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Valdas Adamkus: 
Dveji prezidentavimo metai 
Vilnius, vasario 29 d. 

(BNS-Elta) — Apžvelgdamas 
dvejus savo prezidentavimo 
metus, prezidentas Valdas 
Adamkus teigė, kad praėjęs 
laikas buvo sudėtingas ir val
stybei, ir jos piliečiams, susi
kaupė nemažai spręstinų pro
blemų. 

Spaudos konferencijoje an
tradienį Lietuvos vadovas ap
gailestavo, kad per dvejus me
tus nepavyko išspręsti socia
linių, ekonominių problemų, 
nepavyko „atpalaiduoti" ver
slo. 

„Skaudžiausia, kad šiandien 
dar vis matome daug skurdo 
aplink save, matome jaunimo 
pasitraukimą iš Lietuvos", sa
kė V. Adamkus. 

Jis teigė esąs „agresyvesnis" 
prezidentas, nei tai numatyta 
Konstitucijoje. „Manau, kad 
mano pareiga — būti aktyviu 
Lietuvos piliečiu, besidomin
čiu gyvenimu ir besilaikančiu 
visų įstatymų", kalbėjo val
stybės vadovas. 

Savo pareiškime daug dė
mesio skyręs artėjantiems sa
vivaldybių tarybų ir Seimo 
rinkimams, prezidentas pa
brėžė, kad šie metai duoda 
Lietuvai politinio atsinaujini
mo, kartu ir naujos politinės 
kultūros galimybę. 

Jo nuomone, rinkimų išva
karėse valstybė yra sunkioje 
Fin&mnt ir ūkio būklėje, todėl 
tokia padėtis dalį žmonių varo 
į neviltį, didėja socialinė įtam
pa, aštrėja politinės kovos, vėl 
kyla tariamų pavojų ir „slaptų 
priešų" baimė. 

Prezidentas dar kartą iš
reiškė paramą konservato
riaus Andriaus Kubiliaus va
dovaujamai vyriausybei, jos 
pastangoms laužyti biurokra
tines valdymo užtvaras, iš
laisvinti žmogaus mintį ir 
idėją. „Ši vyriausybė realiai 
žvelgia į gyvenimą, realiai 
vertina esančius sunkumus, 
nesišvaisto neišpildomais pa
žadais, pripažįsta padarytas 
klaidas", pažymėjo V. Adam
kus. 

Jis atsisakė įvardinti, kurią 
partiją rems per Seimo rinki
mus ir teigė remias visas 
„protingas politines partijas", 
kurių keliami kandidatai at
stovaus visų žmonių tikslams. 

Dabartinė Seimo 
dauguma darė spaudimą 

prezidentui 
Valdas Adamkus teigia nuo

lat jautęs dabartinės Seimo 
daugumos partinių interesų 
spaudimą. 

Dvejus metus Lietuvai vado
vaujantis V. Adamkus antra
dienį pabrėžė, kad tokiam 
spaudimui jis nuolat prieši
nosi. „Aš negalėjau ir ateityje 
negalėsiu pritarti valdančio
sios partijos, kokia ji bebūtų, 
pretenzijoms tvarkytis val
stybėje tarsi savo kišenėje", 
sakė jis spaudos konferenci
joje. 

Prezidentas prisiminė val
stybės kontrolieriaus skyrimo 
istorįją pernai, kai jis tris kar
tus siūlė kandidatūrą į šias 
pareigas. „Sunkiai pavyko su
sitarti su Seimo dauguma. 
kad Valstybės kontrolei vado
vautų konservatoriams nepa
valdus žmogus", sako val
stybės vadovas 

V. Adamkus teigia, kad per 
prezidentavimo laikotarpį į 
svarbias valstybines pareigas 
siekė skirti savarankiškus 
žmones, pajėgiančius per

žengti partinių ir grupinių in
teresų ratą. Jono Liaučiaus 
paskyrimas valstybes kontro
lieriumi pasiteisino, mano jis, 
— Valstybės kontrolė pradėjo 
drąsiai aiškintis skandalingus 
valstybės turto iššvaistymo at
vejus, nusikalstamas aplai
dumas pastebėtas „Lietuvos 
energijoje", „Mažeikių nafto
je", „Lietuvos geležinkeliuose". 

Valstybės vadovas apgailes
tavo,, kad to ilgai nematė gene
ralinis prokuroras Kazys 
Pėdnyčia, o buvęs ūkio mini
stras, kuris, jau pasitraukęs iš 
ministro pareigų>sakė žinojęs, 

pačiam jis ir nebuvo lengvas. 
Ai niekada neužmiršiu miš
kuose išžudytų savo jaunystės 
draugų, ištremtų artimųjų. 
Niekada nepateisinsiu sovietų 
nusikaltimų'', spaudos konfe
rencijoje antradienį sakė V. 
Adamkus. 

Jis pažymėjo, kad M. Misiu- * 
konis 1990 m. pradžioje pri
siekė nepriklausomai Lietu
vai, ištikimai ją gynė, padė
damas išvengti daug didesnių 
aukų 1990 ir 1991 metais. 

„Man visad buvo ir liks 
šventas Lietuvos partizanų at
minimas. Niekas negali iš
trinti ribos tarp gėrio ir blogio, 
tarp pasipriešinimo ir kolabo
ravimo. To niekada nedary
sime. Bet manau, kad atkurto-

kad iš naftos ūkio vagiami jį ^etuvos valstybė turi duoti 
milijonai, tačiau teigia nieko tmogQi galimybę atsitiesti", 

JAV Valstybės departamentas 
įvertino Lietuvą 

Vašingtonas-Vilnius, va- būna sulaikyti, dėl lėšų trū-
sario 29 d. (BNS) — Pernai ,kumo dauguma kalėjimų yra 
Lietuvoje buvo opios didelių 
bausmių bei kalinimo sąlygų, 
moterų ir vaikų išnaudojimo 
bei prekybos žmonėmis pro
blemos, teigia JAV Valstybės 
departamentas. 

Vasario 25 d. Valstybės 
departamento Demokratijos, 
žmogaus teisių ir darbo rei
kalų įstaiga paskelbė pra
nešimą apie žmogaus teisių 
padėtį pasaulio valstybėse 
1999 metais. 

Pranešime apie Lietuvą pa-

perpildyti ir menkai prižiū
rimi, kalėjimų administracija 
nesiima pakankamų priemo
nių, kad būtų užkirstas kelias 
smurtui tarp kalinių. 

Pranešime pažymima, kad 
Lietuvoje su tarptautine pa
galba bandoma pertvarkyti 
pataisos sistemą, ir Seimas 
rengia naują Baudžiamąjį ko
deksą, tačiau pabrėžiama, jog 
pažanga labai lėta. 

JAV Valstybės departamen
to pranešime kaip „rimtos ir 

negalėjęs padaryti. V. Adam 
kaus teigimu, tokio neveiklu
mo ir neūkiškumo kaina'yra 
prarastos lėšos bei kritęs vi
suomenės pasitikėjimas val
džios institucijomis. 

Valstybės vadovas mano, 
kad nuo aštrios konfrontaci
jos, nuo vienos ar kitos parti
jos vienvaldiško diktato priva
lu pereiti prie skirtingų po
litinių jėgų bendradarbiavimo, 
prie žmonėms atviros ir jiems 
tarnaujančios politikos. 

„Rinkimų metai duoda Lie
tuvai politinio atsinaujinimo, 
kartu ir naujos politinės 
kultūros galimybę", įsitikinęs 
valstybės vadovas. Todėl, pa
sak jo, tik būdami reiklūs ir 
kritiški kandidatams bei jų 
pažadams, piliečiai gali įpa
reigoti politines partijas dirbti 
atsakingai ir kolegialiai. „Ta
čiau manau, kad daug didesni 
mūsų priešai — nepasitikėji
mas savimi ir kitais žmo
nėmis, pasyvumas, neapykan
ta, asmeninės atsakomybės ir 
pilietiškumo stoka", kalbėjo V. 
Adamkus. 

Kalbėdamas apie ateities 
perspektyvas, jis „nuoširdžiai" 
sakė „negalvojąs nei apie savo 
antrą kadenciją, nei apie ko
kius įpėdinius". . 

V. Adamkus pažymėjo tikįs, 
kad iki jo 5 metų kadencijos 
pabaigos Lietuva taps visa
verte arba Europos Sąjungos, 
arba NATO nare, nors, jo nuo
mone, pagal galimybes ir už
sienio valstybių rodomą dė
mesį tikėtina, kad Lietuva 
greičiau bus priimta į NATO. 

Prezidentas nesigaili 
skyrės ordiną 
M. Misiukoniui 

Prezidentas teigia, kad pir
masis nepriklausomos Lietu
vos vidaus reikalų ministras 
Marijonas Misiukonis buvo 
pagerbtas ne už sovietinę pra
eitį, bet už tarnybą Lietuvos 
valstybei pirmaisiais, visų 
sunkiausiais, jos kūrimosi me
tais. 

„Todėl šio savo sprendimo 
nelaikau klaida. Nors man 

kalbėjo valstybes vadovas. 
V. Adamkus teigė suprantąs 

ir gerbiąs jo sprendimui nepri
tariančius ir kartu išreiškė ap
gailestavimą, kad daliai žmo
nių šis jo žingsnis buvo sun
kus ir skaudžiai užgavo dar 
gyvas okupacijos žaizdas. „Ta
čiau tikiu, kad mūsų bendrai 
ateičiai tokio sprendimo rei
kėjo. Mes privalome turėti 
drąsos matyti savo istorįją 
sudėtingą ir prieštaringą. Tai 
būtina mūsų asmeninei, tauti
nei ir valstybinei brandai.* 
Būtina, kad dešimtaisias ne-
pirklausomybės metais galė
tume be baimės ir neapykan
tos žiūrėti vienas kitam į 
akis", sakė prezidentas V. 
Adamkus. 

Valstybės vadovas 
sveikata nesiskundžia 

V. Adamkus teigia, kad jo 
sveikata yra puiki, ir medikai 
dėl jos neturi jokių priekaištų. 

„Jaučiuosi be galo gerai, esu 
sveikas", sakė jis, pridurda
mas, kad jo sveikata yra tik
rinama kas šeši mėnesiai, o su 
tyrimų rezultatais galima su
sipažinti Santariškių ligoni
nėje. 

Paskutinį kartą išsamus 
prezidento sveikatos tikrini
mas buvo atliktas prieš kelias 
dienas. „Rezultatais esu pats 
nustebęs ir nustebinti gydyto
jai", kalbėjo prezidentas. 

73 metų prezidentas dažnai 
plaukioja baseine, o neseniai 
salėje pradėjo žaisti lauko te
nisą. 

kampanija. Savivaldybių rinki mama dalyvau
siančios partijos pasileidę savo vaizdinę agitaciją, pradėjo susitikimus su 
rinkėjais. 
Naotr~ Centro sąjungos plakate greta užrašo „Ai renkuosi Centro sąjungą" 

pavaizuota Lietuvos policininkė. Išvydę tokius plakatus, Vidaus reikalų mi
nisterijos bei potiajos pareigūnai pareiškė, kad plakatas neatspindi oficialios 
jų vadovaujamų institucijų nuomones, nes policija Lietuvoje nėra politizuota. 

• Oitiimtyi ŽUintko ( B u ) aootr. 

Parlamento vadovas: Būsimasis 
Seimas bus kairesnis 

Varšuva, vasario 29 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, pirma
dienį Varšuvoje susitikęs su 
Lenkuos prezidentu Aleksan-
der Kwasniewski, kalbėjo apie 
artėjančius rinkimus Lietu
voje bei politinių jėgų išsi
dėstymą Lietuvoje, spėdamas, 
kad būsimasis Seimas bus 
kairesnis. . \ 

Pasak Seimo pirmininko at
stovės spaudai pranešimo, V. 
Landsbergiui rūpi, kad atėję į 
valdžią visai nauji žmonės 
nepakeistų valstybės krypties 
ir nesumažintų persitvarkymo 
greičio, kas „iš esmės yra tas 
pats". 

Pokalbio metu daug dėmesio 
buvo skirta Europos Sąjungos 
plėtrai. „Tai,, kad Lietuva jau 
pradėjo derybas dėl narystės, 
yra labai svarbus politinis fak
tas", pastebėjo A. Kwasniew-
ski. Jis patikino, kad Lenkija 
pasirengusi padėti Lietuvai 
rengti derybų darbui kvalifi
kuotus specialistus. Pasak 
Lenkijos vadovo, Europos mo
kykla gali pasiolyti įvairias 
mokymosi bei kvalifikacijos 

nansuoja Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentų globojamas A. 
Mickevičiaus fondas bei Len
kijos vyriausybės įsteigtas 
Know How fondas: 

Kalbėdamiesi apie NATO 
reikalus, pašnekovai sutarė, 
kad artėjantys metai Lietuvai 
turės ypatingą reikšmę, nes 
sąjunga spręs, ką pakviesti 
naujais nariais 2002-siais me
tais. 

Tautiniu mažumų problemos — 
aukščiausių pareigūnų reikalas 

žymima, jog Lietuvos vyriau- augančios problemos" įvardi-
sybė apskritai gerbia piliečių jami smurtas ir diskriminacija 
ir žmogaus teises, tačiau esa- prieš moteris ir vaikus, taip 
n u problemų kai kuriose sri
tyse. 

Anot pranešimo, policijos pa
reigūnai kartais muša ir ki
taip fiziškai nederamai elgiasi 
su sulaikytaisiais, neretai pa
žeidžiami sulaikymą regla
mentuojantys įstatymai. 

Remiantis Lietuvos spaudos 
pranešimais, apžvalgoje tei
giama, jog pagausėjo policijos 
žiaurumo atvejų. Daugumoje 
atvejų nukentėjusieji nuo pa
reigūnų vengia kelti kaltini
mus policininkams, baiminda
miesi persekiojimo. 

Kaip sakoma pranešime, vy
riausybė pažengė, kovodama 
prieš policijos pareigūnų ko
rupciją. Tačiau tebėra blogos 
kalėjimų sąlygos, o kai kurio
se bylose įtariamieji per ilgai 

kėlimo programas, kurias fi-

Gynybos lėšų mažinimas turės 
nenuspėjamų pasekmių 

reikmėms. 
Valstybės vadovas spėjo, 

kad šis reiškinys yra bandy-

Vilnius, vasario 29 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus yra už pakankamą švie
timo sistemos finansavimą, 
tačiau mano, kad dėl to neturi 
būti pažeisti kiti valstybės tik
slai. Tai jis sakė spaudos kon
ferencijoje antradienį, komen
tuodamas Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų) idėjai 
dalį gynybos lėšų perduoti 
švietimo ir aukštojo mokslo 

Nuotr.: Dvejų metų veiklai apibendrinti prend«nUs Valdas Adamkus 
antradienį * u rengė spaudos konferenciją. Gedimino ftbuko'Eltai nuotr 

mas pareikšti nuomonę žmo
nių, kurie neturi „visos infor
macijos ir neįvertina galimų 
pasekmių". 

Siūlydama sumažinti gyny
bos lėšas švietimo naudai, NS 
renka gyventojų parašus biu
džeto įstatymo pataisai skelb
ti. 

Remiantis Konstitucija, įs
tatymo leidybos eisę, be pre
zidento, vyriausybės ir Seimo 
narių, turi 50,000 piliečių. 

Socialliberalai siūlo pakeis
ti 2000 metų valstybės ir savi
valdybių biudžeto įstatymą ir 
148 mln. litų iš numatytųjų 
krašto apsaugai skirti Švieti
mui bei aukštajam mokslui. 
Jie yra pareiškę, jog jau surin
ko reikalingus 50.000 gyvento
jų parašų, tačiau kol kas ne
nurodo konkretaus jų skai
čiaus. 

Kaip sakė NS pirmininko 
pavaduotojas Gediminas Da-
linkevičius, socialliberalai įvy
kių neskubins ir parašus gali 
pateikti paskutinėmis dieno
mis. Parašų pateikimo riba 

Varšuva, vasario 29 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis mano, kad visus nesutari
mus ir iškilusias dvišales 
problemas turėtų nagrinėti 
Lietuvos ir Lenkijos dvišalės 
prezidentų, premjerų ir parla
mentų institucijos. 

Tai jis pabrėžė pirmadienį 
surengtoje spaudos konferen
cijoje Varšuvoje, kur jis vie
šėjo su darbo vizitu. „Aš dau
gelį metų laikausi nuomonės, 
kad tautinėms mažumoms tu
ri būti sudarytos kuo geriau
sios sąlygos, o tas, kuris stebi 
mūsų šalių dvišalius santy
kius mato, jog problemos kas
met sprendžiamos vis sėkmin
giau", sakė V. Landsbergis. 

* Nuo holokausto nuken
tėję Lie tuvos pil iečiai ar jų 
palikuonys, praėjus beveik 60 
metų, susilauks gyvybės ir 
sveikatos premijų, kuriomis 
buvo apsidraudę prieš II pa
saulinį karą. Tokia informaci
ja paskelbta antradienį Lietu
vos žurnalistų sąjungos ir Žy
dų bendruomenės surengtoje 
spaudos konferencijoje. Pasak 
Žurnalistų sąjungos pirminin
ko pavaduotojo Viliaus Kava-" 
liausko, didžiosios užsienio 
bendrovės yra sukaupusios 
daugelį milijardų dolerių, ku
rie dėl holokausto ir jo padari
nių neišmokėti apsidraudu
siems. Šių išmokų negalėjo 
gauti ir asmenys, gyvenę So
vietų Sąjungoje, nes joje už
sienio draudimo bendrovės ne
veikė. Buvęs JAV Valstybės 
sekretorius Lavvrence S. Ea-
gleburger paskelbė, kad tarp
tautinė holokausto meto drau
dimo pretenzijų komisija 
(ICHEIC) nustatė procedūrą, 
kaip išmokėti šias premijas 
gyvenantiems bet kur pasau
lyje < BNS) 

Vyriausiajai rinkimų komisi
jai yra kovo 24 diena. 

Komentuodamas Armijos 
Krąjovos veteranų apklausą 
Generalinėje prokuratūroje, 
Seimo pirmininkas pastebėjo, 
kad kai kas „labai karštai 
Lenkijoje ėmėsi jį svarstyti". 

Pasak V. Landsbergio, „pa
našiais atvejais kai kas gali 
būti suinteresuotas Lietuvos 
ir Lenkijos santykių blogini-
m*T. 

V. Landsbergis sakė, jog po
kalbiuose su Lenkįjos vado
vais buvo nemažai kalbėta 
apie Lietuvos integraciją į 
NATO. Pasak jo, yra du pla
nai: vienas, kad Lietuva ir 
Slovėnija taps NATO narėmis 
2002 metais, antras, kad visos 
Baltijos valstybės stos į są
jungą kartu. 

„Aš remiu idėją, kad visos 
Baltijos šalys turėtų į NATO 
stoti kartu, tačiau neatmetu 
galimybės, kad jeigu pirmoji 
bus Lietuva, tai mes vešimės 
ir dvi savo kaimynes", pabrėžė 
V. Landsbergis. 

* Valdžios, Bažnyč ios bei 
v i suomeniniu organizacijų 
atstovai vienu balsu tvirtina, 
kad Grūto miške kuriama 
komunistinių skulptūrų paro
da turi būti panaikinta. Tokia 
nuomonė vyravo antradienį 
Seime vykusioje konferenci
joje, skirtoje komunistinių 
skulptūrų parodos Grūto miš
ke Dzūkijoje „likvidavimo 
klausimams". Krašto apsau
gos viceministras Edmundas 
Simanaitis teigė, kad „visa, 
kas susiję su okupacija, yra 
nusikalstama ir nepriimtina 
visuomenei". Jis pažymėjo, 
kad tokio parko kūrimas yra 
„restauracija to", nuo ko Lie
tuva dar prieš dešimtmetį at
siribojo įstatymais ir Atkuria
mojo Seimo sprendimais. Vi
ceministras mano, kad jei par
kas bus paliktas, jis visuomet 
liks „amžino jaudulio / šalti
niu". <BNS) 

pat organizuotų nusikaltėlių 
struktūrų veiksmai prievarta 
arba apgaule įtraukiant mote
ris ir mergaites į prostituciją. 
Anot pranešimo, nukentėju
siųjų šeimos dažnai laiko jas 
dingusiomis be žinios ar pa
grobtomis. 

Gausu moterų teisių pažei
dimų buityje, ypač tai susiję 
su sutuoktinių girtavimu. 
Anot pranešimo, instituciniai 
mechanizmai šiai problemai 
spręsti kuriami lėtai. Nėra ofi
cialios statistikos apie moterų 
teisių pažeidimus buityje at
skirai nuo kitų pažeidimų. 

Kaip teigiama pranešime, 
„rimta problema", yra vaikų 
teisių pažeidimas, susijęs su 
tėvų girtavimu. Pranešama 
apie gausėjančius atvejus, kai 
vaikai patiria smurtą, seksu
alinį išnaudojimą, tyčinį mari
nimą badu, yra mušami ir 
žudomi. Pabrėžiama, kad vai
kų teisių pažeidimų neregis
truoja joks departamentas ar 
organizacija. Be to, nėra nu
matyta specifinė baudžiamoji 
atsakomybė už vaikų porno
grafiją, seksualinį išnaudoji
mą bei sekso turizmą. 

Pranešime pabrėžiama, kad 
Lietuva yra prekybos moteri-

. mis šaltinis ir tranzito punk
tas. 

* Vyriausioji rinkimu 
komisija (VRK) partijų sąra
šuose į savivaldybių tarybas 
intensyviai ieško kandidatų, 
kurie mėgina nuslėpti teistu
mą arba buvusį bendradarbia
vimą su KGB. Pagal savival
dybių tarybų rinkimų įstaty
mą kandidatai, nuslėpę savo 
teistumą baudžiamosiose by
lose bei apie tai nepranešę 
VRK pateiktose anketose, yra 
išbraukiami iš partijų rinkimų 
sąrašų. Toks pats likimas lau
kia ir asmenų, sąmoningai 
bendradarbiavusių su užsie
nio valstybių specialiosiomis 
tarnybomis, tačiau apie tai ne
pranešusių VRK. 

* Vyriausioji r inkimu 
komisija (VRK) sekmadienį 
įvykdė teismo sprendimą ir 
27-tu savivaldybių rinkimų 
dalyviu įregistravo Lietuvos 
piliečių aljansą (LPA). 

* Pabradėje baigėsi 
pr ieš tankinės ginkluotės 
instruktorių kursai, kuriuose 
pirmą kartą Lietuvos karinin
kai mokė lietuvius savanorius. 
Pirmadienį Pabradės centri
niame poligone vyko kursų už
darymas. Dvi savaites apie 20 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų karių mokėsi naudoti 
prieštankinę ginkluotę. ,BNSI 

KALENDORIUS " 
Kovo 1 d.: Albinas. Antanina 

(Antanė). Rusnė, Talgaudas 
Kovo 2 d.: Dautara, Eitautas, El

ena, Jovydas, Marcelinas, Naida, 
Simplicijus, Šviedrys. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LSS VADOVYBĖS PAREIGŲ 
PERDAVIMAS BOSTONE 

Iš tolimų ir artimesnių vie
tovių LSS vadovai 2000 m. 
vasario 5 d. suvažiavo perduo
ti pareigas arba įsipareigoti 
pareigų tęstinumą naujai iš
rinktiems. 

Po vėliavų pagerbimo, him
no ir maldos, vs Laima Kiliu-
lienė vadovavo prisiminimui 
praėjusiais metais iškeliavu
sių amžinybėn. Mes visi juos 
prisiminkime: a.a. Algis Ger-
džiūnas (Anglija), a.a. Vytau
tas Jokūbaitis (Cleveland), 
a.a. Izabelė Jonaitienė (Cleve
land), a.a. Edmundas Korzo-
nas (Chicago), a.a. Aldona Pa-
lukaitienė (Chicago), a.a. Jo
nas Paronis (Chicago), a.a. 
Juozas Pažėra (Canada), a.a. 
Albinas Pocius (Australia), 
a.a. Vytautas Skrinskas (Ca
nada), a.a. Vytautas Trečiokas 
(California), a.a. Danutė Venc-
lauskaite, Waterbury, Ct. 

Sesė Laima perskaitė jaudi
nantį eilėraštį, visi sukalbėjo 
„Amžiną atilsį" ir nulenkę gal
vas pagerbė tylos minute. 
Kiekvienas garsiai ištartas 
vardas buvo palydėtas varpe
lio skambtelėjimu ir žvakelės 
uždegimu. 

Pradėdama sueigą vs Laima 
Kiliulienė pasveikino susirin
kusius. Įvado žodyje prisiminė 
vs kun. Antano Saulaičio min
tis: „LSS Tikslas; Ideologija; 
Šūkis; Įstatai; Įžodžiai. Lietu
viškos asmenybės ugdymo 
principai, skautiško darbo sie
kimai, skautybės idealų su
pratimas, užsidegimas juos 
sekti pagal pasižadėjimus ir 
įstatus, o taip pat sugebėjimas 
reikštis organizacinėje siste
moje. Skautybės tikslas nekin
ta ir, štai, dutūkstantmečio 
aušroje, jis mums aiškus kel
rodis. Kinta tik žmonės, kei
čiasi sąlygos ir visuomeniniai 
santykiai su kitais". 

LSS Tarybos pirmininkė V6 
Birutė Banaitienė pasveikino 
visus sueigos dalyvius žodžiu 
ir malonia šypsena. Trumpai 
paminėjo eilę atliktų darbų. 
Paminėjo, kad ypač lengva bu
vo suorganizuoti VIII Tautinę 
stovyklą. Dėkojo visiems vado
vams už energiją, darbą ir 
darnų bendradarbiavimą TS 
organizavimo ir pasiruošimo 
darbų metu. Pasidžiaugė va
dovų sumanumu ir darbštu
mu. Stovykla praėjo pakiliai ir 
sėkmingai. Trumpai prabėgo 
Pirmįįos veiklą: suruoštus 
konkursus, leidinius ir ne

tikėtą — neplanuotą „Skautų 
aido" redakcijos persitvarky
mą. Padėkojo LSS Rinkimų 
prezidiumo pirmininkei vs L. 
Milukienei ir visiems rinkimų 
komisijos nariams už jų dar
bą, ištvermę ir kantrybę. 

Po to vyko naujos Tarybos 
narių pristatymas ir apdova
nojimai. Kiekvieną apjuosė 
gražiausia lietuviška juosta su 
Pirmijos įrašu. Kiekvienam 
įteikė įrėmintą Pirmijos nuo
trauką. 

Pareigų perdavimas vyko 
skautiškų vėliavų fone. LSB 
VS fil. Albinas Sekas VS sim
bolį — virvelę uždėjo naujai 
išrinktam LSB Vyriausiam 
skautininkui vs Romui Otto. 
LSS Seserijos VS fil. Rita Pen-
čylienė ir Akademinio Skautų 
sąjūdžio vadijos pirmininkas 
fil. Rimas Griškelis, stovėda
mi po skautiška vėliava, šir
dyse priėmė pareigų tęstinu
mą. LSS Garbės teismo parei
gas perėmė s. Vladas Morkū
nas, o LSS Kontrolės komisi
jos tęstinumą — js Algis Jo
nušas. Atlanto rajono vado pa
reigas vs Bronius Naras per
davė s. Naidai Šnipaitei. Ati
duodamas savo virvelę, paža
dėjo dar tris istorines dėžes. 
Vs Glorija Adomkaitienė ir 
vs Vytas Dilba su gėlėmis pas
veikino naująją rajono vadę. 
VS fil. Meilė Mickienė per
skaitė sveikinimus. Vyr. skau
tininkų ir akademikų pirmi
ninko nerašytų įstatymų pa
grindu, buvo apdovanota Pir
mijos pirmininkė vs Birutė 
Banaitienė. 

Sesė Birutė, sutikdama tęsti 
Tarybos pirmininkės pareigas, 
dėkojo už pasitikėjimą. Pri
minė, kad LSS gyvuoja 81 me
tus. Per tą laiką pergyveno 
daug pasikeitimų. Gyvenimo 
sąlygos keičiasi kasdien, todėl 
turime apgalvoti ateities dar
bų kryptį. Ragino ruošti ir la
vinti jaunus vadovus, įkvėpti 
jiems sąžiningumo jausmą. 
Apgailestavo, kad labai trūks
ta pareigos supratimo ir skau
tiško sąžiningumo dirbant jau
nimo gerovei. Didelis trūku
mas gerų vadovų. Įterpsiu ir 
vs fil. Rimo Griškelio mintį, 
kad akademikai stengsis ben
dradarbiauti su priaugančiu 
jaunimu, įsilieti į jų veiklą ir 
vispusiškai padėti. 

Sesė Birutė trumpai nusakė 
ateinančių metų darbų pla
nus. 

2000 m. vasario 5 d Bostone vykusio naujai isriiiKtai Lietuvių Skautų sąjungos vadovybei pareigų perdavimo 
suvažiavimo dalyviai. Nuotr. Dano* Di lbienės 

50 METŲ SAUGOTA VĖLIAVA 
PERDUOTA JŪROS SKAUTAMS 

LIETUVOJE 

.Vaujai I«SS Vuinvybei p.irfMfrų Įx>niavimo iškilmingoje sueigoje, Bostone, 
kalha LSS Tarybos pirmininke v.s Birute Banaitienė. 

Nuotr. Dano* Dilbienės 

Šių metų sausio 23 dieną 
„Vaikų vilties" Los Angeles 
skyriaus surengtoje labdaros 
popietėje Lietuvos gen. konsu
las Vytautas Čekanauskas su
stabdęs mane ir sako: „Vy
tautai, laikraštyje iš Lietuvos 
užtikau tavo pavardę ryšium 
su vėliavos perdavimu jūros 
skautams, atsiųsiu tau kopi
ją". Kopiją gavau ir čia patei
kiu sutrumpintą Aušros Jaku
bauskaitės straipsni iš laik
raščio „Klaipėda". 

„Sausio 15 d., šeštadienį, 
ant karinių jūrų pajėgų laivo 
'Sūduvis' denio įvyko iškil
mingas jūros skautų laivo vė
liavos perdavimas Lietuvos 
jūros skautams. TJešimt metų 
nesiryžau šios vėliavos atiduo
ti, nes nebuvo tikrųjų jūros 
skautų', — sakė Drąsutis Ru
dzevičius, jachtos ^Lietuva' 
kapitonas, jachtų žygio per At
lantą dalyvis. 

1989 metais New Yorke D. 
Rudzevičius susipažino su 
išeiviu, buvusiu atkyviu skau
tu Vytautu Zeleniu. Šis prisi
pažino: Turiu vieną relikviją, 
kurią reikia perduoti į patiki
mas rankas...' Kartu su vė
liava D. Rudzevičius į Lietuvą 

Iškilmingos sueigos pasku
tinė mintis — vs Laima Kiliu
lienė — cituoju: 

„Radangi skautybe teikia 
tikrą idealą ir sugeba taip 
įkvėpti, kad jaunimas pasi
žada brangindamas savo gar
bę stengtis visomis jėgomis 
siekti to idealo; 

kadangi skautybe efektingai 
papildo namų, bažnyčios ir 
mokyklos darbą; 

kadangi skautybe nurodo 
priaugančiam jaunimui teigia
mą ir sąžiningą kryptį reikš
tis, veikti; 

kadangi skautybe pripažįsta 
įgimtą norą sekti ir teikia jau
nimui sektinų dalykų; 

kadangi programa patrau
kia jaunimą ir ugdo sugyve
nimą, draugiškumą, žmoniš
kumą ir susivaldymą; 

kadangi tikiu skautybės 
bendruomeniniu uždaviniu; 
todėl prisiėmiau pareigas va
dovauti, pasiryžau prisidėti ir 
padėti, kur ir kaip galiu. 

Noriu, kad tai atitiktų 
Aukščiausiojo valiai, būtų 
naudinga mūsų tautai, padėtų 
mūsų bendruomenei ir, kad 
tai ugdytų mūsų skautes ir 
skautus bei kilnintų mane. 
Dieve, man padėk". 

Sueiga baigėsi daina „Lietu
va brangi". 

Po geros vakarienės prasi
dėjo linksmoji dalis — vaka
ronė. Visų veidai švietė ener
gija ir užsidegimu darbui. Va
karonė buvo nepakartojamo 
juoko, linksmumo ir dainų va
landėle.Nuotaika tokia smagi 
ir gera, kad nesinorėjo sakyti: 
„Labanaktis!" 

Sesė Stefa 

parsivežė V. Zelenio raštą, ku
riame rašoma: 'Ši vėliava, tai 
yra pirmojo jūros skautų lai
vo, kuris įsikūrė Vokietijoje ir 
tęsė visas lietuviško skautavi-
mo tradicijas. Tegu gyvena šis 
trofėjus tenai, t.y., Lietuvoje, 
apie kurią jauni lietuviukai, 
šiandien jau pasenę, svajoja. 
Vytautas-, Zelenis New York, 
Port Washington'. Vėliavą pe
rėmęs Lietuvos Skautijos jū
ros skautų krašto seniūnas Al
gimantas Malkevičius, praėju
sią vasarą vadovavęs vaikų — 
jūros skautų žygiui Nemunu 
iš Kauno i Klaipėdą, pažadėjo, 
kad 'tai bus muziejinė vėlia
va'. 

Vėliavą perduodant dalyva
vę Lietuvos karinių jūrų pa
jėgų vadas K. Macijauskas, 
laivo Vėtra' vadovas V. Moge-
nis, laiv<WSūduvis' vadas E. 
Karlovas sutiko, kad jūros 
skautai, sėkmingai įveikę Ne
muną, yra verti šio trofėjaus, 
nes jie yra tikrieji jūros skau
tai". 

Esu dėkingas gerb. konsului 

Čekanauskui už paslaugą, ku
ri mane labai pradžiugino. Iki 
šiol neturėjau jokio atgarsio, 
kas atsitiko su tąja garbingąja 
vėliava. 1989 metais skridau į 
New Yorką pasitikti ir įteikti 
Los Angeles lietuvių dovanas 
jachtoms, kurios nešė Lietu
vos trispalvę žygyje per At
lantą. Šalia to buvau įgaliotas 
perduoti Lietuvos jūros skau
tams anksčiau minėtą vėliavą. 
Vokietijoje, Hanau lietuviško 
telkinio jūros skautų vadas 
Erikas Jasiukaitis, emigruo
damas iš Vokietijos į JAV apie 
1949 metus, su savimi pasi
ėmė ir vėliavą. Kadangi jis ap
sigyveno toliau nuo didesnių 
lietuvių telkinių — vėliavą 
perdavė Mildai Mikėnienei, 
kad grąžintų ją jūros skau
tams. 1989 metais atsirado 
gera proga. M. Mikėnienė pa
darė sprendimą,, kad vėliava 
būtų pasiųsta Lietuvos jūros 
skautams jūros keliu. Taigi, 
dėka Eriko Jasiukaičio, Mil
dos Mikėnienės ir jachtos 
„Lietuva" vado Drąsučio Ru
dzevičiaus, daugiau negu pen
kiasdešimt metų išlaikyta vė
liava buvo iškilmingai pagerb
ta Tėvynėje. 

Vytautas Zelenis 

PAVYZDINGAS 
„LITUANICOS" 

TUNTO SKAUTAS 
Šių metų tradicinę skautų ir 

skaučių vienetų Kaziuko mu
gę, sekmadieni, kovo 5 d. vyk
siančią Čikagos Jaunimo cent
re, atidarys skautų ir skaučių 
atstovai, po vieną iš kiekvieno 
tunto. „Lituanicos" tuntui at
stovaus pavyzdingas skautas 
Darius Aleksiūnas. Susipaži
nimui su darbščiu, pareigingu 
ir kukliu broliu, leisime jam 
pačiam kalbėti. 

„Esu gimęs 1986 m. vasario 
7 d. 1992 m. tėveliai įrašė ma
ne į vilkiukų draugovę. 1994 
m. Rako stovyklavietėje, kartu 
su tėveliais ir jaunesniais bro
liukais stovyklavome „Aro" 
stovyklos jaunų šeimų pasto-
vyklėje. Nuo to laiko kasmet 
stovyklauju. Turėjau progą 
stovyklauti Paxton, MA, vyku
sioje VIII Tautinėje stovyk
loje. 13 visų stovyklų man la
biausiai patiko pernykščių 
metų Vidurio rajono stovykla 
„Ateities aidai". Buvo daug 
darbo, oras negailestingai 
karštas, bet buvo smagu drau
ge dirbti ir susidraugauti su 
skautais iš Detroito ir Cleve-
lando. 

Šeštadienį lankau Čikagos 
lituanistinę mokyklą Jaunimo 
centre. Mokausi VIII klasėje. 
Po pamokų lituanistinėje mo
kykloje lankau skautų suei
gas. Sekmadieniais šoku tau
tinius šokius su „Grandies" 
jaunimo tautiniu ansambliu. 
Savaitės dienomis turiu piani
no pamokas, o šiais metais 
pradėjau mokytis ir gitara 
skambinti. 

Kasdien lankomoje ameri-
kietiškoje mokykloje priklau-

Darius Aleksiūnas 

sau laikraščio redakciniam 
būreliui. Turėdamas kiek lais
valaikio mėgstu rašyti ir kurti 
dainas. Esu sukūręs 13 dainų 
ir penkias trumpas pasakėles. 
Šių metų rudenį lankysiu 
Evergreen Park gimnaziją. 
Mano svajonė — studijuoti 
mediciną ir muziką. 

Man patinka skautauti, sto
vyklauti, mokytis, kurti dai
nas, rašyti pasakas, skambinti 
pianinu ir gitara". 

Linkime Dariui sėkmingai 
įgyvendinti savo svajones. 

STOVYKLOS 
Liepos 16-26 d. — Čikagos 

skautų ir skaučių stovykla Ra
ko stovyklavietėje, Custer, MI. 

Rugpjūčio 13-20 d. — LSS 
Atlanto rajono stovykla vyks 
Bolton, MA, Resolute Boy 
Scouts Camp. 
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KAZIUKO MUGĖ 

Čikagos skautų ir skau
čių tradicinė Kaziuko mugė 
Jaunimo centre vyks sekma
dienį kovo 5 d. 

Clevelando skautuos Ka
ziuko mugė Dievo Motinos 
parapijos patalpose kovo 19 d. 

Detroito „Baltijos" ir 
„Gabijos" tuntų Kaziuko mu
gė Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre ruošiama ko
vo 5 d. 

Hartford. CT, skautiškoji 
Kaziuko mugė kovo 5 d. vyks 
Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos salėje, tuoj po 9 vai. šv. 
Mišių. 

Ramiojo vandenyno ra
jono Kaziuko mugė Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos 
kieme ir salėje vyks kovo 5 d. 
Atidarymas 12 vai. Unifor
muoti skautai ir skautės ren
kasi 10 vai. r. ir dalyvauja šv. 
Mišiose. 

Toronto skautų ir skau
čių Kaziuko mugė Prisikėlimo 
parapijos salėse ruošiama ko
vo 5 d. 

Washington, DC, lietuvių 
skautuos Kaziuko mugė ba
landžio 9 d. vyks St Eliza-
beth's School, 917 Montrose 
Rd., Rockwell, MD. Pradžia 1 
valp.p. 

Worcesterio skaučių ir 
skautų „Neringo8"-„Nevėžio" 
tunto Kaziuko mugė Verbų 
sekmadieni - balandžio 16 d. 
vyks Maironio Parke, Shrews-
bury, MA. 

HARTFORDE 

Hartfordo skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė š.m. kovo 5 d. 
vyks Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos salėje, tuoj po 9 vai. 
r. iv. Mišių. Mugėje bus lietu
vių ir anglų kalbomis knygų 
apie Lietuvą, lietuviškų lėlių, 
medžio drožinių, paveikslų iš 
gintaro ir šiaudelių, įvairiau
sių gintaro dirbinių, marški
nėlių su lietuviškais įrašais ir 
kt. Be abejo bus ir visų mė
giami laimikių traukimai, 
rankdarbių įvairove gausus 
skaučių stalas ir kt. 11:30 v.r. 
visi kviečiami papietauti na
mų gamybos lietuviško maisto 
patiekalais, pasigardžiuoti py
ragais ir tortais. Visi kvie
čiami atsilankyti, maloniai 
praleisti keletą valandų drau
gų ir pažįstamų tarpe ir tuo 
pačiu paremti skautišką veik
lą. 

4647 W. 1088t. OakLsssn, IL 
Pfcmaa apyt su Northwettam un-to 
dkotomu, tetuvisma sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
ĮssiiMsia aoaoauCBM punKtusMai. 
Susitarimui (ksJbei angtsksj) 

T * 706-422-6260 

DFLJOVTTA KERELIS 
DANTŲ GYDYtOdA 

9826 8.79*1 Avft., HoKNy Hefc, IL 
T a i (706) 566*161 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NBMCKAS.M.D. 
KARDIOLOGAS - SWWE6TjjQOS 

7722S.KsdziaAvs7 
Chicago, IL 60662 

Kab.tsl. 773-471-3300 

DR. L PETREHOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066 S.Roberts Rd., raSnryrSss, IL 
1 myis j vakarus nusHarism Ava. 

Tst (706) 8664066 
Valandos pagal susitarimą 

Specialybe - Vidaus Igų gydytojas 

6018 W. Arohsr Ass. Sts. S ir 6 

TsL 

A8YA8EQALENE,M.D. 
Rush UrsYsrsly Consussatits ki 

AJsBfgy snd knrnunosogy 
Konsultacijos susugusisms ir 
vaikams, sergantiems astma, 

sinusitu, kvėpavimo takų ir 
imunoloflinsrriis ligomis, 
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JAV—BALTIJOS VALSTYBIŲ 
CHARTIJOS MINĖJIMAS 

WASHINGTON, D.C. 
ALGIS RIMAS 

Lietuvių spaudoje jau buvo riusios didelę pažangą ir kad 
skelbta, jog JAV Valstybės jos traktuojamos kaip pasto-
sekretores pavaduotojas Stro
be Talbett vasario 10 d. Wa-
shington konferencijoje teigė, 
kad Lietuvos-Latvijos bei Es
tijos įsitvirtinimas Vakarų 
struktūrose yra valstybinis 
JAV tikslas. Talbott palinkėjo, 
kad kita JAV vyriausybė tęstų 
šią Clinton vyriausybės poli
tiką. Siame straipsnyje pa
teiksiu platesnes žinias apie 
konferenciją. 

oi vienos dienos konferenci
ja buvo suruošta prabangiame 
St. Regis viešbutyje, miesto 
centre, netoli Baltųjų rūmų. 
Rengėjai buvo Jungtinis baltų 
komitetas (Joint Baltic Ameri
can National Committee— 
JBANC) ir JAV Užsienio san
tykių taryba (Council of Fo-
reign Relations). Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ambasados 
prisidėjo ' su patarimais ir 
pranešimais. Ambasados pa
sirūpino, kad dalyvautų prele
gentai iŠ Baltijos valstybių. 
Programą sustatė ir išlaidas 
padengė JBANC. Amerikos 
Lietuvių taryba (ALTas), at
stovaudamas lietuviams 
JBANC ne tik dalyvavo ruo
šos darbuose, bet ir padengė 
didesnę dalį konferencijos iš
laidų. Council of Foreign Rela
tions atliko didesnę dalį ad
ministracinio darbo ir, pasi
naudojus savo prestižu, ši 
organizacija pritraukė į konfe-
rėrrcyYypač įtakingų dalyvių 
iš JAV valdžios, įvairių atsto
vybių, akademinio pasaulio ir 
žiniasklaidos. Taip buvo atlik
tas tikslas apšviesti JAV už
sienio politikos specialistus, 
VfldojjBjs, įr žiniąskląidą japie 
Ltat«tt», Latvijos bei Estijos 
pasiekimus, problemas ir iš
reikšti šių valstybių norus 
įstoti į NATO Europos Sąjun
gą. 

Paulą Dobriansky, Council 
of Foreign Relations vicepir
mininkė, tarė atidarymo žodį. 
Ji paminėjo, jog Ši konferenci
ja būdinga tuo,, kad ji vienin
telė tokia, skirta paminėti, 
antrą JAV ir Baltijos valsty
bių chartijos metinę sukaktį. 
Esfiis,Vello Ederma, JBANC 
pirmininkas, pristatė daly
viams Baltijos valstybių norus 
sutvirtinti savo nepriklauso
mybę bei integruotis į Vakarų 
valstybių organizacijas, ypač 
NATO. 

Pirmas konferencijos semi
naras nagrinėjo Baltijos vals
tybių-, saugumo politiką. Ste-
phen Flanagan, buvęs Baltųjų 
rflnjjų patarėjas ir dabartinis 
Valstybinio Gynybos instituto 
strateginių studyų direkto
rius, pagyrė Lietuvą, Latviją 
bei Estiją, kad. jos yra pada-

vios valstybės audringame re
gione. Nors Rusijoje dar reiš-~ 
kiasi imperialistinis mentali
tetas, Flanagan mano, kad il
gainiui rusai apsipras su va
karietiško pasaulio teigiama 
įtaka ir patys nustos priešin
tis NATO išplėtimui kaimy
nystėje. O pačią chartyą jis -

įvertino labai teigiamai, nes ji 
padėjo integruoti Baltijos vals- i 
tybes į Vakarus ir sudarė to
kias sąlygas, kad bet kokie 
ginčai kaimynystėje galėtų 
būti sprendžiami tik taikiais 
ir teisėtais būdais. 

Lietuviams gerai žinomas 
Paul Goble, Laisvosios Euro
pos radijo ryšių direktorius, 
žvelgė į dabartinę padėtį žy
miai tamsiau. .Sakė, kad per 
ilgai jau buvo uždelsta integ
ruoti Lietuvą, Latviją ir Estiją 
į Vakarų struktūras, kaip* 
NATO. Juo toliau bus delsia
ma, tuo daugiau atsiras kliū
čių. Viena jų yra jau ryškė-
jančios neigiamos tendencijos 
Rusijoje. Jos galėtų susilpnin
ti Vakarų valstybių ryžtą lai
kytis visuotiniu demokratiniu 
principu pagrįstos politikos. 
Goble pabrėžė, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija yra skirtingos 
valstybės su savo atskirom is
torijom, pirmenybėmis ir pro
blematika. Tačiau, jei šios trys 
valstybės ilgiau taps išskirtos 
iš tokių vakarietiškų organiza
cijų, kaip NATO, gali sustip
rėti pavojingos srovės, kurios 
nuneš tas valstybes į agresy
viosios Rusijos glėbį arba į ko
kio nors dar neišsivysčiusio ir 
neaiškaus nacionalizmo kraš
tutinumus. 

Dr. Michael Haltzel, Senato 
Užsienio reikalų komiteto šta
bo direktorius Demokratų par
tijos komiteto nariams, kalbė
jo, kad JAV Senate dar nėra 
susidariusi nuomonė dėl atrin
kimo tolimesnių kandidatų į 
NATO. Jis pareiškė savo su-

Valgtybės sekretorės pavaduotojas 
Strobe Talbott Washington, DC-, vy-
knsiame simpoziume vasario 10 d. 

sirūpinimą, kad visos sąlygos 
dėl tokio atrinkimo dar nėra 
suformuotos nei JAV, nei ki-
tose NATO valstybėse. Aiški
no, kad kiekviena valstybė, 
kuri norėtų būti pakviesta 
tapti kandidate į NATO, visų 
pirma privalo atlikti jai už
brėžtus tikslus, įvardintus va
dinamuose „Membership Ac-
tion Plans". Tokie tikslai 
įtraukia ne tik kariuomenės 
pasiruošimą, bet ir valstybės 
socialinės būklės pakėlimą bei 
ekonomikos išsivystymą. 

Estijos Užsienio reikalų mi
nisterijos generalinis direkto
rius politikos reikalams, Vai' 
no Reinart aiškino apie pasku
tiniuosius įstatymų potvar
kius Estijoje ir Latvijoje dėl 
rusakalbių pilietybės stovio 
bei pastangas teisti karo nusi
kaltėlius ir žmogaus teisių pa
žeidėjus. Lietuvos ambasado
rius Stasys Sakalauskas pra
nešė apie tuo laiku ką tik 
gautą žinią, kad Seimas nu
sprendė, reikalui esant, leisti 
teisti in absentia įtariamuo
sius žmogaus teisių nusikal
tėlius. 

Seminarą apie ekonomikos 
raidą pravedė „Washington 
Times" redaktorė Heile Be-
ring. Giedrius Čekuolis, Lietu
vos Užsienio reikalų ministe
rijos tarptautinių santykių de
partamento direktorius, tei
giamai įvertino Lietuvos de
rybų perspektyvas įstoti į Eu
ropos Sąjungą. Toliau jis api
būdino sąlygas dėl investavi
mo Lietuvoje. Čekuolis prane
šė, kad JAV bendrovės, įnešę 
apie 300 milijonų dolerių į 
Lietuvos ūkį ir stovi pirmojoje 
vietoje tarp užsienio investuo
tojų. Senatoriaus Durbin bro
lis ir patarėjas VVilliam Dur
bin, perspėjo, kad Lietuva ir 
kitos valstybės turėtų elgtis 
atsargiau su investuotojais, 
kurie gamina -kenksmingus 
produktus, kaip pvz. Philip 
Morris bendrovė, kuri Lietu
voje gamina cigaretes. Conrad 
Tribble, Valstybės Departa
mento koordinatorius projekto 
Šiaurėd Europos iniciatyva, 
pridūrė, kad tarptautinės in
vesticijos ir prekyba turi svar
bios politinės reikšmės, nes 
jos skatina pastovumą visame 
Baltijos regione. 

Glenn Jacfcson, vienas iš 
' Lietuvoje investavusios „Wil-

hams* bendrovės direktorių, 
tęsė temą apie užsienio inves
tavimą, nagrinėdamas aplin
kybes bei sudėtingas derybas 
dėl „Mažeikių naftos" privati
zavimo. Jis įvertino „Mažeikių 
naftos" sandėrį kaip naudin
giausią, koks galėjo būti pa
siektas esamomis sąlygomis, 
tiek Lietuvai, kaip ir JAV 
bendrovėms. Tačiau Jackson 
prisipažino, kad, jei 
dvišališkos derybos būtų buvę 
skaidriau vedamos, būtų iš
vengta daug nesusipratimų ir 
politinio konflikto. Konferenci
joje dalyvaujantis buvęs mi-

Baltųoa v«l«tybiv}-JAV chartijos pasirašymo metinių paminėjime, vyku
siame Wa»hington, DC, vasario 10 d. Kalba Conrad Tribble, JAV Val
stybės departamento koordinatorius projektui Šiaurės Europos iniciaty
va, sėdi: Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos tarptautinių santykių 
departamento direktorius Giedrius Čekuolis. Nuotr. Haitis Eglitis, ALA 

nistras pirmininkas Rolandas 
Paksas, kuris, nepritardamas 
„Williams" sandėriui, iš savo 
pareigų atsistatydino, į Jack
son pranešimą nereagavo. 

Trečias seminaras aptarė 
gynybos klausimus. Stephen 
Larrabee, RAND tyrimo insti
tuto analitikas teigė, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija pasi
darė žymiai saugesnės dėl to, 
kad buvo pradėtos derybos 
įstoti į Europos Sąjungą. Tai 
pradžia integracijos į Vakarų 
Europą ir jos struktūras. Su 
NATO viršūnių konferencija 
Madride atsidarė ir galimybė 
įstoti į NATO. Nors Larrabee 
sutiko, kad Rusija vis prieš
tarauja NATO išplėtimui, 
ypač Baltijos link, jis manė, 
kad Rusijos tonas keičiasi. Sa
kė, kad toks išplėtimas turėtų 
būti priimtinas, kada Rusijos 
vadovybė susipras, kad jie ga
lėtų daugiau gauti naudos, 
bendradarbiaujant per Baltiją 
su Vakarais, tegu prieštarau
jant Vakarams. Baltijos regio
no integraciją ir pastovumą 
taip pat stiprina Baltijos jūros 
valstybių taryba, JAV Šiaurės 
Europos iniciatyva, ir Europos 
Sąjungos vadinama Šiaurės 
Dimensija. 

Larrabee nesitikėjo matyti 
nei JAV, nei kitose NATO 
narių valstybės* sutarimo pri
imti Baltijos valstybes būsi
mame NATO išplėtimo etape. 
Tarė, kad palankiausiai į tai 
žiūrima JAV, Lenkijoje, Nor
vegijoje, Danijoje ir Islandijo
je. Išvada buvo, kad kandida
tai į NATO ne tik turės įrodyti 
jų gynybos pajėgumą, bet ir 
įrodyti, kad jų įstojimas bus 
naudingas plačiąja strategine 
prasme, išsaugojant pastovu
mą. 

JAV kariuomenės mjr. gen. 
Kievenaar teigiamai įvertino 
padarytą pažangą Baltijos 
valstybių karuomenėse, pri
mindamas, kai jos visos buvo 
įkurtos prieš kokią dešimt rrie-

Danutė Bindokienė 

Tikrai ne „simbolinis 99 
99 

prezidentas 

tų iš naujo, neturėdamos 
ankstyvesnio pagrindo. Aišku, 
dar trūksta daug ko, nuo ap
mokymo iki ginkluotės. Jis 
pabrėžė, kad gynybai būtina, 
kad valstybės ekonomika 
klestėtų ir kad būtų vedamas 
ilgalaikis finansavimo planas. 
Edgar Rinkevics, Latvijos 
Krašto apsaugos ministerijos 
valstybės sekretorius, teigė, 
kad Baltijos valstybių bendra
darbiavimas gynyboje išpildo 
vieną pagrindinių NATO rei
kalavimų, kad būsimų narių 
karinės jėgos galėtų tarpusa
vyje sklandžiai veikti, kaip in
tegralinis vienetas. Dėl to jis 
gyrė ir JAV/NATO organi
zuotą partnerystę taikoje pro
gramą, per kurią vyksta pla
taus masto bendradarbiavi
mas tarp įvairių kariuomenių. 

Išklausę seminarą, per 100 
dalyvių rinkosi pietauti. Prie 
garbės stalo su pagrindiniu 
kalbėtoju, Valstybes departa
mento sekretorės padėjėju 
Strobe Talbott, sėdėjo, tarp ki
tų, minėtas Rolandas Paksas, 
finansininkas ir mecenatas, 
Atviros Lietuvos fondo pradi
ninkas, George Soros ir naujai 
išrinktas ALTo pirmininkas 
Saulius Kuprys. Dalyvavo Lie
tuvos ambasadorius Stasys 
Sakalauskas, jo ambasados 
patarėjai. Tarp kitų lietuvių, 
salėje buvo JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos pirmi
ninkas, pik. Donatas Skučas 
ir LB Washington įstaigos di
rektorė Audronė Pakštienė. 

JBANC prezidentas ir Ame
rikos Estų tarybos pirminin
kas Mati Koiva pristatė Tal
bott, kurio pagrindinės min
tys, išdėstytos jo kalboje, jau 
buvo aprašytos kituose 
straipsniuose. J klausimą, pa
teiktą prof. Richard Krickaus 
apie Karaliaučiaus stovį, Tal
bott atsakė, kad JAV neturi 
jokių pretenzijų dėl Rusijos 
teisių šioje teritorijoje. 

(Nukelta į 4 psl.) 

Kai prieš dvejus metus 
įvykusioje inauguracijoje prez. 
Valdas Adamkus pareiškė, 
kad jis pasiryžęs dalyvauti vi
sose valstybės veiklos srityse, 
>ūti tikru, o ne simboliniu, 

valstybės vadovu, vargiai dau
gelis jo žodžiais tikėjo. Juk in
auguracijose visi laukia iš 
naujojo prezidento, ar kito ku
rio asmens, perimančio svar
bias pareigas, panašių paža
dų. Skirtumas šiuo atveju bu
vo tas, kad V. Adamkus tą 
pažadą padarė ne lengvabū
diškos retorikos rėmuose, o 
tvirtai tikėdamas savo užda
viniu: būti kiek galima geres
niu, veiksmingesnių laisvos 
tėvynės prezidentu. 

Bet kurio krašto preziden
tui turbūt sunkiausi yra pir
mieji kadencijos metai, nes 
niekas negali gerai suprasti 
šių sudėtingų, atsakingų pa
reigų, kol neteko jose tam 
tikrą laiko tarpsnį padirbėti. 
Tad galima prileisti, kad tie 
pirmieji (o gal dar labiau an
trieji) prezidentavimo metai 
Valdui Adamkui, praleidu
siam pusšimtį metų toli nuo 
Lietuvos, buvo dar sudėtin
gesni, sunkesni. Ne tik jis 
pats turėjo prisitaikyti prie 
„kitos kultūros paveikto" lie
tuvių tautcs mentaliteto, bet 
ir toji tauta turėjo apsiprasti 
su „amerikietiškos mados" 
prezidentu, kurio ir darbo eti
ka, ir pažiūros į daugelį da
lykų labai skyrėsi. Galbūt 
kaip tik dėl to ir iškilo vė
liausias konfliktas: Vasario 
Šešioliktosios proga skirtieji 
ordinai, kurie teko ir jų tikrai 
nevertiems. 

Viena galima teigti: prez. 
Adamkus tikrai laikėsi inau
guracijos metu pasakytų žo
džių. Jis niekuomet nebuvo 
simboliniu prezidentu, neretai 
per savo uolumą „dalyvauti 
visose valstybės ir visuomenės 
veiklos srityse" pakliuvęs į 
kažkieno kito konkretų, arba 
bent tariamą, „veiklos lauką" 
ir susilaukęs aštrios kritikos. 

Galbūt ko jis nesitikėjo, tai 
gerai suplanuotos ir veiksmin
gai vykdomos propagandos, 
kiekviena proga besisten
giančios sumenkinti preziden
to autoritetą bei darbą, „pa
statyti prezidentą į jam pride
ramą vietą", kuri yra: malo
niai šypsotis susitikimuose su 
užsienio svečiais, pasirašyti 
Seimo ar Vyriausybės pateik
tus raštus, pasakyti kalbą val
stybinių Švenčių metu, daly
vauti įvairiuose renginiuose, 
kad suteiktų jiems daugiau 
iškilmingumo, fotografuotis 
kiekviena proga, kalbėtis su 
žurnalistais, stengiantis malo
niai atsakyti j jų kartais ne

malonius klausimus. 
Visa tai prez. Adamkus per 

dvejus metus tikrai meis
triškai atliko, dėl to ir buvo 
pačiose populiariųjų valstybės 
žmonių sąrašų viršūnėse. Jis 
atliko ir daug daugiau, tačiau, 
nepaisant pastangų, ne visi 
prezidento darbai buvo vieno
dai šiltai sutikti, ne visoms 
kalboms nuoširdžiai plojama. 
Užsienio lietuviai labai ati
džiai Valdo Adamkaus prezi
dentinę veiklą tuos dvejus me
tus stebėjo, ja domėjosi. Di
džioji dalis pritarė, bet buvo ir 
priešiškai nusistačiusių. Ne
paisant, kad kone visi už
sienio lietuviai (ypač JAV-se), 
jau susigrąžinę Lietuvos pilie
tybę, prezidento rinkimuose 
balsavo už V. Adamkų, tai da
rė vien todėl, kad antrasis at
vejis buvo nepriimtinesnis. 
Nors kiekvieno vizito Ameri
koje metu Lietuvos preziden
tui vietiniai lietuviai rodo 
daug dėmesio ir palankumo, 
jie nesidrovi tarti kritikos žo
dį, jeigu mato reikalą. 

Panašiai atsitiko ir su Gedi
mino ordinais, įteiktais Ne
priklausomybės šventės pro
ga. Pradžioje dar tikėta, kad 
Misiukoniui apdovanojimas 
teko kažkokio nesusipratimo 
ar net „sabotažo" keliu, nes 
prez. Adamkus nebūtinai pa
žįsta arba žino kiekvieną KGB 
aktyvistą, tad galėjo pro jo 
dėmesį prasprūsti net tokia 
„stambi žuvis". Jau daug 
liūdniau, kad prezidentas visą 
kaltę už apdovanojimą prisi
ima pats. Nors jo tikslai — 
senų žaizdų gydymas ir susi
taikinimas — yra kilnūs, bet 
ne visiems lengva atleisti ir 
užmiršti. Juo labiau skria'udas 
patyrusiems. Antra vertus, 
reikėjo šių tikslų siekti su ne 
taip „pasižymėjusiais", tai ir 
susierzinimas būtų buvęs ma
žesnis. Juk M. Misiukonis (pa
gal „Lietuvos aidą" ir „Lie
tuvos rytą") jau pakankamai 
„ordinų, žymenų ir medalių 
už įvykdytas užduotis ir gerai 
atliktus darbus" per 20 KGB 
metų prisirinkęs! Kokie tie 
darbai ir užduotys, žinoma ir 
Lietuvoje, ir užsienyje gyve
nantiems lietuviams. Prez. 
Adamkus juos taip pat žino. 
arba turėtų žinoti — jis taip 
pat ne „iš Marso" atvykęs... 

Vienaip ar kitaip, pirmieji 
dveji metai jau praeityje. 
Laukia dar treji — jie nebus 
nei lengvesni, nei sunkesni. 
Nėra abejonės, kad per tą 
laiką vakarietis prezidentas 
savo asmenybe, savo įtaka 
nemažai pakeis Lietuvą, bet ir 
Lietuva dar daug pakeis prez. 
Adamkų' 
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nereikalingas, o kai įkarštis praeina, tada šeima tam
pa pragaru... Niekas Alekso nesveikins, niekas pas jį 
neis, jis vienas padarys šį gyvenimo žingsnį. Jis vienas 
ir kentės. Gaila man jo, aš vis tiek nueisiu ryte į baž
nyčią, nors teta Stefanija prašė, kad niekas neitų. Tu
riu u* jį pasimelsti, kad Dievas nebaustų jo, o palai
mintų.. Jis negaus tėvų palaiminimo, juk tai baisu, bai-

"įjplpyė, palaimink jį svarbioje jo valandoje". 

1941 rugpjūčio 8. Penktadienis 

Koks šaltas, debesuotas vakaras, kaip liūdna, nejau
ku... Liūdi pasaulis, liūdi.gamtft, žūva tūkstančiai ne
kaltą moterų, vyrų, vaikelių. Kareiviai lieja kraują už 
ttvo tėvynę,.. Greit sueis man 17 metų. Jau 17 metų, 
kaip a i mindau Šią žemę, 17 metų kaip aš alsuoju 
žemrlkuo>i oru. Mano siela h* širdis laisva, lūpos 
skąįgcios, nebučiuotos, nieko nemylėjau dar, Dieve, 
padėk man ilgai turėti skaisčią sielą, skaisčias lūpas. 
Dieve, padėk man surasti skaistų, kilnų vyrą, kurio 

meilė būtų kaip krištolas, ryto rasa. Aš noriu mylėti, 
bet taip, kaip tu, Dieve, nori, be aistrų. Aš laukiu ir bi
jau tos valandos. Gal tai bus laimės, o gal ir kančios 
valanda. Gal tėvai neleis, pyks, turėsiu jų klausyti. Aš 
noriu mylėti karštai, gerai, bet amžinai! 

1941 rugsėjo 20. Šeštadienis 
Jau prasidėjo mokslas. Gimnazijoje daug tų pačių 

mokytojų, kitas direktorius. Mes esame vyriausia — 
VI — klasė. Visos klasės atskiros, tik mūsų mišri. 
Mergaičių tik devynios. Kapelionas — kun. Grauslys. 
Mokomės vokiečių ir lotynų kalbos. Aš esu pasiryžusi 
gerai mokytis kalbų. 

Vasara baigiasi, aš jau vaikštau su rudeniniu paltu. 
Mano paltas šviesus, elegantiškai pasiūtas. Man šie
met labai gerai pasisakė. Turiu dvi naujas, geras vil
nones sukneles ir dairus batukus. Kai reikia, tai ir 
Dievas duoda. Mus šiemet labai parėmė sodas, tu
rėjome daug pelno, dėl to daug ką galėjome nusipirkti. 

Dabar masiškai šaudomi žydai, nori visus išnaikinti 
Rusų belaisviai miršta iš bado. Baisūs laikai, pasaulis 
kraujuose maudosi, žūna tūkstančiai vyrų. Laikas la
bai liūdnas. 

Stasė pas mus gyvena. Dabar užėmėm antrą namo 
galą, ten bus mano ir Sabutės kambariai. 

1941 rugsėjo 24. Trečiadienis 
Dienoraštį rašau savo kambaryje. Mūsų šeimos sva

jonės išsipildė, užėmėme antrąjį namo galą. Čia yra 
mūsų kambarėliai, čia yra ypatingai linksma, šilta ir 
šviesu, nes per visą dieną šviečia saulė. Pro langą ma
tosi sodas ir palangėje žydinčios įvairiaspalvės astros. 
Man aišku, gyventi labai gera... Turiu dvi naujas suk
neles. 

Žmonėms dabar krizė su maistu, nors mes, turėdami 
karvę ir sodą, to nejaučiame. Šiandien graži diena, 
saulė šviečia, nešalta. 

Dabar turiu mokytis lotynų. Į gimnaziją einu po 
pietų. 

Neda sušaudyta. Laima išvežta. Sandra grįžo į kla
sę. 

1941 rugsėjo 26. Penktadienis 
Temsta. Ruduo artėja, geltoni lapai krenta žemėn. 

Aš neseniai grįžau iš gimnazijos. Mane labai apėmė 
melancholija. Mano galvoje dažnai sukasi mintys apie 
vienuolyną. 

Bet padaryti tokį žingsnį vis dar nesiryžtu. Moky
siuos, dirbsiu, padėsiu tėvams. 

Ištekėti aš nemanau, nes kam gi aš galiu patikti, kai 
esu tokia nedaili, nesimpatiška, nemoderniška'. Tiek 
to. 
1941 rugsėjo 28 d. Sekmadienis. 
Atsikėliau anksti. Pamelžiau karvę, pašėriau gyvu

lius ir viriau pusryčius. Mama buvo susipykusi su 
tėveliu ir sakė, kad nieko nedarys. Bet vėliau susi

taikė. Aš susitvarkiau, apruošiau savo kambarį, nes 
žadėjo ateiti klasės draugės. Mamyte su teta Stefanija 
išėjo į Muravą. Vėliau atėjo mergaitės: Janą. Genė ir 
Jurgis (Onutė). Pavaišinau obuoliais. Tiesa, dar atėjo 
Vandutė, atnešė „sapnininką", būrem. Gal pas mane 
joms buvo liūdna? Aš esu liūdna. Joms labai patiko 
astrai. Tikrai puikūs žiedai. Kad aš turėčiau tokius 
raudonus skruostus, tokias raudonas lūpas, kaip gra
žuolės kvapnios astros. Kad aš turėčiau tokį baltą vei
delį ir tokią skaisčią sielą, kaip gražuolės baltos ast
ros. Kad aš turėčiau tokias melsvas akis. tokį liekną, 
lankstų liemenį, kaip gražuolės melsvos astros, būčiau 
laimingiausia! 

Kokios gražios tos mano draugės, ypatingai Janą. 
aukšta, didingo veido, elegantiškos išvaizdos, tikra ka
ralienė. 

Aš prieš ją baidyklė, stora, maža. n.er nė kalbų. 
Aš nutariau nenusiminti. Nesuksiu plaukų, nes bai

dyklė su raitytom kudlom atrodo dar bjauresnė. Nieks 
nekreips į mane dėmesio, ir būsiu laiminga. Viešpatie. 
padėk man mokytis ir būti gera'.!! 

1941 rugsėjo 29. Pirmadienis 
Kas manęs laukia, nežinau. Gal mano ateitis.bus 

baisi, nuodėminga ir nelaiminga? 
Gal ji bus šviesi kaip saulė, tyra, kaip gėlių rasa. lai

minga... O, jeigu aš mylėsiu ir būsiu mylima? Bet tai 
tik svajonės. Kas gi bus toks kvailas ir mane m v les B.d 
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- Gyvenimo kelią prisimenant 
Kun. V. Rimšelis, MIC, 

< 

Postuliantai ir kunigai 
vienuolyne 

rimą, kokio negausi, gyvenda
mas, kaip mes sakydavom, pa-

' šaulyje. Iš Žemaitijos atva-
Tekių postuliantų iš kaimo 2iavo į vienuolyną drąsus, bet 

atvažiuodavo gana daug. Aš jų j o k i o m o k s l o neragavęs, tik 
radau daugiau kaip dvide- u k y j e sunkiai dirbęs, J. Jur-
širat. Ne visi atvažiuodavo dėl 
religinių ir dvasinių motyvų. 

kus. Jis greitai susipažino su 
arkiv. Karevičium, kuris mėg-

I 

Gerai atsimenu vieną mums d a v 0 s u v i s a i s pasikalbėti. Po 
vysk. P. Bučio pasakytą konfe- p i e t u j ju rkus, priėjęs prie 

arkivyskupo, taip ir sako: 
— Ar tu matai, vyskupe, 

renriją apie postulianto laišką 
savq draugui. Naujokas vie
nuolis rašo, kad vienuolyne la- kaip čia yra, aš niekad nesi-
bai geras gyvenimas. Čia tikėjau, kad aš su tavimi 

, kiaušinių daug kaip bulvių, drauge vaikščiosiu ir valgysiu 

1 sviesto tiek kaip molio, tepk, į§ vieno bliudo. O namie aš ta-
kiek nori. Daug atvažiuodavo v e tįk a n t vyskupų sosto kelis 
su gerais norais ir dideliu pa- kartus mačiau. 

1 ' siryžimu tapti šventuoju. Ma- Arkivyskupas nesuprato, ką 
r no metu buvo postuliantas J. tai reiškia — valgyti iš vieno 

- *' Vosylius, naujokas, kuris kas- bliudo. Jie išsiaiškino, kad 
dien eidavo Kryžiaus kelius p r į e vieno stalo valgys. Tada 
penkis kartus. Jis išsilaikė arkivyskupas J. Jurkui pradė-
vienuolyne tik tris mėnesius. j 0 aiškinti, kaip Dievo apvaiz-
Mūsų mokinių grupė beveik da suveda žmones į draugystę, 
be suklydimo nutardavo, ku- Tasai žemaitukas vyresniųjų 
rie greitai išeis iš vienuolyno 5UV0 paskirtas į Patašinę, kur 
ir kurie pasiliks. marijonai turėjo didelį ūkį. Iš 

f vienuolyną suvažiuodavo Marijampolės į Patašinę yra 
daugiausia jaunų vaikinų iš a p i e pen]Įd kilometrai. Beveik 
kaimų, kaip ir aš. Atsirasdavo kas antrą ar trečią dieną iš 
jų tarpe ir tokių tipų, kurie patašinės rudens metu reikė-
mums mokiniams dėl savo davo atvežti į Marijampolę 
naivumo patikdavo. Pranui runkelių vežimą. Rudenį ke-
Braziui kažkodėl patiko vie- liag b u v o klampus. Vieną die
nasi dzūkelis, kuris vaikščiojo n a įklimpo vežimas į purvyną, 

, susijuosęs karišku diržu. P. įr arklys atitruko nuo vežimo. 
; Brazys užklausė jį, kodėl at- Važiavo kun. Pijus Andziulis 
v važiavo į vienuolyną. Šis dzu- drauge su J. Jurkum. Kun. P. 

kiškai atsakė, kad girdėjęs Andziulis susirūpino, nežino-
apie..gerą gyvenimą vienuo- damas ką daryti, o Jurkus pa-
lyne, Ui atvažiavęs „siekcies" 8akį ( kad jis tą reikalą greitai 

! i prie kunigų. Tai sakydamas, patvarkys. Jis buvo tiek stip-
| vieną ranką laikė prie diržo, o r u 8 ) kad vežimą iškėlė iš 
} kitą ranką iškėlęs į viršų, lai- klampynės. O kun. P. Andziu-
* kydamasis diržo, atrodė, kad fo pagyrė jį už sumanumą ir 
jj pasieks kunigystę. Šito pasi- tokį stiprumą: 
į kalbėjimo,su kaimo dzūkeliu _ Broleli, tu turi didelį pa-

( Prarfas Brazys iki mirties ne- šaukimą, 
pamiršo. Net ir tapęs vysku- T M paprastas įvykis atsi-
pu, dzūkiškai jis dažnai pa- kliuvo pas mokinius. Jie viso-

| J kartodavo — ^siekcies" prie kių juokų prasimanė ir nu-
'Ui o kunigų. tarė, kad arklio pašaukimas 

J vienuolyną daug jaunų vai- y^ dėlto didesnis už Jurkaus 
kinu, atvažiuodavo ir daug pa§aukimą. 
išeidavo. Man pasidarė įspū- Į n a u j a į atkurtą vienuoliją 
dis, kad kai kurie lyg tokie arkiv. Jurgis Matulaitis surin-

į užsigimsta, kad kiti juos tik ko pačius geriausius kunigus, 
įerzintų ir juokus darytų. No- Marijampolėje buvo 12 kuni-
| vicijato metu vienuolyne buvo gų j i e yįsi y ^ laiką buvo 

ijau po įžadų toksai linksmas u ž m l t į . Visi pamaldūs ir 
Jurgis Žilinskas. Jis dirbo mums jaunimui buvo geras 
spaustuvėje. Jis norėjo turėti pavyzdys. Mes jautėme, kad 
tokius gražius plaukus, kaip jie gyvena dėl Dievo ir dėl 
jo draugas Kazimieras Arlaus- švento patarnavimo Jo žmo-
kaSr-Jturis buvo mokytojas, nėms. Mums daugiau padarė 
Kaiffiain. Jiidavo pėsčias į mo- įtakos ne savo mokslu, bet 
kyklą -iaf Marijampolės apie savo šventu gyvenimu. Niekad 

.. du kilemetrus. Nežinia, kodėl nepamiršiu kun. Jono Gutura-
* jo vyresnieji neleido toliau vičiaus. Jis man atrodė, kad 

|f mok^r»»kunigu seminarijoje, yra visą laiką paskendęs mal-
<: Jurfj} Žjhnskas paklausė sa- doje. Jis pamiršdavo per pa-

v<> drąyga K Arlauską, kaip mokslus, ką yra pasakęs, net 
. i uzsįBnįati tokius gražius per Mišias pamiršdavo, ką rei-
! AA t)la(BĮBC.kaip jo. Šis atsakė, kia skaityti. Kartą mudu va-
• %

y kadTCVBkare reikia plaukus žiavom į Patašinę. Pakelėje 
' j , : išteptr^umerabiku — klijais tada buvo šv. Aloyzo statula. 

JI tt noslaa-galvą apsirišti. Ryte Ją pravažiuojant, jis nusiėmė 
: t r Jurg&įokiu būdu negalėjo no- kepurę ir garsiai pradėjo mels-

• sinša nuo plaukų atplėšti. ti>: 
Vandeniu plaudamas, nosinę — Šventas Aloyzai pasigai-
šiaip-taip atplėšė, bet į kop- lėk mūsų — ir vis toliau karto-
lyčie -̂atėjo ant galvos su plau- jo, — pasigailėk mūsų. 
kų bokšteliais. Kun. Justinas Kai sustojo melstis, aš jam 

', i Navickas, dalydamas komu- pastebėjau, kad Dievą pra-
niją, sustojo prie Jurgio ir ste- šome pasigailėti, o šventuo-
bėjosi valandėlę, kai visi kop- sius prašome melstis. Tada jis 

^ lyčioje negalėjo susilaikyti nuo pradėjo vėl melstis: 

juoko... Po šv. Mišių novicijų — Dieve pasigailėk mūsų, 
magistras liepė plaukus visai Dieve pasigailėk mūsų, o tu 
nusikirpti. O K. Arlauskas ra- šv. Aloyzai nesigailėk mūsų, o 
miai paguodė Jurgį, kad dabar tik melskis už mus nusidė-

« ata«gs3«Sai gražūs plaukai. jėlius. 
• T«£fnetu, kai aš patekau į Kun. J. Guturavičius buvo 

•f vienjiorjfią, gyveno čia arkiv. paskirtas kalėjimo kapelionu. 
Pra&cjškus Karevičius. Jis su Jis eidavo į kalėjimą išpažin-

. visaįrit,kaimų vaikinais kar- čht klausyti. Parėjęs namo, 
' - t u r<jpptavQ pavaikščioti ir pa- sIVo kambaryje ant grindų 

v- sikaJMti. Jis tokį jaunų vai- kryžium atsigulęs, ilgai mels-
; , kint£3s*usų judėjimą, kad divosi už užkietėjusius kali-
. f danĮTĮtodavo ir po keletos finis, kurie neidavo išpažin-
< I roetCtJCnuolyną palikdavo, ties. Jis prisipažino, kad ne-

aišktiCfcad tai yra Dievo ap- primigtų Mišioms į koplyčią, 
>si» vaia3a#veikimą*. Tie nemoky- jį prikeldavo skaistyklos sie-

• \ gf ti berneliai gaudavo gilesnį k*. Patalinės koplyčioje jis 
j y*, krikščionišką gyvenimo paty- kasdien laikydavo Mišias ir 

S K E L B I M A I 

Marijonų gimnazija Marijamp. leje prieškariniais metais. 

jJi 

neturėjo laikrodžio. 
1934 m. spalio 25 dieną bu

vo iš Kauno katedros arkiv. 
Jurgio Matulaičio kūnas per
keltas į Marijampolę. Veliuo
nos klebonas kun. Vladas Po-
lonskis labai norėjo atvažiuoti 
kokiam trejetui dienų į perkė
limo iškilmes, bet turėjo apie 
krūtinę ir iš šono žaizdas, ku
rias kasdien reikėjo perriši-
nėti. Jos pūliavo ir negijo. Jį 
bulius labai subadė. Gal tai ir 
buvo subadymo žaizdos. Jis 
padarė pažadą, kad, jeigu pa
gis žaizdos, tai įstos į Mari
jonų vienuolyną. Jis negalėjo 
apsispręsti, ar važiuoti, ar ne
važiuoti, nes Marijampolėje 
jam niekas tų žaizdų nerai
šios. Pagaliau jis atvažiavo ir 
išbuvo vienuolyne tris dienas. 
Niekas žaizdų apraišioti ne
padėjo. Sugrįžęs namo rado, 
kad tos žaizdos visiškai išny
kusios. Pavasarį klebonas at
važiavo į vienuolyną su visu 
savo turtu. Visus gyvulius nu
vežė į Patašinę. Užėję komu
nistai kun. Vr Polonskį ištrė
mė į Sibirą ar tik ne 10 metų. 
Jis dar gyvas ir sveikas su
grįžo į Lietuvą, ir mirė savo 
tėviškėje. 

Įskaitant 19 postulantų ir 
30 novicijų, Marijampolės na
me buvo 142 vienuoliai. Visi 
turėjo savo darbus pagal die
nos programą. Ryte ketvirtą 
valandą ir 25 min. vienas pas
kirtų broliukų garsiai pas
kambina, pabeldžia į kiekvie
nas duris ir garsiai sveikina: 
„Benedicamus Domino"! Iš vi
daus reikia atsakyti: „Deo gra-
tias"! Kai jau buvau rugsėjo 
29 d. priimtas į novicijatą, 
man reikėjo dar pusę valandos 
anksčiau keltis. Novicijų ma
gistras mane paskyrė kop
lyčios dulkių valytojų. Kiek
vieną dieną, ketvirtą valandą, 
turėdavau atsikelti ir dulkes 
nušluostyti nuo suolų, langų 
ir altoriaus. Visame name la
bai tylu ir tamsu. Koplyčioj 
ant lubų matyti karsto vaiz
das. Ugnelė prie altoriaus 
mirksi. Ji gražiai papuošta 
stikliniais skambaliukais. Kai 
juos šluostant palieti, jie liūd
nai skamba. Prie altoriaus vis 
ateidavo mintis, kad, jei aš pa
belsiu į tabernakulio dureles, 
tai Kristus gali atsiliepti, kaip 
mes atsiliepiame ryte barškin-
tojui, sakydami — „Deo gra-
tias". Todėl bijodavau paliesti 
tabernakulį, 

* Praėjusios savaitės pa
baigoje bendrovė „Lietuvos 
avialinijos" (LAL) po ilgų de
rybų pardavė paskutinius ru
siškus lėktuvus „JAK-42". Da
bar LAL lėktuvų parką sudaro 
tik modernūs vakarietiški lėk
tuvai, atitinkantys visus tarp
tautinius reikalavimus. Be to, 
praėjusią savaitę LAL pasira
šė bendradarbiavimo sutartį 
su šešta pagal dydį aviacine 
firma pasaulyje KLM, su ku
ria bus vykdomi bendro kodo 
skrydžiai. <EU»> 

DĖMESIO! 
XI Lietuvių tautinių šokių šventės žinios 

Kaip, be abejo, .au žinote, XI 
Lietuvių tautiniu šokių šventė 
įvyks š.m. birželio 30 - liepos 2 
d., Toronto, Ontario, Canada. 
Ruoša šiam ypatingam mūsų 
visuomenės kultūriniam įvy
kiui pradėta jau prieš pus
antrų metų. Sudarytas stiprus 
rengimo konyte:as, kuriam 
vadovauja Vincai Piečaitis ir 
Ramunė Sakalai: -Jonaitienė. 
Šventės meno programos va
dovai — Rita ir Juozas Kara-
siejai — yra paruošę įvairią 
margaspalvę tautinių šokių 
pyne. Repetuoja, jventėn vyk
ti ruošiasi tautinių šokių gru
pes (su beveik 2.000 šokėjų), 
esančios ne tik JAV ir Kana
doje, bet ir Brazilijoje, Argen
tinoje, Lietuvoje. Suvalkų. 
krašte. Lietuvos Respublikos 
prezidentas taip pat žada da
lyvauti, šventę oficialiai atida-
ryti. J \ 

Šventės renginiai 

Šventės, programos atlikė
jams, kaip iš seno įprasta, 
šventės pradžiai vadovauja re
peticijos. Šokėjams repeticijos 
vyks Hershey centre (5500 
Rose Cherry Piace, Mississau-
ga, Ontario — netoli Toronto) 
penktadienį, birželio 30 d., ir 
šeštadienį, liepos 1 d. Rengi
mo komitetas parūpins auto
busus, kurie veš šokėjus iš Re
gai Constellation viešbučio į 
Hershey Centre ir atgal. 

XI Lietuvių tautinių šokių 
šventės oficialus atidarymas 
įvyks Regai Constellation (900 
Dixon Road, Etobicoke, Onta
rio) viešbučio patalpose, penk
tadienio, birželiu 30 d. vakare. 
Po atidarymo, tose pačiose pa
talpose vyks Jaunimo šokiai. 
Šokius praves kviestas JDJ". 
Bilietų kaina 8 dol. (10 dol. 
Cdn.). 

Šeštadienį, liepos 1 d. (Ka
nadoje švenčiamos „Canada 
Da}") vakare, Regai Constella
tion viešbučio Galaxy Ball-
room salėje įvyks Susipaži
nimo vakaras. Bilietų kaina 
yra 16 dol. (20 Cnd.) Greti
moje salėje numatyta pravesti 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą, 
piltu užmiasty. Dirbu gretai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-770-3313 
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užsiėmimus/žaidimus nepilna
mečiams. Tą patį vakarą po 
repeticijos rengiama ypatinga 
vakarienė/pagerbimas vi
siems, šventėje dalyvaujan
tiems tautinių šokių grupių 
vadovams ir mokytojams. 

Sekmadienio, liepos 2 d. ry
tą, pamaldos vyks įprasta 
tvarka visose lietuviškose pa
rapijose. Suvažiavusiems sve
čiams, 10 vai. ryto, Regai 
Constellation viešbučio patal
pose, vysk. P. Baltakis, OFM, 
aukos Mišias. 

Sekmadienį, 1 vai. p.p., visi 
šokėjai renkasi Hershey cent
re. Šokėjus į centrą nuvežti 
kursuos autobusai. Pati šokių 
šventė prasidės 2 vai. p.p. Nu
matyta dviejų valandų progra
ma. Bilietų kaina 20 dol. (25 
Cdn.); vaikams (13 ir jaun.) — 
12 dol. (15 Cdn). 

Po šventės Regai Constella
tion viešbučio pokylių salėse 
įvyks XI Lietuvių tautinių šo
kių šventės pokylis, 8 vai. vak. 
— pokylio pradžia. Abiejose 
pokyliui skirtose salėse gros 
orkestrai. Bilietų kaina yra 40 
dol. (50 Cdn.). .. . . 

Bilietų užsakymas 
Bilietus į visus renginius ga

lima užsisakyti paštu, užpil
džius šio pranešimo gale iš
spausdintą anketą ir ją pa-
siunčiant JAV adresu: XITSŠ, 
8015 S. Karlov, Chicago, IL 
60652 arba į Kanadą: XI TSŠ, 
2185 Stavebank Rd., Missis-
sauga, Ontario, L5C 1T3 
CANADA. 

Galima užsisakyti bilietus ir 
telefonu skambinant V. Tasec-
kui (1-905-824-4461; e-mail: 
vytas@home.com) ar J. Vinge-
lienei (1-416-233-8108). Ta
čiau yra svarbu paminėti, kad 
užsakyti bilietai be apmokėji
mo nebus siuntinėjami. 

Čekius už bilietus rašyti: 
Lithuanian Folk Dance Festi-
val 2000. 

Šventes leidinio 
skelbimai — sveikinimai 
XI Lietuvių tautinių šokių 

55 
77MK472 
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GEDIMINAS 
PRANSKEVIČIUS 

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

atvyksta į i 

šventes proga * bus išleidžia
mas šventei skirtas leidinys. 
Leidinyje bus pristatomos 
šventėje dalyvaujančios gru
pes, istorinė medžiaga ir, kaip 
įprasta, apmokami skelbimai-
sveikinimai. Skelbimai-sveiki-
nimai yra' priimami iki š.m. 
kovo 11 d. Kainos tokios: 40 
dol. (50 Cdn.). už vizitines kor
telės dydžio skelbimą, 80 dol. 
(100 Cdn.) už puse puslapio įr 
160 dol. (200 Cdn.) ui visą 
puslapį (puslapio dydis 8.5 x 
11 in.). Medžiagą skelbimui-
sveikinimui kartu su atitinka
mos sumos čekiu (užrašytu 
Lithuanian. Folk, Dance.Feąti-
val — 2OO0f/tardiij prašoma 
siųsti tiesiai į XI lietuvių tau
tinių šokių šventes būstinę 
šiuo adresu: XI TŠS, 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, 
Ontario L5C 1T3 CANADA. 

Svarbu prisiminti, kad di
desnis šio leidinio kiekis pa
teks į JAV gyventojų rankas. 
Kodėl? f odei, kad didesnė 
dauguma šokėjų yra kaip tik 
iŠ JAV. ' ''if 

NakvynearVieibatiai 

Pagrindiniame šventes įvy
kių viešbutyje, Regai Constel
lation, deja, nakvynėms kam
barių jau nebeliko. Tačiau pri-
einamom kainom (apie 105-
125 dol. už kambarį, vienai 
nakčiai; kainos, galioja nuo 
birželio 29 d. iki liepos 3 d.) 
galima užsisakyti nakvynes 
šiuose visiškai arti Regai Con
stellation viešbučio esančio, 
patalpose: Quality Suites (1-
416-674-8442), Novotel Air-
port (1-416-798-9800) ir Car-
lingview (1-416-675-3303). Už
sisakant kambarius ir norint 
gauti nuolaidą, svarbu pami
nėti, kad nakvynė užsakoma 
„Lithuanian Folk Dance Festi-
val* dalyvaujantiems. 
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GREIT PARDUODA 

mrnmm** 

RIMA* L.SJANKUS 
Grasa* ir sąžiningas patarnavimas 
yia—vyNu įkainavimaa vatui 

• Padujma k parduodama namui 
rtf is*i>anii I aula 

* * B 

Canada is accepdng applicanU 
Penaaaeat Residencef 
For free information callr 

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

Pajają 
wwwxedeusa.com 

Housekeeper needed! 
Full timc; come and go or 

live in. Lake Shore Dr. 
location. Mušt have good 
references. Mušt ansver in 

English. TeL 312-255-1919 
or 312-255-1197. 

— t a i i - •"••kin r t r i t r r 
vvaaaaiaTvf vvaaiavvav * w^h^e^i^»* 

40,000 per ycar. Weneed 100crews. 
No exp. Beceatary. Will train. Mušt 
have vabd driver's bcenae and txmn»-
pottatkML Maat be flueat in Eaaiiia. 
LJLMrMakaa Wtašm Itsalam 
T«LMt>t2a4lSS. 

Informacija 
Kylant klausimams, prašo

me kreiptis Šiais adresais, te
lefonais bei elektroniniu paš
tu: 

Kanadoje: XI LTŠS būsti
nė, 2185 Stavebank Road, 
Mississauga, Ontario L5C 1T3 
Canada, Tel.: 1-905-275-6505/ 
1-905-891-3018, Fax: 1-905-
275-6755, E-paštas: 

jonaiti8@pathcom.com 
... JAV:XfLTSS,-8015 S Kar- : 

lov, Oucago, IL 60652, f e ^ f c ' 
773-284-6786 (vakarais 6:00 -
8 CST, E-paštas: 

ajbudrys@ameritech.net 
Visa čia pristatyta informa

cija taip pat randama lietuvių 
, ir anglų kalba, JAV Lietuvių 
Bendruomenės „web" pusla
pyje, kurį galima įsijungti šiuo 
adresu:' 

lithtlanian-american.org 
arbajavlb.org 

v Jūrate Budrienė 

CHARTIJOS METINIŲ 
PAMINĖJIMAS 

Atkalta ii 3 psl. Balti
jos klausimų specialistas, bu
vęs Valstybės departamento 
sekretorės asistento pavaduo
tojas Ron Asmus paaiškino, 
kad, nors politinių pretenzijų 
dėl Karaliaučiaus nebūtų, dar 
liks kada nors galutinai sut
varkyti kai kuriuos juridinius 
klausimus, likusius iš Antro 
pasaulinio karo laikų. 

Baigiant konferenciją, ALTo 
atstovas Waahingtone, Algis 
Rimas padėkojo visiems ren
gėjams, prelegentams ir daly
viams. Jis pareiškė, kad, nors 
.klausimai, kurie buvo iškelti 
turi ypatingos svarbos Ameri
kos lietuviams, latviams ir es
tams, jie yra svarbūs visiems. 
Kaip bus sprendžiamos Lietu
vos, Latvijos ir Estijos saugu
mo problemos, taip bus galuti
nai nulemtos taikos perspek
tyvos ir pusiausvyra Siaurės 
Amerikoje, bei visoje Europoje. 

Dalyvių nuomonė buvo, kad 
konferencija praėjo sklandžiai 
ir pasiekė savo užsibrėžtus 
tikslus. Subūrė daug įtakingų 
JAV žmonių, kurie turi įtakos, 
formuojant JAV politiką dėl 
Baltuos valstybių. Konferenci
ją parodė, kad Amerikos lietu
vių -organizacijoms liko dar 

. daug darbo, ypač paveikti Se
natą, kad botų. sudaryta di
delė dauguma už NATO toli
mesnį išplėtimą. Puiki pra
džia yra plėtimas Baltic Cau-
cus Kongrese. 

I 

mailto:vytas@home.com
http://wwwxedeusa.com
mailto:jonaiti8@pathcom.com
mailto:ajbudrys@ameritech.net
http://lithtlanian-american.org
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MIESTELIO 

f * * t. 
JUOZAS GAILA it? 

Juozas Gaila. 

„Tai kada, tėvuk, Jums buvo 

rys — Lietuvos savanorio šei
moje, Igliškėlių valsčiaus 
Šventragio kaime, ūkelis — 
nedidelis (12 ha), bet gražus. 
Nepriklausomoje Lietuvoje po 
tėviškės dangumi buvo šviesu 
ir ramu. Žmonės — linksmi, 
nuoširdūs. Nebuvo nei vagių, 
nei chuliganų ar nepataisomų 
girtuoklių bei valkatų". 

Argi galima patikėti, kad de
vynių asmenį šeima galėjo 
linksmai ir šviesiai (greičiau
siai prie žibalinės lepos) gy
venti 12 hektarų ūkelyje ir 
kad nebuvo nei vagių, nei chu
liganų? Atrodytų, kad nė poli
cijos anais laikais nebotų rei
kėję. O kaip dažnai rašoma 

DRAUGAS, 2000 m. kovo 4 d., šeštadienis 

UŽSIENIO LIETUVIŲ KLUBAS 
VILNIUJE 

geriausia gyventi Lietuvoje, a P * *P*rt*» Lietuvos žemės 
prie kokios valdžios?", klausė 1^° ** ekonomikos vystymąsi. 
Sąjūdžio pradžioje žurnalistė visiškai nutylint, kad anais 
Lietuvos televizijos laidoje se- l a i k a i 8 ****** . « * arkliais, 
nuko. O šis: .Prie caro vai- bet taip pat arė ir vokietis, ir 
džios!". Žurnalistė tiesiog žado *****< ir ««erikietis, šian-
netėko. Prie šimtmečio arte- <MeM uetuvis vėl grįžo prie 
jantis žilagalvis paaiškino: «rklw. Nutylima taip pat, kad 

Tilžės lietuvidko vaikų darželio mokinukai džiaugiasi proga pasirodyti scenoje. 

KARALIAUČIAUS SRITIES 
LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS 

„Mat, tada jaunas buvau, stip
rus, gražus, žvitrus! O mergų 
kiek gražių aplink buvo! Ir vi
sos — mano". 

Juokas juokais, bet seniems 
žmonėms būdinga su nostalgi
ja žvelgti į praeitį. Amerikie
čiai net pavadinimą tai praei-. 
čiai turi: „good old times". 
Amerikos televizijos žurnalis
tas Tom Brokavv net knygą 
yra parašęs „The Greatest Ge-
neration", išgirdamas senąją 
kartą, kaip buvusią darbščiau
sia, idealistiškiausia, patrio
tiškiausia. Nepaisant, koks 
sunkus tas gyvenimas praeity 
buvęs, senas žmogus linkęs jį 
prisiminti su ilgesiu ir pagra
žinimais. Juk, net jauni bū
dami, atvykę į Ameriką, su 
nostalgija, prisimindavome gy
venimą DP stovyklose. Argi 
nevargome tose stovyklose! 
Tačiau prisimindavome, kiek 
išleidome knygų, kiek suruo-
šėme koncertų, minėjimų, o ką 
bekalbėti apie „Lenciūgėlį" ir 
krepšinį. Ir taip su pasidi
džiavimu porindavome seno
sios emigracijos lietuviams, o 
vėliau savo vaikams. Bet, aiš
ku, su didžiausiu ilgesiu prisi
mindavome gyvenimą nepri
klausomoje Lietuvoje. Piešė
me Lietuvą gražiausiomis 
spalvomis ir tokią stengėmės 
perduoti savo jaunajai kartai. 
Apie tau nepaprastai vaizdin 

tada lietuvis nereikalavo nei 
karšto vandens, nei dujų viri
mui, nei elektros; nei telefono 
ir dar nemokamo, nei benzino, 
nei asfaltuoto kelio, o šiandie
ną to viso reikia ir už tą viską 
reikia mokėti pasaulinėmis 
kainomis. Blogiausia, kad, be-
aukštindami buvusią Lietuvą, 
tuo pačiu teminame dabartinę 
ir kartais patys arentame į ne
viltį ar užsidegame nenumal
domu pykčiu savo tautiečiui 
Lietuvoje. Ir kaip tas pyktis 
prasiveržia 4 Laisvę" žurnale 
(1999 m. nr. 129). 

•Per penkiasdešimt metų 
bolševikai sugebėjo iš buvu
sios krikščioniškos ir padorios 
tautos nulipdyti naujus ir bai
sius sutvėrimus, kurie šian
dien ir viešpatauja Lietuvoje". 

Bet ar prieš pusšimtį metų, 
vykę į Maskvą parvežti „Sta
lino saulės", sudarinėję tre
miamų į Sibirą sąrašus, vykdę 
trėmimus, tarnavę stribais, 
niekinę net nukautų partiza
nų lavonus, nebuvo augę ir gy
venę krikščioniškoje ir doroje 
tautoje? Ir ar jie nebuvo kur 
kas baisesni padarai už žur
nale dabar minimus? Ne tai, 
kad nebotų ko sielvartauti ir 
piktintis dėl padėties mūsų 
tėvynėje, bet ten įsigalėjęs 
biurokratizmas, valdžioje 
esančių nekompetentingumas, 

kas, kad nepriklausomoj Lie
tuvoj visa spauda buvo cenzū
ruojama! Pykstame, kad į lie
tuvių kalbą grūste grūdami 
svetimžodžiai, bet atsiverski
me mūsų klasiko V. Myko
laičio-Putino Altorių šešė
lius", parašytus 1931 metais. 
Ten rasime: asistuoti, deficini-
jos, indiferencija, incidentai, 
konfesarijus, konspiruoti, kon
statuoti, konsteliacijos, medi
tacija, mortifikacija, muzikho-
lai, observavo, partikuliariz
mas, pretenzionalu, reflekta-
vosi, reliacija, refleksijom, re
kreacija, rezignacija, reviduo
dami... 

Stebimės didžiuliu skaičiu
mi valdininkijos ir pasibai
sėtina biurokratija Lietuvoje, 
bet ar to nebuvo anuomet? 
Štai epizodas iš Kazimiero 
Pabedinsko knygos „Nuo 
Plungės iki Maroko". Autorius 
studijavo Prancūzijoje ir atos
togų metu su kitais lietuviais 
nutarė aplankyti Šveicariją. 
Neturėdami nei dokumentų, 
nei vizų, kaip studentai buvo 
įleisti į Šveicariją ir grįžo į 
Prancūriją. Vėliau autorius be 
vizos iš Prancūzijos per Vokie
tiją į Lietuvą. Be jokių sulai
kymų atvyko į Virbalį (turbūt 
į Kybartus; jg) ir čia pasienio 
policija pareikalavo 100 litų 
baudos už vizos neturėjimą. 
Net ir sumažintą baudą pa
siuntus, į jo tėvų namus at
važiavo nuovados viršininkas, 
viršaitis ir seniūnas išieškoti 
pabaudos ir... išgerti. Autorius 
rašo: „Kai pagalvoji, ir pikta, 
ir skaudu. Pervažiavau Pran-^ sukčiavimas, nusikaltimai, 

gai „Dirvos" vasario 1 d. rašo kalba* takjiasaa ir kitos Ho- cūzijos sieną, pervažiavau vi 
Vaiva Vėbraitė — dabartinė *yb** "e™ dabartinės Lietu- są Vokietiją be vizų ir be pa 

vos žmonių išradimas ar vien 
tik okupanto palikimas. Grasi
na Lietuvos ūkininkai strei
kuoti, kad valdžia jų neremia, 
bet ar nestreikavo buvusioj 
neprikteuaemoj Lietuvoj Su-
valkuos ūkininkai? Ar nebuvo 

LR Švietimo ir mokslo vicemi 
nistrė: 

„Dipukų Lietuva buvo graži. 
Kerinti savo grožiu, nepalygi
nama. Argi kitaip gali boti at
mintyje, prisiminus mylimą?... 
Dipukų matymas buvo pakan
kamai" akylus. Tėvynėj kaip keturi jų sušaudyti? Už ką? 
monumentalus paveikslas, be- Už proklamarijų prieš valdžią 
ne ryškiau matos iš tolėliau . platinimą, už telefonstulpių 
Tik reikia pripažinti, kad tas pjaustymą, už raginimą strei-
paveikslas buvo ne fotografi- kuoti. Ar Šiandieną Lietuvoje 
nis, o Monet tipo — impresi- už tokius nusikaltimus, ir dar 
nis. Buvo atsirinkta, ką maty- net neįrodytus, ką šaudytų? O 
ti, ir tas atsirinkimas švietė jei anais laikais ginkluotų vy-
subjektyvia tiesa — dipukų rų būrys būtų išėjęs į mišką, 
Lietuvoje istoriniai mitai ir is- grasindamas valdžiai, ar ne-
toriniai faktai glaudžiai sugy- būtų su jais jėga susitvarkyta? 
vendavo". Juk net Amerikoje apsiginkla-

Išties, tai mums gyvenant viisi religinė sekta buvo be 
svetur ir reikėjo tokio tėvynės didelių ceremonių FBI agentų 
vaizdo, kad jos pavergtos ne- supleškinta, nepaisant, kad 
užmirštumėm ir kad jos neuž- ten daugumą sudarė moterys 
mirštu mūsų vaikai, vaikai- ir vaikai! Lietuvoje LDDP val
čiai. Bet dabar? štai j Laisvę" dymo laiku į mišką išėję gin-
žurnate (1998 m. nr. 127) pa- kluoti SKAT vyrukai, norėda-
atsakymai ii Lietuvos: mi sukelti ginkluotą konfliktą. 

„Mums, senesniesiems, anie buvo be šūvio, be Asinės jėgos 
Lietuvos laisves laikai yra pa- panaudojimo prikalbinti mesti 
laimingi, kada auginome kvie- ginklus ir grįžti į namus. Pik
čius, bekonus, kada žaidėme tmamės, kad Lietuvoje yra 
krepšinį Europoje ir Lietuva tiek politinių partįjų, bet ar 
garsėjo kaip valstybė, grasiai anais laikais ją nebuvo? O 
atsistatanti, grasiai kurianti kaip tfatrijojt. Juk VLTKe jų 
ir dvasini, ir ūkinį gyvenimą", turėjom apie 16 ir „aiiku", 

Ir dar tame pačiame nume- tik popieriuje. Lyg ir stebimės, 
ryje: kad privataus asmens Lietu-

„Augome mes septyni vaikai voje išleistas kalendorius už-
— keturi broliai ir trys sese- draustas platinti, bet buvo lai-

baudos, atvažiuoju į Lietuvą 
— į namus, uždeda pabaudą. 
Ar tų laikų valdininkų buka
protiškumas, ar noras pasiro
dyti, kad jie yra ne bile kas?" 

Dar studijuodamas, buvau 
kartą pakviestas kalbėti stu
dentams apie komunizmą. Sa
vo kalboje, aišku, paminėjau 
ir Lietuvą, kaip gražiai, de
mokratiškai besitvarkantį 
kraštą, kurį jėga užgrobė So
vietų Sąjunga. Po mano daug 
dėmesio susilaukusios kalbos 
vienas profesorius pagyrė 
mane, bet mandagiai patarė 
nuodugniau susipažinti su sa
vo krašto istorija, ten vyku
siais kariniais perversmais, 
diktatūra, spaudos cenzūra, 
žmogaus teisių varžymais, tad 
ir mano teiginiai apie komu
nizmą bus patikimesni, objek
tyvesni. Tai man ir buvo pir
moji pamoka, kad, nepaisant, 
kaip savo kraštą myli, privalai 
matyti ir jo ydas. Kai realiau 
žvelgsime į praeitį, tai ir da
bartis neatrodys tokia niūri. 
1918 m. pasiskelbusi neprik
lausomybę Lietuva tikrai 
daug pasiekė. Man ypač įstri
go Danutės Bindokienės žo
džiai Vasario 16 d. minėjime 
Baltimorėje, kad tada Lietu
vos nepriklausomybę atstatė 
ir vslstybę kūrė, žmonės nie-
ksds nematę nepriklausomos 
Lietuvos ir niekada tokioje ne-

2000-ųjų sausio 15 dieną 
Karaliaučiaus miesto Menų 
rūmuose susirinko arti 110 
srities rajonų ir miestų lietu
vių draugįjų atstovai, svečiai 
iš Karaliaučiaus srities admi
nistracijos. Lietuvos Respubli
kos Tautinių mažumų ir išei
vijos departamento vadovai 
(R. Motuzas ir S. Kulbauskas), 
PLB atstovas Lietuvoje Gab
rielius Žemkalnis. Vilniaus 
Paminklų restauravimo insti
tuto atstovas S. Mikulionis at
vežė paminklų restauravimo 
parodą, stenduose buvo paro
dytos bendruomenės veiklos 
akimirkas įamžinusios nuo
traukos. 

Pagrindinio pranešimo auto
rius KSLB pirmininkas Sigi
tas Šamborskis nušvietė bend
ruomenės veiklą per visą de
šimtmetį ir atsiskaitė už jo va
dovavimo kadencijoje nuveik
tus darbus. Pasisakiusieji ir 
pagrindinis pranešėjas išryš
kino pagrindines lietuvybės iš
saugojimo ir puoselėjimo veik
los kryptis, problemas, atei
ties vizįjas. Kaip ir kituose Pa
saulio kraštuose, taip ir pas 
mus, aktualūs vaikų ir jauni
mo auklėjimo lietuvybės dva
sia reikalai. Opi lietuviškų 
vienetų patalpų problema, iki 
šiol nėra nei vienos lietuviškos 
vidurinės mokyklos. Viltis tik, 
kad dabar veikiančios lietuviš
kos pradinės mokyklos kada 

gyvenę. Ir iš tikrųjų, privalo
me tuos žmones gerbti ir di
džiuotis tuometine Lietuva, 
bet taip pat džiaukimės, kad 
dabartinėje Lietuvoje netu
rime nei ginkluotų perversmų, 
nei cenzūrų, nei organizacijų 
uždarinėjimų. Net ir Seimo 
posėdžiai, nepaisant tautos iš
rinktųjų politinių ir ideologi
nių skirtumų, Ta kultūrin
gesni nei buvę anuometinėj 
Lietuvoje ar išeigos veiksnių 
konferencijose. 

Yra nemalonu, kai dažnai 
tarptautiniuose valstybių eko
nomikos vertininuose paste
bime, kad Lietiva atsilieka 
nuo Estijos ir Lapijos. Įdomus 
istoriko Edvarde Gudavičiaus 
atsakymas apie 1999 metus, 
gruodžio 30 d. „Lietuvos aide": 

„Jeigu žiūrėsime pagal eko
nominius rodikius, Lietuvai 
jie buvo sunku-. Bet visame 
pasaulyje taip — ir krizės, ir 
pakilimai. Kainynai latviai, 
estai gyvena geriau. Sąlygos 
beveik vienodos vadinasi mes 
nemokame gyventi. Galima 
kaltinti valdžia, bet... kokie 
žmonės, tokia valdžia. Todėl 
pirmiausia pradekime nuo sa
vęs. Lietuviai buvo geri ūki
ninkai, bet ir tais laikais, kai 
jie buvo geri, utviai ir estai 
buvo geresni. Pirmiausia rei
kėtų išmokti dirbti. Darbš
čiam žmogui nereikia vogti, 
jam nekyla noras gerti iš nu
siminimo ir t.t. Visko pradžia 
— darbas". 

nors išaugs į tikras bendrojo 
lavinimo mokyklas. Trūksta 
lietuvių kunigų, kultūros dar
buotojų, mažai lietuviškosios 
veiklos mecenatų. Svečiai iš 
Vilniaus bandė išryškinti ir 
lietuvių vienybės problemą, 
kuri trukdo teikti pagalbą ir 
silpnina lietuviškąjį judėjimą. 
Dėl to, kad ne visi lietuviai 
jungiasi į lietuvių bendruome
nę, Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento direktorius 
R. Motuzas siūlė pakeisti or
ganizacijos pavadinimą, bet 
tokio klausimo svarstymo bu
vo atsisakyta. 

Siekiant suvienyti kuo dau
giau lietuvių, sustiprinti veik
lą ir daryti politinę įtaką vie
tos gyvenime, buvo prieita 
bendros nuomonės, kad būti
na steigti Lietuvių Autono
miją Karaliaučiaus srityje. To
kią galimybę srities lietuvių 
organizacijos jau aptarė savo 
draugijose ir dauguma lietu
vių pasisakė už kultūrinės au
tonomijos steigimą, kuri įga
lintų gauti daugiau teisių ir 
laisvių, suteiktų galimybę tu
rėti savus delegatus vietos sa
vivaldoje, gauti biudžetinį fi
nansavimą, patalpas, nemoka
mą eterį vietos informacijos 
priemonėse. Lietuvių autono
mijos steigimo data — ba
landžio 29 diena. 

Bendruomenės konferencija 
patvirtino ataskaitas, išrinko 
naują tarybą iš 10 organiza-

Jau dveji metai Vilniuje 
veikia Užsienio lietuvių klu
bas. J j steigti paskatino prie 
vyriausybės veikianti Išeivijos 
integravimosi į Lietuvos gyve
nimą koordinacinė komisija, o 
iniciatyvą parodė į tėvynę iš 
Kalifornijos sugrįžęs Edmun
das Kulikauskas, iš Australi
jos Vincas Augustinavičius, iš 
Didžiosios Britanijos — Gin
tas Šova. 

Dabar klubo sąrašuose — 
apie 100 Vilniuje gyvenančių 
užsienio lietuvių. Vieni jų su-
visam apsigyveno Vilniuje, ki
ti atvyksta protarpiais. Kai 
kurie, jaunesnio amžiaus grį
žusieji, dalyvauja versluose, 
dirba firmose, kitose Lietuvos 
institucijose, netgi ministeri
jose. 

Klubo valdybos narys E. Ku
likauskas sakė, kad klubo 
tikslas — padėti iš užsienio 
grįžusiems lietuviams ben
drauti, kartu aptarti, padisku
tuoti juos dominančiais klau
simais. Kartą per mėnesį, o ir 
dažniau klubo nariai renkasi į 
Vilniaus senamiestyje, Pilies 
40 esančius atstatytus, res
tauruotus kultūrininkų Šla
pelių namus. 

Klubas turi ir paramos pro
jektų. Tai parama Tremtinių, 
globos namams, Lietuvių na
mams su tremtinių vaikų vi
durine internatine mokykla 
Vilniuje. Ją lanko apie 250 
vaikų iš įvairių buvusios So
vietų Sąjungos ir satelitinių 
šalių — iš Sibiro, Kara
liaučiaus, Baltarusijos, Lenki
jos ir kt. Apie 200 vaikų gyve
na mokyklos bendrabutyje, 
nes jų šeimos yra užsienyje. 

Užsienio lietuvių klubo na
riai Lietuvių namų vidurinę 
mokyklą pernai parėmė* 1,725" 
litų suma, nes tos mokyktos fi
nansinė padėtis gana sunki. 
Klubo narys, Krašto apsaugos 
viceministras Romualdas Kili-
kauskas šiai mokyklai suor
ganizavo labai gerą paramą iš 
savo draugų tarpo JAV. Jie 

cijų pirmininkų bei 7 asmenų 
valdybą. Tarybos pirmininku 
išrinktas Algimantas Augusti
nas Savickas, krašto valdybai 
vadovaus Sigitas Šamborskis. 

Nijolė Pranckevičiūtė 
Naimušina 

suaukojo net 6,600 litų. Apie 
pusę šios sumos buvo skirta 
mokyklos bibliotekai papildy
ti, o likusi dalis — švenčių 
proga apdovanoti moksleivius 
saldainiais, Šokoladu, vaisiais, 
o taip pat bilietams į teatrą, 
kitokiems kultūriniams tik
slams. Buvo suruošta Kūčių 
vakarienė, kurioje dalyvavo 
apie 250 moksleivių, mokytojų 
ir mokyklos personalo. Buvo 
tikrai malonu matyti šį gražų 
ir mandagų jaunimą prie 
Kūčių stalo. Iš užsienio lietu
vių klubo dalyvavo Jonas ir 
Rūta Kronkaičiai, Krašto ap
saugos viceministras R. Kili
ką uskas, pik. Algimantas Gar-
sys, Edmundas Kulikauskas, 
Gabrielius ir Danutė Žem-
kalniai, įteikę mokyklai do
vaną iš Australijos. 

Klubas remia ir Tremtinių 
namus, jiems pernai dovano
jęs 1,200 litų. Šie pinigai buvo 
skirti sunkiai pragyvenan
čioms tremtinėms ir namų 
darbuotojoms. Klubo narių ir 
tremtinių pobūvyje buvo pa
kviestas pakoncertuoti Filhar
monijos solistas Danielius Sa
dauskas. 

Užsienio lietuvių klubas 
savo nariams rengia taip pat 
kultūrines programas. Viena 
jų — apsilankymas į tėvynė 
sugrįžusio dailininko Kazio 
Varnelio muziejuje-galerijojė. 
Visi džiaugėsi, galėję pamatyti 
vertingą šio dailininko kolek
ciją. Po ekskursijos Gabrielė ir 
Kazys Varneliai klubo narius 
pavaišino. i«i .a 

Paskutinis klubo narių su
ėjimas buvo skirtas aptarti 
Lietuvos dabartinę sunkią 
ekonominę būklę. Pranešimą 
„Kaip įkvėpti gyvybę Lietuvos 
ekonomikai" padarė V |̂mH$e 
jau seniai gyvenantis" Algis 
Avižienis, tarnavęs JAV kon
sulate, tvarkęs investicijų, lu
tus ekonominius reikalus ir 
gerai žinantis Lietuvos ūkio 
padėtį. 

Klubo diskusijoje savo nuC-
monę, samprotavimus pa
reiškė daugelis dalyvių. Vis 
dėlto jie pripažino, kad A. 
Avižienio pranešimas iš esmės 
objektyviai nušviečia Lietuvos 
dabartinę sunkią ekonominę 
ir finansinę būklę. 

Algimantas Antanas 
Naujokaitis 

Viršuje: Lietuvių klubo nariai su Tremtiniu namų gyventojais ir darbuotojais. Galbūt tuMia kėdė viduryje lau
kia naujo nario, įsijungiančio Į Užsienin lietuvių klubą Vilniuje? 
Apačioje: Lietuvių namų vidurine* mokyklos moksleiviai Kuuose dalinasi kalėdaičiais 

Abi nuotraukos Edmundo Kulikausko 
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LIETUVA NETEKO DAR VIENO 
TAURAUS SŪNAUS 

Tęsinys 
Instituto „Gipruglemaš" 

organizuotame visasąjungi
niame slaptame konkurse 
1964-1965 m. už naujos kon
strukcijos kombainų projektus 
Stasys Žukas laimėjo I ir II 
vietą. Konkursui pateiktų au
torių pavardės buvo užši
fruotos. Projektai buvo pateik
ti iš visos šalies, pateikė juos 
ir instituto vadovai. S. Žuko 
pavardė paaiškėjo, tik atida
rius vokus. Jei komisija būtų 
žinojusi autorių, tikrai šių 
darbų nebūtų premijavusi, 
nes tokį konkursą laimėti bu
vusiam politiniam kaliniui tie
siog neįmanoma. Kombainai 
buvo suprojektuoti darbui ka
syklose, kur anglių sluoksnių 
nuolydis 0-35', o storis 0, 9-3,2 
metro. 

Labai mėgo sportą ir iki 70 
metų amžiaus pats sportavo 
— žaidė stalo tenisą. Nerūkė 
ir negėrė, todėl kompanijoje 
Rusijoje nebuvo mėgstamas. 
Be to, mėgo tiesą sakyti į akis. 
Kai institute reikėdavo dar
buotojams ginti savo projektą, 
Žuko bijodavo, nes jis tuoj pat 
pastebėdavo projekto trūku
mus ir klaidas. Buvo nelan
kstus, nemokėjo diplomatijos 
ir prisitaikymo gudrybių, vi
sur pabrėždavo esąs lietuvis, 
todėl ir jo kombainai bei siste
mos nebuvo pripažinti išra
dimais, nors vėliau tokio tipo 
mašinas demonstravo užsienio 
firmos Maskvos tarptautinėse 
parodose. O reikėjo taip ne
daug, tik į „bendraautorius'' 
priimti instituto vadovus... 
Kaip mat būtų buvęs pristaty
tas premijai, o darbai užpa
tentuoti arba bent išradimais 
pripažinti. 

1967 m. sugrįžęs Lietuvon, 
Vilniuje žmonos bute prisi
rašyti negalėjo, teko prisi
rašyti pas mamą. Balbieriš
kyje. Vilniuje tai padaryti pa
sisekė tik po 10 metų ir tai 
pažįstamiems padedant. įsi
darbino Vilniuje Komplek
sinėje geologinėje ekspedici
joje, nes geologinės ekspedici
jos turėjo teisę priimti į darbą 
ir gyvenančius ne Vilniuje. 
Dirbo remonto dirbtuvių ve
dėju. Visi geologiniai įrengi
mai ir žemės gręžimo agrega
tai ėjo per Stasio Žuko rankas: 
juos montuodavo ir remontuo
davo. Tuoj pat jis ėmėsi jų to
bulinimo, pritaikymo Lietuvos 
sąlygoms. Čia, per 20 darbo 
metų. be tiesioginio kaip dirb
tuvių vadovo darbo, jis sukūrė 
ir pritaikė geologijoje 65 savo 
sukurtus mechanizmus ir kon
strukcijas. Buvo ekspedicijos 
Mokslinės techninės draugijos 
pirmininku. 

Įsigijęs sklypą kolektyvi
niame sode (tokie sodai Lietu
voje labai paplitę), ketverius 
metus buvo sodo „Žvėrutis" 
bendrijos pirmininku. Nega
lėjo ir šioje veiklos srityje ra
miai sėdėti. Tuoj pertvarkė so
do kelius, rengė sklypų ap
žiūras, siekė, kad sklypai būtų 
prižiūrimi. Greitai sodas tapo 
vienu pirmaujančių Vilniuje. 
Sodo 15-os metų jubiliejui 
pažymėti buvo pastatytas pa
minklinis akmuo, surengta 
šventė. Atgimimo prieaušryje 
sodo šventės pasižymėjo kul
tūrine lietuviška patriotine 
dvasia. 

Turėdamas laisvesnio laiko, 
pradėjo tapyti. Ėmėsi ir skulp
tūros. Iš gipso padarė ir dirb
tuvėse kartu su kalviu, buv. 
politiniu kaliniu J. Budelynu, 
iš bronzos ir aliuminio 1973 
m. atliejo Vilniaus 650 metų 
įkūrimo proga Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino 
50 cm skersmens medalį. Tuoj 
agento buvo įskųstas KGB, o 
ekspedicijos vadovo įspėtas 
tokių darbų daugiau nedaryti. 

Stasio Žuko byloj, esančioje 
ypatingame archyve, yra 1973 
m. spalio 3 d. KGB majoro 
Kaganovo nurodymas operaty
viniam įgaliotiniui Butylinui 
susipažinti su S: Žuko archy
vine byla, nes „yra gautas sig
nalas". 

1987 m. rugpjūčio 23 d. mi
tinge prie A. Mickevičiaus pa
minklo Vilniuje, kur buvo pa
smerkti slaptieji Molotovo — 
Ribbentropo pakto protokolai 
ir Lietuvos okupacija, dalyva
vo ir dirbtuvių darbuotojas 
Gintaras Bogušis. Vilniaus 
įmonėse ir įstaigose po to buvo 
rengiami susirinkimai pa
smerkti mitingo dalyviams. 
Tokį susirinkimą Ekspedicijos 
partinė organizacija surengė 
ir remonto dirbtuvėse. Tačiau 
S. Žukui pradėjus kalbėti, su
sirinkimas įgavo kitą pobūdį, 
darbininkai susirinkimo vado
vams pradėjo uždavinėti „pro
vokuojančius" klausimus ir G. 
Bogušio pasmerkimas sužlu
go. Dėl to, nors to įsakyme ir 
nebuvo tiesiogiai parašyta, 
Stasys Žukas, kaip ir Gintaras 
Bogušis, iš darbo ekspedicijoje 
buvo atleisti. - ——-

„Tautos kančių" namuose vilniečių susitikimas aa PLB atstovu Gabrielių Žemkalrou*į4»idsbargį».(i it destnes) 
19^Q3.24 ^ r i v«iiav^ »tJH S. Žulw«, suiitikųao ofga::.'.atoriua. Nuotr. A. Račo - * -"-r* 

*t riu į Globos ir rūpybos tarybą 
prie Lietuvos Ministrų tarybos 
ir išrinktas šios organizacijos 

.fondo nariu. Pasiūlė A. Abi
šalos vyriausybei skirti poli
tiniams kaliniams ir tremti
niams socialines lengvatas: 
nemokamus vaistus pagal gy
dytojų receptus, nemokamą 
sanatorinį gydymą, nemoka-

• mą važiavimą transportu, mi
rus vienišam pensininkui skir-

kalinių ir tremtinių sąjunga 
nusprendė Virniuje pastatyti 
bent laikiną paminklą kovoto
jams už Lietuvos laisvę. Pa
minklą buvo nuspręsta statyti 
birželio 14 d iš akmenų, 
atvežtų iš visos Lietuvos para
pijų. Renkant š;am paminklui 
vietą, Stasys Žukas komisijai 
pasiūlė ant KGB pastato Vil
niuje (Gedimine pr. 40) fasado 
iškalti pastate sušaudytų Lie-

Prasidėjus Atgimimui, visa_ ciatyva buvo pastatytas ir 
širdimi pasinėrė i jo sukurj. 
Aktyviai dalyvavo SUSlkŪ-

ti pašalpą karstui ir laido- tuvos patriotų pavardes ir tuo 
patį pastatą paversti pamin
klu. Pats paruošė eskizinį dar
bo projektą. Šiam pasiūlymui 
buvo pritarta, bet dar prireikė 
penkerių meti} darbo ir pa
stangų (buvo frtnkami Seimo 

tuvėms. Pasiūlymams buvo 
pritarta, dalis šių lengvatų 
teikiamos iki šiol. 

Už Kanados lietuvės M. Lie-
gienės lėšas Stasio Žuko mi

rusioje Vilniaus politinių kali
nių ir tremtinių bendrijoje, 
ketverius metus buvo jos revi
zijos komisijos pirmininku; o 
1992-1994 m. ir bendrijos pir
mininku. 

1989 m. kartu su dailininku 
Vytautu Ciplijausku surengė 
37 buvusių politinių kalinių ir 
tremtinių tapybos bei skulp
tūros darbų parodą Vilniuje, 
Dailės parodų rūmuose. Paro
doje buvo ir penki S. Žuko ta- j 
pybos darbai. Paroda susi- \ 
laukė nemažo susidomėjimo, ' 
tai buvo nauja, 50 metų nema
tyta tematika ir nauji auto
riai. Vėliau paroda buvo 
eksponuojama Kaune ir 
Biržuose. 1996 m. trys Stasio 
Žuko darbai („Lietuvos kan
čia", „Žvilgsnis į Santa Mo
niką", Motinos galvos skulp
tūrinis bareljefas) buvo ekspo
nuojami Kaune, Žilinsko ga
lerijoje surengtoje Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
darbų parodoje. 

Stasys Žukas aktyviai veikė 
Persitvarkymo sąjūdyje,~suer-
ganizavo keletą Sąjūdžio gru
pių, buvo Vilniaus m. Sąjūdžio 
tarybos narys. Dalyvavo Są
jūdžio suvažiavimuose, Balti
jos kelyje. 1990 m. balandžio 
21 d. kartu su mons. K. Vasi
liausku, daibninke M. Če-

1993 m. liepos 25 d. iškil
mingai pašventintas Šakių 
raj. Griškabūdyje paminklas 
pirmam Lietuvos istorijos dak
tarui, vertingų Lietuvos istori
jos veikalų autoriui, lenkų 
ištremtam iš Seinų, kun. Jo
nui Totoraičiui. M. Liegienė 
kilusi iš Totoraičių giminės. 

199*2 m. vasario 25 d. iš
rinktas Vilniaus politinių kali
nių ir tremtinių bendrijos pir
mininku, stengėsi bendrijos 
veiklą nukreipti politine link-

I me, dalyvauti Seimo ir savi-
i valdybių rinkimuose, kelti po-
' litinius Klausimus. 

Po ilgų derybų S. Žukui pa
vyko susitarti ir 1993 m. spa
lio 3 d. pasirašyti aštuonių 
dešiniųjų partijų ir visuomeni
nių politinių organizacijų Vil
niaus skyrių deklaraciją, pa
gal kurią šios organizacijos 
sudarė koaliciją bendriems 
Lietuvos politikos klausimams 
ir problemoms spręsti. Stasys, 
Žukas visada žinojo, kad vie
nybėje galybė, todėl visada jos 
siekė. Koaliciją sudarė: Lietu
vos politinių kalinių sąjungos 
ir tremtinių Vilniaus bendrija, 
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus 
Taryba, Sausio 13-sios brolijos 
Vilniaus skyrius, Lietuvos 
Politinių kalinių sąjungos Vil
niaus skyrius, Nepriklauso
mybės partijos Vilniaus sky
rius, Lietuvos Tautininkų 

pukiene, tremtinėmis V. Pet- ' sąjungos Vilniaus valdyba, 
ruliene, M. Rėklaityte ir politi- Lietuvos Žaliųjų partijos Vil
nių kaliniu, Lietuvos karinin 
ku, J. Jankausku padovanojo 
II Sąjūdžio suvažiavimui daili
ninkės M. Čepukienės su
kurtą Sąjūdžio vėliavą. 

1990 m. paruošė perlaido- J kalaudama 
tiems Balbieriškio kapinėse įmonių su 
28 partizanams paminklo pro
jektą, kartu su buv. partizanu 
J. Petraška organizavo jo sta
tybą ir iškilmingą pašventi
nimą. 

Nuo atgimimo pradžios Lie
tuvoje politinis gyvenimas 
virte virė: rinkimų agitacija, 
mitingai, svarbių datų minė
jimai, „Baltijos kelias*] Ne
priklausomybes paskelbimas, 
Sausio 13-ji... Stasys Žukas 
buvo įvykių sūkuryje, dalyva
vo, daug ką pats organizavo. 
1990 m. kartu su bendrijos 
pirmininku S. Žukausku reng
davo tremtinių palaikų suti
kimą Vilniaus oro uoste, 
kviesdavo kunigus, dažniau
siai tai būdavo Vilniaus arki
katedros klebonas mons. K. 
Vasiliauskas, Žvėryno bažny
čios klebonas Lydys, kun. K. 
Matulionis. 

1992 m. buvo pakviestas na-

niaus valdyba, Lietuvos De
mokratų partijos Vilniaus sky
rius. Koalicija veikė, rašė 
raštus su pasiūlymais Seimui, 
vyriausybei, prezidentui, rei-

nekurti bendrų 
Rusija, neskirti 

buv. saugumiečių į atsakingas 
pareigas, grąžinti žemę savi
ninkams, privatizaciją vykdyti 
tik prieš tai turtą indeksavus, 
priimti turto deklaravimo 
įstatymą, išsaugoti buv. KGB 
archyvinius dokumentus, buv. 
KGB rūmus Vilniuje paversti 
genocido mėmorialu-muzieju-
mi. 

Gavęs pasiskolinti statybi
ninkų vagonėlį, 1993 m. kovo 
8 d. Stasys Žukas prie KGB 
rūmų organizavo ilgalaikį, 
trukusį 1,5 mėnesio budėjimą 
ir du mitingus. Buvo protes
tuojama prieš V. Skuodžio 
paskyrimą Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro direktorium, prieš 
Valstybės muziejaus Vilniuje 
pavertimą Moderniojo meno 
centru, reikalaujama išsaugoti 
KGB archyvus. 

1994 m. Lietuvos Politiniu 

narių, gyvtnlįofų parašai, ra
šoma įvairiom* valdžios in
stancijoms), ko: 1999 m. šis 
projektas buvo pradėtas įgy
vendinti. Jau iškalta daugiau 
nei 100 pavardžių, numatyta 
iš viso iškalti ap5 patriotų pa
vardes, f 

Nesutikdami Uu 199% m. 
atėjusios į vstf|hą LDDP poli
tika monopoBSuoti ypatingos 
reikšmės archyvų KGB rū
muose saugojimą ir tvarkymą, 
jų naudojimą, nušalinant nuo 
šio darbo, politinius kalinius, 
1993 m. gruoffl*> 11 d. buvo 
paskelbta akcija „Kaliniai 
grįžta į kameras". Kaliniai 
grįžo ir budėjo KGB rūmų 
rūsiuose buvusiose kamerose. 
Tačiau ši akcija nepadėjo, į ją 
nebuvo kreipiamas dėmesys. 
Todėl, Stasiui Žukui pasiūlius, 
buvo pradėta nauja akcija 
„KGB archyvai1 į'švarias ran
kas". Buvę politiniai kaliniai 
ir tremtiniai dieną naktį bu
dėjo buv. KGB rūmuose, sau
gojo archyvus. į rūmus ne
įleido LDDP paskirto LGGRT 
•centro direktoriaus V. Skuo» 
džio nei jo pavaduotojų, rašė 
protesto raštus vyriausybei, 
Seimui ir prezidentui. Šią ak
ciją parėmė ir užsienio lietu
viai. Akcijos štabui trejus su 
puse metų iki jo pabaigos va
dovavo Stasys Žukas. Akcija 
pareikalavo daug ryžto ir var
go, siekiant tiesos ir teisingu
mo. Joje dalyvavo per 13,000 
politinių kalinių ir tremtinių 
iš visos Lietuvos. Buvo pa
rašyta 16 raštų, du memoran
dumai LDDP valdžiai, orga
nizuota ilgalaikė apsauga prie 
išėjimų iš KGB rūmų ir neleis
ta archyvinių bylų išvežti. 

Buvusių KGB rūmų an
trame aukšte, dailininko An
tano Račo padedamas, Stasys 
Žukas 1996 m. sausio 3 d. 
įrengė Genocido aukų koply
čią. Šventinant suremontuo
tas rūmuose įkurtų teismų pa
talpas, mons. K. Vasiliauskas, 
dalyvaujant ir prezidentui A. 
Brazauskui, pašventino šią 
koplyčią. Du kartus per metus 
joje aukojamos Mišios už rū
muose nukankintus Lietuvos 
žmones. Čia Mišias aukojo 
mons. Alfonsas Svarinskas, 
Kauno arkivyskupas, pats ka
lintas rūmų rūsyje, Sigitas 
TamkeviCius, kun. Algimantas 
Keina, jėzuitų provincijolas, 
tėvas Antanas Saulaitis, SJ. 

Šioje koplyčioje Stasys Žu
kas rengė ir politines va
landėles — vilniečių susitiki
mus su Seimo, vyriausybės 
nariais, moksk) ir kultūros 

darbuotojais. Tokių; susirin
kimų jis surengė 112. Stasys 
Žukas aktyviai dalyvavo spau
doje, rašė straipsnius į Lietu
vos ir užsienio lietuvių laik
raščius. 

1998 m. Kaune Lietuvos Po
litinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos suvažiavime Stasys 
Žukas buvo apdovanotas są
jungos žymeniu „Už nuopel
nus Lietuvai". 

Pastaraisiais mėnesiais S. 
Žukas kartu su kitais susi
pratusiais Lietuvos piliečiais, 
meno ir mokslo veikėjais, po
litikais, dėjo pastangas, kad 
Dzūkijoje Grūto miške nebū
tų rengiamas sovietinių vadų 
skulptūrų muziejus. 

Vilniuje, Tuskulėnų parke, 
kur buvo atkasti 768 nužu
dytųjų KGB rūmų rūsyje-
kalėjime palaikai, pažymint 
penkerių metų sukaktį nuo 
nužudytųjų kapų atidengimo, 
Stasys norėjo pastatyti kryžių, . 
nes valdžia, remdamasi lėšų 
stoka, paminklo statybą ir ka
pavietės sutvarkymą vis atide
da. Paruošė kryžiaus projektą 
ir Vilniaus Sąjūdžio „Labora" 
pirmininkas Leonas Kerosie-
rius pagal jį kryžių padarė. 
Trūksta' tik tvorelės." Tikimės, 
kad šių inėtų gegužės mėn.' 
pradžioje šis kryžius Tus
kulėnų 'parke bus pastaty
tas ir iškilmingai pašventin
tas. 

Šių metų sausio 9 d., pa
žymint 30 dienų po Stasio 
Žuko mirties1, „Tautos kančių 
namų" (buv. KGB rūmų) Ge
nocido aukų koplyčioje Mišias 
už jo vėlę aukojo kun. Algi
mantas Keina. Šv.- Mišiose 
dalyvavo Seimo narys R. Kup-

PAMINĖTAS KAN. ADOLFAS 
SABALIAUSKAS -ŽALIA RŪTA 

Daug žymių lietuvių tautos Adolfo Sabaliausko-Žalios Rū-
mokslo h* kultūros veikėjų dar tos eilių..."; tarsi sušildė su-
nesulaukė deramo pripažini
mo, dar tarsi apnešti užmarš
ties dulkėmis. Džiugu, kad 
pastaruoju metu atsiranda vis 
daugiau žmonių, siekiančių 
nužerti tas laiko dulkes: rašo
mi straipsniai, skaitomi pra
nešimai, organizuojamos kon
ferencijos. Toks pagerbimas 
žinomo tautosakos rinkėjo, jos 
tyrėjo, vertėjo ir poeto kanau
ninko Adolfo Sabaliausko-Ža-
lios Rūtos (1873-1950 m.) įvy
ko 2000' m. sausio 14 d. Me-
laišių koplyčioje (7 km nuo Pa
pilio), kurią jis savo lėšomis 
1939-1940 m. pastatė, pašven
tino ir kurioje palaidotas, bei 
Strumbriškio kaime giminai
čių Danutės ir Algirdo Nali-
veikų namuose, kur kadaise 
gyveno kanauninko sesuo su 
šeima, kur pirmosios sovieti
nės okupacijos metu jis slaps
tėsi. 

Seminaras „A. Sabaliausko 
darbų svarba ir aktualumas 
šiandien" pradėtas šv. Mišio-
mis, aukotomis Lietuvos ka
riuomenės vyriausiojo kapelio
no mjr. Alfonso Buloto, Pa
nevėžio įgulos kapeliono dr. 
mjr. Petro Kavaliausko ir Pa
pilio klebono Virgilijaus Liui-
mos. Prieš šv. Mišias Augli
ninkų pradinės mokyklos mo
kiniai, vadovaujami Nidos Žu
kauskaitės, jautriai ir nuošir
džiai atlikdami literatūrinę 
kompoziciją „Pasiklausykime 

činskas, Lietuvos Sąjūdžio ta
rybos pirmininkas dr. R. Ba
tūra, Lietuvos Politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos pir
mininkas dr. P. Jakučionis, 
Nepriklausomybės Akto sig
nataras, buvęs Seimo narys ir 
Lietuvos Politinių"" kalinių ir 
tremtinių sąjungos preziden
tas B. Gajauskas, gausus Sta
sio Žuko vilniečių būrys. Po 
Mišių kalbėjusieji prisiminė 
Stasį Žuką, jo veiklą Lietuvos 
labui, energiją ir ryžtą kovoti 
už jos laisvę bei žmonių gero
vę, įsipareigojo tęsti jo pra
dėtus' darbus, įgyvendinti jo 
svajones. 

Regina Žukienė 
(Pabaiga) 

žvarbu8ius renginio dalyvius. 
Prie kapo sustojo Karaliaus 

Mindaugo MPB karių, vado
vaujamų S-6 viršininko vyr. 
ltn. Arūno Alonderio, garbės 
sargyba. Padėjus gėles ir už
degus žvakeles, kalbėjo mrj. 
A.Bulotas. 

Stumbriškyje pranešimus 
skaitė dr. Aldona Vasiliaus
kienė .Keletas kun. A. Saba
liausko gyvenimo ir veiklos 
bruožų", prof. Stasys Skrode
nis «A. Sahalisuskas — tauto
sakininkas ir poetas", mokyt, 
ekspertė Lionė I^pinskienė 
„Dar viena knyga: Žalios Bū
tos 'Būkite tobuli'!". Panevėžio 
Mykolo Karkos vidurinės mo
kyklos mokiniai skaitė A. Sa
baliausko bei savo jam sukur
tus poezįjos posmus, apie jį 
parengtus referatus. 

Prisiminimais dalijosi gimi
naitės Danutė Naliveikienė ir 
dailininkė Marija Ladigaitė-
Vildžiūnienė bei §2 metų kai
mynė Vincenta Kindzevičienė. 
Kalbėjo Lietuvos atsargos ka
riuomenės sąjungos Kauno 
skyriaus pirmininkas dimisi
jos majoras Juozas Vainaus
kas, Panevėžio apskrities 
Švietimo skyriaus vedėjas Ri
čardas Kliminskas. Renginio 
dalyviams kankliavo Regina 
Daniūnienė ir Konstancija 
Marcinkevičienė. 

1960 m. spaudoje tendencin
gai iškomentuotas karo kape
liono A. Sabaliausko dienoraš
tis „Juodasis kryžius arba pa
lydėti pasmerktieji" (1981 m. 
jis buvo išspausdintas) užvėrė 
duris detalesniems kan. A. Sa-
baliausko-Žalios Rūtos darbų 
tyrinėjimams bei garsinimui 
sovietmečiu. 1995m. rudenį 
organizuota konferencija siekė 
atkreipti, dėmesį \ Šią jneaittgę 
asmenybe ir paskatinti moks
lininkus išsamesnei ir gilesnei 
jo veiklos analizei. 

2000 m. sausio 14 d. orga
nizuotas renginys, skirtas ka
nauninko Adolfo Sabaliausko-
Žalios Rūtos 50-sioms mirties 
metinėms tai dar vienas 
žingsnis į aukštumą, kurioje 
turėtų būti aiškiai matomi ir 
Jo darbai — dalelė mūsų tau
tos kultūros ir istorijos. 

Dr. Aldona Vasiliauskienė 

Renginio dalyviai MelaiSiuose, pri« kan. Adolfo Sabaliausko — Žalios Rotos kapo. 

Stumbriškyje kalba Lietuvos kariuomene* vyr kapelionas mjr. Alfonsas Bulotas. Sėdi U kaires: vyr. ltn. Arūnas 
Alondem, dr. Aldona Vasiliauskiene, prof Stasys Skrodenis »f mokyt. Lione Lapinskiene. 



RENGINIAI ČIKAGOJE 

2000 METAI 

KOVO MEN. 

* Û šeštadienį — Tradici
nis mažlietuvių šiupinio vaka
ras Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose. Pradžia 
6:30 v.v. 

5d., sekmadieni — Skautų 
ir skaučių tradicinė K*»"̂ ?ko 
mugė Jaunimo centre. 

11d., šeštadieni — Kovo 
lLsios — Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo dešimt
mečio minėjimas ir literatū
rinio konkurso premijų lau
reatams įteikimas 6 vai. vak. 
Jaunimo centre. 

— Juozo Mieliulio parodos 
atidarymas 7:30 v.v. Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 

12d., sekmadieni — Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo ^-Kovo 11-tos minėjimas 
12:30 v.p.p. PLC, Lemente. 
Ruošia Amerikos Lietuvių 
Tautinė s-ga. 

— Cepelinų priešpiečiai 
12:30 vaL p.p. Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Ruošia Lietu
vių dantų gydytojų s-ga. . 

16 d., ketvirtadieni — Su
valkiečių draugijos pusmetinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose. 

18 d., šeštadieni, — Gavė
nios susikaupimą Ateitininkų 
namuose ruošia Ateitininkų 
namų valdyba ir Akademinio 
Skautų sambūrio Čikagos sky
rius. 

19 d., sekmadieni — Ne
kaito M. Marijos Prasidėjimo 
Čikagos ir apylinkių rėmėjų 
metirlė šventė: 3 vai. p.p. šv. 
Mišios Tėvų Jėzuitų koply
čioje; 4 v.p.p. vakarienė ir me
ninė programa Jaunimo cen
tre. 

'BS>d?/ipenktadien4 — kau
niečio foto menininko Mindau
go Kavaliausko pirmosios foto 
parodos Amerikoje atidary
mas 7:30 v.v. Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. Paroda 
tesis du savaitgalius. 

Mdi , sekmadieni — Kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
LB Kultūros taryba. 

— Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolijos rėmėjų iškilminga 
vakarienė 3:30 val.p.p. Šaulių 
namuose. 

31 d., penktadieni — Ra
šytojos Nijolės Jankutės-Užu-
balienės knygos „Atvirukai" 
suHkfuvės 7 vai. vak. Jauni-

Sutiktuves rengia 
rašytojų draugija, 
Vydūno fondui ir 

vy* skausių „Verpsčių;" drau-
gfmJk-V^ 

-įM&ALANDŽJOMEN. 

Isekmadieni — „Laiš-
50 metų Jubi-

HeJtpt šventė Jaunimo centre. 
•?* ^Ęh. Dubois „Septyni 

Kristaus žodžiai" — jungtinis-
choro, solistų ir orkestro kon
certas Lemonte, PLC Lietuvių 
fohdo salėje. 

9 d., sekmadieni — „Mar
gutis IT metinė vakarienė 
Jaunimo centre. 

— Fortepijoninės muzikos 
popietė. Skambina Sonata Zu
bovienė. 1 vai. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje, PLC, Le-

'"ĮfaL, ketvirtadieni — Za-
raŠtektų klubo pusmetinis su
siriksimas Šaulių namuose, 

d%sekmadienį — Svč. 
Gimimo parapijos 

baMfčioje (Marąuette Parke) 
dn^STeBglnis koncertas (po 
piįtej}. f*101^ va*tovas Ričar-
daąfSekas 

,šeštad»nt —švč.M. 
- _ ^ _ Genimo psrapįjos 
(ftfcjfejaeite Parite) pokylis 5 
vai p^. parapijos salėje. 

fg<L, sekmadieni — Pa
nevėžiečių klubo narių pus
metinis susirinkimas 12 vai. 
Jaunimo centre. 

GBGUŽĖ8 MEN. 

6 ir 7 d„ šeštadieni ir sek
madieni — Lietuvos Šaulių 
sąjungos išeivijoje XV visuoti
nis dalinių atstovų suvažiavi
mas Čikagoje, Šaulių namuo
se. 

7 dn sekmadieni — G. 
Verdi operos „La Traviata" 
pastatymą Morton mokyklos 
auditorijoje rengia Čikagos 
Lietuvių opera. Pradžia 3 v. 
p.p. 

13 d., šeštadieni — JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
ir rajoninis suvažiavimas 9 
vai. r. „Bočių" menėje, PLC, 
Lemonte. 

14 d^ sekmadieni — Po-
operinis koncertas Jaunimo 
centre. Pradžia 3 vai. p.p. 

— „Mama , Tau" pietūs 12 
val.p.p. PLC, Lemonte. Rengia 
Pal. J. Matulaičio misija. 

21 d*, sekmadieni — „Poe
zijos diena* Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

— Koncertas fortepijonui 
keturiomis rankomis. Skambi
na Sonata ir Rokas Zubovai. 1 
vai. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte. 

21 d* sekmadieni — JAV 
LB Brighton Parko apylinkės 
valdybos rengiami pietūs Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos salėje, 4420 
S. Fairfield Ave., tuoj po 10:30 
val.r. lietuviškų šv. Mišių. 

28 d~, sekmadieni — Ne
ringos Nekrašiutės, Laimos 
Lapkauskaitės ir Dalios Ged
vilienės Vaikų ansamblio kon
certas 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. Rengia „Saulutė". 

BIRŽELIO MEN. 

11 d* sekmadieni — Či
kagos ir apylinkių N. Pr. M.M. 
seserų vienuolijos rėmėjų me
tinis susirinkimas. Šv Mišios 
9 vai. r. Švč. M.M. Gimimo 
bažnyčioje Marąuette Parke. 
Po Mišių susirinkimas parapi
jos salėje. 

18 d* sekmadieni — Čika
gos Lietuvių moterų klubo tra
dicinis „Gintaro" pokylis Mar-
tiniąue (Evergreen Park) salė
je: 

26 d., sekmadieni — „Vai
ko vartai į mokslą" gegužinė 
PLC sodelyje. 

LIEPOS MEN. 

16 d., sekmadieni - Artu 
vysk. Jurgio Matulaičio Palai
mintuoju paskelbimo šventė 
bus jssįssssl 10:30 vai. r. šv. 
Migiomis Švč. M. Marijos Gi
mimo* parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke. Tuoj po Mi
šių minėjimas parapijos salė
je. Minėjimą rengia Čikagos 
ir apylinkių N. Pr. M. Marijos 
seserų vienuolijos rėmėjai. 

23 «V sekmadieni - JAV 
LB Waukegan/Lake County 
apylinkės metinė gegužinė 
ruošiama Wauconda, IL, La-
kewood Forest Preserve Shel-
ter C. Pradžia 12 vai. p.p. 

— Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų s-gos (AL
IAS) Čikagos skyriaus gegu
žinė Michianoje, MI, Rudai-
čių-Marcheftų vasarvietėje. 

«, — Lietuvių Tautinės sąjun
gos Čikagos skyriaus metinė 
gegužinė Ateitininkų namų 
ąžuolyne. Pradžia 12:30 v.p.p. 

7 ' RUGPJŪČIO MEN. 

13 dL, sekmadieni — JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
ir apylinkių gegužinė 12 vai, 
PLC sodelyje, Lemonte. 

— Zaraaiškių klubo geguži
nė šaulių namuose. 

> 27 d^ sekmadieni - Il
linois Lietuvių Respublikonų 
lygos metinė gegužinė 12 vsl. 
p.p. PLC sodelyje, Lemonte. 

DRAUGAS, 2000 m. kovo 1 d., trečiadienis 

Lietuvos Vyčių jau 40-tąjį kartą ruoštojo „Lietuvos prisiminimų" pokylio, vykusio s.m. vasario 6 d. Martiniųue 
salėje Čikagoje, rengimo komitetas. Nuotr. Joao Tanulaičio 

RUGSĖJO MEN. 

10 dn sekmadieni — Tra
dicinė Čikagos ir visų apylin
kių lietuvių Šiluvos atlaidų 
procesija Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje (Marąiette 
Parke) 1:30 vai. p.p. 

17 d~, sekmadieni — 
„Draugo" pokylis Jaunimo 
centre. 

24 d^ sekmadieni — Lie
tuvių fondo 6-tos metinės golfo 
žaidynės Old Country Club 
laukuose. 

— Suvalkiečių draugijos 
gegužinė Šaulių namuose. 
Pradžia 12 vai. 

SPALIO MEN. 

1 d* sekmadieni — Lithu-
anian Mercy Lift dešimtmečio 
sukaktuvinis pokylis (Vidur
amžių tema) vyks Lemonte 
„Montefiori" paviljonuose ir 
daržuose. Pradžia 3 val.p.p. 

6 d , ketvirtadieni — Za
raaiškių klubo metinis narių 
susirinkimas Šaulių namuose. 

8 d., sekmadieni — Virtuo
zo Gedimino Kviklio vargonų 
koncertas ir Pabendravimo 
pietūs 12 vai p.p. PLC, Le
monte. Rengia Pal. J. Matu
laičio misija. 

28 d-, šeštadieni — „Litu-
anica" futbolo klubo 50 metų 
sukakties iškilmingas paminė
jimo pokylis PLC, Lemonte. 

30 eL, sekmadieni — Pa
nevėžiečių klubo metinis na
rių susirinkimas. 10 vai. r. 
Jėzuitų koplyčioje iv. Mišios 
už mirusius narius. 12 vai. su
sirinkimas Jaunimo centre. 

LAPKRIČIO MEN. 

I d^ trečiadieni — M.K. 
Čiurlionio 125 gimimo me
tines minint, koncertas Chi-
cago Cultural Center Preston 
Bradley Hali. Dalyvauja „Dai
navos" ansamblio choras, Vil
niaus Styginių kvartetas, ak
torė Audrė Budrytė ir pianis
tas Rokas Zubovas. Rengia 
Chicago -Vilniaus miestų sese-
rystės komitetas, Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejus ir 
Amerikos lietuvių meno drau
gija. Pradžia 6 vai. vak. 

4 & , šeštadieni — Lietu
vių fondo metinio vajaus poky
lis Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. 

II d^ šeštadieni _ Suval
kiečių draugijos metinis narių 
susirinkimas Šaulių namuose. 

18 d , šeštadieni — Čika
gos Lietuvių operos metinis 
pokylis Jsunimo centre. 

23-26 d , ketvirtadieni iki 
sekmadienio — Teatro fes
tivalis Jaunimo centre. Ren
gia JAV LB Kultūros taryba. 

GRUODŽIO MEN. 

31 dn sekmadieni — Či
kagos Lietuvių operos ruošia
mas Naujųjų Metų sutikimas 
Jsunimo centre 

A. A. SESELE M. AGNESINE 
DERING, SSC 

Ses. Agnesne Dering. SSC 

Kazimierietė seselė M. Ag-
nesine Dering. (84), buvusi 
asistentė profesorė Loyola uni
versitete Čikagoje, mirė Šven
to Kryžiaus ligoninėj 2000 m. 
vasario 26 d. 

Seselė Agnesine gimė Čika
goje ir lankė Nekalto Prasi
dėjimo mokyklą (44-oj gatvėj) 
ir Švento Kazimiero akade
miją. Ji įstojo į kazimieriecių 
vienuolyną 1932 metais ir iš
gyveno 67 metus kaip vienuo
lė. Seselė įsigijo magistro 
laipsni >r doktoratą anglų kal
boj iš Loyola universiteto ir at
liko aukštesnį mokslą žurna
listikos srityje Marąuette uni
versitete, Milwaukee, Wiscon-
sin. 

Seselė Agnesine dėstė anglų 
kalbos ir žurnalistikos pamo
kas Švento Kazimiero Akade
mijoj ir 1952 matais, kai buvo 
pastaC'ta Marijos aukštesnioji 
mokykla, seselė, ten tęsė savo 
mokytojavimo karjerą. 1955 
metais ji buvo paskirta Villa 
Joseph Marie aukštosios mo
kyklos, Holland. PA direktore. 
Tose pareigose ji taip pat 
prižiūrėjo statyiją naujos mo
kyklos, kuri aptarnavo trigu
bai daugiau studenčių. Grįžus 
į Čikagą, sesele mokė vienuo
lyno Marijos kolegijoj. 1964 
metais rugpjūčtf mėnesį ji bu
vo paskirta prižiūrėti visas 
gimnazijas, kūnas kazimierie-
tės pravedė tu> laiku. 1970 
metais seselė buvo paskirta 
kazimieriecių kongregacijos 
generale sekretore, šį darbą ji 
atliko kartu su mokytojavimu 
Loyola universitete. Seselė 
dėstė anglų kalbos pamokas 
Loyoloj 20 metu. 

Seselei Agnesine mokytoja
vimas buvo jos gyvenimas. Ji 
ne tik mokė anglų kalbą, bet 
mokė savo studentus, kaip įsi
jungti į gyvenimą su džiaugs
mu ir pasitikėjimu. „Per visą 
jos gyvenimą daug studentų 
pasiliko jos ištikimi draugai, 
nes ji juos sustiprino ir padėjo 
jiems išvystyti jų ypatingas 
dovanas", pastebėjo seselė Im-
macula, kazimieriecių genera
le vyresnioji *Ji įvertino jų 
draugyste ir jie įvertino jos 

nepaprastą mokytojavimą, rū
pestingą, užjaučiančią širdį ir 
didele įtaką, kurią ji turėjo jų 
gyvenime". Vienas jaunas stu
dentas seselei Agnesine para
šė: „Aš buvau labai nusivylęs, 
bet laimė, per Dievo Apvaizdą, 
patekau į jūsų klase. Jus su 
manim elgėtės su pagarba ir 
su pasitikėjimu, kad ai turiu 
galimybe ką nors pasiekti, ir 
man to Labai reikėjo. Tas pasi
tikėjimas, kurį aš patyriau iš 
jūsų, pasklido per visas mano 
kitas pamokas. Už visą tai aš 
jum lieku dėkingas". „Seselė 
Agnesine gavo daug šitokių 
laiškų per visą savo gyveni
mą", sakė seselė Immacula. 

Seselė Agnesine buvo kazi
mieriecių seselių vienuoKjos 
laikraštėlio *Journeys" redak
torė dešimt metų. 1994 metais 
seselė buvo pakviesta daly
vauti Čikagos vyskupijos Is
torinėje komisijoje, kuri tyri
nėjo rastus ir gyvenimą Dievo 
tarnaitės Motinos Marijos 
Kaupaitės, seselių kazimierie
cių įsteigėjos, kurios beatifika
cijos byla pristatyta Romoje. 

Nors mokytojavimas buvo 
jos gyvenimas, seselė Agne
sine taip pat buvo poetė. Ji pa
teikė daug savo kūrinių „Na
tional Anthology of Teacher's 
Poetry" ir kiekvienas jos įduo
tas kūrinys buvo spausdintas. 
Per visą gyvenimą ji sukūrė 
eilėraščius įvairiom progom. 

Nuliūdę liko: seselės kazi-
mierietės, dvi brolienės: Betty 
Dering, Palos Hills, IL ir 
Midge Dering, Los Alamos, 
NM; sūnėnai ir dukterėčios. 

Lankymas buvo antradienį, 
vasario 29 d. nuo 1 iki 7 vai. 
p.p., seselių kazimieriecių vie
nuolyne, 2601 W. Marąuette 
Road. Šventos Mišios už jos 
sielą buvo atnašaujamos vasa
rio 29 d., 7 vai. vakare. Laido
tuvės trečiadienį, kovo 1, 10 
vai. p.p., pradedant vienuoly
no motiniškam name ir bai
giant Švento Kazimiero ka
pinėse. 

Sesele Margaret 
Petcavage, 88C 

STATOMA GEOTERMINĖ ELEKTRINĖ 
Po poros mėnesių baigia

moje statyti geoterminėje 
jėgainėje prasidės bandymai. 
Jei jie bus sėkmingi, liepos 1 
d. pirmoji Baltijos valstybėse 
geoterminė jėgainė pradės 
veikti. 

Dėl finansinių sunkumų 
pernai statyba buvo užvilkin
ta. Tačiau Ūkio ministerijos 
Investicijų politikos skyriaus 
viršininkas Virginijus Paia-
karnis patikino, kad geotermi
nės jėgainės užbaigimui yra 
numatytos reikalingos lėšos. 
500,000 litų pernykštis įsisko-

PADĖKA 
Mirus brangiam Broliui 

A. t A. 
VYTAUTUI GALINIUI, 

nuoširdžiai dėkojame Daytona Beach Lietuvių klubo 
valdybai, „Sietyno" chorui, Kaziui Vabalaičiui už 
užuojautas laikraščiuose ir visiems, kurie pareiškė 
užuojautas žodžiu, raStu arba užsakė šv. Mišias 
Velionio atminimui. 

Danutė Galinytė-Šilbajorienė ir 
Algis Šilbajoris 

A. t A. 
ELEONORAI BAREIKIENEI 

mirus, gili užuojauta ilgametei Maironio lituanistinės 
mokyklos Lemont, IL, mokytojai seselei 
MARGARITAI ir JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkei MARIJAI REMIENEI. 

Maironio lituanistinės mokyklos 
administracijos darbuotojai, 

mokytojai ir mokiniai 

1 

Mūsų mielam prieteliui 

A. t A. 
PETRUI PETRUŠAIČIUI 

mirus, jo liūdinčią žmoną, mūsų mylimą STASĘ, jo 
brolius ANTANĄ, STASĮ bei VYTAUTĄ Lietuvoje 
ir jo gimines čia, Amerikoje bei Lietuvoje nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi 

Raciniečiai: 

Ona ir Stasys Budriai 

Felicija Kapočienė 

Ona ir Viktoras Kaiemėkaičiai 

Stefa ir Zenonas Lukauskai 

Bronė ir Petras Nekrošiui 

Juzė Pivoriūnienė 

Juozas Plečkaitis 

Vitas Plečkaitis 

Felicija ir Lionginas Pliūros 

Ida Tamulėnienė 

A. t A. 
ANTANUI JANONIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai mielai 
JULU AI, dukrai INGRIDAI, žentui D A VID, seserims 
bei artimiesiems ir kartu liūdime. 

Zina Pocienė 

Edvardas ir Peggy Pociai 

Tomas ir Audrė Pociai 

1 

linimas bus padengtas iš Pri
vatizavimo fondo. Dar 9.7 
mln. litų bus paimti iš valsty
bės vardu gautų paskolų, pa
gal anksčiau pasirašytas su
tartis. Kol kas dar neaišku, ar 
bus skirta pinigų derinimo 
darbams, kurie kainuos 600-
700 litų. 

Vyriausybės nutarime nu
matyta, kad įsiskolinimus už 
praėjusių metų atliktus dar
bus galės atgauti ir kitos sta
tybos bendrovės. Joms iš biu
džeto bus skirti 85 mln. litų. 
Iš Privatizavimo fondo nau
joms statyboms ir seniems 
darbams apmokėti bus skirta 
336.5 mln. litų. 

Parodomosios geoterminės 
jėgainės statybai jau yra pa
naudota per 11 mln. dolerių.' 
Manoms, jog visas projektas 
kainuos 18 mln. dolerių. 

1996 m. jėgainės statybai 

Pasaulio bankas suteikė 5.9 
mln. dol. paskolą. J statybą 
6.9 mln. dol. investuos Pasau
linis aplinkosaugos fondas, 2.6 
mln. dol. — Lietuvos vyriausy
be ir dar 2.6 mln. dol. — Dani
jos aplinkosaugos agentūra. 

Pastačius jėgainę, požemi
nis karštas vanduo bus nau
dojamas Klaipėdos gyventojų 
butams šildyti ir karštam van
deniui gaminti. Pagal „Geo-
termos" apskaičiavimus, vasa
rą požeminė geotermine jėgai
nė galės tenkinti apie 80 proc. 
Klaipėdos miesto šiluminės 
energijos karšto vandens ga
mybos poreikio. 

Išžvalgytu karšto vandens 
telkinių yra ir kitose Lietuvos 
vietose — Baisiogaloje ar Vil
kaviškyje. Tačiau netolimoje 
ateityje, vargu ar atsiras lėšų 
šių miestelių geoterminėms 
katilinėms. Elta 

» 



8 DRAUGAS, 2OO0 m. kovo 1 d., trečiadienis 

1 ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE m 

jf Ę k. 
Literatūrinio konkurso 

laureatams premijų įteikimo 
šventės ir Kovo 11-osios — 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo dešimtmečio minė
jimo bilietai gaunami kiek
vieną dieną „Seklyčioje". 
Šventė įvyks Jaunimo centre 
kovo 11 d. 6 vai. v. Salėje vie
tos numeruotos. Visą lietuviš
kąją visuomenę kviečiame da
lyvauti šventėje ir tuo pagerb
ti Lietuvos laisvės kovotojus. 

Cicero Vasario 16-osios minėjimo meninę programą atliko aktorė Irena 
Leonavičiūtė (kairėje) ir muzikė Giedrė Kazakauskaite 

Nuotr. J o n o Kuprio 
Čikagos skautu ir skau

čių tradicinė Kaziuko mu-
Pirmadienį , vasario 28 d. 

į JAV atvyko trys iškilūs me-
gė šį sekmadienį, kovo 5 d., nininkai: mezzosopranas Judi-
vyks Jaunimo centre. Iškil- ta Leitaitė, bosas Vladimiras 
mingas mugės atidarymas 11 Prudnikovas ir pianistė-akom-
val. ryto. Čikagos ir apylinkių paniatorė Nijolė Ralytė. Pir-
lietuviai kviečiami atsilankyti mas šių menininkų koncertas 
į šį gausiausiai visuomenės įvyks kovo 1 d. St. Petersbur-
lankomą jaunimo auklėjimo ge, FL. Koncertą organizuoja 
organizacijos renginį. Ir šįmet Angelė Kamiene. Čikagoje 
bus proga Jaunimo centro koncertas bus kovo 26 d. 
didžiojoje salėje įrengtuose 
tuntų paviljonuose įsigyti įvai
rių skautiškų rankdarbių, tau-

Rašytojos Nijolės Jankų-
tės-Užubalienės knygos „At-

A , ., , , . i , • • virukai" sutiktuvės vyks kovo 
todailes dirbimų, velykinių 3 1 d pj^^a-ta* 7 v a L v . margučių ir K . bus proga iŠ- J a u n i m 0 centre. Sutiktuves bandyti laimę įvairių laimikių ren^a u ^ 
laimėjimuose, o Akademinio _L" l.ii.^ * X7-.J-.__ r J..-
skautų sąjūdžio knygyne bus 
gausus pasirinkimas lietuviš
kų knygų, plokštelių, dainų ir 
muzikos įrašų kasetėse, na, ir 

gija, talkinant Vydūno fondui 
ir vyr. skaučių „Verpsčių" 
draugovei. 

Kviečiame į PLC renginių 
lietuviškų riestainių. Pirmojo komiteto ruošiamą Užgavėnių 
aukšto klasėse bus įruoštos blynų vakariene vyksiančią 
kavinės su gausa namuose 
keptų tortų ir kitų saldu
mynų, kuriais gardžiuoda-
miesi turėsite progos paben
drauti su seniai bematytais 
draugais ir pažįstamais. An
trajame aukšte veiks įvairūs 
žaidimų kambariai vaikams ir 
jaunuoliams, o mažojoje salėje 
bus įrengta valgykla su namie 
gamintais lietuviško maisto 
patiekalais. Visi kviečiami at
silankyti. Savo atsilankymu 
parodysit jaunimui, kad do
mitės ir remiate jų pozityvią 
veiklą ir pastangas savo pačių 
darbu telkti lėšas jų veiklos 
tęstinumui. Visi laukiami. 
Mugė baigsis 2 vai. p.p. 

Lietuviu Tautiniu šokių 
Šventė Toronto, Kanadoje, 
vyks š.m. liepos mėn. 2 d. 

SKELBIMAI 
. • Stasė Bacevičienė už

pildo pajamų mokesčių (income 
tax) formas. Susitarimui kreip
tis: tel. 708-403-7334. 

• Primename, kad i . m. 
kovo 11 d. 7:30 v .v . bus 
atidaroma Juozo Mieliulio 
„tapybos" paroda Lietuvių 
Dailės muziejuje Lemont, IL. 
Prašome atsilankyti. 

kovo 7 d. nuo 5 vai. p.p. iki 8 
vai. v. PLC didžiojoje salėje. 
Vaišinsime bulvinėmis dešro
mis — vėdarais, bulviniais ir 
miltiniais blynais, vyniotiniais 
su varške, spurgomis, vaišių 
kompotu ir kitais saldumy
nais. 

Balandžio 2 d., sekmadie
nį, Pasaulio lietuvių centro 
Lietuvių fondo salėje klausysi
mės T. Dubois kantatos „Sep
tyni Kristaus žodžiai". 

Mažosios Lietuvos Lietu
v iu draugija kviečia visus į 
t radicinį Užgavėnių šiupi
n i o vakarą šeštadienį, kovo 4 
d., ruošiamą Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus „Gintaro" 
salėje, 6500 S. Pulaski Rd., 
Čikagoje. Pradėsime 6 vai. 
vak. pabendravimu ir atgaiva. 
7 vai. meninė programa — 
Ričardo Šoko vokalinis moterų 
ansamblis. Vakarienė su tra
diciniu šiupiniu. O paskui — 
šokiai, šokiai, šokiai Ričardo 
Šoko estradiniam orkestrui 
grojant. Laukiami visi, susi
domėjimas didelis, todėl pra
šoma spie dalyvavimą jau da
bar pranešti Ramūnui Bunti-
nui, tel. 630-969-1316. 

Dail. Norman RockweIl 
žinomas ne tik Amerikoje, bet 
ir daugelyje pasaulio šalių. 
Galbūt jis geriausiai pa
žįstamas iš daug metų ėjusio 
žurnalo „Saturday Evening 
Post" pieštų viršelių, vaizduo
jančių eilinių žmonių kasdie
nybę, bet su švelnia, meilia 
nostalgija, jautrumu, huma
niškumu, humoru. Kai kas 
šiandien tas iliustracijas, ir 
apskritai Norman Rockwell 
meną, vadina saldžiu ir senti
mentaliu, bet jame atsispindi 
„seni geri laikai", kurių 
dažnai taip ilgimasi. Rockwell 
paveikslų paroda buvo atida
ryta praėjusį šeštadienį Chica-
go Historical Society muzie
juje. Paroda tęsis iki gegužės 
21d. 

Kviečiame visuomenę apsi
lankyti Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje, kur šiuo 
metu veikia meno paroda iš 
muziejaus fondų. Per daugelį 
metų įvairūs dailininkai ir au
kotojai muziejui padovanojo 
įvairių meno kūrinių. Dalis jų 
buvo atrinkta šiai parodai, ku
rioje lankytojai galės išvysti 
šiuolaikinių Lietuvos dailinin
kų, tokių kaip M. Vilučio, D. 
Jonkaitytės, K. Petrulio, D. 
Gražienės, E. Marcinkevi
čiaus, R. Dalinkevičiaus, L. 
Kryževičienės ir Amerikoje 
kūrusių bei tebekuriančių dai
lininkų, tokių kaip A. Varno, 
Č. Januso, P. Kaupo, Mary 
Strasevičiaus, M. Stankūnie
nės ir kitų aliejinės tapybos bei 
grafikos darbų. Paroda veiks 
iki kovo 31 d. Muziejus, esan
tis 6500 S. Pulaski Rd., Chica-
go, atidarytas kasdien nuo 10 
iki 4 vai. 

Juozo Mieliulio tapybos 
paroda „Erdvės kompozicija" 
veiks nuo kovo 11 d. iki ba
landžio 9 d. Lietuvių dailės 
muziejuje (14911 127 Str., 
Lemont, IL). Atidarymas ruo
šiamas kovo 11 d., šeštadienį. 
7:30 val.v. 

Iki šio sekmadienio Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje dar vyksta Algimanto Ke-
zio fotografijų paroda „Lietu
va: valstybė tarp valstybių" 
Paroda skirta Lietuvos ne
priklausomybės dešimtmečiu: 
paminėti. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 S Pu]^Rd..CMc_go,IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal sušilai imą 

Advokatas Jonas Gibsritis 
Civilinės ir kriminalinės byka 

6247 8-Kedxie Avenue 
Cbicago, IL 6 0 6 » 
TeL 773-7764700 

Tofl free 34 hr. 030-7760741 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Seitad. 9 v.r iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Cbicago, IL 60629 

(Skaraai gatvei nuo .Draugo") 
TeL 778-184-0100. 

TeL 880-887-0100, Lemont, IL 
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Šv. Kazimieras Piešė dail. Paulius Jurkus. 

ŠVENTAJAM 
KAZIMIERUI 

' Paskendę bokštai vasaros 
sapnuose, 

Baltais varpais pražydusios 
leUjos, 

Rasos lašeliai taurelėse 
spindi — 

Ir taip aromatingai viskas 
kvepia: 

Šventąjį prie bažnyčios 
vartų migdo... 

Primink, Šventasai, 
danguje Šviesybėm: 

Laukuose smutkelius 
vainikais puoštus, 

Ir tuos namus gimtinėj su 
žirgeliais, 

Ir javų laukus vosilkėlių 
pilnus... 

Jonas Rūtenis 

ŠVENTAS KAZIMIERAS 
Kiekvienais metais kovo ket

virtos kalendoriuje yra žymi
mas mūsų tautos šventasis 
Šventas Kazimieras. Visi jau
nuoliai, kurie mokosi Lietuvos 
istorijos, žino jo gyvenimą ir 
darbus. Tik ne visi seka jo 
pėdomis. Būti tokiais, koks jis 
buvo, nelengva ir ne visiems 
įmanoma. Tariau daug ko ga
lima pasimokyti. Jis buvo reli
gingas. Šiais laikais, ypač Lie
tuvoje, nemažai jaunų žmonių 
nepraktikuoja religijos. Mažai 
lanko bažnyčias ir mokyklose 
— tikybos pamokas. Šv. Kazi
mieras buvo sąžiningas ir dos
nus. Daugelio jaunų žmonių 
Lietuvoje ir kitur sąžinė mie
ga. Už tai daug neteisybės 
bei valstybės ir svetimo turto 
grobstymo. Šv. Kazimieras 
mylėjo Lietuvą. Šiandien daug 
kur pasigendama tėvynės mei
lės. Norint sekti Šventojo pė
domis, reikia daug ko pasimo
kyti, kad Lietuva sustiprėtų 
dvasiškai ir morališkai. Nuo 
dvasinės stiprybes priklausys 
ir materialinė gerovė. Švęsda
mi Šv. Kazimiero šventę, pa
sistenkime savo maldomis 
prašyti šventąjį, kad jis atnau
jintų Lietuvos veidą. 

Redaktorius 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Tautos gyvastingumo laidas 
— jos kultūra. Kultūra neįma
noma be moralės, kuri yra vie
na iš stipriausių aukštos kul
tūros pagrindu. Kur nyksta 
moralė, ten nebegali tarpti ir 
kultūra. Moralei išlaikyti ir 
ugdyti yra daug priemonių, 
bet ii jų stipriausia ir patva
riausia — religija. Labiausiai 
žmogų su Dievu artina kančia 
ir galbūt daugiausia čia glūdi 

didis lietuvių tautos religingu
mas ir dorovingumas. Tikėji
mas į Dievą įprasmina ir leng
vina kančią, žmogaus gyve
nimą sudvasina. 

Sava, svetimoms įtakoms at
spari kultūra, aukšta moralė 
ir stiprus religingumas išlaikė 
lietuvių tautą amžių audrose; 
tie trys svarbiausi veiksmai 
padės jai ištverti ir dabar... 

Aleksandras Merkelis, 
Pedagogas, redaktorius, 

rašytojas, žurnalistas 

GEROJI ŠIRDIS 
(Tęsinys) 

Vieną dieną grįždama iš mo
kyklos, ji sustojo prie krau
tuvės lango ir žiūri į melsvąją 
suknelę. Užeina jai Omus 
(staigus) pasiryžimas: „Užei
siu į krautuvę ir paprašysiu, 
kad išimtų tą mano pamėgtąjį 
apdarą iš lango. Jau šiandien 
pat įmokėsiu porą dolerių. Be
je, dar tetutė man skolinga. 
Užsuksiu pas ją — ji man su
mokės skolą. Tada sugrįšiu į 
krautuvę — ir man įdės į dėžę 
šią suknelę, kad palaikytu; kol 
pilnai už ją atsilyginsiu; nes 
neramu, kad kita mergaitė ne
nusipirktų. Bėgsiu pas tetutę 
pinigų ir tuojau sugrįšiu!" 

Linksma ir laiminga Birutė 
bėga pas tetutę. Tik netikėtai 
viename gatvės kampe ji stab
teli, nustebusi: va, naujai pas
tatyta būdelė laikraščiams 
pardavinėti, o joje aklas sene
lis. Šalia būdos tupi vilkinis 
šuo, o aplinkui sukiojasi vai
kėzai. Vienas jų, didokas ber
niokas, įmeta į pinigams dėti 
pastatytą dėžutė sagą, pasi
čiumpa iš dėžutės tikrąjį pi
nigą bei laikraštį ir nudumia 
(nubėga) sau. Juo paseka du 
kiti draugai — lygiai tą pat 
padaro. Senelis linkčioja gal
vą, dėkodamas. Birutei ding
teli mintis: „Jei aš taip kas
dien įmesiu po sagą ir pasiim
siu iš dėžės po pinigą — sene
lis nesužinos, nes nemato". 
Bet tuojau ji susigėsta, pa
žvelgusi į nelaimingą aklą 
žmogų, kuris, ranka grabalio
damas, dėžutėje suranda sa
gas. Jo veidu nurieda ašara. 
Geda ir graudumas paliečia 
Birutės širdį. Ji prisiartina 
prie senelio ir sako: 

— Nenusiminkit, aš noriu ir 
galiu jums padėti. Kiekvieną 
dieną, grįždama iš mokyklos, 
ar kartu su jumis pardavinė-
siu šiuos laikraščius, suskai
čiuosiu pinigus, ir niekas dau
giau nedrįs, užuot pinigų, 
įmesti į dėžutę sagų. (Bus 
daugiau) Vanda Franklenė 

Vaitkevičienė 

GALVOSŪKIO NR. 81 
ATSAKYMAS 

Mezzosoprano balsas yra že
mesnis už soprano. -

GALVOSŪKIO NR. 83 
ATSAKYMAS 

Reikia dviejų vaikų: berniu
ko ir mergaites, stovinčių nu
garomis. 

GALVOSŪKIO NR. 83 
ATSAKYMAS 

Rebuso atsakymas: JPiktos 
bitės saldų medų neša". 

GALVOSŪKIO NR. 86 
ATSAKYMAI 

A. Šv. Balt* druska pirmą 
kartą yra minima Motės pir
moje knygoje: Pr. 19-26, kai 
Loto žmona pavirto į druskos 
stulpą. Žodžio cukraus Šv. 
Rašte nėra. Maždaug 500 m. 
po Kristaus gimimo cukrus 
buvo pradėtas vartoti Persi
joje. (E. Brit. 21-375, Chicago, 
1968). B. Tropikinio kakavos 
medžio tėviškė yra pietinėje ir 
centrinėje Amerikoje. Šio me
džio sėklos — pupelės vartoja
mos pasigaminti šokolado mil
telius gėrimui arba kosmeti
kai bei mediciniškam sviestui. 
Šio medžio sėklas į Europą at
gabeno Kolumbas 1502 me
tais. (E. Brit. 6-4, Chicago, 
1968) C. Rapolionis gavo teo
loguos mokslų daktaro laipsnį 
Vitenbergo universitete, kur 
fakulteto dekanas buvo Mar
tynas Liuteris. <Z. Zinkevičius, 
„Senųjų Raštų kalba", 18 ir 19 
psl., Vilnius, 1988). D. Euro
poje pentinus pradėta vartoti 
maždaug 400 m. pr. Kr.r o Lie
tuvoje nuo pirmųjų amžių po 
Kr. (E. Brit. 11:119, Chicago, 
1968 ir L.S. 22-282, Boston, 
1960). B. Senovės graikų mi
tologija turėjo šias devynias 
deives arba mūzas, kurios glo
bojo šias mokslo ir meno ša
kas: Astrononujos — Uranija. 
Epo ir iškalbos — Kaliopė. 
Istorįjos — Klijo. Tragedijos 
— Melpomenė* Komedijos — 
Talija. Lyrines poezijos — 
PolihimnŲa. Poezijos — Era* 
to. Šokių ir dainavimo — Ter-
pischorė. Muzikos.^ Euter
pė. (Tarptautinių žodžių žody
nas, 522 psl., Vilnius, 1969). 

GALVOSŪKIS NR. 101 

Tarp šių devynių pėdų yra 
trys panašios. Kurios? (6t ) 

drumsčiusius šakinių vande
nis. 6. Nuo užmigusių veidro
džių nušluosčiau .... dulkes. 
7. Ant aslos išliejau .... puo
dynėle pieno žalčiams ir žal
čiukams palakti. (Pagal Leo
nardą Gutauską). (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 103 

(Brėžinėlis). Į langelius įra
šykite po raidę. Reikia gauti 8 
žodžius, kurių kiekvienas pra
sideda pirmąja Lietuvos sos
tinės raide: 1. Lietuvė poetė. 
2. Apskrities miestas. 3. Lietu
vos upė. 4. Valstybės ženklas. 
5. Kauno priemiestis. 6. Šiau
rinės Lietuvos miestelis. 7. Is
torinė vieta prie Nemuno. 8. 
Lietuvos karalius — Didžiuoju 
Kunigaikščiu vadinamas (10 
taškų). 
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GALVOSŪKIS NR 104 . 

(Piešinėlis). Kokiais slapy
vardžiais pasirašinėdavo šie 
Lietuvos rašytojai, psetai/lral-
tūros veikėjai: 1. Juftttf Jano
nis. 2. Kun. rašytojas, poetas 
Stasys Yla. 3. Albinas Vaitkus 
(romano .Miškais ateina ru
duo" autorius). 4. 19 amžiaus 
poetas, vertėjas, mokytojas 
Petras Arminas. 5. Bronė Bui-
vydaitė. 6. Feljetonų antpilus 
Augustinas Gricius. 7. Pranas 
Vaičaitis. 8. Kun. poetas, tau
tosakininkas Adolfas Saba
liauskas. 9. Petras Biržys. 10. 
Kalbininkas Jonas Jablonskis. 
11. Marija Pečkauskaitė.i1Cas 
teisingai parašys pusę šių sla
pyvardžių, gaus 5 taškus. Kas 
visus — 10 taškų. Sudarė 11 
klasės mokinė Rasa Indri-
liūnaitė iš Bemiškių kaimo, 
Biržų rajono. 

GALVOSŪKI8 NR. 105 

A. Kas ir kada pakvietė į 
Rytprūsius kryžiuočius? B. Iš 
kokių tėvų yra kilęs mulas? C. 
Kas muzikoje yra .moduMa-
cįja"? D. Kaip pašalinti šeško 
paliktą smarvę? E. Kas buvo 
motina dievų dievo Zeuso? Už 
visus teisingus atsakymus ski
riama 10 t , o už dalinius at
sakymus *- 5 taškai. MsTflTltt 
kun. dr. K. Gerulis. 

GALVOSŪKIS NR.102 
Parašykite, kokius darbus 

nudirbo mėnulis. Pabrauktuo
sius ar tamsiau išspausdintus 
žodžius, vietoje daugtaškio,. , 
parašykite esamuoju laiku Ir ' •UNKSMIAt? 
trečiuoju asmeniui. 1. Ušmfe* * . i v 
diiau (užmigo) le^ų'lieduš,'' Lapė nesitvėrė vftči 
o naktinūkių.' žiedąp iŠsklei-1rėjo jį suėsti, yiščiikas 
djiau ...; 2. B šiltųjų kristų ' ko ipsak* 
grįžtantiems WukKs«e, V A' r^Pakbk 
šviečiau .... kelius. 3. Vakare vo tėte ir mamą atv< 

C v 

įtampiau .„.nuo rssirmsHsi< 
dusias uodų smuikelių stygas. 
4. Nušveičiau .... ir pasidab
ravau ežio adatas. 5. Išvaliau 
.... šulinius, prikritusius šapų, 
spyglių, perkosiau ... susi-

, Lapsi parūpo lig i . 
kirsti vištienos. Paleido. Viš
čiukas užskrido ant stogo ir 
juokiasi: 

Apsigavai, laputėle, aš iš in
kubatoriaus... 




