacijas avinėlių būryje pasitaikė ir gerai žinoma, užsienio lietuvi
mi, kad tik žmogiškas žmogus arba buriasi aplink sėkmės as pora vilkų avies kailyje". Gal ams — mažiau. Ui .ką jam
gali padaryti kokią nors tvar menis. Taip yra buvę per pre būt net pačių papjautos avies. skirtas žymuo? Nejaugi' prezi
ką. Konkrečiausiai ši verty zidento rinkimus. Dabar irgi Žinoma, teisuoliai tuoj grie dentas net nepasiteiravo, tik
binė pažiūra išsireiškia par formuojasi toks katalizatorius. bėsi „žodinių akmenų" ir, nie aklai pasirašinėjo? Galbūt tai
tijų, ir Seimo atmetinėjimu. Ir Jie ir dabar, ir ateity poli ko nelaukdami, paleido jais į buvo dar viena, vykusiai su
partijos, ir Seimas yra mūsų tiškai neapibrėžti žmonės vi prezidentą: girdi, ar, Tamsta, režisuota, provokacija, kad at
Konstitucijos įteisintos val soms partijoms kels daug j nežinai, kokiems nevertiems sirastų gera proga diskredi
stybės gyvenimo normos, todėl problemų. O valstybei, jeigu tipeliams ordinus kabini? Gė tuoti „amerikonus" ^-^ne tik
būtina kuo greičiau išeiti iš vyriausybę — neduok Dieve — da! Ir taip iškilmių salėje, prie prezidentą, bet ir kariuome
šios pavojingos zonos, kol ji tokių sudarytų dauguma, gali visų savų bei svetimų svečių.
nės vadą, ir kitus. Ar tam tik
Žinoma, įvykio svarbą be ri gyventojų (ir politikų) sluok
netapo valstybės neigimo ir grėsti bėda, didesnė už dabar
matant suvokė žiniasklaida, sniai jau iš anksto yra numatę
atmetinėjimo vieta.
tinę.
ypač toji, kuri pastarosiomis porinkiminius
pasikeitimus
Yra vilties, kad 1999 metai savaitėmis nepraleidžia pro
1999 metų situacijos
Rytuose
ir
pradeda
sukti tau
visuomenėje bus buvę lūžio gos iš adatos priskaldyti ne
partijų sistemoje
tos
nuotaikas
Baltarusijos
pė
Natūralu, kad ūkio krizę metai taip pat ir požiūrio į vežimą, o kelis didžiuosius domis?
pergyvenanti valstybė negali partijos, kaip — organizacijos, sunkvežimius, jeigu tuo gali
Atsikračius Vakarų įtaka,
neišklibinti ir partijų, kad ir kurios vienos tegali imtis vi bakstelėti prezidentui, seimo
kokios ideologiškai apibrėžtos, siškai apibrėžtos ir kontroliuo pirmininkui, Tėvynės sąjun lieka Rytai. Nėra abejonės,
organizaciškai stiprios ir poli jamos politinės atsakomybės, gai, krikščionims demokra kad Maskva mielai priglaustų
tiškai racionalios jos būtų. jeigu jos nori būti ir išlikti po tams ar apskritai dešiniajam „išklydėlę dukrelę", tuomet
Lietuvos 1999 metų krizė ap- litiniame gyvenime ne vieną sparnui. Juo labiau, jeigu dar nereikėtų rūpintis nei NATO
trupino beveik visas partijas. kadenciją.
kažką kažkaip galima susieti plėtra, nei Europos Sąjungos
Atrodo, lemtingą lūžį užbaigs
su vakariečiais. Juk ir mažas pavojais...
ir Lietuvos krizės didžiausia
Šiuo metu ir užsienio lietu
vaikas dabar gali pastebėti,
kaltininkė — konservatorių
* Pernai kaimo žmonės kad Lietuvoje priešvakarietiš- viai tarytum pasimetę. Dau
partija. Esu sakęs, kad partijų gavo ketvirčiu milijardo pa kos nuotaikos yra penimos pa gumas kartoja dabartinį Lie
skilinėjimas, kaip ir jį sukė jamų mažiau negu ankstes čiomis
veiksmingiausiomis tuvos žiniasklaidos priedainį:
lusi valstybės krizė, yra visos niais metais. Negana to. kad priemonėmis, ir kiekviena pa prezidentas apdovanojo KGBvisuomenės nelaimė.
žemdirbiai vis neatgauna sko sitaikiusia proga. Jeigu progos istus, prezidentas melagis.
Tačiau vėlgi ieškokim ir lų iš perdirbėjų, valstybė ne nepasitaiko, ji sukuriama.
prezidentas švaisto -pinigus,
gero. Šis lūžinėjimas išdalins sumoka lėšų už praėjusiais
užsienyje,
Galima sutikti, kad ne visi atostogaudamas
partijas į seno tipo — komu- metais supirktą pieną, bet iš žmonės, kuriems prezidentas prezidentas pardavė Lietuvą
nizmo-antikomunizmo gyveni jų dar reikalaujama sumokėti ant kaklo tą dieną kabino or Amerikai... Nejaugi "mes jau
mo būdo pažiūrų atstovavimo ir už pieno kokybės tyrimus. dinus, jų verti. Gal kai ku nustojome logiškai ir šaltai
Eita <
partijas ir modernios visuo
riems geriau tiktų „kilpa". galvoti?

. Aš, nematydama jo, pradedu įsimylėti. Mano krūti
nėje karšta. Širdis plaka. Aš noriu jį sutikti, bet kartu
ir nenoriu. Man rodos, kad tada pradėčiau kentėti.
Skaitysiu kada nors tuos žodžius ir juoksiuos.
1941 kovo 2. Sekmadienis
Atsikėliau sveikesnė. Naktį labai sirgau. Vėmiau,
tampė konvulsijos. Mama taip pat sirgo. Jai skaudėjo
gerklė. Po pusryčių mamos nuotaika pagerėjo. Man
sukosi galva. Atsiguliau pamiegoti.
Atsibudau apie pietus. Sabutė klausė mamos, gal
mane pažadinti. Mama atsakė: „Tegul miega, mer
gaitė visą naktį nemiegojo".
Tuos žodžius ištarė serganti mama. Kokie jie artimi
ir brangūs. Atėjo Morkūnas. Aš viriau pietus. Šian
dien nenuėjau į bažnyčią. Po pietų atėjo Meilutytė. Ji
uždirba 250 rub. Nusipirko sau rankinuką, suknelę.
Stengiasi gauti sau atskirą butą; Man rodos, kad ge
riau su tėvais gyventi.,.
1941 kovo 6. Ketvirtadienis
Šiandien pramiegojau, todėl be pusryčių išėjau mo
kyklon. Pavėluot bijau, nes II trimestrą pavėlavau 8
kartus. Dovydaitytė — labai graži mergaitė. Ji man
sakė, kad aš „faina" mergaitė. Jau artėja pavasaris,
sniegas tirpsta, visur purvas.
Aš labai laukiu pavasario, bet egzaminų bijau. Gal
Dievulis padės, tai aš išlaikysiu. Vasarą bus ekskursi
ja į Užkaukazę, bet už 600 rb. Įdomu, bet iš kur pinigų
paimti. Vakar mačiau Vandą ir Narcizą. Narcizą pasi

puošusi, tikra panelė. Ji privatiškai mokosi. Po pietų
ruošiau pamokas ir skaičiau knygą „Egzaminai".
1941 kovo 7. Penktadienis
Šiandien visa klasė sėdėjome valandą po pamokų.
Kažkas sulaužė durų rankeną ir paskui paslėpė. Biolo
gijos mokytoja nuėjo paskųsti inspektoriui. Inspekto
rius paliko mus valandai po pamokų ir liepė surinkti 4
rb. už rankeną. Labai norėjau valgyti, šiaip taip atkalbėjom, o paskui paleido. Kai parėjau namo, tuščias pil
vukas urzgė, valgyti prašė.
1941 kovo 8. Šeštadienis
Šiandien „Moters diena" — sovietiškai pasakius.
Gimnazijoje buvo minėjimas, o po pamokų ėjome į ki
ną. Filmas — „Dubrovskis". Dubrovskis iš bajoro tapo
plėšiku, p'amilo savo priešo dukterį, gražuolę Masą,
bet tėvas privertė ją ištekėti už seno grafo. Ji nenorėjo.
Dubrovskis, gelbėdamas ją, buvo jos vyro nušautas.
Man filmas patiko.
Grįžusi tvarkiau ir mamai padėjau. Paskui paskam
binau p. Miliauskienei, kviesdama juos pas mus ryt
skerstuvėms.
1941 kovo 9. Sekmadienis
Nuėjau 9 vai. Mišioms ir komunijai. Eidama vėl pas
kambinau Milevskai, bet ji pasakė, kad neateis, nes
vaidina „Motinos dienai". Ji yra veidmainė. Apie pie
tus atėjo Vincė, kažkoks ponas ir teta Stefanija. Ne
tikėtai pasirodė dvi čigonės. Viena gana graži, jauna,
siūlė paburti. Atėjo Andriuškevičiūtė.. Mama juos
vaišino. Pamokų nemoku.

1941 kovo 11. Antradienis
Vėjas dūksta už langų, šaltoka. Nusipirkau laik
raštį, kad sužinočiau, kokie bus egzaminai. Matemati
kos, kalbų, fizikos, biologijos. Labiausiai bijau fizikos
ir matematikos. Dovydaitytė vis į mane žvairuoja,
nežinau, ko ji pyksta, iš bibliotekos paėmiau r lliadą".
Man šiandien kažko liūdna, nesinori mokytis. Tas
liūdnumas man dažnai užeina. Kai pagalvoju apie sa
ve, atrodo, kad aš niekam tikusi: nei kalbi, nei gabi.
nei maloni, nei gera, nei darbšti, nei talentinga, paga
liau — negraži, nedaili.
Iš tikrųjų gi neturiu jokių gabumų, nei- išmin
tingumo, nei patrauklumo, esu melancholike. Kodėl aš
negavau bent dalį savo mamos gabumų, grožio, kodėl
tą viską turi Sabute? Ji bus faina mergaitė, kalbi,
gyva, graži. O aš nežinau, kam esu tikusi... Mane nie
kas niekuomet nepamils... Be to. ta dėme po kaklu...
Bet, mano Gerasis Dieve, dovanok man už tai, neleisk
nuodėmėj žūti, vesk teisingu keliu, aš dėkoju Tau už.
tai, ką davei.
1941 kovo 12. Trečiadienis
Oras šaltas. Šiandien turėjau nemalonumą'. Dovy
daityte vis žvairavo. Aš nusiunčiau laiškelį klausda
ma, ko ji pyksta. Ji man atrašė, kad leidžfu liežuvį.
kad esu veidmainė, melage ir pan. Man pasidarė grau
du, kad ji apie mane taip blogai galvoja, nors iš tikrųjų
taip nėra. Blogoms — visi blogi! Tamašauskaite mane
užstoja. Su ja mokausi jau 4 metai, ji mane pažįsta ge
riau, negu Dovydaityte.
(B.d.)
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ro. Bet po poros valandų, a r Iiu broliukų.
apsirengusių čius. Štai, mano rankose „Mū čiųjų. Laikraščio redakcija at
Matusevičius, Cecilia ir Vacius, Debbie ir Linas, Irena
Pastaraisiais metais rajonų
pastogė",
Sydnėjuje siprašo, kad dėl atsiųstos gau
gal tik po valandos, pradėjo kamžomis. Prasidėjo iškil- sų
Mitkai, Sally Narey, Rota ir Guntis Osers, Nįjolė ir Tomas
šaukti. kad už penkiolikos mi mingos Mišios. Choras labai iBanks-town), 51-muosius me sios medžiagos n e viską buvo literatų bendrijos išleidžia vis
Remeikiai,
Algis Skorupskas, Natalija Sodeikienė, Sandy
daugiau vertingų knygų: al
nučių susitikimui linija bus gražiai giedojo. Kunigas sakė tus leidžiamas savaitraštis. galima išspausdinti.
Wagman
ir
Scott Semar — $840.
Tikrai, Australijoje netrūks manachų, atsiminimų, poezi
uždaryta. Visi turi grįžti į sa ilga pamokslą. Visos apeigos Šiame laikraštyje atsispindi
Taisome
klaidą 1980 m. l a p k r i č i o - g r u o d ž i o m ė n .
jos
rinkinių.
Ką
tiktai
pasi
vo kraštą. Su teta Liucija grį užtruko apie porą valandų. Po Australijos lietuvių džiaugs ta rašančiųjų. Pavyzdžiui, ne
padėkoje:
rodė
Marijampolės
literatų
mai
ir
vargai.
Taipgi
jame
yra
seniai Lietuvoje buvo išleistas
žom į Lietuvos pusę. Ji mane Mišių, kai visi broliukai suėjo
a a . Roberto Kosmono atm. aukojo: $3,000—žmona
padrąsino, ir nutarėm, kad a š į vienuolyną, tai ir aš nuėjau žinių iš Lietuvos, JAV ir kitų Juozo Almio Jūragio ketvirta klubo almanachas „Sietynas".
Vida Kosmonienė; $100 — Onutė ir Kęstutis Paulikai; po
sis eilėraščių rinkinys „Tik Naujojoje knygoje, kuri žada
pas ją Syškiniuose galiu pa prie durų ir paskambinau. valstybių.
$50 — Bruno G. Morkūnas, Irene Morkūnas. I i viso —
būti panašiai, kaip ir pas Ve Mane įsileido durininkas bro
2000-tujų metų sausio 17 sapno ugnį jausi". Eilėraščius tapti kasmetine, spausdinama
$2300,
roniką.
liukas. Jis mane pradėjo tuo dienos laidoje rašoma apie senokai rašo ir Lidija Šimku poezija, proza ir publicistika.
Pakeliui į Šyškinius buvo jau klausinėti, iš kur esu ir ar Broniaus Žalio pasitraukimą tė. Laikraštyje pranešama, Džiugina vertimų puslapiai. Ir
Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir n u o i i r d ž i a i
vieta, kur policija tikrino žmo aš noriu būti kunigu. Man jis iš redaktoriaus pareigų. Jis, kad jos dvikalbė* poeząjos kny poetinė proza — populia
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda
nes, klausinėdami, ką kas pir keistai atrodė. Paprašiau pa be kita ko. atsisveikindamas gos „Tylos erdvė — Paces of rėjantis literatūrinės kūrybos
negaluojantiems, tačiau t u r i n t i e m s viltį i r g a l i n t i e m s
pasakė: „Sunku man šiandien Silence" pristatymas rengia žanras.
ko ir ką prie savęs nešasi. kviesti Juozą Juodagalvį.
pasveikti Lietuvos vaikučiams.
Leidinio redaktorė — „Sie
Mūsų grupele praėjo nepatik
J. Juodagalvis mane tuojau kalbėti, kai nori nenori, reikia mas Melbourno mieste. Almis
„ L i e t u v o s V a i k ą viltis", 2 7 1 1 W. 71 8 t r e e t ,
įprastą,
mėgstama Simankevičius, Danutės ir tyno" klubo pirmininkė Klevą
rinta. Mūsų niekas nesustab nusivedė į refektonų. kuris palikti
C n i c a g o , I L 80828.
dė. Tai mes ramiai praėjom. buvo pilnas kunigų ir bro darbą ir pasitraukti į užpel Viktoro Simankevičių sūnus, Verbickienė. Tiražas 450 egz.
Teta Liucija labai džiaugės;. liukų. Supratau, kad čia yra nytą ar neužpelnytą pensinin jau rašo ne lietuvių, bet anglų Knygoje — 30 autorių, dau
kad praėjom nepatikrinti, nes didele švente. Patarnautojas ko ramybę". Red. Br. Žalys kalba. J i s lankėsi Santiago de giausia vyresniosios kartos.
* Šiauliai. Sausio mėnesį metu vyko konferencijos, buvo
į tėvynę
Lietuvą. Compostelo, Ispanijoje ir savo Meniniu įtaigumu ir stilistine Šiaulių jėzuitų namuose buvo diskutuojama, praktikuojami
ji buvo prisipirkusi šilkinių pripylė man pilną stiklinę na grįžta
medžiagų. Visi pirko rūbams mines giros. Nuo tos giros Straipsnyje „Žengiant jį naują įspūdžius aprašė knygoje „Ke branda pasižymi Sigitos Le- surengtos pasauliečių rekolek
įvairūs maldos būdai. Reko
medžiagas, nes Lenkijoj rūbai man galva pradėjo suktis, gal tūkstantmetį" rašoma, jog lionė į Santiago". Knygą api miniauskaitės, kun. Juozo cijos pagal šv. Ignatą Lojolą.
buvo daug pigesni.
kad buvau ilgai nevalgęs. Sta- ..Mūsų pastogei" pavyko už pavidalino autoriaus brolis Barkausko, Luanos Masienos, Pratybose dalyvavo įvairios lekcijoms vadovavo k u n . A.
Onos Labutienės kūryba.
dvasinės patirties ir skirtingo Gudaitis, S J , ir k u n . V. Šim
Šyškiniuose pas tetą Liuciją lai buvo apkrauti įvairiais pa- verbuoti Br. Žalį nuolatiniu, Mindaugas Simankevičius.
KG, 2000, sausis amžiaus tikintieji. Rekolekcijų kūnas, SJ.
praleidom visą vakarą, kalbe- tiekalais. Pamaniau, kad mes ypatinguoju ir specialiuoju ko
„Mūsų pastogėje" y r a „Jau
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Gyvenimo kelią
p risim e na n t

TARP MŪSŲ KALBANT
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DRAUGAS, 2000 m. vasario 23 d., trečiadienis

AUSTRALIJA LAUKIA
LIETUVIŲ JAUNIMO
Pokalbis su Dešimtojo pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso, vyksiančio Australijoje kalėdinių atostogų metu,
organizatoriais.
Nors Australijon vykome komybę dalyvauti kongreso
asmeniškų atostogų tikslu, studijų dienose, kuriose bus
tačiau ilgametės draugystės, rimtesnė diskusijų programa
patirtis ir rūpestis jaunimo dėl jaunimo išeivijoje ateities,
kongresų reikalais privedė Pasaulio lietuvių jaunimo
prie bendro stalo pokalbiui su sąjungos perorganizavimo į
Dešimtojo pasaulio lietuvių veiksmingą ir veiklią organi
jaunimo kongreso Australijoje zaciją, kuri atliepia jaunimo
organizacinio komiteto nariais poreikiams, bei jaunimo kon
Linu Seikiu, Melisa Savic gresų ateityje vaidmenį iš
kaite, Australijos Jaunimo są eivijos lietuviškame gyvenime.
jungos pirmininke Vida Liui- Užklausiau apie kongreso
maite ir patarėju Henriku An programą. Australijos Jauni
tanaičiu. Pokalbis įvyko Anta mo sąjungos pirmininkei Vi
naičių namuose Melbourno dai Liuimaitei, be galo rūpi,
mieste.
kaip atsispirti išeivijos lietu
Didžiausią įspūdį sudarė šių vių jaunimo tarpe pradėjusiai
jaunų žmonių užsidegimas ir reikštis tam tikrai apatijai ir
troškimas, kad jų rengiamas abejingumui lietuvybės išlai
jaunimo kongresas susilauktų kymui savuose kraštuose, kai
kuo didesnio dalyvių skai Lietuva yra laisva. Jaunimas
čiaus. Kongreso garsinimu ir šiuo metu ieško prasmės bei
jo organizavimo reikalais jie prasmingos veiklos būdų. Kart
sielojasi jau treti metai. Sako, kartėmis sutinkami asmenys
pradžioje atrodė laiko yra be įvairiuose kraštuose, kurie yra
galės, bet tas laikas bėga per užsidegę lietuvybės išlaikymu
greitai. Kongresas jau čia pat. savame krašte, bet sunkiai
Laiko tėkmė skaičiuojama jau randa paramą bendraamžių
mėnesiais, o ne metais. Kon gretose. Užtat kongreso metu
gresas įvyks šių metų Ka norima, su jaunimu iš įvairių
lėdinių atostogų metu — nuo šalių aptarti, kaip veiksmin
2000 m. gruodžio mėn. 22 d: gai ir įdomiai susiorganizuoti,
iki 2001 m. sausio mėn. 11 d. kaip išvystyti veiklą, kuri lie
Jo įvykiai ir programa sukasi tuvių kilmės jaunimą pa
apie du Australijos didžiau trauktų ir padėtų palaikyti
sius miestus — Sydnėjų ir vienas su kitu glaudesnius
ryšius. Taigi, vystant jaunimo
Melbourną.
Užklausiau, kaip sekasi or kongreso studijų dienų pro
ganizuoti jau dešimtąjį kon gramą, organizacinis komite
gresą. Linas, Melisa ir Vida tas orientuojasi į šiuos klausi
labiausiai pergyvena dėl lietu mus: 1. kas mes esame —
viško jaunimo išeivijoje atei mūsų lietuviškasis paveldas ir
ties. Jie nori, kad lietuviškasis ko tai iš mūsų reikalauja; 2.
jaunimas, išsibarstęs po visą naujų veiklos būdų ieškojimas
pasaulį, nepamirštų, kas jie — ką ir kaip veikti jaunimo
yra, kad pažintų lietuvišką organizacijoms, kad jos būtų
kultūrą ir rūpintųsi išlikimu patrauklios ir aktyvios; 3..
lietuviais savo
gyvenama kaip glaustis vieni prie kitų,
me krašte. Jie pripažįsta, kad vystant ryšius tarp išeivįjoje
ne visi mes grįšime gyventi gyvenančio lietuviško jaunimo
Lietuvon, nors, jai tapus lais — kokie ryšių palaikymo
va valstybe, supranta, kad at būdai efektyvūs, remtini, 4.
sivėrė naujos galimybės sti Pasaulio lietuvių jaunimo
printi lietuvybės išlaikymą ir sąjungos ir Jaunimo kongresų
išeivijoje. Užtat jie deda di vaidmuo lietuviškos išeivijos
deles pastangas į kongresą jaunimo gyvenime — perAustralijoje atvežti lietuviško orientavimas bei perorgani
jaunimo iš visų kraštų: Kana zavimas, kad tai būtų aktyvu
dos, JAV, Europos, Pietų Ame bei prasminga dabar ir atei
rikos, Rytų Europos ir Lietu tyje.
vos. Didelį rūpestį jiems kelia,
Organizatoriai supranta,
kaip suteikti paramą jaunimo kad ne visas jaunimas linkės
atstovams iš tų kraštų, kurie rimtom diskusijom, kad di
nėra pajėgūs savo atstovus fi džiausia tokio pobūdžio pokal
nansuoti. Didesnės finansinės bių dalis teks kongreso atsto
paramos reikės ieškoti Lietu vams, dalyvaujantiems stu
vos, Rytų Europos (Sibiro, dijų dienose Namaroo konfe
Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, rencijų centre, pusvalandį ke
Baltarusijos) ir kai kuriems lio nuo Sydnėjaus, nuo 2000
Pietų Amerikos atstovams. m. gruodžio 23 iki 2001 m.
Šiek tiek finansinės paramos sausio 1 d. Kita dalis jaunimo
ieškos ir Kanados bei JAV jau ieškos konkretesnių lietuviš
nimo atstovai. Jų didžiausias kos kultūros išraiškų ir leng
galvosūkis šiuo metu — vesnės programos. Atstovams
kur gauti paramos tam jauni ir šiam jaunimui, kuris nori
mui, kuris važiuoja kaip atsto kongrese dalyvauti, ruošiama
vai. Atstovai prisiima atsa kongreso stovyklos programa.

LIETUVOS
DUKTERŲ DRAUGIJOS
SUKAKTUVINIAI METAI

ters-Petravičienė. Leidinėlyje
daug sveikinimų jubiliejaus
proga. Leidinėlio viršelį ir su
kaktuvinius pakvietimus pa
puošė dail. Ada Sutkuvienė.
Kaip ir kiekvienais metais,
buvo surengtas rudeninis Lie
tuvos Dukterų draugijos poky
lis, kuris yra labai populiarus
ir gausiai lankomas. Išskir
tinė meninė programa, atlikta
lietuviškųjų meninių jėgų, ir
puiki vakarienė, džiugino mū
Kun. dr. F. Gureckas sų svečius.
Lietuvos Dukterų draugijos
Šio pokylio metu susilaukė
įkūrėjas me gausių aukotojų ir savano
rių. Suruoštos net dvi loterijos
Lengva vykdyti draugijos ir kiti margumynai sukėlė pa
tikslus ir tarnauti artimui, jamų mūsų iždui, kad paleng
kiek tik mūsų jėgos leidžia, jei vintų mums ir toliau tęsti
turime aiškias gaires, taisyk savo darbą.
les ir nurodymus, kaip tai rei
Lietuvos Dukterų draugija
kėtų įvykdyti. Ir visuomet tu yra pajėgi sušelpti tiek Lietu
rime dar savo širdies, nuojau voje vargstančius senelius,
tos ir sveiko proto paklausyti. našlaičius, tiek ir mūsų tarpe
Ir šių ypatingų sukaktuvių esančius, negalios prispaustus
sulaukėme
dėl to, kad draugi žmones. Už tai nepaprastai
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso Australijoje organizatoriai su Gabija
Petrauskiene iš Kanados. I eil. iš kairės: Gabija Juozapavičiūtė- jos tikslai buvo aiškiai api esame dėkingos mūsų gera
Petrauskienė, Vida Liuimaitė; II eil.: Linas Šeikis ir Melisa Savickaite.
brėžti draugijos įkūrėjo kun. dariams, kurie dosniai aukoja
dr. F. Gurecko, kurio nuostabi ir patys darbu prisideda prie
Stovykla vyksta Goulburn Jaunimo kongresas susilauktų vizija atvedė mus iki šios die įvairių draugijos įsipareigoji
Valley, Victoria, dvi su puse kuo gausesnio dalyvių skai nos. Ir tik draugijos tikslo mų. Ypač palikimų dalinis pa
valandos kelio į šiaurę nuo čiaus. Tai yra tikras tęstinu svarba, ir reikalingumas — skyrimas draugijai yra labai
Melburno. Stovykla prasideda mo pavyzdys, kuriuo turėtų darbas artimui — mus dar pa svarbus ir reikalingas. Drau
2001 m. sausio 2 d. ir baigiasi didžiuotis visa Pasaulio Lietu laiko ir šiandien.
gijos šalpos darbai ir reikalai
sausio 9 d. Joje bus galima vių Bendruomenė. Tai atpil
Minint Lietuvos Dukterų yra labai platūs: vienišų žmo
šokti tautinius šokius, įsi das visiems, kurie, su buvusiu draugijos 40-ties metų gyvavi nių palaidojimas, perkraustyjungti į lietuviškų dainų bū PLB pirmininku Juozu Bačiū mo sukaktį, buvo suruoštas mai, įvairių dokumentų pa
relį, išbandyti savo gabumus nų priekyje, prieš 54 metus pokylis. Pradžia — šv. Mišios tvarkymai, pašalpų parūpinilietuviškoje virtuvėje bei ga sugalvojo jaunimo kongresus tėvų jėzuitų koplyčioje. Pa mai, butų ir globos suradimai.
minant rankdarbius. Aišku, rengti, juos organizavo, juose mokslą sakė ir gražiai įvertino Visa tai sudarė didelę dalį šių
vyks ir normali stovyklinė dalyvavo, juos rėmė, kiek draugijos veiklą kun. J. Ku- metų veiklos.
programa su iškylomis, spor išgalėjo. Australijos jaunimui zinskas.
Gavome daugybę pagalbos
tu, maudymusi. Jaunimo kon atėjo istorinė eilė rengti šį ju
Pagrindinę paskaitą minėji prašymų iš Lietuvos, bet ir čia
greso atstovai ir dalyviai yra biliejinį, dešimtąjį Pasaulio mo metu skaitė, ilgiausiai iš
jaunimas taip 18-35 m. am lietuvių jaunimo kongresą — buvusi pirmininkės pareigose, žmonių amžius ilgėja, jėgos
tikimės jie susilauks deramo sesė Emilija Kielienė, kuri silpsta, kartais nelieka ir ar
žiaus.
timųjų, kurie galėtų ir norėtų
Kadangi Jaunimo kongresai visuomenės, Lietuvių Bendruo apžvelgė ilgą ir nelengvą padėti. Ir tada visi keliai veda
sukelia ir platesnės visuo menių valdyfnj, finansinę pa draugijos kelią. Besikeičiant į Lietuvos Dukterų draugiją.
menės dėmesį, organizatoriai ramą teikiančių bankelių bei gyvenimo aplinkybėms, ypač
Labai esame dėkingos adv.
atsivėrus keliams į Lietuvą,
rengia ir turistinę programą fondų dėmesio ir paramos.
V.
Lietuvninkui, kuris labai
Dalyvaukime kongrese! keičiasi ir draugijos šalpos
visuomenei. Ji derinama su
nuoširdžiai
ir kruopščiai tvar
šiais metais Australijos lietu Remkime jį ir šių jaunų žmo pobūdis bei reikalingumas. ko įvairius draugijos teisiškus
Bet darbų centre visuomet sto
vių gyvenime vykstančiomis nių darbą!
reikalus ir duoda patarimus.
Gabija Juozapavičiūtė- vi varganas žmogus.
dviejomis tradicinėmis šventė
rl
Kaip ir visuomet taip ir šie
Petrauskienė
mis — tai kas dveji metai ren
Puiki vakarienė, visų buvu
met
pajutome dosnią ranką ir
giamos Australijos Lietuvių
sių pirmininkių pagerbimas,
didelę
pagalbą iš rėmėjų ir tal
Gabija
gyvena
Toronte,
dienos, kurių metu skiriamas
muz. R. Šoko moterų an
dėmesys kultūrinei progra Kanadoje. Buvusi Pasaulio lie samblio dainos, puošė sukak kininkų, tai: V. Miceika, Semai, ir Australijos Lietuvių tuvių jaunino sąjungos pirmi tuvinį pokylį. Buvo ilgai pasi lect Wines & Liąuors savinin
sporto šventė, kuri vyksta kas ninkė; aktyviai dalyvavo II svečiuota ir pabuvota savųjų kas, Ankų šeimos Baltic Bakery, sesės O. Norvilienė, A.
metai. Šiais metais Lietuvių (JAV ir Kanadoje), III (Pietų tarpe.
dienų ir sporto šventės orga Amerikoje, PV (Anglijoje ir Vo
Sukaktuvių proga išleistas Lietuvninkienė, A. ir V. Vala
nizavimo darbai tenka Syd kietijoje) ir V (JAV ir Kana meniškas leidinėlis, kuriame vičiai.
nėjaus lietuviams, kur jos ir doje) Pasaulio lietuvių jauni išspausdinti gausūs sveikini
Draugijos pirmininkės Joa
vyks. Kongreso turistinė pro mo kongrese" organizavimo dar mai: Čikagos kardino Francis nos Krutulienės rūpesčiu, ir
grama įjungia pagrindinius buose; buvusi Kanados Jauni George, Čikagos mero Richard vėl pagamintas Lietuvos Duk
šių švenčių įvykius — kongre mo sąjungre, Kanados Lietu M. Daley. Ypač šiltus ir nuo terų draugijos ženkliukas. Jau
so atidarymą, bendras Kūčias, vių Bendru>menės ir Pasaulio širdžius sveikinimus atsiuntė kuris laikas jo nebeturėjome,
Kalėdas ir Naujųjų metų suti lietuvių Bendruomenės val Lietuvos Respublikos prezi todėl jis buvo atkurtas pagal
kimą Sydnėjuje, taip pat kon dybų nare.
dentas Valdas Adamkus ir seną projektą ir dabar jau jį
greso talentų vakarą ir už
Alma Adamkienė. Sesės Sofi galima įsigyti centro valdybos
darymą Melburne. Bus gali
jos Jelionienės trumpa ir nuo raštinėje. Būtų labai gražu, jei
mybė dalyvauti Lietuvių die
saiki draugijos istorija. Pa kiekviena draugijos narė jį
nose ir Sporto šventėje. Be šių
• Tėvai, stropiai trindami minėtos draugijos įsteigimo turėtų. Ženkliukas yra pras
lietuviškų renginių, turistai dėmes nuo vaikų gyvenimo, aktą pasirašiusios: Aleksand mingas, dailiai atliktas, todėl
gali pasirinkti iš trijų siūlomų pamiršta save kaip užkrato ra Gylienė, Aldona Minelgie- kviečiame visas seses jį įsi
turistinių kelionių. Pirmoji šaltinį.
nė, Ona Šilėnienė ir Bronė Pe- gytiveš į Great Barrier Reef, Kakadu National Park Australi
jos atogrąžų šiaurėje ir į
Ayer's Rock (Uluru) Australi
jos centrinėse dykumose. An
troji aplankys Pietų Australi
jos įžymybes: Sydnėjus; Canberra, Melburnas ir pajūriai.
Trečioji koncentruosis į Victorijos provincijos įžymybes — iš
Melburno kasdien bus ek
skursijos į vynuogynus, pa
jūrius, gamtos draustinius,
parkus ir miškus.

Sėdint prie bendro stalo su
Linu, Vida, Melisa ir Henriku,
džiugino tai, kad yra jaunimo
ir juos remiančių bei palai
kančių asmenų, kurie sielojasi
lietuvybės išlaikymu išeivijoje.
Džiugino tai, kad, susitikus po
27 metų, teko man su Henriku
sielotis panašiais klausimais
ir pamatyti, kad yra jaunimo,
kuris pergyvena tą patį rū
pestį ir norą kažką išlaikyti
gyvą, apčiuopiamą ir realų!
X Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso, raoiiamo i.m. gruodžio 22-2001 m Kuris nemiega naktimis iš
rūpesčio, kad jų rengiamas
sausio 11d. Australijoje, ženklas.

„Akimirka, nepanaudota ge
ram, prabėga ir nesugrįžta...
Mes turime išnaudoti gyve
namąsias akimirkas kiek gali
ma geriau".
„... labdaringos organizacijos
turi šalpą vykdyti jautriai —
su mylinčia širdimi, ir efektin
gai — kad šelpiamajam tikrai
pagal išgales ir reikalą būtų
padėta, o ne šiaip sau reikalas
atstumtas".

Išleidome draugijos metinį
biuletenį, gražiai paruoštą se
sės Sofijos Jelionienės, kurį
išsiuntinėjom ne tik Čikagos
ir apylinkių sesėms, bet ir vi
siems skyriams. Jame atsi
spindi draugijos veikla, aukos,
prisimenami mirusieji. Skyrių
veiklos pranešimai labai pagy
vina biuletenį, nes susidaro
geresnis vaizdas, kaip plačiai
draugija yra paplitusi, kaip
skyriai veikia, kokie jų ruo
šiami renginiai ir aukų telki
mai, ir visa šalpa skiriama
reikalingiesiems. Ta draugijos
pagalbi ranka labai toli siekia,
nors laikui bėgant, pasilpsta
ir pati ranka. Todėl visuomet
džiaugiamės, kai draugijon
ateina jaunesnės, energinges
nės, naujų idėjų ir planų ne
šinos sesės.
Lietuvos Dukterų draugijos
planai remiasi valdybos posė
džiais, kuriuose aptariama
šalpos paskirstymai, šalpos
dydis ir kiti reikalai. Visi pa
siūlymai ir nutarimai atlieka
mi balsavimu.
Draugija suskirstyta seniū
nijomis, vadovaujant seniū
nėms. Seniūnės
glaudžiai
bendrauja su savo sesėmis.
Taip yra lengviau pastebėti ir
sužinoti apie vargan pateku
sius. Atskirai nuo valdybos,
yra šaukiami seniūnių posė
džiai, kuriuose svarstomi se
niūnijų reikalai, rūpesčiai, su
renkamos žinios iš jų veiklos.
Metų pradžioje turėjome vi
suotinį draugijos susirinkimą.
Jį pradėjome šv. Mišiomis. Su
sirinkime skaitėme pereitų
metų draugijos darbų apyskai
tą, iždo stovį, buvo valdybos
narių pranešimai. Išklausėme
susirinkimo dalyvių nuomo
nės.
Draugijos kun. dr. F. Gu
recko vardo nameliuose yra
nuolatinai budima. Aukotojai
"ir įvairūs paklausėjai visuo
met gali apsilankyti nameliuo
se, kuriuose išklausoma žmo
nių prašymai ir reikalavimai.
Nameliuose taip pat turė
jome labai pasisekusį kasme
tinį velykinį pyragų, margučių
ir kitų gardumynų išpardavi
mą, kurio pelnas, taip pat
eina į mūsų iždą. Tiek sesės,
tiek ir visi draugijos gerada
riai gausiai sunešė kepinių ir
margučių, kai kurie ir aukų
sudėjo.
Su gilia širdgėla išlydime
savo nares amžinybėn. Kiek
vienas ruduo ir žiema pasiima
savo dalį. Iškeliaujančių skai
čius visada didesnis, kaip įstojančių. Todėl ypač laukiame
naujai atvykusių lietuvių, ku
rios galėtų papildyti mūsų
eiles, įsijungti į šalpos darbą
ir iš arti pamatyti savanorišką
pasiaukojimą artimui.
Kiek jau yra iškeliavusių!
Kiek tų darbščių rankų nebe
kyla artimo gerovei. Liekame
joms giliai dėkingos už jų
triūsą ir pasišventimą. Tegul
jų šviesus atminimas būna
mums nuolatinis pavyzdys.
„Tad, kol turime laiko, dary
kime gero visiems". (Gal. 6,
10).
Janina Mikutaitienė

* Teiginys, kad „ketvir
tadalis Lietuvos naujienų
agentūros ELTA akcijų" yra
BSEF-JAV įregistruotos bend
rovės „Baltic Small Enterpri
se Fund" — žinioje, neatitinka
tikrovės. Tokia klaidinanti
Baltic News Service agentūros
informacija buvo paskelbta
2000 m. vasario 21 dieną dien
raštyje „Lietuvos rytas". EL
TA yra akcinė bendrovė, ku
rios daugiau kaip 20 proc. ak
cijų valdo esami ir buvę agen
tūros darbuotojai, beveik po
40 proc. priklauso valstybei ir
Lietuvos žiniasklaidai: dien
Lietuvos Dukterų, draugijos
„ , suruoštose Kociose Br
•)ri()R)'view Health (are rentre dalis senelių sėdi priekyje) Sto raščiams, žurnalams, radijo
vi Lietuvos
Lietuv Dukterų draugijos nares (t* kairės)- Pnt O'Rrian. Lilė Kizlnitienė. I.ina Bagdonienė. Apolonija Tus- stotims ir televizijos firmoms.
keniene.
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GINKLUOTŲ PAJĖGŲ
KŪRIMAS 1918-1919 M.
VALDEMARAS MICHALAUSKAS
1919 m. vasarį Lietuvos ka- kis i slaptai rmcr organizaciriuomene, vos pradėjusi pir nius pasitarimus. L'ž bandy
mąjį kvėpavimą, jau buvo pri mą įgyti ginklų vokiečiai gra
versta stoti į kovą su. į gim sė žiauriomis represijomis.
tąją žemę besibraunančiais, X.16 d. Į Lietuvos Tarybą at
bolševikais. Vasario 8 d. prie vyko pirmieji pasiryžėliai tar
Taučiūnų kaimo Kėdainių nauti atkuriamoje kariuome
apskr. žuvo pirmasis kareivis nėje — 11 savanorių.
savanoris Povilas Lukšys. Va
Lapkričio 11 d. pasirašytas
sario 13 d. Alytuje ant tilto Vokietijos kapituliacijos aktas
per Nemuną Nepriklausomy Lietuvoje įgalino tuojau suda
bes kare žuvo pirmas.s kari ryti 1-ąjį ministrų kabinetą.
ninkas Antanas Juozapavi Vyriausybės vadovas profeso
čius, vadovavęs I pėstininkų rius A. Voldemaras, nors
pulkui. Iškovotą Lietuvai ne drauge ėjo ir krašto apsaugos
priklausomybę mes skolingi ministro pareigas, apie karybą
ne tik jiems. Jei Lietuva ne visiškai nieko nenutuokė. Vis
būtų turėjusi kariuomenės, atkakliai teigė, kad Lietuvai
kažin ar mes šiandien švęsta išlaikyti savą kariuomenę bū
me Vasario 16-ąją. Todėl pra tų per sunki našta, todėl ji ir
vartu prisiminti, glaustai ap nereikalinga, nes tvarką ša
žvelgti, kaip kurtos Lietuvos lies viduje galėsianti palaikyti
ginkluotosios pajėgos, kaip jos milicija, o valstybės sienos ap
organizavosi ir kovojo.
saugai sočiai pakaks kelių ka
Kai po 1917 metų rusų revo valerijos eskadronų. Jei kiltų
liucijų Rusijos laukė ilgai tru teritorinių ginčų su kaimy
kusi visuotinė netvarka, o ži nais, Lietuvai saviems intere
nios iš frontų vis akivaizdžiau sams ginti būtų tikslingiausia
iiudijo, kad Vokietija I pasau samdytis kurios nors užsienio
linį karą jau pralaimėjusi, lie šalies kariuomenę. A. Volde
tuvių šviesuoliai skubėjo įgy maro įsitikinimu, tokie tinka
vendinti visą nelaisvės laiką miausi šalies gynėjai būtų
tautos puoselėtą svajonę — at buvę anglai.
kurti prieš 120 metų prarastą
Kad sostinėje pradėjusios
nepriklausomybę.
kurtis lietuviškos įstaigos bū
Dauguma Rusijos armijoje tų ginkluotų sargybinių ap
tarnavusių lietuvių karių aiš saugotos nuo galimų išpuolių,
kiai suvokė, kad Vasario 16- lapkričio 1 d. krn. V. Grigą osios aktu paskelbtą Lietuvos liūnui-Glovackiui įsakyta pra
nepriklausomybę galima iš dėti kurti I pėstininkų pulką.
saugoti, tik turint ginkluotą Turimų šautuvų vos užtekda
jėgą. Taip manydami, nepai vo prie Lietuvos Tarybos (Šv.
sant gausių kliūčių, jie ver Jurgio 13) ir Apsaugos štabo
žėsi įstoti į Vitebske, Smolens (Šv. Jurgio 11) stovėjusiems
ke. Rovne, Valkoje steigiamus sargybiniams. Labai trūko, šo
lietuvių atsargos dalinius, kad vinių.
lemtingą valandą galėtų orga
Lapkričio 17 į 18 d. naktį vo
nizuotai grįžti tėvynėn ur su kiečių kariuomenės daliniai
darytų jos ginkluotųjų jėgų pradėjo trauktis iš užimtų Ry
branduolį. Deja, bolševikų įsa tų žemių. Įkandin jų slinkę
kymu, tos dalys (apie 3.000 bolševikai vis labiau artėjo
vyrų) po kelių mėnesių buvo prie etnografinių Lietuvos ra
demobilizuotos, ginklai paim jonų. Valstybingumui grėsusio
ti, kariai išblaškyti.
pavojaus akivaizdoje, realiai
Po 1918 m. kovo 3 d. Lietu pradėjęs vertinti susidariusią
vos Brastoje pasirašytos tai padėtį, ministras pirmininkas
kos sutarties tarp Tarybų Ru ir laikinai eina"htis krašto ap
sijos ir Vokietijos, nors ir buvo saugos ministro pareigas prof.
paskelbta karininkų mobiliza Voldemaras lapkričio 23 d.
cija į raudonąją armiją, daliai išleidžia drauge su Štabo vir
jų pavyko grįžti į Lietuvą. šininku pik. J. Kubilium pasi
Dauguma užsirašė Lietuvos rašytą įsakymą įsteigti Apsau
Taryboje, reikšdami norą tar gos tarybą, o pulkininkui J.
nauti atkuriamoje kariuome Galvydžiui-Bykauskui pradėti
nėje. Ją organizuoti okupacinė Alytuje formuoti I pėst. pulką.
vokiečių valdžia griežčiausiai Šis įsakymas buvo pamatas
draudė, nors bręstant revoliu pradėti kurti Lietuvos kariuo
cinei situacijai pačioje Vokieti menę, jos organizavimo pra
joje, tokį leidimą vyriausiojo džia. Tiesą sakant, pasirodė
kariuomenės štabo viršinin gerokai suvėlavęs, nes Krašto
kas buvo davęs ir apie tai ci apsaugos ministerija prieš pir
vilinės valdžios komisaras dr. mąjį savo lapkričio 23 d. įsa
Cimmerlė informavo Lietuvos kymą jau gyvavo beveik dvi
Tarybą. Ką iš tikrųjų reiškė savaites.
tokie pareiškimai, rodo, jog
Gruodžio 5 d. Apsaugos šta
Apsaugos štabas prie Lietuvos bo viršininko pik. Kubiliaus
Tarybos, kurio svarbiausias įsakymu, pradėtas organizuoti
uždavinys buvo pradėti orga 2 pėst. pulkas ir jo vadu skir
nizuoti kariuomenę, spalio 15 tas pik. Pr. Liatukas (XII.24 d.
d. buvo įsteigtas visiškai slap jį paskyrus Štabo viršininku,
tai nuo vokiečių. Štabo virši toliau pulkui vadovavo krn. V.
ninkas pik. Kubilius 'padė Grigaliūnas-Glovackis).
jėjas štabo kapitonas M. VelySavanorių stojimo į kariuo-
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XIX a. antrojoje pusėje statyti Kauno apygardos teisino rūmai (Laisvės ai. 103), kuriuose 1919 m. pradžioje buvo
apgyvendinti pirmieji Lietuvos kariuomenės savanoriai. .

kareivių ir 5 karininkų apsau
gos kuopą, kuriai vadovavo
krn. K V. Michalauskas. Kū
čių vakarą kuopą papildė iš
Alytaus I pėst. pulko atsiųstas
krn. Z. Gerulaičio vadovauja
mas 23 kareivių su dviem pus
karininkiais būrys. Kuopa
gausėjo savanoriais, atsiliepu
siais į komendantūros krei
pimąsi, kuris
spausdintas
„Vyriausybės žiniose" ir „Lie
tuvos aide" bei kai kuriuose
kitomis kalbomis Vilniuje ėju
siuose laikraščiuose, skaitytas
teatre žiūrovų salėje, lapeliai
su jo tekstu klijuoti gatvėse
prie stulpų (čia priešininkų
dažnai buvo nuplėšiami arba
užklijuojami savais). „Pašau
kimas" yra bene pats pirmasis
atkuriamos Lietuvos kariuo
menės įstaitų spaudoje oficia
liai skelbtas dokumentas. Ko
mendantūros 10-mečio proga
skelbtuose atsiminimuose P.
Gužas nurodo, kad „per nepil
nas komendantūros gyvavimo
2 savaites ji sulaukė apie 150
kareivių laisvanorių ir 20 ka
rininkų, neskaitant kelių karo
valdininkų ir raštinėje dirbu
sių merginų". Karininko Kazio
Alytos tarnybos lapas, kuria
me jis vadinamas „Vilniaus
miesto komendantūros batalįjono vadu", rodytų, jog sostinės
lietuviškoji įgula buvusi gau
sesnė. Komendantūros gynėjai
gyveno medinėse Šnipiškių
kareivinėse Žaliojo tilto ra
jone. Uniformų neturėjo, tad
vilkėjo savais drabužiais. Bu
vo atpažįstami iš Vyčio ženk
lo, įsegto kepurėje, ir tautinės
vėliavos spalvų trikampio sky
delio smailiuoju kampu į viršų
ant rankovės. Iš Rusijos armi
jos susirinkę karininkai vilkė
jo diagonalo medžiagos unifor
momis: mundurai įgniaužti
per liemenį, kelnes aukščiau
kelių plačiai papūstos į šonus.
Auliniai batai. Milinės — il
gos, kaip ir mundurai, be laip

snių ir skiriamųjų ženklų.
Komendantūros vadovybei
bei karininkams instrukto
riams įvairiomis gudrybėmis
ir mainais už maistą pavyko iš
vokiečių gauti 50 šautuvų, 500
rankinių granatų, porą leng
vųjų kulkosvaidžių, netgi vie
ną sunkųjį, kelias dėžes šovi
nių šautuvams. įgula gausėjo
ne tik žmonėmis, bet ir tapo
geriau ginkluota.
Gruodžio 30-31 d. bolševikai
užėmė Švenčionis ir artėjo
prie Vilniaus. Gruodžio 29 d.
M. Sleževičiaus vadovaujama
vyriausybė kreipėsi į Lietuvos
vyrus labai jaudinančiu ir įtai
giu atsišaukimu JLietuva pa
vojuje", ragindama juos stoti
savanoriais į kariuomenę ir
ginti nuo įsibrovėlių bolševikų
protėvių krauju laistytą žemę.
Vos pradėjusios gyvuoti, mi
nisterijos skubėjo keltis į Kau
ną. Komendantūros kareiviai
įstaigų turtu pakrautus veži
mus lydėjo į geležinkelio stotį,
padėjo personalui į vagonus
perkrauti mantą. Paskutinė
mis gruodžio dienomis komen
dantūros karininkas A. Jakš
tas, kad neleistų bolševikams
patekti į Vilnių, kol jame dar
tebuvo Krašto apsaugos mi
nisterija ir Apsaugos štabas,
buvo gavęs užduotį nuvykti su
20 kareivių į Pabradę ir sus
progdinti Uitą per. Žeimenos
upę. Tačiau vos suspėjo trau
kiniu pasiekti Naująją Vilnią,
kai sužinojo, jog Pabradėje jau
šeimininkauja I Internaciona
linės divizijos raudonarmie
čiai. Reikėjo skubėti atgal ir
gabenti Krašto apsaugos mi
nisterijos turtą į geležinkelio
stotį. Į stoties vokiečių komen
danto leidimu gautą pusę pre
kinio vagono sukrovė svarbes
nius dokumentus ir kiek gink
lų. 1919 m. sausio 2 į 3 d. nak
tį traukinys su Krašto apsau
gos ministerijos turtą saugiai
pasiekė Kauną. (Bus daugiau)

menos savininką. Kondrotovi- kas yra tikrasis Vilniaus šeičius su bičiuliais, kitais gene mininkas.
rolais ir pulkininkais, susi
Karo komendantūra užėmė
spietusiais Apsaugos štabe ir šio pastato kairiojo sparno
paisiusiais tik naudos sau, o pirmąjį aukštą. Savo veiklai
ne nepriklausomai Lietuvai, komendantūra dalį karininkų
primygtinai piršo mintį gruo ir inventoriaus gavo iš Vilniu
džio pabaigoje kariuomenės je pradėto organizuoti ir išvyorganizavimo centrą iš Vil kusio į Alytų I pėst. pulko. Bu
niaus perkelti į Gardiną. vusi
etapo
komendantūra
Šiam, tik Kondrotovičiaus įjungiama į naujai įsteigtą
grupei suvokiamam, avantiū miesto karo komendantūrą.
ristiniam
sumanymui labai Gruodžio 27 d. paskelbtas K
griežtai pasipriešino lietuviai Škirpos ir J. Pajaujo pareng
karininkai gruodžio 22-23 d. tas ^Pašaukimas" — kreipima
susirinkimuose, žinomu pašai sis į gyventojus, kuriems de
piu „kalėdinio perversmo'' var mokratiškais pagrindais ku
du.
riamoje valstybėje be tautybės
Gruodžio 23-24 d. sudaryta ir kalbos skirtumo suteikia
antroji, advokato M. Sleževi mos tos pačios laisvės ir ly
čiaus vadovaujama, vyriausy gybės teisės savanoriais stoti į
bė. Joje krašto apsaugos mi komendantūros apsaugą ir
nistro pareigas ėjo karininkas ginti šalį nuo į j ą besiver
M. Velykis. Kariuomenės or žiančių bolševikų (šie, beje,
ganizavimas iš karto įgavo kai kur dar vadinti ir „dikitą, tikrai tautos lūkesčius džiumiečiai8").
Pirmosiomis komendantūros
atitikusią, kryptį.
gyvavimo
dienomis ji turėjo 63
Tuo metu į šeimininko tei
ses Vilniuje pretendavo net 4
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valdžios: vokiečių okupacinė,
tautinės Tarybos pagrindu su
darytoji Laikinoji Lietuvos vy
riausybė, Maskvos statytinio
\t. Mickevičiaus-Kapsuko pog
rindyje veikusi revoliucinė vy
riausybė, gruodžio 16 d. mani
festu skelbusi įvedanti tarybų
santvarką Lietuvoje, ir iš Var
šuvos valdomi lenkų armijos
legionininkai, savo būstinę tu
rėję Užupyje. Visų jų gynėjus
1918-1919 metų sąvartoje Vil
niaus gatvėms buvo lemta ma
tyti.
Kiekvieną valandą mieste
galintis prasiveržti smurtas,
žiaurių žudynių grėsmė, pavo
jus netekti sostinės reikalavo
Vilniuje turėti stipresnę lietu
Atidarę 13-kos mėnesių sertifikatą First Personai Banke,
višką ginkluotą pajėgą. Ap
saugos štabo 1918 m. gruodžio
Jūs laimėsite dvigubai!
Darbui Apsaugos štabe prof. 23 d. įsakymu buvo įsteigta
Voldemaras buvo sukvietęs Vilniaus miesto komendan
* Gausite aukštą nuošimtį, garantuotą 13-kai mėnesių — 6.20% APY
visą būrį bolševikų revoliuci tūra (karo komendantu skir
*Jei bendrai palūkanų nuošimčiai kils, galėsite vieną kartą
padidinti
jos išgąsdintų imperinės Rusi tas L. Gira, jo pavaduotoju —
savo sertifikato
nuošimtį.
jos armijos aukštų laipsnių krn. K. Škirpa, adjutantu —
karo
valdininkas
P.
Gužas).
karininkų, kokių tarp lietuvių
Į vakarus besitraukianti vo
nebuvo. Lapkričio 21 d. prof.
•
„LAIMINGASIS TRYLIKTASIS" užtikrins Jums
Voldemaras krašto apsaugos kiečių kariuomenė apleido
^
trylika pelningų mėnesių!
viceministru pasiskyrė caro Minską, kitus miestus. Vals
armijoje aukštas pareigas ėju tybės taryba ir Laikinoji Lie
sį generolą Kiprijoną Kondro- tuvos vyriausybė matė gre
tovičių, didelio dvaro prie Aš- siantį pavojų ir darė žygių
D ė l platesnės informacijos skambinkite
gauti iš vokiečių ginklų, ta
%
Rūtai Staniulienei arba Editai Žiurinskienei.
čiau okupacinė vokiečių val
džia savo pažadų vykdymą vi
sokiomis dingstimis vilkino.
Iš kelių varžovų į save trau
kiamo Vilniaus vokiečiai ėmė
\
/
gabenti savo turtą gruodžio
viduryje. Laisvėjo
vokiškų
įstaigų
užimtos
patalpos.
Gruodžio viduryje į Paryžiaus
BuiUUng Personai Banking
RtlaUonshifs"*
Taikos konferenciją išvykusį
prof. Voldemarą pavadavusio
PMVEUP;
LOHL
M«mbtr
V. Stašinsko sudarytai komisi
FDIC
15255
S.
94th
Ave.
15014
S.
LaGrange
Rd.
jai vokiečių karinė administ
Orland
Park,
IL
Orland Park.IL
racija perdavė karo apygardos
(in tf>e InTrutt building)
(in the Orland Greeni Shopping Center)
rūmus priešais Lukiškių aikš
(708) 226-2727
tę — Šv Jurgio prosp. 36 trijų
aukštų, apie 300 kambarių tu
rintį pastatą. Sio didžiulio
pastato perdavimas lietuviš
MtatiMtaifli^a^M^£^£MDtettMi^^^to^^Mta ^a» 4W» hrikM^tf t^M nwvtasfa^st
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kai administracijai vertintinas
nMHtuponn
t*ffom\\
kaip reikšmingas faktas, bylo
tinnisteri.mr- št,ih.i> fotografuota pnrS Apsaugos
jantis apie vokiečių nuostatą.
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•JMlMMMiiMMĮi
•*£•
menę agitacija, jų paskirsty
mu į dalis, trumpalaike nak
vyne, maistu bei medicinos
pagalba rūpinosi gruodžio 13
d. įsteigta vadinamoji Vil
niaus etapo komendantūra,
įkurdinta artilerijos kareivi
nėse prie elektros stoties Šni
piškėse. Komendantūrai vado
vavo kavalerijos rotmistras
Pr. Jackevičius.
Kai didelė bolševikų armija,
sekdama paskui vokiečius, įsi
brovė į Rytų Lietuvą, Laikino
ji vyriausybė savo žinioje te
turėjo 28 karininkus ir apie
100 kareivių (savanorių, ypač
karininkų, skaičius kasdien
didėjo). Ir, turint ne visą šim
tinę karininkų bei kiek dides
nį skaičių kareivių, jų vos už
tekdavo įstaigų sargyboms bei
kuriamų kariuomenės vienetų
štabams sudaryti. Gruodžio 15
d. iš Vilniaus į Alytų išvyko I
pėst. pulko užuomazga — ke
liolika karininkų ir 30 karei
vių. Sargybą prie Valstybės
Tarybos ir Štabo pastatų pe
rėmė Etapo komendantūros
kareiviai — dažnas jų beveik
neapmokytas kariškai, vos
ginkluoti. Komunistų agitato
riai kiekviena proga viliojo
Lietuvos savanorius perstoti į
Raudonąją armiją. Rusų, lie
tuvių, žydų kalba komunistų
leidžiami laikraščiai buvo nu
kreipti prieš Valstybės tarybą.
Vokiečių okupacinė valdžia,
kuri diena po dienos rengėsi
apleisti Vilnių, komunistų vei
kimo beveik nevaržė. Vilniaus
gatvėse galėjai matyti ir uni
formuotų lenkų legionininkų,
kurie uoliai organizavosi, gau
sino savo būrius ir vietiniais,
ir iš Varšuvos pribuvusiais
jaunais vyrais, tykodami už
grobti Vilnių, kai tik iš jo pasi
trauks vokiečiai.
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AJL STEPONO LEVECKIO MIRTIES
METINĖS

Steponas Leveckis

1999 metais gruodžio 4 d.
Daytona Beach, FL, pagarbiai
prisiminėme garbingo tėvynainio a.a. Stepono Leveckio
mirties metines. Prisiminimą
ruošė velionio žmona Pelagija
su sūnumi ir dukra. Tą dieną
Prince of Peace bažnyčioje, Ormond Beach, kun. Richard
Grasso už velionio sielą auko
jo šv. Mišias. Jautriame pa
moksle jis prisiminė a.a. Ste
poną, jo kilnias dorybes, meilę
šeimai ir Tėvynei. Pamaldų
metu jaudinančiai skambėjo
• chero „Sietyno", vadovaujamo
muz. Antano Skridulio, gies
mės ir sol. Juozės Daugėlienės
solo „Ave Maria". Šv. Mišių
skaitymus atliko Gediminas
Lapenas, aukas nešė velionio
žmona Pelagija, sūnus ir duk-ra. Pamaldose dalyvavo daug
• Leareckių šeimos artimųjų.
Po pamaldų šeimos kvieti
mu į Hilton viešbučio gražų
restoraną susirinko daugiau
50 asmenų gedulingiems pietums.
. JE8 Brisi pietus artimas bičiulis
Gediminas Lapenas šiltai ap
sakė a.a. Stepono Leveckio
prasmingo gyvenimo kelią:
„Laiko tėkmė nesulaikoma.
Nežinome ką mums. atneš ry
tojus. Prieš metus, 1998 m.
gruodžio pirmą dieną netikė
tai žemiškąją kelionę baigė
malonus, draugiškas, visada
pasiruošęs visiems padėti,
taurus Lietuvos patriotas, a.a.
Stepas Leveckis.
Su a.a. Stepu susipažinau
prieš dešimtį metų, Leveckiams persikėlus gyventi į
Daytoną, Floridoje, o su jo
žmona Pelagija netoli Wangeno miestelio esančiame kaime
lyje susipažinau maždaug
prieš penkiasdešimt ketverius
i*
metus.
Minint a.a. Stepono mirties
metines verta paminėti velio
nio gyvenimo kelią, pagerbti jo
prisiminimą.
A.a. Stepas Leveckis gimė
1920 m. vasario 29 d: Kaune,
keturių brolių šeimoje. Buvo
ramaus būdo, taktiškas, man
dagus. Nesigirdavo pasiseki
mais, nesiskundė patirtomis
nesėkmėmis. Buvo rimtas,
mandagus, mylintis žmoną ir
savo šeimą žmogus.
Baigęs Kaune „Aušros" ber
niukų gimnaziją su ypač ge
rais pažymiais matematikoje,
Stepas įstojo į Vytauto Didžio
jo universiteto Technikos fa
kultetą; buvo Korp! „Plieno"
narys.
Rytų frontui pradėjus byrėti,
jis su dešimtimis tūkstančių
kitų pasitraukiančių nuo at
•
slenkančio „komunistinio ro
jaus" lietuvių, atsidūrė Vokie
tijoje. Pasibaigus karui tęsė
studijas Technische Hochschule, Miunchene, kurią bai„Cum Laude", gavo elektisžinieriaus diplomą. Pokffrio metais Vokietijoje buvo
labai sunku įsidarbinti, a.a.
Stepas, kaip gabumais pasi.,
žymėjęs studentas, savo buvu
sių profesorių rekomendacijų
dėka, gavo darbą visame pa
saulyje žinomoje Siemens und
Uaiske bendrovėje, Miunchene.
\

Tuo pačiu metu Stepas susi
pažino su Pelagija Brasiūnaite, baigiančia studijuoti odon
tologiją Ludwig Max universi
tete, Miunchene ir 1949 m.
sukūrė su ja lietuvišką šeimą.
1950 m. atvyko į JAV ir įsikū
rė New Yorke, o 1960 m. pa
vykus gauti artimesnį specia
lybei darbą New Jersey Public
Service Elektric & Gas Co.,
persikėlė į New Jersey. Bend
rovės vadovybė, pastebėjusi
a.a. Stepo gabumus, jį perkėlė.
į inžinerijos skyrių. Vėliau
jam padarius kai kuriuos pa
tobulinimus ir išradimus, va
dovybė paskyrė jį inžinierių
grupės vadovu.
A. a. Stepas 1989 m. išėjo į
pensiją ir persikėlė gyventi į
Daytoną, Floridoje. Nupirkęs
namą, jis sklype pasodino
vaismedžių, tropikinės augmenijos ir daug įvairių gėlių.
Žmona Pelagija, papuošė butą
gėlėmis, jų tarpe įvairių rūšių
orchidėjomis, kurias ir dabar
tebeaugina.
Velionis visą laiką rėmė Lie
tuvoje likusią motiną, brolį ir
kitus giminaičius, buvo dos
nus lietuviškos spaudos ir or
ganizacijos rėmėjas, o savo
įvairiais patarnavimais prisi
dėdavo prie vietos lietuvių
klubo ir „Sietyno" ansamblio

veiklos. Priklausė Lietuvių
inžinierių ir architektų s-gai,
Institute of Electrical Elec
tronic ir Instrument Society of
America organizacijoms.
A.a. Stepas labai mylėjo sa
vo tėvynę Lietuvą, sielojosi jos
likimu, neprarado vilties, kad
ateis laikas, kai Laisvės Varpo
garsas nuaidės laisvos Lietu
vos laukais.
Lankydamasis jau vėl ne
priklausomybę
atstačiusioje
Lietuvoje, pastebėjo dideles
permainas žmonėse — dvasinį
nuosmukį ir didelį skurdą. Vi
sa tai patyręs, labai nusivylė,
pergyveno.
1
A.a. Stepas buvo mylintis ir
rūpestingas vyras ir tėvas. Su
žmona Pelagija lietuviškoje
dvasioje išaugino dukrą Danu
tę ir sūnų Algį, kurie, baigę
aukštuosius mokslus, dirba
savo specialybėse.
Šią metinę a.a. Stepo mir
ties sukaktį minint ir, nejučio
mis neužgijančias žaizdas lie
čiant, pergyventas skausmas
atsinaujina. Melšime, kad
Aukščiausiojo malonės tas
žaizdas greičiau užgydyti.
Už mūsų a.a. Stepą, jo mir
ties metinėse gedulingos šven
tos Mišios, be mūsų išklau
sytų Prince of Peace bažny
čioje, tuo pačiu metu buvo au
kojamos
Marijampolėje
ir
Kaune, Putname ir Adelaidė
je, Australijoje".
J u r g i s J a n u s a i tis

VIENUOLIKOS METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A.tA.
ELEONORAI BAREIKIENEI
iškeliavus į Amžinybę, jos dukroms — MARIJAI
REMIENEI, seselei MARGARITAI BAREIKAITEI,
MICP ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą
ir kartu liūdime.

Mano tėviškės tolimos liepos,
r>
Mano tėviškės sodai balti,
Aš jaučiu jūsų žydintį kvapą,
Aš kaip gyvas visur jus matau.
Jau prabėgo 11 metų, kai negailestingo plėšiko sunkiai
sužeistas, šią žemę apleido mūsų mylimas Vyras,
Tėvelis, Senelis.

Lietuvos krikščionių demokratų rėmėjai ir valdyba

Jis dar taip svajojo išvysti Lietuvą laisvą...

l Amžinos Ramybės pasaulį iškeliavus

Prašome prietelius ir draugus prisiminti a.a. Andrių
maldoje.

A.tA.
ELEONORAI BAREIKIENEI,

Žmona Marija, dukros Gražina ir Živilė su
šeimomis bei sesuo Pelagija Lietuvoje.

nuoširdžiai užjaučiame jos dukras — MARYTĘ
REMTENĘ ir seselę MARGARITĄ BAREIKAITĘ.
Kartu liūdime.

Brangiai Mamytei

A.f A.
ELEONORAI BAREIKIENEI

Irena ir Gedas Bliūdžiai
Alė ir Vandelinas Domanskiai

Amžinybėn iškeliavus, dukroms — MARIJAI
REMIENEI ir seselei MARGARITAI reiškiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime.

Jane ir Jonas Šalnai
Birutė ir Liudas Vanagai

„Žaltvykslės" teatras

A.tA.
ELEONORAI BAREIKIENEI

A. t A.
ANTANUI JANONIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukterims —
MARIJAI REMIENEI, buvusiai Lietuvių fondo
tarybos ir valdybos pirmininkei, seselei
MARGARITAI ir kitiems artimiesiems.

mirus, mūsų mielą sesę JULIJĄ, dukrą INGRIDĄ su vyru
DAVID SHECKEL nuoširdžiai užjaučia

p

Vyr. skaučių „Mirgos" būrelio sesės:
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Dr. vet. Alfonsas Stankaitis

Jo veterinarijos gydytojo di
plomas Vokietijoje buvo pri
pažintas. Po trumputes prak
tikos, jam buvo pripažintos
vet. gydytojo teisės. Dirbo Ba
varijoje, bet Veterinarinės
medicinos studijas tęsė Muencheno Liudviko Maksimilijono
universiteto Veterinarijos fa
kultete; ten įsigijo Veterina
rinės medicinos daktaratą. Jo
darbovietės apylinkių vokie
čiai ūkininkai labai aukštai
vertino jo teikiamą gyvuliams
medicininę pagalbą ir gyrė
„Litauerį"- Dr. Alfonso dakta
ratui įsigyti referentas buvo
dr. vet. Koch, žinomas lietuvių
draugas nuo jo studentavimo
laiko 1923 m.
I JAV dr. Stankaitis atvyko
1949 m. Pirmus dvejus metus
dirbo padėjėju smulkių gyvu
lių ligoninėje, New Yorko val
stijoje. Patyręs, kad valstįjoje
nebus leidžiama jam laikyti
egzaminų praktikos teisėms
įsigyti, jis, pasinaudodamas
Vokietijoje įgytu daktaro di
plomu, 1951 m. įstojo į Fede
ralinės valdžios paukštienos
priežiūros tarnybą New Yorko
valstijoje. Praktikos teisėms
įsigyti egzaminus išlaikė Ohio
valstijoje 1956 m., bet pasiliko
turėtame darbe. 1958 m. jo
darbas buvo įvertintas — jis
buvo paaukštintas „Superviser" titulu. Savo darbui žinias
pagilinti nuolat vykdavo į
įvairius Žemės ūkio departa
mento ruošiamus kursus. Pa
galiau buvo paskirtas admi
nistratorium mėsos priežiūros
tikrinimo institucijų Massachusetts, Connecticut ir Rhode
Island valstijose, pašalinda
mas mėsos priežiūros aplai
dumą. Už gerai atliktus dar
bus jis buvo apdovanotas

Mylimai Motinai

A. t A.
ANDRIUS VAITKUS

DR. ALFONSĄ STANKAITĮ
PAŠAUKĖ l AMŽINYBĘ
Dr. vet. Alfonsas Stankaitis
1999 m. lapkričio 12 d., savo
namuose Wetherfielde, CT.
buvo pašauktas į amžinybę.
Lapkričio 15 d. laidotuvių na
muose paruoštose budynėse
žmonės, daugiausiai lietuviai,
galėjo pareikšti šeimai už*
uojautą, pagerbti ir atsisvei
kinti su velioniu.
Lapkričio 16 dienos rytą ve
lionis karste atvežtas į lietu
vių parapijos, Hartforde, Šv.
Trejybės bažnyčią, kurioje ge
dulingas šv. Mišias koncelebravo arti dešimt kunigų, da
lyvaujant beveik 100 asmenų.
Mišių pabaigoje velionio duk
ros ir daktaras sūnus neilgo
mis kalbomis priminė mirusio
tėvo meilę ir rūpinimąsi šei
mos nariais, profesinius ir vi
suomeninius darbus, jam sten
giantis kiekvienam padėti. Iš
bažnyčios velionis nuvežtas ir
su religinėmis apeigomis pa
laidotas Cedar Hills kapinėse,
Wetherfielde. Laidotuvių daly
viai, pakviesti, grįžo į lietuvių
parapijos salę, Hartforde, pa
reikšti vielionio šeimos na
riams užuojautą, pabendrauti
ir pasivaišinti užkandžiais.
Įdomus, pilnas sunkumų,
bet reikšmingas Šeimai ir dau
geliui žmonių dr. Stankai
čio gyvenimas. Alfonsas gimė
(1919 m., vasario 3 d.) pasitu
rinčių ūkininkų šeimoje, Jur
barko vals., Raseinių apskr.
Baigęs gimnaziją Jurbarke
pradėjo Veterinarinės medici
nos studijas Kauno Veterina
rijos akademijoje, ką tik pra
dėjusioje jai skirtą veiklą. Stu
dijas baigė diplomuotu vete
rinarijos gydytoju 1942 m. Di
plomas buvo aukščiausio įver
tinimo pažymio, vienintelis
toks dviejų • metų Akademiją
baigusių.
Profesinį mėsos priežiūros
darbą pradėjo praktikantu
Tauragės „Maisto" skerdyk
lose. Gavęs praktikos teises,
buvo rajono veterinarijos gy
dytoju Naumiestyje (Taura
gės), Skaudvilėje ir Veliuo
noje. 1944 m. sausio mėn.
buvo paskirtas asistentu Vete
rinarijos akademijos vidaus
ligų klinikoje. Deja, naujo dar
bo nebuvo galimybės pradėti.
Bolševikams antrą kartą oku
puojant Lietuvą gydytojas Al
fonsas buvo priverstas palikti
Lietuvą; jis atsidūrė Vokieti
joje.
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Albina

Marija

Danutė

Valerija

Rita

Ilona

Rūta

Sofija

Regina

Larisa

A.tA.
STASIUI VAŠKIUI

išėjus Amžino Poilsio, žmonai SOFIJAI, seseriai
STASEI MILIAUSKIENEI su šeima reiškiame gilią
užuojMttą.

K

Sniegą ir Juozas Masiuliai

...DRAUGĄ" atminkime savo testamente.
L.
garbės pažemėjimu, o jo pa
valdiniai gprbė ir mylėjo jį,
nes jis padėdavo jiems darbų
atlikime, t4p pat ir jų asmeni
niuose rūpesčiuose. Norėda
mas palengvinti tarnybos dar
bą, jis su Šeima apsigyveno
Wetherfieldė, CT.
Nuo gimtazijos laikų buvo
ateitininkai, ne tik priklausy
mu, bet ir Jarbais. Įsijungė ir
j kitokią lietuvišką veiklą,
darbais ir finansiškai. Buvo
LB veiklu* narys. Lietuvių
katalikų mokslo akademijos
narys. Kunigui prelatui Jurui
atidavus Amerikos Lietuvių
kultūros archyvą (Alką) aka
demijai, dr. Stankaitis buvo
išrinktas AJkos direktoriato
valdybos pirmini/iku ir juo
išbuvo nuo 1972 ligi 1986 m.
Tuo laikotarpiu Alka padidin
ta priestatu, vidus sutvarky
tas naudojimui. Amerikoje gy
venantieji akademijos nariai
turėjo (ir tebeturi) valdybą,
kuri tvarko finansinę atskai
tomybę su JAV valdžios mo
kesčių institucijoms ir akade
mijos centro valdyba. Visus 14
metų jis buvo tos valdybos
narys, o Alkos direktoriato
valdybos
nariu
išbuvo
ligi mirties. Buvo veiklus Putnamo vienuolyno seselių (varg
dienių seselių) darbų rėmėju,
susirinkimuose ir šventėse
pranešėju. Jo kalba buvo aiški
ir balsi, malonaus tembro, su
įpintu humoristiniu sąmojum;

dėl to jis buvo kviečiamas pra
vesti ar kalbėti įvairiuose lie
tuvių susibūrimuose, šventėse
ir minėjimuose. Ypač pastarai
siais metais jis buvo lietuvių
parapijos bažnyčioje, Hartfor
de, šv. Mišių lekcijų skaitovas
ir pranešimų lietuviškai skel
bėjas.
Dr. Stankaičio netekimas
skaudžiai jaučiamas jo šei
mos narių; nuoširdi užuojauta
jiems. Netektį jaučia ir ilgai
jaus jo draugai, pažįstami,
daugybė lietuvių ir amerikie
čių. Viešpatie, leisk jam ilsėtis
palaimintoje ramybėje.
Juozas Kriaučiūnas
• Kaunas. Sausio 19 d.
Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centre Lietuvos vyskupijų
jaunimo centrų atstovai ap
tarė 2000 metų krikščionybės
jubiliejinių metų renginius.
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos 2000 metų jubiliejaus ko
miteto sekretorius kun. R.
Makrickas pristatė Pasaulio
jaunimo dienų, vykstančių
rugpjūčio 10-20 d. Romoje,
renginius. Kovo mėnesį į Lie
tuvą numato atvykti Pasaulio
jaunimo dienų koordinatorius
susitikti su į Italiją vyksiančių
grupių vadovais. Jaunimo
centrai įpareigoti savo vysku
pijose surengti susitikimą su
savo vyskupijos grupių vado
vais.

Lietuvių fondas

I

Brangiai Mamai

A-tA.
ELEONORAI BAREIKIENEI
iškeliavus Amžinybėn, jos dukroms, mieloms
MARYTEI REMIENEI ir seselei MARGARITAI su
liūdesiu gilią užuojautą reiškia
Angelė ir Albinas Karniai
Roma ir Viktoras Masčiai

Mūsų mielas MARYTĘ REMIENĘ ir ses.
MARGARITĄ
BAREIKAITĘ,
netekusias
pasiaukojančiai globojamos brangios Mamytės

A. t A.
ELEONOROS BAREIKIENĖS
nuoširdžiausiai užjaučiame ir dalinamės jų giliu
praradimo skausmu.
Birutė ir Juozas Briedžiai
Elena Dovilienė
Janina JakSevičienė
Edvardas Lapas
Stasė Semėnienė

A.IA.
dr. agr. ANTANUI
VERBICKUI
mirus, liūdesiu dalinamės su žmona ADELE, dukra
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

3
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ČIKAGOJE

IR

APYLINKĖSE.

Visai neseniai Algimantas Kezys buvo suruošes savo parodą „Chicago
2000" Lemonte. o štai dabar menininkas kviečia į naują fotoparodą
..Lietuva: valstybes tarp valstybių", kurios atidarymas vyks vasario 25
d., šį penktadienį, 7:30 val.v. Jaunimo centre. Paroda tęsis iki kovo 5 d.
Nuotr. Jono Kuprio

„Lietuva: valstybė tarp
valstybių" - tai naujoji Algi
manto Kezio fotografijų paro
da, skirta Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui pamineti. Šios parodos atidaryme,
vyksiančiame vasario 25 d., šį
penktadienį, 7:30 val.v. Čiur
lionio galerijoje. Jaunimo cen
tre, dainuos naujai susikūrusi
folkloro grupė ..Govija"', vado
vaujama Jūratės Lukminienės
ir Pranciškaus Ivinskio. Paro
dą aptars neseniai iš Kauno
atvykęs fotomenininkas Min
daugas Kavaliauskas. Po ati
darymo prasidės meno darbų
aukcionas, kuriam daug pa
veikslų padovanojo Juozas ir
Daila Liubinskai. norėdami
paremti „Galerijos" knygų lei
dybą.
Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinė ruošia .Užgavėnių
pasilinksminimą vasario 27 d.
12 vai. Šaulių namuose (2417
W. 43 St.). Bus Užgavėnių pa
tiekalų, loterija, laimės šuli
nys. Gros Kosto Ramanausko
orkestras. Kviečiame visus at
silankyti ir pasilinksminti.
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• „Saulutė", Lietuvos naš
laičiams ir paramos reikalin
giems remti Daytona Beach,
FL, skyrius dėkoja už aukas.
Aukojo: dr. Rasa Zidelis $20;
Leono Noreikos atminimui —
Jonas ir Ariana Bortkevičiai
$100; dr. Birutė Preikštienė
$50. Ačiū! D. B., FL, „Saulutė".
• Stasė Bacevičienė už
pildo pajamų mokesčių (income
tax) formas. Susitarimui kreip
tis: tel. 708-403-7334.

„Suvalkijos
geografija"
— tai ne koks nors geografijos
vadovėlis, bet „Lietuvių balso"
literatūros konkurse pirmąją
premiją laimėjęs kelių šimtų
puslapių kūrinys apie Lietuvos partizanų kovas. Autorius,
kurio slapyvardis Saldaporis,
primena, kad šioje knygoje
viskas tikra: kaimai, žmonės,
situacijos, net stribų veiklos
stengtasi nedailinti, kad nebū
tų pasigesta to skausmo, kuris
plūdo per Lietuvos miestus ir
kaimus juodajame pokaryje.
Premijų įteikimas vyks Lietu
vos Nepriklausomybės atsta
tymo dešimtmečio šventėje ko
vo 11 d. 6 vai. vak. Jaunimo
centre. Laureatas atvyksta iš
Lietuvos, kuriam ir bus įteik
ta pirmoji premija. Visi pra
šomi dalyvauti šventėje, o bi
lietus į pačią šventę ir į iškil
mingą vakarienę iš anksto ga
lima užsisakyti laikraščio raš
tinėje (2624 W. 71st St., Chi
cago, IL, 60629; tel. 773-7763399).
Vasario 25 d., penktadie
nį, 2 vai. po pietų Čikagoje,
tėvų marijonų vienuolyno rū
sio patalpose (6336 S. Kilbourn Ave.) šaukiamas Lietu
vos Fronto bičiulių Čikagos
sambūrio narių susirinkimas.
Bus pasidalinta mintimis apie
neseniai Los Angeles LF vyku
sias studijų dienas, taip pat
kalbės Povilas Vaičekauskas,
grįžęs po 3 mėnesių apie da
bartinį Lietuvos gyvenimą
žiūrint buvusių Lietuvos poli
tinių kalinių, tremtinių, parti
zanų ir kt. rezistentų akimis.
Kviečiame narius ir jų svečius
gausiai dalyvauti.

Kovo 12 d. Pasaulio lietu
vių centre. Lemonte, minėsi
me Kovo 11-ąją — Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo
dešimtmetį. Šv. Mišias aukos
kun. Algirdas Paliokas, SJ, po
jų rinksimės į pagrindinę sa
lę. Dr. Jonas Jasaitis, „Dir
vos" redaktorius, šių neuž
mirštamų įvykių dalyvis ir
liudininkas, bus pagrindinis
paskaitininkas. Vėliau vyks
meninė dalis ir kavutė. Ame
rikos Lietuvių Tautinė sąjun
ga maloniai kviečia visus da
lyvauti.
I JAV LB Švietimo tary
bos darbo konferenciją at
vyksta „Saulės" lituanistinės
mokyklos Floridoje globėja Vi
da Meiluvienė ir Šv. Kazimie
ro lit. mokyklos Clevelande
mokytojos Vilija NasvytytėKlimienė, Danutė JanuškytėTuljak ir Nomeda Vucianienė.
Konferencija vyks šį sekma
dienį, vasario 27 d.. Pasaulio
lietuvių centre nuo 10 v.r. iki
4:30 v. p.p. Apie dalyvavimą
konferencijoje prašoma pra
nešti Švietimo tarybos pirmi
ninkei Reginai Kučienei tel J
faksu 708-301-6410 ne vėliau
kaip iki vasario 23 dienos.
Rašinių ir piešiniu kon
kursas vaikams dar tęsiasi'
Savo rašinius ir piešinius
siųskite JAV LB Švietimo ta
rybai iki kovo 3 1 d .
r/t#«*<

Pasirodė naujasis, pirmasis
šių metų „Pensininko" nume
ris (XVI metai). Jame rašoma
apie penkias dažniausiai pasi
taikančias klaidas medicinoje,
dešimt artėjančios Alzheimerio ligos požymių, mitybą, kuri
gali padėti išvengti katarakto,
apie riebalus - gerus, blogus
ir visų blogiausius ir kt. Norė
dami užsisakyti „Pensininką",
rašykite: 2711 W. 71st St.,
Chicago, IL 60629.

Kas
, Draugą

naujo
knygynėlyje

Prudencija Bičkienė garsi lietuvių išeivijos daini
ninkė, dainavusi JAV, Italijos
teatruose ir ten susilaukusi
pripažinimo. Kai 1944 m. P.
Bičkienė pasitraukė \ Vaka
rus, Lietuvos scenoje ji dar ne
buvo vaidinusi nė vieno operi
nio vaidmens, o kuomet daini
ninkė pradėjo savo stulbinan
čią karjerą emigracijoje, Lie
tuvą nuo pasaulio jau skyrė
geležinė uždanga. Apie garsią
ją dainininkę išleistoje apy
braižoje, kurią parašė Danutė
Petrauskaitė, spausdinamas
trumpas P. Bičkienės gyveni
mo ir sceninės veiklos aprašy
mas, publikuojamos nuotrau
kos ir koncertinio repertuare
sąrašas. Knygelės kaina - i
dol.. su persiuntimu - 6.9'
dol.

ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valanda* pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitia
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 &Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
TeL 773-776-8700
ToH free 24 hr. 888-776-6742
narbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v.
Šefttad 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W 63 Street
Chicago, IL 80629
(Skersai gatvoa nuo .Draugo')
T«L 77S-S844>100.
Tel. 630-357-O2O0, Lemoot, IL
V e l y k i n i a i sitintini.ti
p i n u j . n i L u ' t u v . t per
TRANSPAK'
(Ist.iicj.i

, , D r a u g o past.it«• )
Tel. 7 7 ? 8 J 8 1 0 5 0

Mažieji „spinduliukai", „Spindulio* tautiniu Šokių p-upes mažieji Šoke
jai, jus kviečia j pirmąjį Sio Šimtmečio pokyli, kuri.-: vyks šeštadieni, vas«
rio 26 d.. 6 val.v. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte Vietas užsisakykite
skambindami Rasai Poskocimienei tel. 708-301-4439.
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Redaguoja J.Plačas. Medžiagą
ŠIRDELĖS
Ant vienos rusvos šakelės
Kabo daug mažų širdelių...
Kabo širdys linksmos,
piktos,
Liūdnos, artimų paliktos ...
Kabo širdys kietos, šaltos —
Tarsi iš akmenų nukaltos.
Kabo švelnios tarsi šilkas,
Slaptos, gudrios, ramios,
pilkos.
Kabo saldžios kaip medus,
Tyros, skaidrios kaip
dangus...
Ir... Jos Valentino naktį
Ima stipriai garsiai plakti:
— Ti-ku, ta-ku, ti-ku, ta-ku,
Mylim, mylim, — širdys
Šneka.
— Ir mylėjom, ir mylėsim,
Nors ir ant šakos kabėsim.
Meilė blyksi ant šakelės,
Meile džiaugiasi širdelės.
Mokytoja
Gražina Ragalevičienė

Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus

siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

SUKAMASUKA
BALNELIS
(Lietuvių liaudies
mitologija)
Viesulas kai eina, tai saky
davo: velniukas! Kai mes pa
matydavome viesulą, tai saky
davome:
— Suka masuka balnelis!
Jonas Aleliūnas Joniškio so
džiaus, Velykių parapįjos, pa
matė viesulą ateinant ir pa
sakė:
— Suka masuka balnelis!
Na, tai jį visą apipylė že
mėm.
Šį posakį mes žinojome iš
senų žmonių.

Kalėdų rytą visi bėgame
prie eglutės pažiūrėti, kokios
dovanos po ja padėtos. Mes
viską išvyniojam. Prieš pusry
čius vėl sukalbame maldelę.
Taip mūsų šeima švenčia Kū
čias ir Kalėdas.
Eglė Gintautaitė,
Čikagos lit. m-los 6 sk.
mokinė.
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ATSAKYMAS
JAV Baltųjų rūmų dienoraš
tį rašė prezidento Johnsono
žmona Lady Bird Johnson.

darė Genutė Noreikaitė iš
Panevėžio. Kas atspės bent
pusę šių mįslių, gaus 5 taškus,
o kas atspės visas — 10 taškų.

GALVOSŪKIO N R 77
ATSAKYMAS
Brūkšneliais
pažymėti žo
MAT, KAIP PAŽINO
džiai
taip
rašomi:
žolių, krū
(Lietuvių liaudies
mokšnių,
šakų,
nukarę,
kepe
mitologija)
ninę,
dešrą,
dešramedžio.
Gano kaimo bernai miške
arklius ir kūrena ugnį. At
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sinešė bulvę — kepa. Ateina
ATSAKYMAI
koks nepažįstamas ponaitis ir
1. Vištytis. 2. Ylakiai. 3.
atsineša varlę. Tie žarsto bul
MINTYS
ves, o ponaitis ant pagalio pa Trakai. 4. Everestas. 5. Nevė
PAGALVOJIMUI
simovė varlę ir šildo ją ant ug žis. 6. Ivinskis. 7. Sausis. Že
Ir taip lietuviška žmogaus nies. Vaikinai valgo bulves, myn: Vytenis.
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kultūra sutapo su krikščio ponaitis perplėšė varlę, ją
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nybės didžiuoju įsakymu — makt ir prarijo. Bernai kraipo
Polindromas (gr. polindroATSAKYMAI
„mylėk savo artimą, mylėk ir galvas, stebisi.Vienas sako:
meo
= bėgu atgal) yra žodis,
A Vaivorykštė Šv. Rašte yra
priešą".
frazė
arba eilėraščio eilutė,
minima 4 kartus (Pr. 9:13; 16
— Gal čia velnias?
Mes pamatuotai didžiuoja
vienodai
skaitoma iš kairės į
ir Apr. 4:3 bei 10:11). B. „Ro
O tas užsikvatoja ir sako:
mės senosios kunigaikščių
dešinę
ir
atgal.
Pvz. Ada, ėmė.
berte Rules of Order" yra kny
— Na mat, kaip pažino!
Lietuvos kariniu, politiniu ir
Angį.
mom,
deed,
Madam ir
Paskui dingo ir pradingo vi ga, kuri nurodo posėdžių eigai
valstybiniu genijumi. Jis pa sai.
taisykles. Šią knygą nuo 1876 t.t. Pagal tą taisyklę suraskite
traukia ir uždega. Kada aš gi
iki 1922 metų paruošė Henry daugiau lietuviškų žodžių. Už
GEROJI ŠIRDIS
linuosi į savo tautos kultūra,
Martyn Robert (1837-1923). 5 žodžius gausite 5 taškus, o
(Tęsinys)
jos sielą, jos papročius, — aš
už daugiau negu 5 — 10 taš
— Tetute! — sušunka ji, įbė (E. Brit. 19-385, Chicago, kų. Nekartoti čia paminėtų
taip pat didžiuojuos. Juk aš
1968). C Lietuvos karaliaus
priklausau tai tautai, kuri gusi virtuvėn. — Kada tik pa Gedimino dukra Aldona ir pavyzdžių.
wrur.vfi
prie Nemuno krantų, šventų norėsi eiti į krautuves pasi Lenkijos karaliaus Vladislovo
ąžuolų šlamesy ir šilų žavesy, pirkti, aš prižiūrėsiu Vytuką. sūnus Kazimieras susituokė,
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sukūrė tokį žmogų ir davė jam Tik būk gerutėlė ir man už būdami 15 metų amžiaus.
mokėk, nes aš nusprendžiau
vardą — lietuvis.
A Mozė kvapų smilkalą ga
(Sruogienė, „Lietuvos istorija",
Ir aš noriu būti vertas šios taupyti. Ar gerai? Sutinki, te 108 psl. Chicago, 1956). D. mino iš natofo syvų, onychtų
nuostabios tautos. Aš noriu jai tute?
Širšė arba vapsva (vespa) savo moliuskų ir galbano sakų. Šis
— Žinoma, Birutėle. Puiku!
tarnauti. _
»«_*_« .
lizdo korio „akelėse" deda po gaminys buvo skystis, kremas
Jonas Matulionis, Tuojau pat gali užsidirbti. Pa- vieną kiaušinį. (L.E. 33-116 ir ar milteliai? B. Ką reiškia žo
Lietuvos ministras, važinėk Vytuką vežimėlyje po 12-201+454). E. Kai preziden dis „visraktis"? C. Kada mirė
teisininkas, kiemą, o aš nueisiu mėsos nu tavo Antanas Smetona, Lietu karaliaus
Vytauto žmona
visuomenininkas sipirkti.
va atpirko Palangą iš Latvi Ona? D. Ar tiesa, kad JAV
Birutėlė važinėja Vytuką ir jos.
herbo viršuje yra Dovydo
KATEKIZMAS
linksmai
jam miegančiam,
I
žvaigždė? E. Kas lietuvių dai
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Pirma lietuviška knyga bu dainuoja:
nose dominuoja (yra daugiau
Čiūčia liūlia, Vyteli.
(Piešinėliai). Piešinėlyje nu sia): bemoliai tflat) ar diezai
vo „Katekizmas": Martynas
Čiūčia liūlia', broleli.
pieštos žvakės atrodo visos pa (sharp)? Už visus teisingus at
Mažvydas parašė' šią knygą.
Tau nupirksiu aš dūdelę,
našios, tačiau tik dvi yra pa sakymus skiriama 10 taškų, o
Jis naudojo ne rusiškus, bet
O sau melsvąją suknelę.
našios. Jas suraskite ir atžy už dalinius atsakymus — 5
lietuviškus rašmenis. Šioje
Čiūčia liūlia, Vyteli.
mėkite. (51.)
knygoje buvo rasosią apie Die
taškai. Atsiuntė kun. dr. E.
Čiūčia liūlia, broleli.
vą ir Jo gyvenimą* Ji buvo iš
Gerulis.
Grįžta teta, o Birutė skuba
spausdinta 1547 sietais. Vai
kams naudinga knyga, nes namo, rankoje užgniaužusi
pirmąjį dolerį, kurį ir įmeta į
mokė apie Dievą.
— Simuk, duok bandelę
Vilija Viliamaitė, taupomąją kiaulytę.
drambliui, — sako mama, at
Kasdieną, grįždama iš mo
Philadelphijos Vinco Krėvės
sivedusi į zoologuos sodą savo
lit. m-los mokinė. („Bitutė") kyklos, Birutė stabteli valan
mažą sūnelį. — Bijai?
džiukei prie krautuvės lango,
JEIGU AS GYVENČIAU
— Nebijau, bet nežinau kaip
kuriame
iškabinta
puiki,
VYTAUTO DIDŽIOJO
jam
paduoti, juk iš abiejų galų
melsva suknelė. Ji negali atsi
LAIKAIS...
uodegos.
Aš buvau pakviestas į Vy grožėti, atsidžiaugti. Jos šir
tauto Didžiojo polylį. Kai aš delėje linksma, nes ji taupo.
nulipau nuo savo žirgo ir pa Juk turės ateiti diena, kada ji
Eina dramblys pasipuošęs
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rodžiau pakvietimą su Vytau galės nusipirkti tą suknelę —
Parašykite, kuri kalbos dalis naujomis kelnėmis ir sutinka
to Didžiojo antspaudu, mane gražią, kaip melsvasis dangus. tokie linksniuojamieji žodžiai, skruzdėlę. Ta sako:
nuvedė į didžiąją menę, kur Tik taip neramu, kad kas nors kurių daugumas linksnių yra
— Drambly, nusimauk kel
Vytautas priiminėjo svečius. ją nenusipirktų anksčiau.
nes.
vienskiemeniai. (5 taškai)
Tą dieną turėjo vykti jo vaini
Jau keletas mėnesių praslin
— O kodėl?
kavimas. Aš ten »ėdėjau prie ko, kai Birutė taupo ir džiau
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— Na, nusimauk...
valgiais apkrautų stalų. Puota giasi, kad, štai, netrukus nusi
Dramblys nusimovė kelnes
(Piešinėlis)
turėjo tęstis visą savaitę. Bu pirks suknelę.
ir
padėjo jas ant žolės. Skruz
Įminkite šias mįsles ir at
vo daug įvairaus maisto ir gė
Vanda Frankienėdėlė
ilgai jomis ropinėjo ir
sakymus įrašykite į nurodytas
rimų. Linksmai grojo muzi
Vaitkevičienė
kažką
žiūrinėjo, o paskui pa;
vietas. Žemyn: 1. Meška lan
kantai. Visi laukėme kara
(Bus daugiau)
sakė:
gą uždengė. 2. Vilko gerklė
liaus vainiko. Staiga pasirodė
— Gerai, drambly, gali apsi
lepšiu užlopyta. 3. Stovi ant
KALĖDŲ
IR
KŪČIŲ
žmogus, pagarbiai nusilenkė
mauti,
mano buvo su kiše
PAPROČIAI
vištos kojos, kai gula jaučio
ir pranešė, kad vainiko neat
nėmis.
Prieš šventas Kalėdas mūsų vietą užgula. 11. Žiba žėri —
vežė. Tuomet Vytautas mums
visa
šeima susirenka ir visi nepasiekia nei dangaus, nei
pasakė, kad pokylis nutrau
• Blogis blogiu užmokė už
valgome
Kūčių vakarienę. žemės. Skersai: 4. Ko vėjas
kiamas.
širdį ir protą, jam išnuomotą.
Prie
stalo
sukalbame
maldelę
nepaneša?
5.
Pusė
geležies,
Mantas Vidutis
Buvo nuostabus įvykis. Aš už gyvus ir mirusius šeimos pusė medžio, o medį ėda. 6.
buvau Trakuose. Aš vaikščio narius. Vyriausias amžiumi Vasarą kailiniuose, o žiemą
• Miegaliui prie nosies galo
jau su Vytautu Didžiuoju. Jis išdalina plotkeles. Paskiau Širmuliuose. 7. Anksti rytą
valgome dvylikos patiekalų vaikščiojo ant keturių, dieną voras riša tinklo siūlą.
man parodė savo arklius ir
maistą ir stengiamės kiekvie — ant dviejų, vakare — ant
• Bangos į uolas ištykšta,
savo ginklus. Man buvo labai
ną iš jų paragauti. Vakare, trijų. 8. žiba kaip šilkas, kan nesėkmės — į žmogaus ryžtą.
įd0mU
Katarina Slavikaitė, prieš eidami miegoti, palie da kaip vilkas. 9. Viena len
Baltimorės Karaliaus kame visą maistą mirusiųjų telė penkiais nėgeliais (vine• Mažos kaip lašas raidės ir
Mindaugo lit. m-los mokinė. vėlėms. Kūčių dieną mes ne liais) apkalinėta. 10. Kokių natos, suka ir suka pasaulio
(„Mūsų metai") valgome mėsos.
medžių girioje daugiausia? Su- ratą.
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