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JAV dienraštyje — Vilniaus
istorinio žydų geto atkūrimo
planai

Vilnius, sausio 16 d. (BNS)
— Jungtinių Amerikos Val
stijų verslo dienraštis skyrė
dėmesį ambicingiems istorinio
žydų geto atkūrimo Vilniuje
planams ir su tuo susijusiems
sunkumams.
Vienu įtakingiausių laikomo
finansų dienraščio „The Wall
Street Journal" koresponden
tas kartu su buvusiu Lietuvos
parlamentaru, Kovo 11-sios
akto signataru Emanueliu
Zingeriu vaikščiojo Vilniaus
senamiesčio gatvėmis, kuriose
gausu jidiš kultūros pėdsakų.
Europinis laikraščio varian
tas „The VVall Street Journal
Europe" pabrėžia, kad XX
amžiaus pradžioje maždaug
pusė Vilniaus gyventojų buvo
žydai, tačiau dauguma jų
išžudyti per nacių okupaciją,
buvusi žydų gyvenama miesto
dalis buvo sugriauta per
Antrąjį pasaulinį karą ir po
jo, prasidėjus sovietmečiui.
Anot laikraščio, buvusios si
nagogos vietoje stūkso „iš
baltų plytų pastatytas vaikų
darželis, o netoliese stovi pur
vinos sūpuoklės ir aikštelė su
krepšiais be lankų".
Pasak „The Wall Street
Journar, E. Zingeris, prieš
dešimtmetį atgaivinęs miesto
žydų bendruomenę ir įkūręs
žydų muziejų, „puoselėja am
bicingą planą atkurti Žydų
Vilnių", atkurti sugriautus
žydų kvartalo elementus ir at
statyti sunaikintą sinogogą.
Tačiau, pasak laikraščio E.
Zingerio pastangos kelia klau
simų kitiems žydams bei
pažangiai mąstantiems Lietu
vos intelektualams.
Cituojamas Lietuvos žydų
paveldo ir holokausto tyrimo
centro „Atminties namai" va
dovas,
publicistas
Linas

Vildžiūnas, kuris teigia, kad
„žydų kvartalo atstatymas pa
reikalaus milžiniškų pinigų, o
čia beveik neliko žydų ben
druomenės". Anot jo, tai
būsianti „tik teatro dekoraci
ja".
Pasak dienraščio, „E. Zinge
rio planai yra neabejotinai di
dingi ir brangūs". Vien sina
gogos atstatymas kainuos 116
mln. litų, ir lėšų stygiaus ka
muojama vyriausybė vargu ar
parems šią idėją. Pasak dien
raščio, todėl E. Zingeris keti
na perkelti kaštus ant pri
vačių investuotojų pečių. Anot
jo, jeigu vyriausybė padova
nos nenaudojamą žemę žydų
kultūros fondui, restauravimo
imsis privačios bendrovės, pa
likdamos pastatuose vietos
žydų organizacijoms.
Pasak rašinio, bus bandoma
atkurti senojo žydų kvartalo
atmosferą, kai tai buvo kupi
na šurmulio parduotuvių, ka
vinių ir dirbtuvių vieta. Ta
čiau net pats E. Zingeris pri
sipažįsta bijąs, kad istorinis
žydų getas nevirstų „žydų
Disneylandu".
Kaip žinoma, praėjusios ka
dencijos Seimas pernai vasarą
priėmė nutarimą dėl Vilniaus
istorinio geto būdingų frag
mentų atkūrimo
Vilniaus
senamiestyje. Šiame nutarime
siūloma Lietuvos vyriausybei
patvirtinti istorinio geto at
kūrimo programą, skirti neužstatytas Vilniaus senamies
čio erdves atkuriamiems isto
rinio geto būdingiems frag
mentams, surengti tarptauti
nius konkursus siekiant pri
traukti investicijų, būtinų Vil
niaus istorinio geto būdingų
fragmentų atkūrimo progra
mai įgyvendinti.

Kaltinamasis bendryste su
naciais — pogrindininkas?
Vilnius, sausio 16 d. (BNS)
— Vilniuje vykstančiame kal
tinamo karo nusikaltimais na
cių kolaboranto Kazio Gim
žausko teisme antradienį pa
darytas netikėtas pareiški
mas, kad jis buvo pogrindinės
antinacįnes organizacijos na
rys.
Lietuvos Istorijos instituto
vyresnysis mokslinis bendra
darbis Arūnas Bubnys teis
mui pranešė, kad K. Gim
žauskas, per nacių okupaciją
Antrojo pasaulinio karo me
tais dirbęs lietuvių saugumo
policijos Vilniaus apygardos
viršininko pavaduotoju, tuo
metu priklausė antinacinei
pogrindinei
organizacijai
„Kęstutis". Istoriko žiniomis,
K. Gimžauskas buvo šios or
ganizacijos Vilniaus apygar
dos štabo narys ir jo žvalgybos
viršininkas. Istorikas A. Bub
nys tokios išvados priėjo, teis
mo nurodymu ištyręs archy
vinius dokumentus, susiju
sius su K. Gimžausko veikla.
Pasak istoriko A. Bubnio,
žinių apie K. Gimžausko antinacinę veiklą jis rado Lie
tuvos ypatingajame archyve
saugojamoje
organizacijos
„Kęstutis" nario Joakimo
Juškos byloje. Sovietų represi
nių struktūrų iškeltoje J.
Juškos baudžiamoje byloje yra
jo parodymai apie K. Gim
žausko veiklą šioje antinacinio pogrindžio organizacijoje.
J. Juška buvo sovietų iš
tremtas į Sibirą ir praėjusio
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amžiaus 6-ajame dešimtme
tyje žuvo, dirbdamas šachtose.
Pasak istoriko, J. Juškos pa
rodymus papildo į Vakarus
pasitraukusių pirmosios Lie
tuvos nepriklausomybės metų
veikėjų parodymai.
A. Bubnio vertinimu, K.
Gimžausko veikla atrodo labai
prieštaringa. „Viena vertus,
jis turėjo vykdyti Gestapo už
duotis, kita vertus — stengėsi
padėti lietuvių antinacinio po
grindžio nariams, kuriems
grėsė areštas", teisme sakė is
torikas.
Kaip sakė K. Gimžausko by
loje valstybini kaltinimą pa
laikantis Generalinės proku
ratūros
Specialių
tyrimų
skyriaus vyriausiasis proku
roras Rimvydas Valentukevičius. tokia istoriko informa
cija bylos esmės nekeičia,
prokuratūra prašys teismo
pripažinti
K.
Gimžausko
veiklą saugumo policijoje nu
sikaltimu. Pareigūno vertini
mu, priklausymas antinacinei
organizacijai gali būti vertina
mas tik kaip lengvinanti ap
linkybė.
Istoriko A. Bubnio teismui
pateiktoje išvadoje rašoma,
Kad lietuvių saugumo polici
jos (LSP) valdininkai tiesio
giai žydų žudynėse nedalyva
vo. LSP užduotis buvo iš
tardyti žydus, perduoti juos
vokiečių saugumo policijai.
Kaltinamojoje prokuratūros
išvadoje teigiama, kad K.
Gimžauskas 1941-1944 m. dir-
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Kauno savivaldybėje —
perversmo nuotaikos

Vilnius, sausio 16 d. (BNS)
— Kauno miesto savival
dybėje kliba Kauno mero, Lie
tuvos laisvės sąjungos (LLS)
atstovo Gedimino Budniko
kėde.

I

i n> II-III i n

f

!•

«T-aii^—i^^^B^^^^B^M^P^^^^^———riM^^^^M^——*^—

m

!•

Žaliaskare atminimo eglaite nuo šiol oš Lietuvos Seimo pirmųjų rūmų kieme. Sausio 13-osios rytą Laisves gynėjų at
minimui ją pasodino Lietuvos Nepriklausomybes Akto signatarai.
Gedimino Žilinsko t Elta- nuotr

Seimo opozicija: Pensijų
reforma — 99
„skubota ir amorali"
Vilnius, sausio 16 d
(BNS) — Operos dainininkas,
Seimo narys Eduardas Kania
va kaltina valdančiąją Naujo
sios politikos koaliciją pri
ėmus „skubotus, vienadienius
ir žinybinius" sprendimus dėl
pensijų dirbantiems pensinin
kams mažinimo. Anot E. Ka
niavos pareiškimo, kuris ant
radienį išplatintas Seimo So
cialdemokratinės
koalicijos
frakcijos vardu, Seimo priim
tos Valstybinio draudimo pen
sijų įstatymo pataisos „slepia
didžiulius pavojus ne tik apsk
ritai žmogaus teisėms, bet
ypač — dvasinei, vertybinei,
intelektualinei sanklodai".
„Neabejodami dar kartą pa
reiškiame, kad pensijų įstaty
mo pataisos buvo neapgalvo
tos, priimtos gerai neišsiaiš
kinus jų pasekmių žmonėms
ne tik materialiniu, bet ir dva
siniu būviu", sakoma pareiš
kime.
Kaip žinoma, įsigaliojus pa
taisoms, leidžiančioms mokėti
dirbantiems pensininkams tik
pagrindines 138 litų pensijas
su kai kuriais priedais, smar
kiai sumažėjo ir vyresniosios
kartos kūrybinių inteligentų
pajamos. Darbo Panevėžio
dramos teatre atsisakė akto
rius Donatas Banionis, operos
bo lietuvių saugumo policijos
Vilniaus apygardos viršininko
padėjėju. Būdamas pavaldus
vokiečių okupacinei valdžiai,
sugumo policijai ir ypatinga
jam būriui, kurie siekė sunai
kinti žydus, K. Gimžauskas
buvo atsakingas už žydų ir
jiems padedančių asmenų su
laikymą. Kaltinamojoje išva
doje yra 5 asmenų, kuriuos,
kaip įtariama, myriop pa
smerkė K. Gimžauskas, pa
vardės. Pasmerktieji buvo žy
dų tautybės moterys ir vyrai.
Keturi pasmerktieji buvo su
šaudyti, o viena moteris pate
ko į getą.
Kadangi 92 metų teisiama
sis serga progresuojančiu psi
chikos sutrikimu, negali su
vokti ir valdyti savo veiksmų,
byla nagrinėjama jam nedaly
vaujant. K. Gimžauskui atsto
vauja advokatas Valentinas
Staugaitis. Dešimtojo dešimt
mečio viduryje K. Gimžaus
kas už praeities nuslėpimą
neteko JAV pilietybės ir jam
teko grįžti į Lietuvą. Kadangi
jis yra nepakaltinamas, teis
mas,
išnagrinėjęs bylą, ne
skelbs nuosprendžio, o tik nu
tartį, ar K. Gimžauskas pa
darė nusikaltimus žmonijai.

maestro Virgilijus Noreika sa
vo nuolatine darboviete pasi
rinko Talino muzikos akade
miją.
Anot socialdemokratų, tai
kant įstatymo pataisas „iš ak
tyvios veiklos yra priverčiami
pasitraukti daug vyresnės
kartos aukštos kvalifikacijos
mokslo, meno specialistų, ku
rių darbas padėjo pamatus at
gimti Lietuvai, kurių veikla
yra būtina kartų perimamu
mui, jų dvasinės ir profesinės
sąveikos nenutrūkstamumui".
Pasak E. Kaniavos, pensijų
įstatymo pataisos „yra mora
liai ydingos, nes įžeidžia,
gniuždo, žlugdo iškiliausias
mūsų visuomenės, mūsų kul-

tūros asmenybes, kurioms pir
miausia derėtų, kaip tai daro
ma pasaulyje, suteikti nacio
nalinės vertybės statusą".
Rolando Pakso vyriausybė
pareiškė, kad pataisos leis su
taupyti maždaug 60 mln. litų
ir normalizuos socialinio drau
dimo fondo („Sodros") veiklą.
Vyriausybės atstovai pareiškė,
kad menininkai galės dirbti
pagal honorarų sistemą, mo
kėdami 13 proc. pajamų mo
kestį.
Socialdemokratų teigimu,
Seimo daugumai ir vyriausy
bei „derėtų, užuot ėmusis sku
botų gaisro gesinimo veiksmų,
sustabdyti pensijų įstatymo
pataisų vykdymą iki bus su
rastas logiškas, ekonomiškai
pamatuotas ir moralus spren
dimas".

Vokiečiai susidomėjo Lietuvos
siauruoju geležinkeliu
Panevėžys, sausio 16 d.
(BNS) — Panevėžyje viešintys
vokiečiai domisi galimybėmis
atgaivinti siaurojo geležinke
lio ruožą nuo Panevėžio iki
Anykščių ir pritaikyti jį pra
mogų verslui.
Erfurto Geležinkelių ir sta
tybos planavimo firmos vado
vai pirmadieni susitiko su Pa
nevėžio meru
Valdemaru
Jakštu. Susitikime dalyvavo
apskrities ir Panevėžio bei
Anykščių rajonų vadovai, tu
rizmo srities darbuotojai. Sve
čiai iš Vokietijos buvo supa
žindinti su lankytinomis Pa
nevėžio rajono vietomis. Ant
radienį Erfurto Geležinkelių ir
statybos firmos vadovams su
rengta pažintinė kelionė siau
ruoju geležinkeliu į Anykš
čius.
Veikiančiu siaurojo gele
žinkelio ruožu PanevėžysAnykščiai-Rubikiai naudojasi
specialiosios paskirties akci
nės bendrovės „Lietuvos gele
žinkeliai
įkurta bendrovė
„Siaurasis geležinkelis". Kelio
ruožas į šiaurę nuo Panevėžio
yra nenaudojamas ir nyksta
Bendrovė „Lietuvos geležinke
liai" yra paskelbusi, jog dėl pa
tiriamų keleivių vežimo vieti
niais maršrutais nuostolių ke
tina uždaryti nuostolingus ge
ležinkelio ruožus, taip pat ir
siaurąjį geležinkelį.
Lietuvoje veikia iniciatyvi
nė grupė „Gelbėkime Lietuvos
siaurąjį
geležinkelį",
kuri
skelbė ketinimus rinkti lėšas
siaurojo geležinkelio išsaugo
jimui. 68 kilometrų ilgio siau
rojo geležinkelio ruožas nuo
Panevėžio iki Rubikių 1996 m.
buvo įrašytas į nekilnojamųjų
kultūros vertybių registro sta

tinių kompleksų ir ansamblių
sąrašą.
„Siaurukas" pastatytas prieš
100 metų pervežti krovinius.
Atstumas tarp „siauruko" bė
gių — 75 centimetrai. Dabar
juo traukiniai važinėja du kar
tus per dieną iš Panevėžio iki
Anykščių. Iki galinės stoties
Rubikiuose „siaurukas" va
žiuoja tik pagal specialius už
sakymus.

Kaip praneša „Kauno die
na", galimo miesto valdžios
perversmo šalininkai — Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių), socialliberalų, li
beralų atstovai.
Miesto tarybos konservato
rių frakcijos seniūnas Ramū
nas Garbaravičius užtikrino,
kad jokių oficialių derybų ar
konsultacijų frakcija neveda
ir mero nušalinimo klausimo
nesvarsto, tačiau frakcijos na
riai individuliai derasi su ki
tų partijų atstovais.
Kauno vadovu G. Budnikas
buvo išrinktas spalio pabai
goje, iš šio posto pasitraukus
Seimo nariu išrinktam LLS
vadui Vytautui Šustauskui.
Pagal susitarimus V. Šus
tausko įpėdiniu turėjo tapti
Naujosios sąjungos atstovas,
nes ši partija nekėlė savo kan
didato prieš LLS. Po Seimo
rinkimų LLS vadas apsigalvo
jo ir mero postą nutarė palikti
savo partijos nariui. LLS pa
rėmė ir Kauno tarybos Kon
servatorių frakcijos atstovai.
Meras G. Budnikas, dien
raščio „Lietuvos žinios" pa
klaustas apie galimą miesto
valdžios perversmą, tokios
galimybės nepaneigė, tačiau
išsamiau komentuoti situaciją
Kauno miesto taryboje atsi
sakė.
Anot „Lietuvos žinių", kai
kurie Kauno tarybos nariai
teigia, kad konservatoriai, per
naujuosius mero rinkimus pa
rėmę G. Budniką, šiuo metu
vėl ieško ryšių su Naująja
sąjunga.
Kaip
tikriausias
„perversmininkų" kandidatas
į merus minimas Kauno kon

servatorių vadas Kazimieras
Starkevičius.
Tuo tarpu Naujajai sąjungai
atstovaujantis buvęs Kauno
vicemeras Erikas Tamašaus
kas teigė, jog J e i ir kvepia
rūmų perversmu, tai socialli
beralai šiame procese tikrai
nedalyvauja". Jis paneigė kal
bas, kad socialliberalai ardo
Kauno LLS ir miesto konser
vatorių praėjusį rudenį suda
rytą neformalią sąjungą. E.
Tamašauskas mano. kad mi
nėta sąjunga žlunga savaime.
Anot jo, socialliberalai žiūrės,
„ar konservatoriai ir Laisvės
sąjunga galės toliau dirbti
kartu. Jeigu jų koalcija iširs,
tarsimės, kaip ir su kuo ben
dradarbiauti".
Socialliberalai su liberalais
ir centristais yra sudarę koali
ciją miesto Taryboje, tačiau
iki daugumos miesto Taryboje
jiems trūksta balsų.
Apie dalies konservatorių
nepasitenkinimą dabartiniais
savo bendrininkais — Laisvės
sąjunga — patvirtino ir kitas
socialliberalų frakcijos narys
Gediminas Jankus. Jo nuo
mone, reikėtų Laisvės sąjungą
„stumtelėti" nuo valdžios vai
ro, nes miesto reikalai apleis
ti, situacija bloga.
Vienu iš kampanijos, mėgi
nant Laisvės sąjungą nustum
ti nuo miesto valdymo, požy
mių reikėtų laikyti ir pra
ėjusios savaitės
pabaigoje
grupės liberalų kreipimąsi į
Seimo Etikos ir procedūrų
komisiją dėl žiniasklaidoje
paskelbtos informacijos apie
Laisvės sąjungos narių ryšius
su Kauno nusikalstamomis
grupuotėmis. Parlamentarai
stebėjosi, kodėl Laisvės są
jungos vadovas, Seimo ir Kau
no tarybos narys Vytautas
Šustauskas nei atsiriboja, nei
paneigia tokių pranešimų.

„Russkoje radio" programą
Vilniuje nutraukė policija

Vilnius, sausio 16 d. (BNS)
— Ekonominės policijos pa
reigūnams atėmus siųstuvą,
pirmadienio vakarą buvo nu
traukta radijo stoties, perda
vusios Vilniui ir jo apylin
* Prezidentas Valdas kėms Maskvos radijo stoties
Adamkus Seimui antradienį „Russkoje radio" programą,
pasiūlė antrajai Lietuvos ban veikla.
Kaip pranešė Lietuvos radi
ko (LB) valdybos pirmininko
jo
ir televizijos komisijos ad
kadencijai paskirti dabartinį
ministracijos
direktorius Eu
centrinio banko vadovą Rei
genijus
Lapinskas,
leidimas
noldijų Šarkiną. 54 metų R.
Šarkinas po nepriklausomy Lietuvoje registruotai bendro
bės atkūrimo dirbo finansų vei „Russkoje radio" retransministro pavaduotoju bei fi
nansų ministru, o nuo 1996- kontroliuojama jūros siena su
ųjų — Lietuvos banko valdyto Rusijos Karaliaučiaus sritimi.
ju. Per dešimt nepriklausomy Šiame pasienio ruože nuolat
bės metų Lietuvos bankui va sulaikomi Lietuvos žvejai,
dovavo penki valdybos pirmi įplaukę į Rusijos teritoriją. Už
ninkai, iš jų R. Šarkinas, ne šiuos pažeidimus jie baudžia
paisant įvairios kritikos jo at mi įspėjimais arba administ
'BNS
žvilgiu, vienintelis išbuvo šia racinėmis baudomis.
me poste visą 5 metų kadenci
* Siekiant pagerinti žve
ją.
BNS' jybos valdymą ir kontrolę
* Vakarų Lietuvos pasie Baltijos jūroje, Lietuva baigia
niečiai skundžiasi, kad turi įdiegti palydovinę žvejybos lai
techninių problemų dėl jūros vų buvimo vietos nustatymo
sienos su Latvija apsaugos. sistemą. Žuvininkystės depar
Pasienio ruože esantis Būtin tamento prie Žemės ūkio mi
gės terminalas ir jo plūduras nisterijos direktoriaus Vytau
jūroje neleidžia pasieniečiams to Vaitiekūno teigimu, palydo
užtikrinti reikiamos sienos ap vinė žvejybos laivų buvimo
saugos bei sulaikyti pažeidė vietos nustatymo sistema už
jus. Pasieniečiai del plūduro tikrina nuolatinę laivo buvimo
negali ten plukdyti savo laivų, vietos kontrolę. Ši sistema
todėl tariamasi su Karinėmis leidžia stebėti, ar laivas ne
jūrų pajėgomis, kad būtų pa pažeidžia Lietuvos ar kitos
pildyta jų stebėjimo sistema valstybės, kurios vandenyse
šiame ruože. Pasienio policijos jam suteikta žvejybos teisė,
departamento štabo komisa ekonominės zonos bei saugo
ras sake. kad kol kas prastai mų jūros akvatorijų ribų. BNSi

liuoti to paties pavadinimo ra
dijo stoties laidas iš Maskvos
buvo išduotas iki 2001 metų
sausio 1 dienos. Pasak E. La
pinsko, pernai liepą leidimo
retransliuoti „Russkoje radio"
programą galiojimas buvo su
stabdytas, nes radijas ne
vykdė prisiimtų įsipareigo
jimų dėl transliuojamos pro
gramos turinio.
Leidimas buvo suteiktas su
sąlyga, kad stotis Vilniuje
ruoš dalį originalios progra
mos, kurią įterps į retrans
liuojamą iš Maskvos „Russ
koje radio" programą. Tačiau
retransliuotojas
— UAB
„Russkoje radio" — originalios
programos neruošė, ir taip ne
vykdė leidimo sąlygų.
Tuo tarpu Lietuvos UAB
„Russkoje radio" atstovas Au
drius Lunga sakė. jog antra
dienį del Ekonomines policijos
veiksmų — siųstuvų paėmimo
— įvyks teismo posėdis.
„Russkoje radio" programą
perduodanti radijo stotis jau
kurį laiką bylinėjasi su Radijo
ir televizijos komisija del lei
dimo. Radijo stoties atstovai
ne kartą yra teigę, jog jų veik
lai trukdo nešvari konkuren
cine kova.

KALENDORIUS
Sausio 17 d.:Sv Antanas, abatas
Beatričė. Dovainis. Eiere. Kalnius.
Leonile. Vejuna Vilda
Sausio 18 d.: Danus. Gedgaudas.
•Jogailė. Jolita. Kaributas. Liberta.
Friska
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Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

AA. VS VLADAS VIJEIKIS
1919.06.27 - 2000.12.22

KHIIS defim;ir.ec:uš savo spaustuvėje spausdi/lcc ir techninio redaktoriaus pareigas kruopščiai atlikęs v.s. Vla
das Vyeikis prisimena visus buvusiu- redaktorius su kuriais teko kartu dirbti. Ypač maloniai prisimena redak
cine skautininku] ..Pelėdų" skilti su kuria bendradarbiavo visą dešimtmetį. Iš k. : „Ilgiausių metų" „Apuokui"
(Vijeikiui; linki ..Peiedos" — v.s. Nijolė Užubalienė. v.s. Janina Mikutaitiene ir v.s. fil. Halina Plaušinaitiene.
Nėra j.v s. Dalios Sruogaitės.

ATSISVEIKINOM SU
VS VLADU VIJEIKIU

v.s. Vladas Vijeikis, 1967-1969 metų kadencijoje buvęs LSS Skautų Bro
lijos Vyriausias skautininkas, stebi skautų užsiėmimus Rako stovykloje.

Vladas Vijeikis -1919 m. bir
želio 27 d. gimė Charkove,
Ukrainoje. Dailininkas, visuo
menininkas, žurnalistas, kny
gų autorius ir leidėjas, skauti
ninkas. Mirė Čikagoje, JAV,
2000 m. gruodžio 22 d.
1940 m. baigė Meno mokyk
lą Kaune. 1945 m., kaip BALFa- stipendininkas studijavo
Ecole Nationale Superieure
des Arts Decoratives Paryžiu
je.
1944 m. palikęs Lietuvą gy
veno Vokietijoje, 1945 m. —
Prancūzijoje, 1947 m. — Bra
zilijoje, 1948 m atvyko į JAV,
gyveno Čikagoje iki mirties.
1939 m. Lietuvoje įsijungė j
Vytauto Didžiojo Kultūros mu
ziejaus etnografinio skyriaus
rengiamas mokslines ekspedi
cijas.
1942 ra. Švietimo ministeri
jos buvo paskirtas Kultūros
paminklų apsaugos įstaigos
meno skyriaus vedėju.
1943 m. Marijampolės Ry
giškių Jono gimnazijos moky
tojas ir teatro direktorius.
Nuo 1940 m. dalyvavo meno
parodose Kaune, Vilniuje, Vo
kietijoje (Wiurzburge ir Augs
burge), Čikagoje (paskutinė
paroda Čikagoje suruošta
2000 m. vasarą).
1960-61 m. Amerikos lietu
vių dailininkų s-gos valdybos
narys. Iliustravo eilę leidinių,
kurių dauguma buvo V. Vijeikio išleisti ir jo spaustuvėje
išspausdinti. Spaustuvę ir lei
dyklą „Tėviškėlės" vardu Či

kagoje įsteigė 1951 m.
1951-55 m. leido ir redagavo
vaikams laikraštį „Tėviškėlę".
V. Vijeikio parašytos šios
knygos: „Lituanica", „Broliu
kas ir sesutė", „Lietuvių tau
tinės puošmenos", „Lietuva,
mano tėvų žemė", „Kas gra
žiau", „Vilkiuko žinynas",
„Saigūnas".
Gyvendamas Brazilijoje re
dagavo laikraštį „Mūsų Lietu
va".
1948-50 m. „Margučio" radi
jo pranešėjas.
V. Vijeikis buvo Lietuvių en
ciklopedijos bendradarbis.
1959 m. buvo išrinktas LSS
JAV Vidurio rajono vadu.
1960 m. — Lietuvių Skautų
Brolijos vilkiukų skyriaus ve
dėjas.
1967-1969 m. — LSS Broli
jos Vyriausias skautininkas.
Vijeikio tapyba pasižymi pa
sakišku apipavidalinimu. Jo
mėgiamiausios temos — Lie
tuvos praeitis, jos etnografinis
bruožas bei savybės ir Lietu
vos gamta.
Buvo lietuviškos periodinės
spaudos bendradarbis. „Skau
tų aido" ilgametis techninis
redaktorius. Jo paskutinė
knyga humoristinių straips
nių rinkinys „Geriau juoktis
negu verkti".
(Čia pateiktos Vlado Vijeikio
biografinės žinios paimtos iš
Lietuvių
enciklopedijos
XXXIV tomo, psl. 60 ir 61
su keliais papildymais šio pus
lapio redaktorės).

Skautininkas Vladas Vijeikis su savo draugoves vilkiukais iAkyloje ant
laivo Michignno ežerr
Nuotr V. Gierfttiko

2000 metų gruodžio 22 d.
Čikagoje mirė buvęs LSS Bro
lijos Vyriausias skautininkas
dailininkas v.s. Vladas Vijei
kis, sulaukęs 81 metų am
žiaus. Velionis gruodžio 28 d.
buvo pašarvotas Petkaus lai
dojimo namuose, Marąuette
Parke. Penktadienį, gruodžio
29 d. šermeninėje vyko atsi
sveikinimas su velioniu.
Velionis buvo pašarvotas
skautiškoje uniformoje. Atsi
sveikinimo metu prie karsto
budėjo skautininkų ir skautininkių garbės sargyba. Atsis
veikinimui vadovavęs velionio
bičiulis Petras Petrutis trum
pai aptarė Vlado Vijeikio gy
venimą nuo jaunystės iki jo
išėjimo Amžinybėn. Po to at
sisveikino ir artimiesiems
užuojautą išreiškė atstovai or
ganizacijų, kurioms jis pri
klausė.
LSS Pirmijos ir Tarybos pir
mininkės v.s. Birutės Banai
tienės įgaliota JAV Vidurio ra
jono vadė j.v.s. Violeta Paulienė LSS vardu išreiškusi užuo
jautą artimiesiems pareiškė,
kad velionis visą savo gyveni
mą skyrė tarnaudamas Die
vui, Tėvynei, Artimui ir kovai
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. Savo knygomis, bendra
darbiavimu spaudoje, dalyva
vimu patriotinių organizacijų
veikloje reiškėsi siekimu Lie
tuvai laisvės. Dirbdamas Lie
tuvių Skautų organizacijoje
mokė jaunimą mylėti Tėvynę,
neužmiršti jos kalbos, kultū
ros ir papročių. Savo spaudos
darbais daug pasitarnavo Lie
tuvių Skautų sąjungai. Ilgus
dešimtmečius buvo techninis
„Skautų aido" redaktorius,
įvairius skautiškus spausdi
ntus savo spaustuvėje spaus
dinęs vien už popieriaus kai
ną. Už savo nuopelnus skautybei LSS apdovanotas Geleži
nio Vilko ordinu ir visais ki
tais garbės žymenimis.
LSS Skautų Brolijos vardu
atsisveikino v.s. dr. Romas Po
vilaitis, artimas velionio bičiu
lis. Jis pastebėjo, kad Vladas
Vijeikis. dirbdamas su skau
tais, spausdindamas skau
tiškus leidinius, būdamas Vy
riausiu skautininku daug pri
sidėjo prie jaunimo auklėjimo
ir išlikimo lietuviais. Visada
buvo linksmas, nestokojo hu
moro. Paskutinę savo knygą
pavadino „Geriau juoktis negu
verkti". Lietuvių Skautų są
junga, Seserija ir Brolija su
dėkingumu jį minės už paau
kotą darbą ir laiką, paliktus
neišdylančius pėdsakus lietu
viško skautavimo veikloje.
JAV LB Socialinių reikalų
Tarybos pirm. Birutė Jasaitie
nė, pažymėjo, kad velionis bu

vo aktyvus Lietuvių Bendruo
menes narys, daug pasitarna
vęs lietuvių visuomenei savo
patriotine veikla, patriotinių
knygų spausdinimu, jaunimo
tautiniu auklėjimu.
Lietuvių Tautinės s-gos,
laikraščio „Dirva" ir žurnalo
„Naujoji viltis" vardu atsisvei
kino Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos pirm. Petras
Buchas. Vladas Vijeikis buvo
ilgametis
minėtų
leidinių
bendradarbis ir neatlyžtantis
kovotojas dėl Lietuvos laisvės.
Tėvynei nepriklausomybę" at
gavus lankėsi Klaipėdoje,
Kaune ir Vilniuje.
Didelei sniego audrai siau
čiant, daugelis toliau gyve
nančių atsisveikinime nega
lėjo dalyvauti. Negalėjusių at
vykti vardu — dr. Jono Rač
kausko, Lituanistikos tyrimo
ir studijų centro direktoriaus;
Stasės Petersonienės, Peda
goginio lituanistikos instituto;
Vaclovo Momkaus, Lietuvių
operos ir Jaunimo centro; Al
gio Januso, Čiurlionio galeri
jos; Žurnalistų draugijos var
du užuojautą velionio artimie
siems tarė Petras Petrutis.
„Lituanicos" tunto vardu
(tuntininko s. fil. Gintaro
Aukštuolio įgaliotas) atsisvei
kino s. fil. Antanas Paužuolis,
ilgametis tunto narys ir velio
nio bičiulis. Jis prisiminė, kad
Čikagon atvykęs v.s. Vladas
Vijeikis entuziastingai įsijun
gė „Lituanicos" tunto veiklon.
Dar „Aušros" gimnaziją lanky
damas buvo vilkiukų draugo
vės draugininku. Tad ir „Li
tuanicos" tunte apsiėmęs va
dovauti vilkiukams sėkmingai
atliko draugininko pareigas.
Vėliau, jau būdamas JAV Vi
durio vadu ir LSS Brolijos Vy
riausiu skautininku, liko tun
te ir iki gyvenimo pabaigos
daug laiko skyrė „Lituanicos"
tuntui. Vienu laiku net savo
spaustuvėje leido įkurti muginukų dirbtuvę. Norėdamas
padėti vadovams sueigų pravedime, paruošė ir savo spaus
tuvėje išspausdino jaunesnių
jų skautų vadovą „Vilkiuko
žinyną". Šis leidinys tapo vi
sos LSS Brolijos pagrindiniu
vadovu jaunesniesiems skau
tams. Stovykloje pastebėjęs,
kad tuntas neturi savo dainos
— sukūrė dainai žodžius, ku
riems melodiją pritaikė muz.
Faustas Strolia. Nebuvo skau
tiškos stovyklos be Vlado Vi
jeikio paruoštų ir išleistų dai
nynėlių, kuriais naudojosi visi
stovyklautojai. O kur kiti visi
skautiški leidiniai savikaina
spausdinti Vijeikio „ViVi"
spaustuvėje. Vladas Vijeikis
buvo asmenybė nesiekusi tur
to ar prabangaus gyvenimo.
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EUGENEC. DECKER DOS. P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Savo išteklius skyrė lietuviš
SKAUTIŠKI RENGINIAI
kam jaunimui ir Lietuvai.
Leisdamas knygas žinojo, kad
Čikagoje
neatgaus tam išleistų pinigų,
tikėjosi, kad jo knygos gal pa
S a u s i o 21 d., s e k m a d i e n i
sitarnaus lietuvybės išlaiky — jūros skautų ir skaučių
mui.
iškilminga Klaipėdos dienos
Stovyklaudamas Rako sto sueiga PLC, Lemonte.
vyklavietėje su „Lituanicos"
skautais, naudodamas įvai
V a s a r i o 3 d., š e š t a d i e n i
rius stovykloje turimus daik — jūros skautų ir skaučių
tus, sukūrė „Tauro rago" or ruošiama slidinėjimo iškyla.
kestrą ir buvo jo „dirigentas".
Buvo sumanus muginukų kū
Kovo 4 d., s e k m a d i e n į —
rėjas. Ypač mėgo daryti šven Čikagos skautų ir skaučių Ka
tųjų statulėles ir Rūpintojė
ziuko mugė PLC, Lemonte.
lius, juos gražiai įrėmindavo
koplytstulpiuose.
„LTrUANICOS" TUNTO
Vladas Vijeikis yra daug nu
DAINA
sipelnęs „Lituanicos" tuntui ir
Lietuvių Skautų sąjungai.
Žodžiai — Vlado Vijeikio
Visi dalyviai reiškė užuojau
Muzika — Fausto Strolios
tą dukrai Jūratei Saulman,
gyvenimo draugei Irenai ir jo
bičiuliui George Paulikui, o Sutrenks propeleriai galingai
skautai ir skautės, ratu apsu Ir vėjas baltą burę skleis,
pę karstą, atsisveikindami su Kai „Lituanica" ryžtingai
Žygiuos lietuviškais keliais.
giedojo „Ateina naktis".
Šeštadienio, gruodžio 30 die
nos rytą velionis buvo atlydė Plazdėki vėliava žalioji,
tas į Švč. M. Marijos Gimimo Su mūsų balta lelija,
parapijos bažnyčią, kur buvo Žydėk darbais, jaunyste
mūsų
aukojamos šv. Mišios už jo
vėlę. Po Mišių iš bažnyčios iš Ir tegyvuoja skautija
lydėtas privačioms laidotu
Ten šaunūs skautai ir
vėms.
jūreiviai
Ilsėkis ramybėje,
mielas
Ir
oro
skautai
su
daina,
Broli.
Tenai
vilkiukų
darnios
gretos,
Antanas Paužuolis
O jų veiduose šypsena.
Plazdėki, vėliava...

„LITUANICOS"
TUNTO BROLIAI
LIŪDI

Mūsų vyresniam broliui a.a.
v.s. Vladui Vijeikiui Amžiny
bėn išėjus, netekome vadovo
savo maloniu nusiteikimu,
darbštumu ir pareigingumu
įkvėpusio mums meilę skautavimui ir darbams. Gal todėl,
kad skautauti daugelis pra
dėjome jo vadovautoje vilkiu
kų draugovėje ir jo vadovau
tose tunto stovyklose, pasiža
dėjome nenutraukti ryšių su
skautybe per visą gyvenimą ir
šiandien ne vienas esame (ar
buvome) tuntininkais ar tunto
vienetų vadovais. Meilės ir
tarnavimo Dievui, Tėvynei ir
Artimui mokėmės iš jo pa
vyzdžio, trumpų humoristinių
pamokymų ar pastabų ir ne
išsenkančio optimizmo. Brolis
Vijeikis išėjo, liūdime kartu su
jo artimaisiais ir draugais,
bet nenusimename. Jo buvo
me mokomi nenusiminti. Esa
me laimingi skautamokslio
mokęsi iš jo mums palikto
skautavimo pavyzdžio. Sekda
mi jo pėdomis, stengsimės bū
ti pavyzdžiu jauniesiems bro
liams, o vilkiukus mokysime
pagal jo LSS Brolijai paruoštą
„Vilkiuko žinyną", priminda
mi brolio Vlado „credo", kad
„geriau juoktis negu verkti".

Valio, stovyklos mūsų
linksmos —
Ten laužai skaisčiai
suliepsnos,
Ir mūsų broliai Lietuvoje
Išgirs aidus mūsų dainos.
Plazdėki, vėliava...

Jo niekad neužmiršime, o kai
žygiuodami užtrauksim jo
mums sukurtą tunto dainą, jis
koja-kojon žygiuos su mumis
kartu.
„Ir mūsų broliai Lietuvoje
Išgirs aidus mūsų dainos".
„ L i t u a n i c o s " t u n t o broliai

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
katoėti angliškai arba lietuviškai.

4647 VV. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773471-3300
DR. L
PETREIKJS
DANTLi GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hilts, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbama lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sta. 5 ir 6
Chicago. IL 60638
Tel. 7*3-229-9965
Valandos pagal susitarimą

ARASŽUOBA,

M.D.

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR PETRAS KISIELIUS
INKSTU, P0SL6S, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for I lealUi,
1200 S. York, Elmburst IL 60126
630-941-2609

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D.
FeUow: American Academy of
Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA
320W.61StAve.
19)947-5279
Hobsrt. M 46342 Fax (219) 947-6236
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Oriand Park, IL
Tel. 708-3494887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualine fizioterapija, akupunktūros.
galvos skausmų (ir migrenos),
sportinių traumų specialistas
6645VV. Stanley Ave., Bwwyn, IL
60402, tol. 708 - 4 8 4 - 1 1 1 1 .
Valandos kasdien, savaitgaliais
auskarus. Kalbame lietuviškai.

Buvę v.s V Vijeikio d r-ves vilkiukai, dabar „Lituanicos " tunto tuntininkas s fil. Gintaras Aukštuolis (kair) ir buvęs t-kas » fil Ričardai) Chiapetta (des) su jtodj davusiais naujais „Lituanicos' tunto vilkiukais
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VĖL „MAŽEIKIŲ NAFTA"
BRONIUS NAINYS
Ir R. Paksas nuo jos turbūt jau ir sutartį pasirašant, dau
nebepabėgs. Pirma — jam jau geliui buvo žinomi amerikie
nebėra kur bėgti, antra — čių planai Mažeikius panaudo
premjeras atrodo ir žymiai ti kaip pakopą šuoliui į Rusiją,
drąsesnis. Po triukšmingo šios del žaliavų tik su tomis bend
ginčytinai prieštaringos sutar rovėmis ir tesitarė. Nors „ge
ties pasirašymo šiek tiek apri rai valiai" parodyti ir sutarties
mę, skersvėjai iš naujo papūtė rėmėjams paguosti iš „VVilpernai spalio 29-tą d. per liams" pusės naftos kur nors
„Williams International" j Lie kitur ieškoti pastangų gal šiek
tuvą įžengimo metines, bet tiek ir buvo, bet jos greitai
Rolando Pakso vadovaujamai dingo. Atsigabeno ji apie
naujapolitikų vyriausybei dar 80,000 tonų siuntą iŠ Šiaurės
tik kuriantis, jos atsiliepimas jūros, nors tokiai „gausybei"
buvo gana santūrus. Tačiau žaliavos sudoroti valyklai už
dabar, į Lietuvą atskridus jos teko trijų dienų. Antra vertus,
prezidentui John Baumgarner Kubiliaus vyriausybė plojo
prašyti daugiau pinigų, į Lie Adamkui už pasirašytą naftos
tuvos vyriausybę klausimas tiekimo sutartį su Kazachsta
atsitrenkė jau nauja gaida. nu, taip pat tik kelių dienų
„Pinigų gali ir nebebūti", — darbui naftos atsisiurbti. To
tvirtokai trinktelėjo ministras dėl, tai suvokę ir savo padėtį
pirmininkas. Ir dėl labai rim bent rinkimams pagerinti pa
tos priežasties.
sinešę, jau ir dešinieji staiga
Net patys didieji sutarties metėsi į kitą pusę ir uoliai rė
gynėjai, įskaičiuojant ir ją pa mė „VVilliams" planus pirktis
sirašiusios
konservatorių- žaliavų iš jų atsisakytų Rusi
krikščionių demokratų koalici jos bendrovių. Trenkę patvojos vadus, jau nebematavo kri rin savo pačių patriotinius
tikų patriotizmo ir tylėjo, kai principus, dėl kurių neva nesi
metinių proga jiems buvo pri laikymo sutarčiai nepritarian
minti pernykščiai nuostoliai, čius išdavikais vadinę, Jukos
kuriuos turėjo apmokėti Lie bendrovei net ir 10 nuoš. ak
tuvos iždas. O jie nemaži — cijų siūlė. Bet, kaip dabar ma
140 mln. litų, patirti daugiau tyti, ir iš to nieko neišėjo.
sia dėl žaliavos stygiaus. Žino „Lietuvos ryto" žiniomis, jau ir
vų nuomone, tik galą su galu „VVilliams" bendrovėje yra
suvesti, be pelno ir be nuosto nuomonių, kad tolimesnės de
lio, 12 mln. tonų metinio pa rybos su LUKoil bus bepras
jėgumo „Mažeikių naftai" per mės, nes abi pusės priėjo ribą,
metus reikia perdirbti 7 mln. kai nuolaidų daryti nebeįma
tonų žaliavų. Praėjusiais me noma. Beviltiškai nusiteikęs,
tais buvo perdirbta tik 4.9 to Baumgarner net Lietuvos tar
nos. Šalia to, 30 dienų valykla pininkavimo prašė.
iš viso stovėjo, nes tų žaliavų
Bet, pagal „Williams" pa
neturėjo. Be darbo prastovėta tarėjo buvusio Lietuvos mi
diena verslovei padaro milijo nistro pirm. Aleksandro Abi
ną litų nuostolio. Pagrindinis šalos duomenis, bendrovė turi
žaliavų šaltinis yra Rusija. ir kitų bėdų: jai reikia pinigų.
Krašto naftos išteklius valdo Tų 472 milijonų litų, kuriuos,
kelios bendrovės, iš kurių di pasirašydama sutartį, įsipa
džiausios — LUKoil ir Jukos reigojo paskolinti Lietuvos vy
— kol kas priklauso Rusijos riausybė. Tačiau ūkio minis
valdžiai. Maskva — jas kont tras
Eugenijus
Maldeikis
roliuojanti akcininke. Nors mano, kad amerikiečiams pa
„Mažeikių nafta" žaliavas visą skolą gauti nebus lengva.
laiką pirko tik iš tų bendrovių, „VVilliams" prezidentas turės
tačiau privatizavimo laikotar atsakyti į daug jo ir ministro
piu Lietuvą valdę dešinieji jų, pirmininko Pakso klausimų.
kaip savo verslo bendrininkų, Pvz., kokie praėjusių metų
griežtai atsisakė. Ir reikia su veiklos rezultatai, kada ir su
tikti, kad čia logika pagrįsta: kuo bus pasirašytos ilgalaikio
po 50 metų sovietinės pries naftos tiekimo sutartys, kada
paudos kas gi norėtų vėl to bendrovė dirbs pelningai, ka
kius pavalkus užsimauti. Dėl da prasidės jos moderninito konservatoriai ir krikščio mas? Po pasikalbėjimo Paksas
nys demokratai ir leidosi „Wil- teigė į tuos klausimus atsa
liams International" išnaudo kymų beveik neišgirdęs. Ypač
jami galima pačia netinka blogai jį nuteikė negautas at
miausia sutartimi, tikėdamie sakymas apie gamyklos mosi, kad šie JAV verslininkai ir derninimą, į kurį turi būti in
žaliavas pirks kur nors Vaka vestuota 400-500 mln. JAV do
ruose, taip su LUKoil bei Ju lerių, kurių Baumgarner dar
kos ryšius visiškai nutraukda neturi. Lietuvos premjeras
mi. Bet gyvenimo tikrovė turi nori, kad šiais metais įmonė
savo logiką, ir atsitiko taip, perdirbtų bent 7 mln. tonų
kaip dažniausiai tokiais atve naftos, per Būtingės termina
jais atsitinka: „Williaras", kaip lą išvežtų 8 mln. tonų ir vals-

ATSIMINIMAI
1941-1962 M.
DANUTĖ IJNARTAITĖ-PETRAUSKIENĖ
Nr.31
3et
buvo atsitikimas, kad Obę perėjus, mane pasitiko dide
lis didžiulių šunų būrys. Tikriausiai jie buvo iš netoli
esančių vaikų namų. Labai išsigandau, nes jie apsupo
mane ir labai lojo. Tada aš su jais pradėjau kalbėti
rusiškai. Stovėjau vietoje nejudėdama ir kalbėjau,
kalbėjau. Jie nustojo loti, vienas pradėjo bėgti, paskui
jį ir kiti. Apmirusia širdimi nuėjau į darbą.
Pavyzdžius greitai aprašydavau ir sėdėdavau iki
ryto prie geležinės krosnelės. Teko dirbti ir Obės vidu
ryje.
Pavasaris ateidavo staiga. Iš ryto dar važiavome per
Obę sunkvežimiu, vandens buvo nedaug, o kai vakare
reikėjo grįžti (prie traktoriaus buvo pakabintos gilios
rogės), atrodė, kad plaukiame upe. Jau man U vakaro
pasakė, kad porą savaičių reikės gyventi kitoje Obės
pusėje, nes važiuoti pavojinga, o naktį vaikščioti per
Obę neįmanoma.
Sako, nieko neatsitiks, jei porą savaičių nenueisi į
mokyklą. Aš į krepšelį susidėjau truputį maisto, dra
bužių ir iš ryto nuėjau į raštinę. Nusprendžiau nesi
ginčyti ir porą savaičių padirbėti kitoje Obės pusėje.
Iškomandiravo viršininko žmoną, techniką ir mane.

Danutė

Bindokienė

Visas pasaulis —
tik smėlio grūdelis

Kaip prieš dešimtį metų... 2001 m. sausio 12 vakare Vilniaus centre, prie Parlamentų rūmų buvo šildomasi ar
bata, liepsnojo laužai, simbolizuojantys ryžtą, nerimą ir vilti, jausmus, kuriais 1991 m. sausį gyveno nepriklau
somybę atkūrusi Lietuva. Šiemet Nepriklausomybės aikštėje prie laisvės laužų dalyvavo Lietuvos Respublikos
prezidentas Valdas Adamkus, buvęs prez. Algirdas Brazauskas, Seimo pirm. Arturas Paulauskas, minstras
pirm. Rolandas paksas, buvęs Aukščiausiosios Tarybos — Atkuriamojo Seimo pirm Vytautas Landsbergis, kiti
Seimo nariai ir didelė minia žmonių. Kęstučio Vanago I Elta) nuotrauka.

tybės biudžetui duotų kiek
nors pajamų, o bendrovei —
pelno.
„VVilliams" prezidentui tokie
klausimai turbūt nepatiko,
nes jis atsikirto, paprašyda
mas Paksą jam raštu paaiš
kinti Konstitucinio teismo
sprendimo įtaką vyriausybės
laikysenai bei patvirtinti „VVil
liams" ir buvusios vyriausybės
sutartus įmonės veiklos pla
nus. Mat praėjusiais metais
teismas kai kurias sutarties
nuostatas pripažino priešta
raujančiomis Lietuvos Konsti
tucijai. Apie pinigų paskolini
mą pasitarime Baumgarner
nekalbėjo. Matyt jis apie da
bartinės vyriausybės nusitei
kimą buvo įspėtas iš anksto.
Nors, darbą pradėjusi, Pak
so vyriausybė teigė, kad sutar
ties su „VVilliams" panaikinti
ji nesieks, tačiau ją įvertinti
visgi kviečiasi tarptautinę, pa
saulyje žinomą, anglų bendro
vę. O čia gali iškilti jau pats
opiausias klausimas tarp dau
gelio Baumgarner Paksui ne
atsakytų klausimų. Ką Lietu
vos vyriausybė darys, jeigu
londoniškiai teisės žinovai ras
sutartį neteisėtą? Ar „VVil
liams" tokį jų sprendimą pri
ims? Ar sutiks sutartį per
svarstyti iš naujo? Ir kas bus,
jeigu ši JAV verslininkų bend
rovė į tą įvertinimą nekreips
dėmesio ir reikalaus Pakso vy
riausybę Lietuvos vardu pasi
rašytą sutartį vykdyti?
Kažin, ar Lietuvos valdžia
suvokia, kad verslas yra kitas
pasaulis, mažai surištas su
kokiom nors valstybinėm kon
stitucijom bei demokratijom.
Pagrindinis, verslą su kuo
nors saistantis, dokumentas

yra sutartis. Žinoma, teisinin
kai tikina, kad nėra tokios su
tarties, kurios nebūtų galima
sugriauti, arba kuriai nors pu
sei nuo jos atsisakyti, bet tai
priklauso nuo kainos ir... kas
ją moka. Verslui gi niekas
daugiau nerūpi, kaip tik pel
nas. O jeigu nuostolis — kas ir
už jį moka? Pirmus metus
„VVilliams" dirbo nuostolingai
— verslui, tai peilis po kaklu.
Jeigu taip bus ir šiais antrais,
ir dar kitais trečiais metais,
bendrovė ieškos išeities. Jeigu
tik galės, sutarties ribose nuo
stolio atlyginimo reikalaus iš
Lietuvos vyriausybės, visiškai
nepaisydama, kad dėl to vals
tybė ir paskutines kelnes nu
simautų. Negavusi kels skan
dalą, kaltins Lietuvą ir, ko ge* ro, galvatrūkčiais dums iš jos
lauk. Jeigu taip įvyks, kokie
Lietuvos atgarsiai nudundės
per verslo pasaulį? Ar benorės
koks nors kitas verslininkas
kelti čia koją? Tikiu, kad Lie
tuvos žmonės gerbs ryžtingus
Pakso-Maldeikio
žingsnius,
tačiau visapusiškam egzami
nui prieš tautą išlaikyti jiems
abiems prireiks daugiau iš
minties negu drąsos. Šiandien
tauta jų pusėje. Mažeikiškiai,
kurių rajone bedarbių daug ir
kasdien jų gausėja, sužinoję
apie įmonės nuostolį, jau gar
siai piktinasi dėl amerikiečių
atlyginimų, siekiančių
po
10,000-20,000 dol. per mėnesį,
ir ne vienas jau šūkteli „Yankee go home". Manau, kad na
mo vyti jų nereikia. Pakso vy
riausybei tik reikėtų, žinoma,
teisėtu ir sąžiningu keliu, iš
vengti tolimesnio skolinimo,
skolų garantijų ir bendrovės
skolų apmokėjimo. Taip pat

Linksmai šnekučiuodami, priėjome Obę, o ant upės
mažai matėme ledo, tik vanduo. Galvoju — kas bus.
tas bus, eisiu. Bet toli eiti neteko. Žiūrime, ledas
trūkęs — didelis tarpas. Žiūrėjau pasilenkusi, ledas
toks storas, kad nesimatė galo. Properša pilna van
dens. Stovėjome ir nežinojome, ką daryti. Viršininko
žmona sako: reikią eiti, juk tai mūsų darbas. Aš pro tą
properšą šokau, atrodė ant ledo, o prisėmiau pilną
batą ledinio vandens. Vandenį iš bato išpyliau ir jiems
abiems sakau: jūs kaip norite, o aš grįžtu į krantą. Aš
dar jauna, gyvenimas man tik prasideda. Jie man nie
ko nesakė, tikrai kultūringi leningradiečiai, nuėjo vie
ni, o aš grįžau, tiesiai į polikliniką. Gydytojai viską pa
pasakojau, sakiau, kad vaikystėje esu sirgusi sąnarių
uždegimu, kad mokausi medicinos mokykloje ir ji-man
3 dienoms davė nedarbingumo lapelį. Matyt, mane
lageris užgrūdino, nes aš pasielgiau teisingai. Virši
ninko žmona, eidama per Obę, taip sušlapo, kad labai
sunkiai sirgo plaučių uždegimu.
O tada mane perkėlė dirbti prie rankinio gręžimo.
Tas pavasaris ir vasara man buvo labai sėkminga.
Gręždavo netoli miesto ant Obės kranto. Dirbdavo tik
viena pamaina. O, kadangi gręždavo rankiniu būdu,
darbo būdavo nedaug; kol pasiekdavo akmenį, o tada
darbas sustodavo. Būdavo, kad ir pora dienų gręžia
akmenį. Aš tą vasarą labai nudegiau, daug mau
džiausi Obėje. Vakarais mokiausi. Mes ir vasarą atos
togų mokykloje neturėjome. Ir darbo metu galėjau mo
kytis, nes užrašydavau paimtus pavyzdžius ir vėl lais
va. Iš mokyklos dažnai užeidavome į šokius, kur šoko

nepasirašyti jokių naujų, Lie
tuvą įpareigojančių, raštų. Pa
gal sutartį „VVilliams" bend
rovė yra „Mažeikių naftos" va
dovė, todėl ir jos reikalas ieš
koti žaliavos, ją perdirbti ir
pelningai parduoti. O jeigu jai
taip neišeina ir dėl to ji nori
Mažeikių atsikratyti, tegul iš
Lietuvos bėga pati. Ir ne dėl
blogos Lietuvos vyriausybės
politikos, bet dėl nesugebėjimo
verstis. Taip žaidimą baigusi,
Pakso vyriausybė gal ir nepra
laimėtų.
* I g n a l i n o s a t o m i n ė elek
t r i n ė (IAE) p r a n e š ė šiemet
pradėsianti talpinti panau
dotą branduolinį kurą į naujo
modelio talpas. 1993 m. IAE ir
Vokietijos bendrovė GNB pasi
rašė sutartį dėl 20 CASTOR ir
40 CONSTOR tipo talpų pa
naudotam branduoliniam ku
rui saugoti įsigijimo. Bendra
sutarties suma siekia apie 30
mln. Vokietijos markių (55
mln. litų). Panaudotas bran
duolinis kuras CASTOR ir
CONSTOR tipo talpose gali
būti saugomas 50 metų, po to
jį reikėtų išgabenti į „amžino
laidojimo" vietą, bet tokios vie
tos Lietuvoje kol kas dar nėra
numatyta ir nėra susitarta su
jokia užsienio valstybe dėl pa
naudoto kuro išvežimo. 0BN9)
• Kretingos r. lapkričio 26
d. Tūbausių Šv. Andriejaus
bažnyčioje buvo švenčiami
parapijos tituliniai atlaidai ir
pašventinti parapijos namai.
Šią parapiją aptarnaujantis
kun. L. Scheifele OFM tikisi,
jog parapijos namu buvimas
padės suaktyvinti parapijos
gyvenimą.

Seniai, labai seniai, kai
žmogaus laisvalaiko valandų
neužgoždavo televizijos, fil
mai, radijo laidos, kompiute
riai (ar gali mūsų jaunieji
įsivaizduoti tokius „primity
vius" laikus?) ir dabar įpras
tosios pramogos, kai žmonės
apskritai turėdavo daugiau
laiko, viena mėgstamiausių
pramogų buvo mįsles. Jos bu
vo menamos ir vargingose pir
kelėse, ir didikų, net valdovų,
rūmuose. Dėl neatspėtos mįs
lės buvo prarandamos kara
lystės, pralaimimi karai; jau
nuoliui, norinčiam laimėti ka
ralaitės širdį ir ranką, ne
pavykus atspėti mįslę, buvo
nukertama galva... Na, gal ir
ne visai taip, bet visgi mįslių
gausu beveik kiekvienos šalies
tautosakoje, jos savo populia
rumo iš dalies nėra praradu
sios iki mūsų laikų.
Tačiau nenuorama žmogus
daug šimtmečių jau suka gal
vą, besistengdamas atspėti
pačias sunkiausias, kol kas tik
iš jo pastangų pasišaipančias,
visatos mįsles. Viena jų: ar
Žemė yra vienintelė planeta,
besidžiaugianti gyvosios gam
tos įvairove, ar yra kažkur
daugiau saulių, planetų, ga
linčių išugdyti ir išlaikyti gy
vybę, galbūt net kažkokias
protingas būtybes — žmones?
Kita — kiek sena yra mūsų
Žemė, kada joje pirmą kartą
suplazdėjo gyvybės užuomi
nos?
Žmonijos trukmės amžius
mūsų planetoje, rodos, jau ne
blogai suvoktas, tačiau ir jis
dar tebekinta. Nauji atradi
mai, geresnės priemonės tų
radinių amžiui nustatyti, žmo
nijos pradžią vis nustumia to
lyn, į gilesnę ir gilesnę prosenovę. Vadinasi, šio atradimo
procesas tebevyksta. O kaip
su Žeme? Turimomis galimy
bėmis apskaičiuota, kad ši
planeta yra maždaug 4.5-4.6
milijardų metų senumo. Geo
logijos mokslo vadovėliai ir
šiaip knygos tomis temomis
tvirtina, kad ištisus šimtus
milijonų metų po susiformavi
mo, mūsų planeta buvo netin
kama jokiai gyvybei. Jos pa
viršių sudarė daugiausia iš
tirpusių uolienų, įvairių che
mikalų „tyrė", o virš jos suko
si nuodingų garų, dujų sū
kuriai, kuriuose nebuvo vietos
vandens garams. Tik maždaug
prieš 400 milijardus metų
Žemės paviršius šiek tiek
atvėso, pradėjo atsirasti van
denynai, o po to — tik vienas
žingsnis į pirmosios gyvybes
atsiradimą — apytikriai apie
3.85 milijardus metų...

ir mūsų jaunimas. Šokiai būdavo iki 24 va!.
Tą vasarą buvo tikrai gera, jei ne viršininkas, kuris
man suko galvą.
Aš vasarą nusikirpau kasas, pasidariau Šukuoseną.
Lietuvių moterys man pasiuvo keletą dailių rūbelių.
Darbas buvo nesunkus, atsigavau.
Pradėjo labai dažnai į darbą atvažiuoti mano virši
ninkas. Būk tai patikrina mano darbą, kviečia maudy
tis, pradėjo mokyti važinėti dviračiu '^darbininkai dvi
račiais atvažinėdavo į darbą). Vaišinti gerais sumuš
tiniais. Aš iš pradžių nieko nesupratau. Vieną kartą
raštinėje mane pasišaukė technikė Valė ir paklausė,
kas man pasidarė, kad Aleksandras Sergėjevičiu? turi
pas mane važinėti ir iš naujo mokyti mane dirbti, nes
aš pradėjau blogai dirbti. Kai kitą dieną Aleksandras
Sergėjevičius (vadindavau Sa.ša> atvažiavo, aš jį pasiti
kau įsižeidusi už šmeižimą. Tad jis man ir prisipažino.
kad jam labai patinku, o darbo metu jis tik taip gali
pas mane atvažiuoti.
Buvau tvirtai nusprendusi, kad už kitos tautybės vy
ro netekėsiu. Nors Lietuvoje baigiau tik pradinę mo
kyklą, bet ji įskiepijo manyje didelę meilę tėvynei, o ir
šeima, kurioje augau, buvo lietuviška. Aš buvau didelė
patriotė. Visą laiką labai ilgėjausi Lietuvos Žinojau,
jaučiau, kad kada nors vis tiek sugrįšiu.
Saša, kaip žmogus, man patiko, bet negalėjau jam
pasakyti, kad tik dėl tautybės aš negaliu su juo drau
gauti. Taip ir išsiskyrėme.
Tą vasarą persikėlėme gyventi pas Arūnienę. Ji tu
rėjo nusipirkusi nedidelį namuką su dideliu daržu. Ap

Tačiau šio mėnesio pra
džioje „Nature" žurnale pa
skelbti tyrimai įmetė akme
nuką į nusistovėjusi „Žemės ir
gyvybės joje amžiaus" teorijos
ežerėlį. Nubangavo nuostabos
ratilai, prasidėjo spėliojimai,
abejonės, ginčai, kurie negreit
buS išspręsti, į klausimus at
sakyta. Viena aišku — tyrimai
vyks toliau ir, be abeju, atneš
dar įdomesnių, nuostabesnių
rezultatų.
Pasirodo, kad visa mūsų
planetos istorija yra sukoncen
truoja mažame smėlio grū
delyje, rastame vakarinėje
Australijoje. Ištyrę tą smėlio
grūdelį (jo skersmuo maždaug
toks, kaip žmogaus plauko),
geologai ir kiti žemės_jnokslų
tyrinėtojai nustatė, kad jis su
siformavo prieš 4.4 miljardų
metų, kai mūsų Žemė buvo vi
sai jaunutė — sakykim, tarp
100 ir 200 milijonų metų am
žiaus. Verta paminėti, kad iki
tol seniausias „smėlio grū
delis" rodė vėlesnę datą, o pa
čios ankstyviausios gyvosios
gamtos organizmų liekanos
yra maždaug 3.5 milijardo me
tų senumo.
Naujausių atradimų duo
menys visuomet priveikia per
žiūrėti „senas teorijas", o ne
retai pakeisti ir įprastinę gal
voseną. Viena aišku, minėta
me smėlio grūdelyje rastos
užuominos, kad prieš 4.4 mili
jardus metų jau Žemės pa
viršius galėjo būti pakanka
mai atvėsęs ir jame net at
siradę vandenys. Jeigu taip,
tai yra galimybė, k-ad- ir gy
vybės pradžią reikės nustumti
į tolimesnę praeitį, nes van
duo (ir kvėpuoti tinkama at
mosfera) laikomas pagrindi
niu dėmeniu gyvybei planetoje
išsilaikyti.
Dėl visų tų teorijų ir „at
radimų" eiliniam žmogui gal
būt per daug galvos - nesopa.
Vis tik priverčia susimąstyti.
Kaip mūsų himno autorius
Vincas Kudirka kažkada eilia
vo: „ne tas yra didis..." Ne vi
suomet patys svarbiausi, ver
tingiausi, labiausiai branginti
ni dalykai iš pirmo žvilgsnio
atrodo reikšmingi. Kas galėtų
tikėti, kad vienas, vos papras
ta akimi įžiūrimas, spindintis
smėlio grūdeliukas galėtų
slėpti savyje daugiau informa
cijos, kaip storiausi knygų to
mai?
Tas ir mus moko, kad kiek
vienas esame kažkuo svarbus,
kiekvienas paliekame savo pė
das Žemės istorijoje. Kokios
tos pėdos — tai jau mūsų pasi
rinkimas...

sigyvenome pas ją. aš su mama ir Nijolė Sliesoraitytė.
Mokykloje prasidėjo egzaminai, kuriuos labai sėk
mingai išlaikiau.
Jau žinojau, kad ekspedicija darbą baigė. Statybų
Kamniuje nepatvirtino. Parašiau laišką Mykolaitienei
į Barnaulą. Ji su dukrele Aida taip pat gyveno Kam
niuje. bet po J. V. Stalino mirties tremtiniams galima
buvo gyventi visame Altajaus krašte; ji išsikėlė į Bar
naulą ir ten dirbo vaistinėje provizore, o Aida pradėjo
studijuoti matematiką. Buvo labai gabi (baigė studijas
Vilniuje). P. Mykolaitienės paprašiau, kad surastų
man Barnaule med. seselės darbą. Nutariau ir aš išva
žiuoti iš Kamniaus. Ji man labai greit parašė, kad
atvažiuočiau, darbą man surado, leido, kol susirasiu
kambarį, gyventi pas ją. Mama kol kas pasiliko gyven
ti Kamniuje pas Arūnienę.
Skyriausi su Kamniumi, visai neliūdėdama. nors
gaila buvo palikti gerus draugus. Visa Kamniaus lie
tuvių bendruomenė buvo labai draugiška.
1955 m. rudenį sėdau į garlaivį ir išplaukiau iš
Kamniaus, ir jau šį kartą visam laikui.
Barnaulas buvo didelis, senas Sibiro miestas. Cent
ras po Kamniaus atrodė gražus. Gatves plačios, namai
mūriniai. Per miestą nutiesti tramvajaus bėgiai. J3arnaulas atrodė ne tik didelis, bet ir triukšmingas. Daug
stambių įmonių, gamyklų, kuriose dirbo tūkstančiai
žmonių. Toliau nuo centro namai buvo daugiausia mediniaiVu dideliais daržais. O miesto pakraščiuose pra
sidėjo naujų rajonų statyba; 5-aukščiai namai panašūs
kaip visoje Tarybų Sąjungoje.
(B.d.)
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S K E L B I M A I
ELEKTROS
[VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

JEIGU REIKIA ADVOKATO
Naujasis imigracijos įstaty
mas — LIFE — daugeliui at
vėrė galimybes legalizuoti sa
vo statusą šioje šalyje. įsta
tymų žinovai primygtinai ra
gina nesinaudoti nežinomų ar
neseniai susikūrusių įstaigų
paslaugomis, siūlančių imig
racijos paslaugas. Skaitytojų
dėmesiui pateikiame imigraci
jos advokatų sąrašą, kurį pa
teikia Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights
įstaiga įgauta per LB Sociali
nių reikalų tarybą):

JĮ
Larry E. Adkison, tel. 312346-1186;
Robert D. Ahlgren. tel. 312782-1804;
Mark Anvaripour, tel. 312750-0558;
Mercedes Badia-Moro, Donald Kempster, Martiną Keller, Cheryl Lenz-Calvo, tel.
312-341-9730;
Royal F. Berg. tel. 312-8551118;
Richard Birnbaum. tel. 312782-8210;
Joyce Carpenter, tel. 773283-7803;

Don L. Chadwick. tel. 773463-0400;
Gary Chodorovv, Ruth Dunning. Susan Gzesh (of councel), Cathy Higgins, Kaiman
D. Resnick, tel. 312-580-0100;
Marketa Lindt, tel. 312-8537784;
Alma Alvarado, tel. 708-5248684;
Michelle Neal, tel- 312-9229212;
Fragomen, Del Rey. Bernsen
& Loevvy, tel. 312-263-6101;
Mark S. Davidson, William
Schiller, tel. 312-499-9000;
Kevin Lavvrence Dixler. tel.
312-588-0500:
Susan Fortino-Brovvn, tel.
312-341-9009;
Kenneth Y. Geman, tel. 312263-6114;
Carlos Gonzales, tel. 312829-2055;
William E. Lasko, tel. 312782-4762;
Emily Love, tel. 847-4921612;
Scott Pollock, tel. 312-4441940;
Susan Compernolle, David
Rubman, tel. 312-341-1907.

AĘIE VAIKŲ SVEIKATOS DRAUDIMĄ —
„KID CARE" PROGRAMĄ
Illinois valstija siūlo „Kid
Care" — vaikų sveikatos drau
dimą, jums labai mažai arba
visai nieko nekainuosiantį.
„Kid Care" p r o g r a m a
Jei vaikas priklausys šiai
programai, jis gaus visą me
dicininį aptarnavimą. Tokį ap
tarnavimą apima šios paslau
gos: vizitai pas gydytojus,
skiepai, sveikatos patikrini
mas mokyklai ar sporto užsi
ėmimams, receptu skinami
vaistai, dantų priežiūra, regė
jimo ir klausos patikrinimas,
medikamentai, ligoninė ir t.t.
Ar gali j ū s ų v a i k a s
kvalifikuoti šiai

programai?
Jūs turite galimybę pritaiky
ti savo vaikui šią programą.
Žinodami šeimos pajamas ir
šeimos narių skaičių, iš patei
kiamos lentelės sužinosite, ar
ši programa jums tinka:

Šeimos narių sk. Met. pajamos
1
2
3
4
5

15,448 dol.
20,813 dol.
26,178 dol.
31,543 dol.
36,908 dol.

P a s t a b a . Pajamų kiekis ga
li keistis pagal Illinois valsti
jos ekonomiką.
Svarbu įsidėmėti, kad šie
skaičiai yra tik apytiksliai. Jei
jūsų pajamos tik šiek tiek di
desnės, vaikas galbūt dar ga
lėtų gauti šią apdraudą. Ge
riausias būdas įsitikinti — už
pildyti nemokamą anketą šiai
programai.
K u r gauti anketą
Skambinkite nemokamu te
lefonu 1-800-226-0768. Opera
torius atsakys į visus iškilu
sius klausimus ir išsiųs paštu
anketą. Taip pat galite kreip
tis į vaikų gydytojus, priiman
čius šios rūšies — „Kid Care"
— apdraudą.
Praneša Illinois valstijos
Sveikatos departamentas
Paruošė Dalia B a d a r i e n ė

VIDEOJUOSTA VAIKAMS
Sunku įtikti vaikams, dide
liems ir mažiems. Vienas ne
seniai
pasirodęs,
„Pirmas
žingsnis", animacinis filmukas
vaikams, atrodo, atitinka pa
geidavimams. Tai 30 min. il
gumo filmukas, kuris buvo
platinamas per Kalėdų muge
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. gruodžio mėn. Jį galima'uz.-akyti Internete (tinklalapio adresas:
www.pirmaszingsnis.com)

ar skambinant 312-943-3731.
Tinklalapyje viskas paaiškin
ta lietuvių ir anglų kalbomis.
Palios kasetės viršelyje ir fil
muke tik lietuvių kalba.
Filmuko fragmentus sujun
gia animacinis krokodilas Karis. Jis prisistato filmuko pra
džioje ir pristato kiekvieną fil
muko dalį. Pristatomos raidės,
spalvos, skaičiai, formos, prie
šingybės (arti/toli, žemyn/
aukštyn ir pan.) kelionių prie-
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ALnOMOBUJO. NAMŲ. SVBKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapods ir Ctf. Mgr Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. (706) 424-8654
(773) 581-8654

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

Vinco Krėvės lit. mokyklos mokiniai 'Philadelphia. PA) pasikeičia kalėdinėm dovanelėm. Iš kaires: P. ir V. Razgaičiai ir D. Volertas. D. Surdenienes nuotrauka.

mones (laivas, traukinys ir
pan.) Įjungta ir iliustruota
daina, kuri pasiskolinta iš po
puliarios Lietuvos programos
„Tele bim bam" (^Narnas ant
tele bim bam kojelės", m. z.
Neringos).
Nesu pedagogė, tai paliksiu
žiūrovams analizuoti filmuko
pamokymo metodologiją. Tu
rėjau progos pažiūrėti filmuką
su kitos rūšies „eksperte", sa
vo trejų su puse metų seserė
čia, Gintare, daugelio filmukų
veterane. Ji tuo metu matė fil
muką pirmą kartą. Filmukas,
atrodė, palaikė jos dėmesį sa
vo spalvingumu, muzika, jude
siais. Pirmą kartą žiūrint fil
muką, truputį išsigando, kai
viena forma (kompiuterinis ro
botas, sukurtas iš medžio) lyg
į jos pusę (prie ekrano) žengė
žmogelis, nurodantis „arti" ir
„toli". Kiek teko girdėti iš jos
tėvelių, tas neatbaidė jos nuo
pakartotinių filmuko žiūrėji
mo kitomis progomis. Ginta
rės dėmesį ypač palaikė for
mos. Ji kartojo formų pavadi
nimus — „apskritimas", „ke
turkampis", ir pan. (Jau tą
buvo pasimokius priešmokyk
linio amžiaus vaikų „Pipirų
ratelyje" ir filmuko talkininkų
rate buvo matyti to ratelio
mokytojos vardas ir pavardė.)
Gintarė man paaiškino, kad
Jie kalba lietuviškai", lyg tai
būtų jai staigmena animaci
niame filmuke.
Kiekvienas vaikas yra skir
tingas — kas jam patiks, ne
patiks, ar bus įsidėmėtina.
Matosi, kad „Pirmo žingsnio"
rengimo projektas pareikalavo
' daug laiko, gal net kelis me
tus. Juk čia ne tų žmonių kas
dieninis darbas, bet projektas,
kuriam matė reikalą. Talki
ninkų pavardės (daugiausia)
pažįstamos Čikagos lietuvių
visuomenei. Kiti asmenys ne
seniai atvykę iš Lietuvos ir
įsikūrę Čikagos apylinkėje.
Renata Stankienė, Vytautas
Naudžius, Aldona Naudžiuvienė, Raimondas Kavaliaus
kas, Alytė Simonaitienė, Kos
tas Stankus, Linas Simonai
tis, Egidija Nefiodovienė. Jų
tarpe muzikos daktarė, kom
piuterio grafikos specialistas,
mokytojos, motinos, tėvai ir
seneliai. Filmukas suprojek
tuotas „Debris Imaging" fir
mos.
Kas ypač pagirtina apie fil
muką? Jvairove ir moderniškumas. Buvo stengtasi ma
žiems vaikams perduoti lietu
višką abėcėlę, lietuviškus pa
vadinimus jų pasaulyje mato
miems daiktams. Ne kartą
girdime jaunų tėvų ir moky
tojų nusiskundimą, kad trūks
ta lietuviškų filmukų ir kom
piuterinių žaidimų. Štai atsi
rado prašymų išsipildymas.
Seneliai, kurie Lietuvoje ieško
filmukų, randa daug vertimų
iš kitų kalbų, o kartais lietu
vių kalba girdima, bet girdima
ir originali kalba. Kituose fil

mukuose visai negirdima bal
sų, ten tik animacinės figūros
ir muzika. Jauniems vaikams,
kuriuos turime auginti dvikal
bėje aplinkoj, reikia lietuvių
kalbos pavyzdžių.
Kas gal pataisytina? Atrodo,
kad filmuko aplanko aprašy
mą galėjo patikslinti lietuvių
kalbos gramatikos specialistas
ar specialistė. Pačiame filmu
ke girdėti visokių balsų, kal
bant įvairia lietuvių kalbos
tarsena, bet atrodo, vaikams
tas netrukdo. Dainelės apie
musę melodija linksma, bet

kai kurie tėveliai gal truputį
pasiskųs, kad dainuojantis
vaikas nori mušti musę. Koks
čia gamtos draugas? Galima
gal pateisinti, kad mažiems
vaikams visi žodžiai nesu
prantami, o linksma dainelė
prasideda pasaka apie kelionę
pas močiutę...
Reikia pasveikinti „Pirmo
žingsnio" iniciatorius ir atli
kėjus. Linkime jiems sėkmės
sugalvoti naujų išradingų pro
jektų.
Ramunė Kubiliūtė

IŠ „KARIO" ŽURNALO PUSLAPIŲ

Žurnalas „Karys", įsteigtas
Lietuvoje 1919 metais, vėliau
atgaivintas JAV — 1950-siais.
o nuo 1991 m. vėl išeinantis
tėvynėje, vis daro gražią pa
žangą ir yra laukiamas sve
čias, ne tik Lietuvoje, bet ir
užsienyje.
Mus pasiekė 2000 m. pasku
tiniai numeriai — Nr. 22 ir
23. Kaip atsimename, šis
Kramto apsaugos ministerijos
žurnalas pradžioje buvo mėne
sinis. Po to kurį laiką ėjo kar
tą per savaitę, o prieš keletą
metų pasidarė dvisavaitiniu
leidiniu.
Dabar žurnalas yra 32 pus
lapių, spausdina nemažai nuo
traukų (daug jų spalvotos).
Dauguma medžiagos yra apie
šių dienų Lietuvos kariuome
nę, nors randama ir istorinio
pobūdžio rašinių.
Nr. 22 spausdinama medžia
ga apie Lietuvos Krašto ap
saugos ministrų pasikeitimą.
Ketverius metus šias pareigas
ėjęs Česlovas Stankevičius jas
perdavė ambasadoriui. Lietu
vos misijos prie NATO vado
vui, Linui Linkevičiui. Lygiai
tokia pat procedūra vyko ir
prieš 4 metus, kai krašto ap
saugos ministro pareigas L.
Linkevičius perdavė ambasa
doriui Č. Stankevičiui.
Šiame numeryje, skyrelyje
„Visuomeninės organizacijos"
yra rašinys — „Lietuvos šau
liai — kelyje j kovos rikiuotę".
Jame aprašomas 2000 m. lap
kričio 4 d. Kauno Muzikinia
me teatre buvęs Lietuvos Šau-

lių sąjungos suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 168 delegatai,
atstovaujantys daugiau kaip
šešiems tūkstančiams šios vi
suomeninės organizacijos na
rių.
Kaip čia teigiama, suvažia
vime dalyvavo ir, nuo 1923 m.
Šaulių organizacijai priklau
santi, ilgą laiką išeivijoje gy
venusi Ona Mikulskienė. Ci
tuojami jos žodžiai: „Dabar
grįžau į tėvynę ir esu laimin
ga. Norėčiau kreiptis į jauni
mą — nepalikite Lietuvos.
Išvažinėjau Pietų ir Šiaurės
Ameriką, Australiją, buvau Si
bire, bet niekur nieko gražes
nio negu Lietuvoje, nema
čiau".
Čia taip pat kalbėjo Šaulių
vadas išeivijoje Mykolas Aba
rius, kuris pareiškė, kad „išei
vijoje mūsų gretos retėja —
laikas negailestingas". Tačiau
jis teigė, jog „mums jėgų teikia
tai. kad matome Šaulių są
jungą stiprėjant tėvynėje".
Nuotraukoje matome momen
tą, kuriame Lietuvos Šaulių
vadas J. Gečas įteikia apdo
vanojimo ženklą M. Abariui.
Taip pat šio numerio pusla
piuose yra aprašomas nese
niai susuktas 1 valandos do
kumentinis filmas apie gen.
Povilo Plechavičiaus armiją,
pavadintas „Nežinoma kariuo
menė'.
Kaip teigiama, mintis su
kurti filmą apie legenda tapu
sią Lietuvoje Plechavičiaus ar
miją, iš tiesų mažai žinomą
lietuvių karių dalinį, Vietinės
rinktinės draugijos nariams
kilo prieš 3 metus. Filmo kū
rėjai — scenarijaus autorius
Juozas Viržonis, režisierius
Algis Pročkys, operatorius Ta
das Dambrauskas ir „Nežino
mos kariuomenės" veikėjai —
buvę „plechavičiukai" — Anta
nas Paulavičius ir Stasys
Gvildys. Jie pasistengė, kad
šis filmas būtų užbaigtas iki
Lietuvos Kariuomenės dienos,
ir atiduotas žiūrovų vertini
mui.
Rašinio autorius Ginas Pinigis teigia: „Būtina, kad Kino
juosta 'Neiinoma kariuomenė'
pamatytų kiekvienas Lietuvos
kariuomenės dalinys, visos
KASP ir Šaulių formuotės.

STASYS'
CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; "sidings",
"soffits", "decks", "gutters", plokšti
ir "shingle* stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
, S.Benetis, tel. 630-241-1912^.

Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas
Greitas, malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.
ATTENTIONIMMIGRANTS!
Canada and Australu
are accepting applicants for
Permanent Residence!
For free information call:
- 1-773-282-950O.
GTS concentrating in immigration
www.immigration-service.com
Reikalinga ištekėjusi moteris
prižiūrėti vaikus ir namų ūkį.
Darbas visą dieną, kartais ir
savaitgaliais. Motina ligonė. Turi
vairuoti ir turėti automobilį.
Darbas be nakvynės.
Skambinti 708-396-6412(pager).
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RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
— I — _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ • _ •

Oak Lawn išnuomojamas butas —
$600 i mėn. su šiluma ir elektra.
Beverly išnuomojamas 4 miega
mųjų namas, yra 2 mašinų garažas.
Vakarinėje Oak Lawn dalyje, ramio
je vietoje parduodamas „townhouse" — 4 miegamieji, 2 vonios. Yra
didelis dviejų mašinų garažas. Arti
golfo laukas, baseinas, parkas.
Skambinti: 773-767-2400, First
Rate Real Estate. Aušra Padalino.

Medicinos įstaigai Wheeling,
1L, reikalingas masažistas.
Privalo turėti Amerikoje
išduotą leidimą. Skambinti
tel. 847-392-8080.
Reikalingi taksi
vairuotojai. Pats apmokau.
Skambinti

tel. 847-774-6643.
A newly formed Community
Bank located in the southwestern
suburbs is offering excellent career
opportunities for part time Ac
count Executives. These positions
reųuire prior New Accts. and
Teller experience. If you desire to
be a part of a company with great
benefits and a team-oriented
approach call or send resume to:
Community Bank of Lemont
1237 State S t

Lemont, IL 60439
630-257-1900

Aukojo Lietuvos p a r t i z a n ų šalpai:
$400 Jūrų Šaulių kuopa „Klaipėda", per Juozą Mikulį
(iš viso $2,400).
$200 Balanda Gediminas (iš viso $600); jQrų Šaulių
„Palangos" kuopa, St. Petersburg, FL, c/o Snukis
Alfas.
$100 Andriukaitis Bruno (iš viso $250).
$50 Radvenis E.N. (iš viso $200); Urbonas Barnabas R.;
Samulevičius Antanas; Erčienė Gražina (iš viso
$100).
$25 Šimoniai Jonas, Marija; Kirštein Raimund.
$20 Narušas J.; Ilgūnas Stasys.
$10 urentas A.; Pocius A.
L i e t u v o s P a r t i z a n ų globos fondo v a l d y b a ir
sušelptieji partizanai nuoširdžiai dėkoja aukotojams.
Aukas siusti: L.P.G. Fund, 2711 West 71 Str., Chicago
IL 60629.
moksleivija.'Nežinoma kariuo
menė' — kiekvienam lietuviui
svarbus ir brangus mūsų isto
rijos žiupsnis".
„Kario" Nr. 22 yra ir išeivi
joje gyvenantiesiems tautie
čiams įdomus rašinys, pasako
jantis, kad Čikagoje esantis
Lietuvos laisvės paminklas
buvo atidengtas prieš 40 metų
— 1960 m. lapkričio 20 d.,
minint atkurtos Lietuvos ka
riuomenės 42 metų sukaktį.
Čia pažymima, kad paminklo
iniciatorė ir darbų vykdytoja
— Lietuvos veteranų sąjunga
„Ramovė" ir jos sudaryto pa
minklo statybos komitetas

fpirm. M. Rėklaitis, nariai —
L. Balzaras. M. Klikna. G.
Musteikienė. J. Tumas ir A.
Valatkaitis).
-Kario" žurnalo redaktorės
pareigas laikinai eina — Au
drone Šimaitytė, redaktores
pavaduotojas — Juozas Po
cius. Redakcijos adresas: Pa
mėnkalnio 13.. 2600 Vilnius,
Lithuania. Yra skelbiami ir
žurnalo atstovai užsienyje —
Anglijoje. Australijoje, JAV ir
Kanadoje. Atstovu JAV yra J.
Prakapas. 14 Thelma Dr„ Bakersfield, CA 93305.
Ed. Šulaitis

LAISVĖS GYNĖJŲ ATMINIMUI
VAŠINGTONE — POEZIJA IR DAILĖ
Sausio 14 d. Lietuvos ambasadoje Vašingtone įvyko poezi
jos ir dailės vakaras, skirtas
pagerbti laisvės gynėjų atmi
nimą bei paminėti M. K. Čiur
lionio gimimo 125-ąsias meti
nes. Gausiai j ambasadą susi
rinkusiems Amerikos lietu
viams, Lietuvos draugams ir
diplomatams Lietuvos amba
sadorius Stasys Sakalauskas
priminė prieš 10 metų Vil
niuje vykusius lemtingus įvy
kius. Laisvės gynėjų atmini
mas buvo pagerbtas tylos mi
nute. Renginio metu. ambasa
doje buvo atidaryta Amerikoje
gyvenančių menininku darbų

paroda, dedikuota M. K. Čiurlionio 125 metinėms. Parodą
pristatė Čikagoje gimusi me
nininkė ir parodos kuratorė
Daiva Valerija Karužaitė. Ši
paroda atvežta iš Čikagos, kur
praėjusių metų lapkričio mėn.
buvo specialiai surengta Čiur
lionio festivaliui. Aktorė Aud
rė Budrytė atliko vaidinimą
„Laiškai Sofijai", interpreta
ciją pagal M. K. Čiurlionio ir
Sofijos Kymantaitės laiškus.
Poezijos ir dailės vakarą am
basada suruošė kartu su Ame
rikos lietuvių meno draugija.
R. K a č i n s k a s

VERTINGAS ISTORINIS
AUTOBIOGRAFINIS LEIDINYS
JONAS DAUGĖLA
jungti į socialistų eiles. Tačiau
Grinius kažkaip savaime abe
jojo, kad „susivieniję viso pa
saulio proletarai" galėtų isto
rinei lietuvių tautai patikinti
laisvę ir kasdieninio gyvenimo
gerovę. Jis buvo įsitikinęs,
kad bet kokios tautos laisvės
prošvaistes gali būti patikėtos
tik savos tautos sūnų ir dukrų
jėgoms. O taip pat savomis
jėgomis gali būti sukurta ir
tautos žmonių kasdienine ge
rovė. Žymusis teisininkas
prof. Roemeris rašo: „Varpi
ninkai paėmė tikrai demo
kratinę, bet ne socialistinę li
niją, kurią ir išlaikė iki galo",
o Ilgūnas dar papildo: „Tokie
idealistai buvo K. Grinius, lie
Buvęs Lietuvos prezidentas tuvių tautinio atgimimo ga
dr. Kazys Grinius, gimęs 1866 dynės švyturys" (157).
m. gruodžio 17 d., mirė 1950
Tautinės valstybės idealus,
m. birželio 4 d. Jo penkių tik jau daugiau romantiško
dešimčių metų mirties sukak mis nuotaikomis, puoselėjo V.
ties proga Lietuvoje išleista, Kudirka „Varpe". Grinius,
rūpestingai paruošta, G. Il įsijungęs į „Varpo" bendradar
gūno knyga ..Kazys Grinius". bių eiles, pradėjo jau daug
Knygos leidimą, be kitų, iš ryškiau skleisti tautinės val
skirtinai dosniai parėmė ir stybės idealus tautoje ir stip
Lietuvos prezidentas Valdas rinti mūsų žmonių pasi
Adamkus.
tikėjimą savomis jėgomis. Jis
Knygos ,.Kazys Grinius" buvo pats pirmasis, tokioje
627-uose puslapiuose labai svetimųjų vergijos aplinkoje
vaizdžiai nupieštas šios spal iškėlęs Lietuvos nepriklauso
vingos asmenybės portretas, mybės klausimą. Dar 1914 m.
kuris skaitytojui rodomas lyg „Varpo" Nr. 4 rašo: ^ r g i ne
veidrodyje, kuriame kiekvie laikas daugiau pagalvojus
nas gali nesunkiai įžiūrėti ir apie didžiąją idėją šalies neveik ištiso šimtmečio mūsų vi prigulmybės.... Ar ne laikas
sos tautos išgyvenimų vaiz būtų prie to mums rengtis."
dus, kurie prasideda dar rusų
Mokslo ir darbo reikalais
carų vergijos dienomis, tęsiasi pasitraukęs iš tėvų žemės,
per tautinio atgimimo roman Grinius kelis metus gyveno
tišką gadynę, piešia tautos Rusijoje. Bolševikai nužudė jo
laisvo gyvenimo dienas ir bai žmoną ir dukrą (jų abiejų pa
giasi žiauria bolševikine oku laikai liko amžinai ilsėtis sve
pacija. Labai gaila, kad K. timoje žemėje), o jis pats
Griniui nebeteko vėl pasi skubėjo galimai greičiau su
džiaugti antrosios nepriklau grįžti į gimtuosius namus.
somybės atstatymo džiaugs Sugrįžimui pagaliau susidarė
mais.
palankios sąlygos, bet sugrį
K. Grinius gimė Suvalkijoje, žimą sutrukdė jo įsipareigo
Vaičiuvos ūkininko sodyboje. jimai bendriesiems tautos rei
Jo vaikystės metais mūsų is kalams. Paryžiuje tuo metu
torinė tauta buvo ant išny jau veikė mūsų vyriausybės
kimo ribos. Kaip ir visiem ki sudaryta taikos konferencijos
tiems mūsų ūkininkų vai delegacija. Grinius buvo pa
kams, jam irgi teko paragauti kviestas sustoti Paryžiuje ir
piemens duonos. Tačiau moky įsijungti į delegaciją. Jis buvo
tis tėvai ji išvežė į Marijam išrinktas repatriacijos komisi
polės gimnaziją. Tais pačiais jos pirmininku.
metais į vyresniąją gimnazijos
Sustojimas Paryžiuje buvo
klasę laikė egzaminus iš ku tik laikinas. 1919 m. lapkričio
nigų seminarijos pašalintas mėn. traukinys, kuriame ke
Vincas Kudirka. Tad jie susi liavo ir Grinius, sustojo Ky
pažino ir artimai susidrauga bartų stotyje ir: „Štai ji, ne
vo. Ši draugystė išsivystė į ne priklausoma Lietuva! Kiek
palaužiamą ideologinį ryšį, apie ją svajota, kiek daug
kuris sukūrė varpininkų pa aukų sudėta! Kiek daug ben
saulėžiūrinį judėjimą ir vėliau dražygių šios valandos nesu
laukė" (210).
naują politinę srovę.
Tuo metu Vilnių jau buvo
Tuo metu Rusijoje prasidėjo
bruzdėjimas prieš carų dik užėmę lenkai. Naujai atkurtos
tatūrą. Judėjimo organizato Lietuvos vyriausybė buvo įsi
riai sukūrė socialistų judėji kūrusi Kaune. Grinius iš pat
mą, kuris vėliau išsivystė į so pirmųjų sugrįžimo metų įsi
cialdemokratų politinę partiją. jungė į valstybinio gyvenimo
I judėjimą įsijungė Griniaus sūkurius. Tada kaip. tik iš
žmona Joana Pavalkytė, pa ryškėjo jo įgimti politinės
traukdama ir savo vyrą įsi- veiklos talentai ir sugebėjimas
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Prez. Kazys Grinius.

juos kūrybingai panaudoti.
Lietuvos laukuose mūsų sa
vanoriai dar valė tėvų žemę
nuo priešo kariuomenės liku
čių ir įvairaus plauko banditų,
kraštą valdė Tautos taryba,
bet jau buvo pradėta sparčiai
ruoštis Steigiamojo Seimo rin
kimams. Nors Grinių daugiau
traukė Vilniaus Didžiojo Sei
mo metu suorganizuota Val
stiečių s-ga, bet į Steigiamąjį
Seimą jis buvo išrinktas Liau
dininkų socialistų sąrašu. Vė
liau jo pastangomis šios abi
partijos susijungė į Valstiečių
liaudininkų sąjungą ir sukūrė
centro partijoms būdingą poli
tinį junginį.
Steigiamasis Seimas, sukū
ręs naujo valstybinio gyveni
mo pagrindus, savo veiklą
užbaigė. Buvo išrinktas pir
masis, o kiek vėliau antrasis
seimas. Šiuose abiejuose sei
muose absoliučią atstovų dau
gumą laimėjo Krikščionių de
mokratų partija. Jų sudarytos
vienpartinės vyriausybės ir
valdė Lietuvą. Į trečiąjį seimą
daugiausia atstovų buvo iš
rinkta iš Valst. liaud. sąrašo.
Tačiau jie seime nesudarė ab
soliučios daugumos, tad teko
sueiti į koaliciją su socialde
mokratais, kuriems dar ir
tada buvo svetimi tautinės
valstybės idealai, jie dar vis
gyveno proletariato diktatūros
nuotaikomis.
Prezidentu seimas išrinko
K. Grinių, o jis vyriausybę su
daryti patikėjo savo bendra
minčiui M. Sleževičiui. Bet tuo
metu: „Lietuvos demokratėji
mas ne visiems buvo prie
širdies. Kai kurie karininkai
nepritarė demokratinės val
džios įtvirtinimui Lietuvoje"
(221). Susiorganizavo demo
kratinėmis laisvėmis nepaten
kintų karininkų grupė. 1926
m. gruodžio 17 d. buvo ruo
šiamasi tinkamai paminėti
Didžiojo varpininko 60 metų
amžiaus gimtadienį. Grinius
prisimena: „Gal kokią 4-tą vai.
ryto mane pažadino iš miego,
kambarin įsiveržę aviacijos

1997 m. gruodžio 16 d. Marijampolėje atidarytas Lietuvos prez Kazio Griniaus muziejus

leitenantai. Jiem vadovavo
kar. Mačiuika. Jis pareiškė,
diktatoriaus vardu man įsa
kąs tuojau paleisti seimą ir
paskelbti naujus
rinkimus"
(334).
Grinius atsistatydino ir įvy
ko perversmas, kuris dar ir
šiandien yra įvairiomis progo
mis prisimenamas. Kiekvie
nas savitai bando aiškinti
tikrąsias perversmo priežas
tis. Kai kas dar tvirtina, kad
už įvykusį perversmą Grinius
pats sau prisiima kaltę. Tiesa,
dar ir tada kai kurie Griniaus
bendražygiai jį kaltino, kad
per greitai įteikė savo atsista
tydinimą. Bet pats Grinius
savo atsistatymo priežastis
kiek rimčiau aiškina: „Buvo
daug aukštesnio laipsnio kari
ninkų, kurie buvo pasiryžę
išvesti kariuomenės dalinius į
gatvę ir ginklu kovoti su per
versmininkais". Grinius jautė,
kad gali prasidėti pilietinis
karas. G, jo nuomone, „pra
sidėjęs pilietinis karas būtų
labai pavojingas Lietuvos ne
priklausomybei. Aš laikausi
nuomonės, kad neišmintinga
ir rizikinga būtų kelti naminį
karą, kad atžygiuotų iš Vii-*
niaus tik per 100 km esą len
kai ir savo tvarką Lietuvoje
padarytų" (352).
Perversmas Lietuvoje už
baigė demokratinės santvar
kos ir seimų gadynę. Tuo
pačiu užsibaigė ir Griniaus
politinė veikla valstybiniame
gyvenime. Pasitraukęs iš tiesiogės politinės veiklos, jis
vertėsi gydytojo praktika, rū
pinosi mūsų tautos žmonių

sveikatingumu ir socialine glo
ba. Ypač kovojo su tuo metu
labai siaučiančia džiovos liga.
Medicinos klausimais parašė
daug įvairių straipsnių.
Užėjus bolševikų, o vėliau
nacių, vergijai, Grinius įsijun
gė į pogrindžio veiklą. Jis
drauge su Krupavičiumi aukš
tiesiem vokiečių pareigūnams
įteikė griežtą memorandumą,
kuriuo jie griežtai pasmerkė
vokiečių vykdomą kolonizaciją
ir nekaltų žmonių (žydų) žu
dynes.
Antru kartu bolševikinei ar
mijai artinantis prie Lietuvos,
Griniai pasitraukė į Vokietiją.
Grinius įsitraukė į lietuvių vi
suomeninę veiklą. „Bet svar
biausia tuo metu Grinius buvo
vienas VLIKo bendradarbių ir
darė viską ką galėjo kankina
mai Lietuvai padėti" '473 >.
Tuo metu jau JAV gyveno
Griniaus sūnūs Kazys ir Liū
tas. O, be to, dar iš seniau gy
veno ir brolis Jonas. Tad Gri
niai ir nutarė išvykti į JAV.
Kiek pagyvenę Philadelphijoje
ir Baltimorėje, išsikėlė į Čika
gaGyvenant Čikagoje, pradėjo
silpnėti K. Griniaus sveikata.
Visi suprato, kad šio tauraus
varpininko gyvenimo dienos
jau eina į pabaigą. Jo idėjos
draugai pradėjo raginti, kad
jis paliktų tautai savo politinį
testamentą. Iš teisininkų buvo
sudaryta komisija šio testa
mento pasiūlymui parengti.
Tuo metu jis jau buvo visai
praradęs regėjimą ir pats
skaityti nebegalėjo, bet politi
nio testamento idėja Griniaus
neviliojo ir jis jokio testamen
to nepasirašė.
1950 m. birželio 3 d. Grinius
jau kankinosi mirties agoni
joje, bet dar valdė sąmonę.
Kaip tik tą vakarą jį aplankė
Valdas Adamkus: „Atsisėdęs
prie Griniaus lovos, Adamkus
padavė fotoaparatą Liūtui, ku
ris paspaudė mygtuką. Tu
rime unikalią simbolišką nuo
trauką. Nepriklausomos de
mokratinės Lietuvos prezi
dentas kalbasi su būsimu at
kurtos nepriklausomos de
mokratinės Lietuvos preziden
tu. Praeitis, ateitis — senatvė
ir jaunystė" (527).
Rytojaus dieną senojo prezi
dento gyvybė užgeso, bet pali
ko nepalaužiama valia, kurią
jis išsakė šiais žodžiais: .Aukš
čiausios ir medžiaginės ge
rovės galime pasiekti tik lais
voje demokratinėje nepriklau
somoje Lietuvos Respublikoje"
(566). Tais žodžiais ir užbai
giamas šis, rūpestingai pa-

DRAUGAS, 2001 m. sausio 17 d., trečiadienis
ruoštas ir skoningai apipavi
dalintas, istoriko Gedimino
Ilgūno veikalas, kurį paskai
čius, išryškėja šio valstybes
vyro gyvenimas ir politine
veikla, ryškiomis spalvomis
nuspalvintas ir mūsų visos
tautos to laikotarpio gyvenimo
vaizdai. Taip pat išryškėja ir
kai kurios Griniaus būdo sa
vybės. Visų pirma Grinius
kasdieniniame gyvenime buvo
laba; taupus, jis ypatingai
saugojo valstybinių ir visuo
meninių pinigų naudojimą,
bet tuo pačiu buvo, kiek
įmanoma, dosnus, kai reikė
davo pinigus skirti žmonių
sveikatingumui palaikyti.
Būdamas Seimo nariu ir vė
liau ministru pirmininku, jis
nesinaudojo valdišku butu. ne
turėjo nei savo namo ar buto.
Gyveno prisiglaudęs Sleževi
čiaus namuose. Išrinkus prezi
dentu, persikėlė gyventi į pre
zidentūros rūmus. Jis pats
laisva valia susimažino prezi
dento atlyginimą.
Tuo metu prezidentūroje ne
buvo nei vieno automobilio.
Tad prezidentą Grinių buvo
galima dažnai sutikti gatvėje,
einant pėstute, pasiramsčiuo
jant lazdele. Jis nevengdavo
stabtelėti ir pasikalbėti su
praeiviais. Reikalui esant,
naudojosi viešojo susisiekimo
priemonėmis. Tada Kaune nei
tramvajų, nei autobusų nebu
vo. Keleiviai buvo vežami ark
lio traukiamu vagonėliu ant
bėgių, vadinamu Jconke".
Jokių „kūnsargių" prezidentui
nereikėjo. Jį visada lydėdavo
tik vienintelis jo adjutantas
kpt. A. Novickis.
Grinius mėgdavo išvažiuoti
ir pasidairyti tolimesniuose
šalies pakraščiuose — kai
muose. Keliaudavo tik trauki
niu ar autobusu. Iš stočių į
kaimus arkliniu vežimėliu pa

vėžėdavo ir paglobodavo vietos
ūkininkai. Jis labai mielai
jų sodybose pasisvečiuodavo.
Apie bet kokias prezidento ar
ministro pirm. keliones į už
sienius tada nebuvo jokios
kalbos. Net ir užsienių reikalų
ministras retai išvykdavo į
užsienį. L'žsienyje veikė mūsų
ambasados (tada ambasado
riai buvo vadinami įgaliotais
ministrais ir nepaprastais pa
siuntiniais).
Užvertus paskutinįjį leidinio
puslapį, tenka tikrai stebėtis
autoriaus Gedimino Ilgūno su
gebėjimais surinkti tiek daug
medžiagos ir taip ją knygoje
panaudoti. Šiai knygai pa
ruošti jis sėmėsi medžiagos iš
54 didesnės apimties leidinių
ir dar panaudojo 121 mūsų pe
riodinėje spaudoje paskelbtą
straipsnį. O asmenvardžių ro
dyklėje išvardinta per 500
pavardžių.
Tad, taip stropiai paruošta
ir išskirtinai dailiai apipavida
linta, knyga yra nepaprastai
vertingas įnašas į mūsų istori
nių veikalų lobyną.
*

Gediminas Ilgūnas. „Kazys
Grinius". Vilnius. Leidykla
„Pradai". 2000 m., 627 psl.
Kietais viršeliais, iliustruota
nuotraukomis. Kaina nepažy
mėta. Užsakymas #32. Lei
dyklos adresas: „Pradai", Vrub
levskio g. 6, 2000 Vilnius.
• P a n e v ė ž y s . Gruodžio 13
d. grupė jaunimo iš A. Lipniūno kultūros centro lankėsi
Pušaloto vidurinėje mokyk
loje. Bendrauta ir giedota, da
lytasi vasaros prisiminimais
drauge su gausiai susirinku
siais moksleiviais. Patys ma
žiausi maloniai nustebo, tarp
atvykusių svečių pažinę savo
vadovus iš vasarą Berčiūnuo
se vykusios stovyklos.
, _,.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad,
sulaukusi 96 metų. į Amžinybę iškeliavo mūsų mylima
Mama, Uošvė, Senelė ir Prosenelė

A. t A.
ELEONORA KULIENĖ
Nuliūdę liko sūnūs su žmonomis, keturi anūkai, penki
proanūkai bei giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė buvo žmona a.a. Vinco.
A. a. Eleonora bus pašarvota penktadienį, sausio 19 d.
nuo 2 iki 4 v.p.p. ir nuo 7 iki 9 v.v. Turner & Porter
Roncesvalles Chapel, 436 Roncesvalles Ave, Toronto, Ont.,
Canada, M6R 2N2. Tel. 416-533-7954. Atsisveikinimas 8
v.v.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 20 d. Iš laidojimo
namų 9:30 v.r. velionė bus išlydėta į Prisikėlimo parapijos
bažnyčią, 1011 College St., Toronto, kurioje 10 v.r. bus
aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių a.a. Eleonora
bus palaidota Šv. Jono lietuvių kapinėse, šalia savo vyro
a.a. Vinco.
Vietoje gėlių prašome aukoti Resurectien Parish Relocation Fund, 1011 College Street, Toronto, Ont., Canada
M6H 1A8.
Nuliūdę: sūnūs, marčios, anūkai, proanūkai ir
artimieji..

A.tA.
JULIUS P. AUGUSTAITIS

- *foM~Elto*

Paminklas Lietuvos prezidentui Kaziui Griniui Lietuvoje.
Nuotr. B a n i u t e s Kroatas**

Gyveno St. Petersburg Beach, FL, anksčiau Čika
goje Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 2001 m. sausio 15 d., 6 v.v. sulaukės 43 m. Gi
mė Čikagoje.
Nuliūdę liko: vaikai Aras ir Laima, motina Petro
nėlė Bacevičiūtė, sesuo Dana Eddy su vyru Marcus, te
ta Elenutė Burlienė. teta Dana Petkūniene su šeima ir
kiti giminės.
Velionis pašarvotas penktadienį, sausio 19 d. nuo 3
iki 8 v.v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W, 87th
St.. Evergreen Park. IL.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 20 d. Iš laidoji
mo namų 9 v.r. velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vaikai, motina, sesuo, tetos su šeimo
mis.
Laidotuvių direktoriai: Donald M Petkus, tei 1-.S00994-7600 arba petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR
Šį s e k m a d i e n į , sausio 21
d., po 11 vai. šv. Mišių, Lietu
vių dailės muziejuje, PLC, Lemonte, bus aptariama aktuali
tema — „Mūsų neįgaliųjų po
reikiai". Kalbės Nijolė Maskaliūnienė, Rūta Vaznelienė bei
Vita Annarino. Į „Atviro žo
džio forumą" visus maloniai
kviečia „Saulutė", Lietuvos
Vaikų globos būrelis. Bus ka
vutė.
V y t a u t o D i d ž i o j o šauliu
rintinės Čikagoje svarbus
u ž d a r a s t r i m e t i n i s susirin
k i m a s vyks sekmadienį, sau
sio 21 d., 12 vai. rinktinės
namuose. Visiems VD rink
tinės šauliams dalyvavimas
privalomas.
S a u s i o 28 d., sekmadienį,
Jaunimo centro moterų klubo
narės maloniai kviečia visus į
Jaunimo centro kavinę, kur
nuo 8 val.r. galėsite pasi
vaišinti skaniais mieliniais
blynais ir su obuoline koše.
Savo apsilankymu paremsite
Jaunimo centrą.
Š.
m.
s a u s i o 14-osios
„ C h i c a g o T r i b ū n e " numery
je net du k a r t u s minimas Lie
tuvos vardas. Visų pirma, pa
žymimos gedulingosios Sausio
13-osios televizijos bokšto au
kų metinės, spausdinama nuo
trauka. Antras ilgas straips
nis, pavadintas „Mystery unveiled", skirtas M. K. Čiurlio
niui. Straipsnio autorius Alan
G. Artner rašo apie lietuvių
dailininko parodą, dar tebe
veikiančią Paryžiaus d'Orsay
muziejuje, o taip p a t aptaria
įvairius argumentus, iškylan
čius nagrinėjant abstrakčios
dailės pradininkus, tarp jų M. K. Čiurlionio ir V. Kandinšky darbus. Lygindamas M. K.
Čiurlionį su kitais rusų ir bel
gų simbolistais, autorius tei
gia, jog savo geriausiuose dar
buose M. K. Čiurlionio saitai
su simbolizmu nėra tokie ypa
tingai stiprūs negu kitų daili
ninkų, bet u ž t a t čia daug stip
riau išreikšta abstrakti jaus
mų būsena - to siekė ir kiti
menininkai. Straipsnyje pažy
mima, kad M. K. Čiurlionio
menas niekada nepavirto gry
na abstrakcija. Autoriaus nuo
mone, paskutiniaisiais metais
M. K. Čiurlionio priėmimas į
įžymių žmonių - J u l ė s Vernes,
Rudolf Steiner ir Aleksandr
Sknabin - būrį yra labai tin
kamas, ir nuostabi paroda Pa
ryžiuje tiktai liudija, kad M.
K. Čiurlionis buvo tok? pats
>vajotf)ja> kaip ir jie.

APYLINKĖSE
Kaip pasakojo muzikas
R i č a r d a s Š o k a s , lietuviškose
ekumeninėse pamaldose jo va
dovaujamas jungtinis choras
giedos liuteronų giesmę „Die
ve Tėve danguje", kompozito
riaus J . Haydn kūrinį ..Būk
pagarbintas", o taip pat ..O.
Dieve, sergėk tėvų žemę" ir
kitas psalmes. Jungtinį chorą
sudarys „Tėviškės" evangeli
kų liuteronų parapijos choro,
Marąuette Parko, Bn^hton
Parko, Ziono parapijos ir re
formatų parapijos chorų atsto
vai. Ekumeninės Mišios vyks
sausio 21 d., sekmadienį. 3
val.p.p. Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos
bažnyčioje, Brighton Parke.
Pamokslą sakys kun. dr. Kęs
tutis Trimakas.
„ S a u l u t ė " , Lietuvos Vaikų
globos būrelis, dėkoja gausiai
susirinkusiems talkininkams,
padėjusiems
sukrauti
610
siuntinių Lietuvos vaikų para
mai sausio 6 d. J a u vėl su
vežta suaukotų rūbų, avaly
nės, mokslo priemonių bei
žaislų. Kitas vakarinis rūšia
vimas ir pakavimas bus pir
madienį, sausio 22 d., 7 v.v.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Renkamės rūsyje, prie
Lietuvių fondo salės (t.y. spor
to salės) rūbinės. „Saulutė"
dėkoja Lithuanian Mercy Lift
už siuntinių persiuntimą bei
rėmėjų, padengiančių siunti
mo išlaidas suradimą, Pasau
lio lietuvių centrui už prie
globstį ir savanoriams už nuo
latinę talką daiktus renkant,
pakuojant ir k r a u n a n t į sunk
vežimius.
V a i v o s S e n k u t ė s piešiniai
ir tapyba, Mindaugo Vitkaus
ko vitražai bei Jono Dvariškio
fotografijos „Lietuva 19331940" bus eksponuojami šį
šeštadienį, sausio 20 d., 7:30
val.v. Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte. Vyks šių trijų
dailininkų iš Lietuvos parodų
atidarymas. Per atidarymą
pasirodys „Delčios" folkloro
grupė.

Čikagos
ir
apylinkių
m o k s l e i v i ų a t e i t i n i n k ų su
s i r i n k i m a s penktadienį, sau
sio 19 d., vyks Giedrės Kaz
lauskaitės namuose. Pradžia
7 v.v. Susirinkimą baigsime
10:30 v.v. Visi nariai prašomi
dalyvauti. Informacijai
tel.
708-349-1911.
Jaunimo tautinis ansam
b l i s „ G r a n d i s " kviečia visus į
diskoteką, vyksiančią sausio
20 d. 6:30-1*1 val.v. Willowbrook Ballroom. Muziką gros
B96 radijo stoties D J Markski.
Pasikeitė JAV pašto kai
n o s . Nuo šių metų sausio 7
dienos pabrango JAV pašto
patarnavimai. Tik vienu centu
- iki 34 centų - pakilo 1 unci
jos JAV vidaus laiškai. Stip
riai pabrango oro pašto laiškų
siuntimas į užsienį. Dabar oro
pašto laiškams į Lietuvą 1 un
cijos svorio laiškui (panaikin
tas 1/2 uncijos svoris) reikia
80 centų ženklo; į Kanadą 60 centų; į Australiją - 80 cen
tų. Papildomų uncijų kainos
nurodomos pašto įstaigose.
Taip pat pabrango knygų,
laikraščių bei žurnalų siunti
mas. Pabrango ir kitokių siun
tų siuntimas JAV paštu. Nau
jos JAV pašto patarnavimų
kainos gaunamos pašto įstai
gose. i
PRANEŠIMAS
PLC NARIAMS
Pasaulio lietuvių centro ta
ryba nutarė, kad kandidatus į
PLC tarybą galima pristatyti
iki 2001 m. sausio 21 d., sek
madienio, 12 vai. iki to laiko
kandidatų p a v a r d ė s bus įrašy
tos į balsavimo lapelį.
Į PLC tarybą be Vytauto
Germano, Alberto Glavinsko,
Rūtos Pauperienės, Antano
Razmos, j a u n e s n . , Algio Rūgieniaus. j a u n e s n . , Donato Siliūno ir Violetos Strikienės,
dar sutiko kandidatuoti Algis
J a n u s a s ir Laima Trinkūnienė.
Kandidatus galima siūlyti ir
susirinkimo metu, tačiau jų
pavardes reikės įrašyti balsa
vimo lapelyje.
PLC taryboje lieka: Rimas
Griškelis. J u o z a s Kapačinskas, Povilas Kilius. Romas
Kronas. Vytenis Lietuvninkas,
Genė Rimkienė ir Vitalija Vasaitienė.
Kęstutis Ječius,
valdybos pirmininkas

J ū r o s skautų ir skaučių
metinė iškilminga Klaipė
d o s d i e n o s s u e i g a vyks sek
madienį, sausio 21 d. Visi bro
liai ir sesės prašomi dalyvauti
9 vai. r. šv. Mišiose Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčioje.
Po Mišių, 10 vai. ryto — iškil
sužibi
minga sueiga PLC valgyklos
patalpoje, Lemonte. Visiems
• Algis Š i r v a i t i s & A s s o 
nariams dalyvavimas privalo c i a t e s i e š k o l i e t u v a i t ė s ,
mas. Tėveliai ir svečiai kvie mokančios a n g l ų ir l i e t u v i ų
čiami.
kalbas. P a g e i d a u j a m a s kom
piuterio ir bendro įstaigos darbo
s u p r a t i m a s . K a n d i d a t ę išmo
kysime a t l i k t i t e i s i n ė s a s i s 
tentės pareigas. Valandos pagal
susitarimą. Įprasti apdrau
dimai ir t.t. mūsų apmokami.
S k a m b i n t i t e l . 216-692-1222
a r b a rašykite adv. Algiui
Š i r v a i č i u i , 8 8 0 E a s t 185th
Street, Cleveland, Ohio
44119.
ADVOKATAS

CINTAJtAS P. ČEPĖNAS
6436S.Puladd Rd., Chfcago,H.60629

Tel. 773-582-4500
Valandas pagal susitarimą
ADVOKATAS
Vytenis L i e t u v n i n k a s
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
T«L 773-2S4-0100.
TeL 6S0-M7-O200, Lemont, IL
Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinei bylos
•347 8. Kadai* A
Chieago, IL
TeL 778-776-8700
E-msik GibaJtia+aoLeoai
Kaledu senelis ibeje, Vytenio Lietuvninko bičiulis • dziam."^: l.i-::;urtn
Toli free 24 k r . 088- 776-6748
M ri i romo lituanistines mokyklos mokytojos Rimos Polikoif > f-- p IMI.,-tu
Darbo vai. nuo 9 v r. iki 5 v.v.
pasirodymu ir visiems vaikučiams atnešė dovanelių
SeMad 9 v r. iki 1 v.p.p.

Py.)

Indrės Tįjūnėlienės nuntr.
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J. Plačas. Medžiagą siųsti:

Redaguoja

Įsteigta Lietuvių IL
Mokytojų
Sąjungos Čikagos skyriaus
60629

3206 W. 65th Place, Chicago,

Kalėdų rytas. Piešė dail. Paukštienė

KLAIPĖDOS KRAŠTO
ATVADAVIMAS
Kiekvienais metais sausio
mėn. 15 d. prisimenamas
Klaipėdos prijungimas prie
Lietuvos. Po I pasaulinio karo,
vokiečiams pralaimėjus karą,
alij antai iš vokiečių atėmė
Klaipėdos kraštą ir pavedė
valdyti prancūzams. Lietuviai
patyrę, kad šį kraštą nori pa
imti lenkai, sukilimo būdu iš
vijo prancūzus ir iškovojo lais
vę. Klaipėda, vienintelis lietu
vių uostas, suklestėjo nepri
klausomai Lietuvai valdant.
Bolševikmečiu juo naudojosi
rusai — komunistai. Dabar,
Lietuvai atgavus laisvę ir ne
priklausomybę, mažiau dėme
sio skiriama mūsų pajūriui.
Žiniasklaida praneša, kad mū
sų laivai parduodami kitatau
čiams — užsieniečiams. Buvęs
gausus žvejų laivynas dingo
be žinios, o gal ir su žinia?
Turėdami tokią neilgą jūros
pakrantę ir tą pačią mažai
vertiname ir nebranginame.
Gaila!
Redaktorius
MINTYS
PAGALVOJIMUI

pokylį pas mamos ir tetos Da
nutės draugus į Brooms Island prie vandens. Ten susiti
kau su močiute, teta Danute ir
jos šeima. Taip pat su teta Al
dona ir jos šeima. Buvo links
ma. Visi buvome apsirengę
Karibų salų drabužiais. Valgė
me, šokome ir žaidėme. Buvo
tolima kelionė, todėl grįžtant
namo, automobilyje užmigau.
Sekmadienį žiūrėjau futbolo
žaidimą, o vėliau važiavau į
Marley Station.
Katarina Slavikaitė
Savaitgaliais aš žaisčiau su
savo laivu.
Simona Stankevičiūtė
Šeštadienį po pietų aš pažaisčiau su savo lietuviais
draugais, o vakare truputį paskaityčiau ir tada eičiau mie
goti. Sekmadienio rytą pažaisčiau tenisą su savo mamule ir
broliuku. Tada mes eitume į
Mišias. Po pietų eitume į gam
tą. Vakare grįžčiau namo, paskaityčiau ir eičiau poilsio.
Viltis Meilutė
Baltimorės Karaliaus Min
daugo lit. m-los mokinės.
(„Mūsų metai")
MOKINIO ĮSPŪDŽIAI

Kai Michelangelo piešė savo
nemirtinguosius paveikslus,
jis prie savo kepurės buvo pri
sikabinęs lempą, kad apsisau
gotų nuo savo paties šešėlio,
kuris krisdamas ant kūrinio,
galėjo sudaryti jam netikslų
spalvų įspūdį.
Kiekvienas mes savo sieloje
piešiame savo gyvenimo pa
veikslą, ir kaipgi svarbu ir
prie savo kaktos — prie savo
minties, ir prie savo širdies
įtaisyti lempą dieviškos švie
sos, kuri mus apsaugotų nuo
žemės šešėlių ir išmokytų
vaikščioti Viešpaties keliais.
Prel. dr. J . Prunskis

mes su juo kartu puošėme eg
lutę. Ši eglutė buvo papuošta
pačių padarytais papuošalais.
Mama nupirko keletą šiaudi
nių papuošalų iš senamiesčio.
Kūčių vakarą atvažiavo kele
tas svečių. Mes pradėjome Kū
čias su vaikais (Rasyte, Gin
tautu ir manim) įeidami į sa
loną su žvakėmis. Rasytė
skambino pianinu, o aš su
Gintautu išdalinome šventąją
duoną. Kūčių vakarienė buvo
dvylikos patiekalų. Po vaka
rienės išdalinome kalėdines
dovanas ir linksminomės.
Nors aš neprisimenu visų
smulkmenų, bet kelis dalykus
prisimenu. Kai svečiai atva
žiavo, jie mums pasakė: „Mes
nežinojome, kad jūs esate ko
munistai". Negalėjome susi
gaudyti kodėl? Bet jie aiškino,
kad žvaigždė eglutės viršūnėje
yra komunistiška! Tą žvaigždę
man ilgiausiai truko piešti ir
iškirpti. Kalėdinė žvaigždė,
prie kurios jie buvo pripratę,
buvo ne penkiakampė. Aš pri
simenu, kad buvo baltos Ka
lėdos. Mes neturėjome karšto
vandens ir buvo labai sunku
gauti maisto Kūčių vakarie
nei. Bet geriausiai prisimenu,
kad buvo labai smagios Kūčios
Lietuvoje.
Gaja Stirbytė,
Philadelphijos Vinco Krėvės
lit. m-los mokinė
(„Vaikų aidai")
ŽEMĖS PUOTA
Žėri žvaigždės sidabrinės,
Krinta snaigės iš dangaus.
Laukiame dienos gimimo
Jėzaus mums visiems
brangaus.
Laukiame šventų Kalėdų,
Sidabrinės jos šviesos.
Norime ir vėl susėsti
Prie žvakelių šilumos.

8. Madagaskaro. 9. Albanijos.
10. Botsvanos. 11. Kolumbijos.
12. Gudijos. 13. Švedijos. 14.
Sent Lūcijos. 15. Ukrainos 16.
Komorų salų sostinė. Sudarė 9
kl. mokinė G i t a n a Žilytė iš
Nerimdaičių, Telšių rajono.
GALVOSŪKIS N R 58.
Kas buvo trys karaliai ir iš
kur jie atvyko?
GALVOSŪKIS N R 59. Žo
džių reikšmė kinta. Ilgainiui
blėsta arba visai išnyksta tas
požymis, pagal kurį tas žodis
buvo pavadintas. Pvz. tvartas
— tverti. Ar tveria dabar tvar
tus? Baltiniai — baltas. Ar da
bar visi baltiniai yra balti?
Saldainis — saldus. Ar dabar
visi saldainiai yra saldūs? Pa
ieškokite žodyne daugiau pa
našių žodžių ir parašykite. (5
t.)
GALVOSŪKIS NR. 60. A
Kurio ilgumo yra metai? B.
Hitleriui nugalėjus Lenkiją,
kiek lenkų karių gavo prie
globstį Lietuvoje? C. Kas turi
didesnius smegenų „kalbos
centrus" — vyrai ar moterys?
D. Ką reiškia žodis Eureka?
E. Kuriais garsais apsireiškia
ši gyvūnija: antis, arklys, asi
las, avis, banginis, baublys,
bimbalas, bitė, blezdinga,
dramblys. Už visus teisingus
atsakymus skiriama 10 t., o
už dalinius atsakymus — 5 t.
Atsiuntė k u n . d r . E. Gerulis.
GALVOSŪKIO N R 36 ATSAKYMAS: Yra keturi evan
gelistai: Matas, Morkus, Lu
kas ir Jonas. Paprastai rašo
ma ne „Mato" evangelija, bet
pagal „Matą" ir t.t. pagerbiant
seniausią bažnytinę tradiciją,
palikusią mums tokias evan
gelijų antraštes. Tėra viena
Jėzaus Kristaus evangelija,
užrašyta keturiais variantais
pagal evangelistų vardus.

GALVOSŪKIO N R 37 AT•
Mūsų mokyklos pradinių
SAKYMAS: „Galva visą žmo
Sveikinam
visus,
kas
klasių mokiniai ir mokytojos
gyvas, gų vedžioja".
nusprendė surengti ekskursi
Šita
proga
nuostabia!
GALVOSŪKIO N R 39 AT
ją į Molėtų observatoriją. Die
Šoka
ir
žvaigždžių
sietynas,
SAKYMAS:
taškeliais pažy
na buvo debesuota, pūtė leng
Žemėj
didelė
puota!
mėtose
vietose,
turi būti šie
vas vėjelis. Pro autobuso lan
Violeta
P
a
k
a
l
n
i
š
k
i
e
n
ė
(arba
panašūs)
žodžiai:
Kalė
gus matėme gražius vaizdus:
dų,
labai,
visus,
prašau,
porą,
miškai su aukštais, liaunais
elektrinį,
draugas.
beržais ir storuliais šimtame
GALVOSŪKIS NR. 56.
čiais ąžuolais, savo šakomis
GALVOSŪKIO N R 40 AT
dangų remiančiais. Grožėjo Brėžinėlis). Sujungę taškus SAKYMAS: Iš apaštalų pir
mės ir ežerais su dailiomis pa sužinosite kas nupiešta. (5 t.)
masis kankinys, nužudytas už
krantėmis, apaugusiomis pu
tikėjimą į Kristų, buvo Jokū
šynėliais.
bas, sūnus Zebedee. Jo motina
Salome ir Jėzaus motina Ma
Molėtų observatorija pasta
rija buvo seserys, todėl Jokū
tyta ant kalvos, ją supa miš
bas ir Jėzus buvo pusbroliai.
kai ir ežerai. Mokytojos pa
lydėjo mus į observatoriją. Vi
Jėzus, prisikėlęs iš mirties,
duje pasitiko vadovas. Jis pa
Jokūbui apsireiškė pirmajam
rodė laiptus, kuriais veikėjo
(1 Kor 15:7). Jokūbą kardu
užlipti į viršuje esančią ap
nužudė Herodas Agrippa. 44
žvalgos aikštelę. Iš ten atsive
m. po Kr. Kitas Jokūbas (iš Alria labai gražus gamtovaizdis!
phaens) buvo nužudytas 62 m.
Užlipome dar aukščiau į kupo
po Kr. B. Geležinkelio bėgių
lą, kuriame buvo teleskopas.
plotis Europoje, Amerikoje,
Juo giedrią naktį galima ste
Australijoje ir Afrikoje, kaip ir
bėti žvaigždes. Mes jį apžiū
Lietuvoje buvo 1435 milimet
GALVOSŪKIS NR, 57.
rėjome. Laiptais leidomės že
rai. Bet Rusijoje 1524 mm, Is
myn, į salę, kurioje žiūrėjome
panijoje ir Portugalijoje 1767
t
vaizdajuostes apie žvaigždes.
mm (L.E. 7:101). C. Kunigų
Matėme meteoritą, kuris buvo
luomą įkūrė Dievas (Išėjimo
rastas žemėje.
28:1+29:35). D. Jogaila sumo
Algimantas Kalinauskas,
kėjo Vilhelmui 200,000 florinų
Musninkų mokyklos
už perimtą jo žmoną ar „suža
4 klasės mokinys
dėtinę" Jadvygą. E. Europoje
popierių pradėjo gaminti 1270
KALĖDOS LIETUVOJE
m. Italijos Montefano mieste.

Mūsų laikų žmogus nuo reli
gijos nutolsta ne dėl to, kad
jis, svarstydamas savo protu,
būtų priėjęs religijai priešingų
įsitikinimų. Nieku būdu! Mū
sų laikų žmogus pasidaro reli
gijai svetimas dėl to, kad jis
neturi laiko ar galimybes susi
telkti, giliau pagalvoti, savo
protu apsispręsi. Nuo religijos
nutolę mūsų laikų žmonės —
savo sielos gelmėse nieku bū
du nėra netikintys. Tik dėl iš
viršinių atsitiktinių gyvenimo
aplinkybių jie yra pasidarę re
ligijos atžvilgiu indiferentiški,
abejingi. Tokiais juos padarė
mūsų modernaus gyvenimo
aplinka. Taip teigia žymūs
anglų sociologai B. S. Rowntree ir G. R. Lavers, išleidę
1992 metais aš praleidau
mokslinį veikalą „English Life Kalėdas Lietuvoje. Man tada
and Leisure" — anglų gyveni buvo tik penkeri metai. Kad
mas ir laisvalaikis.
aprašyčiau šias Kalėdas, man
reikėjo mano mamos prisimi
nimų. Ji man taip pasakojo:
MŪSŲ SAVAITGALIAI
langelius įrašykite
Mes Kūčių dieną grįžome iš pasaulio valstybių sostines: 1.
Po pamokų mama ir aš nu Marijampolės, kur buvome ap Malio sostinė. 2. Alžyro. 3.
važiavome Į parduotuvę ir nu lankę gimines Mano tėvas bu Lietuvos. 4. Nikaragvos. 5.
pirkome sofą. Aš važiavau į vo atskridęs iš Philadelphijos, Olandijos. 6. Naūrus. 7. Čilės.

LINKSMIAU
— Jeigu vėl suplėšysi kel
nes, pamatysi, kas tau bus! —
bara tėtis mažąjį sūnelį.
— Mama pasiūs naujas, —
burbteli sūnelis.
— Ne naujas kelnes, o diržo
gausi!
— Kam man tas diržas, jei
kelnių neturėsiu.

