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Vyriausybė užtikrina: 
Privatizavimas vyks skaidriai 

Vilnių*, gausio 11 d. (BNS) 
— Vyriausybė dar kartą pa
tvirtino, jog privatizavimas 
Lietuvoje bus tęsiamas atvirai 
ir skaidriai, kuo geriau panau
dojant u i parduotui objektus 
gautas lėšas. 

Be to, ministrų kabinetas 
teigiamai vertina tai, jog visos 
pagrindinės Lietuvos politinės 
pertuos aiškiai pasisakė už 
privatizavimo darbo tęstinu
mą, ir yra pasiryžęs siekti su
tarimo su visomis politinėmis 
jėgomis. 

Antradieni išplatintame vy
riausybės spaudos pranešime 
teigiama, kad ministrų kabi
netas įsitikinės, kad privatiza
vimo tąsa pritrauks į Lietuvą 
reikalingas investicijas, padi
dins ūkio efektyvumą ir Lietu
vos pramonės sugebėjimą kon
kuruoti užsienio rinkose, su
kurs naujas darbo vietas. 

Kaip žinoma, tvirtindamas 
šių metų biudžetą, Seimas jau 
numatė 352 mln. litų iš Priva
tizavimo fondo lėšų skirti įvai
rioms investicinėms progra
moms. Dalis Privatizavimo 
fondo lėšų bus skirta finansi
nio normalizavimo fondui, ku
rio įstatymo projektas turi bū
ti pateiktas Seimui svarstyti 
iki vasario 14 dienos. 

Opozicija kaltina 
prezidentūrą neteisinga 

informacija 
LDDP kaltina prezidentū

rą neteisingai informavus ži-

niasklaidą apie pirmadienį 
įvykusio pasitarimo privatiza
vimo klausimais rezultatus. 

Kaip antradienį LDDP frak
cijos Seime vardu pareiškė 
parlamentaras Povilas Gylys, 
prezidento atstovės spaudai 
pareiškimas dėl partijų sutari
mo „neturi pagrindo". „Tiesa 
yra kitokia. Pasitarimas pasi
baigė be jokių netgi žodinių 
susitarimų, netgi be apibend
rinančio prezidento pasisaky
mo, kuriame būtų pasakyta, 
kas Jo Ekscelencijai priimti
na, kas ne", pareiškė P. Gylys. 

Anot jo, opozicija pasita
rime pas prezidentą Valdą 
Adamkų išdėstė savo požiūrį, 
jog negalima tęsti ydingos pri
vatizavimo politikos. P. Gylio 
teigimu, prezidento atstovė 
spaudai klaidingai suprato 
opozicijos norą ieškoti komp
romiso. „Kaip galima spręsti 
iš jos (atstovų) kalbų, prezi
dentūra nelinkusi demonst
ruoti tokį pat norą toliau dis
kutuoti, tartis, ji daro, matyt, 
iš anksto suformuluotą išvadą 
— privatizacija bus tęsiama 
be jokių reikšmingesnių ko
rekcijų, be rimto konceptua
laus tarimosi dėl privatizavi
mo tikslų, formų bei terminų", 
sakoma P. Gylio pareiškime. 

Jis pakartojo, kad opozici
ja nėra prieš privatizavimą 
apskritai, o prieštarauja 
„karštligiškam, neapgalvo
tam, beribiam ir korupciniam 

(Remiantis BNS. Reuter. DPA, AP. interfax, ITAR-TASS, 
BelaPAN. RIA ir ELTA žiruu agentūrų prar—*""*»<) 

Nuotr. : Baltijos jūros pakrantėje, ties Palanga, tebėra įstrigt* Norvegijos motorlaivis „Seines", čia atplaukęs 
per uraganą 1999 m. gruodžio 4-ąją. Audros metu sugedus varikliui, laivas nebevaldomas tris kartus trenkėsi į 
Palangos tiltą, apgriovė jį ir įstrigo seklumoje ties moterų papiadimiu. 2-3 metrai nuo kranto esant) laivą iš 
Norvegijos bendrovės už simbolinę 1 dolerio kainą nupirkęs klaipėdietis Juozas Maziliauskas planuoja išvilkti 
motorlaivi „Seines" į jorą. gBsI 

JAV Kongreso nario vizito 
detalės neužgožė viešnagės 

esmės 
Vilnius, sausio 11 d. (BNS) sakant kalbą Seimo M.suoti-

Žmogaus niame posėdyje, parlamenta
rai du kartus plojo stovėdami. 

privatizavimui". 

„Lietuvos kalendorius" sukėlė 
sąmyši ir Lietuvoje, ir užsienyje 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) išvardino kalendoriuje patei-
— Premjeras Andrius Kubi
lius kreipėsi į prokuratūrą ir 
valstybės saugumą, prašyda
mas ištirti, ar „2000 metų lie
tuvio kalendoriuje" nėra pa
žeidžiami tautinio ir rasinio 
lygiateisiškumo principai, an
tradienį pranešė premjero at
stovas spaudai Audrius Ba
čiulis. 

Generalinei prokuratūrai ir 
Valstybės saugumo departa
mentui taip pat pavesta infor
muoti vyriausybe apie tyrimo 
rezultatus ir priimtas prie
mones. 

Danutės Balsytės sudary
tame ir privačioje »Metskait-
lių" leidykloje išleistame ka
lendoriuje išspausdintas že
mėlapis, kuriame dalis Lenki
jos, Rusijos ir Baltarusijos te
ritorijos pažymėtos kaip oku
puotos Lietuvos etninės že
mės. Tai sukėlė didelį Lietu
vos ir Lenkijos lenkų pasipik
tinimą. 

Lenkijos užsienio reikalų 
ministras Bronislavv Geremek 
pareiškė, kad jo valstybė rei
kalaus, jog Lietuvoje būtų 
nustotas pardavinėti „2000 
metų lietuvio kalendorius". 
Lenkijos spauda šį leidinį pa
vadino „skandalingu nesan
taikos kalendoriumi". 

Netrukus Lietuvos URM 
pranešė, kad kalendoriaus lei
dimas nebuvo derintas su val
stybinėmis institucijomis ar jų 
finansuojamas, o jame pateik
ta medžiaga jokiu būdu neat
spindi oficialios Lietuvos 
nuostatos. 

Lietuvos Seimo narys Janas 
Mincevičius teigia, jog „2000 
metų lietuvio kalendorius" 
kursto tautinę nesantaiką. 
Antradienį spaudos konferen
cijoje jis perskaitė pareiškimą 
.Kokios tautybės yra demo
kratija?", kuriame smulkiai 

kiamus jį papiktinusius tei
ginius. 

J. Mincevičius minėjo Da
nutės Balstybės sudarytame 
kalendoriuje išspausdintą že
mėlapį, kuriame dalis Lenki
jos, Rusijos ir Baltarusijos te
ritorijos pažymėtos kaip oku
puotos Lietuvos etninės že
mės. Kalendoriuje vasario 15 
d. lapelyje rašoma, jog tą 
dieną Draučių kaime Jenkas 
(...) nužudė devynis lietuvius". 

Seimo narį papiktino leidi
nyje išspausdinti teiginiai, 
kad JL,ietuva yra nepriklauso
ma tautinė valstybė. Lietuvoje 
valdžia priklauso lietuvių tau
tai". „Kokia bus reakcija, jei 
Lenkijoje išleis žemėlapį, kur 
Vilniaus kraštą pažymės 
Jaikinai lietuvių okupuota et
nine lenkų žeme?", klausė Sei-

Lietuvos Seimo 
teisių komitetas apgailestau
ja, kad iš JAV Kongreso atsto
vo Tom Lantos pokalbio Lietu
vos generalinėje prokuratū
roje ir nereikšmingų detalių 
pučiamas skandalas. 

Antradienį Žmogaus teisių 
komiteto išplatintame kreipi
mesi į visuomenę teigiama, jog 
skandalu „bandoma užgožti 
pozityvų bei reikšmingą Lietu
vai T. Lantos vizitą ir sukom
promituoti žmogaus teisių 
gynėjų pastangas siekti nusi
kaltimų žmonijai įvertinimo". 

Praėjusią savaitę Lietuvoje 
oficialiai lankęsis T. Lantos 
susitiko su prezidentu, Seimo 
pirmininku, Seimo komitetų 
pirmininkais, partijų vado
vais. Pasak komiteto pa
reiškimo, šie susitikimai buvo 
„nepaprastai sėkmingi". 

„Lietuvos Seime T. Lantos, 
Lietuvos bičiulis ir jos in
teresų gynėjas nuo pat Ne
priklausomybės atstatymo 
metų, išklausė ir Seimo sam
būrių vadovų pasisakymą apie 
padėtį Baltarusijoje bei Če
čėnijoje, pareikšdamas, kad 
solidarizuojasi su Lietuvos 
politikų pozicija žmogaus tei
sių požiūriu šiose šalyse", 
rašoma kreipimesi. 

Anot kreipimosi, T. Lantos 

sio nacių koncentracijos sto
vyklos kalinio, negalėjo nedo
minti ir ilgai užtrukusios įta
riamųjų nusikaltimais prieš 
žmoniją bylos, todėl JAV pa
reigūnas susitiko su Lietuvos 
generaliniu prokuroru Kaziu 
Pėdnyčia. 

Kaip jau buvo skelbta, 
Šiame pokalbyje T. Lantos ne
teko savitvardos. 

Seimo komitetas tai pat tei 
gia, kad T. Lantos, kaip 
žmogaus teisių gynėjo ir buvu-

Valstybė jiesirūpina dingusių 
asmenų paieška 

mo narys. 

Lietuva renka žinias apie 
įtariamąjį karo nusikaltimais 

byla A. Gečui nėra iškelta. 
Pasak agentūros Reuters, 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) 
— Lietuvos Generalinė proku
ratūra teigia turinti informa
cijos, kad Škotijoje gyvenantis 
Antanas Gečas dirbo saugumo 
policijoje, tačiau nėra pakan
kamai įrodymų, jog jis dalyva
vo žydų genocide. 

Specialiųjų tyrimų skyriaus 
vyriausiasis prokuroras Rim
vydas Valentukevičius sakė, 
kad dabar pareigūnai tiria 
praėjusių metų pabaigoje iš 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro 
gautą „didelį pluoštą doku
mentų" bei susipažįsta su 
anksčiau surinkta medžiaga. 

Pasak prokuroro, gauta in
formacija rodo, kad A. Gečas 
tarnavo naciams pavaldžiame 
Lietuvos policijos batalione, 
tačiau nėra konkrečių įrody
mų, jo? jis būtų dalyvavęs 
žydų genocide. Baudžiamoji 

pirmadienį nacių nusikaltėlių 
ieškantis Simon Wiesenthal 
centras paprašė Britanijos de
portuoti 84 metų A. Gečą teis
mui į Lietuvą. Britanijos vi
daus reikalų ministerija kol 
kas atsisako komentuoti kal
tinimus Edinburge gyvenan
čiam išeiviui ii Lietuvos. 

Praėjusiame dešimtmetyje, 
KGB paskatinta, britų teisė
sauga domėjosi A. Geču, bet 
tuomet jis nebuvo pripažintas 
kaltu. Pats A. Gečas savo kal
tę atkakliai neigia. 

Wiesenthal centras kaltina, 
kad A. Gečas (tikroji pavardė 
Antanas Gecevičius) vadovavo 
lietuvių policijos būriui, kuris 
1941 m. nacių įsakymu žudė 
žydus ir komunistus. Už nuo
pelnus reichui jis buvo apdo
vanotas Vokietijos Geležiniu 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) 
— Lietuvoje dingusių be ži
nios asmenų kasmet daugėja, 
tačiau jų paieška nėra rezulta
tyvi, teigia Dingusių žmonių 
šeimų paramos centro atsto
vai. 

Antradienį spaudos konfe
rencijoje šio centro vadovė 
Onutė Gustienė teigė, kad 
pernai dingusiais buvo laiko
mi 1,313 asmenų, iš kurių 403 
vis dar nerasti. 

Anot O. Gustienės, žmonių 
daugiau dingsta dėl Lietuvos 
ekonominių ir socialinių są
lygų bei dėl atsivėrusių dauge
lio valstybių sienų. O Gus
tienės teigimu, žmonės dings
ta tiek Vakarų, tiek rytų val
stybėse, tiek ir pačioje Lietu
voje. Anot paramos centro va
dovės, į dingusių žmonių ar
timųjų nelaimę Lietuvoje vis 
dar žiūrima kreivai. 

O. Gustienė teigė gerai ir 
glaudžiai bendradarbiaujanti 
su Vidaus reikalų ministerijos 
padaliniais, tačiau kritikavo, 
jos požiūriu, netinkamą dingu
sių žmonių paieško? tvarką. 

Pasak jos, nors Lietuvoje 
įteisinta taisyklė, kad asmuo 
laikomas dingusiu tik po trijų 
parų, o „iš inercijos" tebėra el
giamasi lyg sovietmečiu, kai 
asmenys dingusiais be žinios 
buvo paskelbiami po 12 parų. 
O. Gustienė kaip pavyzdį pa
teikė Vakarų valstybių nor
mas, kur visi policijos posky
riai per 24 valandas gauna as
mens dingimo protokolus su 
asmens nuotraukomis. 

Pasak O. Gustienės, di
džiausia problema Lietuvoje 
yra pavėluotas operatyvinis 
tyrimas. „Pavėlavus savaitę, 
mėnesį — koks gali būti tyri
mas", sakė paramos centro at
stovė. Anot jos, padėtį gerai 
atspindi kunigo Ričardo Miku-

kryžiumi. 
Pasak generalinio prokuroro 

Kazio Pėdnyčios, dabar iškelta 
11 baudžiamųjų bylų dėl Lie
tuvos žydų genocido. 

taviciaus dingimo bylos tyri
mas. 

O. Gustienė spaudos konfe
rencijoje taip pat kritikavo 
valdžią „tik žodžiais, o ne dar
bais" pripažinus prekybos 
žmonėmis, taip pat ir vaikais 
problemą, tačiau nepateikė 
jokių šio reiškinio ar jo vysty
mosi duomenų. 

Toje pat spaudos konferenci
joje dalyvavęs VRM Policijos 
departamento kovos su nusi
kaltimais tyrimo tarnybos 
paieškos skyriaus komisaras 
Igoris Ksendzovas, nepateik
damas duomenų, teigė, kad už 
aplaidumą ieškant dingusių 
asmenų buvo nubausta nema
žai pareigūnų. 

Pasak L Ksendzovo, daugėja 
atvejų, kai dingsta be žinios 
išvykusieji uždarbiauti, į ko
mandiruotes ar turistines ke
liones. Dažnai jie tampa ne
laimingų atsitikimų arba nu
sikaltimų aukomis, tačiau in
formacija apie tai Lietuvą pa
siekia pavėluotai. 

* Premjeras Andrius Ku
bilius reikalauja pasiaiš
kinti, kodėl vykstant vyriau
sybės paskelbtai taupymo pro
gramai, Policijos departamen
tas įsigijo 22 naujus automo
bilius už 1.5 mln. Lt, kokiems 
tikslams bei kuriems policijos 
padaliniams jie bus skirti , ar 
juose yra speciali įranga, iš 
kokių lėšų sumokėta už šiuos 
„Rover", „FIAT bei „Volks-
wagen" automobilius. Kaip 
žinoma, dėl lėšų stygiaus šiuo 
metu eiliniams policijos parei
gūnams vėluojama laiku iš
mokėti atlyginimus, o vyriau
sybės taupymo priemonių pla
ne numatyta, jog valstybinės 
įstaigos turi atsisakyti naujų 
automobilių pirkimo. tįm 

* Baltijos valstybiniu už
imtumo tarnybų duomeni
mis, didžiausias nedarbas šių 
metų pradžioje buvo Lietuvoje 
— 10 proc. Nedarbo lygis Lie
tuvoje gruodžio mėnesį išaugo 
0.5 punkto, o Latvijoje ir Esti-

Pary&ius. Antradienį Prancū
zuos sunkvežimių bendrovių va-J 
dovų nurodymu jau antrą dienai 
buvo užtverti pagrindiniai keliai iri 
pasienio punktai. Tokiu būdu ve-1 
žėjai protestuoja prieš naujus dar-Į 
bo įstatymus ir mokesčių už dega-1 
lus augimą. Transporto vadovybės! 
pranešimu, prie sienos pervažiavimo punktų bei valstybės viduje 
buvo įrengta maždaug 50 kelių užtvarų. Tokių kaimyninių valsty
bių, kaip Belgija, Vokietija ir Ispanija, pasienyje daugelis užtvarų 
buvo paliktos per naktį, o protestuojantys vairuotojai nakvojo savo 
sunkvežimiuose. Netoli Ispanijos sienos, greitkelyje yra užstrigę 
maždaug 1,000 sunkvežimių. Dar 800 negali pravažiuoti prie cent
rinio Puatjė miesto. 

Maskva. Rusijos prezidento pareigas einantis Vladirnir Putin 
antradienį pareiškė, kad Maskva turi atkurti 
Rusijos karinę galią ir sutvarkyti šlubuojan
čią ekonomiką, kad didžioji valstybė atgautų 
savo buvusią padėtį pasaulyje. Rusijos garbę, 
kurią sužlugdė 1998 m. finansų krizė ir skur
stanti bei demoralizuota kariuomenė, Putin 
tikisi atkurti iki kovą vyksiančių prezidento 
rinkimų. „Mūsų šalis Rusija buvo didelė, ga
linga, stipri valstybė ir visiškai aišku, kad to 
nebus įmanoma susigrąžinti, jei neturėsime 
stiprių, galingų ginkluotųjų pajėgų", sakė V. 

Putin po susitikimo su naujuoju federalinių ir tautybių reikalų 
ministru Aleksandr Blochin. V. Putin, kurio negailestinga nuosta
ta Čečėnijos atžvilgiu padarė jį pačiu populiariausiu Rusijos politi
ku, žino, kad, atšaukus palyginti sėkmingą karinę operaciją, su
mažėtų jo galimybės prezidento rinkimuose. 

Dbaramsala, Indija. Kinų religinis persekiojimas ir žmogaus 
teisių pažeidimai privertė trečią pagal 
rangą Tibeto lamą pabėgti iš valstybės, 
sausio 9 d. pareiškė Tibeto vyriausybė 
tremtyje. 14-metis Karmapa susirūpinęs 
Tibeto kultūros nykimu. Tai pirmas oficia
lus Tibeto vyriausybės tremtyje pareiški
mas apie priežastis, privertusias berniuką 
vienuolį su palydovais pabėgti į Indiją. 
Septynioliktasis Karmapa yra aukščiau
sias Tibeto lama, kurio autoritetą pripa
žįsta tiek Kinija, tiek Nobelio premijos 
laureatas Dalai Lama, kuris gyvena trem
tyje Indijos Dharamsala miestelyje. 

Londonas. Baisiausiu 2000 metų „virusu" milijonams pasau
lio gyventojų pasirodė esąs gripas. Pranešama, kad gripu serga 2 
mln. italų, ir kas savaitę užregistruojama 250,000 naujų atvejų. 
Šveicarijos federalinio sveikatos apsaugos departamento atstovas 
pareiškė, kad gripo atvejų skaičius šioje Alpių valstybėje artėja 
prie rekordinio, ir šią ligą galima laikyti epidemija. Didžiausia Os
lo Ulevalo ligoninė samdo papildomas medicinos seseris iš kaimy
ninės Danijos ir atideda planinį gydymą, nes sergantieji gripu už
ima visas lovas. Prancūzijos mokslininkai pareiškė, kad „šioje sta
dijoje epidemija labiausiai primena 1989-uosius, kai per 13 savai
čių susirgo 5 mln. žmoniųr. Švedijos medikai pareiškė, kad padė
tis ligoninėse labai rimta, kadangi jos perpildytos sergančiųjų gri
pu ir joms trūksta darbuotojų. D. Britanijos sveikatos apsaugos 
sekretorius parlamente pareiškė, jog „vargu ar valstybėje yra šei
ma, nenukentėjusi nuo gripo'. Ženevoje įsikūrusi Pasaulinė svei
katos organizacija pirmoji įspėjo, jog šis virusas yra klastingas. 
Epidemįją sukėlė pavojinga viruso, vadinamo Australijos gripu 
arba „Sydney h3n2", atmaina. Tiksliai apskaičiuoti mirtingumą 
nuo gripo bus galima tik po dvejų metų, tačiau pareigūnai pabrė
žia, kad naujoji gripo banga dar toli gražu neprilygsta 1918, 1957 
ir 1968 metų epidemijoms, kai pasaulyje mirė milijonai žmonių. 

Maskva. Čečėnų kovotojai antradienį sustiprino Rusijos pajė-
gų puolimą respublikoje, o Maskva pripa
žino padariusi klaidų per 4 mėnesių ka-j 
rinę kampaniją. Rusijos naujienų agentū
ros pranešė, kad sukilėliai tebekontroliuo-
ja didelę Grozno dalį, tačiau apie netoliese 
esančius Argūno ir Salio miestus gaunama 
informacija yra prieštaringa. Anksčiau bu
vo tvirtinama, kad šiuos miestus kontro
liuoja Rusijos pajėgos, tačiau dabar pra
nešama, kad rusų kariams, kuriuos Mask
va ragina kuo greičiau užbaigti antitero-
ristinę operaciją Čečėnijoje, nepavyko iki 
galo įgyvendinti „valymo operacijos" Argūno, Salio ir Gudermeso 
miestuose, į kuriuos jie buvo įžengę. 

Varšuva. Nors kalendorinė žiema prasidėjo vos prieš porą sa
vaičių ir lenkų laukia dar du ilgi žiemos mėnesiai, Lenkijoje negy
vai sušalo jau 101 žmogus. Neatmetama galimybe, kad šią žiemą 
Lenkijoje gali būti viršytas praėjusių metų ..rekordas"", kai nuo 
šaldo mirė 225 žmones. 

joje — nepakito. Latvijoje šio 
mėnesio pradžioje bedarbiai 
sudarė 9.1 proc., Estijoje — 
5.2 proc. darbingo amžiaus gy
ventojų. Lietuvoje sausio 1 d. 
buvo įregistruota 177,400, 
Latvijoje — 111,100, Estijoje 
— 45,000 bedarbių. am 

KALENDORIUS 
Sausio 12 d.: Arkadijus. Cezarya, 

Cezarijus. Ernestas. Gidą. Lmgailė, 
Palemonas. Vaigedas. 

Sausio 13 d.: Dargaudas, Hilia-
ras. Gilvyde, Iveta. Veronika, Vil
mantas Lietuvos Laisves gynėjų die-

http://�EARTHUNK.NET


DRAUGAS, 2000 m. sausio 12 d., trečiadienis 

«3E SKAUTYBĖS 
_ KELIAS 
Oo^» Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

„VERPSČIŲ*' BŪRELIO KALĖDINĖ 
SUEIGA 

Brendu per sniegą iki kelių 
Į skambančius kalėdinius kraštus, 
Kame iš eglių kvepiančių šakelių 
Paklotas patalas šiurkštus, 

; Kame ganyklos Dievo verksmą girdi, 
Šaltiniai atveria įšalusiąja širdį... 

( J . Augusta i ty tė-Vaič iūnienė) 

Gruodžio 13 d. kalėdinei su- ir įgyjant naują „verpstę", akt. 
eigai susibūrusios po milžiniš
ka sesės Ramunės Lukienes 
eglute (egle!), „verpstės" nuta
rė, kad gerasis Kalėdų darbe
lis būtų geriausias sušelpiant 
Brazilijos lietuvius skautus. 
Vyr. Skautininke Rita Penčy-
lienė (džiaugiamės, kad ji pri
klauso mūsų būreliui) papasa
kojo apei sunkiai besiverčian
čius Brazilijos lietuvius. Ten 
ne visi tėvai pajėgia leisti 
vaikus į skautų stovyklą, o 
Brazilijos lietuviukai labai no
riai skautauja. Taigi, „verps
tės" vienbalsiai nutarė jiems 
nors šiek tiek padėti. Piniginė 
dovana bus nusiųsta v.s. Bace
vičienei naudoti apmokant 
stovyklavimą nors vienam, 
kitam skautui. 

Ši „verpsčių"' sueiga buvo 
graži ir linksma ne vien tik 
uždegant žvakes tradicinėje 
kernaviečių žvakidėje, lau- jau naujame tūkstantmetyje! 
žiant kalėdaičius ir ragaujant 
suneštinį švenčių maistą, bet 

Nijole 
Dabar 

Martinaitytę-Nelson. 
„Verpsčių" būrelyje 

„verps" trys Nijolės, ir ketu
rios Aldonos nebegalės di
džiuotis savo didele persvara! 

Naujoji sesė Nijolė paskaitė 
apie žemaičių kūčių papročius 
iš Žemaitės „Raštų". Paskui, 
vadovės sesės Ritonės para
gintos, „Verpstės" pasidalino 
atminimais iš jų gyvenime 
labiausiai įsimintinų kūčių. 
Daugiausia buvo prisimintos 
baisios Antrojo pasaulinio ka
ro dienos, kuriose, kaip negęs
tantys žiburėliai tamsoje, 
švietė gerų žmonių pagalba 
pabėgėliams, ypač švenčių me
tu. 

Palinkėjusios . viena kitai 
gražių šv. Kalėdų ir laimingų 
2000-ųjų metų, pagiedojusios 
kalėdinių giesmių ir „Ateina 
naktis", „verpstės* vėl susitiks 

V iena iš sesių Nijolių 

GRAŽI KŪČIŲ ŠVENTĖ DETROITE 
„Sužibės mums šiandien 

šviesa, nes užgims Viešpats..." 
Sekmadienį, gruodžio 12 

dieną, Dievo Apvaizdos kul
tūrinio centro salėje susirinko 
„Baltijos" ir „Gabijos" tuntų 
šeimos, jų giminės, draugai ir 
Detroito apylinkes visuomenė 
tradicinei Kūčių vakarienei. 

Vakarą pradėjome tunto su
eiga, kurią pravedė komen
dantas Audrius Moss. Sueigos 
metu vilkiukai Linas Kasputis 
ir Marius Miliūnas perėjo į 
skautų kandidatų eiles, o pats 
Audrius Moss davė prityrusių 
skautų įžodį. 

Trumpą kalėdinę progra
mėlę pravedė tuntininkė Rasa 
Karvelienė. Skaitinius skaitė 
skautės Svaja Mikulionytė ir 
Ingrida Miškinytė. Skautės — 
Inga Mossaitė ir Alaną Zom-
boraite padėjo paukštytėms 

DRAUGAS 

Akademinio Skautų sąjūdžio Los Angeles skyriaus metinėje šventėje, 1999 m. spalio 10 d., buvo paminėtas ASS 
veiklos 75 metų jubiliejus. Dalyvių priekyje, prie „75" ženklo, naujos skyriaus pirmininkes fil. Vilija Žemaitytė 
ir fil. Teresė Giedraitytė. 

IŠ AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
1999 METŲ VEIKLOS KALIFORNIJOJE 

Rimai Giedraitytei, Dianai 
Jankutei , Dianai Karvelytei, 
Monikai Mikulionytei, Aleksai 
Miškinytei, Karinai Puško-
riūtei, Lianai Šontaitei ir Da
riai Zubrickaitei uždegti 
žvakutes ant stalų. Prisi
minėm visus mirusius skau
tus ir skautes, o taip pat ir ki
tus, kurie tą vakarą negalėjo 
būti mūsų tarpe. 

Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas kun. Aloyzas Volskis 
sukalbėjo maldą prieš vaka
rienę. Pasidalinę kalėdaičiais, 
pavalgėme visų šeimų skaniai 
pagamintų ir suneštų Kūčių 
patiekalų. 

Užbaigėm vakarą kalėdinė
mis giesmėmis, kurias akor
deonu vedė Virga Šimaitytė; 
jai padėjo sesės Vilija Idzelytė, 
Asta Jurgutytė, Regina Puš-
korienė ir Kristina Zubric-

T r u m p a i a p i e M e t i n ę 
š v e n t ę 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Los Angeles skyriaus metinė 
šventė 1999 m. spalio 10 d. 
buvo švenčiama Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos salė
je. Joje buvo paminėta ASS 75 
metų veiklos sukakt is . Daly
vavo 25 ASS skyriaus nariai ir 
beveik tiek pat svečių. Suei
goje pasikeitė Los Angeles 
skyriaus valdyba, buvo iš
reikšta padėka fil. v.s. Gedimi
nui Leškiui už jo puikią Veiklą 
ir pasveikintos naujos kopir-
mininkės fil. Teresytė Giedrai
tytė ir Vilija Žemaitaitytė. Vi
si buvo pavaišinti gardžiais 
pietumis. 

Smagiausia ir įdomiausia 
šios sueigos dalis buvo senų i r 
naujesnių skaidrių rodymas, 
kurį paruošė fil.v.s. Zita Rah-
bar, o humoristiniais komen
tarais palydėjo Korp! Vytis 
pirmininkas fil. ps. Auris J a -
rašūnas ir fil.v.s. Gediminas 
Leškys. 

Paskui buvo įneštas sukak
tuvinis tortas, papuoštas 75 
žvakutėmis, sudainuota „II-

kienė. Sustoję ra tu sugiedo
jom „Ateina naktis". Pasidali
nom geriausiais švenčių lin
kėjimais ir išsiskyrėm. 

Dėkojame visiems už daly
vavimą ir prisidėjimą valgiais 
ar kepsniais Kūčių šventei. 
Malonu, kad kasmet nauji as
menys jungiasi prie mūsų 
„šeimos". Lauksime visų ir ki
tais metais. Linksmų švenčių 
ir laimingų 2000-ųjų metų! 

r k 

giausių metų". Nuotaika buvo 
pakil i . Jautėsi pasiryžimas 
veikti da r kitus 75 metus. 

L S S Ramiojo v a n d e n y n o 
met inė š v e n t ė 

Gruodžio 5 d. Los Angeles 
vyko metinė Ramiojo Vande
nyno rajono šventė. Unifor
muot i skatutai, skautės ir aka
demikai su vėliavomis dalyva
vo 10:30 v.r. šv. Mišiose Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
j e . Po Mišių iškilminga sueiga 
vyko Lietuvių Tautiniuose na
muose. Buvo smagu, kai susi
r inko toks gausus būrys — 
nuo pačių jauniausių vilkiukų 
ir paukštyčių iki žilagalvių 

Detroito ..Baltijos" ir „Gabijos" tuntų ruoštose Kučiose dalyvavę broliai ir seses. 

skautininkų ir filisterių. Ri
kiuotėje dalyvavo 60 asmenų. 

Po įžodžių, akademikai Ra
miojo vandenyno vadei fil.v.s. 
Zitai Rahbar ir fil. v.s. Gedi
minui Leškiui įteikė po puokš
tę gėlių, reikšdami padėką už 
jų nepailstančią veiklą. Ypa
tingai buvo pagerbti du Korp! 
Vytis nariai fil.v.s. Eugenijus 
Vilkas ir fil.v.s. Mykolas Nau
jokaitis, pakeliant juos garbės 
nariais Korp! Vytis pirminin
kas fil. ps. Auris Jarašūnas 
perskaitė pagerbiamųjų bio
grafijas, o fil. v.s. Gediminas 
Leškys paaiškino garbės narių 
reikšmę. Abiem buvo įteiktos 
gėlių puokštės, pasveikinti šū
kiais ir šventiniu tortu. Su
eigą baigėme smagiu skau
tišku laužu. 

FiL Teresy tė Giedrai tytė 
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BJOBCC. DECKER. DOS, P.C. 
4647 W. 103 St.OakLawn.H-
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
rjptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

T«L 706-422-8200 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., Hfckory Hfc, IL 
Tel. (706) 506-8101 

Valandos pagal susitarimą 

ATVIRŲ DURŲ ŠVENTĖ KAUNO JŪRŲ 
SKAUTŲ CENTRE 

Kauno jūrų skautų laisvalai
kio centras sausio 3-7 d. su
rengė atvirų d u r ų savaitę, ku
rios metu besidomintys jurų 
s k a u t ų veikla buvo supažin
dint i su šios' organizacijos isto
rija, art imiau pabendrauta su 
jos vadovais bei nariais, galėjo 
dalyvauti praktiniuose užsi
ėmimuose. 

P a s a k Lietuvos skautijos jū
rų skautų kraš to Kauno jūrų 
skautijos „Divytis" vadovo 
Algimanto Malkevičiaus, prieš 
dešimtmeti a tkurtos organiza
cijos tikslas — auklėti jūrų 
skautijos nar ius dorais, kil
nios dvasios, tvirto būdo, reli
gingais, sąmoningais pilie
čiais. „Duodami įžodį Lietuvos 
j ū r ų skautai pasižada savo 
sąmoningu ir nuolatiniu bu

dėjimu siekti, kad Lietuva vi
sada būtų jūrine valstybe, o 
lietuviai — jūrine tauta", — 
teigė A. Malkevičius. 

Jūrų skautų organizacija 
įkurta Kaune prieš 78-erius 
metus. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, jūrų skautai 
kasmet organizuoja įvairius 
renginius, kurių metu mokosi 
buriuoti, iškylauja jūroje. Su 
vaikais kartu stovyklauja ir 
suaugusieji, nusprendę būti 
skautais visą gyvenimą. 

Šiuo metu, be Kauno, jūrų 
skautų organizacijos dar vei
kia Vilniuje, Klaipėdoje, Mari
jampolėje, Panevėžyje. Gana 
artimai bendradarbiaujama 
su Prancūzijos jūrų skautais 
bei Švedijos jūrų kadetais. 

(Elta) 

Po Detroito skautų suruoštos Kūčių vakarienes prie „lauželio* kalėdines giesmes gieda Erikas Anužis, Daria 
Zubrickaitė, Liana Butkunaite, Karina Puškoriūte ir Lukas Rudis. 

„SIETUVA* PRADEDA ANTRA VEIKLOS 
DEŠIMTMETI 

1999 metų gruodžio 11 d. 
Ateitininkų namuose, Lemon-
te, vyko Sietuvos" skautinin-
kių ir vyr. skaučių draugovės 
formali sueiga. Visos sesės su
sirinko u .iformuotos. 

Perskn i ius LSS Seserijos 
Vyriau.-; s skautininkės v.s. 
fil. Rit<^ Penčylienės įsakymų, 
ilgameti draugininke v.s.fil. 
Jolandn Kerelienė draugoves 
vadovo lareigas perdavė vyr. 
skautei si. Irenai Kirkuvie-
nei. Suegoje dalyvavusi Vy
riausia t au t in inke pasveiki
no visas -eses, padėkojo parei
gas perd ;odančiai ir palinkėjo 
sėkmes aujajai draugininkei. 
Ypač Ii ,kėjo skautiškos iš
tvermes visuose užsimojimuo
se. Pareigas perdavusiai vado
vei būvi sudainuota atsisvei
kinimo (,,nna. Abi vadovės bu
vo apdovanotos gėlių puokštė
mis. 

Po su. !gos vyko vaišės — 
šeimos šventė, kurioje dalyva
vo ir sesių vyrai. 

Se s ė I r e n a K. 

Ir Lietuvoje plevėsavo Amerikoje 
atkurtos Lietuvos istorinės vėlia
vos. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

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

Saus io 29 d. — Slidinėjimo 
iškyla. 

Kovo 5 d. — Tradicinė 
skautų ir skaučių Kaziuko 
mugė Jaunimo centre. 

Clevelande 

Kovo 19 d. — Clevelando 
skautijos tradicinė Kaziuko 
mugė Dievo Motinos parapi
joje. 

Gegužės 27 d. — Clevelan
do skautįja minės savo veiklos 
50 metų sukaktį. 

VIDAS J. NEkttCKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberte Rd, Hk*ory His, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartsm Ave. 

Tel. (708) 596-4066 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VOMAS, HD..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbam* lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir $ 

Chtcago. IL 60838 
Tel. 773-229-9806 

Valandos » pagal su* 

!3555? 
MjMrirna 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., Sun* 310 

NaparvMe, R. 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Htgniand Ava.. 
Tower1.Sutte3C 

Doamers Grove, IL 60515 
Tel ^30) 4360120 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
IPSIHSI IOI neeari, 

1200 S. York, EJmhurst IL 60126 
630441-2609 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fetor/: American Ac*demy ot 

Fmmtfy Prmcttce 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61atA*e. 
Hccert,* 48342 Fax B M7-SZ79 

847-8238 

,.Sietuvos" skautininkių ir vyr sk 
sueijfoje gėlėmis buvo apdovanotos 
te vsi. Irena Kirkuvienėir pareigas 

įufių draugovės vadovių pasikeitimo 
iŠ k. — naujoji draugininke vyr skau-
perdavusi v s. fil Jolanda Kerelienė. 

Nuotr Liudo Kirkaus 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, 5 5 
Board Certified, Irrtema) Medeine 

Valandos josų patogumui 
nosy wfDsv rTOisasJonai r'sjnneon 

3 f . .8cUh _ 
Utiuarsan Psna Ct at Caatonta Ave. 

CNoago,n.«082t 
Tel 773*471-7879 

SIETUVIEČIŲ SUEIGA 

„Sietuvos" vyr. skaučių ir 
skautininkių draugovės suei
ga šeštadienį, sausio 15 d., 1 
vai. p.p. vyks Ateitininkų na
muose, Lemonte. Medicinos 
sesuo Vita Šerelytė-Annarino 
skaitys paskaitą tema „Nau
jagimio vystymosi skatini
mas". Visos sesės ir viešnios, o 
ypač močiutės, kviečiamos Šio
je sueigoje dalyvauti. 

• Ir prie dulkėto kelio kai 
kurie beržai išsiskiria savo 
baltumu. 

• Dvasia kviečia pokalbiui 
apie būtį, bet kūnas vis nebai
gia buities darbų. 

http://St.OakLawn.H-


GAL NEBEKALKIT 
MEDALIŲ 
BRONIUS NAINYS 

Pirmą kartą šiais metais pas išdygo. Bet tuojau pat kiltų 
prezidentą Valdą Adamkų ap- klausimas, kodėl? Ar neužten-
silankęs Lietuvos Seimo pir- ka sklypų — klusteltų ne vie-
mininkas Vytautas Landsber- nas, primindamas dar, kad 
gis pokalbį pradėjo apie me 
dalius. Jis papasakojo apie 
jau senokai po Seimą klai
džiojančias mintis apie Lietu
vos nepriklausomybės dešimt
mečio medalį, primindamas, 
kad jam nukaldinti reikia 

prie jų per tą dešimtmetį ir 
šio bei to kito prisidėjo, ir kai 
kurie iš jų „nepriklausomybės 
dovanėlių" nebesugeba nė į 
turto deklaracijas surašyti. 
Bet ar tik signatarai tokių me
dalių teverti? O jeigu ne tik 

įstatymo ir pinigų. Tačiau jie, tai kas daugiau? 
prezidentūroje šis siūlymas Suprantame, nepriklauso-
kol kas vertinamas santūriai, mybės atkūrimo dokumentus 
Abejonių kelia ir tuščias iž- pasirašiusiems pavojus grėsė, 
das, ir medalių padalinimas: Okupantas buvo dar stiprus, o 
kam ir už ką juos duoti? taip prieš jį pasišiaušusi Lie-

Taip apie šį dviejų aukštų tuva buvo pirmoji. Pasira-
Lietuvos vadų sausio šeštą šiušieji lengvai galėjo būti su-

skelbė įvykusį pasimatymą 
žiniasklaida. 

Gal ir smagu paskutiniuo
sius tūkstantmečio metus pra
dėti pokalbiais ne apie Lietu
vos bėdas bei vargus, bet apie 
medalius, tačiau abejonių del 
jų tikriausiai bus ne tik prezi
dentūroje. Jų rasis ir kitur, ir 
žymiai daugiau, taip pat ir 
tarp užsienio lietuvių. Prisi
menu, prieš kažin kiek metų 
Lietuvių fondas daug medalių 
buvo prikalęs ir dalino į visas 
puses. Vienas uolus fondo gar
sintojas vaikščiojo po kultūri
nius renginius, susirinkimus, 
sveikino fondo vardu ir juos 
davinėjo. Dėl to mes ir jį patį 
„medaliu" pradėjom vadinti. 
Negražu, bet taip jau ėjosi. 
Džiaugėmės, kai medaliai pa
sibaigė, ir mes iš to vargo išsi-
vadavom. Kažin, ar daug kas 
beatmena tuos medalius gavę, 
o ir atsiminusieji, vargu ar 
bežino, kur jie dabar yra. Vai
kaičiai žaisdami daug jų gal 
net patvoriais išmėtė. Vėliau 
}aū~mėkas čia medalių nebe-
kalė. 

Bet atrodo, kad jie pradeda 
nusibosti ir Lietuvoje, nes jų 
dalinimas dažnai šypsnį, o 
kartais ir pyktį visuomenėje 
sukelia, kai "ryškėja, kas ir 
už ką juos gauna. Tai rodo ir 
išeivijos pavyzdžiai. Jie verčia 
rimtai pamąstyti ir apie ką tik 
įvykusį pokalbį prezidentūro
je. Nejaugi Lietuvos nepri
klausomybės dešimtmečio mi
nėjimo svarbiausioji atrama 
būtų tik medaliai? Bet ar jų iš 
viso reikia? O jeigu reikia, tai 
kiek jų kalti ir kam duoti? 
Turbūt pirmieji kaklus tiestų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo aktą pasirašę tuo
metinės Aukščiausiosios tary
bos, vėliau pasivadinusios At
kuriamuoju seimu, nariai, iš
kilmingai save signatarais 
praminę, lyg tam veiksmui 
aptarti nebūtų tinkamo lietu
viško žodžio, nes atrodo — 
kaip tik iš jų ta mintis 

semti ir sudoroti. Bet tokie 
pavojai ne tik jiems grėsė. Juk 
net šimtai tūkstančių lietuvių 
tomis dienomis į viešumą bu
vo išėję. Lietuvai nepriklauso
mybės reikalaujančios de
monstracijos, laisvės šauklių 
susirinkimai driekėsi per visą 
Lietuvą. Gal net trys ketvir
čiai milijono lietuvių tiesė 
Baltijos kelią. Ar jiems pavo
jus buvo mažesnis, negu į jų 
siekius atsiliepiančių popierių 
pasirašinėtojams? Ar jie ma
žiau verti medalių? Ir tai tik 
Lietuvos laisvės kovos pabai
ga, kuri tęsėsi daugiau kaip 
pusę šimto metų ir buvo rūsti, 
kieta daugelio tūkstančių ko
votojų krauju aplaistyta. Pra
sidėjusi kartu su tautos kan
čiomis, tą pačią 1940 m. birže
lio 15 d. Sovietų Sąjungai Lie
tuvą okupavus, nuolatine pog
rindine veikla, atviru partiza
niniu karu, po jo vėl pog
rindžio judėjimu, ji tęsėsi iki 
1990 m. Kovo Vienuoliktosios. 
Kas suskaičiuos, kiek lietuvių 
tautos patriotų šioje kovoje 
dalyvavo? Visiems jiems, taip 
pat ir joms, prisiminti, įver
tinti ir atitinkamai pagerbti 
gal pusės, o gal net milijono 
medalių prireiktų? Ar Seimo 
pirmininko ir Lietuvos prezi
dento pokalbyje apie medalius 
tokios mintys nepasipainiojo? 

Taip, sutinkame, Lietuvos 
nepriklausomybės dešimtmetį 
paminėti reikia. Juk visgi 
reikšminga sukaktis, bet tai 
atlikti reikėtų žymiai pras
mingesnių atramų negu me
daliai. Pirmiausia atvirai, da
lykiškai ir teisingai turi būti 
įvertintas nueitas kelias. Be 
pigaus politikavimo ir bady-
mosi pirštais, nes vargu ar 
kas galės įrodyti, kuri iš bu
vusių valdžių buvo geresnė, 
nes visos padarė ką nors gera, 
bet taip pat visos ir dažnai la
bai klydo, ir dėl to Lietuva vis 
giliau į skurdą klimpo. Džiau
giantis laimėjimais, reikėtų 
išryškinti ir nesėkmes, jų 

ir 

priežastis ir kurti rimtus pla
nus joms pašalinti. O priežas
čių visgi daug būta: vienos di
desnes — kitos mažesnės, vie
nos tikros — kitos gal išgal
votos. Tačiau vargu, ar daug 
kas drįs neigti, kad tarp jų 
viena, gal net ir pati didžiau
sia — nesugebėjimas, o gal ir 
nenoras įvertinti ir atsikratyti 
okupacijos palikimo. Argi ne 
keista, kad ir po dešimties 
laisvės metų nepriklausomoje 
Lietuvoje tebeklesti ta pati so
vietinė valstybes valdymo biu
rokratija, ta pati teismų siste
ma, mokyklose jaunimas te-
bekvėpuoja tais pačiais sovie
tiniais dvasios teršalais, o 
tautinė visuomenė keičiama 
kažkokiu nesuvokiamu, kos
mopolitiniu pilietinės visuo
menės abstraktu. Valdžios, 
nesusigaudydamas savo padė
tyje, nejausdamos joms pa
tikėto atsakingumo ir neboda
mos net tų laisvės kovotojų, 
kurių pastangomis jos savo 
kėdėse atsirado, vaizduoja so
vietinių laikų autoritetus ir 
dažniausiai rūpinasi ne lietu
vių tautos bei valstybes pi
liečių, bet savo asmeniška ge
rove. Savo nesėkmes vadai 
teisina, vienas kitą badydami 
pirštais, mėtydamiesi neatsa
kingais kaltinimais. Nenaųjie-
na šiandien išgirsti apie vie
nas kitam segiojamas komu
nisto, enkavedisto, kagėbisto, 
maskvitarnio etiketes, net ir 
niekada nieko bendra su šio
mis bjaurastėmis neturėju
siems, dargi prieš ją ginklu 
kovojusiems, žmonėms, pa
priekaištaujantiems val
džioms, ypač dešiniosioms, 
dėl jų nesėkmių, nors tų eti
kečių segiotojai, per laisvės 
dešimtmetį du kartus bodami 
valdžioje, visiškai nesistengė 
komunizmo bei jo padarinių 
nei išryškinti, nei įvertinti. O 
dabar ir vėl medaliai, žinoma 
— jiems patiems, o jais pasi
puošus — vėl taip per tą lais
vės dešimtmetį pamėgtos tu
ristinės kelionės. Ir nė žodelio 
apie tai, kad didžiosios šio 
šimtmečio pasaulio tragedįjos 
šiurpiai nusiaubusios ir mūsų 
tautą, kaltininką komunizmą 
jau keleri metai įvertinti ir jo 
padarinius parodyti pasauliui 
ruošiasi patys buvę akivaizdi
niai jo kankiniai — tremti
niai, politiniai kaliniai, po
grindininkai ir prieš jį didvy
riškai ginklu kovoję partiza
nai. Tik jie vieni, lyg tai būtų 
buvusi tik jų tragedija. Argi 
dėl to mums negėda? 

Praėjusį penktadienį, 2000 
sausio 7 d., „Drauge" kaip tik 
ir užsiminiau apie tą prieš 
komunizmą kovojusių ir nuo 
jo kentėjusių žmonių užmojį 
šį pavasarį Vilniuje suruošti 
komunizmo padariniams įver
tinti konferenciją, pasiūlyda
mas ir keletą minčių dėl ios 
apimties, turinio, ir kas bei 
kaip prie šio darbo turėtų pri-

JAV LB Tarybos sesijoje pernai rudenį Milwaukee, WI. Iš kairei: prof. Al-
frcd Senn, tarybos nare Ina Bertulyte Bray ir LB Krašto valdybos vice-
pirm. mokti" reikalams Vytautas Janušonis. 

Danutė Bindokieni 

Ar tik dabar pradeda 
įsitikinti? 

sidėti. Apie pokalbį, apie me
dalius prezidentūroje sužino
jęs, drįstu savo mintis pakar
toti. Juk kažin ar kada nors 
praeityje tokia žiauri sistema, 
taip masiškai niekinanti, 
skriaudžianti, kankinanti, žu
danti žmones pasaulyje buvo? 
Ir ar kada nors taip buvo 
kentėjusi lietuvių tauta? Ar 
begalima įsivaizduoti ką nors 
žiauresnio, kaip girtą stribą 
ar enkavedistą ciniškai kanki
nantį ir žudantį lietuvį pat
riotą, mylintį savo tėvynę, no
rintį joje laisvai bei nepri
klausomai gyventi ir dėl to 
kovojantį? 

Valdžios, atminkit, tik tų 
kovotojų pastangomis jūs 
šiandien aukščiausiose vals
tybes kėdėse sėdit. Tai gal ne-
kalkit sau medalių, bet jun
kitės prie jų ir visomis jėgo
mis, prezidentūros, Seimo, vy
riausybės, ginkluotųjų pajėgų 
autoritetu, padėkit jiems su
ruošti pasaulinio garso komu
nizmo įvertinimo konferen
ciją, paruošti komunizmą 
įvertinančias išvadas ir ati
duoti jas į tarptautinį tribu
nolą, į tą, kuris dabar ruošiasi 
teisti albanų tautos žudiką. 
Taip padariusi, Lietuva bus 
prasmingiausiai paminėjusi 
savo nepriklausomybės de
šimtmetį ir drąsiai atsistojusi 
tarp garbingiausių pasaulio 
tautų. Drąsūs ir garbingi pa-
sirodėme, daugiau kaip pusę 
šimtmečio kovodami už savo 
laisvę, taip pat turime pasi
elgti ir parodydami pasauliui 
prieš ką ir kodėl mes kovojom, 
pufl̂ lrodflmi šimtus tūkstan
čių tauriausių Lietuvos vaikų 
gyvybių. 

SUSITIKO SU UETUVOS 
PREZIDENTU 

Gruodžio 13 d. krikščio
niškųjų Bažnyčių hierarchai 
susitiko su Lietuvos preziden
tu V. Adamkumi. Bendrų pie
tų metu prezidentas ir krikš
čioniškųjų Bažnyčių atstovai 
svarstė klausimą, kaip dvasi
ninkai galėtų prisidėti prie 
Lietuvos atsinaujinimo, die
giant pamatines vertybes — 

asmens ir bendruomenės sa
varankiškumą. 

Lietuvos Vyskupų konferen
cijos (LVK) pirmininkas, Kau
no arkivyskupas metropolitas 
S. Tamkevičius sakė, jog Lie
tuvoje daug problemų, netei
singumo, egzistuoja didelė dis
proporcija tarp žmonių gyve
nimo lygio. „Dabartinė Lietu
vos visuomenė turi ne tik 
skaudų praeities palikimą, bet 
ir labai sudėtingas dvasinio 
augimo sąlygas", — teigė arki
vyskupas, kalbėdamas apie 
žiniasklaidoje perdėm regimus 
negatyvius reiškinius, teisin
gumo trukumą visuomenėje, 
nerimą keliantį sektų plitimą 
bei dėl sunkių ekonominių 
sąlygų Lietuvos šeimos išgyve
namą krizę. Pasak LVK pirmi
ninko, žvelgiant į ateities per
spektyvas, bus žengtas labai 
pozityvus žingsnis, kai tarp 
Lietuvos Respublikos vyriau
sybės ir šventojo Sosto bus pa
sirašytos sutartys, kurios de
mokratinėje Lietuvos visuo
menėje garantuos normalią 
Bažnyčios veiklą. Arkivysku
pas taip pat sakė, kad Baž
nyčia palaiko integraciją į va
karietiškas sistemas, nepra
randant turimos tapatybės. 
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus 
nuomone, ant Didžiojo jubilie
jaus slenksčio Bažnyčia ir 
valdžia turėtų glaudžiau ben
dradarbiauti, tarnauti žmo
nėms. 

Susitikimo metu buvo ak
centuotos kelios sritys, reika
laujančios bendro valstybės ir 
Bažnyčių rūpesčio. Tai vargin
gieji ir skurdo ištikti žmonės, 
švietimas, kuris turėtų tvirtus 
vertybinius pagrindus, jaunos 
šeimos bei žmonės, gyvenan
tys kaime. „Mes sutinkame 
naująjį tūkstantmetį su labai 
žemu dorovės ir dvasingumo 
lygiu", — sakė stačiatikių 
Bažnyčios Vilniaus ir Lietuvos 
arkivyskupas Chrizostomas. 
Jo teigimu, konkrečiai sta
čiatikių Bažnyčiai iš valstybės 
reikia ne materialinės pagal
bos, o tik gerų ir veikiančių 
įstatymų. 
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„We8tward ho!" (į vakarus!) 
Amerikoje seniai žinomas iš
sireiškimas. Iš tų laikų, kai 
pirmieji imigrantai iš Euro
pos, jau tirštai susibūrę ry
tinėse šio žemyno pakrantėse, 
pradėjo ieškoti naujų žemės 
plotų, kuriuose galėtų patogiai 
įsitvirtinti. Daugelio akys nu
krypo į vakarus, kurie viliojo 
dar ir neribotais žemės tur
tais. Tačiau juos pasiekti rei
kėjo ir ryžto, ir ištvermės. Vie
nintelė patikima susisiekimo 
priemonė buvo arkliais trau
kiami vežimai. Tad, susidari
us tokių nuotykių ieškotojų 
vilkstinei, vadovas parodyda
vo ranka vakarų pusėn ir 
sušukdavo: „Westward no!" 

„Lithuania — Westward 
ho" pavadintas straipsnelis 
„The Economist" žurnalo š.m. 
sausio 8 d. laidoje. Šis žur
nalas apie Lietuvą retai rašo, 
o dar rečiau pozityviai. Iš visų 
trijų Baltįjos valstybių, atro
do, jam priimtiniausia Estija 
ir apie jos greitą pokomunis
tinį persiorientavimą į Vaka
rų Europą bei į laisvosios rin
kos ekonomiką, pramonės, 
prekybos klestėjimą, piniginio 
vieneto pastovumą prirašyta 
nemažai sakinių (patogiai nu
tylint korupciją ir kitas nege
roves, kurių, kaip žinome, net 
Estija, atkūrusi nepriklauso
mybę po sovietų imperijos žlu
gimo, neišvengė). 

Straipsnyje pabrėžiama, 
kad Lietuva pagaliau stipriai 
pasuko į Vakarus. Ir tai ypač 
išryškėjo neseniai Helsinkyje 
vykusioje Europos Sąjungos 
konferencijoje, kurioje Lietuva 
buvo viena iš septynių valsty
bių, išskirtų įstoti į ES. Nors 
greito priėmimo ir nėra ko 
tikėtis — galbūt tik 2007 ar 
net 2015 m. — bet tai pats pir
masis ir lemtingiausias žings
nis šia linkme. Negana to, iš 
septynių pakviestųjų kandi
dačių, Lietuva šiuo metu lai
koma priimtiniausia. Išskai
čiuojamos ir pagrindinės to 
priimtinumo priežastys. 

Visų pirma, Lietuva po ne
priklausomybės atkūrimo ryš
kiausiai atsitolino iš Rusijos 
orbitos, pasirinkdama pasukti 
Vakarų link. Ji turi gan gerus 
santykius su kaimyniniais 
kraštais: taikiai išsprendė sie
nų su Latvija problemą, turi 
šiltus ryšius su Lenkija, nors 
ne kartą teko nusileisti jos rei
kalavimams dėl lenkų ma
žumos teisių Lietuvoje. Galbūt 
daugiausia vakariečius stebi
na Lietuvos santykiai su Rusi
ja, nepaisant praeityje — so
vietų okupacijos dešimtme
čiais — patirtų skriaudų. Kai 

Maskva nuolat kabinėjasi prie 
Estijos ir Latvijos dėl rusakal
bių diskriminacijos, Lietuva 
tų priekaištų išvengė. Iš da
lies, rašoma straipsnyje, ir dėl 
to, kad Lietuvoje rusakalbiai 
sudaro tik 9 proc. gyventojų, 
kai kitose dviejose Baltįjos 
tautose yra po maždaug 
trečdalį. (Ar nereikėtų čia 
mums dar kartą nulenkti 
galvą narsiųjų Lietuvos Miško 
brolių atminimui — juk tik jų 
neatlaidžios kovos ir aukų 
dėka į Lietuvą nebuvo pri
vežta tiek rusų kolonistų, kaip 
į Estiją ar Latviją.) 

Įdomu, kad į Lietuvos nuo
pelnus įskaičiuojama ir para
ma Karaliaučiaus kraštui Ru
sijos ekonominės krizės metu. 
Nors ta parama ir nebuvo la
bai gausi, bet vis tik laimėjo 
nemažai Maskvos palankumo. 

Lietuvos kasdienybėje ir po
litikoje mes matome daug nei
giamų bruožų, tiesiog paste
bime kiekvieną tamsesnį kris
lelį, o atokiau stovinčioms, bet 
visgi atidžiai stebinčioms, ES 
valstybėms, kai kurie dalykai 
atrodo daug pozityviau. Štai ir 
santykiai su Baltarusija. Nors 
„daugumas Lietuvai vadovau
jančių asmenų mano, kad 
prez. Lukašenka yra šiek tiek 
pamišęs, ir tikrai meta šešėlį 
visai tai sričiai, Vilnius su juo 
elgiasi mandagiai". Žinoma, 
tam yra priežasčių, nes Lietu
va ilgainiui tikisi turėti gerus 
prekybos ryšius su Rusija, o 
Baltarusija yra patogus kelias 
pasiekti Rusijos rinkas. Deja, 
tuo tarpu „prekės" plaukia 
daugiausia iš Baltarusijos: al
koholis, narkotikai, cigaretės 
ir nelegalūs emigrantai... 

Vis tik pažymima, kad pa
staruoju metu lietuvių nuo
monė apie priklausymą ES ge
rokai nukrito (nuo 60 proc. 
1998 m. iki 40 proc.). Iš dalies 
tai yra dėl dabartinių ekono
minių sunkumų, iš dalies dėl 
Briuselio spaudimo uždaryti 
Ignalinos atominę elektros 
jėgainę, kuri gamina apie 80 
proc. krašto viduje sunaudoja
mos elektros energijos. Be Ig
nalinos Lietuvai tektų remtis 
importu iš Rusijos, o Maskvos 
paslaugomis remtis prisibįjo-
ma, nes dar visi gerai prisime
na praeities blokadas. 

Perskaičius straipsnį, kyla 
klausimas: kodėl tik dabar 
apsižiūrima, kad Lietuva sten
giasi priklausyti Vakarų Euro
pai? O galbūt tas turi kažką 
bendra su „VVilliams Interna
tional"? Būtų naivu manyti, 
kad sutartis su Amerikos naf
tos bendrove pro ES narių 
dėmesį praėjo nepastebėta... 

(Tęsinys) 
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LIJUNDRA 
PETRAS DIRGĖLA 

Iš „Vilties pilnųjų" knygos 
GYVENIMO INTRIGA 

Christė Christiansen valandėlę žiūrėjo man į akis, 
paskui atsitiesė ir vėl rami sėdėjo. Aš pasakiau jai tei
sybę. Ferantės Lisolos ir Saulenės Daujotaitės svočia 
kadaise buvo mano mokytoja. Ji buvo greita, vikri, la
bai graži, gražesnė už tetą Juozapienę Jablonskienę. 
Aš atėjau į pirmą pamoką, nežinodama savo pavardės. 
Mokytoja Domą Domeikaite ilgai žiūrėjo į dienyną nu
siminusi. „Gerai, gerai. Pavardę rytoj atsineši". Nešu 
iki šiol gyvenimą savo — kur? Pasipils iš dangaus 
liepsnojanti siera, sugrumės, sudundės griaustinis, 
žaibai sukapos mūsų namus ir mus, nugarmėsim 
pragarmėn visi — ir netikras arkivyskupas Vilhelmas, 
ir tikra Žemyna, ir labiau mistiška negu tikra Christė 
Christiansen, ir mes, jų ganytiniai... Dūzgianti mano 
giria pražuvo!.. A!.. Dar girdžiu tykų dūzgimą, atsklin-
dantį iš tolimos praeities: 

Pražuvęs vargdienis, pražuvęs visados, 
Neišleis į laisvę manęs niekados... 
O juk ne! Atkliokia Mato Butkaus banga ir nuplau

na neviltį kaip smėlio pilį: „Christė Christiansen, nors 
tu ir nežinai, kad aš esu, tačiau, jeigu tu ko nors dar 

lauki ir nesulauki, tas, kurio nesulauki, esu aš. Aš 
einu prie tavęs. Lauk manęs. Dar ne viskas praras
ta..." 

Saulėtą gegužės dieną Budrių vieškely išlėkė į orą 
trys berniukai. Mes buvom pionieriai. Mūsų į laido
tuves eiti neleido. Tik kagėbistai ir tėvai ėjo paskum 
savo vaikų karstus. Andriaus Budrio karstą į kapus 
lydėjo tėvelis Konstantas, motušė Debora, ji nešė 
glėby keturių mėnesių Moniką Budrę. Dabar jai — 
trisdešimt septyneri. Monika Budrė neištekėjo už Ce-
lesto Katkaus, kad jos sūnus būtų Andrius Budrys, o 
dukra — Konstanrija Budrytė. Apsidairiau. Monikos 
Budrės bažnyčioj nebuvo. 

— Ateis, — tarė Christė Christiansen. 
— Kas? 
— Jei kas turi ateiti, ateis. 
„... pirm manės bėgo Šuo, rodė kebą į Christės Chris

tiansen slėnį, šuo paseno ir nugaišo. Aš jį užkasiau 
žemėn. Virš šuns kapo įsižiebė šiaurinė žvaigžde. 
Christės Christiansen pasiuntinė. Išvydau briedį. Da
bar briedis prieš mane bėgo ir rodė kelią į Christės 
Christiansen slėnį". 

Aš slapčia dirsčiojau į Christės veidą. Prisiminiau 
šventųjų paveikslus, seniai nupieštas ir pageltusias 
galvas, išblukusias akis, slepiančias paslaptį. Manyda
vau: jeigu kilstelėsi paveikslo rėmą, pamatysi ant sie
nos tamsią dėmę tarytum bedugnę skylę — išsigąs 
širdis. 

— Garbingoji Christė, žmonės teška, kad šis pasta
tas nėra visa katedra, tik jos viršūnė. J dangų kilti ji 

nedrįso, bijojo būt pamatyta ir nugriauta, todėl rausės 
gilyn į žemę, įsirausė taip giliai, kad jos pamatais tapo 
laivas, pastatytas Litorinos jūroje prieš penkis tūks
tančius metų. Dabar laive yra karnas, kalno pilve — 
pilis, o ant kalno — ši bažnyčia. Štai kaip slinko ledy
nai! Viską, ką padarydavo žmonės, ledynai akmenimis 
ir žemėmis užversdavo. 

Christė Christiansen nusišypsojo, uždėjo ranką ant 
mano rankos ir tarė: 

Tu gera, o aš nesu ledynas. Ramybė tau. 
Aš palinkėjau ramybės Žemynai ir Barutei, jos — 

man ir Christei. Išgirdau Barutės šnabždesį: 
— Ar tu nepajutai, kokia šalta Christės ranka? Jos 

rankos šaltos kaip ledas!.. 
Širdyje susigūžiau. Tą dieną, kai laidojo į orą išlėku

sius berniukus, mokytoja Domą pasakė, kad pamokų 
nebus, ir išvedė mus į girią rinkti gėlių herbarų. Girioj 
mokytoja papasakojo mums legendą apie nausėdžius 
Budrius, apie varpą Ego sum Andreas, apie Konstan
rija Budrytę, kuri skambino varpu švedų uždegtoj var
pinėj. Konstancija pridegė prie varpo šerdies. Mes 
gailėjom nelaimėlės. Tylėjom ir paslapčia šluostėm 
ašaras nuo skruostų. Mokytoja tarė: .Vaikai, jūs maži, 
jūs trapūs, suaugę žmonės taip pat ne geležiniai. Kai 
bus sunku, kai bus labai sunku, įsiklausykite, gerai 
įsiklausykite ir jūs išgirsite Andriaus balsą, protėvių 
balsą, gimtinės balsą, ir jūs tapsite stiprūs!" Paskui 
mokytoja ištekėjo ui Ingvaro Piloto ir išvažiavo iš gi
rios. Atsisveikinom, kai ji paskutinįsyk vedė į ganyklą 
karvę. Kažkieno šuo bėgo paskum aplodamas. Mokyto

ja stovėjo prie ganyklos vartvietės. Akyse — ašaros, 
rankoj — geležinis saitas karvei vedžioti. Tokia ji liko 
mano atmintyje. O mokytoja gyveno ir keitėsi. Kai ta
pau partijos nomenklatūros veikėja, Domą Pilotienė iš 
tolo šypsodavosi man giedra, gražia šypsena. O kai at-
kūrėm nepriklausomą valstybę ir aš atsitolinau nuo 
partijos, Domą sveikindamasi žvelgdavo į mane su pa
nieka. Kartkartėm atsiversdavau albumą — štai nuo
trauka: mano, mano, mano mokytoja, suknelė įstrižai 
languota, tokio rašto suknele vilkėdavo Salomėja Nė
ris. Kita nuotrauka: mokytoja, apsisegusi ilgu miliniu 
sijonu, apsigobusi skara, apsivilkusi vatiniu, stovi bu
rokų lysvėj. Apsiverkdavau. Man pasidarydavo gaila 
mokytojos. Man gaila gausybės mokytojų, kurie mokė 
vaikus priešintis okupantams, tačiau patys be paver
gėjų nebegalėjo gyventi. Jie norėjo, kad vaikai užaugę 
atimtų valdžią iš „rusų partijos" ir atiduotų ją „lie
tuvių partijai". Dar labiau man gaila savęs, jų mo
kinės. Žvelgia į akis pavojus gyvasčiai, išsigąsti, atsi
gręži ir ieškai drąsinamų mokytojos akių — išvysti 
jose panieką... 

Laimingasis — tai Matas Butkus. „Briedis bėgo, ro
dė kelią į tavo sniegynų slėnį, bėgdamas nuo manęs 
tolo. Tolybėse iro mano svajonių sukurta tavo trobelė. 
Geso trobelėj ugnis, prie kurios pasišildyti troškau. 
Nelems likimas man įžengti į tavo trobelę. Gal būsiu 
jau arti, gal tik mylia kelio, gal tik šimtas žingsnelių 
iki tavo trobelės liks, kai numirsiu. Dar gyvas. Dar 
einu. 

(Bus daugiau) 
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Senelis mokytojas 

Pirma mano knyga buvo lie
tuviškas elementorius. Pirma
me elementoriaus puslapyje 
buvo ubagės paveikslas. Man 
atrodė, kad tai buvo ta pati 
ubagė, kuri pas mus ateidavo 
ir daug visokių dalykų pripa
sakodavo. Mama parodė dide
les raides ir pasakė, kaip jas 
ištarti. Tai buvo ruduo. Visi 
mūsų šeimos žmonės buvo 
išėję bulvių kasti. Likome na
mie senelis ir mudu su Niny-
ku. Senelis mus labai mylėjo. 
Todėl visas mūsų problemas 
spręsdavome drauge su sene
liu. Mudu su Ninyku apžiūrė
jome visus elementoriaus pa
veiksliukus. Man parūpo tos 
didelės raidės. Pradėjau 
klausti senelį, ką tos raidės 
reiškia. Senelis paėmė ele
mentorių, apžiūrėjo visus pa
veiksliukus ir pradėjo aiškinti: 

— Kai aš buvau mažas tokių 
knygelių nebuvo. Šitokios kny
gelės neseniai atsirado. Nebu
vo pas mus nė mokyklos. Kai 
jūsų tėvas buvo mažas, taip 
pat nebuvo arti mokyklos. Kai 
jis paaugo, tai aš jį nuvežiau į 
Zablatiškės mokyklą ir pali
kau tenai. Lietuvių kalbos te
nai nebuvo. Sakiau, kad jis 
pramoks skaityti ir rašyti. Ta
da gal kur nors aukščiau galės 
mokytis. Jis mano vyresnysis 
sūnus. Bet kur tau! Po dviejų 
savaičių jis iš mokyklos pabė
go. Jis pripasakojo mamai, jū
sų senelei, kad mokykloje la
bai prastai, kad mokytojas 
piktas, kad jis muša su li
niuote į delną, kad tenai labai 
liūdna. Mama jį pagyrė: 

— Gerai padarei, vaikeli, 
kad pabėgai. Mums visiems 
užteks duonos ir be tavo 
mokslų. Tu man žagarėlių pa
kaposi. Taigi ir man bus ge
riau tave prie savęs turėti. O 
tėvas, matai, norėjo iš tavęs 
kokį „apicierių" padaryti. 

Mane nustebino senelio kal
ba. Niekad nebuvau pagalvo
jęs, kad senelis ir tėvas buvo 
maži. Senelis toliau pasakojo: 

— Dabar kiti laikai. Ir kuni
gai kitokie. Jie kalba ir moko 
vaikus mūsų kaimiečių kalba. 
Anuomet kai kuriose bažny
čiose kunigai vaikus mokyda
vo poterių tik lenkiškai. Bet 
kas iš to? Senis Mykolas Du-
banis kasdien kalba poterius 
lenkiškai, bet nei jis, nei kiti 
žino, ką jis sako. O dėl šitų 
raidžių jūsų elementoriuje ne
žinau, kaip jas reikia ištarti. 
Man atrodo, kad jos reiškia 
gyvulių ir kitų daiktų vardus. 
Va, ta M turi būti paukštis, 
nes prie jos ir vanagėlis nu
pieštas. Čia ta S ir prie jos Š 
su kepurėle, tai turi būti gy
vatė. O toji I tai jau labai aiš
kus stulpelis. 

Senelio pamoka mums labai 
patiko. Mudu su Ninyku vi
soms raidėms bandėm surasti 
vis kokį gyvulį ar šiaip jau 
kokį daiktą. Atrodė, kad Šio to 
jau išmokom. IŠ to džiaugsmo 
suskutom visą puodą bulvių. 
Užkūrėm mažąją krosnį ir už-
kaitem bulves vakarienei. Kai 
iš bulviakasio parvažiavo visi 
namo, mudu su Ninyku tuojau 
išpasakojom, ką mes išmo
kom. Visi pradėjo juoktis. Dė
dė Antanas paklausė, kokią 
raidę davėm šuniui. Mama pa
gyrė mudu, kad gerai išvirėm 
bulves ir pasakė, kad reikia 
atmintinai išmokti abėcėlę. 

Pirmoji knyga 

Rytojaus dieną pradėjau dė
ti raidę po raidės ir su kitų pa
galba mėginau ištarti. Pirmas 
žodis buvo „boba", o antras 

„ubagė". Greitai išmokau skai
tyti. Vieną sekmadienį iš Kal
tanėnų mama parvežė didelę, 
gana storą knygą. Ji man su 
melsvais viršeliais gražiai at
rodė. Ji pavadinta „Skaity
mai". Kažkodėl ta knyga kve
pėjo kažkokiu maloniu kvapu 
ypač kai pradedi vartyti lapus. 
Dėdė Antanas pačiame krikš
to stalo gale, kur sueina dvi 
sienos, kampe lygiai po Adomo 
ir Ievos paveikslu padarė man 
dailią lentyniukę. Tada dėdei 
Antanui pasakiau: 

— Tegul ir Adomas su Ieva 
pasiskaito iš mano knygos, 
kurią padėjau ant lentyniu-
kės. 

— Adomas ir Ieva rojuje ne
mokėjo skaityti ir nebuvo tada 
knygų, — paaiškino dėdė An
tanas. 

— Tai tegul bent pakvėpuo
ja knygos kvapo. 

Tada senelis kreipėsi į ma
ne: 

— Taigi paskaityk man ką 
nors iš tos knygos. 

Atsivertęs knygą, radau 
skaitymą apie Juozapą, kurį 
broliai išdavė pirkliams iš 
Egipto, Skaitymas labai gra
žus, bet graudus. Jokūbas sa
vo jauniausią sūnų labai my
lėjo. Kai jisai dingo, broliai 
sakė, kad žvėrys jį sudraskė, 
Jokūbas labai nuliūdo ir gai
liai verkė. Negalėjau skaitymo 
užbaigti, nes senelis taip pat 
pravirko. Visi kas sau nuo sta
lo pasitraukė. Visi nutilo, nes 
senelis verkė. Jis verkė, kad 
dar taip neseniai bolševikai jo 
sūnų, o mano dėdę Igną Šven
čionėliuose sušaudė, ir neži
nia, kur kūnas dingo. Senelis 
dažnai prašydavo paskaityti 
tą Juozapo Egiptiečio istoriją. 

Pradinė mokykla 

Mūsų kaime buvo įkurta 
„Ryto" draugijos lietuviška 
pradžios mokykla. Pirmas mo
kytojas buvo Juozas Tijūnėlis 
iš Kretuonių kaimo. Ninykas, 
vyresnis už mane dvejais me-* 
tais, pradėjo mokyklą lankyti, 
kai tik ji buvo įkurta. Manęs 
neleido į mokyklą turbūt, kad 
buvau per mažas. Bet viską 
kartu mokiausi, ką ir brolis iš 
mokyklos parsinešdavo. Po ko
kio pusmečio ir aš pradėjau 
lankyti mokyklą. Mokytojas 
Tijūnėlis buvo labai griežtas ir 
reikalavo iš vaikų tvarkos. Jei 
kas neišmoko, kas buvo įsaky
ta, tai tam liniuote į delną 
mušdavo. Ne tiek tos bausmės 
bijodavom, kaip kad namie 
parėjus nepaklaustų, ar gavai 
mokykloje mušt. Mokytojas 
Tijūnėlis valgydavo pas vaikų 
šeimas. Motinos stengdavosi 
iš paskutiniųjų gerai maistą 
paruošti, nes visas kaimas ži
nojo, ką ir pas ką mokytojas 
valgė. 

Iš pirmųjų dienų gavau iš
mokti lenkišką eilėraštį. Tai 
jau turbūt buvau antram sky
riuje, nes jau tada namie bu
vau išmokęs, ką kiti vaikai 
gavo mokykloje. Visi mes tu
rėjom išmokti tą eilėraštį. Ne
mokėjom lenkų kalbos. Tai, 
kai atvažiuodavo lenkų ins
pektorius, antro skyriaus mo-
kiniukai galėjo padeklamuoti 
eilėraštį. To inspektoriui ir pa
kakdavo. 

Neilgai pas mus mokytojas 
Tijūnais ir buvo. Jis pateko į 
lenkų nemalonę. Buvo įtartas 
šnipinėjimu Lietuvai. Jis pra
dingo iš mūsų kaimo, niekam 
sudiev nepasakęs. Tada buvo 
uždaryta ir „Ryto" draugijos 
mokykla. Apie tą laiką pra
sidėjo škarletinos epidemija. 
Iš Reškutėnų kaimo į Kalta-

Vaikystės džiaugsmas. Nuotr. Algimanto Kezio 

PLANUOJANT MINĖJIMUS 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Jau teko patirti, kad vieti
nės lietuvių organizacijos pla
nuoja Vasario 16-osios minė
jimo programą. Tai per aštuo
nis dešimtmečius išsilaikiusi 
istorinė tradicija, kurios šven
timas vyko nepriklausomoje 
Lietuvoje, buvo slapta tęsiama 
okupacijų metais ir vėl labai 
iškilmingai švenčiama pabė-

nėnų kapines pro mūsų kaimą 
kas savaitę vieną, kartais du 
numirėlius veždavo palaidoti. 
Per kaimą ėjo procesija su ge
dulingomis giesmėmis. Mūsų 
kaime taip pat išmirė labai 
daug vaikų. Po visus kaimus 
siautėjo mirtis. 

Tą žiemą buvo labai šalta. 
Naktį tvoros iš šalčio sprogda
vo. Sakydavom, kad tvoros 
šaudo. Nors ir liūdni laikai 
užėjo, susidarė mažas vaikų 
būrelis, norinčių lankyti Ša-
miniuose „Ryto" draugijos mo
kyklą. Tai ir buvo mūsų ar
timiausia mokykla už pusan
tro kilometro. Niekas mūsų 
nevežiojo. Eidavom pėsti, dar
gi nešini po pundelį knygų ir 
šiek tiek pietums maisto. 

Mokykloje tik viena mokyto
ja tvarkė ir mokė keturis sky
rius. Viskas buvo dėstoma lie
tuviškai. Lenkų kalba, istorija 
ir Lenkijos geografija buvo lyg 
ir nereikalingas priedas. Reš
kutėnuose buvo net dvi mo
kyklos — viena „Ryto" lietu
viška, kita lenkiška — valdiš
ka. Visi žinojome apie nesan
taiką ir kovą tarp dviejų mo
kyklų. Lenkiška mokykla tu
rėjo užsidaryti, nes neturėjo 
mokinių. Lenkų valdžia visais 
būdais lenkino mūsų kraštą, 
ypač per mokyklas. 

„Ryto"1 draugijos mokykloje 
vaikai kalbėjo tik savo tėvų 
lietuviška kalba. Lenkų kalba 
buvo privaloma nuo antro sky
riaus. Mokytojas turėjo vaikus 
išmokyti pirmiausia, kaip iš
tarti. Pasakydavo ką nors len
kiškai ir prašydavo vaiką len
kiškai pakartoti. Į Šaminių 
mokyklą atvažiavo inspekto
rius. Priėjęs prie antro sky
riaus vaikų, jis vieną berniuką 
paklausė: 

— Ar tu neturi utėlių? 
Vaikas gražiai pakartojo: „ar 

tu neturi utėlių?" Visi vaikai 
garsiai pradėjo juoktis. Ins
pektorius ir mokytoja sumišo. 
Turbūt mokytojai reikėjo pasi
aiškinti, kaip ji pradeda moky
ti lenkų kalbą. 

(Bus daugiau) 

gėlių stovyklose. Ateiviai de
mokratijos kraštuose tą gar
bingą tradiciją tęsia, tai ne
tenka stebėtis, kad ir 2000-
iems metams jau ruošiami 
planai. Su giliu sentimentu 
prisimenu nepriklausomos 
Lietuvos Vasario 16 dieną, kai 
viešieji pastatai ir dauguma 
privačių namų savo pastoges 
bei langus dekoravo trispal
vėmis lemputėmis, o mano tė
velis mūsų namų languose iš
statydavo, prezidento Smeto
nos ir Vytauto Didžiojo portre
tus. Vieno parado metu, išsi
rikiavus visoms organizaci
joms, moksleiviams, šauliams 
ir kariuomenės vienetams, ku
riuos į aikštę atlydėjo kariuo
menės dūdų orkestras, buvo" 
laukiama tradicinių prakalbų. 
Sugiedojus Tautos himną, 
pranešėjas paskelbė, kad pa
grindinę kalbą sakysiąs prela
tas Jonas Mačiulis. Minioje 
buvo tyla. Kiek atsikosėjęs ir 
kelias sekundes palaukęs, 
pranešėjas pareiškė, kad tai 
Maironis, niekada neužmiršiu 
to triukšmo, kurį sukėlė plo
janti ir sveikinanti minia... 

Pabėgėlių stovyklose Vasa
rio 16-osios minėjimai buvo la
bai iškilmingi su puikia meni
ne programa, tautiniais šo
kiais ir vokiečių bei ameri
kiečių pareigūnų sveikinin-
mais. Atvykę* į Ameriką, 
tęsėme tą įsisenėjusią gar
bingą tradiciją, priaugančiose 
kartose žadindami tėvynės iš
tikimybės ir savo lietuviškų 
šaknų pasididžiavimo jaus
mus. Graudu prisiminti, kad 
dalis minėjimų buvo skurdžiai 
surengta, nes begaliniai ilgos 
prakalbos ir pa3kaitininikų 
pristatymas užtrukdavo ke
lias valandas, išvarginant da
lyvius. Į visuomeninę veiklą, 
įsijungus jaunesnei kartai, 
minėjimai pagyvėjo. Bet dabar 
kyla dar viena mintis — o 
kaip su Kovo ll-osioa minė
jimu? Juk 2000-aisiai8 sukan
ka dešimtmetis nuo to isto
riško įvykio, kurį plačioji 
žiniasklaida paskelbė Sovietų 
Sąjungos griuvimo pradžia, o 
prieš tai buvo skelbiama, kad 
Lietuvoje vykstanti „dainuo
janti revoliucija", televizyoje 
rodant su žvakėmis rankose 
dainuojančias tūkstantines 
minias Vilniaus katedros aikš
tėje. 

Prisimenu — 1990 metų 11 
diena buvo sekmadienis. Grį
žus i i bažnyčios, nutariau už
kąsti. Į8ipatoginus prie valgo-

mojo stalo, įjungiau televiziją. 
Už keliolikos sekundžių pra
dėjo rodyti Vilniaus parlamen
to rūmų salę, kurioje jauni vy
rukai nuo sienų plėšė ir že
mėn mėtė sovietiškas emble
mas, o Vytautas Landsbergis 
pranešė, kad Lietuva atsisky
rė nuo Sovietų Sąjungos ir 
esanti nepriklausoma. Buvau 
giliai sukrėsta ir sujaudinta ir 
tuoj pajutau nenugalimą norą 
tuo neįtikėtinu džiaugsmu su 
kuo nors pasidalyti. Staiga 
prisiminiau, kad Clevelando 
Lietuvių namuose kaip tik tuo 
metu vyksta iš Lietuvos iš
kviesto muziko Gedimino Pur
lio vadovaujamo „Čiurlionio" 
ansamblio repeticija. Tame 
ansamblyje dalyvavo mano 
dukra Jūratė ir mano sesutė 
Mylita. Nuvykus į Lietuvių 
namus, nuskubėjau į repetici
jos patalpą ir tarpduryje suri
kau: „Lietuva jau nepriklau
soma!". Purlys, padėjęs savo 
dirigento batutą ant rojalio 
krašto, į mane pažvelgė kaip į 
išprotėjusią, o ansamblio na
riai vienas į kitą sužiuro. Aš 
pagaliau ramiai pranešiau, ką 
mačiusi ir girdėjusi televizi
joje... Visi ansambliečiai nus
kubėjo prie televizijos ir įsiti
kino, kas iš tikro įvyko. Koks 
neįtikėtas džiaugsmas! 

2000-aisiais metais sukanka 
dešimtmetis nuo to istoriško 
ir nepaprastai mūsų tautai 
reikšmingo įvykio. Vasario 16-
oji mums primena prieškari
nius laikus. Lietuvai sukūrus 
nepriklausomą respubliką po 
caristinio jungo. Betgi po pen
kių dešimtmečių brutalios so
vietinės vergijos atstačius ne-

S K E L B I M A I 
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ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 
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STASYS' CONSTRUCTION 
8taliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

'sofftts", *decks", "gulters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benetis, tel. 630-241-1912., 

priklausomybę, dera tą nuos
tabų įvykį oriai ir džiaugs
mingai minėti tuo labiau, kad 
tą džiaugsmą konkrečiai iš
gyveno ir jau po svetimu dan
gumi gimusios kartos. Aišku, 
kad rengėjams iškyla proble
ma: ar daryti du minėjimus 
atskirai, ar sujungti į vieną? 
Tą sprendimą tenka palikti 
organizatoriams, bet svarbu 
pabrėžti, kad Kovo 11-osios 
negalima ignoruoti. 

AUTORINIŲ TEISIŲ APSAUGOS 
ĮSTATYMAS 

Lapkričio 19 d. Lietuvos nesant autorių įpėdinių, iki-
Respublikos vyriausybė pri
ėmė nutarimą Nr. 1283 „Dėl 
Lietuvos Respublikos autorių 
teisių ir gretutinių teisių 
įstatymo įgyvendinimo" (Žin., 
1999, Nr. 99-2861). Šis nutari
mas — viena iš Nacionalinės 
acąuis priėmimo programos 
įgyvendinimo priemonių. 

Kultūros ministerija įgaliota 
įgyvendinti valstybės politiką 
autorių teisių ir gretutinių tei
sių srityje ir koordinuoti šių 
teisių apsaugą. 1999 m. birže
lio 9 d. įsigaliojus Autorių tei
sių ir gretutinių teisių įstaty
mui (1995.05.18 Nr. VIII-
1185), kuris visiškai atitinka 
Europos Sąjungos direktyvų ir 
tarptautinių daugiašalių su
tarčių bei konvencijų nuosta
tas intelektualinės nuosa
vybės srityje, reikalavimai 
šios srities koordinavimui la
bai išaugo. Įstatyme numaty
tos naujos nuostatos, kurias 
būtina įgyvendinti valstybiniu 
lygiu: tai autorių teisių ir gre
tutinių teisių kolektyvinio ad
ministravimo asociacijų vals
tybinė priežiūra, autorių as
meninių neturtinių teisių ap
sauga pasibaigds autorių tei
sių apsaugos terminui arba 

teisminis ginčų nagrinėjimas 
ir kitos nuostatos. 

Šiuo nutarimu vyriausybė 
taip pat pavedė Kultūros mi
nisterijai sušaukti Lietuvos au
torių teisių ir gretutinių teisių 
tarybos steigiamąjį susirinki
mą. Taryba, turėdama visuo
meninės institucijos statusą, 
kaip ekspertas ir konsultantas 
nagrinės Autorių teisių ir gre
tutinių teisių įstatymo nuos
tatų ir Lietuvos Respublikos 
tarptautinių įsipareigojimų 
šioje srityje įgyvendinimo 
klausimus ir teiks išvadas bei 
pasiūlymus Kultūros ministe
rijai. 

Acąuis įgyvendinimo prie
monių plane 1999-2000 me
tais numatyta stiprinti Kultū
ros ministerijos Autorių teisių 
skyrių. Šių priemonių įgyven
dinimas labai svarbus, atsi
žvelgiant į Europos Komisijos 
1999 m. Reguliariajame pra
nešime apie Lietuvos pažangą, 
siekiant narystės Europos Są
jungoje, nurodytus reikalavi
mus stiprinti institucinius ge
bėjimus intelektinės nuosa
vybės srityje. 

„Kultūros gyvenimas", 
1999 m., Nr. 29 

GREIT PARDUODA 

(7B)! 
001) 425-71* 

RIMAS L.STANKUS 
• Gretas ir sąžiningas patarnavimas 
> Nuosavybių įkainavimas vertai 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Apartment for Reni 
Marąuette Pk. area; heated 

with range & refhg. 
1 bedrm. $325 a mo. 
Call 773-476-8727. 

Help Wanted 
Fui! tirae/part ttme b—ant fad-
lity is seeking housekeeper. Ezpen-
ence prcfcrrded. Includes weekends. 
Ability to speak English. Apply in 
person to: Judd's Red Derby, 127 
SU & Kedae Ave^ Bluc Island, 1L 
60406. _ 

53 m. moteris ieško darbo. 
Vairuoju automobilį, truputį kalbu 
angliškai, galiu prižiūrėti senus 
žmones, vaikus, atlikti namų ruošą. 
Tel. 773-918-1587, kviesti Aliną. 

KNYGOS „RELIGIJOS 
LIETUVOJE*' 

SUTIKTUVĖS 

Lapkričio 17 d. Vilniaus uni
versiteto Religijos studijų ir 
tyrimų centre buvo pristatyta 
nauja knyga „Religijos Lietu
voje". Tai 170 puslapių žiny
nas apie visas netradicines 
Lietuvos religines grupes, or
ganizacijas, judėjimus. Šį ži
nyną sudarė „Prizmės" žur
nalo redakcija „Phare" užsa
kymu. Atsakingieji redakto
riai — Donatas Glodenis ir 
Holger Lahayne. Pasak suda
rytojų, žinyną parengti kilo 
idėja iškilus visuomenės porei
kiui turėti daugiau informaci
jos apie daugybe Lietuvoje be
sirandančių religinių bendruo
menių. Šiuo metu Lietuvoje jų 
yra apie 430, joms priklauso 
maždaug 300,000 t.y., 8 proc., 
gyventojų. Iš jų daugiausia 
yra protestantų — 223 bend
ruomenės, kurioms priklauso 
48,000 narių. Didžiausią prob
lemą sukėlė medžiagos išdės
tymo tvarka. Atsakingieji re
daktoriai pripažino, jos sunku 
buvo išvengti subjektyvumo, 
rengiant žinyną, tačiau šian
dien jis daugiausia atspindi 
nekatalikiškas konfesijas, tra
dicines ir netradicines religi
jas, organizacijas ir grupes. 
Pagrindinis tikslas buvo su
rinkti kiek galima daugiau ne
registruotų ir registruotų Tei
singumo ministerijoje religi
nių grupių, judėjimų; pateikti 
jų centrų adresus, telefonus, 
narių skaičių ir kitą informa
ciją. Lapkričio 11 d. šis leidi
nys buvo pristatytas Šiauliuo
se. 

BŽ, 1999 m., Nr. 22 

Rumšiškėse Nuotr Bernardo Naru*io. 

' 

http://ww.redeusa.com
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Dabartinis užrašas ant šv. Antano parapijos pastato sienos 

CICERO LIETUVIAI TIKINTIEJI 
GINA SAVO TEISES 

Cicero lietuviai tikintieji, ypač gausiai susirinkę Sv. A; 
Mišių tęstinumo šioje, lietuvių įkurtoje bažnyčioje, kur. 

parapijos salėje gruodžio 9 d , kovoti dėl lietuviškų 
ventiuo pal arkivysk Jurgis Matulaitis. 

Jau seniai j Cicero Šv. Anta
no parapijos buvusios pradžios 
mokyklos salę buvo susirinkę 
tiek daug žmonių, kiek jų 
atėjo sausio 9 d., kuomet čia 
buvo diskutuojama lietuviškų 
pamaldų šios parapijos baž
nyčioje tema. 
; Ir šiame susirinkime išlietų 
emocijų kiekiui jis turbūt pri
lygo tiems laikams, kuomet 
šioje salėje buvo sprendžiamas 
nuo reguliarios Lietuvių Bend
ruomenės atskalūnų klausi
mas. 

Šį kartą buvo susiburta 
spręsti ne visuomeninius ar 
politinius, bet grynai lietuvių 
religinius reikalus. O preteks
tą; tam davė pilnas dikta
toriškų tendencijų dabartinis 
Šv. Antano parapijos klebonas 
kun. Jim Kastigar, kuris, ra
ginamas naujųjų Cicero gy
ventojų — meksikiečių, pano
ro iš lietuvių atimti nuo se
niausiųjų laikų turėtas 11 vai. 
Mišias, tą laiką atiduodant is
panų atstovams, 
-iabetuvių tikinčiųjų bendruo
menės Ciceroje reprezentantai 
(dr. Petras Kisielius, kun. 
Kęstutis Trimakas ir Aldona 
Zailskaitė) apie šią šventinę 
klebono „dovaną" sužinojo pir
mąjį naujojo šimtmečio sek
madieni, sausio 2 d., kuomet, 
jis juos buvo pas save pasi
kvietęs. Čia pirmą kartą buvo 
išgirstas bekomprpmisinis kle
bono nutarimas, kad lietu
viams reikia atsisveikinti su 
11 vai. pamaldomis ir krausty
tis į ankstyvo ryto — 7:15 vai. 
arba 7:45 vai. laiką. Žinoma, 
su tuo mūsiškiai nesutiko ir 
buvo išsiskirstyta be abipusio 
sutarimo. 

Nevaisingos derybos 

Dar kartą susitikę lietuvių 
atstovai su klebonu buvo su
sitikę sausio 6 d., tačiau ir šis 
pasitarimas buvo bevaisis. 
Priešingai — jis sukėlė dau
giau neigiamų emocijų, nes 
klebonas nenorėjo trauktis nė 
žingsnio. Mūsiškiai derybų 
dalyviai, dėl šventos ramybės, 
neatsiklausę lietuvių tikin
čiųjų nuomonės, buvo pareiš
kę, kad jie sutiktų su 9 vai. 
ryto pamaldomis. 

Kuomet ir šis kompromisi
nis pasiūlymas klebono buvo 
atmestas, penktadienio vaka
rą ir sekmadienio ryte per lie
tuviškas radijo programas 
(kalbėjo Marija Remienė ir dr. 
Petras Kisielius) buvo painfor
muoti apie susidariusią liūdną 
padėtį. Klausytojai buvo pa
kviesti gausiai atvykti į sausio 
9 d. lietuviškas pamaldas, o po 
jų — ir į parapijos salę šį rei
kalą aptarti. 

Susirinkimas buvo 
gausus 

Reikia pasakyti, kad lietu
viai šią problemą suprato ir 
bažnyčion atsilankė arti 200 
žmonių (maždaug dvigubai 
daugiau negu paprastai). Toks 
skaičius jų atėjo ir į po Mišių 
vykusį susirinkimą. 

Klebonas kun. J. Kastigar 
savo diktatorišką sprendimą 
pirmą kartą paskelbė, besibai
giant lietuviškoms pamaldoms 
(maždaug tokios pačios mintys 
buvo išreikštos ir susirinku
siems išdalintuose lapuose). 

Dar kartą jis tai pakartojo, 
tik gal kiek plačiau, vykusia-

Išrinktas komitetas tariasi, kaip veiksmingiau kovot, už lietuvių teises Šv. Antano parapijos bažnyčioje. Iš 
kairės: dr. Petras Kisielius, kun. Kęstutis trimakas, Alcor.a Zailskaitė ir Marija Remienė. 

me lietuvių tikinčiųjų susirin
kime, tautiečiams atsigėrus 
kavos ir suvalgius po gaba
liuką pyrago. 
_ Šį suėjimą salėje pradėjo 
nuolatinis sekmadieninių tau
tiečių susirinkimų, tik žymiai 
mažesnėse patalpose, prave-
dėjas dr. P. Kisielius. Jis- tuoj 
pakvietė į lietuvius prabilti 
kun. J. Kastigar. 

Pagrindinė kalbėtojo mintis 
buvo tokia. 

Jau dveji metai, kai 9:30 
vai. ir 12:30 vai. pamaldose 
(jos yra laikomos ispaniškai) 
būna stovinčių žmonių (atitin
kamai 250 ir 150). Tai yra ne
saugu ir tokia padėtis ilgiau 
negali tęstis. Todėl 11 vai. pa
maldų laikas turi būti skirtas 
ispaniškai kalbantiesiems, no
rint patenkinti tuos 400 sto
vinčiųjų. 

Klebonas teigė, kad buvo 
reikalinga ieškoti naujo Mišių 
laiko lietuviškai ir angliškai 
kalbantiesiems, nors pareiškė, 
jog „pakeitimai yra sunkus da
lykas". Jis teigė, kad mėgini
mas rasti kompromisą su lie
tuviškai ir angliškai kalbančių 
bendruomenių atstovais neat
nešė vaisių. Todėl klebonas 
pareiškė, jog yra reikalinga 
parapiją lankančiųjų žmonių 
apklausa (savotiškas balsavi
mas) dėl Mišių laiko pakeiti
mo. Ir tai jis būtinai turi atlik
ti tuoj pat — sausio 15-16 d. 
savaitgalyje, nors naujas pa
maldų tvarkaraštis įsigaliotų 
tik kovo 16 d. 

Neigiama lietuvių 
reakcija 

Tai išklausius, pirmasis 
kiek plačiau reagavo adv. Sau
lius Kuprys, išsakydamas 
mintis, aiškinančias, kad kle
bono pasiūlyme yra lietuviams 

nepriimtinų dalykų. Jis ir kiti 
vėliau kalbėjusieji dėstė, jog 
ispaniškai kalbantieji jau da
bar turi 4 pamaldas ir jie gali 
naudoti ankstyvą laiką, nes 
gali pasirinkti į kurias Mišias 
eiti. Tuo tarpu lietuviams to
kios galimybes nelieka, nes 
jiems būtų tik vienos ankstyvo 
ryto pamaldos, kas žiemos me
tu ir iš toliau atvykstantiems 
tautiečiams sudarytų daug ne
patogumų. 

Be to, kažkurie teigė, tas 
žingsnis sunaikintų ir Lietu
vių Bendruomenę, nes atkris
tų dar daugiau žmonių, ku
rie dabar bažnyčią lanko ir po 
Mišių susirenka saviškių tar
pe. 

Buvo ir tokių atsiliepimų, 
kuriuose teigta, kad čia pana
šu į komunistinius laikus Lie
tuvoje, kur buvo stengiamasi 
sunaikinti tikinčiųjų bendruo
menes. 

Šioje vietoje nesiimsime iš
skaičiuoti visų pasisakymų, 
kuriuos išsakė kun. Kęstutis 
Trimakas, adv. S. Kuprys, dr. 
P. Kisielius. Birutė Vindašie-
nė, dr. Vytautas Narutis, Pily
pas Narutis, Kostas Dočkus, 
Aleksas Šatas, Arūnas Zails-
kas, Irena Šatiene, Laimis 
Petkevičius. Marija Remienė 
ir daugelis kitų. 

Tačiau išryškėjo mintis, kad 
klebonas kun. J. Kastigar Šv. 
Antano teisėtų savininkų — 
lietuvių sąskaita nori paten
kinti — tik lietuvių priglaus
tųjų (Šv. Antano parapija bu
vo pirmoji Ciceroje, kurioje, 
pradėtos laikyti pamaldos is
panų kalba) meksikiečių ti
kinčiųjų reikalavimus. Tuo 
tarpu buv teigiančiųjų, jog ši 
problema yra visų parapijų ar
kivyskupija reikalas, ir jis turi 
būti kitaip sprendžiama. 

Ii lietuvių tikinčiųjų susirinkimo Muaio 9 d. Sv. Antano parapijos salėje 

Kalba adv Saulius Kuprys; toliau — dr. Petras Kisielius ir parapijos kle
bonas Visos nuotraukos Edvardo Sulattio 

Kalba kun. dr. Kęstutis Trimakas, kuris dairu 
Milias šv. Antano parapijoje. Cicero, 111. 

ai aukoja lietuviukas 

Išrinktas komitetas 

Susirinkimui baigiantis, bu
vo išrinktas lietuvių komite
tas, kuris žada daryti žygius, 
šiuo reikalu kreipiantis užta
rimo arkivyskupijoje. Komite-
tan pateko: dr. P. Kisielius, 
kun. K. Trimakas, adv. S. 
Kuprys, M. Remienė, A. Zails
kaitė, M. Baukus. 

Pirmajam posėdžiui išrink
tieji susėdo tuoj pat po susi
rinkimo toje pačioje salėje. 
Adv. S. Kuprys sutiko parašy
ti laišką arkivyskupijai, išdės
tant susidariusią padėtį ir 
pagrįstus lietuvių reikalavi
mus. 

Vėliau kalbantis su šio ko
miteto nariu dr. P. Kisieliumi 
buvo išreikšta mintis, kad lie
tuviai nedalyvautų klebono 
planuojamoje apklausoje (bal
savime) šį savaitgalį, nes 
šimtui ar dviems šimtams lie
tuvių nėra įmanoma laimėti 
prieš daugiau negu tris tūks
tančius ispaniškai kalbančiųjų 
bažnyčios lankytojų. 

Šį susirinkimą, kuriame 
vertėjos pareigas ėjo Aldona 
Zailskaitė, nes buvo naudoja
mos dvi — lietuvių ir anglų 
kalbos, filmavo Lietuvių TV 
vedėjas Arvydas Reneckis ir 
reportažą iš jo matysime jau šį 
ketvirtadienį. 

Trumpa ekskursija \ 
praeitą 

Reikia pasakyti, jog šiemet 
sueina lygiai 90 metų, nuo tų 
laikų, kada Cicero lietuviai 
katalikai nupirko (1910 m. 
rugpjūčio 29 d.) 10 sklypų že
mės, sumokėdami už tai 4,125 
dol. Tačiau Šv. Antano parapi
jos pradžia yra laikomi 1911 
metai, kuomet buvo pastatyta 
laikinoji bažnyčia, nes iki tų 
metų lietuvis kunigas (A. 
Ežerskis) lietuviškas pamal
das laikydavo airių bažnyčio
j e 

1921 m. šalia Sv. Antano 
parapijos mokyklos buvo nu
pirkti dar du sklypai žemės ir 
1926 m. pastatyta didelė graži 
bažnyčia (jos statyba rūpinosi 
kun. H. J. Vaičiūnas), kurią 
pašventino dabartinis palai
mintasis, arkivyskupas Jurgis 
Matulevičius-Matulaitis. Ilgą 
laiką ši parapija buvo Cicero 
Lietuvių veiklos centre. 

Edvardas Šulaitis 

• Praeitis, kaip ištirpusi 
druska: vietos neužima, bet 
skonis jaučiamas. 

A. t A. 
DENISE J. VAIKUTIS 

Mirė 2000 m. sausio 8 d. Gyveno Wilowbrook, IL. 
Nuliūdę liko: vyras John P. Sr., vaikai — dukterys 

Jeanne, žentas John Volmer, Judy, žentas Jonas Sidrys, 
Joyce, žentas Bradley Peterson, sūnūs John, Jr., marti 
Ramoną, Joseph, marti Mary Beth, šeši anūkai ir miela 
teta Allen Bistras. 

Velionė pašarvota trečiadienį, sausio 12 d. nuo 3 iki 9 
vai. vakaro Halkmell & James laidojimo namuose, 1025 
W. 55 St., Countryside, IL. Šv. Mišios ketvirtadienį, sausio 
13 d., 9:30 vai. ryto St. John of the Cross bažnyčioje, 
Western Springs. Po šv. Mišių Velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Velionė buvo pirmininkė Čikagos Lietuvių moterų 
klubo, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Moterų 
gildijos ir sekretorė bei narė keturių lietuviškų 
organizacijų Čikagoje. 

Nuliūdusi šeima. 

A. t A. 
Dr. KĘSTUTIS J. 

AGLINSKAS 
Pranešame, kad 2000 m. sausio 9 d. Kaneohe mieste, 

Havajuose, staiga mirė dr. Kęstutis J. Aglinskas. 
Velionis gimė 1916 m. balandžio 3 d. Voroneže, Rusijoje. 
Lankė Aušros gimnaziją Kaune. 1941 m. baigė Vytauto 
Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. 

Į Ameriką atvyko 1949 m. ir ilgą laiką gyveno 
Čikagoje. Dirbo gydytoju U.S. Steel Company. Buvo jūrų 
vyr. skautininkas jūrų skautų organizacijoje ir vienas 
iŠ steigėjų jūrų skautų Korp'.Gintaras. Priklausė 
gydytojų Fraternitas Lituanica. 

Į Havajus persikėlė 1987 metais ir gyveno arti sūnaus 
Audriaus ir jo šeimos. 

Havajuose nuliūdę liko žmona dr. Juzė Druskytė 
Aglinskienė, sūnus dr. Audrius S. Aglinskas, marti 
Elena Bradūnai tė Aglinskienė ir anūkė Vaiva 
Aglinskaitė. 

Anksčiau į Amžinybę iškeliavę broliai Vytautas ir 
Algirdas. Čikagoje gyvena a.a. Algirdo sūnus Petras 
Aglinskas ir duktė Eglė Aglinskaitė Burke. 

Nul iūdę: žmona ir sunūs su šeima. 

ŠEŠIASDEŠIMTIES IR KETURIASDEŠIMT 
TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTYS 

Atėjot ir nuėjot 
Su meile ir daina. 
Ir viskas, rodos, buvo 
Akimirka viena... 

V. Stonis 

Mokytojai JANKEVIČIAI 

A. t A. 
PAULINA 
1957.1.25 

A. t A. 
JUSTINAS 

1940.1.15 
Per savo trumpą gyvenimą man atidavėte viską geriausia. 
Džiaukitės Viešpaties Namuose. 
Šv. Mišios už Velionius bus atnašaujamos Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje š. m. sausio 16 d. 10:30 
vai. ryto ir Tėvų Jėzuitų koplyčioje š.m. sausio 30 d. 10 
vai. ryto. 
A.a. Justiną ir a.a. Pauliną prisimenantieji prašomi 
pasimelsti. 

Duktė Nijolė 

.DRAUGAS' DRAUGAS 

DRAUGAS išeivijos ir l ie tuvos |un<)tis. 

.DRAUGAS l i e t u v y b ė s švyturys ir S.IKJ.IS1 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ" 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
iš art* 

Su Brone Nainiene, PLC 
renginių komiteto pirmininke, 
susitikti galėsite sausio 16 d. 
12:30 val.p.p. PLC didžiojoje 
salėje. Bilietai gaunami vesti
biulyje arba skambinant Van
dai Gvildienei tel. 630-271-
9136. 

Survirtinimo sakramen
tas bus teikiamas Pal. J. Ma
tulaičio misijoje 2000 m. gegu
žės 7 d. Pasiruošimo Sutvirti
nimo sakramentui pamokas 
ves Rima Sidrienė. Pamokos 
vyks sekmadieniais 12 vai. po 
11 val.r. šv. Mišių Pasaulio 
lietuvių sentre. Pirmoji pamo
ka prasidės sausio 16 d. No
rinčius priimti Sutvirtinimo 
sakramentą, prašome praneš
ti seselėms tel. 630-243-1070 
arba tiesiog atvykti į pamoką 
sausio 16 d. 

Prancūzų kalbos pamo
kas suaugusiems Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje 
(6500 S. Pulaski Road, Chica
go) dėstys Genė Višomirskie-
nė, Vilniaus universitetą bai
gusi prityrusi pedagogė. Pa
mokos prasidės vasario 2 d. ir 
vyks šeštadieniais nuo 10:30 
iki 11:30 val.r., tęsis iki kovo 
11 d. Norėdami užsiregistruo
ti, skambinkite į muziejų tel. 
773-582-6500. 

Kaip Čikagoje gimė gos-
pel muzika, sužinosite, apsi
lankę Chicago Historical So-
ciety (Clark & North, Chica
go), kur eksponuojamos nuo
traukos, natos, instrumentai, 
muzikos įrašai ir filmajuostės 
apie tą gospel muzikos gimimo 
laikotarpį. Paroda veiks iki 
rugpjūčio 4 d. Muziejus dirba: 
pirmadieniais - šeštadieniais 
nuo 9:30 iki 4:30 val.p.p., sek
madieniais nuo 12 vai. iki 5 
val.p.p. Pirmadieniais įėjimas 
- nemokamas. 

Čikagos vaikų muziejuje 
(Chicago Children's Museum, 
Navy Pier, 600 E. Grand) 
veikia nuolatinė paroda „Di
nozaurų ekspedicija" - pasa
kojimas apie 1997 m. Nigeri
joje vykusius kasinėjimus, ku
riems vadovavo University of 
Chicago paleontologas Paul 
Sereno. Tuomet buvo atrasta 
prieš tūkstančius metų gyve
nusi, 36 pėdų ilgio žuvimi mi-
tusi būtybė Suchomimus tene-
rencis. Vaikų muziejus dirba: 
kasdien nuo 10 iki 5 val.p.p., 
ketvirtadieniais - iki 8 val.v. 
Ketvirtadieniais nuo 5 iki 8 
vai v. - įėjimas nemokamas. 

Mieli skaitytojai, jei mūsų 
„Draugo" prenumeratą jau 
prasitęsėte. bet vis dar gauna
te prenumeratos paraginimo 
laiškelius, nepykite! Šį sausio 
mėnesį paraginimo atvirutes 
išsiuntinėjome kiek vėliau... 
Dėkojame už ištikimybę vie
ninteliam išeivijos dien
raščiui! 

Švč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažny
čios choras šį šeštadienį, sau
sio 15 d., mokyklos salėje 
(4420 S. Fairfield Ave., Brigh-
ton Park) rengia šaunų links-
mavakarį. Bus šilta vakarie
nė, veiks baras. Programoje 
dalyvaus Lietuvos Vyčių šokė
jai ir choristai. Parapijos cho
ro vadovas Algimantas Bar-
niškis vadovaus bendram dai
navimui ir gros šokiams. Pra
džia - 6 val.v. 

Čikagos meno institute 
iki kovo 19 d. veiks paroda 
Jiafaelis ir Ticianas: Rene
sanso portretas" („Raphael and 
Titian: The Renaissance Port-
rait"). XVI a. paveikslai yra 
pasiskolinti iš Florencijos Pa-
lazzo Pitti muziejaus. Parodo
je taip pat eksponuojami italų 
renesanso pavyzdžiai iš Čika
gos meno instituto fondų. Či
kagos meno istitutas (Art Ins
titute of Chicago, Michigan & 
Adams) dirba: pirmadienį-
penktadienį nuo 10:30 val.r. 
iki 4:30 val.p.p., antradieniais 
- iki 8 val.v., šeštadieniais 
nuo 10 iki 5 val.p.p., sekma
dieniais nuo 12 iki 5 val.p.p. 
Antradieniais įėjimas nemo
kamas. 

Anglų-lietuvių žodynas 
„Drauge" kainuoja 20 dol., su 
persiuntimu - 23.95 dol. 

PATIKSLINIMAS 

Kęstutis Ječius patikslina 
jo padarytą klaidą Lietuvių 
fondo įstatų pakeitimo straip
snio ( „Draugo" 1999 m. gruo
džio 30 d., psl. 5) trečiame pa
ragrafe vietoje 3% turi būti 
5%. Aštuntas (8) paragrafas 
nėra keičiamas: „..narys nega
li turėti daugiau balsų kaip 
tris nuošimčius (3%) visų LF 
registruotų narių balsų skai
čiaus". Iš 17-to paragrafo pa
keitime, panaikinus 'balsavi
mo pažymėjimus' (proxies), 
panaikina nariui teisę turėti 
daugiau kaip 5% visų galimų 
balsų. Atsiprašydamas už 
klaidą, K. Ječius tikisi, kad šis 
patikslinimas nekels daugiau 
klausimų. 

ARGENTINOS 
LIETUVIAI VAIDINA! 

Argentinos Buenos Aires 
Lietuvių centro teatro grupė, 
vadovaujama Alfredo Ruplė
no, 1999 m. lapkričio 27 d. pa
statė komediją „Tinginys". 
Spektaklio aktoriai buvo: Po
vilas Kliogas, Jonas Bačkis, 
Araceli Bačkienė, Jurgis Gai-
dimauskas, Fernandas Dara-
tėnas. Tekstą aktoriams pasa
kinėjo Birutė Daratėnienė ir 
režisieriaus padėjėja Sofija 
Ruplėnienė. Scenos dekoraci
jas paruošė Bačkių ir Kliogų 
šeimos. Komedijos „Tinginys" 
pasižiūrėti atvyko labai daug 
žiūrovų, ypač daug buvo jauni
mo. Žiūrovų tarpe buvo ir Lie
tuvos garbės konsulas Argen
tinoje A. Rastauskas su žmo
na. 

STENGSIS IŠLAIKYTI 
LIETUVYBĘ 

Praėjusių metų lapkričio 20-
21 d. Berisso mieste Nemuno 
draugijos šokėjų grupė su
ruošė stovyklą, kurioje dalyva
vo visų lietuviškų organizacijų 
jaunimas, atvykęs iš Berisso 
Mindaugo ir Nemuno draugi
jų, iš Buenos Aires Lietuvių 
centro ir Lietuvių susivieniji
mo, taip pat iŠ Rosario Kun. 
Juozo Margio draugijos. 

Stovyklos dalyviai, pakiliai ir 
linksmai nusiteikę, pasidalino 
patyrimu ir mintimis dėl lietu
vių jaunimo ateities, aptarė, 
kaip sutiks naują amžių. Buvo 
nutarta, kad iš kiekvienos 
draugijos į naują Argentinos 
Lietuvių jaunimo sąjungą įeis 
po du atstovus. Apie 60 sto
vykloje dalyvavusių jaunuolių 
išreiškė savo pasiryžimą entu
ziastingai pradėti didesnį tar
pusavio bendradarbiavimą dėl 
lietuvybės išlaikymo Argenti
noje ateityje. „Laikas" 

FLORIDOS LIETUVIŲ 
TTNKLALAPIS 

Apie Amerikos lietuvių, o 
būtent Floridos lietuvių gyve
nimą ir veiklą galima daug 
ką sužinoti „Interneto" tink-
lalapyje. Jo adresas: 

www.angelfire.com/fl2/ 
lithuanians 

*ir_K»:-^ r v a * ŽVAIGŽDUTE 
~ l»H ™ Įsteigta Lietuvių Mokytąją Sąjunga Čikagos skyriam Redaguoja J. Pląčas. Medžiagą aiųatu 3906 W. 65th Placey Chicago, ZL 60639 

Piešė Titas Mačiulis, Čikagos Ut. m-los 3 skyriaus mokinys. 

SKELBIMAS 
• „ L i e t u v o s Naš la ič ių 

g lobos" k o m i t e t a s gauna 
daug aukų, skirtų Lietuvos 
vaikų pagalbai. Aukotoja: ano
nimas iš New York atsiuntė 
$1,000; Petras ir Auksė Kauf-
manai, Annandale, VA, - $100; 
po $50 Gražina ir Jonas Rimkū-
nai, Oak Forest, IL, Zenonas 
Prūsas, Chillicothe, OH; po $26 
Mary Kliorys, Erie, PA ir Isa-
belle Barbiers, Swarthmorey» 
PA. Lietuvos vaikų vardu dėko-
jame! „Lietuvos Našlaič ių 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 
00629. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČMAS 
6436 sVMSBl Rd., CMcago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W. 63 Street 
Chicago, FL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-864-0100. 

TeL 680-367-0100, Leasont, IL 

Pr:»> laisves kovų paminklo kariuomenės šventės metu buvo uždegtas au
kuras žuvusiems ui Lietuvos laisve kariams ir Sauliams pagerbti. Au
kurą uždeRė Vytauto Didžiojo šaulių rinktines vadas Justinas Šidlaus
kas, asistavo Saulės Aldona Balčiūniene ir Sofija Ferro. 

Nuotr Jūratės Vsriakojlenės 

Gflbsdtis 
Cmlinės ir kriminalinės bylos 

8247 HfasMe Į Į Į M 
Chicago, 0.80828 
Tel. 778-778-#T80 

Tefl free 24 hr. 888-778-8742 
Darbo vai. nuo 9 v x. iki 5 v.v. 

Ssstad. 9 v .r. iki 1 T.p.p. 

LAISVĖS PRIEŠAI 

Per 50 metų okupacijos, ru-
sai-komunistai sunaikino apie 
trečdalį taurių lietuvių. Jau 
Lietuvai paskelbus nepriklau
somybe, dar savo tankais mė
gino atsiimti, kas prarasta. 
Lietuvos žmonės ir viso pasau
lio lietuviai sausio Tryliktąją 
yra paskelbė Gedulo diena. Tą 
dieną didvyriškai žuvo ketu
riolika lietuvių, daugiausia 
jaunuolių, begindami Lietuvos 
laisvę. Devyneri metai praėjo 
nuo tos tragiškos dienos, kai 
lietuviai patriotai malda ir 
daina gynė savo laisvę. Tas 
laikotarpis nesustiprino lietu
vių dvasios. Iš šiandien mato
mas didelis susiskaldymas, 
nesutarimas svarbiais valsty
bės reikalais, trūkumas mo
kyklose tautinio ir religinio 
auklėjimo, moralės nepaisy
mo. Tos visos blogybės yra 
mūsų buvusio priešo skatina
mos ir palaikomos. Lietuviška 
patarlė sako: „drumstame 
vandenyje lengviau žuvauti". 
Priešas savo gardaus kąsnio 
neatsisakė. Tad tegul ši 
Tėvynės gynėjų diena sustipri
na lietuvių dvasią, sujungia 
visus bendram darbui ir lai
mingai Lietuvos atei6ai! 

Redaktorius 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Kartą susiformavusi tauta 
ima reikštis, panašiai kaip ir 
pavienis asmuo, savo veiks
mais ir įtaka laike ir erdvėje. 
Taip ji kuria savo istoriją. Ir 
kuo jos praeitis yra didesnė ir 
garbingesnė, tuo yra tvirtes
nis pagrindas tautai išsilaiky
ti. Tuo būdu ir lietuvių tauta 
nėra vien sąvoka, vardas. Ji 
realybė, giliai įleidusi šaknis 
praeityje. Bet pilnai tauta te
pasireiškia, kaip ir individas, 
kai ji naudojasi laisva, kai ji 
yra nepriklausoma. Individo 
atveju apsisprendimo laisvė 
vadinama valioa laisve, o 
tautų gyvenime — suvere-
numu, ko, deja, lietuvių tauta 
šiandien neturi. Bet nenusi
minkime: kai žmogus esti ka
lėjime, tatai dar nereiškia, 
kad jis nustojo gyventi. Anaip
tol ne: mūsų dvasios niekas 
neįstengia pavergti, išskyrus 
mus pačius! Kaliniai kartais 
taip išauga dvasioje, kad jų 
asmenybės tampa tiesiog ga
liūnais ir jų idėjos užvaldo iš
tisų epocbų protus. Tokioj 
būklėj yra šiandien ir lietuvių 
tauta, išsklaidyta po visus 

penkis kontinentus. Jos liki
mas nuo mūsų priklauso: kiek 
mes savęs jai skirsime, kiek 
gyvensime josios būtimi, nesi-
dangstydami, tarsi jai kuo nu
sikaltę, po kitataučių pavar
dėmis, tiek jai yra vilčių vėl 
atsikelti lyg šalnos paguldy
tam daigui. 

Albinas Liaugminas 
Mokslo daktaras, 

pedagogas, profesorius, 
visuomenininkas 

P.S. A. Liaugminas šias 
mintis yra pareiškęs, kai Lie
tuva dar buvo okupuota. Ta
čiau tos mintys dar svarbios ir 
dabartinei padėčiai, nes Lietu
va dar nėra visiškai nusikra
čiusi komunistinio palikimo. 

SU LIETUVA 

Aš keliauju į lietuvišką mo
kyklą. 

Gintas Bradūnas 

Aš norėčiau nuvykti į Lietu
vą ir pamatyti Raudonės pilį. 

Tadaa Rimkus 

Aš dainuoju lietuviškai. 
Viltis Meilutė 

Aš pasimeldžiu už Lietuvą. 
KatarinaSlavikaUė 

Aš norėčiau nusiųsti maisto 
į Lietuvą. 

NidaVidutytė 

Aš norėčiau pasidalinti žais
lais su Lietuvos našlaičiais. 

jSjsjįsji Butinavičius 

Ar kariausiu už Lietuvą. 
Sigitas Rimkus 

Man patinka pasaka Jūratė 
ir Kastytis. 

Mantas Butanavičiua 
Visi Karaliaus Mindaugo lit. 

m-los mokiniai Baltimorėje. 
(.Mūsų metai*). 

GALVOSŪKIO NR. 46 
ATSAKYMAI 

Pirmieji atvyko vikingai. 

GALVOSŪKIO NR. 47 
ATSAKYMAI 

Piešiniai, rašiau, sausio, bū
reliai, šiuo keliu, kelias, giria, 
uosiai, uosiukas, būriai, drą
siai, grįžčiau. 

vedėjas, prievaizda arba miš
kų administracijos aukštas 
pareigūnas. Vaivada — caro 
Rusijoje buvo kariuomenės ar
ba miesto viršininkas. Lenki
jos vaivadijos administracinis 
valdytojas. 

GALVOSŪKIS NR. 68 

Kuris yra aukščiausias iš 
dabar gyvų gyvuliu? (51.) 

GALVOSŪKIS NR. 87 

Pabrauktuose ar storesnėm 
raidėm parašytuose žodžiuose, 
įrašysite galūnę ir skliauste
liuose įrašysite skaičių ir 
linksnį. Štai tekstas: Kemso-
tose pievose (daug. viet) jus 
veikiausiai būsite matę keistų 
gėL~: ant storo vandeningo 
koto žiedas su vieninteliu bal
tu žiedlapiu, aprietusių gel
toną burbuoL.-, panašią į 
suskirdusi kumiteL- . So
džiuje tą gėL- praminė kiau-
lausiu. Paseksiu apie šis; gėl~. 
pasakot kurią girdėjau iš sa
vo senelio — (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 6 & 

Esu aš tik krūmas. Jei vieną 
raidę man nubrauksi, būsiu 
gražus pastatas. Pasakykite, 
kas esu? (5 taškai) 

ŠEIMOS ŠVENTĖS 
Kiekvieneriais metais Kū

čių vakarą aš su šeima ir 
močiute važiuojame pas savo 
pusbrolius ir pusseseres. Tėtė 
prideda didelius plastikinius 
maišus dovanų ir nuneša į 
mašiną. Bevažiuodami maši
noje mes kalbamės apie vaka
ro programą. Nuvažiavę, žai
džiame su jų vaikais. Tėvai 
kalba apie švenčia papročius 
arba politikuoja. Mano tėtė at
sivežtas dovanas padeda po 
Kalėdų eglute ir pasako, kad 
jos yra iš Kalėdų Senelio. Apie 
aštuntą ar devintą valandą 
mes visi sėdame prie stalo val
gyti Kūčių vakarienę. Papras
tai būna prigaminta daug 
maisto: silkių, mišrainės ir 
daug kitų. Mes visi greitai pa
valgome ir skubame prie do
vanų. Mūsų šeimoje yra toks 
paprotys, kad putniau reikia 
pavalgyti dvylika patiekalų ir 
tik po to eiti prie dovanų. Po 
pasidalinimo dovanomis, mū
sų šeima važiuoja į Lemontą, į 
pamaldas. Grįžtame namo 
apie antrą valandą ryto. 

Lina Dovilaitė, 
9 kl. mokinė 

Čikagos lit. m-la 
LIŪDESYS 

Slenka paskui liūdesys, 
Toks niūrus kaip debesis, 
Pilkas kaip ruduo vėlus 
Ir kaip vakaras — gilus. 

Supykau... Atsisukau, 
Bet... ramiai jo paprašiau: 
— Neiki paskui liūdesy, 
Tu ir taip širdy esi. 

GALVOSŪKIO NR. 48 
ATSAKYMAS 

Rebuso; atsakymas: „Myliu 
tave mamyte!" 

GALVOSŪKIS NR. 68 
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Ir prakalbo liūdesys: 
— Išlis mano debesis, 
Nuplaus gėlą ir lapus... 
Vėjas juoką vėl atpus! 

Mokytoja 
Grasina Ragalevičienė 

GALVOSŪKIO NR. 49 
ATSAKYMAI 

Vyriškos giminės medžių pa
vadinimai: abrikosas, alksnis, 
ąžuolas, beržas, ėglis - kada
gys, figmedis (Mt 21:18), 
gluosnis, juodalksnis, kašta
nas, kiparisas, klevas, lauras, 
lazdynas, putinas, raudonme
dis — mahogany, skirpstas, 
šermukšnis, uosis, vynmedis, 
žilvitis. Gali būti ir kiti pava
dinimai. 

GALVOSŪKIO NR. 50 
ATSAKYMAI 

A. Lietuvos kregždžių var
dai yra šie: a. Blezdinga arba 
ielmeninė kregžde. Lietuvių 
Enciklopedija ją vadina „che-
tidon rustica" (3:73), o sovie
tinė enciklopedija ją vadina 
„hirundo rustica* (2206). Ši 
Lietuvos kregždė yra gana ar
tima Amerikos daržinių 
kregždei „hibrido rustica* — 
„bara swallow". b. Langinė 
kregždė — „delichon urbica". 

• c. Urvinė kregždė — „Tipena", 
„benk swaUow". Žmonių paga
mintuose paukščių nameliuo
se apsigyvens šios kregždės: 
„progas subis* — purple mar-
tin ir „iridoprocbe bico", tree 
swallow. B. Paskutinis pra
našas buvo Jonas Krikštyto
jas. (G. Ricciotti „Kristaus gy
venimas*, 386 psl, London, 
1962 • Lk. 16:16). C. Pane
vėžiukas yra tarp Kauno ir 
Kėdainių. D. Saules masė yra 
332.000 kartų didesnė už že-
nės masę. E. Etmonu — Lie
tuvos ir Lenkijos valstybėje 
buvo vyriausias kariuomenės 
vadas. Urėdas — dvaro ūkio 

(Kryžiažodis). Pasiskaitę 
apie Lietuvos žymių žmonių 
darbus, atsakykite į Šiuos 
klausimus: 1. Lietuvos himno 
autorius. 2. Lietuvos Palai
mintojo vardas. 3. Vienas iš 
lietuvių raštijos pradininkų 
„Postilės" vertėjas. 4. Lietuvos 
lakūno tautos didvyrio pa
vardė. 5. Lietuvių poetas, ap
dovanotas Popiežiaus ordinu 
ir Lietuvos pirmojo laipsnio 
Gedimino ordinu. 6. Pirmojo 
lietuviškojo romano pavadini
mas. 7. Kunigas poetas mūsų 
tautos dainius. 8. Lietuvos la
kūno, tautos didvyrio pavardė. 
9. Lietuvos šventasis. Sudarė 
7 klasės mokinys Vltulskis 
i i Kauno. (6 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 70 

A. Kelis kryžius matome po
piežiaus Jono Pauliaus II her
be? B. 1997 m. gegužes man. 
Europos buriuotojų varžybo
se pirmą vietą laimėjo lietu
viai! Po to Maroke vyko Pa
saulio buriuotojų varžybos. 
Jose dalyvavo 122 geriausi 
šios planetos buriuotojai Pir
mą vietą laimėjo lietuviai, 
antrą vietą — prancūzas, tre
čią — turkas. Kokia yra šio 
šaunaus lietuvio pavarde? C 
Kiek ilgai arabai — maurai 
viešpatavo Ispanijoje? D. Ku
rios deimanto savybės lemia jo 
kainą? E. Kurie Lietuvos pre
zidentai gimė arba mirė pir
madienį? Už visus teisingus 
atsakymus skiriama 10 taikų, 
o už dalinius — 5 taikai. At
siuntė kun. dr. E, Gerulis. 

http://www.angelfire.com/fl2/



