«M: XE:
5

3RAT:S

?
s
:
ESi
-•--E L I B R A R ^ D F C O N G R

n
rialą 3 i v i » i °
hlnoton

DC

20540-4830

Wash

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Maited 11/28/00
m

<w

UŽSIENIO LIETUVIŲ

DIENRAŠTIS

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
PERIODICALS
November 29,

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY

VoLLXXXVm

TREČIADIENIS - WEDNESDAY, LAPKRIČIO - NOVEMBER 29. 2000

T E L : 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS©EARTHLINK.NET

V. A d a m k u s Vokietijoje tarėsi
dėl v e r s l o ir p a r a m o s
M i u n c h e n a s - V i l n i u s , lap
kričio 28 d. - Vokietijos bankų
įsiliejimas į Lietuvos ekono
miką suaktyvintų šalies ūkio
gyvenimą, teigė Vokietijoje
viešintis Lietuvos prezidentas
Valdas A d a m k u s .
Miunchene
susitikęs
su
"Bayerische Hypo-und
Vereinsbank AG" valdybos na
riais. V. A d a m k u s a p t a r ė eko
nominę padėtį Lietuvoje, pen
sijų reformos ir s t a t y b ų k r e 
ditavimo klausimus. V. Adam
kaus teigimu. "Hypo Vereinsbank", kaip v i e n a s didžiausių
Europos ir pasaulio b a n k ų bei
didžiausias nekilnojamojo tur
to operacijų finansuotojas Eu
ropoje, galėtų d a l y v a u t i per
tvarkant Lietuvos p r a m o n ę ,
taikant naujas technologijas.
2001 metų sausio 1 dieną
Vilniuje bus oficialiai atidary
tas "Hypo Vereinsbank" gru
pės nario '"Vereinsbank" filia
las.
Savo vizito Vokietijoje metu
Valdas A d a m k u s t a i p p a t
lankėsi bendrovėje '"Compaą
Computer BDG GmbH", ku

L ^ l Tėvynėje pasižvalgius

rios atstovai pažadėjo teikti
paramą
kompiuterizuojant
Lietuvos švietimo įstaigas.
.,Compaą", didžiausios pa
saulyje kompiuterinių sistemų
gamintojos ir dvidešimtosios
pagal dydį pasaulyje bendro
ves, veikla apima personalinių
ir verslo kompiuterių bei pro
graminės
įrangos
gamybą,
taip p a t kompiuterinių sis
temų sprendimų verslui, tele
komunikacijoms, elektroninei
prekybai ir daugelio kitų sri
čių k ū r i m ą . Šios bendrovės
atstovai p a p r a š ė pateikti iš
samią informaciją apie mo
kyklų kompiuterizavimo pro
jektą ir pažadėjo p a r a m ą .
Kompiuterių bendrovė taip
pat s u i n t e r e s u o t a atidaryti sa
vo atstovybe Lietuvoje ir prisi
dėti prie informacinių techno
logijų plėtros šalyje.
Vokietijos verslininkai pa
gyrė
Lietuvoje
diegiamo
„Elektroninės
vyriausybės"
projekto pažangą ir teigė esą
pasirengę dalyvauti įgyvendi
n a n t šią idėją.

Teisėjai v y r i a u s y b e i primena
s u m a ž i n t u s atlyginimus
Vilnius, lapkričio 28 d.
(BNS) — Lietuvos teisėjų aso
ciacija pareiškė nepasitenki
nimą dėl, jos v e r t i n i m u , nepa
kankamo teismų finansavimo
ir per mažų teisėjų atlygi
nimų.
Vyriausybei
dabar
tiksli
nant kitų metų nacionalinio
biudžeto įstatymo
projektą,
Teisėjų asociacija
paskelbė
kreipimąsi į premjerą Rolandą
Paksą ir teisingumo ministrą
Gintautą
Bartkų,
kuriame
„opia problema" v a d i n a m a s
teisėjų atlyginimo s u m a ž i n i 
mas.
Pasak pareiškimo, kurį pasi
rašė Teisėjų asociacijos pirmi
ninkas Virgilijus Valančius,
dėl to sumažėjo teisėjo profesi
jos p a t r a u k l u m a s .
„Teisėjo
profesija darosi n e b e p a t r a u k l i
— autoritetingi ir kvalifikuoti
teisininkai
nebepageidauja
užimti teisėjo vietos", teigia
ma pareiškime. -Jame t a i p pat
pabrėžiama,
jog
Lietuvos
teismų
teisėjų
atlyginimai
neatitinka teisėjo darbo apim
ties, sudėtingumo bei atsako

mybes, ir tai nulemia teisėjų
t r ū k u m ą , ypač apylinkės teis
muose.
Lietuvos teisėjų asociacija
mano, jog negalima ignoruoti
m a t e r i a l i n ė s padė~ies įtakos
teisėjų nepriklausomumui, nes
tai y r a vienas svarbiausių
veiksnių, leidžiančių apsaugo
ti teisėjus nuo mėginimų dary
ti įtaką sprendimo priėmimui.
„Teisėjų ekonominės, socia
linės garantijos bei imunitetai
teisėjams taikomi ne dėl jų
pačių asmeninės naudos, bet
siekiant g a r a n t u o t i jų funk
cijų
vykdymo
nepriklauso
mumą", rašoma pareiškime.
Teisėjų asociacijos teigimu,
m a t e r i a l i n ė s teismų darbo są
lygos Lietuvoje y r a labai p r a s 
tos, t r ū k s t a būtinos įrangos:
kompiuterių, kopijavimo ma
šinų, spausdinimo mašinėlių.
..Kai kurių teismų, ypač rajo
nuose, patalpos yra labai pras
tos būklės, reikalaujančios ne
atidėliotino remonto", teigia
Teisėju asociacija..

• Ignalinoje v y k s t a semi
naras „Ignalinos AK socialinių
problemų, susijusių su jėgai
nės uždarymu, sprendimas".
Seminare dalyvauja Vokietijos
HGW kompanijos
atstovai,
kurie rengė ir įgyvendina Vo
kietijos Greifsvaldo a t o m i n e s
elektrinės uždarymo projektą.
Pagrindinis s e m i n a r o tikslas
— Vokietijos specialistų pa
galba rengiant IAE eksploata
cijos n u t r a u k i m o projektą ir
pagalba sprendžiant su tuo
susijusias socialines proble
mas.
BN'S)
• S e i m o socialdemokratinės
koalicijos frakcija reiškia di
džiulį susirūpinimą dėl mo
nopolistės akcinės bendrovės
„Lietuvos telekomas" ketinimo
pabranginti telefono pokalbių
tarifus ir reikalauja iš vyriau
sybes vadovų imtis ryžtingų
žingsnių ir ginti
Lietuvos
žmones nuo d a r vieno skurdi
nimo akto. S a v o pareiškime
frakcija teigia, jog tai bus
skaudus smūgis ne tik pensi
ninkams, socialiai r e m t i n i e m s
žmonėms, bet ir interneto var
totojams.
(Elta:

• D ė l b u v u s i o Panevėžio
policijos vadovo Vladimiro Kudijanovo mirties fakto iškeltą
bylą t i r i a n t y s prokurorai ap
klause liudytojus, o t a i p pat
susipažino ir su V. Kudijanovo
palikto priešmirtinio atsisvei
kinimo raštelio artimiesiems
t u r i n i u . Kaip sakė Panevėžio
apygardos prokuratūros vy
riausiasis prokuroras J u s t i n a s
P u p k a , ,,raštelio turinys rodo.
kad j i s p a t s pasirinko tokią
mirtį - savižudybę". Nors pro
k u r o r a m s dar nepavyko nu
statyti, dėl kokių priežasčių
k o m i s a r a s pasirinko mirtį, ta
čiau neabejojama, kad parei
g ū n a s nusižudė pats, tiesio
ginės įtakos jo mirčiai kiti as
m e n y s įtakos neturėjo. J . Pup
ka teigė, jog tikrinama savižu
dybės versija ir dėl incidento
knygyne- kuomet vietos laik
raštyje buvo paskelbtas pra
n e š i m a s , neva buvęs Panevė
žio policijos vadovas knygyne
b a n d ė pavogti knygą. V. Kudij a n o v a s žurnalistams
prieš
mirtį y r a sakęs, kad istorija
apio
knygos
vagystę
yra
šmeižtas ir provokacija. (BNS)

Lietuvoje d a b a r dirba
600 teisėju.
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Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas i viduryje; pristaw žurnalistams jau suformuotą ir pradėjusią dirbti sa
vo komandą - Seimo pirmininko sekretoriatą. Pasak Seimo pirmininko, pagrindiniu atrankos kriterijumi buvo
Kęstučio Vanago Elta, nuotr.
pretendentų kvalifikacija, jų nuveikti darbai, kompetencija.

A. Paulauskas pristatė savo
komandą
V i l n i u s , lapkričio 28 d. —
Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas pristatė žurnalis
tams j a u suformuotą ir pra
dėjusią dirbti savo komandą
— Seimo pirmininko sekreto
riatą.
Pasak Seimo pirmininko A.
Paulausko, pagrindiniu atran
kos kriterijumi buvo preten
dentų kvalifikacija, jų nuveik
ti darbai, kompetencija. Dau
gumą Seimo pirmininko sek
retoriate sudaro moterys, vy
rai čia — mažuma.
Seimo pirmininko teisės pa
tarėja yra teisininkė Albina
Radzevičiūte. Iki šio! ji dirbo
asociacijos „Tarptautiniai pre
kybos rūmai — Lietuva" di
rektoriaus pavaduotoja bei
Arbitražo teismo prie šios aso
ciacijos generaline sekretore.
Seimo pirmininko A. Pau
lausko patarėja užsienio poli
tikos klausimais yra Erika
Veberytė. Šiais metais ji įgijo
tarptautinių santykių magis
tro laipsnį Georgetown univer
sitete Vašingtone. 1994 m.
baigė anglų kalbą ir literatūrą
Vilniaus universitete.
Seimo pirmininko atstovu

spaudai paskirtas žurnalistas
Vytautas Makauskas. Iki šiol
jis buvo LNK informacijos re
dakcijos vyriausiuoju redakto
riumi.
Visuomeniniais pagrindais
Seimo pirmininką ekonomikos
klausimais konsultuos Lietu
vos bankininkystės, finansų
ir draudimo instituto ekono
mistė. Vilniaus universiteto
tarptautinės verslo mokyklos
dėstytoja Margarita Starke
vičiūtė.
Tarptautinės teisės klausi
mais irgi visuomeniniais pa
grindais A. Paulauską konsul
tuos Ramunė Dulevičienė. Si
tarptautinės
teisės
firmos
_Morison Bishop" vadovė, Lo
bistinės veiklos įstatymo ir
kitų teisės aktų projektų ren
gėja.
Seimo pirmininko sekreto
riate Seimo pirmininko pa
dėjėja raštvedybos ir ryšių su
rinkėjais klausimais
dirba
Laura Pliusnyte. Iki šiol ji dir
bo Statistikos departamente
prie vyriausybės tarptautinių
ryšių ir integracijos į ES sky
riaus vyresniąja specialiste.
Seimo pirmininko sekreto-

Generalinį prokurorą nuo šiol
skirs prezidentas
V i l n i u s , 'lapkričio 28 d.
•BNS) — Parlamentarams ab
soliučią dauguma balsų nuta
rus pakeisti kai kurias Proku
ratūros ir Teismų įstatymų
nuostatas, iš esmės pakeista
Generalinės prokuratūros va
dovo skyrimo tvarka. Priėmus
šias pataisas, generalinį pro
kurorą skirs prezidentas Sei
mo pritarimu, o ne Seimas
parlamentinio Teisės ir tei
sėtvarkos
komiteto
(TTKi
siūlymu, kaip buvo iki šiol.
Be to, remiantis pataisomis,
įsigaliojus įstatymui, nutrūks
ta Seimo paskirto generalinio
prokuroro įgaliojimai ir jis lai
kinai eina generalinio proku
roro pareigas, kol bus paskir
tas generalinis prokuroras.
Tokiu atveju dabartinis Ge
neralinės prokuratūros vado
vas Kazys Pėdnyčia atsistaty
dintų, nebaigęs savo 7-erių
metų kadencijos.
Už atitinkamą Prokuratūros
įstatymo pataisą balsavo 99
Seimo nariai, prieš — 7 Tė
vynės sąjungos ('konservato
rių i frakcijos nariai, susilaikė
2 krikščionys demokratai.
Plenariniame posėdyje an
tradienį parlamentarai atmetė
konservatoriaus Jurgio Raz
mos siūlymą kuo labiau depo-

litizuoti Generalinės proku
ratūros vadovo skyrimą. Kon
servatorius siūlė, kad pirminę
generalinio prokuroro kandi
datūrą prezidentui siūlytų Aukš
čiausiojo Teismo pirmininkas.

rės pareigos atiteko Ievai Vil
kienei. Ji yra baigusi anglų
kalbą Vilniaus pedagoginiame
universitete.
Pastaruosius
dvejus metus I. Vilkienė dirbo
UAB „ACNielsen Baltics" var
totojų tyrimų koordinatore,
klientų aptarnavimo ir parda
vimų skyriaus vadybininke.
Politikos mokslų magistrė Ra
sa Razgaitienė yra Seimo pir
mininko sekretoriato vadovė.
J a u anksčiau, nuo lapkričio
vidurio. Seimo pirmininko se
kretoriate pradėjo darbą pa
dėjėjas Anatolijus Korolkovas,
ir patarėjas Rolandas Zujevas.
R. Zujevas analizuoja įstaty
mų vykdymą ir veiklos skai
drumą verslo, privatizavimo
bei investicijų srityse. 1991 m.
jis yra baigęs Lietuvos polici
jos (teisės) akademiją. 19971999 metais dirbo laivų kroVos AB „Klaipėdos smeltė" ge
neraliniu direktoriumi. A. Ko
rolkovas yra atsakingas už
korespondenciją ir susiraši
nėjimą, korespondencijos turi
nio tikrinimą ir referavimą
Seimo pirmininkui. 1983 m.
jis yra baigęs Kūno kultūros
instituto Pedagogikos fakul
tetą Kaune. Pastaruosius dve
jus metus A. Korolkovas dirbo
viešosios įstaigos „Politėja" di
rektoriumi.
• Pirmą kartą Lietuvoje
rengiamas Didysis žiemos šo
kių vakaras. Gruodžio 8-ąją
Vilniaus koncertų ir sporto rū
muose šoks 700 šokio mėgėjų
- 350 puošnių porų iš visos
Lietuvos. Dalyvauti Didžiaja
me žiemos šokių vakare pa
kviesti prezidentas
Valdas
Adamkus su žmona, kiti mėg
stantys šokti valdžios ir diplo
matinio korpuso atstovai. Šis
vakaras - tai penktojo t a r p 
tautinio šokių festivalio „Vil
nius open 2000". vyksiančio
gruodžio 9-10 dienomis, nau
jovė.
(Elta)

Šiam siūlymui oponavo val
dančiosios liberalų ir socialli
beralų
daugumos atstovai.
Anot TTK pirmininko liberalo
Raimundo Šuk:::, tokiu atveju
būtų tarpusavyje painiojamos
teismu — teisingumo vykdy
tojų — ir prokuratūros — val
stybės kaltinimo palaikytojų
• A u s t r i j a ž a d a tiesiogines
— funkcijos, kurių nederėtų kompensacijų išmokas Lietu
tapatinti. Pasak liberalo Ro vos piliečiams, kurie per Ant
mano Sedlicko. ,jeigu Aukš rąjį pasaulinį karą buvo naciu
čiausiasis Teismas parinks išvežti priverstiniams
dar
generalinį prokurorą, jis žais bams į šia šalį. Vienoje apie šį
su teismu vienoie komandoje". įsipareigojimą pranešė Austri
Aptariant baisavimo už visą jos UR ministrė Benita Ferreįstatymą motyvus, konserva ro-Waldner, kartu su Lietuvos
torių frakcija surengė įnir UR ministru Antanu Valioniu
tingą puolimą. Ekspremjeras dalyvavusi Vienoje vykusiame
Andrius Kubd'.us kritikavo Europos Saugumo ir Bendra
pataisas, sakydamas, kad jų darbiavimo Organizacijos Mi
numatyta generalinio proku nistrų Tarybos susitikime. Pa
roro atleidimo tvarka prieš sak ministrės, nukentėjusiems
tarauja Konstitucijoje įtvir Lietuvos piliečiams atstovau
tintiems demokratines ir tei janti institucija turėtų perduo
sinės valstybes principams. ti Austrijos kompensacijų fon
Jam pritarė •) Razma, saky dui tikslius duomenis b nu
damas, kad pataisos destabili kentėjusiųjų paraiškas. URM
zuos Generalinės prokuratū apie tai informuos visuomenę.
ros darbą.
BNS>

• L i e t u v o s v y r i a u s y b ė pa
reiškė, jog prašys anglosaksų
teisės specialistų juridiškai
įvertinti sutartis su JAV ben
drove ,,Williams Internatio
nal" dėl įmonės „Mažeikių
nafta" akcijų pardavimo, ka
d a n g i sutartims su ,,Williams"
„taikoma anglų teisė". Tačiau
premjero
patarėjas
teisės
klausimais Saulius Spėčius
nenurodė, kodėl į anglų teisės
specialistus konsultacijų krei
piamasi praėjus daugiau nei
m e t a m s nuo sutarties su
,,Williams" pasirašymo. Kaip
žinoma, Konstitucinis teismas
y r a nusprendęs, jog vyriausy
bė, pasirašydama sutartį su
.,Williams", pažeidė Konstitu
ciją. Vyriausybė taip pat pra
nešė šiuo metu svarstanti
klausimą dėl AB „Mažeikių
nafta" asocijuoto direktoriaus
pavaduotojo paskyrimo, kuris
vyriausybės vardu stebėtų,
kaip vykdoma „Mažeikių naf
tos" valdymo sutartis.
(BNS)
•
Premjeras
Rolandas
P a k s a s paprašė Muitinės de
p a r t a m e n t o vadovo atlikti pa
tikrinimą ir išsiaiškinti, kas
k a l t a s dėl to, kad iki šiol mui
tinės postai nėra tinkamai ap
rūpinti svarstyklėmis krovi
n i a m s sverti - daugelyje postų
svarstyklėmis negalima pasi
naudoti, nes nėra būtinų elek
tros energijos transformatori
nių. Iš 6 mln. litų, kurie buvo
n u m a t y t i svarstyklėms ir ki
tai įrangai įsigyti, muitininkai
panaudojo mažiau nei 4,5
mln. litų.
(BNS)

• „Įkaldamas pleištą" į
valdančiosios Naujosios politi
kos koalicijos vienybę, Seimas
priartino prieštaringai verti
namą Mokslo ir švietimo ilga
laikio finansavimo įstatymą.
Parlamentarai pritarė įstaty
mo projektui,
ignoruodami
Seimo Etikos ir procedūrų ko
misijos išvadą, jog šis projek
tas buvo pateiktas svarstyti,
pažeidžiant Seimo Statutą,
nes kartu su projektu nebuvo
pateikta vyriausybės išvada
apie finansavimo šaltinius.
Balsuojant visi Liberalų bei
Tėvynės sąjungos - konserva
torių frakcijų nariai balsavo
prieš, visi Socialdemokratinės
koalicijos nariai buvo už. o
Naujosios sąjungos (socialli
beralų) frakcijos balsai pasida
lijo per pusę. Jeigu įstatymas
būtų priimtas ir įsigaliotų, vy
riausybė būtų įpareigota 2001
metais švietimui skirti 6,5
proc.. o mokslui ir studijoms 1,5 proc bendrojo vidaus pro
dukto.
(BNS)
• D i d ž i a u s i a s šalyje ko
mercinis Vilniaus bankas ir
didžiausia draudimo bendrovė
„Lietuvos draudimas" susita
rė del strateginio bendradar
biavimo. (Elta)
• I Vilnių a t v y k s t a Jungti
nių Amerikos Valstijų val
stybės sekretores padėjėjo Eu
ropos įeikalams patarėjas Daniel S. Hamilton. Šį JAV ad
ministracijos pareigūną, tu
rintį didelės įtakos formuojant
Jungtinių Valstijų
politiką
Europoje, neformaliame susi
tikime priims premjeras Ro
landas Paksas. Per pastaruo
sius šešerius metus Daniel S.
Hamilton suvaidino svarbų
vaidmenį formuojant JAV pa
siūlymus Europos ir NATO
plėtros klausimais, kuriant
JAV-Baltijos šalių chartijos
projektą ir jį įgyvendinant,
modernizuojant JAV-ES san
tykių sferą, ypač daug pri
sidėjo kuriant bei įgyven
dinant Naująjį transatlantinį
planą, reikšmingas jo indėlis į
Pietryčiu Europos reikalus,
ypač kuriant Stabilumo pakto
projektą ir jį įgyvendinant.

• Naujosios
koalicinės
v y r i a u s y b ė s kancleris Rober
t a s Dargis pareiškė, kad ne
mokios įmonės yra „labai di
delė problema, o 'Inkaras' tik ledkalnio viršūnė". Anot R.
Dargio, iki šiol bankrutavusių
įmonių problemas nepakanka
mai ryžtingai sprendė teisė
saugos organai ir LTcio minis
terija. Vyriausybės kanclerio
m a n y m u , atsiskaityti su bank
rutavusių įmonių darbuotojais
bus galima tik paspartinus
bankroto procedūras, realiza
vus d a r turimą turtą ir žalia
vas, f BNS.
• Bendrovės „Lietuvos
g e l e ž i n k e l i a i " administracija
pareiškė, kad grasinančios
streikuoti profesinės sąjungos
reikalavimai dėl atlyginimų
yra nepagrįsti ir pakvietė gali
m u s streikininkus „nuošir
džiam dialogui". Vienas pag
rindinių geležinkeliečių reika
lavimų - sumokėti kintamą
sias atlyginimo dalis, kurios
pagal kolektyvinę sutartį yra
n u m a t y t a s priedas prie atlygi
nimo, rugpjūčio mėnesį buvo
neįmanomas, nes tuo metu
buvo sumažėję kai kurie ben
droves rodikliai, o juk šio pa
pildomo atlygio dydis priklau
so nuo kiekvieno mėnesio įmo
nės finansinės - ūkinės veik
los parodymų. Anot ..Lietuvos
geležinkelių" vadovo Kęstučio Lietuvos kariuomenes vadovybei
Dirgėlos, jei darbuotojams bū pristatytas pirmasis Lietuvos ka
tų išmokėta atlyginimo kinta riuomenės ordinaras vyskupas Eu
moji dalis, galėjo vėluoti pa genijus Bartulis rūpinsis Lietuvos
grindiniai atlyginimai. (BNS kariuomenėje tarnaujančių katali

kų sielovada. ..Kartu galėsime pa
dėti visiems, kurie atvers savo šir
dis", - sake ordinaras savo prisista
tymo metu.G. Žilinsko Kltamuotr.

• J K l a i p ė d o s u o s t ą at
plaukia Suomijos karo laivas
..Hameenmaa", kuris gabena
Lietuvos kariuomenei skirtą
KALENDORIUS'
labdaros krovinį - šovinių au
Lapkričio
29 d.: P.udvydė. Dau
tomatiniams šautuvams. Šovi
jotas.
Iluminata.
Saturnin^. Vėla
nių kiekis bei labdaros verte
Lapkričio
30
d.:
Andriejų* , W
nėra skelbiama, nes Krašto
riusi,
Dovaine,
Justina.
Linksmuolė.
apsaugos ministerijos teigimu,
)
Saudargas.
Vytarte
tai yra valstybės paslaptis* BNS
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LSS TARYBOS PIRMININKES
SVEIKINIMAI IR PRANEŠIMAI
Padėkos dienos proga sveiki p a n a i k i n t i , bet apjungti po
nu visus n a r i u s linkėdama lai vienu bendru stogu. Atsirado
mės, sveikatos, taikos ir vie nauji: j a u n i m o programos, su
nybės šeimoje, kasdieniniame augusiųjų skautybėje, bei mo
gyvenime ir skautavime.
k y m ų skyriai. Atsirado d a r
naujas struktūrinis vienetas
1975 m. VI.9 LSS Tarybos — Konferencija, kurią gali su
posėdyje priimti pirmieji Lie d a r y t i LS nariai: pagal amžių,
tuviškosios Skautybės fondo lytį, skautavimo programą, ti
nuostatai. L S F yra LSS insti kėjimą. Konferencija atsirado
tucija skautiškojo jaunimo ug t a m , kad Skautijoje savo vietą
dymo d a r b a m s
finansiškai r a s t ų
įvairių
Krikščionių
remti. Šiais metais Lietuviš s k a u t a i ir lenkų skautai. Ta
kosios S k a u t y b ė s fondas šven rybos Pirmininke išrinkta Eri
čia 25 metų jubiliejų. Per 25 k a Vaidelienė. Pirmijos Pir
metus L S F k a s metai finan mininko nėra. nes niekas ne
siškai p a r ė m ė skautiškus lei nori tų pareigų imtis. Praėjusį
dinius, vadovų lavinimą, rajo savaitgalį Tarybos
posėdis
nų skautišką veiklą, suvažia patvirtino Vyriausius skauti
vimus, archyvą, muziejų, tau n i n k u s — Laurą J a n k a u s k a i t ę
tines, jubiliejines stovyklas ir ir Evaldą Burbulį. Abu stu
rinkimus. Ši finansiška para d e n t a i . Mečislovas Raštikis
m a yra labai naudinga ir už y r a išrinktas į Etikos komi
tikrina L S S jaunimo ugdymo tetą. Paprašiau, kad atsiųstų
organizacijos veiklą išeivijoje. m a n pataisyto įstatų variantą,
Širdingai dėkoju LSF valdy k u r i a m e bus apibrėžta ir Kon
bos n a r i a m s už rūpestį ir per ferenciją, i
25 metus įdėtą darbą. Linkiu
Budėkime!
ištvermės tolimesniam darbui
v.s. B i r u t ė B a n a i t i e n ė
skautybės labui.
LSS Tarybos pirmininkė

Ktmaim**o*m
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INKSTU, PŪSLĖS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Centerfor Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609
L S S Atlanto rajono 2000 m e t ų v a s a r o s stovyklos „ P a s a k ų š a l i s " d a l i s s t o v y k l a u t o j ų

Kazio Adomkaičio, nudulkėjo į
mišką trečiadienį, v e d a m i v.s.
Gintaro Čepo ir s.v. S a u l i a u s
Dambausko. Iškylavo dieną ir
naktį, keliaudami d a u g i a u ne
gu 20 mylių pėsčiomis. Išvar
gę, skaudančiomis kojomis ir
nugaromis, bet d a r vis su di
deliu entuziazmu pasirodė vė
liavų nuleidime ir šokiuose.
Savaitės metu vyr. sk. Daiva
Neidbardt mokė v i s u s orienta
cijos — kaip sekti žemėlapį ir
naudoti kompasą. O jei tektų
paklysti miške, vyr. s k a u t ė s
Dalia ir Audrė Mironaitės mo
kė
„wilderness
survival".
Skautai ir s k a u t ė s s t a t ė la
pines iš lapų. š a k ų . spyglių ir
t.t. Išmoko kaip s u r a s t i ir su
rinkti geriamą vandenį ir n e t
kokius vabalus ir a u g a l u s ga
lima miške valgyti.
Trečiadienį buvo „Pasakų
diena"'. Vakare vyr. sk. Rita
Sakute pravedė š a u n ų p a s a k ų
laužą. Kiekvienai pastovvklei
buvo paskirta p a s a k a — už
davinys — pritaikyti tą pa
saką stovyklautojams ir paro
dyti ją per laužą. Kiekviena
pastovyklė paruošė savo uni
kalią (ir dažnai laba\ juo
kinga) versiją užduotos pasa
kos. Vaidintojai įsijungė į šį
uždavinį su energija ir kūry
bingumu. Kostiumai, s u k u r t i
iš stovyklinės a p r a n g o s , ant
klodžių, puodų, lazdų, žvakių
ir t.t. tavejo ir juokino žiū
rovus.
Ketvirtadienį, visi stovyk
lautojai pasipuošė spalvingais
stovykliniais
marškinėliais
'suprojektuotais sesės Rito*
Štuopienės ir brolio Vyto Dil
bos) ir suėjo į didelę lauža
vietę įamžinti savo dalyva
vimą „Pasakų šalyje" n u o t r a u 
kose. Ketvirtadienio v a k a r o
tradiciniai šokiai pradžiugino
visus. Keletas brolių sklan
džiai ir įdomiai pasirodė šok
dami gyvatarą, grojant Venga
Boys „We Likę to P a r t y "
dainą. P e n k t a d i e n i o v a k a r e
naktiniai žaidimai išgąsdino
visus. Vyčia: k a n d i d a t a i ir jų
vadovai suruošė užburtą siau
bo mišką, k u r i a m e s t a u g ė ir
bėgiojo baidyklės, vyčių kandi
datu t a l i s m a n a s P r a n a s ir kiti
baisūs gyvūnai. Ketvirtadienį
stovykla padidėjo a t v y k u s jau

noms šeimoms. Kaip malonu
matyti buvusius stovyklauto
j u s grįžtančius į Atlanto rajo
no vasaros stovyklą su savo
atžalomis. J a u n o m s šeimoms
ps. J o h a n n a Šimkienė ir ps.
Paulita Alinskienė paruošė
įdomią programą. Vėliavų nuleidiman atžygiavo naujai at
vykusios šeimos stumdamos
vežimukus ir visokiausius ra
t u k u s . Pasipuošę įdomiausio
mis kepurėmis ir skrybėlėmis,
užburto miško gyventojai pa
sveikino visus.
S k a u t o r a m a , paruošta brolio
Vytauto Bagdonavičiaus, vyko
šeštadienio saulėtą rytą. Vei
kė aštuonios stotys. Stovyk
lautojai turėjo progą pasimo
kyti pionierijos, rišti mazgus,
statyti palapines, atstatyti ap
virtusias baidares, pažinti ke
lio ženklus, išgelbėti sužeistą
iškylautoją ir t.t. D a u g išmok
ta! Daug atlikta!
Sporto diena, suruošta s. Li
nos Subatienės ir s. Gintaro
Subačio su talkininkais, buvo
visų labai laukiama. Įvairios
komandos — leopardai, apelsi
nai, ir t.t, pasipuošė tinkamo
mis spalvomis ir kariavo visą
popietį, rinkdami t a š k u s . Me
tė balionus pripildytus van
dens, t r a u k ė virves, bėgo, lenk
tyniavo, lošė tinklinį, mėtė pu
pomis pripildytus maišiukus
kol pririnko daug taškų. Lai
mėtojai buvo paskelbti ir re
zultatai iškabinti valgykloje,
kad visi galėtų įvertinti ko
mandų sėkmę įvairiuose užsi
ėmimuose.
Stovyklos metu d a u g dai
nuota, d a u g išmokta. Išlaikėm
daug patyrimo laipsnių, pasi
sėmėm naujo skautamokslio,
davėm įžodžius ir pasipuošėm
naujais kaklaraiščiais. Sesė
Simona D a m b a u s k a i t ė davė
vyr. skaučių įžodį. Vyčiai kan
didatai, paryčiui, saulei auš
tant, sujaudino naują vyres
niąją s k a u t ę , nuoširdžiai su
dainuodami (užkimusiais bal
sais) dainą —'„Raudona rožė"
— jos garbei.
Atidarėme stovyklą šv. Mišiomis. Kunigas Steponas Žiū
kas, Švento Petro parapijos
(So. Boston) klebonas, atvyko
ir atnešė m u m s Dievo palai
mą. Žolinių ir stovyklos užda
rymo Mišias aukojo prelatas
Albertas Kontautas. Švento
Petro
parapijos
klebonas,
emeritus -lis įdomiai įtraukė

$45.00
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DR. PETRAS KISIELIUS

„PASAKŲ ŠALIS" JUNGIA
ATLANTO RAJONO SKAUTUS

$65.00
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ARASŽLIOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Sveikinu naujus į t e i g t u s du
SKAUTIŠKI RENGINIAI
s k a u t i š k u s vienetus St. PeČia dienos užburtos,
tersburg, Floridoje: „Nidos"
Čikagoje
Čia legendos sukurtos,
mišrią draugovę ir Židinį „Ni
Čia pasakų šalis!
dą". Linkiu naujiems viene
G r u o d ž i o 8 d., p e n k t a d i e 
t a m s ir jų vadovams daug n į , — J ū r o s skaučių ir skautų
laimės ir ištvermės buriant se Kūčios 8 vai. vak. Pasaulio
Pusiau saulėtą sekmadienio
ses ir brolius lietuviškon skau- lietuvių centro sporto salėje.
rytą stovyklautojai ir vadovai
tiškon veiklon. Labai džiugu,
atvyko į Lietuvių Skautų są
kad m ū s ų skautiška šeima
G r u o d ž i o 8 d., p e n k t a d i e  jungos, Atlanto rajono vasaros
auga.
n i — „Aušros V a r t ų 7 „ K e r n a - stovyklą, šiais metais pava
vės" skaučių tunto ir „Litua- dintą „Pasakų šalis". Atvyko \
Didelis skautiškas ačiū se nicos" skautų t u n t o Kūčios tą užburtą Bolton, MA, mišką,
sėms v.s. Alei Namikienei ir s. P L C didžiojoje salėje. Pradžia prie gražaus pušimis apsupto
Renatai Borucki už ypatingai 7 v.v.
ežerėlio, kur susirenka Atlan
gražiai išleistas „Skautų aido"
to rajono skautai kiekvieną
laidas. J ū s ų įdėtas darbas y r a
G r u o d ž i o 9 d., š e š t a d i e n į vasarą draugauti, stovyklau
labai v e r t i n a m a s skautiškoje — „Nerijos" tunto sesės lan ti, išdykauti ir pasisemti lie
šeimoje. Mes džiaugiamės J ū  kys senelius Holy Family vi tuviškos skautiškos dvasios.
sų gražiais talentais.
loje.
„Pasakų šalis" sušaukė vai
kus ir suaugusius iš Bostono,
G r u o d ž i o 9 d. , š e š t a d i e n į Hartfordo, Worcesterio, PhilaPRANEŠIMAI
—
„Sietuvos" draugovės me delphijos. New Jersey. Flori
*
tinė
šventė Ateitininkų na dos ir kt. Laumės ir slibinai
Iždo reikalai:
muose.
Lemonte.
(paukštytės ir vilkiukai), eglės
Paruošta nauja LSS regis
ir žalčiai (skautės ir skautai),
tracijos mokesčių forma. Vi
S
a
u
s
i
o
28
d.,
s
e
k
m
a
d
i
e
n
į
gyvūnai
užburtoje karalystėje
soms LSS šakoms naudojant
—
jūros
skautų
ir
skaučių
ir
piliakalnyje
(prityrusios
vieną formą tikimės, kad me
iškilminga
Klaipėdos
dienos
skautės
ir
prityrę
skautai),
tinė registracija vyks sklan
sueiga
PLC,
Lemonte.
miško
deivės
(vyr.
skautės),
džiau ir tvarkingiau.
laimingi, auksiniai gaigalai
IRS:
V
a
s
a
r
i
o
3
d
„
š
e
š
t
a
d
i
e
n
į
(vyčiai), ir maži gyventojai už
LSS įsigijo IRS _tax deduc—
jūros
skautų
ir
skaučių
burtam miške (jaunos šeimos)
tion" numerį. Asmenys, aukoruošiama
slidinėjimo
iškyla.
gyveno,
skautavo ir iškylavo
jantys Sąjungai, galės a u k a s
drauge.
palikimus nurašyti nuo fedeK o v o 4 d., s e k m a d i e n į —
Prityrę skautai ir skautės,
ralinių
mokesčių.
Prašau
Čikagos
skautų ir skaučių Ka vadovaujami s. Naidos Šnipaikreiptis į LSS iždininkę v.s.
tės ir s.v. Sauliaus DambausIreną Markevičiene. 17 Agate ziuko mugė PLC, Lemonte.
ko. iškylavo antradienį. Jie
Ave.. Worcester, MA 01604.
dingo miške ir jų nematėme
Tel. 508-799-5469.
D E T R O I T O SKAUTAI
iki trečiadienio. Vaikščiojo,
Jubiliejinės stovyklos ko
RUOŠIA KŪČIAS
trankėsi miške ir kūrė laužus
m i s i j a , sudaryta iš rajonų va
kepti vakarienę. O trečiadienį,
dų, pirmininkaujant sesei Rū
Detroito lietuviai kviečiami kėlėsi su aušra pairkluoti bai
tai Žilinskienei, atidžiai svars
to 2003 m. Jubiliejinės stovyk š.m. gruodžio 10 d., sekmadie darėmis... grįžo prieš pat
los vietą. Komisija pateiks pa nį, dalyvauti Dievo Apvaizdos smarkią audrą.
salėje
„Gabijos"
Vilkai ir paukštytės, vado
siūlymus Tarybai akivaizdi parapijos
niame suvažiavime, vyksian skaučių ir „Baltijos" skautų vaujami ps. Ritos Štuopienės,
čiame 2002 m. pavasarį. Vieta tuntų ruošiamoje Kūčių vaka ps. Tomo Štuopio, s.v. Leono
rienėje. Pradėsim 4 vai. p.p. Bernoto ir vyr. sk. Debbie Piir d a t a bus pranešta.
abiejų tuntų bendra iškilmin leikienės, trečiadienio rytą,
ga sueiga. Visi s k a u t a i daly tuoj po pusryčių ir stipraus
L I E T U V O S SKAUTAI
vauja išeiginėse uniformose. lietaus, seko kelio ženklus ir
Po sueigos valgysime Kūčių naudojo žemėlapius eidami
Gavau žinių iš Lietuvos, kad vakarienę. Apie dalyvavimą aplink ežerą. Tikri šaunuoliai!
spalio 21-22 d. įvyko Lietuvos prašoma iš anksto pranešti Rado kelią per lietų, purvą ir
Skautijos
vadovų
suvažia Dainai Anužienei, tel. 517- nenustojo vilties.
vimas, kuriame eilinį k a r t ą 545-0925, arba Rasai KarveSkautai ir skautės, vadovau
buvo keičiami įstatai. Esmi lienei, tel. 248-380-1363. Kiek jami ps. Jono Bielkevičiaus ir
niai pakeitimai — T a r y b a viena šeima prašoma prie s.v. Steve Neidhart, vyr. sk.
sumažinta nuo 24 iki 16 na Kūčių prisidėti kokiu nors val Rūtos Mickūnienės ir vyr. sk.
rių. Pirmijoje panaikinti buvę giu. Kalėdų šventes pradėki Eglės Šukienės, iškylavo ket
brolijos, seserijos, jūrų s k a u t ų me k a r t u . Lauksime visų.
virtadienį ir paruošė sau pie
programų skyriai. Man papil
„ G a b i j o s " i r „ B a l t i j o s " tus lauko virtuvėje. Vyčiai
de, kad Droeramu skvriai ne
t u n t u v a d o v v b ė kandidatai, vadovaujami s.v.
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Tik šeštadienio laida:
JAV

EUGENEC. 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. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL
Tel. ( 7 0 8 ) 598-8101

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of
Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA
320 W. 6 1 * Ava.
Hobert, IN 46342

(210) 947-5279
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.

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos),
sportinių traumų specialistas

6645W. Stanley Ave., Bernyti, IL
60402, tei. 708 - 484-1111.
Valančios kasdien, savaitgaliais
susitarus. Kalbame lietuviškai.

jaunimą į evangelijos paaiš
kinimą. Lietuviškos giesmės
praturtino Mišias.
Visą savaitę valgėme ska
niai ir sveikai s. Vandos Lescord paruoštą maistą. Virtu
vėje gūžėjo talkininkai, kurie
su humoru, kantrybe ir pasi
šventimu atliko virtuvės dar
bus. Esame dėkingi Danutei
Dilbienei, Stepui Zabuliui, Al
giui Jalinskui, Mikui Banevi
čiui, Normai Šnipienei, Danu
tei Wolosenko, Gemai Phillips,
Zitai Krukonienei, Jonui Kriš
čiūnui ir Aidui Kupčinskui už
jų įsijungimą į virtuvės dar
bus.
Viską fotografavo s. Birutė
Žiaugrienė ir visus džiugino
kasdieną nuotraukas išstatydama valgykloje. Be to, jos su
projektuotas laikraštėlis, pil
nas fotografijų, liks malonus
Pasakų šalies prisiminimas.
Prie šių darbų prisidėjo s. Alė
Mačiūnienė ir s. Laima Bagdo-

Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR L PETREIKIS
DANTLI GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory HHte, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
Tel. ( 7 0 8 ) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 ir 6
Chicago. IL 60638

Tel.775-229-9965

Valandos pagal susitarimą

navičienė.
„Pasakų šalyje" ne tik py
nėm pasakas... pynėm draugys
tes... lietuviškas ir skautiškas
draugystes, kurios vystysis
per metus ir sujungs lietuviš
ką jaunimą, draugus ir drau
ges gyvenančius šiame Atlan
to pakraštyje. Dėkojame vi
siems vadovams, kurie nuošir
džiai ir nepailstančiai mokė ir
prižiūrėjo stovyklautojus. Dė
kojame skautų tėveliams už
pasiryžimą ir pasiaukojimą
siunčiant savo vaikus \ skautų
stovyklą, tęsti puikią tradiciją.
Didelis ačiū stovyklos virši
ninkams — s.fil. Glorijai
Adomkaitienei ir v.s. Vytautui
Dilbai bei s. fil. Naidai Šnipaitei, Atlanto rajono vadei, už jų
puikią organizaciją, atsida
vimą ir ryžtą tęsti ir tobulinti
skautavimą Atlanto rajone.
S e s ė s DM ir GRA

S k a u l i i u n k i ų ir vyr s k a u d ų Kmilijos P l a t e r y t e s būrelio sesės, prikepu
sios t o r t u ir s k a n i ų pyragų, ruošiasi dalyvauti kalėdinėje mugėje
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DARBUI IŠSIRIKIUOTA,
BET PRADŽIA ŠIURPI

Danutė

NAINYS
ginčijasi, šaukia spaudos kon
ferencijas, tikina žurnalistus,
kad nusikaltėlius jau beveik
už uodegų laiko, bet po poros
mėnesių viskas nurimsta. Iki
kito panašaus nusikaltimo,
kai ta pati istorija kartojasišimto nuošimčių tikslumu.
Vos tik Adamkui pradėjus eiti
pareigas, per pirmus du mė
nesius Lietuvoje įvyko ketu
rios šiurpos žmogžudystės.
„Daugiau taip nebus", — Či
kagos adamkininkų vadovo
lūpomis sklido neva preziden
to tvirti žodžiai. Turbūt tik dėl
to. kad po jų įvyktų keli dar
žiauresni nužudymai, iš kurių
tik vienas kun. Mikutavičiaus,
buvo išaiškintas. įvykiu susi
domėjusiam žurnalistui atsi
Taigi, išrikiuota tiksliai, tiktinai užtikus vieno nusikal
kaip kareivių kuopa vakarinio timo bendrininko pėdsakus.
Po sutarties su „Williams" pa
patikrinimo.
sirašymo buvo plačiai išgar
Ir staiga Šiaurės Rytų Lietu
sintas gen. prokuroro Kazio
voje nuaidėjo šūviai. Taikinys
Pėdnyčios užmojis ištirti šim
— Lietuvos vyriausybė, jos są
tamilijonines vagystes iš „Ma
rangos dalis, įpareigota vals
žeikių naftos" sandėlių. Kas ir JAV LB Kultūros tarybos Premijų šventėje, St. Petersburg, FL, lapkričio 19 d. Sėdi iš kaires: Čikagos lit. mo
tybę ir jos piliečius nuo tokių
kyklos direktore Jūrate Dovilienė — laureatė, LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remiene, laureate dail. Mag
ką apie tai šiandien begirdi? O dalena B. Stankūnienė; stovi: PLB pirm. Vytautas Kamantas, LR garbes konsulas St. Petersburge Algimantas
šūvių saugoti. Kulkos nukirto
nusikaltimai jau pasiekė kri Karnavičius, JAV LB Krašto valdybos pirm. Algimantas Getys. Juozo Šulaičio nuotrauka.
jau antrą prokuratūros dar
tišką ribą. Vis didėja nuošim
buotoją, šį kartą moterį, ir vy
tis Lietuvos gyventojų teigian
resnio rango policininką. Su
čių, kad jiems čia jau nebesau- greitkelyje pagrobtas buvęs atlyginimo santaupų galėjo „Man žinomi faktai, kai teisė
tokia šiurpia pradžia susidū
„Mažeikių naftos" vadovas nusipirkti namą už pusę mili saugininkai veikia išvien su
gu.
ręs, ministras pirmininkas Ro
Gediminas Kiesus, jo sūnus jono litų, nerodo, jog atlygini nusikaltėliais", — „Kauno die
landas Paksas skubotai su
„Kauno diena" (2000.11.18) Valdas ir vairuotojas Alfonsas mai tokie menki. Bėda tik, noje" (2000.11.20) teigia Sei
šaukė atitinkamų pareigūnų praneša, kad Lietuvoje kas Gaiminas. Rugpjūčio 11 d. kad didieji viršininkai gauna mo narys Gintaras Šileikis.
posėdį ir naują Vidaus reikalų met policija užregistruoja apie Kaune nušauti keturi ben per dideles algas, o mažiu „Kaltinimai, kad teisėsaugi
ministrą Vytautą Markevičių 70,000 nusikaltimų, o dar tiek drovės „Senukai" apsaugos kams, atliekantiems sunkiau ninkai dirba ranka rankon su
įpareigojo išvaikyti Panevėžio pat neužregistruojama. „Lie darbuotojai. Lapkričio 6 d. Pa sią ir pavojingiausią darbą, at
nusikaltėliais, pagrįsti". — ten
policijos vadovus. Narsa įspū tuvos rytas" lapkričio 7-tą nevėžio rajone nušauta proku lyginimai žymiai per kuklūs.
pat priduria advokatas Rimas
dinga, tik kažin ar ji padarys skelbia praėjusio Seimo ka rorė Vida Kazlauskaitė ir Pas
Šiaip ar taip tą klausimą Andrikis. Taigi ši šiurpi Pakso
ką nors gera? Praeities pavyz dencijos laikotarpiu įvykdytus valio policijos tarnautojas Ser vartaliotum, Lietuvos teisė
vyriausybės sutiktuvė aki
džiai kelia abejones.
didžiuosius. Tarp jų — šeši gejus Piskunovas. Virbicko, sauga veikia blogai ir savo
vaizdžiai rodo, koks didelis bei
Praėjusį trečiadienį, šioje sprogimai Šiauliuose, Panevė Paškauskų, Sereikos, Kiesaus paskirties neatlieka. Ją reikia sunkus, bet būtinai vykdyti
skiltyje aptardamas naujos žyje, Kaune, įvykę 1998 sau trijulės. Kazlauskaitės-Pisku- pertvarkyti. Pagal Sarafiną, nas, uždavinys jo laukia. Tikė
šioje srityje dirba daug parei kim, kad premjeras nuo jo
vyriausybės darbą, pirmumų sio-balandžio mėnesiais. Šiau novo žudikai neišaiškinti.
lentelės viršūnėje įrašiau švie- liuose pasikėsinta prieš vals
„Veido" bendradarbio Sarafi- gūnų, užsilikusių nuo sovieti nepabėgs, kaip padarė prieš
tffrią'ir teisėsaugą. Pirmoji sri tybės mokesčių inspekciją. no teigimu, policija išaiškina nių laikų. Jų išsilavinimas metus, nusigandęs „Williams".
tis — rūpestis lietuvių tautos Sužeista apie 40 žmonių, žuvo apie 40 nuošimčių registruotų menkas, patyrimas tiko tik Turbūt tik pajuokavimas jo
prieauglio ugdymu, jo dvasi įstaigos darbuotoja Jūratė Ra- nusikaltimų ir apie 20 nuo aniems laikams, bet ne kovai pareiškimas, kad „šis ministrų
nių vertybių puoselėjimu, ruo davičiene. Sprogimus sekė šimčių — neregistruotų. Pagal su išprususiais „moderniais" kabinetas iki Velykų gal ir
baigusiais išsilaikys".
šiant jį saugoti tautą nuo išny žiaurios žmogžudystės. 1998 teisėsaugos įstaigų biudžetą nusikaltėliais,
kimo pavojų, nes šiuo kosmo m. balandžio 23 d. buvęs poli — apie pusę milijardo litų per „tarptautines mokyklas". Da
politizmo žydėjimo laikotarpiu cininkas Rolandas Palukaitis metus — jis apskaičiavo, kad- bartiniai nusikaltėliai už tei
tokių pavojų apstu. Antroji — ir jo pusbrolis Darius Ambra vieno nusikaltimo išaiškini sėsaugininkus pranašesni ir iš
saugoti piliečius nuo fizinio sas pagrobė 27 metų moterį ir mas kainuoja maždaug 18,000 jų tyčiojasi. Dalį kaltės Sarafi
* Lietuvos Vidaus reikalų
sudorojimo, kuris Lietuvoje, du jos mažamečius vaikus ir, litų. „Kažin ar Lietuvos mo nas skiria ir politikams, kurie ministerijos Vadovybės ap
kaip niekada anksčiau, jau be už paleidimą negavę reikalau kesčių mokėtojams reikia to iš aukštesnių tarnybų išgrūdo saugos departamento (VAD)
veik nebesuvaldomai klesti ir tų 27,000 dol., moterį nužudė. kios brangios, bet nepajėgios, gerus specialistus, kaip nepa komanda Minske vykusiose
kraštui rimtai graso visuoti Balandžio 27 d. prie savo na policijos ir prokuratūros, kai tikimus, o į jų vietas susodin Baltarusijos prezidento saugu
niu chaosu. Buvusios vadovy mų dingo Lietuvos moterų jos abi nesugeba apsaugoti ne ti patikimieji apie darbą nie mo tarnybos atvirosiose pir
bės, ypač paskiausioji, su nu krepšinio lygos prezidentas tik Lietuvos žmonių, bet ir sa ko neišmano. Sugriauta senoji menybėse vykusiose varžy
sikaltimais kovoti nepajėgė, Vydas Verbickas. 1998 m. ge vęs apsisaugoti? — klausia policininkų rengimo sistema, o bose užėmė antrąją vietą, nu
todėl jų tramdymas naujam gužės 22 d. šūviais į galvas Sarafinas.
nauja nesukurta, naujų teisė sileidusi Kazachstano prezi
ministrui pirmininkui bus di- nužudyti bendrovės „Durpynų
Daug priežasčių galima pris tvarkos vykdytojų niekas ne dento saugumo tarnybos ko
.delis ir sunkus uždavinys. Ša statyba" bei futbolo klubo
ruošia. Be to, man atrodo, kad mandai. Buvo varžomasi še
prezi kaičiuoti, kodėl Lietuvos tei
linti reikės ne tik Panevėžyje. „Ranga-Politechnika"
toks
staigus Pakso įsakymas šiose rungtyse — taktinės pa
sėsauga tokia nepajėgi. Spau
Taip leidžia manyti ir netoli dentas Algirdas Paškauskas ir
išvaikyti
Panevėžio policijos lydos, automobilių vairavimo,
da kartoja jas po kiekvieno
mos praeities pavyzdžiai. Po jo žmona Nijolė. Tais pačiais
vadovybę
turi
dar ir kitą. daž kliūčių ruožo įveikimo ir pir
naujo nusikaltimo ir siūlo re
kiekvieno tokio nusikaltimo metais liepos 1 d. nužudytas ir
nai
nutylimą,
priežastį. Kažin mosios medicinos pagalbos su
valdžia audringai sujuda: į į Nemuną įmestas Lietuvoje ceptus, bet padėtis negerėja. ar nusikaltimų aiškinimui ne teikimo, kovinės palydos su
sceną šoką prezidentas, prem garsus kunigas Ričardas Mi Kalta neva lėšų stoka. Aišku, kliudo ir kai kurių teisėtvar šaudymu, kovinės savigynos
jeras, vidaus reikalų minist kutavičius. 1999 m. sausio 25 nekoks ūpas policininkui dirb kos pareigūnų ryšiai su nusi bei asmeninėse dvikovinio
ras, gen. prokuroras, policijos d. Panevėžyje nušautas proku ti už 600-900 litų per mėnesį, kaltėliais"1 Dviejų prokurorų šaudymo varžybose. Lietuviai
vadas. Seimas sudaro komi- roras Gintautas Sereika. Šie todėl didelio uolumo jis ir ne nužudymas
Panevėžyje ta taip pat pelnė apdovanojimą
siją. Visi posėdžiauja, tariasi, met liepos 6 d. netoli Vilniaus rodo. Tačiau pavyzdys, kad kryptimi lyg ir pirštu duria. už darniausią komandą.
gen. prokuroras Pėdnyčia iš

BRONIUS
Spalio 8 d. išrinktas naujas
Lietuvos Seimas susirinko,
prisiekė, pasiskirstė į frakci
jas, sudarė komitetus ir pasi
ruošė darbui. Taip pat ir vy
riausybė: Seime daugumą su
dariusiom naujapolitikų koali
cijos patariamas, prezidentas
paskyrė ministrą pirmininką,
ministrus, Seimas juos patvir
tino, pasiginčijęs priėmė jų
programą ir įpareigojo vykdy
ti. Ministras pirmininkas su
darė savo padėjėjų, patarėjų,
kanceliarijos darbo grupę ir
pasiryžo eiti per rinkimus ža
dėtu keliu. Susibūrė ir opozici
ja, iš tikrųjų net dvi — viena
kairėje, kita dešinėje — ir da
bos valdžią, kad ji iš pažadų
kelio neiškryptų.

O KALIFORNIJA,
O TOLIMA...

•

VALDEMARAS MICHALAUSKAS
Nr.6
Inžinieriui Navickui, pietums
prigaminusiam 10,000 „koldūnų" ir padėjusiam „Vai
kų vilties" Los Angeles skyriui surinkti iš jo rėmėjų
įspūdingą pinigų sumą, vaikišku papročiu už nuopel
nus pareikšta padėka, ant kaklo užkabinta grandinė
su... bulviniu medaliu.
Apstu Los Angeles pavyzdžių, bylojančių apie vietos
lietuvių meilę Lietuvai ir pastangas lietuvybei išlai
kyti. Lietuvių Bendruomenės Vakarų apygardos ir Los
Angeles ALTo valdybos (pirmininkai Angelė Nelsienė
ir Albinas Markevičius) kryptingai dirba, priartindami
dieną, kada Lietuvai pasiseks išspręsti strateginius
uždavinius ir ji taps Europos Sąjungos bei NATO na
re. Šiais ir daugybe kitų svarbių klausimų labai nuo
širdžiai rūpinasi Lietuvos generalinis garbės konsulas
Los Angeles Vyt. Čekanauskas.
Vasario 16-osios proga mačiau scenoje dainuojan
čius, šokančius lituanistinės mokyklos mokinius, kal
bėjausi su jais. Puikiai pajėgiantys bendrauti lietuvių
kalba, nepaisant, kad yra jau ne pirmos kartos ameri
kiečiai. Ar tai nebyloja apie mokytojų pastangas, pa
siaukojimą'.' Mokyklos iš organizacijų, iš valstybės fon
dų didesnes paramos negauna, bet idealistai mokyto
jai perai žino. kodėl yra ateje i šias mokyklas ir palikti

mokinių nesirengia. Ne vienas jų yra pats baigęs Sv.
Kazimiero lituanistinę šeštadieninę mokyklą, jos 10
metų kursą. O toji mokykla jau gyvuoja 45 metus. Ne
gražiu disonansu nuskamba kai kurių naujųjų lietu
vių atvykėlių, pakalbintų bendruomenei kuo nors pa
talkinti, žodžiai, klausiantys, kokio atlyginimo jie gali
laukti, jei padarys vieną ar kitą darbelį. įsijungs į
chorą ar tautinių šokių rateli.
Visada jaučiamas tam tikras nesusikalbėjimas tarp
kartų. Nebūna medžių vienodų, ką kalbėti apie žmo
nes, kurių ir amžius nevienodas, ir patirtis, auklė
jimas, išsilavinimas ne toks pats. Ir geranoriškai, ir su
murmesiu, netgi atviru priešiškumu buvo ankstesnių
kartų sutikti lietuviai karo pabėgėliai, atvykstantys į
Ameriką 4-ojo dešimtmečio pabaigoje. Neapsieinama
be trinties ir dabar, naujai emigrantų bangai plūste
lėjus, lankymuisi anapus ir šiapus Atlanto padaž
nėjus. Atvykstantys didžlietuviai, valdžios, organiza
cijų atstovai, girdėjau nesidrovi savo broliams ir se
sėms amerikonams tiesiai šviesiai pasakyti: „Nesiū
lykit mums idėjų, kurių mes ir patys pakankamai tu
rim. Duokit dolerių". Socializmo išauklėti, mano, kad
pinigai ant medžių auga. Perėję kančių kelius Vokieti
jos stovyklose, ilgus metus valgę duoną sūriame pra
kaite, dirbdami Australijos ar abiejų Amerikų gamyk
lose ir tabako ar medvilnės laukuose, užsienio lietu
viai žino pinigo vertę ir jo nedrabsto kiekvienam pa
prašiusiam. Sužinojęs apie mane laukiančią viešnagę
Kalifornijoje, atskuba moksladraugis. Kuriu, sako,
Lietuvos „disneilenda". Džiaugsis vaikai Paieškok,

Bindokiene

Prašo turėti
kantrybės:
kiek ilgai?
Ar kas dar skaičiuoja, kiek
laiko prabėgo nuo Amerikos
prezidento rinkimų? Eiliniam
piliečiui jau labai nusibodo
nuolatiniai abiejų „išrinktųjų"
įtarinėjimai, kaltinimai. Labai
vaikiškai skamba ir tas bė
gimas „teisybės ieškoti" į teis
mus — nuo valstijos, iki vals
tybės aukščiausiojo. Visai kaip
susipešę vaikai, kai skuba
slėptis už mamos ir prašyti,
kad ji ginčą išspręstų.
Bet ar šis ginčas išspren
džiamas, bent taip, kad liktų
„ir avis sveika, ir vilkas so
tus"? Tie vieši priekaištai ir
slaptos užuominos, kad respu
blikonai, kurie didžiuojasi
„savo" gubernatoriumi ir vals
tijos sekretore Floridoje, kaž
kaip sugeba „reikalus pa
kreipti sau norima linkme", o
demokratų — pradedant viceprez. Gore, baigiant galbūt ei
liniu balsuotoju, kurio nuo
monės žurnalistas paklausia
gatvėje, ryžtas „nenusileisti,
kol bus pasiekta teisybė", taip
pat pradeda nusidėvėti. Kieno
teisybė? Ta — tikroji? O gal
tik tuomet, kai Al Gore pa
sieks balsų persvarą prieš re
spublikonų kandidatą? Visi tie
„spuogeliukai" ir kiti, sunkiai
suvokiamais, tik šiam tikslui
nukaltais, naujadarais pava
dinti, ženklai balsavimo kor
telėse juk gali būti interpre
tuojami, kaip kas nori. Argi
galima atspėti, už kurį kandi
datą iš tikrųjų norėjo balsuoti
kažkokia močiutė ar senukas
pačiame Floridos užkampyje?
Pagaliau, kokia logika iš
spausdinti kandidatų pavar
des kortelėse, kai reikia tie
siog sunkiųjų svorių kilnotojo,
kad pajėgtų išdurti skylutę
ties norima pavarde? Buvo
daug lengviau — ir logiškiau
— tokias „neužbaigtas" kor
teles laikyti negaliojančiomis,
o skaičiuoti tik tas, kuriose
aišku, kam Amerikos pilietis
pareiškė savo pasitikėjimą.
Jau eilinį kartą respubliko
nas George W. Bush pasiskel
bė išrinktuoju ir ruošiasi per
imti Amerikos prezidento vie
tą. Savo ruožtu, dabartinis
(taip, šiuo metu dar tas parei
gas eina Bill Clinton, nors žiniasklaida kažkaip į Vašing
toną nebekreipia dėmesio)
prezidentas atlieka paskuti
nius darbus ir netrukus paliks
Baltuosius rūmus, kuriuose jis
išbuvo aštuonerius metus ir
„patyrė daug nuotykių". Taip
pat jau eilinį kartą demokra
tas Al Gore prašo Amerikos
piliečių turėti kantrybės ir ti
kina, kad „teisybė vis tik lai

girdi, rėmėjų, investicijų. Brakšt-tararakšt. Pasakyta
— padaryta.
Baigusis Santa Monica kredito kooperatyvo ataskai
tiniam susirinkimui, vienam kitam pinigingesniam
užsiminiau apie moksladraugio sumanymus. Valgom,
vyną gurkšnojam. „Dipukai" ne kvailiai ir nestokoja
atsakomybės jausmo. Tokių neparengtu avantiū
ristinių pasiūlymų būti „sponsoriais" jie sulaukia tuzi
nais. Pateikit, sako, verslo planą, tada pasvarstysim,
pažiūrėsim, ko sumanymas vertas, ar įdėti pinigai
grįš, atsipirks projektas. Ramiai, taktiškai, išmin
tingai.
Ir ne tik čia, bet ir įvairiuose renginiuose matyti, su
tikti žmonės ^taigi ne vien vyrai) pasirodė labai blai
viai, atsakingai mąstantys, kiekvieną sprendimą grindžiantys visais esančiais „už" ir „prieš". Su kaupu
jiems užtenka visur taip pabrėžtinai reikalaujamos
kompetencijos, savo kailiu yra patyrę rinkos ekonomi
kos riziką, iki pašaknų pažįstama visa anglų kalbos
frazeologija, iš mokyklos suolo įvaldę jos rašybos tech
niką. Neabejingi lietuvybei, kiti net labai daug nusi
pelnę. Ir ką° Tas didžiai vertingas, sakytum, sunkiai
pamainomas kvalifikuotų žmonių fondas per menkai
yra įjungiamas i nepriklausomos valstybes atkuria
mąjį darbą. Tik vienetai jų tėra Lietuvos valdžios
įstaigose, diplomatinėse tarnybose, kiek daugiau ban
kininkystės, verslo sferoje. Teko girdėti, kad Lietuvos
generalinis garbes konsulas Los Angeles Vyt. Čeka
nauskas turįs tarp vietos lietuvių didelį autoritetą.
sunkiai galėtų vykdyti savo diplomatinę veiklą, jei

mės" — arba. kitaip tariant,
kažkokiu stebuklu staiga atsi
ras pakankamai balsų, kad jis
būtų paskelbtas laimėtoju.
Šiuo metu atrodo visai ne
blogai, kad nei vienas, nei an
tras kandidatas Baltųjų rū
mų slenksčio neperžengtų.
Abiejų elgesys šių kelių sa
vaičių laikotarpiu buvo tikrai
neprezidentiškas. Kaip sava
tauta, o juo labiau užsienis,
galės respektuoti prezidentą,
kuris bet kokia kaina veržėsi į
tas pareigas, užmiršęs, kad jc
elgesį stebi ir žodžius girdi vi
sas pasaulis. Ir šaiposi. O juk
labai netrukus vienam jų teks
su tuo pasauliu bendrauti, da
ryti sprendimus, būti ir taikdariu, ir teisėju, ir net baus
mės vykdytoju... Kiek bus ver
tas tokio prezidento autorite
tas?
Amerikos konstitucija nu
mato atvejus, kas atsitiktų,
jeigu del kažkokios priežasties
prezidento rinkimus reikėtų
paskelbti negaliojančiais arba
nei vienas kandidatas negau
tų pakankamos balsų persva
ros. Kol kas. atrodo, kad bū
simąjį prezidentą Amerikai
turės išrinkti teisėjai. Bet ir
vėlgi: kurie teisėjai?
Al Gore savo likimą mieliau
atiduotų į Florida valstijos
teismo rankas, nes „pasitikė
jimas ir pagarba nuo partijų
malonės nepriklausomai ša
lies teismų sistemai yra Ame
rikos Respublikos pagrindas".
George W. Bush pataria Flori
dos teismams nesikišti į rinki
minį procesą, visas viltis sudė
damas į JAV Aukščiausiojo
teismo sprendimą.
Čia ir išlenda dar vienas
paradoksas — lyg yla iš mai
šo. Ar tikrai teismų sistema,
ypač Aukščiausiojo teismo,
yra nepartinė? Juk Aukščiau
siame teisme teisėjų daugumą
sudaro Respublikonų partijos
paskirti teisėjai...
O tuo tarpu ši didžioji vals
tybė netrukus žengs į antrąjį
mėnesį po prezidento rinkimų,
vis tebeklampodama
„kas
daugiau balsų gavo" pelkėse,
kurios klaidesnės ir už Flori
dos Everglades. Reikia tikėtis,
kad iki 2001 m. sausio vidu
rio, iki naujojo prezidento in
auguracijos kažkoks sprendi
mas vis dėlto bus pasiektas.
Visai nebūtų pro šalį, jeigu At
stovų rūmų pirmininkui tektų
perimti prezidento pareigas.
(Juk konstitucijoje numatytas
ir toks atvejis.) Jis atrodo rim
tas, išprusęs politikas, be to,
jau ne kartą parodęs palan
kumą lietuviams.

nesulauktų organizacijų, netgi bažnyčios, paramos.
Iniciatyvaus, plačių interesų, garbingo žmogaus
įspūdį darė ALTo Los Angeles skyr. valdybos pirmi
ninkas Alb. Markevičius, sėkmingai derinantis visuo
meninę veiklą su turimu verslu. Su šiuo maloniu
žmogum supažindino Vitalis, kurį su A. Markevičium
sieja sena bičiulystė.
Los Angeles mieste ir jo apylinkėse daug gabių,
išmintingų žmonių, kurių galios menkai arba visai ne
panaudojamos bendro malūno girnoms sukti. Kai Lie
tuvių fronto bičiulių Los Angeles skyr. organizuotose
politinėse studijose išgirdau jauno tenykščio politologo
Dariaus Udrio pranešimą „Nusikaltimas ir atsako
mybe", iš karto į galvą šovė impulsyvi mintis, kad štai
— būsimasis Lietuvos prezidentas. Jei ne rytoj, po
dvejų metų, tai — poryt.
Taisytina praktika, kai netgi ambasados kultūros
reikalų atašė nepanorėtų parinkti žmogaus iš vietinių,
lietuviškų telkinių. Atrodytų, jog negali būti kitos ge
resnes kandidatūros, kaip žmogus, artimai susijęs su
šalies realijomis, kai vietos gyventojų psichologija pa
žįstama be patarėjų tarpininkavimo.
Kažkaip savaime mintyse iškyla Klaipėdos krašto,
1923 m. sausio men. prisijungusio prie Didžiosios Lie
tuvos, pavyzdys. Užteko į svarbiausias ir ne tokias
svarbias administracinio valdymo ir kitokias vietas
susodinti didžlietuvius. kai klaipėdiškiai emė tolti nuo
tikrųjų savo gentainių ir kreipė žvilgsnius anapus Ne
muno.
Bus daugiau

DRAUGAS, 2000 m. lapkričio 29 d., trečiadienis

S K E L B I M A I

NESVARBU, KUR GIMĖM, VISI
ESAME LIETUVIAI

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Šiltą „bobų" vasaros šeš N'everauskas,
improvizavęs
tadienio vakarą, spalio 21 die fortepijonu, ir Romas Zablecna, j rudeniškais motyvais kas, skaitęs savo eilėraščius
papuoštą Detroito Dievo Ap bei atlikęs gitara savo dainas
vaizdos kultūros centrą susi ir šmaikščiu sąmojumi sulau
rinko apie 150 žmonių. Čia kęs gyvos reakcijos iš salės. O
AUTOMOBUO. NAMU. SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
įvyko Detroito Lietuvių Ben po to visi muzikantai pritarė
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė
druomenės
suorganizuotas Romo sukurtai šia proga dai
S. Kane Kalba lietuviškai.
Amerikoje g musių ir pasku nai, kurią netrukus pagavo ir
FRANK ZAPOUS
3208 1/2 West 95th Street
tinį dešimtmetį iš Lietuvos publika. O kartą įsisiūbavusi.
Tel. (706) 424-8654
atvažiavusiųjų Talentų vaka- prašė ir daugiau lietuviškų
(773)581-8654
ras. Prieš programą susirinku- dainų padainuoti. Kaip dažnai
Window VVashers Needed!
šieji būriavosi prie meno paro- atsitinka lietuviškuose susi40,000 per year. We nccd 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
dos, kurios darbai buvo įvai ejimuose, bendra d a m a su
L'žbaigiamoji daina, į kuria įsijungė ir puilika. Pauliaus Jankaus nuotrauka.
ha ve valid dri ver' s license and transrūs, kaip ir jų autoriai — nuo jungė visus — ir Amerikoje gi
portation. Mušt be fluent in English.
randa
bendrą
kalbą,
kas
irgi
Renatos Palubinskienės dide musius, ir neseniai atvyku nuojančių, ar deklamuojančių, seniausiai
apsigyvenusiai
LA. McMahon VVindovv VVashing.
Tel. 800-820-6155.
a r grojančių. Radome nemažai Amerikoje, buvo akivaizdi ir visiškai suprantama. Bet jeigu
lių panoraminio formato alie sius, į vieną bendrą chorą.
j a u s drobių iki mielų
me
Kiekvienas programos at žmonių, k u r i e sutiko dalyvau nedavė ramybės. Ir mišių, ir norime, kad lietuvių bendruo
Kalame visų rūšių „sidings",
džiaginių J ū r a t ė s Mikulevičie- likėjas įdėjo savo širdies dale- ti t o k i a m e renginyje. Pirmą įvairių renginių metu daž mene Amerikoje nedingtų be
„soffits", įdedame
nės lėlių. Parodoje savo dar- lę į pasirinktą kūrinį. Iš pra k a n ą jis įvyko šių metų niausiai tenka matyti pra pėdsako dar po gero šimt
lietvamzdžius (gutters) ir
bus taip pat eksponavo: Kristė džių vyravo minorine gaida — ankstyvą pavasarį ir susilau žilusias galvas ir vieną kitą mečio, turėtume būti toleran
dengiame stogus. Skambinti
J a n k u t ė Zomber, Paulius Jan- apie karo bei vandenyno iš- kė n e m a ž a i dėmesio. Žmonės jaunesnį veidą, kuris, su reto tiškesni vieni kitiems, priimti
Romui tel. 630-774-1025.
susidomėjo
ir
davė mis išimtimis, neseniai atvy vieni kitus be išankstinio nei
kus, Loreta Sidabriene. Lina skirtus vaikystės bičiulius ir labai
Sirgėdaitė. Dainius Mačikė- giminaičius, apie skaudžias m u m s įvairių pasiūlymų, kaip kęs iš Lietuvos. Amerikos jau giamo nusistatymo, nesvarbu
TAISOME
nas. Vilija Matvekiene ir Taura. vaikystės netektis ir emoci ateityje organizuoti, kad tai nimo nebūna duug per lie kokie bebūtų atsiradimo Ame
rikoje
motyvai.
Svarbiausia,
SKALBIMO
MAŠINAS,
nebūtų
tik
vienkartinis
ren
nius
pergyvenimus,
a
t
s
i
d
ū
r
u
s
tuviškus rengimus nei De
Apie valandą susirinkusieji
kad
visi
mes
kalbame
ta
pačia
ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO
ginys.
M
a
n
a
u
,
kad
jis
labai
šioje
Atlanto
pusėje,
apie
troite, nei Bostone, nei Los
bendravo ir turėjo progos arti
SISTEMAS,
VIRYKLAS,
kalba,
meldžiamės
toje
pačioje
miau susipažinti. Pasivaišinę sunkų psichologinį prisitai pavyko — suradome naujų ga Angeles. Tam, žinoma, yra
ORO VĖSINTUVUS.
bažnyčioje ir nepamirštame, iš
rengėjų
paruoštais
užkan kymą naujoje visuomenėje. bių žmonių, kuriuos steng daug objektyvių priežasčių.
H.DECKYS
kur
esame
kilę.
Besikalbant
Turbūt daugelis, tiek senbu simės įtraukti į tolimesnius Vieni palieka tas apylinkes,
džiais, visi susirinko į salę.
TEL. 773-585-6624
su
Amerikos
lietuviais,
labai
Programą atidarė Detroito vių ir jau nugyvenusių dides b e n d r u o m e n e s renginius. La kur gimė ir užaugo, ir apsigy
aišku, kad jie supranta, jog
Care eivers needed!
apylinkės Lietuvių Bendruo nę savo gyvenimo dalį čia. bai malonu, kad Detroite, ku vena ten. kur lietuvius gali
lietuvybės išlaikymo viltis ir
Home Health Care International
Amerikoje,
tiek
neseniai
atvy
ris
y
r
a
labiau
industrinis
a n t pirštų suskaičiuoti, kiti
menės pirmininkas Valdas
needs three experienced caregivers.
yra tie naujieji lietuviai, kurie
Reąuirements include: expenence,
Piestys, o po jo jau Amerikoje kusiu ir šviežiais emociniais m i e s t a s ir k u r kultūra nėra la baigia mokslus ir. darydami
kartu su jau čia gimusia kar
good English, references, driver
gimusiųjų vardu žodį tarė ryšiais tebesusijusių su Lietu- bai ryškiai išreikšta, yra labai profesinę karjerą, nebeturi lai
license, Green Card or Work
ta, branginančia lietuvybę,
Permit. S85 to $120 per day
Taura: „Kaip smagu, kad pa- va. prisiminė savo likimo gyvas noras dalyvauti meno ko, treti sukuria mišrias šei
tęstų lietuvišką veiklą. Graži
depending on gualifications.
galiau pavyko suruošti ren- vėjus, atplėšusius juos nuo renginiuose".
mas ir daugumas t a r s i pa pradžia — panašūs renginiai,
Please call 262-763-2615.
ginį, kuris suburia mus visus savo tėvynes šaknų ir at
miršta
savo
lietuviškas
šak
Work
12 days on and 2 days off.
Taigi, pradžia buvo padary
kurių tikslas sukviesti ir nese
kartu. J a u daugiau kaip 10 bloškusius juos į kitą žemyną.
nis.
Tai
iš
dalies
pateisinama.
ta. T a u r a . Detroite gimusi, au
niai atvykusius, ir Amerikoje
metų, kai į Ameriką ir į mūsų Ir nesvarbu, kada tai atsitiko gusi, s u k ū r u s i šeimą, visada Tačiau aš pati, pirmą kartą gimusius artimiau susipažinti
Perkate automobilį?
Detroito
apylinkę
pamažu — ar prieš gerą pusę šimt norėjo giliau ir artimiau susi atvykusi į Amerika praėjusio — ženkli Cleveland. Chicago,
Turite kredito problemų?
pradėjo atvykti naujoji tau mečio, ar prieš porą metų. pažinti su atvykusiais lietu dešimtmečio pradžioje ir ma New York ir kitur. Vien M. K.
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
tiečių banga iš Lietuvos. Kvie Gyvi saitai su gimtine, jos viais, panaikinti tą nematomą žai žinojusi apie išeivijos gyve Čiurlionio festivalis ko vertas.
Ką
tik atvykote į JAV?
čiu, kad ta naujoji banga pa kultūra ir noras juos išlaikyti barjerą, skiriantį Amerikoje nimą, buvau maloniai apstul
O detroitiškiai žada. kad to
Ne problema!
kiltų ir jai priklausantys atsi kaip tik ir surinko visus tą
gimusius ir „ateivius". Jos binta, kad lietuvai. prieš gerą kie renginiai taps tradicija ir
Žemos
automobilių kainos!
stotų. P a t s laikas ir kaip tik vakarą.
draugų t a r p e — nemažai ben laiko gabalą kar> audrų nu-, bus rengiami nors vieną k a r t ą
Žemiausi
finansavimo %!
Tokį renginį Detroito apy
puiki proga šį vakarą mums.
d r a a m ž i ų iš Lietuvos. Po pir blokšti į šį tokį tolimą savo per metus. Sėkmės jiems!
Maži
mėnesiniai
mokesčiai!
anksčiau čia apsigyvenusiems. linkes Lietuvių Bendruomemojo renginio ji priėjo prie kultūra baltiečiams kraštą, ne
Nėra
pradinio
mokesčio!
Rita L a p š i e n ė
jus. atvykusius, pasveikinti, nes taryba organizuoja jau
Galite sėsti už vairo šiandien!
Valdo ir Virgos, ir pasiūlė atei tik išsaugojo gimtąją kalba,
Džiaugiamės, kad nemažas antrą kartą. Apie tai. kaip kilo
Tel. 630-841-6527.
tyje ką nors p a n a š a u s organi papročius, bet įdėjo tiek pa
būrys esate prisijungę prie idėja ir kas padėjo ją įgyven
stangų,
kad
negausi
tautinė
ŠVIETIMUI
TRŪSTA
L
Ė
Š
Ų
zuoti visiems kartu — ir sen
mūsų lietuviškos veiklos, kad dinti kalbėjausi su Valdu buviams, ir naujai atvyku bendruomene neištirptų ameAtliekame visus s t a l i a u s ir
Paskirtasis švietimo ir
smulkaus r e m o n t o d a r b u s .
randate mūsų tarpe gal bent Piesčiu, vienu organizatorių: siems. J o s manymu, tokio ren rikietiškame etniniame katile, mokslo ministras
Algirdas
Aukšta darbų kokybė, didelė
trupinėlį to, k a s jums primena „Prieš kelis metus Lietuvių ginio
o
būtų
aktyvi
ir
pastebima
Monkevičius
pripažįsta,
kad
tikslas
būtų
visus
praktika JAV. Tikrai žemos darbų
Lietuvą, ir kad bendravimu su Bendruomenes Detroito sky
suvesti k a r t u , kad galėtų arti Amerikos kultūriniame, poli švietime bendruomenės dėl
kainos. Tel. 773-254-0759,
mumis.
suteikiate
progą rius (jo pirmininkė tuo metu
tiniame ir verslo pasaulyje. nepakankamo
mob. 847-525-9275, Žilvinas.
finansavimo
miau
susipažinti.
Talentų
pa
mums artimiau pajusti dabar buvo Rama Petrulienė) pa
Tačiau,
ilgiau
čia
pagyvenus,
laukia
sunkūs
metai.
sirodymas, anot jos, būtų ne
tinę Lietuvą. Tiems, kurie dar kvietė mane dalyvauti j ų veik
HELP WANTED
Ketvirtadienį po susitikimo
tiek v a k a r o pagrindas, kiek nejučia kyla mintis — o kas
gal tik iš toliau esate su mūsų loje — jie norėjo, kad būčiau
Woman to do laundry and light
pratęs
tas
nesavanaudiškas
ir
su
prezidentu
Valdu
Adamku
b ū d a s sukviesti visus po vienu
cleaning in Naperville salon/spa.
lietuvių telkiniu susipažinę, atsakingas už naujai atvyku
stogu, pabendrauti,
galbūt savanoriškas pastangas ir pe mi jis teigė, kad su valstybės
1 or 2 evenings a week and
tiesiame draugišką ranką ir sių lietuvių skyrių j ų organi
ištiesti draugišką
pagalbos rims iniciatyvą lietuviškose vadovu aptarė padėtį švietimo Saturdays. Call Laurie, 630-420zacijoje.
Mano
pareigos
buvo
maloniai kviečiame jus prisi
8700 or Kay 630-420-0031.
srityje, buvo atkreiptas dė
r a n k ą a r nuoširdžiai patarti bendruomenėse?
jungti prie čia esančios mūsų įtraukti juos į Lietuvių Ben
Amerikos
lietuviai
—
toli
mesys
į
prastas
mokyklų
druomenės gyvenimą, įjungti įvairiausiais klausimais. J a i gražu nevienalytė bendruo
lietuviškos šeimos"'.
Vyrų ir moterų kirpėja.
sąlygas, jų nemodernumą. A.
juos
į bendrą veiklą, kad labai pritarė Romas ZablecPo to scenoje keitėsi jaunieji
menė.
Joje
susimaišė
pirmųjų.
15
metų patyrimas. Greitas,
Monkevičius
pripažino,
kad
kas. k u r i s daug prisidėjo savo
talentai: T a u r a skaitė ištrau pasiūlytų naujų šviežių idėjų
dar
praeito
šimtmečio,
emi
malonus
patarnavimas.
dėl
nepakankamo
finansavimo
idėjomis prie organizacinio
kas iš A. Baltakio poemos ir ateityje kartu su čia gimu
grantų
palikuonys,
nuo
raudo
Skambinti
Vandai,
šie
mokslo
metai
mokykloms
darbo, kad antrasis renginys
.Ariadnės siūlas". Jurgita Ta- siais lietuviais perimtų lietu
nojo
teroro
per
karo
nusiaubtą
tel.
708-422-6558.
bus
sunkūs,
todėl,
pasak
jo,
įvyktų. T a u r a tapo tarsi šio
mutytė — ištrauką iš A. viškos veiklos tęstinumo atsa
renginio siela: ji rūpinosi nuo Vokietiją pabėgusieji su ma „reikia kalbėtis su švietimo
komybę
į
savo
r
a
n
k
a
s
.
Kaip
Škėmos romano „Sniegas" ir
žais vaikais, ir vadinamoji bendruomene, su profsąjun
pasikviečiau programėlės meninio apipavi
savo pačios eilėraštį, kompozi savo padėjėją
dalinimo iki patalpų sutvarky trečioji emigrantų karta — gomis, kaip mes galėtumėm
torių klasikų kūrinius fortepi Virgą Šimaitytę. Su j a tarė
dešimtmetį juos užbaigti nekariaudami".
mo pasibaigus renginiui. Jos per paskutinįjį
jonu grojo Ada Mikšiene, vi mės, kokiais būdais galėtume
legaliai
ar
nelegaliai
iš Lietu
Anot paskirtojo ministro,
siems gerai žinomą liaudies pritraukti naujaj atvykusiuo nuomone, šis vakaras labai vos atvykusieji
daugiausia
savivaldybių
biudžetai iki šiol
dainą „Tykiai Nemunėlis te sius į senbuvių lietuvių veiklą. pavyko — t a r p dalyvių buvo jauni ir kupini vilčių pradėti
yra
nesubalansuoti,
daugelyje
ka" įdomiai interpretavo Ri Bekalbant ir kilo mintis su trečdalis neseniai atvykusių naują
gyvenimą
„svajonių
Lietuvos
rajonų
jau
nuo lap
mas Kasputis su dukra Arija. rengti meno popietę, kurioje jųžemėje".
Kaip
teko
patirti,
ne
kričio
mėnesio
neužtenka
pi
I sceną gyvumo įnešė Vitas dalyvautų talentai, atvykę iš
Valdas
Piestys
pokalbio visada šių skirtingų kartii.
nigų
išmokėti
mokytojų
atly
Lietuvos.
Tada
pradėjome
Underys, pagrojęs porą savo
metu užsiminė vieną pro skirtingo išsilavinimo ir gyve
ginimams, trūksta lėšų mo
muzikinių kompozicijų. Vidas ieškoti tų talentų — ar dai blemą, kuri ir man, ne per nimiškos patinies
žmones kyklų šildymui.
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RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
* Perkame ir parduodame namus
* Pensininkams nuolaida
For Rent
1 bedroom apartment in
Archer Ave. $475 per month.
Please call after 7 p.m.
312-623-8603.
Oak Lawn, 104 & Mayfield
išnuomojamas 5 kambarių,
2 miegamųjų butas, $700 į mėn. ir
didelis (English basement) butas
105 & Central, $600 į mėn.
Aušra Padalino, First Rate Real
Estate, tel. 773-767-2400.

Išnuomojamas butas
vyresnio amžiaus
moterims.
Tel. 773-376-7883.
Reikalinga jauna, energinga
moteris dirbti siauriniame Čikagos
priemiestyje 3-4 kartus per savaitę
po 7 valandas — tvarkyti namą ir
retkarčiais padėti prižiūrėti vaikus.
Reikalinga patirtis ir minimali
anglų kalba Atlyginimas $10 į vai.
Skambinti tel. 773-254-0759 arba
847-525-9275.
STASYS

ATTENTIONIMMIGRANTS!
Canada and Australia
are accepting applicants for
Permanent Residence!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in įmmigration
www.immignrtion-service.coni
Pigiai parduodamos 3 duobės
(vietos) ir paminklas Šv.
Kazimiero kapinėse Čikagoje.
Skambinti tel. 773-434-4645.
ReikalingTfaŽytojai su patyrimu
Amerikoje. Privalo turėti
automobilį. Darbas šiauriniuose
rajonuose. Skambinti tel. 847808-9109 vakare nuo 8-10 val.,s
dieną tel. 847-980-7887. f
Susikalbėsite angliškai, rusiškai."'

fUtt*
773-585-9500

MM

A. Monkevičiaus teigimu,
dabar švietimo reikmėms ski
riama 5.1 proc. Bendrojo vi
daus produkto, o naujoji vyriausvbe sieks, kad būtų 6.5
proc.
Paskirtasis ministras t a i p
pat akcentavo mokslo ir verslo
integracijos svarbą. Jis mano.
kad siekiant šio tikslo, reikia
reguliuoti paklausias ir ne
paklausias studijų programas,
remiant tokias, kurios priside
da prie verslo plėtros.
A. Monkevičius yra Šiaulių
universiteto Socialinių mokslų
fakulteto dekanas.
(BNS)

Rimas Kasputis su dukra Arija
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..Kauno s ū r i n e i " (AB
..Biržų p i e n o b e n d r o v ė s "
padaliniui) įteiktas ES Komi
sijos tarptautinis kontroles ko
kybes pažymėjimas. Nuo šiol
si pic-no perdirbimo įmone ga
lės savo produkciją eksportuo!, , Europos Sąjungos valsty
bes.
!Elta>

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; 'sidings',
"soffits", "decks', *gutters*, plokšti
ir "shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
• S.Bonetis, tai. 630-241-1912..

Vitas Undrrys

PIRMĄ IR PASKUTINĮ KARTĄ APLANKĖ SAVO
KRAŠTĄ
Mišias aukojo kun. A. Diškevičius, Šakių parapijos kle
bonas kun. D. Brogys ir Ilgu
vos parapijos klebonas kun. J.
Marčiulionis. Šv. Mišių metu
giedojo Žemosios Panemunės
ir Šakių parapijų chorai. At
sisveikinimo kalbas pasakė A.
Vaišnora, Kriūkų seniūnijos
sekretorė Mockaitienė ir Za
navykų Krašto muziejaus dar
buotoja Bronė Sakalauskienė.
Rimtautas nuliūdime paliko
tėvą dr. Juozą Kriaučiūną,
sūnų Robertą, dukteris Suzan,
Nancy ir Kristin, o pats palai
dotas šalia savo mamos Že
mosios Panemunės kapinėse.
Jis
atvyko aplankyti savo ma
Rimtautas Juozas Kriaučiūnas
mos
kapą. Jis jį ne tik ap
1937.04.18 — 2000.07.24
lankė, bet ir pats šalia ilsisi.
Rimtautas Kriaučiūnas, jau Motinos palaikus iš Putnamo,
tapęs pensininku, atvyko ap CT, pernai atvežė jos vyras
lankyti savo gimtinę, kurią palaidoti šalia savo tėvų.
paliko būdamas septynerių
Rimtautas Juozas Kriau
metų. Jis atvyko su savo tėvu. čiūnas gimė 1937 m. balan
dr. Juozu Kriaučiūnu, buvusiu džio 18 d., Kaune, nors tėvai
Amerikos Lietuvių archyvų di gyveno Zapyškyje. Čia mokyk
rektoriumi. Juodu planavo loje mama mokė 5-6 skyrius,
aplankyti savo gimtinę. Za o tėvelis studijavo mediciną
navykus", žymesnes Lietuvos V.D.U., Kaune. Iš ten motina
vietas ir motinos kapą Že su sūnum persikėlė į Rum
mojoje Panemunėje.
šiškes prie Kauno. Tėveliui
Su džiaugsmu giminės ir baigus mediciną ir atlikus
draugai pasitiko Vilniaus oro praktiką, atsirado gydytojui
uoste. Jie vaišinosi pas drau vieta Kudirkos Naumiestyje.
gus ir gimines Vilniuje. Tas Kriaučiūnai 1940 m. persikėlė
neilgai tęsėsi. Sušlubavusi į Kudirkos Naumiestį. Čia
sveikata nuvedė Rimtautą į li Rimtautas pradėjo savo pir
goninę. Po kelių dienų j a u muosius mokslus. Vos sulau
rengėsi grįžti pas gimines. Jį kęs 7-rių metų, karo mūšiams
lankiusiam tėvui sakė „rytoj priartėjus berniukas su savo
grįšiu, neiradimo gydytojui tik tėveliais išvyko į svetimą
grįžus iš ligoninės, telefonu kraštą — Vokietiją. Vokieti
pranešė ligoninė, kad sūnus joje tėvas gavo gydytojo darbą
mirė. Tėvas sugrįžęs į ligoninę Standsdorfe prie Berlyno. Šis
rado jį lovoje, o knyga, kurią miestelis buvo dažnai bombar
skaitė, šalia nukritusi.
duojamas. Ten
gyvenimas
Rimtauto staigi mirtis pa buvo nesaugus ir bauginantis
keitė planus. Jo dukros ir mažą Rimtautuką. Karui pasi
sūnus; turėJQ.atvykti vėliau ir baigus, 1945 m., Kriaučiūnai
kartu" su seneliu lankyti Lie persikėlė gyventi į Hanoverį,
tuvą. O dabar senelis, dr. J. kur daktaras dirbo gydytoju
Kriaučiūnas, turėjo kviesti UNRRA ir IRO iki išvykimo į
vaikus į tėvo laidotuves vietoj Ameriką. Čia sūnelis susirgo
šeimos džiaugsmo ir grožė- kaulų brucelioze. Tuo laiku
jimosį Lietuva. Daktarui rei nebuvo jokio gydymo nuo šios
kėjo athktr daug formalumų ligos. Tėvas sužinojo, kad atsi
susijusių su sūnaus mirtimi ir rado penicilinas galįs gydyti
laidotuvėmis: susisiekti su nuo tos ligos. Vaikas buvo jau
JAV ambasada, gauti leidimą kritiškoje padėtyje, tempe
iš arkivyskupo Bačkio karstą ratūra 105 F. Tuo laiku atvy
[Vilniuje neleidžiama] į baž ko motinos brolis, kuris turėjo
nyčią įnešti. Arkivyskupas tą pačią kraujo grupe kaip
Bačkis davė specialų leidimą Rimtautas. Pakeitus vaiko
Dievo Apvaizdos bažnyčiai, kraują dėdės krauju, pade
Gerosios Vilties rajone. Liepos dant penicilinui, temperatūra
28 d. gedulo šv. Mišias aukojo nukrito ir ligonis pasveikino.
kun. Antanas Diškevičius,
Sergantį vaiką Vokietijoje,
NPM, seselių Putname kapeliogulintį lovoje, motina mokė
nas. tuo laiku buvęs Lietu
porą metų. Tėvams atvykus į
voje, ir Vilniaus parapijos kle
bonas. Pamaldose dalyvavo Detroitą, Rimtautas pradėjo
giminės, draugai ir NPM Se mokytis parapijinėje mokyk
serų vienuolijos viršininkė loje ir jau Cincinate baigė
ses. Igne Marijošiūtė, buvęs Pranciškonų ,vidurinę mo
Lietuvos konsulas dr. Petras kyklą. Jis Toledo universitete
Anusas ir prof. dr. A. Liekis įsigijo finansininko magistro
laipsnį. Toje specialybėje jis
su žmona.
paskiausiai dirbo Paine WebRimtauto vaikams atvykus, ber, Rockefeler banke ir Stasy
laidotuvių pamaldos rugsėjo 7 Brown Investments. Šalia to
d. vyko Žemosios Panemunės Rimtautas padėjo žmonėms
parapijos bažnyčioje, kur šv. investavimuose ir atvykęs į
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Žemaičių Kalvarijos kr>"žius. Jono Tamulaičio nuotrauka

LIETUVOS KARINIUOSE
DALINIUOSE BUS KURIAMI
KAREIVIŲ GEROVĖS NAMAI
Daugelyje Europos valstybių
veikianti nevyriausybinė orga
nizacija „Europos Krikščioniš
ki namai kariuomenėse" (The
European Christian Organizations for the Services —
ECHOS), kurios darbe daly
vauja Danijos ^KFUMs" Soldatermission i Danmark",
Suomijos
„sotilaskotiliitto",
Vokietijos „Evangelische Arbeitsgemeinschaft fuer Soldatenbetreuung und Katholische
Arbeitsgemeinschaft fuer Soldatenbetreuung",
Olandijos
JC.N.M.B. Pro Rege", Švedijos
„Svenske Soldathemsfoerbundet", Šveicarijos „Cevi Militoer
Service" ir Didžiosios Britani
jos „The Council of Voluntary
VVelfare Work" kareivių ge
rove besirūpinančios organiza
cijos, pasiūlė Lietuvos kari
niuose daliniuose įrengti ka
reivių gerovės namus.
ECHOS organizacijos pag
rindinis tikslas — sukurti ka
riniuose daliniuose įrengtuose
kareivių gerovės namuose ciPutnamą prisidėjo darbu AL
KOS archyvuose. Kriaučiūnai
užaugino sūnų ir tris dukras.
Rimtautas visada šypsoda
vosi ir buvo visiems malonus.
Jis dažnai atvykdavo į Putnamą savo tėvelį aplankyti.
Putnamiečiai su meile prisi
mena jį ir užjaučia jo tėvą ne
tekus sūnaus.
J . Rygelis

Prir Klemenso Cerbuleno gimtojo namo Spalviftkiu kaime netoli Pabiržės, pav.f.it.tnu-.- atlat.yl.4 krymi ir au
denK'-is paminkline lentą Algirdo B u t k e v i č i a u * nuotr

viiio gyvenimo aplinką, ku
rioje laisvi nuo tarnybos ka
riai galėtų pailsėti, nuimti su
tarnyba susijusią įtampą, pa
kalbėti su dvasininku, atsiger
ti kavos, arbatos, suvalgyti su
muštinį ar kokį skanėstą, pa
klausyti muzikos, pažiūrėti vi
deofilmą, pasportuoti ir kt.
Šiuose namuose turėtų dirbti
specialiai apmokyti savano
riai, kurie ne tik prižiūri na
mus, parduoda gėrimus, už
kandžius ir kitas prekes, bet
svarbiausia moka bendrauti
su kareiviais, užjausti sunkią
valandą, patarti, kaip iš
spręsti kasdienines problemas
ir įveikti tarnybos sunkumus.
Lietuvoje tokius namus nu
matoma statyti Tauragės Mo
torizuotame pėstininkų bata
lione ir Ruklos Mokomajame
pulke.
Į ECHOS pasiūlymą atsilie
pė Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštienės Birutės karininkų
šeimų moterų draugija, kuri ir
kreipėsi į Krašto apsaugos
ministeriją del šio pasiūlymo
įgyvendinimo. Šios programos
vykdymo darbuose buvo pa
siūlyta dalyvauti Šaulių są
jungos ir Lietuvos Respubli
kos krašto apsaugos bičiulių
klubo atstovams.

Rugpjūčio 24 d. KAM Juodo
joje salėje įvyko pirmasis su
darytos komisijos dėl kareivių
gerovės namų įrengimo Lietu
vos kariniuose daliniuose susi
tikimas su ECHOS generali
niu sekretoriumi dr. P. Koornneef ir jo pavaduotoju. Susiti
kimo metu komisijos nariams
buvo papasakota apie ECHOS
tikslus ir uždavinius, parody
tos nuotraukos apie Kosove ir
Sarajeve esančiuose taikos pa
laikymo daliniuose įrengtus
kareivių gerovės namus, supa
žindino su visomis minėtų
namų įrengimo detalėmis ir jų
veikla, kartu buvo aptartas
trišalės
sutarties
tarp
ECHOS, KAM ir komisijos
projektas, ECHOS vadovai at
sakė į rūpimus klausimus.
Pradžiai tokius namus jau
spalio mėnesį numatoma pas
tatyti ir įrengti Tauragės Mo
torizuotame pėstininkų bata
lione, tačiau pasak dr. P.
Koornneef, rugsėjo 24 d. įvyks
ECHOS konferencija ir jis
konferencijos dalyvių prašys
skirti lėšų ir namų statybai
Ruklos Lietuvos didžiojo etmo
no Jonušo Radvilos vardo mo
komajame pulke. Jeigu tai ne
pavyktų, tai Rukloje namai
bus įrengti š.m. pabaigoje ar
kitų metų pradžioje. Susitiki
mas,
kuriame
dalyvavo
ECHOS vadovai, kariuomenės
vadas brigados generolas J.
Kronkaitis, vyriausiasis ka
riuomenės kapelionas mjr. A.
Bulota, KAM Tarptautinių
ryšių departamento, Juridinio
ir Transporto skyrių parei
gūnai, Lietuvos didžiosios ku
nigaikštienės Birutės karinin
kų šeimų moterų draugijos
pirmininkė R. Kronkaitienė,
šios draugijos, Šaulių sąjun
gos ir krašto apsaugos bičiulių
klubo atstovai, baigėsi malo
niu pabendravimu prie puode
lio kavos.
Beje, rugpjūčio 22 dieną ka
riuomenės vadas brigados
gen. J. Kronkaitis išleido įsa
kymą Nr. 408 „Dėl skyrimo į
komisiją":
„Pritardamas Europos krikš
čioniškų kareivių namų orga
nizacijos siūlymui įsteigti Mo
komajame pulke ir Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Kęstučio
motorizuotajame
pėstininkų
batalione Kareivių gerovės na
mus ir atsižvelgdamas į Lietu
vos didžiosios kunigaikštienės
Birutės karininkų šeimų mo
terų sąjungos rekomendacijas,
skiriu: mjr. Alfonsą Bulotą
vyr. kariuomenės kapelioną;
mjr. Vaclovą Jonavičių, Gyny
bos štabo (J-5) Civilių ir ka
riškių bendravimo sk. virši
ninką; Juditą Nagienę, ka
riuomenės vadovybės teisinin
kę, nariais į Kareivių gerovės
namų komisiją, kurią sudaro:
pirmininkė: Rūta Kronkai-
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tienė, Lietuvos didžiosios ku Stasys Ignatavičius, Kauno
nigaikštienės Birutės karinin apskrities Vytauto Didžiojo
kų šeimų moterų sąjungos pir šaulių 2-osios rinktinės štabo
mininke, pirmininkės pava specialistas, Irena Latvaitieduotoja; Vaclovą
Martine- nė, Tauragės apskrities Lietu
nienė, Vilniaus miesto Lietu vos didžiojo kunigaikščio Kęs
vos didžiosios kunigaikštienės tučio šaulių 7-osios rinktinės
Birutės karininkų šeimų mo personalo specialistė, Europos
terų draugijos narė; nariai: krikščioniškų kareivių namų
Sofija Birutė Daugelavičienė, organizacijos atstovas.
Lietuvos Respublikos krašto
Stasys Ignatavičius
apsaugos bičiulių klubo narė,

PASIENIEČIŲ BOKŠTAS ANT RAMBYNO
Ant Rambyno kalno,
kurio geografinė padėtis labai
patogi stebėti Nemuno viduriu
„nubrėžtą" valstybės sieną,
rengiamasi statyti pasienio
stebėjimo bokštą, rašo „Res
publika".
Pasienio ruože nuo Vištyčio
ežero iki Kuršių marių kitą
met turėtų išdygti septyni 2030 metrų aukščio bokštai, ap
rūpinti elektronine stebėjimo
įranga. Tris iš bokštų numaty
ta pastatyti Pagėgių savival
dybės teritorijoje — Lazdėnuose, Sokaičiuose ir Bitėnų
kaime, ant Rambyno kalno.
Pastarosios vietos pasirinki
mas labiausiai tenkina pasie
niečius, tačiau tam pasiprie
šino senųjų tradicijų puoselė
tojai, kultūrologai.
Rambyno kalnas — senojo
kulto apeigų vieta. Nuo XDX
amžiaus pabaigos jis pradėtas
vertinti kaip garbingos seno
vės ir lietuviškumo simbolis.
1884 m. kalne surengta pir
moji, vėliau tapusi tradicine
Joninių šventė, kurios metu
būdavo uždegama apeigų ug
nis, vaidinami istoriniai vaidi
nimai.
Iš pradžių 0.1 hektaro skly
pą stebėjimo bokšto ir posto

namelio statybai pasieniečiai
pasirinko toje pačioje miško
aikštelėje, kurioje švenčiamos
Joninės. Tačiau tam paprieš
taravo Pagėgių savivaldybės
administracija,
pasiūliusi
sklypą kiek toliau nuo masi
nių susibūrimų vietos, per ke
liasdešimt metrų nuo Marijos
ir Algirdo Stakvilevičių sody
bos, nes šie neprieštaravę, kad
jiems po langais atsirastų „po
ligonas".'
Rambyno regioninio parko
kultūrologas Eugenijus Skipi
tis mano, kad 30 metrų aukš
čio metalinis bokštas su posto
nameliu, aptverti aukšta tvo
ra, nieku gyvu nepritaps prie
Rambyno kalno gamtovaizdžio
ir krašto architektūros. Bokš
tą ketinama statyti netoli nuo
kalno skardžio. Kalnas, vei
kiamas gamtinės erozijos, kai
kuriose vietose traukiasi iki 1
metro per 10 metų.
Būtent toje vietoje, kur ketjnama statyti bokštą, per 38
metus skardis priartėjo prie
A. Stakvilevičiaus namo per 4
metrus. Kultūrologo manymu,
į šį reikalą turėtų įsikišti vi
suomenė ir pritarti arba ne
pritarti bokšto statybai. (BNS)

AtA.
GIEDRAI ŽEMAITIENEI
mirus, gilią užuojautą reiSkiame jos vyrui ALGIUI ir
šeimai.
Illinois universiteto studijų meto kolegos
architektai:
Rimantas Dirvonis
Vytautas Germanas
Kęstutis Jėčius
Liudas Stankaitis
Vytautas

Vepštas

Mielam draugui

AtA
RIMUI VALAIČIUI
mirus, reiškiame užuojautą artimiesiems ir giminėms.

ĮAMŽINTAS
K. ČERBULĖNO
ATMINIMAS
2000 m. rugsėjo 16 d. Pa
biržės Švč. Trejybės bažnyčio
je klebonas Antanas Balaišis
šv. Mišias aukojo už Klemen
są Čerbulėną (1912-1986) bei
jo giminę. Po šv. Mišių gimi
naičiai bei svečiai vyko į Spalviškių kaimą, kur prie žinomo
istoriko, etnografo ir liaudies
dailės žinovo gimtojo namo
buvo pašventintas atstatytas
kryžius bei atidengta tauto
dailininko Leono Juozonio pa
gaminta atminimo lenta.
Kun. A. Balaišis, pašventi
nęs lentą, palinkėjo, kad ši?me krašte išaugtų ir daugiau
tokių asmenybių, kurių kilnūs
darbai garsėtų visoje Lietu
voje.
Šventės metu kalbėjo dr. Al
dona Vasiliauskienė. Habil.
dr. Vacys Milius papasakojo
epizodus iš K. Čerbulėno gyve
nimo, apžvelgė jo darbus. Pri
siminimais dalijosi kartu su
K. Čerbulėnu dirbę Vytautas
Stanikūnas ir Vytautas Pijus

Juraška. K. Čerbulėną prisi
minė tautodailininkas Leonas
Juozonis.
Renginyje dalyvavo žinomas
Ukrainos istorikas dr. Leonid
Timošenko, atvykęs padirbėti
Lietuvos archyvuose (jis ren
gia didelę studiją, skirtą 1596
m. Brastos bažnytinei unijai).
Svečias buvo maloniai nuste
bintas ir sužavėtas lietuvių
tautos išsaugotais papročiais,
pagarba iškiliems tautos žmo
nėms. Jis kalbėjo, kad tauta,
išsaugojusi gilų tikėjimą, visa
da bus pavyzdžiu kitiems.
Už šią šventę visiems, į ją
atvykusiems, o ypač klebonui
Antanui Balaišiui bei Valeri
jai Taurienei ir jos vyrui, Pa
biržės seniūnijos seniūnui Vy
tautui Taurai, organizavu
siems šį gražų renginį, dėkojo
Kaune gyvenanti Klemenso
Čerbulėno duktė Ginta.
Gražią, saulėtą rudenio die
ną Spalviškių kaime vykęs
renginys liudijo, kad mūsų
širdyse dar neišblėsusi gėrio
ugnis.
Dr. Aldona Vasiliauskienė

Ancius ir Birutė

Laniauskai

A. t A.
DALIAI MICEIKIENEI
išėjus Amžinybėn, giliai užjaučiame vyrą VYTAUTĄ
MICEIKĄ, Lietuvos Dukterų draugijos nuolatinį
geradari, sūnų DARIŲ, seserį VIKTORIJĄ, brolį
JULIŲ ir jų šeimas.
Netekties skausmu dalinasi
Lietuvos Dukterų draugijos centro valdyba.

A. t A.
VLADEI LAPĖNIENEI
mirus, jos vyrui GEDIMINUI, dukrai LINAI
MICKEVIČIENEI, sūnui dr. EDVARDUI KAMINS
KUI, jų šeimoms ir artimiesiems reiškiame gilią
užuojautą bei kartu liūdime.
Jane ir Mečys Rumbaičiai
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Dar kartą
primename,
kad „Draugo" telefonais atsi
liepiama nuo 8:30 vai. ryto
(Čikagos laiku) — n e a n k s 
č i a u ! Gyvenantys kitose „lai
ko zonose", turi į tai atkreipti
dėmesį.
S i ų s d a m i straipsnius, są
skaitas, nuotraukas, laiškus.
ir kt. į „Draugą", būtinai pa
žymėkite, kam jie skiriami: re
dakcijai ar administracijai.
Taip bus išvengta ir nesusi
pratimų, ir užleisimo.
Švč. M. Marijos Nekalto
P r a s i d ė j i m o parapija Čika
gos Brighton Parke gruodžio 9
d., šeštadienį, 6 vai. vak.. pa
rapijos salėje (4420 S. Fairfield> ruošia vakarienę, kurios
pelnas skiriamas bažnyčios vi
tražų sutvirtinimui. Darbas
kainuos apie 10.000 dol. Para
pijos klebonas kun. Tomas
Kays maloniai visus kviečia
atsilankyti ir paremti šią, lie
tuvių įsteigtą parapiją, kurioje
tebeaukojamos lietuviškos Mi
šios.
J a u d a u g k a r t ų skelbta.
kad šį savaitgalį, gruodžio 2-3
d„ Pasaulio lietuvių centre
vyks kalėdinė mugė, kur bus
Vėlinės Čikagos lituanistinėje mokykloje.
N'uotr. Dalios Gedvilienės galima įsigyti gražių dova
nėlių savo artimiesiems. Ta
Lijana
Kopūstaitė-PauA n d r i u s M a m o n t o v a s su čiau galime padėti ir vargs
l e t t i giedos kalėdines giesmes savo grupe gruodžio 4 d., pir tantiems: „Saulutė", Lietuvos
solo ir su Pal. Jurgio Matu madienį. 9 vai.v. koncertuos vaikų globos būrelis, kviečia
laičio misijos choru koncerte, "Elbo Room" klube >2871 N". mugėje atsilankyti prie jos
kuris įvyks gruodžio 10 d., Lincoln Ave.. Chicago). Dau prekystalio. Čia rasite Juozo
sekmadienį. 1:30 vai. p.p.. Pa giau informacijos s k a m b i n a n t Končiaus knygą „Kelionė į
laimintojo J u r g i o Matulaičio tel. 630-330-5013.
paslapčių šalį", vaizdajuosčių
misijos bažnyčioje. Tuojau po
L i e t u v i š k a k a l ė d i n ė p a r o  vaikams, kalėdinių papuošalų,
pamaldų (12 vai.) bus pietūs, o
žvaigždžių
nuo
d a bus atidaryta gruodžio 6 krepšinio
po jų — koncertas. Bilietus
traukų,
galėsite
laimėti
Da
d„ trečiadienį, 6:30 val.v. Balgalima
įsigyti
bažnyčios
nutės
ir
Juozo
Kapačinskų
zeko lietuvių kultūros muzie
prieangyje sekmadieniais arba
juje. Bus eksponuojamos lietu (Barine B a k e r y paaukotą ša
skambinti tel. 815-836-1845.
viškų geležinių kryžių bei kop kotį. Nusipirkdami dovanėlę,
U ž u o t M a r ą u e t t e P a r k o lytstulpių nuotraukos, kalėdi padėsite ir vargingai gyve
Lietuvių
namų
savininkų niai, religiniai atvirukai, su nančiam vaikučiui ar studen
draugijos narių susirinkimo, Kalėdomis ir žiema susiję me tui Lietuvoje.
gruodžio 15 d., penktadienį, 5 no kūriniai. Taip pat bus rodo
P a l a i m i n t o j o J u r g i o Ma
vai. vak., bus Kūčios. Visi na ma Lietuvoje s u k u r t a vaizda t u l a i č i o lietuvių katalikų mi
riai ir svečiai kviečiami daly juostė apie lietuviškus papro sija šį sekmadienį, gruodžio 3
vauti. Vietas užsisakyti šiais čius, skambės kalėdine muzi d„ 9 v.r., švęs Katalikų Baž
773-434- ka, bus galima pasivaišinti lie nyčios 2000 Jubiliejinius me
cei.: Bagdžius
3713. Rudokienė
773-471- tuviškais Kūčių ir Kalėdų val tus per jaunimo Mišias. Susi
2239.
giais. Daugiau
informacijos vienydami su broliais ir sese
Solistai V a c l o v a s ir Mar tel. 773-582-6500.
rimis Lietuvoje. Mišių tekstas
garita M o m k a i . nuoširdus
yra
paimtas iš Lietuvos II Eu
J u o z a s Končius,
buvęs
lietuviškų darbų rėmėjai, teat
charistinio
kongreso, kuris
Ateitininkų skyriaus redak
ro festivaliui paaukojo 100
įvyko
birželio
3 d„ Kaune. Visi
torių? „Drauge", dirbęs su dr.
dol. Auką labai vertina ir
vaikai
kviečiami
prisidėti (n
Leonido Rago įsteigta . A m e 
dėkoja LB Kultūros taryba.
surasti
savo
„balandžius").
Tė
rican Dental A-ssistance to
„Labdaros vakaras" —
vai,
draugai
ir
kiti
giminėj
Lithuania" organizacija, daž
kasmetinė tradicija, puoselė
n a s Lietuvių operos choro ir irgi kviečiami ateiti ir liudyt
j a m a JAV LB Socialinių rei
kitų vienetų korespondentas, jaunimą — Bažnyčios ateitį ii
kalų tarybos, kuriai ypač sėk
savo
prisiminimu
knygos džiaugsmą.
mingai vadovauja (ir pasiliko
„Kelionė į paslapčių šalį" pa
Skelbimai
toliau vadovauti) pirm. Birutė
jamas paaukojo „Saulutei".
Jasaitienė. Šiemet ..Labdaros
Lietuvos vaikų globos būre
ADVOKATAS
vakaras" ruošiamas gruodžio
liui. Knygoje aprašomos J.
Vytenis
Lietuvninkas
9 d., šeštadienį, „Seklyčioje".
Končiaus kelionės į Lietuvą,
4536
W.
63 Street
Užsisakykite vietas telefonu
jaunystes prisiminimai, yra ir
Chicago,
IL 60629
773-476-2655 arba atvykite
apysaka „Žaliuoja ąžuolai", ir
(Skersai
gatvės
nuo .Draugo")
asmeniškai '2711 W. 71st Str..
kt. Knygą
galima
įsigyti
TeL 773-284-0100.
Chicago). Verta prisiminti,
Tel. 630-257-0200, Lemoni, IL
„Drauge" arba PLC kalėdinėje
kad „Labdaros vakaras" — tai
mugėje ''gruodžio 2-'3 H prie
ne eilinė iškilminga vakarie
„Saulutės" prekystalio. Paja
ADVOKATAS
ne, o kiekvienas pelno centas
mos skiriamos Kaltinėnų kle
GINTARAS P. ČEPĖNAS
skiriamas vargstantiems ir
bono k u n . Petro Linkevičiaus
6436 SAiiaslc Rd„ Chicago, IL 60629
Lietuvoje, ir mūsų tarpe.
globojamiems vaikams, sene
Tel. 773-582-4500
J a u tik m a ž d a u g m ė n u o
liams bei invalidams.
Valandos pagal susitarimą
liko. bet d a r galite užsipre
Ar ž i n o t e ? Neseniai E.
numeruoti
„Draugą"
labai
Advokatas
papiginta kaina: visiems me Šulaitis a p r a š ė krautuvėlę,
Jonas
Gibaitis
t a m s tik už 65 dolerius! Tai veikiančią J a u n i m o centre,
Civilinės
ir
Kultūros tarybos ir Lietuvių bet nemažiau gražių dova
kriminalinės
bylos
jm i
fondo dėka, ir tik naujiems nėlių, sveikinimo kortelių, o
6247
S.
Kedzie
Avenue
skaitytojams. Ar gali būti ge ypač knygų — suaugusiems ir
Chicago, IL 60629
resnė ir prasmingesne dovana vaikams — y r a „Draugo" kny
Tel.
773-776-8700
Kalėdoms, kaip lietuviškas gynėlyje. Atsilankykite, pasi
E-mail: Gibaitis@aol.com
dienraštis? J i s kasdien lankys rinkite ir džiaukitės. Admini.-^Toli frec 24 hr. 888-776-6742
apdovanotąjį ir primins J ū s ų tracija atidaryta kasdien, nuo
Darbo va), nuo 9 v.r. iki 5 v.v.
dosnumą. Kreipkitės į admi pirmadienio iki penktadienio,
Šeštač 9 v.r. iki 1 v.p.p.
tarp 8:30 ryte ir 4:30 vai. p.p.
nistraciją.
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Mokytojų

siusti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 1L 60629

nemėgo. Jis buvo labai išlepin novės Egipte, o taip pat grai
tas ir nebendravo nė su vienu kai ir romėnai. (E. Bnt. 5-362žmogumi. Vieną dieną jis grį 366, Chicago. 1968). B. Ameri
žo į tą pačią vietą, kur sutiko koje, Lietuvoje ir Rusijoje šaš
kiaulę. Jonas ją pašaukė. kėmis žaidžiama ant šachma
Kiaulė atvyko. Jis paprašė, tų lentos, kuri turi 64 kvad
kad ji jį grąžintų į pirmykštį ratėlius. Tarptautinėse pasau
lio šaškių varžybose žaidžia
gyvenimą.
Kiaulė pasakė: „Jei tu nepa ma ant lentos, kuri turi 100'
sidarysi geresnis, aš tave pa langelių (E. Birt. 5-362-366.
versiu į kiaulę". Jonas sutiko. Chicago, 1968: MLT Enc. 3Padėjo savo šeimai ir visi gra 369, Vilnius, 1971). C. Šaškių
žaidime yra 12 figūrų vienos
žiai sugyveno kartu.
Geriau ir linksmiau dirbti spalvos ir 12 figūrų kitos spal
kartu su šeima ir draugais, vos, viso 24 figūros. D. Futbo
negu turėti daug pinigų, ar lo vartų plotis yra 7 m ir 32
sėdėti soste gražiai apsirengu cm. Aukštis — 2 m ir 44 cm
siam ir karoliais pasipuošu (L.E. 6-440, Boston, 1955). E.
siam.
Lina Maciūnaitė, Nuo 14-tojo šimtmečio euro
Didelis malonumas pasivažinėti tėvelio darbo vežimėliu.
Piešė dail. J P a u k š t i e n ė
Philadelphijos Vinco Krėvės piečiai tiki, kad rastoji arklio
MINTYS
lit. m-los mokinė („Vaikų pasaga neša laimę. Todėl žmo
Aš manau, kad mes liksime
PAGALVOJIMUI
aidai") nės rastą pasagą prikaldavo
Gerajam Kūrėjui ištikimi ir
prie savo namo arba prie kry
Tauta yra natūrali aplinku dėkingi. Tik Jo dėka mes ga
LIŪTAS, VILKAS IR
žiaus. (L.E. 22-53. Boston,
ma, kurioje pilnutinis žmogus lime džiaugtis visomis gėry
LAPĖ
1960).
turi tinkamiausią progą su bėmis, kuriomis naudojamės
Senas
ligotas
liūtas
gulėjo
GALVOSŪKIS NR. 26
bręsti. Tautinis pradas yra bū iš Jo malonės. Būkime dėkingi
tinoji dalis pilnutiniame žmo ir tiems žmonėms, kurie auko sau urve. Visi gyvuliai lankė
Įrašyk praleistas raides:
jasi, kad pasaulis būtų geres savo valdovą, tik lapė nebuvo Skub... dairausi, kur reikės
guje.
dar apsilankiusi.
nutūpti. Supratau, kad atsi
Tautos gyvybė yra jos narių nis ir mūsų Tėvynė sulauktų
Nudžiugęs tokiu atsitikimu, dūriau tol... nuo aerodromo.
tautinė sąmonė, pasireiškianti gražesnių ir šviesesnių dienų!
Redaktorius vilkas ėmė liūtui skųsti lapę.
Atidž... dairausi, ar nėra kokio
laisvo ir savarankiško gyveni
— Ji tavęs visai negerbia, — medžio. Man bais... karšta po
mo meile, sava kultūra ir sava
kalbėjo vilkas. — Todėl ne vie stikliniu gaubtu. Pašėlus...
civilizacija.
ną dar kartą nėra apsilankiu mirga rugiai, žilvičių krūmai.
MUŠU
METAI
Kiekviena tauta turi natūra
si.
Vanagų šeimyna skrieja leng
linę teisę gyventi, ir, kas kovo
Mūsų mokykloje yra ketu
Taip vilkui bekalbant, įėjo vai — drąs..., ram... Pasiryžtu
ja prieš šitokią teisę, tas yra rios klasės. Viena klasė darže
urvan ir lapė; išgirdusi jį
tautžudys.
lis, o jų mokytoja yra Rita skundžianti, galvojo sau: „Pa skristi pas paukščius — blog...
turbūt nebus. Skrendu, kiek
Baisiajai raudonosios vergi Bradūnaitė. Jie kiekvieną šeš
lauk tu, nenaudėli, aš tuojau slysteliu žem...n ir vėl pakylu.
jos naštai nešti pavergtoji lie tadienį susirenka ir dirba. Mo
tau atkeršysiu!"
(J. Dovidaitis) (5 taškai)
tuvių tauta Lietuvoje gauna kosi apie gyvulius ir kitus da
Pamatęs lapę, liūtas baisiai
jėgų iš savo gilaus religinio gy lykus.
suriko: bet ši, nė kiek neišsi
GALVOSŪKIS NR. 27
venimo ir i.- tautinės gyvybės:
Turime ir vyresnių klasių. gandusi, jam tarė:
Kaip buvo statomas Eifelio
iš laisvės geismo, iš turimos Tai antras, ketvirtas, penktas
— Maloningas valdove, ne bokštas Paryžiuje? '5 taškai)
dvasinės kultūros, iš savo kal ir aštuntas skyriai. Mes visi
bausk manęs, bet leisk man
bos ir iš praeities.
mokomės lietuvių kalbą: gra pirmiau pasiteisinti. Aš todėl
GALVOSŪKIS N R 28
Vergijos kančią pavergtoji matiką, skaitymą ir Lietuvos
taip ilgai tamstos nelankiau,
(Piešinėlis)
lietuvių tauta Lietuvoje didvy pažinimą. Mokomės linksniuo
nes bėginėjau visur po mar
Nuspalvokite:
. geltonai. +
riškai kenčia. Lietuvių tautos ti būdvardžius ir kitas kalbos
gąjį pasaulį — norėjau pas mėlynai, / žaliai, o violetiniai.
laisvosios dalies didžiausioji dalis. Mūsų mokytoja yra Vir
geriausius gydytojus tau vais ( 5 taškai)
pareiga yra viskuo veikti, kad ginija. Skaitymo pamokoje
tų surasti. Ilgai beieškodama
tėvynės kančios pasibaigtų — skaitome daug pasakų. Moky
užtrukau, bet pagaliau sura
kad ji laisvės aušros sulauktų. toja Vida. Lietuvos pažinimo
dau ir pasiskubinau čia at
Lietuviu tauta yra didžiai pamokoje mokomės apie Lie
bėgti.
kūrybinga, sumani, veržli ir tuvos miestus. Mokytoja —
— Tai koks gi tas vaistas?—
ypatingai branginanti dvasi Asta. Baigiame šeštadienio
klausė
liūtas.
nes vertybes.
pamokas dainomis arba šo
Lapė
jam
atsakė:
Žmogus be religijos ir be mo kiais. Labai smagūs buvo" mū
—
Šviesiausias
valdove, jei
ralės tėra fizinis, gyvulinis sų metai.
gu
nuo
gyvo
vilko
numauti
žmogus; be kultūros — primi
Gintas Bradūnas, kailį ir dar šiltą ant savęs už
tyvus ir be aiškios tautinės
Baltimorės Karaliaus mauti, tai ir pasveiksi.
GALVOSŪKIS NR. 29
nuovokos — tarptautinis pak
Mindaugo lit. m-los
Liūtas
stvėrė
vilką;
lapė
nu
(Piešinėlis)
lydėlis, kuris niekur negali
mokinys. („Mūsų metai") sijuokė ir patylomis tarė:
pritapti: jis visur yra sveti
Įrašykite vardus, kurie pra
— Tai tau, broleli, kiti ap
mas.
sideda J raide. Sudarė Nerin
APDAIRUS JONAS
kalbinėti!
A. Sušinskas
ga Gudėnaitė iš Grybėnų
Ksaveras Sakalauskas
Seniai, seniai, toli, toli ma
kunigas, rašytojas,
kaimo, Ignalinos rajono. (5
Vanagėlis
žurnalistas. žame kaime prie tankių miškų
taškai).
visuomenininkas gyveno trys broliai ir viena se
GALVOSŪKIO NR. 6
ATSAKYMAS
Tos mintys rašytos dar pa suo. Jie turėjo tik tėvelį, nes
motina
buvo
mirusi.
Visi
labai
vergtos Lietuvos metu. Bet jos
1. A. Vienuolis-Žukauskas
nepaseno ir dabar, nes Lietu gražiai sugyveno, bet jauniau simė 1S82 m. 2. Ieva Simonai
voje dar yra daug rusiško pali sias brr"
ty ie — 1897 m. 3. Jonas Aistis
t
^
kimo, kuri:- neleidžia Lietuvai prisidėti prie bendro darbo. — 1904 m. 4. Kazys Boruta —
Vieną
miglotą
dieną,
kai
visa
pilnai atsinaujinti.
5OJ
1905 m. 5. Bernardas Braz
šeima dirbo lauke, jauniausias džionis — 1907 m. 6. Kazys
LAPKRIČIO MĖNUO
brolis miegojo lauke. Jis atsi Bradūnas — 1917 m. 7.
S !1
Lapkričio mėnesį yra prisi budo labai supykęs ir sakė: Eduardas Mieželaitis — 1919
mintinų dieną. Pradėjome su „Ko tu čia nori?. Kur tu esi? m. 8. Janina Degutytė — 1928
GALVOSUKIS NR. 30
Visais Šventaisiais ir Vėlinė Kas čia kalba, eik iš čia?" m. 9. Algimantas Baltakis —
A, Koks greitis automobilio
mis. Neužmiršome ir Lietuvos Atėjo kiauiė prie Jono. Jonas 1930 m. 10. Justinas Marcin
yra
pasaulinis rekordas? B. Ar
kariuomeni s. Baigiame su Pa vėl klausė: „Kur tu esi? Pasi kevičius — 1930 m. 11. Kazys
tiesa,
kad prez. Stulginskis
rodyk!" — „Aš va čia, ar nema
dėkos diena.
Saja — 1932 m. 12. Juozas kalino prel. Juozą Tumą-Vaiž
DekingunaS yra brangi do tai manęs?" — atsakė kiaulė. Aputis — 1936 m. 13. Marceli gantą? C. Kokio aukščio yra
vana, tik retai dalijama. Gyve Jonas sustingo iš baimes. Jo jus Martinaitis — 1936 m.
Vilniaus Katedros varpinės
name gražame Dievo pasau nas patrynė savo akis ir pa
bokštas? D. Kiek naftos yra
GALVOSŪKIO NR. 9
lyje, bet cažnai užmirštame žiūrėjo žemyn. Jis pamatė
Lietuvos požemiuose? E. Kas
ATSAKYMAS
Jam už tai ačiū pasakyti. Ne kiaulę ir galvojo, kas su juo
yra „bilionas?" Už visus teisin
kalbėjo.
Nieko
aplinkui
nebu
tik nereiškiame Jam dėkingu
Taip atrodo, kad žirafa yra gus atsakymus, skiriama 10
vo,
tai
manė,
kad
kiaulė.
mo, bet stengiamasi tą gražųjį
lyg nebylė. Bet supykusi tur> taškų, o už dalinius — 5 taš
Kiaulė sakė: „Aš esu nepa balsą. Jei gerai nusiteikusi
pasaulį ta p suniekinti, ap
kai. Atsiuntė kun. dr. E. Ge
teršti, kad pasidarytų nebe prasta kiaulė. Aš įvykdysiu žirafa gali išduoti garsą „mū". rulis.
tavo tris norus". Jonas buvo Gali kaip karvė mykti, kaip
įmanomu gyventi.
Daug go-ų ir gražių darbų labai apdairus, greitai nepa jautis ir bliauti kaip veršis.
LINKSMIAU
yra atliek ima, kurių dėka galvojo, bet pagaliau paklau Gali niurnėti, verkšlenti, net
Vaikai susidomėję žiūri į pa
mūsų gyvenimas yra įmano sė: „Noriu turėti daug pinigų. ir švilpti. Tačiau žirafa retai
mas, tačiau jie nutylimi, lyg jų būti visiems žinomas ir būti vartoja savo balsą. Natūraliai veikslėlius su naminiais gyvu
liukais.
iš viso nebūtų. Keliami ir gar pasaulio karalius". Per trum yra rami, tyli.
— Cia vištytė. Ji turi
binami bh gieji visomis susi pą laiką siejo norai buvo įvyk
GALVOSŪKIO NR. 10
plunksnas.
siekimo priemonėmis, kad ge dyt;. Jonas jautėsi nelaimin
ATSAKYMAI
— Čia avelė. Ką ji augina?
rasis pradas sumonkėtų ir šė gas savo nauju gyvenimu, nes
neturėjo draugų ir niekas jo
— Siūlus. — sako Vytas
A. Šaškėmis žaisdavo setono valdžia įsigalėtų.
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