
Lieluvos 
nacionaluuS ' 

, M Mažvydo J 
. biblioteka .

PERIODICALS
November 15,

VoLLXXXVIII

THE LITHUANIAN WORLP-WIPE DAILY
TREČIADIENIS - WEDNESDAY, LAPKRIČIO - NOVEMBER 15, 2000

Savivaldybių ginčas su 
vyriausybe pasiekė 

Europos Tarybą

NEVVSPAPER - DO NOT DELAY - Date Mailed 11/14/00
UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET

Nr.223 
Kaina 50 c.

Amerikos prezidento rinkimai

Demokratai atmetė 
respublikonų „kompromisą”

Vilnius, lapkričio 14 d. 
(BNS) — Į Lietuvą tirti Savi
valdybių asociacijos skundo 
atvyks Europos Tarybos tik
rintojų grupė.

Lietuvos savivaldybių aso
ciacija (LSA) Europos Tarybai 
yra apskundusi vyriausybę dėl 
nepakankamo savivaldybių 
veiklos finansavimo.

39 iš 60-ties Lietuvos savi
valdybių šiemet rugpjūtį krei
pėsi į teismą, prašydamos at
lyginti centrinės valdžios pa
darytą, savivaldybių teigimu, 
beveik 130 mln. litų žalą. Vy
riausybė yra atsakovas byloje 
dėl Lietuvos miestų ir rajonų 
savivaldybėms priskirtų už
duočių, neskiriant papildomų 
pinigų jų vykdymui. Prašymą 
nagrinėti tokią bylą pateikė 
šių savivaldybių tikslams at
stovaujanti Lietuvos savival
dybių asociacija.

Kaip sakė Savivaldybių aso
ciacijos prezidentas Bronis 
Ropė, LSA teko padėti daug 
pastangų, kol ieškinį galiau
siai priėmė Vilniaus apygar
dos administracinis teismas. 
„Šiuo metu Administracinis 
teismas yra pareiškęs, jog 
vyksta Administracinio teismo 
reforma, LSA byla nepradėta 
nagrinėti, ją žadama nagrinėti 
po Naujųjų metų Vilniaus 
apygardos administraciniame 
teisme”, sakė B. Ropė.

Ropė.

Nužudyto policininko tėvai 
kaltina teisėsaugos pareigūnus
Vilnius, lapkričio 14 d. dėdavo.

40-metis S. Piskunovas ir jo 
artima draugė, Panevėžio apy
gardos prokuratūros vyriau
siojo prokuro pavaduotoja 
Vida Kazlauskaitė buvo su
šaudyti prieš savaitę, kai au
tomobiliu atvažiavo į sodą Pa
nevėžio rajone. Pareigūnų 
žudikai nesulaikyti, taip pat 
iki šiol neišaiškintas ir dau
giau nei prieš metus įvyk
dytas Panevėžio apygardos 
prokuratūros prokuroro Gin
tauto Sereikos nužudymas.

(BNS) — Nužudyto Pašvalio 
rajono policijos komisariato 
inspektoriaus Sergejaus Pis- 
kunovo tėvai įtaria, kad jų 
sūnaus nužudymas yra susijęs 
su aukštais teisėsaugos pa
reigūnais.

Kaip antradienį rašo dien
raštis „Respublika”, prieš mir
tį sūnus tėvams pasakė dviejų 
aukštų policijos pareigūnų pa
vardes. Tėvams S. Piskunovas 
buvo prasitaręs turįs garsa- 
juostę, kurioje įrašytas pokal
bis „su jais”. Šio pokalbio 
metu nuskambėjo grasinimai 
inspektoriui, kuris, motinos 
teigimu, rengėsi paskelbti 
aukštus pareigūnus kompro
mituojančią informaciją.

„Mano priešai yra du”, prieš 
mirtį savo tėvams pasakė in
spektorius. Nužudyto inspek
toriaus motina Anastazija Pis- 
kunova gerai įsiminė sūnaus 
ištartas dviejų aukštų pa
reigūnų pavardes. Jas pasakė 
ir dienraščiui. Šių pavardžių 
„Respublika” neskelbia.

Likus 3 valandoms iki mir
ties, S. Piskunovas motinai 
prasitarė esąs stebimas ir 
jaučiąs didelį spaudimą, dėl 
kurio vėl teks pereiti į kitą 
darbą.

Garsąjuostėje, kurią S. Pis
kunovas davė saugoti patiki
mam žmogui, buvo įrašyti 
aukšto pareigūno grasinimai 
S. Piskunovui. Kas tas „pati
kimas žmogus”, dienraštis ne
praneša.

S. Piskunovo žmona Svetla
na teigia, kad likus dviem sa
vaitėms iki mirties, vyras ją 
perspėjo, kad gali negrįžti, 
todėl namuose paliekąs raš
telį. Jame buvo parašytas vie
nos bendrovės pavadinimas ir 
automobilio, kuris galėjo jį 
sekti, numeris. Žmonos teigi
mu, vyras niekada nesiskyrė 
su ginklu, jo toliau nepa-

Savivaldybių asociacija į Eu^ 
ropos Tarybos atitinkamas in
stitucijas kreipėsi šių metų 
spalį, prašydama ištirti, ar vy
riausybės nutarimai, išplėtę 
savivaldybių užduotis, bet ne- 
numatę finansavimo jų atliki
mui, neprieštarauja Europos 
Vietos savivaldos chartijai. 
Lietuva yra pasirašiusi Euro
pos vietos savivaldos chartiją, 
o ši įpareigoja Seimą ir vy
riausybę suteikti savivaldy
bėms finansinės veiklos ga
rantijas’, užtikrinti perduoda
mų joms vykdyti užduočių fi
nansavimą.

Lietuvos delegacijos vadovas 
Vietinės ir regioninės valdžių 
kongrese prie Europos Tary
bos Alfredas Lankauskas pra
ėjusią savaitę dalyvavo Stras
būre vykusiame Vietinės ir re
gioninės valdžių kongreso 
Nuolatinio komiteto posėdyje. 
Sugrįžęs į Lietuvą, A. Lan
kauskas teigė, jog Strasbūras 
neskuba smerkti Vilniaus, o 
skundo aiškinimosi procedūra 
bus pakankamai ilga.

„Visiškai įmanoma, kad mes 
susitarsime, ir, atvykus Euro
pos Tarybos revizoriams, šios 
problemos nebebus. Tuomet 
aš manau, kad jie mus pagirs, 
tai bus pavyzdys visai Euro
pai, kaip reikia susitarti. Tuo
met išloš ir vietos, ir centrinė 
Lietuvos valdžia”, tvirtino B.

Panevėžio policijai talkins 
„desantas” iš Vilniaus

Panevėžys, lapkričio 14 d. Panevėžį antradienį atvykusi
(BNS) — Antradienį iš Vil
niaus į Panevėžį atvyko Polici
jos departamento darbuotojų 
grupė, kuri iki gruodžio 1 d. 
aiškinsis vietos pareigūnų 
kompetenciją ir vadovaus nu
sikaltimų tyrimui.

Su grupe atvykęs Policijos 
departamento generalinis ko
misaras Visvaldas Račkaus
kas pareiškė, kad Panevėžio 
policijoje bus ir daugiau parei
gūnų nušalinimų. Kaip žino
ma, V. Račkauskas po premje
ro paraginimo jau nušalino 
nuo pareigų Panevėžio miesto 
Viešosios policijos vyresnįjį 
komisarą Aleksandrą Jan
kauską. Antradienį nuo parei
gų nušalintas miesto Krimi
nalinės policijos Ekonominių 
nusikaltimų tyrimų skyriaus 
komisaras Robertas Leikus.

Tik metus dirbantis Pa
nevėžio miesto vyriausiojo po
licijos komisariato vyriausia
sis komisaras Stanislovas Po- 
liakas nuo pareigų nenušali
namas, tačiau laikinai komi
sariato darbą organizuos Poli
cijos departamento generali
nio komisaro pavaduotojas 
Raimondas Budginas.

Kaip teigė Policijos departa
mento vadovas, iš Vilniaus į

Eito* nuotr.Po sprogimo Jonavos rajone, Upninkų kaime, prie apgriauto namo dirbo speciali komisįja.

Jonavos rajone dėl sprogimo 
be pastogės liko 38 žmonės

Jonava, lapkričio 13-14 d. jai kol kas yra prisiglaudę pas
(BNS) — Pirmadienį Jonavos 
rajone, Upninkų kaime, spro
gimas, kurį, kaip įtariama, su
kėlė nutekėjusios gamtinės 
dujos, stipriai nuniokojo trijų 
aukštų gyvenamąjį namą. 
Žmonių aukų ir sužalojimų 
pavyko išvengti, tačiau namas 
liko visiškai nebetinkamas gy
venti.

Nepatvirtintais duomeni
mis, sprogimas įvyko viename 
iš butų trečiajame pastato 
aukšte. Narnėjau kuris laikas 
buvo atliekami naujos šildymo 
dujomis įrangos įrengimo dar
bai. Sprogimas įvyko darbo 
dienos metu, kai name buvo 
nedaug žmonių. Sprogimas 
sukėlė gaisrą, kurį ugniage
siai gesino kelias valandas.

Jonavos rajono savivaldybė 
žada padėti sugriauto namo 
gyventojams. Kaip sakė Jona
vos rajono savivaldybės vice
merė Vitalija Jagelavičienė, 
38 susprogusio namo gyvento-

darbo grupė sieks, kad būtų 
užtikrintas saugumas mieste.

Generalinio komisaro teigi
mu, Panevėžio apskrities pa
reigūnams dėl subjektyvių ir 
objektyvių priežasčių darbas 
nesiseka. Todėl iš Vilniaus at
vykusi pareigūnų darbo grupė 
paskirta įvertinti ne tik Pane- 

• vėžio miesto, bet ir visos ap
skrities komisariatų veiklą, 
vadovų kompetenciją bei atiti
kimą užimamoms pareigoms.

Tačiau generalinis komisa
ras, nelaukdamas patikrinimo 
rezultatų, pasakė, jog apskri
ties Kriminalinės ir Viešosios 
policijos darbas vertinamas 
kritiškai. V. Račkausko tvirti- 
ųimu, stokojama veiksmų vie
nybės tarp.policijos struktūrų, 
nėra „puolamosios taktikos, 
tik sudaroma veikimo regi
mybė”.

Kalbėdamas apie Viešąją 
policiją, generalinis komisaras 
pasigedo „ryškesnės veiklos 
užkardant ir sulaikant nusi
kaltėlius karštomis pėdomis”, 
be to, jis atkreipė dėmesį, jog 
apskrityje daugiau nei dvigu
bai padaugėjo automobilių va
gysčių.

Paklaustas, kodėl tik dabar, 
po dviejų teisėsaugos pareigū-

gimines ar pažįstamus, bet 
šiuo metu jau remontuojamas 
bendrabutis, kuriame nu
kentėjusios šeimos bus laiki
nai apgyvendintos. Pasak vi
cemerės, vėliau savivaldybė 
turės surasti 12 butų šei
moms, netekusioms būsto.

Ji taip pat pranešė, kad nu
kentėjusių šeimų vaikams yra 
paskirtas maitinimas mokyk
loje, kur vaikai gali pavalgyti 
pusryčius ir pietus.

V. Jagelavičienė sakė, jog 
teikiant materialinę pagalbą 
nukentėjusiems,bus skelbiami 
paramos renginiai, skiriama 
savivaldybės finansinė para
ma. „Tačiau mes vieni neišsi
suksime, teks kreiptis į vy
riausybę, nes suniokotas dvy
likos butų namas, padaryti di
džiuliai nuostoliai”, sakė vice
merė.

Sprogimo priežastims ištirti 
yra sudaryta speciali komisija.

Kaip sakė Jonavos rajono 
policijos komisaras Algirdas 
Skruolis, antradienį įvykio 
vietoje dirbo Policijos departa
mento žinovai, kurie mėgi
nius, sprogimo vietų fragmen
tus, filmuotą bei fotografuotą 
medžiagą išsivežė į Vilnių ty
rimui, kur nustatinės sprogi
mo priežastis.

Pasak policijos komisaro, 
namo gyventojai po sprogimo 
likusius sveikus daiktus iš na
mo pasiėmė, tačiau name kol 
kas liko sumontuoti brangūs 
katilai, kure buvo skirti namo 
šildymui dujomis, todėl polici
jos darbuotojai prie namo bu
dės dar ir trečiadienio naktį.

Kaip teigiama „Lietuvos du
jų” pranešime, avarijos dieną 
name vyko baigiamieji dujų 

■ prietaisų prijungimo darbai. 
Juos vykdant, dujų sistemą 
montuojantys darbuotojai pri- 
junginėjo prie dujotiekio duji
nes virykles, o „Kauno su
skystintų dujų centro” darbuo
tojai leido dujas į namo dujų 
tinklus ir tikrino dujinių prie-
nų nužudymo Panevėžio rąjo- 
ne, prabilta apie Kriminalinės 
policijos pareigūnų kompeten
ciją, V. Račkauskas sakė, jog 
nenorėta skubant padaryti 
klaidų. „Kai kurie pareigūnai, 
nesugebėdami atlikti tiesiogi
nių savo pareigų, bando save 
realizuoti kitur ir sudaryti įs
pūdį, kad dirba”, sakė V. Rač
kauskas.

taisų darbą. Dujų paleidimo 
procedūra yra griežtai regla
mentuota, ir šiuos darbus gali
ma atlikti tik įėjus į kiekvieną 
namo butą. Tačiau sprogusioje 
namo laiptinėje dujos nebuvo 
paleistos, nes dujininkai ne
galėjo įeiti į kai kuriuos butus.

Premjeras Rolandas Paksas 
kreipėsi į Krašto apsaugos, Vi
daus reikalų, Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijas 
bei Kauno apskrities viršinin
ko administraciją, prašyda
mas kartu išnagrinėti sprogi
mo priežastis, gelbėjimo tar
nybų veiksmus.

* Dauguma seimūnų kas 
mėnesį gauna ne tik pagrin
dinį atlyginimą už savo darbą, 
bet ir įvairių kompensacijų už 
priemones, kuriomis tą darbą 
atlieka. Dažnai kompensacijos 
būna beveik tokio pat dydžio, 
kaip ir atlyginimas. Bė to, da
lis seimūnų gauna ne tik pag
rindinį atlyginimą, bet ir prie
dus už parlamente užimamas 
pareigas, pastebi „Kauno die
na”. Viską susumavus, išeitų, 
kad Seimo narys „į rankas” 
kas mėnesį vidutiniškai gauna 
gerokai daugiau nei 5,000 Lt. 
Iš jų bent 1,800 Lt yra skiria
ma kaip kompensacijos už 
transportą, raštinės išlaidas, 
paštą, telegrafą ir telefoną. 
Kokiais kriterijais vadovau
jantis buvo nustatytos tokios 
kompensacijos ir ar jos nėra 
per didelės, negalėjo atsakyti 
nei Seimo finansų .skyrius, nei 
patys seimūnai. Kelių viduri
nių mokyklų darbuotojai 
teigė, kad jeigu jų įstaigoms 
būtų skiriama bent 1,000 litų 
raštinės išlaidoms, jie būtų la
bai laimingi. Tokių pinigų tik
rai pakaktų bent pusmetį ap
rūpinti popieriumi, rašikliais 
ir kai kuriomis kitomis pre
kėmis visą mokyklos raštinę.

(Elta)
* Skandalingai iš Seimo 

kontrolieriaus pareigų atsi
statydinęs Albertas Valys grį
žo į Seimą dirbti opozicinės 
Socialdemokratinės koalicijos 
frakcijos nario Alfonso Macai
čio padėjėju-sekretoriumi. 
Ankstesnės kadencijos Seimas 
patvirtino A. Valio atsistatydi
nimą po įvykio, kurio metu iš 
Seimo kontrolieriaus vardinio 
pistoleto buvo sunkiai sužeis
tas žmogus. Kaip sakė Seimo 
narys, Socialdemokratinės 
koalicijos informacinio centro 
vadovas Gediminas Kirkilas, 
A. Valys yra aukštos kvalifi
kacijos teisininkas, kuriam

Florida, lapkričio 14 d. 
(Reuters-BNS) — Demokratų 
kandidato į JAV prezidentus 
Al Gore komanda antradienį 
atmetė respublikonų atstovo 
spaudai James Baker pasiū
lytą „kompromisą” siekiant 
užbaigti įtemptas „varžybas” 
dėl Baltųjų rūmų.

Antradienį spaudos konfe
rencijoje J. Baker pareiškė, 
kad George W. Bush pasiren
gęs pripažinti Floridos balsų 
perskaičiavimo rankiniu būdu 
rezultatus, jei A. Gore sutiks 
su galutiniu valstijos sekre
torės Katherine Harris pa
skelbtu terminu (5 vai. p. p. 
Rytų pakrantėj laiku) užbaig
ti skaičiavimą rankiniu būdu.

„Tai nebuvo pasiūlymas. 
Baker tik pamėgino interpre
tuoti Floridos valstijos įstaty
mus. Tačiau tai yra teismo 
kompetencija”, sakė šaltiniai 
demokratų stovykloje. Pasak 
jų, ironiška, kad J. Baker pra

Aukštas JAV diplomatas negaili 
pagiriamųjų žodžių Lietuvai

nais, tai pat ir su Rusįja bei 
jos Karaliaučiaus sritimi. 

Kalbėdamas apie tolesnę

Vašingtonas-Vilnius, lap
kričio 14 d. (BNS) — Lietuvos 
užsienio reikalų viceministras 
Vygaudas Ušackas pirmadienį 
Vašingtone su aukštu JAV di
plomatijos pareigūnu aptarė 
dvišalius santykius ir NATO 
plėtros reikalus.

Kaip pranešė Lietuvos am
basada Vašingtone, V. Ušac
kas susitiko su JAV Valstybės 
sekretoriaus pavaduotoju 
Strobe Talbott. S. Talbott su
sitikime sakė jog sausio mėne
sį jis atsistatydins, „išdidžiai 
ir optimistiškai nusiteikęs, 
žinodamas, ką dabartinė JAV 
administracija padarė remda- 
ma Lietuvos, o taip pat Latvi
jos ir Estijos narystę NATO”.

Anot S. Talbott, Lietuva pa
darė didelę pažangą, puose
lėdama demokratiją, vykdyda
ma ekonomines pertvarkąs, 
kurdama ginkluotąsias pajė
gas. JAV pareigūno vertini
mu, Lietuva pateikė gerai pa
rengtą tolesnio pasiruošimo 
NATO narystei planą, puikiai
bendradarbiauja su kaimy-

Baltarusija kaltina Lietuvą 
elektroniniu šnipinėjimu

Vilnius-Minskas, lapkričio Šį pranešimą paneigė Lietu-
14 d. (BNS) — Lietuvos ka
riuomenės ir pasienio tarnybų 
atstovai paneigė Baltarusijos 
kariškių pranešimus, neva 
Lietuvos teritorijoje prie Bal
tarusijos sienos veikia NATO 
elektroninės žvalgybos postai.

Kaip teigia specializuota 
Rusijos naujienų agentūra 
„Agenstvo vojennych novostei” 
(AVN), remdamasi neįvardy
tais šaltiniais Baltarusijos gy
nybos ministerijoje, palei Lie
tuvos ir Baltarusijos sieną yra 
įrengti keturi radioelektro- 
ninės žvalgybos postai. Jų 
veikla, anot agentūros, buvo 
pastebėta per neseniai netoli 
Gardino vykusius Baltarusijos 
kariuomenės 6-osios mecha
nizuotos brigados taktinius 
mokymus. „Aptikti postai, be 
abejonės, priklauso NATO, 
nes Lietuva neturinti įrangos, 
nei specialistų tokiai veiklai”, 
AVN cituoja „aukšto rango 
Baltarusijos gynybos ministe
rijos darbuotoją”, nenurodyda- 
ma jo pavardės.

„atsakymų nereikia ieškoti 
knygoje”. „Juk žmogui kažkur 
reikia dirbti...”. <bns>

bilo apie „kompromiso” gali
mybę likus kelioms valandoms 
iki teismo sprendimo, ar leisti 
rankomis perskaičiuoti balsus 
keliose konkrečiose Floridos 
apygardose.

Tuo tarpu Floridos Palm 
Beach apygardoje antradienį 
nuspręsta nepradėti preziden
to rinkimų balsų perskaičia
vimo rankomis, kol nebus pa
skelbtas teismo sprendimas 
apie šios procedūros teisėtu
mą.

Šioje apygardoje balsų per
skaičiavimas rankomis turėjo 
būti pradėtas antradienį 7 va
landą ryto vietos laiku. Tačiau 
rinkimų komisija priėmė 
sprendimą nepradėti rinkimų 
biuletenių perskaičiavimo.

Palm Beach apygardos rin
kimų pareigūnai sprendimą 
nepradėti rankinio skaičiavi
mo aiškino tuo, jog tai užimtų 
mažiausiai šešias dienas.

NATO plėtrą, S. Talbott teigė, 
jog abiejų kandidatų į JAV 
prezidentus įsipareigojimai- 
tęsti plėtrą 2002 m. yra geras 
ženklas ir sakė, jog neįsi
vaizduoja naujo NATO plėtros 
rato nepakviečiant bent vie
nos Baltijos valstybės.

V. Ušackas padėkojo S. Tal
bott už aiškios ir aktyvios JAV 
politikos Lietuvos ir viso Bal
tijos regiono atžvilgiu suda
rymą ir nuoseklų vykdymą. 
JAV ir Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos bendradarbiavimo 
Chartijoje, pasirašytoje 1998 
m., JAV aiškiai įsipareigojo 
nuosekliai kurti sąlygas, kad 
Lietuva, Latvija ir - Estija 
galėtų tapti NATO narėmis.

V. Ušackas susitikime pa
tvirtino, kad naujoji Rolando 
Pakso vadovaujama Lietuvos 
vyriausybė tęs ligšiolinę už
sienio politiką bei išlaikys 
jos tikslus, siekiant narystės 
NATO 2002 metais.

vos kariuomenės štabo virši- 
nininkas pulkininkas Antanas 
Jurgaitis. Jis užtikrino, kad 
Lietuvos teritorijoje neveikia 
jokie elektroninės žvalgybos 
postai — nei NATO, nei Lietu
vos. Pasak pulkininko, prie 
sienos su Baltarusija, kaip ir 
kitur Lietuvoje, yra Lietuvos 
kariuomenės radiorelinio ryšio 
bokštas, bet ši įranga niekaip 
nesusijusi su tariama žval
gybine veikla. Be to, prie 650 
kilometrų sienos su Baltarusi
ja Lietuvos pasieniečiai yra 
pastatę 10 bokštų, kuriuose 
sumontuota termovizorinė ste
bėjimo įranga.

Kaip paaiškino Pasienio po
licijos departamento atstovas 
spaudai Rokas Pukinskas, 
Prancūzijos bendrovės „Thom
son” sumontuota įranga stebi 
pasienio ruožus ir seka sienos 
pažeidėjus.

KALENDORIUS
Lapkričio 15 d.: Šv. Albertas 

Didysis: Leopoldas, Norda, Vaidila, 
Žadvydė.

Lapkričio 16 d.: Aiškutis, Ed
mundas, Gerdvilė, Gertrūda, Marga
rita, Vaišvydas, Tyda.
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

SVEIKINAME NAUJUS 
VIENETUS FLORIDOJE

Malonu pranešti, kad š.m. 
lapkričio 4 d. St. Petersburg 
Beach, Floridoje, įsisteigė du 
nauji skautiški vienetai — 
„Nidos” mišri draugovė, kuriai 
priklausys „Saulės” lituanisti
nę mokyklą lankantys broliai 
ir sesės. Laiko slinktyje, tiki
mės, prisijungs ir kitas Flori
doje gyvenantis jaunimas, no
rintis priklausyti Lietuvių 
Skautų sąjungai. Vienetui va
dovauti sutiko ps. fil. Eglė 
Garsienė ir jos susikviesta va- 
dija.

Antras vienetas — židinys 
„Nida”, kuriam priklausys 
skautininkės, skautininkai bei 
vyresnės skautės ir skautai 
gyvenantieji St. Petersburg 
Beach apylinkėje. Jam vado
vauti sutiko j.v.s. Genovaitė

„NERIJOS” TUNTO SESĖS 
ŠVENTĖ VĖLINES

„Nerijos” tunto jūrų skautės 
metų laikotarpyje daug išky
lauja ir šiose iškylose turi pro
gos atlikti skautiškos paty
rimų programos praktiką. Bū
na ir linksmų sueigų, kuriose 
sesės mokosi per žaidimus ir 
įvairius užsiėmimus. Nepa
mirštame mūsų lietuviškų 
tradicijų bei sesėms skiepyti, 
kad svarbu pądėti savo arti
mui, bei prisiminti seses ir 
brolius, kuriė nebėra mūsų 
tarpe. Vėlinės yra svarbi šven
tė, tai kas metais „Nerijos” 
tunto jūrų jaunės, jūrų skau
tės, ir gintarės aplanko seses 
ir brolius, kurie jau ilsisi Či
kagos Lietuvių Tautinėse ka
pinėse.

Šeštadienį, lapkričio 4 d., 
„Nerijos” tunto sesių gausus 
būrys, tuoj po pamokų litua
nistinėje mokykloje, išvyko į 
Lietuvių Tautines kapines. 
Sesė j.s. fil. Taiyda Chiapetta 
laukė atvykstančių pasiruošu

„Nerijos” tunto gintarė kandidatė Vilija Pauliūtė, jūrų jaunės Nina Klepcarek ir Krista Weir Lietuvių Tautinėse 
kapinėse susimąsto prie tragiškai automobilio nelaimėje žuvusios sesės Renatos Šmulkštytės kapo.

„Nerijos “ tunto jūrų skautės, jūrų jaunės ir jų vadovės š.m. lapkričio 4 d. iškyloje į Lietuvių Tautines kapines

Treinienė, j.v.s. Aldona And
riulienė ir ps. Vida Meilienė. 
Šis vienetas ne tik apjungs se
ses ir brolius anksčiau skauta- 
vusius įvairiuose miestuose, 
bet taip pat teiks pagalbą „Ni
dos” draugovei.

Abu šie vienetai priklausys 
JAV Vidurio rajonui ir regist- 
ruosis LSS Seserijoje. Posėdis 
vyko pas v.s. Genovaitę Mo- 
destavičienę, dalyvaujant 
aukščiau minėtoms sesėms, 
LSS Seserijos iždininkei v.s. 
Irenai Markevičienei ir LSS 
Seserijos Vyriausiai skauti- 
ninkei v.s. fil. Ritai Penčy- 
lienei.

Budėkime!
v.s. fil. Rita Penčylienė

LSS Seserijos Vyriausia 
skautininke

si lankymui reikalingomis 
žvakėmis, gėlėmis ir gėlių žie
deliais. Ratu sustojusioms se
sėms Taiyda paaiškino, kad 
Vėlinės yra mirusiųjų pami
nėjimo ir su jais pabendravi
mo šventė. Reikia melstis už 
visus mirusiuosius: už savo 
artimuosius ir gimines, o ypač 
už tuos, kurių niekas nebepri
simena. Tikima, kad tą dieną 
kiekvieną kartą aplankius 
bažnyčią, sukalbėjus poterius, 
arba uždegus žvakelę, iš 
skaistyklos išlaisvinama viena 
vėlė.

Sesėms pamąsčius, prasidė
jo lankymas. Seses lydėjo „Ne
rijos” tuntininkė j. ps. Danutė 
Navickas, tuntininkės pava
duotoja j. p.s. Aldona Weir, jū
rų skaučių vadovė j. s. fil. Rū
ta Kirkuvienė, jūrų jaunių va
dovė g.v.v. Laima Bacevičienė, 
ir j.v.s. Vija Paulienė. Prie 
kiekvieno aplankyto kapo se
sės: Kristina Zujevaitė, Aida

Lietuvos Akademinio Skautų sąjūdžio nariai ASS 76-jį gimtadienį - metinę šventę š.m. spalio 16 d. iškilmingai 
švęsti pradėjo Valdovų rūmų griuvėsiuose, Vilniuje. Pirmoje eilėje 4 ir 5 iš kairės - fil. Rūta ir fil. Edmundas 
Kulikauskai, prieš kelis metus iš Los Angeles išvykę nuolatiniam apsigyvenimui Lietuvoje.

Žygaitė, vair. Vaiva Rimeikai- 
tė, Kristina Bacevičiūtė, Lisa 
Bertašiūtė, vair. Žiba Šaulytė, 
vair. Audrė Kapačinskaitė ir 
valt. Nida Lendraitytė pa
skaitė maldą. Sesės: valt. Vili
ja Pauliūtė, vair. Aleksandra 
Strub, Krista Weir, ir Nina 
Klepczarek uždegė žvakutes, o 
Lisa Bacevičiūtė, Aistė Spit- 
rytė, Lilija Rudytė, ir Vanessa 
Rouesch apibarstė kapus gėlių 
žiedeliais. Visos sesės kartu 
sukalbėjo .Amžiną atilsį”. Se
sė Taiyda prie kiekvieno lan
komo kapo papasakojo apie 
sesę ar brolį, kuris ten palai
dotas. Aplankyta ir Sibiro 
tremtinių, Vinco Kudirkos ir 
Klaipėdos krašto atvaduotojų 
vado Jono Budrio kapai. Pasi
melsta prie j.s. Venos Laurai- 
tienės, Lendraičių, jūrų skau
to Juliaus Bobelio, j.b. Gedimi
no Gudausko, Čikagos skau
tams stovyklavietę leidusio 
naudotis vaistininko Rako, jū
rų skaučių Kristinos Johnso- 
naitės ir Renatos Šmulkštytės 
kapų.

Sugrįžus prie kapinių vartų, 
sesė Taiyda priminė, kad svar
bu pasimelsti už tuos, kurių 
niekas neprisimena. Prie var
tų yra pati seniausia kapinių 
dalis. Įteikusi kiekvienai sesei

prašė sesių išsirinkti kapą, 
padėti ant jo gėlytę ir sukal
bėti maldelę už velionės ar ve
lionio sielą. Sugrįžusios sesės 
sustojusios ratu sugiedojo 
Ateina naktis” ir susimąsčiu
sios išvyko į nams.

Sesė Vilytė

ĮSPŪDŽIAI IŠ PRAĖJUSIOS ASS 
METINĖS ŠVENTĖS 

LIETUVOJE
Akademinio Skautų sąjūdžio 

Metinė šventė — viena iš ASS 
kasmet ruošiamų švenčių, 
skirta pirmosios Studentų 
skautų draugovės įsikūrimo 
dienai (spalio 16 d.) paminėti. 
Ši šventė vyksta spalvingiau- 
siame metų laike — rudenį. 
Tai metas, kai visi įsitraukia į 
darbą, o švenčių ir džiaugsmo 
akimirkų taip trūksta.

Šiais metais surengti 76-ąjį 
gimtadienį garbė teko Vil
niaus skyriui. Dėka filisterio 
Edmundo Kulikausko pasiū
lymo, ASS gimtadienio iškil
mingoji dalis vyko pačioje Vil
niaus miesto — širdyje, tai 
yra Žemutinės pilies Valdovų 
rūmų griuvėsiuose. Taigi, šio
je istorinėje vietoje ir suren
gėme Metinę šventę, kuri pra
sidėjo pačių akademikų su
rengtu kėncertu. O pradžia 
buvo iš ties įspūdinga, kai 
grupelė kandidačių ir junjorų 
pantonimiškai vaidindami, 
tamsoje uždegė žvakeles, tarsi 
kokius žibintus, kurie tarsi 
paskelbė atidarymą. Po to dai-

po gėlytę, skautininke Taiyda • nos, eilės, smuiko griežimas...
Iškilmingajai daliai vadova

vo tikroji narė Birutė ir tą 
dieną tapęs filisteriu Aurimas.

Į minėjimą buvo pakviesta 
daug svečių, iš kurių tik ne
daugelis atvyko. Tarp jų norisi 
paminėti filisterį Algirdą Kon
čių, kuris savo entuziazmu už
krečia, turbūt, kiekvieno aka
demiko širdį, taip pat skauti
ninką Andrių Milaknį, bei 
Ateitininkų sąjūdžio atstovus 
ir t.t. Tačiau nepaisant to, 
netrūko nuoširdžių pasveiki
nimų ir gražių palinkėjimų. 
Reiktų paminėti, kad iškil
mingos dalies metu net penki 
akademikai buvo pakelti į fi
listerius. Jiems ženklelius per- 
segė mumis nuolat besirū
pinanti ir mūsų nepaliekanti 
filisterė sesė Jolita Buzaitytė- 
Kašalynienė.

Oficialioji dalis baigėsi tra
diciniu valso šokiu: šokti tik
rąsias nares ir senjorus turėjo 
kviesti junjorai ir kandidatės. 
Deja, tik šį kartelį daugiau 
buvo žiūrinčių, nei šokančių. 
Turbūt buvo taip paveikti ap

SIETUVIETĖS KVIEČIA

Šeštadienį, gruodžio 18 d., 
1 vai. p.p. Ateitininkų na
muose, Lemonte, vyks „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių draugovės sueiga. Visos 
narės prašomos dalyvauti, nes 
bus aptariami artimos veiklos 
reikalai.

Sekmadienį, lapkričio 19 d., 
9 vai. r. Palaiminto Jurgio 
Matulaičio bažnyčioje, Lemon
te, bus aukojamos šv. Mišios 
už „Sietuvos” draugovės seses 
ir jų artimuosius.Visos narės, 
jų šeimos ir artimieji kviečia
mi dalyvauti.

linkos, kad nesinorėjo trikdyti 
šių Valdovų rūmų skleidžia
mos paslaptingos ramybės.

Na, bet tuo ASS Metinė 
šventė nesibaigė. Visų dar 
laukė linksmoji dalis, sureng
ta Vilniaus sveikatingumo ir 
pramogų centre „Delfinas”. 
Linksmosios dalies vedėjai bu
vo kandidatė Eglutė ir junjo- 
ras Eimutis. Jų išradingumas 
ir energingumas taip išjudino 
visus ten susirinkusius, kad 
nepajutome, kaip pro langą 
pradėjo matytis apyaušris. Ne 
veltui, nes kūrybiniai žaidi
mai, šokiai, pirtis, vaišių sta
las, bei pačių gera nuotaika, 
leido pajusti ir išgyventi ASS 
švenčiamo 76-ojo gimtadienio 
— džiaugsmą.

t.n. Jūratė Tutlytė

SKAUTIŠKOS 
KŪČIOS DETROITE

Kviečiame visą Detroito vi
suomenę dalyvauti tradicinėje 
Kūčių vakarienėje, kurią ruo
šia Detroito „Gabijos” ir „Bal
tijos” tuntų skautės ir skautai. 
Kūčios vyks sekmadienį, gruo
džio 10 dieną, 4 vai. p.p., Die
vo Apvaizdos parapijos salėje. 
Pradėsime su bendra iškil
minga tuntų sueiga. Visi 
skautai ir skautės dalyvauja 
išeiginėmis uniformomis. Po 
sueigos valgysime Kūčių vaka
rienę.

Apie dalyvavimą prašome iš 
anksto pranešti Dainai Anu
žienei, tel. 517-545-0925 ar 
Rasai Karvelienei 248-380- 
1363. Kiekvieną šeimą kvie
čiame prisidėti prie Kūčių va
karienės kokiu nors valgiu. 
Pradėkime Kalėdų šventes 
kartu. Lauksime visų!

„Gabijos” ir „Baltijos” 
tuntų vadovybė

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje

Gruodžio 8 d., penktadie
ni, — Jūros skaučių ir skautų 
Kūčios 8 vai. vak. Pasaulio 
lietuvių centro sporto salėje.

Gruodžio 8 d., penktadie
nį — „Aušros Vartų7„Kerna- 
vės” skaučių tunto ir „Litua- 
nicos” skautų tunto Kūčios 
PLC didžiojoje salėje. Pradžia 
7 v.v.

Gruodžio 9 d., šeštadienį
— „Nerijos” tunto sesės lan
kys senelius Holy Family vi
loje.

Sausio 28 d., sekmadienį
— jūros skautų ir skaučių 
iškilminga Klaipėdos dienos 
sueiga PLC, Lemonte.

Vasario 3 d., šeštadienį
— jūros skautų ir skaučių 
ruošiama slidinėjimo iškyla.
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ARASŽUOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health,

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61at Avė. (219)947-6279 
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.

Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL 

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

Nuolaida naujai atvykusiems.

br. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai.

STOVYKLOS 2001 METAIS

Liepos 7-18 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių Rako sto
vyklavietėje, Custer, MI.

Rugpjūčio 5-18 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos” sto
vyklavietėje.

Jūrų skautės Vaiva Rimeikaitė ir Nida Lendraitytė, j.v.s. Viligailė Len- 
draitienė ir „Nerijos” tunto tuntininkė j.ps. Danutė Navickas, po maldos 
prie sesės Johansonaitės kapo Lietuvių Tautinėse kapinėse, klausosi 
skautininkės Viligailės prisiminimų apie tragiškai automobilio nelaimėje 
žuvusią a.a. sesę Kristiną.

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

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

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

DR. JOVITĄ KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd„ Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo. Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

LSS FILISTERIŲ SUEIGA

Filisterių Skautų Čikagos 
skyriaus sueiga - pietūs „Sek
lyčioje” vyks šeštadienį, lapk
ričio 18 d., 1 vai. p.p. Apie da
lyvavimą iš anksto pranešama 
pirmininkei Ramonai Kavec- 
kaitei, tel. 708-499-0687.



JAUNA IR VYRIAUSYBĖ
BRONIUS

Gal net ir per jauna, nes 
daugumas tik trisdešimtme
čiai ir keturiasdešimtmečiai. 
Nors gerai išsimokslinę, moka 
svetimų kalbų, visi sakosi — 
anglų, tačiau patyrimo ne
daug. O tokioms pareigoms 
patyrimas — svarbiausia ver
tybė. Be jos vežimas sunkiai 
riedės, ypač kai ir pagalių jo 
ratuose nestigs. Tai parodė ir 
vyriausybės programos svar
stymas Seime. Lapkričio 10 d. 
„Drauge” švietė 13 malonių 
veidų — dvylika ministrų ir 
viena ministrė. Trylika — 
skaičius nelabai laimingas, 
bet vis tiek didelė pažanga; 
LDDP valdymo laikotarpiu 
buvo berods 21. Rinkimus pra
laimėjusi, Centro sąjunga siū
lė devynis, ir tikrai būtų už
tekę. Sudarymas irgi buvo ne
lengvas: žiniasklaidos nuogir
domis, užsispyrimais bei nuo
laidomis sau talkininkus rin
kosi prenyeras ir Seimo pirmi
ninkas, o paskui gana priešta
ringomis nuomonėmis su jais 
kaitaliojosi ir prezidentas. Dėl 
to ir vieną dieną spaudoje 
skelbtos numatytos „tikrų” 
ministrų pavardės, kitą — jau 
buvo pakeičiamos kitomis 
„tikromis”. Taip atsitiko ir 
man: klaidą atitaisantis rank
raštis tikslo nebepasiekė, ir 
būsimu švietimo ministru šio
je skiltyje paskelbiau Rolandą 
Pavilionį. Dėl to skaitytojus 
atsiprašau. Karščio buvo ir 
Seime, priiminėjant vyriausy
bės pasiūlytą programą. Ji 
„pralindo”, tačiau jau aišku, 
kad jos vykdymas bus nuolat 
„tarkuojamas* iš anksto susi
dariusios opozicijos. Būdinga, 
kad balsuojama buvo „grynai” 
pagal partijų linijas: naujapo- 
litikai — socliberalai, libera
lai, centristai, krikščionys mo
dernistai — už, socialdemok
ratų koalicija — prieš, konser
vatoriai ir kiti dešinieji susi
laikė. Keista ir toji išankstinė 
opozicija, pradėjusi rodytis, su 
vyriausybės programa dar ge
rai nesusipažinus, o gal jos nė 
neskaičius. Toks nusiteikimas 
jau sakytų, kad opozicija visa
da bus „prieš”: jeigu ne mano 
siūlymas, tai ir negeras. Ar ji 
irgi balsuos prieš, jei pozicija 
pasiūlys prie jos „linijos” pri
derintą įstatymo projektą? 
Taip pat, ką reiškia susilai
kiusieji? Teoretiškai išeitų, 
kad jie siūlymui nepritaria, 
tačiau nebalsuodami vis tiek 
lieka bereikšmiai. Ar jie tokie 
bus ir toliau?

Tačiau ir prieštaringus pra
dinius vėjus Seime patyrusi, 
Pakso vyriausybė nesvyruoja, 
bet narsiai kimba į darbą. Jau 
pirmame posėdyje premjeras 
reikalavo atstatydinti Panevė
žio policijos vadovus. Klausi
mas tik, ar pakaks jai jėgų 
valstybės trylikaratį vežimą 
užtempti atgal į kalną. Kitas
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Šios sudėties komisija posė
džiavo du kartus 1996 metais: 
kovo 16 ir rugsėjo 2-8 dieno
mis. Turbūt nesuklysiu pasa
kęs, kad konkrečiausias šios 
komisijos veiklos nuopelnas — 
Lietuvių grįžimo į tėvynę in- 
formacįjos centro įkūrimas.
1996 m. spalio 23 d. Seimas, 
atsižvelgdamas į Lietuvos Res
publikos Seimo ir Amerikos 
(JAV) lietuvių bendruomenės 
komisijos 1996 m. rugsėjo 6 d. 
rezoliuciją „Dėl JAV lietuvių 
grįžimo ir integracįjos tėvynė
je”, nutarė pasiūlyti Lietuvos 
Respublikos vyriausybei: 1. iki
1997 m.kovo 4 d. patvirtinti

NAINYS
klausimas: kur pradėti? Mano 
supratimu, didžiausias dėme
sys turėtų būti skirtas švieti
mui ir teisėsaugai. J Lietuvos 
mokyklas reikia grąžinti kos
mopolitizmo iš jų išguitą tau
tą, į teisėsaugą — teisę. Mo
dernią, Vakarų Europos pa
vyzdžiu. O tai padaryti tikrai 
galima, nes tų sričių tvarky
mas nesurištas su išoriniais 
poveikiais, pakeitimai liečia 
tik Lietuvos vidaus reikalus, 
ir čia ji laisva elgtis kaip nori. 
Bet pakeitimams įgyvendinti 
turi būti ir visapusiškai tinka
mi pareigūnai. Ar Algirdas 
Monkevičius vadovauti švieti
mui ir Gintautas Bartkus — 
teisei vertai parinkti? Švieti
mo ministras, 44 metų Monke
vičius, Lietuvoje nėra žinoma 
asmenybė, rašo savaitinis 
žurnalas „Veidas”. Jo profesija 
— matematikas bei fizikos 
mokytojas. Baigęs Šiaulių pe
dagoginį institutą, mokytojavo 
Akmenėje, buvo Lietuvos ko
munistų partijos Akmenės 
skyriaus vedėjas, Maskvoje 
apgynė socialinių mokslų dak
taro disertaciją, grįžęs direk
toriavo Papilės vidurinėje mo
kykloje, dirbo Akmenės rajono 
švietimo skyriaus vedėju. Sa
kosi moka anglų, prancūzų ir 
rusų kalbas. Pataruoju laiku 
jis buvo Šiaulių universiteto 
Socialinių mokslų fakulteto 
dekanas. Ministru pasiūlytas 
socliberalų partijos, į kurią jis 
įstojo tik šiais metais po savi
valdybių rinkimų. Monkevi
čiaus artimiausias bendradar
bis, gal ir įtakingas neoficia
lus viršininkas, Lietuvoje ge
rai žinomas, taip pat jau spė
jęs ir užsienio lietuvius su sa
vimi supažindinti, Seimo švie
timo komiteto pirmininkas 
Rolandas Pavilionis. Ar gali
me tikėtis, kad toks duetas 
Lietuvos mokyklas lankan
čiam jaunimui duos tai, ko 
jam labiausiai reikia?

O ar daug naudos gaus ir 
Lietuvos teisėsauga iš 34 me
tų Gintauto Bartkaus, buvusio 
Adamkaus advokato ir įro- 
džiusio teisėjams, kad jis, 
dirbdamas Čikagoje, gyveno 
Šiauliuose ir dėl to turi teisę 
kandidatuoti į Lietuvos prezi
dentus. Nors, pagal „Veidą”, 
naujas Teisingumo ministras 
turi ir daugiau gerų privalu
mų — jaunas, protingas, im
lus, naujų idėjų kupinas, pui
kiai anglų kalbą mokantis 
teisininkas — tačiau tarp Lie
tuvoje dabar esančių penkių 
šimtų advokatų *pagal kompe
tenciją, kvalifikaciją, klientū
rą negali kandidatuoti į vietą 
pirmajame geriausių advoka
tų šimtuke.

Toliau svarbos atžvilgiu lai
kyčiau Lietuvos žmones tiesio
giai liečiančias, iki šiol juos 
skurdinusias, prieštaringais 
„ėjimais” pasižymėjusias, Ūkio

Lietuvių grįžimo ir integraci
jos tėvynėje programą; 2. ren
giant 1997 metų valstybės 
biudžeto ir atskaitymų į savi
valdybių biudžetus normatyvų 
bei dotacijų projektą, numaty
ti lėšas Lietuvių grįžimo ir in
tegracijos tėvynėje programai 
vykdyti; 3. iki 1997 m. kovo 4 
d. Vilniuje įsteigti lietuvių grį
žimo į tėvynę informacijos 
centrą; 4. iki 1997 m. sausio 1 
d. sudaryti lietuvių grįžimo ir 
integracijos tėvynėje koordi
nacinę komisiją, į kurią 
įtraukti ir Amerikos (JAV) LB 
atstovus.

Su Lietuvių grįžimo į tėvynę

Būrelis mūsų visuomenininkų, kuriuos galima sutikti kone kiekviename renginyje Čikagoje. Iš kairės: Stasys 
Džiugas, Marija Ambrazaitienė, Natalija Vaznelienė, Jonas Vaznelis, Sofija Džiugienė.

ir Finansų ministerijas. Joms 
vadovaus kraštui jau žinomi 
artimi Pakso bendradarbiai, 
anksčiau jo kabinete buvę mi
nistrai — Eugenijus Maldeikis 
(Ūkio) ir Jonas Lionginas (Fi
nansų). Jie ministrais tapo tik 
premjero užsispyrimu, nes šių 
pareigūnų palikimas iš derybų 
su „VVilliams”, atrodo, prezi
dento per daug nežavėjo. Ne 
per geriausius pažymius 
šiems keturiasdešimtmečiams 
rašo nė „Veidas”. Lionginas 
draugų aptariamas, kaip ge
ras savo srities specialistas, 
tačiau jo, kąip valstybininko, 
patirtimi abejojama, o Maldei
kis vertinamas labiau kaip 
kalbėtojas, teoretikas, negu 
ūkio strategas, teigia šis žur
nalas. Ir jiems abiems teks 
įrodyti visuomenei, kad ne 
nežinojimas, kaip tokioje pa
dėtyje tvarkytis, bet tik nepri
tarimas sutarčiai su „VVil
liams” paskatino juos iš vy
riausybės pasitraukti.

Labai teigiamai „Veidas” 
žiūri į visuomenei taip pat 
mažai žinomą Žemės ūkio mi
nistrą, keturiasdešimtmetį 
Kęstutį Kristinaitį, kurį gabiu 
bei apsukriu vadindami, pa
lankiai vertina ir LDDP „že
mininkai”, ir konservatorių 
žemės ūkio strategai. Šis Že
mės ūkio akademiją baigęs 
politikas yra ir kartu geras or
ganizatorius, mokąs uždirbti 
pinigų, likimui nepasiduodan
tis, verslininkas. Jeigu tai tei
sybė, Lietuvos žemės ūkiui to
kio vadovo kaip tik ir reikia. 
Tačiau stebėtojai teigia, kad 
kai kurie socliberalų pasiūlyti 
ministrai pareigas ėmė net 
nematę vyriausybės progra
mos. Tarp jų ir Kristinaitis.

Užsienio politika šiais lai
kais ne tik nuo Lietuvos pri
klauso, todėl nė vienas iš bu
vusių Užsienio reikalų minist
rų Lietuvos padėties tarptau
tiniuose vandenyse nei pageri
no, nei pablogino, nors Sau
dargui stipriai priekaištauja
ma už neorganizuotumą ir ne

informacijos centru mūsų ko
misija palaiko glaudžius ry
šius, kiekviename posėdyje iš
klausome informaciją apie 
centro veiklą, ir galime tik 
pasidžiaugti ta veikla. Cent
ras turėtų tapti svarbiu įran
kiu, įgyvendinant „Integralios 
Tautos” ir kitas programas.

Po 1996 m. rudens Seimo 
rinkimų komisijos sudėtis 
kiek pasikeitė — Seimui ėmė 
atstovauti 5 pagrindinių par
lamentinių partijų atstovai. 
Galutinai dabartinės sudėties 
komisija susiformavo 1997 m. 
pabaigoje, kai JAV Lietuvių 
Bendruomenė išrinko naujus 
5 savo atstovus. Po 1996 m. 
Seimo rinkimų buvo surengti 
7 komisijos posėdžiai, šis posė
dis yra jau aštuntasis.

1997 m. kovo 10-14 d. posė
džiuose buvo nagrinėjami dau
giausia kultūros, Pietryčių 
Lietuvos švietimo, ryšių su 
iš ■ ■■ - ,,-V j,
Švietimo ir mokslo ministerija 
nusprendė atsižvelgti į komi

sugebėjimą suburti tinkamos 
diplomatinės tarnybos. Kaip 
seksis Antanui Valioniui, ku
ris ir angliškai „sunkiai įker
ta”, klaustukas nemenkas? 
Bet jis yra politologijos ir so
cialinių mokslų daktaras ir 
turi gerą patyrimą užsienio 
reikalų tarnyboje. Lenkijoje 
ambasadoriaus pareigas ėjo 
gerai. Asmeniškas Seimo pir
mininko bičiulis: sovietmečiu 
abu kartu dirbo Lietuvos ko
munistų partijos centro komi
teto instruktoriais. Ar tos pa
reigos dar ir šiandien išskyrė 
jį iš kitų ministrų? Jis nepa
norėjo ištarti paskutinių prie
saikos žodžių „tepadeda man 
Dievas”.

Linas Linkevičius, naujas ir 
jau buvęs Krašto apsaugos mi
nistras, iš visur gauna tik ge
rus pažymius. Padės jam ir 
ambasadoriaus prie NATO 
Briuselyje patyrimas. Taip 
pat ir kariuomenės vadas 
Kronkaitis, Lietuvos karį į 
žmogišką gyvenimą grąžinęs. 
Jeigu Paksas nesumažins ka
riuomenės biudžeto ir šio iš
mintingo generolo neatleis, 
krašto apsauga liks gero dve
jetuko rankose. Tačiau vidaus 
apsauga rūpinsis vėl mažai 
žinomas, bet ir nenorintis, kad 
apie jį daug žinotų, inteligen
tiškas teisininkas, flegmatiš
kas žmogus, Vytautas Marke
vičius, kuris, pagal „Veidą”, 
neturi nei savo komandos, nei 
aiškios strategijos ir nelabai 
įsivaizduoja, kokių permainų 
imsis ministerijoje. O permai
nų čia labai daug reikia, nes 
nusikaltimai per paskiausius 
kelerius metus tik augo ir 
augo. Ką gi veikia tos įstaigos 
38,000 tarnautojų?

Likusieji penki ratai — susi
siekimo, sveikatos apsaugos, 
socialinio draudimo, aplinkos 
apsaugos, kultūros — (pasta
rąją priglaudus prie švietimo, 
gali būti perdirbti į du) riedės 
lengviau, nors bėdų pakaks ir 
jiems. Painiausia iš ju yra toji 
vadinama aplinkos apsauga;

sijos siūlymą sudaryti bendrą
darbo grupę, kuri įgyvendintų 
„Integralios tautos programą 
mokslo ir švietimo srityse”, 
taip pat siūlymą supažindinti 
mokyklas su pirmajai lietu
viškai knygai skirtais leidi
niais. Komisija gavo paaiški
nimus ir apie vyriausybės vyk
domą Pietryčių Lietuvos švie
timo politiką, tačiau šis klau
simas neatrodė ir dabar ne
atrodo išspręstas. Jis tapo vie
nu pagrindinių komisijos rū
pesčių. Posėdžiuose priimta 10 
rezoliucijų.

Tų pačių metų birželio mė
nesį vykusiuose posėdžiuose, 
šalia komisijai nuolat rūpimų 
kultūros, švietimo ir ryšių su 
išeivija klausimų, buvo taip 
pat akcentuojamos Lietuvos 
ekonomikos problemos. Nors 
Lietuvos ekonomika tuo metu 
išgyveno pakilimo laikotarpį, 
komisija domėjosi, ar vyriau
sybei yra v’ -sxkai a;y’-’ ekono
mikos vizija, ypač pabrėžiant 
investicijų skatinimo ir verslo

kas ji yra ir ką saugo? Ar ne 
Sveikatos ministerijos uždavi
nys būtų daboti gatvių, kėlių, 
kiemų, namų aplinkos, laipti
nių švarą. Žemės ūkio minis
terijos — nno užteršimo sau
goti laukus, miškus, upes, eže
rus, iš Vidaus reikalų ministe
rijos pasitelkus policijos prie
žiūrą? Ar tas reikalas nėra tik 
perdėtai išpūstas, kad kam 
nors reikia žinovu pasirodyti? 
Kažin ar naujapolitikams ne
vertėtų atidžiau pažiūrėti į 
valdžios užsimotus uždavinius 
ir nuodugniau panagrinėti jų 
prasmę? Ypač šiais ekonomiš
kais sunkiais laikais.

Sukaktuvininkas Bronius Nainys.

SVEIKINAME!

dienraščio „Draugo” nuola
tinį bendradarbį Bronių Nai

nį, šiandien švenčiantį 80-ąjį 
gimtadienį!

Redakcija

* Jurbarko savivaldybei 
miesto nuotėkų valymo
įrenginių statybos investici
niam projektui vyriausybė 
skyrė 1.1 milijono eurų pasko
lą. Šiuo metu Jurbarkas netu
ri nuotėkų valymo įrenginių ir 
nevalytos nuotėkos per Mitu- 
vos upę patenka į Nemuną.

(Elta)

aplinkos gerinimo būtinybę. 
Gauti atsakymai iš vyriausy
bės tuo metu pasižymėjo opti
mizmu, buvo užtikrinama, 
kad Lietuvoje kryptingai ku
riamas investicijoms palankus 
klimatas. Deja, kaip žinome, 
investicijų skatinimo politika 
Lietuvoje pasirodė mažiau 
sėkminga nei kaimyninėse Vi
durio ir Rytų Europos vals
tybėse. Posėdžiuose buvo iš
keltas klausimas dėl dvigubo 
užsienio lietuvių, grįžtančių į 
tėvynę, pajamų apmokestini
mo. Šio apmokestinimo panai
kinimas prisidėtų prie užsie
nio lietuvių kapitalo pritrauki
mo į Lietuvą.

Kultūros srityje pasiekta, 
kad Lietuvos vyriausybė pa
dėjo parengti pirmosios lietu
viškos knygos metinių minė
jimą.

Aktualūs debatai buvo ir už
sienio politikos klausimais, 
1 ’^.gi tuc metu NATO buvo
svarstomas plėtros klausimas, 
o Madrido viršūnių susitikime
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Ar tai tamsi ateities 
pranašystė?

Nepavyko šį kartą! Amerika 
niekaip negali atrasti siūlo ga
lo, prie kurio prikabintas busi
masis prezidentas. Matyt, 
kažkoks išdykęs katinas tuos 
siūlus taip supainiojo, kad — 
nei galo, nei pradžios... Nejau
gi tai tamsi ateinančių ketve
rtų metų pranašystė, kai da
bartinis tąsymasis bus per
keltas į Vašingtoną? Juk tuose 
pačiuose rinkimuose išrink
tieji atstovauti mums visiems 
yra beveik lygiai padalinti 
tarp abiejų partijų ir bet kokį 
svarbų nutarimą ar įstatymą, 
nepaisant, kiek jis naudingas 
kraštui, atmes vien dėl to, kad 
opozicijos pasiūlytas?

Nelaikąs šiandien svarstyti, 
ar balsavimo metodas, kuriuo 
iki šiol buvome įpratę naudo
tis, geras, ar blogas. Tą reika
lą galima sutvarkyti iki kitų 
rinkimų, kad maišatis Flori
doje ar kurioje kitoje valstijoje 
nepasikartotų. Kas įvykdyta
— įvykdyta, reikia susitaikyti 
su lapkričio 7 d. rinkimų pa
sekmėmis. Tačiau, kaip eilinis 
pilietis gali su tuo susitaikyti, 
jeigu „išrinktieji” su jomis ne
susitaiko? Abudu juk negali 
laimėti prezidento rinkimų. O 
gal galėtų? Sakykime: Al Gore 
sėdi Baltuosiuose rūmuose 
dvejus metus, po to — George 
W. Bush vėl dvejus. (Galėtų 
mesti burtą, kuris pirma.) Po 
dvejų metų jau žinotume, ku
ris tinkamesnis būti preziden
tu ir artimiausiuose rinki
muose už tą pabalsuotume. 
Antrasis galėtų nuskęsti už
marštyje, kaip daug preten
dentų į aukščiausią valdžios 
vietą jau nuskendo.

Juokauti galima, galbūt net 
reikia, nes dabartinė padėtis 
kelia pasišlykštėjimą ir... gė
dą. Prieš pasaulį. Net Meksi
ka pasisiūlė tarptininkauti, 
esą, ji turinti daug patirties su 
balsavimų nesklandumais, ga
lėtų padėti ir kaimynei Ameri
kai. Daug užsienio lietuvių 
prieš LR Seimo rinkimus (ir 
po jų, kad buvo išrinkti ne tie, 
kurių norėta) kritikavo Lie
tuvą, siūlydami savo patari
mus ir paramą. Vis tik rinki
mai praėjo sklandžiai, užsie
nio stebėtojai jokių sukčia
vimų ar neaiškumų nepaste
bėjo, naujoji vyriausybė suda
ryta — vėl vyrauja demokra
tinė santvarka, kurios Lietuva 
nepažino bent pusšimtį metų. 
(Daugumas išrinktųjų į Seimą 
ar gavę ministrų titulus anais 
laikais net gimę nebuvo, tad 
nepažino kitokios valdymosi 
sistemos, tik komunistinę.)

Todėl mes, iš esmės pri
klausantys „dviem tėvynėm”
— vienai šiapus Atlanto, an-

trys Vidurio Europos šalys bu
vo pakviestos stoti į NATO. 
Įvertintas buvo ir Baltijos ša
lių pasiryžimas tapti Aįjanso 
nariais. Plėtros klausimui iš
kilus į pirmą vietą NATO dar
botvarkėje, tapo būtina labiau 
išnaudoti visas galimybes 
siekti narystės, ypač panaudo
jant JAV lietuvių organizaci
jas. Iš viso 1997 m. birželio po
sėdžiuose priimtos 7 rezoliuci
jos.

1998 m. kovo 2-7 dienomis 
vykę komisijos posėdžiai susi
laukė didelio Lietuvos žinia
sklaidos dėmesio. Buvo ypač 
atkreiptas dėmesys į nepakan
kamą bendradarbiavimą su 
išeivija, siūlyta, kad už šį 
bendradarbiavimą būtų atsa
kingas valstybės ministro va
dovaujamas departamentas. 
Ypač nepakankamai vystamas 
bendradarbiavimas kultūros 
ir švietimo srityse, kuris galė
tų būti itin naudingas abiem 
pusėm. Užsienio lietuviai ga
lėtų aktyviau remti Lietuvos

trąjai prie Baltijos jūros, nega
lime nejausti nusivylimo šiais 
prezidento rinkimais Ameri
koje. Galime garsiai neprisi
pažinti, bet vis tik mums svar
bi Amerikos dabartis, ateitis 
ir užsienio nuomonės. Esame 
šiame krašte giliai šaknis 
įleidę, taip giliai, kad daugelį 
jau išrauti neįmanoma.

Taip ilgai nesitęs: anksčiau 
ar vėliau (tikėkime, kad anks
čiau) bus padarytas sprendi
mas ir sužinosime, kas iš
rinktas prezidentu. Tik gaila, 
kad abudu kandidatai (ar juos 
tebegalima vadinti tuo var
du?) dabar rinkėjams parodo 
„tikrąjį savo veidą”, ne tą, ku
ris šypsojosi iš visų televizijos 
ekranų, spaudos puslapių rin
kiminei kampanijai slenkant į 
pabaigą. Tuomet tiek respubli
konas Bush, tiek demokratas 
Gore švietė geranoriškumu, 
demokratiškumu ir sušneka- 
mumu. Dabar ir jie, o ypač jų 
artimiausieji patarėjai, kan
džioja vieni kitus, grasina 
teismais, dvelkia pačiu kie
čiausiu užsispyrimu ir sėja su
sipriešinimo sėklą demokratų- 
respublikonų partijų ežia. Dėl 
to kyla pavojus, kad sprūdis, 
kurį tas tampymasis sukels, 
gali būti sunkiai užtaisomas, o 
juk respublikonai su demokra
tais turės dirbti Senate, Kon
grese, valstijose ir miestų sa
vivaldybėse. Argi Gore ir Bush 
apie tai nepagalvoja? Argi da
bar svarbiausias tikslas: kiek 
galima stipriai įkalti mintį 
Amerikos piliečiams, kad 
„opozicija tokių pasekmių ga
lėjo pasiekti tik sukčiavimu”, 
kad visose valstijose „savi 
žmonės” sugebėjo pakreipti 
balsus norima kryptimi — ki
taip opozicijos kandidatas 
nebūtų taip pavojįpgai arti 
prisikasęs, tiek balsų gavęs.

Kol kas amerikiečiai dar 
kantrūs. Daugelis mano, kad 
vis tik svarbu atkasti teisybę, 
net jeigu reikėtų ilgokai pa
laukti prezidentinių rinkimų 
pasekmių. Tačiau kantrybė 
jau taip pat pradeda irti. Ap
klausose vis mažiau ir mažiau 
turi teigiamų žodžių apie abu
du kandidatavusius. Pradeda
ma kalbėti, kad „meška su lo
kiu, abudu tokiu”. Gal dėl to ir 
balsų skirtumas yra toks men
kas: kai žmogus nėra tvirtai 
nusistatęs, ką remti, tiki, kad 
abu kandidatai per daug pa
našūs: ar balsuosi už Bush, 
ar už Gore, didelio skirtumo 
nebus. O tuo neturėtų di
džiuotis nei demokratai, nei 
respublikonai. Nevertėtų di
džiuotis ir viešais įtarinėji
mais, kaltinimais.

jaunimo pastangas studijuoti 
JAV universitetuose, tuo tar
pu Lietuvos švietimo vadovai 
galėtų labiau prisidėti puose
lėjant lietuvybę išeivių bend
ruomenėse. Efektyvi priemonė 
galėtų būti Lietuvos televizi
jos vaizdąjuosčių kopijų pla
tinimas ir rodymas užsienio 
lietuviams, supažindinant su 
šiuolaikine Lietuva.

Komisijai išreiškus susirū
pinimą, kad per mažai remia
mos visuomeninės organizaci
jos, dirbančios su vaikais, 
Švietimo ir mokslo ministerįja 
sudarė grupę, turinčią paruoš
ti tokių organizacįjų rėmimo 
programą.

Komisįja taip pat aptarė liu
dijimų apie genocidų bei rezis
tenciją rinkimą. Šuo klausimu 
buvo gautas atsakas iš Lietu
vos Gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrime centro, ku
ris pradėjo vykdyti programą 
„Gyvoji atmintis”.

Bus daugiau
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PAS S. ČIURLIONIENĘ, KAUNE
IRENA ANTANINA SUVEIZDIENĖ

Sofijos Čiurlionienės na
muose, pas gimines Kaune, 
Žemaičių gatvė Nr. 10 (ar 12), 
apsigyvenau dar karui nepasi
baigus, būdama paaugliukė, ir 
išgyvenau tenais septynerius 
metus. Namas buvo gražus, 
baltas, dviejų aukštų, su bal
konu, žiūrinčiu į Gedimino 
gatvės laiptelius. Matėsi visai 
netoliese esanti įgulos baž
nyčia. Pats namas buvo be
veik atsirėmęs į didelį kalną, o 
kiemas buvo siauras ir ankš
tas, suspaustas tarp kalno ir 
namo. Iš kiemo laiptukai vedė 
į namo rūsį. Tai atsarginio 
išėjimo laiptai. Dar vieni laip
tai kopė į kalno viršūnę. Čia 
buvo labai malonu, niekas iš 
pašaliečių neužklysdavo. Pa
ties namo paradinės durys, at
siveriančios į Žemaičių gatvę, 
būdavo pastoviai užrakina
mos, visi turėjom savo raktus. 
Dėkinga vieta, arti centras, 
parduotuvės Laisvės alėjoje, 
.Aušros” (II) gimnazija sena
miestyje, teatrai, bažnyčia. Vi
sur nueidavau pėstute, nes vi
suomeninio transporto tuomet 
nebuvo.

Mano giminių nuomojamas 
butas antrame aukšte buvo 
erdvus — iš 6 kambarių ir vir
tuvės. Iš jų du kambariai 
jungėsi slankiojančiomis duri
mis, kas man buvo naujiena. 
Kabojo ant sienų M. K. 
Čiurlionio ir kitų dailininkų 
paveikslai, parketas. Tačiau, 
karas... Elektrinė buvo su
sprogdinta, vakarais žibinda
vome karbidines, man atrodė, 
„kvepiančias” česnaku, lem
pas. Kambariuose buvo šalta, 
šnekučiuodavomės, susigūžę 
dažniausiai virtuvėje. Aš pa
mokas ruošdavau šiltai apsi
rengus, nors grafas Vladimi
ras Zubovas, S. Čiurlionienės 
žentas, šiek tiek pakūrendavo 
vietinį namo centralinį ap
šildymą. Jis dažnokai ateida
vo patikrinti, ar dar „gyvi” ra
diatoriai, ar mes nesušalome. 
O anglių ir malkų prakuroms 
buvo menkos atsargos, reikėjo 
labai taupyti.

Karas dar nebuvo pasibai
gęs, dar užskridę lėktuvai 
bombarduodavo Kauną. Kai 
sustaugdavo sirenos, mes visi 
skubiai, užtamsinę langus, 
lėkdavom į rūsį. Čia jau ras- 
davom pirmojo aukšto gyven
tojus, šeimininkę Sofiją Čiur
lionienę, jos dukrą, irgi ra
šytoją, Danutę Čiurlionytę- 
Zubovienę, patį grafą, archi
tektą Vladimirą Zubovą, ra
miausiai nusiteikusį, ir jų 
vaikus — Dalytę ir Kastytį, 
tada dar mažą berniuką. 
Rūsyje uždegdavo žvakę ar 
spinksulę. Prieblandoje ge
riausiai įžiūrėdavau tik vieną 
rūsio sieną, kuri buvo iki lubų 
užkrauta malkomis. Vėliau aš 
sužinojau, kad už tų malkų 
buvo slaptos durys į slėptuvę. 
Ten okupacijos metais slėpėsi 
žmonės, reikalingi pagalbos, 
S. Čiurlionienės dėka ir šei
mos rizika.

Mūsų namas buvo kaip tvir
tovė su užrakinamomis para
dinėmis durimis ir, reikalui 
esant, su atsarginiu išėjimu — 
per rūsį į kalną. Tačiau gailes
tingumo čia netrūko. Paskam
binus kam nors į duris, aš 
skubiai nusileisdavau iš an
trojo aukšto pažiūrėti, kas 
skambina. Jei man atrodyda
vo kažkokie įtartini nepa
žįstami žmonės, sakydavau, 
ateikite vėliau, neturiu rakto, 
o jei vargšai, tai, atrakinusi 
duris, sušelpdavau, kuom ga
lėdama. Taip būdavo elgiama
si mūsų namuose, net nesusi
tarus.

Iš antrojo aukšto balkono 
dažnai matydavau kažkur 
varomus nuplyšusius ir alka
nus vokiečių belaisvius. Kar

tais pasisekdavo į kolonos pa
baigą numesti duonos, ar 
sumuštinių. Galvodavau, gal 
ir mano tėveliui kas nors pa
duos duonos. — Vėliau, nakti
mis girdėdavau dardant ta 
pačia akmenuota Žemaičių 
gatve sunkvežimius — „po- 
lutorkas”. Kas čia darosi? Aš 
su baime žiūrėdavau pro 
užuolaidų plyšį... Kėbule sėdė
davo keletas žmonių ant 
baltų, paklodėmis surištų, ry
šulių. Čia, gyvendama pas 
Čiurlionienę, pamačiau savo 
akimis ir sužinojau, koks jo
jus” atsivėrė mūsų žmonėms. 
Prasidėjo nekaltų žmonių 
trėmimas į Sibirą.

O ir mano tėvelis, nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
kapitonas Antanas Staronis 
buvo dingęs be žinios. Tada 
dar nežinojau, kad jis tikrai 
išvežtas į Sibiro lagerius. 
Mama slapstėsi, keitė gyve
namąją vietą, kaip ir seserys. 
Gyvenom kas kur.

Rašytoja Sofija Čiurlionienė 
buvo labai įspūdinga moteris. 
Jaunystės grožio pėdsakai 
veide ir vešlūs, žili, papurę, 
pasitaršę plaukai, susukti į 
kuodą, puošė jos galvą. Švel
niai šypsodama ir truputį 
švepluodama, kalbėjo. Buvo 
maloni, tačiau jau senstelėjusi 
ir į antrąjį aukštą užlipdavo 
su lazdute. Ji mano gimines 
gerai pažinojo, bet ką jie apie 
mane kalbėjo, aš nežinojau. 
Čia aš jaučiausi saugi. Į S. 
Čiurlionienės namus ateidavo 
svečių ir reikalingų žmonių. 
Ten vykdavo galbūt literatū
riniai vakarai. Aš, jei ką nors 
nujaučiau, mačiau ar girdė
jau, tai niekad nieko ne
kalbėjau. Nemačiau — neži
nau — negirdėjau; tokie buvo 
laikai. Kartą čia užklydo dvi 
alkanos, elgetaujančios, mažos 
mergytės, vokietukės. Jos 
buvo- priimtos, nupraustos ir 
pavalgydintos. Ilgą laiką jos 
čia augo. Viena gavo Eglės 
vardą, kitos — neatsimenu 
kaip. Augau ir aš. Man pas gi
mines buvo neblogai. Mano 
dėde,, mamos brolis Tadas Ka
valiauskas chemikas-farmaci- 
ninkas, dirbo vaistų fabriko 
„Sanitas” vyriausiu inžinie
riumi. Jis išgelbėjo fabriką 
nuo susprogdinimo, kaip da
bar sakoma „išsaugojo darbo 
vietas savo žmonėms”, o kitas 
dėdė, kartu gyvenęs, Leonas 
Misevičius, prof. gydytojas, 
dėstė ausų-nosies-gerklės li
gas Medicinos institute ir dir
bo klinikose. Pirmojo žmona 
buvo provizorė, o antrojo — 
akušerė-felčerė, todėl išgyven- 
davom nuo atlyginimo iki atly
ginimo. Aš galėjau mokytis. 
Su maistu ilgai buvo dideli 
sunkumai — kortelių sistema. 
Kartais pas S. Čiurlionienę 
atvažiuodavo iš kaimo veži
mas, prikrautas maisto pro
duktų ir malkų, surištų į pun
delius. Kaimiečiai apsinakvo
davo, pasišėrę arklius. Tada ir 
mes iš jų įsigydavom pro
duktų. Čiurlionienės namuose 
pietus virė ir šeimininkavo 
tokia Magdutė, kuri turėjo 
savo kambarį, o vakarais ji 
mokėsi Medicinos mokykloje. 
Mums pietus virdavo ateinan
ti iš klinikos sanitarė Valytė. 
Ji man valgyti negailėjo, vis 
ragindavo: „Valgyk, valgyk, 
vaikuti, tu augi ir mokaisi”. 
Aš buvau labai jautri, greit su
sigraudindavau, ypač žiūrėda
ma į tą Čiurlionio paveikslą, 
vaizduojantį liguistą, sulysusį, 
sėdintį ant stataus kalno kū
dikėlį, belaikantį rankutėje 
pienės pūkelių galvutę. Galvo
davau, kur mano tėtė ir 
mama? Kur juos vėjai nupūtė? 
Ar jie pavalgę? Paaugusi la
biausiai iš paveikslų mėgau 
Jūros sonatų ciklą ir Šaulį. 
Tuomet nė sapne nesapnavau,.

Nuotr. Viktoro KapočiausKaunas. Rotušės aikštė.

kad mano gyvenime, dirbant 
ekskursijų biuro vadove, ir 
inžiniere, taip dažnai teks 
populiarinti Čiurlionio vardą 
tarp žymiausių lietuvių.

Kartais vėlai vakare, pa
ruošus pamokas, imdavausi 
kito darbo. Mano dėdė dakta
ras retkarčiais prašydavo ma
nęs perpiešti, gerokai padi
dinant, iš prancūziškų medici
nos knygų schematinius ausų- 
nosies-gerklės brėžinius, kaip 
vaizdinę studentams medžia
gą, pats pataisęs netikslumus, 
nes literatūros ir plakatų 
medicinos institute tada ma
žai buvo. Jis juokaudavo: „Po 
karo gausi saldainių”. Saldai
nių norėdavau tuoj pat ir aš jų 
prasimanydavau. Kartais iš 
dėdės gaudavau neišnaudotą 
duonos kortelę, už tuos talo
nus nupirkdavau duonos ke
paliuką parduotuvėje, Laisvės 
alėjoje, ir tuoj pat už krau
tuvės kampo parduodavau 
moterims, laukiančioms tos 
duonos. Jos turėdavo namų 
darbo saldainių. Dėdei pa
klausus, ką veikiau su duonos 
talonais, atsakydavau, kad 
juos iškeičiau į saldainius „ant 
pagaliuko”, t.y.'laižomus.

Tie brėžiniai gerokai mane 
nukamavo. Kambary buvo šal
ta, už lango — naktis, tamsa, 
vėjas. Kartais iš kiemo pusės 
link ilgųjų Kauko laiptų, 
girdėdavosi baisus, šiurpus 
kačių kniaukimas. Gimnazijoj 
kažkas pasakojo, kad atsirado 
plėšikaujančių „Juodųjų ka
tinų” grupės. Gal čia ir 
kniaukė tie dvikojai katinai, 
gąsdindami žmones.

Kartą atsitiko toks juoke
lis. Aš norėjau užsigarantuoti 
gauti geresnį pažymį iš pie
šimo, nes dažnai mano stilius 
neįtikdavo mokytojai. Reikėjo 
nupiešti II mergaičių gimnazi
jos (Aušros”) emblemą. Sugal
vojau prašyti pagalbos. Nu
ėjau pas grafą, Vladimirą Zu
bovą ir įsidrąsinus tariau: 
„Juk Jūs taip gražiai supro
jektavote savo namą, kitus ob
jektus, dėstote universitete, 
tai padėkite ir man”. Grafas 
nusijuokė ir pasakė, kad rytoj 
bus gatava. Jis man padarė 
šešis emblemos variantus. Kai 
nunešiau piešimo mokytojai, ji 
įvertino darbą „trejetu”. Ne
trukus, sutikęs mane na
muose, grafas klausia, kaip 
man pasisekė su tomis em
blemomis? Aš nedrįsau prisi
pažinti, kad iš „trejeto” neiš- 
sikapsčiau... Pamelavau, kad 
gavau ketvertą nes, nenorėjau 
nuliūdinti grafo. Grafas buvo 
santūrus ir mielas, niekada 
neleisdavo jo pasveikinti, jis 
visad suskubdavo pirmas pa
sisveikinti, pajuokauti, pagel
bėti.

Gyvenant pas S. Čiurlio
nienę, patyriau didelį smūgį, 
kai, baigus griežtąją Aušros 
(II) gimnaziją ir išlaikius kon
kursinius egzaminus į Medici
nos institutą, buvau išbraukta 
iš studentų sąrašų dėl socia
linės kilmės, mat tėvas „neži
nia kur dingęs” (gal pabėgęs į

Ameriką), seneliai provizoriai, 
Ariogaloje turėję nuosavą 
vaistinę ir žemės, vadinasi — 
jie buvo kapitalistai ir buožės 
... Mamos brolis ir senelio bro
lis, Kavaliauskai, Raseiniuose 
buvo gydytojai, o aš — bur
žujų palikuonė.

Nuo S. Čiurlionienės namų 
iki geležinkelio stoties buvo 
tik 20 minučių kelio greitu 
žingsniu. Tenai, šalia stoties, 
buvo įsikūręs vaistų fabrikas 
„Sanitas”. Reikėjo man įsidar
binti darbininke ir pradėti 
savarankišką gyvenimą. O tai 
padaryti nebuvo lengva, padėjo 
dėdė, bet man reikėjo slėpti, 
kad „Sanito” vyriausias inži
nierius — mano giminė. Pa
rėjus iš darbo namo, dažnai 
ant laiptų sutikdavau grafą 
Zubovą. Sakyčiau, kad iš visų 
namo gyventojų jis labiausiai 
mėgdavo pajdokauti. Jis 
klausdavo: „Kaip gyvena dar
bo liaudis? Kaip stachano- 
vietė, ar įvykdė darbo normą, 
kada laikrašty tave matysim? 
Ar kojų greit nepakratysi? 
Kada pasaulį naują pastaty
sim”... Aš pareidavau labai pa
vargus, man dar tebuvo 18 
metų, juokauti nenorėjau.

Praėjus daug metų, jau dir
bant Vilniuje, aš buvau ko
mandiruota į Šakius landšafto 
architektūros klausimais. Ap
sistojau nedideliame viešbu
tyje. Gavau kambarį trims. 
Vakare atsirado dar dvi to 
kambario gyventojos. Pasiro
do, jos buvo iš Maskvos kino 
studijos. Jos atvažiavo filmuo
ti vieno kolūkio, o po to turėjo 
važiuoti į Kauną, susukti 
propagandinį dokumentinį fil
mą užsieniui, įrodantį, kad 
aristokratų klasės atstovai 
neišnaikinti Tarybų Sąjun
goje. Jos buvo girdėjusios apie 
grafą Zubovą ir turėjo jį suras
ti. Pasakiau, kad joms beveik

RINKIMŲ CHAOSAS 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Amerika visada didžiavosi 
savo politine demokratine sis
tema ir, pagal konstituciją, 
nustatė rinkiminę tvarką. Vi
soms valstijoms yra paskirti 
rinkiminiai taškai, kurių lai
mėjimas priklauso nuo balsuo
tojų balsų daugumos, tačiau 
galutinį rezultatą nenuspren- 
džia balsuotojų skaičius, o 
valstijoms skirti taškai, ku
riuos surenka rinkiminė komi
sija (electoral college). Parti
joms parinkus kandidatus, 
respublikoną — Texas valsti
jos gubernatorių George W. 
Bush ir demokratą — vicepre
zidentą Al Gore, prasidėjo 
energingos priešrinkiminės 
kampanijos. Savaime supran
tama, kad abu siekė laimėji
mo. Antradienį, lapkričio 7 
dieną, dauguma Amerikos pi
liečių nuvyko į balsavimo būs
tines.

Deja, laimėjimo nenulemia 
balsų dauguma, bet valstijoms 
skirti taškai. Kandidatas, su
rinkęs 270 taškų, tampa lai-

pasisekė, nes aš esu gyvenusi 
Sofijos Čiurlionienės namuo
se, pažinojau jų šeimą, papa
sakojau šiek tiek apie Mika
lojų Konstantiną Čiurlionį, 
priminiau, kad senasis Šiaulių 
grafas Zubovas, agronomas, 
buvo grįžęs su žmona iš Sibiro 
tremties ir laikinai turėjo ap
sigyventi S. Čiurlionienės 
namo pusrūsyje. Nurodžiau 
ieškomą adresą Kaune. Pri
dūriau, kad sovietų laikais tai 
buvo vieninteliai man žinomi 
grafai Lietuvoje, kurie neslėpė 
savo kilmės. Daug gero 
žmonėms buvo padarę senieji, 
turtingieji Šiaulių grafai Zu
bovai, vargšų rėmėjai, užtat 
juos ir pavežėjo Sibiran. 
Tačiau Maskvos filmavimo 
grupė truputį pavėlavo, sena
sis grafas Zubovas jau buvo 
miręs.

Vieną vasarą, atvažiavus į 
Kauną su turistų grupe, nu
ėjau į Karo muziejaus sodelį 
Donelaičio gatvėje. Aikštė 
buvo pilna žmonių, varpais 
Kuprevičius skambino gedu
lingą muziką. Sužinojau, kad 
Pramonės projektavimo rū
muose pašarvotas tragiškai 
žuvęs jaunasis architektas al
pinistas Zubovas, Danutės 
Čiurlionytės-Zubovienės vie
nas iš trijų vaikų.

Paskutinį kartą vaikų lite
ratūros rašytoją Danutę- Čiur- 
lionytę-Zubovienę mačiau gal 
prieš ketverius metus. Ji sė
dėjo krėsle, šiltai apsiklojusi 
kojas, negalavo. Prisiminėm 
su grafu Vladimiru Zubovu 
praeities dieneles, darbą ir 
atostogas Nidoje, buriavimą. 
Užlipau į antrąjį aukštą, ku
riame buvo praleista nemažai 
laiko. Dabar tenai gyveno 
skulptorės Dalytės šeima. Ir 
šiame name keičiasi gyvento
jai, veidai ir žmonės, daugelis 
iš jų jau aname pasaulyje.

mėtoju. Iš pradžių, stebint te
levizijoje rinkiminius rezulta
tus, ėjo įtempta dvikova tarp 
abiejų kandidatų, kai žemėla
pyje raudona spalva buvo nu
rodytos už Bush balsavusios 
valstijos, o mėlyna spalva už 
Gore. Šalia jų pavardžių buvo 
surašomi valstijų laimėjimo 
taškai, kurie nuolat kaitaliojo
si, o Bush visada bent keliais 
taškais atsiliko. Taigi atrodė, 
kad Gore laimėjo balsų dau
gumą, tačiau staiga iškilo ne
tikėta problema — kodėl Flo
ridą laimėjo Gore? Floridos 
rinkimų laimėtojas gauna 27 
rinkiminius taškus, kas labai 
padidina gautų taškų skaičių. 
Patirta, kad Floridoje netei
singai suskaičiuoti balsai ir 
kad dingusios net kelios dėžės 
su balsavimo lapeliais. Taip 
pat dar laukiama ir balsų iš 
užjūrio. Prasidėjo Floridos bal
savimo rezultatų skaičiavimas 
iš naujo. Tai ilga ir kompli
kuota procedūra. Ketvirtadie
nio vakare jau buvo suskai-

S K E
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. Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.
Window VVashers Needed! 

40,000 per year. We need 100 erews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Wlndow VVashing. 
Tel. 800-820-6155.

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558.

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting applicants for 
Permanent Residence!

For free information call: 
1-773-282-9500.

GTS concentrating in immigration 
wwwJmmigration-service.com

Care givers needed!
Home Health Care International 

needs three experienced caregivers. 
Reųuirements include: experience, 

good English, references, driver 
license. $85 to $120 per day 
depending on ųualifications. 
Please call 262-763-2615. 

Work 12 days on and 2 days off.

Baltijos pąjurio pušynai. Jono Taniulaičio nuotrauka.

čiuoti balsai iš 66 Floridos 
apskričių, o visą ketvirtadie
nio naktį suskaičiavus visų 
apskričių balsus, rasta, kad 
Bush viršija savo konkurentą 
327 balsais. Tačiau buvo pra
nešta, kad galutiniai rezulta
tai nepaaiškės iki savaitės 
galo, gal net teks laukti iki šio 
mėnesio 17 dienos...

Pagrindinę Amerikos balsa
vimo sistemą sudaro vadina
moji „rinkiminė komisija” 
(electoral college). Jos sprendi
mas ne visada sutampa su gy
ventojų balsų dauguma. Nors 
pranešama, kad Gore gavęs 
daugumą piliečių balsų, ta
čiau Floridos balsų perskai
čiavimas gali visą reikalą pa
kreipti Bush naudai, jam lai
mėjus papildomus 27 taškus. 
Taip pat skelbiama, kad Flori

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
Y REALTORS
OFKU771I SM • 5951 

HOME (70»| 4». 71M 
M0«t (773) 5904205

RIMAS L.STANKUS

]

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

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! 
Tel. 630-841-6527.

Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje. Privalo turėti 

automobilį. Darbas šiauriniuose 
rajonuose. Skambinti tel. 847- 

808-9109 vakare nuo 8-10 vai.,s
dieną tel. 847-980-7887. S 

Si^ikalbesitejmgliškai^^

STASYS' CONSTHUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; ‘sidings*,

“sotfits’, ‘decks", ‘gutters", plokšti 
ir ‘shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetla, tol. 630-241-1912..

Atlantic Express Corp.
praneša, kad pratęstas 

kalėdinių siuntinių priėmimas 
iki lapkričio 17 d. Skambinti

tel. 888-615-2148.

doje jau iškeltos net aštuonios 
bylos ryšium su balsų perskai
čiavimu, be to, sklinda gandai, 
kad ir Gore planuoja kelti by
lą.* Tai istorijoje pirma tokia 
rinkiminė maišatis, renkant 
44-ą prezidentą. Kas žino, ka
da bus padarytas galutinis 
sprendimas? Šiomis dienomis 
Baltuosiuose rūmuose šven
čiamas jų dviejų šimtų metų 
jubiliejus ir spėliojama, kas 
juose gyvens būsimų ketverių 
metų laikotarpyje. Tokiu spė
liojimu gyvena ir visi Ameri
kos piliečiai. Ar ne graudu?

• Kai pradedi elgtis kaip 
laisvas paukštis, kažkodėl ta
vimi susidomi policija, o ne 
medžiotojai ar ornitologai.

service.com


DR. JURGIS STARKUS
(1909

Dr. Jurgis Starkus

Apie Čikagoje įvykusį pobū
vį dr. J. Meškauskas 1983 m. 
„Drauge” rašė: „Spalio 29 d. 
Ateitininkų namuose 'Gajos’ 
korporacijos nariai su Starkų 
ir korporacijos narių bičiuliais 
susirinko atsisveikinti su dr. 
Jurgiu ir dr. Petrute Starkais, 
kurie persikelia gyventi į Kali
forniją”. Šių metų rugsėjo 28 
d. Los Angeles apylinkės lietu
viai susirinko į laidotuvių kop
lyčią pasimelsti, o taip pat at
sisveikinti, su pamėgtu, savo 
profesijoje bei visuomeninėje 
aplinkoje saviesiems daug da
vusiu, dieną prieš šermenis 
amžiams užgesusiu dr. Jurgiu 
Starkum. Senatvės slegiamas, 
dr. Starkus numirė šeimos ap
suptas Santa Monica mieste, 
savo namuose rugsėjo 27 d.

Dr. Starkus buvo vienas iš 
didoko skaičiaus mūsų visuo
menėje žinptnų, talentingų 
Lietuvos mokyklos medicinos 
auklėtinių. Profesiniai prita
pęs Amerikoje, jis ilgus de
šimtmečius privačia praktika 
vertėsi Čikagoje ir aktyviai se
kė bei rėmė lietuvių visuome
ninius.reikalus. Jis buvo ypa- 
tiAgatk medikas tikrąja „gydy
tojo” prasme: jį matęs savo 
šeimos bei giminės aplinkoje, 
galiu teigti, kad jis gydė ne tik 
vaistais ar medicinos priemo
nėmis, bet taip pat ir retai su
tinkamu atsinešimu į ligonį, 
priėjimu prie jo. Manau, čia 
bus buvęs pats svarbiausias 
dr. Starkaus profesinis bruo
žas: retai sutinkama sintezė, 
jungusi jo profesinį pasiruo
šimą su švelniu, ligoniui aiš
kiai juntamu jausmu. Dr. 
Starkus nebuvo kurios nors 
medicinos srities specialistas, 
tačiau specialius, naujau
sius prietaisus bei vaistus 
efektingai naudojo. Viena pro
ga jis man yra pastebėjęs: „Aš 
niekad nesu praradęs ligonio, 
nes, kai reikia, kreipiuosi į tos 
srities žinovus!” Po daugelio 
metų, jau Vašingtone, techno
logų profesinėj aplinkoj esu 
sutikęs amerikiečio gydytojo 
sūnų, kurio tėvas darbavosi 
toje pačioje Čikagos gydytojų 
grupėje su dr. Starkum: pokal
byje sūnus tuoj pat atpažino 
dr. Starkaus pavardę ir apie jį 
labai teigiamai išsireiškė.

Visuomenėje ar artimųjų ra
telyje dr. Starkus buvo toks 
pats malonus ir dėmesingas, 
tik pirmoje vietoje pokalbiuose 
čia jau būdavo ne pacientai ir 
medicina, bet — sakykime — 
mus sutelkusios šventės, 
mums rūpimieji reiškiniai, 
tauta, Bažnyčia, pasauliniai 
įvykiai. Savo nuomonę reiškė 
mandagiais žodžiais, bet sai
kiai. Čikagoje Starkai gyveno 
taip pat saikiai, labai viduti
niškam name Marąuette Par
ko lietuvių apylinkės Rockwell 
gatvėje.

Taip dr. Starkus atrodė „iš 
šalies”. Jis buvo pareigingas 
žmogus, to pareigingumo dėka 
dabar turime galimybę jam 
pasipasakoti apie save: jis yra 
palikęs autobiografiją. Ranka 
surašyti trys puslapiai mums 
pasakys, ką jis norėjo, kad 
apie jį būtų plačiau žinoma, 
kas jam atrodė svarbu. Štai, jo 
paties žodžiai, kurie papildys

2000)
Lietuvių enciklopedijoje labai 
dalykiškai, kaip kokiame gy
dytojo recepte, sutelktas ži
nias:

„Gimiau 1909 m. lapkričio 6 
d., Dotamų km., Gražiškių 
valsč., Vilkaviškio apskrityje. 
Mano tėvai — Jonas ir Anas
tazija Derenčiūtė Starkevičiai. 
Pradžios mokslą įgijau Vidgi- 
rių km. mokykloje, kuri buvo 
įsteigta 1919 m,

Baigęs pradžios mokyklą 
1923 m. rugsėjo mėn. įstojau į 
Vištyčio vidurinę mokyklą, 
kurią baigiau 1927 m. Tais 
pat metais įstojau į Marijam
polės Rygiškių Jono gimnazi
jos 5-tą klasę. Gimnaziją bai
giau 1931 m. Gimnazijoj būda
mas aktyviai dalyvavau moks
leivių ateitininkų veikime.

1931 m. rugsėjo mėn. įstojau 
į Vytauto Didžiojo universite
to, medicinos fakulteto medici
nos skyrių Kaune. Universite
tą baigiau 1936 m. išlaikęs 
universiteto nustatytus bai
giamuosius egzaminus, 1937 
m. sausio mėn. 27 d. gavau 
medicinos gydytojo diplomą.

Universitete mokslo metais 
šalia studijų aktyviai dalyva
vau Studentų Ateitininkų są
jungoj ir studentų medikų 
ateitininkų korporacijoj „Ga
ja”. 1934 m. buvau šios kor
poracijos pirmininku. Gydyto
jo stažą atlikau 1937 m. uni
versiteto vaikų klinikoje ir 
Kėdainių apskrities ligoninė
je. Tais pat metais legaliai at
lietuvinau savo pavardę iš 
Starkevičiaus į Starkų.

1937 m. gruodžio 23 d. ga
vau Vidaus reikalų ministeri
jos Sveikatos departamento 
leidimą verstis medicinos gy
dytojo praktika. Praktikai vie
tą pasirinkau Simno miestą, 
Alytaus apskrityje. 1938 m. 
sausio mėn. 19 d. oficialiai 
pradėjau medicinos gydytojo 
praktiką. Tais pat metais ba
landžio mėn. 23 d. vedžiau 
dantų gydytoją Petronėlę Bo
rutaitę. Ji jau turėjo dantų gy
dymo kabinetą Marijampolėje 
ir vertėsi gydytojos praktika.

1940 m. gegužės mėn. 6 d. 
mums gimė dukrelė, kuri buvo 
pakrikštyta Jūratės-Anastazi- 
jos vardu. 1940 m. birželio 
mėn. 15 d. sovietai okupavo 
Lietuvą. Gyvenimas iš karto 
tapo baisus. 1941 m. birželio 
mėn. 22 pradžia vokiečių-so- 
vietų karo. Lietuvos nepri
klausomybė atstatyta. Sveika
tos ministerija 1941 m. liepos 
1 d. paskyrė mane Alytaus 
apskrities ligoninės vidaus 
ligų skyriaus gydytoju. Persi
kėlėme gyventi į Alytų. 1942 
m. birželio mėn. 16 d. Vyriau
sioji Sveikatos valdyba pa
skyrė mane Eišiškių apskri
ties gydytoju. Tų pat metų 
gruodžio 16 d. iš tų pareigų 
mane atleido ir paskyrė Aly
taus apskrities gydytoju.

Vokiečiams karą pralaimint 
1944 m. vasarą, artėjo antra 
sovietų okupacija. Prisime
nant pirmosios okupacijos ne
apsakomus baisumus, tvirtai 
nutarėm trauktis į Vakarus, į 
Vokietiją. Lietuvos-Vokietijos 
sieną Vištyčio punkte perėjo
me 1944 m. rugpjūčio mėn. 4 
dieną, 3 vai. p.p. Sekančią die
ną, būtent rugpjūčio 5, 10 vai. 
ryto, netoli Instanburgo mies
to, Rosenfeldo km., Gumbinės 
apskr. mums gimė sūnus, Jo- 
nas-Jurgis-Kastytis.Tapome 
jau keturių pabėgėlių šeima.

Netrukus gavau iš Vokieti
jos Sveikatos ministerijos lei
dimus verstis gydytojo prakti
ka su paskyrimo vieta Bar- 
walde mieste, Neumark pro
vincijoj, į rytus nuo Oderio 
upės. 1945 m. sausio mėn. ga
le vėl teko apleisti laikiną vie
tą ir trauktis tolyn į vakarus. 
Atkeliavome į Hamburgą. Po 
6 savaičių gavau paskyrimą 
užimti gydytojo vietą Lock-

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Perlojoje. Valerijos Žadeikienės 
nuotrauka.

A.A. IGNO SIMONAIČIO 
NETEKUS

Ignas Simonaitis staigiai žu
vo automobilio ir sunkvežimio 
susidūrime š.m. spalio 11 d., 
Putname. Jis tebebuvo Šv. 
Trejybės lietuvių parapijos 
Hartforde parapijietis, tai ir 
jo laidotuvės buvo vykdomos 
iš Hartfordo. Šermenys vyko 
D’Esopo šermeninėje, Wether- 
fielde, spalio 15 d. Kitos die
nos rytą velionis atvežtas į Šv. 
Trejybės bažnyčią laidotuvių 
gedulingoms šv. Mišioms ir po 
jų palaidotas Mount Benedict 
kapinėse, Bloomfielde. Šerme
nyse ir laidotuvėse gausiai 
dalyvavo velionio šeimos na
riai, giminės ir daugybė pažįs
tamų, taip pat būrelis putna- 
miečių, net su trimis kunigais 
ir keliomis vienuolyno sese
lėmis.

Ignas buvo draugiškas ir bi
čiuliškas asmuo, padėdavo 
kiekvienam bet kokiame rei
kale, teikė pagalbą mažiau pa
jėgiems, veikliai dalyvavo vi
suomeninėje veikloje, nuošir
džiai atliko visokį jam pavestą 
darbą, tai nenuostabu, kad 
šermenyse ir laidotuvėse daly
vavo tokia daugybė žmonių. 
Dalis tų dalyvių, po laidotu
vių, dar susirinko pabendravi
mui ir pietums, dar kartą mi
rusį prisiminti ir pagerbti bei 
jo artimiesiems užuojautą pa
reikšti.

Ignas gimė 1913 m. rugsėjo 
15 d. gausioje vaikais šeimoje, 
buvo aštuntas iš 10, Gailionių 
km., Linkuvos valsč., Šiaulių 
apskr. Pirmojo Didžiojo karo 
metu šeima persikėlė gyventi į 
Žeimelį, iš ten, neilgai trukus, 
į Marijampolę. 1934 m. Ignas 
baigė Rygiškių Jono vardo 
gimnaziją, Marijampolėje.

standten miestelyje. Ten apsi
gyvenome ir sulaukėme karo 
pabaigos. Tais pat metais rug
sėjo mėn. persikėlėme į Itze- 
hoe mieste įkurtą karo pabė
gėliams stovyklą. Alijantų bu
vau paskirtas stovyklos gydy
toju. 1947 m. visa stovykla bu
vome perkelti į Redsburg 
esančią Baltiečių ir lenkų sto
vyklą buvusiose kareivinėse. 
Ten irgi ėjau gydytojo parei
gas iki emigracijos į JAV 1949 
m. rugpjūčio mėn. J Ameriką 
plaukėme Blatchford Admiral 
transportiniu karo laivu. Ame
rikos žemėn išlipome 1949 m. 
rugpjūčio 22 d.

Apsigyvenome Čikagoje. Po 
atlikto 1 metus „internship” 
St. Anthony’s Hospital ir išlai
kytų reikalaujamų egzaminų 
1952 m. gruodžio 1 d., gavau 
State of Illinois license „Physi- 
cian and Surgeon”. Tada ke
lias buvo atviras į gydytojo

Ignas Simonaitis

Ignas, nedelsdamas, įstojo į 
karo mokyklą, kavalerijos kor
pusą, ir baigė aspirantų kur
są. Gimnazijoje buvo baigęs 
karinį apmokymą, tai po 
trumpalaikio karo mokyklos 
kurso, jis buvo pakeltas į jau
nesnio leitenanto laipsnį, o 
karo tarnybą baigiant, į leite
nanto (pilno) laipsnį. 1935 m. 
jis įstojo į Policijos mokyklą 
Kaune, kurią baigęs tarnavo 
policijoje ir 1940 m. pakeltas į 
policijos leitenantą. Policinin
ko darbo nemėgo (bent tuo lai
ku), tai mėgino patekti moki
niu į Fizinės kultūros mokyk
lą, bet ekonominės sąlygos ne
leido, tai tapo policininku 
Griškabūdyje. Bolševikams 
okupavus Lietuvą gavo moky
tojo vietą Darbėnuose, o vo
kiečių okupacijos laiku — vėl 
policininkas tuose pačiuose 
Darbėnuose.

1944 m. rudenį, jis su šeima 
atsidūrė Vokietijoje. Keliems 
mėnesiams praėjus baigėsi ka
ras ir šeima apsigyveno Ha-

praktiką. Gavau pasiūlymų 
dirbti „Meyer Medical Clinic” 
pradžioje kaip samdomas, o po 
4 metų kaip grupės partneris. 
Darbo sąlygos buvo geros. Pa- 
cientūra buvo didelė. 1984 m. 
lapkričio 30 d. išėjau pensijon 
po arti 50-ties metų sėkmingo 
gydytojo darbo. Senatvę pra
leisti išsikėlėm į Santa Moni
ca, CA, arti dukters Jūratės 
su šeima ir sūnaus Jono, gyve
nančio Havajuose”.

Pasakojama, kad Nobelio 
premijos laureato, įžymybės, 
fizikos mokslų daktaro Milli- 
kan kambarinė sykį atsakė te
lefoną šiais žodžiais: „Taip, čia 
gyvena dr. Millikan! Bet jis ne 
toks daktaras, kuris galėtų 
jums padėti”... Dr. Jurgį Star
kų pažinusieji visada sakys: 
„Jis buvo toks daktaras, kuris 
visada būtų galėjęs jums pa
dėti!” Amžiną atilsį Jam!

Antanas Dundzila

nau, DP lietuvių stovykloje. 
Igną įdarbino UNRRA štabo 
tarnautoju, o ją pakeitus IRO 
organizazijai, jis tęsė tarnybą 
pastarosios štabe. Jis ir šeima 
į JAV atvyko 1949 m. pava
sarį ir apsigyveno Nevv Yorke. 
Geresnės gyvenimo sąlygos at
viliojo šeimą į Hartfordą. Kurį 
laiką jis dirbo Bond Bakery 
kepykloje, kur miltų dulkės 
sukėlė plaučių astmą. Neilgai 
trukus jį įdarbino G. Fox ir 
Co. prie IMB automatinių 
skaičiavimo mašinų. 1970 m. 
jis tapo pensininku.

Igno žmona mirė 1970 m. 
Jam 1971 m. vedus antrą kar
tą, šeima padidėjo, nes turėjo 
savo sūnus, o žmona taip pat 
turėjo vaikų. Žmonai (antra
jai) sunegalavus ir negalėms 
didėjant, ji buvo apgyvendinta 
Matulaičio slaugos namuose, 
Putname. Ignas, norėdamas 
žmonai padėti, stengėsi ją lan
kyti kasdien, lankymui ir pa
dėjimui skiriant net kelias va
landas. Šitokį lankymą įgalin
ti ir padidinti į dukartinį kas
dien, jis persikėlė gyventi į 
Vilią Maria namus Thomp- 
sone (namai priklauso Putna
mo vienuolyno seselėms). Per
sikėlimas įvyko 1996 m.

Ignas buvo draugiškas ir bi
čiuliškas asmuo, stengėsi 
kiekvienam reikale padėti, 
globojo mažiau pajėgius, pvz.: 
Vilią Maria namuose gyve
nančias moteris kas sekmadie
nis ar šventadienis atvežda- 
mas pamaldoms į vienuolyno 
seselių koplyčią Putname, ir 
joms padėdama^ visuose jų 
reikaluose. Jis niekam nesis
kundė savo gyvenimo rūpes
čiais, visada buvo giedrios 
nuotaikos, kuria užkrėsdavo ir 
kitus. Jis turėjo gražų barito
no balsą, buvę daugelio chorų 
narys, ypač bažnytinių, buvo 
„artistas” įvairiuose scenos pa
statymuose. Jis buvo veiklus 
lietuvių organizacijų veikloje: 
Lietuvos karininkų Ramovėje, 
BALFe, Lietuvių Bendruome
nėje, vienuolyno seselių ir jų 
darbų rėmėjų, eilėse, Alkos ar
chyvo muziejaus tvarkymo 
padėjėjas ir kt. Jo netektis 
daugeliui žmonių pasunkins 
gyvenimą, tačiau visi linki ir 
meldžia jam ramaus poilsio 
amžinybėje, o jo šeimos na
riams, giminėms ir artimie
siems reiškia gilią užuojautą.

Juozas Kriaučiūnas

LIETUVIAI DALYVAVO 
JAUNIMO SIELOVADOS

SEMINARE

Vykdant partnerystės tarp 
Kiolno, Drezdeno, Vilniaus ir 
Kauno arkivyskupijų progra
mą, 14 asmenų grupė — kuni
gai, seminaristai ir jaunimo 
centrų darbuotojai — iš Lietu
vos rugsėjo 25-29 d. Altenber- 
go jaunimo namuose klausėsi 
įvado į jaunimo pastoraciją. 
Anot Vilniaus arkivyskupijos 
Jaunimo centro vadovės B. 
Švedaitės, „pasidalijus su ko
legomis vokiečiais savo įžval
gomis apie esminius jaunimo 
sielovados bruožus, paaiškėjo, 
jog Lietuvoje situacija panaši į 
Vokietijos. Skirtumas tas, kad 
vokiečių jaunimo pastoracija 
jau vadovaujasi nauja koncep
cija: Wiurzburgo sinodo nuta
rimu dėl jaunimo sielovados, 
Vatikano „Susirinkimo doku
mentais ir Pauliaus VI apaš
tališkuoju paraginimu „Evan- 
gelii nuntiandi”. Remdamasis 
šiais dokumentais, Kiolno jau
nimo sielovados skyriaus 
atstovas Patrik Hoering per
skaitė pranešimą „Jaunimo 
pastoracijos” pagrindai ir in
tencijos”. Kiolno arkivyskupi
jos jaunimo sielovadininkas 
Ulrich Hennes supažindino su 
Altenbergo jaunimo namų is
torija ir reikšme. Pasak semi
naro dalyvių, buvo naudinga 
susipažinti su jau vykdomais 
projektais, pamatyti, kaip 
praktiškai atliekama jaunimo 
sielovada įvairiose srityse.
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VACLOVUI PALIONIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą broliui TADUI bei jo » 
šeimai ir kartu liūdime. > • .o

Raimundas ir Janina Matulioniai 

Janė Rastasy : i . • Si
Aušra Guckel 

, Angelė Venclovienę ^ ,,

A. t A.
VLADUI ČYVUI

mirus, giliai užjaučiamfe žmoną BIRUTĘ, Lietuvių 
fondo tarybos narį, sūnų SAULIŲ ČYVĄ, sūnų VITĄ, 
dukras RITĄ ir VIDĄ bei jų šeimas, gimines ir 
artimuosius.

Lietuvių fondo valdyba ir taryba

• Kretinga. Spalio 9 d. Kre
tingos Viešpaties Apreiškimo 
Šv, Mergelei Marijai bažny
čioje priešais altorių įrengtoje 
scenoje daugiau kaip dviem 
tūkstančiams klausytojų kon
certavo 34 „The Beatles” muzi
kos atlikėjai. Šitaip buvo pa
minėtos garsiojo gerai žino
mos grupės „The Beatles” įkū
rėjo J. Lennon 60-osios gimi
mo metinės. Surengti tokį 
koncertą bažnyčioje mažes
niuosius brolius pranciškonus 
paskatino pernai vieno Italijos

miestelio klebono ir-gitaristo 
Franco Mussidos surengtas 
koncertas „Jaunimas • . prieš 
narkotikus skambant tūkstan
čiui gitarų”. Bažnyčioje 2 'va
landas trukusiame koncerte 
Irena Starošaitė, Gytis Paške
vičius, Arvydas Jofė ir kiti, 
taip pat grupės „Studija ”,.„Ta- 
basco”, „b’Avarija”, „ValioL’kat- 
liko 22 populiarius „The Beat
les” kūrinius. Broliai pran
ciškonai, meldėsi už nuo nar
kotikų ir alkoholio mirusius 
garsius muzikantus.
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE n

Čikagos Lietuvių pensi
ninkų metinis narių susirin
kimas šaukiamas š.m. lapkri
čio 16 d., ketvirtadienį, 1 vai. 
p.p. Šaulių namuose. Po susi
rinkimo — vaišės. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Artėja didžiosios, gražio
sios šventės, reikia naujų 
puošnių rūbų. Atvykite į Pa
saulio lietuvių centro tradici
nę madų parodą „Rudens sim
fonija”. Grakščios, linksmos 
modeliuotojos pademonstruos 
gražius, įdomius, paskutinės 
mados, įvairaus dydžio, ilgio, 
spalvų rūbus. Modeliuotojų 
tarpe yra neseniai atvykusių 
iš Lietuvos. Madų paroda vyks 
lapkričio 19 d., sekmadienį, 12 
vai. p.p. centro didžiojoje salė
je. Skanus maistas, mandagus 
patarnavimas. Gėrimus jums 
pasiūlys patarnauti pasiruošę 
vyrai. Reikia tik užsisakyti 
stalus ar vietas tel. 630-257- 
0153 arba 630-852-3204. Atsi
lankę tikrai nenusivilsite. Vy
riausia parodos vadovė — Lai
ma Trinkūnienė.

Šakiečių metinis susirin
kimas vyks lapkričio 30 d., 
ketvirtadienį, 1 val.p.p. Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd Str. 
Valdyba kviečiama dalyvauti.

Šaunusis Lietuvių operos 
pokylis įvyksta šį šeštadienį, 
lapkričio 18 d., Jaunimo cent
re, tai jau už keletos dienų. 
Pokylis bus tikrai puikus kaip 
ir kasmet: skambės operos 
choro ir solistų atliekamos 
operų arijos bei melodingos 
dainos. Svečiai bus pavaišinti 
karšta vakariene, o susirinku
sius linksmins Algimanto Bar- 
niškio šokių muzika bei jo 
šauniosiosios dainininkės. 
Tarp šokių ir dainų operos 
valdyba ves laimikių bilietėlių 
traukimą ir paskelbs šių metų 
laimėtojus.
„ D raugo" knygynėlyje

Aleksandras Pakalniškis 
„Per dvidešimtąjį amžių”,
Čikaga, 1995, 262 psl.

Ką užpuolė rudeninė nemi
ga, siūlome įsigyti šią knygą: 
nė juste nepajusite, kaip, 
pradėję skaityti, naktį pra- 
stumsite. Tai autoriaus pri
siminimų pluoštas. Herojus - 
pats autorius, kuris žvalgosi 
po kasdieną ir su doze gero 
humoro svarsto apie save ir 
savojo rato gyvenimą. Kny
goje nėra pretenzijų į aukštą 
literatūros lentyną, bet tas ją 
kaip tik ir leidžia ten padėti. 
Nors autorius, davęs „globa
linį” pavadinimą „Per dvi
dešimtąjį amžių”, ir daili
ninkė, viršelyje pavaizdavusi 
kosmosą, tarsi globalizavo 
tematiką, bet pasakojimas yra 
šiltas ir žmogiškas ir toks pa
prastas, kaip gyvenimas.

Malonaus skaitymo. Neapsi
riksite įsigiję naujausią Alek
sandro Pakalniškio knygą. 
„Draugo” knygynėlyje ji kai
nuoja tik 7 dol. Persiuntimas 
3,95 dol. A.V.Š.

Atsiųsta paminėti
Ar svarbu pavalgyti pus

ryčius prieš rytmetinę 
mankštą? Šiuos ir kitus daly
kus sužinosite atsivertę nau
jausią „Pensininko” žurnalo 
numerį (2000 m. Nr. 6). Čia 
rašoma apie paveldimumo 
procesą, trumpai aptariami 
įvairūs negalavimai - dusu
lys, kraujo sutrikimai, astma 
ir kt. Taip pat aiškinamos 
smulkmenos apie riebalus ir 
jų vartojimą, plačiai rašoma 
apie maistingąsias alyvme
džių aliejaus savybes. „Pensi
ninko” redaktorius Karolis 
Milkovaitis šiais metais ap
dovanotas LB Kultūrtos tary
bos spaudos darbuotojo premi
ja. „Žurnalo” administracijos 
adresas: 2711 W. 71 Str., Chi
cago, IL 60629.

Čiulionio galerija ir Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
ras gruodžio 1 d., penktadienį, 
rengia Jono Kelečiaus pager
bimą ir jo dailės darbų pa
rodą. Pradžia — 7:30 v.v. Vi
suomenė kviečiama atsilankyti.

J Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavimą šį šešta
dienį, lapkričio 18 d., iš New 
Yorko atvyksta Jonas Man
kus, Lietuvos Vyčių lietuviškų 
reikalų komisijos pirmininkas. 
Lietuvos Vyčiai yra viena iš 
pagrindinių ALTą sudarančių 
organizacijų ir visada aktyviai 
reiškiasi ALTo darbuose’ Jo
nas Mankus yra naujai į 
ALTą paskirtas Vyčių atsto
vas. Kiti Vyčių atstovai yra 
Evelina Oželienė ir dr. Leo
nardas Šimutis. ALTo suva
žiavimas vyks lapkričio 18 d. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, 6500 S. Pulaski Road, 
Chicago. Pradžia — 9 vai. 
ryto. Amerikos Lietuvių Tary
ba maloniai kviečia ALTo na
rius ir visuomenę šiame suva
žiavime dalyvauti.

Pasaulio lietuvių centro 
kalėdinė mugė įvyks gruodžio
2-3 dienomis centro didžiojoje 
salėje. Jei turite kalėdinių pa
puošalų, šiaudinukų, medžio, 
gintaro ar audinių pardavi
mui, paskambinkite Aldonai 
Palekienei tel. 708-448-7436 ir 
užsisakykite stalą, salėje vietų 
skaičius ribotas. Atvykę į mu
gę galėsite skaniai ir sočiai pa
valgyti, išgerti kavos ir pasi
vaišinti tortais bei kitais sal
dumynais. Mugę rengia PLC 
renginių komitetas.

Birutė Jasaitienė, JAV LB 
Socialinės tarybos pirmininkė, 
įsigijo bilietus į visus Teatro 
festivalio spektaklius ir į va
karienę bei pridėjo 100 dol. 
auką. Nuoširdi padėka Lietu
vių Benduomenės darbuotojai.

ŽVIRGŽDAIČIŲ 
PARAPIJIEČIŲ DĖMESIUI!

Kunigas Algis Kildušis šių 
metų pradžioje Vilkaviškio 
vyskupijoje buvo paskirtas 
Žvirgždaičių parapijos klebo
nu. Karo metu 1944 metais 
bažnyčia sudegė, o okupacijos 
metais naujos neleido statyti. 
J.E. vysk. J. Žemaitis, skirda
mas kleboną, pageidavo, kad 
kun. A. Kildušis pastatytų 
naują bažnyčią Žvirgždaičiuo
se.

Kun. A. Kildušis šiuo metu 
lankosi Čikagoje. Norintieji su 
naujuoju klebonu pasikalbėti 
yra prašomi šį šeštadienį 2 
vai. p.p. atvykti į „Seklyčią”. 
Bus gera proga visiems buvu
siems žvirgždaitiškiams bei jų 
vaikams ar vaikaičiams pa
bendrauti su kun. A. Kildušiu. 
Taip pat kviečiami buvę 
Žvirgždaičių kaimynai bei vi
si, kurie domisi Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios rūpesčiais ir 
darbais.___________________

Skelbimai
kDNGRKIAB—

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATASVytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo Draugo’') 
TeL 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir 

kriminalinės bylos
6247 S. Redai

Chicago, IL 60629 Tel. 773-776-8700 E-mail: Gibaitis@aol.com Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

Stasė Jagminienė iš Le
mont, IL, įsijungė į X Teatro 
festivalio renginius. Stasės 
Jagminienės kapela linksmins 
festivalio aktorius ir svečius 
lapkričio 26 d., sekmadienį, 6 
vai. vakaro iškilmingos vaka
rienės metu. Bilietus į visus 
spektaklius ir vakarienę pra
šome įsigyti „Seklyčioje”.

Tėviškės parapija Čikago
je š.m. lapkričio 19 d. savo 
klebonui, vysk. Hansui Dum- 
piui, ruošia pagerbimą jo ku
nigystės 40 metų sukaktieš 
proga tiek pamaldų metu baž
nyčioje, tiek ir po pamaldų pa
rapijos salėje vaišių metu.

Šį sekmadienį Jaunimo centre dai
nuos Nelė Paltinienė.

Jono Tamulaičio nuotr.

Arvydas ir Nelė Paltinai,
o su jais drauge Eugenijus 
Ivanauskas ir Stefa Navar- 
daitienė lapkričio 12 ir 14 die
nomis atliko koncertinius įsi
pareigojimus Kanadoje, To
ronto ir Hamiltono miestuose. 
Jų koncertas Čikagoje, Jauni
mo centre, rengiamas lapkri
čio 19 d. Pradžia — 3 vai. p.p.

KASTA
NAVARDAITIENĖ?

Arvydas ir Nelė Paltinai lap
kričio 19 d., sekmadienį, pen
kioliktąjį kartą koncertuos Či
kagos lietuvių Jaunimo cent
re. Šiuo kartu drauge koncer
tuos dainininkas Eugenijus 
Ivanauskas, ilgametis Paltinų 
bendražygis. Taipgi dalyvaus 
Stefa Navardaitienė. Ji dauge
liui žinoma ir gerai pažįstama. 
Tačiau mums neregėta ir ne
girdėta. Stefa Navardaitienė- 
Sutkutė gimė Kuršėnų apylin
kėje. Jau lankydama vidurinę 
mokyklą dalyvaudavo dramos 
ir literatūros būreliuose. Bai
gusi vidurinius mokslus studi
javo Kauno Politechnikos ins
titute. Čia atkakliai „kalė” 
chemijos formules, nors širdis 
veržėsi į kultūrinį veikimą. 
Baigusi mokslus, dėstė chemi
ją Kauno ketvirtoje vidurinėje 
mokykloje. Mokytojaudama 
baigė J. Gruodžio aukštesnio
sios muzikos mokyklos teatro 
skyrių. Vaidino Mokytojų na
mų teatre. Paruošė ir šešis 
kartus atliko humoro rečita
lius. Stefa Navardaitienė di
džiuojasi, kad buvo linksmo
sios kaimo kapelų šventės 
„Grok, smuikeli” įkūrėjų bū
ryje ir ketvirtį šimtmečio šios 
šventės vyriausia šeimininkė; 
Tik du kartus nedalyvavo 
„Grok, smuikeli” šventėje — 
vieną kartą kai mirė motina, o 
kitą kartą kai ją „nuėmė” so
vietų saugumas, kuriam kaž
kuo užkliuvo jos vyras Petras.

Stefa Navardaitienė, daugelį 
kartų šeimininkavusi įvairiuo
se koncertuose, nemėgsta 
šiurkštaus humoro. Jos nuo
mone, gyvenime yra gausybė 
komiškų situacijų. Todėl ne
verta tenkintis anekdotais 
apie „antrąjį galą”. Pastarai
siais metais ji veda ir šmaikš
čiu humoru praturtina Lietu
voje rengiamus Paltinų-Iva- 
nausko koncertus. Ją išvysime 
ir> išgirsime lapkričio 19 d. 
Čikagoje, Jaunimo centre, ren
giamame estradinių dainų 
koncerte. Jį rengia Amerikos 
lietuvių radijas. P. Petrutis

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

AČIŪ!

Esu dėkingas tiems „Tėvy
nės žvaigždutės” skaitytojams, 
kurie mano ligos metu prisi
minė skambinimais ir raštu. 
Nuoširdžiai

Redaktorius

MINTYS
PAGALVOJIMUI

Pilnutinis žmogus nėra gali
mas be moralės, kurios pa
grindas ir įkvėpėja yra religi
ja. Žmogaus moralė yra jo tik
roji vertė. Moralė nepareina 
nuo "išsimokslinimo, kuris te- 
padidina žinojimą. Deja pasi
taiko, kad šviesuolis yra ne
moralus, ar tik iš dalies toks, 
o bemokslis — didžiai moralus 
ir garbingas asmuo. Žmogaus 
moralę sudaro dorinė būsena, 
įsigyjama nuolatiniais gerais, 
dorais veiksmais. Moralė api
ma visus vidinius ir išorinius 
žmogaus veiksmus. Ją sufor
muoja pasaulėžiūra.

Moralės stoka griauna tiek 
atskiro žmogaus, tiek ir visuo
menės laimę ir gerovę. Aukš
tos moralės visuomenė yra pa
jėgiausia kovoti už savo sie
kius. a. Sušinskas,

kunigas, rašytojas, 
žurnalistas, 

visuomenininkas
PRISIMINKIME

Šiais metais mirė kunigas 
K. Pugevičius. Jis daug padėjo 
Lietuvai, kai ją okupavo rusai 
komunistai. Jis vertė Lietu
voje slaptai leidžiamas Kata
likų Bažnyčios Kronikas į ang
lų kalbą ir platino jas Ameri
koje.

Kunigas Pugevičius buvo 
mūsų mokyklos kapelionas. 
Jis mums papasakodavo apie 
bažnyčią, mus pamokydavo 
lietuviškai melstis ir mokyda
vo kaip būti gerais žmonėmis.

Pasimelskime už kunigo Pu- 
gevičiaus sielą.

Sigitas Rimkus

KIŠENINIAI MONSTRAI 
MUSŲ PASAULYJE

Vieną dieną keli vaikai ėjo 
namo. Sugrįžę, jie klausė ži
nių. Jie girdėjo, kad labai stip
ri audra turėtų praeiti pro jų 
kaimą. Taip ir atsitiko. Tą 
naktį siautė stiprios audros. 
Keli viesulai buvo susitikę. 
Vienas iš tų viesulų buvo kiše
ninis monstras. Vaikai žiūrėjo 
pro langutį, kai viesulėlis 
įskrido. Jis sakė, „viesulas- 
viesulas”. Jis kelis namus nu
griovė ir tada jis padarė tą, ko 
visi bijojo, kad jis padarys. Jis 
tokį stiprų vėją išspjovė, kad 
nugriovė daugelį namų. Tada 
vienas vaikas prisiminė, kad 
jis galėjo gaudyti kišeninius 
monstrus. Jis pasirinko vieną 
iš savo monstrų ir jo pagalba 
nugalėjo viesulėlį. Jis jį paga
vo. .

Gintas Bradūnas
Abu Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokiniai. 
(„Mūsų metai”)

* Į MOKYKLĖLE
Vasarėlė baigės,
Paupiais nubėgo.
Ruoškit savo kraitį
Jau į mokyklėlę.

Laukia suolas, klasė
Ir lenta tylioji.
Laukia ir knygelė
Tavo pamiltoji..

Rudenėlis liečia
Jau delnais jurginą,
Jo varpelis kviečia,
Din, din, din dilina.

Violeta Pakalniškienė

Senovės lietuvių „šaldytuvai”. Rū
siai, per žiemą vaisius ir daržoves 
laikyti.

MANO VASARA
Mano vasaros atostogos pra

sidėjo, kai birželio mėn. 21 d. 
pasibaigė mokslo metai. Bet 
pats įdomiausias laikas buvo 
liepos mėn. 10 d. Tą dieną aš 
su Adria ir tėvais važiavome į 
„Neringos” stovyklą. Kelionė 
buvo ilga. Pusę kelio aš pra
miegojau. Kai atvykome į sto
vyklą, dar nespėjus išlipti iš 
mašinos, atbėgo mano praėju
sių metų draugės. Buvo sma
gu po metų laiko vėl susitikti 
su draugėmis. Šiais metais 
„Neringos” stovykla šventė sa
vo 30 metų gimtadienį. Man 
„Neringos”* stovykla labai pa
tinka, žadu kitais metais vėl 
ten važiuoti. Ypač įdomi yra 
sporto diena, kur žaidėme 
krepšinį ir kitus žaidimus.

,,Neringos” stovyklai pasi
baigus, savaitę vėliau, mūsų 
šeima su močiute skridome į 
Seattle, WA. Ten aplankėme 
tetą, pusseseres ir dėdę. Buvo 
smagu vėl su jais susitikti, 
nes daugiau pustrečių metų 
nebuvome jų matę. Aplankė
me Rain Forest, LA Push, Mt. 
St. Helen ir Mt. Rainier. Plau
kėme žiūrėti banginių. Man 
labai patiko ši kelionė ir vėl 
norėčiau ten nuskristi.

Grįžusi važiavau į Atlanto 
rajono skautų stovyklą. Man 
patiko visi laužai ir programa. 
Galvoju kitais metais vėl ten 
nuvažiuoti.

Rūta Bagdonavičiūtė,
Philadelphįjos Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinė. („Vaikų
aidai”).

AKINIAI
Kiekvienam aišku, kad žodis 

akiniai su atitinkama priesa
ga sudarytas iš žodžio akis. 
Tokios darybos žodžių lietuvių 
kalboje yra daugybė. Tačiau 
akiniai turėjo nurungti daugy
bę įvairaus plauko konkuren
tų, kol pradėjo juos vartoti visi 
lietuviai.

Pirmą kartą šio daikto lietu
višką pavadinimą, atrodo, 
randame Konstantino Sirvydo 
žodyno „Dictionarium trium 
linguarum” 1642 metų lei
dime. Ten šis daiktas pavadin
tas veizdyklės, kuris neatski
riamas nuo veiksmažodžio 
veizdėti, žiūrėti, ieškoti.

Šį akinių pavadinimą ran
dame ir kai kuriuose vėles
niuose žodynuose. Tačiau žo
dynų autoriams, matyt, nela
bai patiko veizdyklės, nes jie 
prikūrė ir daugybę kitų pava
dinimų. Pavyzdžiui, Mažosios 
Lietuvos leksikografo Kuršai
čio (1806-1884) žodynuose, be 
veizdyklės, jau randame ir 
veido stiklai, žiūryklė, žiū
ronai, žiūriklis, briliai (sko
linys iš vokiečių kalbos), nos- 
stikliai. Tarmėse buvo varto
jami skoliniai akulioriai,

akuliorai (plg. lenkų oku- 
lary). „Varpe” randame ant- 
nosius.

1906 m. Tilžėje buvo išleis
tas gana keistu pavadinimu 
žodynas „Svetimų ir nesu
prantamų žodžių žodynėlis. 
Skaitytojams palengvinimas”. 
Jo autorius — lietuvių kultū
ros veikėjas, kalbininkas, žy
miųjų mūsų kalbininkų Jono 
Jablonskio, Kazimiero Būgos, 
Juozo Balčikonio bičiulis, vė
liau ilgametis Vilniaus Vytau
to Didžiojo gimnazijos mokyto
jas Jurgis Šlapelis (1876- 
1941). Šiame žodyne buvo pa
vartotas žodis akiniai.

Plačiai tyrinėjęs šio daikto 
pavadinimų istoriją kalbinin
kas Kazys Pakalka mano, jog 
J. Šlapelis tokį naujadarą gal
būt sukūrė remdamasis jaun. 
„Aušroje” vartotu dvižodžiu 
terminu akiniai stiklai. Bet, 
žinoma, tai nekliudo Jurgį 
Šlapelį laikyti šiandien jau 
įprasto žodžio akiniai auto
riumi.

Na, o akis be kurio netu- 
■ rėtume ir akinių, yra labai se
nas indoeuropietiškas žodis.

Algirdas Sabaliauskas

GALVOSŪKIS NR. 16
(Piešinėliai)

Matote nupieštus 4 piešinė
lius. Kiekvienas piešinėlis 
vaizduoja gėlę. Reikės į kiek
vieną piešinėlį įsigilinti, kad 
iš nupieštų daiktų perkelta 
prasme gautume anglišką gė
lės pavadinimą. Ją išversite į 
lietuvių kalbą. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 17
(Piešinėliai)

Šiuose piešinėliuose yra 6 
skirtumai. Suraskite juos. (5 
taškai).

GALVOSŪKIS NR. 18

Kodėl banginiai nesušąla le
diniame vandenyje? (5 taškai).

GALVOSŪKIS NR. 19

Trijose krūvelėse yra 68 rie
šutai. Pirmose dviejose krūve
lėse yra 29 riešutai. Antroje ir 
trečioje 52 riešutai. Po kiek 
riešutų yra kiekvienoje krūve
lėje? (5 taškai).

GALVOSŪKIS NR. 20

A. Kurios tautybės asmuo 
dvikovoje nušovė poetą A. S. 
Puškiną? B. Kada atsirado žo
dis Eutanazija — beskausmė 
mirtis? C. Kokio ilgio yra Pa
langos jūros tiltas? D. Kaip ja
ponai vadina savo kalendo
riaus metų mėnesius? E. Kur 
yra augalo „alijošiaus” tėvynė? 
Už visus teisingus atsakymus 
skiriama 10 taškų, o už dali
nius atsakymus 5 t. Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis

TRUPUTĮ ISTORIJOS

1838 m. rugpjūčio mėn. 6 d. 
rytą, švyturio prižiūrėtojo 
dukterį Londone, tarp Angli
jos ir Škotijos, prižadino gar
sūs balsai, kurie veržėsi pro 
vėjo gaudimą ir bangų krio
kimą. Jūroje siautė audra su 
neapsakoma jėga. Mergaitės 
tėvai tų balsų negirdėjo, bet 
pro žiūroną pamatė devynis 
žmones, besikąbinančius į su
daužytą laivą, kurio dalis už
sikabino už salos pusmylyje 
nuo krašto.

— Nieku būdu negalima 
jiems pagelbėti — pasakė Vi
lius Darling, švyturio prižiū
rėtojas.

— Bet kurgi, galima eiti 
jiems į pagalbą! — sušuko jo 
duktė, prašydama ašarotomis 
akimis tėvą ir motiną, kol pa
galiau sulaukė tėvo sutikimą: 
„ — Gerai, Gracija, sutinku, 
nors esu kitokios nuomonės”.
— Išstūmė į sujudusios jūros 
bangas mažą valtelę, kurią vė
jas mėtė, kaip šipulį. Tą kartą 
pasirodė Gracijai, kad jos sme
genys taip pat juda pritarda
mos siaučiančiai audrai. Ta
čiau, vėjo sparnais nešami, 
kuris glostė prieš juos jūros 
paviršių, lygino aukštas ban
gas, girdėdami nelaimingųjų 
šauksmą, jie įgijo milžinišką jė
gą ir didvyrė mergaitė važia
vo kartu su tėvu. Pagaliau ne
laimingieji pasijuto ant kran
to.

— Te Dievas tave palaimi
na! Gera tu mergaitė — 
sušuko vienas iš jų, žiūrėda
mas įstabiai į tą mergaitę, 
kuri tą dieną nuveikė darbą, 
kuris daugiau garbės padarė 
Anglijai, kaip darbai ne vieno 
jos valdovo.

KOKIOS SPALVOS 
BŪNA AUKSAS

Grynas auksas yra geltonos 
spalvos, bet tokį retai kur pa
matysime. Auksas minkštas ir 
nepatvarus. Todėl daromi vi
sokie aukso lydiniai, priemai
šos nulemia gryno aukso spal
vą. Auksas su platina — balta 
spalva, su geležimi (25 proc.)
— mėlyna, žydra, kadmiu ir 
sidabru — žalia, variu ~ rau
dona.

KIEK PASAULIO 
VANDENS YRa ORE

Debesų ir garų pavidalu yra 
ne daugiau kaip 1 procentas 
visos planetos vandens, bet jo 
užtenka, kad lietus palaikytų 
gyvybę žemėje.
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