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„Vilnija" ragina Lenkiją įsteigti
daugiau lietuviškų mokyklų

dar vienas būrys persirengėlių
iš Muzikos akademijos: raga
nos su šluotomis šlavinėjo
praeiviams iš po kojų užsili
kusias žiemos šiukšles, aštriu
dalgiu švaistėsi baltoji giltinė,
o juodbruvė „čigonaitė* patik
lioms vilnietėms išbūrė ateitį.
Blynų alėja sklidęs kaitrių
beržinių malkų dūmas viliojo
miestelėnus į Savivaldybės
aikštę. Čia mielinės tešlos bly
nus čirškino „Marceliukės klė
ties" raganos, o žvitrūs užei
gos velniai iš didžiulio katilo
samčiu pilstė žolelių arbatą.
Šių skanėstų už dyką ragau
dami, vilniečiai lyg susitarę
gyrė ant žarijų keptus blynus
ir klausėsi trijų muzikantų
kapelos griežiamų melodijų.

Nr.48
Kaina 5 0 c.

Laikinasis Rusijos vadovas
.•flirtuoja" su NATO

Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — 15,000 lietuvių, turėtų būti
Maskva bijo „prarasti" kad „keičiasi rusų užsienio
Visuomeninė organizacija ra pustrečio karto daugiau lietu
politika" ir duodama žalia
Baltijos valstybes
gina, kad lietuviams mokytis viškų mokyklų — 23, o dar
šviesa NATO plėtrai", mano
gimtosios kalbos Lenkijoje želių — net 5 kartus daugiau.
Maskva-Vilnius kovo 7 d. „Nezavisimąja gazeta".
botų sudarytos tokios pat
„Lietuvos ir Lenkijos Seimų
(BNS) — Laikinojo Rusijos
sąlygos, kaip ir lenkams Lie narių asamblėja buvo sutarusi
prezidento Vladimir Putin pa
Vilnius: Rusai siekia
tuvoje.
išlaikyti ligšiolinį lenkų kal
reiškimas, kad Rusija gali
dialogo su NATO
„Vilnįjos" draugijos pirmi bos Lietuvoje ir lietuvių kal
prisijungti prie NATO, laik
ninko Kazimiero Garšvos tei bos Lenkijoje mokymo mastą.
raščio „Nezavisimąja gazeta" Rusįjos prezidento pareigas
gimu, Lietuvoje atgimimo Lietuvoje atgimimo metais
nuomone, silpnina Rusijos einančio V. Putin pareiškimą,
metais lenkiškų mokyklų ir lenkiškų mokyklų ir jose be
nuostatą dėl Siaurės Atlanto kad jo valstybė galėtų kada
jose besimokančių mokinių simokančių mokinių padau
sąjungos plėtros ir Baltijos nors tapti NATO nare, Lietu
vos užsienio reikalų ministeri
padaugėjo, o Lenkijoje maži gėjo, o Lenkijoje šešios iš
valstybių įsiliejimo į ją.
ja
vertina kaip Rusijos norą
namos lietuviškos mokyklos.
aštuonių lietuviškų mokyklų
„Dabar visiškai teisingai jos
„atnaujinti
normalius ryšius
.Vykdant vadinamąją 'Švie sumažintos nuo aštuonių iki
gali pareikšti: kokiu pagrindu
su
Aljansu".
timo reformą', šiemet Seinų trijų ar šešių klasių", rašo K.
Rusija prieštarauja Latvijos,
Tačiau, kaip pažymi užsie
apskričiai numatoma, skirti Garšva.
Lietuvos ir Estijos prisijungi
nio
reikalų viceministras Vydar . m a l i a u lėšų ir toliau
Dabar uždaroma Romanišmui prie NATO, jeigu pats Pu
gaudąs
Ušackas, „NATO yra
Vakarop
nuo
Žaliojo
tilto
žlugdyti lietuvių autochtonų, kių pradinė mokykla, kurioje
tin pareiškia, kad Rusija to
bendras
demokratijos, asmens
paupiu
nusidriekė
Užgavėnių
išlaikiusių seniausią iš gyvųjų lietuvių kalbos pamokas lanko
nori?", antradienį rašo „Neza
eisena
Koncertų
ir
sporto
rū
laisvių
ir
įstatymų viršenybės
indoeuropiečių kalbų, kul 18 mokinių.
visimąja gazeta".
mų
link.
Šių
rūmų
aikštėje
ir
vertybes
išpažįstančių šalių
tūrą", rašoma draugijos pirmi
Lietuvoje įsteigtos klasto ir
laikinasis Rusijos preziden
Mokytojų
namų
kiemelyje
politinė
ir
karinė sąjunga".
ninko pranešime.
3 mokiniams lenkų dėstomąja
tas Vladimir Putin interviu
linksmai
sudegintos
Morės,
„Klausimas
yra
tai, ar Rusiją
Lietuvoje dabar yra 177 len kalba, o Seinuose lietuviška
surengtos blynų puotos, o Ka BBC į klausimą „Ar įmanoma, ir NATO sieja šios vertybės?",
klasė
gali
būti
įsteigta
esant
kiškos švietimo įstaigos, iš j ų
napinis, laimėjęs grumtynes kad kada nors Rusija prisi sakė V. Ušackas.
121 pradinė, pagrindinė ar ne mažiau kaip 16 mokinių.
su Lašininiu, išvijo jį iki pat jungs prie NATO?", atsakė:
Kaip žinoma, prezidento pa
vidurinė mokykla, 56 dar Punske viename pastate dirba
Kodėl gi ne? Kodėl gi ne? Aš
Velykų.
net keturios mokyklos.
želiai.
neatmetu tokios galimybės. reigas einantis ir į šį postą
Lietuvos Liaudies buities Kartoju, tada, jeigu bus rinkimuose kandidatuojantis
Lenkijoje lietuviai aukšto
Lenkijoje yra tik 9 lietuvių
muziejuje,
Rumšiškėse, žiema atsižvelgiama į Rusijos tiks V. Putin anksčiau yra pa
švietimo įstaigos — 8 moky siose mokyklose negali moky
buvo
„išvaryta"
jau kovo 5- lus, jeigu ji bus lygiateisė ben reiškęs, kad Rusija skiriasi
klos ir vienas darželis, visos tis gimtąja kalba.
ąją.
Užgavėnių
švetėje
etnog drininkė".
nuo Vakarų, ir Vakarams su
jos veikia tik etninėse lietuvių
Anot K. Garšvos, Seinų
rafinėse
sodybose
svečius
pasi
tuo dera susitaikyti.
žemėse — Seinų krašte.
krašte „revanšistinės organi
.Taigi mes netenkame pa
tiko
persirengėliai,
siūlydami
Po V. Putin interviu BBC,
Vilniaus bei Šalčininkų ra zacijos siūlo nebeleisti Lenki Nnotr^Pacal aenaa tradicija* Uzgaveniy šventė Rumia&kėse baigėsi prie
grindinio kozirio savo ginče
„gerkles
pabaidyti"
ar
„kojas
NATO
generalinis sekretorius
jonuose, kur yra apie 91,000 jos lietuviams rašyti Lietuvos lauto, ant kurio liepsnojo žiemos pamėklė — More.
Siaurės Atlanto sąjungos plė
pamiklinti",
blynų
paragauti.
George
Robertson pareiškė,
(Vladimiro
OhOerieiaui
(Eltt)
ouotr.
statistinių lenkų, veikia 137 istorijos ir ištrinti paskutines
tros tema", rašo laikraštis.
Sodybose vyko smagūs vaidi
kad
klausimo
dėl Rusijos na
etninių
lietuvių
žemių
ap
švietimo įstaigos lenkų kalba,
„Žinoma, po prastai išgirstų
nimai, lašininio ir Kanapinio
rystės
sąjungos
darbotvarkėje
raiškas".
K.
Garšvos
nuomone,
arba 6 5 4 gyventojams tenka
Putin žodžių daug kas ims
kova
miestelio
aikštėje.
Pagal
nėra.
valstybių santykiuose privalo
viena švietimo įstaiga.
kalbėti, gal ir mums įstoti į
tradiciją, šventė baigėsi prie
Be to, Rusijos užsienio rei
K. Garšvos teigimu, Seinų ma laikytis lygybės ir įsta
Vilnius, kovo 7 d. (Elta) žimo keleiviai vis stabtelėdavo pagrindinio laužo, ant kurio NATO? Tačiau norint įstoti į kalų ministras Igor Ivanov pa
krašte, kur gyvena apie tymų.
— Lietuvos miestuose ir tai prie vienos, tai prie kitos supleškėjo žiemos pamėklė — NATO, reikia pateikti pa reiškė, kad laikinojo preziden
miesteliuose jau kelios dienos užeigos pagąsdinti aplinkinių More — žiemos ir blogio sim raišką. Kai tik mes tai padary to V. Putin svarstymai apie
sime, paraiškas paduos ir Bal
linksmai švenčiamos Užgavė ir patriukšmauti. Iš paskos ėjo bolis.
tijos valstybės. Briuselyje mie NATO buvo „hipotetiniai".
nės, triukšmingai varoma žie
lai priimamos visos paraiškos.
JAV sveikina Putin
ma ir piktosios dvasios.
Baltijos valstybių paraiškos
Vilnių*, kovo 7 d. (Elta) — ūkio ministru, nedelsdamas Į pagrindinius renginius sos
pastabas
bus patenkintos, o mūsų —
Gedimino Vagnoriaus vyriau ėmiausi priemonių prieš ne tinės gatvėse ir aikštėse ant
Vašingtonas. Reutersne", mano laikraštis.
sybėje dirbės ūkio ministras ūkiškumą ir lėšų švaistymą radienį pakvietė Vilniaus et
BNS. JAV pirmadienį sveiki
Vitaius-Stokbohnas„Mes
liksime
ir
be
narystės
valstybės
kontroliuojamose
Lenkįjoe
pasienio
apsaugob
Vincas Babilius antradienį at
no Rusijos prezidento pareigas
ninės veiklos centras ir Moky
Varftuva, kovo 7 d. (BNS) — vyriausiosios komendantūros NATO, ir nejpksime Baltijos einančio Vladimir Putin pa
metė jo adresu vėl pasigirs bendrovėse, reikalavau atsisa tojų namai.
Pernai gruodį Lenkijoje apsis atstovas spaudai Miroslav/ valstybių", pranašauja „Neza reiškimą dėl NATO.
tančius kaltinimus, esą jis, kyti nereikalingų tarpininkų,
Vidudienį Blynų alėja tapu
bodamas ūkio ministru, ne- nepagrįstų kainų ir naftos sio Gedimino prospekto grin tojusi maždaug 100 asmenų Szaczilo antradienį teigė, kad visimąja gazeta".
„Tokį jo atsakymą mes lai
bei produktų
visi
vykę
į
Švediją
yra
vien
tik
sekta
iŠ
Visagino
antradienį
siėmes teisinių priemonių ga perdirbimo
„Tačiau
sveiko
proto
Putin
kome
pozityviu, nes tai rodo,
diniu dardėjo vežimas su
limiems grobstymams „Mažei . transportavimo nuolaidų".
kaukėtomis Užgavėnių būty atkeliavo į Švedijos uostą Mal- Lietuvos piliečiai ir kad jie ne- žodžiuose yra. Tai — pa kad Maskvoje esama naujo
kių naftos" bendrovėje sustab
Buvusio ministro teigimu, bėmis: suodinais velniais, ra- mę. Švedijos televizija prane- slėpė, kad nori Švedijoje gauti reikšta būtinybė (Rusijai) ben noro gerinti santykius su
dyti.
pakeitus netinkamai pareigas ganaitėmis, giltine, kareiviais, še, kad 108 žmonių grupė, įs pabėgėlio statusą. Pasak M. dradarbiauti su sąjunga", pri NATO, vėl pradėti dirbti su
Kaip V. Babilius rašo Eltai atlikusius darbuotojus, į bend ubagais, „čigonais" ir „žy kaitant 68 vaikus, antradienio Szaczilo, trečiadienio rytą pa pažįsta laikraštis. „Reikia ti sąjunga", pareiškė Valstybės
atsiųstame pareiškime, „tapęs rovių valdybas įtraukus įvai dais". Arkliuko-traukiamo ve- rytą atplaukę išeitu iš Lenki bėgėliai jau bus sugrąžinti į kėtis, kad būtent taip ten (Va departamento atstovas spau
rių valstybės institucijų atsto
jos, paprašė politinio prie Lenkųą, nes pabėgėlio statu karuose) bus suprasta Rusijos dai James Foley. „Mes sveiki
vus, nustačius pelningos įmo * Šilutės rajone pastaro globsčio dėl religinių motyvų.
sas gali būti suteiktas pirmoje nuostata, o ne bus pamanyta, name laikinai einančio prezi
Geležinkelio
nių veiklos užduotis, „Mažei siomis dienomis po truputį
jiems saugioje valstybėje, o
Lietuvos
antbasada
Stok
dento pareigas Putin pasiry
nelaimė „kainavo" kių nafta" po nuostolingos vėl kyla Nemuno ir Minijos holme antradienį kreipėsi in tokia valstybė šiuo atveju yra
* Lietuvos globėjo šv. žimą užmegzti gerus santy
Kazimiero dieną, popiežius kius su Vakarais ir manome,
8 milijonus litų
ankstesnių metų veiklos 1997 vanduo. Vasario pabaigoje formacijos į Švedijos migraci Lenkija.
Jonas
Paulius II privačioje ap kad jo pareiškimą reikia ver
jos
tarnybą.
V i l n i u s , kovo 7 d. (BNS) — metus baigė pelningai.
Be
to,
Lenkijos
pareigūnai
upės jau buvo sugrįžusios į
Kaip anksčiau skelbta, 100 teigia, kad 108 Visagino sek linkoje kalbėjosi su prezidentu tinti šiuo požiūriu", sakė ats
Antradienį Vilniaus regiono
V. Babilius aiškina, kad dėl savo vagas, tačiau permainin
aplinkos apsaugos departa galimų grobstymų naftos ūky gi kovo orai vėl privertė jas Visagino Jėzaus Kristaus baž tos nariai prieš pusę mėnesio Valdu Adamkum ir jo lydimas tovas.
mente vykusiame pasitarime, je dar 1998 metais, pasitaręs tvinti, praneša Civilinės sau nyčios narių pernai gruodžio atsisakė prašymo suteikti atėjo į Pauliaus VI audiencijų
J. Foley taip pat pareiškė,
kuriame buvo svarstomos va su vyriausybės kanceliarijos gos departamentas. Įvairiose 20 d. kreipėsi į Lenkijos Vi jiems politinį prieglobstį ir to salę susitikti su keliais tūks kad JAV norėtų matyti grei
sario pabaigoje įvykusios Vai pareigūnais, kreipėsi į Valsty vietose Nemune vanduo pa daus reikalų i" administraci dėl turėjo išvykti iš pabėgėlių tančiais į Romą atvykusių tesnę NATO ir Rusijos bend
maldininku. V. Adamkus po
dotų geležinkelio nelaimės pa bės saugumo departamento kilo nuo 9 iki 25 cm. Kaip pa jos Sienos apsaugos, migraci stovyklos.
radarbiavimo pažangą tokiose
kalbyje
su Šventuoju Tėvu pa
jos
ir
pabėgėlių
departamentą,
sekmės, buvo paskelbta, jog vadovybe, kuri atsiuntė į mi stebi Civilinė sauga; šis potvy
Departamento pareigūnai
praktinėse srityse, kaip moks
nelaimė aplinkai padarė apie nisteriją pareigūną susipa nis bus kiek mažesnis, nei prašydami suteikti pabėgėlio atsisakė įvardinti, kurioje sto dėkojo už suteiktą galimybę las, oro transporto saugumas,
8 mln. litų žalos.
žinti su Ūkio ministerijos turi buvo vasario mėnesį. Tuomet statusą. Tada Lenkijos Vidaus vykloje gyveno sektantai. Lie švęsti jubiliejines lietuvių die civilinės gynybos parengtis bei
Vilniaus regioninio, aplinkos ma informacija ir galimais nu vanduo apsėmė per 3,000 hek reikalų ir administracijos mi tuvos garbės konsulas Šve nas Romoje ir paminėjo sun karininkų perkvalifikavimas.
departamento
duomenimis, sikalstamos veiklos būdais tarų pievų, 10 kaimų ir dalį nistro atstovas spaudai Marek dijos mieste Malmėje Ingman kumus, kuriuos tenka išgy „Be to,... mes norėtume maty
Panemunės gyvenvietės. Ne Čcinski sakė, kad bėglių iŠ Vi Ingstad sakė, kad pabėgėliai venti Lietuvoje. Popiežius at ti platesnį saugumo dialogą,
nelaime patyrusiose ketu „Mažeikių naftoje".
sakė: „Tai penkiasdešimties
riose talpose iš viso buvo 267
besiklostantį taip, kaip buvo
Vasario pabaigoje apžvelg pravažiuojamais tapo apie 70 sagino likimas Lenkijoje pa buvo netoli Liublino.
aiškės kovo mėnesį.
Antradienį iki išvykimo at metų komunistinio valdymo ketinama, pasiekus pradinį
tonos dyzelinių degalų, iš j ų į damas savo dvejų metų veik km rajono kelių.
Pasak atstovo, grupėje yra gal į Lenkųą sektantai pralei sindromas, kurį išgyvename, susitarimą tarp Rusįjos ir
aplinką pateko 201 tona. Ne lą, prezidentas Valdas Adam
* Peniai praūžusio ura
ypač jūsų tauta. Bet Jūs esate
laimės vietoje iš aplinkos buvo kus apgailestavo, jog buvęs gano „Anatolijus" padaryti Lietuvos, Rusįjos, Latvijos, do viešbutyje Malmėje.
NATO", sakė atstovas, turė
tvirtų principų, tvirtos dvasios
surinkta 16.8 tonos dyzelinių ūkio ministras, pasitraukęs iš nuostoliai Lietuvos žvejybos Azerbaidžano ir Gruzijos pilie
damas galvoje 1997 m. susita
* Likus mažiau nei dviem tauta, jūs nugalėsite ir šiuos rimą.
degalų, taip pat susemta 44.8 ministro pareigų, viešai prisi įmonėms bus iš dalies kom čių.
sunkumus*.
<EH»
tonos utteršto sniego, nukasta pažino žinojęs, kad iš naftos pensuoti iŠ Europos Sąjungos
Sektantai atvyko į Lenkiją savaitėms iki savivaldybių
1999 m. Rusįja nutraukė
* Pernai jaunimo nedar
12 tonų užterštos žemės.
ūkio vagiami milijonai, tačiau (ES) skiriamų lėšų. Net 25 dviem autobusais, tikėdamiesi tarybų rinkimų, Vyriausioji
ryšius
su NATO, protestuoda
bo lygis padidėjo nuo 8 iki
Pasitarime pažymėta, kad teigia nieko negalėjęs padary įmonės kreipėsi į Žemės ūkio tęsti kelionę \ Didžiąją Brita rinkimų komisija (VRK) pir 13.5 proc., o šių metų pabaigo ma prieš sąjungos surengtą
apie 170 tonų dyzelinio kuro ti. V. Adamkaus nuomone, to ministeriją su prašymais kom niją, bet įstrigo Lenkijos ir Vo madienį leido dalyvauti rin je jis gali siekti beveik 15 proc. Jugoslavijos bombardavimų
įsigavo į lame ir palaipsniui kio neveiklumo ir neūkiškumo pensuoti patirtus nuostolius kietijos pasienyje, nes neturė kimuose Lietuvos teisingumo
* Iki kovo 6 dienoa iš kampaniją per Kosovo konflik
partijai. Ši nedidelė ir neįta
artėja prie Vokės upelio. Ne kaina yra prarastos lėšos bei dėl prarastų traukiamų ir sta jo vizų.
tą. Kai G. Robertson vasario
Visagino Jėzaus Kristaus kinga partįja Kauno miesto Kaimo rėmimo fondo (KRF) mėnesį apsilankė Maskvoje,
rimą kelia ir tai, kad nelaimė krites visuomenės pasitikėji tomų tinklų, inkarų, sulaužy
žemdirbiams išmokėta 59.7
įvyko trečiojoje apsauginėje mas valdžios institucijomis. tų valčių, nutrauktų elektros bažnyčia 1994 m. pabaigoje rinkimų apygardoje kelia de mln. litų. Vykdant žemdirbių Rusįja sutiko vėl atnaujinti
Pagirių vandenvietės tonoje. Prezidentas šio pareigūno pa tinklų ir sugadintų kitų žvejy buvo registruota Ignalinos ra šimties kandidatų sąrašą. savivaldos organizacijų vado šiuos ryšius.
Si vandenvietė aprūpina Vil vardės neminėjo.
bos įrankių.
onu> jono valdyboje. 1996 m. minis VRK sprendimu Kauno miesto vų su premjeru Andriumi Ku
terijoje jai buvo išduotas juri rinkimų apygardos komisija
KALKNDOBIU8~
Vasario pabaigoje lankyda
nių geriamuoju vandeniu.
biliumi susitarimą, iki kovo 15
Vasario 2 4 dieną Vaidotuose masis Vilniuje „Williams In vadovus, amerikiečiai sugrio dinio asmens pažymėjimas. įpareigota įregistruoti Teisin dienos iš KRF žemdirbiams
Kovo 8 d.: Pelenų diena. šv. Jo
nuo bagių nuvirto keturios ci ternational" prezidentas John vė šiame susivienijime veiku Lietuvos migracijos tarnybos gumo partijos kandidatus ir turi būti grąžinta 90 mln. litų nas Dievo; Beata, Gaudvue, Kovas,
sternos su .Mažeikių naftos" C. Bumgarner viešai pareiškė, sią korupcinę sistema. Ameri pernai nepratęs* leidimo gy išduoti jiems pažymėjimus. praėjusių metų skolų. Dar 124 Laima, Vaižgantas.
dyzeliniais degalais. Nelaimės kad, pernai rudenį perėmę kiečiai pranešė, jog Mažei venti Lietuvoje sektos vadui VRK, savo ruožtu, suteikė mln. litų turi būti išmokėta iki
Kovo 9 d.: Domininkas (Domas),
Pranciška (Pranė), Viagailė, Žygin
metu žuvo atsitiktinai toje vie „Mažeikių naftos" valdymą ir kiuose jau sunaikinti du kuro Timurazui Edtibijui, kuris partijai 28-tą rinkimų numerį. liepos 1 dienos.
<BNSI
turi Gruzijos pilietybę.
tas.
(BNS)
toje buvęs elektromechanikas. atleidę 35 buvusius bendrovės vagysčių kanalai.

Lietuva „varo žiemą
iš kiemo" V

Buvęs ministras teisinasi
dėl vagysčių „Mažeikių naftoje"

Visagino sekta Švedijoje
paprašė politinio prieglobsčio
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42-0JI KAZIUKO MUGE
ČIKAGOJE
42-ji Kaziuko mugė Čikagoje
sekmadieni, kovo 5 d., vėl su
kvietė didelį mugės lankytojų
skaičių ir visą Čikagos ir apy
linkių skautiškąjį jaunimą. Ne
daug kas pasikeitė nuo pirmo
sios Kaziuko mugės 1959-siais
metais. Tas pats Jaunimo
centras. Tie patys stalai ir
tuntų paviljonai su muginukajs. Tiktai mes nebe tie, nebe
tie..., kaip toj dainoj, kaip kad
buvome prieš 42-jus metus ir
atkurėme mošų tėvynės, Vil
niaus ilgametę tradiciją mūsų
globėjo šv. Kazimiero šventėje.
Jau nedaug beliko Kaziuko
mugės veteranų, pirmoje ar
antroje Kaziuko mugėje ir vė
liau stovėjusių už prekystalių,
ar mėnesiais nuo Kalėdų dievdirbiais tapusių su elektri
niais pjūklais v.8. Vlado Vijeikio spaustuvės patalpose. Mu
gėje nebebuvo vėlyvesniųjų
mugių didžiojo meistro a.a.
J.VA Leopoldo Kupcikevičiaus,
kuris, tikriausia, pačiam šven
tam' Kazimierui danguje Ka
ziuko muges ruošia. Nebėra
Kaziuko mugių pradininko
JLituanicos" skautų tuntininko a.a. sktn. Kazio Cijūnėlio ir
visos eilės buvusių tunto vadijos narių. Jų vietą užėmė mū
sų skautiškasis jaunimas, gi
męs ir išaugęs Kaziuko mugė
se, per eilę metų mugės vete
ranų paruoštas.
Didžioji Jaunimo centro salė
sunkiai sutalpino skautus,
skautes bei jų vadovus-ves,
išsirikiavusius Kaziuko mugės
atidarymui, vadovaujant ko
mendantui fil. Jonui Variakojui. Mugės atidaryme dalyva
vo Lietuvos gen. konsulas
Giedrius Apuokas su šeima,
konsulas Vaclovas ir Asta
Kleizos, kun. Juozas Vaišnys,
Jaunimo cetro direktorė v.s.
Marytė Utz, LSS Seserijos Vy
riausia skautininke v.s.fil. Ri
ta Penčylienė, ASS vadijos
pirm. fil. s. Rimantas Griške
lis, redaktorė j.v.s. Irena Regi
enė, v.s. fil. Jonas Damaus
kas, tuntininkas, tuntininkės
ir kiti LSS vadovai ir vadovės.
Mugės rengėjų vardu visus
skautus ir svečius lietuvių ir
anglų kalbomis nuotaikingai
pasveikino „Lituanicos" tunto
tuntininkas fil.s. Ričardas
Chiapetta.
42-sios Kaziuko mugės ati
darymui vadovavo fil. j.s. Ma
rius Naris, trumpai apibudi
nęs Kaziuko mugės Vilniuje

istoriją ir šios tradicijos už
Lietuvos ribų tęstinumą, vyk
domą lietuvių skautų ir skau
čių. Mugę atidaryti — perkirp
ti trispalvius kaspinus, buvo
pakviesti visiems trims Čika
gos tuntams atstovavę pavyz
dingi skautas ir skautės —
Aušra Pumputytė, Darius
Aleksiūnas ir Aušra Brooks.
Svečiams atliekant skau
tiškų eilių inspekciją, skam
bėjo tuntų ir draugovių šūkiai,
kurių garsiausias buvo — „Li
tuanicos" tunto: „Tituanicos'
dvasia, mus telydi visada"!
Kaziuko mugės gėrybės
Svarbiausios Kaziuko mugės
rengimo priežastys buvo ir
yra: tautinių tradicijų puo
selėjimas, skautiško savaran
kiškumo ir nagingumo ugdy
mas, reikalingų lėšų veiklai
savomis rankomis sutelkimas
ir jaunųjų žaidimai pačioje
mugėje.
Atidavus pagarbą globėjui
šv. Kazimierui šv. Mišiose
tėvų Jėzuitų koplyčioje, pri
siminus mūsų Vilnių, vado
vams ir vadovėms dar liko ne
taip jau lengvas Kaziuko mu
gės gėrybių pardavimas mu
gės lankytojams. Visi trys tun
tai buvo apkrovę prekystalius
visokiausiais rankdarbiais ir
suvenyrais. Visi tuntai turėjo
gausias loterijas su laimėji
mais.
— „Auiros Vartų" - „Ker
navės" skaučių tuntas i mugę
atvežė daugybę gražių mar
gučių, gintaro papuošalų, de
koratyvinių lėkščių, smūtkelių, juostinių, rankšluostinių,
gintaro paveikslų, pagalvėlių,
lietuviškų pasakų knygų ir žo
dynų. „Kazytės kampelis" tu
rėjo įvairius namuose gamin
tus maisto gaminius.
— „Nerijos" jūrų skaučių
tuntas puikavosi šilkinėmis
pagalvėlėmis, įvairiomis dėžu
tėmis, margučiais, mozaikos ir
drožinių paveikslais, juosti
nėmis, gėlių staleliais ir ūdryčių padarytomis paukštelių le
syklomis.
— JLituanicos"
skautų
tuntas pirkėjams siūlė įvai
rius medžio dirbinius — gry
bus, kryželius, žvakides, laik
raštines, paveikslus, gintaro
paveikslėlius ir aukštą meta
linę „Saulėgrąžą".
— Akademikai skautai,
kaip ir kasmet, į mugę atvežė

JAV
$100.00
Kanadoj* ir kitur
(US.) $116.00
Tik iifcf rilfiio laida:
$46.00
JAV
.$60.00
$60.00
Kanadoje ir kitur (VS.)
$66.00
Utaakaat i Lietuva;
$360.00
Oro pasta _
,
$600.00
$66.00
Reguliariu pasta
$100.00
$86.00
Tik BsiBsflsas* laida oro pasta
[ $160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pasta $66.00
Vyriausia redaktore - Danute BindeUss*
Administratorius - Vateattnae KroampHs
BTiiilinalinius iim TtalniasBliislls

$33.00
$68.00
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2000 m. vasario 5 d. Bostone vykusioje LSS Vadovybes pareigų perdavimo naujai išrinktiems pareigūnams
iškilmingoje sueigoje trejų metų kadencijai įsiparaijjoę vadovai. U k.: LSS Brolyoe Vyriausias skautininkas v.s.
Romas Otto, LSS Seserijos Vyriausia skautininke BJ. s. Rita Penčylienė ir Akademinio Skautų sąjūdžio vadijos
pirmininkas fil. s. Rimantas Griškelis.
j
Nuotr. Damos Dilbienėa •

knygas, korteles, riestainius,
juostų daugybę ir muzikos dis
kus bei kasetes.
Mažųjų pasaulis
Jaunimo centro antrajame
aukšte klasės ir koridorius
skambėjo nuo jaunųjų skautų,
vilkiukų, bebrų, ūdryčių ir
paukštyčių balsų. „Geležinio
vilko" skautų žaidimų kam
barys „Plinko" siūlė išbandyti
laimę už dolerį.
— Kaip sekasi, broli vilke?
— užkalbinau .vieną vilkiuką
su sauja dolerių.
— Gerai. Tik vaikai nori
žaisti be pinigų.
— O gal galit man nosį nu
pudruoti? — paklausiau „Ne
rijos" tunto SPA kambaryje,
vadovės nagus lakuojančią se
sytę. Kitos jūrininkės" užkan
džius pardavinėjo.
— Nosis per mažai. Reikia
visą veidą. Tik penki doleriai,
— sesė jau sodino mane į kėdę
pudravimui. •
— Labai brangu. Man ne
užteks pinigų cepelinams.
— Galim plaukus sušukuoti.
Bus pigiau, — pasiūlė. Suti
kau. Ką bedarysi. Blogas
klientas, kuris nieko neperka.
Mugėje visiems reikia uždirb
ti. O žmonai taip ir nesakiau,
kad buvau Kaziuko mugės
„SPA" salone.
„Dubysos" draugovė visus
kvietė į savo žaidimų kam
barį. Visokių saldumynų galė
jai gauti „Saulučių" kambary
je, bandančią nukonkuruoti
„Perkūno* draugovę su „popcom" ir TV filmais.
Gero apetito!
Prie Jaunimo centro apati
nės salės, kur buvo įsitaisę
akademikų skautų ir „Aušros
vartų" — „Kernavės" valgyk-

„Nsrijos " jOrą skaučių tunto vadoves j • Virga Rimeikiene ir j.s. Rota Kirkuvienė pasiruošusios kava ir tortais
vaikinti gausius Čikagos* skautų ir skaučių Kaziuko muges lankytojus.

LSJ5 2000 -2002 METŲ VADOVYBĖ
Tarybos nariai:
Bendruoju sąrašu:
v.8. Birute Banaitienė —
LSS Tarybai pirm.
v.8. LaimsvKiliulienė
ps. fil. Vytgnis Kirvelaitis
js. ViligaifeLendraitienė
v.s.fil. Meile Mickienė
v.8.61. Sigitas Miknaitis

Brolijos sąrašu
ps.fil. Tadas Dabšys
v.8. Gediminas Deveikis
v.s.fil. Petras Molis
j.v.s. Algis Paulius

• Redakaja dirba kasdien, nuo 8.30 iki 4:00, jsjtsrrianiaia nedirba.
» Redakaja ui skelbimųtarinįneatsako. Skelbimų kainas atshmrtsians,
garus prašymą, ką nors skelbti.
• RedskcŲa įtraipsnius taiso savo nnotiOra. Nanandotu. straipsniu
Siundant prašom* pasilikti kopgą.
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 VV. 103 St, Oak, Lawn, IL
Pirma* apyl. su Northvveetem un-to
dplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
pfknami abeosuoiai punktualiai.
Susitarimui (kabėti artgfėkai)
Tel. 708-422-8260

ARAS2U0BA.HJ).
INDRĖ RUDAITIS, O J).
AKIU U G O S - CHIRURGIJA
1020 E.Ogdsn A*e., 8uMs 310
Nspwvtt9r lt60063

Tei (630)627-0080

3625 Hs^Mflnd AM>.»
Tower1,SuMe3C
Doamers Grove, IL 60615

Tai (680)488-0120

DR. JOVITA KERELIS
Seserijos sąrašu
DR. PETRAS KISIELIUS
DANU! GYDYTOJA
slfil. Daina Kasputienč
INKSTU. P08L£S. PROSTATOS
v.8.fil. Irena Markevičienė
9G26 S.7*h Ava.. Hfcfcory Mte, H.
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
TeL (708) 586-8101
i3
. j.s.fil. Taiyda Rudaitytėrsjįjn fcjtltaasti,
Chiapetta
1200 S. YorK Eknhurst, IL 60126
Valandos
pagal
susitarimą
los, stovėjo j minia išalkusių
v.s.fil. Rasa Statkuvienė
mugės lankytojų. Čia nebe
ASS sąrašu
V70AS J. NEHHCKAS, M.D. BIRUTĖ LPUMPUT1S, M.D.
reikėjo siūlyt; mugės gėrybių,
s.fil. Nida Bichnevičiūtė
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
rttotr. A/nevfcan Actdtoty of
o tik jas kuo greičiau dėti į
vyr. sk. fil. Vida DamijonaiFaraay "fatjfca
7722 S. Kedzie Ava.
lėkštes.
ŠEIMOS GYDYTOJA
Chfcago.IL 60652
— Man cepelinų. Pridėkit ir tytė
ps.fil. Auris Jarašiūnas
saow.sistAm
aig»47-a«n
Kab. tel. 773-471-3300
koldūnus. Ir giros.
fil.
Audrius
Kirvelaitis
— Man prie dešrų su ko
DR. L PETREIKIS
TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D.
pūstais pridėkit ir kugelį.
DANTŲ GYDYTOJA
ASS
Vadijos
pirmininkas
— Kaip sekasi patenkinti
9066 S. Roberte Rd., Hfcfcory Hfls, IL
900 Ravimi PI., Orland Park, IL
norus? — paklausiau sesę fil. s. Rimantas Griškelis
1 myfia i vakarus nuo Harlem Ava.
TU. 706-348-0887.
ASS
pirm.
pavaduotoja
:
Kristiną Jonušaitę, dešras ir
TeL (708) 506-4066
Priklauso Palos ir Chrisi igorsnėms.
—fil. v.s Zita Čarneckaitėl
kopūstus bedalinančią.
Valandos pagal susitarimą
Nuolaida naujai atvykusiems.
— Dar niekas nesiskundė. Rahbar
EDMUM]*SVGNA8,kU)„S.C.
Kopūstus jau keli pagyrė.
ASYASEOALENE.M.D.
LSS Brolijos Vyriausias Specialybe - Vidaus Bgų gydytojas Ruah Unrverafcy ConM*jnts in
— Ar specialiai atvažiavai į
Kafcatmtefciviekal
ARorgy and bTvnurfblOyy
mugę iš universiteto Indianoje skautininkas - s.v. v.s. Ro
6918 W. Archer Ava.Sts.5lr6
Konsultacijos suaugusiama ir
mas Otto
_).IL 60636
kopūstų dalinti?
vaikams, sergantiems astma,
Tet
LSB VS pavaduotojas —
— Reikia pinigų vasaros sto
sinusitu, kvėpavimo takų ir
imunologinėmis ligomis,
vykloms, — maloniai šypsojosi v.s. fil. Albinas Sekas
Rajono vadai
alergiškiems maistui, vaistams,
sesė Kristina, dalindama ko
v.8.fil. Henrikas Antanaitis vabzdžių įkandami bei iyaJriorns
LSS Seserijos Vyriausia
pūstus.
aplinkos sukeltoms alergijoms.
— Australijos
skautininke
—
v.s.
fil.
Rita
Kavinėje saldumynais visus
Dr. Segalene sėkmingai suderina
8.
Vincas
OBrien
—
Euro
medkaninį išsilavinimą JAV su
vaišino JLituanicos" tunto ka Penčylienė
pos
dkteOu patyrimu Europoje Ir JAV.
LSS
Seserijos
VS
pava
vinė. Pirmo aukšto klasėse
ir
i
j.v.s. Violeta Paulienė — Vi Kalba lietuviškai, rusiškai
tortus, napoleonus, kavą, lie duotoja — s. Dalia Trakienė
durio
1725 W.Havrl8on 8 t - 2 0 7
tuvišką sūrį valgyti kvietė ir
CN08flO.IL 60612
v.8. Birutė Prasauskienė —
Garbės teisinas
laimės Šulinį siūlė išbandyti
Tel. 3f2-042-6296.
8. fil. Vladas Morkūnas — Ramiojo Vandenyno
j."1
« m i
Čikagos skautininkių drau
s.fil.
Naida
Šnipaitė
—
At
Pirm.
skautuos Kaziuko mugė Dievo
govės kavinė. Prie didžiosios
lanto
v.s. Feliksas Mockus
Motinos parapijos patalpose.
salės durų veltui dalino
v.s.fil. Rota Žilinskienė —
v.s.
Marįja
Vasiliauskienė
„Draugo" dienraštį, jo leidi
Washington, DC, lietuvių
Kanados
nius — „Turgaus" biuletenį re
skautijoa Kaziuko mugė ba
Kontroles komisija
dakcijos darbuotoja Dalia. Rei
landžio 9 d. vyks St Ehzaj.ps. Algis Jonušas — Pirm.
kia naujų prenumeratų!
KAZIUKO MUGĖ
j . ps. Romas Česas
beths School, 917 Montrose
— Už pastangas „Draugui"
j.ps. Aleksas Rimeika
Rd., Rockwell, MD.
Kovo
19
d.
—
Clevelando
„fundįju* kavą su tortu, — pa
kviečiau kaimynę Dalią į
skautininkių kavinę. Reikia
paremti ir mūsų skautininkių
pastangas. Keletas jų kasmet
dirba, pluša nuo pirmosios Ka
ziuko mugės, kad augtų, žy
dėtų mūsų skautiškasis jauni
mas. Su skanumynais ir beal
koholiniais gėrimais mugės
lankytojus viliojo ir jūrų skau
čių kavinė „Kavabanga".
Oras Kaziuko mugės dieną
Čikagoje su 70*F, saule ir mė
lynu dangum buvo neįtikė
tinai geras, gal (bdėl vėliau at
vykusiems į mugę sunku buvo
surasti vietos automobilių pa
statymui. Tuntų loterijose lai
mę bebandydamas jaunimas
gerokai „pakratė" ir tėvelių
pinigines. Jei kuris iš mugės
lankytojų nenusipirko suvenyro-muginuko, visi Kaziuko
mugę parėmė valgyklose ir ka
vinėse.
Belieka palinkėti, kad mūsų
skautiškos eilės toli nuo tė
vynės ir ateityje sėkmingai
tęstų šią tradiciją — Kaziuko
mugių ruošimą mūsų lietu Philadelphuos skautas dtiaufiasi iiraokusios daryti Vilniaus verbas. Ii k.: Lina MaciOnaite, Ina Saliklyta, Vilija
viškuose telkiniuose.
Viliamai*, Gaja Stirbjrte, Sigiu Saliklyta, Rota Bagdonavitiote. Daina MaciOnaita, Aria Bagdonavidot* ir tau
brolis Bronius tininke a. Danute Surd*nien*
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SIŪLO SUGRĮŽTI PRIE
KONSERVATORIŲ
PROGRAMOS

Danutė

Buvęs premjeras Gediminas Deja.mūsų siūlymai nepriimVagnorius sustabdė savo na- tini, pastebėjome, jog į kiekrystę Tėvynės sąjungoje. Kas vieną konstruktyvų siūlymą
paskatino žengti šį žingsnį atsakoma asmeniško pobūdžio
ataako specialiai „Draugui" kaltinimais. Dėl to nuspren
duotame pasikalbėjime.
dėm, jog toks atsitraukimas
— Konservatorių padan nuo partijos vadovybės turėtų
gėje Jūaų įgaliojimų sus parodyti, kad nesiekiame jo
tabdymas yra kaip griaus- kių politinių kovų partijoje,tinis. Nežinau, i i giedro jokių partinių pareigybių.
dangaus ar i i apsiniauku- Nėra jokio pavojaus, kad mes
aio, ar debesys kaupėsi jau kažką nuversim, nugriausim.
aeuiai?
Bet paprasčiausiai norim pa
— Tai nebuvo joks radikalus siekti, kol dar nekilo finansų
žingsnis ir jokia organizuota krizė ir suirutė, kad būtų
akcija, nes mūsų prašymu grįžtama prie pasiteisinusios
nepasekė kiti partijos nariai. konservatorių programos. Tai
Kitaip tariant, nebuvo orga mūsų pagrindinis tikslas.
nizuotas nei parašų rinki — Via dar besitęsiantis
mas, nei komandinė akcija, ialies ekonominės finansi
kuri sukeltų destrukciją ar nes padėties blogėjimas tesuirutę frakcijoje. Šis mūsų beaiejamaa su Jūaų vado
žingsnis atspindi politine si vaujamos vyriausybės pa
tuaciją. Pirmiausia dėl praei likimu. Net vėlesnei R.
tais metais pakeistos konser- Pakao vyriausybei tenka
vatorių programos pablogėjo mažinu kritikos. Kodėl?
finansinė ekonominė būklė. Ir
— Čia yra nesąžiningos po
antra, mūsų pastangos para litinės propagandos elemen
ginti partijos vadovybę grįžti tai. Šiaip yra įprasta visose
prie tikros konservatorių eko demokratinėse
valstybėse,
nominės programos, kuri bu kad kiekviena vyriausybė at
vo parengta 1996 m. ir vykdo- sako už savo laikotarpi. Ir
ma iki 1999 m. pavasario, lig kiekviena vyriausybė gyvena
šiolei buvo nesėkmingos. Per iš tų lėšų, kurias valstybė
dvejus metus biudžetas išau gauna, tarkim, sausio, vasa
go beveik 60 proc., atlygini rio ar dar kokį kitą mėnesį.
mai ir pensuos — 40-50 proc., Valstybė neturi jokių aruodų,
sumažėjo valstybės skola. ji gyvena iš to, ką sugeba gau
Faktiškai mes užbaigėme ti iš mokesčių mokėtojų, iš
1998 metus be skolinimosi. to, kokia yra ekonomikos
Tai liudįja, kad pakaitalo būklė. Jeigu priimtume tokį
griežtai finansų politikai, eko kaltinimą, neva ankstesnės
nomikos skatinimui, legalaus vyriausybės nulemia kitų vy
verslo rėmimui nėra. Tačiau riausybių padėtį, galima pa
nuo praeitų metų pavasario, daryti ir tokią išvadą: LDDP
išsižadėjus konservatorių pro valdžia, sugriovusi bankus ir
gramos ir pakeitus ją R. Pak- įvariusi į 1995-1996 m. finan
so vyriausybės vadinamąja li sų krizę, paklojo gerus pama
beralia politika, ar tikriau, tus konservatorių vyriausybei
-iSireipto liberalizmo nuosta 1997 metais.
tomis, šiandien mes atsidū
— Vadinasi, Jūsų vyriau
rėm tokioje būklėje, jog vien sybe atsistatydinti privertė
per praeitų metų pusmetį ša ne ekonominės, finansinės
lies biudžetas prarado apie 1 priežastys?
mlrd. Lt.
— Be abejo, ne finansinės
-— Kuo Jūa ir Jūaų sa priežastys. Sunku būtų įsi
lininkai tokiu žingsniu sie vaizduoti, jeigu vyriausybė at
sistatydina dėl finansinių
kiate?
šituo žingsniu mes pirmiau- priežasčių, jeigu jai per dve
sia siekiame atkreipti dėmesį jus metus pavyko 56 proc. paį susidariusią padėtį ir para- didinti biudžeto pajamas ir
ginti šalies valdančiosios par valstybės biudžeto rezerve pa
tijos vadovybę atsisakyti pra likti dar 1 milijardą litų: 400
eitais metais nepasiteisinu mln. — ižde ir 8000 mln., —
sios iškreipto liberalizmo po Privatizavimo fonde. Lietuvos
litikos, iš kurios naudą gavo mastu tai yra milžiniški pini
tik šešėlinė ekonomika, ir pas gai — jie sudaro apie 15 proc.
katinti. A. Kubiliaus vyriausy metinio biudžeto.
bę žengti ryžtingus žingsnius,
— Gal viskuo kalta atsi
atsisakant to, kas nepasiteisi radusi trintis tarp-Jūsų ir
'
no.
Seimo pirmininko Vytauto
Landsbergio?
— Kas tie „mes"?
— 1998 m. mūsų vyriausy
— Tai yra žmonių bran
duolys, kurie iŠ tikro buvo bės santykiai su prezidentu V.
konservatorių partijoje atsa- Adamkumi buvo puikūs. Takingi už socialinę politiką, čiau po nesėkmingų konserva

MIRTIS ATĖJO IŠ
MURAVOS
I* Tęsinys

ČK8LOVAS8PIRGEVIČIUS

MrJI

• • -

Man
greit bus 17 metų, o ai dar nepažįstu nė vieno vyro ir
.nesu kalbėjusi, be to, ir pati nenoriu... Man skaudu,
ašaros rieda, bet tai — bergždžias dalykas, neturiu
noro! Kam asu skilta čia, žemėje? Tikriausiai lemta
vaikščioti visuomet nuliūdusiai ir kitus graudinti. Vie
nuolynui irgi taikia gerų žmonių, o ne tokių savimeilių
kaip a i
. — Buk puošnesnė, — sako tėvelis.
\ Bet s i turbūt ir mirsiu tokia liūdna.
'Viskam pasaulyje esu netikusi: nemoku nei kalbėti,
siūti, nei apsieiti, nei dainuoti, nei šokti, nei mokyaso kvaila ir nesimpatiška. Ir kam ai gyvenu? Kad
», ypatingai savo tėvelius, apsunkinčiau? Be to,
ssų labai nedrąsi, nesavarankiška ir t.t. Vienu žodžiu,
toks sutvėrimas, kokių pasaulyje maža. Tėve, kam aš
gyvenu? Nesupranta mano galva... Tik vienos ašaros
palšiu* ii m man, isriejk mano skausmus. Būdama
alsia savo ligomis kankinau tėvelius, dabar juos var
ginu savo nemokšiškumu. Kaip skaudu, kaip skaudu,
kad tėveliams suteikiu skausmo! Bet ai nekalta!
x
Dabar mano vardas netikėlei
Po pietų atėjo Halina su mamyte. Labai seniai ją,
mačiau. Mažos būdamos draugavome. Dabar ji aukš-
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Apie pelenus ir

atgailas

Pelenų diena. „Pasibarsty- tebėra „dulkė". Tiesa, ir toji
siu galvą pelenais ir šauksiuos „dulkė" labai vertįgama, myli
Viešpaties vardo...", senųjų ma, svarbi. Tiek svarbi, kad
laikų pranašo žodžiais tariant. Dievas jo6 išganymui paauko
Pelenų diena pažymi Gavė jo savo vienatinį Sūnų, leisda
nios pradžią — kai žmogus mas Jam gimti, kentėti ir mir
turi bent laikinai nusigręžti ti ant kryžiaus.
Tačiau ne gimimas ir mirtis
nuo kasdienybės, bent trum
pai valandėlei atmesti egocen- šiuo atveju yra svarbiausias
trizmą ir pagalvoti apie mal įvykis, o Prisikėlimas, nes jis
dą, atgailą, prisiminti žmo kiekvienam žmogui atidarė
nijai suteiktą didžiąją Dievo vartus į Amžinybę.
Vasario 29 d. Lietuvos gen. konsulate Čikagoje lankėsi Amerikoa tydų komiteto atatovai. Susitikimas vyko šio dovaną, prasidėjusią Kalėdų
Kristus, mirdamas ant kry
komiteto Čikagos skyriaus tarptautinių reikalų komisijos iniciatyva. Dalyvavo Jonathan Levine AMŽ Mid- naktį — Jėzaus gimimu, už
žiaus,
prašė atleidimo tiems,
west regiono pirm.. Maia Mullin — tarptautinių reikalų komisuos pirm., Todd Winer — direkt. ryšiams su vi
sibaigusią
Velykų
rytą
Jo
pri
kurie
Jį
pasmerkė, kankino.
suomene, Beth Miller — regiono direkt. pavaduotoja, kiti Čikagos skyriaus atstovai. Svečiai supažindino su
sikėlimu,
nugalėjus
vienintelį
.Atleisk,
nes jie nežino, ką
savo organizacija ir domėjosi padėtimi Lietuvoje, jos »*«^ift pajjjika, tydų kultūrinio fKkinu* Lietuvoje
šios Žemės iki tol nenugalimą daro"... O jeigu būtų' žinoję?
padėtimi, bendradarbiavimo perspektyvomis. Nuotr Ramūno Astrausko
priešą — mirtį.
Ar būtų kitaip pasielgę, jeigu
toriams prezidento rinkimų ralizmo nuostatas. Konserva Ji nustatinėjo šalies piliečius
Žmonės, įsėdę į padūkusiu supratę, kad teisia ir kala prie
atsirado įtampa tarp Seimo toriams nėra svetimas libe prieš pačios vyriausybės ruo greičiu beriedančius kasdie kryžiaus Dievo Sūnų? Vargiai!
vadovo ir prezidentūros. Vy ralizmas. Jie ekonomiką su šiamus projektus! 1999 pra nybės ratus, neturi laiko, o Antra vertus, be tos skaudžios
riausybė buvo atsidūrusi tarp pranta kaip liberalų, laisvą džioje paruoštas sutarties pro ypač noro, pagalvoti, kad aukos žmonija nebūtų buvusi
dviejų politinių jėgų. Vyriau verslą. Bėda ta, kad buvo jektas su „Williams" buvo galbūt jie tos Didžiosios Dova atpirkta, pažadas, duotas Ado
sybė yra tokia vykdomoji in įgyvendinama ne šiaip libe nepalyginamai palankesnis ir nos neverti. Apskritai, tokia mui ir Ievai nebūtų išpildytas.
Vis dėlto Gavėnios pradžia
stitucija, kuri negali veikti ir ralų programa, bet iškreipto geresnis Lietuvai, negu 1999 mintis nepopuliari, nes įtaigo
be prezidentūros , ir be Seimo liberalizmo nuostatos. Iš tikro m. rudens sutarties nuostatos, ja, kad žmogui iki tobulybės verčia perrūšiuoti mūsų ver
daugumos paramos. Prezi tas liberalizmas buvo taiko kuriose atsirado 1 mlrd. Lt. viršūnės labai toli: iš tikrųjų, tybes, nes susiduriame su
dentūra visada gali vetuo mas tik šešėlinei ekonomikai, papildomas kreditinis įsi nepaisant daug praslinkusių Didžiąja Auka, kuri kartu ir
ti įstatymą, jį atmesti, o vy o ne legaliam verslui. Lega pareigojimas. Tai yra susiję tūkstančių metų nuo savęs, įpareigoja: nusižeminti, atleis
riausybė be Seimo iš viso ne laus verslo rėmimo, eksporto ne su tuo, kad „Williams" ta kaip žmogaus, suvokimo, jis ti, suprasti, arba bent stengtis
gali priimti įstatymų. Mes at skatinimo, vidaus rinkos ap po blogesnis, o pirmiausia dėl tebesikapsto kažkur tobulybės suprasti. Nereikia toli dairytis
sidūrėme keistoje situacijoje, saugos-programų buvo atsisa to, kad naujoji vyriausybė, kalno papėdėje — tai pakilda — pradėkime nuo savo' tautos,
kai Seimo vadovybės ir prezi kyta, faktiškai atveriant var skatinama tikriausiai kaž mas aukštyn, tai nuslysda- nuo savęs. Lengviausia kaltin
ti ir daryti išvadas, ypač nei
dentūros priešprieša buvo pa tus šešėlinei ekonomikai ir kokių kitų tikslų, vilkino de mas atgal.
siekusi viršūnę:* prezidentas kontrabandos grupuotėms.
rybas. Per tą laiką atsirado
Kodėl Pelenų, o ne pelenų giam is. Sunkiau toleruoti, jei
pakartotinai teikė Valstybės
— Buvęs Ūkio ministras didžiuliai papildomi nuosto diena? Kodėl Gavėnia, o ne gu kas ne taip elgiasi, kaip
kontrolieriaus kandidatūrą, V. Babilius jau netekęs liai „Mažeikių naftoje".
gavėnia? Pastaruoju metu lie mums patiktų, ne taip galvoja,
o, Seimo pirmininko prašymu, posto, prakalbo apie pla
Šiuo atveju sutarties sąlygos tuvių kalboje didžiosios raidės kaip mums priimtina.
frakcijos nariai ir vyriausy taus masto grobstymus pablogėjo pirmiausia dėl mū pradėjo tarytum „paklysti" (ar
Galbūt, kai praeis Gavėnia,
bės nariai, kaip konservato „Mažeikių naftoje". Ar Jūs sų pusės — tuometinių Ūkio tai kažkaip atliepia ir mūsų po džiaugsmingo Velykų ryto
riai, buvo priversti balsuoti ką nors žinojot apie tai?
ir Finansų ministerijų vado tautos šiandienybę?): kur vėl grįšime „į senas vėžes",
prieš. Tada atsirado konfron
— Niekur ir niekada vals vų ( J. Liongino ir E. Maldei- anksčiau būdavo visiems aiš mažiau susitelkdami-ties dva
tacija, ir vyriausybė atsidūrė tybė efektyviai nevaldo savo kio — Red.) kaltės. Aišku, jei ku, kad žodis prasideda di siniais dalykais, bet, jeigu
tarp prezidentūros ir Seimo. įmonių. Dėl to jos yra privati gu ši sutartis būtų pasirašyta džiąja raide, dabar ankstyves tiems susitelkimams Gavėnios
Čia galima, be abejo, galvoti, zuojamos. O ten, kur yra val tokia, kokia ji buvo pavasarį, nieji bendriniai daiktavardžiai metu skirsime bent po mi
ar tai buvo tik ambicijų karas, stybės įmonės, yra ir nesą ji būtų buvusi palankesnė. puikuojasi didžiosiomis raidė nutėlę laiko kasdien, jau
ar koks nors sugalvotas politi žiningo verslo, ir valdiškų pi Tačiau tai nereiškia, kad da mis, o tikriniai — jau turi pa būsime pasikeitę — gerąja
nis manevras, dėl kurio neiš nigų pasisavinimo, ir netei bar esanti sutartis Lietuvai sitenkinti mažosiomis. (Tą vis linkme. Pelenų diena yra tas
vengiamai turėjo kilti įtampa singų sutarčių. Tačiau po Sei yra nepalanki. Bet kuriuo at dažniau matome ir straipsnių pirmasis žingsnelis "tgalbūt
tarp vyriausybės ir prezi mo rinkimų iš esmės pavyko veju, ji yra daug palankesnė, bei įvairių leidinių antraš sunkiausias). Daugelis kata
dentūros. Bet kuriuo atveju pristabdyti grobstymus ir negu, tarkim, būtų priimtos tėse.) Be abejo, tai svetimų likų Amerikoje tą dieną sutin
tai valstybei į gera neišėjo.
„Lietuvos energijoje", ir „Ma tuo metu siūlomos „Lukoil" kalbų, greičiausiai anglų, įta ka ne vien simboliškai, be* su
žeikių
naftoje", ir „Lietuvos sąlygos — įsigyti 51 proc. ka. Reikia tikėtis, kad ilgai konkrečių pelenų dėme ant
— Ar manote, kad vyriau
dujose".
Dėl to, kad mes pa „Mažeikių naftos" akcijų ir at niui mūsų kalbininkai „atpai kaktos, nes bažnyčioje kuni
sybių kaita taip pablogino
teikėme
labai griežtus reika sisakant už jas mokėti pini nios" raides ir sukurs — ar at gas, pažymėdamas tikinčiojo
valstybės būklę?
lavimus
vadovams, kai ku gais. Buvom gavę ir tokių pa kurs — taisykles, kuriomis vi kaktą pelenais, "primena ir
Vyriausybių keitimai nieka
žmogaus gyvenimo trapumą,
riuos
ir
pakeitėm,
nustatėm siūlymų, kad „Lukoil" norėtų si galėsime vadovautis.
da neatneša įspūdingų rezul
reikalavimus, pirkti akcijų, tačiau pareiškė,
tatų. Tačiau didžiausia bėda pelningumo
Vis tik Pelenų diena nuo ir nusižeminimo reikmę.
Tačiau vieno pilko# taško
yra ne vyriausybių pasikeiti nuostolių mažinimo normaty kad pinigais negali mokėti, o pelenų dienos labai skiriasi.
mai, kurie vyksta ir kitose vus. Ir tos įmonės pasiekė žy kitų savo verslovių akcijų li Juk ši diena skirta ne iš ant kaktos nepakanką? Daug
valstybėse, bet skubotas ir ne miai geresnių rezultatų. Ta kučiais. Bet su jais „Mažeikų židinio pelenams išžarstyti, o svarbiau, kad Pelenų dienos
pagrįstas ekonominės finan čiau tai nereiškia, kad mums naftos" neatstatysi.
žmogaus išdidumui apkarpyti, sąvoka bei prasmė -įsispraustų į
sinės vidaus politikos pakeiti pavyko įvesti ten tokią tvar
— Sutartis su „Wiuiam8" priminti, kad „dulkė buvai, pačias sielos gelmes ir pasi
mas. Man atrodo, jog 1999 ką, kokia gali būti tik priva tampa partijų kovos gink dulke pavirsi..." Tai nemaloni liktų ne tik visą Gavėnią, bet
metų pavasarį, kada buvo pa čiose bendrovėse.
lu, kyla visokiausiu spėlio tiesa, bet naudinga, nes mo ir po Prisikėlimo apeigų. Tai
keista vyriausybė, dižiausią
— Manot, susidūrė rytie jimu bei prasimanymu. dernusis žmogus, besvajoda mūsų dvasinio gyvenimo esmė
žalą atnešė pačios politikos tiška ir vakarietiška orien Kas teisus?
mas, kaip greičiau pasiekti ki ir tikrasis taikios, sėkmingos
pakeitimas. Tiek prezidentū tacija?
— Vienas tokių prasima tas planetas (deja, ne tiek žmonijos ateities laidas. Išmo
ros, tiek Seimo vadovybė bei
— Jeigu dar kas nors tuo nymų, esą „Williams" pagal savo žinių praplėtimui, o „per kime atleisti, suprasti; mylėti
nauja atėjusi R. Pakso vyriau abejoja, ta: būtų labai įdomu. pablogintą R. Pakso vyriau galei dėl pačios pergalės"), savo artimą, nors, mūsų nuo
sybė su džiaugsmu skelbia, Pirmiausia, čia yra politinės sybės sutartį, ima biudžeto lė sužinoti tolimiausių žvaigž mone, tas artimas -meilės ir
jog ankstesnė ekonominė fi aplinkybės.. Antras dalykas, šas. Iš valstybės biudžeto nė dynų paslaptis, laboratorijose nelabai vertas. Nepamirški
nansinė politika, kuri, jų nuo kaip elgėsi R. Pakso vyriau vienas litas nėra skiriamas. sukurti gyvybę, nesunkiai pa me: juo didesnė auka, juo sun
mone, buvo per daug griežta, sybė, kuri turėjo parengti su
miršta savo kuklią pradžią, kiau ją atlikti, tuo ir nuopel
konservatyvi, keičiama į libe tartį su „Vllliams" ir ją ginti?
kad
prieš Visagalį jis buvo ir nas didesnis...
(Nukelta i 5 psl.)

ta, laibutė, nedidelėmis mėlynomis akimis, simpaaška... Gal keista aš dabar jai atrodau, be to, esu nesim
patiška, nekalbi.
Mintimis skrendu labai toli į ateitį. Matau, rodos,
savo drauges Haliną, Narcizą, Vandą, Janką ir kitas,
jau suaugusias. Jos laimingos, meilios ir moka gyven
ti, o aš — netikėlė. Turėsiu pasenti viena, tad praside
da liūdnesnis mano gyvenime laikotarpis. O gal baig
siu gimnaziją, dirbsiu ir padėsiu tėvams? Kitos moka
pasiruošti gyvenimui, o aš — ne.
Mane, tokį stulpą, niekas neįsimylėtų, neturiu nė
lašelio koketerįjos... Ach, gana jau, esu netikėlė, ne
tikėlė, netikėlė! Krūtinę kažkaip spaudžia, skauda,
sunku ir liūdna, nes niekas man negali palengvinti
kančių.
Rašyčiau ir rašyčiau, kad man liūdna ir labai norisi
verkti. Niekas manęs nevilioja, nedžiugina!...
1941 lapkričio 2S. Trečiadienis
šalta. Jau pašalo, bet nesninga. Vakar mamyte su
tėveliu buvo susipykę. Bet šiandien jau susitaikė.
Per istoriją labai drebėjau. Iš lotynų kalbos labai
norėjau, kad šauktų, bet nešaukė. Esu labai nesą
žininga! Neparuošiau vokiečių kalbos...
Vakar pabėgau iš choro...
Šiandien buvau pas Stasę. Mano paltas greit bus ga
tavas, ryt ateis prisiūti kalnieriaus. Ji su Stase kom
binuoja pas Vikce daryti vakarėlį. Gerai būtų, gal ir
man tektų pasilinksminti... Tas vyras, kuris pernai
pas Antose buvo vakarėlyje, siuntė labų dienų ir bend
rai teiravosi apie mane, klausė, ar gali kur mane su

tikti. Antosė jam pasakė, kad aš jį dažnai matau, o jis
manęs ne. Jis prašė manęs per Antosę, kad jį pama
čiusi užkalbinčiau. Jis galbūt vakarėlyje bus ir klausė,
ar aš būsiu... .Bet su mamyte, ar viena?", pasiteiravo
jis... Reiškia, kad jis mane labai daboja! Bet kuo ga
lėjau aš jį sudominti? Kas manyje teigiamo? Rodos, jis
matė tūkstančius puikių moterų, o apie mane irgi tru
putį galvoja.
Ach, Dieve, nesuprantu, kam aš, kai jis matė tiek
žavių moterų.
Bet dora tai įrankis tikram patikimui ir meilei. Sau
go Viešpats skaisčią mano sielą ir kūną, o tada būsiu
laiminga.
Amžinas Tu esi, o Dieve!
1941 gruodžio 1. Pirmadienis
Vėjas gainioja baltą sniegą, liūdna ir baisu. Nerims
ta oras, nerimsta ir pasaulis! Man kažkodėl linksma,
bet tai neilgai truks... Dorovė — papuošalas. Dorovė
— dalis taikos! Kodėl taip ją užmirštame, kodėl ei
name prie tuščio moderniškumo? Skaisti mergaitė,
man atrodo, neprieinama būtybė, kažkas nepaprastai
žavaus. Kaip žavu turėti savigarbą, nesijausti vyriškų
geidulių tenkintoja! Mylėti!.. Boti mylimai!.. Bet vis
kas su laiku, nes mylint einama prie moterystės. Bet
labai bijau žaisti įsimylėjimais, nes jie ardo tikrąjį
meilės supratimą, moteriškumą!
Dabar mylėti bijau ir bėgu nuo meilės!
Motina! Tai didingumas moters, jos grožis ir kilnybė.
Kokia laiminga ji jaučiasi, laikydama vaiką ant rankų
ir galvodama: „Tas kūdikis yra mano tyros sielos ir
skaisčios meiles brangiausias vaisius!"

Šv. Marija, padėk man būti rimtai, teisingai ir tak
tiškai. Gyvenimas bėga greit, lyg bangos jūroje., ką jis
man atneš — prakeikimą ar garbę, įspėt negaliu. Ko
vosiu, kiek galėsiu turėsiu jėgų, kad nė vienas gestas
ar žvilgsnis netaptų egoistišku meilinimąsi ir aistrų
nesuvaldymu!!!
— ^ Z
O jei taip bus, laiminga būsiu. (1942.XTL22F
t e » ---*

-J

1941 gruodžio 4. Ketvirtadienis
į"^£Labiau mėgstu aprašyti savo dvasinį, o na Išorinį pa
saulį. Vakaras artėja, temsta. Tamsa man atneša kaž
ką baisaus ir romantiško. Tai laikas baisus, siaubin
gas, kai moteris tampa geidulių verge.
.*. -~"
Po 8 vai. bijau viena vaikščioti, nes vokiečiai gaudo
merginas ir tempia kažkur. Nors aš labai retai kur ei
nu, bet eiti į kiną reikės su tėveliu ar mama. Mama
irgi bijo vaikščioti.
-jj^
Gavome trimestrus, pas mane daug trejetų;- reikia
stengtis, o noro nėra. Tuoj ruošiu pamokas:
Mama išėjo į virtuvę. Narcizą matau labai retai. Ji,
matyt, nieko neveikia, tik puošiasi. Vanda P. labai ne
nori prisipažinti, kad turi kūdikį. Ar gali btUfckaltas
šis angelėlis, kam jį slėpti?
"~.
Per kūno kultūros pamoką susižeidžiau nugarą, da
bar skauda. Jau gruodžio mėnuo, o sniego taip! maža.
Labai norėčiau nueiti į mišką, pasigrožėti apsnigtais
laukais ir eglėmis...
Šeštadienį buvau pas Viktoriją pasilinksminime. Ei
dama pas ją buvau labai nustojusi ūpo. Ypatingai bijo
jau pamatyti šį anksčiau minėtąjį vyrą, jo vardas, ro
dos Francas.
(Bus daugiau)
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Gyvenimo kelią / prisimenant

ELEKTROS
[VEDIMAI - PATAI8YIIAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Kun. V. Rimšelis, MIC
Mirusieji ir m i r t i e s
grėsmė
Vėlinių vakarą ir paskui per
visą oktavą buvo laikomi bažnyčioje gedulingi mišparai,
BažnyCios viduryje išstatytas
juodas katafalkas su karstu
visiems priminė žmogaus mir,tį. Niekur tokių iškilmingų
mišparų nebuvau matęs. Choras labai gražiai giedodavo
psalmes. Mišparai buvo baigiami himnu JLibera me, Domine" — Gelbėk mane, Viešpatie. Tas himnas buvo giedamas, vienuoliams sustojus aplink katafalką. Po tokių iškilmių išeidavau visai nakčiai ir
rytojaus dienai su laidojimo
gedulinga nuotaika. Anksti
rytą, šluostant koplyčioje dulkes, vis man skambėjo „dies
irae, dies illa", tarsi visos sielos man giedotų ir primintų
apie jų liūdną likimą.
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Iš mažens bijodavau mirų- mėn<
šiųjų, čia, kaip tyčia, novici- sireg
jate reikėjo mirusiems patar- cija
nauti. Kažkodėl žmonės pra- nuba
šydavo kleboną, kad j ų mirusį vykii
tėvą ar motiną vienuoliai iš trys
bažnyčios nuneštų į kapus. O tūks
tas patarnavimas tekdavo tik džios
novicijams. Staiga mirė advo- patą
katąs P. Putramentas. Mes jo Kad
labai sunkų karstą šešiese ne- nus '
šėm. Mus sekė didelė, ilga pa- dam.
lydą. Nešant jo nebijojau, bet baus
koplyčioje, šluostant dulkes, si i
jis man vis stovėjo kuriame skau
nors tamsiame kampe.
mai.
Novicijams reikėjo atlikti vi- polic
sus prasčiausius darbus. Man Sven
buvo pavesta tvarkyti šeši ku- vieni
nigų kambariai. Į tą skaičių ne į
įėjo ir kun. J. Totoraičio, gim- niek
nazijos direktoriaus kamba- vo b
rys. Visi kunigai buvo labai ginu
užimti įvairiais darbais. Kele- būtij
tas jų kasdien eidavo pėsti į tai ;
pradžios mokyklas dėstyti re- užb«
ligijos. Kun. J..Totoraitis porai num
dienų važiuodavo į Kauną Vy- nauj
tauto Didžiojo universitete
Pr
skaityti istorijos paskaitų. Jis į šv.
mane mokė per visus metus Kasi
graikų kalbos, kiek reikėjo eg- galu
zaminams išlaikyti į šeštą kla- kur
sę. Jo kambaryje buvo daug vis i
įvairių knygų. Mano dėmesį P. P
atkreipė prancūzų kalba isto- kį p
rijos enciklopedija. Ruošiausi buv<
egzaminams ir iš prancūzų galą
kalbos. Man kažkodėl tekdavo kad
dirbti vis kur yra dulkių. No- kalb
vicijų vedėjas liepė man iš- gim;
laužti lubose gana didelį plotą, Taig
per kurį turėjo būti padarytas prie
įėjimas į palėpę, kur jau buvo toki'
paruoštas didelis kambarys miri
rūbams ir skalbiniams sudėti, grai
Pradėjau saugotis dulkių. Į šv. '
nosį įkišdavau vatos. Tai ir klai
viskas. Į lauką pasivaikščioti ryti
labai retai išeidavau, nes ne- kuo
turėjau palto. Atvažiavau į vau
Marijampolę vasarą, visai ne- kas
pasiruošęs čia žiemą praleisti, jau
Sekmadieniais
bažnyčioje sibi
žmonėms iškilmingos šv. Mi
šios — suma būdavo 11 va
landą ir užtrukdavo bent jau
dvi valandas. Vakare buvo laiP
komi mišparai. Visos tos baž- n os
nytinės apeigos buvo gražios. $au
Novicijai ir visi vienuoliai su- Prn
eidavom į presbiteriją. Baž- P a s
nyčia buvo neapšildoma. Visas laik
mano apsirengimas buvo švar- kla:
kelis, ant kurio užsivilkdąvau išla
kamžą. Turbūt peršalau. Pra- egz
dėjau kušėti. Vieną dieną pa- Tot
mačiau, kad atsikosčiu krau- tori
jais. Paskui dažnai pradėjo iš kės
nosies kraujas bėgti. Niekam šeš
nesiskundžiau. Maniau, kad pra
viskas praeis. Bet iki vasaros jan
nepraėjo.
jau
Mirė džiova novicijus Bronislovas Raudeliūnas. Mes jį
gražiai palaidojom, šešiese
nešėm jo karstą į kapus. Sugrįžę į vienuolyną, užėjom į refektorių, kuriam radom seną
broliuką Povilą Misiūną. Keis-
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Orėdamas į mane, jis
įsė: „Kada mes tave laii3" Tas klausimas nuper visą mano kūną.
įtrodė, kad ir aš turiu
ir greitai mirsiu. Kitą
tarp knygų užtikau šv.
lės knygą — „Vienos
istoriją". Jau žinojau,
jauna, būdama tik 24
mirė džiova ir greitai
paskelbta Šventąja. Jos
enimo istorija man labai
. Įnikau studijuoti prantalbą. Vėliau jau prantalba perskaičiau visus
itus ir poeziją. Per visą
jatą vaikščiojau mirties
je.
Sunyko sveikata.
i a u ūpą studijuoti.
0 pavasaris, prasidėjo
« dienos. iŠ vieno broliuivau paltuką. Pasiilgau
1 dienų* tų dienų mūsų
s, to sodelio, kuriame po
a augo diemedis. Kas
jį eidavau į policiją užstruoti.'Vieną dieną poliiranese, kad esu teismo
istas dėl nelegalaus at10 į Lietuvą. Bausmė
mėnesiai kalėjimo ir
antis litų kažkokiai valįstaigai įmokėjimas už
navimus
svetimšaliui.
su vienuolyne ir, patikriisus dokumentus, neranjokių įtartinų kėslų, ta
nė panaikinama. Geriau ano dokumentai buvo
ų draugovės pažymėjiKažkas man pasakė, kad
ja gali mane grąžinti į
ionis. Pagalvojau, kad ir
olijos vyresnieji gali ma•ąžinti į Lenkiją. Todėl
m nesiskundžiau dėl sadų ir negalių. Švenčionių
azijoje jau vieni metai
prarasti. O ta liga, jeigu
ra džiova, mane greitai
gtų. Tai jau čia geriau
rti, kaip numirė anas
įkais.
.dėjau dar labiau melstis
Teresėlę Vaikelio Jėzaus,
ien, kada tik atsirasdavo
lybė, išeidavau į sodą,
buvo bičių aviliai. Tenai
isdavau senuką bitininką
apuolenį. Jis turėdavo togaliuką, kurio vieną galą
atrėmęs į avilį, o kitą
į savo ausį. Jis pasakojo,
aip jis klausosi, ką bitės
i. Jis sakė, kad bičių dūzs žmogui duoda ramybę,
ir aš vis atsisėsdavau
bičių avilio prieš saulę ir
je ramybėje, viską pa;s, mokiausi prancūzų ir
ų kalbų. Man atrodė, kad
ėresėlė mano maldas iš»o. Pradėjau kasdien daplius kvėpavimus, praktii kūno mankštą, kokią buišmokęs per sporto pamoAtrodo, kad jau sustiprėr atsigavau, lyg būčiau atięs iš sunkaus miego.

buvo mano m okytojas ir žinojau, kad jis bus mano egzaminatorius. 13et man rūpėjo
geriau sveika itą tausoti, o ne
gimnaziją gre ičiau užbaigti.
Per vasarą gana gerai atsigavau. Stengt iavausi vis lauke
būti. Bet ir d;irbai buvo mums
dažniausiai claržuose ir sode.
Rugsėjo mėmBsį pradėjau lankyti čia pat esančią gimnaziją.
Penktos klas< žs mokiniai buvo
labai draugU iki. Per Šv. Mykolą, rugsėjo 29 d., pasibaigė
mano noviojatas. Padariau
pirmuosius į:fcadus. Kai bendrabučio moki niai buvo kunigų
prižiūrimi, 'vienuoliai mokiniai buvo lai;;vi. Man ir pamokas paruošti buvo labai lengva. Turėjau i iaug laisvo laiko.
Kaip tik tą nletą, kai įstojau į
marijonų giriinazįją, Lietuvoje
mokyklose p rasidėjo krepšinio
žaidimai. Lenkijoje tas žaidimas buvo pojpuliarus. Iš Švenčionių gimna zijos aš jau neblogai galėjau k repšinį žaisti. Kai
kiti mokiniai pamokas ruošdavo, aš sporto aikštėje valandų
valandas pr;įleisdavau. Mano
vyresnieji m an nieko nesakė,
bet vis dėltci manimi nepasitikėjo. Jiems;, kaip ir kitiems
vienuoliams atrodė, kad aš
baigęs gimmiziją, paliksiu vienuolyną, ka ip daugelis kitų
padarė. O a iš tokios minties
niekad netui ėjau ir niekad neveidmainiav;au. Visiems susidarė toks įs pūdis apie mane,
nes mes žai;sdavom ir kituose
miestuose. Lietuvoje kasmet
būdavo gimr lazijų sporto rungtynės.
Vieną sel ;madienį į Marijampolę sm/ažiavo apylinkės
gimnazijų mokiniai sporto
rungtynėms Bažnyčioje per
sumą sakė pamokslą vysku
pas Mečista pas Reinys. Jis labai peikė tųi žaidynių organizatorius. Pa mokslas buvo leidžiamas pei • garsintuvus. Visas miestas ir mes girdėjom,
kad netinka jaunimui žaisti,
kai bažnyčioje sekmadienį laiMarijonų gimnazijoje
komos šv. M išios. Tokios sporto rungtym:s būdavo tiktai
aėjo gražios pavasario die- sekmadienia is. Kai męs turėVieną birželio dieną pasi- jom žaisti k;įriam kitam miesė mane kun. J. Kazakas, te, tai ir ai\ važiuodavau su
įazijos vicedirektorius, ir savo sporto rinktine. Man bukė, kad rytoj man reikės v o pavesta rūpintis visais
rti egzaminus iš keturių sporto reika lais. Ir tą sporto
ių. Per vieną dieną reikėjo rinktinę tur ėjau aš sudaryti,
kyti iš septynių dalykų Nežinau, ko dėl tie karininkai,
minus. Kitą dieną kun. J. kurie mokė karinį parengimą
raitis, gimnazijos direk- ir tvarkė s]x>rto užsiėmimus,
is, man pasakė, kad rei- man tą da irbą pavedė. Kai
man laikyti egzaminus į nuvažiuok /au į kitus mies% klasę, bet jau tik iš tus tokioms; rungtynėms, tai
icūzų ir graikų kalbų. Aš mums pern akvoti tekdavo vis
mandagiai atsakiau, kad kokioj darži nėj ar kluone ant
man pakanka tų egzami- šieno. Anks ti rytą aš atsikelkad aš noriu pasilikti davau ir nu bėgdavau į bažnyįtoje klasėje. Jis man pri- čią dalyvauti Mišiose. Man tai
tinai tvirtino, kad aš gerai atrodė visa i paprastas reikakyšiu egzaminus, kad aš las.
;u pakankamai graikų ir
Iš Šven< iionių gimnazijos
įcūzų kalbas, įstojant į atvažiavęs į gimnaziją laisvoje
ą klasę. Kun. J. Totoraitis Lietuvoje, p asijutau ir aš lais-
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Staliaus darbai, rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; pn««tatai;
keramikos plytelės; "sidings",
"soffits", "decks", "gutters", plokšti
ir "shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo drauolmą.
, S.Benetts, tel. 630-241-1912.,

•vas. Nebuvo to rūoesčio
baigsi gimnaziją, ^r tu ii
si brandos egzami .JS. Č
kiniai taip pat b v o piln
kių prajovų. Vieną die
pusryčių man skambini
fonas. Durininkas pasak
tai iš policijos būstinė
telefoną gavau įsakymą
mokyklą, nes a š turi
šiandien išvažiuot: į L
Pirma reikia nueiri į p
Kai pradėjau ruonis ii

Nuotr. Romualdo Požerskio
ar tu
laikya movisota po
telei, kad
. Per
įeiti į
;
dar
nkiją,
liciją.
;iti iš

namų, visa grupė mano draugų atbėgo ir pradėjo kvatoti.
Supratau, kad tai tik Šposas, o
skambino man iš stalių dirb
tuvės broliukas A. Rimkus. Po
to įvykio mintis, kad valdžia
gali mane grąžinti į Lenkiją,
visiškai pranyko. Bet vis dar
man nedavė ramybės mintis,
ar aš neturiu džiovos, nors
jaučiausi labai gerai. Nekosėjau ir kraujas per nosį nebėgo.
(Bus daugiau)

AR MUMS B EIKIA LIETUVIŠKŲ
liAII HJ VAIKAMS
— Mes kalbam'.lietu
— įbėgusi į kambarį nei
nei iš to pareiškią.-Tiūsij
goję auganti trimetė,
— Taip, lietuviukai,
kartoju.
— Ne angliškaE, —
samprotauja mažo^.
— Ne, ne angHSkai,
susidomiu, kurlink'sukj
dialogas.
— Ir mamyte kalba
viškai, ir tėvelis kalba
viškai, ir aš kalbu lieti;
ir Barnis kalba imtuvisl
— Ne, Barnis kalba
kai. — Skubu pataisyti.
— Angliškai? — pusi;
jodama, pusiau rjiui
perklausia mažoj''.'-*- '
aš angliškai! — po aki
džiugiai pareiškia- sav
rinkimą.
..
>
Tėvelis ir mamytė, i
autoritetai, bet Bar
linksmasis violetinis d
ras žaiiu pilvu ir plači
šypsena iš populiarios*
rikietiškos televizijos „
and Friends", ko gero,
laimi ir užima Didžiojo
teto vietą mažyle.-- susi;
toje hierarchijoje. '•
Tikriausiai panašūs i
su savo vaikais girdėti
nuose ne Lietuvoje g
čių lietuvių namuose
metų vaikas, geriau ar
mokėdamas lietuvišką
ir skaičius, jau ima
dėmesį į amerikietišk
dose vaikams pateikiai
des, skaičius, sąvoka
vas. Ir jam, žinoma, ky
simas. kodėl ekrane i
raidės skanduojamos „
„si", o ne „a", be", „cė
„up and down'? yra ne
down", o „aukštyn ir
ir daugelis kitų. O kae
laidų personažai yra
gi, juokingi ir patrauk
kams, šie greitai ima i
ar nebenorėti sakyti tn
šeštadieninės mokyklo
tojos mokytų liotuvii
džių, skaičių, žodžių
juos angliškais. Žinon
riuose namuose įvairu
ma „lietuvybės". Kai 1
kantriai, kai kuriuose
žu, o kai kuriuose ra
mojama ir vaikas lieki

iškai!
iš šio,
Čika-

toliau
— jau
mūsų
lietulietuaškai,
ai.:.
inglišu dveįvylusi
ada ir
nirkos
I pasiinoma.
is —
nozaui balta
s ameiarney
tartais
autorijrmuo-

ATTENTION IMMIGRANTS!
Canada is accepting applicants for
Permanent Residence!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in immigration to
Canada
w w w .redeusa.com
MAINTEI'JAJNČU

Looking for exp'd. person to handle 12 small apt. bldgs. in Lake
View area. Mušt be exp.'d in doing minor repairs (plumbmg &.
electr.). Mušt be able to speak &
understand English. Permenant job
w/exellent pay. 773-929-9276.
Window Wasbers Needed!
40,000 per year. We need 100 crewt.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid dri ver' s license and transportation. Mušt be fluent in Entlish.
LA. McMahoo Window WaaUng.
TeL 800-820-6155.

dešimt kartų, ir iš jų mokytis.
Taigi, jei tokios laidos iki
šiol nėra, o užsienio lietuviu
nosį įbedęs į televizoriaus ek kams ji tikrai praverstų, rei
raną, kuriame violetinis dino kėtų ją sukurti. Tokia mintis
zauras. Barnis su draugais kilo Čikagos lietuvių televizi
dainuoja: J love you, You love jos steigėjui ir vedėjui Arvydui
Reneckiui ir Lietuvių Bend
me.i."j. ;
Ir tada nejučia tikriausiai ruomenės Švietimo tarybos
įažnas ne Lietuvoje gyvenan pirmininkei Reginai Kučienei.
Neseniai Reginos Rudienės
tis lietuvis pagalvoja, kad bū
svetinguose
namuose įvyko ir
tų gerai turėti lietuvišką Bar
nio, Teletabių ir Elmo atitik pirmasis susirinkimas, kurio
menį. Tikriausiai taip pat ne metu buvo svarstomos galimy
mažai kas bandė Lietuvoje bės tokią laidą kurti. Dalyva
. ieškoti panašių laidų vaikams vo aktorė ir režisierė Audrė
video juostelėse. Deja, Lietu Budrytė, vaikų dainelių moky
voje šiuo metu nieko panašaus toja Dalia Gedvilienė, daili
i vaikams nesiūloma. Yra kon- ninkas Tomas Kirvaitis, Vil
' certų, lėlių spektaklių, vieno niaus Lėlės teatro aktorė Ona
kių ar kitokių pavienių pra- Pučkoriūtė, lietuviškosios tele
' moginių laidų ir net keli ani- vizijos Čikagoje vedėjas ir fil
;
maciniai filmukai (turiu gal mų kūrėjas Arvydas Reneckis,
voje lietuviškus, o ne lietu Karilė Vaitkutė ir Dainius Zaviškai įgarsintus užsienietiš lensas. Taip pat prie šio pro
kus), tačiau nėra jokios dau- jekto kūrimo prisidės džiazo
giaserijinės programos, kurios muzikantas ir kompozitorius
metu būtų mokomi pažinti Kęstutis Stančiauskas, kom
raide>s, skaičius, gamtą, spal- pozitorius Darius Polikaitis, o
'vas, gyvūnus, paukščius, įvai dailininkė Vilija Eivaitė jau
rias sąvokas, galėtų pamatyti, kuria būsimųjų programos
T kaip kitas vaikas ar perso veikėjų-lėlių eskizus.

6REI T PARDUODA

•fermi

RIMiIS LSTANKUS
• Greitas iir sąžMngw patwr«vimM
•Nuosavi;bių

įkainavime* veltui

•Perkarr*»ir parduodame namus
• Pensinirtkams nuolaida

Db»Hnnojamas 1 mkt>
kamhar k> botas ant Archer ir
Harleni; $500 į mėn. -f sec.
dep.l [eL 708-594-1472.
Kalbėti lietuviškai.

mmm,
7N-»J14M3ptr.
GEDIMINAS
PR ANSKEV1ČIUS
užpile lo pajamų mokesčių
formsis. (Accounting Tax
Serviįces). Pageidaujant,
atvyksta į namut.
H o u sckeeper needed!
FuU time; coroe and g o
orlivein.
Lake Sborc Dr. location.
Mušt faave good rcfcrences.
Mušt answer in English.
TciL 3U-255-1197.
^'•"Įjcir-

1
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ginalios lėlės, reikės sukurti
dekoracį jas, turės boti animacijos eleįmentų, vaikai galės
dainuoti , šokti, minti mįsles,
reikės fi lmuoti ir pavujone, ir
gamtoje, į laidą bus galima
kviesti i įymius žmones. Prog-.
rama tuirės būti įvairi, spal*
vinga, išradinga, lavinanti
vaikų viaizduotę. Idėjų tikrai
yra daug, svarbu, kad išeitų
jas įgyv<mdinti, nes aišku viena — š i programa turi boti
arba lab ai gera, arba nereikia
jokios, nes, jei jos nežiūrės vaikai, jei jiems atrodys, kad
amerikii etiškasis Barnis ar kitas persionažas yra kur kas patraukies inis, ši lietuviškoji programą oleturės jokios vertes.
nusprendė,
Susiri nkusieji
kad pinnas vieną ar kelias serijas (iš viso serijų turėtų boti
apie dvi dešimt-trisdešimt) gaĮima pa mėginti kurti be honorarų už darbą. Šiuo meta jau
rašomi ieilėraštukai bosimoms
laidos dainelėms, kuriami pagrindini ai personažai — lėlės,
rašomai i pirmosios serijos scenarijus. Tikimės, kad šią idėją
finansiš kai parems LB Švietimo t aryba, Lietuvių fondas,
Labai norėtume, kad atsirastų
ir kitų inecenatų rėmėjų — organizaci ijų ar pavienių asmenų, kurie savo lėšomis prisidėtų pri e šio projekto.

nažas ekrane mokosi užsirišti
Buvo sudarytas apytikslis
batą, užsisegti sagas, išplauti biudžetas. Deja, kaip ir vi
lėkštę, išsivalyti dantis... Nėra siems, šiai programai pinigų
laidos, kurios personažai būtų reikia daug. Tačiau juk noriai
ialogai .pakankamai patrauklūs dvi sukurti profesionalią ir vai
ne vie- mečiams - penkiamečiams, kams patrauklią, nenuobodžią
venan- kad šie norėtų juos žiūrėti ne laidą. Joje turės veikti ir spe
Trejų kartą ir ne du, o. bent kelias- cialiai šiai laidai sukurtos ori
Karilė Vaitkutė
jlogiau
įbėcėlę
kreipti
š e laiįas rai, spala klauxiomos
i", „bi",
, kodėl
up and
emyn",
angi tų
palvinūs vaižmiršti
irhos ar
moky
tų ra<• keisti
a, įvaii mokouriuose
su dirika nu Virte-o filrmj vaikams organizaci i i* komitetą* I* kaires: Arvydas Reneckis, Ifeinius ZaleiMM, OnuM
Pufkonutp. RcĮTina Kufien^, Karil Vaitkute, Audre Budrytė. Dalia Gedviliene, Tonu• Kirvaitia.
sėdėti.
Nuotr Viktoro Kate

AA. INŽ. JULIUS JODELĖ
S.m. vasario 5 d. Kaliforni
joje mirė erdvių tyrinėjimuose
P**i3rmeje8, »yyr. mokslinin
ko* titulą turėjęs inžinierius
Julius Jodelė. Jo palaikai nu
gabenti laidoti į gimtąjį Kau
ną, los Angeles Šv. Kazimiero
parapijos salėje, po gedulingų
pamaldų, įvyko su velioniu at
sisveikinimas, kurio metu jo
artimas bendradarbis Juozas
Kojelis tarė žodį, supažin
dindamas su Juliaus kai ku
riais gyvenimo momentais.
Julius Jodelė 1927 m. rug
sėjo 30 d. gimė Kaune, žinomo
Lietuvos mokslininko ir VD
universiteto
prorektoriaus
prof. Jono Jodelės ir Paulinos
Kuodytės šeimoje. Kaip jis
pats savo prisiminimuose sa
ko, su jam būdingu šaipokišku
humoru, žodeliukai buvome
iidyke, kam čia dailinti. Bet
kaimynai mėgdavo mums per
daug išdaigų priskirti". To
„išdykėlio* gyvenimas buvo
tikrai nuotykingas. Mokėsi
Kauno „Aušros" gimnazijoje
kartu su dabartiniu Lietuvos
prezidentu Valdu Adamkumi,
Seimo pirmininku Vytautu
Landsbergiu, neseniai Los An
geles mirusiu dr. Raimundu
Ošlapu ir daugeliu kitų to
meto laikinosios sostinės švie
suomenės šeimų vaikais. Užė
jo okupacįjos. Turėdamas 16
metų bando stoti į gen. P. Ple
chavičiaus organizuojamą vie
tinę rinktinę, bet nepriima
mas. 1944 m., turėdamas 17
metų, atsiduria Vokietijoje ir
netrukus vokiečių Speer le
gione. Išvežamas į Italiją, bet
karas greit baigiasi. Julius
meta uniformą ir, kaip samdo
mas bernas, dirba italo ūki
ninko žemę. Kai pasisekė su
sišaukti su kitais į Vakarus
patekusiais šeimos nariais ir
Joddlių šeimos draugais, Ju
lius išvyksta į Romą. Kurį
laiką Leterano Ateneo kolegi
joje studijuoja filosofiją. Studi
jas nutraukia, kai susidaro
sąlygos išvykti į Ameriką. Tas
sąlygas sudarė prof. Stepono
Kolupailos šeima. „Plikas kaip
tilvikas" atsiradęs Čikagoje,
mokslo tęsti negalėjo. Susira
do darbą fabrike. 1950 m. pra
sidėjo Korėjos karas, ir Julius
vėl patenka į kariuomenę,
šįkart į Amerikos. Išsiunčia
mas į Korėją,

Julius Jodei*

Nepaisant begalinės koncen
tracijos reikalaujančio darbo,
Jodelė rado laiko dalyvauti ir
visuomeninėje veikloje. Buvo
ateitininkų sendraugių pirm.,
ALTo sk. pirmininkas, litua
nistinės mokyklos tėvų komi
teto pirmininkas ir mokytojas,
Rezoliucijoms remti komiteto
vėliavnešys. Kartu su žmona
Ingrida, bendraudami su
„Healing the Children" gydy
tojų organizacija gabena iš
Lietuvos gydymui sunkiai ser
gančius vaikus. Organizacijų
pirmininku būdavo ne vien tik
minėjimams rengti ir pasiro
dyti scenoje, bet organizacijos
uždaviniams vykdyti. Išėjęs į
pensiją, du semestrus, kaip vi
zituojantis profesorius, Kauno
Technologijos u-te dėstė kūry
binį projektavimą. Yra para
šęs porą profesinių studijų,
suredagavęs savo tėvo biogra
finę knygą „Profesorius Pra
nas Jodelė". Dar spėjo paruoš
ti ir savo prisiminimus. Lyg
nujausdamas savo likimą, la
bai skubėjo.
Pastaruosius kelerius metus
teko su Julium artimai bend
rauti. Manau, kad artimai jį
pažinau. Jis buvo rūpestingas
šeimos tėvas. Išaugino ir iš
mokslino būrį vaikų. Visi pui
kiai kalba lietuviškai. Jis buvo
didelis patriotas. Ne garbės,
bet aukos patriotas. Ne sveti
mais, bet savo pinigais sukūrė
fondą Panevėžio Žemės ūkio
katalikių mergaičių mokyklai
remti. Paskelbęs Maironio
obalsį „Darbais atgaivinsime
Gedimino tėvynę", skyrė įvai
rias stipendijas. Rėmė kitus,
nereikalaudamas
padėkos.
Buvo
be
galo
jautrus.
Kitų ne
Ačiū Dievui, kare nenuken
tėjo, o gautos karo veterano laimės jam išspausdavo aša
teisės suteikė galimybes stu ras. Kilus diskusijoms viešai
dijuoti. Urbanoje pradėjo me siais klausimais, Jodelė nelik
chaninės inžinerijos studijas. davo neutralus. Jis imdavo
Baigęs, jau su šeima, atvyko į puses, nepaisydamas, kokie
Los Angeles ir čia pasirinktoje žmonės, su kokiais vardais,
profesijoje daug pasiekė. Dir kurioje pusėje yra. Jis pasi
bo garsiose karo pramonės ir rinkdavo tą pusę, kurioje yra
erdvių tyrinėjimo bendrovėse. tiesa, kaip jis ją suprato. Ne
Jau savo karjeros pradžioje, buvo fanatikas. Jei pasirody
Kalifornijoje Technologijos in davo naujų argumentų, jis ga
stituto Jet Propulsion labora lėdavo savo pozicijas pakore
torijoje vyr. inžinieriaus parei guoti.
gose vykdė „Sergeant" raketos
Buvo originaliai spalvingas
elektronikos stočių projekta savo kalboje. Toks pat ir ra
vimą; vėliau erdvėlaivių „Ma- šiniuose. Gaila, kad dėl to
riner" skrydžiams į Marsą ir spalvingumo laikraščiai jo
Venerą, ir dar sudėtingesnio straipsnių dažnai nespausdin
erdvėlaivio „Voyger" projektų davo. Jis nepakentė mokykli
vystymą. Paskui kitose kom nių vadovėlių taisyklėmis su
panijose vadovavo mokslinės kaustytų tekstų. Julius jautė
aparatūros erdvių tyrinėji kalbos gyvybę ir pripažino tei
mams sukūrimo ir gamybos sę jai augti ir keistis.
darbams. Pats didžiausias
Julius iškeliavo į erdves, kur
prieš išėjimą į pensįją ir prieš sproginėja žvaigždžių masės,
pasirodymą jo fatališkai ligai, sukeldamos gravitacijos ban
Juliaus darbas buvo vadina gas. Jas bando pagauti ir iš
mas LIGO projektas. Čia jis matuoti LIGO laboratorija.
praleido arti 5-rių metų. Jis Gal ir be LIGO Julius dabar
prisijungė prie mokslininkų- jau žino, kaip iš tikrųjų yra.
fiiikų grupės observatorijai Bet jis iškeliavo per anksti.
sukerti, kuri padėtų ištirti Dar daug gerų darbų būtų at
gravHacįjos bangų esmę. Iš likęs. Žinau, kaip jis dar no
tikro ta laboratorija bando pa rėjo gyventi. Bet Mirtis yra
tikrinti Alberto Einšteino re tikroji Tiesa, tikresnė už Einš
liatyvumo teoriją. Vienos šim- teino reliatyvumo teorįją, ir
totios skalėje (40 metrų) pro visi turime jai paklusti. Paklu
jektą Julius konstravo visus so ir Julius.
metus. Dabar 4 km ilgio labo
žmonai Ingridai, vaikams ir
ratorija jau pastatyta, ir Ju
visiems
kitiems Jodelių šei
lius sirgdamas ją aplankė. Tai
mos
nariams,
kur jie bebotų,
jam suteikė daug džiaugsmo.
savo šeimos ir bendraminčių
1988 m. Jodelė gavo ^enior vardu reiškiu užuojautą.
Scientist" titulą.
Juozas Kojelis

PASIKALBĖJBiASSU
G. VAGNORIUM
Atkelta ii 3 psl. — tęsinys
R. Pakso vyriausybe tik įsi
pareigoja padėti pasiskolinti
užsienio bankuose 1 mlrd. Lt,
bet tai nėra pinigai ii biu
džeto — jie buvo numatyti
„Mažeikių naftos'' reikmėms,
ir valstybė tik padeda pasisko
linti. Tačiau didžiausia pro
blema dėl tų vadinamųjų kre
ditinių įsipareigojimų. (Pabrė
žiu, kreditinių, ne biudžetinių
įsipareigojimų). Tai yra dėl to,
kad „Mažeikių nafta* dabar
turi 1,2 mlrd. Lt. skolų, ku
rios susikaupė per 10 metų,
ir už kurių didesnę dalį val
stybė yra garantavusi. „Williams" prašė, jog tos senos
paskolos, už kurias jau anks
čiau buvo garantavusi vy
riausybė, kad ji pratęstų ga
rantijas iki to laiko, kol „Naf
ta" atsistos ant kojų. Jokio
piktnaudžiavimo ar „Williams" pasipelnymo ai tikrai
nematau. Ir jeigu kas nors
būtų pasiūlę, tarkim, daugiau
investuoti ar investuoti geres
nėmis sąlygomis, ai neabejo
ju, vyriausybė būtų svarsčiusi
visus siūlymus. Bet geresnių
siūlymų nebuvo, jų nelabai ir
galėjo būti.
— Kaip vertinate R. Pak
so žingsni, kuris nulėmė
visą jo, kaip politiko, at
eiti- J i s atsisakė pasirašyti
sutarti ir tapo „tautos did
vyriu"?
— Tai tikriausiai atspindi ir
mūsų žmonių nepakankamą
patirtį, gyvenant demokrati
nėje visuomenėje. Kai kurie
politikai, kurie sugalvoja tokį
politinį spektaklį — patys pa
rengia sutartį ir netgi patei
kia Seimui priimti įstatymus
pagal tą sutartį, o paskutiniu
metu atsisako pasirašyti —
jie, be abejo, apgavo žmones.
Daugiau patyrusiems politi
kams nesunku suprasti, jeigu
jau, sakykim, buvo noras su
tartį pagerinti, tai kodėl puse
metų buvo vedamos derybos
taip, jog atsirado papildomų
finansinių įsipareigojimų, ku
rie ne pagerino, bet pablogino
sutartį? Kodėl tuomet nebu
vo pasirašoma pavasarį ar va
saros pradžioje, kai buvo ge
resnės sąlygos? Antra, jeigu
jau tuometiniai ūkio ir finan
sų ministrai matė, kad, jų ma
nymu, reikalai krypsta į blo
gąją pusę, kodėl su jų ir vy
riausybės vadovo parašais iki
pat rudens Seimui buvo tei
kiamos konkrečios įstatymo
pataisos, be kurių nebuvo ga
lima pasirašyti sutarčių? Tai,
kad paskutiniu momentu vy
riausybė atsisako savo pačios
projektų, jų pačių iniciatyvos,
jų pateiktų įstatymų pataisų,
liudįja, kad ii tikrųjų buvo or
ganizuojamas politinis spek
taklis, kuriame, deja, Lietu
vos piliečiai netapo laimėto
jais.
— Oponentai J u s kaltina
nepagristu biudžeto loiu
švaistymu.
— Ai nežinau, ar galima va
dinti švaistymu tai, kad buvo
didinami atlyginimai mokyto
jams, kultūros darbuotojams,
sveikatos apsaugos fondo lė
šos išaugo 60 proc. Tačiau tai
buvo daroma ne ii skolintų
lėšų, o iš to, kas buvo uždir
bama. Netgi buvo grasinamos
ankstesnės skolos, žiūrėt rei
kia, kad mes visiškai
kolinome: kiek pajamų gau
name, tiek ir panaudojamo.
Kada mes kalbame apie vy
riausybių palikimus, tik vie
nu atveju nauja vyriausybė
susiduria su palikimu —jeigu
ankstesnė vyriausybė palieka
skolas. Tačiau mes biudžete
palikome 400 mln. Lt. ir 800
mln. Lt. Privatizavimo fonde
— iš viso 1,2 mlrd. Lt. Galima
tiktai šiandien klausti, kur tie
pinigai dabar yra? Ar ne go
riau tuos 800 mln. Lt panau
doti indėlių programos atsta

tymui ar busto rėmimo prog- dines ir šešėlines ekonomines DRAUGAS, 2000 m. kovo 8 d., trečiadienis
struktūras, kurios dabar gau
— Bot A. Kubiliaus vy na tuos milijardus? Siekdami
riausybė netęsia R. Pakso neprarasti milijardų, jie pa
iškreipto liberalizmo? Ar siryžę kovoti. Be abejo, nėra
taip paprasta atimti pinigus
yra kitaip?
— Pagrindiniai mūsų prie iš kontrabandinių grupuočių
kaištai, be abejo, yra dėl ir šešėlinės ekonomikos, kurie
praeitų metų politikos. Šiuo turi žymiai didesnę jėgą ir la
matu mos ii tikro vienintelį bai organizuoti. Bet, jeigu Šito
priekaištą turim A. Kubiliui bus nepadaryta, mes, papras
ir jo vadovaujamai vyriausy čiausiai kankinsim milijonus
Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis, Brolis, Uošvis
bei — tai, jus tatų surasta jė Lietuvos žmonių.
ir Dėdė mirė 1999 m. lapkričio 12 d.
gų atsisakyti to populistinio
— Bet gal A. Kubilius nė
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir
liberalizmo. Valstybės išlaidas ra laisvas priimti sprendi
— pajamas galima subalan mus, gal ji labai saisto Sei
pažįstamiems, taip gausiai dalyvavusiems
suoti dviem būdais: iki bepro m o dauguma?
atsisveikinime laidotuvių namuose, dalyvavusiems šv.
tybės masinant išlaidas so
— A Kubilius tikrai yra pa
Mišiose ir palydėjusiems a.a. Alfonsą į Amžino Poilsio
cialiniam ekonominiam finan tyręs valstybininkas. Jis turi
vietą.
savimui, o kitas — atstatant nepalyginamai daugiau patir
pajamas. Jeigu, sakykim, bus ties, negu tik prie politikos
Dėkojame už užprašytas šv. Mišias, už aukas, gėles,
pasirinktas tolimesnis būdas, atėjęs R. Pak&as. Jis tikrai yra
užuojautas žodžiu, spaudoje ir laiškais.
toliau mažinti socialinių pro sąžiningas politikas, kuris re
Ačiū kun. Domininkui Mockevičiui už maldas,
gramų finansavimą ( šiandien miasi valstybės interesais.
gedulingas šv. Mišias ir apeigas kapinėse. Taip pat
policija be benzino, elektros, Tuo aš neabejoju. Klausimas,
didelė padėka kunigams: J. P. Conte, A. Gurkliui, J.
ligoninės be medikamentų), ar A. Kubiliaus vyriausybė
reikia uždaryti policiją, ligo pajėgia administruoti šalies
T. Mockui, R. Krasauskui, V. Karickui, C. M. Tiano,
nines, sustabdyti Lietuvos gy ekonomikos, finansų sistemą?
J. Rikteraičiui ir J. Karveliui, kartu atnašavusiems šv.
venimą. Jeigu mes šiuo metu Ar pajėgia daryti reikalingus
Mišias.
negauname trečdalio pinigų, kadrinius sprendimus? Ar už
Esame dėkingi vargonininkui muz. Jurgiui Petkaičiui
kiek turėtų būti pagal da tenka politines valios ir už
bartini
ekonominį mastelį, sispyrimo padaryti ryžtingą
ir solistams Rasai Bobelytei-Brittain, Alfonsui Zdaniui
tai paprasčiausiai dar po pus posūkį, kuris valstybei leistų
ir Vytautui Zdaniui.
mečio mes būsim tokie, kad atstatyti biudžeto pajamas,
Dėkojame visiems mieliems karsto nešėjams: E.
niekas jau uebeskolins. Todėl bet sukeltų milžinišką šešėli
Mockevičiui, P. Mockevičiui, A. Domanskiui, J.
ir sakoma, kad reikia atstatyti nių struktūrų pasipriešinimą?
Howes, A. Zdaniui ir R. Zabuliui.
biudžeto pajamas, o ne vien Šiuo metu, man atrodo, jog ir
apsiriboti finansavimo ma prezidentūra, ir Seimo vado
Taip pat didelis ačiū Hartfordo lietuvių „Tėvynės
žinimu.
vybė pakankamai gerai supra
Garsų" radijo valandėlei, ypač vedėjui Alfonsui Dzikui
— Kaip atstatyti biudžeto to, jog tai, kas vyko praeitais
ir Lionei Simonaitienei, už gražiai atliktą a.a. Alfonso
metais, visiškai paleidžiant fi
Stankaičio prisiminimą.
nansų sistemą, akcizinių pre
— Didelių ąugebejimų ir
kių kontrabandą arba nele
Nuoširdžiai dėkojame New Yorko ateitininkams,
proto nereikia nurėžti finan
galų verslą, privedė prie tos
Bostono ateitininkų Sendraugiams, Amerikos Katalikų
savimo. Giluminės priežastys
situacijos. Tačiau ar prieš Sei
slypi ne pačioje ekonomikoje,
mokslo akademijos JAV valdybai, Amerikos lietuvių
mo rinkimus tos institucijos
o finansų valdyme. Kur dingo
kultūros archyvų (A.L.K.A.) direktorijatui ir JAV Rytų
gali suteikti praktinės pagal
biudžeto 1 įniro. Lt., lyginant
pakraščio ateitininkų studijų savaitės dalyviams ir
bos ir ne tik žodžiais, bet ir
su 1998 m? Jis neišgaravo, bet
darbais paremti griežtesnę
valdybai už pareikštą užuojautą.
biudžeto pinigai nusėdo kitų
poziciją, jeigu vyriausybė jos
kišenėse. Bet blogiausia, kad
Ypatinga padėka visiems už pareikštas užuojautas ir
imtųsi? Tai yra klausimas, į
kenčia ne tik valstybė, bet ir
moralinę paramą mūsų šeimos skausmo valandoje.
kurį atsakymą mes sužinosi
legalios įmonės, kurios stu
me artimiausiu metu. Bet, jei
miamos į bankrotą- Dėl to
Žmona Olga, dukros Regina, Genovaitė
gu mums nepasiseks grįžti
mes ir sakom, kad vyriausybė
Stankaitytė-Zdanienė
su šeima ir sūnus dr.
prie griežtos konservatorių
surastų jėgų atsisakyti R.
Juozas
Stankaitis
su
šeima
ir visi artimieji
finansų ir ekonomikos politi
Pakso liberalizmo politikos ir
gimines.
kos, jeigu nepavyks atsisaky
grįžtų prie griežtos finansi
ti to iškreipto liberalizmo, pa
nių pajamų atstatymo, finan
prasčiausiai laukia sunkus
sinės drausmes ir pajamų at
laikotarpis iki Seimo rinkimų.
statymo politikos. Bet tai nėra
populiaru. Ar manot, yra taip
Kalbėjosi
lengva užspausti kontraban
Jonas Albertavicius

ŠEIMOS PADĖKA
A. t A. Dr. ALFONSAS
PRANAS STANKAITIS
1919-1999

ADOLFUI ARMALIUI

A.tA.
ELEONORAI BAREIKIENEI
mirus, mieloms p. MARIJAI ir seselei
MARGARITAI, brangios Motulės netekus,
reiSkiatne gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Paliekame maldoje,
Marija Vaitkienė
ir dukros — Gražina bei Živilė su šeimomis

i
A.tA.
ADOLFUI ARMALIUI
iškeliavus į Amžinuosius Namus, jo žmoną, mūsų
mielą draugę ir krikšto mamą GENUTĘ nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
Lėlė Žvynienė
Vida Marks
Danguolė ir Petras Griganavičiai

mirus, jo žmoną, mūsų mielą draugę GENOVAITĘ
nuoširdžiai užjaučiame.
Rima Beliūnaitė
Ona ir Stasys Budėjai
Dagmara Jurcienė
Sofija ir Aleksas Kikilai

A. t A.
STASIUI STRAVINSKIUI
iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame žmoną
BRONĘ, dukteris — RAMUNĘ su šeima ir INĄ bei
skausmo prislėgtus — broli VYTAUTĄ RAUDI su
žmona MARIJA ir anūkėlę LINĄ.
Jaunystės draugai Telšiuose:
C. Dzirvonienė
A. ir S. Kikilai
B. ir A. Kremeriai
K. ir Z. Petreikiai
I. Paliulienė
R. ir E. Slapšiai
I. Smieliauskienė
E. Valančienė

A. t A.

S. Žilevičius

Inž. LEONARDUI ŠIMKUI
mirus, giliam liūdesy likusioms dukroms GRAŽINAI
ir BIRUTEI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu
dalinamės netekties skausmu.
Krikšto dukra Kristina

A. t A.
PETRUI PETRUŠAIČIUI
mirus, jo žmoną STASĘ nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime.

ir visa Kazimieros
ir Antano Juzaičių šeima

Genovaitė ir Tadas

Baužai
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
J. S a l d a p o r i s , kuriam pas-,
kirta pirmoji premija už Su
valkijos partizanų kovų pa
vaizdavimą kelių šimtų pus
lapių būsimoje knygoje, tars
žodį susirinkusiems kovo 11 d.
Jaunimo centre — Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo
dešimtmečio ir premijų įtei
kimo šventėje. Jis yra gerai
išstudijavęs partizanų kovas
su Lietuvos okupantu, ir bus
nepaprastai įdomu išgirsti jį
kalbant programos metu. Jei
kas iš mūsų norėsime daugiau
iš jo sužinoti apie kartais Lie
tuvoje niekinamus mūsų tau
tos didvyrius, tai galėsime
klausti ir vakarienės metu,
kuri rengiama mažojoje Jauni
mo centro salėje tuoj po prog
ramos. Vakarienei reikia užsi
sakyti vietas iš anksto, kad
nepritrūktų maisto ir vietos
prie stalų. Ši mūsų tautos
šventė vyks jau šį šeštadienį,
kovo 11 d., 6 vai. vak. Jauni
mo centro didžiojoje salėje. Bi
lietai gaunami „Seklyčioje", o
šventės dieną, šeštadienį, —
nuo 4 vai. p.p. prie įėjimo į
salę.
Solistas V l a d i m i r a s P r u d 
nikovas turi puikų ansamb
liškumo jausmą ir puikiai at
lieka koncertines dainas. Jo ir
solistės Juditos Leitaites kon
certas Čikagoje vyks kovo 26
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. J šių iškilių so
listų koncertą bilietus prašo
ma įsigyti iš anksto „Seklyčio
je". Jaunimui bilietų kainos
papigintos.
Šį sekmadienį k a r t u mel
sis ir lietuviai katalikai, ir liu
teronai; ir reformatai. Kovo 12
3 val.p.p. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje
Marąuette Parke susirinku
sieji liudys, kad 2000-ieji yra
Viešpaties metai, kurie visai
žmonijos istorijai suteikia tik
rąją prasmę. Sekmadienį taip
pat bus paminėta ir Kovo 11osios, Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo dešimtmečio
sukaktis. Pamokslą sakys
„Tėviškės" evangelikų-liutero
nų parapijos klebonas vysk.
Hansas Dumpys.

Čikagos kasmetinė gėlių
ir darželių paroda praside
da šį šeštadienį, kovo 11 d.
Navy Pier salėse. Lankytojai
galės pasigėrėti ne tik pavasa
rinių gėlių, krūmų, medžių
želdiniais, pamatyti darželių
planavimo, įvairių daržovių,
gėlių bei kitų augalų auginimo
pavyzdžius, bet ir mūsų, t.y.
Čikagos bei apylinkių, klima
tui neįprastų augalų. Viskas
parodoje žydi, marga, kvepia,
įdomu. Yra pramogų ir vai
kams, veikia užkandinės,
daug įvairiausių prekystalių,
kioskų, kur galima įsigyti
sėklų, augalų, įrankių, lite
ratūros ir kitų įdomių daiktų
bei suvenyrų. Paroda veikia
kasdien iki kovo 20, sekmadie
nio. Kad įėjimo mokestis būtų
mažesnis, Ace Hardware par
duotuvėse galima gauti papiginimo kuponėlius.
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OKTETAS VYKS J
LOSANGELES

Pirmasis „Dainavos" an
samblio vyrų okteto koncertas
Los Angeles, CA, Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, įvyks jau
visai greitai — š.m. kovo 18 d.,
Šeštadienį, 7 vai. v. Koncerto
ruošos komiteto nariai (Teresytė Giedraitytė, Vilija Žemaitaitytė, Vytas Keblys, Linas
Polikaitis, Dalilė ir Antanas
Polikaičiai) labai stengiasi iš
anksto sukelti lėšas, kad šis
retas įvykis Angelų miesto lie
tuviams būtų sėkmingas. Ok
teto vadovas muz. Darius Poli
kaitis profesionalaus daina
vimo pagrindu išugdė jauną,
puikų kolektyvą. Už tai šį,
jauną, gabų muziką širdingai
sveikiname. Gausiai atsilan
kydami į koncertą, o taip pat
ir paremdami, labai prisidėtumėte prie vokalinių an*
samblių lietuviškos kultūros
ugdymo išeivijoje. Tebūnie
Dr. Adolfas i r J a d v y g a šiuo koncertu padaryta pra
Damušiai, gyvenantys Vil džia tokiam fondui...
niuje, Floridoje praleidę žie
Stasė V. Pautienienė
mą, prieš grįždami į Lietuvą,
atsilankė Draugo fonde ir mi
lijono užbaigimui įteikė 500
dolerių prasidėjusiam pavasa
Į»**irt
irr*l-1
i
rio vajui. J. Damušienė ypač
patenkinta žurnalistų straips
„Naujasis Židinys-Aidai"
niais iš Lietuvos JDraugo" - religijos, kultūros ir visuo
dienraštyje, kurie be suvaržy menės gyvenimo mėnraštis.
mų atskleidžia realų dabar Redakcijos adresas: Universi
tinės Lietuvos gyvenimo vaiz teto 4,2001 Vilnius, Lietuva.
dą, kurį iškreipia sensacijų ir
„Medicina", Amerikos Lie
blogybių beieškanti Lietuvos
spauda. Jos manymu, patiki tuvių gydytojų sąjungos žur
miausias Lietuvos laikraštis nalas (1999 m. Nr. 2), rašo
šiuo metu yra „Valstiečių laik apie medicinos naujienas ir
raštis". „Draugas" Lietuvoje Amerikoje, ir Lietuvoje. Re
labai laukiamas, tik jo prenu dakcija dėkoja už straipsnius
meratų skaičius ten yra nedi ir ragina skaitytojus daugiau
delis. Už gerus linkėjimus rašyti, net ir angliškai, nes
„Draugui" ir stambią paramą vertėjų yra. Redakcijos adre
Draugo fondui nuoširdžiai sas: 2639 W. 86th Street, Chicago, IL 60652.
dėkojame.
Meno mokyklėlė. Vasaros
atostogų metu paauglėms ski
riama nauja programa: estra
dinis dainavimas, sportiniaipramoginiai šokiai, dailė. Pa
pildomai galime mokyti lietu
vių kalbos. Jau dabar galima
registruotis adresu: P.O.Box
4102, Wheaton, IL 60189.
Smulkesnė informacija tel.
630-690-4051.

.Draugo

knygynėlyje

Pranešę, jog turime naujų
„Lietuvių kalbos žinynų", su
laukėme labai daug prašymų
ir užsakymų. Maloniai prašy
tume savo skaitytojų palaukti,
kol ateis nauja šių populiarių
knygų siunta iš Lietuvos.

Viešnios ..Liftuvos prisiminimų" pokylyje, kuq jau keturiasdešimtąjį kartą Lietuvos VyCiai ruošė vasario 6 d
Martimquf salėje, Čikagoje) Iš kaires: Regina Ostiene, Rūta Kilienė, Lietuvos gen konsulo Čikagoje žmona
Edita Apuokienė ir Asta Kleizienė Nuotr Jono Tamulaičio

SKELBIMAI

• Stasė Bacevičienė už
pildo pajamų mokesčių (income
• P r a t ę s d a m i p a r a m ą tax) formas. Susitarimui kreip
L i e t u v o s v a i k a m s • n a š  tis: tel. 706-403-7334.
laičiams kitiems metams, po
• Primename, kad i. m.
$150 atsiuntė: Vytautas ir
k
o
v
o 11 d. 7:30 v . v . b u s
Palmira Janušoniai, Dousman,
atidaroma
J u o z o Mieliulio
WI, Julija Griška, Pittsburg,
„tapybos"
paroda
Lietuvių
PA, Bernardas ir Ona Brizgiai,
Dailės
muziejuje
Lemont,
IL.
Farmington Hills, MI, Stasė
Prašome
atsilankyti.
Mikelevičienė, Hometown, IL,
Lietuvos Vyčių kuopa 147, St.
Advokatas Jonas Gfbsdtis
Pete Beach, FL, Nancy Ra Plrfllnėi ii \ i iiiiinsllitas lijlie
žaitis, Atlanta, GA, Donatas
«M7&KadsieAi
Kisielis, U p p e r Derby, PA.
Ckteago.IL
Lietuvos vaikų vardu dėkojame
TaL 773-776-6700
gene-siems globėjams už jų
paramą. „Lietuvos Našlaičiu ToDfr— u kr. mvrmmm
Darbo vai. ano 9 v.r. iki 5 v.v.
globos" komitetas, 271 lWest 71
Šaftad.9T.r.ikilv.p.p.
Str., Chicaco, IL 60629.
»
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ADVOKATAS
ONTAJtAS P. ČEPtNAS
6436 SJNIIMU M., Oticago, IL 60629
TeL 773-582-4500
Valanda* pagal aiaatariiną
ADVOKATAS

Vytenis Uetuvninka*
46S6W.68Strwt
ChkafD, IL 60639
(SkuraaJ (atras ano .Dranga")
TaL 779-994419*.
Tat 49a.997.9999,1 aainat, IL
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flKįi* ŽVAIGŽDUTE
Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL $0629
sia susigraudinęs senukas, o Ji atsisakė, nes esanti vaidi
GALVOSŪKIS NR. 108
šunelis staiga linksmai suloja. lutė, o vaidilutės negali tekėti.
— Aš esu Birutė. Netoli nuo Bet kunigaikštis vis tiek ją
nusivežė į Trakus ir ten ap
čia gyvenu.
— Prieik prie manęs, mer sivedė. Jai ten viskas gerai
gyte, aš noriu su tavim susi sekėsi, bet vis pasiilgdavo Pa
pažinti, — paprašo senelis. Bi langos. Kęstutis Palangoje ant
rutė prieina. Senutis glosto jos kalno pastatė jai gražius
rūmus. Tas kalnas buvo pava
galvelę ir klausia:
— Kurios spalvos tavo plau dintas Birutės kalnu. Kęstutis
turėjo vaikų, tarp kurių buvo
keliai?
— Gelsvi, šviesūs, — atsako ir Vytautas Didysis.
Kęstutis Daugirdas,
Birutė.
Lemonto Maironio lit. m-los (Piešinėlis). Matote daug nu
— O akys?
mokinys. (Maironio lituanis pieštų sniego senių. Suskai
— Mėlynos, — aiškina mer
Tegul vaidilos giesmė sutartina tė gaitė.
tinės mokyklos moksleivių čiuokite juos! (5 taškai)
vynės meilę lietuv 4 širdyse!
1996/97 m. metraštis).
Tu labai gera ir graži, mudu
GALVOSŪKIS NR. 109
galime būti dideli draugai. Va
DEŠIMTMETIS
dink mane seneliu — man bus
GALVOSŪKIO NR. 86
1990 m. kovo mėn. 11 d. Lie taip malonu: jausiuos esąs tar
ATSAKYMAS
tuva vėl pasiskelbė laisva ir si tikrasis tavo senelis — kaip
nepriklausoma valstybe. Visa ir giminė; nes aš esu vienišas Ūkininkas dvejomis girno
tauta džiaugėsi. Visų lūpose — nieko pasaulyje nebeturiu. mis grūdus sumalė per 6 va
skambėjo nepertraukiama vir Gyvenu pas svetimus gerus landas.
tine žodis Lietuva. Daugelio žmones. O štai mano ištikimas
lūpos virpėjo maldos žodžiais, draugas šunelis Lokys.
GALVOSŪKIO NR. 88
reikšdamos Aukščiausiajam
— Loky, pasisveikink su
ATSAKYMAS
padėką už išsilaisvinimą ii mergaite! — Šuo, išgirdęs sa
vergijos. Susiėmę rankomis vo vardą, linksmai suloja ir To laikraštėlio pavadinimas
voroje pasižadėjo būti ištiki ištiesia Birutės link savo dide yra „Kregždutė". Jei kas no
mais Lietuvos tunumis ir duk lę leteną. Birutė paglosto šunį, rėtų jį užsiprenumeruoti, tu
(Kryžiažodis). Kadangi pra
rėtų nusiųsti 30 dol. čekį šiuo
romis,
i
paspaudžia jo ištiestą leteną adresu: Kregždutė, J. Biliūno sideda gavėnia, ir į galvosū
Praėjus dešimtmečiui, pasi — ir tikroji draugystė jau už
20-16, 4930 Anykščiai. Lietu kius įjungsiu religinių dalykų.
keitė nuotaikos Ne visi kibo į megzta.
Šį kartą pasiskaitę Šv. Raštą,
va.
darbą purenti savo krauju ap
Žmonės vienas po kito priei
pamėginkite atsakyti į klausi
laistytos žemės. Ne visi ryžosi na, perka laikraščius, meta
mus: 1. Kam Jėzus sakė GetGALVOSŪKIO NR. 89
sąžiningai dirbti, kad pakeltų pinigus į dėžutę. Birutė stovi
semanės sode: „Budėkite ir
ATSAKYMAS
krašto gerovę ir pašalintų šalia senelio ir padeda jam
Toks sudurtinis ir sutraukti- melskitės, kad nepatektumėte
okupanto palikimą. Ne visi pardavinėti.
Dvasia ryžtinga,
skaitvardis bus keturias įbetpagundą.
ryžosi pakelti skis aukščiau ir
Pagaliau tolumoje pasigirsta nis
kūnas
silpnas"?
2. Ką vei
dešimt.
paprašyti Dievo pagalbos ir bažnyčios varpų muzika.
kė mokiniai, kai Jėzus mel
palaimos nuniokotam kraštui
dėsi? 3. Kaip Judas išdavė
Vanda FrankienėGALVOSŪKONR.90
atstatyti ir dvasiškai bei mo
Jėzų? 4. Kiek sidabrinių gavo
Vaitkevičienė
ATSAKYMAI
rališkai sustiprinti. Daug jau
Judas už išdavimą? 5. Ką,
(Bus daugiau)
nų žmonių savo talentus ne
A. Šventąjį aliejų Mozė ga grąžinęs pinigus, padarė Ju
paskyrė tėvynei, o atidavė ki
UŽGAVĖNIŲ
mina iš skytos miros, cinamo das? 6. Koks vardas nusikal
tataučiams už gabalą aukso ir
TAUTOSAKA
no,
nendrės, kasįjos ir alyv tėlio, kurį prašė paleisti mi
gardaus valgio šaukštą.
Kiek plačiau dar vaikščioja medžio aliejaus (Iš 30:23-24). nia? 7. Kas palaidojo Jėzų? 8.
Kol Lietuvos vežimas bus moterys ubagėmis (elgetomis). B. Etimologija aiškina, kad Iš kur buvo atvykęs žmogus,
traukiamas gulbės, vėžio ir Apsirėdo (apsirengia) kuo žodis „muziejus" yra kilęs iš kuris palaidojo Jėzų? 9. Kuni
lydžio, tol jis nejudės pirmyn. prasčiausiai, paairėdo (apren graikų kalbos žodžio „muses" gas, pas kurį nuvedė ką tik
Daugelio vargo ir skausmo gia) mažą vaiką, susivysto ir — deivės, . mūzos. Graikų suimtą Jėzų. 10. Kas pasakė:
ašaros dar vilgys veidus...
nešiojasi. Įėjusios į vidų pra „mauseion, museion" — tai „Tikrai šitas buvo Dievo sū
Žengiant i antrąjį dešimt deda giedoti:
vieta, kur mūzos būna, tai nus"? Sudarė aštuntos klasės
metį, linkėtina: nusikratyti
deivių šventovė. Lotynų kal mokinės Justina ir Kristine
Aš užgimiau siratėle
praeities dulkes, stipriai su
boje „mūsėum, musaeum" — Zabielaites ii Rokiškio. Ut
Ir paaugau ubagėle.
spaudus vieni kitiems rankas
skaitykla. Iš žodžio „muses" visus teisingus atsakymas 10
Einu per svietą vargdama,
ir akis aukštyn pakėlus, ženg
kilo žodžiai muzika, mozaika, taškų, o ui pusę teisingų atsa
Visus šunis lodydama.
ti vienybės, šviesos ir tiesos
nes mūzos įkvepia muzikus, kymų — 5 taškai.
keliais!
dailininkus, dainius, poetus
Kojas naginėmis aunu,
Redaktorius
kūrybai (J. Ayto „Arcade
Kartais ir batus įgaunu.
GALVOSŪKIS NR. 119
Diet. of Word Origins", p. 358,
Kai niekas niekur nemato,
MINTYS GAVĖNIAI
N.Y.,
1991
^Tarptautinių
Turiu gerą aš sveikatą.
žodžių žodynas, 622-523 psl., , A. Ar Šv. Rašte yra minimas
Kartą vienas dramaturgas
Vilnius, 1969). C. Buvusią vo uodas? R. Kaip Lietuvos val
skaitė savo kūrinį būreliui kri Kai tiktai ką sutinku,
kiečių Soldino vietovę dabar stybės herbe raitelio skyde at
tikų. Buvo jis gerą gabalą per Tuojau raišti aš įninku.
skaitęs, kaip staiga pastebėjo,
(Tryškiai, 1937 m. Užrašė J. lenkai vadina Myšliborz. sirado vengriškas dvigubas
Žemėlap)yje tą vietovę ran kryžius? C. Nuo ko mirė kun.
kad vienas iš tų kritikų... Kaulavičius)
užmigęs.
Siratėle — našlaitė. Raišti dame kur susikerta 15-tas me Jonas Rėza (1578-1629)? D.
Dramaturgas sustojo ir jį — šlubuoti. Įninku — prade ridianas su 53-čia paralele. D. Ar gyvuliai takai? R. Skren
Žmonės nesikeikia Japonijoje, dant per Atlantą, kiek Darius
pažadinęs tarė:
du.
Indįjoje ir Polinezijoje — Pari ir Girėnas nuskrido kilometrų
— Kaip jūs galite kritikuoti,
nko salose nuo Havajų į pie arba mylių? Ui visus teisin
jeigu miegate.
PLONIAUSIOS
tus.
(Respublika, Nr. 175, Vil gus atsakymus skiriama 10
— Bet pats miegas ar tai jau
DRORELĖS
nius,
1997.VU.29). R. Šv. taškų, o ui dalinius atsaky
nėra kritika? — pratarė šis.
Lietuva nuo seno garsėjo li
Kazimiero
auklėtojas buvo mus — 6 taikai. Atsiuntė
Aišku, jei beklausydamas nais. Lyg melsvos akys šyp
aršiausias
Lietuvos
priešas kun. dr. R. Gerulis.
užmigo, tai veikalas nesudo sosi jie mūsų gimtoje žemėje.
mino. Jau iš tolo galima daryti Gražiausių dainelių sudėjo lie lenkas J. Dlugosz (1415-1480).
išvadą apie veikalą.
tuviai apie lino šakelę. Plo
Panašiai — iš miegančių niausias drobeles išaušdavo iš
GALVOSŪKIS NR. 108
krikščionių daugelis kitatikių lino mūsų darbščiosios lietu
Mažas berniukas ii miesto
sprendžia apie krikščionybės vaitės. Jos siūdavo drabužius Ai esu siauras kelias. Jei atvažiavo į kaimą.
vertę. Todėl pirmas pasitar- iš lino audinių. Linine lova pirmą raidę pakeisi, busiu
— Kas atsitiko gaidžiui? Jau
navimas krikščionybei, jeigu tiese dengdavo ąžuolinę lovą. graži stovyklavietė. O jei dar trys dienos, kai jis negieda,—
ją mylime, o mylėti visi priva Žėri saulė, pučia šiltas vėjelis. keisi, pamatysi didelį gyvulį, skundžiasi močiutė.
lome, yra nebūti miegančiais Išdžius dirva, laukuose sės li prie kurio bijosi prieiti. Jei ne — O tu, močiute, gal užmir
krikščionimis, o budėti Vieš nus. Bus puikiausio darbelio. nusibodo, dar kartą keisk ir šai jį prisukti? — klausfa adopaties tarnyboje. Gavėnia ge
Gintarė Sviru pakaitė, paskutinį nubrauk, pamatysi kėlis.
/
riausias laikas pabusti tiems,
5 sk. mokinė Čikagos meilią katytę, lakančią pie
.
kurie truputį buvo apsnūdę.
lit. m-ta nelį. Na ir paskutinį kartą
Pagal preL J. PrunskL
keisk ir prie antros — dar
BIRUTĖS KALNO
Redaktorius
vieną pridėk, tada mane mažą
Varna tupi medyje ir laiko
LEGRNDA
pamatysi. Kas si? (S taikai), snape sūrio gabalą. Atskridęs
Religya reikalauja ne tik
klūpoti ir melstis, bet savo
zvirbus taikosi pagauti sūrio.
Žemaitijoje yra didelis kal
nors ir tyliu šešėliu — užstoti nas. Čia legenda, kaip jis atsi
— Tu ką, apžlibai (apakai)?
GALVOSŪKIS NR. 197
į Kristų taikomas vilyčias rado. Vieną kartą kunigaikštis
klausia varna.
«
(strėles).
—
Tu
ne
vanagas!
—
atšovė
Kuri
kalbos
dalis
toks
žodis,
Kęstutis jojo į Palangą. Pama
Poetė Marija Aukitaitė tė gražią mergaitę, manė, kad kurio vienaskaitos kilmininko žvirblis.
— Vanagas!
ji yra deivė. Bet ji buvo Biru galūnėje rašoma nosinė raidė?
GEROJI ŠIRDIS
— Tai kodėl toks nedidelis?
tė, vaidilutė iš Palangos. Kęs Kiek iš viso tokių žodžių? (5
(Tęsinys)
— Sirgau, kai buvau vaikas.
— Kas esi, vaikeli? — klau tutis prašė, kad ji tekėtų už jo. taškai)

