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„Business Eastern Europe":
„Williams" atsipūsti dar anksti
Vilnius, kovo 21 d. (BNS)
— JAV bendrovės „YVilliams"
kantrybė atsipirko — „Mažei
kių nafta", kurios 33 proc. ak
cijų ji valdo, bent k u r i a m lai
kui užsitikrino naftos tiekimą.
Tačiau atsipalaiduoti d a r a n 
ksti, teigia įtakingas verslo
leidinys „Business E a s t e r n
Europe".
1999 m. Mažeikių naftos
perdirbimo gamykla dėl ža
liavos trūkumo kelis, k a r t u s
stovėjo. Pasak straipsnio auto
rių, tai buvo ne kas kita, o
JLUKoil" siekių įgyti „Mažei
kių naftos" kontrolę išraiška.
„Niekam nėra paslaptis —
•LUKoil' atrodo, jog Mažeikiai
priklauso jiems. Tačiau mes
prisiėmėme ilgalaikius įsipa
reigojimus Lietuvai, ir tai
mūsų nenustebino", sakė „Williams Lietuva" generalinis di
rektorius Randy Majors.
„Williams" perėmus „Mažei
kių naftos" kontrolę, nedel
siant teko spręsti naftos tieki
mo klausimus: atsiskaityti su
naftos tiekėjais ir ieškoti kitų
Rusijos bendrovių, galinčių
tiekti naftos. Tačiau užsiti
krinti naftos tiekimą iš Rusi
jos nespėta, todėl „Mažeikių
nafta" per Būtingės naftos ter
minalą turėjo įsivežti Šiaurės
jūros naftos. Nors „Mažeikių
naftai" geriau būtų pirkti
naftą iš Rusijos, gamykla dirb
tų pelningai net ir n a u d o d a m a
Šiaurės jūros naftą, tvirtina
straipsnio autoriai.
„Mažeikių nafta" d a r tebesidera su „LUKoil" dėl ilgalai
kio naftos tiekimo — pasiekti
susitarimai dėl naftos perdir
bimo Mažeikiuose ir naftos
produktų pardavimo, tačiau
pagrindinis susitarimas dėl

naftos tiekimo 10 metų dar
nepasirašytas.
„LUKoil" norėtų tokios pat
„Mažeikių naftos" dalies, kaip
ir „Williams", tačiau Rusijos
susivienijimui siūloma ne dau
giau nei 10 proc. Lietuvos naf
tos ūkio akcijų.
„LUKoir pozicijos yra tvir
tos — Rusijos bendrovė yra
pagrindinis „Mažeikių naftos"
tiekėjas, tačiau Lietuvos vy
riausybė be „Williams" pritari
mo negalės Rusijos bendrovei
parduoti jai
priklausančių
„Mažeikių naftos" akcijų, tei
gia straipsnio autoriai.
Tačiau k u r kas didesnes
reikšmės turi naftos perdirbi
mo gamyklos pertvarkymas.
„Williams" planuoja pradėti
Vilniaus mukvklų mok.sli.-i\ KU kovo liO-ąją
500 mln. JAV dolerių investi Nuotr.:
lu
cijų programą, kuria siekiama
naftos perdirbimo pajėgumus
.!»
padidinti nuo 7 mln. iki 15-16
mln. tonų per metus. Be to,
V i l n i u s , kovo 20 d. (Elta) — ir Ugnis. Varpu; paskelbus ly
ketinama gerinti ir „Mažeikių
naftos" produkcijos kokybę, Prisiminti Sąjūdžio laikų šūkį giadienį, pake:ta tamsiai mė
kad ji atitiktų Europos Są „Neteršk Lietuvos!" Pasau lyna vėliava BU Žemės plane
jungos reikalavimus. Tai, pa linės Žemės dienos minėjime tos atvaizdu.
Minėjime kalbėjo Seimo,
sak straipsnio autorių, atvers pasiūlė Seimo pirmininkas
ir Lenkijos bei Vokietijos rin Vytautas Landsbergis. Pirma Aplinkos ministerijos, Vil
kas, todėl nieko keista, kad dienį sostinės Nepriklausomy niaus savivaldybės vadovai,
„Williams" įsipareigojo neat bės aikštėje devintą kartą Vil
leisti iš darbo daugelio iš be niuje buvo pakelta Žemės vė
veik 4,000 naftos perdirbimo liava, atliktos teatralizuotos
gamyklos darbuotojų, nors pa pavasario Lygės apeigos.
Vilnius, kovo 21 d. (BNS)
našioje gamykloje JAV dirbtų
Žemės dienos minėjimą
—
Vyriausioji
rinkimų komisi
apie 400 žmonių. *•
pradėjo aktorius Tomas Vai
ja (VRK) tikisi savaitės pabai
Toks didelis darbuotojų skai sieta, perskaitęs ištrauką iš
goje paskelbti oficialius sek
čius Lietuvoje, k u r atlygini Kristijono Donelaičio „Pava
madienį vykusių savivaldybių
mai nėra dideli, yra net labiau sario linksmybių". Saulėtą pa
tarybų rinkimų rezultatus, o
parankus, nei išplėtotas auto vasario dieną gausiai susirin
pirmieji naujųjų tarybų po
matizuotų sistemų naudoji ko miestelėnai, savo pasidary
sėdžiai greičiausiai įvyks kovo
mas, sakė R. Majors. Be to, tus inkilus atsinešė sostinės
pabaigoje arba balandžio pra
pasak jo, Vakaruose panašios moksleiviai. Grojo pučiamųjų
džioje.
gamyklos dalį darbų paveda orkestras, dainavo aukštaičių
Rinkimų įstatymas numato,
atlikti kitoms įmonėms, o Lie ir žemaičių etnografiniai an
kad
rinkimu rezultatus VRK
tuvoje tokios galimybės nėra.
sambliai.
privalo paskelbti per savaitę
Į keturias pasaulio šalis su nuo rinkimu dienos, 0 pirma
gaudus daudytėms, iškilmin sis tarybos posėdis turi būti
gai prabilo Žynys ir keturios sušauktas ne vėliau kaip per
stichijos: Žemė, Oras, Vanduo dvi savaites nuo oficialių re-

Pirmąją pavasario dieną —
„Neteršk Lietuvos!'

i - sutiko pagamina dešimtis mki
Gedimino Žilinsko Eltai nuot-.

ragine ne tik susitvarkyti ap
linką, bet ir pakeisti neteisin
gą požiūrį į gamtą. V. Lands
bergis
sakė:
„Nesąžiningi
žmonės lyg svetimi, lyg priešai
teršia, nuodija savo žemę. Pa
tys savyje turime išugdyti pro
testą, ginti savo žemę, nes Lie
tuva — tai gamta aplink mus.
Būkim verti švarios Lietuvos".

Rinkimai baigėsi, darbas tik
prasideda

Būtingė pirmoji Pabaltijyje
priima milžiniškos talpos
tanklaivi
B ū t i n g ė - M a ž e i k i a i . kovo
21 d. (Elta) — „Mažeikių naf
tos" susivienijimas antradienį
oficialiai pranešė, kad pirmą
kartą Baltijos jūros p a k r a n t ę
pasiekė 147,000 tonų talpos
tanklaivis, iš Būtingės termi
nalo išgabensiantis į V a k a r u s
apie 120-130,000 tonų Rusijos
firmos „Jukos" naftos. Nei
Klaipėdos, nei Ventspilio Lat
vijoje uostai dabartiniu metu
negali aptarnauti tokios tal
pos tanklaivių.
Tanklaivis „Butron", plau
kiojantis su Portugalijos vėlia
va, bus priplukdytas prie
Būtingės terminalo plūduro
antradienio vakare. Jeigu ne-

Popiežius tęsia kelionę po
Šventąją Žemę

sutrukdys vėjai ir audros, kro
va vyks daugiau nei parą.
Pernai vasarą pradėjęs veik
ti „Mažeikių naftos" susivieni
jimui priklausantis Būtingės
terminalas iki šiol aptarnavo
80-90,000 tonų kėlimo galios
tanklaivius.
Įgiję
patirties
dirbti šioje vietoje, užsienio
krovos meistrai pagaliau ry
žosi priimti didesnės talpos
tanklaivius. Deja, neįmanoma
išnaudoti visos „Butron" ga
lios, nes iki galo pakrautam
16 metrų grimzlės laivui būtų
per seklus 15 metrų gylio
sąsiauris prie Danijos, kuriuo
patenkama į Baltijos jūrą ir iš
jos išplaukiama, sakė „Ma
žeikių naftos" jūrinės dalies
vadovas Piet van Spronsen.
Todėl į portugalų tanklaivį
bus k r a u n a m a iki 130,000
tonų naftos — daugiau nei bet
kuriame terminale Baltijos
jūroje.

* Buvęs premjeras Adol
f a s Šleževičius, j a u kelerius
metus kaltinamas dėl savo
indėlių istorijos, vėl atsidūrė
teisėsaugos akiratyje. Mokes
čių policijos departamento pi
nigų plovimo prevencijos sky
JAV firma „American Buriaus bei prokuratūros parei reau Shipment" yra patvirti
gūnai tikrina, ar A. Šleževi nusi Būtingės terminalo tin
čius nėra susijęs su „pinigų kamumą priimti ir aptarnauti
plovimu" Uzbekijoje. 1997 m. didelės talpos
tanklaivius.
A. Šleževičius ir jo s ū n ė n a s Kad tai būtų įmanoma, pra
Laimis Šleževičius už simboli ėjusių metų pabaigoje termi
nę kainą iš JAV registruotos nalo jūrinėje dalyje
pra
firmos nusipirko kelių milijo ilgintos plaukiojančios žarnos,
nų dolerių vertės Uzbekijos skirtos naftos pumpavimui į
įmonės „Bravosut"
akcijų. tanklaivį, dvigubai stipresniu
Manoma, kad šiai milijonines pakeistas laivų tvirtinimo ly
sumas turėjusiai firmai vado nas bei patikrintas jo įtem
vavęs smulkus t u r g a u s pre pimo matavimo įrenginys.
keivis iš tiesų buvo vieno Šle
„Mažeikių naftos" vadovų
ževičių statytinis. Šiuo metu teigimu, šiemet per Būtingę
pareigūnai tikrina, a r per šią numatyta eksportuoti apie 6
firmą nebuvo išplauti nusikal mln. tonų naftos (projektinis
stamu būdu gauti pinigai. <Eita> galingumas — 8 mln. tonų).

Kalintas parlamentaras pradėjo
darbą Seime
V i l n i u s , kovo 21 d. (BNS)
— Iš įkalinimo vietos paleis
tas parlamentaras Audrius
Butkevičius be jokių truk
dymų ar nesusipratimų pa
sinėrė į Seimo darbą.
Antradienį jis atvyko į po
pietinį visuotinį posėdį. Seimo
nario atvykimo nuo pat ryto
laukė keliolika žurnalistų, fo
tografų ir TV operatorių. A.
Butkevičius įėjo į Seimo po
sėdžių salę, pasisveikino su
keliais kolegomis ir atsisėdo į
savo vietą salės gale, greta
centristo Gintaro Šileikio.
Parlamentaras anksčiau iš
Seimo Transporto skyriaus
gavo automobilį „Volksvvagcn
Golf, iš Informacijos techno
logijų skyriaus — mobiliojo ry
šio telefoną.
Sugrįžęs į laisvę parlamen
taras A. Butkevičius yra su
stabdęs savo narystę Seimo
Centro sąjungos frakcijoje, ir
jokios kalbos apie jo narystės
atstatymą šiuo metu neveda
mos, antradienį spaudos kon
ferencijoje užtikrino Centro
sąjungos pirmininkas, Seimo
narys Romualdas Ozolas.
„Manyčiau, kad neturėtų
būti kokiais nors būdais spar
tinami dalykai, kurie nėra
užbaigti", sakė centristų vado
vas. Jis pridūrė, kad A. But
kevičiaus visi tolesni žingsniai
priklauso vijų pirma nuo jo
paties, o ne nuo kokios nors
politinės jėgos.
Centro sąjungos pirminin-

kas Romua^ias Ozolas r vice
pirmininką- — atsakingasis
sekretorius Vidmantas Sta
niulis sakė kad A. Butke
vičiui p a r e i g u s norą atstatyti
savo narys:- Centro sąjungos
frakcijoje a; :e tai turėtų būti
diskutuojan i
partijoje. Be
to, V. Stan ilis priminė, kad
A. Butkevi ius nėra Centro
sąjungos na ys.
Tuo tarpi, teisingumo vice
ministras Hntaras Švedas
spaudos k( ferencijoje teigė,
kad Seinv narys A. But
kevičius n c a l ė s rudenį daly
vauti Seim rinkimuose, nes
yra teistas G. Švedas para
doksu pava ino situaciją, kai
Seimo nary- gali būti teistas,
tačiau kan idatuoti į Seimo
narius teis'.is asmuo negali,
Tokios nu< tatos yra Seimo
rinkimų 1 i Seimo įstatymuose.
G. Švedą? sakė, kad į Seimą
A. Butkevii JS negalės kandidatuoti, je teistumas nebus
pasibaigęs r nebus išnykęs,
Pasak v.ci įinistro, A. Butįalonės prašymą
kevičiaus
'misija gali naMalones
grinėti ..n<>' - iš šiandien", nes
iki šiol k<>^ sija nėra priėmusi
jokio spre: limo — malonės
prašymą '' i atmetė, nei patenkino.
Pats A. utkevičius pirmadienį žurn; įstams teigė tvirtai tikįs. k. M laimės bylą Europos žmogaus teisiu teisme
Strasbūre.

A m m a n , kovo 21 d. (Reu- joje pripažįstama nuostata ne
ters-BNS; — Popiežius Jonas norima sutikti Izraelyje, kurio
Paulius II, pirmadienį pradė teologai tvirtina, kad J ė z u s
jęs savo 21 metų pontifikatą buvo pakrikštytas vakarinėje
vainikuojančią piligriminę ke pakrantėje, dabar kontroliuo
lionę, Amman'o stadione ant jamoje Izraelio kariškių.
radienį aukojo šv. Mišias, ku
Kad nebūtų šališkas, Jonas
riose dalyvavo apie 30,000 jor- Paulius II vėliau šią savaite
daniečių.
numato aplankyti ir kitoje
Vengdamas politikos ir ne upes pusėje esančią numano
nukrypdamas nuo religinių mą krikštavietę. Vatikanas
temų, Katalikų Bažnyčios va nėra nusprendęs, kurią šalį
dovas paragino Vidurio Rytų palaikyti, be to, pats ginčas
katalikus siekti vienybės, sa yra ne tiek religinis, kiek susi
kydamas tikintiesiems: „Jūsų jęs su pelningu turizmo vers
ateitį laiduos vienybė ir soli lu.
darumas". „Tegu Bažnyčios
Popiežius, kurį kamuoja
ištekliai... aukščiausiuoju jūsų daug ligų, atrodė labai silpnas
tikslu padaro vienybę ir meilę. ir sunkiai iškalbėjo žodžius.
Nėra jokio kito kelio, kuris Tačiau jis, regis, džiaugėsi ga
leistų prasmingiau įsitraukti į limybe aukoti šv. Mišias ir jų
profesinę ir politinę visuome pabaigoje kalbėjo daug tvir
nės veiklą, siekiant įtvirtinti čiau.
teisingumą, susitaikymą ir
Raudonais apdarais vilkin
taiką", pridūrė Šventasis Tė tis popiežius, sakydamas mal
vas.
dą, ištarė ir porą arabiškų žo
Vis dėlto popiežiui antrąją džių. Jis taip pat palaimino
jo kelionės po Šventąją Žemę kelių bažnyčių ir neįgaliųjų
dieną pirmą kartą teks susi mokyklų, kurios bus pastaty
durti ir su religiniais bei poli tos Jordanijoje, kertinius ak
tiniais nesutarimais. Per savo menis.
paskutinį sustojimą Jordani
Dvi valandas trukusių
joje popiežius aplankys rytinį mišių pabaigoje vyskupai, pa
Jordano upės krantą, kuria minėdami 2000 metų jubiliejų
me, pasak kai kurių teologų ir nuo Jėzaus Kristaus gimimo,
archeologų, buvo pakrikštytas suteikė
Švč.
Eucharistiją
Jėzus Kristus. Su šia Jordani 2,000 vaikų.

zultatų paskelbimo Meras ir
jo pavaduotojai renkami iš ta
rybos narių. Savivaldybių va
dovai laikomi išrinktais, jei už
juos balsavo daugiau nei pusė
tarybos narių.
Per 25 dienas nuo rezultatų
paskelbimo rinkimuose daly
vavusios partijos VRK turi pa
teikti
finansines
ataskaitas
apie rinkimų kampanijai gau
tas lėšas ir jų panaudojimą. Ši
suma negali viršyti pusės mi
lijono litų. Praėjus 20 dienų po
rezultatų paskelbimo, partijos
turi uždaryti specialias rin
kimų lėšoms skirtas sąskai
tas, o jei tai nebus padaryta
laiku, lėšos iš šių sąskaitų bus
pervedamos į valstybės biu
džetą.
Sekmadienį vykusiuose savi
valdybių rinkimuose daugiau
sia įgaliojimų gavo naujoji
sąjunga, antroje vietoje —
Valstiečių partija, treti — kon
servatoriai.
Miestų ir rajonų tarybų ka
dencija yra treji metai.

* Daugiausiai įgaliojimų
K a u n e l a i m ė j u s i o s Lietuvos
laisvės sąjungos (LLS) vadas
Vytautas Šustauskas teigia
dar negalvojąs apie galimybę
tapti Kauno miesto vadovu.
„Yra tokių, kurie daugiau nori
valdžios už mane", sakė jis. V.
Šustauskas nemano, kad LLS
laimėjo daug vietų Kauno ta
ryboje. „Kad galėčiau formuoti
miesto valdžią, prisiimti atsa
komybę, man dar 10 mandatų
trūksta", teigė jis. Konservato
riai Kaune gavo 7. liberalai —
5, Centro sąjunga — 4, Lietu
vių nacionalinės partijos ir
„Jaunosios Lietuvos" sąjunga
— 3 įgaliojimus.
* Š i e m e t sausį i š l a i d o s
reklamai
Lietuvos
žiniasklaidoje sudarė 16.68 mln.
Lt. Tai yra 30 proc. mažiau
nei pernai tuo pačiu metu.
* Šiemet v i e š u o s i u o s e
d a r b u o s e b u s u ž i m t a apie
25,000 bedarbių, arba beveik
dešimtadaliu daugiau nei per
nai. Tai numatyta Lietuvos
darbo biržos viešųjų flarbų
programoje 2000 metams, ku
rią birža pradėjo įgyvendinti
kartu su savivaldybėmis. Eita

Visagino sektantai
n e r a n d a vietos Europoje
V i l n i u s , kovo 21 d. (BNS)
— Iš Londono į Vilniaus oro
uostą pirmadienio vakarą bu
vo parskraidinta Visagino Jė
zaus Kristaus bažnyčios narė
28 metų Latvijos pilietė ir ke
turi nepilnamečiai jos vaikai
(nuo 7 mėnesių iki 11 metų
amžiaus). Ieškoję prieglobsčio
Didžiojoje Britanijoje, į Lie
tuvą jie buvo sugrąžinti su de
portavimo dokumentais.

Rusijos Dūmos
pirmininkas
atsikerta į Seimo
vadovo kritiką
M a s k v a , kovo 21 d. BNS)
— Rusijos Valstybes Dūmos
pirmininkas Genadij Selezniov griežtai sukritikavo Lie
tuvos Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio pareiški
mus apie Rusijos politiką iš
kilmingame Kovo 11-osios po
sėdyje Seime.
V. Landsbergio kalba, pa
sakyta per Nepriklausomybes
atkūrimo 10-mečio minėjimą,
..persmelkta antirusiška dva
sia", sakoma G. Selezniov pa
reiškime spaudai.
V. Landsbergio žodžiai, kad
Rusijos politika Baltijos vals
tybių atžvilgiu yra linkusi į
spaudimą ir kelia tiesioginį
pavojų Baltijos valstybių ne
priklausomybei. G. Selezniov
žodžiais. ..primena banalią
provokaciją".
..Ypač nemaloniais" Rusijos
Dūmos pirmininkas vadina V.
Landsbergio
žodžius,
kad
..Rusijos politikoje viešpatauja
teritorinis mąstymas — žemė
svarbiau, negu jos gyventojai".
„Tokie atvirai priešiški pasi
sakymai negali prisidėti prie
bendradarbiavimo bei geros
Rusijos ir Lietuvos kaimynys
tės principų vystymo", pažy
mėjo G. Selezniov.
Pasipiktinimą šiais V. Lan
dsbergio pareiškimais praėju
sią savaitę pareiškė ir Rusijos
Užsienio reikalų ministerija

Lietuvos pasieniečiams mo
teris sakė, kad, kovo 14 d. nu
vykusi į Londoną, su grupe ki
tų Visagino sektos narių pasi
prašė politinio prieglobsčio,
tačiau vėliau savo prašymą at
siėmė, todėl ir buvo sugrąžin
ta. Po apklausos oro uoste mo
teris teigė vyksianti atgal į Vi
saginą.
Likusi grupė Visagino sek
tos narių Londone tebelaukia
britų
migracijos
tarnybų
sprendimo dėl prieglobsčio su
teikimo.
12 sektantų — Lietuvos ir
Latvijos piliečiai — prieš sa
vaitę Londone pasiprašė prie
globsčio nuo tariamo religinio
persekiojimo Lietuvoje. Gru
pėje yra vaikų.
Pasak Lietuvos diplomatų
Londone, prieglobsčio prašyto
jų bylos nagrinėjimas gali už
trukti keletą mėnesių. Didžioji
Britanija dar nėra suteikusi
prieglobsčio nė vienam Lietu
vos piliečiui, nes laiko Lietuvą
demokratiška, žmogaus teises
garantuojančia valstybe, ku
rioje negresia persekiojimas
už religinius įsitikinimus ar
kitais motyvais.
Didelė Visagino sektantų
grupė jau tris mėnesius ne
sėkmingai bando ieškoti prie
globsčio Vakarų Europoje. Di
desnioji grupės dalis — apie
100 žmonių — dabar greičiau
siai yra Lenkijoje po išsiunti
mo prieš dvi savaites iš Šve
dijos ir Vokietijos. Daugelis
klajojančių Visagino Jėzaus
Kristaus bažnyčios narių yra
etniniai rusai, maždaug 50 jų
turi Lietuvos pilietybę.
Visagino Jėzaus Kristaus
bažnyčia 1994 m. buvo įregist
ruota Ignalinos rajono valdy
boje, po dvejų metų jai išduo
tas juridinio asmens pažymė
jimas^

KALENDORIUS
Kovo 22 d : Kotryna, Benvenutas,
Oktaviana. Gedgaudas, Gant*.
Kovo 23 d : Turbijus. Domas. Ak
vile. Galigintas. Vismantas.

DRAL'GAS. 2000 m kovo 22 d . trečiadienis
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MIŠKO BROLIŲ NAKTINIS
ŽYGIS
Šeštadienį, kovo 18 d.. ..Miš
ko broliai" gavo slapta prane
šimą. Reikėjo greitai orientuo
tis, nes iššifravus pranešimą,
paaiškėjo, kad tą pačią naktį
miške vyks susitikimas.
Diena buvo saulėta, bet vėsi.
Oro pranešėjai
pranašavo
naktį giedrą dangų, bet šalimo
temperatūrą. Menulis artėjo į
pilnatį. { kuprines susidėję
šiltus drabužius, maisto ir ki
tus reikmenis. ...Miško broliai"
išvažiavo į Shenandoah Na
tional Park. esantį į vakarus
nuo Vašingtono.
Saule leidosi raudona, kai
žygį pradėjome nuo Hogback
kalno briaunos. Kalnuose dar
buvo ankstyvas
pavasaris.
Matėme stirnas ir kelis faza
nus, bet meškos d a r saldžiai
snaude savo urvuose. Medžiai
ir krūmai dar be lapų lauke
šiltesnio oro. Per belapį mišką
lengvai galėjome matyti gy
venviečių šviesas, o danguje
blizgėjo žvaigžde.-, ir tekantis
mėnuo. Miško takeliu skubiai
leidomės žemyn. Ėjome voreie.
Žygyje šviesų nenaudojom.
Lazdos buvo naudingos, kai
tamsoje nebuvo aišku, kas ta
kelyje — akmuo, medžio šak
nis, o gal tik purvas. J susitiki
mo vietą reikėjo nueiti maž
daug tris mylias. Pirmutinis
retkarčiais iškėlęs ranką tyliai
davė signalą sustoti ir pritūp
ti. Visi atidžiai klausėmės, ar
kas nors mūsų neseka, ar kas
neateina iš priekio. Gamtos
tyla viešpatavo tą naktį. Gir
dėjosi tik vejas. Po valandos
pasiekėme ryšių punktą. Mus
sutiko žvalgybos sargas ir nu
vedė gilyn į mišką. Priėjom
Overall upelio krioklį, tai il
giausias krioklys visame par
ke. Vanduo krenta 93 pėdas
žemyn, o už trijų mylių įteka į
Shenandoah upe.
Iškelėm trispalvę, sugiedo
jom himną ir sukalbėjome
maldą. Mūsų balsus slopino
krioklio ūžimas, tai laisvai ir
smagiai kalbėjom.
Išsivirę
dešreles aptarėm ateities pla
nus ir pasiruošėm išsiskirs
tyti.
Reikėjo pasiekti automobi
lius kalno viršūnėje, kuri yra
1.850 pėdas aukščiau negu
krioklys. Mėnulis ryškiai nu
švietė takelį. Iš pradžių buvo
šalta, nes nusivilkę šiltus dra
bužius ėjome su
vienais
marškinėliais ir lietpalčiais,
kurie dengė mus rfuo šalto vė
jo. Megztos kepures ir piršti
nės irgi saugojo nuo nušalimo.
Greitai pradėjom sušilti. Li

pant į viršų pirmutinis paei
davo 100 žingsnių ir pasi
traukdavo į takelio kraštą, kol
visi jį pralenkdavom. Sekantis
perėmė jo vietą ir nuėjęs 100
žingsnių, irgi pasitraukė į šo
ną. Tokiu estafetes būdu kiek
vienas turėjo progą trumpai
pailsėti. Laimingai pasiekėm
viršūnę ir išvykom namo.
Ką išmokom šioje iškyloje?
Po žiemos vėl pripratom nak
ties metu tyliai keliauti be
šviesų, naudodami tik skau
tiškas lazdas išryškinti take
lyje
neaiškumus.
Patyrėm
kaip naudotis gamtos garsais,
šiuo atveju krioklio ūžimu,
maskuoti mūsų.balsus. Pasimokem estafetės būdu lipti į
kalno viršūnę.
Sesės ir broliai, kiekvienas
iš jūsų galite panašų naktinį
žygį atlikti. Sėkmės!
Už Tėvų Žemę!
Miško brolis

KAZIUKO MUGĖ
WORCESTERYJE

Detroito „Gabijos" t u n t o p a u k š t y t ė s D i a n a J a n k u t ir Rima Giedraitytė
Kaziuko mugėje p a r d a v i n ė j o „Kaziuko širdeles" ir grybukus.

KAZIUKO MUGĖ DETROITE
Saulėtą, šiltą kovo 5 dienos
rytą. Dievo Apvaizdos kultū
ros centre susirinko Detroito
apylinkes lietuviai į „Gabijos"
ir „Baltijos" skaučių ir skautų
tradicinę Kaziuko mugę. Buvo
daug ir seniai matytų ir naujų
veidų.
10:30 vai. ryto prasidėjo Šv.
Kazimiero šventės Mišios Die
vo Apvaizdos bažnyčioje. Or
ganizacijų vėliavos, jų tarpe ir
skautų, vedė procesiją į baž
nyčią. Tuntų sesės ir broliai,
gražiai uniformuoti, jas sekė.
Mišios, tuntų užprašytos, bu
vo skirtos prisiminti neseniai
mirusį buvusį „Baltijos" tunto
tuntininką Vladą Paužą.
Po Mišių visi suėjo į didžiąją
salę. Draugovių stalai, pilni
darbelių ir prekių, laukė pir
kėjų. Kaziuko mugės atidary
mui vadovavo tuntininkas s.
Paulius J a n k u s . Pasveikino
visus gausiai susirinkusius.
Atidaryme kaspiną perkirpo ir
oficialiai mugę atidarė jau
niausia paukštytė Monika Ru
dytė ir jauniausias vilkiukas
Mikas Giedraitis.
Mugės metu salė buvo pilna
skanių kvapų ir malonių gar
sų. Virtuvėje pardavinėjo ce
pelinus ir kugelį, paruoštus

Tradicinė Kaziuko mugė
VVorcesterio skaučių,-tų visa
da ruošiama Verbų sekma
dienį, tad ir šiais metais ji
vyks balandžio 16 d. Maironio
Parke. 32 Quinsigamond Ave.,
Shrevvsbury, MA.
Atidarymas ir mugės pra
džia 12 vai. p.p. Išalkusieji
tuoj pat galės pasigardžiuoti
skautininkių paruoštais lietu
viškais pietumis. Susidomėję
pirkiniais, apžiūrėti įvairiais
rankdarbiais apkrautus pre
kystalius. Be mūsų sesių ir
broliu pagamintų rankdarbių,
turėsime ir talkininkų iš kai
myninių vietovų. Sesė A. Saimininkienė iš Hartfordo atveš
meniškai padarytų paveikslų
iš šiaudelių. E. Sakalauskas
iš Baitimores turės įvairių
meno dirbinių ir papuošalų.
G. Karosas iš Bostono, įvairių
dovanų pagamintų Lietuvoje.
Be pačių skaučių ir mamyčių
prikeptų saldumynų, galėsite
nusipirkti Putnamo seselių
ti velykinių margučių. Kokia
keptos rugines duonos ir ra
Kaziuko mugė be laimikiais
zinų pyrago. V. Ivanauskas iš
gausiai apkrauto stalo, o jų
Bostono turės lietuviškų sū
riu. Apžiūrėjus stalus ir apsi- bus tikrai puikių!
Skautai ir skautės maloniai
pirkus. visus atsi.~esti ir pasi
kviečia
VVorcesterio ir apylin
vaišinti vilios kvepianti kava
kių lietuvius atsilankyti, gra
ir namie kepti tortai.
žiai praleisti sekmadienio po
„Taupa" iš Bostono atsto pietę, susitikti su seniai be
vaus sesė J. Aukštikalnienė: matytais draugais ir pažįsta
galėsite įsigyti Kredito korte mais. Savo atsilankymu palių. Už savaitės bus Velykos, remsite skautišką veiklą. Iki
tad sese R. Grigaitienė paro pasimatymo Kaziuko mugėje!
dys kaip patiems prisimarginE.Č.

Detroito skautų ir skaučių Kaziuko mugės atidarymo l.t iki.tnt Tautiniu ki'i <• Ka> n K a r v H i c n e i p:»lc<l.'int.
muge atidarė jauniai įsia „Gabijos *' tunto paukšt;.!' Mnriik.i Rudytė ir jaun I . I I I M . I S .fialtii.i^" i unlo vilkiuk.ts M i
kas Giedraitis

šeimininkių Onutės Abarienės, Lėlės Viskantienės ir jų
talkininkų. Liepsnelių ir Gi
liukų mamytės siūlė skanius
kepsnius
ir kavutę.
Pas
paukštytes — tradiciniai šir
delių sausainiai, papuošti sal
džiomis gėlytėmis, kiškučiais
ir kitais pagražinimais. Vai
kučius viliojo laimėjimai ir
žaidimai. Suaugę pirkosi gin
tarus, kvepiančius muilus, ir
įvairius rankdarbius. Velyki
nio stalo la mikiai traukė vi
sus savo turtingais krepšiais,
kumpiu it vaikų velykiniu
krepšeliu. Dėkojam L. S. Anužių, M. A. Duobų, R. K. Gied
raičių, R. K. Karvelių, V. P.
Norkevičių ir R. G. Puškorių
šeimoms už jų dosnias aukas
šiems laimėjimams.
Šie metai yra ypatingi „Ga
bijos" ir ,Baltijos" tuntų se
sėms ir broliams — švenčiame
veiklos 50 metų sukaktį. Dė
kojam visiems, kurie Kaziuko
mugės dalyvavimu prisidėjo
prie sėkmingos sukaktuvinių
metų pradžios.
Kviečiame visus sueiti ir vėl,
sekmadienį, birželio 11 dieną,
kai švęsime tuntų 50-ąjį gim
tadienį. Iki pasimatymo!
v.k.

CLEVELANDO
„NERINGOS*
TUNTE
„Neringos" skaučių tuntas
darbingai užbaigė 1999-uosius
metus ir su jaunatvišku užsi
degimu įžengė į 2000-uosius!
Pernai, gruodžio 13 d. iškil
mingos kalėdinės sueigos me
tu šešios skautės davė Prity
rusios skautės įžodį, o penkios
„liepsnelės" gavo savo pirmąjį
— baltą kaklaryšį. Sesės
Kalėdų
šventėms
prikepė
daug kūč:ukų (preskučių) ir
juos pardavinėjo Clevelando
lietuviams. Tuo būdu jos ne
tik sutelkė lėšų skautų veik
lai, bet ir išmoko gaminti tra
dicinį kūnų patiekalą, padėjo
lietuviškai visuomenei, besi
ruošiančiai kūčių vakarui. Se
iles taip : a dalyvavo gausiose
„Pilėnų
unto skautų vyčių
suruoštose skautiškose kūčiose gruodžio 19 d. Šilta, šeimy
niška m, taika, jautrios mal
dos ir papročiai sujungė visus
dalyvius gražia kalėdine dva
sia.
2000-ieji metai prasidėjo
svarbiu jvykiu: „Neringos"
tuntą, skautininkes ir židinietes aplankė Lietuviu Skau
čių Sese r: <»s Vyriausioji skau
tininke Rita Penčylienė. Sau-

ASS Filisterių Čikagos sky
rius išsirinko naują valdybą:
fil. ps. Ramoną Kaveckaitę, la
bai energingą sesę; fil. s. Ritą
Likanderytę-Rašymienę, pri
klausančią kelioms organiza
cijoms nepailstančią visuome
nininke; fil. vs. Haliną Plaušinaitienę, kuri su „Pelėdų" skil
ties skautininkėmis daugiau
negu dešimtmetį vykdė „Skau
tų aido" redaktoriaus pava
duotojos pareigas; fil. Andrių
Tamuli ir fil.v.s. Antaną Paužuolį.
Veikliajai valdybos pirm.
Ramonai Kaveckaitei vado
vaujant, skyrius, k a r t u su
Jaunimo centro administraci
ja, Jaunimo centre suruošė
Vasario 16-tos minėjimą.
Kovo 5 d. dirbo Kaziuko mu
gės knygyne, k u r buvo par
duota daug lietuviškų knygų.
Čikagos filisteriai j a u d a u g
metų Kaziuko mugėje rūpina
si platinimu lietuviškų knygų,
dainų plokštelių, kasečių, lie
tuviškų juostų ir kitų lietu
vybės išlaikymui svarbių da
lykų.
Kovo 18 d. Čikagos filiste
riai, kartu su ateitininkais,
Ateitininkų namuose suruošė
dvasinį Gavėnios susikaupi
mą.
Kovo 31 d. Čikagos filiste
riai, kartu su „Verpsčių" skau
tininkių būrelio sesėmis ir
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TORONTO SKAUTŲ KAZIUKO MUGĖ
Kaziuko mugė kovo 5 d.
įvyko Prisikėlimo parapijos
salėse. Mugės pradžioje tunti
ninkas s. M. Rusinąs p r a n e š ė ,
kad mugės Toronte pradėtos
rengti nuo 1958 m. ir Ši yra
jau 48-toji. Kitais m e t a i s mu
gę švęsime naujose Prisikė
limo parapijos patalpose, ku
rių statyba jau pradėta.
Mugę pradėjo dvasios vado
vas klebonas kun. s. Augusti• nas Simanavičius, OFM, atrišęs tautinių juostų mazgą. Iš
kilmėje dalyvavo tėveliai ir
daug svečių, jų tarpe latvių
skautų atstovas s. Ed. Ozais ir
Toronto skautų apylinkės va
dovas s. M. Carter. Svečiai la
bai domėjosi renginiu ir džiau-

KAZIUKOMUGĖ
Clevelando s k a u t i j o s Ka
ziuko mugė Dievo Motinos
parapijos patalpose kovo 19 d.
Hamiltono,
Kanadoje,
s k a u t ų ir s k a u č i ų Kaziuko
mugė Jaunimo centre vyks
balandžio 2 d.

gėsi galėdami j a m e dalyvauti.
Po atidarymo visos draugo
vės nuėjo į šventovę išklausyti
šv. Mišių ir paprašyti šv. Kazi
mierą globos tarnaujant Die
vui, Tėvynei ir artimui. Užpil
dytoje šventovėje, giedant ir
grojant muz. D. Viskontienės
gerai paruoštam jaunimo cho
rui, šv. Mišias aukojo klebo
nas kun. Aug. Simanavičius,
OFM, Eugenijus
Jurgutis,
OFM, ir Pijus Šarapnickas,
OFM. Pamokslą sakė klebo
nas; gražiai apibūdino Šven
tojo trumpą, bet garbingai to
bulą gyvenimą. Baigdamas vi
sus kvietė aplankyti mugę.
Po Mišių skautai ir skautės
skubėjo prie savų paviljonų
aptarnauti svečius mamyčių
paruoštais skanumynais, ku
rių buvo didžiausias pasirinki
mas. Kunig. Birutės vyr.
skaučių draugovė pasižymėjo
tautinėmis juostomis ir lėlė
mis, patraukliais tortais. Taip
pat ir visos kitos draugovės
turėjo progos vaižytis, ne tik
skanumynais, bet ir rankdar
biais. Vadovai ir vadovės pla
tino laimėjimų bilietus; lai
mingiausia buvo pati tuntininkė Rūta.

VVashington, DC, l i e t u v i u
skautijos Kaziuko mugė ba
Tiekimo skyrius pasirodė su
landžio 9 d. vyks St Eliza- visais skautiškais ženklais,
beth's School, 917 Montrose uniformomis ir kitais reikme
Rd., Rockwell, MD. P r a d ž i a 1 nimis, o šalia buvo gražiai įrė
val.p.p.
minti skautiški garbės žyme
nys, parūpinti a.a. v.s. Vytau
to Skrinsko.
„Romuvos"
stovyklavietės
sio 17 d. sesė Rita dalyvavo
„Neringos" tunto sueigoje, su paviljonas buvo pasipuošęs
sipažino su „Neringos" sesė dr. arch. s. A. Kulpavičiaus
mis. Šios sueigos metu ji ap „Romuvos" paveikslu. Pavil
dovanojo kun. Gediminą Ki- joną tvarkė valdybos pirm. j . s .
jauską ir sesę Nijolę Kers- R. Sriubiškis, o nario mokestį
nauskaitę LSS Padėkos ordi ir aukas rinko ižd. V. Paškus.
nu. Šis aplankymas papuošė
Didžiosios loterijos bilietus
Clevelando lietuvių skautijos platino v.s. D. Keršienė ir v.s.
veiklos 50-mečio jubiliejų, ku V. Sendžikas. Laimėjusiems
rį keliais atvejais minime laimikius įteikė skautininkes
1999-2000 metais.
ir skautininkai. Ši loterija bu
Artimiausias skautų rengi vo patraukli. Jos organizatorė
nys — Kaziuko mugė, kuri ir laimikių rinkėja — s. E.
kovo 19 d., sekmadienį, vyks Simonavičienė, draugininkai
Dievo
Motinos
parapijoje. s. J ū r a t ė ir Kastytis Batūros,
Kviečiame visus priminti savo v.s. M. Vasiliauskienė ir kt.
draugams, pažįstamiems, vai
Skautų vyčių paviljonas bu
kams, vaikaičiams ir kitiems vo parodų salėje, vadovas
apie šį įvykį. Tiems, kurie bet sk.v.v.sl. E. Pečiulis. Jie vedė
kada stovėjo skautų eilėse, žaidimus, lankytojus vaišino
mugėje bus gera proga atnau šakočiu, keptu rėmėjos Pečiu
jinti senai pažintis ir atjau lienės.
nėti skautiškoje aplinkoje!
Tėvų komitetas, su pirm. ps.
S e s ė Vilija Ona Narušiene, ižd. D. Karo
iš „Dirva" 2000.02.01 su, gražiai suorganizavo ir lie-

EUGENEC. DECKER, DOS, P.C.
4647 VV. 103 SL. Oak. Lawn, IL
Pirmas apyt. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hito, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKJS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, Hickc+yj9ls. IL
1 mylia į vakarus nuo HaHem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidausfigųgydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ava'. Sis. S ir 6
Chicago, IL 60838
Tel. 773-229-9985
Valandos pagal susitarimą
ARAS2UOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville, IL 60563
Tel. (630) 527-0090
3825 Highland Ave.,
Tower 1, Suite 3 C
Dovvners Grove, IL 60515
Tel. (630)435-0120
D R ŽIBUTĖ
ZAPARACKAS
DR.PAULKNEPPER
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
166 E. Superior, Suite 402
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285
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tuviškais valgiais valgydino
visus svečius. Vyriausia šeimi
ninkė buvo B. Stanulienė, pavad. ps. D. Puzerienė. Joms
talkino G. Kobelskienė, V. Ba
lionienė. V. Valiulienė, R. Rusinienė, Z. Ignatavičienė, V.
Puzerienė. Kava ir kitais gai
vos gėrimais aptarnavo: Barry
VVilkinson, D. Guy, G. ir G.
Thorn, D. Vanagienė, R. Jo
naitytė. Ilgametes vyr. šeimi
ninkes B, Staniulienę ir D.
Puzerienę tėvų komitetas įra
šė į Prisikėlimo parapijos per
sikėlimo fondą ir jų vardu
paaukojo 100 dol. O rėmėjams
D. ir R. Petroniams už rožes ir
O. Ignatavičiams už Šeiminin
kų pavaišinimą reiškiama pa
dėka. Didžiausia padėka kle
bonui ir visiems kunigams už
patalpas.
F.M.
..Tėviškės žiburiai"

APIE LAISVĄ VALSTYBĘ IR
VISUOMENĖS LAISVĘ

DRAUGAS, 2000 m. kovo 22 d., trečiadienis

Danutė Bindokienė

D R . RAIMUNDAS LOPATA
Ši diena yra gera proga isto- kažkas taikliai pastebėjo —
rijai prabilti apie dabartį. Isto-" yra lietuviškos kanklės, rurija ir prasminga tik tada, kai siška balalaika, lenkiška zubįtvirtina nuoseklų ryšį tarp rovka, bet nėra lietuviško, rupraeities ir dabarties, juo la- siško ar lenkiško dekalogo ir
biau aptikti šio ryšio metme- juo paremtos vertybių sistenis nėra keblu. Aišku, kad mos, kuri privalo būti kiekvienaujųjų laikų Lietuvai ypač nos valstybės konstitucijos
būdingi kreipimaisi į tautą ir į. pagrindu,
valstybe: remiantis tautos apFormaliai pirmaisiais gyvasisprendimu, atkuriama vals- vimo metais Lietuvoje santytybė. Tačiau ar visiškai aiškūs kiai tarp valstybės ir visuolaisvos valstybės ir visuome- menės buvo grindžiami bendnės santykiai Vasario 16-osios rais demokratiniais princiistorijoje, praeityje ir dabar- pais. Tačiau specifiniu lietutv
Je?
vių atveju ypač stipriai reišPradžia buvo daug žadanti, kėši ne tik socialinės ir tauPabudę iš baudžiavinio miego, tinės įtampos, bet ir teritori„Aušros" ir „Varpo" gadynės niai konfliktai. Įtampos skativeikėjai iškėlė istorinį tikslą: no dešinįjį ir kairįjį radika„neprigulminga Lietuva, nusi- lizmą, o konfliktai — užsienio
kračiusi svetimųjų ir savų intervencijos grėsmę. Karo
despotų". Šiam tikslui pasiek- stovis buvo nuolatinė vaisty
ti buvo parengta politinė pro- bės būsena, ji tapo vis uždagrama — lietuvių etnogra- resnė, o tolimesnis jos likimas
finėje erdvėje tarp Rusijos ir — neaiškus. Tad neverta steVokietijos atstatyti Lietuvą bėtis, jog valdžios troškimus
kaip atsvarą Lenkijai. Apmąs- pridengus šūkiais „Tėvynė patytos ir vidinio susitelkimo vojuje" ir „Mums žinot", buvo
prielaidos: lietuvių daugumos atsisakyta formaliosios degyvenamas kaimas maitinsiąs m o kratijos, o politinės sistemiestus, kurių didžiąją gyven- m o s v a i r a s s t a i g a b u v 0 p a s u k tojų dalį sudarysią žydai, o tas į autoritarizmą,
užsimezgės savitarpiškai nauSocialinės ir tautinės įtamdingas sugyvenimo ryšys ska- pQS i a įkinai buvo prislopintos,
tinsiąs ir masinį vadinamųjų Tačiau tai problemų neišLietuvos lenkų atvirtimą į lie- S p r e n d ė . Pirmiausia, autoritatuvius. Deja, tai liko tik opti- n z m a s sustabdė politinio gymistine vizija, be griežtų kon venimo dinamiką, pasak žy
tūrų ir įgyvendinimo įgūdžių, maus šviesuolio Mykolo Rio
apipinta abejonėmis — ar merio, neleido „liaudies ma
apskritai galima nepriklauso ses, plebsą išplėšti iš paklus
ma Lietuva, o jeigu taip — tai numo formų ir padaryti jį vi
tik tolimoje ateityje. Juk net suomene, savarankiškai ga
niekeno žemėje — Amerikoje linčia pasirinkti savo likimą".
— išsilaipinusiems iš laivo Tai ne tik didino prarają tarp
„Mayflower", savo valstybės valdančiųjų ir valdomųjų. Valvizijai įkūnyti prireikė dau- džios sutelkimas vienose ran
giau nei šimto penkiasdešimt koše 8 U darė palankesnes gali
nėtų.,
mybes išoriniams veiksniams
Tuo tarpu šio šimtmečio prižiūrėti valstybės politiką ir
pradžioje, karo audrose griu- j a manipuliuoti, t.y. brandinti
vus imperijoms ir atsiradus išorinį, ypatingą
valstybės
politinei tuštumai Rytų Euro kontrolės mechanizmą. Tautos
poje, naujos valstybės turėjo vadas, autoritetas ar „stiprus
kurtis nepaprastai greitai. Čia vadovas", kaip mes bepavadin
ir išryškėjo atotrūkiai tarp tume asmenį, nuo kurio valios
laisvo valstybinio apsisprendi priklauso svarbiausi politiniai
mo idėjos ir praktikos, tarp ar sprendimai, gali tapti patogiu
chitektų vizijų ir masių lū įrankiu kontroliuoti ir įtakoti
kesčių. Viena priemonių stab valstybę iš šalies.
dyti atotrūkį tapo nacionalis
Šiandien toks reiškinys va
tinė ideologija. Valstybės ėmė dinamas finliandizacija. Žinia,
remtis ne į politinę visuome suomių geopolitinė padėtis bu
nę, gebančią gerbti žmogaus vo kur kas geresnė nei lietu
laisves ir teises, bet į vadina vių, jie turėjo ne tik Mannermąją tautinę demokratiją. O heimo liniją, bet ir pakanka
tai reiškė, kad didelė regiono mai brandžią pilietinę bendgyventojų dalis staiga pasijuto ruomenę. Lietuvos gi atveju
„svetima .
išorinė kontrolė atvedė į kitoTautinė demokratija atsira- kią baigtį. Įsukta į geopolitido ir tuometinėje Lietuvoje, kos sukūrį, lyg skiedra blašTiksliai vartojant, sąvokos koma, valstybė galiausiai bu„tautinis" ir „demokratija" vo didžiosios Rytų kaimynės
vargu ar suderinamos. Kaip pajungta ir sunaikinta.

MIRTIS ATĖJO IŠ
MURAVOS
ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS
Tęsinys
Nr.43
Maciau Ričardą, tačiau jis manęs nematė. Abejoju,
ar pažintų. Man pasidarė kažkaip keista. Kas gi gali
būti bendro tarp jo ir manęs — absoliučiai nieko. Jis
eina savuoju keliu, aš — savuoju. Tačiau tik viena
norėčiau žinoti, ar jis teisingas? Teisingus žmones la
bai vertinu, o juk Ričardas iš pirmo pamatymo man
atrodo toks.
Stasė paskutiniu laiku ėmė labai bjaurėtis Francois.
Ji sako, kad jai gėda net jį pažinti ir sveikintis. Matyt,
kad Stasė žino kažką „gražaus". Man jis iš pirmo pa
matymo pasirodė brutalus bestįja, kas temdė visą
Francois puikią išorę. Jo vidus — tikra išpuvusi drevė.
Geriau mirti, negu jam papulti!
Liūdna Gegužės 1 dieną, lynoja, dangus apsiniau
kęs, pilkas, saulės nebėr.

Pirmasis

Balsuotojų palankumas ne
Amerikoje mėgstamas posa
kis: „Roma dega, o Neronas pastovus, kaip ankstyvo pa
nerūpestingai
smuikuoja..." vasario oras. Vakar į valdžių
Po prieš porą dienų Lietuvoje išrinktieji, jeigu neišpildė, ar
įvykusių
savivaldybių
rin net nesistengė išpildyti, paža
kimų, ypač atkreipiant dė dų, rytoj išmetami iš savo
mesį, kas gavo daugiau balsų. šiltų vietų. Deja, žmonės iš to
Lietuvos padangę vis drąsiau retai pasimoko ir vel balsuoja
laižo rausvos gaisro pašvais už gražiausius pažadus da
tės, o dešiniosios partijos, ga rančiuosius. Tai dėl to ir savi
vusios skaudų antausį rinki valdybių rinkimuose dešinieji,
muose, ieško kaltininkų, tūp turėję progos parodyti, kad jie
čioja vietoje, užuot jau dabar tikrai darbuojasi gyventojų la
pradėjusios telkti visas — ir bui, dabar apverkia savo pra
būtinai jungtines — pastan laimėjimus; dėl to kairieji, pa
sivadinę ..naujais vardais',
gas gaisrui gesinti.
džiaugiasi pasisekimu.
Ar.
kaip
teigia
konservato
Minint Kovo 11-osios šventę, Lemonte, prie Lietuvos Partizano motinai pastatyto paminklo vainiką padėjo Os
riai,
besisielodami
del
pra
karas Kremeris ir Vanda Mažeikienė, palydint Skaistei Jagelevičiūtei (kairėje) ir Sandrai Giedrimaitei.
Tik paskutinis
naivuolis
rastų mandatų ir pralaimėtų galėtų manyti, kad šie rinki
savivaldybėse,
.juos mai nebuvo ryškus ..užrašas
Beje, pravartu prisiminti — vaizdūs, kaip amžiaus pra ši pusiausvyra — nors ir labai vietų
valstybė sunaikinta, prisiden džioje. Visų pirma todėl, kad galingas veiksnys — gali rinkėjai nubaudė"? O gal būtų ant sienos", bylojantis, ko gali
gus pačių lietuvių rankomis - Europa, pasimokiusi iš patir reikštis neapibrėžtai ir neap tiksliau pasakyti, kad jie pa ma tikėtis būsimuosiuose Sei
lietuvių, kurie kaltino tautos ties, slopino bet kokius nacio čiuopiamai, jeigu nesusidaro tys save nubaudė neįvykdytų mo rinkimuose. Iki rudens iš
vadą nedemokratiškumu, už nalizmo bei diktatūros pro tą pusiausvyrą užpildanti ir pažadų, solidarumo, tarpusa esmės nedaug laiko. Šių rin
parsidavimą vadinamiesiems veržius, siūlydama pagarbą cementuojanti pilietinė visuo vio susiklausymo stoka?
kimų laimėtojai nesnaus, des
imperialistiniams Vakarams žmogaus teisėms, bendradar menė. Ir būtent tai pastarajai
Krikščionys demokratai vis dar daugiau pastangų, kad ir
ir kurie turėjo naivių vilčių biavimą, laisvą konkurenciją, reikėtų suteikti pirmumą. Lie tik prisipažįsta, kad jų ne Seime didžiąją
dali vietų
Rytų kaimynės globoje sukurti teisių bei pareigų derinimą. Ir tuvos patirtis rodo, kad tarp sėkmę nulėmė partijos susi užimtų ..savieji". Be abejo,
neva „tikrąją" demokratinę ir mums atrodė, kad valstybės ir tautinė aplinka mažą tautą skaldymas ir... koalicija su jiems gali atsirasti ir lėšų. ir
visuomenės saugumą užtik gali padaryti savo paties įkai konservatoriais. Be reikalo at patyrusių talkininkų „net iš
nepriklausoma Lietuvą.
Antroji pradžia vėl buvo vil rins ne mėginimai atkurti už te, intrigų tarp didžiųjų vals pirkimo ožio ieškoma bendra artimojo užsienio" — j u k toks
tinga, nors ir skausminga. darą tautinę valstybę, bet tybių objektu, kad ji gali skal darbiavimo su kuria kita deši Lietuvos Seimas, tokia vyriau
Partizanų slėptuvėse ir bun bandymai surasti jai vietą dyti visuomenę, skatinti joje niųjų partija daržinėje. Krikš sybė butų kur kas palankesnė
avantiūrizmą, demagogiją ir čionys demokratai pakanka Rytams, kur kas labiau prie
keriuose, konclagerių bara- „Europos harmonijoje".
kuose ar Sovietų Lietuvos
Tačiau netrukus paaiškėjo, pagaliau ilgam demoralizuoti. mai padarė savo klaidų, kad šintųsi įsijungimui i Europos
užkulisiuose įvairūs spalvoti jog vizijos buvo dirbtinai, o gal Turint omeny tokią patirtį, jiems „reikėtų pagalbos iš Sąjungą ar narystę NATO.
geltonos - žalios - raudonos net sąmoningai, išpūstos. To kur kas labiau norėtųsi matyti šalies". Nejaugi jie per me Išsirinkus tokią valdžią Lietu
blykstelėjimai ir „Amerikos dėl jos ir pradėjo bliūkšti. Di Lietuvą, kaip sudėtinę demok džius neįžiūri miško 0 Krikš voje, galbūt gerokas rūpesčių
Balsas" įkvėpdavo pavasario dėjo visuomenes, besimurk- ratinio pasaulio dalį. Štai čia čionys demokratai jau kuris krūvis nukristų ir nuo Mas
viltį. Kita vertus, sovietinis dančios kasdienybės purve ir ir vėl iškilo palankios aplin laikas plūduriuoja tarpusavio kvos galvos.
režimas, nepaisant totalitari nesulaukusios pažadų išsipil kybės griebtis nacionalizmo. susiskaldymo ir kivirčų kūd
Bent iki rudens konservato
nio pobūdžio, sudarė galimy dymo, nepasitenkinimas. Tuo Populizmo šaknys ir pilietinė roje, be tvirtos rankos, kuri
riai
tebeturi daugumą Seime,
galėtų parodyti artimiausią
bes Lietuvoje plėtoti t a m tikrą tarpu laikantieji valstybės visuomenė.
turi
ir tvirtą, sumanų, daug
kelią
į
krantą.
Ne
tik
Lietu
Šio amžiaus pabaigoje toks
ūkio bei etnografinės kultūros vairą arogantiškai išsisukinė
patyrimo
įgijusi Seimo pirmi
voje,
bet
ir
užsienio
lietuvijoje,
jo
nuo
atsakymo
į
klausimą:
pasirinkimas atribotų Lietuvą
savastį, o sovietinė vadinamoji
ninką,
o
taip
pat vyriausybės
kuri
turėjo
(iš
dalies
—
tebetu
„Tai
kur
gi
mes
einame?",
ven
nuo demokratinės Europos ir
tautų „suklestėjimo ir suar
vadovą.
Žmonės
paprastai yra
ri)
tvirtų
KD
partijos
rėmėjų
gė
prisiimti
pilietinę
atsako
neišvengiamai ją sugrąžintų
tėjimo" doktrina pradžioje net
gi sąlygojo t a m tikras lietuvių mybę už klaidas bei sunku ten, kuri ji j a u kartą buvo. ir šalininkų, vis labiau ryškėja gan atlaidūs, ypač jeigu mato.
visuomenės kokybes. Šių ten mus, tokiu būdu skatindami Grįžimas į tariamai lietuvišką nusivylimas ir net pasipikti kad ,.kažkas vis tik juda pir
dencijų samplaika buvo svar nusivylimą ne tik laisva vals kelią, šį kartą prisidengiant nimas netvarka šioje partijoje. myn", reikalai bent kiek slen
deficito"
šū Puiku, kai teigiama, kad ,.KD ka geresne linkme. Dabartinis
bi, amžiaus pabaigoje atgims tybe, bet ir jos skelbiama „demokratijos
t a n t Lietuvos valstybei, ta kryptimi į demokratinę Eu kiais, iš esmės vėl paverstų partijos reikalai nuolat gerėja" premjeras A. Kubilius tikrai
a u d r ų (?), bet laikas bėga labai grei turi milžinišką atsakomybę.
čiau kur kas svarbesne aplin ropą. Tokios priešstatos sukū Lietuvą geopolitikos
tai ir visi žinome, kas atsitin nes nuo jo veiklos ši pavasarį,
rė
palankią
dirvą
ne
tik
politi
blaškoma skiedra.
kybe tapo tai, kad demokrati
nei
demagogijai,
populizmui
nių laisvių bei teisių principai
Visus neigiamus j a u s m u s , ka, kai drožiamas per ilgas vasarą ir rudenį nemažai pri
ne tik virto geopolitikos dali bei įvairioms fobijoms plisti. kuriuos šis pavadinimas suke iešmas. Užsienio lietuviai, klausys ne tik Seimo rinki
mi, bet ir ją lemiančiais veiks Priešstatos taip pat sukūrė lia, galima būtų prislopinti, ypač jie, taip pat gerai žino, mai, bet ir dešiniųjų partijų
niais. To kaip tik ir stokojo palankią dirvą ir naujų cha suvokiant, kad pokomunisti kokia veiklos ateitis, kai išjos ateitis. Taip pat svarbu, ar
rizmatinių vadų bei „Tėvynės niame laikotarpyje vien tik išjungiami jaunesnieji, nekrei konservatoriai ir krikščionys
Europa, po Antrojo pas. karo.
Sausio 13-ąją beginklė Lie gelbėtojų" atsiradimui. Kaltin nacionalizmas gali pažadinti piant dėmesio į jų nuomones, demokratai sugebės siekti vie
tuva sustabdė tankus ir įrodė dami valdžią už klaidas ir va žmonėms, praradusiems iliu pasiūlymus, idėjas, vadovau nybės, jungtis su kitomis de
pasauliui savo apsisprendimo dinamąjį demokratijos defi zijas, aukojimosi bei bendro jantis mintimi, kad ,jie nieko šiniosiomis partijomis ir išeiti
kryptį — į nepriklausomybę ir citą, tariamieji gelbėtojai pra tikslo dvasią. Ko gero, tai y r a neišmano — kai subręs, tuo į rinkimus su tvirtais kandi
demokratinę visuomenę. Ypač dėjo abejoti pačia Lietuvos vienintelė jėga, galinti sugrą met gal ir priimsime lygiatei datais bei logiška, realia pro
svarbu tai, kad netgi karštes orientacija į Europą ir siūlo žinti tradicijų, šaknų a r vieti siais nariais". Šiandien čia grama, kuri paremta tikromis
nieji nesigriebė smurto prieš lietuvišką kelią — lietuvišką nės kultūros pojūtį tiems, ku mūsų politines ir net ideolo galimybėmis, o ne tuščiais pa
tuos, kurie atvirai rėmė kari demokratiją. Tačiau ar įmano rie gyveno bedvasio „interna gines organizacijas sudaro žadais? Galbūt pats svarbiau
ma rimtai tikėtis, kad Lietuva cionalizmo" sąlygomis. Tačiau kone vien žilagalviai-plika- sias uždavinys: parinkti žmo
nę sovietų intervenciją.
—
pati viena — galėtų sukur negalima pamiršti, jog nacio galviai. kurie savo susirinki nes, kurie gali sumaniai, sąži
Imperinė despotija pasidavė.
ti
demokratin*
visuomenę?
nalizmas neišvengiamai veda muose dūsauja dėl ateities: ningai dirbti, nepai-ant. ar
Atsivėrė kelias savarankiškai
J u k netolima praeitis liudija į paranojiškas baimes ir už nėra kas jų retėjančias gretas ,jų pavardė garsi, ar jie nela
valstybės statybai. Tačiau čia
papildytų, veiklą perimtų. Ar bai žinomi". Savivaldybių rin
ir vėl išryškėjo atotrūkis t a r p ką kitą. Naujųjų laikų Lietu darumą, kuriuos lydi chariz
tokia ateitis laukia ir krikš kimai buvo pirmasis perspė
laisvo valstybinio apsisprendi vos valstybingumą lėmė nepa matinio vado. esą žinančio
čionių demokratų. ..atsikra jimas — norime tikėti, kad jo
mo idėjos ir praktikos. Tiesa, prasta galio- pusiausvyra. teisingą kelią, paieškos ir po
čius" jaunesniųjų 0
pulizmas.
pakaks...
jie nebuvo tokie aštrūs ir aki Lietuvos pavyzdys byloja, kad

buvo toks skausmingas. Stasė nubėgd į saugumą. Ma
ne apėmė baimė ir gailestis, kad ir pas mus gali tas
įvykti. Tačiau susitarėm, kad namuose pabus Stefani
ja. Vis tiek aš jaučiu širdyje nerimą. Atėjo Madas. Lie
tui lyjant išėjome.
Buvo linksma ir įdomu. Iš pradžių pasitaikė ne
sklandumų, bet paskui išėjo puikiai.
Francois atvežė muziką. Šatkauskas puikiai griežia.
Daug šokom, gėrėm alaus, valgėm pyragaičių. Vladas.
tikras gerasis kūdikis, be to, rimtos išorės. Jis man pa
tinka, aš su juo jaučiuosi labai broliškai. Vladas pasili
ko mano širdies kertelėje kaip dorovingas brolis. Jo
švelnumas ir sąmojingumas verčia jį mėgti. Vladas su
manimi šoko ir man asistavo. Viktutė — kažkokia pa
vydi ir liūdnoka, Zosė labai prisirišusi prie Pulkaunin
ko... Francois labai įkyrus, bet tingiu aprašyti pasi
kalbėjimus su juo. Mėgsta kabinėtis. Ypatingai daug
prisijuokiau iš Maigio. Jis labai juokingas, panelės ji
pavadino „Marocis kavalier".
Buvo labai linksma ir įspūdinga. Grįžome 5 vai. Ma
ma barė, aš verkiau.
1942 g e g u ž ė s 15. P e n k t a d i e n i s

1942 gegužės 6. Trečiadienis
Pasaulyje prabėga viskas greit... Praėjo Motinos Die
na, praėjo džiaugsmas, šokiai. Toje dienoje mamos na
mie nebuvo. Ji su tėveliu išvyko į kaimą bulvių. Ma
mytė buvo piktoka ir šiurkšti, bet pas Antosę mane
leido.
Apie vidudieni atėjo labai susijaudinęs dėdė, j a m di
delė nelaimė — pavogė karvę. Vargšas verkė — veidas

perspėjimas

Mes kenčiame! Mūsų t a u t a negailestingai drasko
ma... Šiomis dienomis išvežta daug mobilizuotų jau
nuolių nuo 19-23 m. Ši mobilizacija pravesta kiek ap
gaulingu būdu: buvo liepta tik registruotis, tačiau at
vykus į vietą, jaunuolius apsupo. Pažįstamųjų tarp ju
neturiu, bet šiaip daug matytų. Mūsų klasės keturi
berniukai pabėgo į kaimus. Mokslas baigsis birželio 1
d. Moksleivius žada vežti pas lietuvius ūkininkus.

1942 g e g u ž ė s 2 3 . Š e š t a d i e n i s . E s k u r s i j o s d i e n a
J Seredžių nuplaukėme 5.30 vai. Garlaiviu malonu
plaukti, tačiau šį kartą buvo labai d a u g žmonių Plau
kiant gėrėjomės Nemuno krantais. Miškai tankus, vie
tos daugiausia kalnuotos. Atvykę pirmiausia apžiūrė
jome Seredžiaus pradžios mokyklą. Pastatas erdvus
moderniškai įrengtas.
1942 b i r ž e l i o 11. K e t v i r t a d i e n i s
Aš esu abiturientė. Jeigu Dievas duos. kitais metais
baigsiu gimnaziją. Greit prabėgo metai. Rodos, nese
niai Sabute ėjo į I skyrių, šiandien ji — gimnazistė.
Atostogas praleisiu Kaune. Dabar daug dirbu, jau
čiuosi patenkinta, sveika. Fizinis darbas grūdina cha

l PALAIMINTVeJV E I L E S
Iškilmingomis šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje ba
zilikoje sausio 15 d. Kauno arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius oficialiai pradėjo Dievo tarnaitė*
Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylos procesą
Arkivysk. S. Tamkevičius. ad lunina vizito metu
rugsėjo pabaigoje lankydamasis Vatikane. Šventųjų
skelbimo kongregacijoje jteikė prašymą pradėti krikš
čionės pasaulietės Elenos Spirgevičiūtės 'gim. 1924
m.) beatifikacijos bylą. E. Spirgevičiūte. mylėdama
Dievą, gynė mergaitišką skaistumą ir 1944 m. buvo
nužudyta budelių, kupinų neapykantos tikėjimui
Šv. Mišių metu arkivysk. S. Tamkevičius pabrėžė to
kio kankinystės liudijimo aktualumą šiandieniniam
pasauliui: „Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos byla

rakterį, valią. Šiomis dienomis sirgo mamytė. — labai
skaudėjo dantis.
Dabar draugių neturiu, keliuosi anksti, niekur nei
nu. Sekmadienį su Vanda buvome parke, klausėmės
koncerto. Tačiau aš esu įsitikinusi, kad dviem mer
gaitėm vaikštinėti ir sėdėti ant suoliuko parke nelabai
pritinka. Ten vaikšto žemos moralės moterys, ieško
damos vokiečių ir 11.
Su Aleksu atsitiko nelaime... Jis pabėgo iš saugumo.
Užrakino vokiečius ir per tvoras į ąžuolyną, pas Belapetravičius. Ten jį smarkiai mušė Vis tiek jis labai
mitrus ir judrus. Dabar slapstosi.
Neseniai apravėjau svogūnus, dabar duosiu paršams
valgyti...
.Pabaiga)

ypač svarbi šiandien, nes masine kultūra per televi
ziją, žurnalus, diskotekas perša hedonistini gyvenimo
būdą. kuris sunaikina žmogaus orumą, iškreipia tikrą
žmonių meilę ir palieka sunkiai gyjančia- dvasines
žaizda*. Šiandien jaunimui yra sunku susiorientuoti,
kaip reikia gyventi laisvėje ir kokias vertybes pasi
rinkti, kad nebūtų prarasta dvasine jaunatvė ir Kū
rėjo įdiegtas dvasinis kilnumas"
Tai pirmoji beatifikacijos proceso byla Kauno arkivyskupiįo> istorijoje. Be to. Plona SpirgevičrSJtė yra
įtraukta i kurijos Vatikanui pateiktą Kauno arkivys
kupijos XX amžiaus Kankinu sąrašą, kuri popiežius
Jonas Paulius II iškilmingai paskelbs šių Jubiliejaus
metu gegužės 7 d. Komos kohziejuje.
„Bažnvcios /mio- . 2000 m Nr. 2
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kambarį Lockport
laikraštis ^Kregždutė", plati raštynuose. P a m a t ė , kad yra
Nuotr. Antano Tumėno čiaus sritį buvo leista valdyti
arba Lemont, IL
namas visoje Lietuvoje. J o re daug neskelbtų kūrinių, laiš
sovietams (laikinai) 50 metų,
GEDIMINAS
Tel.
630-257-8346.
daktoriai — Milda Telksnytė kų, kurių r a s t a net 380. nu
o po to turėjo būti surengta
PRANSKEVIČIUS
ir Vygantas Račkaitis, kurie, tarė s u d a r y t i V. Didžiulienės
nauja Taikos konferencija, ir
užpildo pajamų mokesčių
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beje. yra ir minėto almanacho Žmonos r a š t u s ir juos paskelb
galutinai nustatyti Karaliau
formas. (Accounting Tax
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is accepting applicants for
sudarytojai. .Kregždutė" — ti. 1996 m. ir 1998 m. pasirodė
čiaus srities bei Lenkijos va
Services). Pageidaujant,
Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių, žeme, iš praei; es tavo sūnūs
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šeimyninis laikraštis, redak jų k r u o p š t a u s darbo vaisiai:
karinių sienų padėtį, žinant,
atvyksta į namus.
te stiprybę semia"...
For free information call:
toriams talkina jųdviejų duk du šios rašytojos — švietėjos ir
kad sovietai perleido dalį Len
ra dailininkė Skaidrė Račkai- lietuvybės skatintojos — raštų
1-773-282-9500.
USA: žymaus kijos žemių rytuose Baltarusi
Taip šaukė V. Kudirka tau spausdinta,
Window VVashers Needed!
GTS concentrating m immigration to
tyte. ..Kregždutė" leidžiama tomai. Rengėjus akino noras tos vaikus sugrįžti į garbingą Amerikos istorijos profeso jai.
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp necessary. Will train. Mušt
Canada
jau aštuoneri metai kiekvieną iš u ž m a r š t i e s išgelbėti pirmo Lietuvos istorijos praeitį, di riaus, E. P. Cfceyney, parašyta
have valid driver*s license and transwww.redeusa.com
Sovietų klasta, sušaudant
savaite. Oficialus šio vaikų sios lietuvių rašytojos moters džiuotis ja ir su Maironiu dai knyga su 1250-1453 metų Eu
portation. Mušt be fluent iri Engbsh
laikraščio leidėjas — Kaune kūrybą ir ją įamžinti. Vėliau, nuoti, „Kur bėga ŠeĮupe. kur ropos laikotarpi apibrėžian tūkstančius Lenkijos karinin
L.A. McMahon Window VYashing.
Tel. 800-820-6155.
leidžiamas katalikiškas laik geriau pažine jos gyvenimą ir Nemunas teka. — ten mūsų čiais žemėlapiai- Knygos pra kų Katyno miškuose 1940 m.,
Galiu prižiūrėti
ir
kaltinant
Vokietijos
Reicho
raštis „XXI amžius", kuris rū kūrybą, buvo pagauti noro tėvynė, graži Lietuva"...
džioje rasime žemėlapius, ku
STASYS'
CONSTRUCTION
lietuvių vaikus.
narius, yra tipiška komuniz
pinasi spausdinimu ir platini reabilituoti ją, nes pamatė,
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
Nebūdamas istoriku ir ne rie parodo Didžiosios Lietuvos mo veidmainystė. Raudonojo
Skambinti
virtuvių įrengimas; priestatai;
mu.
kad V. Didžiulienės pasaulė norėdamas eiti „2000 metų Kunigaikštijos garbingą laikoKryžiaus
tyrimų
archyvai
liu
keramikos
plytelės;
"sidings",
tel. 630-739-0144.
Atrodytų, ką reiškia šian žiūra sovietiniais laikais buvo Lietuvio kalendoriaus" auto tarj.,, kai jos žemės tęsėsi nuo
"soffits", "decks", "gurters", plokšti
dija žiaurų Sovietų NKVD te
dien — sekso revoliucijos ir pateikiama iškreiptai. Surink rės. D. Balsytės, keliu, dėl jos Baltijos ligi Juodųjų jūrų.
ir "shingle" stogai; cementas,
rorą Katyne 1940 m. Lanky
Vyrų ir moterų kirpėja.
dažymas. Tunu darbo draudimą.
dvasinio liberalizmo Lietuvoje ta gausi medžiaga skatina kelių neatsargių žodžių, sukė Skaitydami 389-291 pusla
damasis Varšuvoj, Boris Jel15
metų patyrimas. Greitas,
darbą
tęsti.
Račkaičiai
pasvalaikais, šis kuklutis laikrašlusių lenkų ir Rusijus piliečių pius, rasime, kad tuometinė cin 1992 metais pripažino, kad į S.Benetis, tel. 630-241-1912.^
malonus
patarnavimas.
tėlis? Be abejonės, jis prapultų joja apie V. Didžiulienei Žmo- tarptautinį triukšmą, aš nau „motina Rusija" buvo Gengis NKVD ir Politbiuro įsakymais
Skambinti
Vandai,
ALVVAYS VVITH FLOWERS
privačios laisvės ir materializ nai skirtą dokumentinę apy dosiuos autoritetinga rašytojų Khan anūko, Bitu Kahn, ve tos žudynės buvo atliktos ir
tel.
708-422-6558.
mo vandenyne su savo tėvy braižą. Jos biografijoje d a u g knygomis, kad galėčiau iš damos mongolų — totorių ar kad jis prisiima atsakomybę
Gėlės visoms progoms!
nės meilės šauksmu, grožio ir įdomaus, prieštaringo ir net reikšti savo mintis apie gar mijos nukariauti, kad Rusijos dėl savo teigimo. Apie tai yra
Reikalinga moteris prižiūrėti
Dirbame kasdien 9 v.r. — 6 v.v.
gėrio paieškomis, jeigu būtų tragiško — lemtingas bolše bingą Lietuvos praeitį — be miestai buvo Bedeginti ir kad rašyta „The Black Book of
kūdikį ir atlikti lengvą namų ruošą
Tel. 708-594-6604.
vienišas. Bet, žiūrėk, kitame viko Vinco Kapsuko pasirody t a r p t a u t i n ė s atsakomybės ir „Golden Horde" urba Kipchak Communism" knygos 211 pus
3-5 dienas savaitėje Midway oro
Lietuvos krašte triūsia koks mas lietuvių patriotų Didžiu ginčų. Pristatydamas autorius^ mongolai, įkūrę- savo sostinę lapyje. Galbūt svarbiausia So
uosto apylinkėje. $100-150 j sav.
Ieškome biznio partnerių gyv
Reikia kalbėti anglitkai arba truputį
..senamadiškas" literatų, kraš lių šeimos gyvenime, dukros knygų ir katalogų numerius, Seray mieste prie Volgos, iš vietų istorijoj teisybė buvo N.
vokiškai. TeL 773-434-2736.
namų statybai Lietuvoje.
to mylėtojų klubas, dar kitur Vandos susižavėjimas komu aš pateisinsiu rašinį. Pavyz kurios jie d r a u g i n g a i valdė Chruščiovo kalba 20-to Komu
Klaipėdoje.
Žemė
patogioje
keistuolis rašytojas, pasitelkęs nistinėmis idėjomis ir kt.
okupuotas Rusi.os žemes apie nistų kongreso (CPSU) proga,
džiui:
būrį nutrūktgalvių vaikigalių,
susisiekimui vietoje — tik 10
Moteris ieško darbo. Gali
Kaip teigia raštų sudaryto
1. „The Down of a Nevv Era" du šimtmečius kad rusams pasakyta 1956 m. vasario 24
renka iš sąvartynų plastma jai, t a i l i t e r a t ū r a s i a u r a m (940.18. CHE), 1962 metais buvo uždėti diceli mokesčiai, d., kurioje jis pripažino, kad
min. nuo jūros. Puikios galimybės
prižiūrėti senelius, ligonius,
sinius butelius ir lipdo iš jų skaitytojų r a t u i , bet pasitenki
plėtrai. Tel. JAV: 614-882-7922
ir kad jie buve priversti tar komunizmo nusikaltimai So
tvarkyti namus ir gyventi
plaustą, o paskui leidžiasi į nimo teikia tai, kad vis dėlto
Darius, arba Lietuvoje 011-370nauti Mongolijic totorių armi vietų Rusijoj Stalino laikais
kartu. Tel. 847-546-6275.
žygį link jūros... Iš tiesų, kiek šios k u l t ū r o s veikėjos paliki rašo profesionalūs rašytojai joj89-65-354 Andrius.
buvo kriminalinio iškrypimo
viename rajone, kiekvienoje mas p a s k e l b t a s ir j a u nebe- — D. Žilaitytė, siunčianti savo
2. „Russia" 947,085'4, Kort), aktas. Apie šią jo „slaptą kal
* Lietuvoje l i n i n i n k y s t ę ir
* Baltijos v a l s t y b i ų s t a t i s 
subtilias miniatiūras iš Vil 1995 m. spausdinta knyga is bą" daugiau sužinosit, skaity
apylinkėje triūsia po bitelę ki užsimes archyvuose.
t i k o s t a r n y b ų duomenimis, su j a susijusią pramonę bū
tą, — tylūs, negarsūs ateities
Atėjo nepriklausomybės me niaus. J. J a n k u s , B. Pūkelevi- torijos mokslų daktaro laipsnį dami „The Black Book of Com vasario mėnesį pramonės ga tina paskelbti ūkio pirminiu
visuomenės kūrėjai. Manau, tai. Pradėjo kurtis naujoji čiūtė, S. Džiugas iš užjūrio ir turinčio Amerikos profeso munism" knygos 23 ir kitus
mintojų kainos Estijoje pa tikslu — su tokiu prašymu li
„Kregždutės"
leidėjai riaus, kur jis T-tam puslapyje puslapius.
apgaulingą įspūdį sudaro tas spauda. Stebėję, kaip a t s i k ū r ė kt.
didėjo 0.5, Lietuvoje — 0.2 nų augintojai kreipėsi į vals
žalio jaunimėlio
keliamas katalikiškasis laikraštis, pa džiaugiasi ir didžiuojasi me parodo mažytę 1300 metų
proc, Latvijoje — 0.1 proc.. tybės prezidentą, Seimo pirmi
triukšmas, kurio pasiklausius, vadintas „XXI amžiumi". Rač cenatais, kurie taip pat dau Maskvos miesto apylinkę ir
tEiui
palyginti su sausio mėnesiu. ninką bei premjerą.
B
r
u
n
o
Molas
užjūriečiai.
Remia didžiulius Lietuvos žemės plo
atrodo, kad nieko nebėra kaičiai paragino vieną jo stei giausia
švento. Bet štai Nepriklauso gėjų, d a b a r Seimo kultūros ir prel. Juozas Prunskis. Kon tus. 5-tame puslapyje aprašo
mybes 10-mečio minėjime Lie švietimo komiteto narį Ari kursą „Ką man reiškia Vasa ma, kad RUSIJJS piliečiai apie
tuvos Seime prof. V. Lands mantą Juvencijų Raškinį pa rio 16-oji?" pasiūlė ir jį finan du šimtmeč;„s turėjo nešti
bergis pateikė skaičius, kiek galvoti ir apie vaikišką kata savo katalikų veikėja iš Čika ..Mongol Yoke" — mongolų
estų su ginklu eitų ginti savo likų spaudą. Arimantas pasa gos Marija Remienė. Eilėraš jungą, vergija kad „motinos
tėvynės. Apklausa parodė: ke kęs: „Jeigu j a u turite idėjų, tai čio konkursą apie upelį pasiū Rusijos" miestai buvo sudegin
turi penktadaliai vyrų, pusė patys ir imkitės". Tai buvo pir lė ir rėmė Vytė Nemunėlis — ti, o Rusijos jometinė Orto
Bernardas
Brazdžionis. doksų bažnyta aiškino, kad
moterų ir daugiau kaip 30 masis postūmis.
proc. kitataučių, iškilus grės
„Kregždute"
pirmoji
spausdino tai buvo pelryta Dievo baus
Šiandien i šį savo darbą —
mei eitų ginti Estijos vals leisti vaikų laikraštį. Račkai ir šio poeto eilėraštį „Upelis". mė buvusiem- Rusijos valdo
tybes. Vadinasi — ir jauni čiai žiūri, kaip į savo pašau Savo dailės kūriniais ir įvairia vams dėl jų -ėtoniškų darbų
mas. Esu tikra, kad panašius kimą. Vargu, ar kas sostinėje literatūra prisideda dailinin (žr. knygą „Rįse of Russia",
apklausos rezultatus gautume šiandien patikėtų, kad Anykš kas Vladas Vijeikis.
parašytą Robert Wallace. psl.
ir Lietuvoje.
Redaktorius džiugina ir ste 56).
čiuose leidžiamas respubliki
3. „The Black Book of ComMilda ir Vygandas Račkai nis, nedidelio formato 'laikraš bina išeivijos dėmesys „Kregž
čiai — lituanistai. Baigę Vil tėlis gali surinkti 7.000 skai dutei". Geriausius konkursų munism", (HX"44. L 59) 1999.
niaus universitetą, dirbo Dzū tytojų. Bet taip jau yra. Dau kūrinėlius išspausdina „Drau istorinė knyga apie Rusijos
kijoje — Vygandas Merkinėje, giausia „Kregždutę" skaito go" dienraštis. „Skautų aidas". imperiją, suk .rtą veidmainin- Y^L J
Milda — Perlojoje. Paskui per kaimo vaikai, ypač Žemaiti Redaktoriams susidaro įspū gos komunizrro ideologijos dė
sikėlė arčiau Mildos tėvų, —ji joje. Per metus redaktoriai dis, tarsi išeivijai labiau reikia ka, parodant, jos vadų teroro
primenančius
uteniške (Vygandas suvalkie g a u n a apie 3.000 laiškų. į ku katalikiško vaikų leidinėlio žiaurumus.
negu
Lietuvos
katalikams.
riuos
reikia
atsakyti,
kuriuos
mongolų
t"torių
terorą ir
tis). Atsirado vieta rajono laik
raštyje, k u r 1983 m. pradėjo reikia parengti spaudai, surū Leidėjai lauktų didesnio dė taip pat Rus.os caro Jono IV
dirbti. Nuo jaunystes juos do šiuoti. „Kregždutėje" užaugo mesio iš Bažnyčios. J i e mano, (1533-84) arba Jono Žiauriojo
mino kultūros paveldas. Vy sava k a r t a — štai mergaitė. kad nėra įvertintas „Kregž ir jo „oprichirns" laikus.
bendradarbiauti dutės" ir kitos katalikiškos
gandas vertė iš bulgarų kal pradėjusi
4. „Terorizuojama ir naiki
bos. Yra išversta ir išspaus laikraštėlyje nuo trečios kla spaudos pastoracinis vaidmuo. nama Lietuva", (UKD - 947 „Palaikom ryšiu? su JAV. 45 Ke 21) knyga, parašyta po
dinta bulgarų rašytojų J. Jav- sės, d a b a r j a u studentė, rašo
Kanados
kunigais, gauname litinės ekonomijos diplomato,
kovo. B. Rainovo. N. Chaitovo. laiškus
redaktoriams,
kad
leidinukų.
— kalba V. Rač žurnalisto ir knygos auto
E. Stanevo, E. Manovo. D. Fu- „Kregždutės" komplektą ji įri
čedzijevo kūrinių, rusų prozos. šo ir saugoja savo vaikams. kaitis, — matom, kokį didžiulį riaus, išspausdinta 1994 m.
Milda Telksnyte išleido savo Kas gali būti brangiau už toki darbą ten dirba parapijos. Ir Lietuvoj.
apsakymų
rinkinį
„Senelio pripažinimą? Jeigu žmogus prieškariu katalikiška spauda
Šioje knygoje J. P- Kedys iš
duona". Abu kartu paraše ke neišaugo iš laikraščio, kaip iš atliko svarbų vaidmenį. Vy kelia daug istorinių paslapčių,
irniras • frudnikc
lionių apybraižą ..Keturiasde vaikiškų kelnaičių, vadinasi, resnieji prisimena, kad kuni kurių dar negalima rasti dau
šimtuoju meridianu". Po to. j a m e jis prisilietė prie amžinų gai kalėdodami pasidomėdavo, gumos valstybių
istorinėse
sužavėti gimtosios šalies gro dalykų, kurie nepraeina ir ne ar šeimos skaito katalikišką knygose. Jo iškeltas klausi
spaudą, paragindavo".
žio, keliavo Lietuvos upėmis, pasensta.
mas apie \ dybų teisėtumą
lanke paupių kaimus ir kaupe
Lietuvių t a u t a išliko ne tik tarp 13 metų nepilnametės
Račkaičiai „Kregždutę" ku
savo įspūdžius, kurie vėliau ria kaip pačių vaikų laikraštį atvirų disidentų ryškių poel Lenkijos sos'.> įpėdinės Jadvy
išsiliedavo knygomis. Taip išė — j a m e labai daug vaikų kū gių dėka. Pakankamai disi- gos ir 36 metą jos nemylinčio,
jo kelionių apybraižos „Šven rybos — galvosūkių, kryžia dentizmo buvo visos tautos bet Lenkijos didikų įkalbėto,
kovo 25 d. Cleveland, O H
tąja". „AnykSčiai". „Ten, kur žodžių, literatūros kūrinėlių, nusiteikime ir štai tokioje senbernio Jogailos, dabar rei
kovo 26 d. Chicago. IL
Merkys", „Dubysa", „Nevėžiu konkursų. Visa tai pasiūlo ir kaip Račkaičių veikloje, palai kalautų vyskupų ir popiežiaus
kovo 29 d. VVashington, D C
.r jo pakrantėmis", „Kuršių atlieka patys vaikai. Suaugu kant, ugdant ir perduodant leidimo dokumentų, bet tokių
Nerija". „Mūsų Anykščiai". sieji taip pat rašo, bet jie pa būsimoms kartoms nacionali nėra... Tik šių beteisiu vedybų
balandžio 1 d. Hartford, C T
Jaute pareigą tyrinėti Anykš prastai būna tik kaip geri nio pasididžiavimo jausmą.
dėka, Lenkijos didikai supla
balandžio 2 d. Nevv York, N Y
čiu žemės rašytojų biografijas. draugai, palydovai, duodantys
A u d r o n ė V i k t o r i j a navo klastingą Liublino uniją,
1986 m. išėjo dokumentinė toną. pavyzdį. „Kregždutei"
Š k i u d a i t ė norėdami v a š k a i sulenkinti
DRAUGAS, 2000 m. kovo 22 d., trečiadienis

S K E L B I M A I

KATALIKIŠKAS VAIKŲ
LAIKRAŠTIS ANYKŠČIUOSE

GARBINGI LIETUVOS ISTORIJOS
METAI

RENGIA - JAV LB KULTŪROS TARYBA

2000 m. koncertai įvyks šiose LB apylinkėse:

PRISIMINTAS KUN.
P. ŠULSKIS, MIC
1999 m. vasario 3 d., sulau- kunigystės šventinimus, bebaigkęs 80 m., staiga mirė teol. d a m a s trečią teologijos kursą
lic. jubil. kun. Pranciškus 1945 m. gegužės 2 d., drauge
Šulskis, MIC. Tai žymi, bet su k u n . P r a n u Račiūnu, MIC,
kukli asmenybė, kuri paliko k u n . Hiliaru Misiūnu, MIC,
neišdildomus pėdsakus Mari k u n . dr. Vincu Inkratu, MIC,
jampolės ir Marijonų vienuoli ir k u n . dr. Viktoru Rimšeliu,
MIC. Po to dar metus tęsė te
jos istorijoje.
Mirties metinių dienoje pri ologijos studijas ir baigė jas
simenu sceną iš Kristaus kan 1944 m. vasaros pradžioje,
čios. Štai Išganytojas eina prieš pat sugrįžtant Raudona
siauromis Jeruzalės gatvėmis jai armijai.
su sunkiu kryžiumi ant pečių.
Dvejus metus darbavosi Ma
Vos bepaeina. Nepanašus nei į rijampolės marijonų Šv. ArDievą, nei į žmogų. Veidas kangelo Mykolo
parapijoje
krauju apšlakstytas. Be jėgų. kaip moksleivių kapelionas. J
Klumpa po kryžiumi. Kai ku mokyklas kunigai nebuvo įlei
rios moterys, žvelgdamos į jį, džiami, tad tikėjimo mokslą
verkė iš gailesčio. Jėzus susto dėstė moksleiviams vienuoly
jo ir prabilo į jas, tardamas: no salėje. 1946 m. birželio 26
„Ne manęs verkite, Jeruzalės d., aplankęs Kaune savo auk
dukros, bet verčiau savęs ir lėtojus marijonus, grįžo sunk
savo vaikų" (Lk 23, 27). Kai vežimiu į Marijampolę. Netoli
mus paliečia skausmas, kai Ąžuolų Būdos, ties prezidento
kenčiam ir ašaros rieda, jei Kazimiero Griniaus tėviške,
žvelgtume į Nukryžiuotąjį, jis pamiškėje sovietų
kareivis
prabiltų į mus, guosdamas ty s t a b d ė sunkvežimį. Vairuoto
liais žodžiais: b e v e r k i t e ir j a s nestojo, žinodamas, jog rei
neliūdėkite, lydėdami ar prisi k a l a u s jį vežti kažin kur. Tada
mindami brangius jums asme kareivis paleido salvę iŠ auto
nis, verčiau žiūrėkite savęs mato: vieną senuką sužeidė
pačių, kad išsigelbėtumėte. mirtinai, berniuką lengvai, o
Neverkite mirusiųjų, o verčiau k u n . Pranciškų taip, kad nei
rūpinkitės, kad patys gerai mirk, nei gyvenk. Nuo juos
pasirengtumėte amžinybei ir m e n s — visiškas liemens ir
užsitikrintumėte
dangiškąją kojų paralyžius.
laimę".
Gyvybė kybojo ant plauko,

techetikos centrų
komisijai DRAUGAS, 2000 m. kovo 22 d., trečiadienis
buvo pristatyti 57 literatū
riniai kūriniai. 1999 m. gruo
džio 22 d. komisija išrinko po
tris kiekvienos amžiaus gru
pės darbus, kurie bus siun
čiami į Romą. Vaikų grupėje
(7-12 m.; tema „Jubiliejus —
Gyveno Lombard, IL. Mirė 2000 m. kovo 24 d.,
didžiulė šventė ir kvietimas
sulaukęs 69 metų.
džiaugtis") nugalėtojais tapo
Gimė Lietuvoje, Telšiuose. Amerikoje išgyveno 56
Rokas Pakėnas (Panevėžio
metus.
vyskupija), Aurelija Rama
Nuliūdę liko: žmona Aurelija, sūnus Antanukas, marti
nauskaitė (Telšių vyskupija),
Crystal, dukra Rūta, žentas Darien. dukra Dalytė;
Rūta Balickaitė (Vilkaviškio
anūkai: Andriukas. Rebecca, Anthony; broliai: Vytas su
vyskupija), paauglių grupėje
žmona Joana, Stepas su žmona Danute ir Olis; seserys:
(13-15 m.; tema „Krikščio
Valerija ir Aldona su vyru Rickis.
niškojo jubiliejaus priežastis
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, kovo 23 d. nuo 3
centras — Jėzus Kristus ir
iki
9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Evangelija, kaip atsakymas į
Archer
Ave.
esminius žmogaus gyvenimo
Laidotuvės
penktadienį, kovo 24 d. Iš laidojimo namų
klausimus") — Jurgita Chme9:30
vai.
ryto
a.a. Antanas bus atlydėtas į Pal. Jurgio
liauskaitė (Kauno arkivysku
Matulaičio
misijos
bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus
pija), Rita Druskytė (Pane
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus
vėžio vyskupija), Jolanta Capalaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
regorodceva (Telšių vysku
N u o š i r d ž i a i k v i e č i a m e gimines, d r a u g u s ir
pija), jaunuolių grupėje (16-18
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
m.; tema „Jubiliejus — susi
tikimas su Jėzumi Kristumi.
Nuliūdę: žmona, s ū n u s , dukros, anūkai,
Tai kvietimas išsilaisvinti,
b r o l i a i , s e s e r y s ir kiti g i m i n ė s .
nuskaistinti atmintį, ištirti
sąžinę, įsipareigoti teisingu
Laidotuvių direkt. Donai M. Petkus. Tel. 800-994-7600.
mui ir žmogaus teisėms") —
Sigitas Jurkštas (Vilniaus ar
kivyskupija), Antanas Šilkūnas (Kaišiadorių vyskupija),
Dovydas Kezys (Kaišiadorių
vyskupija).

A. f A.
ANTANAS GRYBAUSKAS

Kun. Pranciškus Šulskis, MIC.

jo patarnavimas saviesiems —
sklandžia lietuvių kalba išver
TARPTAUTINIS VAIKU
tė atnaujintus Marijonų vie
I R JAUNIMO
nuolijos įstatus ir nurodymus
KONKURSAS
iš 1988 m. Romoje išspaus
dinto lotyniško originalo.
1999 m. rugsųo-gruodžio
Arkivyskupo Jurgio Matu mėn. Lietuvoje vyko Centrinio
laičio minėjimų ir kitomis pro 2000 metų jubiliejaus komite
gomis išsklaidytieji marijonai to Romoje paskelbtas tarptau
galėdavo pas jį susitikti. Ar tinis vaikų ir jaunimo lite
tėjant permainų laikams, pas ratūrinių kūrinių, skirtų 2000
jį susirinkę atlikdavo ir metinį metų jubiliejui, konkursas. Šį
susikaupimą bei pasitarimą. konkursą Lietuvoje organiza
Kun. Pranciškus liudijo tikėji vo Lietuvos Vyskupų Konfe
mą ne tik maldingo gyvenimo rencijos (LVK) 2000 metų ju
pavyzdžiu, bet ir veiksmais. biliejaus komitetas ir Švietimo
Apie 1982 m. j i s pasirūpino ir mokslo ministerija. J kon
prie savo namo sienos, iš gat kurso baigiamąjį etapą iš sep
vės pusės, pritvirtinti nemažą tynių Lietuvos vyskupijų Ka
BŽ, 2000 m., Nr. 2
kryžių. Miesto valdžia parei
kalavo jį nuimti, kadangi ne
buvo gautas rajono architekto
leidimas. Kun. Pranciškus ne
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
klausė,
kol
patys
pareigūnai
jį
Tada, lydėdami velionį į pas bet Marijampolės ir Kauno gy
kutiniąją žemišką kelionę, o ir dytojams pavyko ją išgelbėti. nuplėšė. Tada jis išstatė kry
dabar, prašydami j a m Dievo Tačiau didesnė kūno dalis taip želį lange.
Savąjį gyvenimo kryžių šis
gailestingumo, pro neišvengia ir liko nejudri, tik kojose —
kentėtojas
nešė su neapsako
mą liūdesį privalome žvelgti į nuolatinis vidinis skausmas,
Minint mūsų mylimo Tėvo ir Senelio, kurio netekome
mu
kantrumu
ir dvasios gied
kliudantis
ramiai
miegoti.
Po
save. Mirtis moko vertinti gy
1995 m. kovo 25 d. mirties sukaktį, maloniai prašome
venimą.. Nors žemės gyveni kelių mėnesių gydymo kun. rumu. Laidotuvių dieną at
gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną prisiminti
mas teikia daug sunkumų, vis Pranciškus parvežtas į Mari siųstame užuojautos laiške
dėlto gyventi nori kiekvienas. jampolę kaip sunkus ligonis. marijonų vienuolijos generali
Velionį maldoje.
Kas bodisi gyvenimu, kas ieš Apgyvendintą vienuolyno pir nis vyresnysis k u n . Adam BoN u l i ū d ę s sūnus J u r g i s s u š e i m a .
ko mirties, kas neša mirtį, tas m a m e aukšte, tuojau pat ap riecki, MIC, apibūdino velionį
taip:
„Jis
buvo
giedriausias
siėmė slaugyti Vargdienių Se
nėra normalus žmogus.
žmogus iš visų Lietuvos mari
Ve$Wno tėvai buvo Juozas selės ir ištesėjo tą artimo
jonų.
Ne aš jį paguosdavau ap
Šulskis, kilęs nuo Užpalių, ca meilės tarnybą 52 metus, vie
silankydamas, bet jis man
noms
nusilpus
ar
pasimirus,
ro armijos kareivis, o m a m a
duodavo savo jėgos ir giedru
J a n i n a Dzikevičiūtė, varėniš- vis stodavo kitos.
1948 m. vasaros pradžioje mo. Iš tėvo Pranciškaus buvo
kė, karo pabėgėlė. Jie susitiko
galima mokytis svarbaus me
ir susituokė 1917-aisiais revo sovietų valdžia marijonus iš
no — džiaugtis gyvenimu ir
liucijų metais Minske, kur jis sklaidė ir užėmė vienuolyną.
mirus, žmoną JANINĄ, sūnus — DANIEL su žmona
pasaulio grožiu. Nuostabu, bet
buvo karinio dalinio ugniage T a d a ligonis glaudėsi brolio
VIDA, PETER su žmona Dorothy ir PAUL; jų šeimas
kaip tik jisai, tarytum atskir
sys, o ji — skalbėja. Ten jiems daržininko namelyje, jį pri
tas
nuo
išorinio
pasaulio,
at
bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
ir gimė pirmasis kūdikis 1918 glaudė marijonų geradarės.
verdavo
mūsų
akis
miškų,
m. rugsėjo 1 d., kurį pakrikš Sudėję savo kuklius išteklius,
laukų, dangaus ir vandens
Birutė
Sekmakienė
tijo Pranciškaus vardu. Baigė kunigai ir broliai marijonai
grožiui.
Kada
būdavo
įmano
si karas, caro armija pakriko, nupirko ką tik pastatytą na
Viktoras ir Phaedra
Sekmakai
ma, — nors niekada nebuvo
tada jaunieji Šulskiai pa mą, jį įrengė ir paskyrė ligo
lengva,
—
mėgo
pabūti
gam
skubėjo grįžti į tėvynę. Tėvas niui. Čia jis gyveno nuo 1957
Myron ir Rita Bezdicek
tos prieglobstyje ir dėkojo už jį
parsivežė kirvį, pjūklą ir di m. iki pat mirties.
Dievui,
stebėdamasis
ir
džiules žirkles fronte vielų už
Šiek tiek sustiprėjęs, nega
džiaugdamasis".
tvaroms karpyti, o motina — lėjo būti be užsiėmimo. Pra
Vargų pabaiga atėjo nelauk
pagalvėje įsuptą Pranuką.
dėjo gaminti rožančius ir vers
tai.
J a u porą a r trejetą metų
ti
knygas.
Išvertė
iš
vokiečių
Grįžo pas Juozo tėvus į Sasilpniau
jautėsi, ėmė šlubuoti
kalbos
ne
vieną
populiarią
bio
terečiaus kaimą, kur pavel
širdis.
Paskutinįjį
rudenį ir
dėjo 3 ha ūkelį. Išmokėjęs grafiją, mokslo veikalus. Šie
žiemą
buvo
nestiprus,
bet dar
dviems broliams dalis, darbš veikalai, mašinėle perrašyti ir
tikėjosi
sulaukti
pavasario,
iš
tumu ir taupumu prigyveno padauginti, buvo paskleisti satrūkti
į
gamtą.
Taip
pat
šių
dar 10 ha Čyžiškės kaime. vilaidos būdu. Kadangi verti
mirė 20(';) m. vasario 12 d. Palaidotas Memorial Park
Ten Šulskiams gimė dar de mo ir rašto darbas jį labai var metų vasario 3 d. aukojo Mi
kapinėse. St. Petersburg, FL.
šimt vaikų. Trys jų kūdikys gino, turėdamas gabumų ir šias, pusryčiavo, pietavo ir
tėje minė; užaugo šeši sūnūs ir polinkį technikai, išmoko tai vakarieniavo. Artėjant vakaro
Nuoširdžiai dėkojame kun. Astijui Kungiui, OFM ir
syti laikrodžius. Jo bičiulis vienuoliktai, pradėjo šalti ran
dvi dukterys.
dr. kun. Matui Čyvui už prasmingas maldas laidotuvių
kos
—
netrukus
tyliai
užge
Vyriausias sūnus Pranciš meistras Klemensas Karklys so...
namuose atlaikytas šv. Mišias bažnyčioje ir palydėjimą
kus mokėsi Bikūnų pradžios jį Šen ten nuveždavo — pasi
Tada
Marijampolės
mari
rodė,
kad
būtų
gerai
turėti
į kapine.1mokykloje, paskui Užpalių
progimnazijoje. Baigęs joje ke savo susisiekimo priemonę. Į jonų Šv. Arkangelo Mykolo ba
Nuoširdas d ė k u i A l b i n u i Karniui už p r a v e s t ą
turias klases, atvažiavo į Ma V a k a r u s pasitraukę pašauki zilikoje pašarvotas, a.a. kun.
atsisveikinimą l a i d o t u v i ų n a m u o s e ir v i s i e m s
rijampolę ir 1934 m. rugpjūčio mo broliai marijonai parūpino Pranciškus buvo maldingai
nuoširdžia žodžiu atsisveikinusiems a.a. Stasį.
14 d. buvo priimtas į Marijonų lėšų, ir 1964 m. Kūčių dieną lankomas dvi dienas. Išvaka
rėse
pūga
apklojo
žemę
baltu
garaže
atsirado
„Volga".
Sese
Nuoširdžiai dėkojame vyrų dainos vienetui „Aidas" už
vienuolijos naujokyną. 1935
m. rugpjūčio 15 d. padaręs pir lės Valerija, o vėliau ir J a n i n a patalu, bet k a r t u užvertė ke
gražų gcdojimą bažnyčioje ir jų vadovui Leonui
muosius įžadus, toliau ketve — išmoko ir gavo teises vai lius, negalėjo atvažiuoti toliau
Sodeika; už vieneto įgiedotą juostą, grotą laidotuvių
rius metus mokėsi Marijam ruoti. Nuo tada kun. Pranciš dirbantys kolegos. Velionio gi
namuose
polės Marijonų gimnazijoje. k u s buvo vienintelis, kuris minės ir Marijampolės tikin
k a s m e t aplankydavo visus, po tieji, nepaisydami pūgos, gau
Nuoširdi B dėkui karsto nešėjams ir visoms padėjusioms
1939 m. vasarą ją baigė, ru
Lietuvą išblaškytus, kunigus siai susirinko į bažnyčią ir pa
salėje pietų metu.
denį pradėjo studijuoti Kaune
ir brolius marijonus, taip pat lydėjo į kapines, kur a.a. kun.
marijonų filosofijos kursuose,
Dėkojame už užprašytas šv. Mišias, gautas aukas šalpai
lankydavo studijų draugus — Pranciškaus žemiškieji palai
1940 m. rugsėjį — Kauno Teo diecezinius kunigus ir kitų kai rado poilsio vietą tarp
ir organizacijoms, gėles, pareikštas užuojautas žodžiu,
logijos fakultete, kurį sovietų vienuolynų vienuolius.
pašaukimo brolių ir jo buvusių
spaudoje ir laiškais.
valdžia atskyrė nuo universi
auklėtojų.
Nuo
1969
iki
1981
m.
—
Lie
Ypatinga padėka visiems, atvykusiems iš toliau,
teto.
Kun. R . Gaidys, MIC
Bolševikų okupacijai prasi tuvos marijonų provincijolas.
giminėms, draugams ir pažįstamiems, taip gausiai
dėjus, kelių brolių pašaukimo P a s jį rinkdavosi provincijos
atsilankiusiems į laidotuvių namus, šv. Mišias ir
ryžtas susvyravo, o klierikas tarybos nariai pasitarti, ypač
palydėjimą į kapines. Tai yra mums nepamirštama
• Kaunas. Vasario 13 d.
Pranas dar tvirčiau apsispren naujų narių priėmimo ir ugdy
Kauno
arkivyskupijos
Jauni
paguoda, netekus mūsų mielo Staselio.
dė ir 1940 m. rugpjūčio 15 d. mo reikalais. Pas JĮ dažnai ap
mo
centre
keturiolikai,
„Gy
padarė amžinuosius įžadus. sistodavo ir pagyvendavo slap
venimo ir tikėjimo" instituto
Sofija V a š k i e n ė ir sesuo Stasė Miliauskienė
Visam gyvenimui įžadais su toje kunigų seminarijoje besi
asmeninio dvasinio vadovavi
mokantys
klierikai
iš
Lietuvos
Bažnyčia susirišę, vienuoliai
su
seimą
mo kurso dalyvių — pasau
galėjo būti šventinami kuni ir Ukrainos. Taip pat jis globo liečių ir vienuolių buvo įteikti
gais anksčiau už savo mokslo jo kelis Marijampolėje užsili pažymėjimai. Juos įteikė šio
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ
draugus, diecezinius klierikus. kusius vienuolyno broliukus instituto direktorius.
Taip ir Pranas Šulskis gavo iki pat jų mirties. Dar vienas

A.tA.
LEONAS LENDRAITIS

A. t A.'
IRA MARKS

PADĖKA
A. t A.
STASYS VAŠKYS

PADĖKA
A. t A.
JONAS BALSKUS

Viešpaties pašauktas, iškeliavai...
palauk Ten mūs šviesiam Dangaus sapne.
ki>l sielvarto keliu ateisim pas Tave.

A. f A. Jonas iškeliavo į Amžinąją Šviesą 1999 m.
rugsėjo 27 d. Palaidotas spalio 2 d. Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Labai atsiprašome, kad ilgokai besitęsiantis mūsų
dėkingumo jausmas lig šiol nebuvo žodžiais išreikštas.
Tą skaudžią valandą. Jūs mieli giminės, draugai ir
pažįstami, atskubėjote pareikšti Velioniui paskutinę
pagarbą, mus paguosti ir pagelbėti. Tai nepamirštama.
Nuolankiai dėkojame kun. R. Gudeliui už maldas
koplyčioje, už gedulingas šv. Mišias bažnyčioje,
prasmingą pamokslą ir palydėjimą į kapines.
Gedulingų pamaldų metu, su tikru maldos jausmu
giedojusiems sol. N. Penikaitei ir sol. A. Bamiškiui.
dar ir vargonų palydą atlikusiam, tariame nepamirštamą
lietuvišką ačiū.
Esame labai dėkingi Onutei Šmitienei, pravedusiai
maldas laidotuvių namuose.
Su giliu nuoširdumu dėkojame Vyteniui Statkui,
tarusiam jautrius atsisveikirimo žodžius prisimenant
glaudžią draugystę su a.a. Jonu.
Nepamiršdami liekat širdy gausiai aukojusieji šv.
Mišioms, nušviečiant Velioniui kėlią į Amžinybę. Ačiū
Sofijai Vebrienei. užprašiusiai „Perpetual Mass Enrolment" pas lietuvius pranciškonus.
Didi padėka, atsiuntusiems nuostabiai gražius gėlių
vainikus ir puokštes išpuošiant aplinką paskutiniam
sudiev su a.a. Jonu. Ačiū ir tiems, kurie vietoje gėlių
aukojo Lietuvos našlaičiams, palengvindami jų sunkią
dalią.
Neįmanoma čia išvardinti ir parinkti padėkos žodžius
visiems dosniems aukotojams, skyrusiems aukas
šeimos nuožiūrai. Jums dangiškos palaimos!
Nepamirštamos daugiabučio kaimynės, teikusios
skubią transportaciją ligoninėn ir kitas paslaugas a.a.
Jono ligos metu. Jam mirus, jos savo geromis širdimis
toliau rūpinosi gūdžioje tuštumoje likusia Velionio
gyvenimo drauge. Ačiū iš sujaudintos širdies p.p. M.
Noreikienei. L. Petravičienei, A. Markelienei. B.
Žemaitienei. V. Vėgėlienei. B. Razminienei, B.
Prapuolenienei. A. Sakalicnei. S. Plenienei.
Labai, labai d ė k o j a m e visiems, dalyvavusiems
atsisveikinime, tarusiems gaivius paguodos žodžius
asmeniškai, laiškais ar per spaudą. Ačiū už maldas
gedulingų šv. Mišių metu. už palydėjimą į kapines,
nepabūgus žvarbaus oro. Ypač nepamirštami iš toliau
atvykę. Toks užjaučiantis jūsų dėmesys stiprina mus
skausme pasilikusius. Mūsų pagarba ir Šilti dėkingumo
j a u s m a i karstą nešusiems: A. Kėželiui. Pr.
Pranckevičiui. A. Voketaičiui, G. Lietuvninkui, V.
Lietuvninkui ir V. Balskui-John West.
Nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M.
Petkui už atidų ir švelnų patarnavimą.
Teatlygina Viešpats už Jūsų širdžių taurumą.
L i ū d i n t i ž m o n a ir kiti šeimos n a r i a i .
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Nuotraukoje - dainininkas Vladimiras Prudnikovas ir akompaniatore
Nijole Ralytė. Šie muzikantai bei mezzosopranas Judita Leitaite koncer
tuos kovo 26 d. 3 vai.p.p. Jaunimo centre.

L i e t u v o s b o s ų karalius,
Nacionalinės meno premijos
laureatas, Gedimino ordino
kavalierius, Lietuvos muzikos
akademijos profesorius Vladi
miras Prudnikovas kartu su
žinoma dainininke, Valstybi
nės filharmonijos soliste, tarp
tautinių konkursų laureate
mezzosopranu J u d i t a Leitaite
koncertuos Čikagoje, Jaunimo
centre, kovo 26 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Nepraleiskime ypatingos progos atsilan
kyti į koncertą! Bilietai gauna
mi „Seklyčioje". Jaunimui bi
lietai papiginti — po 5 ir 4 dol.
Nauju vargonų šventini
mas ir pristatymas Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje įvyks
kovo 2 6 d. po 11 vai. šv. Mišių.
Gerai žinomas vargonininkas
Steven Blair Smith atliks var
gonų koncertą. Po to bus ka
vutė.
Seselių pranciikiečių rė
mėjų vakarienė vyks kovo
26 d., sekmadienį, 3:30 val.p.
p. Šaulių salėje (2417 W. 43rd
Str.) Meninę programą atliks
Kostas Ramanauskas ir Liuci
ja Kvietkauskienė.
M. Kavaliausko paroda at
sidarys kovo 24 d. 7:30 val.v.
Čiurlionio galerijoje, JC.

Mieli L i e t u v o s
Vyčiai,
skautai, šauliai, ateitininkai,
Lietuvių operos, Jaunimo cen
tro, Pasaulio lietuvių centro ir
kitų lietuviškų organizacijų
veikėjai, kas taip greitai per
duotų jūsų informaciją, jūsų
veiklos pranešimus, skelbimus
ir kitas žinias, jei ne ..Margu
tis II"? Kas vakarą besiklausy
dami seniausios Amerikoje lie
tuviškos radijo laidos, nepa
mirškite, kad balandžio 9 d.,
sekmadienį, visi esate kviečia
mi į metinę mūsų šventę - iš
kilmingą vakarienę. „Margu
tis I F laukia ir jaunų, ir vy
resnių, ir neseniai atvykusių,
ir seniai mūsų besiklausančių
radijo klausytojų. Balandžio 9
dienos sekmadienis turėtų bū
ti linksmas ir nuotaikingas,
nes humoristinę meninę pro
gramą rengia ir Juozo Erlicko
komediją stato ..Žaltvykslės''
teatras bei jo vadove Audrė
Budrytė. Pranciškus Ivinskis
ruošia muzikinę dalį. Į ..Mar
gučio II" šventę, kuri prasidės
4 vai.p.p., bilietus galite įsigy
ti „Seklyčioje".

„ L a i š k ų l i e t u v i a m s " raši
nių
konkurso
suaugusiųjų
grupės pirmąją premiją laimė
jo Romualdas Kriaučiūnas iš
Lansing, MI. Taip kovo 18 d.
Jaunimo centre nusprendė su
sirinkusi vertinimo komisija,
kurią sudarė Aldona Šmulkstienė, Laima Krivickienė, Juo
zas Masilionis ir Emilija Andrulyte. dalyvaujant „Laiškų
lietuviams" vyr. redaktoriui
kun. Juozui Vaišniui. Antrąją
vietą pelne Antanas Marčiulaitis iš Garliavos, Kauno raj.,
trečiąją pasidalino V. D. Pele
nės slapyvardžiu pasivadinusi
ir nepanorėjusi atskleisti savo
pavardės konkurso dalyvė bei
Jurgita Sadeckaitė iš Leipa
lingio. Lazdijų raj., ketvirta
vieta buvo skirta Ritai Kairie
nei iš Klaipėdos, Marytei Mikėnienei ir Nijolei Rutkaus
kienei iš Kauno, penktąją vie
tą pelne Pranas Pučiliauskas
iš Vilkaviškio. Alma Gaivenytė iš L'tenos. Stefa Baniko-nienė iš Kauno ir Nijolė Sabonytė
iš Papartėlių. Kašiadorių raj.
Oficialusis premijų paskelbi
mas ir 50 metų „Laiškų lietu
viams" jubiliejine šventė įvyks
balandžio 2 d., sekmadienį,
J a u n i m o centre. Bilietus užsi
sakykite, kreipdamiesi į tėvus
jėzuitus tel. 773-737-8400.

Lijana Kopūstai tė-Pauletti, Algimantas Barniškis ir
P o v i l a s Strolia dainuos Teodor Dubois religinės kantatos
„Septyni Kristaus žodžiai" so
lo partijas. Kantatą balandžio
2 d. Pal. J. Matulaičio misijoje
ruošiasi atlikti jungtinis Pal.
J . Matulaičio misijos ir Lietu
vos Vyčių choras. Vargonais
akompanuos Robertas Mockus
ir 13 profesionalių muzikantų
orkestras,
diriguos
Birutė
Mockienė ir Faustas Strolia.
Tuoj po šv. Mišių misijos baž
nyčioje centro didžioje salėje
12 vai. rengiami pietūs, o 1:30
vai.p.p. Lietuvių fondo salėje
- koncertas. Kviečiame bilie
tus įsigyti iš anksto - PLC
prieš šv. Mišias ir po Mišių
arba skambinant tel. 630-2578346.
Gavėnios
susikaupimo
d i e n o m s kovo 24, 25, 26 d.
Švč. Mergelės Marijos parapi
joje vadovaus Šiaulių vysku
pas Eugenijus Bartulis. Kovo
Blynų pusryčiai Švč. M. 24 d., penktadienį, šv. Mišios
Marijos Gimimo parapijos sa vyks 9 val.r. ir 5 vai.p.p. Išpa
lėje vyks kovo 26 d. po 8, 9 ir žinčių klausoma pusvalandį
prieš šv. Mišias.
10:30 val.r. Šv. Mišių.

Kovo 18 d. Jaunimo centre Juozapines šventė trys Juozai t iš kairės): Juozas Masilionis, kun Juozas Vaišnys ir
Juozas Placas. Kun. J. Vaišnys apgailestavo, kad Juozų Lietuvoje turbūt greitai neliks, nes ši? vardas ten visai
nebepopuliarus
Nuotr Emilijos Andrulytės

S§c*lt*lmal
• Talman D e l i c a t e s s e n ,
2 6 2 4 W. 69 S t . , G a v ė n i o s
m e t a d a rasite tinkamo maisto: virtinukai su varške ir grybais, blyneliai su varške, penk.Ttadieniais bulviniai ir obuoliniai blynai, cepelinai su varške, žuvis, įvairios silkės. Taip
pat penktadieniais verdame
spurgas. Laikas pagalvoti apie
Verykų stalą! Talman Deli turės
babkų, napolebno, įvairių tortų,
saueainių ir daug kitų patie
kalų. Iki malonaus pasimaty
mo! Skambinti: 773-434-9766.

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 SJubald M., CWcago.IL 60629
TeL 773-562-4500
Valandos pagal susitarimą

• Š. m. kovo 24 d. 7:30 vai.
• S t a s ė B a c e v i č i e n ė už
vakaro Balzeko lietuvių kul- pildo pajamų mokesčių (income
tūros muziejaus salėje įvyks tax) formas. Susitarimui kreip
Amerikos lietuvių inžinierių ir tis: tel. 708-403-7334.
architektų sąjungos (ALIAS)
ADVOKATAS
Čikagos skyriaus ruošiamas
susirinkimas. Išgirsime inžiVytenis Lietuvninkas
nieriaus Algirdo Stepaičio pra4536 W. 63 Street
nešimą „Lietuvos žemės alyvos
Chicago, IL 60629
'naftos) pramonė". Apie laze(Skersai gatves nuo .Draugo")
rius ir šios mokslo srities paTeL 773-284-0100.
Tel. 630257 0200, Lemont, IL
siekimus Lietuvoje papasakos
Vilniaus u n i v e r s i t e t o profešonus, hbl dr. Kęstutis Jara
Advokatas Jonas Gibaitin
šiūnas. Kviečiame sąjungos
Civilinės ir kriminalinės bylos
narius ir visus besidominčius!
6247 SKedzie Avenne
Velykiniai siuntiniai,
Chicago, n . 60629
pmifj.n i Lietuva per
Tel. 773-776-8700
TRANSPAK'
Toli free 24 kr. 868-7766742
(įstaiga
Draugo p a s t a t e . )
Tel 7 7 J 8 $ 8 1 0 S O

Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v v.
Šofltad 9 v r iki 1 v.p.p

^.ŽVAIGŽDUTĖ
^^^•L^l^ l l
^ *
Įsteigtas LietuviųMokytojųSqįungos Ckicagos skyriaus
Redaguoja / Plačas. Medžiagą siųstu 3206 W. 65tk Place. Chicago, IL 60629

Kaip įdomu!.
MINTYS GAVĖNIAI
Deimantų ieškotojai Afrikoje
tarpais atranda tokių bran
gakmenių, kurie tik iki pusei
pavirtę deiir.antais, o antra jų
pusė tebėra anglis. Kažkaip,
tas gabalas galėjo visas bran
giojo akmen> spalvomis žėrėti,
galėjo net .laraliaus vainiką
puošti, o pasiliko jis tik pusiau
deimantas i- pusiau — juoda
anglis.
Ir krikščinis yra skirtas
būti deimantu Viešpaties vai
nike. Deja, caugelis tik pusiau
deimantais tapo, o kita pusė
— juoda angis. Dievo malonės
spinduliai \ sada mus veikia,
bet mes ne visada jiems pa
kankamai palankiai atsilie
piame. Rėkia skirti daugiau
laiko mąstymui, kad galėtume
pajusti Dievo malonės spindu
lių veikimą.
Pagal prel. J.Prunskį —
Redaktorius
Religija išsunkia iš žmogaus
naudingiausius syvus, skirtus
jo paties sielos maistui ir am
žinajam gyvenimui.
Poetė Marija Aukštaitė
ŽIEMOS SKARA
Krenta sniego kamuolėliai,
Kruta kdo virbulėliai, —
Tai žiemužė mezga skarą —
Medžiams bus jauku ir gera.
Skaroje; sidabro gėlės,
Balto pūko pagalvėlės,
Kiškio pt.dos prie eglaitės,
Vilko guolin kelias raitos...
Ilsisi žiema. Jai gera, —
Dovanojo miškui skarą.
Mok. Gražina
Ragalevičienė
LEDINUKE
Ledinuke aš esu, —
Tulpe baltą tau nešu.
Jos taurelėj aidesys, —
Vasarėles skambesys,
Pievoj žvilganti rasa,
Žalio vakaro vėsa..
Lekiu. Eikš. Lange esu,
Tulpę baltą tau nešu.
Mok. Gražina
Ragalevičienė
GEROJI ŠIRDIS
(Tęsinys)
Prabėgo vasara ir šaltas, lie
tingas ruduo atėjo, o Birutė
kasdien vis padeda seneliui.
Pasupa -r.ažąjį Vytuką ir tau
po. Ir, štai, kiaulytė jau pilna
— sunki sunki! Paskutinį do
lerį įkim-usi į kasą, ji džiau
giasi: „Š, vakarą jau sudaužy
siu kiaulę, susiimsiu pinigus
ir suknele — tokia graži, mels
va, kaip 'langus — bus mano!"
Jai sunku sulaukti to laimin
gojo vakaro. Ji skuba susijau
dinusi ir linksma į mokyklą.
Va. jau ir po pamokų. Žvarbi.lietini'i diena. „Bi", kaipšal-

Privažiavome kalnus. Ra
dom labai įdomų viešbutį tarp
kalnų, tad jame ir apsisto
jome. Pasidėję daiktus, nuėjo
me prie kalno. Privažiavome
tramvajumi. Pradėjome kopti
į viršų. Buvo vasaros karšta
diena, tad greit pavargau. Be
lipdami radome kalnų upę.
Ten buvo labai skaidrus, šva
rus ir skanus vanduo. Asigėrę,
lipome aukštyn. Ten buvo pa
daryti turistams takeliai, bet
jie buvo akmenuoti, sunku bu
vo jais lipti. Lipome geras tris
valandas. Tai buvo dviejų kilo
metrų aukščio kalnas. Kai už
lipome į kalno viršūnę, rado
me sniegą. Čia radome ir par
duotuvę. Ten pavalgėme ir
pailsėjome.
Nusprendėme
grįžti žemyn. Pradėjo lyti, kilo
stipri audra. Iš parduotuvės
išėjome kartu su pardavėju.
Mes norėjome nusileisti ek
vatoriumi, bet jis neveikė.
Pardavėjui pasisekė juo nusi
leisti. Mes pradėjome lipti
žemyn, bėgom. Žemyn nusilei
dome per 10 minučių, o lipome
į viršų tris valandas.

PieSė daiL J. Paukitien*
ta!" — šiurpinasi Birutė, išbė
gusi iš mokyklos į orą. Tačiau
linksmutė ji bėga. Stabteli ties
drabužių krautuvės langu.
Žvilgteri į melsvąją suknelę ir,
priglaudusi veidą prie šalto
stiklo, sušunka:
— Tuoj būsi mano! Tik bėgu
namo pinigų pasiimti. Ak, dar
Kai grįžome į viešbutį, jau
minutėlei pas senelį užsuksiu.
buvo
vakaras. Tuojau nuėjome*
— Ir linksmutė ji bėga, kul
miegoti.
Rytą atsikėlę, nuva
niukais trinksėdama į šaligat
žiavome
į
Prahą. Prahoje buvo
vį. Štai ir senelis būdelėje su
laikraščiais. Ir Lokys, ją pa toks pėsčiųjų tiltas. Ant tilto
sėdėjo įvairūs pardavėjai ir
matęs, linksmai suvampsi.
— Sveikas, seneli! — šūkteli dailininkai. Ant tilto buvo sta
Birutė. Ir jau buvo benorinti tulų. Ant vienos statulos buvo
pasakoti apie savo laimę, kai , kažkas nupiešta ir reikėjo ją
staiga senelis užsikosėjo, lai paliesti ranka. Žmonės sakė,
kydamasis už krūtines. Jo vei jei paliesi, tavo norai išsipil
das net pamėlynavo. Rankos dys. Ta vieta buvo aukso spal
vos nuo lietimų.
dreba.
Grįžome į viešbutį, išsimie
— Tu sergi, seneli?! — su
gojome
ir važiavome atgal į
šunka išsigandusi Birutė.
Lietuvą.
— Et nieko, vaikeli. Truputį
Aistė Buinauskaitė,
peršalau, — atsako jis ir dre
10 klasės mokinė Čikagos
ba, menku apsiaustėliu teužsilit. m-la
vilkęs. Senas, žilas, aklas. Bi
rutei suspaudžia širdį.
NAUJAS NAMAS
Vanda Frankienė
Vaitkevičienė
Miela močiute, aš tavęs pa
(Bus daugiau)
siilgau ir laukiu atvažiuojant.
Mes pirkome naują namą. Jis
labai didelis ir gražus. Kai aš
GERA m SMAGU BŪTI
jį tau parodysiu, jis tau pa
VAIKU
tiks. Mes pažaisime mūsų na
Gali ilgiau miegoti, negu tė mo dideliame kieme.
vai. Turi daug laisvalaikio.
Aušrinė Plioplytė,
Gali važiuoti į stovyklas. Gali
2 sk. mokinė Čikagos
prižiūrėti kaimyno šunį ir už
lit. m-la
sidirbti pinigų. Esi energin
gas. Gauni daug drabužių per
GALVOSŪKIO NR. 97
Kalėdas. Neturi raukšlių. Gali
ATSAKYMAS
sportuoti. Turi daug draugų.
Gali žiūrėti „kartūnus". Ne
Dažniausiai įvardis. Pvz.
reikia važiuoti į darbą."Ne jos, tai, šis (daugumas link
reikia valdžiai mokesčių mo snių vienskiemeniai).
kėti. Esi mažas ir gali pralįsti
pro siaurus tarpus. Gali pasi
GALVOSŪKIO NR. 98
slėpti mažoje vietoje. Nereikia
ATSAKYMAI
apsivesti. Nereikia užsimokėti
už savo drabužius ir žaislus.
Kryžiažodžio atsakymai: 1.
Tėvai tave užkloja vakare. Ne Naktis, 2. krosnies dangtis, 3.
reikia ruošti maisto. Reikia at durys, 4. akmens, 5. peilis. 6
siminti, kad vėl nebūsi vaiku. miškas, 7. žmogus, 8 dilgėlė,
Philadelphįjos Vinco 9. ranka, 10. stačių, 11. lan
Krėvės lit. m-los mokiniai gas.
(„Bitute")
KELIONEI
ČEKOSLOVAKIJA
Mano įdomiausias įvykis yra
kelionė į Čekoslovakiją ir
Prahą. Tai buvo maždaug
prieš ketverius metus. Važia
vau ten su šeima ir draugais.
Pačią pirmąją dieną mes pri
važiavome Čekoslovakiją, Jau
buvo vakaras. Suradome vieš-,
būtį, jis vadinosi „Karaliaus
rūmai". Aplink viešbutį buvo
parkas. Ten laisvai vaikščiojo
povai. Naktimis vyko iokiai ir
kitos linksmybės, bet mes bu
vome labai pavargę, kad linkamintumėmės, tuoj ėjome mie
goti. Atsikėlę, susirinkę visus
daiktus, važiavome toliau.

GALVOSŪKIO NR. 100
ATSAKYMAI

GALVOSŪKIS NR. 116
Kai kurių žodžių daugiskai
tos galininko galūnėje rašome
nosinę raidę. Kurios kalbos
dalys gali būti tokie žodžiai?
(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 117
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(Diagrama). Suraskite, kaip
vadinasi smulkių monetų ver
tes piniginis vienetas šiose
šalyse: 1. Rusijoje. 2. Ameriko
je. 3. Vokietijoje. 4. Anglijoje.
5.01andijoje. 6. Italijoje. 7.
Latvijoje. 8. Prancūzijoje. 9.
Lietuvoje. 10. Lenkijoje. 11.
Norvegijoje. Pavadinimai su
rašyti diagramoje horizonta
liai ir vertikaliai. Raidės, ku
rios liks, surašykite ii eilės ir
perskaitysite patarlę. Sudarė
7 klasės mokinė Elena Bogdiun iš Dieveniškių, Šalčinin
kų rajono. (5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 118

(Rebusas). Perskaitykite re
buse patarlę. Sudarė 4 kl. mo
kinė Laima Gailiūtė iš Kau
no. (5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 119
Yra skaičių, kur sudėjus ir
padauginus gaunamas tas
pats rezultatas. Pvz. 2+2=4;
2x2=4. Suraskite daugiau
skaičių, kur sudėjus ir padau
ginus, gautųsi ta pati suma ir
daugmuo. Gali būti ir trup
menų. (5 taškai)
GALVOSŪKIS NR 120
A. Lietuvos Taryba 1918 m.
liepos mėn. 11 d. išrinko Wilhelmą von Urachą Lietuvos
karaliumi. Jis pasirinko sau
vardą Mindaugas II. Kaip il
gai ši Lietuvos monarchija
dokumentuose egzistavo? B.
Kad gavus vieną gramą gy
vačių nuodų, kiek tenka „pa
melžti" barškuolių? C. Kuris
yra Masonų dievo vardas? D.
Kiek, maždaug Lietuvoje yra
lengvųjų automobilių? E. Ka
da Lietuvoje buvo pradėtas
gaminti cukrus? Už visus tei
singus atsakymus skiriama 10
taškų, o už dalinius atsaky
mus — 5 taškai. Atsiuntė
kun. dr. E. Gerulis.

A. Religiniams tikslams var
tojami smilkalai turi miltų
formą (Iš 30:34-36). B. Visrak
tis yra raktas, kuriuo galima
atrakinti visokius užraktus.
C. Vytauto žmona Ona mirė
1418.VII.31 Trakuose (L.E.
31-377, Boston, 1964). D. JAV
herbo viršuje — Great Seal —
LINKSMIAU
matome Dovydo žvaigždę,
sudėtą iš 13 žvaigždelių. (The — Na, kaip? Ar padeda ma
Amer. Peoples Enc. 19-295, no metodas nuo nemigos?
Čhicago, 1953). E. Peržvelgus — Skaičiuoju. Vakar su
340 lietuviškų dainų gaidas — skaičiavau iki 367899!
natas, rasta 176 bemolinių — Ir užmigote?
dainų, 123 — diezinių. Be be- — Ne. Jau buvo laikas kel
molių ir be diezų — 41 daina. tis.

