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Vyriausybė atsiriboja nuo 
„Inkaro" reikalų 

V i l n i u s , kovo 28 d. (BNS) parų trukusio „Inkaro" darbi-
— Patv i r t indama savo griež- ninku badavimo 51 asmeniui 
tąją taupymo liniją, Andriaus 
Kubil iaus vyriausybė pareiš
kė, kad tiesiogiai nėra susijusi 
su pinigų išmokėjimu badavu
siems Kauno susivienijimo 
„Inkaras" darbin inkams. 

Dėl itin ryžtingo trijų darbi
n inkų badavimo Kauno srities 
administracijai paėmus pas-

išmokėti pinigai Kauno ap
skričiai bus kompensuoti iš 
vyriausybės rezervo fondo ar 
kitų biudžetinių lėšų. 

Baimindamasi dėl badau
jančių darbininkų gyvybių, 
Kauno apskrities viršininko 
administracija paėmė iš Že
mės ūkio banko 275,000 litų 

kolą ir sumokėjus darbinin- paskolą. Šie pinigai šeštadieni 
kams , žiniasklaida teigia, kad išdalinti „Inkaro avalynės" 
ta ip gali pasielgti ir kitų ban- darbininkams, iš kurių trys 
krutuojančių įmonių darbinin- j au 20 parų badavo. 

Pasak premjero atstovo 
kad spaudai pranešimo, su liku

siais „Inkaro" darbininkais 

kai , negaunantys algų. 
Vyriausybė pareiškė, 

pinigus, kuriuos Kauno ap 
skir t is pasiskolino iš Žemės bus atsiskaityta taip pat tik 
ūkio banko bendrovės „Inkaro už parduotą įmones produk-
avalynė" darbuotojų atlygini
m a m s sumokėti , bus privalo
m a grąžinti pagal Bankroto 
įs tatymą pardavus įmonės 
produkciją bei kitą turtą. 

Vyriausybė pastebi, jog ne
teisinga manyti , kad po 20 galima greičiau. 

„Inkaro" darbininkai grasina 
griežtesniais veiksmais 

ciją bei turtą gautomis lė
šomis. 

Vyriausybė ir Generalinė 
prokuratūra prižiūri, kad vi
sos tam būtinos teisinės 
procedūros būtų atliktos kaip 

L J Tėvynėje pasižvalgius 

Antradieni Lietuvos prezidentas Vaidas Adamkus prieme n dviejų dienų vizitu ) Lietuvą atvykusį JAV Valstybes de
partamento atstovą VValter Andrusyszin, tiesiogiai vadovaųjaiuį Europos valstybių reikalams. Pokalbio prezidentūro
je metu buvo aptarta NATO plėtra bei Lietuvos užsienio politika W. Andrusyszin užtikrino V Adamkų kad Jungti
nės Valstijos toliau remia NATO plėtimąsi, ir pagyrė gerus Lietuvos santykius su kaimyninėmis valstybėmis. 

Nuotr.: JAV Valstybės departamento atstovas Walter Andrusyszin (kairėje' ir Lietuvos prezidentas Valdas 
A d a m k u s . K«stue>o Vanago : Eita • nuotr. 

Kaunas , kovo 28 d. (BNS) 
— „Badausime gausesniu bū
riu, o reikalui esant — suside
ginsime", pareiškė daugiau 
nei metus negaunantys atlygi
nimų Kauno „Inkaro koncer
no" darbininkai . 

pagaminta produkcija. Šiomis 
priemonėmis darbininkai išsi
reikalavo valdžios veiksmų. 

Pasak administratoriaus E. 
Kochanausko, „nors iš įmonės 
nepaimta nė cento, bet turbūt 
vėliau, pardavus koncerno 

Prezidentas rinkimuose 
neįžvelgia posūkio į kairę 

Darbininkus labai papiktino t u r t ą p a s k o l a bus gražinta iš 
tai , jog Kauno apskrities įm o n e s iėšų". Tai labai piktina 
viršininko administracijos su
manymu 51 darbuotojui buvo 
išmokėti atlyginimai. 

Privatizuotos ir nugyventos 
įmonės savininkai kol kas 
nė ra a iškūs. 

Dabar , paskelbus įmonei 
bankroto bylą, sudaromi dar
buotojų sąrašai ir tikslinami 
įsiskolinimai dirbusiems įmo
nės padaliniuose. „Jau sudary
t a s 1,120 darbuotojų sąrašas, 
o bendras įsiskolinimas jiems 
yra 2.2 mln. litų", sakė bank
roto bylos administratorius 

kitus įmonės darbininkus. 
„Niekaip negalime suprasti, 

kodėl 51 buvo išskirtas ir 
pasiėmė pinigus", teigė „In
karo" darbininkai. 

Be to, „Inkaro avalynės" 
profsąjungos pirmininkas Ka
zys Ruževskis BNS sakė, kad 
20 žmonių, kuriems sumokėti 
pinigai, jis nepažįsta. Nesu
pran tamas sąrašas atrodo ir 
įmonės bankroto administra
toriui E. Kochanauskui. 

Kauno apskrities virši-
Edvardas Kochanauskas. Jo ninkas K. Starkevičius žadėjo 
nuomone, „išmokėti pinigus apsilankyti susivienijime ir 
51 darbuotojui buvo politinis pasikalbėti su darbininkais, 
žingsnis, sukiršinęs koncerno tačiau valdininko darbininkai 
dirbančiuosius". 

„Inkaro koncerno" padalinio 
„Inkaro avalynė" trys darbi -

antradienį po pietų nesu
laukė. 

Pasak jų, „dabar aptari-
ninkai badavo 20 parų, o dalis nėjamos visos galimos protes-
dirbančiųjų budėjo prie įmo- to priemonės, net ir kraštu-
nės vartų, kad nebūtų išvežta tinės". 

V. Šustauskas bando prasiskinti 
kelią į Kauno mero kėdę 

Kaunas , kovo 28 d. (BNS) 
— Kauno miesto tarybos rin
k imus laimėjusios Lietuvos 
laisvės sąjungos (LLS) vadas 
Vytautas Šus tauskas kalba 
apie koaliciją su jaunal ietu
viais, centristais bei socialde
mokratais , kuri leistų jam 
tap t i miesto meru. Tačiau po 

* S e i m o n a r ė s , T ė v y n ė s 
l i a u d i e s part i jos pirminin
k ė s Laimos Andrikienės nuo
mone, Vytautas Šustauskas , 
laimėjęs r inkimus Kaune, tu
rėtų tapti miesto meru. „ Jam 
reikėtų leisti tai padaryti . J is 
negali kratyt is atsakomybės. 
Kaip ir visi politikai, jis turi 
supras t i , kad politika nėra 
žaidimas", mano L. Andrikie
nė. Lietuvos laisvės sąjungos 
vadas , jos nuomone, privalėtų 
prisiimti atsakomybę — ne tik 
organizuoti žygius, demonst
racijas a r piketus, bet konkre
čiu darbu įrodyti, kad jo dalyti 
pažadai yra vykdomi. L. And
rikienės teigimu, ir rinkėjai 
turi prisiimti atsakomybę už 
tai, ką j ie pasirinko. KIU> 

pirmadienio vakare vykusio 
Kauno partijų posėdžio pa
dėtis nepasikeitė, ir dėl koali
cijos konkrečiai dar nesusitar
ta. 

V. Šustauskas sakė, jog 
rinkėjų išreikštas pasitikėji
mas įpareigoja LLS turėti 
savo merą, o tam reikia 21 ta
rybos nario balso. 

Kauno taryboje yra 41 na
rys. LLS laimėjo 11 įgalioji
mų, naujoji sąjunga (socialli
beralai) — 8, konservatoriai 
— 7, liberalai — 5, centristai 
— 4, socialdemokratai ir jau
nalietuviai — po 3 įgaliojimus. 

V. Šustauskas, bandydamas 
tapti Kauno meru, teigia ban
dysiąs sudaryti LLS, socialde
mokratų, jaunalietuvių ir cen
tristų koaliciją. Ja i kaip tik 
priklausytų 21 tarybos narys. 
LLS vadas teigė neketinąs su
daryti koalicijos su „stambaus 
kapitalo partija" Liberalų są
junga. Taip pat jam nepriimti
ni ir socialliberalai, kurie sie
kia turėti savo merą, su kuo 
V. Šustauskas negali sutikti. 

Pasak socialliberalų atstovo 

Vilnius, kovo 28 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus mano. kad savivaldybių 
rinkimus laimėjusios partijos 
tęs stojimo į Europos Sąjungą 
(ES) ir NATO darbus, o 
Naująją sąjungą laiko atsa
kingai veikiančia politine jėga. 

„Pasitikėdamas Lietuvos 
žmonėmis, manau: neturėtu
me būgštauti dėl savo ateities. 
Net pasikeitus politinių jėgų 
santykiui, nesikeis Lietuvos 
pasirinkta kryptis. Mes sti
prinsime demokratinius mūsų 
valstybės pamatus, kurių ker
tinis akmuo — reali savival
da", sakė prezidentas antra
dienį, komentuodamas kovo 
19 dienos rinkimų rezultatus. 
Oficialūs jų rezultatai pa
skelbti praėjusį šeštadienį. 

Naujoji sąjunga laimėjo 270 
įgaliojimų, Valstiečių partija 
— 209, konservatoriai — 199, 
Centro sąjunga — 173. LDDP 
— 172, Liberalų sąjunga — 
166, socialdemokratai — 104, 
krikščionys demokratai — 99 
galiojimus. 

V. Adamkaus vertinimu, kai 
kurių rajonų rinkėjai parodė, 
jog jų pasirinkimą labiausiai 
nulėmė ne partijų populiaru
mas, ne „didžiosios politikos" 
vėjai, bet pasitikėjimas kon
krečiais savivaldybėse dirban
čiais žmonėmis. J i s paminėjo 
Akmenės, Birštono, Molėtų, 
Neringos ir Varėnos rajonus, 
kur daugumą įgaliojimų gavo 
tautininkai, socialdemokratai, 
krikščionys demokratai, kon
servatoriai, centristai. 

V. Adamkus pabrėžė, kad 
rinkimuose savo pozicijas iš
saugojo ar net sutvirtino poli
tinio veikimo patirtį turinčios 
partijos — LDDP, socialde
mokratai, Centro sąjunga, li
beralai. 

„Atrodo, kad ir Naujoji 
sąjunga nėra tik vieneriems 
rinkimams sukurta partija. 
Gedimino Raudoniaus, jų par
tija kandidatu į merus buvo 
numačiusi buvusį kelių polici
jos komisarą nepartinį Gedi
miną Žemaitį, tačiau kitoms 
partijoms priimtinesnė būtų 
Eriko Tamašausko kandida
tūra. Socialliberalai teigia esą 
pasiruošė dėl to tar t is . Kal
bėdamas apie galimas koalici
jas, G. Raudonius paminėjo 
tik centristus. 

kad ji — atsakingai veikianti 
politine jėga", sake preziden
tas. 

Pasak jo, valdžioje esantys 
konservatoriai :r krikščionys 
demokratai, nors ir praradę 
dalies rinkėją asiiikėjimą, 
išsaugojo poitVsjr it?-ką ir 
todėl turi gs įmybe padaryti 
iki šiol nenuveiktus darbus 
bei išlikti i • l issi i parla
mentinėmis partijomis. 

Prezidento nuomone, jo iš
vardintos partijos, nepaisant 
skirtingų ideologinių ir pro
graminių nuostatų ar skirtin
gos taktikos, yra ištikimos 
strateginiams Lietuvos tiks
lams — įsijungimui į ES ir 
NATO, gerų kaimyninių san
tykių plėtrai. 

Savo pareiškime spaudai V. 
Adamkus nė karto nepaminėjo 
Valstiečių partijas, kuri yra 
antroje vietoje po Naujosios 
sąjungos paga: gautų įgalio
jimų skaičių ' smarkiausiai 
priešinasi va lžios siekiui 
greitai įstoti į ES. 

V. Adamkų- sakė rinkimų 
kampanijos meto pasigedęs 
gyvų diskusij žiniasklaidoje 
ir ypač Lietu s valstybinėje 
televizijoje, k ios specialias 

rinkimų laidas žiūrėjo tik apie 
2 proc. valstybės gyventojų. 
Todėl, prezidento nuomone, ir 
Vyriausioji rinkimų komisija, 
ir Lietuvos televizija, ir pačios 
partijos turėtų pagalvoti, kaip 
gerinti piliečių informavimą 
apie partijų siekius. Tuomet ir 
biudžeto lėšos, skirtos rin
kimų kampanijai, nebūtų iš
leistos veltui. 

Lietuvos vadovas apgailesta
vo, kad, savivaldybių tarybų 
įgaliojimus gavus daugeliui 
skirtingų partijų, kai kur koa
licijos sudaromos ne pro
gramų pagrindu, o mecha
niškai skaičiuojant balsus ir 
turint tik vieną tikslą — bet 
kuria kainą gauti valdžią. 

Atsakydamas į žurnalistų 
klausimus, jis nesutiko su kai 
kurių politikų, įskaitant ir 
Seimo pirmininką Vytautą 
Landsbergį, nuomone, kad 
rinkimų rezultatai rodo Lietu
vos posūkį į kairę. Pasak pre-
dento. pagrindinės partijos 
išlaikė savo kryptis ir pozici
jas, o „sumažėję procentai" 
neleidžia įžvelgti kairėjimo. 

V. Adamkaus nuomone, sa
vivaldybių tarybų rinkimai iš
ryškino kai kuriuos įstatymų 
netobulumus ir trūkumus, ku
riuos reikia ištaisyti iki rudenį 
vyksiančių Seimo rinkimų. 

Prokuratūra patvirtino 
Šatrijos" bylos tikrumą 

laidoje „Spaudos klubas" apie 
tariamai suklastoto dokumen
to pagrindu priimtą teismo 
sprendimą dėl K. Prunskienės 
bendradarbiavimo su SSRS 

etus buvo ne- KGB neatitinka tikrovės. 
:inta bendra- „Nesant dokumento klasto-
-ietų KGB. jimo ir teismo apgaudinėjimo, 
linio prokuro- baudžiamoji byla dėl to nekel-
os, Aukščiau- tina", rašo generalinis proku-
iinių bylų ko- roras. 
. priimdama Jis atsakė į A. Stasiškio 
rtinti juridine prašymą patikrinti A. Sakalo 
faktą, kad K. pareiškimo pagrįstumą ir nu-
loningai ben- spręsti, „ar yra pagrindas iš-
KGB, be kitu kelti baudžiamąją bylą del do-
ir jos pasiža- kumentų klastojimo ir teismo 
rbiauti su so- apgaudinėjimo", 
ašysenos tyri- A. Sakalas prieš mėnesį te

levizijos laidoje „Spaudos" 
prokuroro at- klubas sakė. kad teismas pri-
ariui Antanui pažino K. Prunskienę bendra-
senos tyrimo darbiavus su KGB „pagal su-
iškai nurody- klastotą dokumentą" ;.r jam 
birželio 26 d. esą žinomi klastotojas ,r užsa-
rašė ir pasi- kovas. A. Sakalas vėliau sake 
enė. Todėl A. neturįs dokumentu, galinčių 

pagrįsti jo abejones, bet jis re-

Vilnius, k o 28 d. (BNS) 
— Generaline i okuratūra pa
neigė socialdė okrato Aloyzo 
Sakalo pareiškimą, esą jo ko
legė Seime Kazimiera Pruns
kienė prieš 8 
pagrįstai prir 
darbiavusi su -

Pasak geno 
ro Kazio Pedn 
siojo teismo ei 
legija, 1992 
sprendimą pa; 
reikšmę turir.: 
Prunskienė s 
dradarhiavo s . 
įrodymų, remi 
dėjimo bendru 
vietų saugumu 
mo išvadomis 

Kaip sakom 
sakyme Seimo 
Stasiškiui. ra-
išvadoje katec 
ta, jog 1980 n 
pasižadėjimą ; 
rašė K. Pruns-
Sakalo pa re i šk iąs televizijos 

* Konse rva to r ių frakci
j o s n a r i a i buvusio premjero 
Gedimino Vagnoriaus įsteig
tos Nuosaikiųjų 'konservato
rių) frakcijos deklaraciją įver
tino kaip narystės Tėvynes są
jungoje atsisakymą. Toks kon
servatorių frakcijos sprendi
mas buvo priimtas pirmadienį 
vykusiame posėdyje, kuriame 
buvo aptartas G. Vagnoriaus 
šalininkų sprendimas steigti 
naują Seimo frakciją. Konser
vatorių frakcija nutarė kreip
tis į Tėvynės sąjungos prie
žiūros komitetą, kad šis per 
savaitę įvertintų susidariusią 
padėtį. Dienraščio „Lietuvos 
rytas" duomenimis, „nuosai
kieji" bus pašalinti iš partijos. 

* P r a ė j u s mėnes iu i p o 
gelež inkel io ne l a imės Vai
dotuose, ten išsiliejęs dyzeli
nis kuras toliau teberenka
mas. Vilniaus regiono aplin
kos apsaugos departamento 
direktorius Petras Sakalaus
kas sake, kad geležinkelio ne
laimės vietoje vis dar te
bevyksta intensyvūs valymo 
darbai. Pasak jo, iš žemės tiki
masi išsiurbti 50 tonų teršalų, 
taip pat tikimasi, kad dalis 
teršalų išsivalys savaime. Ta
čiau aplinkosaugininkas teigė 
negalįs tvirtai garantuoti, kad 
teršalai nepateks į netoliese 
esančią Pagirių vandenvietę. 

* T a r p 5,440 Lietuvoje 
gyvenanč ių Rusi jos pi l ie
čiu? sekmadienį rinkusių Ru
sijos prezidentą, buvo ir vals
tybinio Lietuvos radijo direk
torė Jūratė Laučiūtė. „Balsa
vau už 'Jabloko' lyderį Grigo
rijų Javlinskį", ..Lietuvos ry
tui" (03.28) sakė šių metų pra
džioje Lietuvos radijui pradė
jusi vadovauti Rusijos piliety-
bę turinti J. Laučiūtė. 

* Seimo Nuosa ik ių jų (kon
se rva tor ių ) frakcijos seniū
nu išrinktas Rimantas Plei
ky- antradienį Seimo posė
džio pradžioje paskelbė pirmi
ninkaujantis Arvydas Vidžiū
nas. Nuosaikiųjų frakcija su
sikūrė kovo 23 d., buvusio 
premjero Gedimino Vagno
riaus šalininkams atskilus 
nuo „motininės" Tėvynės są
jungos frakcijos. Nuosaikie
siems konservatoriams dar 
priklauso Vytautas Pakalniš
kis. Saulius Šaltenis. Kęstutis 
Skrebys, Alfonsas Bartkus. El
vyra Kunevičienė. Birutė Viso-
kavičiene. Nijolė Oželytė, Al
fonsas Vaišnoras, Juozas Lis
tavičius, Jonas Mocartas, IBSSI 

miasi pokalbiu su neįvardija
mu asmeniu, kuris teigė ži
nąs, kas. anot jo, „suklastojo" 
pažymą, liudijančią K. Pruns
kienės Vyšius su sovietų vals
tybės saugumu. 

Teismui buvo pateiktas 
dokumentas, liudijantis, kad 
K. Prunskienė, slapyvardžiu 
..Šatrija", sovietmečiu turėjo 
ryšių su KGB. Dokumento ko
piją skelbė ir Lietuvos žinia-
sklaida. 

1992 m. Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybos-Atkuna-
mojo Seimo (AT-AS) komisija 
sovietų KGB veiklai tirti pra
dėjo tyrimą dėl K. Prunskie
nės bendradarbiavimo su 
KGB fakto patvirtinimo. 
Aukščiausiasis teismas komi
sijos išvadą patvirtino, bet ją 
užprotestavo generalinis pro
kuroras. 

AT-AS K. Prunskienės įga
liojimų nesustabdo. 

• B u v ę s L i e t u v o s t a u p o 
mojo b a n k o v a l d y t o j a s Ro
mualdas Visokavičius įsitiki
nęs, kad jo nušalinimas buvo 
sugalvotas politinių ir finansi
nių grupuočių. Pirmadienį po 
Seimo Biudžeto ir finansų ko
miteto posėdžio R. Visokavi
čius sakė nesutinkąs su banko 
tarybos, kuriai vadovauja fi
nansų viceministre Dalia Gry
bauskaitė, kaltinimais dėl ne
efektyvaus banko valdymo. 
Pasak jo, politinės ir finansi
nės jėgos, nulėmusios jo a t 
šaukimą, išaiškės net rukus , 
artėjant LTB privatizavimui. 

* Lie tuvoje l a i k iną p r i e 
globst į s u r a d ę s Baltarusijos 
opozicijos vadas Semion Ša-
reckij teigia, kad savaitgalį 
Minske vykusios riaušės paro
dė, kad diktatoriškam Alek-
sandr Lukašenka režimui at
eina galas. Baltarusijos sosti
nės Minsko centre kovo 25 d. 
šimtai specialiojo milicijos bū
rio narių ir karių, bandydami 
išvaikyti be leidimo mitinga
vusius žmones, susirėmė su 
protestuotojais ir grasino pa
naudoti ašarines dujas. Buvo 
sulaikyta daug užsienio žur
nalistų. Anot S. Šareckij, A. 
Lukašenka davė nurodymą iš
vaikyti žmones, nes „išsigan
do daugiatūkstantinės mi
nios". S. Šareckij pažymi, jog 
..ta baimė, kuri apėmė dikta
torišką nusikalstamą režimą, 
reiškia jo egzistavimo pabai
gos pradžią". 

* S e i m a s p r i ė m ė p a t a i 
sas , p a g a l k u r i a s iki 2003 
metų pratęsiamas privalomas 
gyvenamosios vietos registra
vimas, daugelio laikomas so
vietinės sistemos palikimu. 
Tačiau priimtose Gyvenamo
sios vietos deklaravimo įstaty
mo pataisose taip pat numato
ma, jog registracijos spaudas 
pase nebus privalomas nuo 
rugsėjo 1 d. Toks pataisų va
riantas vertintinas kaip kom
promisinis, priimtas atsižvel
giant į griežtą prezidento Val
do Adamkaus kritiką dėl ne
sugebėjimo atsisakyti privalo
mos gyvenamosios vietos re
gistracijos. Pasak VRM atsto
vų, tebėra neaišku, kaip įsta
tymo pakeitimai bus įgyven
dinti. Nors pataisose teigiama, 
kad registracijos spaudas nuo 
rugsėjo nebus privalomas, ta
čiau iš tikrųjų tebereikės, pvz. 
išsirūpinant socialines pašal
pas, registruojant įsigytą au
tomobilį ir kt. (BNS. 

* „Daug i r i lgai gėr iau , 
todėl nespėjau laiku atiduoti 
ginklų", taip teisėsaugos pa
reigūnams garsusis savanorių 
maištininkas 43 metų Jonas 
Maskvytis aiškino apie jo so
dyboje Šiaulių kaime (Kauno 
rajonas) rastą ginklų sandėlį. 
Kovo 24 d. Marijampolės apy
linkės teismas J . Maskvytį lei
do suimti dešimčiai parų. 
..Lietuvos ryto" (03.25) ži
niomis. J . Maskvytis dažnai 
vaikščiodavo ginkluotas, sa
vanoris ranka pasiekiamose 
vietose — striukės kišenėse, 
ant lovos — laikė kelias gra
natas ir automatą. 1993 m. 
Savanorių maišto organizato
rius buvo sulaikytas kovo 22-
osios vakarą. ,Eiu' 

KALENDORIUS " 
Kovo 29 d Kotryna. Bertoldas, 

Almante. Kernius. Manvydas 
Kovo 30 d Marijonas, Zosimas, 

Danulis, Medį. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

PAŠNEKESYS SU v.s. VLADU 
VIJEIKIU 

Skautininkas V. Šenbergas, 
atvykęs į Ameriką, su savim 
atsigabeno ir tunto knygą, ku
rioje buvo parašyta ir apie 
mano skautišką veiklą. Skau-
tavau iki gimnazijos baigimo, 
vykdydamas įvairias pareigas 
tunte. 

Baigęs gimnaziją įstojau į 
meno mokyklą. Čia mano 
skautavimas baigėsi. Skau-
tauti vėl pradėjau tik atvykęs 
į Ameriką, nes kartą 'užsikrė
tęs' skautiška ideologija skau
tu lieki visą gyvenimą. 

1940 m. kovo mėnesį įstojau 
į Antrą pėstininkų pulką. Ka
reiviškos drausmės jau buvau 
'ragavęs* skautaudamas gim
nazijoje. Man esant kariuo
menėje Lietuvą okupavo So
vietai. Mano nepalankumą ru
sams pastebėjo politrukai. Bu
vau suimtas. Nuo ilgesnio bu
vimo kalėjime išgelbėjo mano 
sugebėjimas piešti. Jiems rei
kėjo žmogaus mokančio piešti 
ir daryti plakatus visokioms 
demonstracijoms. Mano pulko 
dalį perkėlė į Švenčionėlius, 
paskui į Alytų, o vėliau į Ro
kiškį. Iš Rokiškio buvau pa
siųstas į Vilnių dirbti prie ka
riuomenės laikraščio. Tai su
teikę galimybę būti mažai ži
nomu, kas padėjo išvengti ne
malonumų su kariniais polit-
rukais. Kilus karui, pavyko 
pabėgti iš kariuomenės ir kurį 
laiką slapstytis. 

1941 m. karo frontui pasi
stūmėjus giliau į Rusiją, gy
venimas Lietuvoje normalėjo, 
įsijungiau į Marijampolėje vei
kusią Rygiškių Jono gimnaziją. 
Čia dirbau kaip piešimo moky
tojas ir teatro dekoratorius. 

1944 m. sovietų ordoms vėl 
veržiantis į Lietuvą, teko 
trauktis į Vakarus — į Vokie
tiją. Netrukus karui pasibai
gus atsidūriau Wuerburge. 
Gyvendamas karo pabėgėlių 
<DP) stovykloje, kartu su 
komp. Kačanausku, dail. Os-
molskiu ir Antanu Rūku įstei-
gėm tautinį lietuvių jaunimo 
ansamblį 'Sietyną'. Neilgai čia 
buvau. Esant karingos dvasios 
ir ieškant teisybės pas DP sto
vyklos direktorių dėl žmonių 
maitinimo sugedusiomis žuvi
mis, tapau areštuotas. Lai
mingu sutapimu, Prancūzijos 

v.s. Vladas Vįjeikis 

Lietuvių skautiškoje veikloje 
dalyvauja kelių kartų visokio 
amžiaus asmenys. Vienas vy
riausios kartos, neseniai šven
tęs 80-jį gimtadienį yra daili
ninkas ir knygų autorius vy
resnis skautininkas v.s. Vla
das Vįjeikis. Už nuopelnus 
Lietuvių Skautų sąjungai v.s. 
V. Vijeikis apdovanotas visais 
LSS garbės žymenimis ir Ge
ležinio Vilko ordinu. Sveikina
mas garbaus amžiaus proga. 
paklaustas, kas jį paskatino 
tapti skautu, brolis Vladas, 
kiek pagalvojęs, ėmė pasakoti: 

„Būdamas vaiku daug gir
dėjau apie skautus. Tuo metu 
skautiška veikla Lietuvoje vy
ko tik didesniuose miestuose, 
daugumoje gimnazijose. 

Baigęs pradžios mokyklą. 
1931 m. įstojau į Kauno „Auš
ros" berniukų gimnaziją. Čia 
veikė skautai . Mečys Rėklaitis 
organizavo jaunesnius skau
tus. Tuo metu į jaunesnius 
skautus priimdavo kiek vyres
nio amžiaus berniukus. Dalis 
klasės draugų įsirašė į skau
tus. Man patiko jų uniforma. 
Panorau būti skautu. Į skau
tišką veiklą greit įsijungiau. 
Vyresnieji, pastebėję mano en
tuziazmą, paskyrė mane jau
nesniųjų skautų "Gaujos* va
du. Tuo metu didesnis jaunes
niųjų skautų — vilkiukų bū
rys buvo vadinamas 'gauja'. 
Paūgėjęs tapau tikru skautu 
ir jie mane išrinko savo skilti-
ninku. Būti skiltininku tuo 
metu daug reiškė jaunam ber
niukui. 

Kaziuko mugėje, š.m. kovo 5 d., Čikagos skaut in iMU draugovė savo kavinė je J a u n i m o cen t r e pr i ima svečius. 
Darbščiosios sesės svečius vaisino pačių r aug t a duonos gira, pačių s lėg tų l ie tuvišku sū r iu . Iš k- v.s. fil Danu tė 
Eidukienė, v.s. Zuzana Juškevičiene, s. Regina Vaitkevičienė, L R . G a r b ė s konsu la s Vaclovas Kleiza, v.s. GI. 
Marija Ročkuvienė, Akademinio Skautų sąjūdžio vadijos p i r m i n i n k a s s. fil. R i m a n t a s Gr iške l i s s. Hal ina Mo-
liejienė, L. R. konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, LSS Seser i jos Vyr iaus ia s k a u t i n i n k e v.s. fil. Rita 
Penčyliene, v.s. fil. Jonas Dainauskas ir s. Ieva PaJausk ienė . 

Lietuvių draugija pakvietė 
mane į Prancūziją. Gyvenda
mas Prancūzijoje įstojau į me
no mokyklą. Mus čia gyve
nančius ir studentus truputį 
šelpė BALFas. Gauti darbą 
Prancūzijoje buvo beveik ne
įmanoma. Susidarius galimy
bei, emigravau į Braziliją. Ten 
praleidau pusantrų metų. 
Brazilijoje neteko sutikti lietu
vių skautų. 

Brazilijoje su kitais žurna
listais pradėjome leisti laik
raštį 'Mūsų Lietuva'. Ten gy
veno ankstyvesniais laikais 
atvykę lietuviai; turėjo net 
savo parapiją. 

Gyvenimas Brazilijoje nebu
vo rožėmis klotas, ypač iš 
šiaurės kraštų atvykusiems. 
Naudodamasis lietuviams j 
Ameriką vykimo kvota, at
sidūriau New Yorke. Advoka
to Olio kviečiamas atvykau į 
Čikagą. Mirus 'Margučio' stei
gėjui ir savininkui Antanui 
Vanagaičiui, adv. Olio ragina
mas, užėmiau radijo pranešėjo 
pareigas. 

Pradėjau rūpintis ir nuolati
niu pragyvenimo šaltiniu. Bu
vau susipažinęs su spaudos 
darbu, tai pasirinkau spaustu
vininko darbą. 

Netrukus įsijungiau į Čika
goje jau veikusį 'Lituanicos' 
skautų tuntą. Stengiausi būti 
kuo nors naudingas. Turėda
mas savo spaustuvę, nors ji 
buvo skoloje, o laiko dar ma
žiau, pradėjau skautams 
spausdinti įvairius leidinius. 
Paminėtini: "Vilkiukų žiny
nas', 'Skautų Vyčių vadovas', 
dainų knygelės stovykloms, 
kaip : 'Padainuokime dainelę', 
'Lituanica 25', „Lituanica 30', 
'Dainų aidai' ir dar kelis sto
vykloms dainynėlius. 

'Skautų aidui' įsitvirtinus 
Čikagoje, net 25 metus teko jį 
spausdinti, vykdant ir techni
nio redaktoriaus pareigas, 
žurnalą puošti tautiniais 
piešiniais. 

Taip pat 'Lituanicos' tunte 
teko įvairios pareigos. Labiau-
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siai mėgau jauniausius skau
tus —"vilkiukus, gal todėl, kad 
Lietuvoje p3ts pradėjau skau-
tavimą vilkiuku. Teko būti 
JAV Viduro rajono vadeiva, 
LSS Brolijos Vyriausiu skaut i 
ninku, LSS Tarybos nar iu . 
Dalyvavau LSS Jubiliejinėse 
ir Tautinėse stovyklose. Teko 
būti stovylc'ų viršininku, ne t 
dalyvauti Australijos ir Kana
dos stovyklose. Daugiausiai 
energijos įdėjau į „Lituanicos* 
skautų stovyklas. Ten teko su
organizuoti skautišką 'orkest
rą', kurį pavadinome T a u r o 
ragu'. Šį 'njuzikinį' vienetą su
darė muziką ir humorą mėgs
tantys skautininkai. Teko su
kurti ir lituanicos' tun to dai
ną. 

Teko prit.dėti ir prie Kaziu
ko mugės ' darbų. Porą metų 
mano spaustuvės patalpos 
vakarais tapdavo muginukų 
dirbtuve. Cia susirinkę vado
vai ir tėvai iirbdavo meniškus 
tautinių meryvų dirbinius, ku
riuos KazhiKO mugėje parduo
davo, ta ip .lkdami lėšas sto
vykloms. ' 

Mieliau?* prisiminimai iš 
skaotavimo metų lieka darbas 
su jaunesniais skautais . Vil
kiukai yra iSradingi, paklus
nūs ir mėgsta žuvauti. Daug 
asmeniško pasitenkinimo tu
rėjau būdamas Brolijos Vy
riausiu skautininku. Teko pa
žinti daug skautijos vadovų ir 
vadovių. Lankant įvairių vie
tovių skautų vienetus buvau 
maloniai priimamas, apdova
nojamas prisiminimo dovano
mis. Ne viena jų puošia mano 
namo sienas. 

Spausdinant 'Skautų aidą' 
teko bendrauti su daugeliu 
skautijos vadovų, straipsnių 
autoriais, -edaktoriais, admi
nistratoriais. Su LSS vado
vybe artinai bendradarbia
vau. Esu dėkingas ir 'Skau-
tybės kelio redaktorei jvs Ire
nai Regienei. 

Dirbant su tuntais ir lan
kant vienetus teko pastebėti , 
kad skautams ar t imiausi va
dovai yra sidltininkas ir drau
gininkas, o kas už jų — dauge
lis nežino, nesupranta nei jų 
pareigų. 

Prisimenu, kaip Rako stovyk
lavietėje ir man teko dalyvau
ti statant pastatus, prisidėti 
prie koplyčios statymo. Tau
tinės stov,<los ruošai teko la
bai aktyviai dalyvauti s t a t an t 
'Brolijos rilį', kurioje buvo 
įruošta p rodėlė. Pris imenu 
mano ir t Ikininkų pastatytą 
'Perkūno tinytią', pr imenan
čią sentėvi.| tikėjimą ir kovas 
su kryžiuočiais. Pris imenu dr. 
Romo Povilaičio ir bendradar
bių skautų vyčių aikštelėje 
pastatytą kryžių — koplytėlę. 
Skaudu, kad visi šie pas ta ta i 
laiko naikinami sugriuvo, o 
naujų niekas nebando kurt i . 
Reikėtų, kad dabartiniai vado
vai atnau ntų stovyklos tvo
ras, r ū p i m a i miško apsauga 
ateities skautų kartoms' ' , — 
liūdnai atsiduso v.s. Vladas 
Vijeikis. Stengdamasis išblaš
kyti slegiančias mintis pa
klausiau: 

' — Šalia s k a u t i š k o s l i te 
r a t ū r o s i r „Skautu, a i d o " 

Nuotr. Zigmo Degučio 

s p a u s d i n i m o , a r t e k o r eda 
g u o t i b e i l e i s t i i r k i t o s rū 
š ie s l e i d i n i u ? 

„Darbas su skautiška lite
ra tū ra buvo mano, kaip spaus
tuvininko, darbas . Mano pag
rindinė sritis yra menas ir re
dagavimas knygų bei laikraš
čių. Teko atlikti daugelio kny
gų spausdinimą. Iš didesnių 
leidinių yra: "Lietuva Tėvų 
žemė', "Lietuvos istorijos vaiz
dai', 'Lithuania my heritage' 
— anglų kalba. Knygos vai
kams — "Žvirblis, kuris savo 
kalbos nenorėjo', "Broliukas ir 
sesutė'. Penketą metų redaga
vau vaikams laikraštėlį T ė 
viškėlė'. Teko iliustruoti daug 
vadovėlių li tuanistinėms mo
kykloms ir atlikti kitus spaus
dinimo darbus. Paskutinę 
knyga, humoristinę, pavadi
nau 'Geriau juoktis negu verk
t i ' " . 

— Ką p a t a r t u m ė t e š ių 
d i e n u j a u n i m u i i r v a d o 
v a m s ? 

„Daugiau dėmesio teikti lie
tuvių kalbai, papročiams, Lie
tuvos istorijai. Lietuvai atsta-
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Cius nepriklausomybę, pra
dedama galvoti, kad Lietuva 
nebereikia rūpintis, nes j i lais
va. Jaunimas ir vyresnieji pri
valo neužmiršti lietuvių kal
bos, kad jie priklauso lietuvių 
tautai, nors ir gyvena kituose 
kraštuose. Lietuva yra mūsų 
visų protėvių žemė; už ją rei
kia kovoti, ją mylėti. Jaunes
nioji karta turėtų domėtis vi-
visuomenine veikla ir perimti 
vadovavimą iš pasitraukian
čių vyresniųjų, nes jų jėgos 
mažėja ir vienas po ki to ke
liauja Amžinybėn. Reikia grū
dinti savo dvasią, kad ji būtų 
atspari bandymų dienoms atė
jus ir niekad neužmiršti skau
tijos šūkio „Dievui, Tėvynei ir 
Artimui". 

Kalbėjosi fil. v.s. A n t a n a s 
P a u ž u o l i s 

SUSIMĄSTYMO DIENA HAMILTONE 
Š.m. vasario mėn. 22-ą die

ną Hamiltono skautininkių 
„Šatrijos Raganos' ' būrelis su
sirinko sueigai pas sesę Re
giną Bagdonienę, paminėti vi
so pasaulio skaučių susimąs
tymo dieną. Nuotaika buvo 
smagi ir iškilminga. 

Sueigos metu buvo perskai
tytas LSS Skaučių Seserijos 
vyriausios skautininkės v.s. 
fil. Ritos Penčylienės 2000 m. 
sausio mėn. 23-ios dienos įsa
kymas Nr. 23, kuriuo mūsų 
būrelio narės vyr. sk.v.sl. Ma
rytė Kavaitienė ir vyr. sk.v.sk. 
Liuda Stungevičienė pakeltos 
į paskautininkės laipsnį. Abi 
sesės yra veiklios ir visuome
niniame darbe: sesė Marytė 
jau 30 metų yra viena iš pa
grindinių aktorių Hamiltono 
„Aukuro'' teatro sudėtyje, o se
sė Liuda j au 23 metus veda 
sekmadieniais, 1 v. p.p., per 
McMaster universiteto radijo 
stotį girdimą lietuvišką radijo 
programą. 

Naujųjų paskautininkių įžo
dį pravedė sesė v.s. D. Gu-
tauskienė. Buvo uždegtos dvi 
žvakutės: raudona — prisi
minti j au mirusias seses, žalia 
— pagerbti įžodį duodančias 
skautininkės. Per rankas leis
damos juostą dainavome „Lie
tuva brangi", po to sekė įžodis. 
Tada buvo užrišti žali kakla
raiščiai ir užmegzti tėvynės ir 
gerojo darbelio mazgeliai. 
Sveikinimo žodį, kartu įteik
dama ir po didelę rožę, tarė 
būrelio vadovė s. A. Vilimienė, 
paskui sveikino ir kitos būre
lio narės. Per kavutę dar pasi
dalinusios mintimis, pakilia 
nuotaika išsiskirstėme. 

Kita sueiga bus pas sesę D. 
Gutauskienę antradienį, ba
landžio mėn. 25 d., 7 vai. va
kare. Tęsiant tradiciją, šioje 
sueigoje kalbėtoju pakviestas 
ir maloniai sutikęs dalyvauti, 
žinomas kojų specialistas chi-
ropodistas dr. R. Nekrašas. O 

prieš tai dar susitiksime Ha
miltono skautų,-čių ruošiamo
je Kaziuko mugėje, kuri vyks 
sekmadienį, balandžio 2 d. 
Jaunimo centre. 

R e g . B . 
Iš „Tėviškės žiburiai" 

IŠKILMINGA TUNTO 
SUEIGA 

„Aušros Vartų7„Kernavės" 
tunto sueiga sekmadienį, ba
landžio 9 d. vyks PLC, Le-
raonte. Sueiga pradedama da
lyvavimu 9 vai. r. šv. Mišiose 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje. Po Mišių iškilmin
ga sueiga PL centre. Bus 
paukštyčių ir skaučių įžodžiai. 
Dalyvaujame išeiginėse uni
formose. Tėveliai ir svečiai 
maloniai kviečiami. Ypač lau
kiamos visos atsargon pasi
traukusios vyr. skautės ir va
dovės. 

WASHINGTON, DC, 
SKAUTAI KVIEČIA 

JAV sostinės ir apylinkių 
lietuviškoji skautjja kviečia vi
sus lietuvius ir jų draugus at
silankyti į š.m. balandžio 9 d. 
jų rengiamą Kaziuko mugę. 
Šis metinis renginys vyks 
Saint Elizabeth's School, 917 
Montrose Rd., Rockwell, MD. 
Kviečiame ir visų lauksime 1 
vai. p.p. Džiaugsitės atvykę. 

KAZIUKO MUGĖ 

Hami l tono , Kanado j e , 
s k a u t u i r skaučių Kaziuko 
mugė Jaunimo centre vyks 
balandžio 2 d. 

Wash ing ton , DC, l i e t uv iu 
s k a u t i j o s Kaziuko mugė ba
landžio 9 d. vyks St Eliza
beth's School, 917 Montrose 
Rd., Rockwell, MD. Pradžia 1 
vai.p.p. 

EUGENEC. DECKER. DDS, P.C. 
4647 VV. 103SL.Oak.Uwn.rL 
Pirmas apyt su Nortmvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfckory Hafc, IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlėm Ave. 

Tel. (708) 5984065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS, MD.. S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLKD8A. M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., SuHe 310 

NapervHe. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Towef 1, SuHe 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Te*. (630) 436-0120 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ. P0SL6S, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
v^ernr vor neapjt, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTE LPUMPUT1S, MD. 
Fetow. American Academy of 

FamUy Practka 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAve. 
Hooart, H 46342 Fa* 

ĮS47-527B 
•47-6236 

TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 
Tel. 706-349-0867. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuotakia naujai atvykusiems. 

ASYA SEGALENE, M.D. 
Rush Umversty Conautante (n 

Atargyand Irnrnunology 
Konsultacijos suaugusiems ir 
vaikams, sergantiems astma, 

sinusitu, kvėpavimo takų ir 
imunologinėmis ligomis. 

alergiškiems maistui, vaisiams, 
vabzdžių įkandimui bei įvairioms 
aplinkos sukeltoms alergijoms. 

Dr. Segalene sėkmingai suderina 
meoTcininį išsilavinimą JAV su 

dideliu patyrimu Europoje ir JAV. 
Kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. 

1725W.Harri6XjnSt.-207 
Chicago. IL 60812 
T6I.312-M2-6296. 

LINKIME SVEIKATOS 

v.s. Vladas Vijeikis šešta
dieni, balandžio 25 d., sveika
tos būklės tyrimams buvo pa
guldytas Šv. Kryžiaus ligo
ninėn Marąuette Parke. J i s 
yra 5-to aukšto 530 kmb. 

http://103SL.Oak.Uwn.rL
http://1725W.Harri6XjnSt.-207


MAIŠATIS TIK DIDĖJA 
B R O M U S NAINYS 

„Kol kas atrodo, kad rinki
mus laimės ekspremjero Ro
lando Pakso vadovaujami libe
ralai. Antroje vietoje — Cent
ro sąjunga, trečioje LDDP. 
Konservatoriai ir Krikščionys 
demokratai — toli už pateki
mo ribos", — kovo mėnesio 
„Akiračiuose" apie kovo 19 
įvykusius savivaldybių rinki
mus iš anksto spėliojo „Lietu
vos ryto" redaktoriaus padėjė
jas Rimvydas Valatka. Spėlio
jo pagrįstai, priimdamas dė
mesin „Lietuvos ryto" Lietu
vos piliečių apklausas, kurios 
paskiausiu laiku buvo bemaž 
apytikslės. Bet ar ne panašiai 
galvojo ir daugumas užsienio 
lietuvių, gal tik ne taip toli į 
dugną grūsdami konservato
rius ir krikščionis demokra
tus? Ir kaip mes visi apsiri
kome. Juk nei palyginti neblo
gas tų reikalų žinovas Valat
ka, nei kiti pranašautojai, nei 
pagaliau mes, „užsieniečiai", 
nė cento nedavėm paulauski-
ninkams, o dar labiau — vals
tiečiams. O jie, štai, pirmieji. 
Kaip čia išėjo? 

Atsakymo ieškos daug kas ir 
vienodos nuomonės gal nieka
da nebus. Juk tų partijų Lie
tuvoje dabar apie 40, o savi
valdybių rinkimuose dalyvavo 
net 28. Visų gi nesuvaikysi. 
Nerasdami atsakymo į klau
simą, kodėl taip išėjo, gal bent 
galime suvokti, kas išėjo, nors 
tai irgi nelengva, nes niekur 
savivaldybėse nevyraus vie
nos partijos dauguma, visur 
reikės ieškoti koalicijų. *Jų 
pradžia rodo gana keistus da
lykus, patvirtindamas seną 
taisyklę — politikoje nėra nei 
amžinų priešų, nei amžinų 
draugų. Ir taisyktė ėmė tvir
tintis net žaibišku greičiu. 
Vos__ tik duomenims paaiš
kėjus, ir Tėvynės sąjungai, 
tikriausiai net jai pačiai nesi
tikint, atsiradus trečioje vie
toje ir matomai labai išsigan
dus socliberalų bei valstiečių, 
TS atstovas Seimo kancleris 
Jurgis Razma pareiškė, kad 
konservatoriai bus „pakanka
mai lankstūs". „Mes neveng
sime koalicijos nė su LDDP' , 
— teigė Razma. O kiek daug 
metų šios dvi partijos buvo 
aršiausi priešai, kokiais smai
liais ragais jų vadovai vieni 
kitus badė. Jeigu LDDP iš sa
vo pusės kartais lyg ir parody
davo bendradarbiavimo noro, 
konservatoriai tuojau trenk
davo juos šalin — su komunis
tais? mes? niekada! O dabar 
jau ryškėja lyg ir atvirkštiniai 
ženklai: Jurgio Razmos užuo
miną patvorin trenkė eldėdė-
pėdininkas Bernatonis. Taigi 
nežinia nė kas čia gali išeiti. 
Tačiau tuos eldėdėpėdinin-
kus prie širdies mielai glau
džia centristai, anksčiau tei

gę, kad su jais, kaip pačiais 
kairiausiais, irgi niekada ne-
sidėsią. Į Vilniaus miesto me
ro kėdę pasiryžę pasodinti 
centristą Algį Čapliką, dabar 
pasikvietė juos į anksčiau nie
kam net nesapnuotą koaliciją 
kartu su socialdemokratais ir 
su Paulausko socliberalais. 
Tačiau ir toks žaidimas jiems 
nepasisekė. Liberalų Paksui 
numatytą mero kėdę apsaugo
jo jo buvę aršūs priešai — Lie
tuvos lenkų rinkimų akcija ir 
dar neseniai su juo labai py-
kęsi konservatoriai, sudaryda
mi 30 atstovų koaliciją. Cent
ristų koalicija su 21 atstovu 
liko opozicijoje. Bet, prieš li
beralus narsiai kovoję Vilniu
je, centristai juo,- palaiko 
Klaipėdoje. Taigi draugų — 
priešų santykius dabar lemia 
jau nebe ideologija, bet terito
rija. Tikrai įdomi demokrati
ja. 

Bet keisčiausia padėtis klos
tosi Kaune, kur Vytauto Šus
tausko laimėjimo turbūt nė 
šventieji nebūtų įspėję. O da
bar jis taikosi į šio miesto me
rus, ir, taryboje turėdamas 11 
(iš 41, taigi 27 nuoš.) atstovų, 
turi galimybių juo tapti. „Lie
tuvos aido" bendradarbės Sau
lės Pauliuvienės klausinėja
mas, kur jis, tos pareigybės 
siekdamas, ieškos paramos, 
tratėjo: „Pirma reikia pagalvo
ti. Juk visi dešimt metų lojot 
— gatvių politikas, ekstremis
tas... Rašydami apie miesto 
tarybos narį konservatorių, 
vadinote politiku, o apie Šus
tauską- — gatvės rėksniu. Jūs 
į mane spjaudėt, bet į mane 
nespjovė tauta... Kaunas — 
buvęs konservatorių lopšys, 
šiandien tapo Šustausko Kau
nas. Sutinkate? Rinkimų re
zultatai tai rodo, tai ir para
šykite vieną kartą — teisin
gai. Mokykitės tikros ir šva
rios politikos. Atsiųskite man 
Landsbergį į kursus, aš jį pa
mokysiu, kaip turi būti vykdo
ma politika. Gal jis nebebus 
tada tiek spjaudomas... Kai su 
manimi, kaip su žmogum ir 
politiku, kalbės, kai per tele
viziją nerėks, kad aš gatvių 
politikas, o pripažins, kad tik
rai politikas, kai Landsbergis 
pasakys, kad mūsų protai iki 
Šustausko per silpni ir pripa
žins savo klaidas, visad galė
sime kalbėtis. Aš nieko nenie
kinu, bet yra žmogaus ambici
jos. Šiandien galiu eiti per 
Laisvės alėją galvą iškėlęs, ar 
negaliu? Kaune darbo daug. 
Atlikti auditą, padariusius 
nusikaltimą susodinti į kalėji
mą... Landsbergis, kaip nuo
savu daiktu, naudojasi vals
tybe. Ar jis nusipirkęs? Jums 
jis dievas — man niekas. Pre
zidentas man ne dievas, aš 
jam irgi niekad nesimelsiu. 

Karaliaučiaus snties lietuvius lankiusį Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos Čikagoje pirmininką Vilių Trump-
joną 1999 m. gruodžio 7 d. Gumbines 5-toje Vidurinėje mokykloje entuziastingai sutiko lietuvių vaikų tautinio 
ansamblio „Narduva" nariai ir mokytojai. Antras iš kaires — svečias ii Čikagos Vilius Trumpjonas. Dešinėje su 
akordeonu ansamblio vadovas Algirdas Karmilavičius. 

Gal vieną kartą prabils tau
ta..." 

O gal jau ir prabilo? Įdomu, 
kiek dabar jos išrinktų vaikš
čios po Laisvės alėją, galvas 
iškėlę ir po auditu sodins į ka
lėjimus? Antanas Terleckas 
pateko į Panevėžio tarybą. Ži
noma, jis — santūresnis. Ir 
meru pasidaryti jam galimy
bių, atrodo, nėra. „Kauno die
na" mano, kad šiuose rinki
muose buvo balsuojama ne už, 
bet prieš. Išrinkti aršesni da
bartinės valdžios kritikai. 
Toks samprotavimas gal ir 
tinka Valstiečių - Krikščionių 
demokratų sąjungos koalicijai 
vertinti, nes jų vadovai, Sei
mo nariai, Karbauskis ir Bo
belis buvo stiproki dabartinės 
valdžios kritikai, o Karbaus-
kio vadovaujami žemdirbiai 
rinkimų laikotarpiu dar ir 
streikavo, bet vargu ar tokia 
teorija tinka Paulausko parti
jos laimėjimui pagrįsti. Ta
čiau, kodėl jau beveik nurašy
ti, Lietuvą valdantieji konser
vatoriai pralenkė centristus, 
LDDP, liberalus ir atsirado 
trečioje vietoje? Jeigu buvo 
balsuojama prieš dabartinę 
valdžią, tai konservatoriai tu
rėjo nusmukti kur nors į aš
tuntą ar devintą vietą, kartu 
su savo bendražyge Krikščio
nių demokratų partija. Kodėl 
taip neatsitiko? 

Čia gali būti dar viena me
dalio pusė. Sunkoka spėti, 
bet, jeigu jie balsavo prieš, 
visgi drįsčiau klausti, ar kar
tais ne prieš visas, iki šiol 
Seime sėdėjusių partijų suda
rytas, valdžias? Juk argi bent 
viena iš jų Lietuvos žmonės 
buvo patenkinti? Per visą ne
priklausomybės dešimtmetį 
tos pačios, nuolat Seime besi
riejančios, partijos, viena po 
kitos viršūnėje būdamos, jų 
gyvenimo ne tik nepagerino, o 
dar tik pablogino. Todėl jos 
nusibodo, ir tauta panoro jo
mis nusikratyti. Juk ir pas
kiausių kelerių metų apklau
sos rodė nuolat smunkantį pa

sitikėjimą Seimu. Šiais metais net 24 partijos. Nors trys jų 
juo pasitikėjo tik 8 nuoš. Lie- p o vieną, dvi po du, kitos po 
tuvos žmonių. Trys Seimo kelis daugiau, bet visgi laimė-
partįjos — konservatoriai, j 0 . Tad gal ir nebemurmėkim. 
LDDP, centras — laimėjo be- kodėl Lietuvai tiek daug par-
maž po tiek pat atstovų. Libe- tijų reikia, nes šiuose rinki-
ralai prie jų priartėjo tik dėl muose bent 24 tikrai reikėjo. 
Pakso populiarumo. Nuolat Iš jų buvo išrinkti 1,562 Lie-
Seime buvę, nors valdžioje ir tuvos miestų bei rajonų tary-
nedalyvavę, socialdemokratai bų nariai. Laimėjusių rikiuo-
gavo maždaug tiek pat atsto- tė spaudoje jau skelbta, todėl 
vų kaip ir valdžioje buvę jos nebekartosiu. Netrukus 
krikščionys demokratai. Taigi sužinosime, kokios koalicijos 
balsuotojai pasisakė prieš jas sudarytos, kas su kuo susi-
visas ir ieškojo ko nors visiš- kalbėjo ir kaip prasideda dar
kai naujo. Gal net ir mažai bas . Gal daugiau ir tokius 
žinomo, bet naujo. Tiesiog pir- duomenis lėmusiu priežasčių 
ko katiną maiše ir žiūrės, ką bus išryškinta, ir atsakingiau 
gero j is jiems sumedžios? Tad bus galima svarstyti šių rin
gai tik dėl to jie į v i ršūnę kimų įtaką rudenį įvyksian-
išnešė Paulausko Naująją są- tiems Seimo rinkimams. Įdo-
jungą ir Karbauskio valstie- m u bus stebėti ir Kubiliaus 
čius? Jeigu taip, tai rudenį vyriausybės nuotaikas bei 
gali būti labai įdomūs Seimo darbo kryptis. Kaip ji suvoks 
rinkimai ir dar įdomesnis nežinomų Naujųjų iškopimą į 
pats Seimas. Ir kiek dabartį- viršūnę ir kokias išvadas pasi
nių seimūnų į jį sugrįš? darys? J u k nuo jo darbo pri-

Tad gal ir del to per šiuos klausys ir konservatorių par-
rinkimus savivaldybes, pagal tijos padėtis, rudenį einant į 
žiniasklaida., „užplūdo" sei- Seimo r inkimus. Tačiau viena 
mūnai, ir net 27 iš jų buvo iš- galima pasakyti — šiek tiek ir 
rinkti į mie6tų bei rajonų ta- iš šios apybraižos matyti, kad 

DRAUGAS, 2000 m. kovo 29 d., trečiadienis 

Danutė Bindokienė 

rybas. Kokia to reiškinio prie 
žastis bebūtų, iš esmės j is yra 
tik neigiamas. Seimo narys 
gali turėti tik vienas pareigas 
Seime ir niekur kitur, juo la
biau — dar kokio nors miesto 
ar rajono taryboje. Jau ir da
bar pakanka nesąmonių, kai 

Lietuvos viršūnėse 
t ik dar padidėjo. 

maišatis 

* V y r i a u s y b ė pane igė Ro
mualdo Visokavičiaus pareiš-

._.,, kimus, kad iš didžiausio val-
Seimo nare dainuoja operoje, stybinio Taupomojo banko va-
dėsto konservatorijoje ir dar doyų jis buvo atleistas dėl po-
užsimanė kandidatuoti į Vii- litinių motyvų. Vyriausybė pa 
niaus miesto tarybą. Tokie 
žmonės visiškai nesupranta 
valstybės esmės, jai atsakin
gumo, nesiekia nieko dau
giau, kaip tik sau gerai apmo
kamų, šiltų vietų. Ką gera 
valstybei jie gali duoti? Jeigu 
valstybės įstatymai ta ip dary
ti leidžia, pe tur i būti pakeis
ti. O jeigu Seimas nesiryžta jų 
keisti, tai turi būti pakeistas 
ir pats Seimas. 

Ir dar vena keistenybė: iš 
savivaldybių r inkimuose daly
vavusių, 28 atstovus laimėjo 

reiškė, jog sprendimas atleisti 
visą banko valdybą buvo 
pri imtas dėl LTB vadovybės 
išlaidavimo ir nesuformuotų 
būtinų atidėjimų. Pats R. Vi
sokavičius ketvirtadienį žinia-
sklaidos atstovams teigė, kad 
jis atleistas dėl politinių prie
žasčių. Pasak vyriausybes pra
nešimo, sprendimą trečiadienį 
vyriausybė priėmė. įvertinusi 
bendrovės „Arthur Andersen" 
nuomonę, jog bankas nesufor
mavo būtinų minimaliu spe
cialiųjų atidėjimų. 

„Juodojo aukso 
troškulys 

9* 

Amerikiečiai neįsivaizduoja 
kasdienybes be automobilio, 
tad kartas nuo karto čia pasi
reiškiančios „benzino krizės" 
daugelį labiau erzina, negu 
bet kuri kita problema. 

Tokios „krizės" metu daug 
kalbama ir rašoma, kad 
būtinai reikia taupyti, mažiau 
važinėjant, pasinaudoti viešo
jo susisiekimo priemonėmis, 
gaminti automobilius, kurie 
nenaudoja tiek daug benzino... 
Tačiau, padėčiai bent kiek 
pagerėjus, viskas vėl grįžta į 
senąsias vėžes, o apie bet kokį 
benzino taupymą net užsi
minti vengiama. 

Kad tų „kitų kartų" pasi
taikys ir ateityje, netenka abe
joti, nes vis tik nemaža dalis 
naftos importuojama iš kitur, 
juo labiau, kad jos eksportuo
tojai dažnai panaudoja nenu
galimą Amerikos .juodojo 
aukso troškulį", kad išgautų 
didesnes kainas ar kitų politi
nių bei ekonominių lengvatų. 
Žinoma, padėtį moka išnau
doti ir savieji — naftos per
dirbėjai, benzino pardavėjai, 
net miestai ir valstijos, atradę 
parankų būdą papildyti am
žinai tuščius iždus ir prisegti 
dar kelis centus prie benzino 
kainos. 4 

Žmonės „girdo" benzinu sa
vo nepasotinamus automobi
lius, skundžiasi, keiksnoja 
valdžią ir naftos pramonę, 
kaltina gobšius eksportuoto
jus, bet laiko, praleisto už au
tomobilio vairo, nelinkę su
trumpinti a r atsisakyti. Ne
gana to, automobiliai keliuose 
vis gausėja, o jų gamintojai, 
reklamų keliu atradę naujas 
rinkas sunkesnio tipo maši
noms, jas užpildo vadinamai
siais sportiniais sunkvežimė-
liais bei autobusiukais. 

Šiandien -benzino kainų 
klausimas vėl labai aktualus. 
nes už galioną reikia mokėti 
dukart daugiau, kaip pernai 
tuo pačiu laiku. Kadangi šie 
rinkiminiai metai, abiem par
tijom labai svarbu būsimuo
sius balsuotojus numaldyti, 
nes jų nepasitenkinimas gali 
labiausiai išryškėti rinkimų 
būstinėse. Svarstoma suma
žinti valstybinius, valstijų ar 
miestų uždėtus mokesčius, tuo 
būdu sumažinant ir benzino 
kainą — bent kol pavyks 
įkalbėti daugiausia naftos ek
sportuojančias šalis padidinti 
produkciją. Siūloma į rinką 
paleisti tam tikrą dalį benzino 
rezervo, kurį yra sukaupusi 
valstybe juoda i dienai". Kal
bama, kad laikas gręžti dau
giau šulinių, ieškoti savų naf
tos išteklių, nors jau kuris 

laikas šie projektai atidėti į 
šalį. kaip nelabai pelningi, nes 
visas vietinės rinkos reikmes 
neblogai patenkino importuo
jama nafta — be ypatingų 
pastangų ir išlaidų. 

Kol kas nei vienas politikas 
nedrįsta durti pirštu į tikrąją 
problemą: per daug j a u Ameri
ka įsikibusi į automobilio vai
rą, reikalaudama vis didesnių 
mašinų su galingesniais varik
liais, važinėdama ir su reika
lu, ir be reikalo, taip per daug 
sunaudojant benzino, todėl jo 
kainų ir stokos klausimus 
visų pirma pradėti spręsti 
savo kieme. Tiesa, dabar ben
zino trūkumų niekas-nejaučia 
(jų iš esmės ir nėra-), kaip 
anksčiau panašių „krizių" 
metu. Prie benzino "Stotelių 
nesidriekia eilės automobilių, 
nenormuojamas perkamo ben
zino kiekis. Vien tikT/is ky
lančios kainos liudija, kad 
kažkas ne taip, kaip buvo. 
Daugiausia, kaip paprastai, 
nukenčia žmonės, kuriems 
kasdien būtinai reikia daug 
važinėti — į darbą, taip pat ir 
darbo reikalais. Antra vertus, 
pakilusios transportacijos kai
nos netrukus nubanguos per 
visą krašto ekonomiją — kai 
prekių pris tatymas pabrangs
ta, už tas prekes tenka dau
giau mokėti ir jų vartotojui. O 
tas nemažai baugina ir res
publikonus, ir demokratus, de
dančius daug pastangų, kad 
, jų žmogus" ketveriems me
tams įsitaisytų Baltuosiuose 
rūmuose. 

Dabartinis JAV prezidentas 
kiekviena proga pabrėžia, kad 
geras krašto ekonomuos stovis 
yra tik jo — ir demokratų par
tijos — nuopelnas. Vienintelė 
galimybė neiškrypti iš to ge
rovės kelio, vėl prezidentu 
išrinkti demokratą (šiuo atve
ju, dabartinį viceprezidentą A. 
Gore). Respublikonai' savo 
ruožtu įtaigoja, kad jų kandi
datas George W. Bush ne 
vieną „ekonomikos gerovės 
kortą turi paslėpęs rankovėje" 
ir tik jis vienas gali užtikrinti 
ekonomijos klestėjimą, kai tuo 
tarpu demokratai, dar ketve
rius metus viešpataudami 
Baltuosiuose rūmuose, nuves 
Ameriką į skurdą. 

Kadangi greito kelio iš ben
zino kainų klampynės niekas 
nenumato, o sparčiai artėja 
pavasaris ir atostogų laikas, 
kuomet žmones ku r kas dau
giau keliauja, visos viltys de
damos į OPEC (naftos ekspor
tuotojas), norint jas įtikinti, 
kad padidintų produkciją, tuo
met vėl bus benzino perteklius 
ir kainos sumažės... TZ 

KETVERI BAIMĖS IR 
PASIAUKOJIMO METAI 

BIRUTĖ STRAUPYTĖ-JEREMINIENĖ 
Nr.5 

(Tęsinys) 
Kaimynai 

„pakišo liežuvį", kad Liba žydelkaitė, abiem grėsė mir
tinas pavojus. 

Blatai verkdami maldavo kaip nors gelbėti jų kū
dikį. Delsti nebebuvo laiko. 

Tėvelis sėdėjo susimąstęs. Matėme — įtemptai gal
vojo. Ką jis galėjo padaryti? Staiga atsisuko ir pasakė: 

— Pamėginsiu. 
Niekam nieko nebeaiškino. Išėjo į meistarnę, kur 

buvo visi jo staliaus įrankiai. Gerą pusdienį kalė, ob
liavo, dažė... Patenkintas atėje į trobą kur mes visi bu
vom, padėjo dailią, rudai dažytą dėžę ant suolo. 

— Pažiūrėkit, kokį gražų „čemodaną" padariau. 
— Tikrai gražus, — gyriau. 
Besidžiaugdama ir įdėmiai apžiūrinėdama tą nuo

stabų tėvelio kūrinį, pastebėjau dugne daug išgręžtų 
skylučių. 

— Kodėl čemodanas su skylutėmis? — paklausiau. 
— Kad į vidų įeitų oro, kad produktai negestų, — 

paaiškino tėtis. 
— Motin, išvirk stiprios aguonų arbatos ir pripilk 

buteliuką, pripilk didžiąją pūslę samagono ir atskirai 

dar pusbutelkę. Dėk į čemodaną kumpį, lašinių, dešra, 
sūrių, sviesto, kiaušinių, ką tik turi... Važiuosiu į 
Telšius pas kalėjimo viršininką. Turiu prietelių, kuris 
jį pažįsta, gal pavyks susitarti. 

Paskubom apsiprausė, persirengė, pasikinkė arki: ir 
išvažiavo. Kelias tolimas, iki nakties nesuspės, o naktį 
važiuoti karo laiku pavojinga. 

Vėl mama ir babūnėlė per naktį dūsauja, verk.a, 
kalba rožančių... 

—Pražus tas mūsa Juzėlis per gerą širdį, i mumis vi
sus pražudys, ale kap palėksi nelaimie tokį nekalą 
kūdikėlį? Kaip jau bus — tep, Pondievou unt garbios, 
— dūsavo babūnėlė. 

Tėvelis grįžo tik antros dienos vakare. Puolėme o 
• pasitikti. Matėsi — labai pavargęs, išbalęs... 

— Pavyko, — pasakė ir, nė nevalgęs, krito lov^n. 
Mes irgi atsigulėme. Mama nuėjo į alkierių, kur \m 
metu slėpėsi Blatai, pasakyti tą vienintelį magišką 
žodį „pavyko". Džiaugsmui nebuvo ribų. Mintyse jie 
jau buvo palaidoję savo pirmagimę mergytę. Išgirdę 
„pavyko", apsikabino ir verkė, ir juokėsi, vėliau pasa
kojo mama. 

Iš ryto, pailsėjęs ir pavalgęs, tėvelis mums papasa
kojo nuostabią istoriją. 

— Atvažiavęs į Telšius, nuėjau pas prietelių ir pa
pasakojau visą savo bėdą. Prašiau, kad nueitų pas 
kalėjimo viršininką ir pasišnekėtų, pasakiau, kad ge-
rai atsidėkavosiu. Kas jam iš tos mažos žydelkaitės? A 
ne kokia ten nusikaltėlė... 

Viršininkas buvo sukalbamas žmogus, sutiko, tik sa
kė, nežinąs, kaip mergelę nepastebėtą išnešti iš kalėji
mo. Tėvelis pažadėjo pats tuo pasirūpinti. 

— Atėjęs pas kalėjimo viršininką, atidaviau jam če
modaną su gastinčium ir paprašiau, kad viską iš
krautų, o čemodaną atiduotų. Padaviau viršininkui 
buteliuką su aguonų arbata, tegu kameros prižiū
rėtojas nuneša arbatą į kamerą ir sugirdo Libutei. 

"Išgėrusi saldžią arbatėlę, mergytė greit kietai įmigo. 
Koridorium pirmyn — atgal žingsniavo kalėjimo pri
žiūrėtojas, — matėsi nuobodžiauja. 

Nedrąsiai prie j o priėjau, į kišenę įkišau pusbutelkę 
samagono ir bryzą dešros. Sakau, ne taip įkyrės minti 
tą koridorių. 

Prižiūrėtojo veidas nušvito, padėkavojo ir nuskubėjo 
į koridoriaus galą. 

Užsivertęs maukė iš pusbutelkės samagoną, užsi-
kąsdamas dešra. Ištuštinęs butelį, nusviedė jį kampan 
ir kažkur išsvirduliavo. Koridorius buvo tuščias. Įėjęs 
į viršininko kabinetą, pasakiau, kad kelias laisvas. 
Viršininkas atidarė kameros duris. Įėjęs pamačiau 
verkiančią Dausinienę ir kietai įmigusią mergytę. Pa
prašiau, kad Dausinienė padėtų į čemodaną įsodinti 
Libą. Mergytė puikiausiai tilpo. Uždariau dėžę. Dausi-
nienei liepiau iš drabužėlių padaryti „lėlę", suvynioti į 
paklodę, vaidinti, kad Libutė mirė. 

Pasiėmęs čemodaną, su gyvu kroviniu įėjau į vir
šininko kabinetą i r padėkavojau. 

— Ta jau aš išeto, tamstelė pasakyk tam privei-

zėtojou ka pakastom tou žydelkele, ana nusibaigė, 
amžina ana atilsį, užbaigė sava vargelius. Dar kartą 
dėdelis diekou tamstele... » 

Ramiu žingsniu praėjau pro sargybinio būdsJę prie 
vartų. Jis pro langą flirtavo su panele, stovm&a gat
vėje ir į mane visai nekreipė dėmesio. Išėjęs-aosidai-
riau, buvo pats vidurdienis, Respublikos gatveHgkubėjo 
žmonės. Man rodėsi, jog visi žiūri į mane, vįgj^ino ką 
nešu... Skubėjau. Iš baimes ir begalinės valios-flpmpos 
linko keliai, žliaugė prakaitas, buvau apsivjftO stora 
miline sermėga, negalvojau, kad diena bus tOįfeiB šilta. 
Bijojau, kad dėžėje nepabustų Libutė ir nepradėtų 
verkti — tada jau abu žuvę... , J 

Prietelius mūsų nerimaudamas laukė. Šyptelėjo: 
Turi galvą. Juzapali, net gestapininkus apmovėei.. 
— Skubiai atidarėme dėžę — mergytė dar miegojo. 
Prieteliaus namiškiai negalėjo atsistebėti, kaip man 

pavyko nepastebėtam iš kalėjimo išnešti vaiką. -
Libos į namus vežtis negalėjau, paprašiau, kad prie

telius laikinai priglaustų, paskui pažadėjau surasti 
vietą, kur ją paslėpti. Tai taip ir pasibaigė mano ke
lionė į kalėjimą, — užbaigė tėvas. 

Praėjo gal pora savaičių. Iš Alsėdžių atvažiavo nu
siminusi teta Emilija ir papasakojo, kad Telšių^kalėji-
me mirė Blataitė Liba, o senąją Dausinienę po Libos 
mirties išleido iš kalėjimo. 

Išgirdę šią „liūdną istoriją", visi pradėjome garsiai 
juoktis. 

(Bus daugiau) 
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Gyvenimo kelią prisimenant 
Kun. V. Rimšelis, MIC 

N a m i e i r L i e t u v o j e n * sekmadienio popietę mudu 
su kun. Pranciškum Adomai-

Keli lenkai marijonai ir aš Cm s u t a r e m "Sėsti \ miestą ar 
tik v ienas l ietuvis išvažiavom d a r k u r t o l i a u pasivaikščioti, 
t raukin iu pe r visą Italiją, Vo- S u J u o m a n 0 santykiai buvo 
kietiją į Varšuvą. Pravažiavus 
Lenkijos sieną, t raukinys sus
tojo. Mūsų kupė buvo beveik 
tuščia. J i tuojau prisipildė len
kų j aun imo . Mergaites pradėjo v a u - S u v 'aikais vaidindavau. 
mus k laus inė t i , iš kur ir kur Ju o s* k a i reikėdavo, pnžiūre-
važiuojaine. Kai sužinojo, kad davau. Iš vienuolyno išeinant. 

labai draugiški. Jis Marijos 
vaikų ir Angelaičių buvo vy
riausias vadovas. Gimnazijoj 
būdamas, jam visur padeda-

važiuojame iš Romos, tai dar 
daugiau a t s i rado kalbų. Kai 
m a n e pak lausė , kur aš va
žiuoju, a t s a k i a u , kad į Lietu
vą. Tada kalbos prasidėjo apie 
lenkų ir lietuvių santykius. 
Jos sužinojo, kad aš lietuvis. 
Tada pradėjo dar daugiau 
k laus inė t i , kokia šeima, kur 
išmokau lenkų kalbą, jei ir 
mano šeimos kalba buvo ir yra 
tik l ietuviška. Aš joms šel
miškai pasakiau , kad nuo šitų 
mano draugų išmokau len-
kiširat kalbėt i . Visi mano len
kai draugai gražiai nusišyp
sojo, bet nieko nesakė, o mer
gaitės labai nustebo. Viena jų 
savo draugei taip ir prasižiojo: 
,.Tu gi taip greitai išmok lietu
viškai!-Ar tu matai, kad tie 
lietuviai pasiutiškai yra ga
būs". 

Rytojaus dieną išvažiavau iš 
Varšuvos i Vilnių ir Švenčio
nėliuose buvau jau pavakary. 
Čia visos vietos man žinomos. 
Vienas žydelis pasisiūlė mane 
pavėžinti . Kai į Murmas nu
važiavom, jau buvo sutemę. 
Mama da rže ežias ravėjo. J i 
mane grei tai pastebėjo, bet 
nepažino. J i manė, kad koks 
kunigėlis iš Kaltanėnų atva
žiavo. Kai pašaukiau „Ma
ma!", ji nustebo ir paklausė: 
.Ar tu čia, Viktoriuk?" Mano 
laiško, rašyto Romoje, namie 
dar negavo. Graudu pasidarė, 
kad po šešerių metų manęs 
mama nepažino. Kaime visi 
greitai sužinojo, kad aš iš Ro
mos atvažiavau. 

Susirinko prie mūsų klevo, 
kur tas pa ts diemedis augo, 
daug jaunų ir senų žmonių. 
J ie klausinėjo mane apie vis
ką per visą naktį. Paklausė, ir 
kaip per Alpes reikėjo pra
važiuoti. Pasakiau , kad t rau
kinys eina labai aukš ta i , 
aukščiau debesų. Tada vienas 
pradėjo klausinėti , kaip tie de
besys atrodo. Kaimiečiai vis
kuo domėjosi ir viską norėjo 
sužinoti. 

Kai po ketur ių dienų turėjau 
išvažiuoti j Lietuvą, mama pa
klausė, kada vėl pasimatysi
me. Ji pradėjo verkti. Man 
taip pat g raudu pasidarė. Ir 
aš negalėjau sulaikyti ašarų . 
Kaimo mergai tės atnešė man 
didele gelių puokštę nuvežti į 
Aušros Var tus . Važiuojant j 
Vilnių, galvoje vis sukosi min
tis su klausimu, kodėl provin
cijolas neleido man ilgiau pa
būti pas gimines. Gal, kad ne
prarasčiau pašaukimo, kaip 
per konferencijas girdėdavau. 
Bet tada neatėjo mintis, kad ir 
vienuolyne yra tie patys žmo
nes, kaip ir visi kiti pasau
liečiai. Ir čia t rūksta ar t imo 
meiles, apie kurią tiek daug 
per pamokslus ir konferenci
jas kalbama. Ir čia reikia ko
voti su puikybe, pavydu. 

Marijampolėje vienuolyne 
tas pats gyvenimas. Visi dar
bais užsiėmę Mane paskyrė 
dirbti prie ..Šaltinio" redakci
jos. Čia jau ne anu dienų mo
kinio gyvenimas. Kai prasi-

reikedavo pasisakyti vyresnia
jam, gauti iš jo leidimą. Vyres
nysis buvo kun. Vincentas 
Gergelis. Kun. P. Adomaitis 
buvo užėjęs į vyresniojo kam
barį ir išėjęs man pasakė, kad 
pasivaikščiot neisime, vyres
nysis neleidžia. 

Iš Romos buvau parsivežęs 
šiltą apsiaustą be rankovių. 
Su tokiais apsiaustais mes 
žiemą eidavom į universitetą. 
Aš tą apsiaustą ir čia Mari
jampolėj rytais užsivilkda%au. 
nes palto neturėjau. Turbūt 
dėl to apsiausto kai kam at
rodė, kad aš demonstruoju 
savo išdidumą. Vyresnysis ra
do reikalą mane perspėti su 
priekaištu, kad aš išsiskiriu iš 
kitų, vaikštau su romišku ap
siaustu — tai yra mano pui
kybė. Dabar gal paklausčiau. 
kokia buvo mano puikybė, kai 
žiemą novicijate vaikščiojau 
be palto> Tada vienuolyno jau
nimas buvom įpratę gyventi 
vyresniųjų priežiūroje ir pri
imti jų perspėjimus su nuolan
kumu. 

Kai atvažiavom į vienuolyną 
mokinių nauja grupe, radome 
už mus vyresnius mokinius. 
J ie visi vienuolyną paliko. Jie 
gal per daug buvo savyje už
sidarę. Mes jaunesnieji labai 
greitai susidraugavom. Mūsų 
gyvenimas buvo šviesiai opti
mistiškas. Kas ką pasakė ar 
ką teisingai ar neteisingai nu
tarė, mums visai nerūpėjo. 
Gal anie mokiniai paliko vie
nuolyną, kaip man Jonas 
Kruopis aiškino, dėl įtampos 
ir sunkaus režimo. Mūsų nau
ja i atkurtoj vienuolijoj buvo 
anuomet susidariusi bendruo
menė iš pamaldž ;\i kunigu ir 
kaimo jaunimo. Taigi nieko 
nuostabaus, jei kai kurių vy
resniųjų santykiai su vienuo
liais buvo kaip klebono su 
savo tarnais. 

Su d r a u g a i s r u s i u k a i s 

Pamėginau paprašyti pro
vincijolo išvažiuoti i Romą dvi 
savaites anksčiau prieš Visų 
Šventę. Leidimo negavau. O 
taip jau buvo nusibodęs vie
nišumas. Žinojau, kad Romoje 
yra Dorotėjus Bezčastnov, iš 
Kauno ruselis, jau perėjęs į 
katalikų tikėjimą, du rusiukai 
iš Harbino (Mandžiūrijoje) — 
Andriejus Katkoff ir Georgius 
Brianchaninoff. Su jais buvau 
jau seniai susipažinęs ir grei
tai susidraugavom. Harbine 
marijonai turėjo berniukų 
gimnaziją. Iš čia Marijampo
lės vienuolynas bandė pradėti 
misijas Mandžiūrijoje ir Ja
ponijoje. 1934 m. kun. Vladas 
Mažonas, broliukai Antanas 
Zaremba ir Bronislavas Iva
nauskas išvyko į Harbiną. A. 
Katkoff ir G. Brianchaninoff 
baigė gimnaziją, jau esanti jų 
mokytoju kun. V. Mažonui. 
kuris buvo didelio gerumo ir 
paprastumo žmogus. Jie kun. 
V. Mažoną labai vertino. Jie 
man apie jį daug įdomių atsi
tikimų papasakojo, ypač kaip 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Karaliaučiaus krašto Gastų vietovės lietuvių vaikų dah .: ir šokių ansamblio ..Beržynas" nariai ir mokytojai 
džiaugėsi kai juos 1999 m. gruodžio 6 d. aplankė svečias, ikagoe Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos pirminin
kas, Vilius Trumpjonas (paskutines eiles viduryje). Šalia — ansamblio vadove Loreta Makaraitė. 

ČIKAGOS MAZLIETUVIŲ 
DRAUGIJOS 1999 METŲ VEIKLA 

KARALIAUČIAUS KRAŠTE 
Čikagos Mažosios Lietuvos 

lietuvių draugija 1999-tais 
metais pravedusi du lėšų tel
kimo vajus 'pavasario ir ru
dens) Amerikoje, vėl galėjo 
remti lietuvybės išsilaikymą 
Karaliaučiaus krašte. Tad, 
mūsų narių ir rėmėjų dėka, 
1999 metais galėjome remti 40 
vaikų stovyklavimą Raga inės 
E i su l ' ų Lanko je (liepos 6-24 
d j . Dalyvavo 97 vaikai, pa
rinkti Karaliaučiaus srities 
lietuvių kalbos mokytojų. Ži
noma, vaikams geriausiai pa
tiko turistinė kelionė po Ma
žąją Lietuvą, aplankant Vydū
no namą Tilžėje, Kristijono 
Donelaičio bažnyčią-muziejų 
Tolminkiemyje, Gumbinėje, 
bažnyčią, kurioje jis buvo pa
krikštytas, ir jo gimtinę Laz
dynėlių kaimą, kur jo garbei 
pasodintas ąžuolynas ir pasta
tytas paminklinis akmuo. Ap
lankė Trakėnų dvarą ir žirgy
ną, Jsruties pilį ir miestą, Ra
gainės pilį ir Karaliaučiaus 
miestą. 

Taip pat galėjome remti 
daugiau negu dvidešimties 
Karaliaučiaus srities lietuvių 
jaunimo sąjungos narių sto
vyklavimą Raušiuose (rugpjū
čio 11 -16 d. i — tai jauni lietu
viai, vadovaujantys lietuvių 
etnografiniam judėjimui, orga
nizatoriai, mokytojai. Jsruties 
kolegijos lietuvių kalbos stu

dentai. Kiekvi^rį priešpietę 
buvo skaitomos i paskaitos Ma
žosios Lietuvos teorijos bei et
nokultūros tempiis. Paskai
tas skaitė KlaipVios universi
teto profesorė dr Arūnė Arbu-
šauskaitė ir sjMtiai iš Kauno. 
Popietės buvo si; rtos diskusi
joms, o vakarais nokėsi lietu
vių tautos šoklį oei tautinių 
drabužių gamyl ?. Paskutinę 
stovyklos dienąj įsi dalyviai 
pasirašė Karaliaučiaus lietu
vių jaunimo dak.araciją, ku
rioje pasisakė už ietuvių vie
nybę ir siekį išsj.?oti lietuvių 
kalbą bei kultūra 

Lapkričio 4-ti. rėmėm Ra
gainėje suruoš!: lietuviškų 
dainų bei vaidfmų popietę. 
Sugužėjo beveik-00 vaikų bei 
jų mokytojų iš 7iržės, Kaukė
nų, Gastų ir Ragainės. Moks
leiviai dainavo deklamavo, 
įvairių mokyk,i moksleiviai, 
neturėję nei vienos bendros re
peticijos, suvaidino bendrą 
vaidinimą „Kas namelyje gy
vena". Po to vaikai šoko, žaidė 
lietuvių liaudie- žaidimus, o 
kai pavargo, susėda papietauti 
mokyklos valgy.•doje. Po pietų 
vyko lietuviški; lainų diskote
ka. 

Per Šv. Kalėdafl rėmėm Eg
lutes: Tilžėje .alyvavo dau
giau negu 400 ūkų iš 22 lie
tuviškų pradini. mokyklų, an
samblių, lietu-.ų kalbos bu

dėjo mokslo metai, pasijutau jis kovojo su mokiniais, kad jie 
visai vienišas. Visi mano drau
gai arba Kaune lanko kun. 
seminariją, arba čia Marijam
polėje eina į mokyklą. Mano 
atostogos, pagal Romos mo
kyklų santvarką, iki lapkričio 
pirmos. Bet čia Lietuvoje man 
tų atostogų kaip ir nėra. Vie-

nera--inėtų laiškų mergaitėms 
į kitą gimnaziją, kurioje jis 
dėstė religiją. Berniukų ir 
mergaičių gimnazijoje jis mo
kiniams gyrėsi ir džiaugėsi, 
kad sustabdęs tą gimnazistų 
paštą, bet nežinojo, kad jis 
patsai tą paštą kasdien išne

šiodavo su savo kaliošais. 
Mergaitės ir berniukai kas
dien įdėdavo į jo apavą laiš
kelius. 

Jis mums dar Marijampolėje 
atrodė įdomus žmogus. Atsi
menu, kai jis kartą vaikščiojo 
po vienuolyną, ieškodamas sa
vo akinių. Jis atėjo į mokinių 
kambarį, turėdamas iškėlęs 
akinius, ir klausia: ,Ar aš čia 
nepalikau savo akinių?" Mes 
jam atsakom, kad jis turi vie
nus akinius, iškolos į viršų. 
.A. tai šitaip yra gyvenime. Aš 
šitų akinių ieškojau visą rytą 
ir nemačiau, kad aš juos turiu 
savo rankose. Taigi mes ma
tomo pirma kitus žmones ir 
pažįstame jų visas ydas. bet 
patys save pažįstame vėliau
siai". Jo toks pamokymas 
mums patiko, nes jau žinojo
me Sokrato, graiku filosofo, 
posakį; ..Pažink patsai save". 
Kun. V. Mažonas grįžo į Lie
tuvą 1938 metais, o 1941 m. 
buvo išvežtas j Sibirą ir tenai 
nežinomose aplinkybėse mirė. 

Per karą trys rusiukai — 
Dorotėjus. Andriejus ir Geor
gijus Romoje toliau studijavo, 
buvo paskirti prie Ru^ikumo 
kolegiios Tą kolegija įsteigė 
popiežius Pijus XI. Rusikumą 
labai da"/nai lanko iš Rusijos 
K(>B agentai. Baiį!e mokslą. 

Andriejus ir Ge -gijus išvyko į 
Australiją. Ten i juodu uoliai 
darbavosi su r sais išeiviais. 
Andriejus KaU >ff buvo kon
sekruotas vysk pu, o Georgi
jus dar ir daba: dirba Austra
lijoje, pakelta.- arkimandritu 
— prelatu. Vys .ūpas Andrie
jus turėjo grįžt; į Romą, kur 
jo darbai buvo d mgiau bažny
čioje. Jam reikt- lavo klierikus 
šventinti į kuniais, o su žmo
nėmis neturėjo ; rogos darbuo
tis. Jis jautėsi vg ir ne savo 
vietoje. Jis išva/.iavo į Sibirą 
aplankyti savo gimtinės. Te
nai išbuvo tris mėnesius. Vi
sur buvo graži;! priimtas, bet 
tik vadovaujar.- KGB agen
tams. Jis grįžo Romą valgi" 
apnuodintas. B< it taip jam at
rodė. Mirė Romoje 1997 me
tais. Dorotejau- Bezčastnovo 
gyvenimas bais si labai liūd
nai. J is išstojo b marijonų vie
nuolijos ir kunigystei šventi
mus gavo RusKumo globoje. 
Jį pasigavo KGB agentai. Jis 
laisvai važinėj', ;>o Lietuvą, at
sirado net Vnr<utoje. Pagal 
kun. Prano R įųno pasako
jimą, jis buvo tenai kalinių 8 

AirTOMOBlUO. NAMŲ, SVQKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

A^e-vas Fraiik Zapolis ir Ott Mqr. AuKSe 
S Kare kaita 'ittuvi^kc*. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel (7C8) 424-8654 
(773) 581-8654 

VVindovv VVashers Needed' 
40,O(X) pc> >c i VVe nced 100 crews. 
No exp necessary. Will train. Mušt 
have vahd driver's license and trans-
portslion Mušt be fluent in English. 
L.A. VlcMahon VVindovv \Vi*shirų>. 
Tel. 800-820-6155. 

GREIT PARDUODA 

52 metų lietuvė, kalbanti 
angliškai, gali patarnauti seno 
amžiaus asmeniui ir gyventi 
kartu. Tel. 1-414-873-8193, 
Emy Andrevv. m7 /m 

šnipas. Apie JĮ 
nistų laikrašti 
didelį herojų J 
jis Romoje šauri 
gybinius. Jis d 
jau Rusijoje. 

vėliau komu-
ašė, kaip apie 
įgu tai tiesa, 
vokiečių sar-

igo be žinios 

relių) ir Karaliaučiuje (170 
vaikų, jų mokytojai, tėveliai). 
Nėra abejonių, kad vaikų su
sitikimai labai reikalingi sve-
timkalbėje aplinkoje gyvenan
tiems lietuvaičiams. 

Taip pat rėmėm vaikų jauni
mo dainų ir šokių ansamblius 
Gastuose (mokytoja Loreta 
Makaraitė) bei Gumbinėje 
(mokytojas Algirdas Karmila-
vičius* suteikdami galimybę 
jiems įsigyti liaudies instru
mentus ir medžiagas tauti
niams drabt žiams. Tai du jau
ni, energingi, su muzikiniu iš
silavinimu mokytojai, gimę ir 
augę Karaliaučiaus srityje. 

Su mūsų draugijos rėmėjų 
pagalba minėta 1999 m. veik
la buvo sėkmingai atlikta. 
Kiek mes toliau galėsime pa
remti pasišventusius lietuvy
bei puoselėtojus Karaliaučiaus 
kra*šte, iš dalies priklausys, 
kiek mūsų draugijos nariai bei 
mūsų rėmėjai galės ir toliau 
prisidėti prie šio lietuvybės 
išlaikymo darbo Mažojoje Lie
tuvoje — tikimės, kad 2000 
metų parama Karaliaučiaus 
kraštui bus tokia pat stambi 
kaip buvo 1999 metais. 

Norėdamas stiprinti ryšius 
su Karaliaučiaus krašto lietu
viais. 1999 metais nuo gruo
džio 6-tos dienos iki 8-tos die
nos su Karaliaučiaus krašto 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininku Sigitu Šamborskiu 
vėl atlikome kelionę po Kara
liaučiaus kraštą. Per mūsų 
trijų dienų kelionę aplankėme 
krašto mokytojus Raga inė je , 
Tilžėje, Gas tuose , Gumbi 
nėje ir Kara l iauč iu je . 

Taip. kaip ir 1998 metais, 
vel buvau maloniai priimtas 
krašto lietuvių: 

Ragainėje, buvo proga lan
kyti 2-sios vidurinės mokyklos 
pradinių klasių lietuvių kal
bos klases (mokytojai — Jonas 
Glinskis. Laima Žemgulienė. 
Lina Abarciunian ir Zofija 
Sokolovai. Čia keturiose kla
sėse lietuvių kalbos mokosi 
arti 50 moksleivių. Lietuvių 
kalba dėstoma kiekvieną die
ną po vieną pamoką. Dailė, 
darbeliai bei muzika irgi dės
toma lietuvių kalba po vieną 
dieną per savaitę. Tuo būdu 
mokiniai turi 8 pamokas lietu
vių kalba per savaitę. Visi mi
nėti mokytojai gyvena Pagė
giuose. Vakare, prieš lankant 
mokyklą buvo proga pasikal
bėti su mokytojais Jono ir Liu
cijos Glinskių namuose. 

Tilžėje lankėmės Danutės 
Norušaitės namuose. Danutė 
yra lietuvių kultūros draugijos 
„Birutė" pirmininke. Draugija 
leidžia laikraštį „Naujoji auš
ra". Pas ją susitikom su Tilžės 

-osios vidurinės mokyklos 
pradinių klasių lietuvių kal
bos mokytojais, Daiva Abariu-
viene ir Erika Uroslova 'abi 
Klaipėdos universitete paruoš
tos pradinių klasių mokytojos, 
gyvenančios Tilžėje). Šioj mo-

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

"soffits", "decks", "gutters", piokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

i S.Benetis, tel. 630-241-1912., 

773-935-0472 
708-901-9343 pgr. 

Pranset@aol.com E-mail 

GEDLMDSAS 
PRANSKEVIČIUS 

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

atvyksta į namus. 

kykloj mokosi arti 50 mokslei
vių su tokia pat mokymo tvar
ka kaip Ragainėje, o Danute 
Norušaitė šioje mokykloje ve
da „Birutės" lituanistinę mo
kyklą — mokykla leidžia savo 
laikraštėlį „Varpelis". 

Gastuose lankėme vaikų 
dainų ir šokių ansamblį „Ber
žynas", vadovė Loreta Maka
raitė, Kaukėnų muzikos mo
kyklos direktorė, srities lietu
vių Bendruomenės valdybos 
kultūros programų direktorė. 
Ansamblis, dalyvaujant pen
kiolikai vaikų, svečiams pa
ruošė trumpą lietuvišką liau
dies dainų ir šokių programą. 

Gumbinė je lankėme vaikų 
dainų ir šokių ansamblį „Nad-
ruva", vadovas Algirdas Kar-
milavičius. muzikos mokytojas 
Gumbinės 5-toje vidurinėje 
mokykloje. Ansamblis, daly
vaujant keturiolikai vaikų, 
mokyklos salėje atliko sve
čiams bei mokyklos direktorei 
ir miesto valdžios kultūros 
skyriaus direktoriui trumpą 
lietuvišką liaudies dainų prog
ramą. 

Kara l iauč iu je susitikome 
su miesto lietuvių kalbos mo
kytojais Šventosios Šeimos 
parapijoje. Dalyvavo mokyto
jos Rūta Leonovą (48-osios vi
durinės mokyklos lietuvių kal
bos fakultatyvo mokytoja — 
turi 15 mokinių), Viktorija Ži
gaitė ir Nijolė Meškytė (para
pijos lituanistinės mokyklos 
mokytojos — turi 20 mokinių) 
bei parapijos kunigas Anupras 
(Sauronskas. 

Į spūdžia i : Sunki ekonomi
nė padėtis Rusijoje ir Lietu
voje yra labai jaučiama šiame 
krašte lietuvių kultūrinėje ir 
švietimo veikloje. Lietuvos Res
publikos parama šio krašto 
lietuviams, nors ir buvo žadė
ta, nebuvo įvykdyta, taip kaip 
numatyta. Gera buvo matyti, 
kad lietuviškos klases, turin
čios juridinį statusą, jau yra 
įsteigtos Karaliaučiuje, Tilžėje 
ir Ragainėje. Gautas patalpas 
rusiškose mokyklose, dėl fi
nansiniu priežasčių, patys tė
veliai ir mokytojai turi remon
tuoti ir įrengti mokslo me
tams. Lankantis Ragainės mo
kykloje, mačiau, kad tas dar
bas buvo labai gražiai atliktas 
— kabinetai buvo švarūs, pa-

RE/MAX 
m REALTORS 
OfTCimi 5M • SS58 
HOME I7MI 425 - 71J0 
nearretitac 4»is 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

ALVVAYS WTTH FLOWERS 

Gėlės visoms progoms! 
Dirbame kasdien 9 v.r. — 6 v.v. 

Tel. 708-594-6604. 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada is acccpting applicants for 

Permanent Residence! 
For free information call: 

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

Canada 
www.redeusa.com 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

Dėmesio langų plovėjai! 
Reikia 200 asmenų. Galima uždirbo viri 
$1000 j savaitę. Darbas pirmd -Seitd 
Sekmd. dirbti neprivaloma. Paarus nebūtina. 
Reikia: mokėti Siek tiek angliškai, turėti savo 
auto. Dirbama grupėmis po 2-3 asm. Tik 
gyvenamuose namuose, ne dangoraižiuose 
Atvykite šiandien ir pradėkite darbą kovo 1 
d tel . 634-724-97M, 19S9 Uahrerattjr 
Lane, L'mt F, Usie Ogdea Ud YacUer; 
važiuot į pietus iki Omo; tada i rytus iki 
Academy; kairėn iki Univtrsity Lane. 

puošti paveikslais, net ir Lie
tuvos herbais. Vaikai sugebėjo 
gražiai pasirodyti, nors buvo 
matyti, kad jie labai jaudinosi, 
nes su svečiu iš Amerikos kal
bėjosi pirmą kartą. Vaikai 
daugiausia mišrių šeimų, ku
rių tėvai jau silpnai *7K«?ilSa 
arba išvis nekalba lietuviškai. 
Bet yra norinčių išmokti savo 
protėvių kalbą, ir tai puiku. 
Čia dirbantys mokytojai lietu
vių kalbos moko rusakalbius, 
tai klausimas vis kyla, kaip 
greičiau ir geriau išmokyti kU 
takalbį vaiką lietuviškai. Gai
la, kad tik mažą dalį'mokytojų 
'11) bei mokinių (50) teko ap
lankyti (pagal LR žinias mo
kytojų dabar yra 37, o moki
nių daugiau 650). 1999 m. 
gruodžio 7-20 d. Danijos de
mokratijos fondas organizavo 
seminarą „Kaliningradas - de
mokratija - švietimas". Tauti
nių mažumų ir išeivijos depar
tamentui tarpininkaujant, į šį 
renginį Danijoje buvo pa
kviesti Karaliaučiaus .srities 
administracijos atstovai, atsa
kingi už švietimą, ir pedago
gai, dirbantys lietuvių ugdy
mo įstaigose šiame krašte. 
Baigiant, galiu sakyti, kad lie
tuviška veikla šioje srityje 
vyksta, nors ir lėtu tempu. 
Sakoma, kad didžiausia prob
lema — vietinių lietuvių inte
ligentų stygius. Šią problemą 
sprendžiant, manau, reikės 
stengtis, kad kiekvienais me
tais būtų steigiamos pirmosios 
klasės su lietuvių kalbos dės
tymu ir kad jos tęstųsi iki pat 
aukščiausios klasės mokyk
loje. 

Parama labai reikalinga. 
Galintieji prie šių pastangų 
prisidėti finansiškai, gali tai 
atlikti per Čikagos Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugiją, au
kas siunčiant: „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei", 1394 Midd-
leburg Ct., Naperville, IL 
60540-7011. 

Vilius Trumpjonas 
Čikagos Mažosios Lietuvos 
lietuvių dr-jos pirmininkas 

• Molėtu kultūros na* 
muose koncertą surengė Lie
tuvos nacionalinės filharmoni
jos kamerines muzikos ansam
blis ...Musica Humana". 

M M 

mailto:Pranset@aol.com
http://www.redeusa.com


ATGAIVA IR DOVANA SIELAI 
VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ 

Gavėnios laikas — rimties, tan muzikos mokykloje, New 
susikaupimo, susimąstymo 
laikas. Kiekvienas žmogus gi
linasi į save ir bando ugdyti 
gėrį, grožį. Muzika tarnauja 
š iam darbui. Muzika skaidri
na sielą ir padeda įspėti 
mums meno paslaptį. 

Balandžio 2 d. (sekmadienį), 
2 vai. p.p., Putname, Nekaltai 
Pradėtosios Mergelės Marijos 
seselių centrinio vienuolyno 
koplyčioje, įvyks religinės mu
zikos koncertas. Šis koncertas 
— kaip atgaiva ir dovana mū
sų sieloms. Atvykę į koncertą, 
ne t ik patirs malonumą, bet ir 
padės savo kilnia auka išlai
kyti ir sustiprinti Vermonte 
esančią „Neringos" stovyklą. 

Ši stovykla yra lietuvybės 
šalt inis. J ją atvažiuoja jauni
mas — gležnas mūsų tautos 
žiedas. Nuo mūsų, vyresniųjų, 
pr iklauso — ar tas žiedas 
krikščioniškai sustiprės ir 
gražiai pražydės visomis var
somis. Nuo mūsų priklauso, a r 
j aun imas įsilies į bendrą dar
bą „Vardan tos Lietuvos". 
Vien žodžių ir gerų norų ne
užtenka — tam reikia ir rim
tos materialinės paramos. Vi
sų kilni auka būtų svarbus 
įnašas, bendrai dirbant tau
tinį ugdymo darbą. 

Stovykla gyvuoja 31 metus 
— j a u ir nameliai, kuriuose 
gyvena jaunimas, reikalauja 
remonto. O ką kalbėti apie pa
siaukojančius vadovus, ku
riems reikia bent minimaliai 
užmokėti už darbą. Vien gra
žiais žodžiais ir grynu oru so
tus nebūsi. Būtų kilnu, jeigu 
atvyktumėte į koncertą, arba 
bent galėtumėte atsiųsti auką 
„Neringos" stovyklos vado
vams . J ū s padėtumėte stiprų 
pagrindą lietuvybės ugdymo 
darbui . Lietuva — maža tau
ta, bet didinga savo praeitimi. 
Mums turė tų būti brangi kiek
viena lietuviška siela. Neleis
kime užgesti ugniai, kurią 
kurs to „Neringos" stovyklos 
vadovai. Jeigu uždegsime vie
ną žvakelę — nuo jos užsidegs 
kitos, ir tada bus šviesiau ne 
tik. mūsų širdyse, bet ir mūsų 
tėvynėje Lietuvoje. 

Labdaringame koncerte ma
loniai sutiko dalyvauti t rys 
žymios menininkės: Dalia Sa
kaitė, Linda Veleckytė ir Au
dronė Simonaitytė-Gaižiūnie-
nė. Visos trys menininkės pa
siekusios savo muzikinės kar
jeros aukštumų. Jos džiugina 
ne tik Amerikos klausytojus, 
bet keliauja su koncertais po 
įvairias šalis. Taigi nepraleis
kite galimybės pasidžiaugti 
talentais ir pabūti kar tu su vi
sais meno karalystėje. O da
bar t rumpai pakalbėkime apie 
atlikėjus. 

Dalia Sakaitė. 

Dalia Sakaitė (pianistė) gi
mė Clevelande. Muzikos pir
mieji mokytojai atvėrė duris į 
stebuklingą šalį. Tai buvo Ge
nė Karsokienė, Birutė Sme
tonienė, Andrius Kuprevičius. 
Studijavo Vokietijoje. Vėliau 
dar dvejus metus Cincinnati 
Konservatorijoje ir įsigijo ba
kalaurą. Bet siela troško su
žinoti daugiau muzikos pas
lapčių ir ji studijavo Manhat-

Yorke, įsigydama magistrą. 
Savo gyvenimo kelyje susitiko 
daug talentingų mokytojų. 
Vienas jų — Bar Man, pas 
kurį privačiai mokėsi. Jis iš
mokė technikos paslapčių, su
pažindino su nauju repertua
ru, skatino pasitikėti savo jė
gomis. Ryškų pėdsaką jos gy
venime paliko talentingas mo
kytojas, su kuriuo gyvenimas 
siejo dešimt metų — Raymond 
Lewenthal. Tai viena nuosta
biausių asmenybių, kurias te
ko sutikti Daliai Sakaitei. J i 
sako, kad jis buvo pasišventęs 
muzikai, grojimui. Muzika-
menas buvo jo gyvenimas. „Jis 
man atvėrė ne tik akis, bet ir 
mano sielą menui — grojimui. 
Aš pasiekiau, jo dėka, aukš
tesnį lygį. Jis išmokė mane gy
venti muzikos pasaulyje, 
džiaugtis juo ir suteikti 
džiaugsmą kitiems. Mūsų 
bendravimas truko beveik de
šimt metų. Po jo mirties man 
buvo sunku. O kai reikėjo pa
sirinkti doktorato temą, pasi
rinkau šio talentingo meninin
ko asmenybę — jo gyvenimą ir 
kūrybą", — sako Dalia. Uni-
versity of South Carolina apsi
gynė doktoratą. Tokiu būdu 
pasiekė muzikos aukštumas, 
ir įamžino savo mokytojo at
minimą. 

Jos koncertinė veikla, žino
ma, ne tik Amerikoje — kon
certavo Lietuvoje, Kanadoje, o 
taip pat New Yorke, Čikagoje, 
Vašingtone, Rochester, Bal-
timorėje, Clevelande ir kt. 
Paskutinius ketvertą metų 
koncertuoja su amerikiečiams 
žinoma smuikininke Rachele 
Vargą. Turėjo ir nemažai savo 
solinių koncertų. Jos menas 
palankiai vertinamas ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių 
spaudoje. 

Šiuo metu Dalia profeso
riauja William Patterson Uni-
versity-Wayne, N.Y. „The 
Lighthouse Music School — 
New Yorke", vadovauja cho
rui, dirba vargonų ir fortepijo
no fakultete. Savo privačioje 
studijoje moko vaikus ir suau
gusius. 

Kita, taip pat talentinga, 
menininkė — Linda Veleckytė 
— smuikininkė. Pirmuosius 
muzikos garsus pažino piani
no pagalba. Patekusi į sceną 
būdama maža, jau norėjo likti 
joje visą laiką. Tai buvo pas
katinimas studijuoti muziką. 
Iš vaikystės prisimena, kad 
Saint-Saens kūrinys „Gulbė" 
užbūrė. Ji norėjo groti violon
čele, bet tėvas išrinko smuiką. 
Kaip ji prisimena, tėvas kartu 
su ja mokėsi groti, ir buvo pik
tas, kad jis greičiau ir tobu
liau įsisavina techniką. Tai 
buvo akstinas aplenkti ir pa
rodyti savo gabumus. Džiugu, 
kad Lindos Veleckytės na
muose viešpatavo muzika. Vi
si, pradedant močiute ir tė
vais, gyveno muzikos pasau
lyje. Pats tėvas akompanuoda
vo dukrai. Savaitgaliais ir va
karais vykdavo savotiški kon
certai. Namuose nuolat skam
ba klasikinė muzika. L. Ve
leckytės muzikinės tradicijos 
yra paveldėtos iš artimųjų. 
Smagu, kai šalia artimos sie
los, galinčios suprasti, padėti 
ir atverti muzikines paslaptis. 

Susidomėjusi smuiku, ji stu
dijuoja Illinois universitete 
Urbanoje (smuiko klasė) ir 
gauna bakalauro laipsnį, o vė
liau Bostono universitete (taip 
pat smuiko klasė) gauna ma
gistro laipsnį. J i griežė North-
west Indiana, Elgin, Illinois 
kameriniame ir Čikagos ka
meriniame, Illinois filharmo
nijos orkestruose. Kaip solistė, 
koncertavo Čikagoje, Bostone, 
Vilniuje (su Nacionaliniu sim
foniniu orkestru). Linda daly
vauja ir lietuviškuose rengi
niuose Čikagoje. 

Jžengusi muzikos pasaulin, 

TARP MŪSŲ KALBANT 

„KOLDŪNŲ" GIMINAIČIAI 
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Linda Veleckytė. 
— gyvena jame. Nors žinių 
troškimas atvedė j Governors 
valstybinį universitetą, kuria
me studijavo verslą ir admi
nistraciją. Įsigijo magistro 
laipsnį. Dabar L. Veleckytė 
vienos Čikagos firmos kompiu
terių konsultantė. Ji keliauja 
po visą Ameriką, lankydama 
ligonines ir tikrindama nau
dojamas kompiuterių progra
mas, padėdama spręsti pasi
taikiusius sunkumus. 

Muzikos pasaulio neaplei
džia. L. Veleckytė sako, kad 
muzika jai atvėrė naujus pa
saulius — tai kelionės, kon
kursai, nuolatinis mokymasis. 
Ėjimas į muzikines aukštu
mas. Per muziką tobulėja ir 
gerėja žmogus. 

Audronė Gaižiūnienė 

Trečioji menininkė — Au
dronė Simonaitytė-Gaižiūnie-
nė (lyrinis sopranas). Audronė 
gimė Lietuvoje, Šiauliuose. 
Mama buvo pirmoji jos muzi
kos mokytoja, atvėrusi fortepi
jono garsų paslaptis. Vėliau 
Audronė penkerius metus mo
kėsi choro dirigavimo Kauno 
J. Gruodžio muzikos techni
kume (dėstytoja D. Vaitkutė); 
tą pačią specialybę studijavo 
ir gilino žinias Lietuvos Vals
tybinėje konservatorijoje (prof. 
A. Budriūno ir doc. P. Bekerio 
klasėse). 

Kaune pritaikė savo žinias, 
dirbdama su medicinos mo
kyklos merginų choru, moky
tojavo Palemono bendrojo lavi
nimo mokykloje ir kt . Žinių 
troškimas atvedė į JAV. J i 
studijavo muzikos pedagogiką 
ir dainavimą Čikagos Roose-
velt universitete (baigė su 
pagyrimu) ir įgijo bakalauro 
laipsnį. Dainavimą studijavo 
Nortwestern universitete 
Evanston, Illinois. 

Atvykusi į Čikagą, Audronė 
įsijungė į lietuvių muzikinį 
gyvenimą: talkino Vyčių cho
rui, „Dainavos" ansambliui, 
buvo tautinių šokių grupės 
„Grandis" muzikos vadovė. J i 
kartu su šokėjais koncertavo 
Carakase, San Paulo, Mont-
realyje, Bostone, New Yorke ir 
kt. Dešimt metų buvo Lietu
vių operos chormeisterė. 

Jos, kaip solistės, karjera la
bai plati. Ji dainavo A. Jur-
gučio muzikiniuose spektak
liuose „Pamario pasaka", „Či
činske", „Vilniaus pilies legen
doje", o taip pat nemažai pag
rindinių vaidmenų sukūrė G. 
Puccini, W. A. Mozart, G. M. 
VVeber, G. Verdi, G. Rossini, 

Lietuviai valgo ..koldūnus", 
latviai — „piratf-' lenkai — 
„pierogi", rusai — „piroški", 
indai ir pakistaniečiai — „sa-
mosa", kiniečiai — ,,von ton"... 
Lotynų Amerikoje labai mėgs
tamos „empanados". Jų kilmės 
kraštas — Ispanija. Tai vis 
daugiau ar mažiau vienas į 
kitą panašūs maisto gaminiai. 
Vieni verdami vandenyje, kiti 
riebaluose, o dar kiti kepami 
krosnyje. 

Čia rašančiajam pirmą kar
tą teko „susidurtr su „empa-
nadomis" 1958 m. lankantis 
Pietų Amerikos valstybėse. 
Patiko. Pamenu, kiekvieną 
kartą buvo skirtingas skonis 
ir išvaizda. „Empanadų" įda
rui naudojama mėsa, žuvis, 
daržovės, vaisiai ir t.t. Pietų 
Amerikoje kiekviena namų 
šeimininkė savaip gamina 
„empanadas". Čia rašančiajam 
labiausiai patiko Montevidec 
mieste valgytos „empanados". 
Tai buvo vienos tenykštės lie
tuvės gaminys. 

Pietų amerikiečiai valgo 
„empanadas" visur ir visada. 
Pirmą kartą „empanadų" pa
ragauti teko Limos mieste 
(Peru sostinėje). Tąsyk susi
gundžiau indėniškos išvaizdos 
moteriškės pasiūlytomis „em-
panadomis". Jos vyras, tru
putį kalbėdamas angliškai, 
įkalbino nusipirkti indėniš
kais ženklais išmargintą šali
ką. Rytojaus dieną įsitikinau, 
jog tas šalikas buvo „Made in 
Japan". Vis dėlto, manyčiau, 
kad tą vakarą valgytos „empa
nados" buvo vietinės gamybos 
patiekalas. 

Kadaise turėjau progos arti
miau susipažinti su Pietų 
Amerikoje gyvenusiais lietu
viais. Jie valgydavo „empana
das" rytais ir vakarais. Jomis 
ir kitus vaišindavo. Jų „em
panados" buvo tikras skanu
mynas. Ypač neužmirštamos 
„empanados" su malta jautie
nos mėsa, razinkomis, migdo
lais, cinamonu ir kitais prie
skoniais. 

Prieš keletą metų viename 
renginyje (po atviru dangumi) 
mūsiškiai gamino ir parda
vinėjo „empanadas". Tai buvo 
Pietų Amerikoje gyvenusių 
mūsų tautiečių sumanymas. 
Mūsiškių gamintas „empana
das" pirko ir noriai valgė sa
viškiai ir kitataučiai. 

Rašant apie „empanadas", 

prisimena lietuviams mėgsta
mi „koldūnai". Apie juos rašo
ma ir kitataučių knygose. Štai 
1974 m. Mitchel Beazley Pub-
lischers paruoštoje plačios 
apimties knygoje „The World 
Atlas of Food" pažymėta, kad 
Lenkijoje vaigomi „kolduny Li-
tewskie" (lietuviški koldūnai). 
Šioje knygoje yra SSSR žemė
lapis ir išvardinti rusų, gudų 
bei ukrainiečių mėgstamiausi 
patiekalai. Jų tarpe — „piroš
ki, „pilmeni" ir „vareniki". 
Apie lietuvių, latvių ir estų 
maisto patiekalus, deja, nėra 
nei vieno žodžio. Ši knyga bu
vo 1974 metais paruošta Lon
done ir 1984 metais išleista 
New Yorke. 

P e t r a s P e t r u t i s 

ŠOKOLADINIAI 
KRUCIFIKSAI 

Vasario 8 d. — kovo 2 d. 
Paryžiaus nacionalinėje „Jeu 
de Paume" galerijoje ekspo
nuojama Eglės Rakauskaitės 
„Šokoladinių krucifiksų" paro
da. 

KRIKŠČIONIŠKOSIOS 
MUZIKOS FESTIVALIS 

Kovo 3-4 d. Kaune vyko 
krikščioniškosios muzikos fes
tivalis „Musica aeternitatis — 
2000*. Prieš prasidedant festi
valiui kovo 2 d. Kaune, Per
kūno name, krikščioniškosios 
muzikos studija „Musica ae
ternitatis" surengė spaudos 
konferenciją. Jos metu studi
jos „Musica aeternitatis" dva
sinis asistentas kun. Gintaras 
Vitkus, SJ , kalbėjo apie kul
tūrinę evangelizaciją, būtiny
bę ieškoti naujų kalbėsenos 
formų, kad žmogus šiandien 
priimtų Gerąją naujieną ir su 
ja susijusią laisvės, pagarbos, 
atsakomybės žinią. Jis išreiš
kė viltį, jog studijos propaguo
jama krikščioniškoji muzika 
padės augti dvasia, būti jaut 
riems „antgamtės skambėji
mui". 

Anot festivalio „Musica ae
ternitat is — 2000" prodiu-
serės ir meno vadovės Rai
mondos Rimkutės, palyginti 
su pernykščiu festivaliu, šie
met programa ekumeniškesnė 
— dalyvauja ne tik katalikų, 
bet ir protestantiškųjų bend
ruomenių bei ortodoksų muzi
kantai . 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A . t A 

EUGENIA LUTZIENĖ 
Minint mūsų mylimos Mamytės, Močiutės ir Sesers, 
kurios netekome 1999 m. balandžio 3 d. mirties 
sukaktį. >v. Mišios užjos sielą bus aukojamos JAV ir 
Lietuvoje balandžio 3 d., o Vokietijoje balandžio 2 d. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą 
dieną prisiminti Velionę Eugenią savo maldose. 

Nuliūdę: sūnus Alfredas, duktė Zita s u 
Šeimomis ir kiti giminės. 

B. Smetanos. t 
rose, Čikagos 
je, koncertą-
miesto ir kn 
simfoniniais, 
kestrais bei c 
ma kantatini' 

Donizetti ope-
..ietuvių opero-

su Rockford 
.s amerikiečių 
ameriniais or-
orais, atlikda-
jratorinio žan

ro kūrinių solo partijas. 
Kaip matorr- ši menininkė, 

atsidavusi sa\ mūzai. Ji ren
gia koncertu;- - jų įvyko dau
giau nei 200 Yra laimėjusi 
įvairias prem: as ir stipendi
jas. Didžiausia* įvertinimas — 
tai žmonių meilė ir šiluma 
spindinčios --ys, klausantis 
jos dainavim Ka.s gali būti 
brangiau už -utiktą artima 

sielą? 
Nepraleiskime progos pa

klausyti Audronės dainavimo, 
nes jau Verbų sekmadienį ji 
bus Lietuvoje ir atliks soprano 
solo partiją Duboi'is „Septyni 
Kristaus žodžiai". Na, o gegu
žės mėnesį dainuos soprano 
solo partiją, atliekant Verdi 
„Rekviem" su Janesville sim
foniniu orkestru ir choru. Tai 
ateities planai. 

Visus maloniai kviečiame 
balandžio 2 dieną, sekmadie
nį, 2 vai. p.p., į Putnamą pa
sidžiaugti stebuklu, kurį 
mums dovanos trys žymios 
menininkės... 

A t A . 
STANLEY ABRAMAVIČIUS 

mirė 2000 m. kovo 26 d., sulaukęs 90 metų. 
Gyveno Marengo, IL, anksčiau Čikagoje, Brighton 

Parko apylinkėje. 
Gimė Bradock, P A 
Nuliūdę liko sūnūs: Stanley, mart i Betty, Vytau tas , 

marti Anne ir Bruno; duktė Gražina, žen tas Robert 
Keeley; devyni anūkai: Robert, Jason, Larą, Cassandra , 
Jeanne t te , Caroline, Matthew, J e s s i c a i r Monica; 
proanūkai Jordan i r Jack; taip pat seserys Stefa Kerulis 
ir Ada Juška su šeimomis. 

Velionis buvo vyras a.a. Marijos. 
Velionis Stanley buvo pašarvotas antradienį , kovo 

28 d. nuo 3 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 
4330 S. Califomia Ave. 

Laidotuvės trečiadienį, kovo 29 d. Iš laidojimo namų 
a.a. Stanley 9:30 vai. ryto bus nulydėtas į Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, k u r 10 vai. ryto 
bus atnašaujamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių 
Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoši rdž ia i kv i eč i ame g i m i n e s , d r a u g u s i r 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs , duktė, anūkai , proanūka i , 
seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

A t A 
ELĖ KUNDROTIENĖ 

ŽUKAUSKIENĖ VALNERYTĖ 
Mano mylima Mamytė , sunkios l igos i š v a r g i n t a , 

amžinai užmigo 2000 m. kovo 27 d. 2:15 va i . ry to , 
sulaukusi 94 metų. 

Gimė 1905 m. gegužės 23 d. Lietuvoje, Marijampolėje. 
Gyveno Čikagoje, West Lawn apylinkėje. 

Nuliūdę liko: duktė Danutė Baltramonait ienė, žentas 
Juozas; sesuo Greta Ivvianska su šeima Lenkijoje bei kiti 
giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Vokietijoje. 

Velionė pašarvota trečiadienį, kovo 29 d. nuo 3 iki 8 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
ir ketvirtadienį, kovo 30 d. Lietuvių evangelikų liuteronų 
Tėviškės bažnyčioje, 6641 S. Troy nuo 9 vai . ryto iki 10 
vai. ryto. Po religinių apeigų 10 va i . ry to , la idotuvės 
pr ivačios . Vietoje gėlių p r a š o m a a u k o t i L i e t u v o s 
našlaičiams ir tremtiniams. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus i r pažįs tamus 
dalyvauti pamaldose. 

Nuliūdę: duktė , žentas, s e suo ir k i t i g i m i n ė s . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

PADĖKA 
A t A 

PETRAS PETRUŠAITIS 
Mirė 2000 m. vasario 23 d., sulaukęs 82 metų. 
Palaidotas vasario 26 d. Holy Cross kapinėse Racine, 
WI. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems draugams ir pažįstamiems, 
pareiškusiems užuojautą žodžiu, laiškais ir spaudoje 
ir visiems už gausų dalyvavimą laidotuvėse. 

Dėkoju už aukas šv. M i š i o m s , aukas L ie tuvos 
našlaičiams ir už gėles. 

Mano padėka šv. Mišias atnašavusiam ir pamokslą 
pasakiusiam kun. Ruseli Roetzer ir dijakonui Russell 
Missureli. 

Nuoširdi padėka sesutėms Bronei Nekrošienei ir Juzei 
Pivoriūnienei, gražiai giedojusioms šv. Mišių metu 
bei vargonininkui Peter Vanko. 

Nuoširdi padėka Zenonui Lukauskui už pasakytus 
jautrius atsisveikinimo žodžius. 

Dėkoju kars to nešėjams, a t l i k u s i e m s paskut in į 
patarnavimą — Ramūnui Petkui, Doug Despin, Fred 
Roeseler, Kevin Postuchow, Gerry Kennedy ir Joe 
Rediske. 

Dėkoju visiems, kurie a.a. Petrą l ankė ir guodė 
sunkioje ir ilgoje jo ligoje. 

Liūdinti žmona S tasė Pe truaa i t i enė . 

t 
A t A . 

ZOJAI DAELYDIENEI 
mirus , j o s dukrą, mūsų m i e l ą s e s ę R E G I N Ą 
GALINA n IfcNĘ, jos šeimą ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Washington 'o Židinietės 

y 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Jei klausotės mūsų radijo kas vakarą, tai atvykite ir j mūsų metinę šven
tę! J „Margučio II" metinę vakarienę jus kviečia šio radijo laidų vedėjai 
(iš kaires): Emilija Andrulytė, Rytis Januška ir Dalia Sokienė. Balandžio 
9 dienos popietę nebus laiko nuobodžiauti - meninėje programoje links
mą vaidinimėlį vaidins naujasis „Žaltvykslės" teatras, dainuos naujasis 
„Govijos" folklorinis ansamblis. Bilietus galite įsigyti „Seklyčioje". 

Nuotr. J . Kuprio 
I lgametė Ba lzeko l ie tuvių 

ku l t ū ro s muz i e j aus liaudies 
menininkė Uršulė Astrienė 
balandžio 8 d. mokys Velykų 
margučių skutinėjimo meno. 
Norintys išmokti velykaičius 
dažyti, turėtų atsinešti svogū
nų lukštuose ar kituose da
žuose dažytų virtų kiaušinių. 
Pamokėlė prasidės 11 val.r. 
Mokestis už ją - 9.50 dol. ir 

S k a u t i n i n k e J o a n a Kru-
tu l ienė ves rašytojai Nijolei 
Jankutei skirtą literatūros va
karą, kuris vyks š.m. kovo 31 
d., penktadienį, 7 vai. v. Jau
nimo centro kavinėje. 

Naujai a tvykus ių jų dė
mesiui! Šį sekmadieni, balan
džio 2 dieną, po 10:30 vai. r. 
šv. Mišių Švč. M. Marijos Gi
mimo (Marąuette Parko) para-

7.50 dol. muziejaus nariams, pijos salėje kavutės metu da-
Daugiau informacijos tel. 773- lyvaus Čikagos miesto advo

katas Diego Bonesatti, kuris 
kalbės imigracijos ir kitais tei
siniais klausimais. Ši infor
macija bus ypač naudinga 
naujai atvykusiems. Vertėjaus 
Birutė Jasai t ienė. Visi kvie
čiami dalyvauti . 

D a u m a n t a s i r Vyga Diki-
n ia i , gyvenantys Sonoma, CA, 
Draugo fondo pavasario vajui 
atsiuntė 1,000 dolerių ir tapo 
g a r b ė s n a r i a i s . Laiške jie 
rašo: „Neįsivaizduojame lietu
vių visuomenės be 'Draugo'. 
Gyvuokite!" Sveikiname nau
jus Draugo fondo garbės na
rius ir labai dėkojame už gau
sią paramą milijono užbaigi
mui. 

Švč . M. Mar i jos Gimimo 
parapi jo je G a v ė n i o s pamal
dos — Kryžiaus keliai lietuvių 
kalba vyks kiekvieną penkta
dienį 3 vai. p.p. Kas tik gali, 
kviečiami dalyvauti šiose 
prasmingose Gavėnios pamal
dose. 

582-6500. 
J o n a s i r S t a s ė La tv i a i , gy

venantys Wheaton, IL, Drau
go fondui pavasario vajaus 
proga prie ankstyvesnių 800 
dol. įnašų atsiuntė 400 dole
rių ir tapo g a r b ė s n a r i a i s . 
Sveikiname naujus garbės 
narius ir labai dėkojame už 
paramą Draugo fondui. 

Vilija Kerelytė , akompa
nuojant A lg iman tu i Bar-
niškiui , giedos per šv. Mišias, 
kurios bus aukojamos tėvų jė
zuitų koplyčioje „Laiškų lietu
viams" jubiliejinės šventės 
proga. Mišios vyks balandžio 2 
d., šį sekmadienį, 3 vai. p.p.; 4 
val.p.p. didžiojoje Jaunimo 
centro salėje rengiama oficia
lioji dalis; 5 val.p.p. vyks me
ninė programa, kurią atliks 
Ričardo Šoko vadovaujamas 
moterų ansamblis, 5:30 val.p. 
p. ruošiama vakarienė. Bilie
tus užsisakykite, skambinda
mi tėvams jėzuitams tel. 773-
737-8400. 
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Tel 1 77* 818 1050 

• XI L i e t u v i ų t a u t i n i ų 
šok ių š v e n t ė į v y k s š .m. 
l iepos 2 d., Hershey centre, 
Mississauga, On ta r io (prie 
Toronto). Bi l ie tų skaič ius į 
šventę ir jos r eng in iu s yra 
ribotas. Todėl šventes rengimo 
komitetas ska t ina bi l ietus į 
Šventę bei jos rengin ius už
sisakyti iš a n k s t o . Šventės 
bilietų kainos: $20 (JAV) su
augusiems; $12 (JAV) vaikams 
iki 13 metų Po šventinių po
kylių suaugusiems ir jaunimui, 
bilieto kaina yra $40 (JAV). 
Susipažinimo v a k a r a s vyks 
liepos 1 d Regai Constellation 
viešbutyje. Bilietų kaina yra 
$16 JAV). Bi l ie tus ga l ima 
užsisakyti skambinant V. Ta-
seckui t e l . 1-905-824-4461 
arba J . V i n g e l i e n e i t e l . 1-
416-233-8108. Bilietus užsa
kant paštu, re ik ia pas iųs t i 
atitinkamos sumos čekį (išra
šytą Lithuaman Folk Dance 
Kostival kartu su nurodymu. 
kiek ir kuriam renginiui bilietai 
yra užsakomi. Šiuo adresu: XI 
TŠŠ, 8015 S. K a r l o v , Chi -
cago, II. 60652. mw> 

• Stasė Bacev ič ienė už
pildo pajamų mokesčių (income 
tax) formas. Susitarimui kreip
tis: tel. 708-403-7334. 

• L i thuanian Mercy Lift 
l aba i d ž i a u g i a s i t u r ė d a m a 
gausų skaičių nuolatinių rė
mėjų. J a u ke l i s k a r t u s šie 
rėmėjai yra paskyrę stambes
nes aukas paremti medicininę 
pagalbą Lietuvai. Nuoširdžiai 
dėkojame p . Josepb Materas 
(Oak Park, CA) už $2,000 auką 
ir Czenvinski šeimos fondui 
(New Brunswick, N J) už $1,000 
auką. Kuvoo 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ttHHAS 
6436 SJUIMU Rd., Oncato, H. 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandoe pagal sutftaruną 

VAIZDAJUOSTE APIE 
MUZIKOS KONKURSĄ 
V. Jonuškaitės Zaunienes 

vardo konkursas Lietuvos 
Muzikos akademijoje. Vil
niuje, buvo sėkmingai baigtas 
koncertu ir 1,000 dol. premi
jos įteikimu laimėtojai Aušrai 
Liutkutei. {teikimo iškilmės ir 
koncertas buvo įrašytas į vaiz
dajuostę, kurią kviečiame pa
matyti šeštadienį, balandžio 1 
d., 2 v. p.p. ..Seklyčios" salėje. 
Vaizdajuostę į Čikagą atvežė 
Vydūno fondo įgaliotinis Lie
tuvoje fil. Edmundas Kuli
kauskas. Girdėsime jo prane
šimą apie įvykusius kitus 
konkursus ir ASS veiklą Lie
tuvoje. Kaip žinoma, ASS sky
riai sėkmingai veikia prie Vil
niaus, Vytauto Didžiojo ir 
Šiaulių universitetų. 

Atvykusiems į pobūvį bus 
teikiami pietūs, vyks pasi
kalbėjimai. Visi akademikai 
skautai ir filisteriai yra kvie
čiami dalyvauti. Apie dalyva
vimą reikia iš anksto pranešti 
tel. 708-371-8587. 

Vydūno fondas 

„CENSUS 2000" REIKIA 
J Ū S Ų PAGALBOS 

Turbūt jau daug girdėjote 
apie „Census 2000" (gyven
tojų surašymą) ir esate gavę 
formas. Svarbu kuo greičiau 
jas užpildyti ir išsiųsti. 

Taip pat dabar yra reikalin
gi darbininkai, dirbsiantys ne 
pilną laiką, ypač lietuviai, ku
rie galėtų dirbti vakarais ir 
savaitgaliais savo gyvenamo
joje apylinkėje, eidami į na
mus, apklausinėdami ir patik
rindami adresus. Mokama 15 
dol. per. valandą. Taip pat 
bus atlyginama už paruošimo 
laikotarpį. 

Kokią kvalifikaciją turėtų 
turėti darbininkai? Jis ar ji 
turi būti 16 m. amžiaus ar 
daugiau, turėti legalią teisę 
dirbti Amerikoje. Be to, reikia 
išlaikyt egzaminą raštu. Vyrai 
18 m. amžiaus ir vyresni, gi
mę po 1959 m. gruodžio 31 d., 
turi būti užsiregistravę „Se-
lective Service". 

Pats egzaminas yra 28 klau
simų, kurie patikrins jūsų su
gebėjimą vykdyti įvairius už
davinius kaip skaitymą, ma
tematiką, instrukcijų suprati
mą ir žemėlapio pažinimą. Jei 
pirmą kartą neišlaikysite, ga
lėsite laikyti iš naujo. 

Svarbu į egzaminą atsinešti 
du dokumentus, pvz.: vairuo
tojo teises ir „Sočiai Security" 
kortelę, valstijos „ID" ir „So
čiai Security" kortelę arba Pi
lietybes sertifikatą. Užsienio 
pasą, Žalią kortelę. 

Kaip jau minėta, ieškome 
darbininkų iš lietuvių tarpo, 
todėl egzaminai bus lietu
viams patogiose vietose, kur 
taip pat, jei bus klausimų, ga 
lėsite susikalbėti lietuviška 
(pats egzaminas anglų kalba) 
Egzaminų vieta, data ir lai 
kas: Jaunimo centras (5620 S 
Claremont), kovo 31 d., ba 
landžio 1, 7, 8, 14, 15 dienos 
penktadieniais 7 v.v., šešta 
dieniais 3 v. p.p. 

Norėdami daugiau informa 
cijos, kreipkitės tel. 773-526 
2539. 

Advokatą* Jonas Gibaitis 
Civilines ir kriminalinės bylos 

6247 &Kedsie Avenue 
Chieago, IL 00628 
TeL T78-778-8700 

Toli free 24 tar. M8-77M74S 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v v. 

3e«Ud 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 68 Strart 
Chka«D. IL 60629 

(Skanai gatvei nuo „Draugo") 
T«L 77S-SM-0100. 

Tai. CtQ>M7-OJ00, L—e—t, IL 

Kovn 11-osios Akta per nepriklai 
somybes atstatymo dešimtmeč 
minėjimą t^monte skaitė Sandi 
Gie'inmaite 

• 
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MOKYKLA 

Pabudau aš vieną rytą, 
Mano akys net nušvito. 
I mokyklą eisiu aš, 
Ten mokysiuosi raides. 

Vieną raidę, antrą raidę, 
Ir skaitau ka? parašyta — 
Pats brangiausias žodis 

man, 
Parašyta ten MAMA. 

Dar dienelė ir kita, 
Daugiau raidžių patirta. 
Parašyt galiu tada, 
Žodį mielą — Lietuva. 

Kai išauš dar vienas rytas: 
— Eikit, vaikai į mokyklą; 
Mokytis gimtos kalbos 
Ir nepamiršti Lietuvos! 

Kas žinių daugiau turėjo, 
Jų nešioti nereikėjo. 
Juk gimta kalia, vaikai, 
Ji jums padės tikrai. 

O dabar, mieli tėvai, 
Nenumokit ranka tai: 
Ar Lemonte, er Čikagoj 
Tas žinias jie gauti gali. 

Ir išmokę jie kalbos, 
Visą laiką jun- dėkos, 
Nes gimtinė tik viena, 
Mums jos vardas Lietuva! 

Čikagos lit. m-la 

ŽEMĖS DIENA 

Neseniai pasaulis su Lietu
va šventė Žemės dieną. Tai 
dar, palyginti, nauja šventė. 
Kol žmonių pasaulyje buvo 
mažiau, ši diena nebuvo reika
linga. Dabar pasaulyje atsira
dus šešiems milijardams žmo
nių ir jų skaičiui didėjant 
Žemė pajuto daug skriaudų. 
Žmonės pradėjo teršti orą, 
vandenį ir augmeniją. Žemės 
diena įspėja žmones, kad taip 
naikinant gamtą, galime pri
artėti prie didelės katastrofos. 
Reikia saugoti orą nuo įvairių 
cheminių atmatų, kad ozono 
sluoksnis nesumažėtų ar visai 
neišnyktų. Reikia branginti 
miškus ir visur sodinti me
džius, kad nepritrūktų kvėpa
vimui deguonį). Kiek paste
bėjau, daug aunu žmonių 
skriaudžia jaunus medelius. 
Reikia taupyti geriamą van
denį, be reika > jo nelaistyti. 
Jau yra vietovių, kurios susi
duria su ger amo vandens 
problema. Į genamo vandens 
šaltinius, ežerus ir upes ne
leisti teršalų, išmatų, kad ne
tektų gerti užnuodyto van
dens, kad paskiau netektų 
sirgti ar net m rti. Reikia sau
goti gamtą nu> gaisrų, kurie 
sunaikina kasmet milijonus 
akrų augmenijos ir gyvūnijos. 
Tų dalykų reikai mokytis jau 
mokyklose, iš mažų dienų, 
kad užaugę r.esusidurtų su 
blogais įpročiais, kurie yra la
bai kenksmiruji ir lemtingi 
žmonijos ateidai. Pradėkite 
globoti gamtą jau dabar, nuo 
šio pavasario! 

Redaktor ius 

MINTYS GAVĖNIAI 

Kartą patrankų fabrike bu
vo ant grandinės pakabinta 
aštuonių pėdu ilgio geležis, 
svėrusi 500 svarų. Labai sun
kus gabalas. Šalia, ant šil
kinio siūlo buvo pakabintas 
paprastas, monkas butelio 
kamštis. Vier..)dais laikotar
piais imta tuo kamščiu duoti į 
tą sunkųjį gelt /.ies gabalą. Ga
balėlis kamšei, buvo toks ma

žutis ir geležis prieš jį toks 
milžiniškas gabalas, kad, ro
dėsi, jokios reikšmės neturi 
tas sudavimas. 

Praslinko dešimt minučių ir 
stambusis geležies gabalas lyg 
pradėjo jausti tuos mažo 
kamščio smūgius. Dar dešimt 
minučių, ir geležies gabalas 
lyg pradėjo virpėti. Praslinko 
pusė valandos bemušant tuo 
kamščiu geležies gabalą, ir tas 
pradėjo svyruoti, siūbuoti ir 
taip įsisiūbavo, kaip laikro
džio švytuoklė. Mažas kamštis 
išjudino didelę geležį. 

Tai simbolinga. Ir mūsų ma
žos pastangos gali daug pada
ryti didžiuosiuose sielos sie
kimuose, išjudinti visus mus. 
Antra, tai iš dalies gali mums 
pavaizduoti mūsų, menkų 
žmonių, įtaką geram laimėti, 
išjudinti ir stambius, inertiš
kus vienetus. Ryžtingai ir pla
ningai, be pertraukos vei
kiant, išjudinama ir abejinga 
masė. 

Ne drungnumas, o nuoširdi 
ir atsidavime pravedama tar
nyba Viešpačiui, daug laimės 
ir mūsų sielos išganymo rei
kaluose, ir mūsų pastangose 
prisidėti prie kitų sielų išga
nymo. 

Pagal preL J . Prunakį 
Redaktorius 

KOVO VIENUOLIKTOJI 
Sekmadienį, 1990 m. kovo 

mėn. 11-tą d. visos televizijos 
žinių laidos pradėjo minėti 
Lietuvą. Pranešė, kad 124 
balsais lietuviai pasisakė už 
nepriklausomybę nuo Sovietų 
Sąjungos. Sakė, kad Lietuva 
buvo pirmas kraštas, kuris at
siskiria nuo Sąjungos, bet tur
būt ne paskutinis. Minėjo, kad 
Lietuva pakeičia savo vardą ir 
vadinsis Lietuvos Respublika. 
Kiti žurnalistai pranešė, kad 
Vytautas Landsbergis, Sąjū
džio pirmininkas, buvo išrink
tas krašto vadu. Tą dieną tele
vizijoje galėjome matyti, kaip 
žmonės lauke nuplėšė sovie
tinį ženklą nuo pastato. Vie
nas žmogus žurnalistui pa
sakė: „Kovojome 50 metų, kad 
sulauktume šios dienos". 

Lina Rauchai te 

pinigus, paglosto Lokį ir pa
prašo senelį, kad eitų namo. 

Senelis nueina. O Birutė sto
vi keistai susimąsčiusi. Net 
ašara nurieda jos veideliu. Pa
galiau ji nusišypso ir skubiai 
bėga namų link. 

Įbėgusi į virtuvę, ji be žodžių 
apkabina savo mamą, tėvui 
puolą į glėbį. Po to nuskuba į 
savo kambarį. 

Abu tėveliai stovi nustebę 
dukrelės meilumu ir didelio 
džiaugsmo nušviestu jos vei
deliu. O ji, štai, grįžta į virtu
vę ir, laikydama rankose raus
vąją kiaulytę, sušunka: 

— Tėveliai, pažiūrėkite! — 
Numeta žemėn kiaulytę, kuri 
tuojau sudūžta. Virtuvėje ant 
grindų pabyra pinigai. Birutė 
juos renka juokdamasi. Pas
kui sudėjusi juos ant stalo, 
skaičiuoja. Va, jau ir žino 
kiek: 

— Dvidešimt dolerių ir tris
dešimt penki centai. 

— Na, matai, dukrele: kiek 
daug susitaupei pinigų! Jau 
galėsi nusipirkti melsvąją 
suknelę, — sako motina. 

— O kiek gi ji kainuoja? — 
paklausia tėvelis. 

Vanda Frankienė 
Vaitkevičienė 

(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIO NR. 102 
ATSAKYMAI 

Esamasis laikas: 1. Užmig
do, išskleidžia. 2. Apšviečia. 3. 
Ištempia. 4. Nušveičia. 5. Iš
valo, perkošia. 6. Nušluosto. 7. 
Išlieja. 

GALVOSŪKIO NR. 103 
ATSAKYMAI 

1. Vaičiūnienė, 2. Vilkaviš
kis, 3. Venta, 4. Vytis, 5. Vili
jampolė, 6. Vabalninkas, 7. 
Veliuona, 8. Vytautas. 

GALVOSŪKIO NR. 104 
ATSAKYMAI 

Slapyvardžiai: Janonis — 
Vaidilos Ainis. 2. Yla — Juo
zas Yluvis. 3. Vaitkus — Ma
rius Katiliškis. 4. Arminas — 
Trupinėlis. 5. Buivydaitė — 
Tyrų Duktė. 6. Gricius — Pi-

GALVOSŪKIS NR. 122 
Įrodykite pavyzdžiais, kad 

linksniuojamieji žodžiai, kurie 
daugiskaitos vietininke bai
giasi galūne -uoae, yra vyriš
kosios giminės, kurie baigiasi 
-ose, — moteriškosios arba 
bendrosios giminės. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 123 

1918 m. vasario 16 d. buvo ***• l Y a ^ t i s ~ * * « P?" 
paskelbta Lietuvos nepriklau- f** į Sabaliauskas - Žal.a 
somybė. Bet po 22 metų rusai R Q t a ' 9 : B , r t y s ~ *m D**-
užėmė Lietuvą. Rusai komu
nistai norėjo sunaikinti lietu
vių kalbą ir kultūrą. Jie užda
rė bažnyčias ir vaikai turėjo 
mokytis rusų kalbą. Bet lietu
viai visame pasaulyje nenusi
leido. Lietuvoje žmonės slap
tai lankydavo Mišias ir išlaikė 
savo kultūrą. Jie siekė, kad vi
sas pasaulis suprastų, kad jie 
norėjo laisvės. Kareiviai sten
gėsi žmones nutildyti, bet jie 
vis demonstravo. Lietuviai vėl 
paskelbė nepriklausomybę 
1990 m. kovo 11 dieną. Paga
liau rusai ją pripažino. 

Regina Gylytė 
Abi Lemonto Maironio lit. 

m-los mokinės (Maironio Litu
anistinės mokyklos mokslei
vių metraštis 1996/97 m.) 

(Piešinėliai). Raskite šiuose 
piešinėliuose 6 skirtumus. (5 
taškai) 

GEROJI ŠIRDIS 
(Tęsinys) 

Js'ejaugi jis neturi šiltų dra
bužių?" — paklausia ji min
tyje pati savęs ir pačiupinėja 
savo šiltą apsiaustuką. Net 
nusimauna vilnones pirštines. 
Pažvelgia į šiltus batukus, o 
senelio rankos be pirštinių, 
pamėlynavusios. Kažkokiu 
skuduru apvyniotas jo kaklas. 
Jis kosti ir kosti. Ji nieko ne
besako. Padeda suskaičiuoti 

10. Jablonskis — Rygiškių Jo
nas. 11. Pečkauskaitė — Šat
rijos Ragana. 

GALVOSŪKIO NR. 105 
ATSAKYMAI 

A. Kryžiuočius į Rytprūsius 
pakvietė Lenkijos kunigaikš
tis Konradas 1226 metais. B. 
Mulo tėvas yra asilas (jackass, 
donkey, o jo motina yra ku
melė (mare). Mulė muliukų 
atvesti negali. (Illustrated 
World Encyclopedia 1-1115, 
Woodbury, 1966). C. Muzikoje 
Moduliacįja yra harmoningas 
perėjimas iš vienos tonarijos į 
kitą, tai yra skambesio pe
rėjimas — keitimas iš mažo
rinio į minorinį, arba atvirkš
čiai. D. Šeško paliktą smarvę 
galima pašalinti, plaunant tą 
vietą pomidorų sultimis. E. 
Dievų dievo Zeuao motina 
buvo deivė Cybelė. 

GALVOSŪKIS NR. 121 
58132764 x9=523194876 
Gerai įsižiūrėkite į šį daugy

bos veiksmą ir paaiškinkite, 
kuo jis ypatingas, kuo skiriasi 
nuo kitų daugybos veiksmų. 
Už teisingą pastabą — 5 taš
kai. 

(Kryžiažodis). Įrašykite Lie
tuvos upių pavadinimus. Su
darė 7 klasės mokinys And
rius Lukoševičius iš Kauno. 
Už visus teisingus atsakymus 
10 taškų, o už pusę ar daugiau 
— 5 taškai. 

GALVOSŪKIS NR. IS8-— 
A. Kada lietuvis lakūnas 

Jurgis Kairys Kaune ir Vil
niuje praskrido po patiltėmis? 
B. Marso paviršiuje kuriuo 
greičiu važiavo amerikiečių 
aparatas ^Sojom-ner"? C. Kur 
daugiau varlių — Lietuvoje, 
Latvijoje ar Lenkijoje? D. 
Kiek sveria vienas karatas 
deimanto? E. Kurios spalvos 
yra lietuvių tautinės vėliavos 
kotas: rudas, žalias, geltonas, 
raudonas, auksinis, sidabri
nis? Už visus teisingus atsa
kymus skiriama 10 taškų, o 
už dalinius atsakymus — 5 
taškai. Atsiuntė kun. dr . E. 
Gerulis. 

LINKSMIAU -
> 

Per futbolo rungtynių per
trauką vienos komandos tre
neris kreipėsi į radijo komen
tatorių: 

— Ar negalėtumėte kalbėti 
lėčiau. Mano žaidėjai nesu
spėja pagal jūsų pasakojimą. 

— Tomai, kodėl tu nebuvai 
mokykloje? — klausia mokyto
ja. 

— Nežinau, neperskaičiau 
tėvų raštelio. 

— Man įgėlė jūsų bitė, — 
skundžiasi vasarotojas kai
miečiui. 

— Parodyk, kuri ir aš ją nu
bausiu, — atsakė jis. 

Kalbasi dvi musės. 
— Kokie tie žmonės kvaili, 

— sako viena. — Kiek išmeta 
pinigų luboms įrengti, bet pa
tys jomis niekada nevaikš
čioja. 




