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• Seimas pertvarkė savo 
vadovybę 

Vilnius, lapkričio 9 d. R. Dagio 
(BNS) — Antradienį pertvar
kius Seimo vadovybę, Sei
mo pirmininko pirmuoju pava
duotoju tapo konservatorių 
frakcijos seniūnas Arvydas 
Vidžiūnas, o pavaduotojais — 
konservatorių partijos vicepir
mininkė Rasa Juknevičienė 
bei socialdemokratas Riman
tas Dagys. . 

Už A. Vidžiūno kandidatūrą 
balsavo 77, susilaikė 18 parla
mentarų. Dėl R. Jukne
vičienės ir R. Dagio kandi
datūrų buvo surengtas slaptas 
balsavimas. R. Juknevičienę 
palaikė 76 Seimo nariai, 33 
buvo prieš. Už R. Dagio kandi
datūrą balsavo 81 parlamen
taras, prieš buvo 28. 

Seimo pirmininkas iki šiol 
turėjo pirmąjį pavaduotoją 
konservatorių Andrių Kubilių 
bei tris pavaduotojus — kon
servatorių A. Vidžiūną, krikš
čionį demokratą Feliksą Palu
binską bei centristą Romualdą 
Ozolą-

Šios Seimo vadovybės per
tvarkos prireikė, nes A. Kubi
liaus iki šiol užimta Seimo pir
mininko pirmojo pavaduotojo 
vieta liko laisva, jį paskyrus 
ministru pirmininku. R. Ozolo 
vieta liko laisva, jam pačiam 
atsistatydinus. R. Ozolas 
griežtai kritikavo V. Lands
bergio politiką ir pareiškė, 
kad nebegalL toliau su juo 
dirbti. 

Nors Satino pirmininkas Vy
tautas Landsbergis prašė par
lamentarus vieningai paremti 
teikiamus kandidatus, prieš 

Naujoji vyriausybė tikisi 
palengvinti finansinę padėtį 

Vilnius, lapkričio 9 d. mu, yra požymių, 
(BNS) — Paskirtasis finansų 
ministras Vytautas Dudėnas 
viliasi, kad sudėtingą val
stybės finansinę padėtį pa
vyks palengvinti išplatinus 
euroobligacijas ir gavus trum
palaikių užsienio paskolų. 

Antradienį paskirtieji prem
jeras Andrius Kubilius, ūkio 
ministras Valentinas Milaknis 
ir finansų ministras V. Du
dėnas susitiko su Seimo opozi
cine LDDP frakcija. 

Opozicijos nariai naujosios 
yyriausybės atstovų klausė, 
kaip valstybė turės išbristi iš 
finansų krizes, kai per tris 
mėnesius būtina išsipirkti vy
riausybės vertybinių popierių 
(WP) už 1.5 mlrd. litų, tuo 
pat metu stengiantis nedidinti 
metinio deficito. 

V. Dudėnas teigė, kad fi
nansų krizės valstybėje dar 
narą, o kalbas apie krizę 
sukėlė .karas dėl 'V/illiams' ". 
Jo teigimu, sudėtingą finansi
nę padėtį pavyktų palengvinti, 
jeigu vyriausybė sėkmingai 
užbaigtų platinti 150 mln. eu-
roobligacįjas bei gautų už
sienio trumpalaikį finansa
vimą. Be to, V. Dudėno teigi-

skyrimą griežtai 
kalbėjo opozicinė Seimo LDDP 
frakcija. LDDP narys Povilas 
Gylys teigė, kad R. Dagio kan
didatūra nebuvo derinta su 
opozicinėmis frakcijomis. Pa
sak jo, R Dagys — val
dančiosios dešiniosios daugu
mos skirtas ir frakcijos 
„Socialdemokratija 2000" pa
remtas kandidatas. 

Pats kandidatas R. Dagys 
teigė „iki kauk) smegenų esąs 
opozicionierius". „Mano pa
grindinės funkcijos — pasiek
ti, kad opozicijos sprendimai 
kuo daugiau darytų įta
kos valdančiosios daugumos 
sprendimams", kalbėjo jis. 

Savo teiktą kandidatę į Sei
mo pirmininko pavaduotojus 
R. Juknevičienę V. Landsber
gis apibūdino taip: .Šviesus 
protas ir aiškus mąstymas, ra
mus būdas ir pusiausvyra, iš 
kurios neišmuša jokie provo
kuojantys klausimai, ar tie pa
mazgų kibirai, kuriais sutin
kamas kiekvienas politikas, 
ypač einantis į atsakingesni 
darbą". 

R. Juknevičienė po šio pa
skyrimo ketina atsistatydinti 
iš Seimo frakcijos seniūno 
pavaduotojos pareigų. 

A. Vidžiūnas teigė nesijau
čiąs pasirengęs „šimtu pro
centų dirbti taip, kaip Andrius 
Kubilius". „Dirbsime kartu 
taip, kaip dabar mėginame 
dirbti. Rinkimų nuspalvintą 
šurmulį reikės kreipti rimtų 
sprendimų kryptimi", kalbėjo 
A. Vidžiūnas. 

J A V p a r e i š k ė sus i rūp in imą 
smurtu Čečėnijoje 

Nuotr.: (U kairės) Lenkuos prezidentas Aleksander Kw; 
tyos prezidentas Lennart Meri Juveskiulės miesto salėje. 

Šaltojo karo atgarsiai 
dar tebejaučiami 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Es-
(Eltai 

Europą bendram darbui". 
Šaltojo karo pabaiga Lietu-

* Paskirtasis premjeras 
Audrina Kubilius su seimą 
negalės gyventi buvusio prem
jero G. Vagnoriaus Alytaus ti
po namelyje Turniškėse — ja
me įsikūręs susisiekimo mi
nistras Rimantas Didžiokas. 
Kaip sakė .Lietuvos žinioms" 
(11.09) Vadovybės apsaugos 
departamento direktorius Rai
mundas Kairys, premjerui A. 
Kubiliui, gyvenančiam su šei
ma daugiabučiame name, to
kiomis sąlygomis negalima ga
rantuoti tinkamos apsaugos. 

(Eltai 

kad 
„atsigaus" vidaus finansų rin
ka ir bus sėkmingiau prekiau
jama WP. 

Pastaruoju metu vyriausy
bei nesiseka platinti VVP, o jų 
palūkanos išaugo iki 18 pro
centų. V. Dudėnas, komen
tuodamas šią padėtį, teigė, 
kad ją nulėmė finansų rinkose 
„sukelta panika" dėl vyriau
sybės sutarčių su „V/illiams 
International". 

Opozicinės LDDP frakcijos 
narys Povilas Gylys žurna
listams sakė iš naujojo kabine
to atstovų neišgirdęs „svar
biausio dalyko — kaip bus 
sprendžiami finansų klausi
mai". 

Tuo tarpu LDDP frakcįja 
išplatino pareiškimą, kuriame 
teigiama, jog ji „negali pritarti 
ir nepritaria tokiai neturtin
gai gyvenančių žmonių intere
sus pažeidžiančiai programai 
ir todėl už ją nebalsuos Sei
me". Anot pareiškimo, kurį 
pasirašė LDDP frakcijos se
niūnas Česlovas Juršėnas, pa
teikta Seimui vyriausybės pro
grama „akivaizdžiai rodo, kad 
valdančioji konservatorių dau
guma kapituliuoja ir pati pri
pažįsta, kad prieš kelerius me
tus dosniai dalinti rinkimų 
pažadai negali boti įvykdyti". 

Anot dokumento, A. Kubi
liaus vyriausybė, atidėdama 
dvejiems metams indėlių grą
žinimą, jį perkelia būsimo
sioms vyriausybėms bei su
priešina žmones — tuos, kurie 
jau indėlius atsiėmė, ir tuos, 
kuriems pinigų neužteko. 

Pareiškime taip pat teigia
ma, kad konservatoriai atidėjo 
ir kitų jų pačių .užgyventų" 
skolų grąžinimą — energetikų 
skolas, kompensacįjų už ne
grąžintą nuosavybę išmo-

Juveskiulė (Suomija), 
lapkričio 8 d. (Elta) — Drauge 
su dar keturių valstybių prezi
dentais Suomįjoje minėdamas 
Šaltojo karo pabaigos dešimt
metį, prezidentas Valdas 
Adamkus sakė, kad vis dar 
jaučiama Šaltojo karo sufor
muotų stereotipų našta. 

Kaip vieną iš pavyzdžių 
Lietuvos vadovas paminėjo 
tai, jog Baltijos valstybės daž
nai kariniu požiūriu yra pri
skiriamos prie neapginarrų 
valstybių. Todėl busima šių 
valstybių narystė euroatlan-
tinėse struktūrose neretai ke
lia susirūpinimą neįžvelgiant 
naudos, tokią nuomonę prezi
dentas pažymėjo pirmadienį 
Juveskiulės mieste, Suomijoje, 
surengtame šaltojo karo pa
baigos dešimtmečio minėjime, 
kuriame taip pat dalyvavo 
Suomijos, Lenkijos, Latvijos ir 
Estįjos prezidentai. 

Pasak Lietuvos vadovo, ar
gumentas apie neapginamas 
Baltijos valstybes yra „nepa
grįstas, kaip ir baimė, kad 
Baltijos šalių narystė NATO 
suardys Baltuos jūros regiono 
geopolitinį balansą". Tokie ar
gumentai primena šaltojo ka
ro laikų samprotavimus, sakė 
prezidentas V. Adamkus. 

Kartu jis pažymėjo, kad ne
belikus „geležinės uždangos", 
išryškėjo ekonomikos ir socia
linės raidos skirtumai tarp 
Rytų ir Vakarų Europos. Be 
to, šaltasis karas paliko gilią 
žymę žmonių mastyme, teigė 
Lietuvos vadovas. 

Pasak prezidento V. Adam
kaus, „šaltasis karas mus 
daug ko išmokė, bet svarbiau
sia yra tai, kad jis suvienijo 

vai ir kitoms demokratiją at
kūrusioms valstybėms atvėrė 
duris į daugelį Europos insti
tucijų. „Bet duris į pagrindi
nes struktūras vis dar sunku 
atidaryti", pažymėjo V. Adam
kus. 

O dabar, Lietuvos vadovo 
žodžiais, kalbame apie naujas 
kilusias grėsmes: nelegalią 
migraciją, narkotikų ir ginklų 
kontrabandą. 

Lenkijos ambasadorė nusileido 
Armijos krajovos veteranams 

Vilnius, lapkričio 9 d. daliniai U pasaulinio karo me-
(BNS) — Lenkijos ambasado
rė Lietuvoje Eufenrija Teich-
mann viešai atsiprašė pasauli
nės Armijos krajovos (AK) ka
rių sąjungos Vilniaus apygar
dos narių dėl savo prieš kelis 
mėnesius išsakytų minčių 
apie Armijos krajovos veiklą 
Lietuvoje. 

Rugpjūčio pradžioje inter
viu dienraščiui „Kauno diena" 
E. Teichmann teigė norinti su
rengti diskusiją apie Armiją 
krąjovą Lietuvoje ir iš naujo 
įvertinti jos veiklą. 

Lietuvos vyriausybė 1993 
m. sudarė specialią komisiją, 
kuri pabrėžė, kad Armijos 
krajovos Vilniaus apygardos 

R. Paksas ket ina pasitraukti iš 
Konservatorių partijos 

Vilnius, lapkričio 9 d. 
(BNS) — Šeštadienį vyksian
čiame Konservatorių partijos 
suvažiavime buvęs premjeras 
Rolandas Paksas gali pranešti 
apie savo pasitraukimą iš par
tijos gretų, antradienį rašė 
dienraštis „Respublika". 

Tačiau kol kas apie tokią ga
limybę konservatorių vadovy
bei R. Paksas nėra pranešęs 
nei žodžiu, nei raštu. 

Partijos vadovybė teigia, 
kad nusprendęs pereiti į kitą 
partiją a r įkurti savo politinį 
judėjimą, R. Paksas privalėtų 
išstoti iš Konservatorių parti
jos. 

Kaip skelbta, R. Paksas kar
tu su savo artimiausiais ša
lininkas jau pradėjo konsulta
cijas dėl naujos partijos įkū
rimo ar susijungimo su kita 
politine jėga. Praėjusią savai
tę susijungimo galimybes R. 
Paksas aptarė su Lietuvos li
beralų sąjungos vadovu Eu
genijumi Gentvilu. Dienraštis 
„Lietuvos rytas" rašo, kad 
bendradarbiavimo galimybes 
Seimo ir savivaldybių tarybų 
kėjimą, investicinių projektų 
finansavimą. 

rinkimuose R. Paksas aptarė 
ir su Krikščionių demokratų 
sąjungos vadovu, Seimo nariu 
Kaziu Bobeliu. ; 

Pasak „Lietuvos ryto", pati
kimi šaltiniai teigia, kad atsi
statydinęs iš premjero pa
reigų, R. Paksas rimtai svars
to galimybę kurti savo politinę 
partiją. Tačiau abejojama, ar 
iki kovo 19 dieną vyksiančių 
savivaldybių tarybų rinkimų 
R. Pakso komanda spės su
rengti steigiamąjį susirinkimą 
ir įregistruoti naująją partiją 
Teisingumo ministerijoje. 

Įstatymai reikalauja, kad 
naujos partijos, ketinančios 
dalyvauti savivaldybių tarybų 
rinkimuose, kandidatų sąra
šus parengtų likus 65 dienoms 
iki rinkimų. Steigiamajame 
politinės organizacijos susirin
kime turi dalyvauti ne mažiau 
kaip 400 žmonių. 

Iki šiol žinomi tik keturi R. 
Pakso komandos nariai — at
sistatydinę ūkio i« finansų 
ministrai Eugenijus Maldei-
kis, Jonas Lionginas, buvusios 
vyriausybes kanclerė Dalia 
Kutraitė bei premjero pa
tarėja Rūta Vanagaitė. 

tais, bendradarbiaudami su 
naciais, prievarta kėsinosi į 
Lietuvos teritorijos vientisu
mą, žudė nekaltus civilius as
menis. E. Teichmann tuomet 
teigė, kad jai nekelia abejonių 
šios komisijos išvados, tačiau 
pažymėjo, kad lietuvių ir 
lenkų požiūriuose į AK veiklą 
Lietuvoje esama „šiokių to
kių" skirtumų. 

Antradienį „Kauno dienoje" 
išspausdintame E. Teichmann 
laiške redakcijai teigiama, 
kad šis jos pasisakymas sukė
lė pasaulinės AK karių są
jungos Vilniaus apygardos na
rių pasipiktinimą bei griežtą 
protestą. „Manau, kad šis pro
testas yra pagrįstas. Todėl no
rėčiau išreikšti savo apgailes
tavimą ir perduoti atsiprašy
mo žodžius Armijos krajovos 
kombatantams, kurie pasijuto 
šio pasisakymo užgauti", rašo 
ambasadorė. 

Armija krajova Lenkijoje be 
išlygų laikoma išsivadavimo 
judėjimu. 

Didžiausias AK nusikalti
mas Lietuvoje įvykdytas 1944 
m. birželio 23-osios naktį, kai 
AK penktoji, Breslaujos ir Na
ručio brigados išžudė apie 100 
Dubingių, Inturkės, Molėtų, 
Bijutiškio, Giedraičių ir Su
žionių apylinkių lietuvių. 

• Geležinkelininku įsipa
reigojimai „Mažeikių naf
tai" gali būti lemtingi, nuo
gąstauja „Kauno diena" 
(11.09). Laikraštis rašo, jog 
„Williams" valdoma „Mažei
kių nafta" 25 metus Lietuvos 
teritorijoje naudosis iš esmės 
tais pačiais geležinkelio įkai
niais. Tai buvo viena sąlygų 
Lietuvos vyriausybei. Šiemet 
per 9 mėnesius .Lietuvos ge
ležinkeliai" patyrė daugiau 
kaip 23 mln. litų nuostolį- Ne
trukus keleivių bilietai brangs 
apie 30 proc., tačiau tvirtai 
neigiama, jog tai susitarimo 
su „Mažeikių nafta" rezulta
tas. IE1U1 

Vašingtonas, lapkričio 8 -
9 d. (Reuters-BNS) — Baltieji 
rūmai pirmadienį, atsakydami 
į Čečėnijos prezidento Aslan 
Maschadov prašymą sustab
dyti Rusijos pajėgų puolimą 
regione, dar kartą paragino 
Rusiją siekti politinio sprendi
mo Čečėnijoje. 

„Mes labai susirūpinę prie
vartos kurstymu ir smurtu 
taikių gyventojų atžvilgiu", 
pareiškė Baltųjų rūmų atsto
vas spaudai Joe Lockhart. Tą 
pačią formuluotę Vašingtonas 
vartoja jau kelias savaites, ra
gindamas Rusiją nutraukti 
karo veiksmus. 

„Mūsų įsitikinimu, rusai 
negali primesti karinio spren
dimo ir jiems būtina aktyviai 
ieškoti dialogo, kad surastų 
politinį sprendimą", sakė J. 
Lockhart žurnalistams. 

Čečėnijos prezidentas para
šė JAV vadovui laišką, pr^šy-
damas pagalbos sustabdant 
„čečėnų tautos genocidą". 

Rusija Kaukaze kovoja 
prieš terorizmą 

Maskva, (Interfax-BNS) — 
Rusijos ministras pirmininkas 
Vladimir Putin federalinių pa
jėgų veiksmus Šiaurės Kauka
ze vadina visiškai atitinkan
čiais tai grėsmei, kuri iškilo 
Rusijai. 

Kaip pareiškė vyriausybės 
vadovas antradienį po susiti
kimo Rusijos VRM su vidaus 
reikalų institucijų darbuotojų, 
žuvusių einant tarnybines pa
reigas, šeimų nariais, „geriau
sia {vertini šią grėsmę, kai 
matai realius rezultatus". 

Pasak V. Putin, Šiaurės 
Kaukaze federalinės pajėgos 
turi reikalą „ne su kokiomis 
nors susiskaidžiusiomis nusi
kalstamomis grupelėmis, o su 
gerai organizuotomis tarptau
tinių teroristų gaujomis". Jis 
priminė, kad vien Rusijos di
deliuose miestuose per čečėnų 
teroristų veiksmus žuvo 1,500 
žmonių. Jis pažymėjo, jog fe
deralinių pajėgų kovos su te
rorizmu operacija Šiaurės 
Kaukaze — „vienintelis gali
mas sprendimas sunaikinti te
roristus jų bazėse". 

Per 5,000 Čečėnų 
kovotojų rengiasi ginti 

Grozną 
Mozdok-Maskva, (Inter-

faz-BNS). Čečėnų kovotojai 

neketina palikti Grozno ir 
stiprina aplink jį gynybos po
zicijas. 

Kaip antradienį pranešė fe
deralinių pajėgų grupuotės 
štabas, Rusijos daliniai tęsia 
operaciją, kurios uždavinys — 
apsupti miestą. Dabar Groz
nas jau užtvertas iš vakarų, 
šiaurės ir dalinai iš rytų. 

Štabo pareigūnų duomeni
mis, čečėnų kovotojai neketina 
palikti miesto ir stiprina jo 
pakraščius. Šiaurės oro uosto 
pasirengimui gynybai vado
vauja lauko vadas Khattab. Jo 
nurodymu į oro uostą atvežta 
daugiau kaip 1 tona sprogme
nų, kuriais minuojamos jo pri
eigos, pranešė kariuomenės 
grupuotės štabas. 

Amerikos baltai — 
į pagalbą čečėnams 
Jungtinis Amerikos baltų 

tautinis komitetas (JBANC), 
JAV Senato Užsienio reikalų 
komitetui svarstant padėtį 
Čečėnijoje, nusiuntė JAV Val
stybės sekretorei Madeleine 
Albright bei Tarptautinių san
tykių komiteto vadovui Jesse 
Helms laišką, kuriame aštriai 
kritikuojama Rusijos agresyvi 
jėga prieš civilius gyventojus 
Čečėnijoje. 

Laiške Amerikos pareigūnai 
raginami suteikti pagalbą Če
čėnijos valstybei bei sugriež
tinti Vakarų nuostatą prieš 
kraujo praliejimą. 

JAV Senato Užsienio reikalų, 
komitete lapkričio 4 d. Vals
tybės sekretoriaus specialusis 
patarėjas Stephen Sestano-
vich pareiškė, jog Baltieji rū
mai tvirtai protestuoja prieš 
Rusijos veiksmus Čečėnijoje ir 
siekia tarvalstybinio dialogo 
šios problemos sprendime. 

Žymaus disidento Andrėj 
Sacharov našlė ir žmogaus tei
sių gynėja Elena Bonner posė
dyje pareikalavo, kad Rusijos 
karinių veiksmų metu butų 
nutraukta bet kokia finansinė 
parama Rusijai. 

.Laisvosios Europos/Laisvės 
radijo" atstovas Paule Goble 
pažymėjo, jog padėtis Kauka
ze rodo Rusijos režimo atsi
skyrimą nuo demokratijos 
principų. 

JBANC ragina Amerikos 
baltus susisiekti su savo iš
rinktais atstovais JAV Kong
rese, protestuojant prieš Rusi
jos veiksmus Čečėnijoje. 

..Mažeikių nafta" teisėtai 
neįsileido LDDP 

Vilnius, lapkričio 8 d. 
(BNS) — Bendrovė „Mažeikių 
nafta" atmetė kaltinimus, kad 
neva nepagrįstai neleido 
LDDP įmonės patalpose su
rengti susitikimo su rinkėjais. 

LDDP „Mažeikių naftoje" 
susitikimą su rinkėjais ketino 
surengti šį trečiadienį, tačiau 
bendrovės generalinis direkto
rius Steve Hunkus partijai 
pranešė, kad šioje specifinėje 
įmonėje netikslinga organi
zuoti susirinkimus, nesusiju
sius su tiesiogine jos veikla. 

LDDP vadas Česlovas Jur
šėnas pirmadienį teigė, kad 
toks bendrovės administraci
jos atsakymas nesiderina su 
amerikietiškos demokratijos 
principais, o Seimo nariams 
neleidžiama veikti pagal Sei
mo statutą. 

Antradienį išplatintame 
„Mažeikių naftos" informaci
jos tarnybos pranešime teigia
ma, kad Seimo statute nėra 

nuostatos, kad politinių par
tijų vadovai arba jų atstovai 
turi teisę reikalauti, kad juos 
priimtų įmonėse partiniams 
renginiams organizuoti. „Iš 
Jūsų rašto matyti, kad Jūs 
kreipėtės kaip tik dėl partinio 
renginio organizavimo", tei
giama Č. Juršėnui adresuota
me pranešime. 

LDDP rašte bendrovei buvo 
nurodžiusi, kad trečiadienį no
rima organizuoti LDDP die
nas Mažeikiuose. „Tokiu atve
ju įmonė ne tik įstatymo ne
pažeidė, bet ir p. Č. Juršėno, 
kaip piliečio, neįžeide", teigia 
„Mažeikių naftos" atstovai. 

KALENDORIV8 
^ i — ^ — — . ^ ™ , 

Lapkričio 10 d.: Šv. Leonas di
dysis; Andriejus, Andrius, Galvydė. 
Seigonė, Vaišvilai, Vigintas. Pasauli
nė jaunimo diena. 

Lapkričio 11 d.: Šv. Martynas ii 
Tours; Anastazija, (Nastė), Astikas, 
Meaas, Milvyde, Nauma, Vygintas. 

. 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS RAŠINIŲ 
KONKURSAS 21-MOJO ŠIMTMEČIO 

AUŠROJE 
Lietuvių Skautų sąjunga 

skelbia 1999 metų rašinių 
konkursą L.S.S. nariams ii 
narėms šiomis nurodytomis 
sąlygomis: 

La ikas : 
Temos turi būti išsiųstos iki 

2000 m. sausio 29 d. (pašto 
antspaudą). 

Dalyv ia i — g r u p ė A: 
Jaunesnieji skautai ir skau

tės (vilkiukai, paukštytės, be-
briukai, ūdrytės> arba 

Jaunesniųjų skautų, skau
čių draugovės. 

T e m a : 
„Mano gerasis darbelis 21-

mame šimtmetyje". 
T e m a : 
„Mano gerasis darbelis 21-

mame šimtmetyje". 
' Konkurso dalyvis, dalyvė ar
ba draugovė, paruošia projek
tą, kur pristato savo prama
tytą gerąjį darbelį, siekiantį 
pagerinti žmogaus padėtį ar 
aplinką 21-mame šimtmetyje. 
Projektas turi turėti aiškų 
įvadą, kuris apibūdintų gerojo 
darbelio tikslą. Projektas turi 
turėti planą kaip tas gerasis 
darbelis gali būti įgyvendin
tas. Projektas turi pristatyti 
gerojo darbelio pramatytas pa
sekmes. Projektas gali būti 
iliuostruotas nuotraukomis ar 
piešiniais su atitinkančiomis 
antraštėmis. 

Re ika l av ima i : 
P a v i e n i a m s da lyviams: 

Rašinėlis turi būti netrumpes-
nis, kaip vieno rankraščio pus
lapis (neįskaitant nuotraukų, 
iliustracijų). 

D r a u g o v ė m s : 
Draugovės projektas, „dide

lės knygos" formato, turi tu
rėti nemažiau kaip 10 didelių 
l apu . 

P r e m i j o s : Pavien ia i daly
viai I vieta 75 dol., II vieta 50 
dol., III vieta 25 dol. 

D r a u g o v ė : Pirma vieta 100 
dol. 

Dalyviai — g r u p ė B: 
Skautai, skautės, prityrę 

skautai, prityrusios skautės, 
skautai vyčiai, vyresnės skau
tės, jūrų skautai, jūrų skau
tės, budžiai ir gintarės arba jų 
būreliai ar draugoves. 

Tema: 
• ..Mano pareiga artimui 21-
mame šimtmetyje". 

Konkurso dalyvis, dalyvė 
paruošia rašinį, kuriame api
būdina skauto, skautes parei
gą artimui 21-mame šimtme
tyje. Rašinyje turi aiškiai at
sispindėti tikslas pagerinti 
žmogaus padėti dutūkstant-
metyje. 

Rašinys turi turėti aiškų 
įvadą, konkrečius pavyzdžius 
ir susidarytas išvadas. Jis gali 
būti iliustruotas nuotrauko
mis, piešiniais, iškarpomis su 
atitinkančiomis antraštėmis. 

Re ika l av ima i : 
P a v i e n i a m s dalyviams: 

Rankraštis turi būti netrum-
pesnis, kaip du rankraščio 
puslapiai (neįskaitant nuo
traukų, iliustracijų, iškarpų). 

B ū r e l i a m s , d raugovėms : 
Rašinių rinkir.ys turi turėti 
nemažiau kaip 20 puslapių. 

P remi jos : 
Pav ien i a i dalyviai : Skau

tai, skautės ir kitos tokio pat 
amžiaus grupes — I vieta 100 
dol., II vieta 75 dol.. III vieta 
50 dol. 

Prityrę skautai, prityrusios 
skautes: ir kitos tokio pat 
amžiaus grupes: I vieta 100 

dol., II vieta 75 dol., III vieta 
50 dol. 

Skautai vyčiai, vyr. skautės 
ir kitos tokio pat amžiaus gru
pės: I vieta 100 dol., II vieta 
75 dol., III vieta 50 dol. 

Draugovė, būrelis: Skau
tai, skautės bei kitos tokio pat 
amžiaus grupės: Pirma vieta 
150 dol. 

Prityrę skautai, prityrusios 
skautes bei kitos tokio pat am
žiaus grupės: Pirma vieta 150 
dol. 

Skautai vyčiai, vyr. skautės 
bei kitos tokio pat amžiaus 
grupes. Pirma vieta 150 dol. 

P r i s t a tymas : 
Po rašiniu pasirašyti slapy

vardžiu, pažymėti amžiaus 
grupę ir vieneto vardą bei vie
tovę. I atskirą užklijuotą vo
kelį įdėti savo tikrą pavardę, 
vardą, ;adresą, telefono nume
rį, vieneto vardą, ir vietovę. 
Viską sudėti į voką ir su visa 
medžiaga išsiųsti šiuo adresu: 
Laima Kiliulienė — L.S.S. 
Konkursas, 17 Tyler Road, 
Lexington, MA 02420. 

Mecenatas: 
L.S.S. Tarybos pirmija, nau

dojanti prel. s. Juozo Prunskio 
Lietuvių fonde paskirtos su
mos palūkanas. 

Ver t in imas: — Speciali 
komisija. 

Pastabos: 
Patartina, ypač mažiesiems, 

rašinius ruošti sueigos metu. 
Tuo būdu konkursas bus suei
gos dalis, o ne kaip kažkoks 
pašalinis apsunkinimas. 

įsijungimas į konkursą ir 
konkurso pasisekimas prik
lausys nuo vadovų ir vadovių 
tinkamo dėmesio ir naudos su
pratimo. 

Papildomai informacijai 
skambinkite Laimai Kiliulie-
nei (781) 861-1465. 

Sėkmės rašyboje! 
Lietuvių S k a u t ų są jungos 

T a r y b o s pirmija 

Los Angeles . .Palangos" skaučių tunto ..Šatrijos Raganos* vyr. skaučių būrelis. Is k.: sėdi Laima Barpšiene, Tara 
Barauskaitė-Goward ir Daina Žemaitaityte. Stev.— Tanya Barauskaiu-, Andrytė Giedraityte, Gailė Radvenyte, 
Tina Petrušytė ir Teresytė Giedraitytė. 

LOS ANGELES VYR. SKAUČIŲ 
KULTŪRINĖ IŠKYLA 

Skautybė skatina lavinti kū
ną ir šviesti protą. Tokia min
tim besivadovaudamos Los 
Angeles „Palangos" tunto vy
resnės skautės praėjusią va
sarą susirinkusios nutarė vyk
ti į žymųjį J . Paul Getty 
muziejų. O kad proto lavini
mas būtų sėkmingesnis, reikia 
pamait int i kūną („Sveikam 
kūne — sveika dvasia"). Tuo 
besi rūpinant sese Tina Petru-
šytė pakvietė visas pas ją pa
pietauti . Pie tūs buvo suneš
tiniai — kiekviena sesė turėjo 
atnešti kokį nors patiekalą. 
Skaniai pietavome besiklausy
damos Toronto „Gintaro" j au 
nimo ansamblio garsinėje 
juostelėje įrašytų dainų. 

Kai susieina būrelis gerų 
draugių, daug metų ka r tu 
skautavusių, reikia pasipasa
koti apie vasaros nuotykius. 
Po pietų entuziast iškai plana
vome ateinančių veiklos metų 
vyr. skaučių veiklą. Šiais me
tais žadame išmokti gamint i 
l ietuviškus valgius, padėti ne
tur t ingiems žmonėms Los An
geles apylinkėje a r Lietuvoje; 
paruošti įdomius rankdarb ius 
Kaziuko mugei. Ateityje žada
me daugiau ką išmokti ir dau
giau padėti ki t iems. Būdamos 
vyr. skau tės , norime išlaikyti 
įžodžio metu duotą pažadą — 
„visą gyvenimą aktyviai daly
vauti skautiškoje veikloje, ne
nu t rauk t i ryšių su skaučių or
ganizacija"'. 

Gardžiai pavalgiusios ir 

VIENO DVIRATININKO 
ĮSPŪDŽIAI 

„Academia 1999" 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

75 metų Jubil iejaus žyg is Lietuvoje , 
1999 m. rugpjūčio 14 - 22 d. 

Šeštoji d iena : ke tv i r t a 
dienis, rugp . 19 d., Žaga-
rinė — „Academia 1999" 
stovykla 

Rytas vėl gražus. Ulytė vėl 
visus prikelia. Vėl prausiamės 
šaltame ežere. Vėl košė. Tur
būt ilgai nenorėsiu matyti ko
šės grįžęs į namus! 

Šio ryto paskaitą skaito t.n. 
Eglė Verseckaitė: „Lietuviška 
poezija Lietuvoje ir išeivijoje". 
Mane pakviečia apibūdinti pa
starąją. Sutinku, bet pridedu, 
kad apie tai beveik nieko ne
nusimanau. Ne mano sritis. 
Galiu tik pasakyti ką matęs, 
ką girdėjęs. Kalbos kiek pa
gyvėjo sesei Eglei apibūdinus 
„grafomanijos" reikšmę: tai 
nevertinga, neoriginali poezi
ja, kurią šios meno formos 
žinovai ir apie ją nusimanan
tys atmeta kaip nieką. i 

Susėdam kokia dešimtis ir 
pradedam vartyti mūsų at
sivežtų dainynėlių puslapius. 
Sustojam prie žinomų ir sma
giai kartu dainuojam. Pasiro
do vietiniai turi žodžius bet 
nežino daugelio melodijų savo 
Tautinės stovyklos proga Lie
tuvos Skautijos naujai išleis

tame dainynėlyje, kurį sure
dagavo senj. Giedrius Židonis. 
Taipgi taip ir mokomės. Pe
rėjom jų nemažai ir visiems 
buvo aišku, kad reikia ras t i 
kitų progų pabendraut i dai
nuojant. 

Po koše pagrįstų pietų, sto
vyklautojai sugrupuojami į dvi 
komantas : „Špokai" ir „Tarkų 
brigada", dalyvauti lengvos at
letikos estafetėje, su t am "tik
rais humorist iniais skir t ingais 
var ianta is nuo įprastų sporto 
varžybų. Ilgai varžybos tęsia
si. Šauniai rungiasi koman
dos. Beveik lygiomis eina nuo 
vieno uždavinio prie kito. 
Važiuojama dviračiais t a rp 
numaty tų kliūčių, nešam 
viens kitą a n t pečių, dviese ei
nam rankomis ir kojomis, ko
kių būdų j ie nesugalvoja mus 
kankint i ! Per t rauk iam varžy
bas ir e inam valgyti vaka
rienės: vėl košė su bulvėmis, 
mėsos konservais ir likusiais 
kukurūza is . Grįžtam prie pas
kutinio estafetės uždavinio: 
rankų lenkimas „Špokai" ir 
„Tarkų brigada" pasi renka po 
tris savo s t ipr iausius ir s ta to 
vienus prieš ki tus . Po ilgų ir 

s'magiai pasikalbėjusios, auto
busu išvykom į Getty muziejų. 
Išlipus iš Getty „troleibuso" 
apsvaigo galvos! Kiek ten me
no ir grožiu! Ir koks gražus re
ginys Los Angeles ir Holly-
wood rajono! Nežinojom nuo 
kur pradėti. Džiaugėmės, kad 
visos norėjom pamatyti tuos 
pačius daiykus, tai pradėjom 
nuo Impresionizmo. Ap
žiūrėjom dailininkų Monet ir 
Renoir paveikslus. Pastebėjom 
daug politinių minčių kituose 
paveiksluose. Paskui ėjom 
prie senoviškų kambarių, ku
riuose buvo gražiausi baldai, 
veidrodžiai, lempos ir kt. Ma
tėme, kaip turtuoliai praeityje 
gyveno. Sužinojom ir kaip se
novės graikai ir egiptiečiai gy
veno. Jų menas vaizdavo ka
rus , dievaičius ir gamtą. Ma
tėme jų paveikslus, vaizduo
jančius :eukojimus dievams, 
kurie buvo svarbūs jų gyven,, 
nime. Po to nuėjom į kitą pas
ta tą pažiūrėti skulptūrų. Dau
guma skulptūrų buvo mitolo
ginės ir mes bandėm lyginti 
graikų dievus su senovės lie
tuvių ditvais. Stebėjomės, kad 
tiek dauš senovinių skulptūrų 
išsilaikė iki šių dienų. 

Skautes — gamtos draugės! 
Tad nuiarėm skirti laiko ir 
gamtai Pasivaikščiojome 
nuostab:aose Getty gėlynuose. 
Atrodė, rcad ten auga viso pa
saulio galės! Buvome sužavė
tos įvairiomis spalvomis ir 
kvapais. Pauostėm česnako 
žiedus. -;urie tikrai taip kve
pėjo. Pu ;etėm į plaukus pana
šius augalus. Pastebėjom 
daug gražių spalvų ir gėlių 
rūšių. Batų buvę įdomu tuose 
daržuose pavaikščioti su bo-
tanikai>. sužinoti daugiau 
apie visus tuos augalus. Gal 
kitą sut'.gą! 

Po trijų valandų pajutome 
nuovargi, tad nutarėm, kad 
vienai dienai užteks matyto 
meno .r gražios augmenijos. 
Dauguma mūsų nuėjom į mu
z i e j a i parduotuvę nusipirkti 
suveny-j . Kelios sesės nubėgo 
pažiūrėti Warhol parodos. Vi
sos susirinkusios grįžome pas 

sesę Tina su plačiomis šyp 
senomis ir išlavintais protais 
Buvo puiki diena ir smagus 
pabendravimas. 

Sesė Tara Barauskaitė-
Goward , i š „Šatrijos Raga
nos" draugovės. 

tr iuk- r ngų rungtynių, po 
daug ...enkimo" sesė Valytė 
Valiui.-': nugali sesę Zitą Ad-
lytę. trolis Saulius Bulota 
nugai; rolį Ramojų Aleksie-
jūną Ar>u laimėtojai skelbia
mi stipriausiais stovykloje, o 
„Špoką, ir „Tarkų brigada" 
užba;^ia rungtynes lygiomis! 

Paskųs renkamės prie vir
tuves iaužo padainuoti, bet 
matom, kad jau grėsmingai 
žaibuoja už ežero. Netrukus 
laša; krenta an t galvų. Neno
romis t raukiamės visi į savas 
palapines. Lietus pila kaip rei
kia! Vel ta raminanti lašų 
simfonija an t palapinės stogo. 
NetrtiK.s ir akys pasiduoda 
miegui 

Rimantas Gr i ške l i s 

i Bus daugiau 

VYDŪNO FONDAS 
Dr. Vydūno vardo šalpos 

fondas veiklą pradėjo 1952. 
03.23. Fondo pavadinimas kei
tėsi, tačiau tikslai paliko tie 
patys; remti aukštuosius mok
slus einantį lietuvių skautų 
ir kitų organizacijų studentus. 
Pašalpas-paskolas skiriant va
dovautis teisingumu, bešališ
kumu padėti jų reikalingiems. 
Pirmieji jų paprašė to laiko 
suvargusios Vokietijos, vėliau 
ir JAV studentai. Prašančių 
ratas didėjo: Airija, Australija, 
Argentina, Estija. Havajai, 
Latvija, Lenkija, Olandija, 

Švedi ja , Turkija, Šveicarija. 
1957 m. buvo pradėtos skirti 
pašalpos Lietuvoje likusių, 
išvežtųjų ar žuvusių vaikams. 
Iki šiol yra paskirta 213 pas
kolų įvairių sričių studen
tams. Nemažas skaičius yra 
atvykusių studijuoti jau iŠ Ne
priklausomos Lietuvos. 

1992 m. buvo paskirtos pir
mosios stipendijos Lietuvoje 
studijuojantiems. Viso išmo
kėta 186 studentams 27,550 
dol. 1999 m. pradėta išmokėti 
B. Ciplijauskaitės stipendija 
ispanų kalbai studijuoti Ispa
nijoje. 

Lituanistinės visada buvo 
pirminė VF darbo sritis. Sti
pendijas yra gavę 49 studen
tai. 

Buvo. išsiųsta 30,000 knygų 
anglų kalba Vilniaus, Vytauto 
Didžiojo ir Klaipėdos univer
sitetams. Naujieji VF leidiniai 
yra nuolat siunčiami univer
sitetams. 

1999 m. yra įkurtos 5 premi
jos po 1,000 dol. magistran
tams, pasiekusiems aukščiau
sių akademinių rezultatu, pa
rodžiusiems ypatingą darbštu
mą ir sugebėjimus. Jos yra 
skirtos prisiminti ir pagerbti 
Korp! VYTIS ir Akademikių 
Skaučių draugovės Garbės 
narius: Sofiją Čiurlionienę, 
Vincę Jonuškaitė-Zaunienę. 
prof. Igną Končių, prof. Ste-
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poną Kolupailą ir visuomeni
ninką Bronių Kviklį. 

Studentų vasaros stovyk
loms buvo skiriamos pašalpos. 
Studentų spauda sunkiai ver
čiasi Lietuvoje, nuolat remia
me pašalpomis. Apmokėjome 
kelionių išlaidas studentams 
iš Lietuvos pažinti Ameriką ir 
JAV studentams keliones į 
Lietuvą, kad pažintų kraštą ir 
žmones. Rėmėme studentų 
darbus IT studijas Lietuvoje. 
1999 m. apmokėjome išlaidas 
archeologui ir reabilitacijos 
studentei. 

VF rūpesčiu buvo išleista 
dvi laidos R. Spalio knygos 
„Gatvės berniuko nuotykiai", 
S. Ylos makiaknygė „Skautų 
maldos'', didžioji prof. E. Su-
davičiaus parašyta „Lietuvos 
istorija". /Visoms Lietuvos mo
kykloms po 2 egz. išdalinta 
lietuvių kalbos branginimo 
knygelė Vydūno „Mano Tėvy
nė". Pašalpomis padėta išleisti 
kitos tautinio auklėjimo kny
gos. 

Prel. Juozo Prunskio ir Kęs
tučio Sidabro rašinių konkur
sai neša dvigubą naudą lietu
viškų temų nagrinėjime ir pi
nigines premijas sunkiai be
siverčiantiems Lietuvos stu
dentams. 

Tai dalis darbų, kuriuos at
lieka Vydūno fondas. Veikla 
yra plečiama, todėl galimybės 
padėti pagalbos reikalingam 
lietuviui didėja. Fondo valdy
ba yra pasiryžusi toliau sėk
mingai darbuotis. 

Vytautas P. Mikūnas 
Vydūno fondo valdybos 

pirmininkas 
Jūratė Variakojienė 

Pirm. pavaduotoja 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Gruodžio 10 d., — Tradi
cinės jūros skaučių ir skautų 
Kūčios PLC, Lemonte. 

Saus io 23 d. — Tradicinė 
jūros skaučių ir skautų iškil
minga Klaipėdos dienos suei
ga PLC Lemonte. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northv»estem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Hickory HHIs, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te!. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
1WN*tr3YDYTOJA 

9055 S.RobertS R<*.:«k*ory HMs, IL 
1 mylia i vakarus ntRSTfarlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus Hgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava: Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL.60S38 
Tel. 773-2294965 

Valandos pagdl Šusterimą 

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

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

NapervHle IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Hightand Ave., 
Tower1,Suite3C 

Downers Grove, IL60515 
Tel. (630) 4354120 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for I l—itri, 

1200 S. York, Elmhunst. IL 50126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUnS, M.D. 
Feffo-.'/: Ammrican Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

(219) 947-5279 
Fąx (219) 947-6236 

320W.61stAve. 
Hobart, IN 46342 

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certrfied, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Cross Professional PaviHon 

3 fl. South 
LHhuanian Ptaza Ct at CaMomia Ave. 

Chicago. IL 60629 
Tel. 773-471-7879 
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AR TAI BUVO „GERI 
LAIKAI?" 

STASYS 
Iš surinktų įvairių duo

menų, studijų ir knygų apie 
gyvenimą pirmojo tūkstant
mečio išvakarėse susidaro ga
na niūrus vaizdas. Jeigu būtu
mėte tuo laiku gyvenę Euro
poje (Amerika dar buvo ne
atrasta, nežinoma), tai gyveni
mas būtų svetimas ir sunkus. 

Žodis Lietuva tuo laiku gal 
ir nebuvo vartojamas, nes vi
sos lietuvių kilmės kiltys 
anais senais laikais bendro 
vardo gal nė neturėjo. Senieji 
viduramžių raštai visas lietu
viškas bei latviškas grupes va
dindavo aisčiais. Baltų termi
nui dažnai priskiriamos mums 
visiškai negiminingos tautos: 
estai, lybiai ir suomiai. Tuo 
laiku dar egzistavo visos ais
čių giminės: prūsai, jotvingiai, 
sūduviai, aukštaičiai, žemai
čiai, kuršiai, žiemgaliai, sėliai 
ir letgaliai. Aisčiai gyveno pa
lei Baltijos jūrą, bet palyginti 
labai nuošaliame, didžiulėmis 
giriomis apaugusiame, krašte 
ir daug kur apsuptam sunkiai 
pereinamom pelkėm. Aisčiai 
vertėsi žemdirbyste, augino 
daug vaismedžių. Neaišku, ar 
augino daržoves. Net ir XIII 
amžiuje vienas vokiečių kro
nikininkas rašo, kad prūsai, 
pamatę kryžiuočius valgant 
kopūstus, buvo labai nustebę. 
Vienas prūsas net pasakęs, 
kad vokiečiai esą panašūs į 
arklius ir mulus, nes valgo 
žoles. Gyvulininkystė aisčių 
kraštuose nebuvo didesniu 
mastu išvystyta, nes nebuvo 
plačių ganyklų. Tačiau savo 
reikalams jie turėjo nemažai 
visokių gyvulių, kurie ganyda
vosi arti sodybų, kad nepa
klystų miškuose. Turėjo daug 
arklių,.. reikalingų karo žy
giams ir aplankyti mergeles. 
Žirgas, artimas vyro bičiulis, 
gražiai apdainuotas mūsų dai
nose. O vikrūs žemaitukai te
bėra vertinami arkliai ir šian
dien. 

Medžioki* buvo svarbus 
maisto šaltinis, o kailius par
duodavo užsienio pirkliams. 
Žuvininkystė taip pat buvo la
bai svarbi ūkio šaka. Tuo lai
ku aisčiai dar buvo pagonys, 
turėjo daug dievų. Visi jie gar
bino gamtą ir nesuprantamus 
jos reiškinius laikė nežemiš
komis jėgomis — dievais. Kaip 
ir visas Azijos tautas, taip ir 
aisčius stebino dangaus mė
lynė su visomis nesupranta
momis dienos ir nakties švie
sybėmis. Aistis sudievino patį 
dangų ir jo kūnus. Žodis „die
vas" aisčiams turbūt reiškė 
dangaus tėvą, jo mėlynės val
dovą, svarbiausią dievą. Die
vais ar jų reiškiniais aisčiai 
laikė saulę, mėnulį, žvaigž
dynus. Prie šių dievų priski
riamas ir griausmingas Per
kūnas, kaip priešprieša ra-

SURANTAS 
miam didingam dangaus mė
lynės valdovui. Reikšmingą 
vietą aisčių religijoje turėjo 
ugnis. Ji buvo ne tik dievybe 
— per ją žmonės sužinodavo 
dievų valią. Ypatingų švento
vių aisčiai nestatydavo, daug 
kur buvo nuolat kūrenama 
amžinoji ugnis, tai ir tos vie
tos buvo savotiškos šventoves 
— vadinamos alkom. Ugnis 
buvo gerbiama ir kiekvienų 
namų židiny — tai šventoji 
namų ugnelė arba Gabija. 
Aisčiai tikėjo ir į pomirtinį pa
saulį... Savotiškai atrodo, kad 
tuo laiku, apie 999 metus, bal
tai gyveno savo įprastą gyve
nimą ir, be abejo, daug geriau 
kaip kitur skurstančioje ir 
tamsioje Europoje. 

Jeigu būtumėte gyvenę Eu
ropoje naujojo tūkstantmečio 
išvakarėse, būtumėte buvę pa
saulyje, sunkiai įsivaizduoja
mame šių laikų europiečiams. 
Dabartinių laikų tautos neeg
zistavo ir visa vakarinė Euro
pa susidėjo iš daugelio mažų 
karalysčių, kunigaikštysčių ir 
panašių valdų, kurios šiaip 
taip išsilaikė organizuotos 
krikščionybės įtaka bei autori
tetu. Beveik visi to laiko kara
liai ar kilmingieji buvo beraš
čiai, dauguma nemokėjo net 
skaityti. Išsilavinę žmonės bu
vo tik dvasininkai ir vienuo
liai. Profesorius istorikas Wil-
liam J. Mc Carthy, iš katalikų 
universiteto apie 999-tuosius 
metus rašo: „Gyvenimas pagal 
mūsų standartus buvo sunkiai 
suprantamas, žiaurus, nešva
rus, nesveikas ir trumpas, net 
ir turtingiems ir vadovaujan
tiems žmonėms". To laiko šiek 
tiek pažangesnės kultūros ir 
civilizacijos centrai nebuvo 
Europoje, bet kitur, pvz., Kini
joje, kuri tada tikriausiai tu
rėjo didžiausią miestą pasau
lyje, imperijos sostinę Kai-
feng. Kitas centras buvo Bi
zantijoje, atsiskyrusioje ryti
nėje Romos imperijos dalyje 
su sostine Bizantija (tada va
dinama Konstantinopoliu, o 
dabar Istanbulu). Bizantijos 
imperija beveik ištisai kariavo 
su besiplečiančiu Islamo pa
sauliu, kuris tuo laiku tęsėsi 
nuo šiaurinės Ispanijos per 
visą šiaurinę Afriką, viduri
nius rytus net iki Taškento, 
Himalajų kalnų ir Indijos. 
Prieš penketą šimtmečių, 
prieš sugriuvus Romos imperi
jai, dingus jos legionams su 
tūkstančiais vergų, kurie sta
tė tvirtoves, kelius ir atlikda
vo kitus darbus, Europa pasi
darė atsilikusi ir suvargusi 
pasaulio dalis. Galbūt nuo 
Skandinavijos iki Graikijos ir 
gyveno apie 70 mln. žmonių 
(tai mažiau, kaip šių laikų Vo
kietijoje), kurie beveik visi 
vertėsi žemės darbu. Vieni dir-

Danutė Bindokienė 

Dulkės dar 
neišsisklaidė 

Lietuvos istorines vėliavos plevėsuoja Vilniuje virš Lietuvos dailės muziejaus vartų. 

bo kilmingųjų žemes ir už 
skirtą dienų skaičių gaudavo 
sau kiek žemės, arba dirbdavo 
už dalį derliaus ir buvo bau
džiauninkai . 

Valdymo ir gyvenimo forma 
buvo feodalinė: žmogus prik
lausė kilmingajam arba ko
k iam riteriui, kurio pareiga 
buvo pavaldinį apginti nuo 
plėšikų ir kitų pavojų, bet už 
tai valdė jo gyvenimą ir buvo 
jo teisėjas, valdovas. Daugu
ma žmonių niekada nepalik
davo savo namų, nes nebuvo 
reikalo ar galimybių keliauti. 
Viena didelė išimtis buvo vi
kingai, kurie dėl maisto trū
kumų net per tris šimtmečius 
plėšė š iaurinę Europą ir savo 
laivais buvo net pasiekę da
bartinės Kanados pakrantes. 
Aišku, jie nežinojo, kurį kraš
tą rado ir nepaliko daug pėd
sakų. Gyvenimo vidurkis de
šimtam dešimtmetyje buvo tik 
apie 30 metų, iš dalies dėl la
bai didelio (40 proc.) naujagi
mių mirtingumo. Individai, 
kurie užaugdavo, dažniausiai 
pasiekdavo apie 45 metus. Tai 
daugiausia dėl sunkių ir ne
sveikų gyvenimo sąlygų, pras
to ir nuobodaus maisto, ne
švaros ir medicinos stokos. 
Maistas, jeigu jo netrūkdavo, 
dažnai buvo senokas, nes ne
buvo jokių šaldymo bei apsau
gos priemonių. Mėsos gami
niai buvo taupomi labai ypa
tingoms progoms. Cukrus ta
da dar buvo nežinomas ir atsi
rado tik keletą šimtmečių vė
liau. Ką nors pasaldint galėjo 
tik medumi, o pagrindinis 
maistas buvo iš grūdų. Valgy
davo dažniausiai iš medinių 
lėkščių, mediniais šaukštais , 
ar net ir visai be įrankių. Rū
bai ir apranga atskirdavo 
žmones; pavaldiniai beveik vi
soje vidurio Europoje galėjo 
dėvėti tik juodais arba pilkais 
prastais rūbais, o apatiniai rū
bai nebuvo žinomi iki 13-ojo 
šimtmečio. Batai buvo iš vieno 
odos gabalo, susiūti viršuje. 

Kilmingieji galėjo naudoti vi
sas spalvas ir gražius dra
bužius. 

Niekas nežinodavo tikslaus 
laiko, nes nebuvo jokių laik
rodžių ir žmonės daugiausia 
orientuodavosi tik pagal baž
nyčių varpus, bet ir t ie nebuvo 
tikslūs, nes tik už trijų šimtų 
metų buvo pagaminti pirmieji 
mechaniniai laikrodžiai. Vedy
bos būdavo tvarkomos ne pa
gal jaunųjų pageidavimus, bet 
pagal tėvų ar vyresniųjų norą. 
Vedybų apeigos dažniausiai 
būdavo pravedamos kunigų, 
bet to laiko bažnyčia dar ne
turėjo formalių ceremonijų net 
iki 12-to šimtmečio. Gyveni
mas buvo paprastas ir. kaip 
vienas vyskupas ap'budino: 
„Yra tie, kurie meldžiasi, tie. 
kurie kovoja ir tie, kurie dir
ba". Tame labai sunkiame ir 
netikrame laikotarpyje tik 
krikščioniška bažnyčia Euro
poje davė gyvenimui prasme ir 
išlaikė autoritetą. 

999-tų metų pasaulis žmoni
jai atrodė visai kitaip. Mūsų 
Žemė (planeta) buvo supran
tama, kaip plokštuma, apie 
kurią sukasi Saulė, Mėnulis ir 
žvaigždės Žemynai, kaip abi 
Amerikos, Australija, daugelis 
salų ir ašigaliai, buvo nežino
mi. Gyvenimas, mūsų akimis 
žiūrint, buvo labai paprastas. 
Greičiausias tuo laiku buvo 
geras žirgas. Nebuvo jokių 
mechaniškų susisiekimo prie
monių. 

Žiniasklaida neegzistavo ir 
beveik visus pranešimus arba 
įsakymus atnešdavo šaukliai. 
Dar daug šimtmečių apie 
elektrą, radiją, televiziją ir ki
tus, šiais laikais, galima saky
ti, būtinus dalykus nebuvo net 
minties. 

Per šį besibaigiantį tūks
tantmetį žmonija pasiekė la
bai daug: pakeitė žmogaus 
gyvenimą ir net pradėjo verž
tis į erdves Kai kurie išdidūs 
mokslininkai net tikėjosi at
rasti Visatos pradžią. Atrodo, 

visi atradimai ir tobulėjanti 
instrumentacija tik atidaro 
neįsivaizduojamą žinomos Vi
satos dydį. jėgą ir judesių tiks
lumą. Užuot lauktų atsaky
mų, visur atsiranda daug dau
giau klausimų ir tik parodo 
mūsų nepaprastą menkumą 
suprasti Visagalio tvarką... 

Reikia tikėtis, kad žmonija 
per trečią tūkstantmetį nesu
naikins savęs, bežaisdama su 
genetika ar panašiais daly
kais, o kas nors ketvirtojo 
tūkstantmečio išvakarėse pri
simins mūsų laikotarpį ir gal 
stebėsis mūsų primityviu gy
venimu... 

PELNINGIAUSIA 
AUGINTI ŽĄSIS 

„Plungės grūdų" bendrovės 
Anulėnų paukštynas Telšių 
rajone iki liepos pabaigos žąsų 
augintojams parduos 60,000 
vienadienių žąsiukų. Anulėnų 
paukštynas yra vienintelis 
Lietuvoje pramoniniu būdu 
žąsis auginantis paukštynas. 
Prancūzijos landų arba Itali
jos baltųjų veislių vienadienis 
žąsiukas kainuoja 13 litų. Per 
70 dienų žąsiukas vidutiniškai 
užauga iki 5 kg. 

Lietuvoje vis labiau domi
masi žąsimis. Vienas Kauno 
ūkininkas, pernai auginęs 
tūkstantį žąsų, šiemet užsisa
kė 3.000 žąsiukų. 

Anulėnų paukštyno specia
listų skaičiavimais. Lietuvoje 
kasmet užauginama po 
100.000 žąsų. Tačiau ta i yra 
net 5 kartus mažiau nei 1933-
1937 metais. 

Anuleniškiai šiemet augins 
po 4-5 kg sveriančias žąsis, 
nes sunkesnių pirkėjai nepa
geidauja. Vienas kilogramas 
žąsienos kainuoja apie 19 litų. 
Anulėnų paukštyno direkto
rius Kostas Čiotys „Lietuvos 
rytui'" prisipažino, kad. jeigu 
ne žąsininkyste, paukštynas 
jau būtų bankrutavęs. 

R. Jakutv tė 

„Kaip paprasta viskas kaž
kada buvo. Churchiilio patari
mu, žemėlapyje nubraukta li
nija — nuo Štetino iki Baltijos 
jūros, iki Triesto ir Adrijos 
vandenų. ... Kiek tik žemėla
pis aprėpė — nuo Budapešto, 
Varšuvos, iki Vladivostoko, 
per dešimt skirtingų laiko 
zonų, tiesėsi to paties baisūno 
valdos; tas pats žiaurus, bet 
dirbtinis pagyrūniškumas; tos 
pačios Lenino statulos, užriog-
lintos ant tūkstančių pjedes
talų tūkstančių miestų aikš
tėse: ta pati bejausmė išraiška 
veiduose pilkųjų milijonų, ne
galinčių išsivaduoti iš didžiojo 
'darbininkų rojaus'..." 

Taip prasideda „The Econo-
mist" žurnalo straipsnis apie 
Berlyno sienos iškilimą ir nu
griovimą '„Europe After Com-
munism. Ten years since the 
wall feir, Nov. 6, 1999;. Ir ne 
vien apie šią užtvarą, bet 
apskritai apie Sovietų Sąjun
gos žlugimą, apie Vidurio ir 
Rytų Europos problemas, 
stengiantis užgydyti puses 
šimtmečio žaizdas, priprasti 
prie laisvo, demokratiško gy
venimo. Straipsnyje paminėta 
ir Lietuva, kuri išgyvena tuos 
pačius „pokomunistinius silp
numus", kartais ieškodama 
paramos iš savo „seno, istori
nio priešo — Lenkijos". 

Šią savaitę kaip tik suėjo 
dešimt metų nuo tos gėdos sie
nos, skiriančios Vokietiją į dvi 
nelygias, tarpusavyje negalin
čias „susišnekėti, susisiekti", 
dalis — Rytų ir Vakarų. Tai 
buvo tarsi akivaizdi abstrak-
čiosios „geležinės uždangos" 
apraiška, kuri galbūt ne tiek 
skyrė laisvąjį pasaulį nuo rau
donojo komunizmo valdų, kiek 
dengė totalitarinio režimo juo
dus darbus, slopino žudomųjų, 
kankinamųjų, spaudžiamųjų 
riksmą, kad jis nepasiektų 
laisvojo užsienio ausis ir nep
riverstų pabusti sąžinę, už
migdytą Jaltos konferencijos 
nutarimais ir tolygiais patai
kavimais „sąjungininkui Sta
linui, padėjusiam sutriuškinti 
Hitlerio galybę".. 

Tačiau — kaip ir geležinė 
uždanga — Berlyno siena ne
leido pavergtiesiems pamiršti 
didžiosios skriaudos, padary
tos okupantų, atėjusių skelbti 
..rojų", „lygybę", „brolybę", bet 
atnešusių tai, kas tiems šū
kiams griežtai priešinga. Tad 
ir visos užtvaros, sienos ar ki
tos kliūtys buvo juo stipresnė 
paskata nepasiduoti, ieškoti 
jose plyšiu, siekti laisvės. 

Amerikos spauda, prime
nanti Berlyno gėdos sienos nu
griovimo dešimtmečio sukaktį, 
būtinai pabrėžia ir tuometinio 
sovietijos diktatoriaus Gor
bačiovo pastangas „suteikti 

pavergtiesiems daugiau lais
vių, daugiau teisių". Kad tos 
pastangos neatnešė laukiamu 
pasekmių, tai jau kita kalba. 
Keista, kad dar yra besiste
binčių tokiu pavertgųjų „ne
dėkingumu", tarytum ištroš
kęs žmogus gali pasitenkinu 
vandens lašeliu, kai čia pat ty-
v iiliuoja tyras šaltinėlis... 

Sukakties proga daugelis — 
ne: pačių vokiečių, tiek buvu
sioje Vakarų, tiek Rytų Vokie
tijoje — pripažįsta, kad. tiesa 
Berlyno siena sudaužyta 1989 
metais, bet dulkes ir tebesi
sklaido, dažnai kliudydamos 
geresnį tarpusavį supratimą, 
sugyvenimą, keldamos susier
zinimą, skatindamos susiprie
šinimą. Lauktųjų lengvo ir 
greito Vokietijos sujungimo re
zultatų kol kas nematyti, nes 
vokiečiai, kaip ir kitų. po oku
pacijos dešimtmečių išsilais
vinusių valstybių tautiečiai, 
karo padalinti \ laisvojo pa
saulio piliečius ir sovietijos gy
ventojus, randa daugiau tar
pusavio skirtumų, negu ben
drumų. Sovietų mdoktrinacija 
iš pagrindų pakeitė tautos pa
saulėžiūrą, pasaulėjautą, pa
čius giliausius charakteristi
kos pradus. Nepaisant vakari
nėje Vokietijos pusėje gyvenu
sių vokiečių bei jų valdžios 
paramos ir intensyvia: deda
mų pastangų rytinius vo
kiečius kaip galima greičiau, 
veiksmingiau integruoti į lais
vojo pasaulio ekonomiką, de
mokratinę galvoseną, sprūdis 
vis tik yra per giius. kad ji 
būtų galima greitai užlyginti. 

Rytinės Vokietijos dalies gy
ventojų materialistiniai sie
kiai yra sunkiai patenkinami: 
jie nori turėti viską — ir labai 
greitai — ką turi vakariniai 
vokiečiai, nepaisant, kad pir
mieji pokario metai ir net de
šimtmečiai subombarduotai, 
sugriautai, karo ir pralai
mėjimo traumos sukrėstai Va
karų Vokietijai taip pat buvo 
labai sunkūs. Šiandien mato
mi vokiečių darbštumo, susi
klausymo ir darbo rezultatai. 
kuriais dalintis su komunizmo 
valdytais tautiečiais jie nela
bai linkę, o buvusieji sovietų 
imperijos valdiniai tikisi ne
mažos ..kompensacijos, už 
okupacijoje patirtus vargus, 
kai laisvieji džiaugėsi savo 
geru gyvenimu..." 

Antra vertus, nėra ko ste
bėtis tokiu vokiečių nuomonių 
nesutarimu, nes jis labai 
ryškus visose, po Sovietų Są
jungos žlugimo išsilaisvinu
siose, valstybėse. įskaitant ir 
Lietuvą. Tų kraštų žmonėms 
visų pirma reikia pakeisti 
savo galvosena, tuomet į gerą 
pasikeis ir kiti dalykai. 

PRABĖGUSIO LAIKO 
BEIEŠKANT 
RIMVYDAS SIDRYS 

Didelis Chongąing 
Nr.7 

Tęsinys 

miestas, antras didumu Kinijoje, mums vaizdžiai pa
rodė, kaip uoliai kiniečiai perėmė kapitalizmo pradme
nis. Prie laivo mus pasitiko koks pusšimtis vyrukų, į 
krantine lipti buvo gana aukštai, jie buvo pasiruošę 
mums padėti. Nieko nelaukdami, jie griebė mūsų 
krepšius bei rankinukus, kai jų pritrūko, čiupo vyres
nių ponių alkūnes, atseit, užves jas į viršų. Bent keli 
bandė išplėšti iš manęs krepšį, atsigyniau tik prisi
minės kinietišką žodį „Bu!", kuris reiškė „ne*. Čia 
tikrai pravertė Helen taip stropiai mokyta kiniečių 
kalba. Kai kurios ponios gavo net po tris pagalbinin
kus: vieną krepšiui ir du prie alkūnių. Pralenkiau 
vieną ponią iš mūsų grupės, ji atlaidžiai šypsojosi, prie 
jos prisišliejęs jaunas kinietis laikė du pirštus uždėjęs 
ant jos rankinuko, vaizduodamas, kad jis jai padeda. 
Sulipus į autobusą, vyko gyvas žinių pasikeitimas, po
nios pasakojo po kiek, užlipus į krantinę, jų padėjėjai 
reikalavo už savo darbą. Daugiausia po du, po tris, bet 
kai kurie įvertino savo patarnavimą penkiais dole
riais. Kinijos ekonomija turbūt greit pralenks Ame
riką. 

Chongąing mieste mes aplankėm Gen. Stilwell mu
ziejų. Kai 1941 m. Japonija stojo į karą prieš Ameriką, 
Kinįja savaime patapo Amerikos sąjungininkė ir prez. 
Roosevelt visomis jėgomis stengėsi jai padėti. Kol ne
buvo ištiestas Burmos kelias, pagalba buvo tiekiama 
lėktuvais, oro tiltu, taip kaip vėliau Berlyne. Lakūnai 
vadino save „Skraidančiais tigrais" ir jų vadas buvo 
gen. Chennault. Skrydžių sąlygos buvo baisios, per 
Himalajų kalnus, nepaisant, koks oras. Daugiau kaip 
1,000 lakūnų tame oro tilte žuvo. O kaip paskui apsi
vertė pasaulis! Visi tie karo reikmenys, kiek jų dav 
liko nuo juodosios rinkos, atiteko Mao komunistams. 
skra idantys "tigrai" perskrido į Filipinus ir pasida-ė 
„Eleventh Air Force". Likimas taip lėmė. kad 19 "6 
metais, Dėdei Šamui pakvietus, man teko tarnauti 
tame padalinyje, Filipinuose, prie Manilos. 

Dar tą patį vakarą išskridom į Xian (ištariama Ši-
jan). Xian galima sulyginti su mūsų Trakais. Apie du 
tūkstančius metų Xian buvo Kinijos sostinė, vienuoli
ka imperatorinių dinastijų iš čia valdė Kiniją. Xian 
stovi geografiniame Kinijos centre. Tais laikais, kai 
prekyba vyko šilko keliu, kupranugarių karavanais, 
įie visi iš vakarų sueidavo į šį miestą. 6 šimtmety 
mieste buvo milijonas gyventojų, Xian tada buvo 
didžiausias miestas pasaulyje. Kai važiavom iš oro 
uosto, vadovė rodė imperatorių ir jų žmonų kapovietes 
— piliakalnius. Vien tik prie mūsų kelio jų buvo trys, 
o iš viso žinomų bent penkiolika. Jie dar neatkasti, 

neištyrineti. Kinijos archeologai turės darbo gal dar 
200 metų. O gal geriau tuos kapus palikt ramybėj? 
Amerika, dar taip neseniai kasinėjusi senuosius indė
nų piliakalnius, dabar juos vėl užkasa, nes taip indėnų 
gentys reikalauja. 

Xian senamiestis yra apjuostas gynybine siena. J i 
milžiniška ir išlikusi daug šimtmečiu. Tvirtovę supo 
kanalai pilni vandens, o visą miestą supo nuolatinis 
Kinijos rūkas. Viskas dvelkė senove, nors vaizdą gadi
no apsauginiuose bokštuose įtaisytos turistinių bliz
gučiu krautuvės. Mes nekantravom važiuoti žiūrėti 
Quin Ski kareivių. Šitie moliniai kareiviai buvo mūsų 
laikų nepaprastas archeologinis radinys, tolygus Tu
tanchamono kapui. 1974 metais ūkininkas kasė šulinį 
ir prisikasė iki molines žmogaus figūros. Pasirodė, kad 
ta skulptūra atstovavo visai kariuomenei — 10.000 
kareivių, pasiruošusių ginti savo imperatorių pomir
tiniam gyvenime. Jie buvo užkasti 200 metų prieš 
Kristų, išsirikiavę, jie kantriai lauke po žeme 2000 
metų, kol vėl išvydo dienos šviesą. Kai su žmona mes 
lankėmės Xian prieš 17 metų. buvo a tkas ta tik apie 
500 kareivių, dabar jau yra apie 7.000, ir dar ne visi 
atkasti. Centrinėse eilėse stovi pėstininkai, šalia jų 
žirgai ir dviejų ratų karo vežimai, visiškai tokie, kokie 
buvo žinomi romėnų laikais, atseit, tuo pačiu laikotar
piu. Kiekvienas kareivis buvo nulipdytas atskirai. 
kiekvienas veidas šiek tiek skirtingas, o veido bruožai 
daugiau mongoliški, negu kinietiški Vist stovi išri

kiuoti, ten. kur jie buvo rasti, tik keletas karininkų 
buvo įdėti į vitrinas. Karininkai nei antpečių, nei kitų 
ženklų neturėjo, kareiviai juos atpažindavo iš to. kad 
jų plaukai būdavo virš galvos įmantriai susukti kapi
tonų vienaip, generolų kitaip. 

Dar turėjom laiko apžiūrėti Banpo kaimą, kuris po 
žeme tūnojo ilgiau negu Quin Ski kareiviai, net ?000 
metų- Net ir kinietišku mastu, tai priešistoriniai lai
kai. Po milžinišku stogu matėme akmens amžiaus lie
kanas, laužavietes, akmeninius kirvukus. Apžiū-
rinejau juos paviršutiniškai, bet tai. ką vadovas pasa
kojo, buvo jdomu. Jis parode dvi apskritas akmenines 
plokšteles, vieną baltą, kitą juodą, abi lengvai galėjo 
sutilpti į delną. „Nors jie neatrodo labai reikšmingi. — 
kalbėjo mūsų vadovas. — šie akmenukai yra pasaulio 
sukūrimo istorija. Jie atitinka jūsų Adomą ir Ievą". 
Pagal kiniečių legendą, pradžioje nebuvo nieko, tik 
chaosas. Atėjus laikui, pabudo milžinas Pau Koo. Jis 
vienu smūgiu perskrodė chaosą, atskirdamas tamsią 
žemę nuo šviesaus dangaus. Milžinas augo dar dides
nis, stumdamas dangų aukštyn Kai jis užaugo 40 sy
kių didesnis, milžino kaire akis pavirto saule, dešinioji 
menuliu, jo kvėpavimas pavirto vėju ir debesimis, jo 
prakaitas pavirto Į lietu, barzda į miškus, o jo blusos 
pavirto žmonėmis. „Užtat mūsų akrobatai yra tokie 
vikrūs". — vadovas užbaigė legendą su šypsena 

Xian miestas mus išlydėjo su gražia programa teat
re, kuris kartu buvo ir restoranas. B d 
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PREMIJOS GIMTINĖS 
MOKYKLAI 

Broniaus Nainio tėviškėje, 
netoli nuo Latvijos sienos 
esančiame Grikpėdžių kaime, 
dabar priklausančiame Pak
ruojo rajonui, jo gimtojo namo 
vietoje, ten gyvenusiai Bro
niaus motinai mirus ir namą 
nugriovus, prieš 15 metų buvo 
pastatyta devynmete mokyk
la. Šiais metais mokykla buvo 
praplėsta į dešimtmetę v dūri
nę mokvklą. 

Vaikystes ir jaunystės die
noms gimtinėje prisiminti ir 
su prieš 55 metus palikta tė
viške ryšiams atnaujinti bei 
toje nuošalioje vietovėje besi
mokantį jaunimą paskatinti 
geriau mokytis. Bronės ir Bro
niaus Nainių, ir Laimos bei 
Vacio Garbonkų šeimos įsteigė 
nuolatines metines premijas. 
Premijos skiriamos mokslei
viams už gerą anglų kalbos 
mokymąsi, už žinojimą Lietu
vos vėliausios istorijos bei jos 
tragiškų įvykių okupacijų lai
kotarpiu ir ypač už gerą iš
mokimą grynos, svetimžo
džiais neužterštos, lietuvių 
kalbos. 

Premijoms laimėti mokiniai 
per ištisus mokslo metus rašo 
rašinius ir metų pabaigoje 
įteikia juos mokyklos vertini
mo komisijai, kuri premijas 
paskirsto. 

Apie darbo eigą šiais metais 
bei premijų paskirstymą rašo 
mokyklos direktorė Rima Lei-
montiene 

Grikpėdžių pagrindinės mokyklos 
direktorė Rima Leimontienė. 

„1998/1999 mokslo metais 
Pakruojo rajono Grikpėdžių 
pagrindinėje mokykloje vyko 
lietuvių ir anglų kalbos kon
kursas. Šį konkursą surengti 
pasiūlė ir rėmė Nainių ir Gar
bonkų šeimos. 

Baigiamasis konkurso akor
das nuskambėjo 1999 m. rug
sėjo 1 dieną. Tą dieną buvo 
Įteiktos piniginės premijos nu
galėtojams, konkurso daly
viams. Iš viso buvo išdalinta 
2.000 litų. 

Dešimt pradinių klasių mo
kinių buvo apdovanoti 25-50 
Lt premijomis už raiškų skai
tymą ir dailią rašyseną. Pir
mąją mokslo metų pradžios 
dieną šie moksleiviai įrodė, 
kad nėra užmiršę to, ką iš
moko. Grikpėdžių pagrindinės 
mokyklos salėje skambėjo jų 
skaitomos pasakos, eilėraš
čiai, linksmos istorijos. 

Buvo apdovanoti ir rašinių 
konkurso dalyviai bei nuga
lėtojai. Praeitų mokslo metų 
pabaigoje 13 mokinių vertini
mo komisijai pateikė rašto 
darbus. Iš viso komisija gavo 
26 trečios - devintos klasės 
mokinių rašto darbus. 7 iš jų 
anglų kalba. 

Komisija, sudaryta iš mo
kyklos mokytojų. įvertino pa
teiktus darbus. Atsižvelgdami 
i tai, kad toks konkursas mo
kykloje organizuojamas pirmą 
kartą, kad kai kurie mokiniai 
taip ir neišdrįso pateikti savo 
darbų, vertintojai nusprendė, 
kad reikia paskatinti visus 
pirmajame konkurse dalyva
vusius mokinius. Todėl dides
nės piniginės premijos buvo 

įteiktos pirmųjų vietų laimė
tojams, originalesnių rašinių 
autoriams, kitiems buvo skir
tos paskatinamosios — atitin
kamai mažesnes premijos. 

Kai kurie mokiniai buvo ap
dovanoti už rasinius tiek lietu
vių, tiek anglų kalba. Tai Eglė 
Valantinaitė, Aurimas Tamu-
lionis. Raminta Tamulionytė, 
Daiva Vilimaitė. 

I mokslo metų pradžios 
šventę susirinkusiems moki
niams, tėveliams ir svečiams 
Dovile Ananikovaitė, Liudas 
Martinaitis, Agnius Pečiukas, 
Ieva Vilimaitė, Svajūnas Du-
nauskas skaitė savo rašinius. 

Mūsų mokyklos mokiniams 
Nainių ir Garbonkų šeimų 
skirtos premijos buvo labai 
svarbios. Jos skatino mokinius 
gilinti lietuvių ir anglų kalbos 
žinias. Labai džiugu, kad kon
kurse pasiryžo dalyvauti ne 
tik gerais ar labai gerais pa
žymiais besimokantys moki
niai. Kai kurie iš jų ieškojo 
medžiagos, taisė, redagavo sa
vo darbus, su ypatingu noru ir 
užsispyrimu, nepaisydami, 
kad jie nėra patys geriausi lie
tuvių ar anglų kalbos žinovai. 
Tai buvo tarsi jėgų išban
dymas, išmoktų dalykų įver
tinimas, apibendrinimas. Mo
kiniai suprato, kad pats dar
belis gali būti ir nedidelės 
apimties, svarbiausia — kiek 
įdėta triūso, kiek ieškota gra
žesnio lietuviško posakio, epi
teto, palyginimo ar nežinomo 
anglų kalbos žodžio. 

Mokiniai turėjo gerą progą 
pasidomėti savo krašto, gimi
nės istorija. Rašiusieji apie 
sunkią savo giminaičių dalią 
Sibire, pokario metais prisi
pažįsta, kad šis konkursas 
paskatino juos dar kartą įsi
gilinti į artimų žmonių dalią ir 
likimus. 

Grikpėdžių pagrindinės mo
kyklos mokiniai nori padėkoti 
šioms dviems šeimoms, skati
nančioms kaimo mokyklos 
moksleivius tobulėti, dėkoja 
už dėmesį ir paramą. 

Moksleiviai pastebi, kad te
levizijos laidų metu, laikraš
čiuose būna daug kalbos kul
tūros klaidų. Jau esame gavę 
pasiūlymų iš pačių mokinių 
šiais mokslo metais rinkti pas
tebėtas klaidas, sisteminti j as , 
ištaisyti, o vėliau paskelbti 
mokyklos laikraštyje. Ši idėja 
gimė po praeitais mokslo me
tais vykusio konkurso. 

Be to, jau dabar mokiniai 
teiraujasi apie antrąjį kon
kursą, neišdrįsusieji dalyvauti 
pirmajame, pasiryžę savo jė
gas išbandyti šiais mokslo 
metais". 

S K E L B I M A I 
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,>agnii(.iiiif< mokyklos mokiniai. Iš kairw: Aurimas 
as Dunauskas, Raminta Tamulionytė. Eglė Valanti-

MANO MOČIUTĖ 
Premi juo t a s raš inys 

Turiu labai gerą močiutę. 
Jos vardas — Genutė Tamu-
lionienė. Ji gyvena gretimame 
kaime — Mažučiuose. Mano 
močiutei jau 71-eri metai. Tai 
labai gera moteris, nors gyve
nime labai kentėjo. Ji 1948 m. 
gegužės 22 dieną buvo ištrem-

Aurimas Tamulionis. 

ta į Sibirą. Močiutei tai buvo 
ašarų ir skausmo diena. 

Ankstus rytas. Dar tik aušo. 
I namo duris kažkas pasibel
dė. Pirmasis atsikėlė Genutės 
tėtis. J is ir atidarė duris, pro 
kurias į trobą „įgriuvo"' keturi 
vyrai — du rusai ir du lietu
viai. Jie perskaitė dokumentą, 
kuriame buvo parašyta, jog 
mano močiutės šeima ištre
miama į Sibirą. Jie davė pusę 
valandos susikrauti mantą ir, 
pasikinkę močiutės arklį, išva
žiavo į Lauksodį kartu su Ge
nutės šeima. Lauksodyje jų 
„laukė" didžiulė minia žmo
nių, kuriuos jau vežė mašina į 
Joniškio stotį. Juos lydėjo ke
turi kareiviai, saugojo kaip 
didžiausius nusikaltėlius. 

Joniškio stotyje žmonių mi
nia buvo daug kartų didesnė 
nei Lauksodyje. Žmones su
varė į gyvulinius vagonus. Tik 
saulei leidžiantis, traukinys 
pajudėjo. Kas kaip mokėjo, 
taip atsisveikino su Lietuva. 
Kas verkė, kas dainavo, kas 
giedojo. Traukinys važiavo ke
turiolika parų, kol pasiekė 
Krasnojarsko kraštą, Magans-
ko stotelę. Ten žmones išlai
pino iš vagonų ant pievos. Čia 
jie dar gyveno dvi savaites, 
pasistatė palapines iš egliša
kių. Vėliau juos nu ežė į Ba-
raiką plukdyti rąstų. Žiemą 
tekdavo juos aukštai kalnuose 
pjauti. Iš pradžių mano mo
čiutė labai vargo. Neturėjo pi
nigų net bulvėms nusipirkti. 
Tekdavo į darbą eiti neval
gius, bet vėliau po truputį vis 
daugiau uždirbdavo. Prasidėjo 
geresnis gyvenimas. 

Mano močiutė Baraike buvo 
nusipirkusi paršą, kuris labai 
sunkiai, beveik nepagydomai 
sirgo. Jis buvo visas geltonas 
ir nieko neėdė, tačiau močiutei 
pavyko atitolinti jo mirtį. Kai 
Genutė rusams prasitarė, jog 
iš kiaulienos galima padaryti 
dešrų, visi iš jos tik pasijuokė. 
Pagalvojo, kad ji niekus šne
ka. Kai jas sudėjo ir davė pa
ragauti, tenykščiai nustebę tik 
gyrė močiutę ir valgė jas. 

Kartą Baraike visi žmonės 
sustreikavo, nes krito kainos 
už medieną, kuri buvo pagrin
dinis pragyvenimo šaltinis. 
Visi streikuojantys susitarė, 
kad nesakys tikrosios priežas
ties, kodėl jie nedirbo, o pame
luos, jog buvo labai šalta. Taip 
viskas ramiai ir klostėsi, bet 
viena streikuojanti moteris vi
sus išdavė. Tuomet rusai taip 
supyko, jog pasakė, kad mano 
močiutę ir kitus Baraiko „nu
sikaltėlius" išveš dirbti pas 
baltuosius lokius. Tačiau taip 
neįvyko, kainos pakilo. Mo
čiutės šeima Sibire buvo įsi
gijusi pjūklą, kuris buvo labai 
geras. Jie visada aplenkdavo 
kitus, pjaunant medžius, nes 
turėjo gerą pažįstamą, kuris 
mokėjo puikiai išgaląsti įran
kius. Kai meistrui kas nors 
duodavo dar ir cigarečių pa
kelį, tai jis iš pjūklo padaryda
vo kažką nežemiška. Gaila, ta-

KULTŪROS ŽIDINIO METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Metinis XXIV Kultūros ži
dinio narių susirinkimas įvy
ko spalio 16 d. Brooklyne, NY, 
mažojoje Židinio ialeje. 

Atlikus į susirinkimą atvy
kusių narių registraciją, susi
rinkimą atidarė ir, sugiedojus 
Tautos himną, susirinkimui 
vadovavo Kultūros židinio (to
liau — KŽ, arba Ž) tarybos 
pirmininkas dr. Jonas Bilė-
nas. 

Išsamiai ir rūpestingai pa
ruoštą praėjusio susirinkimo 
protokolą skaitė tarybos sek
retorė Malvina Klivečkienė. 

Židinio tarybos pranešimą 
padarė tarybos pirmininkas 
dr. Jonas Bilėnas. 

Pranešime, susidėjusiame iš 
šešių dalių, pranešėjas grįžo į 
artimą praeit;, kada tėvai 
pranciškonai, neatnaujinę su
tarties su KŽ, nutarė visą vie
nuolyno komplektą, kurio su
dėtyje yra ir Židinys parduoti. 
Paminėjo visą eilę susitikimų, 
pardavimo atveju, besitariant 
dėl tinkamo atsiskaitymo su 
Židinio korporacija ir Židinio 
korporacijai nepriimtinus 
pranciškonų pasiūlymus. Ne
suradus abi puses patenki
nančio sprendimo, buvo kreip
tasi į teismą, o Židinio par
davimas buvęs užblokuotas. 

Židinio pardavimą užbloka
vus, pagal pranešėją, kitus 
pastatus parduoti nepavyksią, 
nes: „Pirkėjai pagrinde nori 
Židinio pastato, nes jis tinka 
pirkimo planams... Pirkėjai 
domisi ir milijonines sumas 
siūlo ne už pranciškonų senus 
pastatus, bet už Židinio pas
tatą... Tačiau Židinys mums 
reikalingas ir mes neketiname 
jį parduoti'. 

Toliau savo pranešime dr. J. 
Bilėnas tvirtina, kad Židinio 
korporacija vėl tapo Židinio 
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čiau po kiek laiko tą pjūklą 
kažkas pavogė. 

Taip mano močiutė vargo 
dešimt meta. kol numirė pik
tasis Stalinas. Ir nuo to laiko 
įvairių tautybių žmonės pra
dėjo gauti iokumentus, ku
riuose būda v, parašyta, jog jie 
išleidžiami į savo gimtuosius 
namus. Močiutė savo namų 
slenkstį pt" žengė 1958 m. 
sausio 16 dieną. 

Dvi dienos močiutės gyveni
me buvo labai svarbios, nes 
apvertė visą jos gyvenimą 
aukštyn Kojom. Tai 1948 m. 
gegužės 22 ir 1958 m. sausio 
16 diena. Tarpas tarp jų — 
kančių, skausmo, ne gyveni
mo, o tik egzistavimo dešimt
metis. Sibire visi tik egzistavo, 
o ne gyveno. Nebuvo tėvynės, 
gimtųjų vietų ir svarbiausias 
dalykas buvo — likti gyvam. 
Aš manau, kad močiutė nieka
da neužmirš tų lemtingų die
nų, valandų, akimirkų. Neuž
miršiu jų ir aš. 

Aurimas T a m u l i o n i s 
VII klasė 

savininke: „Pranciškonams 
neatnaujinus buvusios sutar
ties tarp TP-ų (tėvų pran
ciškonų, — P.P.) ir KŽ-nio, jie 
tuo būdu prarado jų anksty
vesnę (nors laikiną) KŽ-nio 
nuosavybės teisę... Neatnauji
nus senos sutarties, KŽ-nys 
yra ne jų (pranciškonų, — 
P.P.), bet KŽ-nio nuosavybė". 

Vis dėlto būtų nerealu tikėti 
šiuo pranešėjo tvirtinimu, nes 
vienaip ar kitaip žiūrėsi, šiuo 
metu. kol paskutinį fodį ta rs 
teismas, Ž-nio korporacija Ž-nį 
tik administruoja. 

Tarybos pirmininko praneši
mas, kuriame tėvų pranciš
konų adresu pasigirsdavo ne
būtinai reikalingi šiurkštoki 
išsireiškimai, susilaukė gau
sių diskusijų. Diskusijose, kur 
vyravo teisinė Ž-nio padėtis, 
dalyvavo: "R. Kezys, K. Norvi
lą, A. Bobelis, V. Sidas, P. 
Gvildys, R. Alinskienė, V. Ka
tinas. 

Ž-nio valdybos reikalų vedė
jas Tadas Jasaitis informavo 
apie būtinus ir neatidėliotinai 
reikalingus Ž-nio pataisymus 
bei remontus. Mažojoje salėje, 
koridoriuje ir poroje kambarių 
reikėsią sudėti naujas grindis. 
Mažąją salę teks naujai per
dažyti ir įdėti naujas lubas, o 
vieną jos sieną teks izoliuoti 
nuo drėgėms. Jau yra sutaisy
ta vestibiulio šildymo sistema. 
Gaisro apsaugos pareigūnai, 
patikrinę Ž-nio virtuves, rado, 
kad jos abi neturinčios pakan
kamai saugios gaisro gesini
mui sistemos. Taupant išlai
das, tokią sistemą nutarta 
įvesti tik į apatinę virtuvę, ka
dangi viršutinė yra beveik ne
naudojama. Visų jau atliktų 
pataisymų ir numatytų re
montų yra per 20,000 dol. 

Ž-nio iždininkas Vytautas 
Kulpa. kadangi gyvena Flori
doje, susirinkime nedalyvavo. 
Ž-nio 1998-1999 metų iždo 
santrauką atsiuntė paštu. Ten 
rašoma: „Tėvams pranciško
nams pranešus 1998 m., kad 
jie neatnaujins sutarties ter
mino, pagal 22-rą paragrafą 
jie p rarado teisę į vadinamą 
„Atsargos fondą" (AF), nes 22-
ras paragrafas tokios teisės 
jiems specifiškai nenumatė. 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Intemetiniai arba industriniai 
serveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

Interneto pajungimas. Internetimai 
puslapiai. Kreiptis: TeL 773-737-

6792; Fax. 815-461-8159; 
E-mail Loto2000<»Yahooxom. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

. Permanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentratmg įn įmmigration to 

Canada 
www.redeusa.com 

Išnuomojame 1 kambarį, taip 
pat 1 miegamojo butą ir 2 

miegamųjų butą. Kreiptis: 7 v.r. 
— 8 v.r. ir 12 vai. — 2:30 p.p., 

M. 708-594-1472 
arba palikti žinute. 

STASYS' CONSIRUC f /O/V 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos piyteies; "skSngs", 

"soffits*. •decks", "gutters". plokšti 
ir "shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
L S.Bemtis, M 630-241-191 2.Į 

RIVtRDAU AUT O M O TIV i 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su automobiliu. Kreiptis 
nuo 8 v. v. iki 10 v.v., 

Ui. 847-808.9109. Kalbėti 
angliškai arba rusiškai. 

Du Tyrai, dirbę dažytojais 
Lietuvoje ir 1 metus 

Čikagoje, ieško dažytojo 
darbo. Tel. 708-924-1644. 

— I 
45 metą vyras, prižiūrėjęs 
senukus, gali pakeisti ten 

dirbantį asmenį 
šeštadieniais ir sekmadieniais. 

TeL 708-924-1644. 

—iaH aut*. Pigiai parduodame ifeiaao-
kėjimui; remontuojame po avarijų; atstt-
tome auto geometriją, užtikome (Uis fe-
nausia kaina, keičiame agregatus. 

~~ -td.7M-Ml.4SK. 

Vairuotojas jūsų 
paslaugoms! 

Vežu i darbo agentūras, sutinku 
oro uoste. Tel. 773-968-4358 
arba 773-925-4984, Rairoedas 

Reikalingi vyrai ir moterys darbui 
apsaugos firmoje taxi vairuotojais. 
Reikia šiek tiek kalbėti angliškai. 
Automobilis būtinas. Uždarbis nuo 
$500 iki $700 per savaite. TeL 773-
278-7539. Skambinti nuo 8 v. r. iki 12 
vai, dienos. 1 | [ 

Ihri moterys ieško darbo. Gali 
valyti namus, slaugyti senelius, 
gali gyventi kartu. Turi patirti ū° 

nuosavą automobil). Kalba 
angliškai. TeL 773-767-1541 

Vilniuje, Antakalnyje, prie 
parko skubiai! parduodamas 3 
kambarių,2 miegamųjų, 2 vonių 

butas rekonstruotas pagal 
vakarietiškus standartus, trečias 
aukštas. Nauja vokiška įranga 
virtuvėje bei vonioje, ir baldai; 
parketas, telefonas, elektroninė 

apsauga. Skambinti teL 703-528-
7760; I jĮ 703-528-7656. 

Todėl, prieš sutarčiai pasibai
giant, KŽ-nys suskaičiavo visą 
AF-o buvusią skolą ir ją visiš
kai įmokėjo su palūkanomis į 
AF-o sąskaitą. Tuo būdu abu 
KŽ-nio fondai buvo konsoli
duoti į vieną KŽ-nio fondą, ta
pusį vienintele KŽ-nio sąskai
ta". 

Toliau iždo santraukoje ma
toma, jog nuo 1998 m. liepos 1 
d. iki 1999 m. birželio 30 d. 
KŽ-nys pajamų turėjo 52,925 
dol., išlaidų 69,843 dol. Pačios 
didžiausios pajamos — pa
talpų naudojimas 39,685 dol., 
o pačias didžiausias išlaidas 
sudarė tarnautojų algos ir 
mokesčiai — 19, 579 dol., juri
dinės išlaidos — 19,320 dol. ir 
elektra, dujos, vanduo — 
13,552 dol. 

Pusmečio gale banko sąskai-
' tose yra 170,665 dol. 

Ž-nio apyskaitoje pastebėjęs 
neaiškumus, aiškinosi Anta
nas Bobelis. 

Priartėjus prie rinkimų, tri
jų narių kadencijai pasibai
gus, naujai išrinkti ar perrink

ti: dr. Jonas Bilėnas, Algirdas 
Česnavičius ir Kęstas Kiaunė. 
Balsavime dalyvavo 26 nariai. 
Su įgaliojimais, iš viso 47 bal
sai. 

Teisę balsuoti turėjo (visi 
tie, kurie yra užsimokėję nario 
mokestį) 121 narys. 

Susirinkimą uždarius, buvo 
skirstomasi su viltimi, kad Ži
dinys dar ilgai t a rnaus lietu
vių visuomenei. 

P. Pa lys 

* Kaune lankės i žymaus 
Lietuvos d ip lomato , buvu
sio kandidato į prezidentus 
Stasio Lozoraičio našlė Danie-
la Lozoraitienė. J i perdavė pa
čius nuoširdžiausius linkėji
mus lietuvių tautai — stipry
bės, tvirtybės ir, kaip sakyda
vo Stasys Lozoraitis, „eikime 
pirmyn ir nenuleiskime spar
nų". D. Lozoraitienė į Lietuvą 
buvo atvykusi pagerbti Petra^ 
šiūnų kapinėse besiilsinčio 
savo vyro atminimą. (EIU> 

PATYS" M > / S A TŠ ~ 
PIGIAUSI lECOM/ 
SKAMBUČIAI 
[ LIETUVĄ 

Teirautis telefonu: j \ j / M 

1-888-606-3427 ^ tcnlai 

http://www.redeusa.com
http://-td.7M-Ml.4SK


ATSISVEIKINIMAS SU JUOZU 
ŽVYNIU 

Liūdna ir sunku kalbėti at- FT7 
sisveikinant su draugu, su ku
riuo daugelį metų draugauta, 
lankytasi pas vieni kitus, dirb
ta kartu organizacijose, sielo
tasi brangios tėvynės Lietuvos 
reikalais. Tai Juozas Žvynys, 
visad geros nuotaikos, malo
nus, visų mėgiamas. Kol. Jo

kias Jurkūnas, sveikindamas 
Juozą 85 m. sukakties proga 
St. Petersburge, kalbėjo: „Ne
žinia ar iš gimtojo Lėlių kai
mo, Molėtų valsčiuje, Utenos 
apskrityje esančių melsvų eže
rų, ar iš saulės nusidabrintų 
debesų, jaunasis Juozas pavel
dėjo skaidrią šypseną ir at
laidų būdą savo artimiesiems 
ir draugams". 

Juozas gimė 1909 m. sausio 
4 d. jauniausias iš 6 vaikų. 
Praėjusį sausio mėn. jam su
ėjo 90 metų. Netengva buvo 
Juozo jaunystė, nes jam esant 
vos 3-jų metų, mirė tėvas. Per 
karą Žvynių šeima prarado 
turtą, o turėjo net du malū
nus. Prasidėjo sunkūs laikai. 
Bet Juozas, su vyresnio brolio 
pagalba, baigė Molėtų viduri
nę mokyklą ir įstojo į Fredos 
aukštesniąją sodininkystės 
mokyklą. Sodininko darbas 
Juozo nepatenkino. Atlikęs 
karinę tarnybą pradėjo dirbti 
Vailokaičių Ūkio banke, Kau
ne. Netrukus perėjo į „Metalo" 
akcinę bendrovę. Čia dirbda
mas baigė suaugusių gimna
ziją ir 1936 m. įstojo į Vytauto 
Didžiojo universiteto Teisės ir 
Ekonomijos fakultetą. Būda
mas tautinių pažiūrų studen
tas, pasirinko korporaciją 
Neo-Lithuania su šūkiu „Pro 
Patria" ir tuo šūkiu vadovavo
si visą gyvenimą. Studijuoda
mas susipažino su Leokadija 
JaolonSkyte~ir su j a 1938 m. 

•'• sukūrė šeimą. 

Raudonajai armijai artinan
tis prie Kauno Žvynių šeima 
pasitraukė į Vokietiją. Apsigy
veno Uchtės karo pabėgėlių 
stovykloje, anglų zonoje. 

— I Jungtines Amerikos Valsti
jas Žvyniai atvyko 1950 m. ir 
įsikūrė Čikagoje. Juozas pra
dėjo dirbti Gas Co. sąskai
tyboje. Juozas nestovėjo vie
toje; dirbdamas gilino sąskai
tybos studijas Northwestern 
universitete ir tarnyboje pa
siekė svarbias pareigas. Gazo 
kompanijoje dirbo ligi pat iš
ėjimo į pensiją 1975 m. Būda
mas pensininku dar 4-ris me
tus gyveno Čikagoje, o 1979 
m. persikėlė į Floridą, St. Pe-
tersburg Beach, ir ten jau už
baigė šios žemės kelionę. 

Juozas nesitenkino savo gy
venime vien tik pragyvenimo 
reikalais. Jis visuomeniškas, 
jungėsi į organizacijas ir jose 
buvo aktyvus, ypač korporaci
joje Neo-Lithuania ir Tauti
nėje sąjungoj. 1952 m. jis pir
mininkavo Tautiniam akade
miniam sambūriui. Atsistei-
gus korporacijai Neo-Lithua
nia Amerikoje, Juozas buvo 
vienas pačių aktyviausių kor-
porantų ir 1975 m. buvo iš
rinktas į vyr. valdybą iždi
ninko pareigoms. .Kuriantis 
Tautiniams namams 1967 m., 
Juozas buvo tų Namų direk
torius, valdybos narys ir tvar
kė Tautinių namų atskaitomy
bę. Gyvendamas Floridoje pa
dėjo kun. Degučiui kurti Šv. 
Kazimiero misiją ir tvarkė Mi
sijos finansus. 1982 m. Juozo 
rūpesčiu buvo įsteigtas St. Pe-
tersburgo Tautinės sąjungos 
skyrius, kurio pirmuoju pirmi
ninku buvo Juozas. 

Juozas Žvynys mirė 1999 m. 
liepos 11 d. St. Petersburg 
Beach, FL. Liepos 15 d. palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse, 
Čikagoje. 

Su Juozo mirtimi Korp. Neo-
Lithuania ir Tautinė sąjunga 
neteko vieno savo šulų. 

. Vaclovas Maže ika 

Juozas Žvynys 

AA. JUOZUI 
ŽVYNIUI MIRUS 

Juozas aukštaitis kūnu ir 
dvasia, su gamtos grožiu ir ty
vuliuojančių ežerų spindu
liais, draugų kupletuose ap
dainuotas „gente l i tuanus, na-
tione aukštaitis", išaręs ir 
išakėjęs smėlėtus laukus, bėrė 
į žemę tėviškės meilės grūdus, 
kad rudens gėrybės aruoduose 
spindėtų tėvynės meilės tyru
mu. 

Toks jis atėjo į universitetą 
mokslo trokšdamas, toks jis 
jaunystę išgyveno dainuoda
mas, lyg žodžiais grįždamas 
gyvenimo kelią; „draugais 
esam, draugais būsime, drau
gais amžiais paliksim!".. 

Graži melodija, prasmingi 
žodžiai, lyg prigimties dalis, 
liko jo gyvenimo šūkiu. Drau
giškumas spindėjo širdies 
meilės nuoširdumu, puošda
mas šypseną, o rankų glėbiai 
švelnūs kaip rytmečio aušra. 

Tad kaip kitaip gali pava
dinti Juozą, jei ne draugystės 
herojumi, kai j is aukštaitis, 
savo genties kraujo pavel
dėtojas, savo žemės syvais 
išaugęs, kur draugiškumu visi 
dirvonai išarti, bažnyčių bokš
tai iškelti. Kur šventas tikėji
mas be darbo nevaisingas (šv. 
Jokūbo laiškas). 

Tokį šventą palikimą, spal
vingą testamentą paliko vai
kams, anūkams, visiems, kas 
skendo jo akių tyrume. Apie 
draugiškumo heroizmą sklido 
atsisveikinimo žodžiuose, vai
nikuojančiai dukros Vidos ir 
žento Denis paskleistose min
tyse ir giliai turiningame kun. 
Algirdo Palioko, SJ, pamoksle. 
Rodos, vertėsi Naujojo Testa
mento puslapiai, skleidėsi žo
džiai apie draugus, bičiulystę, 
draugiškumą. 

Tavo, Juozai, gyvenimas lyg 
palaiminta amžina, šventa 
puota, su meile svaiginančia 
dvasia, su deimantuose įrė
mintais, gyvais 61-neriais ve
dybinio gyvenimo metais. Ėjo
te abudu — Juozas ir Lialia 
kartu, lyg vienu širdies plaki
mu, viena šypsena, skaidria 
kaip pati gamta. 

Gili vaga išvaryta visuome
niniame, kultūriniame darbe, 
visuose keliuose, tautines 
minties arimuose, visur ir vi
sados Juozas ir Lialia kartu, 
vienam planuojant, kitam dir
bant, ar pasivaduojant parei
goms, o dažniausiai vienu 
žvilgsniu, vienu mostu. Juozas 
nesikratė pareigų, ėjo kur 
sąžinė šaukė, ku r reikėjo, bet 
nusikratęs padėkos ir pagar
bos. Veikė pogrindyje Lietuvos 
okupacijų metais, bet kuklu
mas kaip visados ir visur, žo
džio neišspaudė. 

Žentas Denis, pradėdamas 
padėką visiems laidotuvėse 
dalyvavusiems, pirmiausia iš
tarė žodį „Sveikas!", kai visi 
esantieji staiga sušvito vei
duose, mintyse, pasiskleidu-
siais prisiminimais, išskirtinu 
Žvynių vaišingumu, Juozo tar
iamo žodžio apvainikavimu. 

V y t a u t a s K a s n i ū n a s 

% 

nu 

Kaip naujagimis, First Personai 
Bankas vis auga ir didėja. 

Kad Jūsų santaupos taip pat augtų, 
mes siūlome jums įsigyti 
„New Bom" sertifikatą. 

AUKŠTAS NUOŠIMTIS - S.7S % APY 
TRUMPAS TERMINAS - 9 mėnesiai 

jei taip pat atidarysite 
naują čekių, taupymo 

ar „Money Market" sąskaitą, 
galėsite pasirinkti vertingą dovaną! 

First Personai Banke susikalbėsite lietuviškai. 

\ / . 

•pKt —Personai Bank r \ 
Building Personai Banking Relationships™ 

D R J V E U P : 

ŠI 

DRAUGAS. 1999 m. iapknčio 10 d,, trečiadieni.-

A. t A. 
MEČISLOVAS ŽEIMYS 

Gyveno Čikagoje. Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė 1999 m. Iapknčio 8 d. 2:10 vai. p.p. sulaukęs 77 

metų 
Gimė Lietuvoje, Kaune Amerikoj': išgyveno 50 metų 
Nul iūdę liko: žmona Sofija, dukterys Darija, ženta-

Robertas Skilnik. Darvyda, žentas Roger Ka.spar, Virginija 
sūnus Linas, marti Gracia; dešimt anūkų. 

Velionis priklausė Lietuvių šaulių organizacijai. 
A. a. Mečislovas pašarvotas lapkričio 10 d. nuo 2 iki 9 

v.v. McKeon laidojimo namuose, 3700 S. Lowe. 
Laidotuves lapkričio 11 d. Iš laidojimo namų 9 vai. ryt' 

Velionis bus at lydėtai į Nativity of our Lord oažr.yčią, 370', 
S. Union, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamo.-: iv. Mišioh 
už jo siela. Po Mišių Velionis bus palaidotas Šv Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę : ž m o n a , d u k t e r y s , s ū n u s , a n ū k a i , kiti 
g i m i n ė s . 

Laidotuvių direkt. McKeon Funeral Home 

Tel. 773-927-0925 

L O B B Y : 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 
(in the Orland Greens Shopping Cer.ter; 
(708)226-2727 

15255 S. 94th Ave. 
Orland Park, IL 
(in the InTrust building) 

N4embei 
FDIC 

ArsnualTcrccntage YidrJ (AFYjis cffecr.veas of October6, Y&imi subjeato cha-^e wrė-,ėfe;.->oocc Mirimum<uąn&xoi%25Z . 
icnalty ro*y be imposcd fore«įy^4d^nwak. Offet amnct ''-?;f£4mcoejuncšon /rrJiąėgf otb-r orias. 

reauteorf to oba ia AS 

A. t A. 
ALGIMANTAS CEREKAS 

Gyveno Warren, MI. Mirė 1999 m. spalio 24 d. 11 vai 
vaka ro , su l aukęs 68 metų Gimė Lietuvoje. Kaune 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko sūnūs: Ronaldas, Raimundas, marti Tin? 
anūkai : Alexis, Raimundas , J r 

Velionis buvo l akūnas JAV oro pajėgose. 
Atminimo šv. Mišios už Velionį bus atnašaujamos Švč 

Mergeles Marijos Gimimo bažnyčioje lapkričij 13 d 
šeštadienį, 9:30 vai. ryto. 

A. a. Algimanto palaikai bus palaidoti lapkričio 13 d 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

N u l i ū d ę : s ū n ū s , a n ū k a i i r g iminės . 

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

* S e i m o ve ik lo s i š l a idos 
š i eme t p e r 9 m ė n e s i u s su
mažėjo beveik 18 proc. paly
ginti su pernai tuo pačiu lai
kotarpiu. Seimas per devynis 
mėnesius sutaupė 7.175 mln. 
Litų, sakė Seimo finansų sky
riaus vedėja Danutė Petraus

kiene. Pasak jos. nepaprastųjų 
išlaidų per minėtą laikotarpį 
buvo beveik 86 proc. mažiau. 
Transportui išlaikyti išleista 
daugiau lįaip 500,000 litų ma
žiau nei pernai. Seimo išlaidos 
spaudimams šiemet buvo 
161,000 litų mažesnės nei per-

PADĖKA 
A. t A. 

JUSTINA SRIUBIŠKIENĖ 
A. t A. 

ALDONA STADIENĖ 
Seserys mirė 1999 m. rugpjūčio 26 d. ir palaidotos 
rugpjūčio 30 d. Šv. Jono kapinėse. Toronto. Ontario 

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams 
už atlaikytas gedulingas šv. Mišias ir sesučių palydėjimą 
j Amžino Poilsio vietą. 

D i d e l ė p a d ė k a so l i s t ams L. Marc inkute i ir A. 
Simonavičiui už gražių ir paguodžiančių giesmių 
giedojimą šv. Mišių metu. 

Reiškiame nuoširdų ačiū karstų nešėjams, visiems už 
gėles, užsakytas šv. Mišių aukas, aukojusiems Lietuvos 
naš la ič iams , Lie tuvos tremtinių grįžimo fondui. 
Alzheimers Society ir Heart & Strokc Foundation. 

Iš širdies ačiū visiems, dalyvavusiems šermenyse, šv. 
Mišių bei laidotuvių apeigose ir visiems pareiškusiems 
užuojautas spaudoje, raštu bei asmeniškai. 

Didelė padėka šeimininkėms už maisto paruošimą ir 
visoms ponioms už padovanotus pyragus ir tortus 
laidotuvių pietums. 

Giliame l iūdesy je l ikę : Just inos vyras 
Bonifacas , s u n ū s R i m a s su seimą ir duktė 
J ū r a t e , Aldonos dukra A u d r ė su šeima i r d u k t ė 
Daiva , s esuč ių brol is Pranas Kavaliauskas su 
ž m o n a Danguole ir L ie tuvo je brol i s V y t a u t a s 
s u ž m o n a Elena. 

nai. Tačiau 125.000 padidėjo 
išlaidos ryšiams. IOM 

* Se imo Biudže to ir fi
n a n s ų k o m i t e t a s pirmadienį 
nusprendė grąžinti vyriausy
bei tobulinti kitų metų vals
tybės ir savivaldybių biudžetų 
projektą. Projektas numatė, 
kad biudžeto deficitas bus 1.2 
mlrd. litų arba 2.57 proc. pla
nuojamo bendrojo vidaus pro
dukto. BNS' 

A t A 
ONA IBENSKAITĖ JONIKAS 

Gyveno Riverside, EL. Mirė 1999 m. lapkričio 8 d. 7:K 
vai. vakaro, sulaukusi 91 metų. Gimė Rusijoje. Amerikoje 
išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko a r t imi draugai: Aldona Oliene ir jos vyras 
Pranas . 

Velionė buvo žmona prof. Petro Joniko. 
A. a. Ona pašarvota lapkričio 11 d. nuo 4 iki 8 v.v 

Pe tkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės lapkričio 12 d. Tautinėse lietuvių kapinėse 

po religinių apeigų laidojimo namuose. 
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 

šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę d rauga i . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. 

Tel. 1-800-994-7600 

iUB 

A, 

The Best to the Baltics! 
I N T E R N A T I O N A L 
9525 South 79tf Avenue. Hickory Hills. IL 60457 

P H O N E : ( 7 0 8 ) 4 3 0 - 7 2 7 2 
( 8 0 0 ) 4 6 2 - 2 5 8 4 

H 
MILENIUMO 
SUTIKIMAS 
LIETUVOJE! * ^ 

KVIEČIAME PRALEISTI PASKUTINI ŠIO TŪKSTANTMEČIO VAKARĄ KARTU SU C. 
INTERNATIONAL IR LIETUVOS NACIONALINE FILHARMONIJA 

Didžiojoje f i lharmonijos salėje skambės pasaulinės muzikos šedevrai, atliekami 
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, solistų bei baleto grupes Koncerto 

dirigentas — Maestro Juozas Domarkas. Prieš koncertą būsite vaišinami šampanu 
ir vynu, pertraukos metu — skanėstais ir gėrimais 

Vakarą tęsime puikiame baliuje „RAD1SSON" SAS ASTORIIA viešbutyje su 
vakariene griežiant orkestrui 

| kelione taip pat įeina: skrydžiai su SAS, nakvynė RADiSSON viešbutyje. 
Naujųjų metų dieną nepakartojamas — .brunch"! 

Smulkesnė informacija mūsų raštinėje 
KELIONĖS DATOS.1999 m. GRUODŽIO 27 d ^ 
iki 2000 m SAUSIO 5 d. 
KAINA IS ČIKAGOS: $1687 00 
KAINA IŠ NEW YORKO: $1587 00 * 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
REZERVACIJOS SU PILNU APMOKĖIIMU IKI LAPKRIČIO 

Ii kl 27 DIENOS 

i 

I 
5JTE 3TTO 



6 DRAUGAS, 1999 m. lapkričio 10 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lapkričio 13 d. 1 vai. p.p. 1999 m. Draugo fondo 
JAV LB Vidurio Vakarų apy- garbės nariu diplomai bus 
gardos valdyba kviečia į po se- įteikti metiniame Draugo fon-
sijos vyksiantį informacinį su- do narių suvažiavime Cikago-
važiavimą — posėdj. Kviečia
mos atvykti visos apylinkių 
valdybos, jų kontrolės komisi
jos, XV Tarybos nariai, atsto
vaujantys Vidurio Vakarų 
apygardą, ir visi, besidomin
tys LB veikla. Posėdis yra vi
siems atviras. Bus pristatyti 
naujai priimti nutarimai ir 
įdomios diskusijos. 

Dana Gylienė demonstravo įvai
riausias madas praėjusių metų 
PLC Madų parodoje. Šiemet paro
da vėl vyks, ir į ją kviečiami ištiki
miausi madų stebėtojai. Bilietus į 
madų švente, vyksiančią lapkričio 
14 d. 12 vai., galite užsisakyti, 
skambindami Žibutei Pranskevičie-
nei tel. 630-257-0153 arba Dainai 
Siliūnienei tel. 630-852-3204. Ma
dų parodą rengia PLC renginių ko
mitetas. Nuotr. V. Kučo 

Prezidento Antano Sme
tonos 125 m. gimimo ir 55 m. 
mirties sukakčių minėjimas 
rengiamas lapkričio 21 d. 
12:30 vai. p.p. Lietuvių fondo 
salėje Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte. Minėjimas prasi
dės 11 vai. šv. Mišiomis Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje. Pamokslą pasakys 
prel. Ignas Urbonas. Po šv. 
Mišių vyks akademija salėje. 
Lietuvos ir Amerikos himnus 
sugiedos solistė Praurimė Ra-
gienė, invokaciją pasakys kun. 
Valdas Aušra, Lietuvos evan
gelikų ir liuteronų bažnyčios 
atstovas. Apie prez. Antaną 
Smetoną — politiką, visuome
nininką kalbės .JDraugo" vyr. 
red. Danutė Bindokienė ir inž. 
Jonas Jurkūnas. Įdomią meni
nę programą atliks, naujai su
organizuotas vyrų choras, ku
rio vadovė — muz. Birutė 
Mockienė. Fortepijonu keletą 
kurmių atliks muzikė Aldona 
Kanaukaite-Naudžiuvienė. Po 
programos bendri pietūs, ku
riuos pagamins Aldona Soliū-
niene. Komitetas kviečia vi
suomenę gausiai dalyvauti. 

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos choro vado
vybė praneša, jog nuo lapkri
čio 14 d . sekmadieniais po 
kiekvienu šv Mišių bus gali
ma įsigyti bilietus į pietus ir į 
kalėdini choro koncertą, kurie 
vyks gruodžio 12 dieną. 

JAV LB Kultūros taryba 
kviečia bondruomenininkus ir 
rėmėju? prisidėti prie Premijų 
šventes savo dalyvavimu lap
kričio 14 d., sekmadienį, 4 vai. 
p p Jaunimo centre. Labai 
svarbu yra remti ŠĮ renginį ir 
p.njerbti mūsų menininkus bei 
visuomenes darbuotojus J,.-
mKu metais padėjo mu~.; or
ganizacijoms atlikti menines 
programas, skelbti PT.tnn'.-is. 
informuoti apie mus spaudoje. 
puošti mūsų veiklą. Bilietų 
Kal ima i > i g \ t i ..>ck\\r:i.-•<•' ar 
skambinant tel. 70*-."W2-l44>-

je ateinantį šeštadienį, lapk
ričio 13 d., Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Registra
cija - 9 vai.r. Posėdis prasidės 
10 vai. r. Visi Draugo fondo 
nariai kviečiami dalyvauti. 

Žurn. Vladas Butėnas 
mirė 1993 m. lapkričio 7 d. Šv. 
Mišios už jo sielą bus aukoja
mos lapkričio 14 d., sekmadi
enį, 10 vai. r., tėvų jėzuitų ko
plyčioje, 56th ir Claremont 
Ave. Visi a+a Vlado Butėno ar
timieji ir pažįstami maloniai 
kviečiami Mišiose dalyvauti, o 
negalintieji to padaryti — už 
jo sielą pasimelsti. 

Vytautas ir Stasė Mažei
kos, gyvenantys Colbert, GA, 
jubiliejinio vajaus proga Drau
go fondui atsiuntė 250 dol., 
juos pridėdami prie anksty
vesnių 800 dol. įnašų ir tapda
mi garbės nariais. Sveikiname 
naujus DF garbės narius ir la
bai dėkojame už paramą. 

Šį sekmadieni, lapkričio 
14 d., tarp 1 ir 3 vai. p.p., Ma
ria aukštesnioji mokykla (67th 
ir California) ruošia „atvirų 
durų" dieną, kuomet suintere
suotosios šią puikią gimnaziją 
lankyti mergaitės (dabar lan
kančios 7 ir 8 pradžios mokyk
los skyrių) kviečiamos su 
tėvais atvykti, susipažinti su 
mokslo programomis, patalpo
mis, mokytojais. Ypač būtų 
gera, kad neseniai atvykusios 
lietuvaitės šia gimnazija susi
domėtų. 

Lietuviškų blynų pusry
čiai Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje (Marąuette 
Parko apylinkėje) bus lapk
ričio 21 d., sekmadienį, po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. r. Mišių. Visi 
parapijiečiai ir neparapijiečiai 
kviečiami pasivaišinti. Kas 
jau bent kartą ragavo skanių, 
mūsų prityrusių šeimininkių 
paruoštų blynų, to raginti tik
rai nereikia — pakanka pri
minti, kad vėl galės pasigar
džiuoti šiais skanumynais. O 
kalbant apie šią lietuvišką 
parapiją, verta atkreipti dė
mesį į jos aplinkoje atlieka
mus pagerinimus: pertvarko
ma 69-oji gatvė, prieš baž
nyčią įtaisytos meniškos ('.ik
rai ne standartinės) šviesos, 
tad dabar ir anksti rytą, ir va
kare bus galima gražiai ap
šviestoje apylinkėje saugiau, 
jaukiau jaustis. Pagerinimo 
darbus atlieka Čikagos mies
tas, o juos inicijavo apylinkės 
Demokratų partijos komite
tas, kuriam vadovauja lietuvis 
Joe Kulys. Nors gatvių taisy
mai sudaro ir nepatogumų, 
bet, reikia tikėtis, jie netrukus 
baigsis ir visi džiaugsimės pa
gerinimais. 

Bilietus į „Draugo" su
kaktuvinį koncertą galė
site įsigyti Pasaulio lietuvių 
centre net du sekmadienius iš 
eilės: lapkričio 14 d. ir lapk
ričio 21 d., nuo 9 vai. ryte, 
bažnyčios prieangyje. Kreip
kitės į V. Marchertienę. Či
kagoje bilietai gaunami 
„Draugo" administracijoje ir 
„Seklyčioje". Nelikite namie 
lapkričio 28 d., 2 vai. p.p., nes 
tokio koncerto, kaip „Draugo" 
sukaktuvinis, nebus šiame 
šimtmetyje, Siame tūkstant
metyje, bet vargiai greitai ir 
k i tame sulauksime... 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos choras ir jo vado
vas muz. Antanas Linas 
kviečia naujus choristus, ku
rie prisidėtų prie gražaus gie
dojimo lietuviškų Mišių metu 
sekmadieniais. Suinteresuo
tieji kviečiami pasikalbėti su 
muz. Linu prieš 10:30 vai. r. 
Mišias arba joms pasibaigus. 

Jaunimo centro moterų 
klubas visus kviečia lapkri
čio 14 d., sekmadienį, atvykti į 
Jaunimo centro kavinę, kur 
nuo 8 val.r. galėsite pasivai
šinti skaniais mieliniais bly
nais. Prie jų bus ir šių metų 
derliaus burnoj tirpstančios 
obuolinės košės. Savo atsilan
kymu paremsite Jaunimo cen
trą! 

Salomėja Daulienė, JAV 
LB Brighton Parko apylinkės 
pirmininkė, jubiliejinio vajaus 
proga apylinkės valdybos var
du atsiuntė 200 dol., juos pri
dėdama prie ankstyvesnių 600 
dol. įnašų. Pridėtame laiške ji 
linki „kuo greičiau sulipdyti 
tą pirmąjį milijoną". Už para
mą ir linkėjimus labai dėkoja
me. 

KALBĖS APIE 
MEDICINOS PAŽANGA 
Įdomus Gajos korporaci

jos visuotinis susirinkimas 
įvyks š.m. lapkričio 21 d., sek
madienį, Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Šeši jauni lietu
viai gydytojai, Gajos korporan-
tai, kalbės apie medicinos pa
žangą įvairiose specialybėse. 

9 vai. r. bus aukojamos šv. 
Mišios Palaimintojo Matulai
čio misijos koplyčioje, Lemon
te. 10:30 vai. r. ruošiami pus
ryčiai Ateitininkų namuose; 
11:30 vai. r. bus skaitomi gy
dytojų pranešimai. Pasisakys: 
dr. Dalia Garūnaitė-Sadaus-
kienė, vadovė; dr. Domas Lap
kus, vadovas; dr. Dana Braz-
džiūnaitė-Andrasek; dr. Eligi-
jus Lelis; dr. Antanas G. Raz
ma, jaunesn.; dr. Aras Žlioba. 
Po to bus išklausyti Gajos 
korp. valdybos pranešimai, už
duodami klausimai ir siūly
mai. 

J renginį kviečiami visi Ga
jos korporantai su šeimomis ir 
draugais. Taip pat kviečiame 
kiekvieną, norintį išgirsti įdo
mią informaciją apie dabarti
nę medicinos pažangą. 

Gajos korp. valdyba 

§ t * 2vAIG2DUT£ 
gti* M *^ Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos įkyriau* 

• 28-osios kasmet inės 
lietuvių fotografų parodos 
uždarymas bus šį penktadienį, 
lapkričio 12 d. 7:30 v. v. 
Jaunimo centro kavinėje. 
Programoje: dr. St. Budrio 15 
m. mirties minėjimas; bus 
rodomas video filmas „Išėjome 
laisvės ieškoti"; (teiktos pre
mijos konkurso laimėtojams ir 
pristatytas parodos katalogas 
„Žmogaus ir gamtos pavasaris". 
Visi kviečiami. Vakaronę ren-
eia Budrio Lietuvių foto 
archyvas 

• Kalėdiniai siuntiniai, pi
nigai, maisto siuntiniai į 
Lietuvą per TRANSPAK'ą. 
Šiuo metu oru ir laivu siun
čiam kas savaite. Turime dau
giau pagalbininkų — aptarna
vimas greitas Atvažiuosim į 
namus ir padėsime supakuoti. 
'Jstaiga ,,Draugo" pastate.) 
Tel. 773-838-1050. 
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Vėlinių prisiminimas. 

MINTYS PAGALVOJIMUI 

...Nykstančios arba naikina
mos tautos pasitraukimas iš 
tautų bendruomenės epochoje, 
kurioje ji gyvena, tolygu kurio 
nors kūno sąnario sužalojimui 
ar netekimui. Iš to seka, jog 
meilė tarp tautų turėtų būti 
panaši į artimo meiles įstaty
mo užlaikymą. 

..Nueidami į kraštutinumus, 
kartais be blogos valios, neišr 
naudojame galimų priemonių 
savo tautos gyvybei ir kultūrai 
išlaikyti. Puikybė, perdėtos 
ambicijos, apatija arba prie
šiškas nusistatymas religijai, 
moralės dėsnių ignoravimas, 
perdėtas individualizmas, sa
votiškas laisvės, .sąvokos inter
pretavimas, tautos socialinių 
problemų nepaisymas, noras 
išlaikyti tautinę kultūrą pri
mityviškose formose, hipokri-
tizmas (veidmainystė) ir t.t. 
anaiptol nepadeda ugdyti lie
tuvio — žmogaus, giliai są
moningo tautai ir žmonijai. 
Norėčiau lietuvio pilno žmo
gaus, kurio sieloje kartu sutel
pa tautiniai, religiniai ir socia
liniai aspektai požiūriai). 

Jeronimas Kačinskas 
Muzikas, dirigentas, 

kompozitorius 

Tikėjimui reikalinga ne tik 
liturgija, bet ir sociologija. 

Dr. Domas Jasaitis 

AR TIKĖTI — AR NE 

Šiandien tikrai keista diena. 
Aš maniau ir buvau gan tik
ras, kad užmigau savo kamba
ryje, bet kai atsibudau, buvau 
pilyje. Aš nustebau, kad esu 
karalaitis. Aš nuėjau prie du
rų, kur staiga atsirado trys 
žmonės su didele spinta ant 
ratukų. Vienas sakė, kad jis 
esąs mano patarėjas, antrasis 
— kad esąs mano aprengėjas, 
o trečiasis — mano tarnas. 
Mano tarnas buvo tas, kuris 
atvežė spintą. Jie greitai ati
darė spintą ir patarėjas man 
patarė kaip apsirengti. Aš 
pasirinkau labai gražius dra
bužius. Apreneėjas greitai ma
ne aprengė ir greitai, kaip žai
bas, mano tarnas ir aprengė
jas dingo. 

Mano patarėjas liko su ma
nimi. Aš nuėjau pusryčių ieš
koti. Radau labai didelį stalą, 
kad vos galus galėjau matyti. 
Patarėjas man sakė, kad visas 
maistas ant stalo yra man, 
nes mano tėvas ir mama jau 
buvo pavalgę. Valgymas už
truko tris valandas, nes aš 
norėjau visko paragauti. 

PO to aš nuėjau į pilies bokš
tą. Iš ten galėjau viską matyti. 
Staiga atbėgo žmogus ir pra
nešė mano patarėjui žinią. Pa
tarėjas tuoj pas mane atėjo ir 
pasakė, kad svetima kariuo-

PieSė Irena Jagėlien* 

menė artėja ir man reikia iš
mokti kariauti. Aš nuėjau į 
savo kambarį ir pašaukiau 
tarną ir aprengėją. Jie greit 
mane aprengė šarvais. Nuėjau 
į aikštę ir pradėjau mokytis. 
Gerai sekėsi. Vėl kažkas at
bėgo ir tarnas man pasakė, 
kad mano tėvas grįžo ir norėjo 
su manim pasikalbėti. 

Nuėjau į salę, radau jį lau
kiantį. Jis man pasakė, kai 
priartės priešas, aš turėsiu 
vesti kariuomenę, nes tėtė 
buvo sužeistas. Aš atsisėdau 
šalia ir laukiau, kol kariai 
atėjo į salę. Tėvas jiems pra
nešė, kad aš jiems vadovau
siu. 

Aš nuėjau į kambarį pail
sėti. Staiga išgirdau dūdų gar
są, tai reiškė, kad jau reikia 
pradėti judėti. Atvykau. Ka
riuomenė manęs klausė. Ka
ras prasidėjo. Visi krito, kol li
kome aš ir kitos kariuomenės 
vadas. Mūsų atsarginė kariuo
menė jau laukė mūšio lauke. 
Man reikėjo kautis su vadu. 
Jis pakėlė kardą, aš irgi ir 
sėkmingai jį užblokavau. Taip 
mes kovėmės ilgai, kol jis pra
rado kardą ir aš jį beveik 
įmušiau, ir staiga... Aš savo 
kambaryje pabudau iš miego... 

Ar tai buvo sapnas? 
Vytas Bradūnas 

Baltimorės Karaliaus 
Mindaugo lit. m-los mokinys 

(„Mūsų metai") 

MOLIŪGŲ 
PJAUSTINĖJIMAS 

Man patinta baidyklių va
karas. Jei nori, kad namas bū
tų baisus, reikia gerą moliūgą 
išpjaustyti. 

Pirmiausia reikia moliūgo 
kotą išpjauti. Kai tą padarai, 
reikia įkišti ranką į moliūgą ir 
išimti visas sėklas. Atmink, 
jei peilį naudosi, reikia tėvų 
priežiūros. 

Kas čia darosi? Reikia veido. 
Tai reikia burną išpjauti. Pir
miausia suplanuok, kaip iš
pjausi. Paimk peilį... Ar jau 
išpjovei? Labai gerai, bet dar 
nepabaigėme! 

Dabar reikia išpjauti nosį ir 
akis. Gali trikampį išpjauti 
akims. 

Reikia žvakę į vidų įstatyti 
ir tavo moliūgas įspūdingai at
rodys. 

GajaStlrbytė 
Philadelphįjos Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinė („Bitutė") 

DEBESĖLIS LAKO RETI 

Reikia tik įsižiūrėti — 
Debesėlis laiko rėtį. 
Jį kratydamas pavėjui 
Vandenį į žemę sėja. 
Lietų pila — grybai dygsta. 
Debesėlis greitai nyksta. 
Stebuklingą turi rėtį! 
Reikia tik įsižiūrėti. 

Mokytoja 
Gražina Ragalavicienė 

$ $ * * # * 

„TĖVE, MATNYKIM 
BATAIS" 

Dar vienas lietuvių liaudies 
pasakojimas vėlinių proga: 

Vieną kartą duobkasiai kasė 
numirėliui duobę ir rado kars
te batus. Jiei eidami namo, ką 
tik sutinka pakelėj, tai vis juo
kiasi: „Ei, tėvai, mainykim ba
tais!" Parėjo namo ir visą lai
ką neramiai jautėsi, vakare 
atsigulę negalėjo nė akių 
sudėti. Kai tik užsimerkia, 
tuojau akyse pasirodo numi
rėlis, kuris atsikišęs apipuvu
sius batus šaukia: „Ei, tėve, 
mainykim batais!" Negalė
dami šmėklų iš akių išvyti, tu
rėjo nueiti pas kunigą ir pra
šyti pagalbos. Kunigas liepė 
užsakyti Mišias bažnyčioje ir 
atšaukti, kad tie batai buvo ne 
jų. Tie gavo pamoką, kad iš 
numirėlio nesijuoktų. 

(Pasakojo Antanas Stoškus, 
82 metų amžiaus, iš Žostautų 
kaimo, Pernaravos valsč. Už
rašė Viktoras Vitkauskis 
1938JQ4). Iš dr. Jono Balio 
tautosakos archyvo. 

GALVOSŪKIO N R 5 
ATSAKYMAI 

A. Lietuvos kariuomenė ir 
ginkluotos pajėgos yra gink
luota RPD lengvuoju kulkos
vaidžiu. Kalibras 7.62 mm. 
Per vieną minutę gali iššauti 
650 šovinių. Kulkos pradinis 
greitis 735 metrai per sekun
dę. (R. Mintautas, „Trimitas" 
Nr. 5, Kaunas, 1996). B. Kara
liaučius, Subačius (tarp Pa
nevėžio ir Kupiškio), Tvere
čius (į rytus nuo Ignalinos už 
27 km). C. Šv. Rašte yra trys 
knygos, yra pavadintos šiais 
moterų vardais: Esteros (662-
690 psl.), Juditos (627-661 
psl.) ir Rūtos (114-124 psl.). 
Žiūrėkite A. Rubšio 1994 m. 
vertimą: Senojo Testamento 
istorinės knygos. D. Ii aug
menijos primityviškiausią gy
vybės formą turi vienacelė 
algė (lot. „alga") — dumblis. 
Ii gyvūnų žemiausią gyvybės 
formą turi mikroskopinė vie
naląstė omeba (gr. „a moibe" 
— keitimasis. (Compton's E. 
1-260 ir 370, Chicago, 1973 ir 
L.E. 1-144, Boston, 1953 ir 5-
231, Boston, 1955). E. Spekt
ras informuoja mus apie 
žvaigždžių paviršiaus cheminę 
sudėtį, jų temperatūrą, mag
netinio lauko stiprumą, dujų 
ionizarijos laipsnį, žvaigždžių 
tolėjimo artėjimo greitį ir kt. 
(L.E. 28-348-350, Boston, 
1963. E. Brit. 20-1151-1188, 
1968.) 

GALVOSŪKIU N R S DtS 
ATSAKYMAI 

1. Juoda. 2. Knyga, styga, 
stogas. 

GALVOSŪKIS NR 21 

(Brėžinėliai) Kiek yra kam
pų šiuose brėžinėliuose? (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR 22 

Šv. Rašte yra minimas. Tva
nas. Kas ir kam dar prieš Tva
ną liepė statyti didelį laivą — 
ar ką? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR 24 

Suraskite žodyne ir parašy
kite 40 žodžių, kurie susidęda 
iš trijų skiemenų ir baigiasi 
raidėmis „na": pvz. raudona, 
aguona ir t.t. Kas parašys dvi
gubai daugiau, t.y. 80 žodžių, 
gaus 10 taikų. Už 40 žodžių 
tik 5 taškai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 

z 
GALVOSŪKIS NR 28 

L Kiek šovinių gali iššauti 
per minutę karabinas? B. Ką 
reiškia žodis Šachmatai arba 
Šach Mat? C. Kur yra di
džiausias ežeras Lietuvoje? D. 
Kaip nebyliai ir kurčiai tarpu
savyje įstengia susikalbėti? E. 
Dvi viduramžių moterys nese
niai tapo oficialiai paskelbtos 
Bažnyčios daktarėmis. Kurie 
yra jų vardai? Už visus teisin
gus atsakymus skiriama 10 
taškų, o už dalinius atsaky
mus — tik 5 taškai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 

LINKSMIAU 

-- Kodėl gavai dvejetą? 
— Kad mokytoja klausinėjo 

apie tuos laikus, kai aš dar ne
buvau gimęs. 

Ant operacinio stalo šaukė 
berniukas:' 

— Jeigu man skaudės, tai aš 
jau geriau eisiu į mokyklą! 

— Rytoj man nereikės eiti į 
mokyklą! 

-Kodėl? 
— Mokytoja sakė, kas neiš

moks atmintinai eilėraščio, 
gali neateiti... 

— Kiek metų gyvena pelė? 
— Hm... Tai priklauso nuo 

katės... 

http://9vj-.ikJlT.pp



