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Prezidentas svarsto naujųjų 
ministrų kandidatūras 

Vilnius, spalio 17 d. (BNS) kad Ūkio ir Finansų ministe-
— Paneigdama gandus, jog rijų vadovais mato tik E. Mal-
prezidentas nepritaria liber- deikį ir J. Lionginą. Liberalai 
alų Jono Liongino bei Eugeni- J a u anksčiau paskelbę, kad jų 
jaus Maldeikio dalyvavimui 
naujosios vyriausybės darbe, 
prezidento spaudos tarnyba 
pranešė, kad Valdas Adamkus 
svarsto visas j am pasiūlytas 
galimų ministrų kandidatū
ras. 

Praėjusį sekmadienį Lietu
vos prezidentas V. Adamkus 
tęsė konsultacijas su Lietuvos 
liberalų sąjungos (LLS) ir 
Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų' pirmininkais Ro
landu Paksu ir Artūru Pau
lausku dėl būsimojo kabineto 
ir Seimo vadovybės sudarymo. 

Praėjusią savaitę LLS. NS, 
Centro sąjungos ir Modernių
jų krikščionių demokratų są
jungos pasirašyta koalicijos 
sutartis numato, kad bendri
ninkų dalyvavimas valstybės 
valdymo institucijose nustato
mas proporcingai Seimo rinki
muose gautiems įgaliojimams 
ir pagal atskirą priedą, kuris 
bus parengtas vėliau. 

Seimo pirmininko pareigos 
teks A. Paulauskui, premjero 
— R. Paksui. 

Dėl pasidalijimo ministrų 
postais tebėra deramasi, ta
čiau manoma, kad LLS teks 7 
portfeliai, tarp kurių Ūkio, Fi
nansų, Krašto apsaugos ir Su
sisiekimo ministerijų vadovų, 
o socialliberalai kontroliuos 6 
ministerijas — Administravi
mo, Užsienio reikalų. Švietimo 
ir mokslo, Aplinkos, Socialinių 
reikalų ir darbo."Sveikatos ap
saugos. 

Žiniasklaidoje buvo pasirodę 
pranešimų, jog LLS kandida
tai į ūkio ir finansų ministrus 
Eugenijus Maldeikis ir -Jonas 
Lionginas dėl neskelbiamų 
priežasčių yra nepriimtini pre
zidentui. Tačiau antradienį 
paskelbtame prezidentūros 
pranešime teigiama, kad V. 
Adamkus svarsto visus į vy
riausybę siūlomus kandida
tus. 

R. Paksas yra užsiminęs. 

kandidatas į krašto apsaugos 
ministrus — ambasadorius 
NATO Linas Linkevičius, 
krašto apsaugai vadovavęs 
LDDP vyriausybėje 1993-1996 
metais. Kultūros ministru li
beralai tikisi matyti Filharmo
nijos vadovą Gintautą Kėvišą. 
Susisiekimo ministro kėdė, li
beralų nuomone, turi ati tekti 
Valstybės automobilių kelių 
direkcijos vadovui Gintarui 
Striaukui. Liberalų kandida
tas į teisingumo ministrus — 
teisininkas Gintautas Bart
kus. 

Manoma, kad naujajame 
kabinete Švietimo ir mokslo 
ministerijai turėtų vadovauti 
dabartinis Vilniaus universi
teto rektorius, socialliberalas 
Rolandas Pavilionis. Spaudos 
teigimu. Naujoji sąjunga kan
didatu į sveikatos apsaugos 
ministrus siūlo Klaipėdos ligo
ninės vyriausiąjį gydytoją Vin
cą Janušonį. Socialinės apsau
gos ir darbo ministro postas 
turėtų atitekti LDDP adminis
travimo laikais Statistikos de
partamento vadovu dirbusiam 
Kęstučiui Zaborskui. Užsienio 
reikalų ministru Naujoji są
junga norėtų matyti kadenciją 
baigiantį Lietuvos ambasado
rių Lenkijoje Antaną Valionį. 

Tarp kandidatų i žemės ūkio 
ministro postą minimi Žemės 
ūkio bendrovių asociacijos pre
zidentas socialliberalas Jero
nimas Kraujelis bei buvusi 
premjerė, socialdemokratinės 
koalicijos atstovė Kazimiera 
Prunskiene. Naujosios politi
kos koalicijos bendrininkai 
taip pat neprieštarautų, kad 
ŽŪM vadovautų prezidento 
patarėjas Raimundas Dužins-
kas. 

I pertvarkytos Vidaus rei
kalų ministerijos vadovus so
cialliberalai siūlys vieną pri
vačios saugos tarnybos „Eks-
komisarų biuras" savininkų 
Alvydą Sadecką. 

Vilniaus te ismas nusprendė 
nagrinėt i Kazio Gimžausko bylą 

Atsistatydino Lietuvos krašto 
apsaugos viceministras 

Vilnius, spalio 17 d. ' B N S ) 
— Krašto apsaugos viceminis
tras Romas Kilikauskas an
tradienį pareiškė atsistaty
dinąs iš savo pareigų. 

Pareiškime vyriausybes va
dovui ir krašto apsaugos mi
nistrui R. Kilikauskas reiškia 
padėką už suteiktą progą 
„prisidėti prie Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo ir jos pa
ruošimo NATO narystei dar
bų". 

Atsistatydinimo priežastys 
pareiškime, kurio kopiją gavo 
agentūra BNS, nenurodomos. 
Interviu BNS viceministras 
paaiškino, kad pagrindinis jo 
motyvas atsistatydinti buvo 
.demokratijos principai". ..Nau
joji vyriausybe privalo turėti 
laisvas rankas burti naują ko
mandą. Jeigu naujoji vyriau
sybe norės, kad aš vel 
dirbčiau, telefoną žino", sake 
R. Kilikauskas. 

Jau kurį laiką yra susidariu
si įtampa santykiuose tarp R. 
Kilikausko ir centristų vado
vo, vieno iš vyriausybę rink
siančios Naujosios politikos 
koalicijos sutarties signataro 
Romualdo Ozolo. Pastarasis 
kaltino KAM Antrąjį (karines 
žvalgybos) departamentą neva 
organizavus jo sekimą, o R. 

Spalio 14 dieną Lietuvos Nacionalines filharmonijos salėje Nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojant svečiui iš 
Maskvos, žinomam smuikininkui ir dirigentui Pavel Kogan (stovi kairiau), kartu su prof. Vytautu Landsbergiu (cent
re) atliko M. K. Čiurlionio „Triptiką" (Variacijos, ,Teve mūsų" ir Fuga) fortepijonui ir orkestrui. Šis koncertas — tre
čiasis iš jubiliejinio ciklo, kurį prof. Juozo Domarko vadovaujamas Lietuvos Nacionalinis simfoninis orkestras yra pa
rengęs savo veiklos 60-mečiui. Kęstučio Vanago Elta) nuotr. 

Parlamento raštinė ruošiasi 
„naujoku" atėjimui į Seimą 

Vilnius , spalio 17 d. (BNS) spaudos tarnyba, 
— Kadangi į Seimą ketina 
ateiti 103 nauji politikai, nau
jiesiems Seimo nar iams Seimo 
spaudos ta rnyba parengė .At
mintinę"', kur i sudaryta kaip 
orientacinis žinynas. Šiame ži
nyne par lamento naujokams 
aiškinama įs tatymų leidybos 
procedūrų pradžia, Seimo kan
celiarijos paskir t is ir teikiamų 
paslaugų bei politikų aptarna
vimo tvarka — nuo teisės ak
tų projektų registravimo iki 
automobilio s ta tymo prie Sei
mo rūmų. 

Seimo Kanceliarijos Bendra
sis skyrius rengia darbo patal
pų suteikimo rūmuose planą. 

Naujojo Seimo nariams pir
mą kartą sukur tos elektroni
nės kortelės - liudijimai. 

Pirmasis 2000-2004 metų 
kadencijos Seimo posėdis vyks 
ketvirtadienį. Posėdyje Seimo 
nariai prisieks valstybei. Po
sėdžiui vadovaus vyriausias 
Seimo narys — 77 metų Kazys 
Bobelis. 

Šios kadencijos Seimo pas
kutinis posėdis šaukiamas tre
čiadienį. Kaip praneša Seimo 

10 posė
džiu bus užverta XX amžiaus 
Lietuvos Seimų istorija. 

XX a. Lietuvoje pirmasis 
parlamentas — Steigiamasis 
Seimas —veikė 1920-1922 m.? 
pirmasis Seimas — 1922-1923 

m., antrasis Seimas — 1923-
1926 metais, trečiasis Seimas 
— 1926-1927 metais. Ketvir
tasis, atstovų rinktas Seimas 
veikė 1936-1940 metais. Aukš
čiausioji taryba-Atkuriamasis 
Seimas veikė 1990-1992 m., 
Seimai buvo renkami ir 1992-
1996 bei 1996-2000 m. kaden
cijoms. 

Būsimasis premjeras perima 
darbus iš dabartinio 

Vilnius , spalio i" d. (BNS) 
— Darbą baigiantis ir bū
simasis Lietuvos ministrai 
pirmininkai — Andrius Kubi
lius ir Rolandas Paksas — ap
tarė vyriausybės veiklos tęsti
numą. 

Neformalus susitikimas įvy
ko pirmadienio vakarą prem
jero rezidencijoje Turniškėse 
R. Pakso pasiūlymu. 

Kaip pranešė premjero at
stovas spaudai Audrius Ba
čiulis, susitikime liberalų va
dui R. Paksui buvo pateikta 
informacija apie Lietuvos de
rybų dėl narystės Europos 
Sąjungoje eigą, santykius su 
kaimynais bei įvairius Lietu
vos strateginius siekius. R. 
Paksas . be kita ko, informuo-

Kilikauskui kategoriškai tai 
paneigus — nusiuntė j a m laiš
ką, kuriame galima įžvelgti 
užuominų, jog karininkui de
rėtų nusišauti. 

Atsistatydinimo pareiškime 
R. Kilikauskas reiškia vilti, 
kad naujoji vyriausybė ir 
Krašto apsaugos vadovybė tęs 
Lietuvos kariuomenės dabar 
vykdomas reformas, kurios 
užtikrins Lietuvai pakvietimą 
stoti j NATO ne vėliau kaip 
kitame plėtros rate 2002 me
tais. R. Kilikauskas taip pat 
užtikrina, kad ras „galimybes 
toliau dirbti Lietuvos labui ir 
remti Lietuvos narystės 
NATO iniciatyvas Lietuvoje ir 
užsienyje". 

R. Kilikauskas sakė. kad jo 
apsisprendimas dirbti naujo
joje vyriausybėje priklausys 
nuo daugelio aspektų — ar 
naujasis kabinetas rems inte
gracijos į NATO politiką ..ne 
žodžiais, o darbais, ar vykdys 
ligšiolinę kariuomenės atkūri
mo politiką". 

Atsargos pulkininkas R. Ki
likauskas, 64-erių, Lietuvos 
krašto apsaugos viceministru 
dirbo nuo 1999 m. rugpjūčio 
25 dienos. Prieš tai j is dvejus 
metus dirbo vidaus reikalų 
viceministru. R. Kilikauskas 

LDDP vadui siūloma vieta 
parlamento vadovybėje 

Vilnius, spalio 17 d. (BNS) reikalingos politinės konfron-
— Naujosios politikos koalici
ja siūlo Seimo pirmininko pa
vaduotojo postą vienam Algir
do Brazausko socialdemokra
tines koalicijos vadovų Česlo
vui Ju ršėnu i . 

Anot antradienį išplatinto 
Naujosios politikos koalicijos 
(NPK: pareiškimo, LDDP pir
mininkas Č. Ju r šėnas „atvirai 
kviečiamas užimti Seimo pir
mininko pavaduotojo postą, 
nes tai padėtų suformuoti pla
tesnio pasitikėjimo Seimo va
dovybę". Pasak pareiškimo, to
kiu atveju kairioji opozicija 
galėtų t inkamai atstovauti 
rinkėjams įstatymų leidžiamo
joje srityje ir būtų išvengta ne
išsilavinimą ir kariškio darbo 
patirt] )g'j(> Jungt inėse Valsti
jose, kur gyveno pasitraukęs 
iš Lietuvos 1944 m. Iki su
grįžimo ) Lietuvą R. Kilikaus
kas tarnavo JAV aviacijos 
žvalgyboje Vokietijoje ir Viet
namo, vėliau Pentagone, buvo 
Pasaulinės įspėjimo sistemos 
centro direktorius. 1992-1994 
m. — JAV ambasados Vilniu
je konsul tantas kariuomenes 
klausimais. 

tacijos sudėtingu Lietuvai lai
kotarpiu. 

Pareiškimo niekas nepasi
rašė, tačiau Naujosios sąjun
gos (NS. socialliberalų' būsti
nėje patvirtinta, kad pareiš
kimas suderintas tarp NPK 
sudariusių Lietuvos liberalų 
sąjungos. NS. Centro sąjungos 
ir Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos vadovų. 

Pats Č. Juršėnas antradienį 
sake negavęs jokio oficialaus 
pasiūlymo. Pasak LDDP vado. 
jis laikysis socialdemokratines 
koalicijos tarybos sprendimo 
kelti savo kandidatūrą Seimo 
pirmininko rinkimuose. ..Tu
riu eiti į Seimo pirmininko 
rinkimus. Po to — žiūrėsime", 
sakė Č. Juršėnas . Be to, anot 
jo. paskelbtasis pareiškimas 
nekelia pasitikėjimo, nes ,.kol 
nėra pavardžių, tai — kaip 
žaidimas". 

Č Juršėnas sake neatmetąs 
galimybes būti Seimo pirmi
ninko pavaduotoju, jeigu pra
laimės parlamento vadovo rin
kimus Kaip žinoma. Seimo 
Sta tu tas numato, kad vienas 
Seimo pirmininko pavaduo
tojų postų tenka opozicijai. 

tas apie Europos Komisijos 
rengiamą raportą, kuriame 
bus įvertinta Lietuvos pa
žanga ruošiantis narystei ES. 

A. Kubilius išreiškė viltį, 
kad R. Pakso vadovaujama vy
riausybė pratęs energetinio 
ūkio pertvarkymo, bankų pri
vatizavimo darbus, kuriuos 
vykdė dabartinė vyriausybė. 
A. Kubilius būsimajam prem
jerui priminė, kad naujos vy
riausybės laukia nepopuliarūs 
žingsniai, pavyzdžiui — pri
valomojo transporto priemo
nių draudimo įvedimas. 

R. Paksas domėjosi konser
vatorių nuostata būsimajame 
Seime renkant Seimo pirmi
ninką, tvirtinant vyriausybės 
programą. 

Seimas nusprendė 
sumažinti 

ministerijų skaičių 
Vilnius, spalio 17 d. (BNS) 

— Siekdamas padaryti val
stybės valdymą geresnį bei 
sumažinti valstybės išlaidas. 
Seimas antradienį pritarė 
sprendimui sujungti dvi mi
nisterijas į vieną. Parlamen
tarų sprendimu vietoje Vidaus 
reikalų ministerijos bei Valdy
mo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministerijų nuo šių 
metų lapkričio 1 dienos bus 
įkurta Administravimo mi
nisterija. 

Sujungus minėtąsias mi
nisterijas. Lietuvoje liks 13 
ministerijų. 

Ministerijų sujungimui 
prieštaravęs centristas Kazi
mieras Šavinis teigė, jog šiuo 
sprendimu yra spendžiami 
spąstai naujam .Seimui ir vy
riausybei, nes ministerijos 
jungiamos, neturint valstybes 
valdymo modelio. 

Kaip žinoma, naująją Lietu
vos vyriausybę renkantys libe
ralai ir socialliberalai ketina 
Kultūros ministeriją sujungti 
su Švietimo ir mokslo ministe
rija, o Sveikatos apsaugos 
ministerija — su Socialinių 

V i l n i a u s , spalio 13 d. 
(BNS) — Vilniaus apygardos 
te i smas spalio 13 d. nu ta rė iš 
esmės nagrinėt i žydų genoci
du ka l t inamo Kazio Gim
žausko bylą, teisiamajam ne
dalyvaujant . 

Kadangi Generalinė proku
ra tū ra neturėjo galimybės 
skubiai pateikt i visų byloje 
esančių dokumentų originalų, 
t e i smas bylos nagrinėjimą at i
dėjo mėnesiui , iki lapkričio 13 
dienos. Iki lapkričio 10 dienos 
te i smas įpareigojo General inę 
p rokura tūrą pateikti bylos ori
ginalus . 

Teismo posėdyje buvo pa
skelbtos papildomos psichiat
rines ekspert izės išvados. Me
dikai nus t a t ė , kad 92 metų 
ka l t inamas i s K. Gimžauskas 
serga progresuojančia psichi
ne nepagydoma liga. J i s nega
li suvokti ir valdyti savo 
veiksmų, negali dalyvauti 
te ismo posėdyje. Kadangi liga 
yra nepagydoma, kal t inama
sis visuomenei yra nepavojin
gas ir skirt i priverčiamąsias 
medicinines priemones — ne
tikslinga. 

P a s a k teismo dalyvių, teis
mas išnagrinės K Gimžausko 
bylą ir nuspręs , a r buvo pada
ry tas nusikal t imas, ar ne. Lie
tuvoje yra buvę nemažai at
vejų, kai psichinėmis ligomis 
sergant iems ir sunkiais nusi
ka l t imais kal t inamiems teisia
mies iems teismo sprendimu 
būdavo skir iamas priverstinis 
gydymas specialioje gydymo 
įstaigoje. J ų bylos būdavo su
s tabdomos, iki jie pasveiks. 

K. Gimžausko byla grei
čiausiai bus vienintele žydų 
genocido byla. išnagrinėta 
teisme ir kurioje bus priimtas 
vienoks ar kitoks sprendimas, 
nors teisiamasis ir nedalyvaus 
joje bei negales pats paaiš
kinti teismui. J a m atstovavęs 
advokatas Valentinas Stau
gaitis prašė nutraukti K. 
Gimžausko bylą. Pasak advo
kato, jeigu tokia ekspertizė, 
kurios išvados buvo paskelb
tos šiame posėdyje, būtų atlik
ta daug anksčiau, byla apskri
tai nebūtų pasiekusi teismo, 
nes nepakalt inami asmenys 
negali būti traukiami bau
džiamojon atsakomybėn. 

K. Gimžausko byla buvo at
naujinta šiemet, balandžio 26 
dieną. Byla dėl prastos kalti
namojo sveikatos, neleidžian
čios dalyvauti jam teismo 
posėdyje, bflvo sustabdyta 
1999 m. vasarį. K. Gimžaus
kas niekada nebuvo atvykęs 
nė į vieną teismo posėdį. 

Kaltinamojoje išvadoje nuro
dytos konkrečios 5 žydų, ku
riuos, kaip į tariama, teisiama
sis pasmerkė myriop nuo 1941 
m. rudens iki 1944 m. liepos, 
pavardės. Byloje buvo du liu
dytojai, abu jie mirė. Vienas jų 
— Aleksandras Lileikis. K. 
Gimžauskas nacių okupacijos 
metais buvo naciams paval
džios Lietuvos saugumo polici
jos Vilniaus apskrities virši
ninko pavaduotojas. Jo virši
ninkas tuo metu buvo A. Lilei
kis. Pas taras is mirė praėjusį 
mėnesį, nesulaukęs teismo 
nuosprendžio. 

Pri imtas Policijos veiklos 
pagrindų įstatymas 

V i l n i u s , spalio 17 d. (BNS) 
— Seimas antradienį priėmė 
naują Policijos veiklos pa
grindų įstatymą, kuriuo sie
k iama suteikti policijai dau
giau savarankiškumo bei 
garan tuot i , kad jos veikla 
nepažeis tų žmogaus teisių. 

Antradienį pri imtas įstaty
mas numato , jog policijos ge
neralinį komisarą Vidaus 
reikalų ministro teikimu ski
ria prezidentas , o ne minis
t r a s , kaip buvo iki šiol. Gene
ral inis komisaras, pagal 
naująjį įstatymą, bus tiesio
giai pavaldus vidaus reikalų 
minis t ru i ir a tskai t ingas pre
zidentui . 

Policijos veiklos pagrindų 
įs ta tymo projektą parengė Vi
daus reikalų ministerija. Pro
jekto rengėjų teigimu, po ne
priklausomybės a tkūr imo pri
imtas ir iki šiol galiojantis 
Policijos įs tatymas neat i t inka 
demokra t inėms valstybėms 
būdingo policijos veiklos pla-

* La ik inas i s V a l s t y b i n ė s 
m o k e s č i ų inspekc i jos virši
n inkas Henrikas Tamulis ant
radienį pateikė finansų mi
nistrui ats is tatydinimo pareiš
kimą. Buvęs Kauno meras ir 
vyriausybės konsul tantas H. 
Tamul is spalio pradžioje daly
vavo konkurse VMI viršininko 
vietai užimti, tačiau nebuvo 
pr ipažintas nugalėtoju. Mo
kesčių inspekcijai jis laikinai 
vadovavo nuo liepos 20 d., kai 
ats is tatydino buvęs VMI vir
š in inkas Artūras Bakšinskas . 
H. Tamulis sakė atsistatydi
nąs dėl pašlijusios sveikatos. 

'BNS. 

reikalų ir darbo ministerija. 
Tokiu atveju Lietuvoje liktų 

tik 11 ministerijų. 

no, o daugkart inės jo pataisos 
padarė jį panašų į instrukciją. 

Įstatyme, be kita ko. iš nau
jo reguliuojama policijos teisė 
naudoti prievartą. Tuo, pasak 
įstatymo autorių, buvo siekia
ma apsaugoti visuomenę nuo 
policijos savivalės bei užtik
r inama teisinė apsauga polici
jos pareigūnui. 

Įs tatymas suderintas su Vi
suotinės žmogaus teisių de
klaracijos, Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos bei kitų 
tarptaut inių teises aktų polici
jos veiklos srityje nuostato
mis. 

* Dėl skolų Radijo ir tele
vizijos centrui (RTO pirma
dienį areštuotos dvi Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizi
jos (LRT'' sąskaitos bankuose. 
LRT administracija gavo Vil
niaus II apylinkės teismo ant
stolio raštą, kuriame praneša
ma apie vykdomosios bylos at
naujinimą. Buvo pateikti in-
kasiniai pavedimai ir areš
tuotos LRT biudžetinė ir ko
mercinė sąskaitos Lietuvos 
Taupomajame Banke už L8 
mln. litų skolą, o ..Šiaulių 
banke" — už 217,000 litų sko
lą. Kol kas liko neareštuota 
LRT sąskaita Vilniaus banke. 
LRT generalinis direktorius 
Vaidotas Žukas pranešė, kad 
RTC atnaujino areštą LRT. 
nes nebuvo įvykdytas įsiparei
gojimas už radijo ir televizijos 
transliacijos paslaugas kas 
mėnesį pervesti 720.000 litų. 

KALENDORIUS 
Spalio 18 d.: Sv [.ūkas evange

listas; Jaugile. Jodotas, Kesnuna. 
Liubartas, Lukas. Petras 

Spalio 19 d.: Akvilinas, Gesvilas, 
Grito. Izaokas, -lemas. Kantnme. 
Kleopatra. Laura. Sangela 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

ČIKAGOS SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖ ŠVENTĖ 50 METŲ 

VEIKLOS JUBILIEJŲ 
Jubiliejaus šventė š.m. spa

lio men. 8 d. vyko Jaunimo 
centro patalpose. Ši skautinin
kių draugovė buvo įsteigta 
1950 metais Čikagoje ir yra 
veikli iki šių dienų. 

Jubiliejinį Čikagos skauti
ninkių draugovės paminėjimą 
pradėjo v.s. Zuzana Juškevi
čienė, dabartiniu metu einanti 
draugininkes pareigas. Padė
kojusi gausiai susirinkusioms 
skaut ininkėms ir svečiams, 
šiai sueigai vadovauti pakvie
tė v.s. fil. Danutę Eidukienę. 
Pr is imenant poeto žodžius, 
t inkančius šiam momentui, 
sakoma: „Mūsų kelyje — trys 
auksinės saulės: mūsų širdyse 
— dainuojanti, žaidžianti 
skautybė; mus veda trys auk
siniai žibintai: atsidavimas 
Dievui, meilė Tėvynei ir drau
giškumas žmogui". Paskui bu
vo pakviesta v.s. Halina Molė-
jienė uždegti tris žvakes pri
siminimui „namo" nuėjusių 
skautininkių ir skautijos 
įsipareigojimą tarnaut i Die
vui, mylėti Tėvynę Lietuvą ir 
dirbti žmonijos gerovei. 

V.s. fil. kun. Juozas Vaiš-
nys, SJ, buvo paprašytas su
kalbėti palaiminimo maldą 
šiam susirinkimui. Maldoje 

..dėkojo už suteiktas malones 
šiai skautininkių uoliai veiku
siai draugovei. 50 metų Dievo, 
Tėvynės ir Artimo gėriui; 
prašė palaimos tolimesniam 
draugovės gyvavimui. Buvo 
pasimelsta ir už mirusias na
res. 

Minėjimo vadovė Danutė Ei-
dukienė iškvietė buvusias šios 
draugovės vadoves, galėjusias 
atvykti į šią. Jubiliejinę, šven
tę, tai sesės: v.s. Zuzana Juš
kevičienė, v.s.fil. Halina Plau-
šinaitienė; s.fil. Birutė Vin-
dašienė, s. Nijolė Balzarienė, 
s. Danutė Vakarė. Kiekvienai 
jų buvo prisegtos žydinčios 
gėlės, padėkota už įdėtą dar
bą, dirbant su sesėmis tuntų 
draugovėse. 

Šios skautininkių draugovės 
pradžią, veiklą ir atliktus dar
bus t rumpai apibūdino dabar
tinė draugininke v.s. Zuzana 
Juškevičienė. Ji pabrėžė, kad 
50 metų laikotarpyje šiam vie
netui vadovavo net 16 vado
vių, iš kurių kelios jau iške
liavusios Amžinybėn. 

Jubiliejaus proga buvo gau
ta sveikinimų: LSS Seserijos 
Vyriausios skautininkes v.s. 
fil. Ritos Penčylienės, v.s. fil. 
S'gito Miknaičio. buvusio LSS 
Pirmijos pirmininko, v.s. fil. 

Petro Molio — Skautijos fondo 
pirmininko, Lemonto skauti
ninkių „Sietuvos" draugoves 
vardu sveikino s.fil. Birutė 
Vindašienė, ji taip pat sveiki
no JAV Lietuvių Bendruome
nės Vidurio apygardos vardu. 
Seserijos atstovė, v.s.fil. Lai
ma Rupinskienė a ts iuntė svei
kinimą raštu. 

Išnešus draugovės vėliavą, 
vyko meninė programa. Danu
tė Eidukienė skaitė „kuple
tus", vyresniųjų apdūmojimus 
keičiantis metams, amžiui, ir 
silpnėjant jaunystės jėgoms. 
Juos parašė vs. Rita Fabijo-
nienė. J i turi neabejotinų poe
tinių gabumų ir yra sukūrusi 
daug stovyklinių dainų. Ja i 
buvo įteikta gėlių puokštė. Po 
to, programoje pasirodė sesė 
Vilija Vakarytė, sesė Aušra 
Bužėnaitė ir brolis Linas Alek-
siūnas. 

Sesė Bužėnaitė skambino 
kanklėmis: „Mane motulė ba
rė" ir Švedo — „Upokšnis". 
Aušra lanko meno ir šešta
dieninę mokyklas Jaunimo 
centre ir šoka taut in ius šo
kius. Sesė Vilija Vakarytė ra
šo poeziją ir gerai deklamuoja. 
Ji skaitė Juozės Vaičiūnienės 
poeziją, o taip pat ir savo su
kur tus eilėraščius. Jauniau
sias programos atlikėjas buvo 
skautas Linas Aleksiūnas. J i s 
skambino pianinu Mocarto 
„Menuetą" ir Bacho „Tocatą". 
Jis skambinti pradėjo būda
mas 6 metų amžiaus. Sveikin
tinas reiškinys, kad jauniems 
menininkams duodama gali
mybė pasireikšti. Pabaigai bu
vo perskaitytas Juozės Vaičiū
nienės poetinis žodis skaučių 
vadovėms. 

| šią Čikagos skautininkių 
50 metų veiklos Jubiliejinę 
šventę be sesių skaučių buvo 
ir kitų svečių. Rengėjos apgai
lestauja, kad turėjo pasirinkti 
sekmadienį, kada vyko kiti 
renginiai, nes joms buvo jau 
antras minėjimo dienos datos 
pakeitimas. Jubiliejaus proga 
sesių draugovė gavo daug ge
lių, pagerbiant ilgametę jos 
veiklą. Gėles skyrė v.s.fil. Jo-
landa Kerelienė, v.s.fil. Halina 
Plaušinaitienė, s.fil Jū r a t ė Va-
riakojienė, s.fil. Birutė Vin
dašienė, s. Ieva Paulauskiene 
ir dar keletas kitų asmenų. 

Šio minėjimo svečiai galėjo 
pasigrožėti tvarkingai išdėlio
ta skautininkių veiklos archy
vine medžiaga. Matėsi nuot
raukų albumai su daugiau 
negu 150 foto vaizdų, progra-

Vieną d i e n ą ir j ie bus kapi tonai . Pr ie ,.\Vhisper" laivo vairo iš k. 
J u r k ū n a s . 

Aleksas Modestas . Mykolas Pumpu t i s ir Algis 

ANT EŽERO BANGŲ PRADĖTA 
2000-2001 METŲ VEIKLA 

Čikagos jūrų skautai ir 
skau tės naujus veiklos metus 
pradeda tradicine rudens bu
riavimo iškyla Michigano eže
re. Jos nekantr ia i laukia ir jau 
patyrę buriuotojai, o ypač 
jauniausiej i — bebrai ir ūd-
rytes, kur iems ši iškyla dažnai 
būna pi rmas išplaukimas į di
dįjį ežerą ir išlieka tarp neuž
mi r š t amų malonių prisimi
nimų. 

Šįmet inė iškyla įvyko šešta
dienį, rugsėjo 16 d. Gausiai 
sus i r inkus „Nerijos" jū rų 
skaučių tunto sesėms ir ,,Li-
tuanicos" tunto jūrų broliams 
Michigano ežeran iš uosto 
išplaukė aštuonių burlaivių 
laivynas, kurį sudarė: „Vėt
ra" — kap. Gintaras Karait is , 
„Audra" - kap. Darius Bart
kus-, .„Aušra" - kap. Klaudijus 
Pumput i s , „Baltija" - kap. Li-

minių lankst inukų ir išleistos 
skaut iškos literatūros. Jubilie
j inę šventę filmavo fil. dr. Re
na ta Variakojytė-Staniškie-
nė. Tą vaizdajuostę ji dovanos 
draugovės archyvui — ateities 
kar toms. 

Jubiliejinį minėjimą už
sklendė Čikagos skautininkių 
draugovės draugininke v.s. 
Zuzana Juškevičienė, padėko
mis v.s.fil. kun. Juozui Vaiš-
niui, SJ , v.s. fil. Danutei Eidu-
kienei, Vilijai Vakarytei, Auš
rai Bužėnaitei . Linui Aleksiū-
nui, visoms skaut ininkėms. 
svečiams, asmenims, atsiun
tus iems sveikinimus ir se
sėms, prisidėjusioms prie šio 
minėjimo surengimo. Pakvietė 
visus pasivaišinti prie paruoš
tų užkandžių. Valgių stalas 
buvo gražiai papuoštas, o 
mais tas pasigėrėtinai skanus . 

Jubiliejinė šventė buvo iškil
mingai atšvęsta, šios Drau
govės vadovei ir jos valdybai 
visi linkėjo dar daug metų tar
naut i Dievo. Tėvynės ir Arti
mo gerovei. 

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

nas Paulius, „ie Varlė" - kap. 
Renius Dičius, ..VVhisper" -
kap. Algis Jurkūnas , „Fame" -
kap. Mike Mulcahy ir kapito
nas J im Dauparas su savo 
nauja jachta, kurios vardas 
mums dar buvo nežinomas. 

Diena buvo nuostabiai gra
ži, saulėta. Skautai ir skautės, 
Michigano ežero bangų supa
mi, turėjo progos pasidžiaugti 
Čikagos pakrantės vaizdais. 
Vyresnieji broliai ir sesės jau
tėsi išdidžiai, galėję pasėdėti 
prie vairo stipriam vėjui pu
čiant. 

Oras buvo labai palankus 
buriavimui ir ežere buvo dide
lis judėjimas. Matėsi daug 
įvairių burlaivių — motorinių, 
turistinių, kariškų. Tolumoje 
vyko regata, o virš mūsų lai
vyno ZUJO iš Migs Field oro 
uosto kylantys ir į jį besi
leidžiantys lėktuviukai. Toks 

didelis judėjimas vienam mū
sų laivui -„Fame" suteikė 
įvairių taikinių. Kapitonas pa
siruošęs iš patrankos „šovė" i 
tuos, kurie užstojo j am kelią. 

Rimtesnieji jūrų skautai ir 
skautės suplaukė laivais su
simąstymui. Nuo „Audros" į 
ežero gelmes buvo nuleistas 
ąžuolo lapų vainikas, prisime
nant šiemet amžinybėn iš
plaukusius jūrų skautų Či
kagoje pradininkus a.a. j .v.s . 
dr. Kęstutį ir a.a. j . s . dr. Juzę 
Aglinskus. Jie buvo nuoširdūs 
jūrų skautų vadovai, o vėliau -
rėmėjai. Burlaivis „Audra" 
taip pat yra daktarų Aglins
kų dovana jūrų skautams. 

Po kelių valandų, maloniai 
praleistų ežere, grįžę į uostą 
džiaugėmės smagiai pradėtais 
naujos jūrskautiškos veiklos 
metais. Tikimės, kad palan
kūs vėjai lydės mus per iš
t isus 2000-2001 veiklos me
tus, kad jie bus darbingi ir 
vispusiškai sėkmingi. 

Sesė Laura L. 

Čikagos skautininkių draugoves veiklos 50-meCio šventėje prie sukaktuvinio torto 
v.s.S fil Danute Eidukienė. draugininke v.s. Zuzana Juškevičiene, v s Albina R 
Inuskiene. viešnia. Edmundas Ektukas ir v s fil kun Juozas V attnya 

Iš k s Halini 
įskiene. s 

Monejiene, 
J i eva Pau-

Kovas Zy-ras. Lukas Petrai t is , Michaei Zaczek. Tomas Kleiza. Andr ius 
Navickas. Vitas J o k u b a u s k a s . Arnas l e i t e n a n t a s . Jonas Savickas , neat
pažintas ;: Rober tas Jokubauskas Čikagos ju rų skautu buriavimo iškyloj. 

SKAUTAI VYČIAI 
KVIEČIA IŠKYLON 
Stasio Lozoraičio skautų vy

čių būrelis kviečia visus Va
šingtono apylinkėse gyvenan
čius skautus ir skautams ne
priklausančius rudens išky-
lon. 

Iškyla vyks šeštadienį, lap
kričio 4 d. nuo 1:30 vai. p.p. 
iki 5 vai. vak. prie Great Falls 
Tavern Visitor Center. esačio 
Chesapeake & Ohio Canal Na
tional Historic Park, Potomac. 
MD. Norintieji dalyvauti dau
giau informacijos gali rasti ir 
užsiregistruoti Interneto sve
tainėje: 
http://skautasvytis.tripod.com/ 
canal.html 

Budekim! 
Vašingtono s k a u t a i 

vyčiai 
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientą priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitar;~,ą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 6C435 

Tel . 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU. POSLES. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center forHealtn. 

1200 S. York. B M M S t i IL 60126 
630-941-2609 

TĘSIAMAS 
ANTKLODŽIŲ 

VAJUS 

,Aušros Vartų7„Kernavės" 
skaučių tunto paukštyčių 
„Saulučių" draugovė š.m. spa
lio mėnesio savo veiklos gerąjį 
darbelį skiria labdarai - šelpti 
Lietuvos neturtinguosius vai
kus. 'Paukštytės pasiryžo rink
ti antklodes (blankets), kurios 
Lietuvon bus siunčiamos per 
„Saulutės" Lietuvos vaikų glo
bos draugiją. Paukštytės pra
šo visų padėti joms įvykdyti šį 
visuomeniškos labdaros gerąjį 
darbelį, paaukojant bent vieną 
jūsų atliekamą antklodę. Pra
šoma aukoti naujas ar mažai 
naudotas švarias antklodes, 
jas atnešant į paukštyčių su
eigą šeštadienį po pamokų 
vykstančią PLC. Lemonte. ar
ba įdėti a tneštas antklodes į 
tam tikslui Palaiminto Jur
gio Matulaičio misijos priean
gyje tam tikslui pastatytą 
dėžę. Paukštytės labai prašo 
visus padėti joms šiame visuo
meniško gerojo darbelio vyk
dyme. Informacijai skambinti 
Dainai Siliūnienei. tel. 630-
852-3204. 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61stAve. (219)947-5279 
HobartlN46342 _Fm]&4) 947-6236 
TERESĖ KAZLA06KAS, M~D. 

Vaikų gydytoja 
900 Ravinia PI., Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

Nuolaida naujai atvykusiems 

DR. L PETMMS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hiils. L 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai - Jūsų laikraštis 
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SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Spa l io 21 d. — ASS Metinė 
švente — pakėlimai, apdova
nojimai ir iškilminga vaka
riene 6 v.v. Vv'illovvbrook poky
lių salėje, Vv'illovv Springs. IL. 

Spalio 29 d. — Vydūno jau
nimo fondo ir ASS Čikagos 
skyriaus ruošiamas Aušros 
Liutkutės-Povilaitienės kon
certas 2 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. 

.Juru skautų ir s k a u d u bur iav imo iškyloje . .Fame" laive, (*"ikagos pakrančių vaizdais džiaugiasi <; valt. 
Kiclicne. seses - Patricija Kirvai ty te . Aiste Spi t ryte j . s . Lau ra Lapinskiene n prie vairo kapi tonas Bol> 

. i l i ja 

http://skautasvytis.tripod.com/


GAVOME Į DŪDĄ 
BRONIUS NAINYS 

Ištarė centristas Algis Čap
likas, Centro partijos sąraše 
įrašytas ketvirtuoju, kai, su
skaičiavus balsus, paaiškėjo, 
kad jo partija, nesurinkusi nė 
trijų nuošimčių balsų, į Seimą 
nepateko. Ir Centro sąjungai 
tai buvo netikėtas, skaudus 
pralaimėjimas, nes maždaug 
prieš metus apklausų duo
menys skelbė ją populiariau
sia politine grupe Lietuvoje. 
Paguoda tik, kad į tą „dūdą" 
gavo ne vieni centristai, bet 
dar ir kitos dvi, šio Seimo lai
kotarpiu valdžioje buvusios, 
partijos: krikščionys demokra
tai ir konservatoriai. Krikščio
nys demokratai, iš praėjusia
me Seime turėtų dvylikos 
atstovų „nukrito" iki dviejų — 
sumenko šešis kartus, konser
vatoriai, „nukritę" į 9, sumen
ko net 7 kartus. Taigi praėju
siame Seime buvusi stipri de-
mokratų-konservatorių daugu
ma, šiame nė ryškesnės opozi
cijos nebepajėgs sudaryti. 
Taip pat atsitiko ir valstiečių 
bei Bobelio krikščionių demok
ratų grupėms, kurios, Seime 
būdamos silpnos, bet susidė
jusios į koaliciją ir dėl to savi
valdybių rinkimuose netikėtai 
laimėjusios antrą vietą, tuojau 
po taip pat netikėtai į pirmą 
vietą įšokusių Paulausko soc-
liberalų, dabar, eidamos atski
rai, kaip partijos į Seimą irgi 
nebepateko. 

I „dūdą" gavusiais reikia lai
kyti ir paulauskininkus, ku
riuos taip pat netikėtai iš ap
klausų užtikrintos pirmos vie
tos išvertė Brazausko vado
vaujama socialdemokratų — 
LDDP koalicija ir liberalai, 
atstovų skaičiumi Seime nu-

grūdę į trečią vietą. O prie jų 
priskaičiavę ir į Seimą nepate
kusias tris atsiskyrėles — 
Žiemelių Tėvynės liaudies, 
Dagio socialdemokratų-2000 
bei Vagnoriaus nuosaikiųjų 
konservatorių — partijas, at
veriame jau platų mūšyje su
maitotų partijų, ašarojančių 
nelaimingųjų lauką. Ką gi, 
taip yra: kai pralaimėjusieji 
verkia, laimėjusieji džiaugiasi. 
Tik vėl, šiuo atveju — kur tie 
laimingieji yra? 

Daugiausia balsų gavo Bra
zausko koalicija. Tačiau ir tai 
sužinoję, jie šampano kamš
čiais nešaudė: nors Seime jų 
bus 51 atstovas, bet dar bent 
20 stinga iki daugumos, o iš jų 
numatytų sąjungininkų keli 
pavieniai, patekę į Seimą, su
ka naujapolitikų link. Bet jie 
dar labiau nelaimingi tapo, 
kai prezidentas pirma į pokal
bį pasikvietė ir valdžią perim
ti pasiūlė Paulausko-Pakso 
dar nė koalicijos neturinčiai 
naujosios politikos sandorai. 
Ir Adamkus, rūstaujantiems 
Brazauskui, Juršėnui, Andriu
kaičiui bei Sakalui, turėjo aiš
kintis, kodėl jis nesilaikė jau 
įprastos, bent pagal juos, tra
dicijos pirmiausia kviestis ir 
dėl valdžios tartis su daugiau
sia balsų gavusios socialde*-
mokratų-LDDP koalicijos 
atstovais, ir įtikinėti, kad lo
giškiau apie vyriausybės suda
rymą kalbėtis su Seime dau
gumą galinčių sudaryti par
tijų atstovais. 

Bet laimingi turėtų būti 
bent liberalai, praėjusiame 
Seime turėję tik vieną atstovą, 
o dabar net 34 susišlavė ir 
gana išdidžiai derasi su Pau

lausku del pasidalinimo mi
nisterijomis. Paksas nori su
sigrąžinti bent keturis anks
čiau turėtus ministrus, tačiau 
vel bėda — Adamkui nepatin
ka jo siūlomi Eugenijus Mal-
deikis ir Jonas Lionginas. Jei
gu jų prezidentas nepriimtų, 
Paksas iš viso nesutiktų vy
riausybės sudaryti. Ar libera
lai tada liktų laimingi? Taip 
reikalams klostantis, atrodo, 
kad laimingiausi gali jaustis 
krikščionys modernistai, iš at
siskyrėlių net su trimis atsto
vais patekę į Seimą ir turį ga
limybių jame gauti aukštesnes 
vietas, o gal ir užsienio rei
kalų ministeriją. Žinoma, gai
la nepatekusių dorų žmonių 
— Šerienės ir Bogušio — bet 
už pastangas ir gerą darbą 
praėjusiame Seime jiems gal 
bus surastos ir atitinkamos 
tarnybos. 

Čia nupieštas trumpas vaiz
delis parodo, kas atsitiko ir 
kas dabar dedasi. Nors ir buvo 
staigmenų — apie jų galimy
bes minėjau šioje skiltyje prieš 
porą savaičių, — nors centris
tai labai netikėtai ir per daug 
buvo nuskriausti, o valstie
čiams irgi nelauktai buvo spir
ta, bet valdančiųjų toks liki
mas nebuvo nenumatytas. Jį 
pakartotinai pranašavo visi 
priešseiminių apklausų duo
menys. Tik kažkodėl nei kon
servatoriai, nei krikščionys 
demokratai to nenorėjo maty
ti. Dar ir dabar Tėvynės są
jungos vadovas Vytautas 
Landsbergis, pernumeravimu 
net iš partijos pirmos vietos 
išverstas, tačiau neketinda
mas iš jos pirmininko pareigų 
pasitraukti, pralaimėjimą 
grindžia ne partijos nesuge
bėjimu valstybei vadovauti, 
bet „tarptautinėmis ir psicho
loginėmis priežastimis", kai 

Spalio 7-8 d. Clevelande vyko tradicines Lietuvių dienos, kurių metu buvo taip pat paminėta savaitraščio 
„Dirvos" 85 metų sukaktis . Lietuvių dienas ruošė Cleveland LB apylinke, kurios pirmininkė yra Mylita Nasvy-
tienė Iškilmėse dalyvavo ir vyr. „Draugo" redaktorė Danute Bindokiene, kuri sekmadienį kalbėjo „Dirvos' 85 
m sukaktuvinėje šventėje, vykusioje Dievo Motinos parapijos salėje. Iš kairės: D. Bindokiene, Dievo Motinos 
parapijos administratore Nijolė Kersnauskaite, parapijos klebonas kun. Gediminas Kijauskas, SJ ir Cleveland 
LB apylinkės pirm. M. Nasvytienė. Lino Johansono nuotrauka. 

tos „tarptautinės priežastys" 
Europos spaudoje pirštu duria 
į krizinę Lietuvos vidaus eko
nominę padėtį, susidariusią 
dėl valdančiųjų klaidų. Jeigu 
krikščionys demokratai, prieš
karinės nepriklausomybės lai
kotarpiu buvusi didžiausia 
Lietuvos politinė jėga, iš maž
daug pusantro milijono balsa
vusių dabar gavo tik 45,000 
balsų, partijos ateitis aiški. Ją 
gali išgelbėti tik modernistai, 
jeigu jie tikrai ryžtingai dirbs, 
ir jų trys atstovai Seime gerai 
pasirodys. Tradiciniams jau 
laikas ir patiems save užmirš
ti. Nekokia ateitis ir tiek pat 
rinkėjų paramos sulaukusių 
centristų, tačiau persitvarkę, 
jie gal ir galėtų atsigauti. Taip 
pat daug kas priklausys nuo 
jų trijų atstovų veiklumo Sei
me ir sugebėjimo koalicinin-
kams įpiršti bent dalį savo gy
venimiškų programų. Vargu, 
ar atsigaus ir konservatoriai, 
jeigu jie net pralaimėjimo 
priežasčių nesuvokia. Jų ban
dymas paskiausiu laiku gel
bėtis antro balsavimo rato at
sisakymu bei Landsbergio 
keistu atsiprašinėjimu nieko 
nedavė. Jeigu vienmandatėse 
apygardose pralaimėjo jų žino
miausi vadai, ir per jas į Sei
mą pateko tik vienas atstovas, 
ar dar kam nors neaišku, ko
kia jų įtaka kraštui beliko. Ką 
apie partijos mentalitetą gal
voti, jeigu jos nauja žvaigždė, 
premjeras Andrius Kubilius, 
vienmandatėje pralaimi, o iš 
premjero kėdės išverstas ir 
„valymu" iš partijos išvytas 
Gediminas Vagnorius laimi? 
Ar dėl to ją gydyti nereikia 
rimtesnių vaistų? 

Kraštui vis giliau į ekono
minį skurdą brendant, visuo
menės pasitikėjimui Seimu 
net iki 8 nuošimčių nukritus, 
lyg kokio išganymo laukėme 

.naujo Lietuvos Seimo. Išrin-
kom, ir beveik visi esam nelai
mingi. Atrodo, kad ir priešrin
kiminiu, ir rinkimų laikotar
piu šį demokratinį žaidimą su
žaidėm ne per geriausiai. Jam 
ir prezidentūra nepadėjo, kiš
dama nosį ten, kur jai nerei
kia. Pakabino ore kažkokią 
naują politiką, apie kurią nei 
ji pati, nei jos pasekėjai nieko 
nesuvokia, ir niekas nežino, 
kaip apie ją ką nors sužinoti. 
Taigi taip ir lieka neaišku, ar, 
šį vyksmą užbaigusi, naują 
Seimą į pareigas įvesdinusi, 
naują vyriausybę sudariusi, 
Lietuva atsiras ant kalniuko, 
ar dar giliau įbris į balą? Nau
japolitikų koalicija, prezidento 
pritariama, Seimo pirmininku 
siūlys Artūrą Paulauską, mi
nistru pirmininku — Rolandą 
Paksą. Socialdemokratų — 
LDDP koalicija Seimo pirmi
ninku siūlys rinkti Česlovą 
Juršėną, tikėdamasi, kad dėl 
kai kurių nelaimingų „mažiu
kų" — visko gali būti. O pasi
naudodamas prezidento ir 

Pakso nesutarimu dėl Maldei-
kio ir Liongino, į ministrus 
pirmininkus veršis dabar po
puliariausias Lietuvoje politi
kas, buvęs prezidentas, Algir
das Brazauskas. Ir čia visko 
gali būti. Tačiau, bent kjl kas 
tos „visko gali būti" galimybės 
mažesnės. Besiverždami — 
buvęs Seimo pirmininkas ir 
buvęs prezidentas — greičiau
siai gaus į „dūdą", ir kaip nau
ji Lietuvos vadovai šalia 
Adamkaus atsistos Paulaus
kas ir Paksas, o Brazauskui 
su Juršėnu liks, kaip jie patys 
nori vadinti, „konstruktyvi 
opozicija". Bet labai aišku — 
nelaiminga, šalia jau taip pat 
nelaimingų 9 konservatorių ir 
2 krikščionių demokratų. 

Kiek laimingi ir kiek nelai
mingi liks dabar į naują frak
ciją besiburiantys 3 modernie
ji krikščionys, 3 centristai ir 
Bobelis, kur iš tikrųjų pasuks 
dabar neva naujapolitikams 
pasižadėję, bet dar ir Brazaus
ko koalicijos tempiami, 4 vals
tiečiai, ir taip pat nepatekusių 
į Seimą mažųjų partijų atsto
vai Vagnorius, Buškevičius ir 
Šustauskas, save pasiūlę neva 
nepartiniai Veselka ir Uspas-
kich, ir kaip jie Seime išsidė
lios, abiejų koalicijų balsų pu
siausvyrai gali daug lemti. Kol 
kas, bent pradžioje, pakanka
mas jų skaičius, atrodo, lems 
naujapolitikų naudai, bet vė
liau — jau vėl visko gali būti. 
Ypač, jeigu naujapolitikai ne
atsižvelgs į centristų ir mo
dernistų reikalavimus, pvz., 
jeigu nesutiks modernistui 
Egidijui Vareikiui duoti užsie
nio reikalų ministerijos? Arba, 
kai susikirs Paulausko ir Pak
so ambicijos žengti į preziden
tūrą, antros kadencijos sie
kiant ir Adamkui. Todėl kai 
kurie Lietuvos politikos ver
tintojai, daug gero nematyda
mi ir naujame Seime, pradėjo 
pranašauti net greitus pirma
laikius kito rinkimus! Kam čia 
į „dūdą"? 

* Reikšdama didelį susi
rūpinimą dėl užsitęsusio 
smurto Izraelyje ir Palesti
noje, Lietuva reiškia savo pri
tarimą Europos Sąjungos dek
laracijai dėl Vidurio Rytų. An
tradienį priimtoje ES dekla
racijoje abi konflikto pusės yra 
raginamos kuo greičiau imtis 
priemonių padėties normaliza
vimui, užkirsti kelią toles
nėms provokacijoms, o Izrae
lio ir Palestinos lyderiai kvie
čiami tęsti dialogą dėl taikos. 
Per prieš dvi savaites kilusią 
smurto bangą Vidurio Rytuose 
jau žuvo mažiausiai 94 žmo
nes, daugiausia palestiniečiai 
ir Izraelio arabai. Įsiplieskus 
smurtui, tarptautinė bendruo
menė stengiasi atgaivinti de
rybas dėl taikos tarp palesti
niečių prezidento Yasser Ara-
fat ir Izraelio ministro pirmi
ninko Ehud Barak. -BNS> 
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Danutė Bindokiene 

O rinkimai visgi 
sparčiai artėja 

Mūsų tautiečiai šiame 
krašte tebegyvena buvusių 
Lietuvos Seimo rinkimų įspū
džiais, spėliodami: kas toliau? 
Tačiau vargiai galime numa
tyti būsimus visų žaidėjų ėji
mus šioje margoje politinių 
šachmatų lentoje. Galbūt te
galime šiandien pasakyti, kad 
didelių pasikeitimų neverta 
tikėtis: bus ir patenkintų, ir 
nepatenkintų; bus kivirčų, 
tarpusavio kaltinimų ir prie
kaištų, o vargingieji vargs ir 
toliau, nes jiems, kaip papras
tai, nuo valdžios stalo tik 
menki trupinėliai nukrenta. 

Vis tik turime atsigręžti ir į 
save, t.y., į kraštą kuriame gy
vename. Prezidento rinkimai 
Amerikoje artėja labai spar
čiai — teliko pora gerų savai
čių, kai teks savo balsą atiduo
ti už pasirinktą kandidatą. 
Deja, šiuo metu pasirinkimas 
nėra toks aiškus, kaip kitais 
metais būdavo: kuris kandida
tas geresnis, tinkamesnis būti 
Amerikos prezidentu, nesi
ryžta pasisakyti net patys 
įžvalgiausi šio krašto politikai 
(žinoma, kalbant tik apie kan
didatuojančių partijoms ne
priklausančius, nešališkai gal
vojančius). 

Tačiau nepradėkime many
ti, kad mūsų balsas nėra svar
bus, todėl apskritai galime ir 
nedalyvauti rinkimuose. Tai 
didžiausia klaida — ir net nu
sikaltimas — kurią gali pada
ryti krašto pilietis, nedalyvau
damas valdžios sudarymo pro
cese. Kaip toks žmogus gali 
ateityje skųstis prezidento ar 
kito vyriausybės aparato ne
tinkamumu, jeigu pats atsi
sakė už tinkamus asmenis 
balsą atiduoti? Ne visi gal pa
balsuosime už laimėtojus — 
juk visi kandidatai negali 
laimėti, bet visgi jausimės 
savo pareigą atlikę. 

Ta pati taisyklė galioja ir 
Lietuvos piliečiams. Šiandien 
užsienio lietuviai nepatenkinti 
Seimo rinkimų rezultatais, bet 
— ir tai reikia įsidėmėti — 
Amerikoje balsavusių skaičius 
nepasiekė net tūkstančio, o 
apie du trečdalius to skaičiaus 
sudarė naujieji imigrantai. Ką 
tokie rezultatai kalba apie se
niau čia gyvenančius mūsų 
tautiečius? Ar kažkokio „prin
cipingo užsispyrimo" laikyma
sis svarbesnis už Lietuvos at
eitį? Sutinkame, kad visi, gi
mę Lietuvoje, yra jos piliečiai, 
nepaisant, kada iš savo krašto 
turėjo pasitraukti. Tačiau 
įstatymas (nepaisant, kiek ne
logiškas ir skaudus) yra įsta
tymas: kol jis nebus pakeistas, 
turime jam paklusti. Kaip ne

seniai pastebėjome šiuose pa
čiuose „Draugo" puslapiuose, 
dabar atvykstantys apsigyven
ti JAV-se ir ilgainiui tapę šio 
krašto piliečiais, taip pat jau
čiasi nuskriausti, kad praran
da gimtosios žemės pilietybę. 

Tokius, reikalaujančius įro
dyti pilietybę, įstatymus turi 
kiekviena valstybe. Turi juos 
ir Amerika. Tegul mėgina šio 
krašto pilietis, iškeliavęs, sa
kykim, į Kanadą atostogų, be 
atitinkamų dokumentų grįžti į 
Ameriką... Prie sienos jis galės 
tvirtinti, kad yra Amerikos pi
lietis, bet be įrodymo, vargiai 
kas patikės, ir bus daug pai
niavos, kol visas reikalas iš
aiškės ir asmuo galės grįžti 
namo. 

Respublikonas George W. 
Bush ir demokratas Al Gore 
— o taip pat jų antrininkai, 
kandidatai į viceprezidento 
vietą — ginčijasi per reklamas 
bei susitikimus su balsuoto
jais, dalyvauja viešuose deba
tuose, kuriuos stebi televizijos 
žiūrovai, bet kol kas nei vie
nas, nei antras ryškiai nepa
sižymi pranašumu. Tad galbūt 
verta mesti žvilgsnį į praeitį, 
nes, sakoma, iš praeities gali
ma pasimokyti. 

Iki šiol Amerika turėjo 41 
prezidentą. Keturi preziden
tai, eidami pareigas, mirė sa
va mirtimi (William Henry 
Harrison, Zachary Taylor, 
VVarren G. Harding ir Frank-
lin D. Roosevelt), o taip pat 
keturi buvo nužudyti (Abra-
ham Lincoln, James Garfield, 
William McKinley ir John F. 
Kennedy). Tad balsuotojui 
verta rimtai pažvelgti ir į bū
simą viceprezidentą, kuriam 
lemta perimti mirusio ar žu
vusio prezidento pareigas. 
Verta pastebėti, kad du prezi
dentai buvo rasti netinkami 
vadovauti kraštui. Tai And-
rew Johnson ir Bill Clinton' 
bet čia jau kita tema. 

Iš visų buvusių viceprezi
dentų, 12 vėliau tapo prezi
dentais — kai kurie balsuo
tojų valia. |domus faktas: nuo 
pat Amerikos valstybinio gy
venimo pradžios pasitaikė tik 
vienas atvejis, kai sūnus pa
sekė tėvo pėdomis tiesiai į 
Baltuosius rūmus. Tai John 
Adams 1796 ir jo sūnus John 
Quincy Adams 1824 m. Ne
žinia, ar šis faktas pakenks, 
ar padės Respublikonų parti
jos kandidatui, kurio tėvas 
taip pat buvo JAV preziden
tas. 

Artėja rinkimai: stebėkime, 
klausykimės ir pasirinkime, 
bet būtinai balsuokime. Kiek
vienas balsas svarbus! 

BIRUTES ODISĖJOS 
ORANGUTANGŲ KARALYSTĖJE 

AURELIJA 
Nr.9 

Matau, kaip Bi
rutės pasisakymo metu niau
kiasi atvykusio valdžios atsto
vo veidas, kaip vengia jis jos 
vėliau ir stengiasi nesuteikti 
galimybės pasisakyti. 

— Negi iš tiesų pavyks su
stabdyti parko siaubimą?— 
klausiu šalia sėdinčio vieno iš 
Tanjung Puttning parko va
dovų. 

— Jeigu bus politinė valia 
— pavyks, — ne visai tvirtu 
balsu sako jis. — Dabar visi 
šneka gražiai, bet ką jie iš tie
sų galvoja, nežinia. 

Aukštasis sostinės pareigū
nas duoda aiškų ir konkretų 
nurodymą — pašalinti iš par
ko nelegalius kirtėjus. 

Jau rytojaus dieną išgirsta
me apie planuojamą didelę 
policijos operaciją. Apie ją, be 

MITUZIENE 

abejo, išgirsta ir kirtėjai. Šei
mos didelės, giminystės ryšiai 
platūs. Nesitiki, kad policija 
ką nors ras. Šiek tiek vilčių 
yra, nes ką tik paskirtas poli
cijos vadas per pirmąją savo 
darbo savaitę konfiskavo dau
giau kaip aštuonis tūkstan
čius nelegaliai nukirstų rąstų. 

Ibu Birutės džiunglėse 
tyko priešų spąstai 

Birutei rūpi, kaip sekasi 
Tanjung Putting valstybinia
me parke beveik prieš tris
dešimtį metų jos įkurtos oran
gutangų tyrimų stoties dar
buotojams. Nors pačią grei
čiausią ir galingiausią Kūmai 
miestelio valtį Birutė užsakė 
dar iš vakaro, tačiau anksti 
išplaukti nepavyko. Pagal In
donezijos tradicijas, bendravi

mas su žmogumi yra aukščiau 
visų reikalų, ir tam laikas ne
ribojamas. 

Pas Ibu Birutę eina ir eina 
interesantai: su visais reikia 
pakalbėti, aptarti rūpesčius. 
Ibu indoneziečių kalboje reiš
kia ir motiną, ir pagarbų krei
pinį į vyresnio amžiaus mo
terį. Ibu Birutė daugumai Pa-
sir Panjango kaimo žmonių 
suteikia darbo, duonos, pata
rimų, atitraukia nuo miško 
kirtimo. Problemų kaimie
čiams netrūksta, todėl išplau
kiame, tik saulei pasukus va
karop. 

Nuo Kumajaus miestelio iki 
Camp Leakey stovyklos, pa
vadintos žymiojo antropologo, 
vadovavusio ir globojusio Bi
rutę jos darbo pradžioje, var
du, yra apie 50 kilometrų ke
lio džiunglių upėmis. Valtinin
kas žada mus nuskraidinti per 
valandą ir penkiolika minu
čių. Turėtume suspėti iki sau
lėlydžio pavaišinti ir orangu
tangus, ir stovykloje dirban

čius asistentus. Kaip įprasta, 
valtyje jau pūpso maišai vai
sių gyvūnams, lauktuvės sto
vykloje dirbantiems daja-
kams. 

Rėždami vandenyje gilią va
gą, iš pradžių lekiame plačia 
ir vandeninga Kūmai upe, vė
liau pasukame į nipos palmė
mis pasidabinusią Sekoniją. 
Pakrantės tokios įspūdingos, 
kad lyg Disneyland džiunglių 
karalystėje lauki iššokančių 
aborigenų ar garsiųjų Borneo 
galvų medžiotojų. Upė krantų 
lyg ir netjuri — medžiai ir dyg
liuoti krūmai kyla tiesiog iš 
vandens, kuris plyti į šonus 
dešimtis kilometrų. Jeigu val
tis apvirstų, nuo krokodilų 
pabėgti nepavyktų, nes jie 
tarp gimtųjų brūzgynų išlavi
ruotų vikriau. 

Vanduo upėje drumzlinai 
rudas — srovė neša iš parko 
gilumos aukso kasėjų išraustą 
dumblą, gyvsidabriu užterštus 
vandens srautus. Dabar šiose 
vietose aukso karštligė, kurią 

praeitais šimtmečiais jau per
gyveno Amerika. Aukso ieško
tojai plūsta iš tolimesnių salų. 

niokodami parką ne mažiau, 
negu nelegalūs miškakirčiai. 

Vėl sukame į šoną. Plaukia

me dar siauresne upe stovyk
los link. 

(Bus daugiau) 

Birute su padėjėjais pakeliui į Lamandau rezervatą Visos nuotraukos straipsnio autores 
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STAIGMENA GRAND RAPIDS 
MIESTE 

Grand Rapids lietuvių bend
ruomenė spalio 1 d. turėjo ne
tikėtai didelį džiaugsmą. Su 
savo koncertine programa 
Net kai nieko nelieka, lieka 

meile" pasirodė trys įžymios 
atlikėjos iš Lietuvos — Kauno 
muzikinio teatro solistė Rita 
Preikšaite. jai akompanavo 
Lietuvos muzikos akademijos 
docente Melitina Diamandidi 
Kuprienė ir Kauno akademi
nio dramos teatro aktorė Vir
ginija Kochanskyte. 

Jau retokai kas mus beat-
lanko. Tuo labiau profesiona
lūs atlikėjai iš Lietuvos. Ką 
padarysi. Grand Rapids lietu
vių gretos- mažėja. Jaunesni 
.iškeliauja gyvenimą kurti į di
desnius miestus, o vyresnieji, 
kad ir nelabai noriai , bet viens 
po kito keliauja Anapilin. Tad 
jėgų rengti didesnius rengi
nius vis mažiau ir mažiau. Be
lieka pavydžiai skaityti 
..Drauge" apie įdomų kultū
rinį gyvenimą stambesniuose 
lietuviu Telkiniuose. 

Tai. ką išgyvenome saulėtą 
sekmadienio popietę Sts. Pe-
ter and Paul Family School 
Center salėje, sunku žodžiais 
ir benusakyti. Puikus trijų 
artisčių ansamblis jaudino ne 
tik mūsų ausis ir akis. bet ir 
mūsų širdis. Jausmingas so
listes Ritos Preikšaitės dai
navimas, sodrus jos balso 
tembras virpino mūsų sielų 
slapčiausias stygas. Solistei 
pianinu labai jau t r ia i akompa
navę Melitina Diamandidi-
Kuprienė. Stebėjomės pianis
tes sugebėjimu senutį nugrotą 
pianiną mūsų akyse paversti 
gerai skambančiu koncertiniu 
instrumentu. Virginiją Ko
chanskyte Grand Rapids gir
dėjome jau ant rą kartą. 1993 
m. rudenfjpo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo Čikagoje su
sitikimą su šia garsia Lietu
vos aktore mums buvo pado
vanoję Gražina ir Vytautas 
Kamantai. Ir vėl džiaugėmės 
jos skambiu balsu bei išraiš
kingai deklamuojamomis eilė
mis, ir vėl stebėjomės jos at
mintim, talpinančia tiek daug 
puikių eilių. 

Programa sumanyta labai 
netikėtai. Pirmoji dalis vertė 
susikaupti ir mąstyti — poezi
ja ir giesmės mūsų širdis kėlė 
dangaus aukštybėsna. O ant
roji užliejo mūsų sielas ugnin
ga jaunyste. 

Programos staigmena buvo 
M. K. Čiurlionio mums negir
dėti laiškai, kuriuos labai gra
žiai atmintinai perskaitė ak
torė. Kiekvienas širdyje pa
sidžiaugėme, kad tuo būdu ir 
Grand Rapids lietuviai, drau
ge su visa Lietuva, galėjo pa
minėti 125-ąjį M. K. Čiurlio
nio jubiliejinį gimtadienį. Ir 
dar taip netikėtai — per mūsų 
genijaus literatūrinį talentą, 
apie kurį plačia: prabilta visai 
neseniai. 

Talentingos ar t is tės tą sau
lėtą sekmadieni*) popietę dos
niai dovanojo visiems susirin
kusiems savo kūrybos perlus. 
Patenkinta publika negailėjo 
žavingoms ar t is tėms katučių 
— atsistojusi ilgai plojo. At
sidėkodamas pirmininkas Pet
ras Treška įteikė kiekvienai 
po nidens gėlių puokštę. 

Koncertas nebūtų buvęs 
toks gražus, je i ne puikus sa
lės papuošimas. Esame labai 
dėkingi Florencei Frejeris. 
kuri paprastą valgyklos salę 
pavertė romantiška muzikine 
svetaine. Scena ir stalai buvo 
išdekoruoti spalvingomis gėlė
mis, žvakėmis, angelais, 
paukščiais. Dirbtiniuose me
džiuose jaukiai spindėjo lem
putės. Tokia puiki dekoracija 
daug prisidėjo prie pakilios 
šventiškos nuotaikos sukūri
mo. 

Dalintis gerais programos 
įspūdžiais žiūrovams buvo tuo 
smagiau, kad galima buvo pa
sivaišinti karš ta kava. kurią 
išvirė A. Treškiene. bei ska
niais pyragais, kuriuos susi
nešė patys žmones. 

Esame labai dėkingi pirmi
ninkui Petrui Treškai. kad jis 
suorganizavo mums tokią pui
kią šventę. Žinoma, šis širdis 
pripildęs renginys nebūtų ga
lėjęs įvykti, jei SS. Peter and 
Paul bažnyčios klebonas Den
ius W. Morrovv nebūtų davęs 
malonaus sutikimo pasinaudo
ti bažnyčios mokyklos sale. 

Ypač esame dėkingi Jonui 
Frejeriui. be kurio asmeninės 
iniciatyvos ir rūpesčio šio di
delio džiaugsmo ir nebūtume 
turėję. Tai j is „pasigrobė"" šias 
nuostabias artistes — savo 
pusseserę Virginiją Kochans
kyte ir jos dvi drauges — pa
keliui tarp Čikagos ir Detroito 
koncertų. Atvežė, globojo, ap
rodė Grand Rapids miestą ir 
jo įžymybes. 

Esame dėkingi ir Virginijos 
tetai Elenai Frejerienei, kuri 
šias menininkes savo namuo
se apgyvendino ir beveik, visą 
savaite širdingai jomis rūpi
nosi. 

Sako, — stebuklų nebūna. 
Ši nuostabi šventė visiems sa
kyte pasakė — patikėkit — 
stebuklų yra! Reikia tik gerų 
žmonių ir jųjų geranoriškų 

S K E L B I M A I 

Spalio 2 d Grand Rapids. Ml, Šv. Petro ir Povilo bažnyčios salėje suruoštame trijų menininkių iš Lietuvos kon-
certe. Iš kaires — programos atlikėjos su vietiniais lietuviais: Jonas Frejeris, akt. Virginija Kochanskyte. Elena 
Frejerienė. pianistė Melita Kuprienė, sol. Rita Preikšaite. Aleksas Jaselianas, Florence Frejeris. 

pastangų. 
Pasiklausę gražių dainų ir 

eilių, padraugavę, namo skirs-
temės su gera nuotaika, pa
kylėtais jausmais ir mintimis. 
Norėjosi gyventi gražiau, švie
siau ir. žinoma, ilgėliau. 

Ačiū nuostabioms artistėms, 
kurios iš visos širdies savo ta
lentais su mumis dalinosi. 

Ačiū geriesiems organizato
riams, negailėjusiems jėgų 
stebuklingą šventę Grand Ra
pids lietuviams dovanoti. 

A leksas J a s e l i ū n a s 

SAUJELĖ MEILĖS SPINDULIŲ 
„SAULUTEI" 

„Net kai nieko neiieka. lieka 
meilė". Tai koncerto tema. pa
imta iš muzikos lobyno. Poezi
jos ir muzikos koncertas lab
darai įvyko spalio 8 d. Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. 
Southfield, Michigan. Koncer
tą ruošė „Saulutė"', Lietuvos 
vaikų globos būrelis Detroite. 
Būrelio pirmininkė yra Birutė 
Bublienė. 

Dar prieš patį koncertą, pa
rapijos bažnyčioje, prieš šv. 
Mišias, įvyko religinės muzi
kos ir poezijos valandėlė, ku
rią atliko Rita Preikšaite, me
cosopranas iš Kauno Muziki
nio teatro, Virginija Kochans
kyte, aktorė, dirbanti Kauno 
Valst. akad. dramos teatre, ir 
Melitina Diamandidi-Kuprie-
nė. pianistė ir Lietuvos 
Muzikos akademijos docentė, 
irgi iš Kauno. Įdomiu sutapi
mu, šv. Mišių metu tai dienai 
skirti skaitiniai ir evangelija 
kaip tik lietė meilės temą: 
..Negerai, jeigu žmogus yra 
vienas". Šv. Mišias atnašavo ir 
pamokslą apie meilę pasakė 
kun. Alionidas Budrius, Kra
žių parapijos klebonas. Šv. 
Mišių metu Rita Preikšaite. 
vargonais palydima Melitinos 
Kuprienės, sugiedojo „Panis 
Angelicus" ir „Ave Maria". 

Tuoj po šv. Mišių arti 150 
art imo meilei neabejingų žmo
nių rinkosi į salę koncertui ir 
..Saulutės" nesibaigiančių dar
bų parėmimui. Koncerto pra
nešėju buvo Svajūnas Nekra
šas, palyginant naujas detroi-
tietis, kuris jau spėjo įsijungti 
į „Saulutės" būrelio valdybą. 
J is priminė, kad ..Saulutė" yra 
įkurta 1993 metais prie Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės. Pats koncertas tęsėsi 1 
vai. 45 min.. vyko vientisai, 
gyvai, be pertraukėlių. Klau
sytojai prieš akis turėjo prog
ramos lankstinuką, kuriame 
buvo išvardinti 24 punktai 
Kartais net buvo sunkoka su
vokti. i-.uris punktas vienu ar 
kitu momentu buvo atlieka
mas, nes viskas vyko kaip gai
vinanti, nesibaigianti meilės 
pyne — tai pasakojimai apie 
M. K. Čiurlionį, tai operų ari
jos apie meilę ir skausmą.. Iš 
Virginijos Kochanskytės gir

dėjome S. Nėries „Pabučiavi
mą". K. Bradūno „Vasaros 
naktys", šv. Pauliaus „Himną 
meilei", H. Radausko „Moteris 
prieš veidrodį". Kažką dekla
muojant buvo paminėta sidab
rinė žuvėdra. „Tai Virginija — 
sidabrinė žodžio paukštė", sau 
pasižymėjau užrašų knygutė
je. 

Rita Preikšaite savo sodriu 
mecosopranu klausytojus už
būrė meilės tematika, kuri bu
vo apipavidalinta T.Giordani 
..Mano mielasis", B. Marcelio 
..Širdy dega troškimų ugnis". 
C. Saint-Saens Dalilos arija iš 
„Samsonas ir Dalila", G. Bizet 
..Habanera" arija iš operos 
„Carmen" ir kitais muziki
niais deimančiukais. Solistei 
net tris kartus teko pakartoti, 
nes publika to reikalavo savo 
entuziastingu plojimu. Jai te
ko pakartoti ir paskutinį prog
ramos numeri — F. Loewe 
„Elizos dainą" iš muziklo „Ma
no puikioji ledi". Man čia už
kliuvo žodelio „ledi". Geriau 
tiktų „Mano gražioji". 

Fortepijonistė Melitina Kup
rienė savo rolę atliko puikiai. 
Kad būčiau muzikos kritikas, 
manau, rasčiau taiklesnių žo
džiu aptarti jos rolę ir techni
ką. Tegaliu dar pridurti, kad ji 
„kūrybingai dėsto fortepijono 
ir koncertmeisterio specialy
bes Lietuvos Muzikos akade
mijoje". Po koncerto pianis
tei juokais pastebėjau, kad 
jos skambinimas buvo tikrai 
energingas. pareikalaująs 
daug fizinių jėgų. Sutiko pa
reikšdama, kad „Valanda in
tensyvaus skambinimo lygu 
dviejų valandų skalbinių plo
vimui rankomis". 

Vos paskutinėms ovacijoms 
pasibaigus, sulaukiau pirmo
jo spontaniško koncerto įverti
nimo iš šalia sėdėjusios Eleo
noros Grigaitienės: „Kaip pui
ku! Esu dalyvavusi daugelyje 
lietuvių ir nelietuvių koncer
tų. Šis buvo pats geriausias!" 
„Nejaugi0", skeptiškai atsa
kiau ..Ar nematei, kaip viskas 
buvo sustatyta, sukurta? 
Programos tematika prasidėjo 
siela, tada perėjo į protą. 
skausmą ir kančias, išgyven
tas meiles pasekmėje. Sekė susi-

APIE VANGUMĄ, PRADEDANT 
NUO SAVĘS 

Štai pavyzdys. Rugsėjo 30 
dieną, šeštadienį, esu Los An
geles Lietuvių dienų atidary
mo iškilmėje. Šviečia saulė. Po 
didžiule pavėsine susta tyta 
keliolika eilių kėdžių žiūro
vams. Talpią estradą nuo žiū
rovų skiria žalias kietas kili
mas taut iniams šokiams. Vis
kas sumaniai sutvarkyta. 

Priekinėje „VIP" eilėje ma
tau sėdinčius B. Brazdžionį su 
ponia Aldona. Poetas užsidė
jęs panamą. Matau prelatą Al
girdą Olšauską, konsulą Vy
tautą Čekanauską su žmona 
Janina. Gražutę Sirutienę-
Šlapeiytę, LA apskrities rajo
no viršininką Mike Antono-
vich, taip pat t rumpam atplas
nojusią art istę Rūtą Lee... ir 
dar keletą garbiųjų. 

Stoviu saulėje už šoninių, 
suolų. Ant galvos mėlyna beis
bolo kepurė. Virš snapelio bal
tos raidės LA ir užrašas „Dod-
gers". Žodžiu, esu ištikimas lo-
sangelietis. Rengėjai pakalba. 
Įnešamos t rys vėliavos: Ame
rikos, Lietuvos ir Kauno, nes 
Kaunas yra susigiminiavęs su 
Los Angeles. Ne veltui Lietu
vos poetai taip dažnai savo 
eilėraščiuose mini angelus. 

Estradoje įsitaisęs choras, 
kaip lietuviams mugių atve
jais įprasta, pradeda giedoti 
himnus. Pusgarsiu pritariu. 
Ak. ir vėl sumaišau „meilę" su 
„saule". Niekis, pagalvoju, šios 

sąvokos gražiai bendrauja mū
sų taikioje giesmėje. Be rake
tų ir bombų. 

Atidarymo eigai pasibaigus, 
bematan t ištuštėja priekinės 
„VIP" kėdes. Tautinių šokių 
programas stebi likusieji. Ste
bi darnius grupės „Lietutis" iš , 
Seat t le ir „Jūros" iš San Diego 
šokius. Klausosi galantiško 
„Dainavos" ansamblio vyrų 
okteto dainavimo. Pusvalandį 
magikas Joe Kaibošius su 
t r iukais l inksmina vaikus. Vė
liau šlagerius dainuoja trys 
sesutės Grikavičiūtės — Ani, 
Mimi ir Loretta. Galiausiai 
pasirodo Los Angeles jaunimo 
ansamblis „Spindulys". Nega
liu užmiršt i ir fleita — bir
byne lietuvių muziką grojusio 
P rano (jei neklystu) Narušio. 
J au t r i a i , meistriškai. 

Kurį laiką pastovėjęs ir pa
sėdėjęs, einu pasidairyti mu
gės šurmulyje. Netikėtai už
kalbina daili ponia, vilkinti 
žydrą suknelę , su skrybėlaite. 
Sako: „Jūs padarėte didelę 
klaidą". „Kada ir kur?" — nu
stembu. — „Klaidu gyvenime 
esu pr idaręs aibę". J i žiūri į 
mane savo raiškiomis akimis: 
„Himnus giedant, nenusiėmė-
te kepurės". 

Pasi juntu priblokštas. Mat 
pr ie ko prisigyvenau — tapau 
vangiu užuomarša. Tiesiog 
vėpla. Mea ult ima culpa! 

taikymas su reaiybe, paliesta 
humoro stygelė, pagaliau pa
siryžimas viską-, nugalėti". 
Panašų susižavėjimą nugir
dau iš Reginos Pikūnienės. jai 
savo įspūdžiais dalijantis su 
kitais. Nei neklaustos, ką tik 
girdėtą ir matytą koncertą la
bai entuziastingai įvertino 
Stasė Smalinskienė ir Birutė 
Sverienė. Pastarosios žodžiais, 
..Mes. lietuviai, esame pripra
tę kentėti, liūdėti, koncertuose 
ašaras šluostyti. Šis koncertas 
buvo džiaugsmo ir meilės 
šventė!" Po kurio laiko mane 
pasivijo dr. Just inas Pikūnas. 
Jis iš keleto girdėjęs labai 
puikius atsiliepimus. Paklaus
tas jo paties nuomonės, pri
pažino, kad koncertas buvo 
išskirtinis. Čia reiktų pridėti, 
kad prie pasisekimo atmosfe
ros prisidėjo atlikėjų neišsi-
vaikščiojimas nuo scenos. 
Nors ne visą laiką visos trys 
programą tuo pačiu metu atli
ko, beveik visą laiką visos trys 
liko ant scenos. Tuo pakilo 
programos darnumas, vienti
sumas, išvengta vaikščiojimų į 
ir nuo scenos. 

Vitalija Trusauskaitė parin
ko dar gražesnius žodžius šių 
trijų meilės mūzų charakteri-
zavimui. Jos įvertinimas buvo 
įterptas į programos lanksti
nuką: „Pasaulio šurmulyje ta
lentingos menininkės... renka

si kupiną fantazijos kūrybą, 
kuri skamba meilės balsu. Poe
t inis meilės žmogui prisipa
žinimas artisčių interpretaci
joje provokuoja klausytoją gy
vam dialogui. Puiki įvairių au
torių kūryba, gilus altruiz
mas, ypat inga intonacinė dar
na, plati emocinė skalė liudija 
ne tik atlikėjų kūrybiškumą, 
bet ir brandų požiūrį į kūrėjo 
gyvenimą, kaip į nesibaigiantį 
ieškojimų kelią. Vaisinga šių 
atlikėjų draugystė dovanoja 
klausytojui programas, išsi
skiriančias dvasiniu turtingu
mu". 

Minima draugystė buvo jau
čiama koncerto metu ir po jo. 
Gavusios po rožių puokštę, 
koncerto dalyvės įsijungė į 
žiūrovų tarpą. Vaišių stalų fo
ne jos mielai bendravo su da
lyviais, pratęsdamos ką tik 
pasibaigusio koncerto temą ir 
mintį. Užklausta, a r ši publi
ka kuo skiriasi nuo kitų kon
certų publikų, Rita Preikšaite, 
daug negalvodama, atsakė: 
„Skiriasi savo šiluma". 

Padėka koncerto mecena
t ams , geradar iams, vaišių 
ruošėjoms, scenos ir stalų puo
šėjoms. Padėka „Saulutei", su
radusiai meilės mūzas, suda
riusiai sąlygas visiems kartu 
pabūti , pamąstyt i , pajausti 
meilės prasmę ir jos jėgą. 

R o m u a l d a s Kr iauč iūnas 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Aukse 
S. Kane kaiba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tei. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 ere ws. 
No exp. necessary. Will train Mušt 
have vaiid driver's license and trans-
portauon. Mušt be fluent įn English. 
LA. McMahon Window VVashing. 
Tei. 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tei. 630-774-1025. 

ATTENTION IMM1GRAM S! 
Canada and Australia 

are accepting applicants t'or 
Permanent Residence! 
For free int'ormation cali: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigratiori 
www.immigration-service.com 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas. 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 

tei. 708-422-6558. 

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

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

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

Nauja Amerikos statybos firma 
siūlo gerai apmokamą darbą 
visų rūšių statybininkams. 
Skambinkite tik turintys patirtį 
po 6 v.v., tei. 708-425-9322. 

GREIT PARDUODA 

H f t RE/MAX 
jREALTORS 

Of FC.;773) 586 • 5959 
HOMt (708) 42S - 7160 
MOBJL 17731 590-0205 

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

Išnuomojamas Oak Lawn, IL, 
{ruoštas butas (English basement). 
Labai dideli?. 1 mieg. Už elektrą ir 
Šilumą sumoka savininkas. S600 į 

mėn. Yra baseinas ir teniso 
aikštelė, graži aplinka. 
48 St. ir Damen Ave. 

Išnuomojamas 2 mieg. butas. 
Savininkas sumoka už elektrą. 
šilumą ir vandenį. $450 į mėn. 
50 St. ir VVestern Ave. išnuo

mojamas „Fast Food" restoranas 
su visais įrengimais; arti gero 
susisiekimo Metro traukinėliu. 

$!.500įmen. 
First Rate Real Estate, Aušra 
Padalino, tei. 773-767-2400. 

Ieškoma auklė prižiūrėti 
kūdikį ir gyventi kartu arti 

New York 'o . 
Tei. 973-376-0980. 

Parduodami baldai: sofos, 
komodos, salono staliukai ir 

pan. Tei. 773-741-0720. 
Skambinti | 

nuo 5 v.p.p. iki 9 v. >. 3 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ką tik atvykote į JAV? 
Ne problema! 

Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %'. 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galite sėsti už vairo šiandien! 
Tei. 630-841-6527. 

Rugsėjui baigiantis, mano 
kaimynijoje ilgai negaluojan
tis dak ta ras Jurgis Starkus 
pasijuto labai negerai. Sutriko 
kvėpavimas. Jo žmona Petro
nėlė, irgi kurį laiką besigydan
ti, paprašė geraširdės kaimy
nės, kad kuo greičiau susi
siektų su Šv. Kazimiero para
pija ir pakviestų kunigą pas
kut iniam sakramentui . 

Geroji moteris tuoj ėmėsi 
skambinti į kleboniją. Naudo
josi telefono numeriu, kuris 
išspausdintas neseniai atsiųs
tame parapijos laikraštėlyje 
„Lietuvių žinios". Deja, prisi
skambinti jai taip ir nepavy
ko. Priežastis paprasta. Jau 
prieš kokius metus Šv. Kazi
miero bažnyčios telefono ko
das pakeistas į 323. Tuo tarpu 
laikraštėlyje jis tebėra klai
dingai senas — 213. Taip pat 
nėra ir savo telefoną turinčio 
kunigo vikaro numerio. Rodos, 
mažmožis, bet... 

Reikėjo šauktis iš studijų 
Romoje atvykusio ir dabar pas 
tėvus San ta Monica atostogau
jančio j auno kunigo Gintaro 
Grušo. J i s , ačiū Apvaizdai, bu
vo namie ir tuoj pat atvažiavo 
pas mirštantį . 

* * * 
Informacija, informacija, 

ypač tikslioji, kokia ji svarbi, 
kai reikia būtinu reikalu sku-
bomis susisiekti, sužinoti tiks
lų numerį bei adresą. Skubant 
visada griebiamasi to, kas po 
ranka. 

Štai losangelineje lietuvių 
apylinkėje yra gana parankus 
„Kalifornijos ir gretimų vals
tijų lietuvių almanachas", iš
leistas 1994-aisiais. Ne 'risai 
tobulas, bet vis tiek svarus. 
Per tuos šešerius metus daug 
adresų pasikeitė ar iškeliavo 
nebūtin ir daug naujų atsira
do. Be to, telefonų bendrovės 
šen ir ten įvedė naujus kodus 
Atseit, mainos rūbai margo 

• svieto. Ir gana sparčiai. 

Mane labiausiai nustebino 
faktas, kad šiame, kad ir gero
kai laiko išpešiotame alma
nache nesuradau vienos akty
viausios ir perdėm įtakingos 
lietuvių įstaigos adreso — Ca-
lifornia Lithuanian Credit 
Union, esančios Santa Moni
ca. pernai šventusios 30-ies 
metų gyvavimo sukaktį. Nera
dau ir tame pačiame pastate 
klestinčios Albino Markevi
čiaus nuosavybių tvarkymo 
įstaigos adreso. Keista — skel
biasi visi kiti, ne t a ip j au išsi
plėtę, o „Rogue & Mark Co." 
— A. Markevičiaus lietuvių fi
nansinės tvirtovės nėra! Ar 
dėl neapsižiūrėjimo9 Ar dėl čia 
minimo vangumo? O gal dėl 
kokių, almanachą 'eidžiant, 
ambicingų sankirčių? Mūsų 
padangėje visko buvo ir būna. 
Nenoriu eikvoti laiko priežas
čiai išaiškinti. Nesu detekty-

P r a n a s V i svydas 

K A N A D A 
K a n a d o s L i e t u v i ų ka ta l i 

k i ų mo te rų draugijos skyrių 
suvažiavimas įvyks š.m. spalio 
21-22 d. Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Sekmadienį bus iš
kilmingos Mišios, po jų agapė 
— minėjimas, kuriame pagrin
dine kalbėtoja pakviesta 
..Draugo" vyr. redaktorė Da
nutė Bindokienė iš Čikagos. 

T o r o n t e f i lmu festivalyje 
dalyvavo ir Algirdas Gustaitis 
iš Los Angeles. Turėdamas at
liekamo .ai!<o. jis apsilankė 
Toronto žymesnėse vietose. 
Aplankė lietuviškas kapines ir 
Kanados liet savaitraščio „Tė
viškės žiburiai"' patalpas, pasi
kalbėjo su redaktoriais. 

L ie tuv iu n a m u o s e lapkri
čio 12 d. koncertuos sol. N. 
Paltinienė ir E, Ivanauskas. 

K a n a d o s l i e t u v i u muzie
juje Anapilyje rūgs. 24 - spalio 
29 d. veiks Čikagos Lietuvių 
dailininkų meno paroda. 

i I 
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DARBAS SU GATVĖS VAIKAIS 
VILNIUJE 

Dviejų ..Vaiko vartai \ moks-
Lf būrelio narių, atvykusių į 
Vilnių ilgesniam laikui, dirbti 
su dviejų centrų vaikais. „Vil
ties Angelo" ir „Visų Šventų
jų", tikslas buvo per pokal
bius, užsiėmimus ir žaidimus 
perduoti vaikams moralines 
vertybes pagal „Vaiko vartai į 
mokslą" būrelio paruoštą pro
gramą. Pradėjome savo darbą 
tik mokslo metams prasidėjus. 
rugsėjo pirmą dieną, nors Vil
niuje buvome jau nuo iiepos 
13 dienos. Porą savaičių tru
ko, kol su vaikais susipažino
me. 

Žiu dviejų centrų vaikai yra 
labai skirtingi. „Vilties ange
lo" vaikai dirba jiems jau 
įprastuose rėmuose, yra links
mesni, draugiškesni, meilesni. 
nors cia reikėjo laukti, kol kai 
kurie pradėjo mumis pasi
tikėti ir su mumis kalbėtis. 
Jie pradeda rinktis į centrą 
apie pirmą vai. po pietų. Ten 
pavalgo Carito valgyklėlėje ir. 
perėję į jiems skirtą jaukų ir 
didelį kambarį, pradeda ruošti 
pamokas. Pamokoms ruošti į 
pagalbą ateina centro padėjė
jai savanoriai ir centre dir
bančios seselės. Ses. Matulai
tytė yra „Vilties angelo" centro 
direktore. Padedame su pamo
komis ir mes. savanorės iš 
Amerikos. Kai kurie vaikai 
lanko rusiškas- mokyklas, nors 
neblogai kalba lietuviškai. Kai 
jau pamokos būna paruoštos, 
vykdome mūsų paruoštą pro
gramėlę. Pradėjome nuo ele
mentariausių dalykų, pvz.. 
per žaidimus ir užsiėmimus 
vaikams pristatome bendra
darbiavimo vdarbo kartu) te
mą ir jos svarbą duodamos pa
vyzdžius iš sportininkų ko
mandų bendradarbiavimo, or
kestro narių bendro darbo, na
mo statymo ir 1.1. Vaikai pie
šia darbo kartu simbolius 
atskiruose būreliuose ir juos 
pristato visiems, bendrame ra
te. Žaidžia grupinius žaidi
mus, bendrai stato projektus. 
Bendradarbiavimo temą tebe-
vystome toliau. Toliau sieksi
me įdiegti švaros ir higienos 
svarbą, nes vaikai ateina nesi-
prausę ir purvini. Tada seks 
kitos temos — draugiškumas, 
teisingumas, atsakomybe, pa
garba ir kt. 

Du kartus per savaitę ateina 
mūsų pakviesta liaudies šo
kių, žaidimų ir muzikos moky
toja, kuriai dirbti su vaikais 
gerai sekasi. Laikui bėgant, 
gal pavyks suorganizuoti ir 
vaikų ansambiiuką. Vystant 
švaros ir higienos svarbos te
mą, žadame pasikviesti ir sto
matologe, kad pakalbėtų vai
kams apie dantų higieną ir 
dantų valymo svarbą. Dantų 
šepetukais mus apdovanojo 
dr. Irena Skirienė ir įau mus 

anksčiau parėmę stambesne 
auka ponai Ron Kassens. Šią 
vasarą besilankydami Lietu
voje, jie atvežė mums šimtą 
dantų šepetėlių ir vaikams 
žaislų. Atėjo į pagalbą ir Te
resė bei Algis Gečiai iš Fila
delfijos. Grįžę iš PLB seimo 
Vilniuje, jie mums atsiuntė 
siuntinį su higienos ir mokslo 
reikmenimis. 

Visų Šventųjų parapijos 
centre susitikome su kitokiais 
vaikais. Jie ateina, beveik be 
išimties, iš alkoholikų arba 
nedarnių šeimų. Daugelis iš jų 
gyvena su močiute. Didžiąją 
dalį savo laiko, net iki vienuo
liktos valandos nakties, jie 
praleidžia gatvėje, būriuoda-
miesi su kitais tokiais pat 
draugais. Juos aprengia ir 
kartą per dieną pavalgydina 
„Visų Šventųjų" vaikų globos 
centras, kuriuo rūpinasi kun. 
Jonas Varoneckas. parapijos 
klebonas. Žinojome, kad šiame 
centre nebus lengva dirbti, bet 
anaiptol nesitikėjome susidur
ti su tuo. ką pamatėme. Jie 
ateina į centrą vienas kitą 
spardydami, boksuodamiesi, 
keikdami, spjaudydamiesi. Be
veik visi berniukai ir mergai
tės, nuo 7 iki 14 metų am
žiaus, rūko. Pripažįsta tik 
vieną taisyklę, kad negalima 
rūkyti pastate. Taigi, žiūrim 
per jų būsto trečiajame aukšte 
iangą ir matome kieme būrį 
rūkančių vaikų. Kur jie gauna 
pmigų rūkalams nusipirkti? 
Šiuo klausimu stengiamės sa
vo smegenų neapsunkinti. Kai 
kurie vaikai ateina alkani ir 
bando po pilnos lėkštės sriu
bos ir dar kokio blyno savo 
skrandžius užpildyti duona. 

Vilniuje sutikome čia besi
lankančius Aldoną ir Ramojų 
Vaičius, kurie, išgirdę apie 
mūsų susirūpinimą nepakan
kamai geru maistu, nupirko 
mūsų vaikams vienos dienos 
per savaitę maistą iš gero res
torano. Tą dieną, mūsų 
džiaugsmui, vaikai gali valgy
ti, kiek nori. O kai paprašėme 
pasiturinčių žmonių restorane 
paaukoti vienai savaitės die
nai maistą, išgirdome nusiste
bėjimą, kad Lietuvoje esama 
išalkusių vaikų. Ieškome gera
darių toliau, kurie galėtų „Vi
sų šventųjų" centro vaikams 
padėti. 

Šiame centre ilgiau truko su 
vaikais susipažinti, įgyti šiek 
tiek pasitikėjimo. Nors dažnai 
mus palydi rusiškais keiks
mais. Keiksmai yra jų gyveni
mo dalis. Jie darosi mums 
mielesni, kai sužinome jų gy
venimo, jų šeimų istorijas, ku
rias labai palengva ir atsitikti
nai jie atskleidžia. Pvz., visai 
atsitiktinai viena mergaitė, 
paklausta, kodėl ji nebuvo po
ra dienų mokykloje (centro 

darbuotojos turi artimą ryšį 
su mokyklomis), atsake, kad ji 
turėjo prižiūrėti savo vieno 
mėnesio broliuką, nes girtą 
mamą tėvas primušė ir ji 
turėjo vykti į ligoninę, kad 
susiūtų jai galvą. Toje šeimoje 
yra šeši vaikai. Penki ateina į 
šį centrą. Vyriausioji mergai
tė. 13 metų neatsilieka nuo 
berniukų nei kitų „aptvarky-
mu". nei -ūkymu. Atėjus nau
jam berniukui, kuris buvo 
kiek padoresnis ir lėtesnis, 
būrys bandė jį „aptvarkyti" 
stumdymu, mušimu, spjaudy
mu į veidą. Mat jis buvo tru
putį kitoks. Kiekviena diena 
pilna netikėtų nuotykių ir 
staigmenų. 

Mokslo metų pradžioje šiuos 
vaikus apdovanojome kupri
nėmis ir supirkome jiems rei
kiamas knygas ir sąsiuvinius. 
Tada jie pajuto, kad galima iš 
mūsų šį tą gauti. Bandėme 
juos prisijaukinti griežtesnė
mis taisyklėmis. Tai vyksta la
bai lėtai, nors jau padarėme 
šiokią tokią pažangą. Jau ga
lime padėti jiems ruošti ma
tematikos, anglų ar vokiečių 
kalbos namų darbus. Iškyla ir 
vienas kitas gabesnis, daugiau 
besidomintis. Norėtųsi tokius 
ištraukti iš šios tamsios be
dugnės, bet kaip? Grįžtame 
namo laimingos, kai koks vai
kas gali atsisėsti, nurimti ir 
pažaisti su savo draugu šaškė
mis ar kitokį žaidimą. Tai lai
kome pasiekimu, nes jis tada 
nesispardo ir nesigrumia su 
ki ta is . 

Atsiranda Dievo siųstų gera
darių. Nelauktai koks ameri
kietis per mūsų Amerikoje gy
venančius vaikus sužino apie 
mūsų darbus ir atsiunčia per 
„Vaiko vartai į mokslą" būrelį 
auką ar higienos reikmenų. 
Vienas lietuvių kilmės ameri-
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„Vilties angelo" centro vaikučiai 
t i enės miotr. 

kietis, Ernestas Račkauskas, 
kurio tėvas atvyko į Ameriką 
prieš šimtą metų, per ses. Ig
ne Marijošiūtę sužinojo apie 
mūsų darbą su gatvės vaikais. 
Po pietų gerame restorane ir 
pokalbio apie mūsų darbus, 
pamatęs mūsų centrą ir jo 
vaikus, kurie šalo kambaryje, 
nes pro senus langus ėjo vėjas 
ir šaltis, nupirko naujus lan
gus, kurie kainavo 5,000 dol. 
Įdomu, kad nei vienas iš už
sienio atvykęs amerikietis ar 
lietuvių kilmės amerikietis 
neklausia mūsų, ar yra bena
mių vaikų Lietuvoje? Taip, jų 
yra daugybė. Yra ir daugybė 
organizacijų Lietuvoje, kurios 
rūpinasi nuskriaustaisiais vai
kais. Gaila, kad kai kurie Lie
tuvos turtingieji nemato, ko 
jie nenori matyti. Šią savaitę 
grįžo namo Birutė Kožicienė, 
kuri visą rugsėjo mėnesį 
mums talkino. Šią vasarą 
„Vilties angelo" centre dirbo 
Vija ir Lina Sidrytės, Danguo
lė Stončiūtė-Kuolienė su duk
ra Auste. Dabar su mumis dir
ba Vida Kazlauskaitė iš Or-

Ftost Personai Bankaa * • • * 

mėgsta išdykauti Aldonos Kaman-

land Parko, IL. Dėkojame už 
atsiliepimą padėti gatvės vai
kams. 

Viešpatie, padaryk kad ne
būtume akli ir kurti Tavo vai
kams. 

Aldona Kamantienė 

• Kaunas. Rugsėjo 1 d. šv. 
Mišiomis Ksavero Pranciš
kaus (jėzuitų) bažnyčioje pra
sidėjo Kauno jėzuitų gimnazi
jos iškilmingas mokslo metų 
pradžios minėjimas. Šv. Mišių 
aukai vadovavo ir pamokslą 
pasakė vysk. R. Norvilą, kuris 
linkėjo vienybės ir artumo su 
Dievu kasdieniniame gyveni
me. Po šv. Mišių tylia malda 
buvo pagerbti mirusieji gim
nazijos mokytojai ir mokiniai. 
Aštuoniems geriausiai išlai
kiusiems egzaminus pirmos 
gimnazijos klasės mokslei
viams įteiktos M. A. ir A. Sau
laičių fondo premijos. Gimna
zijos bendruomenę sveikino 
direktorius kun. G. Vitkus, 
SJ, direktoriaus pavaduotoja 
L. Butrimaitė, tėvų komiteto 
pirmininkas V. Valiušaitis. 
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Kviečiame apaBankyttmOmį 
naiįoįe įstaigoje čikagofei 
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RratParaonei Barto tarnautojai Juro visada suteta matonų ir sąžringą petenavimą. 
Janine Masny, George Cvack, Randy Schwartz (banko prezidentas). Rota Staniuliene. 
Danutė Babarskiene. Sandy Medina, Joyce Rudnik, Edita ŽJurinskiene. Vtnelle Gulik. 
Agnieszka Fezatl Sytaa Borowiec, Nennga Noreikiene. Mike Casey. Karen Halioran. 
Rima Blažiene. 

First Personai banke galėsite susikalbėti lietuviškai. 

Atidarymo proga, mes siūlome Jums įsigyti 
„ WELCOME HOME" sertifikatai I 

Aukštas nuošimtis 6.80% AP Y 
Trumpas terminas 6 mėnesiai 

Kada norite, galite į š| sertifikatą įdėti pinigų nepratęsiant termino datos. 

Dovana Juma — at idarę naują , ,Welcome Home" 
sertif ikatą, gausite . .Mikasa* kristalo dirbinį 

va i tu i ! * 
Y 

\ triko v;utai Į mokslrj' būrelio savanores Rita Vencloviene ir Aldona Ka
mantienė nuo liepos vidurio dirba dviejuose apleistų vaiky centruose Vil
niuje 

* 
* 

* 

• * 

LOTERIJA 
VELTUII 

• Dovana prtdauao nuo mdMo sumos. \ 

Pirma premija — $5,000 
Antra premija — 27" spalvotas televizorius 
Trečia premija — Kompaktinių plokštelių grotuvas 

Buitding Personai Banking Re/attoftshtfts"* 

sšmmuuaBtm 
6162 S. Archer Ave. 
Oncago, IL 60638 
(bctvecn Aiotin and McVickar) 
(773) 767-5188 

OMLAJODPARK 
1 5 0 1 4 S. LaGrange Rd. 
Ortand Park, EL 60462 
(ne*r Dominick'i *nd W«Igreen'») 
(708) 226-2727 

Metnbet 
rcac 

9GB 

Annoal Psrcsntaga YMd (APY) lt •flsctVs tt of Saptembar 18, 2000 and is subįsct to cnange witnout notice 
Minimom dsposH of $1.000 ts rsqutrad to oMain tnt APY. Psnalty may b« imposad for earty wilMrawals. 
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A. t A. 
Dr. ELENA KRIŠČIUKAITYTĖ 

MEKIENĖ 
iškeliavo Amžinybėn 2000 m. spalio 10 d., sulaukusi 96 

metų. Anksčiau gyvenusi Cleveland, Ohio, paskutinius 14 
metų praleido dukters šeimoje St. Charles, Illinois. 

Nuliūdę liko: duktė Nijole Kašubienė, žentas 
Romualdas, anūkės Vida ir Dalia Metzger, jos vyras Mark 
ir proanūkai Lukas ir Romas. 

Velionė palaidota Cleveland, OH, Visų Sielų kapinėse, 
spalio 13 d. po šv. Mišių Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos bažnyčioje. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti ją maldose. 

Nuliūdusi šeima. 

A. f A. 
ALGIRDAS SKUDRA 

Mirė 2000 m. spalio 16 d., sulaukęs 66 metų. 
Gyveno Highland, IN. Gimė Lietuvoje. Amerikoje 

išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Elena, duktė Paulą ir kiti giminės. 
Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Čikagos Lietuvos 

Vyčių chorui. 
A.a. Algirdas pašarvotas penktadienį, spalio 20 d. nuo 

2 iki 8 v.v. Kuiper laidojimo namuose, 9039 Kleinman, 
Highland, IN. 

Laidotuvės šeštadienį, spalio 21 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Our Lady of Grace, 
Highland, IN, bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Kuiper Funeral Home. 
Tel. 219-923-7800. 

* • * * * ¥ * • * * • * * • * * * • * 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA . 

VERUTĖ MYKOLAITIENĖ 
MIKULYTĖ 

Minint mūsų brangios Žmonos ir Mamos, kurią 
negailestinga mirtis išskyrė iš gyvųjų tarpo 1995 m. 
spalio 20 d., mirties sukaktį, šv. Mišias už a.a, Verutės 
sielą atnašaus kun. Juozas Kluonius š.m. spalio 20 d. 
Holiday, FL. 
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisisminti a.a. Verutę savo maldose. 

Nuliūdę: vyras Stasys ir sūnus Algimantas. 

Brangus Tėveli, miela sesute Ramoną, 
Sielvarto kupina širdimi reiškiu nuoširdžią užuojautą. 
Labai liūdžiu dėl Mamytės mirties. Dievo planai buvo 
kitokie. Jis panorėjo ją pasiimti pas save... O mums 
belieka melstis ir laukti tos dienos, kol visi susitiksime 
Amžinybėje. Jos gerumas ir meilė niekada nebus 
užmiršti. O Jums, brangieji, meldžiu ištvermes šiame 
skausme. 
Su meile. 

Jūsų sūnus ir brolis Kęstutis 

Didžiai gerbiamam ALGIUI VAITKUI ir jo 
artimiesiems palydint Į Amžinybę 

BRONĘ VAITKIENĘ, 
esame kartu su Jumis tikėjimo, vilties ir maldos 
vienybėje. Su dėkingumu prisimename Jūsų šeimos 
gerumą, nuoširdumą ir paramą Telšių vyskupijai ir 
ypač kunigų seminarijai. Kartu su Jumis meldžiamės 
už Velionę: Amžinąjj atilsį duok mirusiai. Viešpatie, 
ir amžinoji šviesa jai tešviečia. 

Vyskupas Antanas Vaičius 

Vyskupas Jonas Kauneckas 

Mons. Juozas Gedgaudas 

Mons. Steponas Brazdeikis 

Rėkt. kun. Algis Genutis 

Kanc. kun. Juozas Šiurys 

Kunigų seminarijos klierikai 

t • t I 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Vyskupas Juozas Preikšas 

Spalio 16 d. j ..Draugo"' re
dakciją buvo užsukęs Panevė
žio vyskupas Juozas Preikšas, 
lydimas kun. Rimo Gudelio, 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos vikaro, kuris taip pat 
priklauso Panevėžio vyskupi
jai. Vyskupas J. Preikšas, at
vykęs į Čikagą, aplanke ir 
Mundelein seminarijoje šiuo 
metu studijuojančius du klie
rikus iš Panevėžio vyskupijos. 

Vargonų virtuozo Gedi
mino Kviklio koncertas 
įvyks spalio 29 d., sekmadienį, 
1:30 vai. p.p. Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje, Pa
saulio lietuvių centre, Lemon-
te. Prieš koncertą, apie 12 vai. 
— pietūs centro didžiojoje sa
lėje. Bilietus galite įsigyti iš 
anksto sekmadieniais bažny
čios prieangyje arba paskam
binus Vandai Gvildienei tel. 
630-271-9136. 

Geriausios viso pasaulio 
šio šimtmečio reklamos, pasi
rodžiusios televizijoje, bus de
monstruojamos spalio 21, 22 
ir spalio 28, 29 dienomis 11:30 
vai.r. Music Box kino teatre 
•3733 X. Southport Ave.: 773-
871-6604). 

Skelbimai ~' 
• Lietuvių fondui vajaus 

proga aukojo: $1,000 Juozas 
Kriaučiūnas, $200 Raimundas 
ir Danu tė Korzonai. $150 
Arūnas ir Irena Draugeliai, po 
$100 Rimas Černius, Edward ir 
Elena Cižinauskai. Lina Jan-
čiukaitė, JAV LB Rytine Con-
necticut apylinkė, Daiva Ka
ruža, dr. Arvydas ir Audronė 
Vanagūnai, Helena Zemeckas. 
Nuoširdžiai dėkojame ir pra
šome siųsti aukas ir įsigyti 
bilietus lapkričio 4 d. po
kyliui LF būstinėje —14911 
127,h St., Lemont, IL 60439, 
tel . 630-257-1616. Už $100 
auką gaiima gauti pokyliui 
bilietą nemokamai. 

Be dosnios Lietuvių fon
do paramos Čiurlionio festi
valis, kurį lapkričio pradžioje 
rengia jungtines Čikagos lie
tuvių menininkų jėgos, nebū
tų įvykęs. ..M. K. Čiurlionis -
mūsų pažiba, - sake Lietuvių 
fondo pelno skirstymo komisi
jos pirmininkas dr. Antanas 
Razma, - ir mes didžiuojamės 
mūsų menininku, remdami jo 
garbei skirtus renginius bei 
juos aplankydami". Lietuvių 
fondo taryba vienbalsiai pat
virtino pelno skirstymo komi
sijos pasiūlymą Čiurlionio fes
tivaliui skirti 4,000 dolerių. 

Lietuvių operos metinio 
pokylio metu šeštadienį, lap
kričio 18 d., svečius linksmins 
Algimanto Barniškio šokių ka
pela. Be šokių muzikos, skam
bės jo paties ir kapelos daini
ninkių nuotaikingos dainos, 
kurias svečiai mielai klauso ir 
jų prašo kuo daugiau. Jūsų 
lauks šaunus pokylis ir puiki 
šiam vakarui paruošta progra
ma. Atvykite — nenusivilsite! 
Stalų ir pavienių vietų užsa
kymus priima valdybos vice
pirmininkas Jurgis Vidžiūnas, 
jo telefonas yra 773-767-5609. 

Prelato kun. Igno Urbono 
65 metų kunigystės sukaktis 
bus švenčiama lapkričio 12 d. 
11 vai. r. bus aukojamos šv. 
Mišios pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje, 12:30 vai. 
p.p. — iškilmingi pietūs Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje. Bilietus galima įsi
gyti kiekvieną sekmadienį 
bažnyčios prieangyje arba pa
skambinus Vandai Gvildienei 
tel. 630-271-9136. Šią iškil
mingą sukaktį rengia Pal. 
Jurgio Matulaičio misija. 

Ateitininku šalpos fondo 
metinė vakarienė Ateitinin
kų namuose, Lemonte, vyks 
Ateities savaitgalio metu — 
šeštadienį, spalio 28 d. Pra
džia 6 vai. vak. Vakarienė 
ruošiama ateitininkiškai veik
lai paremti. Visi ateitininkai 
ir jų draugai kviečiami daly
vauti. Apie dalyvavimą pra
neškite dr. Aldonai Juoze-
vičienei, tel. 708-499-2447. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
f>436 S I\uask; Rd , Chicago, R. «¥,2S 

Tol 773-582-4500 
v'alardos p.igai susitarimą 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k ą * 

•KM Vi 63 .Street 
C.hicaso, IL 60629 

Skermai gatve* nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
J o n a n Cibaitift 

Civiline* ir 
kriminaline* bylon 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, n . 60629 
Tel . 773-776-8700 

Tol i frec 24 hr. 888-776-6742 
Darbo va! n>]0 9 v r iki 5 v v 

Sefltnd 9 v.r iki 1 v.p p. 

Brazilu muzikos vakaras 
kuriame muzikuos gitaristas, 
saksofonistas ir fleitininkas, 
vyks spalio 26 d., ketvirtadie
nį 6:30 val.v. Čikagos Kultū
ros centre (78 E. Washington). 
Klausytojai ne tik girdės mu
zikos atlikimą, bet ir pasakoji
mus apie ją. įėjimas - nemo
kamas. Informacija tel. 312-
744-6630. 

Spalio 26 d., ketvirtadienį, 
10 vai.r. autobusu iš Pasaulio 
lietuvių centro Lemonte vyks
tame į "Harrah's casino" Jo-
liete išbandyti laimes ir įdo
miai praleisti laiką keliaujant. 
Grįšime apie 3:30 vai.p.p. 
Vietų užsakymas tel. 630-243-
0791 arba 708-343-0756. Išvy
ką rengia ir visus kviečia LB 
Lemonto apylinkės socialinių 
reikalų skyrius. 

I baleto ;r sportinių-pra-
moginių šokių klasę, kuri vei
kia Meno mokyklėlėje šešta
dieniais Jaunimo centre, vis 
dar priimami moksleiviai! 
Dar mokoma dailės (yra dvi 
klases - tuoj po lituanistinės 
mokyklos pamokų - 1:20 vai. 
p.p.. kita pamoka - 2:10 vai. 
p.p.), mokoma skambinti 
kanklėmis. Pamokos vyksta 
po lituanistines mokyklos pa
mokų. Savo veiklą jau pradėjo 
ir dramos skyrius. Į jį priima
mi įvairaus amžiaus mokslei
viai. Su būsimais aktoriais 
dirba aktorė Apolonija Stepo
navičienė. Pamoka prasidės 3 
vai.p.p. Kviečiame tėvelius at
vesti savo vaikus į Meno mo
kyklėlę. 

Panevėžiečių klubo narių 
metinis susirinkimas vyks 
spalio 22 d., sekmadienį, 12 
vai. Jaunimo centro klasėje. 
Prieš susirinkimą 10 vai.r. tė
vų jėzuitų koplyčioje bus au
kojamos šv. Mišios už miru
sius panevėžiečių klubo na
rius. Kviečiame dalyvauti ir 
neseniai atvykusius panevė
žiečius. ' 

Šv. Kazimiero lietuviu 
kapiniu sklypų savininkų 
metinis susirinkimas sek
madienį, spalio 22 d.. 2 vai. 
p.p. vyks Western Ave. ir 55 
gatvių sankryžoje esančio Ga-
ge Park Fieldhouse didž. salė
je. Bus svarstomi visiems 
rūpimi šių kapinių reikalai. 
Vyks ir naujos valdybos rinki
mai. Visuomenė kviečiama 
jausti pareigą šiame susirin
kime dalyvauti 

Tradicinė Pasaulio lietuvių 
centro madų paroda „Rudens 
simfonija" įvyks lapkričio 19 
d., sekmadienį, 12 vai. centro 
didžiojoje salėje. Vietas ir bi
lietus užsisakykite skambin
dami Žibutei Pranskevičienei 
tel. 630-257-0153 arba Dainai 
Siliūnienei tel. 630-852-3204. 
Renginių komitetas visuome
nę kviečia gausiai dalyvauti ir 
užsisakyti vietas. 

Laisvalaikis" 
Bet kuri vakarą iki spalio 

31 d. atvykę į Daley Plaza 
Čikagos centre, pamatysite, 
jog ši vieta pavirtusi į 
..Moliūgų aikštę". Čia vyksta 
daug nemokamų linksmybių 
vaikams ir suaugusiems. In
formacija tel. 312-744-3370. 

Lietuvos Vaikų fondo Vilniuje atstovai Roma Navikaite ir Romanas Bur
ba rugsėjo 29 d PLC Bočių menėje skaito išsamų pranešima apie Lietu
vos vaikų padėtį, paramą. įstatymus ir mielai atsakinėjo į susirinkusiųjų 
klausimus Nuotr Indrės Tijūnėlienės 

I 
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„Poilsingos nakties mielos daržovės" 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Kas trokšta laisvos Lietuvos 
su nepriklausomu gyvenimu, 
su aukšta ir originalia kultūra 
ateityje, turi kiekvieną savos 
būties valandą, kad ir sun
kiausios, panaudoti asmeni
nės ir bendros kultūros ugdy
mui. Ne kritikuoti perdėtai 
kitus, kartais pačiam nedau
giau išmanant, ne girtis jau 
pasiekus aukštumas, o siekti 
visomis jėgomis, gilintis, stu
dijuoti, ieškoti geriausių pa
saulinės kultūros šaltinių, ku
rie mums, išblokštiems iš savo 
krašto, dažnai yra lengvai pri
einami. Neužsidaryti siaura
me kiaute, nemerdėti tesvajo-
jant, kad mokysiuosi ir moky
siu, gyvensiu ir kursiu tik su
grįžęs į tėvų žemę, atgriebęs 
vėl savo profesinį vairą. Gy
venti pilną gyvenimą dabar, 
kiekvieną dieną, skleistis kul
tūriškai visu platumu, pri
siimti ir duoti, kurioje šalyje 
bebūtum, žinoma, nepažei
džiant lietuviškų šaknų. Nebi
joti svetimos kultūros, kad ji 
nuves į nutautėjimą; priešin
gai, nekultūringi individai ir 
nekultūringos bendruomenės 
visada greičiau nutautės. O 
kad lietuviškos šaknys išliktų 
gyvos, be abejo, jaunoji karta 
turi pažinti ir įsigyventi taip 
pat į savą, į lietuvių tautos 
kultūrą, kuri nuolatos turi 
augti nauja kūryba. 

Lietuviškų šaknų išsaugoji
mui labiausiai gali padėti reli
gija, nes krikščioniškoji mo
ralė ir tautiniai mūsų papro
čiai bei tradicijos, tėvų paliki
mas ir yra tie syvai, kuriais iš 
kartos į kartą maitinama ir 
ugdoma tauta. 

Alė Rūta Nakaitė-
Arbačiauskienė, 

mokytoja ir rašytoja 

PRASIDEDA 
GALVOSŪKIŲ 

SEZONAS 
Visi per vasarą pailsėję ir 

pradėję mokslo metus, kvie
čiami jungtis į „Tėvynės 
žvaigždutės" rudens sezono 
galvosūkių konkursą. Kas gali 
dalyvauti konkurse? Visi lie
tuviai jaunuoliai, mokantys 
skaityti ir rašyti iki 17 metų 
amžiaus. Norįs dalyvauti kon
kurse turi pranešti redakto
riui ir atsiusti jam kiekvieno 
uždavinio atsakymą. Redak
torius darbą įvertins ir už-
skaitys gautus taškus. Visi 
galvosūkiai žymimi taškais. Ir 
taip kiekvieną savaitę, kol gal-
i osiikių sezonas tęsis. Redak
toriaus adrosas yra išspaus
dintas po „Tėvynės žvaigždu
tės" užrašu. „Draugas" toli ke
liauja ir ne visi jį laiku gauna, 
todėl galvosūkių atsakymų 
siuntimas pratęsiamas iki vie
no mėnesio laiko. Kol galvo
sūkio atsakymas dar nėra pa
skelbtas „T.žv.", visi atsiųsti 
atsakymai užskaitomi, bet po 

Piešė dail. J. Paukštienė 

paskelbimo — nebegalioja. To
dėl siųsdami atsakymus ne
laukite paskutinių dienų. 

Kaip minėjau, galvosūkiai 
vertinami taškais. Kas per se
zoną surenka daugiausia taš
kų, tas laimi didesnes premi
jas. Premijoms esame gavę iš 
Lietuvių fondo šiek tiek pi
nigų, už ką esame jam labai 
dėkingi. 

Kadangi konkurso dalyvių 
amžius yra įvairus, tad ir 
uždavinių sunkumas bus ne
vienodas: jaunesniems, — 
lengvesni, vyresiems — sun
kesni. Spręskite tokius užda
vinius, kuriuos pajėgiate. Šios 
konkurso taisyklės nebus kar
tojamos, todėl" suinteresuoti 
turėtų išsikirpti ir pasilaikyti. 
Kas nedalyvaus konkurse, 
gali uždavinius spręsti laisvai 
ir atsakymų redaktoriui ne
reikės siuntinėti. 

Redaktorius 

ŽIRGO KARČIAI 

Ar matai? Jau atšuoliuoja 
Žalias žirgas palei upę. 
Jo varpelių žalią aidą 
Vandeny verpetai supa. 

Žalios pasagos ant žemės 
Žolynėlius barsto sparčiai, 
O ant karklo susiūbavo 
Žirginėliai — žirgo karčiai... 

Gražina Ragalevičienė, 
mokytoja 

ĄŽUOLAS IR GLUOSNIS 
Nakčia labai žaibavo, griau

dė, pūtė smarkus vėjas, ir lie
tus tartum iš kibiro pylė. 

Ūkininkas su savo mažu 
sūneliu iš ryto nuėjo į laukus 
pažiūrėti, ar Jedai javų neiš
mušė. 

— Tėveli, pažiūrėk! — suri
ko sūnus. — Vėjas išvertė tokį 
ąžuolą, o silpnutis gluosnis ra
miai sau stovi šalia kelio! O aš 
visada maniau, kad audra 
greičiau išvers silpną gluosnį, 
negu stiprų ąžuolą! 

— Vaikeli, — tarė tėvas, — 
stiprus ąžuolas nulūžo, nes 
negalėjo prieš audrą nusilenk
ti, o miklus gluosnis, vėjui 
pučiant, lankstėsi, ir todėl vė
jas negalėjo jo perlaužti. 

Ksaveras Vanagėlis-
Sakalauskas 

SVEIKA, MOČIUTE 
Ačiū už siuntinį. Saldainiai 

buvo labai skanūs, o atvirukai 
labai gražūs. 

Dabar mes jau atostogau
jame. Važiuojame į sodą, jį 
tvarkome, žaidžiame. Dabar 
Lietuvoje oras yra geras. Oro 
pranešėjai pranešė, kad rytoj 
— 30°C šilumos. 

Aš įstojau į Jėzuitų gimna
ziją. Reikėjo išlaikyti keturis 
egzaminus, kuriuos visus iš
laikiau. Už lietuvių kalbą ga
vau 10, už matematiką — 8, 
už anglų kalbą — 9 ir iš tiky
bos gavau 10. Jėzuitų gimna
zijoje reikės nešioti uniformą. 

Ji bus mėlynos spalvos. Mer
gaitės nešios sijonus ir megz
tukus. 

Aš įstojau į „Liepaites". Lan
kysiu penktą klasę. Mums se
kasi gerai. Mokslą baigiau 
„Dainorėlyje" 10 pažymiu. 

Parašyk, kada grįši? Koks 
oras pas jus? Kaip sekasi 
Amerikoje. Ate! 

Rūta Dirsytė, 4 kl. 11 m. 
„Dainorėliai", Vilnius 

VASAROS MALONUMAI 

Šią vasarą aš važiavau į 
Dainavos stovyklą. Važiavau 
naujuoju traukiniu, kuris va
dinasi „Raging Bull". Buvo 
baisu, bet smagu. Vasarą daž
nai apsilankydavau pas drau
ges. Mes kartu nueidavome į 
parduotuves. Daug laiko pra
leidau baseine, kai buvo karš
tas oras. Vasara buvo rami, 
bet smagi. 

Vakarė Petroliūnaitė 

Šią vasarą aš praleidau 
Amerikoje. Nieko įdomaus ne
pamačiau, bet šiaip daug kas 
buvo skirtinga. Į Ameriką at
vykau visai neseniai, maž
daug prieš tris mėnesius. Čia 
man labai patinka. Kitokie 
žmonės, kita kalba — viskas 
kitaip. Susiradau nemažai 
draugų. Čia vaikai geresni, 
negu Lietuvoje. Beveik visą 
vasarą praleidau su naujais 
draugais. Man labai patinka 
rašyti laiškus. Parašiau, maž
daug apie 50 laiškų. 

Nebuvo tokia įdomi vasara, 
kaip Lietuvoje, bet vis tiek 
buvo linksma. 

Skaistė Jagelavičiūtė, 
Abi Lemonto Maironio lit. 

m-los 9 sk. mokinės 
(Žingsniai į pasaulį) 

PAGALVOKITE NR. 20 
ATSAKYMAI 

1. Apie „vilką" Nauj. Testa
mente rašoma 5 kartus, o S. 
Testamente 7 kartus. (Mt. 
7:15, 10:16; Lk 10:3; Jn 10:12 
ir Apd. 20:29. Sen. Tęst. 49:7; 
Iza 11:6; 65:25; Jr . 5:6; Ez. 
22:27; Hab 1-8; Sof. 3:3). 2. 
Tinklinio žaidimą 1895 m. 
išrado amerikietis William G. 
Morgan. (E. Br. 23-112; Chica
go, 1968; L. E. 31-211, Boston, 
1964). 3. Žaidžiant vvrams, 
tinklas yra 8 pėdų aukštyje. 
Žaidžiant moterims, tinklas 
yra 7 pėdų ir 6 inčų aukštyje. 
4. Šiaurės Europoje kaili
niams drabužiams susegti 
„Sagos" buvo jau žinomos ak
mens amžiuje. (E. Br. 5-941 
Chicago, 1968). 5. Lietuvoje 
aukščiausias beržas yra Biržų 
girioje Spalviškių girininki
joje. To medžio aukštis 34.5 m 
(„Draugas", Nr. 223, 1997JQ. 
12). 6. Upė. 7. Kryžiažodžio 
atsakymai: 1. Taikos. 2. Ast
ros. 3. Vaižgantas. 4. Lietus, 
o. Atostogos. 6. Rugius sėja. 7. 
Paukščiai. 8. Gedimino. 9. 
Mokslas. 10. Mykolas. 11. 
Lapis. 12. Šilinių. 13. Karūna
vimo. 14. Lygiadienis. 15. Šal
na. 8. Šviesios sultys išspaus
tos iš obuolių, įgyja Sidrą (Ci-
der), pasidaro obuolių vynas. 

LINKSMIAU 
Tadukas kartu su tėveliu 

nuvažiavo pasisvečiuoti pas 
tetą. 

— Duok saują, aš tau įpilsiu 
riešutų, — sako teta sūnėnui. 

— Geriau įpilkite tėtei, — 
sako Tadukas. 

— Argi tu nemėgsti riešutų? 
— Mėgstu, bet tėtės sauja 

didesnė. 

GALVOSŪKIAI: 

Nr. 1 
Sujunkite taškus, sužinosite 

kas nupiešta. (5 taškai) 

N r . 2 
Galva ir liemuo pasiskolinti 

iš arklio, ausys — iš jaučio, 
uodega — iš asilo, kojos — iš 
antilopės, o gražus kailis — iš 
leopardo. Kas? (5 taškai) 

N r 3 
(Brėžinėlis). Čia matote nu

pieštus tris plastikinius bute
lius. Ką iš šių išvardintų me
džiagų galima pilti į šiuos bu
telius: vandenį, bulves, pieną, 
obuolius, sunkas, cukrų, smė
lį, kriaušes, druską, apelsinus. 
(5 taškai) 

Nr.4 
(Piešinėlis). Čia pridėta JAV 

valstybių vienos valstiją (Sta
te) iškarpa. Suraskite žemė
lapyje tą vietovę ir parašyki
te, kurią valstiją (State) vaiz
duoja? (5 taškai) 

TAUTOSAKA 

8. Jei iš vakaro kurklys kur
kia, ryt bus šilta. (Siesikai) 

9. Parplį (kurklį) apipila 
degtine arba spiritu ir duoda 
gerti nuo gumbo. (Žarėnai) 

Nr.5 
A. Kas išrado akliesiems al

fabetą? B. Ką reiškia hebrajų 
„hosana" ir graikų „hosanna"? 
C. Kada mėnulį vadiname del
čia ir priešpilniu9 D. Kaip 
matuojamas krepšinio kamuo
lio oro pripūtimas? E. Ar žodis 
„Jahova" yra dažnai minimas 
Biblijoje? Atsiuntė kun. dr. 
E. Gerulis. 
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