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Saugumas atskleidė kanditatų \
savivaldybes praeities šešėlius
Vilnius, kovo 13 d. (BNS) tais.
— Vyriausiosios rinkimų ko
Lietuvos Socialdemokratų
misijos (VRK) pirmininkas Ze partijos (LSDP) sąrašuose ras
nonas Vaigauskas patarė par ti du praeityje teisti asmenys
tijoms viešai įvardyti penkioli — už valstybės turto grobs
ka savo kandidatų į savi tymą bei už tarnybinių pa
valdybių tarybas, kurie praei reigų viršijimą. Tiriama vieno
tyje yra teisti už kriminalinius kandidato byla dėl nesumo
nusikaltimus.
kėtų valstybei mokesčių.
Kaip žurnalistams pranešė
Kaip sakė LSDP atsakinga
Z. Vaigauskas, pirmadienį jis sis sekretorius Romas Turo
ir Valstybes saugumo departa nis, partijos vadovybė svarsto
mento (VSD) atstovas susitiko galimybę įvardyti asmenį, ku
su keliolikos rinkimuose daly rio byla tiriama. Kadangi pa
vaujančių partijų atstovais.
gal įstatymą kandidatų jau
Partijos informuotos apie 33 nebegalima išbraukti iš są
asmenis jų rinkimų sąrašuose, rašų, du teistieji asmenys da
kurie buvo teisti iki nepriklau lyvaus rinkimuose, tačiau
somybės paskelbimo 1990 jiems bus siūloma nekandida
metais. Penkiolika dabartinių tuoti ateityje.
kandidatų buvo teisti už ty
Lietuvos partijos „Socialde
činius nusikaltimus — va
mokratija
2000" sąrašuose
gystes, chuliganizmą, išžagini
mą, todėl VRK pirmininko rasti du teistieji. Kaip pranešė
nuomone, partijos turėtų tuos šios partijos pirmininko pava
duotojas Arvydas Akstina
asmenis įvardyti.
vičius,
vienas kandidatų, 1980
Daugiausiai tokių asemenų
m.
nuteistas
už plėšimą ir
— devyni — yra Naujosios
chuliganizmą,
iš tiesų buvo
sąjungos (NS, socialliberalų)
teisiamas
už
antitarybinę
sąrašuose. Kaip sakė NS pir
veiklą,
kitas
—
1985 m. už
mininko pavaduotojas Gedimi
ginklo
neteisėtą
laikymą,
nas Dalinkevičius, šie asme
tačiau
jam
nuosprendis
ati
nys teisti 1968-1983 metais,
dėtas.
daugiausiai lygtinai už chuli
Centro sąjungos sąrašuose
ganizmą ir vagystes. Anot G.
Dalinkevičiaus, NS vadovybė vienas asmuo — buvęs kom
neįvardys minėtųjų kandi bainininkas — teistas už
datų, kol nesužinos, ar tie as grūdų vagystę.
Praeityje teistų kandidatų
menys su tuo sutinka.
Keturi teisti už ekonominio rasta LDDP, Tėvynės sąjun
pobūdžio nusikaltimus ir ty gos, Lietuvos laisvės sąjungos,
činį kūno sužalojimą asmenys Naujosios demokratijos/Mote
yra Lietuvos liberalų sąjungos rų partijos, Lietuvos valstiečių
(LLS) sąraše. Kaip sakė LLS partijos, Respublikonų parti
valdybos narys Artūras Zuo- jos, Tautininkų partijos, Lie
kas, LLS valdyba antradienį tuvos laisvės lygos, Rusų
spręs dėl šių asmenų pa sąjungos, Lietuvos lenkų rin
vardžių paskelbimo. Pasak A kimų akcijos sąrašuose.
Zuoko, susitikime su VRK ir
Pasak Z. Vaigausko, rinkėjai
VSD atstovais jis buvo infor- turi teisę žinoti viską apie
muotas, jog LLS sąraše vienas kandidatus, tačiau Savivaldykandidatų praeityje buvo susi- bių rinkimų įstatymas yra
jęs su KGB. Nustatyta, kad netobulas ir to neužtikrina,
šis asmuo dirbo santechniku Pagal įstatymą, reikalaujama
Šiaulių KGB skyriuje.
•
nurodyti, ar kandidatas yra
Be to, dviejų liberalų kandi- buvęs KGB bendradarbiu bei
datų bylos dabar yra tiriamos, jo teistumą po 1990 metų.
Anot A Zuoko, LLS vadovybė Tačiau nereikalaujama nurolaikosi tokio principo, kol teis- dyti teistumo, buvusio iki Liemas neįrodys jų kaltės, šie tuvos nepriklausomybės atkūkandidatai bus laikomi nekal- rimo.

^ J Tėvynėje pasižvalgius

* „Lakūnai vertė prezi
dentą rausti iš gėdos", tei
gia ..Lietuvos rytas'' (03.14).
Laikraštis rašo, jog Lenkijoje
sugedo Lietuvos vadovą ir pa
lydą turėjęs parskraidinti lėk
tuvas. Todėl prezidentūra pir
madienį atšaukė planuotus
Valdo Adamkaus susitikimus.
Beviltiškoje padėtyje atsidū
rusią prezidento delegaciją iš
gelbėjo Lenkijos prezidentas,
nurodęs lietuvius į Vilnių par
skraidinti Lenkijos vyriausy
biniu lėktuvu. Lietuvos vado
vus į užsienį skraidindavęs
lėktuvas ..Jetstar" yra parduo
tas. Net 10 mln. litų kainavusį
pirkinį išlaikyti buvo nuosto
linga, bet šis lėktuvas nese
fondo tikslas — pilietines visuomenės plėtojimas Lietuvoje, ypatingą dėmes) skiriant jaunimo švietimui. Pvz.,
niai parduotas už beveik pen
* Rusijos bendrovė „Sib kis kartus mažesnę sumą. (Eitai
Lavoriškėse (Rytų Lietuva) Tautos fondas finansuoja lietuviškos mokyklos statybą. Neseniai Fondas pradėjo va
neft" kitą savaitę planuoja
dinamai) ..Įdukrintų mokyklų" projektą, skatindamas išeivijos lietuvius remti Lietuvos mokyklas.
(Eha) nuotr
* Antradienį premjero
eksportuoti pirmąją 75 tūks
tančių tonų naftos siuntą per pavedimu vyriausybės sekre
Lenkijos seimo tautinių ir et Būtingės terminalą. „Sibneft" torius Algirdas Šemeta krei
ninių mažumų komisijos pir naftos eksportas per Būtingę pėsi į Konkurencijos tarybą,
mininkas Jacekas Kuronis, įtrauktas į Rusijos kuro ir prašydamas išsiaiškinti, ar
pasak kurio „tai sunkiai įgy energetikos ministerijos pa pastaruoju metu išaugus ben
Vilnius, kovo 12 d. (BNS) nutarimą. „Tie žmonės mano, vendinama idėja, kadangi lie tvirtintą naftos tiekimo per zino kainoms nepažeista kon
— Didelis būrys Lietuvos in kad taip, kaip rašomi asmen tuvių ir lenkų rašybos reikės Lietuvą tvarkaraštį, pranešė kurencija. Vyriausybės prane
telektualų Valstybinės kalbos vardžiai spaudoje, kur nenu apmokyti šimtus tūkstančių dienraštis „Lietuvos rytas". šime spaudai teigiama, kad šį
komisijos paprašė, nepažei rodomas greta apytikslis tari žmonių". „Koks gi lenkas su Kovo 25 d. per Būtingę ek pavedimą premjeras Andrius
džiant rašomosios kalbos sis mas, kai kuriems žmonėms gebės lietuviškai perskaityti sportuojamą „Sibneft" naftą Kubilius davė po praėjusią sa
temos,
išsaugoti originalią sunkiai perskaitomi. Jie nori pavardę Krikščiūnaitė arba lydės Latvijos Ventspilio fir vaitę įvykusio staigaus kainų
svetimvardžių rašybos formą. šiek tiek sugriežtinti tą nuta koks lietuvis perskaitys len ma „Nafta LR". „Sibneft" šuolio, kai visų bendrovių de
158 Lietuvos intelektualai rimą, kad visais atvejais būtų kišką pavardę Stszczembosz?", taps trečiąja Rusijos naftos galinėse įvairių rūšių benzi
forma ar sakė jis.
kreipėsi į Valstybinę kalbos rašoma adaptuota
bendrove,
eksportuojančia nas pabrango iškart keliomis
1
komisiją, siūlydami patobulin pagal apytiksų ' tarimą, o ori
naftą
per
Būtingės
terminalą. dešimtimis centų, nors „Ma
Anot J. Palionytės, tai jokiu
ti nutarimą „Dėl lietuvių kal ginali forma būtų nurodoma būdu nesusiję su lenkų ar ne „Mažeikių nafta" yra sudariu žeikių naftos" produkcija pa
bos skyrybos ir rašybos". Laiš greta skliausteliuose", sakė J. su lenkų pavardėmis, „tai su si 14 sutarčių su Rusijos ek brango tik keliolika centų.
ką, be kitų, pasirašė žymiausi Palionytė.
siję su visomis originalo kalba sportuotojais dėl naftos ek
* Nuo kovo 6 d. ba
lietuvių rašytojai ir kalbinin
Dėl lenkiškų pavardžių rašomomis pavardėmis, tų sporto per Būtingę šiais me daujantys uždarosios akcinės
kai.
rašybos gimtąja kalba prieš 6 šalių, kurios vartoja lotyniško tais. Pagal jas turėtų būti ek bendrovės (UAB) „Inkaro ava
sportuota 4.8 mln. tonų naf
Intelektualai mano, jog ne metus savo nuomonę reiškė pagrindo abėcėlę*.
tos. Terminalas per metus gali lynė" darbininkai kovo 8 d.
lietuviški tikriniai vardai gro
eksportuoti 8 mln. tonų naf kreipėsi į prezidentą Valdą
žiniuose kūriniuose turi būti
Adamkų ir ministrą pirminin
tos.
pateikiami pagal tarimą, mok
ką Andnų Kubilių, prašydami
slinėje literatūroje, informaci
* Vilniuje antradienį padėti atgauti uždirbtus pini
niuose leidiniuose — turi būti
Varšuva, kovo 14 d. (BNS) valia, o 'kviečiamas', ir kiek baigta iškrauti Lietuvą pa gus. „Prašome atkreipti dėme
rašomi lietuviškais rašme
siekusi medikamentų labdara sį į mūsų sunkią padėtį. Kur
nimis pagal tarimą, tačiau, — Komunistinė Tarybų Lietu vieną kartą nežinojau, ar su
iš Prancūzijos. Prancūzijos tik kreipėmės, visur buvome
pirmą kartą minint, skliauste vos Aukščiausioji taryba 1990 grįšiu", pasakoja A. Brazaus
ambasada Vilniuje pranešė, atstumti abejingų biurokratų.
liuose nurodytinos ir lotyniško metų vasario 7 dieną nepa kas.
Pasak
jo,
1990
m.
sausį
į
Viijog
labdaros vertė yra apie 5 Prašome jūsų pagalbos padėti
pagrindo abėcėles vartojančių skelbė valstybės suverenumo
nių
atvykęs
sovietų
vadovas
mln.
litų. Tai — didžiausia atgauti mūsų sąžiningai už
akto,
nes
„nenorėjo
užbėgti
kalbų tikrinių vardų origina
medikamentų
labdara, atsiųs dirbtus atlyginimus, kurių
Michail
Gorbačiov
grasino,
tautai
už
akių",
teigia
tuome
lios formos.
tinis Lietuvos komunistų par kad Jeigu neįvesime tvarkos, ta į Lietuvą iš Prancūzijos mes negauname jau metai lai
Enciklopedinio pobūdžio lei tijos vadas, vėliau — pirmasis
viskas blogai baigsis". „Aš jam nuo organizacijos „Vaistinin ko. Kadangi šie pinigai mūsų
diniuose siūloma atitinkamoje atkurtos nepriklausomos Lie
atsakiau, kad jau praėjo lai kai be sienų" veiklos Lietuvoje pagrindinis pragyvenimo šal
vietoje pažymėti nelietuviško tuvos prezidentas Algirdas
kai, kai problemas buvo gali pradžios. Sveikatos ministeri tinis, tai tų pajamų mes netu
tikrinio
vardo
originalią Brazauskas.
ma spręsti jėga, ir paklausiau, ja informavo, kad labdara pir rime, todėl mes pradėjome ba
formą su nuoroda į vietą, kur
„Tai būtų buvę neteisinga ar jis mano, kad gavęs 100 miausia bus skirta vaikų ir do akciją", rašoma pranešime.
pateikiama visa informacija.
tankų,padarysiu tvarką", pa motinų sveikata besirūpinan
* Kauno vyriausiojo poli„Sutinkame, kad reikia vie tautos atžvilgiu", nes „buvo
čioms organizacijoms bei insti
sakoja A Brazauskas.
cijo*s
komisariato organizuo
nodai gerbti lietuviškus ir ne Sąjūdis, kuri? garsiai reiškė
tucijoms. 4 sunkvežimiuose
kimą, kuriame „prašo kandi
tų
nusikaltimų
tarnybos tyri
lietuviškus tikrinius vardus, valią atgauti nepriklausomy
* Lietuvos užsienio rei atgabentų antibiotikų ir paradatus į savivaldybių tarybas,
saugoti jų autentiškumą. Ta bę", interviu Lenkijos laik kalų ministras Algirdas Sau cetamolio turėtų užtekti vi mo pareigūnai pirmą kartą iš
turinčius teistumą už tyčinius
čiau kitų kalbų tikrinių vardų raščiui „Gazeta Wyborcza" dargas ir Japonijos ambasa soms Lietuvos gydymo įstai aiškino prekybos žmonėmis
nusikaltimus ir nuslėpusius
atvejį. Manoma, jog metus vei
tikrą, o ne tariamą autentiką sakė A. Brazauskas. „Turėjo dorius Lietuvai Masaki Orita, goms.
tai nuo rinkėjų, ir tuos, kurie
įvykti
rinkimai,
ir
žinojome,
kusi nusikaltėliu grupė į už
galime išsaugoti tik tuo atve
susitikę antradienį Vilniuje,
*
Dauguma Internet'u sienį dirbti prostitutėmis išve
bendradarbiavo su užsienio
ju, jeigu juos rašysime lietu kad juos laimės Sąjūdis. Ne patvirtino, kad nuo balandžio besinaudojančių
Lietuvos
šalių specialiosiomis tarnybo
viškais rašmenimis pagal ta priklausomybe deklaracija iš 1 dienos įsigalioja piliečių be gyventojų, kovo 19-ąją atėję žė per 20 merginų. Pareigūnai
mis, laisva valia pasitraukti iš
mūsų
pusės
reikštų,
jog
sie
rimą, o skliausteliuose nuro
vizių kelionių tvarka. Lietuvos rinkti savivaldybių tarybų sulaikė du asmenis, iškelta
sąrašų".
dysime lietuviškomis galūnė kiame užbėgti tautai už akių", piliečiai, turintys galiojantį narių, nebalsuotų už tų parti baudžiamoji byla dėl prekybos
Tačiau šis priesakas yra jau mis neiškreiptą jų originalią teigė jis.
pasą, galės be vizų vykti į Ja jų sąrašus, kuriuose yra teis žmonėmis. I policiją kreipėsi
pavėluotas, nes jo įvykdyti ne grafišką formą", rašo intelek
Kaip žinoma, Lietuvos vi
kelios nukentėjusios mergi
poniją ne ilgesniam kaip 90 tųjų.
BNS. nos. Joms buvo siūlomas lega
beleidžia Savivaldybių tarybų tualai.
suomenė laukt, kad vasario 7
dienų laikotarpiui. Bevizių
* „Po penkių valandų ne lus viešbučių kambarinių ar
rinkimų įstatymas. įstatymo
Kaip sakė Valstybinės kal dieną AT paskelbs suverenu kelionių tvarka nebus taiko
laisvės JAV — į Lietuvą", panašus darbas Ispanijoje.
41 straipsnis nurodo, kad par bos komisijos pirmininkės mo deklaracija, panašią į kiek
tija ar pilietis, iškelti kandida pavaduotoja Jūratė Palionytė, anksčiau priimtąją Estijoje. ma tiems piliečiams, kurie ke skelbia „Lietuvos ryto" (03.13) Olandijoje. Graikijoje ir Jung
tais į tarybas, „bet kuriuo intelektualų, kurie kriepėsi į Tačiau didelį autoritetą turė tina vykti į Japoniją įsi antraštė. Kovo 9 d. į Čikagą tiniuose Arabų Emyratuose.
atskridę grupės ŽAS muzikan
metu patys gali paskelbti savo komisiją, netenkina spaudoje jusiam A. Brazauskui skep darbinti.
* Telekomunikacijų ben tai Linas Mažeika, Gidonas Nuvykusios į užsienį, mergi
pareikštinius dokumentus vi rašomų kitų kalbų vardų ir tiškai atsiliepus apie estų
nos buvo verčiamos dirbti
siškai ar iš dalies atšauktais, pavardžių rašyba, ir jie nori „vienadienį drugelį", deputa drovė „Omnitel" antradienį Šapiro ir Linas Zareckas prostitutėmis. Pirminiais tyri
atidarė savivaldybių tarybų CHare oro uoste penkioms va
tačiau ne vėliau, kaip likus 25 šiek tiek pakeisti komisijos tai nesiryžo to padaryti.
rinkimams skirtą Internet'o landoms buvo sulaikyti Imig mo duomenimis. Kaune mer
dienoms iki rinkimų". Taigi,
Nepriklausomybės atkūrimo
gina „kainuodnvo" 100-500
šiemet tai buvc galima pada datų praeities tyrimo rezulta deklaraciją 1990 metų kovo 11 svetainę „Balsas". Adresu racijos ir natūralizacijos tarny JAV doleriu, o Ispanijoje —
ryti vėliausiai iki vasario 23 tus pirmiausiai informavo ne dieną paskelbė Atkuriamasis www.balsas.lt lankytojai ras bos (INS) ir tą pačią dieną iš jau 1.500-2.000 dol. Manoma,
su rinkimais susijusias naujie
dienos.
partijų pirmininkus, o prezi Seimas, kuriame daugumą su nas, galės dalyvauti apklau siųsti į Lietuvą. Prieš savo va kad nusikaltėliu jrrupėje veikė
lią į skandalą patekusiems daugiau asmenų, bet jie kol
Centro sąjungos sąrašuose dentą, „tuo vienareikšmiškai darė rinkimu- laimėję Sąjū sose, susipažinti su partijų,
muzikantams JAV koncertuo
BNS'
yra vienas asmuo — buvęs apskųsdamas partijas ir jų džio kandidatai.
dalyvaujančių rinkimuose, są ti neteko. Nors oro uosto INS kas nenustatyti.
A. Brazauskas dalijasi su rašais bei įvairia kita su rinki
kombainininkas — kolūkių vadovybes".
viršininkas atsisakė pateikti
KALENDORIUS
Centro sąjunga taip pat Lenkijos laikraščiu atsimini mais susijusia informacija.
laikais teistas už grūdų vagys
informaciją apie ŽAS sulaiky
priekaištauja VRK, kad ji mais apie tai. kaip Maskva
te.
Kovo 15 A.: Gunt.i. Klemensas.
* Lietuvos ūkyje mote mą, „Lietuvos ryto" žiniomis,
Centristai ta proga pareiškė, „nerado reikalo netgi oficialiai spaudė ir gąsdino Lietuvą ne
Lionginas. Lukrecija. Tautas. Ta>npagrindinė
to
priežastis
buvo
nepriklausomybės. rys gauna vidutiniškai 500
ginte
kad „klausimas dėl nesąžinin informuoti partijų apie susida skelbti
„Kremlius
visą laiką mus litų, arba beveik ketvirtada susijusi su jų planais kovo 11riusią
padėtį,
paprašė
tiktai
Kovo U> d.: Dionyzas. Henrika,
gų kandidatų iškeltas taip pat
ąją surengti mokamą koncer •Julijonas.
Gustavas. N'orvile. Vaidonesąžiningai". Centristai pik partijų atstovų apsilankymo gąsdino. 18 kartų tuo metu liu, mažesnį atlyginimą nei tą.
(Eltai tis. Vilija
vyrai.
<Eita>
lankiausi
Maskvoje,
ir
ne
savo
komisijoje".
tinasi, kad VSD apie kandi-

Centristai ragina teistuosius
pasitraukti iš rinkimų
Vilnius, kovo 14 d. (BNS)
— Centro sąjunga pareiškė,
kad prasižengę ir bausti žmo
nės negali kandidatuoti būti
rinkėjų siekių atstovais, bet
piktai išbarė Valstybės saugu
mo departamento (VSD) Ir Vy
riausiosios rinkimų komisijos
(VRK) vadovus, informavusius
partijas apie tokius asmenis
jų rinkimų sąrašuose.
Centro sąjungos vadovybė
antradienį išplatino pareis* Lietuvos liberalų są
junga (LLS) pareiškė, jog
neturi nieko bendra su Vil
niaus Šeškinės rajono pašto
skyriuje paštu balsuojančiųjų
papirkinėjimu ir tai vadina
kuo šiurkščiausia provokacija.
„Norime pareikšti, kad bet
koks rinkėjų balsų pirkimas
prisidengiant Lietuvos libe
ralų sąjungos vardu yra melas
ir nepateisinamas rinkimų ko
vos būdas", teigiama LLS cen
trinio rinkimų štabo vadovo
Artūro Zuoko pareiškime.
„Tikimės, kad kitą kartą VRK
pareigūnai, gavę panašaus po
būdžio informaciją, pirmiausia
kreipsis į policijos pareigūnus,
o tik po to į žiniasklaidą", ra
šoma pareiškime.
<BNS>

Nr.53
Kaina 50 c.

* Siekdamas sumažinti
Lietuvos energetinę pri
klausomybę nuo importuoja
mų energijos šaltinių, Seimas
antradienį priėmė nutarimą,
kuriuo ragina vyriausybę im
tis neatidėliotinų priemonių
didinti vietinių energijos šal
tinių dalį Lietuvos ūkyje, tiks
linti Lietuvos energetinę bei
gamtosauginę politiką pagal
Europos Sąjungos reikalavi
mus atsinaujinančios energe
tikos srityje. Dokumentu Sei
mas siūlo ypatingą dėmesį
•skirti vietinių biologinės ma
sės išteklių, kurie sudaro di
Nuotr.: Prezidentą* Valdas Adamkus pirmadieni prteme JAV veikiančios lietuvių organizacijos — Tautos
džiąją Lietuvos atsinaujinan
fondo atstovus: Tautos fondo valdyboe pirmininką Algi Vedišką (kairėje) ir Tautos fondo tarybos narį Jurgį Va
čių energijos šaltinių dalį, ga
laiti (dešinėje). Svečiai supažindino prezidentą su fondo veikla ir projektais Lietuvoje. Išeivių suburto Tautos
mybai.

Lietuvos intelektualai siūlo
tobulinti svetimvardžių rašybą

Komunistai paliko Sąjūdžiui
garbę skelbti nepriklausomybę
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SKAUTYBĖS
KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS
2000 M. - 2002 M.
PIRMIJA
v.s. Birute Banaitienė, Tary
bos pirmininkė — Boston
v .s.fil. Laima Kiliulienė, Ta
rybos vicepirmininkė — Bos
ton
s. kun. Gediminas Kijauskas, R. Katalikų dvasios vado
vas — Cleveland
s. kun. Algimantas Žilins
kas, Evangelikų dvasios vado
vas — Toronto
v.s. fil. Rita Penčylienė, Se
serijos Vyriausia skautininke
— Chicago
v.s. Romas Otto, Brolijos Vy
riausias skautininkas — Montreal
v.s. fil. Rimas Griškelis,
Akademinio Sk. sąjūd. vadijos
pirm. — Chicago
v .s. fil. Meilė Mickienė, Ta
rybos Pirmijos sekretorė —
Virginia
v.s. Irena Markevičienė, Ta
rybos Pirmijos iždininkė —
VVorcester
j.s. fil. Taiyda Chiapetta, Ta
rybos Pirmijos narė — Chica
go.

Virginia
s.fil. Vytenis Kirvelaitis —
Chicago, IL
j.v.s. Viligailė Lendraitienė
— Chicago, IL
v.s. fil. Sigitas Miknaitis —
Chicago, IL
v.s. fil. Petras Molis — Worcester, MA
v.s. Vincent O'Brien, Euro
pos rajono vadas — Anglija
j.v.s. Violeta Paulienė — Vi
durio rajono vadė — Chicago,
IL •
j.v.s. fil. Algis Paulius —
Chicago, IL
v.s. Birutė Prasauskienė,
Ramiojo Vandenyno rajono va
dė — Lomita, CA
s.fil. Naida Šnipaitė, Atlanto
rajono vadė — Boston, MA
v.s. fil. Rasa Statkuvienė —
Australia
' v.s. fil. Rūta Žilinskienė, Ka
nados rajono vadė — Toronto,
Canada

rVimsl'itas. UikiiiCių redaktoriui, visuomenininkas ir buriuotoju, jurų skautininkas Vytautas Gedgaudas
1999 m. InĮkritio 29 devdaade išplaukęs į Amtinybf, Ramybe* uostą Antakalnio kapinėse, Vilniuje, pasiekė
2000 m. vasario 11 d.
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• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
Siunčiant prašome pasilikti kopija.

jis ir toliau kovojo, tik pakei
tęs ginklą į tiesos žodį ir žur
nalisto plunksną, nes Lietuvai
karas baigėsi tik 1993 m., kai pietumis „Neringos" restora
Žymus . lietuviškosios spau kelienės vadovaujamas profe išėjo rusų kariuomenė.
ne, kurio interjeras, prieš tre
Aplink naujam kapui iškas jetą dešimtmečių sukurtas ar
dos, visuomenės veikėjas, kul sionalus liaudies instrumentų
tūrininkas, buvęs ilgametis ansamblis „Kanklės", kurio tą duobę glaudžiu ratu su chitektų brolių Nasvyčių, yra
Clevelando laikraščio „Dirva" klausytis pernai galėjo ir sibūrė palydintieji; tėvas Leo įėjęs į naujosios lietuvių archi
redaktorius Vytautas Gedgau Amerikos lietuviai, taip pat nas kalbėjo už mirusį pasku tektūros chrestomatijas. Žo
das (1912.IV.5 - 1999.XI.29) viena populiariausių Lietuvoje tines maldas, lynojant lietui ir džiai apie velionio darbus ir
savo ilgą gyvenimo kelionę dainininkių, sodraus, puikaus drebiant šlapiam sniegui, ta nuopelnus dar nebuvo išsekę.
sausumos ir vandenų takais balso solistė Judita Leitaitė — čiau, kaip savo kalboje sakė Vytautas Gedgaudas, prisie
jau visiems laikams baigė Vil jų atlikti religinės muzikos buriuotojų ir žurnalistų klubo kęs buriuotojas, jūrų skautas,
niuje vasario 11 d. Po 60 metų kūriniai (taip pat ir išeivijos „Marinus" atstovas Aloyzas buvo prieš dešimtmeti su
PATVIRTINTOS LSS
priverstinio išsiskyrimo Tėvy kompozitoriaus Stasio Navic Urbonas (velionis buvo klubo sikūrusio jūrinės kultūros ir
TARYBOS PIRMIJOS
nėn besugrįžo velionio pele ko) gražiai įsipynė į apeigas. garbės narys), ir mirti, ir jū istorijos klubo „Budys" garbės
NARĖS
nai. Laidotuvių dieną Vilniaus Maldos, giesmės, Evangelijų ron išplaukti ne mes paren- narys; klubo prezidentas klai
LSS Tarybos koresponden- universiteto Šv. Jonų bažny žodžiai, muzikos garsai pripil kam malonią ir gražią dieną. pėdiškis Kostas Frankas kal
ciniame posėdyje š.m'. kovo 5 čioje gėlėmis ir vainikais pa dė aidinčią aukštą bažnyčios Kalbėtojas priminė, jog atgi bėjo apie jūrinės dvasios ug
d. Taryba patvirtino keturius puoštoje koplyčioje nuo ryto erdvę, atrodė, jog gaudžia musioje Lietuvoje susikūrusį dymą tautoje per buriavimą,
TARYBA
Tarybos Pirmijos pareigūnus, buvo pastatyta urna su velio pačios beveik Vytauto laikus jų klubą, pasišovusį gaivinti per jūrų skautavimą, priminė,
...
v.s. Henrikas Antanaitis, pagal LSS Statuto 15-C ir 21- nio palaikais paskutiniam at menančios bažnyčios sienos, jūrinę idėją, susirado pats Vy jog Vytautas Gedgaudas daly
sisveikinimui. Į bažnyčią paly skliautai, vitražai, didžiulis tautas Gedgaudas, pasiūlė pa vavo pirmojoje garsioje Lietu
B straipsnius:
Australijos rajono vadas
dėti
Vytauto Gedgaudo, pa puošnus barokinis altorius. galbą, siuntė literatūrą. Kaip vos buriuotojų sportinėje per
v.s. fil. Laima Kiliulienė —
s. fil. Nida Bichnevičiūtė —
reikšti
užuojautos velionio Tai buvo prakilni, jaudinanti idėjiniam bendraminčiui ir galėje, kai jachta „Žalčių Ka
vicepirmininkė
Chicago, IL
žmonai
Stefai
Gedgaudienei valanda, ne yjenam spaudusi patriotui, pagarbą velioniui ralienė" 1937 m. laimėjo tarp
v.s. fil._ Meilė Mickienė —
pSjfil, Tadas D.abšys —. La
bei
giminėms,
rinkosi
spaudos ašarą. Arkivyskupas A. J. prie kapo pareiškė Lietuvos tautinę regatą „Gotland runt",
sekretorė
Crescėnta, CA
žmonės,
buriuotojai,
senieji Bačkis savo kalboje iškėlė ve Tautininkų sąjungos aktyvis oratorius ragino neapleisti V.
v.s. Irena Markevičienė —
fil. Vida Damijonaitytė —
skautai
ir
jaunimas
ne
tik iš lionio nuveiktus darbus mūsų tas Rimantas Matulis. Pasau Gedgaudo siekių ir vykdyti tą
iždininkė
Chicago, IL
Vilniaus,
bet
ir
iš
Kauno,
Klai tautai, laisvės idėjai, prisi lio Lietuvių Bendruomenės patį jūrų skautų priesaką: jū
v.s. Gediminas Deveikis — j.s. fil. Taiyda Chiapetta —
minė jį dar iš pokario metų atstovas prie Lietuvos Res rai, Tėvynei, artimui. Senos
pėdos,
atvyko
iš
paties
Lietu
narė
Chicago, IL
Paryžiuje, kai jis lankydavosi publikos Seimo Gabrielius bajorų Gedgaudų giminės at
vos
pakraščio
būrelis
žemaičių
Geriausi skautiški linkėji
ps. fil. Auris Jarašiūnas —
tėvo, Lietuvos atstovo Stasio Žemkalnis, nors ir betarpiškai žala Marįja Purvinienė išsa
skautų,
net
iš
Bostono
atskri
mai.
Santa Monica, CA
Bačkio namuose ir tuo metu nepažinojęs velionio, teigė iš miai apžvelgė velionio gyveni
do
LSS
tarybos
narys
Česlo
Budėkime!
v.s. fil. Daina Kasputienė —
stengėsi padėti, kad nenu bendravusių su juo daug gir mo kelią, kuris čia, Lietuvoje,
vas
Kiliulis.
v.s. Birutė Banaitienė
La Crescėnta, CA
truktų Lietuvos diplomatinės dėjęs apie Vytauto Gedgaudo nedaug kam žinomas. Sovieti
LSS Tarybos pirmininkė
Vidurdienį 12 vai. pilnoje
ps. fil. Audrius Kirvelaitis —
tarnybos veikla; arkivyskupas darbštumą, teisingumą ir do niai informacijos šaltiniai to
žmonių bažnyčioje prasidėjo
minėjo jo nuopelnus lietu rą, o savo darbais ir raštais jis kias išeivijos asmenybes nu
gedulingos Mišios, kurias au
viškai spaudai ir pabrėžė, jog tikrai pelnė vietą ir mūsų tylėdavo, spraga ir dabar ne
kojo arkivyskupas metropoli
LSS RAŠINIU KONKURSAS
iŠ*jo daug galėtų pasimokyti žurnalistikos, ir apskritai Lie užpildyta. O tokių žmonių pa
tas Audrys Juozas Bačkis,
dabartinė Lietuvos žurnalistų tuvos istorijos lapuose. Lietu vyzdžiai, nuveikti dideli dar
21-mojo šimtmečio aušroje
asistuojant einančiam bažny
Pranešame vadovams ir na- Juozo Prunskio Lietuvių fonde čios rektoriaus pareigas jėzui karta, kaip mokėti rašyti, gin vos Žurnalistų sąjungos pirmi bai, turint menką ekonominį
ti idėjas ir visuomet gerbti ninkas Rimgaudas Eilunavi užnugarį* padėtų postsovieti
tui tėvui Leonui (Leo Leise) ir
riams, kad L.S.S. rašinių kon paskirtos sumos palūkanas.
čius pažymėjo, jog neseniai vėl nei lietuvių kartai geriau su
Konkurso pasisekimas prik patarnautojui. Be vargoninin žmogų.
kursas, kuris turėjo baigtis
Po pamaldų Vytauto Ged susigrąžinęs narystę neprik prasti ir savo vietą gyvenime,
š.m. sausio 29 d., yra pratęsia lausys nuo jūsų visų dėmesio kės Aušros Pinkavičienės, pa
maldose dalyvavo Linos Nai- gaudo palaikai ir juos lydintie lausomos Lietuvos žurnalistų savo pareigą — ne skųstis,
mas iki gegužės 7-tos dienos. ir dalyvavimo.
ji pajudėjo automašinų vora į organizacijoje, V. Gedgaudas verkšlenti, o veikti ir dirbti.
Paruoštas temas, jaunesniųjų
L.S.S. Tarybos Pirnųja
Antakalnio kapines. Šios di rūpinosi mūsų žurnalistikos Vilniaus Vytautų klubo, vieni
„Mano gerasis darbelis 21delės senos kapinės, nusidrie profesine kultūra, jo įsteigta jančio beveik 100 Vytauto var
mame šimtmetyje" ir vyres
RAŠINIŲ
KONKURSAS
STUDENTAMS
kusios skarotomis eglėmis ir kasmetinė premija už geriau dą nešiojančių vyrų, preziden
niųjų „Mano pareiga artimui
pušimis padabintose kalvose sius žurnalistikos darbus jau tas kalbėjo, jog Gedgaudas iš
21-mame šimtmetyje", siųski Vydūno fondas Vasario 16- skiria.
įteikta tris kartus. Prie kapo
te Laimai Kiliulienei, 17 Tyler osios proga skelbia studen
3. Ką išmokau iš tėvų apie — tai lyg savotiškas Lietuvos buvo perskaitytos kelios žo tiesų buvo drąsus žmogus,
pasišventęs Lietuvai ir gyveno
negandų ir niokojimų žemė
Road, Lexington, MA 02420.
tams (18-25 m.) prel. ps. Juozo Dievą.
dingesnės
velionio
žmonai
Ste
Vytauto Didžiojo dvasia; klubo
lapis. Yra čia I pasaulinio ka
Dėl papildomos informacijos Prunskio vardo
Premijos:
fai asmeniškai atsiųstos užuo prezidentas pažadėjo siekti,
ro
kapų,
stovi
kryžių
eilės
kri
kreipkitės į savo vieneto vado
1 vieta — 150 dol.
tusiems besiveržiant į Vilnių jautos (Respublikos preziden kad Vytauto Gedgaudo (ir ne
vus arba žiūrėkite 1999 m.
Rasinių konkursą
2 vieta — 125 dol.
lenkų legionieriams, šalimais to Valdo Adamkaus, Prancū tik jo) darbai Lietuvoje būtų
rugsėjo-spalio mėn. JSkautų
3 vieta — 100 dol.
pamatysi ir lietuvišką cemen zijos garbės konsulo Cleve žinomi ir kuo plačiau nu
aido" 30-tą puslapį. Reikalui
Temos:
4 vieta — 75 dol.
tinį kryžių su saulute, kokie lande, bičiulio rašytojo Vytau šviesti — tai reikalinga ypač
esant, galite skambinti (vaka
1. Reikšmingas Lietuvos is
5 vieta — 50 dol.
buvo statomi visoje Lietuvoje to Alanto našlės Irenos Alan- jaunajai kartai; jai būtina su
rais) sesei Kiliulienei (781) torinis paminklas — aprašyti
6 vieta — 25 dol.
nepriklausomybės karuose žu tienės, poetės Aurelijos Bala- sigrąžinti tą dvasią, kuri
861-1465.
vieną iš trijų:
Rašinio apimtis turi būti
vusiems mūsų kariams; neto šaitiehės, ambasadoriaus Si mums padėjo atsilaikyti prieš
Skatiname vienetus ir pa
a. bažnytinį,
bent trijų mašinėle rašytų
liese — prabangiai įrengtas II mučio, jūrų vyr. skautininko visas istorijos negandas.
vienius skautus ir skautes įsi
b. archeologinį ar
puslapių. Rašiniai pasirašomi
pasaulinio karo sovietinių ka Broniaus Juodelio), kuriose iš
jungti į rašinių konkursą, ku
c. architektūrinį.
slapyvardžiu, įdedamas atski
keliama ir pabrėžiama vieno
Prisimenant Vytautą Ged
rio mecenatas yra L.S.S. Tary 2. ASS išeivijoje ir Lietuvoje ras vokelis su vardu, pavarde, rių kapinynas, o kitapus kal kie ar kitokie plačios, įvairia gaudą, reikia pagerbti ir jo iš
bos Pirmija naudojanti prel. S. — kas mus jungia, kas mus adresu, kur rašantis studijuo vos priguldyta ir NKVD eili pusiškos Vytauto Gedgaudo tikimą bendražygę bei pagal
nių bei karininkų, kuriuos pa
ja, kurie studijų metai. Viską
klojo Lietuvos laukuose ir asmenybės bruožai ir jo veik bininkę Stefą Gedgaudienę už
siųsti: Vidai Brazaitytei, 12
Tie gražūs žo jos kantrybę ir ištvermę rū
miškuose mūsų partizanų kul los vaisiai.
St. Moritz Dr. Unit 201, Palos
džiai
gal
ir
nenumalšino
ne pinantis velionio palaikų par
kos tuomet, kai Europa jau se
Park, IL 60464
tekties
skausmo
artimiesiems,
gabenimu į Lietuvą, spren
nokai taikoje gydėsi karo žaiz
Rašinius atsiųsti ne vėliau das... (Okupantai žuvusių par tačiau teikė viltį, jog, anot ve džiant daugybę laidotuvių or
2000 m. gegužės 15 d.
tizanų nei čia, nei kur kitur lionio sūnėno Sauliaus Dauk- ganizavimo reikalų, sutram
kapuose nelaidojo, sumesdavo šio, mirtis, sunaikinanti žmo džius savo skausmą.
Algimantas Patašius
į žvyrduobes ar šulinius, nors gaus kūną, bus bejėgė prieš
SKAUTIŠKI RENGINIAI
pagal seną karo etiką žuvę Žmogaus atminimą.
nebetaikomi priešais.). Ant
KUR GAUNAMA
Clevelande
Prie supilto velionio kapo
gretimos kalveles dabar ir Vy
„KELIONĖ I NEŽINIĄ"
Kovo 19 d. — Clevelando tauto Gedgaudo kapas. Jis susirinkusieji sugiedojo Tau
Asmenys, perskaitę ,3kau8kautijos tradicinė Kaziuko buvo karys didžiąją savo gyve tišką giesmę, „Lietuvą bran
gią",
o
gausiai
dalyvavę
įvai
tybės
kelyje" ėjusią ištrauką
mugė Dievo Motinos parapi nimo dalį: per visą II pasau
rių
kartų
skautai,
susiėmę
ra
„Nuplaukusių
dienų aidai" iš
joje.
linį karą Prancūzuos svetim
tu
rankom,
atsisveikino
;»i
sa
Broniaus
Juodelio
karo ir po
šalių legione kovęsis už de
vo
garbinguoju
broliu
tradi
kario
atsiminimų
knygos
„Ke
Gegulės 27 d. — Clevelan mokratines vertybes, už laisvą
LSS 2000 - 2002 metų kadenrijai perrinkta Kontroles komisija. I* k.: j.s
cine
saulės
palydėjimo
giesme.
lionė
į
nežinią",
Sią
knygą
no
do
skautija
minės
savo
veiklos
pasaulį ir jame laisvą Lietuvą,
Romas Cesas, pirmininkas j.s. Algis JonuSas ir j s Aleksas Rimeika.
Gedulingos
iškilmės
baigėsi
rėjo
įsigyti
šių
metų
Čikagos
50
metų
sukaktį.
Nuotr. Jono Tamulaiito

LIETUVA ATSISVEIKINO SU
VYTAUTU GEDGAUDU

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C.
4647 VV. 103 SL.Oak.Lawn.IL
Pirmas apyt. su Nortmveatsm un-to
dspiornu, iatuviams sutvarkys danas
už prieinamą kainą. Pabertai

priirnarrti absoaučiai purtižualsi,
Susitarimui (kabėti angMfcaj)
TeL 706-422-8290
DFLJOVTTA

KERELIS

DANTŲ GYDYTOJA *
9626 S.7Wh Ava., Htofaory HBn, IL
TeL (706) 5 0 6 6 1 0 1
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEHBCKAS. M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kadzie Ava.

Chicago. IL 60662
Kab. teL 773471-3300
DR. L PETREUOS
DANTŲ GYDYTOJA
9066 S.Robetts Rd, Hfctory HMs, •_
1 myta i vakarus nuo Hartam Ava.

Tai (706) 560 4066
Valandos pagal susitarimą

HJMUMMS VON*4 MO. &C.
Specialybė - Vidausftgųgydytoja*
Įf

SS

TsMmjĘmTm

—- *

'*•—»

BJBJBUVOBJBrjBj

6918 W. Archer Ava. 8 * . 5 Ir 6
CTscagp, II60636

TsL 773-229-9866

Vątąndoa pagal susaartrrą

ARAS2UOBA.M.D.

INDRĖ RUDAmS, 0.0.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ava.. Su*t 310
Napocvae.H. 60563

Tat (630) 627-0090
3825 HkjTamd Ava..
Tower1,SuNe3C
Downara Grove. IL 60515
Tai (630) 486-0120

DR. PETRAS

KISiBJUS

INKSTU. POSLĖS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGU A
1200 S. York. Eknhurst, IL 60126

BIRUTĖ LPUMPimS,
M J).
Fešow. American Acmdemy of
Frnmty Prmctįcm
ŠEIMOS GYDYTOJA
3»W.61atAva.
019)947-8979
Mofcart.9149942 Fa»5l9)947TERBSĖ KAZLAUSKAS, M.D.

Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI.. Oriand Park, IL

TaL 708-346-0807.
Priklauso Palos ir Chritt igoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems,
ASYA SEGALENE, M.D.
Rue*il>»v«ra9*Comu9Min
ARecgy and bivnunologjy
vaikams, sergantiems astma,
sinusitu, kvėpavimo takų ir
imunologinėmis ligomis,
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Kaziuko mugėje. Deja, tos
knygos ten nebuvo. Ją galima
įsigyti J)raugo" knygyne. Jos
kaina 3 doleriai. Pašto per
siuntimui reikia pridėti 3.95
dol. Geriausia asmeniškai at
silankius įsigyti „Draugo* ad
ministracijoje darbo metu.
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KAIP ĮKVĖPTI GYVYBĘ
LIETUVOS EKONOMIKAI

Danutė BtiuEStni

ALGIS AVIŽIENIS
Bendrasis Lietuvos vidinis
produktas (BVP) vienam gy
ventojui sudaro tik apie penk
tadalį Vakarų valstybių lygio.
Dirbančiajam Lietuvoje vidu
tiniškai tenka nuo penkių iki
dešimt kartų mažiau negu Va
karų šalyse. Šią didžiulę dis
proporciją gyventojai gerai su
vokia, ir daugelis palieka Lie
tuvą, ieškodami geriau apmo
kamo darbo užsienyje. Jau ir
dabar daugelis mūsų pažįsta
ne vieną ir ne kelis darbingo
amžiaus žmones, kurie paliko
Lietuvą, gyvenu ir dirba Va
karų kraštuose. Mes žinom,
kad Čikagoje naujųjų lietuvių
jau yra tūkstančiai. O kiek li
kusiuose JAV miestuose bei
Kanadoje, Vakarų Europoje?
Jei emigracija taps masišku
reiškiniu, — o tarp jaunimo
tai gana reali perspektyva, —
valstybė ilgam įklimps į stag
naciją. Ji praras ekonominės
pažangos varomąją jėgą, jau
nus gabius specialistus.

tiškumo ir pastovumo veiks
nys. Bet tai ilgiau trunkantis
kelias, ir kažin, ar jis greitai
atneštų stiprų eksporto padi
dėjimą. Kita kryptis — tai už
sienio investicijų pritrauki
mas — tiek į jau veikiančias
įmones, tiek į visiškai naujus,
vadinamuosius plyno lauko
projektus.
Kad Lietuva sėkmingai
žengtų abiem kryptim, pag
rindą turi sukurti valstybė.
Beje, ji kartais ir yra pagrindi
nis stabdis, trukdantis verslui
vystytis. Atsiminkim buvusio
JAV prezidento Reagan rinki
minius šūkius: valdžia turi
nulipti nuo verslininkų spran
do! Šis šūkis padėjo Reaganui
laimėti rinkimus, o „Reaganomics" padėjo Amerikai sukurti
tvirtą pagrindą ilgalaikei eko
nominei plėtrai.
Manau, mes suprantam, jog
galima suteikti stiprų impulsą
verslo plėtrai, sumažinus mo
kesčių ir valstybinio reguliavi
mo naštą. Per didįjį JAV kapi
talo kaupimo laikotarpį, in
dustrializaciją, 19-to šimtme
čio antrojoje pusėje, mokesčių
ir reguliavimo našta buvo itin
lengva. Pavyzdžiui, socialinis
draudimas buvo įvestas tik
Franklin Roosevelt preziden
tavimo metu. Valstybės rūpi
nimasis socialine gerove atėjo
tik vėliau, jau sukūrus šalies
materialinį pagrindą.
Lietuva gi dar vos pradėjo
kaupti kapitalą rinkos sąlygo
mis, o jau neša mokesčių naš
tą, kuri prilygsta Vakarų Eu
ropos dydžiui. Artėjant rinki
mams, vis dažniau girdime
politikų kalbas, kuriose reika
laujama, kad valstybė turėtų
skirti dar daugiau socialinėms
reikmėms. Atrodo, kad visuo
menė pasiryžusi eiti priešin
ga, negu reikia, kryptimi.
To nepaisant, privalome
sveikinti A. Kubiliaus vyriau
sybę, žengusią pirmus žings
nius verslo sąlygų gerinimo
link. Vyriausybės iniciatyva
pradėjo veikti specialistų ir
verslininkų darbo grupės prie
Įpppp

Jeigu mūsų BVP nepradės
augti žymiai greičiau negu iki
šiol — turiu galvoje 7-10 pro
centų metinį augimą — tai
Lietuvos ateities perspektyvos
bus itin liūdnos. Nors 7-10
".procentų augimo tempai nesu
mažintų tos didžiulės turto
disproporcijos tarp Lietuvos ir
Vakarų net ir per porą dešimt
mečių, bet jie labai pakeistų
vyraujančią pesimistinę atmo-*ferą. O tai daug ką skatintų
pasilikti ir įkvėptų viltį, kad
bent rytojus bus geresnis nei
šiandiena.
Lietuva turi potencialą tapti
labai konkurencinga tarptau
tiniame lygyje, žymia dalimi
dėl tų pačių priežasčių, kurios
kelia tokį nerimą ir vietos
Žjhohlų
nepasitenkinimą.
Kvalifikuota darbo jėga kai
nuoja dešimtadalį ir mažiau
negu Vakarų Europos kraš
tuose. Vietoje pagamintos pre
kės, komponentai, taip pat ir
teiktos paslaugos, galėtų būti
sėkmingai eksportuotos po vi
są, pasaulį, o ypač į tas šalis,
..kuriose darbo jėga labai bran
gi. Bet žymaus eksporto šuolio
nematyti: eksportas merdi. Be
smarkaus eksporto padidėji- %
mo. greitai neaugs BVP, nes \
mūsų vidaus rinka per silpna
tapti pagrindine ekonomikos
pakilimo varomąja jėga.
Kaip pagreitinti BVP au"gimą ir žymiai padidinti eks
portą9 Matau du kelius, ku
riais paraleliai reikia eiti. Pir
mas, Ui sm ilk BIS ir viduti
nio, daugiausia vietinio kapi
talo, verslo skatinimas. Šis
kelias patrauklus, nes kuria
lietuviška viduriniąja klase,
kuri bus valstybes demokra

Algis Avižienis.
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Nr.38
Tęsinys
Mums dar nėra tokio vargo, turime karvutę, pieną
mainome į duoną, bet neilgam, — pašaras baigiasi.
Karvutė Milė. juoduke mūsų maitintoja, mūsų gynėja
nuo bado. Ir ji kažką jaučia, iškišusi iš tvarto galvą
liūdnai dairosi... Mėsos taip pat turime; vieną paršelį
papjovėme, kitas tvarte. Tai vis mūsų kilnioji motutė,
ji dirba mums. ji bijo, kad jos vaikai nejaustų alkio ir
šalčio!
Kada pasibaigs karas? Kada ateis laisvės laikai?
1941 gruodžio 20. Šeštadienis
Prasideda atostogos! Šiandieną nešaukė, per vokie
čių kl. pamoką dainavome, per fiziką pasakojo anekdo
tus. Atsisveikinome, linkėjome vieni kitiems linksmų
švenčių! „Linksmų" — ar tinka šis žodis šiems lai
kams? Taip, jis tinka ir šiems laikams, nes kūdikėlis
Jėzus gimsta, yra su mumis.
Mamytė šiandieną iškūreno pirtį, prausėmės. Buvo
teta Stefanija. Atsitiko nrlaimė, aš sulaužiau tetos
elektrinę lemputę. Dabar taip nemalonu. Pas Stasę
atėjo Aleksas su žmona. Mamytė taip pat pas ją nuėjo.
Ramu. Sabutė knygą skaito, Česiukas miega. Rašyti

Mea maxima

culpa.~

ktausįjnais
Ar vaikai atsakingi už tėvų „nepopuliariais"
paprastumą,
nuodėmes? Ar, net ilgiausiai bei temomis,
metų (gal ir šimtmečių) eilei nuoširdumą... Nors "popiežius
praeitin nuriedėjus, kartų jau sulaukęs 79 m. amžiaus
kartos turi vis muštis į krū (Šių sunkių pareigų naštą ne
tinę — „mea culpa" — už kaž ša 21 metus) ir jo sveikata
kada buvusias klaidas, papil kaskart silpnėja, valios tvirtu
mas dar vis pralenkia kūno
dytus nusikaltimus?
Atrodo, kad taip. Ypač pas negalias, tad ir atsiprašymo
tarojo dešimtmečio būvyje bei viešos atgailos aktą visos
daug kartų mūsų dėmesys Bažny6os vardu atliko, nepai
buvo atkreiptas į atsiprašy sant kai kurių kardinolų ne
mus už skriaudas, padarytas pritarimo.
vienos rasės kitai, vienos vals
Praėjusį sekmadienį (kovo
tybės kitos tautos žmonėms, 12 d.) šv. Petro bazilikoje po
vienos žmonių grupės kitoms. piežius Jonas Paulius II viešai
Už persekiojimus, žudynes, prašė atleidimo už klaidas ir
okupacijos metais atliktą gy skriaudas, kurias Bažnyčia
ventojų, valstybės ir jų turto yra padariusi per 2000 metų
sunaikinimą, už iškentėtas savo egzistavimo. Pagal po
kančias, nežmoniškumą...
piežių, tai buvo bendras Baž
Amerikos prezidentas atsi nyčios „atminties nuskaidriniprašė juodosios rasės gyven mas". Kartu su popiežiumi at
tojų už skriaudas, patirtas iš siprašymo metu buvo septyni
Audiencija pas Sv. Tėvą S.m. kovo pradžioje. Iš kairės: popiežius Jonas Paulius II, arkivysk. Audrys J. Bačkir
baltųjų. Atsiprašė net už tai, kardinolai ir vyskupai, kurie
Gražina Kamantienė ir PLB pirm. Vytautas Kamantas
kad prieš šimtmečius jie buvo išskaičiavo klaidas ir nusižen
Ūkio ministerijos, kurios rū- liniai bandymai taupyti buvo suomenės sutinkama neigia į šį žemyną atvežti kaip ver gimus, pasitaikiusius amžių
pinsis darbo rinkos liberaliza- daugiau susiję su nenumatyto mai. Bet, norint persilaužimo, gai, nors Amerika tuomet dar slinktyje.
Tad kokie tie Katalikų
cija, žemės įsigijimo proce biudžetinio deficito sušvelnini reikės kažką iš esmės pakeisti nebuvo sukūrusi savo valsty
bingumo, egzistavo tik kaip Bažnyčios nusižengimai? Štai
dūrų supaprastinimu, mokes mo, o ne su pastangomis iš politiniame lygyje.
čių ir muitinės formalumų re esmės mažinti mokesčių naštą
Stebint reformų eigą, tiek kai kurių Europos valstybių keletas: tolerancijos stoka ki
forma bei daug kuo papildo ekonomikai. Didžiausios išlai Lenkijoje, kur man teko tar kolonija, o vergai tarnavo dau taip tikintiems, ypač žydams,
bet taip pat moterims, imi
mai. „Saulėlydžio" inįciatyva dos skiriamos socialiniams nauti JAV konsulate dvejus ir giausia kolonistams.
irgi savalaikė. Manau, kad iki reikalams: pensijoms, sveika pusę metų, tiek Lietuvoje,
Japonija, nors labai atsar grantams, beturčiams, čigo
rinkimų kažkiek gero bus pa tai, bedarbių išmokoms, že dažnai klausdavau savęs, ko giai ir nenoromis (matyt, dėl nams, musulmonams, protes
daryta. Tačiau, nemanau, kad mės ūkiui. Rimta kliūtis kurti dėl nei viena iš tuometinių, to, kad nereikėtų mokėti kom tantams, pravoslavams.... At
pakaktų A. Kubiliaus vyriau naująsias darbo vietas — tai demokratiškai išrinktų val pensacijų) atsiprašė Korėjos ir siprašė už inkvizicijos laikų
sybės numatytų priemonių, aukšti Sodros mokesčiai. .
džių nesistengė paaiškinti kitų okupuotų kraštų, ypač už žiaurumus, heretikų pasmer
Tiesa, galima ir neišven skausmingų reformų prasmės išniekinimą ir skriaudas, pa kimus sudeginti ant laužo,
net ir jeigu jos būtų tęsiamos
pasmerktus ir nuo Bažnyčios
po rinkimų, pasiekti to greito giama — taupyti valstybės lė savo piliečiams? Kodėl visi darytas vietinėms moterims.
augimo, kurio mums būtina šas, gerinant valstybės valdy skausmingi, bet turbūt reika
Vokietijos valdžia jau atsi atskirtus mokslininkus, astro
turėti, ir kuris turi tęstis bent mą, mažinant teisėtvarkos iš lingi, valdiški nutarimai atro prašė žydų už baisiuosius nomus, nes jie buvo nesupras
jau per ateinančius porą de laidas. Gerai, kad padaryta dė lyg numesti iš viršaus, lyg nacių darbus — holokaustą. ti ar jų skelbtos teorijos kaž
pradžia. Bet Čia, geriausiu at skubant, lyg prisibijant pi Kad atsiprašymas batų sva kam nepatiko.
šimtmečių.
Tačiau žydai atsiprašymu
Pirmiausia, nematau politi veju, galima sutaupyti tik liečių? Kodėl mūsų regiono po resnis, pasižadėjo mokėti kom
nio ryžto iš esmės mažinti šimtus milijonų litų, kai ma litiniai vadai nebando elgtis pensacijas į priverstinius dar- vis tiek nebuvo patenkinti,
kitatau nes per mažai paminėta jų
mokesčius nei tarp dabartinių žinti išlaidas reikėtų vienu, panašiai kaip Franklyn Roose- 1 bus suvarytiems
kitu
milijardu.
Kitaip
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velt,
kai
jis
sėkmingai
mobili
čiams. Žinoma, bent tiek ge tautos kančia nacių, viešpa
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Visai neseniai padidintos pri
ti). Prieš žydų tautą ir Lietuva lyje. Žinoma, galėtų ir lie
valomos įmokos į Sodros biu čiuopiamą postūmį ekonomi mo?
džetą, nepaisant stipraus niam augimui. Deja, to pakili
Atsakymas toks: man atro jau keliskart šaukė „mea cul tuviai sakyti, kad popiežius
verslininkų priešinimosi. Ak mo nebūtų matyti maždaug do, jog Roosevelt laikais pilie pa!" Deja, mūsų atsiprašymas specialiai nepaminėjo Romos
cizai degalams palaipsniui di metus. Tie pirmieji metai būtų čius lengviau buvo įmanoma kažkaip negalioja, nes Izraelis skatintų ir laiminamų kry
dinami iki Vakarų Europos ly patys sunkiausi vargingiau įtikinti, kad jie, veikdami kar bei jo rėmėjai vis negaili lietu žiuočių žygių į Lietuvą „krikš
gio (benzinas jau kuris laikas siems šalies piliečiams. Eko tu, gali padaryti esminį po viams šiurpių, užgauliojančių tyti pagonių". Kiek kraujo,
kiek kančių lietuviams per
brangesnis Lietuvoje negu nomika per tą laiką galėtų net veikį savo aplinkai. Tarptauti epitetų...
nusmukti,
nes
laikinai
suma
porą šimtmečių tas „krikštas"
Net
ir
šiame
„atsiprašinė
Amerikoje). Aiškiai matyti
niai ekonominiai procesai, jų
kainavo, gali paliudyti tik is
jimų
amžiuje"
daugelį
nustebi
tikslas — prisitaikyti prie Eu žėtų vidinis vartojimas.
tarpe užsienio prekyba ir in
ropos Sąjungos vyraujančių
Tačiau karti teisybė yra to vesticijos, neturėjo tokio dide no „mea marima culpa" mal torija.
Vis tik popiežiaus Jono Pau
mokesčių lygio. Pridėtinės kia: kad ir kokia vargana būtų lio poveikio valstybinėms eko da, pasigirdusi iš Vatikano.
Krikščionybės liaus II ryžtas pirmą kartą to
vertės mokestis irgi artimas šalies socialinė būklė, neišven nomikoms kaip dabar. Valsty Atsiprašymą
Vakarų Europos lygiui, pabrė giamas bus socialinių išlaidų binės . ekonomikos, tautinės 2000-jų metų jubiliejaus proga kiu mastu atkreipti dėmesį į
žiu, jau turtingų valstybių. sumažinimas ir su tuo susijęs valstybės, buvo žymiai dau •išreiškė popiežius Jonas Pau žmonijai Dievo ir tikėjimo var
Palyginkim su Amerikos „sa skausmas.
giau nepriklausomos negu da lius U, jau ne kartą katalikus du padarytas skriaudas yra
les tax", kuris vidutiniškai 10
Atsižvelgus į piliečių jau da bar. Be to, niekas nepadėjo ir nekatalikus nustebinęs se sveikintinas. Norisi tikėti,, kad
procentų žemesnis. Be to, Lie bar varganą padėtį, manau, Amerikai, nors gal ir gerai, nųjų tradicijų bei normų nesi tas „atsiprašymo laikotarpis"
tuvoje dar papildomas nekil suprantama, kodėl politinės kad taip buvo, nes ta aplin- laikymu. Tik prisiminkime dar nepasibaigs, bent kol bu
nojamo turto mokestis.
partijos bijo propaguoti esminį .kybė dar sustiprino įsitikini nuolatines jo keliones po pa vusios sovietų imperijos pa
Žinoma, kad galėtų mažinti biudžeto išlaidų mažinimą. mą, kad tik nuo pačių ameri saulį, atvirumą visiems žmo likuonys — jų tarpe ir lietu
mokesčius, valstybė privalo Dabartinė politinė aplinka kiečių bendrų pastangų pri nėms, užmegztus dialogus su viai, atsiprašys už visas komu
kitų konfesijų krikščionimis ir nizmo atneštas kančias ir
sumažinti išlaidas. O čia yra neskatina -Jcialinio solidaru klausys sėkmė.
pati esminė problema. Ligšio- mo. Diržų varžimo politika viNukelta į 5 psl. nekrikščionimis, pasisakymus skriaudas.

apie kasdieninius išorės įvykius nelabai mėgstu, ir.an
labiau patinka vaizduoti sielos būvį.
Esu laiminga, dabar nepasiduodu melancholijai, vis
ką svarstau protu... Man linksma, pasitikiu savinu.
Esu tvirtai įsitikinus, kad ne ta laiminga, kuri graži,
bet ta, kuri dora!
1941 gruodžio 23. Antradienis
Šiandieną 17 metų sueina man... O džiaugsme, o lai
me! Viepitie, dėkoju Tau už visus šiuos laimingus me
tus, už sveikatą, už.malones, kuriomis mane apdova
nojai. Dovanok, Viešpatie, man nuodėmes, esu silpna,
dažnai suklystu. Laimink, Tėve, mane, neleisk nusi
dėti, padėk būti dorai, meiliai ir gerai. Marija, Motina
mano, padėk man mokytis, neleisk pražūti, saugok
nuo viso pikto, saugok skaistumą!
Angele Sarge, sergėk mane!
1941 gruodžio 24. Trečiadienis. Kūčių vakaras
Šis vakaras — santaikos vakaras. Meilė ir atgimi
mas viešpatauja šioje gilioje naktyje. Gili, šviesi nak
tis, ir tokią naktį gimė Jis — Jėzus. Jis atnešė mums
išvadavimą ir Jo gimimas atidarė vartus pas Tėvą.
Puošėme eglute. Bet charakteringa tai, kad mes, vai
kai, sudaužėme 3 gražiausius žaislelius, visi po vieną.
Mama sakė, kad tai lemia nelaimes. Bet aš netikiu.
Ką gi bendro gali turėti stiklas su žmogaus gyvenimu?
Pas mus vakarieniavo p. Katilius ir Stasė. Nors lai
kas sunkus, bet pas mus buvo visko, išskyrus silkeles.
Suaugusieji gėrė krupniką, o mes — kompotą.

Uždegėme žvakutes. Česelis šį vakarą buvo nepa
prastas vaikas. Jis lyg pasikeitė į linksmą ir protingą
vaikelį. Visi buvo labai meilūs ir geri, aš patarnavau
prie stalo ir buvau laiminga. Kiek laimės ir ramybės
jautėme prie šio kuklaus Kūčių stalo! Eglaitė skaisčiai
žibėjo vos apšviesdama laimingus, bet kartu ir šio bai
saus laiko įbaugintus veidus. P. Katilius buvo meilus
ir geraširdis. Česelis gavo dovanėlių „Kalėdų namelių
šalis". Margais paveiksliukais jis buvo sužavėtas, ati
džiai klausėsi Sabutės skaitymo.
Prieš Kūčias buvo nesusipratimas su tėveliu, supyko
mama ir jis, bet man labai nemalonu tai minėti.
Skaudu, skaudu dėl šito pasaulio, dėl karo kruvinų
aukų!
1941 gruodžio 26. Penktadienis.
Kaip esu toli nuo Tavo artumos, Kristau! Gyvenu
tuštybėmis, mano siela be Tavęs — kankinė. Tūks
tančius kartų grįžtu pas Tave, tūkstančius kartų ap
leidžiu Tave.
O, meilingoji širdie! Jėzau, būk ir mano dalis, o, Jė
zau, paimk ir mane savo dalimi. Nemoku be Tavęs gy
venti, nemoku atsisakyti, skęstu tuštybėse. Leisk man
mylėti Tave, mylėk mane, Jėzau, Jėzau, Jėzau, šau
kiuos Tavęs, vienintelės paguodos, apsaugos ir para
mos. Mano siela niūri be Tavęs, ji niaukiasi lyg dan
gus debesuotą dieną, viskas pradeda blukti. Gailestin
goji širdie, suteik man tikėjimą, dorą, teisybę.
Vakar nuėjau pas Vandą, bet neužėjau, nes pas juos
buvo svečių. Stasė sako. kad ji nemėgsta tokios drau
gės, kaip aš. Iš tikrųjų ji teisi. Aš menka draugė, aš at

siskyrėlė, be to, ir savimyla. Atsiskyriau nuo pasaulio,
nuo visko, kas svaigina ir vilioja! Vanda kitokia. Jos
toks meilus balselis, šviežias veidelis. O aš kam tikusi,
kas iš manęs, kam aš sutverta? Kad kitus varginčiau?
Marija, Motina mano, lydėk mane!
1941 g r u o d ž i o 27. Šeštadienis
Visgi aš teisi. Stasė irgi tvirtina, kad jeigu viena pa
siliktų su Francois, tai ji bijotų. Per šventes Stsė buvo
baliuje pas Vikcę su Antose ir jos seserimi. Pakvietė ir
Francois. Aš jai anksčiau sakiau, kad jo elgesys netak
tiškas. Su juo nuolat reikia boti pasiruošusiai kovoti.
Jei kada teks susitikti su Francois, patarsiu j a m
įsigyti guminę lėlę, tada galės ją glamžyti, kaip tik pa
geidaus. O aš turiu sielą, esu gyva, alsuoju ir turiu pil
ną teisę pasipriešinti tam. Su gyvuliu ir tai nesielgia
ma pagal savo įgeidžius, o čia moteris, gyva, skaisti,
kvėpuojanti...
i
Kiek daug tam reikia energijos, ištvermės! Bet aš
esu nutarusi kovoti, esu pasiryžusi netapti geidulių
verge. Juk tai žema ir niekinga. Rimtas pasiprie
šinimas tam — galinga kova. Nuo tokių dalykų visuo
met prieinama prie didelių. Teisinga. (1942 kovo.22.)
Tokiu elgesiu vyras labai pažemina moterį, parodp jos
silpnumą, parodo, kad ji yra žaislas. O, Dieve, Dieve,
duok ištvermės, padėk priešintis, kovoti. Kaip nenoriu
tapti kūniškąja verge.
Z ', \
Angele, sergėk mane!
Galvoju kitaip tvarkytis. Reikia imti pavyzdį iš dorų,
taktiškų žmonių. Man reikia daugiau švelnumo. Noriu
būti meili, simpatinga.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, 2000 m. kovo 15 d., trečiadienis

S K E L B I M A I

Gyvenimo kelią prisimenant
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Kun. V. Rimšelis, MIC
Vieną dieną į klasę atėjo
daktaras Žilinskas, kuris pat
sai turėjo plaučių džiovą. Jis
atsinešė kažkokį keistą, į ki
birą panašų indą ir pasakė,
kad patikrins mums plaučius
ir širdį. Tai buvo man Lietu
voje pirmas susitikimas su gy
dytoju. Jis visus greitai tikri
no. Reikėjo išpūsti kažkokią
pūslę, kuri rodė plaučių talpą.
Jis mane ilgiau už kitus eg
zaminavo, vis paklausdamas,
iš kur aš esu ir kaip man se
kasi Lietuvoje. Paskui man
liepė išpūsti tą pūslę. Pasižiū
rėjęs, kiek laipsnių plaučių
talpa rodė, jis pakraipė galvą
ir tarė: „Plaučiai, o plaučiai!"
Visa klasė pradėjo šaukti:
„Rimšą mes iškilmingai palai
dosim". Mane mokiniai vadin
davo Rimša. Daktaras Žilins
kas sudraudė mokinius, kad
nešauktų, ir, mane apsikabi
nęs, tarė: „Vaikeli, tu esi lai
mingas. Tavo plaučiai dideli,
jų tau užteks ilgam, labai il
gam laikui". Tai tik tada atsi
gavau nuo tos baimės, kad aš
turiu plaučių džiovą. O min
tyje lyg kas man sakytų, kad
tave pagydė šv. Teresėlės Vai
kelio Jėzaus užtarimas pas
Dievą. Aš į ją kasdien melsdavausi.
Mokiniai ir mokytojai
Marijonų gimnazijoje pasi
gedau skautų. Švenčionyse
priklausiau skautų organizaci
jai, tai ir čia norėjau būti
skautu. Su Petru Kisielium la
bai greitai susidraugavau. Jis
man aiškino, kad marijonų
gimnazijoje nėra skautų, o tik
ateitininkai. Petras Kisielius
pasakė, kad aš turiu būti atei
tininkas . ir kad ateitininkai
gimnazijoje veikia slapta. Visa
tai man atrodė kažkokia kvai
la nesąmonė. Pradėjau daly
vauti slaptuose ateitininkų su
sirinkimuose. Aukštesnių kla
sių mokiniai paruošdavo pas
kaitėles, sudarydavo susirin
kimų programą. Susirinkimai
baigdavosi linksmai ir daž
niausiai šokiais.
Vieną sekmadienio popietę
suruošėm ateitininkų susirin
kimą Daugirdo ūkyje. Turėjau
paruošęs jaunesniems ateiti
ninkams paskaitą. Tada bu
vau jau aštuntoje klasėje. Po
paskaitos ir kitų pranešimų
prasidėjo šokiai. Iš kažkur at
sirado ir muzikantų. Visa su
sirinkimo publika buvo beveik
tik mergaitės. Viena kita mer
gaitė atėjo prie manęs ir vadi
no šokti. Sakiau, kad nemoku.
Jos dar labiau prisikabino ir
sake, kad mane tuojau išmo
kys. Pakliuvau į didelę bėdą.
Švenčionyse mes berniukai
pasislėpdavom nuo Bronės Cicenaitės, kai per šokius ji mū
sų ieškodavo, o čia jau nepa
sislėpsi. Pamačiau, kad ir Pra
nas Garšva šoka, tai ir man
kitos išeities nebeliko, kaip tik
šokti. Mergaitės buvo dau
giausia penktos ir šeštos kla
ses mokinės. Jos tokios vikrios
ir linksmos ir tavęs jau neat
leidžia nuo šokių. Vakare po
tokio linksmo susirinkimo
grįžom su P. Garšva namo. Jis
man pradėjo aiškinti, jog, jei
gu vyresnieji sužinos, kad mes
šokom, tai gali jie mus atleisti
iš vienuolyno. Jis beveik ne
paisė, kas bus ar nebus. O
man jau ir rūpestis su klausi
mu, kas bus, jei reikės grįžti į
Lenkiją. Turbūt tie mūsų Šo
kiai taip ir liko slapti, kaip ir
mūsų ateitininkų susirinki
mas.

ja. Filosofijos mokytojas buvo
Pranciškus Dembskis, vienuo
lis marijonas, bet ne kunigas.
Jis nenorėjo eiti i kunigus, nes
jo dėdė Amerikoje buvo ekskunigas ir, susidėjęs su Šliūpu.
kovojo prieš Bažnyčią. Filoso
fijos pamokos su Pranciškum
Dembskiu buvo iabai keistos.
Jis, pasakodamas apie prie
šingos krypties filosofus, pra
dėdavo garsiai šaukti, kartais
kvatotis. Paskui jį ir mokiniai
pradėdavo šaukti. Kiti per jo
pamokas atlikdavo savo namų
darbus. Toks didelis filosofijos
pamokų panaudotoj as buvo
Jurgis Skinkys. Jis turėjo kaž
ką paruošti iš kitų pamokų.
Jis paprašė savo draugą A.
Čiučką jam bakstelėti į šoną,
kai jau reikės šaukti ir juok
tis. Kai mokytojas visai rimtai
ir su dideliu atidumu pasakojo
kažkokią moderniųjų laikų fi
losofinę idėją, Čiučka baks
telėjo Skinkiui į šoną. Šis stai
ga suriko ir pradėjo kvatotis.
P. Dembskis labai nustebo ir
sušuko: „Skinky stokis! Kas
tau atsitiko?" Skinkys netu
rėjo, ką sakyti, bet greitai su
sigavo: „Ponas mokytojau, bu
vau kvailas, tai ir surikau".
Tada mokytojas rimtai pa
sakė: „Sėskis! Jeigu žinai, kad
tu kvailas, tai dar tu nesi
kvailas".
Vienuolyne buvo labai gabus
mokinys Marcelius Ročka. Jis
mėgo graikų ir lotynų kalbas
ir atsidėjęs studijavo Kanto fi
losofiją. Turbūt jis ieškojo me
džiagos prieš P. Dembskio
dėstomą filosofiją. M. Ročka
pagal Kantą pasigavo mintį,
kad mes pažįstame ne daik
tus, bet tik jų idėjas. Jis pasi
ginčydavo su P. Dembskiu ir
su mumis jaunesniais moki
niais. Vieną sekmadienio va
karą susidarė grupelė moki
nių, kurioje buvo ir M. Ročka.
Jis aiškiai pasisakė, kad netu
ri tikėjimo. Visi mes jam pa
tarėm apie tai pasikalbėti su
vyresniaisiais. Rudenį vis dėl
to jis išvažiavo į Kauną. Pra
dėjo lankyti teologijos paskai
tas. Šalia tų paskaitų jam
buvo leista lankyti V.D. uni
versitete lotynų ir graikų kal
bų paskaitas. Turbūt vyres
nieji manė, kad jis per teolo
gines paskaitas atgaus ir ti
kėjimą. Apie Kalėdas sužino
jom, kad M. Ročka jau paliko
vienuolyną ir studijuoja kal
bas ir filosofiją.

Kasdien aš turėjau užeiti
pas arkiv. Pranciškų Karevi
čių padėti taisyt jo atsiminimų
kalbą. Jis man vis kalbėjo,
kaip gaila mums visiems pra
rasti tokį žmogų, kaip M.
Ročka. Bet man arkivyskupas
vis primindavo, kad Marcelius
sugrįš į tikėjimą, nes jis yra
labai gabus ir geros valios
žmogus. Esą, tokie žmonės at
randa Dievą. Taip ir buvo. Kai
aš jau po poros metų sugrįžau
iš Romos atostogoms į Lietu
vą, Kaune susitikau su M.
Ročkum prie operos namų. Aš
jį taip ir paklausiau: „Kaipgi
su tavo Dievu?" Jis atsakė,
kad Dievą atradęs čia, Kaune,
ant to kieto kelio ir kietų ak
menų. „Ir tie žmonės, kurie
gal nerūpestingai čia vaikšto,
padėjo man Dievą atrasti. Ar
gi jie taip ir praeis pro šį pa
saulį be To, kuris jį sukūrė?"
Kai susitikau su arkiv. P. Ka
revičium, tai jis pirmiausia
paklausė, ką aš žinau apie M.
Ročką. Aš jam viską papasa
kojau Arkiv. Karevičius labai
apsidžiaugė, kad M. Ročka at
Marijonų gimnazijoje dvejus rado Dievą ir grįžo į tikėjimą.
metus buvo dėstoma filosofija^
turėjom lotynų kalba knygą
Mokiniai kartais savo moky
„Philosophia Perennis" — Ne tojų gerumą neteisingai išnau
sikeičianti filosofija. Ta knyga dodavo. Kun. J. Totoraitis su
buvo supažindinimui su visų visais buvo nuoširdus ir visais
laikų, ypač su graikų filosofi pasitikėdavo. Jis pasidžiaugė
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Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
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LIETUVOS ISTORIJĄ KURIAME PATYS
Prez. Valdo Adamkaus
s v e i k i n i m a s S e i m e Nepri
klausomybes
atkūrimo
10-tujų m e t i n i ų p r o g a .
Jau dešimtį metų Lietuvos
istoriją kuriame patys, bū
dami laisvi ir tiesiogiai už ją
atsakingi. Kuriame, remda
miesi Kovo 11-osios Aktu.
Tai ne vien istorinis doku
mentas. Tai pamatas, ant ku
rio statoma mūsų šiandiena ir
mūsų rytdiena. Teisinis, poli
tinis ir moralinis pamatas.
Šiandien istorijos pažymė
toje salėje visų pirma noriu iš
širdies padėkoti visiems šį
laisvo gyvenimo pamatą pa
klojusiems, padėkoti visiems
Kovo 11-osios akto signata
rams, visiems geros valios ir
moralios laikysenos žmonėms,
kurių pastangomis pusę. am
žiaus saugota tėvynės laisvės
viltis tapo tikrove.
Labai svarbu, kad prieš de
šimtį metų mes nebebuvome
vienų vieni. Verždamiesi iš
blogio
imperijos,
jautėme
nuoširdžią tiek Vakarų valsty
bių ir tautų, tiek Rytų Euro
pos demokratinių jėgų pa
ramą. Už ją širdingai ačiū.
Šiandien mokėkime didžiuo
tis tuo, ką per dešimtmetį pa
siekėme. Kartu turėkime drą
sos pripažinti ir taisyti pačių
padarytas klaidas. Tik toks el
gesys pridera atvirai visuome
nei ir moderniai valstybei. Ti
kiu, kad tokiais tampame.
Daugeliu atvejų tokiais esa
me.
Per trumpą laiką atkūrėme
šiuolaikinę valstybę. įtvirti
nome pilietinio gyvenimo tei
ses ir laisves. Mokomės pilie
tinės atsakomybės. Per šį de
šimtmetį sugrįžome į Vakarų
šeštos klasės mokiniams, kad
septintos klasės mokiniai ge
rai moka graikų kalbą. J. Jasnauskas ir kiti šeštos klasės
mokiniai jam pripasakojo, kad
septintokai moka gerai sukti,
kad jie per ekstemporalę viską
iš knygų išrašo. Vieną dieną
kun. J. Totoraitis į klasę atėjo
piktas. Jis liepė ant stalo su
nešti visas graikų kalbos gra
matikas.
Mokiniai
sunešė
daug visokių knygų, visas gra
žiai į krūvą sudėliojo ir ant
viršaus uždėjo" graikų kalbos
baltą gramatiką. Kun. Toto
raitis, šelmiškai šypsodamas,
padiktavo ekstemporalei gana
painų darbą ir tarė: „Na, tai
dabar sukite, pamatysime,
kas iš to išeis". Visi mokiniai,
pasidėję ant suolų graikiškas
gramatikas, viską nusirašė,
ko reikėjo. O kun. Totoraičiui
neatėjo mintis pažiūrėti, ką
mokiniai daro ir kokios kny
gos ant stalo sudėtos.
Kai perėmė graikų kalbą
dėstyti kun. J. Kazakas, tai
klasėje visai kita tvarka atsi
rado. Jis nieko su mokiniais
nediskutavo. Klasėje buvo vi
są laiką tyla. Jis užduodavo
namie mažai išmokti, o kla
sėje reikalaudavo labai daug.

WladowW«henNecdcd!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and traruportation. Mušt befluentin
LA.McMahooWlndowWi
TeL 866-826-4155.

giuotis į Vakarų demokratijos
šalis prieš dešimt metų teikė
ir drąsos, ir pasitikėjimo,
šiandien bendravimas su Va
karų valstybėmis pereina į
Bfe Aaaerkaa Co. in need of
kitą lygmenį, kai keičiamasi
paJnters & carpenters. Mušt
patirtimi, aktyviai bendrauja
have espenence and tools. Can
ma ir bendradarbiaujama.
make $12 to $15/hr. Pls. apply
Lietuvos, kaip savitos ir sa
9755
W. Farregat, Rosenoat,
varankiškos valstybės, įsitvir
IL 50018. TeL 847-928-1000;
tinimas demokratinių šalių
E s t 124.
bendrijoje — tai istorinė būti
nybė. Saugios mūsų ateities
S I / 1 S V S < O / V S A RIIC
IION
garantas.
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
Tokį regiu tolesnį Kovo
keramikos plyteles; "sksnge",
11-osios Akto įprasminimo
•sofnts*. 'dacks*. -gutters", ptokst
kelią. Tikiu, kad pajėgsime jį
ir "shrngle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
įveikti.
Sveikinu visus su Nepri
I g g g į f c M 030-241-1912.,
klausomybės atkūrimo de
šimtmečiu ir linkiu pačios ge mandoje žaidžia visų laikų ge
riausios kloties kiekvienam. riausias Lietuvos krepšinin
kas Arvydas Sabonis. I rung
(BNS)
tynes Lietuvos ambasada iš
platino 360 bilietų su didele
nuolaida, kurią suteikė „WiNEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO
zards" administracija. Visi šio
10 METŲ JUBILIEJAUS RENGINIAIorganizuoto būrio dalyviai Ar
VAŠINGTONE
vydo Sabonio palaikymui ir
Kovo 12 d., minint Lietuvos bingi svečiai giedojo „Marija, kovo 11 d. paminėjimui buvo
Nepriklausomybės atstatymo Marija" ir Lietuvos himną. raginami apsirūpinti lietuviš
10-ąsias metines, Vašingtono „Istoriniu prieš 10 metų pas komis vėliavėlėmis ir kita tau
pagrindinėje katalikų bazili kelbtą Kovo 11 d. Nepriklau tine atributika bei A. Sabonį
šūkiais.
Po
koje aukotos padėkos Mišios. somybės aktą pripažįstame ne palaikančiais
Vašingtono Mergelės Marijos tik mes, lietuviai, bet ir JAV rungtynių pasisveikinti su lie
Nekalto Prasidėjimo šventovė Kongresas", — sakė Lietuvos tuviais buvo atėjės pats A.
je Mišias aukojo ir susirinku ambasadorius S. Sakalauskas, Sabonis. Aktyvus lietuvių pa
siuosius sveikino JAV vysku primindamas susirinkusiems laikymas neliko nepastebėtas
pų konferencijos vykdantysis apie Kongrese paskelbtą svei JAV žiniasklaidos. „Oregon
sekretorius monsinjoras Geor kinimo rezoliuciją, kurioje Live" laikraštis cituoja A. Sa
ge Šarauskas. Po Mišių vyko įvertinta istorinė Lietuvos bonio žodžius, jog j i s jautėsi
iškilminga procesija į Šiluvos reikšmė Sovietų Sąjungos žlu kaip per olimpiadą".
Mergelės Marijos koplyčią, gimui.
Kaip ambasada jau yra
kurią bazilikai 1966 m. pado
Padėkos Mišiose dalyvavo anksčiau informavus, Vašing
vanojo Amerikos lietuviai ka ne tik Vašingtono apylinkėse tone toliau veikia Baltijos
talikai. Kaip ir lygiai prieš 10 gyvenantys lietuviai, bet ir valstybių meno paroda bei lie
metų, į kiekvienam lietuviui gausus būrys Lietuvos jauni tuvio fotomenininko iš Čika
ypatingą vietą — Šiluvos kop mo iš tolimesnių JAV vietų, gos Algimanto Kezio darbų pa
lyčią — susirinkę JAV lietu kurie Lietuvos ambasados roda „Lietuva: tauta tarp
viai, Lietuvos diplomatai, gar- kvietimu atvyko į Vašingtoną tautų". Algimantas Kezys šią
kartu švęsti Nepriklausomy savo darbų parodą skiria lieatkūrimo
dešimtmetį. tuvos Nepriklausomybės atkū
Jei atsirasdavo koks su moki bės
niu įtarimas, tai jis tą mokinį Kovo 1 1 d . Lietuvos ambasada rimo dešimtmečiui. Parodą su
pasišaukdavo prie katedros- ir į jau tradiciniu tapusį su rengė Lietuvos ambasada Va
sibūrimą sukvietė JAV studi šingtone, JAV Lietuvių Bend
pradėdavo egzaminuoti.
Kun. J. Totoraitis visais pa juojančius studentus iš Lietu ruomenės Vašingtono apylin
sitikėdavo. Jis su mokiniais vos. Šių metų susitikimas am kės valdyba bei specialus ko
mėgdavo po pietų ar vakare basadoje sutapo su Jaunimo mitetas ir Tarptautinio valiu
pavaikščioti. Jis mums daug metais. Kaip žinoma, Lietuvos tos fondo Meno draugija.
kalbėdavo apie sodą, kuris Respublikos Seimas 2000-uoR o l a n d a s Kačinskas
buvo pradėtas apsodinti iš Vo sius metus yra paskelbęs Lie
kietijos jo užsakytais daigais. tuvos Jaunimo metais. Pa
Nuo gimnazijos aikštės tas so minėti Nepriklausomybės at
LIETUVIŠKAS ALUS
das tęsėsi iki Vilkaviškio plen kūrimą, susipažinti, padisku
BALTIMORĖJE
to. Viena obeliukė buvo užau tuoti, pasidalinti informacija
ginusi du didelius obuolius. apie studijų JAV galimybes,
Š.m. kovo 9 d. prestižiniame
Niekas tų obuolių batų nema aplankyti Lietuvos ambasadą Baltimorės (Maryland valsti
tęs, jei kun. J. Totoraitis mo Vašingtone bei susipažinti su ja) Elkridge golfo klube vyko
kiniams būtų nepasigyręs, JAV dirbančiais Lietuvos di verslo
renginys-priėmimas,
kad tie obuoliai turi būti labai plomatais susirinko per 70 kuriame užsienio valstybes
skanūs ir kad jie turi dar ge studentų. Lietuvos studentų pristatė savo vynus ir alų.
rai sunokti iki spalio mėnesio geografija JAV — Illinois, Priėmimą, į kurį susirenka
pabaigos. Jis pakartotinai pri New York, Vermont, Florida, didžiausių Baltimorės regiono
prašė, kad niekas jų nenu- New Jersey, Virginia, Mary- įmonių vadovai (vadinami
skintų. To tik ir reikėjo. Ryto land, Connecticut, Minnesota, CEO — Chief Executive Offijaus dieną tų obuolių jau ne Carolina ir Arizona.
cers), kasmet organizuoja Bal
buvo, nors visas sodas buvo
Smagiausia kovo 11 d. šven timorės Pasaulio prekybos
aptvertas labai aukšta tvora. tinių renginių programos Va centras. Praėjusią savaitę vy
Dėl tų obuolių labai susijaudi šingtone dalimi tapo Lietuvos kusiame priėmime dalyvavo
no ne tik kun. J. Totoraitis, diplomatų pastangomis su per 200 vadovų (CEO). Tarp
bet ir sodo tvarkytojas broliu rengtas organizuotas krepši
20 valstijų, gavusių pakvieti
kas Jonas Kuklys, kuris prieš nio NBA lygos rungtynių tarp
mus priėmime reprezentuoti
komunistų revoliuciją buvo ca Vašingtono „Wizards" ir Portsavo šalies vynus bei alų, Lie
ro dvare sodų prižiūrėtojas.
land „Trail Blazers" stebėji tuvos ambasados Vašingtone
mas Vašingtono MCI centre. pastangomis jau antri metai iš
(Bus daugiau) Portland „Trail Blazers" ko- eilės dalyvavo ir Lietuva. Liedemokratijos erdvę. Jungia
mės į Europos valstybių ben
driją išpažindami bendras ver
tybes, bendrus gyvenime prin
cipus.
Manau, kad tėvynės laisvės
vertė bus dar regimesnė, kai
mūsų žmonių iniciatyvos dėka
atsigaus Lietuvos ūkis, kiek
vienas pilietis pradės gyventi
geriau.
Taip, šiandien patiriame ne
maža sunkumų. Tačiau, esu
tikras, galime juos įveikti.
Esame nemažiau brandūs nei
kitos demokratiją atkūrusios
Vidurio Europos valstybės.
Galime didžiuotis ir tuo, kad
esmines istorines permainas
pradėjome vieni pirmųjų. Sie
kis atgaivinti pilietinio gyve
nimo tradiciją, pastangos ly
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GEDIMINAS
PRANSKEVIČIUS
užpildo pajamų mokesčių
formas. (Accounting Tax
Services). Pageidaujant,
atvyksta į namus.
tuvos diplomatai, bendradar
biaujant su Panevėžyje įsikūr
rusiu Jungtiniu alaus centru,
renginyje pristatė „Utenos
alaus" bei Panevėžio „Kalnapi
lio* produkciją. Lietuviškas
alus, kurio pristatymas vyko
pagrindinėje klubo salėje, pri
ėmime sukėlė didelį susido
mėjimą ir iškart subūrė savų
gerbėjų ratą. Kaip pastebėjo
Baltimorės Pasaulio prekybos
centro vadovas George Mickalonis, lietuviškas alus buvo po-,
puliariausiu renginio alumi.
„Utenos alui", kuris jau kelinti
metai yra eksportuojamas į
JAV bei palaipsniui plečia sa
vo distribucinį tinklą šioje,
milžinišką rinką turinčioje,
valstybėje, renginys tapo pui
kia reklama Baltimorės regio
ne. Tuo tarpu bendrovei „Kal
napilis" akivaizdus jos pro
dukcijos pasisekimas renginio
metu tapo geru rinkos tyrimu
bei dar vienu akstinu bandyti
skverbtis į JAV rinką.
ILK.

* „Lietuva t e b ė r a narko
tikų tranzito
kryžkelė*',
skelbiama JAV Valstybes de
partamento Kovos su tarptau
tine narkotikų prekyba bei
teisėtvarkos reikalų įstaigos
ataskaitoje. „Nors Lietuvos
saugumo departamentas bei
policija kartu su gretimų vals
tybių pareigūnais dalyvavo
keliose sėkmingose operaci
jose sulaikant narkotikus, sta
tistika rodo, kad tik menka
dalis narkotikų, gabenamų
per Lietuvą, surandama ir su
laikoma", rašo „Respublika,"
(03.14).
iihai
* Kauno t e c h n o l o g u o s
universiteto (KTU) Karo
mokslo ir technologijų koordi
navimo grupė KTU senato
sprendimu pertvarkyta į Gy
nybos technologijų institutą
(GTI). Kaip rašo „Lietuvos ry
tas", tai bus iš savo veiklos iš
silaikantis universiteto pada
linys, negaunantis lėšų iš uni
versiteto vidaus fondų. KTU
mokslininkai sukūrė ir išban
dė nemažai gynybinės paskir
ties įrenginių ir technologijų,
įgyvendinti pateikė 43 pažan
gios technologijos gynybos pro
jektus.

AJL. RŪTA KLEVĄ MICKEVIČIŪTĖVIDŽIŪNIENĖ

Šiais metais mokymams į
Pabradės poligoną vėl atvyks
•Italijos kariai, kurie jau su
rengė vienerias pratybas pra
ėjusių metų pabaigoje. „Tai
naudinga ir Lietuvos kariams,
turintiems galimybę treniruo
tis su NATO batalionu, ir
šalies ekonomikai", pažymėjo
kariuomenės vadas, pridūręs,
kad pernai italai per moky
mus Lietuvoje tiesiogiai jiems
ir netiesiogiai išleido apie 3
mln. dolerių.
Aiškindamas būtinybę di
dinti gynybos biudžetą, J.
Kronkaitis teigė, kad 19972000 metais Lietuvos kariuo
menė išaugo 27 proc., todėl jai
reikia ir didesnio finansavimo.
Šiemet krašto apsaugai iš
biudžeto skirta beveik 750
mln. litų arba 1.69 bendro vi
daus produkto (BVP). 2001
metais Lietuva yra įsiparei
gojusi gynybos išlaidas padi
dinti iki 2 proc. BVP.
Kariuomenės vadas briga
dos gen. Jonas Kronkaitis tei
gia, kad Lietuva ir toliau iš
Vakarų gaus daug ginkluotės.
Jis dar kartą pabrėžia karių
parengimo reikšmę.

DRAUGAS, 2000 m. kovo 15 d., trečiadienis

Tai tikrai pajustų ir užsienio
investuotojai, ir mūsų vietinės
Velionė gimė 1923 m.
firmos. Jų sąnaudos sumažė
Kaune. Lankė seselių kazitų; jų pagaminti produktai ir
mferiečių pradžios mokyklą.
suteiktos paslaugos būtų pi
Dar maža būdama pasirodė
gesnės, taigi lengviau ekspor
turinti gerą balsą ir ne kartą
tuojamos.
su bendraklase Giedra Nasvy
Siūlydamos regione pačias
tyte (Gudauskiene) dainavo
palankiausias mokesčių ir
duetus mokyklos pasirodylengviausias administracines
muose-programose.
sąlygas, mažesnius gamybi
Vėliau lankė seselių kazinius kaštus, mūsų laisvosios
mieriečių „Saulės" gimnaziją,
ekonominės zonos galėtų tik
kurią baigė 1940 m.
,
Nors kai kam šis teiginys at rai agresyviai pritraukti ek
Antrojo Pasaulinio karo pa
rodys nepriimtinas, aš manau, sportą didinančias užsienio
baigoje, atsidūrusi Vokietijoje,
kad valstybė eina neteisingu firmas. Kinija ir kitos besivys
įsijungė į „Čiurlionio" ansam
keliu. Mes neturėtumėm vien tančios šalys pasuko tokiu
blį, vadovaujamą muz. Alfonso
prisitaikyti prie ES sąlygų, keliu. Lietuvos oolitiniai va
Mikulskio.
bet pasirūpinti, kad mūsų dai, įskaitant Brazauską, A.
Atvykusi į Ameriką, apsii__
verslo sąlygos būtų patrauk Šleževičių ir V. Landsbergį iš
veno Čikagoje, kur įstojo į Lie
lesnės negu ten, ypač mokes tisas savaites lankėsi Kinijos
Rota Klevą Mickevičiūtė
tuvių Operos chorą.
VidžiUnienė
čių atžvilgiu. Mes turėtumėm specialiose ekonominėse zo
Vėliau, apsigyvenusi Los
Stasys Šimoliojias, Lietuvoa kariuomenės savanons-kurejas ir Klaipėdos
mokytis iš ES patirties, bet nose ir žavėjosi, kaip ten, už
vadavimo dalyvis, 1998 m. pagerbiamas Detroite vykusiame Lietuvos Ka Angeles, Northridge State uni ma liga, mirė 2000 m. sausio 3
tuo pačiu priprasti žiūrėti į ES sienio investicijų dėka, spar
riuomenės Švente* minėjime.
versitete, studijavo vokiečių ir d. Palaidota Zapižkio kapi
šalis kaip į mūs ekonomines čiai plėtojama gamyba ir eks
prancūzų kalbą. Jį baigė 1971 nėse, šalia vyro Vidžiūno tėvų.
konkurentes, o ne geradares. portas. Bet matyt jiems pri
Valerija Baltušienė
metais bakalauro laipsniu. Po
Mechaniškai prisitaikydami trūko ryžto įsteigti panašias
'to, įsigijusi mokytojos pažy
zonas ir pas mus.
••prie turtingųjų šalių mokesčių
mėjimą, dėstė San Fernando
Yra dar vienas ekonominę
ir administracinių standartų,
Gruodžio mėn. 15 d. nuo lon. čia jis buvo labai darbin Valley gimnazijoje iki pat pen
GINKLUOTĖ
plėtrą
skatinantis veiksnys.
mes
jau
mažinsim
tarptautinį
plaučių uždegimo, išsiplėtusio gas keliant Lietuvos bylą JAV sijos.
IŠ
VAKARŲ
Tai
efektyvi
valdininkija. Pa
konkurencingumą.
Masiškai
ligoninėje ir tapusio nepagy kongrese ir valdžioje.
„Kareivis yra pats svarbiau
Lietuvių tarpe buvo gerai
lanki
verslo
aplinka nemažai
priimant ES standartus ir
domu, mirė mano tėvas Sta
Jis vedė Stasę Januškevi
žinoma žurnalistė ir bele sias gynybos komponentas, ir
priklauso
nuo
valstybės tar
norminius aktus, pakertam
sys Šimoliūnas, gimęs 1902 m. čiūtę,-mirusią 1990 metais, ir
triste, laimėjusi keletą pre jis turi būti gerai apmokytas,
nautojų,
jų
sprendimų
ir dar
•
Kaišiadorys.
Sausio
16
mūsų valstybės tarnautojų
gegužės 1 d. Barvainių kaime, sulaukė dviejų sūnų: Algiman
mijų, vieną iš jų — Lietuvių aprūpintas. Karys turi jaustis d. Kaišiadorių katedroje buvo iniciatyvą, neleidžiam jai išsi bo, pradedant vyriausybe, bai
įdėjęs iš Panevėžio gimnazijos to, gimusio 1931 metais, ir
Rašytojų sąjungos. Buvo iš pirmos klasės piliečiu", spau aukojamos šv. Mišios už trem vystyti po dešimtmečiais be giant muitinės postu. Ar
savanoriu į Lietuvos kariuo manęs — Sauliaus,-gimusio
rinkta
Lietuvių Žurnalistų dos konferencijoje antradienį tinius ir politinius kalinius, sitęsusios svetimos kontrolės. smulkus verslininkas nebus
menę 1919 m., baigęs karo 1934 metais.
•*"
. '*
dr-jos pirmininke. Daug jos sakė kariuomenės vadas.
sužlugdytas duoklėmis mafi
meldžiamasi už Dievo tarną
mokyklą ir tapęs artilerijos
Tėvo gyvenimas buvo paš straipsnių spausdino „Drau
Vienas pavyzdys gali būti jai, ar krovinių gabenimo fir
Jo
teigimu,
Vakaruose
yra
arkiv.
T.
Matulionį.
Po
Mišių
kapitonu, baigęs LU teisės fa vęstas Lietuvai. Jis ją kūrė ir
gas". Keli jos straipsniai tilpo didelis ginklų perteklius, ir Sielovados centre su gausiu užsienio investicijų sritis. Iš ma nepatirs didžiulių nuosto
kultetą 1928 m., dirbęs tei prarado. Užsieniuose atgaivi
„Lietuvių dienos" žurnale. Vie Vakarai, žinodami, jog „mes būriu bendro likimo brolių ir skyrus investicijas iš privati lių pasienio eilėse — priklau
sėju, tapdamas Šiaulių apy no lietuvišką veiklą. Vėl su
nas „Lietuvių dienos" žurnalo priimame jų principus, kad sesių susitiko Kaišiadorių ga zavimo ir jau Lietuvoje esan sys nuo to, ar policija ir muiti
gardos teismo skyriaus pirmi laukė Lietuvos prisikėlįmo.
numeris išspausdino jos bio mūsų vertybė sutampa su jų, nytojas vysk. J. Matulaitis. čių užsienio firmų, mes pasku ninkai gerai atliks savo parei
ninku, buvęs Hanau lietuvių Vis tai įvyko praeitame, šimt
grafiją, papuošdamas viršelį mums duoda ir duos tų Buvo rodomas filmas apie ne tiniu metu sulaukėm labai gas. Jei Lietuvoje verslo tvar
stovyklos teisėju ir LB vyriau metyje, kurį jis beveik visą ir
investuotojų, kymo formalumai užtruks ke
nuotrauka.
ginklų".
vieną tremtį išgyvenusį arkiv. mažai • naujų
sio teismo teisėju, buvęs De išgyveno. Dar praėjusį vasarį
ypač
tokių,
kurie
padėtų stip leriopai ilgiau, nei kaimyninė
Kariuomenės vadas, neįvar T. Matulionį. Tremtinių dai
Išleido 4 knygas: „Vieno va
troito LB valdybos pirmuoju jis lipo į Šv. Antano parapijos
rinti
eksporto
pajėgumus.
Di
pirmininku ir įvairių lietuviš antrą aukštą ir dalyvavo karo melancholija", „Sąžinė", dindamas tiksliu skaičių, tei nas dainavo folkloro ansamb džiausios investicijos, į Lietu se šalyse — nesulauksim in
kų organizacijų pirmininku, Klaipėdos krašto atvadavimo „Rojaus paukščių grįžimas" ir gė, kad šiemet Lietuva gaus lis „Verpetą", susitikimo daly vos Telekomą, mobilias tele vestuotojų, nesukursime nau
jų darbo vietų.
buvęs aktyvus tautininkas.
minėjime. Aš klausdavau jį, komp. Br. Budrumo biogra daug šarvuočių iš Vokietijos, viai skaitė eiles, dalijosi prisi komunikacijas, degalinių tink
minimais,
šventė
agapę.
Tai
priešlėktuvinio*
bataliono
gin
fiją.
Kelis
metus
vedė
Lietuvių
Dabartinis valstybės valdy
Tėvas (kalbėjo savo atsimi ar jam ne per. sunku lipti į radijo valandėlę.
lus, Vilniaus banką yra nu
buvo
vienas
iš
Jubiliejui
skir
kluotę
iš
Švedjjos,
artilerijos
mas
nėra pagrįstas pakanka
nimus į magnetofonines juos antrą aukštą.. Jo atsakymas
kreiptos į mūsų vidaus rinką,
tų renginių.
iš Danijos.
Gyvendama
Kalifornijoje,
mai
objektyviais kriterijais.
buvo,
jog
nėra
niekad
sunku
tas." JiS' prisiminė kaip- Pane*
ir mažai padeda stiprinti ek
Pasak" J. Rronkaičio, iki šiol
dainavimo
mokėsi
pas
buvusią
Klesti
protekcionizmai."Gimi
pagerbti
Lietuvos
pasiekimus.
vėžio gimnazijoje su didžiau
sportą. Investicijų
pelnas
Lietuvos ginkluotosioms pa
Lietuvos
Operos
solistę
Alonystės
ir partijų ryšiai dažnai
Prezidentas
Valdas
Adam
siu entuziazmu lankė lietuvių
plaukia į užsienį. Vagnoriaus
KAIP ĮKVĖPTI GYVYBĘ
jėgoms
Vakarų
valstybės
per
diją
Dičiūtę-Trečiokienę.
Dai
nulemia
įdarbinimą ir sėkmę
kalbos pamokas, nors visa kus ir ambasadorius Stasys
LIETUVOS EKONOMIKAI vyriausybė pašalino praktiš tarnyboje. Visuomenėje daž
davė
daug
kulkosvaidžių,
šau
navo
Los
Angeles
lietuvių
kita buvo dėstoma rusų kal Sakalauskas atsiuntė užuo
kai visas lengvatas užsienio
tuvų, šovinių, minų paieškos
ba. Nebuvo jokio klausimo sto jautas. Ypač įstrigo Liudos operetės grupės statytame
investicijoms, nors jos ir tebu niau kalbama apie ryškėjanAtkelta iš 3 psl.
laivą,
Lietuva'
įsigijo
minos
„Čigonų
barone",
vėliau
—
ti ar nestoti savanoriu į Lietu Luinytės Kuprėnienės užuo
vo kuklios. Iki šiol nepalan čią valdininkų kastą, kuri
Bijau,
kad
mūsų
komplikuovaidžių,
prieštankinių
ginklų.
solo
partiją
atliko
muz.
Onos
vos kariuomenę ir vėliau da jauta: „Aš visada prisiminsiu
kiai buvo žiūrima į laisvųjų sprendimus daro ne vadovau
*
tame,
globalizacijos
apraizgy
„Kai
kurie
siūlomi
ginklai
Metrikienės
muzikinėje
legen
damasi valstybės kriterijais,
lyvauti Klaipėdos krašto atva Jūsų Tėvelį su dideliu malo
reikalauja didelių išlaikymo ir tame pasaulyje toks savo jėgų ekonominių zonų steigimą; nei bet savo. jau kaip atskiro luo
doje
„Gilanda".
numu.
Ateina
į
mintis
viena
iš
davime. Jaunas teisininkas
viena dar faktiškai neveikia.
1980 m. komp. Giedrai Gu priežiūros lėšų, todėl Lietuva pasitikėjimas bus sunkiau pa Priežastis aiški — Europos mo, interesais.Valstybę turi
nuėjo dirbti į Lietuvos teis paskutinių dienų Šiauliuose,
kol kas jų atsisako", pažymėjo siekiamas, bandant įdiegti so
mus, kurie pradėjo atlietuvėti kada vežimas jau buvo suk dauskienei komponuojant mu
Sąjunga šių priemonių nepa valdyti pareigūnai, kurių kva
cialinį
solidarumą.
Bet
bandy
brigados
generolas.
lifikacija yra ne prastesnė už
ziką
operetei
„Aldona",
kom
dėl jaunų teisininkų įtakos. rautas ir visi buvome pasi
geidauja. O mes klausome jų.
ti
įtvirtinti
visuomenės
susi
vadybininkų privačiose struk
pozitorės
paprašyta,
Klevą
pa
Kalbėdamas apie šių metų
Modernino senelio paliktą ūkį ruošę arkliais trauktis iš Lie
telkimą
reikia.
Dabartinis
so
tūrose. Būtina paruošti sto
rašė
žodžius
(libretto).
Turtingųjų
Šalių
nepalankus
planus,
jis
pabrėžė,
kad
tiki
ir gyvai dalyvavo visuomeni tuvos. Paskutinę minutę aš
lidarumo
lygis
artėja
prie
kri
jančiųjų
į valstybės tarnybą
požiūris
į
investicijų
lengvatas
Velionė
labai
ilgėjosi
Lietu
masi
atidaryti
šovinių
ga
nėje veikloje. Bolševikams pradėjau verkti, kad nepatinės
ribos.
Piliečiai
vengia
egzaminų
sistemą, kuri leistų
ir
laisvąsias
ekonomines
zo
vos,
kurioje
lankėsi
1992
m.
myklą
Kaune,
turėtų
pradėti
okupavus Lietuvą, statytinis ėmėm mano lėlės „baldų".
mokėti mokesčius, kontraban nas yra suprantamas. Jeigu pasirinkti veržlias, kūrybin
Visą
laiką
norėjo
grįžti
į
Lie
veikti
geodezinis
centras,
Mano
tėvai
sakė,
kad
jau
per
teisingumo ministras Pakarkda mažina valstybės pajamas, visos Europos Sąjungos (ES) gas, savarankiškas asmeny
lis skyrė tėvą į Panevėžio vėlu, negalima nieko atidary tuvą ir tenai apsigyventi. Savo spausdinsiantis karinius že
šešėlinė ekonomika klesti. Pa rytinės kaimynės vienu metu bes. Stojęs į valstybės tarny
teismą sufabrikuoti kaltini ti ir įtalpinti, bet Jūsų Tėvelis norą įvykdė 1995 sausio 11 d. mėlapius, baigiama įrengti oro
sak visuomenės apklausų re pradėtų agresyviai konkuruoti bą, valdininkas turi įgyti gali
mus vyskupui Paltarokui. Tė įmetė lėlės stalą ir kėdutes į Pagyvenusi keletą metų Ka erdvės stebėjimo centrą Kar
zultatų, Lietuvos piliečiai pra dėl užsienio investicijų ir ag mybių ir privalo nuolat tobu
čerginėje,
susirgusi
nepagydomėlavoje.
vas* atsisakė ir tapo persekio kibirą, kabėjusį po vežimu ir
randa pasitikėjimą šalies ins resyviai skatintų eksportą, linti profesinius
įgūdžius,
jamas. Laikinajai vyriausybei taip pradėjome kelionę. Jūsų
titucijomis,
taigi
ir
savo
gali
ypač
užsienio
kalbų
ir infor
nukentėtų
ES
šalių
vietinė
paskelbus nepriklausomybę ir Tėvelis gyvens mano širdyje".
mybėmis organizuotai veikti. pramonė, dar daugiau padi matikos srityse. Nustatant
čia
gyveno
iki
>avo
mirties.
J.
V.
gyvendamas
Čikagoje,
atstačius Lietuvos teismus,
Liūdnose praeito šimtmečio
Seimu pasitiki maždaug 10 dėtų jų nedarbystė. Išplauktų profesinę pažangą, turi būti
tėvas vėl tapo teisėju, nors ir dienose tėvas išliko optimistu. > rinko medžiagą apie Lietuvos J.V. labai rūpinosi pasiliku
procentų apklaustų piliečių. daugiau gamybinio kapitalo taikomi objektyvūs vertini
ribotose okupacijos ribose. Vo Tai ir buvo jo idealizmo senovę, todėl mažai turėjo lai sių Lietuvoje giminių likimu,
Panaši
padėtis su teismais ir pas mus. Bet tai ES problema, mai. J Lietuvos valstybės tar
kietijoje įsteigė Hanau lietu versmė, kuri nuvedė jį į Lie ko bendrauti su pažįstamais. nes iš ten ateinančios žinios
policija.
buvo
labai
liūdnos.
„Vyriau
kad jos darbo rinka yra ne nybą turi būti žiūrima su pa
viu stovyklos teismą, kurio tuvos atstatymą, lietuvybės iš Kiekvieną dieną jis eidavo į
sios
sesers
vianintelis
sūnus
Kaip galima pradėti spręsti lanksti. Mes dūstant, ir mums garba.
didžiausias nuopelnas buvo laikymą užjūriuose. Ar mums biblioteką rinkti medžiagos.
žuvo
gindama*
Tėvynės
lais
šią problemą? Pirmiausia, val verkiant reikia stipraus postū
J. V. gimė 1909 m. balandžio
pagal liudininkus nustatyti šį šimtmetį užteks to idealiz
Padėtis viešame valdyme
vę.
Kitos
sesers
sūnus
išaugo
dantieji
turi stiprinti visuo mio.
žmonių diplomus, taip reika mo išlaikyti lietuvišką gyve 22 d. Saltinėnų kaime, Birš
galėtų pradėti keistis į gerąją
tono apylinkėje. Baigė Prienų kaip ąžuolas, jet grįžęs iš ka menės pasitikėjimą savo bend
lingus imigracijoje. Detroite nimą Amerikoje?
Naujos investicijos į ekspor pusę, jeigu į nepriklausomą
„Žiburio" gimnaziją. Atvykęs į riuomenės sunyko ir iškeliavo romis jėgomis, t.y. savo orga tuojančias įmones ateis, jeigu Lietuvos valstybe būtų žiūri
jis įsijungė lietuviškon veikSaulius Šimoliūnas Kauną įstojo į Vytauto Di amžinybėn". Dar kita rašė, nizuota visuma, arba valstybe.
mūsų verslo sąlygos bus žy ma ne kaip i pereinamąjį feno
džiojo universiteto Teisių fa kad sūnelis bi;>"0 nuvarytas la Reikia nuolat puoselėti nuos miai palankesnės negu mūsų meną, pakeliui į tobulesnes fe
kulteto ekonomikos skyrių. bai toli, kur arftžinai užmerkė tatą, kad mūsų valstybė yra konkurentų. Tie skirtumai deracines formas, bet kaip į
(Aš studijavau teisių skyr.) K šviesias akis dėl svetimų. J.V. aktyvus elementas, turintis tarp mūsų ir jų turi būti aki kertinį mūsų kolektyvinės eg
!
pradžių jis vertėsi kaip pik. labai pergyveno skaitydamas bendrą valią ir sprendimų vaizdūs, nes tarptautinė kon zistencijos principą. Kai bus
Butkevičiaus -vaikų korepeti spaudoje, kair yra naikinama kompetenciją. Valdžia turi bū kurencija yra aštri. „Saulėly toks tvirtas pagrindas, bus ga
ti suprantama, kaip aktyvi pi džio" ir „saulėtekio" iniciaty lima mąstyti apie mūsų vals
torius. Vėliau, kaip geras stu lietuvių tauta
liečių gynėja tarptautinėje
J.
V.
parašv-os
knygos
lietė
dentas,
gaudavo
stipendiją
75
1999 m.
m. gruodžio 22 d. mos, bet sielojosi tautos reika litus mėn. Priklausė Studentų aktualias temas: „Lietuvių plotmėje. Manau, kad priežas vos padės, jeigu jos bus ryžtin tybės kūrimą, jos prasmę. Ki
gai vykdomos. Bet dar veiks tokiu atveju, galima paklaus
;iKagoje mirė Juozas Venclo lais. Savo parašytus leidinius dzūkų draugijai.
tautos pasavimas", „Lietu tis, kodėl buvusio premjero mingiau būtų, kaip jau minė ti, kas statytų sau namą toje
siuntinėjo
universitetams
ir
va. Sausio 4 d. puvo palaido
kurioje
laukiama
Baigęs universitetą ir gavęs viai žiloj senovėj", „Lietuvos Pakso populiarumas taip stai jau, žymiai sumažinti bendrą vietoje.
tas Šv. Kazimiero lietuvių ka- bibliotekoms. Buvo laimingas,
pinėse. Su J. Venclova mane jei jam už tai padėkodavo. ekonomisto diplomą, dirbo politika" (Išdavos ir sugesti giai šoktelėjo, yra ta, kad jis mokesčių naštą ekonomikai. greitkelio statybos?
sėkmingai suvaidino Lietuvos
rišo studijų metai V.D. univer- Prie savo didesnių leidinių mokesčių inspekcijose. Nuo jos), „Lietuvo> »r lietuvių pro
interesų gynėjo rolę prieš ga
blemos"
ir
kt
Jos
buvo
recen
sitete, Kaune. Tai buvo dažnai pridėdavo santraukas 1939 m. pradžios iki 1944 m.#
lingąjį užsienio kapitalą. Šiuo
Tauriam patriotui, pavyzdingam šauliui ..Tremties
žmogus, kuris dirbo ne sau, anglų kalba. Pastebėjau, kad buvo mokesčių inspektorius zuojamos spaudoje: „Lietuvių atžvilgiu nesvarbu, ar jis buvo
dienų"
žurnale
ir
kitur.
Kiek
Trimito" redaktoriui, visuomenininkui
Šiauliuose.
Artėjant
bolševikų
bet visą laisvalaikį skyrė besi kai kuriomis jo surinktomis
neteisus, ar teisus. Svarbu su
atsimenu,
at.-iliepimai
buvo
frontui,
pateko
i
Vokietiją.
žiniomis
yra
pasinaudoję
ir
rausdamas bibliotekose, ieško
prasti, kad žmonės išsiilgę
damas medžiagos, apie Lietu Lietuvos mokslininkai. Pvz., Man jis pasakojo* kad buvo geri. Vien daugybė šaltinių valdžios ryžtingo, nepriklauso
vos ir lietuvių tautos praeitį. Mindaugas Bartninkas savo prievarta įjungtas į vokiečių įvairiomis kalbomis, kuriais mo balso.
Kruopščiai surinktą medžiagą veikale „Didžiųjų mitų ke kariuomenę, patekęs į nelais remiamas turinys, rodo, kad
Deja, šiuo metu piliečiai yra
jis spausdino knygelėmis ar liais", Vilnius, 1999 savo nau ve, vos nebuvo išduotas ru jis atliko labai didelį darbą.
pratinami
žiūrėti į Lietuvos
Jei
jis
nesulaukė
reikiamo
mirus, jo mylimą žmoną STASĘ ir kitus artimuosius
brošiūromis, kurių yra išleidęs dotoje literatūroje sumini ir sams. Po karo gyveno Hanau
valstybę
kaip
į pasyvų objek
įvertinimo
šioje
žemėje,
tegu
karo išvietintųjų stovykloje.
arti dvidešimt. Jis buvo tikras keletą V. Venclovos knygų.
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Jo artimas kaimynas Čika Studijas gilino Frankfurto gerasis dievas gausiai jam at tą, kuris veikiamas globalinių
„vargo pelė", kaip kadaise
ekonominių procesų ir nuoro
buvo vadinamas rašytojas Si goje M. Krūsnis, į kurį krei universitete. Iš čia emigravo į lygina amžinybėje.
Elena ir Karolis Milkovaičiai.
dų iš Europos Sąjungos. Įsta
JAV.
Gyveno
Cleveland,
Ohio.
monas Daukantas. Jis ne piausi, sužinojęs apie J. Ven
Ig. Medžiukas tymų ir normų greitas kaitaieškojo savo asmeninės rekla- elovos mirtį, laiške rašo. kad 1955 m. persikėlė į Čikagą ir

c

SUDIEV TĖVUI STASIUI
ŠIMOLIUNUI

liojimas pagal užsienio insti
tucijų nurodymus, gal ir spar
tina modernizaciją, bet tai
kenkia piliečių pasitikėjimui
savo valstybe, kitaip sakant,
palaipsniui naikina kolektyvi
nę valią. Tai skatina pasyvu
mą ir indiferentiškumą ben
drais reikalais. Jeigu mes,
kaip organizuota visuma, ma
žai ką galime spręsti, o kiti už
mus sprendžia, tai kam susi
telkti?

AJL DIPLOMUOTAS
EKONOMISTAS JUOZAS
VENCLOVA

A. t A.

PETRUI PETRUŠAIČIUI
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DRAUGAS, 2000 m. kovo 15 d., trečiadienis

Gavėnios susikaupimas
Švė. M. Marijos Gimimo
parapijoje >Marquette Parke i bus kovo 24. 25. 26 d... jam
vadovaus Šiaulių vyskupas
Eugenijus Bartulis. Daugiau
informacijų huG pateikta veliau.
.Aewsleuer~. Fennsylvanijos Lietuviu pilaetnĮ draugijos
kovo mėn. laikraštėlis praneša. kad Vasario 16-os;os įvesti drangoos dobė vasario 19
d. susirinko ne: 127 žmones.
Jie dainavo, vaišinosi įškiiminga vakariene ir bendravo,
Dalia Yuc-us skaitė istorinę
paskaitą apie tai. kas yra Lietuvos Nepriklausomybes diena. Visa švente pavyko, nes ją
surengti padėjo daugybė draugijos vadovų narių, savanorių
ir jaunimo grupe iš Prince of
Pe'ace Church. Nepriklausoorybės dieną paminėti atvyko
treėios. ketvirtos kartos Amerikos lietuviai bei naujieji atvykeliai iš Lietuvos.
Šį sekmadieni, kovo 19 d.,
po 10:30 vai. šv. Mišių, parapijos salėje yra šaukiamas Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos
nariu susirinkimas. Susirinkimo metu parapijos klebonas
kun. Michael Yakaitis kalbės
apie 1998-1999 metų metinę
apyskaitą. Visi parapijiečiai
yra kviečiami dalyvauti, pasi"vaišinti, pabendrauti ir pasidalinti savo mintimis parapijiečiams rūpimais dvasiniais,
socialiniais ir finansiniais reir
kalais.
Patricia
Kamarauskas,
gyvenanti Brookfield,
IL,
Draugo fondo garbės narė,
pavasario vajui atsiuntė 1,000
dolerių prie ankstyvesnių
1.400 do't. įnašų. Mūsų garbės
narei reiškiame labai didelę
padėką už gausią paramą
Draugo fondui.

Maria gimnazijos ir buvusios Šv. Kazimiero akade nujos abiturienčių susitikimas įvyks balandžio 15 d.
Specialiai pagerbtos bus klases, kurių mokyklos baigimo
metų paskutinis skaičius yra
„5" arba „0". Informacijos teikiamos tel. 773-925-8686, ext.
16.
„Reader", nemokamas kassavaitinis Čikagos laikraštis,
rašantis ir informuojantis apie
įvykius, vykstančius Čikagoje,
yra platinamas ir Čikagos
priemiesčiuose. Jį galima įsigyti: Downers Grove. "Bud's",
500 W. 75th St.: N'aperville,
Trankies Blue Room", 16 W.
Chicago Ave.; Oak Park, "Tasty Dog", 701 W. Lake St., bei
daugelyje "Barnes & Noble",
"Borders Books" knygynuose,
Tovver
Records'"," *Whole
Foods" parduotuvėse. Laikraštis pasirodo ketvirtadieniais.
Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos centras
nuoširdžiai dėkoja Stasiui
Džiugui už centrui atsiųstą didėlę ir vertingą istorinės medžiagos siuntą. Ypač už šias
knygas: Br. Kviklio „Lietuvos
bažnyčios" 1-6 t., P. Naručio
„Tautos sukilimas 1941", „Lietuvos įstatymai" (1922 m.), A.
Merkelio „Antanas Smetona",
„Gen. Povilas Plechavičius" ir
kt.
Solistė Judita Leitaitė —
puiki dainininkė, jos savita,
įdomi interpretacija, puiki frazuotė, švari intonacija. J. Leitaitės ir Lietuvos bosų karąliaus, Vladimiro Prudnikovo,
koncertas Čikagoje bus kovo
26 d., sekmadienį, 3 vai. p.p.
Jaunimo centre. Bilietus prasoma įsigyti iš anksto „Seklyčioje". Bilietų kainos — 15, 10
ir 8 dol. Vaikams ir jaunimui
—5 ir 4 dol.

Rekolekcijos - priešvelyki-

APIE „CENSUS"
Jau turbūt visi gavo „Census~ — žmonių surašymo laiš
kus — formas. Vienos formos
yra trumpos, turi tik 8 klausimus. kitos yra ilgos ir turi 53
klausimus. Kas šeštas žmogus
gavo ilgas formas. Visos trumpos ir ilgos formos turi būti
užpildytos ir grąžintos pridėtame voke, taip reikalauja
įstatymai. Jeigu kas turi problemų ar nesupranta, kaip reikia užpildyti, nesupranta kalbos, gali kreiptis į Socialinių
reikalų raštinę „Seklyčioje",
mes padėsime tas formas užpildyti. Galite kreiptis telefonu 773-476-2655, arba asmeniškai — 2711-15 West 71st
Street, Chicago, IL 60629.
Birutė Jasaitienė
VERTA PADĖKOTI
Pastaruoju metu Lietuva
Australijos parlamente yra beve
ik niekada neminima, todėl
senatoriaus Brian Gibson (iš
Tasmanijos) palankumas lie
tuviams yra labai pastebimas.
A. Taškūnas (Australija) kviečia lietuvius, nepaisant, kur
Jie gyventų, padėkoti senato"ui už rūpestį ir dėmesį Lietuvai. Jo adresas: Senator
Brian Gibson, Parliament
House, Canberra, ACT, 2600
Australija, elektroninio pašto
adresas
(e-mail):
Senator.Gibson@aph.gov.au
Tuo pačiu ir Amerikos lietuviams verta prisiminti savo
senatorius bei Atstovų rūmų
narius, kurie šiemet Kovo Vienuoliktosios proga pasiūlė rezoliucijas, kalbėjo Kongrese,
dalyvavo Lietuvos ambasados
bei lietuvių renginiuose ir
apskritai prisiminė Lietuvos
įnašą į Sovietų Sąjungos
sužlugimo dramą.
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Įsteigta
Lietuvių
Redaguoja
JSlačas. Medžiagą
siųsti: 3206 W. 65th
Place, Chicago,
IL Mokytojų
60629
MINTYS GAVĖNIAI
Japonai yra garsūs sodinin
kai. Daugelio jų tarpe išsipla
tinęs paprotys auginti me
džius — neūžaugas. Jie išmo
kę net didžiulius girios me
džius auginti vazonuose. Kad
tie medžiai visada pasiliktų
maži, jie neduoda jiems reikia
mo maisto, juos sužaloja, nus
kabo jų viršūnėles, žodžiu,
neleidžia jiems išsitiesti.
Panašiai yra krikščionių,
kurie savo širdyje neleidžia
klestėti krikščionybės me
džiui, jį visaip žalodami, ne
duodami tyro maisto. Jeigu
medis — neužauga dar turi
savptišką grožį ir bent dekora
tyvinę vertę, tai sužalotas,
neišaugęs, skurdus krikščio
niškasis gyvenimas yra nuos
tolis pačiam žmogui ir dažnai
— nelaimė tiems, kurie su juo
priversti turėti ką nors ben
dro, pagaliau — tai neteisybė
ir skriauda paties Dievo at
žvilgiu. Dabar laikas pažvelgti
į save ir pakeisti savo gyveni
mo būseną.
Pagal prel. J. Prunskį
Redaktorius
Religija pribrandina žmogų
kaip kviečio varpa grūdą.
Nors varpą daužo spragilai ir
varto vėtyklė, bet ji savo auka
maitina žemę ir pro altorių
Ostijas kelia sielas į Dievą.
Poetė Marija Aukštaitė
ŠVENTAS KAZIMIERAI
Ištiesk savo rankų. Padėk
Lietuvai. Pamokyk mus, kaip
reikia padėti vienas kitam.
Melskis už Lietuvą, kad žmo
nės ją vis darytų gražesnę ir
geresnę. Tavo bažnyčios var
pas skambės. Mokyk mus Jė
zaus žodį suprasti. Melskis už
mus
Gintaa Bradūnas
Prašau, ar Tu galėtum mus
vesti truputį arčiau prie Die
vo? Sustabdyk žmones, kurie
žudo. O jeigu negali, tai mels
kis už tuos, kad nebedarytų
žmonėms tokių nelaimių. Pra
šau, saugok mane, kai aš ke
liausiu į Kaliforniją.
Mantas Vidutis
Prašau, mums padėk. Padėk
mums atlikti visus kasdieni
nius darbus. Padėk mums su
prasti, kad mes nesam vienin
teliai šioje žemėje.
Sigitas Rimkus
Prašau, padek žmonėms,
kad jie būtų panašūs į Tave.
Aš stengsiuos būti tokia, koks
Tu buvai. Prašau man padėti.
Viltis Meilutė
Padėk man saugiai nuskris
ti į Lietuvą. Aš aplankysiu
Vilniaus katedrą.
Katarina Slavikaitė
Aš noriu, kad tu pažiūrėtum
į mūsų nešvarią planetą. Pa
rodyk žmonėms, kaip reikia
sutvarkyti mūsų planetą.
Tadas Rimkus
Ištiesk savo rankas Lietu
vai, kad jinai būtų priimta į
NATO ir, .kad Lietuva būtų
rami ir saugi vieta žmonėms
gyventi. Padėk ir mums to
liau tęsti lietuviškus darbus.
Duok ramybės Amerikai.
Vytas Bradūnas
RUSUS labai kankino Lietu
vą. Prašau įkvėpk Rusųai
minti, kad ji turi daugiau že
mės, negu jai užtenka. Kad
Lietuva ir Rusija gali būti
draugai, o ne priešai. Prašau
padėk, kad Lietuva labai grei
tai būtų priimta į NATO. Jai
tai labai padėtų. Ačiū!
Joana Orentaitė
Visi Baltimorės Karaliaus
Mindaugo lit. m-los mokiniai.
(„Mūsų metai")

GAVĖNIOS TAUTOSAKA
Po sunkių, riebių ir gausių
valgių, Pelenų dieną gali būti
ir sergančių. Todėl vengrai gy
dytojai iŠ pat ryto vaikščioja
„gydydami". Atitinkamai apsi
rengia, turi ilgas lazdas su
mediniais kirveliais, maišelius
ar dėžutes su „vaistais". Įėję
sako tam tikras kalbas, išgur
dami vaistų veikimą, ieško
sergančių. Užsidėję akinius
žiūri į delną, sako laimę, pra
eitį ir ateitį. Visus aplanko,
„sergantiems" pasako ligą,
duoda vaistų, o užmokesčio
sutinka palaukti iki kitų mcių
(Padubysio valse.).

Sąjungos Čikagos skyriaus

GALVOSŪKIO NR. 91
GALV08UKI8 NR. 112
'
ATSAKYMAI
Parašykite tris tokius žo
Šarados atsakymai: Skuo
das, kuodas, puodas, uodas, džius, kurių vienaskaitos gali
juodas, jodas, sodas, suolas.
ninko galūnėje rašome ne — ę
(nosinę), bet.paprastą e. X5
GALVOSŪKIO NR. 92
taškai)
ATSAKYMAS
GALVOSŪKIS NR. 114
Linksniuojamas žodis yra

-ar.
GALVOSŪKIO NR. 93
ATSAKYMAI

Gyviai: Angis. Ežys. Vove
rė. Stirna. Lapė. Sliekas. Au
galai: Papartis, Žibuoklė, Dil
gėlės, Šilagėlė. Gyslotis. Ag
Gana savotiškas yra trinkos rastai. Krienas. Gali būti ir ki
(kaladės) vilkimas į trobą. Ją ti pavadinimai.
velka paprastai tas, kas anks
(Kryžiažodis). Paieškoję en
GALVOSŪKIO NR 94
čiausiai atsikelia... Trinka vel
ciklopedijose medžiagos, atsa
ATSAKYMAS
kama į trobą, kad linai šiais
kykite į šiuos klausimus: 1.
metais gerai derėtų. Juo dau
Rebuso patarlė: „Blogos au Ką rinko Bernadeta su kitais
giau trinkų j trobą privelka,
vaikais slėnyje? 2. Kurioje
tuokart neišvengiamas vaiši sys gero žodžio neklauso".
valstybėje gimė Bernadeta? 3.
nimas. (Padubysys)
Kuo susirgo būdama šešerių
GALVOSŪKIO NR. 95
LAISVĖS TROŠKIMAS
metų? 4. Bernadetos pavardė.
ATSAKYMAI
5. Kurį mėnesį ji gimė? 6. Prie
Net mažiausias paukštis
kurios upės jai apsireiškė Šv.
Turi savo gūžtą,
A. Dvikovoje lenkas Choms- M. Marija? 7. Bernadetos mo
Vengia jis narvelių,
kis ir lietuvis Žižmaras varto tinos vardas. 8. Tėvo vardas.
Nes ten laisvės trūksta.
jo špagas. Šioje kovoje lietuvis 9. Kurį prašymą Bernadeta iš
Mūs tauta nuo seno
nugalėjo lenką. B. Į dangų girdo per regėjimą, ką Šv. M.
Arė gimtą žemę
yra patekę du nenumirę žmo Marija prašė pastatyti? 10.
Sėjo rugį, kvietį
nės: Enochas (Žyd. 11:5; Pr. Kiek metų buvo Bernadeta,
Ir laisvai gyveno.
5:24) ir EUjas (2 Kar 2:11). (H. kai jai apsireiškė Šv. M. Mari
Lockyer ,A11 The Men of The ja? 11. Kuo ji sirgo būdama 11
Dideli kaimynai
Bible", p. 105+110,Grand Ra- metų? 12. Koks antrasis Ber
Mus mažus stebėjo,
pids, 1958).C. Romoje romėnų nadetos vardas? 13. Į kurio
Rusai, lenkai, prūsai
pinigų liejykla, būdama šalia miesto vienuolyną ji atvyko.
Laisvės pavydėjo.
deivės Monetos šventyklos, sa būdama 22 metų? Sudarė An
Gimtą žemę mindė
vo gaminiams davė „monetos" drius, Simonas ir Agnė
Okupantų batai.
vardą. Ši deivė buvo Jupiterio Žvirbliai iš Šiauduvos kaimo,
Laisvės dainą tildė
žmona. Jos vardą perėmė ir Šilalės rajono. Kas teisingai
Rusiški paradai.
kitos tautos: lotyniškai ir lie atsakys visus klausimus, gaus
Bet išaušo Rytas,
tuviškai moneta, prancūzai — 10 taškų, o kas atsakys tik
Skelbė Laisvę naują,
monnale, angliškai — money, pusę — gaus 5 taškus.
• -•
Krauju aptaškyta,
vokiškai — Muence. (L.E. 10Kilo vėl trispalvė...
76 + 19-185). D. Vilniuje Rasų
GALVOSŪKIS NR. 115
Mokytoja kapinės buvo įsteigtos 1769
Violeta Pakalniškienė metais. E. Sovietų kariai Vo
A. Ar tiesa, kad Šv. Raštas
kietijoje nešiojo tris rankinius mini ugninę raketą, kuri prieš
GEROJI ŠIRDIS
laikrodžius, nes vienas iš jų 3000 metų iš kosmoso nusilei
(Tęsinys)
do ant žemes ir išsivežė vieną
— Jau šešta valanda. Lai rodė esamą laiką Maskvoje;
gyvą žmogų? B. Ar Lietuvoje,
kas namo. Ačiū tau, mano ge antrasis — rodė laiką jo tė
kuris nors matė skrendančią
roji Birute. Bįjau, kad tavęs viškės; trečiasis — rodė laiką
„lėkštę"? C. Jei taip, tai ku
tėveliai nebartų Papasakok esamos gyvenvietės.
rioje Lietuvos vietovėje tos
jiems, kokį gražų ir gerą dar
„lėkštės" skraidė? D. Jei
bą nori dirbti. Jei jie leis,
skraidė,
tai kur skraidanti
GALVOSŪKIS NR, 111 .
ateik, kada tik gali. O už dar
„lėkštė" buvo nusileidusi? B.
bą paimk iš dėžutės bent pusę
Trijose krūvelėse yra 68 rie Kas yra „dragūnas", „gusadolerio, — sako senelis.
ras", „kavaleristas" ūv ***>Birutė skubiai sutvarko pi šutai; pirmose dviejose yra 29 nas"? Už visus, teisftšgn#.tfr
nigus ir įkiša seneliui į kišenę. riešutai, antroje ir trečioje 52 sakymus skiriama 10 taftų* o
O pati sau nieko nepaima. Tik riešutai. Po kiek riešutų yra už daliniui atsakymus— 1
paglosto Lokį, paspaudžia se kiekvienoje krūvelėje? (5 taš taškai. Atsiuntė Mun, dfe Ė.
kai)
neliui ranką ir taria jam:
Gerulis.
i Ą * •
— Laimingai pareikit namo!
,
: tfa 4
Aš rytoj atbėgsiu. Pinigų man
nereikia. Aš daug jų turiu. —
GALVOSŪKIS NR. 113
(5 taškai)
%
Ir nubėga.
Sudarė Rima Šimėnaitė iš
Birutė pajunta, kad jos šir
(Brėžinėlis). Sujunkite taš Strakšiškės kaimo, Ignalinos
delėje kažko taip gera ir links
• ,t
ma, kaip niekada. įbėgusi vi kus, sužinosite kas nupiešta. rajono.
dun, ji apsikabina savo mamą,
papasakoja viską ir prašo, kad
leistų jai kasdien padėti akla
jam seneliui. Nepamiršta atsi
prašyti dėl vėlaus sugrįžimo.
Abu jos tėveliai džiaugiasi Bi
rutės gera Širdimi ir mielai
leidžia jai padėti seneliui.
Ir taip Birutė kasdien gelbs
ti savo aklajam seneliui par
davinėti laikraščius. Bet pi
nigų už darbą neima. Ir dėl to
jaučiasi taip gerai — neapsa
komai gerai! Jf pati {erai dar
nežino, kaip tat yra,kadKkil»,
nus darbas, labai džiugina
kiekvieną žmogų. Jis dabar ir
jai kur kas vertesnis už pi
nigą, net už gražiąją suknelę,
kurios ji vis dar neišgali nusi
pirkti.
Tačiau jos rausvoji kiaulytė
— taupomoji dėžutė —jau ge
rokai pasunkėjo.(Bus daugiau)
Vanda Frankienė
Vaitkevičienė
•:+_••

