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Neįgaliųjų organizacijos remia
pensijų reformą
Vilnius, gruodžio 12 d.
'BNS) — Lietuvos paraplegikų ir Lietuvos žmonių su ne
galia aplinko.-. pritaikymo aso
ciacijos pareiškė remiančios
vykdomą pensijų reformos po
litiką.
Kaip pranešė Socialine? ap
saugos ir darbo ministerija
(SADMi. reaguodamos į kilu
sias diskusijas visuomenėje.
Lietuvos neįgaliųjų organiza
cijos laiškais kreipėsi į Socia
linės apsaugos ir darbo mini
strę Viliją Blinkevičiūtę. Laiš
kuose neįgaliųjų organizacijos
tvirtina suprantančios pensijų
reformos būtinybę ir ją palai
kančios. „Lietuvos paraplegikų asociacija, atstovaujanti
neįgaliems žmonėms, palaiko
socialines apsaugos ministrę
V. Blinkevičiūtę kaip specia
listę, kuri, esant sunkiai Lie
tuvos ekonominei situacijai,
sugebės vadovauti socialinei
sferai. Nemanome ir netikime,
kad ministrės V. Blinkevįčiūtes kritikai susirūpinę so
cialiai remtinais žmonėmis, o
ne savo įvaizdžiu", rašo Lietu
vos paraplegikų asociacijos
prezidentas Stanislovas Kat
kevičius.
Tuo tarpu Lietuvos Centro
sąjunga antradienį išplatino
pranešimą, kuriame teigiama,
jog vyriausybės siūlomos prie
mones yra būtinos, bet nepa
kankamos. Anot
centristų,
priemonės nepakankamos, ka
dangi jos neišsprendžia pro
blemos iš esmės — „Sodros"5
išlaidos sumažės tik 20 mln.
litų. kas menkai padės spręsti
0.5 milijardo litų „Sodros"'
skolą.
Centristai siūlo pasiekti,
kad iš ..Sodros"' lėšų būtu mo
kamos tik draudiminės iš

mokos,
siekiant sutaupyti
„Sodros" administravimo iš
laidas, ir palaipsniui pereiti
prie suvienyto biudžeto bei
spartinti kaupiamųjų pensi
nių fondų kūrimą Lietuvoje.
Praėjusią savaitę valdan
čiosios koalicijos balsų daugu
ma po pateikimo Seimas pri
tarė įstatymų projektams, ku
riais siekiama subalansuoti
„Sodros" biudžetą ir pradėti
pensijų reformą Lietuvoje.
Didžiausio
pasipriešinimo,
kaip ir visuomenėje. Seime su
laukė siūlymas nuo 2001 m.
sausio 1 d. dirbantiems pensi
ninkams, nepriklausomai nuo
jų gaunamų pajamų ir am
žiaus, mokėti tik pagrindinę
138 litų pensiją. Senatvės pen
sijos sulaukusiems I, II ir III
grupės dirbantiems
invali
dams siūloma mokėti pagrin
dinę jų pensijos dalį — atitin
kamai 207, 138. ir 69 litus.
Šiuo metu vyresni nei 65
metų dirbantys pensininkai,
nepriklausomai nuo gaunamų
pajamų, gauna visą pensiją.
Dirbantiems senatvės pensi
ninkams, kurių darbo už
mokestis viršija pusantros mi
nimalios mėnesio algos, moka
ma tik pagrindinė pensija.
Seimas po pateikimo taip
pat pritarė siūlymui senatvės
pensijos amžių vyrams ir
moterims nuo 2001 m. sausio
1 d. kasmet didinti po 6 mė
nesius. Vyrų pensijos amžių
siūloma didinti tol, kol 2003
m. jis pasieks 62 metus ir 6
mėnesius, o moterų pensijos
amžių — kol 2006 m. jis pa
sieks 60 metų.
Išankstiniais
duomenimis.
..Sodra". Seimui priėmus įsta
tymų projektus, per metus su
taupytų apie 128 mln. litų.

Buvusi vyriausybė kaltinama
sudarius sąlygas kainų savivalei
Vilnius, gruodžio 11 d. mas įpareigoja vyriausybę nupastovaus
telefono
'Elta 1 — Buvęs vyriausybės statyti
vadovas. Seimo narys Gedimi ryšio paslaugų ribinę kainą ir
nas Vagnorius kaltina And neleisti ,.Lietuvos telekomui"
riaus Kubiliaus vyriausybę nepagrįstai didinti šių įkainiu.
panaikinus ribines kainas ir
..Tačiau šių metų vasario
leidus jas nusistatyti pačiam 11 d. A. Kubiliaus vadovauja
..Lietuvos telekomui".
ma vyriausybė, nepaisydama
Telekomunikacijų
įstaty- galiojančių įstatymų ir daugu
mos gyventojų teisėtų intere
' Lietuvos tautininku są sų, priėmė nutarimą, kuriuo
j u n g o s (LTS) organizuotas nepagrįstai (net nenagrinėjusi
..Lietuvos telekomo" boikotas faktinių išlaidų skaičiavimų)
nepavyko — telefonu ir Inter- 2000 metams 28.6 proc. padi
net'u pirmadienį naudotasi, dino vietinių pokalbių leisti
kaip ir įprastinėmis dienomis. nus tarifus, o nuo 2001 m.
Nedidelė Tautininkų sąjunga, sausio 1 d. praktiškai panaiki
protestuodama prieš didinamą no ribines kainas, leisdama
nuo kitų metų mokestį už po jas nustatyti pačiam 'Lietuvos
kalbius telefonu, ragino pir telekomui'. kuris nusprendė
madienį nuo 11 iki 12 valan vietinių pokalbių tarifus per
dos nesinaudoti telefonu. Kaip metus padidinti dar trečdaliu,
antradienį sakė „Lietuvos tele o per pastaruosius dvejus me
komo" atstovė spaudai Diana tus — net 71 proc.", teigia bu
Ročiene. turėjusio įvykti boi vęs premjeras savo pranešime.
koto metu telefono linijų „ap
Pasak G. Vagnoriaus, šiuo
krova buvo įprasta". LTS pir A. Kubiliaus vyriausybes nu
mininkas Gediminas Sakalni- tarimu neleistinai pakeitus
kas sake nežinąs, kiek žmonių ankstesnes vyriausybės spren
dalyvavo „Lietuvos telekomo" dimus ..Lietuvos telekomui"
boikote. „Mes nieko negalime sudarytos galimybės nevykdy
priorganizuoti. Žinant, kiek ti Telekomunikacijų įstatymo
visuomenės informavimo prie reikalavimų ir beatodairiškai
monių platina mūsų žinias, didinti svarbiausių vietinių
mes labai menkai ka galime pokalbių įkanius.
padaryti", sakė jis. Bendrovė
Seimo narys atkreipia dė
„Lietuvos telekomas" neseniai mesį, kad gyventojų siekius
paskelbė nuo kitų metų pra pažeidžia ne „Lietuvos teleko
džios 3 centais padidinsianti mo" privatizavimas, o vyriau
vietinių pokalbiu įkainį. Vi sybes nutarimas, kurį siūloma
suomenėje kilus nepasitenki nedelsiant pakeisti.
nimui, vyriausybe pareiškė,
* S e i m o n a r i a m s gali tek
jog tai turės neigiamos įtakos
kuriant informacinę visuome ti persėsti į savus automobi
nę, plečiant Internet'o varto lius, rašo ..Respublika". Nuo
tom ratą.
'KtSi
kitų metu pradžios Seimo na-
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T a l l a h a s e e , Florida. Floridos įstatymų leidybos susirinkimas
pirmadienį priėmė dokumentus, sudarančius sąlygas pradėti vyk
dyti planą, pagal kurį valstijos parlamentarai paskirs alternaty
vius rinkėjus, balsuosiančius už respublikoną George W. Bush, jei
jo ginčas su .Al Gore nebus išspręstas laiku. Valstijos Atstovų rū
mų ir Senato komitetai patvirtino nutarimus, kuriuose numatyta
įsikišti į ginčą dėl prezidento posto. Nutarimus dar turi patvirtinti
visas {statymų leidybos susirinkimas, kuriame daugumą sudaro
respublikonai. 120 narių Atstovų rūmai posėdžiaus antradienį, o
40 narių Senatas — trečiadienį. Po kelias savaites trukusių teisi
nu kovų, JAV Aukščiausiasis teismas CAT) pirmadienį išklausė
abiejų šalių argumentus dėl G. W. Bush apeliacijos, kuria siekia
ma panaikinti Floridos Aukščiausiojo teismo sAT) sprendimą tęsti
tūkstančių balsavimo biuletenių perskaičiavimą rankomis. Jei
•JAV AT atšauks savo laikiną balsų perskaičiavimo sustabdymą ir
paliks galioti Floridos AT sprendimą, A. Gore liks vilčių laimėti
rinkimus Floridoje, tačiau laikas sparčiai senka. Naują JAV prezi
dentą Rinkėjų kolegija turi išrinkti gruodžio 18 dieną.
Vašingtonas. JAV prezidentas Biil Clinton pirmadienį atvyko į
Dubliną, pradėdamas trijų dienų „atsisveikinimo vizitą", kurio
Tarptautines sportinių šokių federacijos 'ISDF) Lotynų Arr.erikos šokių pasaulio populiarumo varžybose, kurios įvyko metu taip pat aplankys Belfastą ir Londoną. Prezidentas viliasi,
gruodžio 9 dieną Vilniaus Koncertų ir sporto rūmuose, užtikrintai nugalėjo Vilniaus „Ratuto" klubo šokėjai Eglė Vi
kad Šiaurės Airijoje šio vizito metu pavyks „išvaryti dar kelis už
sockaite ir Andrius Kandelis i viduryje), kuriems pirmąją fieta skyrė visi teisėjai. Antri liko Maskvos „Spartak" I Rusi
silikusius
praeities demonus". Tuo jis tikisi sutvirtinti vieną svar
ja' klubo atstovai Andrėj ir Jelena Gapych, o treti — Kijevo „Dinamo" (Ukraina) šokėjai Jevgenij Nazarov ir Irina
Bezguzova. Varžybose dalyvavo 29 poros iš Rusijos. Latvijos. Estijos. Armėnijos, Ukrainos ir Lietuvos. ISDF populia biausių savo prezidentavimo pasiekimų — 1998 m. pasirašytą
„Didžiojo penktadienio" taikos susitarimą Šiaurės Airijoje JAV
rumo varžybos buvo viena iš 5-tojc tarptautinio šokių fest'vsiio ..Vilnius Open-2000" dalių. Gruodžio 8 d. pirmą kartą
Lietuvoje buvo surengtas Didysis žiemos šokių vakaras, kariame dalyvavo nemažas būrys šokio mėgėjų — per 300 prezidentas apsilankys pas karalienę Elizabeth II.
p o r u iŠ v i s o s L i e t u v o s .
Gedimino Žilinsko -:Elta'- nuotr.
Kišiniovas, Moldavija. Gruodžio 8 d. daugiau kaip 100 karo
Afganistane ir Padnestrės konflikto dalyvių užėmė naują namą
4 mln. tonų naftos k a s m e t .
Kišiniovo centre. Namas parengtas atiduoti naudoti, daugumą bu
Šių metų pradžioje „Mažei
tų buvo ketinama skirti Moldovos parlamento deputatams. Vete
kių naftos" vadovai sakė. kad
ranai ir jų šeimų nariai apsigyveno visuose butuose ir pareiškė nePristatyme Maskvoje, pava 2000-aisiais per Būtingę buvo išsikelsią, kol bus aprūpinti būstais ir gaus kitas karo dalyviams
Vilnius, gruodžio 12 d.
(Elta> — „Mažeikių naftos" su dintame „ B ū t n j ė s diena", da planuota eksportuoti apie 6 priklausančias lengvatas. Stebėtojų nuomone, situacija dėl parla
sivienijimo Maskvoje sureng lyvavo Rusijos '.v-rsloviu „Trans- mln. tonų naftos. Šiemet per mentarų namo nesikeis tol, kol baigsis prezidento rinkimai parla
tame Būtingės terminalo pri neft", „LUKo'I „Jukos", „Si- vienuolika mėnesių Būtingės mente. Galimas dalykas, kad šių veiksmų buvo imtasi, pasklidus
statyme Rusijos naftos ekspor danko". TNK bei Energetikos t e r m i n a l a s eksportavo tik 2 gandams, kad daugelis deputatų _sutinka balsuoti už reikiamą
tuotojams dalyvavo apie 70 at ministerijos, JAV ir Lietuvos mln. 242.200 t o n u naftos.
kandidatą mainais už butą prestižiniame name. Liepos pabaigoje
stovų iš daugiau kaip 410 ben ambasadų Maskvoje, t a r p t a u 
39
deputatai griežtai pareikalavo paskirstyti butus, grasindami
•
Prezidentas
Valdas
drovių, Rusijos ir tarptautinių tinių finansiniu institucijų at- A d a m k u s a n t r a d i e n i pasirašė nedalyvauti sesijoje, tačiau parlamento vadovybė atidėjo butų
institucijų* naftos veršio aso 'stovai. Po išsamaus Būtingės dekretą dėl 51 metų Antano skirstymą iki metų pabaigos.
ciacijų ir kitų naftos verslu be terminalo pristatymo didžiau
Madridas. Ispanijos teisėsaugos pareigūnai valstybės pietuose,
Klimavičiaus p a s k y r i m o Lie
sidominčių organizacijų.
sių Rusijos dienraščių ir naf tuvos generaliniu prokuroru. netoli Kadiso esančiame prabangiame Sotograndės kurorte, su
Rusija, eksportuodama naf tos versle besispecializuojan- Prieš tai S e i m a s balsų daugu ėmė Rusijos žiniasklaidos magnatą Vladimir Gusinskij. kuris Ru
tą per Būtingės terminalą ir čios žiniasklaidos atstovai do ma pritarė prezidento pasiū sijoje ieškomas ir įtariamas pasisavinęs itin daug lėšų. Rusija
išnaudodama jo pajėgumus, mėjosi Būtingės terminalo ga lytai A. Klimavičiaus kandi tarptautinį V. Gusinskij suėmimo įsakymą išleido anksčiau šį mė
galėtų papildomai
uždirbti limybėmis eksportuoti naftą d a t ū r a i . S u s i t i k i m e su A. Kli nesį, kai lapkritį jis neatvyko į apklausą. Pats V. Gusinskij tvirti-100 mln. dolerių per metus, bei jo perspektyvomis. Žur mavičiumi V. A d a m k u s pasi na, kad jam keliami kaltinimai yra politiškai motyvuoti, nes jo ne
teigia „Mažeikių naftos" gene nalistai didelį dėmesį taip pat rašė dekretą dėl jo skyrimo 7 priklausomos žiniasklaidos susivienijimas „Media-Most" kritikavo
ralinis direktorius J i m Scheel. kreipė į AB „Mažeikių nafta" metų kadencijai ir priėmė Kremlių. V. Gusinskij birželio mėnesį buvo trumpam suimtas, o
„Susitikimai Maskvoje pa žaliavos tiekimo ir produktų naujojo p r o k u r a t ū r o s vadovo paleistas jis išvyko iš Rusijos ir, padėjėjų teigimu, buvo Didžiojoje
rodė, kad Rusijos firmos domi pardavimo sutartis.
priesaiką. A. Klimavičius pri Britanijoje, Gibraltare. Izraelyje bei Ispanijoje, kur gyvena jo šei
si Mažeikių naftos' veikla ir
Būtingės — naujausio termi siekė vykdyti Lietuvos Kon ma. Gusinskij bylą nagrinės Ispanijos teisėjas Baltasar Garzon,
galimybėmis eksportuoti naftą nalo Baltijos jūroje — projekti stituciją ir į s t a t y m u s , negai kuris kažkada tyrė „Pinočeto bylą". Ispanijos teismas turi priimti
per jai priklausantį Būtingės nis pajėgumas yra 8 mln. tonų lėti jėgų n u s i k a l s t a m u m u i ir sprendimą dėl galimo V. Gusinskij išdavimo Rusijai.
terminalą, todėl manome, kad per metus. „Mažeikių nafta" šį kitiems teisės pažeidimams
Maskva. Barenco jūroje nuskendusį Rusijos povandeninį laivą
Maskvoje užmegzti santykiai rudenį pasirašė sutartį su
įveikti, sąžiningai atlikti savo „Kursk" galima iškelti per savaitę, pareiškė Maskvos išradėjų są
bus plėtojami ateityje", sake ..Jukos", pagal kurią ši Rusijos
pareigas, visada saugoti gerą jungos prezidentas Nikolaj Kniazev. Projekto idėjos esmė tokia:
..Mažeikiu naftos" vadovas.
firma nuo 2001 m. eksportuos prokuratūros pareigūno vardą.
užmetus ant povandeninio laivo iš metalinių lynų nupintą „tink
• A u t o m o b i l i a i s su p o l i c i  lą", galingu jūros vilkiku užtempti jį ant padėklo. Turėdamas gal
j o s a t r i b u t i k a v a ž i n ė j a poli voje, kad laivo ilgis — daugiau kaip 150 m.%.kersmuo — per 18 m.
cininkai, verslininkai ir nusi išradėjas paskaičiavo, kad „tinklas turi būti ne mažiau kaip 150
kaltėliai. Lietuvoje galima nu m ilgio ir 20 m pločio". Pakylėjus laivą į tam tikra aukštį, bus gali
Varšuva, gruodžio 12 d. liai. Vien šiemet Palenkės vai
sipirkti automobilį su policijos ma jį nuvilkti į seklesnę vietą ar uostą, teigia N. Kniazev. Jo įsiti
i BNS) — Lietuvos ir Lenkijos vadijos muitininkai
atėmė
ženklais.
Iš kinimu, šis projektas nepalyginamai pigesnis už bet kuri kitą, nes
sienos Lazdijų-Aradninkų pe apie 2 mln. pakelių cigarečių, skiriamaisiais
Šiaurės laivynas turi visas reikalingas priemones jį įvykdyti.
rėja kontrabandininkams — kurias nelegaliai buvo bando ..Respublikos" žurnalisto iš
Talinas. Estijos vyriausybė nemano, jog reikia iš naujo tirti
pajamų šaltinis, tikina Lenki ma įvežti iš Lietuvos ir Balta girdę tokią naujieną. Krimina
kelto
„Estonia" katastrofos priežastis, nors Švedijos vyriausybe
linių
n
u
s
i
k
a
l
t
i
m
ų
tyrimo
tar
jos laikraštis „Trybuna".
rusijos. Rekordas buvo pasiek
pranešė esanti tam pasirengusi. Tai antradieni sakė Estijos finan
nybos
p
a
r
e
i
g
ū
n
a
i
iš
pradžių
Dienraščio teigimu, „kaip tas rugpjūčio 31 dieną, kai
Kriminalis sų mini tras Siim Kalias, laikinai einantis ministro pirmininko
inkstai taukuose" gyvena kai Lietuvos ir Lenkijos sienos tuo nepatikėjo.
t
a
m
s
pastaruoju
metu
vis daž pareigas. Jis priminė, kad Estijos vyriausybė ir anksčiau ne karta
kurie Seinų. Suvalkų ir Arad- Kalvarijos perėjoje lenkų mui
niau
t
e
n
k
a
tirti
n
u
s
i
k
a
l t i m u s , tvirtino, jog visiškai pasitiki kelto žūties priežastis tyrusios komi
ninkų gyventojai, nors daugu tininkai sulaikė iš Sankt Pe
sijos baigiamąja ataskaita. Tarpvyriausybinė komisija tyrimo iš
kai
plėšikai
s
u
s
t
a
b
d
o
krovinių
ma šio krašto žmonių skursta terburgo į Belgiją važiavusį
vadoje teigė, kad tragedijos priežastys buvo laivo konstrukcijų trū
vežėjus,
p
a
s
i
n
a
u
d
o
d
a
m
i
polici
dėl Palenkės vaivadijoje kles sunkvežimį, kuriame
buvo
kumai, per didelis greitis ir audra. Reikalavimai, kad Švedijos vy
jos
uniformomis
ir
automobi
tinčio nedarbo.
400,000 pakelių cigarečių ben
liais su policijos skiriamaisiais riausybė sudarytų komisiją, kuri iš naujo tirtų „Estonia" nelaimės
..Trybuna" rašo, kad popu dros 2 mln. zlotų (1.8 mln.
ženklais. Dažniausiai taip už priežastis, vėl pasigirdo šių metų rugpjūtį, kai JAV milijonieriaus
liariausia kontrabanda — ci litų) vertes.
puolami t r a n z i t u per Lietuvą Gregg Bemis vadovaujama ekspedicija pareiškė radusi kelte spro
garetės, alkoholis ir automobiKas dešimtas Lenkijoje par
važiuojantys sunkvežimiai. Nė gimo pėdsakų ..Estonia" nuskendo 1994 m. rugsėjo 28-osios nakti
riai, prezidentūros, kitų val duodamas cigarečių pakelis vienas toks n u s i k a l t i m a s nėra pusiaukelėje iš Talino j Stokholmą. Per šią didžiausią pasaulyje
kontrabandos
džios institucijų ir biudžetinių yra atvežtas
išaiškintas. Nežinoma, iš kur taikos laiku nelaimę Baltijos jūroje žuvo 852 žmonės.
būdu,
rašo
..Trybuna"
ir pa
įstaigų darbuotojai gali netek
Maskva. Rusijos prezidentas Vladimir Putin pirmadienį pas
nusikaltėliai g a u n a automobi
ti tarnybinių automobilių. Sie žymi, kad tokiu būdu Lenkijos lius su policijos skiriamaisiais kelbtuose komentaruose posovietines Maskvos santykių su Kuba
kiant taupiau naudoti tran valstybės iždas kasmet pra ženklais. .Respublikos" žur atšalimą pavadino klaida ir paragino JAV panaikinti embargą šiai
sportui skiriamas lėšas. Seimo randa mažiausiai 730 mln. nalistas įsitikino, kad tokį au Karibų jūros valstybei. Tai V Putin sakė interviu Kubos televizi
Biudžeto ir finansų komiteto zlotų (657 mln. litų).
tomobilį galima
nebrangiai jai ir naujienų agentūrai „Prensa Latina". duotame prus šią sa
siūlymu didžioji dalis tokiu
„Trybuna" įsitikinusi, kad nusipirkti iš pačios policijos. vaitę įvyksiantį pirmąjį Rusijos vadovo vizitą į Kubą. Anksčiau,
automobilių gali būti parduota kontrabandoje dalyvauja
ir
F.lt.-t
1989 metais, šią valstybę aplanke Sovietų sąjungos prezidentas
varžytinėse. 200.000 litu per muitininkai bei pasieniečiai.
* į v a i r i o s e v i e š o s e Vil Michail Gorbačiov. Pasak V. Putin. posovietiniai santykiai su Ha
metus kainuojančio garažo tu Pasak laikraščio, yra nusta n i a u s
vietose
k e t i n a m a vana buvo netinkamai tvarkomi. Jo žodžiais. Kuba yra „tradicine,
rėtų atsisakyti net preziden tytas net mokestis už nelegalų įrengti vaizdo k a m e r a s , ku sena ir patikima" Rusijos bendrininke. Tačiau, žlugus Sovietų są
tūra. Krašto apsaugos minis krovinį, kuris siekia nuo 100 rios, kaip tikimasi, padės su jungai, buvo prarasta abiejų
"
KALENDORIUS
terija turi 79 automobilius — iki 500 JAV dolerių, priklau mažinti n u s i k a l s t a m u m ą
ir valstybių santykių ideologine
vos ne kiekvienam darbuoto somai nuo prekių rūšies ir jų užtikrinti žmonių
saugumą bazė. Jis apibūdino JAV embar
Gruodžio 13 d.: Šv Liucija: Ei
jui, Stebėjosi Seimo Biudžeto kiekio. Nors vyksta mūrininkų sostines gatvėse. P? irižioje gą Kubai kaip nepagrįstą nei vilte, Kastautas (Kastytis-. Liucija,
ir finansų komiteto naruys Al ir pasieniečiu, įkliuvusių už reikėtų 25. o. norint kontro tarptautines teises, nei teisin Otilija, Šviesis
girdas Butkevičius. Jo many bendradarbiavimą su nusikal liuoti miesto centrą nuo sto gumo ir demokratiniu pasaulio
Gruodžio 14 d.: Alfredas. Augemu, ministerijoms reikėtų pa tėliais teismai, norinčiu leng ties iki Seimo — 50 vaizdo ka sanklodos principu požiūriu.
nis, Jonas. Fortūnatas. Kinvile, Onalikti po 1-2 automobilius. Eitm vai pasipelnyti netrūksta.
merų.
BNS.
Marija. Tarvinas, Žvangute

Būtingės naftos terminalu domisi
net 40 Rusijos verslovių

Sienos perėja Lazdijuose —
kontrabandininkų „aukso gysla
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KALĖDOS LIETUVOJE IR
AMERIKOJE
Mūsų mintys visada t a m p 
riai rišasi su m a t o m a i s , rea
liais ir pasąmonės s u k u r t a i s
vaizdais. Kiekvienas realus
vaizdas, ar išgirstas g a r s a s ,
iššaukia m u m y s e kokią nors
mintį ir kiekviena mintis —
kokį nors pasąmonės vaizdą.
Šita vaizdų ir minCių asociaci
ja sužadina m ū s ų j a u s m u s ,
pvz.: žodis „Kalėdos". Priklau
somai nuo nuotaikos, laiko ir
aplinkybių, šis žodis gali kiek
vienam iš m ū s ų šiuo metu
reikšti daugelį s k i r t i n g ų vaiz
dų ir minčių.
Dažnu atveju šis žodis, ne
tikėtai išgirstas, a r jo e s m ė
simboliniu vaizdu p a m a t y t a ,
primena švelnią, Kalėdas sim
bolizuojančią, visiems žinomą
giesmę „Stille N a c h t . Heilige
Nacht r arba „Silent Night". J i
net ir buvo p a r a š y t a Oberndorf (Austrijoje) p a s t o r i a u s J o seph Mohr 1818-ųjų metų Kū
čių vakarą. Tą patį v a k a r ą ir
Franz Gruber. v a r g o n i n i n k a s ,
sukūrė jos melodiją. Giesmė
pirmą kartą buvo giedota tos
pačios nakties šv. Mišiose.
Daugelį metų krikščionija
šventė Kalėdas religinėje nuo
taikoje ir daugelį metų Kalė
dos buvo laikomos grynai reli
gine švente, bet ilgainiui atsi
rado nauji papročiai, nieko
bendro net n e t u r į su religija.
J a u viduramžiuose Anglijoje
Kalėdos p a s i d a r ė tik „links
miausia metų d i e n a " ir 1643
m. puritonai nauju įstatymu
visai išmetė Kalėdų šventes.
Amerikoje Naujoji Anglija sekė
Anglijos į s t a t y m u s : Massachusetts ir N"ew H a v e n kolonijos
savo įstatymais u ž d r a u d ė gy
ventojams net „mince pėė"
kepti. Amerikoje šiandien Ka
lėdų šventes yra visai sukomercintos ir didieji bei mažieji
prekybininkai Kalėdų sezone
parduoda 1/4 visų savo prekių,
o 3/4 — per likusius metų
mėnesius.
Naujieji e m i g r a n t a i , atvykę
į šį kraštą, gyvendami tau
tinėse grupėse, ilgai laikėsi
savo tautinių »r šventinių pa
pročių. Dabar daugelis tų pa
pročių yra s u m a i š y t i , iškrai
pyti, arba kaip siūlai s u a u s t i į
vieną spalvingą audeklą.
Mes, a u g i n d a m i savo vaikus
šiame k r a š t e , k a r t a i s pritrūkstame a t s a k y m ų į jų klau
simus apie k a l ė d i n i u s lietu
viškus, ar a m e r i k i e t i š k u s pa
pročius. Tad žvilgterėkime į
Kalėdų šventes ir jų tradicijas
istoriniu atžvilgiu.
Dar prieš K r i s t a u s gimimą,
romėnai gruodžio 25-ą dieną
skirdavo S a t u r n o garbei, švęs
dami Saules gimimą. Tikslios
Kristaus gimimo datos niekas
nežino, tad pirmieji krikščio
nys pradėjo gruodžio 2o-ą
švęsti kaip K r i s t a u s — Pasau
lio Šviesos — atėjimą j žemę.
Tą dieną šventei patvirtino ir
Romos vyskupas Liberius 354tais metais. Egipto krikščio
nys Kalėdas švęsdavo sausio
6-ą dieną. Rytų krikščionys ir
šiandien tebešvenčia Kalėdas
sausio 6-ąją.
Lietuviai iki krikščionybės,
nuo n e a t m e n a m ų laikų, švęs
davo Saules grjžimo šventę.
Saulė buvo g a r b i n a m a kaip
šviesos ir gyvybės nešėja. Lie
tuvoje lapkričio mėnesį yra
trumpiausios dienos ir ilgiau
sius naktys. N a k t i e s t a m s a se
novėje baugino žmones, nes jie
tiki-jn. kad tamsoje slankioja

visokios piktos būtybės, kurios
yra pavojingos ir žmogui, ir
gyvuliams, ir l a u k a m s . Die
noms p r a d e d a n t ilgėti, buvo
tikima, kad grįžtanti Saule su
naikins t a s piktas būtybes,
todėl jai ir buvo skirta ^grį
žimo" švente. Po krikščioniš
kojo krikšto Lietuvoje Saulės
vietoje atsirado Kristus ir pra
dėta švęsti Kalėdų šventės,
bet kalėdiniuose papročiuose
yra likę daug senojo tikėjimo
priemaišų. Daugelis jų atpa
ž į s t a m a senosiose liaudies dai
nose, pvz.: vienoje senoje dai
noje, užrašytoje Valkininkuo
se 1936 m., dainuojama:
Kalėdų rytą
Saulė pražydo.'
Vai lėliu lėliu Kalėda...
dialogai tarp merginų ir ber
nų.
P a t s Kalėdų vardas yra ki
lęs iš romėnų „Kalendae".
• k a l e n d a s " reiškė pirmją mė
nesio dieną, kurią kunigai vie
š a m susirinkime skelbdavo
įsimintinas mėnesio dienas
(calare — skelbti, šaukti).
Ypatingai svarbios buvo sau
sio „kalendos", kuriomis prasi
dėdavo naujieji metai ir kurių
metu buvo skelbiamos svar
besniosios metų datos. Iš čia
kilęs ir „kalendoriaus" pava
d i n i m a s . Kristaus gimimas
m a ž d a u g sutapo su naujųjų
metų „kalendomis", tad iš Cia
kilo ir Kalėdų vardas ir žodis
„kalėdoti" — (elgetauti).
Lietuviai seniau į Kalėdas
žiūrėjo, kaip į suasmenintą
būtybę, kuri, kaip saulė, at
vykdavo iš labai toli.
Dainoje, užrašytoje 1937 m.
Merkinėje, dainuojama:
Vai, atvažiuoja
šventos
Kalėdos,
Vai, tai Kalėdos, tai
Kalėdienė!
Per aukštus kalnus, per
žemus klonius,
Vai, tai Kalėdos, tai
Kalėdienė!
Geležies ratai, šilko botagai,
Vai, tai Kalėdos, tai
Kalėdienė!
P a s k u t i n ė s dvi dainos eilu
tės suteikia Kalėdoms die
viškos didybės: „geležies ratai"
— užtikrinimas, kad atvažiuo
j a ; „šilko botagai" — gali
reikšti spindulius.
Lietuvoje Kalėdų rytą visi,
k a s gali, važiuodavo į bažny
čią spalvingomis, įvairių raštų
motyvais išdažytomis rogėmis,
į kurias kinkydavo geriausius
arklius. Sodiečiai rengdavosi
geriausiais savo rūbais, o ark
liams a n t galvų maudavo auk
sinės ar sidabrinės spalvos
žvangučius. Kai kurie sodie
čiai pririšdavo skambalus ark
liams prie šonų. Ramų Kalėdų
rytą visais keliais ir keleliais
skriedavo bažnyCiosna spal
vingos rogės ir laukuose gir
dėdavosi n e n u t r ū k s t a m a s var
pelių žvangėjimas.
Amerikoje Kalėdos vadina
mos „Christmas". Žodis kilęs
iš ankstyvos anglų kalbos fra
zes „Christes Masse", reiš
kiančios „Chrsts Mass". Šian
dien daugelis rašo „X mas"
vieton „Christmas". Šitoks ra
šymas irgi turi savo kilmę
ankstyvoje krikščionijoje; grai
kų kalboje „X" y r a pirmoji rai
dė Kristaus vardui ir buvo
vartojama šventam simboliui.
Kūčių p a p r o č i a i
Pastebėjote, kad pirmiausia
pradėjau kalbėti apie Kalėdas,

Čikagos ir apylinkių jūros skautai ir s k a u t ė s gruodžio 9 d. lankė Šv. Šeimos viloje gyvenančius senelius. Čia
matoma dalis jaunesniųjų giedant seneliams kalėdines giesmes.
Nuotr R o m o Č e s o

o ne apie kūčias, kurioms mes,
gimę Lietuvoje, turime tiek
daug sentimento. Tai dariau
todėl, kad kūčių šventimas,
a t m e t u s senojo kulto papro
čius, atsirado Lietuvoje daug
vėliau negu Kalėdos. Pats kū
čių vardas yra gudų kilmės.
Slaviškai „Kutja" reiškia įvai
rių virtų grūdų košę, sumai
šytą su medumi ir aguonomis.
Toks valgio vardas buvo žino
mas d a r prieškrikščioniškais
laikais ir reiškė maistą, skirtą
vėlėms pamaitinti. Pagal se
nąjį religinį kultą „vėlių mai
tinimas'" Kalėdų išvakarėse
buvusi viena iš svarbiausiųjų
pareigų. Lietuvoje tikrųjų kū
čių pagrindinis valgis buvęs
šutintų grūdų mišinys. Paval
gius, po stalu, buvo paliekama
duonos ir druskos „apsilan
kančioms vėlėms" pavalgydin
ti. Kai kuriose Lietuvos vie
tose maistas „vėlėms" būdavo
paliekamas prieangyje, a n t
slenksčio, a r b a toje vietoje
prie stalo, kurioje sėdėdavo ne
per seniausiai miręs šeimos
narys.
Panašiai darydavo slavai ir
vokiečiai. Gudai kviečia miru
siuosius k a r t u su šeima valgy
ti kūčių košę; ukrainiečiai pa
lieka net š a u k š t u s košėje „vė
lėms"; rusai Kalėdose degin
davę šiaudų ir mėšlo laužus,
kad priartėję „senolių vėlės"
galėtų pasišildyti.
Žymiai vėlyvesnės kilmės
yra m a n y m a s , kad prie kūčių
stalo sėda ir angelai (Deveikių
apylinkė), a r b a net pats Dievo
Avinėlis ateinąs „kūčiavot".
Kūčių vakarienės šieną, klotą
po staldengte, Kalėdų rytą šei
mininkai atiduodavę gyvu
liams. J o neduodavę tik ark
liams, nes „arklys nėjęs šildyti
gimusio Kristaus".
Yra Lietuvoje vietovių, ku
rių sodiečiai ir prieš Naujus
Metus gamindavę
panašią
vakarienę — „mažąsias kučeles".
Apie įvairių Lietuvos vieto
vių kalėdinius papročius, prie
tarus ir plačiai pasklidusius
kūčių vakaro būrimus šian
dien nekalbėsiu, nes tai gana
plati tema.
Šiandien norėtųsi tik, kartu
su jumis, prisiminti kūčių
tradicijas religine prasme.
Visi žinome, kad kūčios yra
iškilminga religinio pobūdžio
Kalėdų išvakarių vakarienė,
tąsa pirmųjų krikščioniškųjų
amžių agapės (meilės puotos).
Tuometiniai krikščionys, bai
gę vigiliją (budėjimą) ir pas
ninką, parsinešę palaimintos
duonos (eulogija), susėsdavę
kartu prie vieno stalo pasi
stiprinti. Šio klausimo aiškin
tojai sako, kad tai buvusi ne
tik agape, bet ir pagonių derli
aus 'vaisingumo) apeigų lieka
na, krikščionių
įprasminta
Kristaus gimimu.
Lietuvoje Kalėdų vigilijos
diena irgi buvo pasninko die
na, tad niekas nieko nevalgydavęs iki vakarienės. KūCių
vakarienė galinti prasidėti tik
vakare, žvaigždėms danguje
pasirodžius. Lietuvoje kūCių
valgių skaičius yra 12; kitose
tautose: 7, 8, 9, 13. Kūčių sta
las dengiamas šienu, nes Kris
tus gimęs ėdžiose, ant šieno.

Šienas užklojamas balta dro
bule, a n t kurios sudedami visi
paruošti valgiai. Kūčių vaka
riene pracedama bendra šei
mos malda ir kalėdaičio (plotkelės) dali.nimusi. Kalėdaičiai
užėmė „kucja" košės vietą, bet
ne visos tautos juos t u r i . Pir
masis kalėdaitį laužia šeimos
„galva", padalindamas jį ki
tiems, drauge su sveikinimais
ir linkėjimais. Vėliau kalėdai
čiu visi dalinasi tarp savęs.
Yra vietovių Lietuvoje, kurio
se kūčiose kalėdaičio trupi
nėliais apibarstomi ir visi val
giai. Valgiai valgomi nustaty
ta eile. Tradiciniai lietuviškų
jų kūčių valgiai:

mes.
Vokiškasis Advento vainikas
yra laikomas liekana pago
niškojo tikėjimo, kaip apsisau
gojimas nuo dvasių, o eglutė
— kaip vaisingumo simbolis.
Kitų k r a š t ų k a l ė d i n i a i
papročiai ir simboliai
Čia, Amerikoje, susiduriame
ir su kitų tautų atsineštais ka
lėdiniais papročiais bei sim
boliais.
Nepaisant, kad vaikams la
biausiai rūpi Kalėdų senelis,
jis irgi nėra amerikiečių su
kurtas. Amerikiečiams Kalėdų
senelis yra vienas iš svarbiau
siųjų kalėdinių simbolių, bet
tas pats simbolis buvo žino
mas ir Europoje. Vardas „San
ta Claus" yra atsineštinis iš
Europos. Olandai New Yorke
St. Nicholas vadino Sinter
Klass. tad, amerikiečių vaikai,
savaip ištardami, pradėjo Ka
lėdų senelį vadinti Santa
Claus vardu. Dabartinis ame
rikiečių legendarinis „Santa
Claus" su stirniukais kilo iš
poeto-kunigo Clement C. Moore poemos, išspausdintos 1823
m. Toji poema vadinosi „A vi
sit from St. Nicholas". Vėliau
poemos vardas buvo pakeistas
dabar žinomu
pavadinimu
„The Night before Christmas".

1. avižinis ir spalgenų uogų
kisielius,
2. barščiai,
*
3. šustinis,
4. miežių grucė,
5. šutinti kopūstai su bara
vykais,
6. pločinys (rupiai maltų
kviečių ragaišis),
7. šližikai iš kvietinių miltų
su miešimu, padarytu iš me
d a u s a r cukraus ir pabaltintu
s u t r i n t o m s aguonomis,
8. žuvys.
Ypatingas kūCių vakaro gė
rimas — „šermukšnynas", iš
s p a u s t a s iš šermukšnio uogų.
(Šermukšnis reiškė apsaugą
nuo visokių dvasių.)
Tikėjimas, kad Kalėdų sene
Kūčios baigiamos kokia nors
lis gali patekti į n a m u s tik per
kalėdine giesme, ar malda.
kaminą, yra išsivystęs iš se
nos Norse legendos, pagal ku
Kalėdų Žvaigždė
rią dievaitė H e r t h a atsirasda
vo ugniakure, atnešdama lai
Didžioji Žvaigždė, rodanti
mę tiems n a m a m s .
spinduliuojantį kelią pas gi
Šv. Nikalojus, arba St. Ni
musį Kristų, pagal šv. Mato
cholas, kurio šventė yra gruo
Evangeliją (2, 2), yra pagrindi
džio 6 d., gyvenęs 300-aisiais
niu simboliu visiems krikš
metais Myroje, Lycijoje, Ma
čionims.
žojoje Azijoje, buvęs švelnios
širdies vyskupas. Apie jo gyve
Kalėdų eglutė, Advento
nimą žinių užsilikę labai ma
vainikas ir žvakutės
ža, bet jo asmenį supa daug
legendų. Šv. Nikalojus yra la
Žvakutes (arba lemputės) bai populiarus
Vokietijoje,
uždegamos a n t papuoštos Ka Šveicarijoje, Olandijoje ir Bel
lėdų eglutės pirmą kartą irgi gijoje. Viena iš populiariausių
kūčių vakare. Po eglute būna legendų yra istorija apie tris
maža pra kartėlė ir šalia jos — maišus aukso, kuriuos šv. Ni
sudėliotos dovanos. Kalėdų eg kalojus atidavęs trims mergi
lutės krikščioniškasis prasmės noms, neturėjusioms jaunikių.
aiškinimas yra žinomas vidu Tuose kraštuose dar tebėra
rio ir šiaurės Europos tautose. gyvi papročiai Šv. Nikalojų at
Eglutę Kalėdoms pirmą kar vaidinti. Vaidina vyrai, apsi
tą papuošė grafienė Brieg rengę vyskupais, kurie, lanky
1611 m. Vokietijoje. Nuo tada dami vaikus, išklausinėję juos
eglutės puošimas paplito an poterių, gausiai apdovanoja
glosaksu kraštuose. Anglijoje, dovanomis. Šv. Nikalojus yra
Prancūzijoje, Rusijoje ir šiau laikomas jūrininkų, keliau
rės Italijoje. Krikščionys eglu tojų, pirklių ir ypatingai —
tę įprasmino kaip medį, kuris, vaikų globėju.
pagal legendą, išaugęs iš Ado
«Mistletoe"
mo burnos, reiškiantis Kristų.
a r b a amžiną žalumą, dangaus
Šakeles su baltomis uogo
vilties ženklą. Žvakutės ant mis yra naudojamos dekoraci
eglutės primena Kristaus — joms Amerikoje. Kanadoje ir
pasaulio Šviesos — atėjimą. Europoje. Niekas tikrai neži
Pirmasis, kuris
panaudojo no, bet spėjama, kad šis pa
žvakutes ant eglutės, buvo protys irgi yra atkeliavęs iš
Martynas Liuteris. Sekant po senų laikų. Priešistoriniai kel
puliarią istoriją M. Liuteris tų kunigai, vadinami „druids"
norėjo išreikšti žvaigždžių, ži duodavę tokių šakelių žmo
bėjusių grožį ir didingumą nėms pasipuošti. Prieš kelis
virš Betliejaus.
šimtmečius Europoje, žmonės
Irlandijoje žmones laiko už naudojo tokias šakeles religi
degtas žvakes languose, ku nio pobūdžio susirinkimuose.
rios nušviečia kelią atvyks Šiandien, Amerikoje, ji turi
tančiam Kūdikėliui Kristui.
linksmesnę, amūrinio pobū
Prancūzijoje
Olandijoje vyrai neša gatvė džio reikšmę.
mis didžiulę liktarną, sudary „mistletoe" reiškia laimės sim
tą iš daugelio degančių žvaku boli.
čių, giedodami „Gloria is Exv.s. I r e n a Š e r e l i e n ė
celsis" ir kitas kalėdines gies
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Kanadoje ir kitiir
( U A ) $115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
$66.00
$50.00
$38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro pastų
$500.00
$250.00
R e g u l i a r i u " į s i i t a ^ I Z Z Z " " ™ ™ $100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $65.00
Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopija.

ARASŽUOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTU, PŪSLĖS. PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
GMBBV fOf raMsth,

1200 S. York. Ebnhuret, IL 60126
630-941-2608

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

ŠEIMOS GYDYTOJA
320W.61«tAv».
Hotart.M46342

Ftat

IS) 947-6279
19)947-6236

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.

EUGENE C. DECKER DOS PC
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absc*uciai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 VV. 103 S t , Oak. Lawn. IL
TaL 706422-6260

DR JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.79th Ava., Hfckory Hifts. IL

TaL (706) 598-8101

Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 6 0 6 5 2

Vafloj gydytoja
900 Ravinia PI., Ortand Park, IL

Kab. tel. 773471-3300

T«L 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

Nuolaida naujai atvykusiems.

9055 S.Roberts Rd, rtickory HiBs, IL
1 mylia j vakarus nuo Hariem Ave.

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL
6 0 4 0 2 , tai. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 .
Valandos kastfsn, savaitgaliais
susitarus. Kalbame lietuviškai.

HARTFORDO
SKAUTAI KVIEČIA

Tai. (708) 5984055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, MJX, &C.
Specialybė - vidaus ligų gydytojas
Katoame lietuviškai
6918 VV. Archer Ava. Sts. 5 ir 6
CNcago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Vatanctos pagal šusterimą

džio 17 d., 4 v. p.p. Lietuvių
namuose. Valgius ir programą
ruošia vyr. skaučių kunig. Bi
rutės draugovė.

New Britain Museum of
American Art metinė t a r p t a u 
tinė kalėdinių eglučių paroda
Talkins dovanų
šiemet pristato „Lietuvišką
iš v e ž i o j i m u i
kalėdinę eglute", papuoštą tik
rais tradiciniais šiaudinukais,
„Šatrijos" tunto prityrusios
pagamintais Hartfordo LSS
paukštyčių ir vilkiukų. Paroda skautės, vadovaujamos ps. I.
vyks iki 2001 m. sausio 1 die Petrauskienės, kartu su kana
nos. Adresas: New Britain dietėmis skautėmis išvežios
Museum of American Art, 56 kalėdines dovanas neturtė
Lexington St., New Britain, liams.
CT 06052, tel. 860-229-0257.
Linkime ilgiausių metų
Paroda atidaryta nuo pietų iki
5 vai. vak. kasdien nuo a n t r a 
Nuoširdūs skautų,-čių rėmė
dienio iki penktadienio ir sek
madienį, o šeštadienj — nuo jai Vladas ir Regina Staba10 vai. ryto iki B vai. vak. Pir činskai šventė savo 50 metų
vedybinę sukaktį.
Toronto
madieniais uždaryta.
Kviečiame atvykti ir pasi skautija linki jiems ilgiausių,
grožėti. Atvykime patys ir at- laimingų ir sveikų metų.
M.
siveskime savo draugus ame
rikiečius. Gausiu lietuvių ap
SKAUTIŠKI RENGINIAI
silankymu parodysime muzie
j a u s vadovybei, kad vertiname
Čikagoje
jų dėmesį lietuviškam kalė
diniam liaudies menui, o savo
S a u s i o 2 8 d., s e k m a d i e n į
jaunuosius brolius ir sesytes — jūros skautų ir skaučių
paskatinsim domėtis savo tau iškilminga Klaipėdos dienos
tos menu.
sueiga PLC, Lemonte.
TORONTO SKAUTŲ
VEIKLA
Kalėdojimas
Toronte skautai vyčiai, vyr.
s k a u t ė s , jų kandidatai ir kan
didatės gruodžio 16 d., 7 vai.
vak. ruošiasi kalėdojimui. J i e
su kalėdinėmis giesmėmis ap
lankys „Vilniaus rūmų" gyven
tojus.

V a s a r i o 3 d., š e š t a d i e n į
— jūros skautų ir skaučių
ruošiama slidinėjimo iškyla.

B R O L I U I VLADUI LINKIM
SVEIKATOS
Dailininkas v.s. Vladas Vijeikis, kurio meno kūrinių ir
įvairių spaudos darbų paroda
J a u n i m o centre šiemet gėrė
jomės, vėl pateko ligoninėn.
Šiuo metu daromi įvairūs jo
Skautiškos kūčios
negalių tyrimai. Mielam bro
Tradicinės skautiškos Kū liui Vladui Čikagos skautai ir
čios, rengiamos „Rambyno" ir skautes linki sveikti ir stip
..Šatrijos", tuntų, vyks gruo- rėti.

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 13 d., trečiadienis

ŠVIETIMAS IR KRAŠTO
APSAUGA
BRONIUS NAINYS
Iš tikrųjų šios sritys mažai Lietuvos padėtį bei išores ap
ką bendra turi del to ir negre linkybes, ypač būtiną žygį į
tinamos, tačiau Lietuvoje, pa NATO, įvertinęs, ieškotų lėšų,
gal mūsų iškilaus satyros kaip krašto gynybos pajėgas
meistro Antano Gustaičio ano stiprinti, plėsti, didinti, bent
meto bolševikberniams išdrož jau iki prieškarinių etatų, bet
tą posmelj „absoliučiai tobulai nebandytų iš jos atimti net iš
viskas eina atbulai", jos abi silaikymui skirtus pinigus,
dabar tvirtai susikryžiavo. paistydamas niekus apie jų
Mat gal ir ne viskas, bet dar švaistymą statomoms penkių
daug kas Lietuvoje atbulai ir žvaigždžių viešbučių tipo ka
tebeina. Prisimenam, populia reivinėms. Lyg Lietuvos karys
rumo liaudyje ieškodamas, galėtų ir šuns būdoje gyventi.
pirmasis jas sugretino Lietu Ir jeigu Paulauskas, jau spėjęs
vos Seimo pirmininkas Artū parodyti daug lankstumo ki
ras Paulauskas, siūlęs iš ka tus uždavinius sprendžiant,
riuomenes atimti 100 mln. litų kariuomenę paliks ant genero
ir atiduoti juos švietimui. Tuo lo Kronkaičio užkeltų bėgių,
jo siūlymu susižavėjusi, Vil leis jam ir, atrodo, ant tų pa
niaus universiteto rektorių čių bėgių jau spėjusiam užšok
Rolandą Pavilionį į savo parti ti, naujam krašto apsaugos
jos rinkiminį sąrašą antruoju ministrui Linkevičiui tvarkyti,
jrašė, o šis, tą tauškalą už gry mes jį galėsim tik sveikinti. O
ną pinigą priėmęs, į Seimą Pavilionis ; švietimui pinigų
patekęs, bandė ir įgyvendinti. turės ieškotis kur nors kitur.
Gerai tik, kad kol kas šis žai
Bet ir čia tenka pastebėti
dimas „neišdegė", nors visuo
kad
Pavilionio beveik ciniškas
menėje šiokius tokius vėjus
drėbtelėjimas
„man nerūpi, iš
visgi sukėlė, ir ne visiškai be
kur
valdžia
gaus
pinigų" per
pagrindo, nes, bent iš dalies,
daug
piktinantis
neturėtų
bū
Pavilionis yra teisus. Švieti
ti.
Juk
negi
nė
pats
Paulaus
mui, ir mokslui pinigų reikia
daug daugiau, negu biudžeto kas nemato to akivaizdaus pi
sudarinėtojai skiria. O Pau nigų švaistymo, kurį kelionė
lauskas, iš visų pusių purto-, mis į užsienį pradėjo vos tik
seimūnai.
mas, net ir jo paties parinkto išrinkti naujieji
„Lietuvos
rytas"
rašė,
kad per
-Krašto apsaugos ministro Lin
pirmąjį
mėnesį
net
trečdalis
kevičiaus, kariuomenės pi
nigus jau irgi paliko ramybėje. jų jau spėjo pasitrankyti po
Jis įsitikino, kad nesąmones pasaulį, net tuo laiku, kai Sei
siūlyti valdžiai politikai gali mo posėdžiuose buvo svarsto
tik: tada, kai valdžios kėdes iš ma vyriausybės .programa ir
balsuotojų jie dar tik perka ir biudžeto reikalai/ Į Lenkiją
nesuka galvos, kaip reikės at buvo išskridęs ir pats minist
silyginti, jas nupirkus. Bet ras pirmininkas, net penkias
šiuo atveju mokestis už balsus dienas po Vokietiją „gastrolia
tegul, lieka paties Paulausko, vo" prezidentas su žmona bei
.atsakomybė. Mums svarbu"; gausia delegacija.. O kur dar
kad šis jautrus klausimas bū visa 2&5,000 biurokratų armi
tų sprendžiamas, švietimo ir ja, kurią mažinti žadėjo kiek
krašto apsaugos sukryžiavimą viena nauja valdžia, bet iki
šiol jos dar nieko nedarė. Joje
išskyrus.
ir daug seimūnų uždarbiauja
Iš tikrųjų gal ir ne visiškai antra ar net trečia tarnybo
iš piršto išlaužtas Paulausko mis. Kodėl šitos „kariuome
siūlymas iš krašto apsaugos nės" nepajudinti?
biudžeto dalį pinigų perkelti į
Nors Seimo Švietimo komisi
švietimo iždą, nes iš tikrųjų jos pirm. Rolandas Pavilionis
nuo kokio priešo gali Lietuvą ir negavo visko, *ko jis norėjo,
apginti 11,500 tik šautuvais tačiau visgi nemažai pinigų
apginkluotų karių, todėl ir „išsirėkė". Pagal Seimo priim
krašto saugumas nepasikeis tą mokslo ilgalaikio finansavi
tų, kariuomenę net per pusę mo įstatymą, ateinančiais me
sumažinus ir šimtą kitą mili tais mokslui ir studijoms ski
jonų sutaupius kitiems reika riama 1.35 nuoš. bendro vi
lams. Be to, jam turbūt atro daus gaminio (BVP), o švieti
dė, kad būti užpultai Lietuvai mui net — 6.5 jo nuošimčio.
kol kas pavojaus nėra, tad Tačiau, ar tie pinigai bus —
kam kariuomenei leisti pini jau kitas klausimas, nes nu
gus — pusė karių tegul eina matytos biudžete
išlaidos
namo. Ne šio rašinio tikslas (7.134 milijardų litų) bus 906
įrodinėti, kad toks galvojimas, mln. litų didesnės negu paja
pagal Gustaitį, būtų tik „to mos (6.228 mljrd. litų). Be to,
bulai atbulas", ir ne dėl vienos ar kas nors žino, kiek švie
priežasties, bet visgi pravartu timui pinigų reikia? Kiekvie
patarti, kad į prezidento kėdę nas naujas švietimo ministras
taikantis politikas, šiuolaikinę darbą pradėdavo, kalbėdamas

•

ATSIMINIMAI
1941-1962 M.
DANUTĖ LINARTAITĖ-PETRAUSKIENĖ

Nr.8
Vežė kažkokią prievolę.
Pats pirmas vežimas sustojo ir moterys pradėjo mane
klausinėti, kur aš viena naktį einu? Kai aš pasakiau,
kad einu per Obę jie man paaiškino, kad čia kelias
šalia Obės. Iki ryto aš neprieisiu kaimo, dar vilkai gali
sudraskyti. Liepė man sėsti į vežimą ir nuvežė mane
atgal prie tos vietos, kur mačiau du kelius. Jos man
patarė vienai naktį neiti, grįžti namo. Bet aš jų nepa
klausiau ir nuėjau per Obę. Iš pradžių viskas buvo ge
rai. Ėjau greitai, sniegas po kojomis girgždėjo, nei vie
no žmogaus nesutikau. Kiek kilometrų ėjau, nežinau.
Obė labai plati. Ėjau šalia didelės salos, apaugusios
medžiais. Netoli krantas. Reikėjo praeiti akmenų kar
jerus, o dar toliau ir namukai matėsi. Bet vėl bėda. Vi
soje pakrantėje prikirsta ekečių. Ten šulinių nebuvo.
Vandenį žmonės naudojo iš Obės. Labai bijojau įkristi
į eketę. Teko labai pamažu eiti. Kai priėjau Fenios na
muką, nustebau, kodėl tamsu, lempa nedega. Išgir
dusi mano beldimą, Fenia labai išsigando, pamanė,
kad nelaimė mus ištiko. O kai pasakiau, ko atėjau, pa
sakė, kad jau vidurnaktis, visi miega. Mane greit pa
guldė ant rusiškos krosnies, davė karštos arbatos atsi
gerti ir aš kaip mat užmigau. Labai anksti rytą mane
pažadino, davė pavalgyti ir liepi tuoj pat eiti pas

Danutė

Bindokienė

Daug kalbėta, mažai
nutarta nutarta sukurti
Gruodžio 11 d. pasibaigė, žemyne,
kelias dienas Prancūzijoje tru
kusi Europos Sąjungos valsty
bių vadų konferencija. Kadan
gi ES yra pasiryžusi po savo
sparnu priimti naujas nares,
šios konferencijos tikslas buvo
nustatyti gaires tolimesnei
veiklai, galbūt peržiūrėti ir su
paprastinti kai kurias sąjun
gos struktūras. Konferencijai
pasibaigus, Europos žiniasklaidoje išsitarta, kad buvo
daug kalbų, bet nedaug nuta
rimų. Iš esmės Europos Sąjun
University of Vvashington. Seattle, lapkr. 16 d. po prof. Vytauto Landsbergio paskaitos „Lietuva naujajame goje ne tik nebus ypatingų pa
tūkstantmetyje". Iš kaires: prof. Dan Wough — Baltistikos studijų programos pradininkas; prof. V. Landsbergis: sikeitimų, bet šiandien kai ku
Michael Kalloran — Liberal Arts & Sciences fakulteto dekanas: Steve Hanson — rusų, rytų Europos ir cen rie klausimai atrodo dar la
trines Azijos studijų skyriaus direktorius.
biau supainioti, negu prieš su
važiavimą.
apie reformas, ypač pagrindi tuvai laimėtus aukso, sidabro
Taigi ir patys aršieji kariuo
Vis tik suvažiavimo dalyviai
nių ir vidurinių mokyklų. Vie medalius. Humanitarai viešo menės skeptikai švietimui pi nutarė priimti susitarimą, ku
nas planus ruošė, kitas keitė, se svarstybose (debatuose; nigų ieško jau nebe krašto gy rį, ES valstybių parlamen
trečias taisė, bet iki šiol jie anglų kalba r.et anglus nurun nybos ižduose. Atrodo, kad, tams patvirtinus (tai gali už
nieko gero nepadarė. Zigmas gia ir taip šalia sportininkų šviesdami kitus, pagaliau ir sitęsti net 18 mėn.), kai kurie
Zinkevičius į mokyklas bandė garsina Lietuvos vardą iš pa patys apsišvietę.
pakeitimai bus įgyvendinti.
įvesti labai reikalingą tautinį čios geriausios pusės (ne iš
Tiesa, jie nėra labai esminiai,
auklėjimą, bet dėl to jis greit tos, kaip Panevėžio tulpiniai
daugiausia susieti su kiekvie
buvo išverstas iš kėdės. Kor ar vyšniniai;, bet šiemet jau
MATEMATIKOS PROF.
nai ES narei skirsiamų balsų
nelijus Platelis teigė ugdysiąs nebeturi pinigų nė į tarptau
LISA GALMINAS
skaičiumi, su žmogaus teisių
ne kažkokį lietuvių tautos pa tines varžybas nuskristi. Val
NEW ORLEANS
pažeidimų stebėjimu ir gink
triotą, bet susipratusį val džia pinigų neduoda, o rėmė
SUVAŽIAVIME
luotomis pajėgomis, kurios iš
stybės pilietį ir kursiąs pilieti jai irgi išseko. Ateinančiais
dalies būtų atsakingos už ES
nę visuomenę. Dabar skamba metais varžybos bus Pietų
1994 metais gavusi matema narių saugumą. Tartasi ir dėl
varpai pamokų apie holo- Afrikos sostinėje Johanesburg. tikos daktares laipsnį iš Wis- Europos Sąjungos struktūros
kaustą įvedimą. Lietuvos lais Vien tik skrydis ir visi mo consin universiteto ir dabar vadovybės — kaip ji renkama,
vės kovotojų-sukilėlių, parti kesčiai kainuoja 1.000 dol. as profesoriaujanti Northvvestern kas į ją gali ar turi įeiti.
zanų, tremtinių, pogrindinin meniui. O kur dar kokia nors valstybiniame
universitete.
Mums galbūt labiausiai ver
kų balsas į mokyklų progra pastogė, valgis? Ar negėda už Lisa Galminas padarys prane
ta
atkreipti dėmesį, kad ES
mas įjungti šio tragiško laiko mokesčių mokėtojų pinigus šimą Simbolinės logikos drau
valstybių
sudėtyje (žinoma, ne
tarpio istoriją atsitrenkė į
pasaulyje pramogaujantiems gijos suvažiavime, sausio 12-13 dabar, o ateityje^ paminėtos ir
kurčias ausis, net ir pačioje
politikieriam?, kai gabiausi d. New Orleans mieste.
naujos narės, jų tarpe — Lie
prezidentūroje, kur vyriausio
Saulius Šimoliūnas
Lietuvos vaikai jai mokslo sri
tuva. Pagal naująjį nutarimą,
se kėdėse sėdi išeivijos žmo
tyje atstovauti pinigų turi pa
Vokietijai,
Prancūzijai, Di
nės, kuriems tai labiausiai
SOCIALINĖS ETIKOS
tys
ieškotis
arba
apkrauti
tė
džiajai
Britanijai
ir Italijai ES
turėtų rūpėti. Atrodytų, kad
SEMINARAI
vus?
Jeigu
čia
minėtiems
reika
Ministrų
taryboje
priklausys
kova dėl tautos laisvės jau
lams
Pavilionis
pinigų
prašo.
po
29
balsus
(dabar
jos
turi po
Lapkričio
3-8
d.
Kaišiado
niekam nebesvarbi, kai kam
Dieve,
jam
padėk.
Jeigu
tuo
10):
Ispanijai
ir
Lenkijai
ski
ryse,
Šiauliuose,
Kaune,
Klai
gal ir viešai skelbiamas šlamš
tas. Deja, toks pareiškimas keliu suks naujas Švietimo pėdoje ir Telšiuose Krikščio riama po 27 balsus; Rumunijai
buvo — neatlieptas, neatsaky ministras, dar tik prieš pus niškojo visuomeninio ugdymo — 15, Olandijai — 13; Graiki
tas, pareiškėjas net paaukšti metį svarstęs, ar jam į tauti centras surengė krikščioniš jai, Čekų Respublikai, Belgi
nimu tarnyboje pažymėtas. ninkų ar į socliberalų partiją kosios socialinės etikos semi jai, Vengrijai ir Portugalijai —
Kokių reformų mokyklose mes stoti, jam irgi tik sėkmės rei narus „Globalizacijos iššūkiai po 12; Švedijai, Bulgarijai ir
tada ieškom ir kam reikalingi kia palinkėti. Gal ir ne visus šiuolaikiniame pasaulyje (eti Austrijai — po 10, o Slovakija,
tie pinigai? Tiesa, mokyklose lietuvius buvusius komunis nė refleksija)'*. Seminaro pre Danija, Suomija, Airija, Lietu
didelis ir buitinis skurdas: tus Maskva kosmopolitais pa legentai — Kolpingo aukš va, Latvija, Slovėnija, Kipras,
tesniosios verslo mokyklos fi Estija, Liuksemburgas ir Malta
apleistos patalpos, aplinka, darė?
Buvęs Vilniaus universiteto losofijos ir krikščioniško so turės po mažesnį balsų skai
stoka paprasčiausių mokymo
priemonių, menki atlyginimai rektorius daugiau lėšų prašo cialinio mokymo dėstytojas J. čių. Koks tas skaičius — dar
mokytojams. Kalbama apie ir mokslui, kartu su kitais Lie Norvilą ir Krikščioniškojo vi nepasakoma.
aukštos technologijos informa tuvos mokslininkais šaukda suomeninio ugdymo centro
Nutarime taip pat pažymė
cinės visuomenės kūrimą, ta mas net apie galimą mokslo koordinatorius A. Kučikas. Se ta, jog vienas trečdalis Euro
čiau yra mokyklų, neturinčių išnykimą Lietuvoje, jeigu jo minaruose stengiasi supažin pos Sąjungos narių gali parei
nė vieno kompiuterio, net nė puoselėjimui nebus pinigų. dinti su globalizacijos sąvoka, kalauti, kad būtų ištirti taria
paprasčiausio fakso aparatė Gerai, skirkite 2 nuošimčius globalizacijos procesais pasau mieji žmogaus teisių pažei
lio. Viena direktorė, taupyda BVP kariuomenei pasiruošti į lyje, jų padariniais individui ir dimai, tačiau su tuo turi visų
ma lėšas, spintoje užrakina NATO. sako akademikas Be visuomenei, skirtingų šalių pirma sutikti (balsuoti) Minis
telefoną, spausdintuvą, net nediktas Juodka, bet Europos bei kultūrų raidai, aptarinėta trų taryba devynių dešimta
popierių.
Sąjungos narystė reikalauja krikščionių atsakomybė sie dalių dauguma.
bent vieno BVP nuošimčio kiant socialinio teisingumo ir
Dėl savigynos Europoje, ku
Neseniai Lietuvos spaudoje mokslui. Atsikratykite tų ne taikos nūdienos pasaulio pro ria taip primygtinai siūlo
skaičiau apie specialiai suor reikalingų apskričių, ir tam blemų akivaizdoje. Semina JAV, tvirtindamos, kad atėjo
ganizuotų chemikų, fizikų, tikslui pinigų sutaupysite, pri ruose dalyvavo įvairių krikš laikas europiečiams patiems
matematikų būrelių narių deda Lietuvos mokslų akade čioniškų organizacijų atstovai, savo saugumu pasirūpinti, ne
aukštųjų mokyklų dėstytojai.
tarptautinėse varžybose Lie mijos prezidentas.
įveliant Amerikos į karą tame

mamą. Atgal be nuotykių grįžau namo, bet čia gavau
pylos, nes mama tikrai visą naktį nemiegojo. Su lie
tuvėmis moterimis ėjo naktį prie Obės manęs ieškoti,
bet per Obę eiti nedrįso.
Paaugliams viskas atrodokitaip, kaip suaugusiems.
Jonaitienė buvo senyvo amžiaus, niekur nedirbo, bu
vo nervinga. Kai tik atsisėsdavau mokytis, ji pradė
davo plepėti ir aš negalėdavau susikaupti. Pradėjau
prašyti mamos, kad kur nors išsikraustytume. Pava
sarį atradome neapšildomą kambariuką. Iki žiemos
ten galėjome gyventi. Ir, svarbiausia, šeimininkė davė
mums daržo. Atidavė ir sako, nors aš čia mečiau pele
nus, bet gal kas ir užaugs. O, pasirodo, pelenai buvo
gera trąša. Mūsų užaugintos daržovės buvo daug ge
resnės, negu šeimininkės.
Tą pavasarį pasibaigė karas. Mokykloje per per
trauką mus visus išrikiavo ir perskaitė šitą žinią. Visi
verkė. Aš irgi verkiau. Galvojau — baigėsi kajas, gal
mums leis grįžt į Lietuvą. Tuoj parašėme laiškus į Lie
tuvą. O kaip mes laukėme laiško nuo tėvelio ir Vytu
ko! Juk šitiek metų nieko apie juos nežinojome. Vir
šininkas mamytei paaiškino, kad mes išvežti visam
laikui. Sugrįžti į Lietuvą mums niekada neleis. Buvo
labai liūdna ir skaudu.
Turėjau daug darbo darže: buvo sausra, reikėjo daug
laistyti, o vandenį su naščiais reikėjo nešioti iš labai
toli.
7 klasėje labai sėkmingai išlaikiau egzaminus ir ma
ma man gavo kelialapį į pionierių stovyklą. Į stovyklą
plaukėme garlaiviu. O pati stovykla buvo įrengta ant

aukšto Obės kranto. Ten kartu buvau su Statkute Ire
na, su kuria vėliau teko kartu gyventi. Ten buvome,
nors ir neilgai, bet gerai pailsėjome, tik vėlgi trūko
maisto. Viskas buvo skanu, tik labai mažos porcijos,
pritaikyta mažiems vaikams. Man dažnai duodavo
maisto papildomai. Irutė juokaudavo, kad tai už ma
no gražias kasas. Grįžusi namo, neatpažinau savo dar
žo. Viskas labai užaugo ir labai gerai užderėjo.
Pirmą kartą per tuos metus valgėme agurkus, po
midorus. Daugiau Sibire daržo niekada neturėjome ir
dažnai savo daržą prisimindavome. Kadangi žiemai
čia pasilikti negalėjome, rudenį priėmė mus gyventi
Bačkuvienė su Statkiene. Jos gyveno kolūkio (zaezdnoj dom) name. Pirmame aukšte atvažiuodavo iš kai
mų kolūkiečiai, atveždavo prievoles, pernakvodavo ir
vėl važiuodavo namo. O antrame aukšte gyveno lie
tuvės tremtinės. Kambarys buvo didelis. Iš lentų sto
vėjo sukalti 3 gultai. Vidury kambario stovėjo didelis
stalas, o ant jo rąstas, kuris rėmė lubas, kad neįgriūtų. Mus perspėjo, kad čia avarinis namas, gali
stogas įgriūti, bet mes neturėjome išeities, reikėjo kaž
kur gyventi. Ten gyveno 3 šeimos: Bačkuvienė su
sūneliu Vyturiuku, Statkiene su dukromis Irute ir
Aukse, ir Aksomaitienė su dviem mažais vaikais. Mer
gytę ji atsivežė kelių mėnesių, ant rankų nešiojo ir
mažą berniuką. Vyras ir dar vienas sūnelis buvo likę
Lietuvoje. Aksomaitienė dar Lietuvoje sirgo džiova.
Nors klimatas Sibire džiovai gydyti palankus, bet nuo
amžino badavimo liga paūmėjo ir jai prasiveržė iš
plaučių kraujas. Iš pradžių ji slėpe, kad serga, bet, kai

60,000 žmonių skaičiaus gink
luotas pajėgas, kurias būtų
galima greitai pasiųsti į stra
tegines vietas. Abejojama, ar
toks pianas patenkins Vašing
toną, ir ar jo pakaks Europos
gynybos reikalams. Tačiau tai
jau pradžia: karines pajėgas
visuomet bus galima išplėsti,
jeigu to pareikalaus aplin
kybės.
Sėkmingesnei Europos Są
jungos konferencijos eigai la
bai kenkė suvažiavusių vals
tybių vadovų nepajėgumas
žvelgti platesniu žvilgsniu ir
išeiti už problemų, su kurio
mis susiduria savose šalyse,
horizonto. Nors visi iš anksto
pasisakė, jog, prieš priimant
naujas nares, svarbu sąjun
goje atlikti kai kuriuos pakei
timus, kad visiems būtų aiš
kiau ir lengviau prisiderinti,
kartu darbuojantis visuoti
niam labui, nebuvo išvengta
tarpusavio varžybų, net dėl
tokių eilinių klausimų, kaip
turėsimų balsų skaičiaus. Čia
vėl pasireiškė senoji tarpusavė Vokietijos ir Prancūzijos
antipatija. Prezidentas Jacques Chirac užsispyręs tvirti
no, kad Vokietija neturėtų
gauti daugiau balsų negu
Prancūzija, nors Prancūzija
yra daug mažesnė už Vokie
tiją. Didžiosios Britanijos mi
nistras
pirmininkas
Tony
Blair nenorėjo atsisakyti veto
teisės, susietos su mokesčių
mokėjimo klausimais. Mažes
nės sąjungos narės tvirtai pa
sisakė prieš apribojimą jų tei
sės skirti asmenis į valdomą
ją ES. tarybą, kuri šiuo metu
susideda iš 20 narių. Jau
anksčiau pasigirdo nuomonė,
kad taryba yra per didelė —
galima būtų pasitenkinti tik
puse to skaičiaus. Šis klausi
mas išspręstas „saliamoniš
kai" — pagal naują planą
kiekviena valstybė turės po
vieną komisijos narį, kol bus
pasiektas 27 skaičius, o tuo
met: pažiūrėsim, kaip toliau
elgtis...
Vienaip ar kitaip, Vakarų
Europoje ES vadų konferenci
ja Nicoje įvertinama prastai
arba vidutiniškai. Sakoma,
kad tik Rytų Europos vals
tybės jos nutarimais patenkin
tos, nes vis tik pasisakyta už
jų priėmimą į sąjungą. Tačiau,
kaip ir NATO narystės atveju,
nejučiomis kyla nuojauta, kad
pagrindinė to tąsymosi ir vis
naujų sąlygų, reikalavimų,
nutarimų priėmimas daugiau
sia susietas su nenoru į „už
darą, prestižini klubą" įsileis
ti naujų narių.

kraujavimas kartojosi, moterys išsigando ir Aksomaitienę paguldė į tuberkuliozinę ligoninę. O vaikus ati
davė į vaikų namus. Jai tai buvo baisi tragedija. Taip
mes su mama atėjome gyventi į Aksomaitienės vietą.
Aš su muilu išploviau lentas, ant kurių miegojome,
nes bijojome susirgti džiova. Kai atėjo Aksomaitienei
laiškas iš Lietuvos, man pasiūlė jį nunešti. Mane pa
mačiusi, ji nepaprastai apsidžiaugė ir labai prašė, kad
lankyčiau jos vaikus. Pas vaikus nueidavau. Ligonė
pavasarį iš ligonines pabėgo, pasiėmė vaikus ir grįžo į
Lietuvą. Bet čia greit mirė.
Šitame bute man patiko gyventi. Visi buvo labai
draugiški, tik buvo baisi beda. kad nežmoniškai rūko
krosnis. Kol įsikurdavo, pilnas kambarys būdavo dū
mų. Bačkuvienė — buvusi solistė Karaliūtė, negalėjo
nedainuoti.
Kartą važiavo Kamniaus artistai gastrolėms į rajoną
ir prie mūsų namo sugedo jų sunkvežimis. Vairuotojas
ilgai negalėjo sunkvežimio pataisyti. Belaukdami jie
užgirdo dainuojant arijas iš operų, savo ausimis ne
galėjo patikėti, kad čia dainuoja gyvas žmogus. Už
bėgo pažiūrėti laiptais į viršų, o čia nieko per dūmus
nematyti. Pradėjo šaukti: išeikite pasirodykite, kas čia
gyvena0 Aš tik ką buvau grįžusi iš mokyklos. Bač
kuvienė ir sako man: nueik pažiūrėk, ko jie nori? O jie
mane klausia, kas čia taip gerai dainuoja? Tegu išeina
pasirodo. O Bačkuvienė buvo taip apdriskusi, kad jai
gėda pasirodyti. Tada jie manęs pradėjo prašyti, kad
Bačkuvienė ateitų į teatrą, kai jie po kelių dienų grįš
iš gastrolių.
(B.d.)
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ALGIMANTAS S. GEČYS
Kai Hartford mieste vyku likutis persiųstas LB Krašto
sioje JAV LB XVI tarybos sesi valdybai.
Kreipiausi į Sunny Hills gy
joje man buvo patikėtos JAV
LB Krašto valdybos pirminin venančią LB tarybos narę Lai
ko pareigos, prie salės vidu mą Savaitienę, prašydamas
ryje stovinčio mikrofono pri sukviesti Sunny Hills vietovės
ėjusi Floridos apygardos at tautiečius pokalbiui. Ji sutiko
stove Dalia Augūnienė pa talkinti, tačiau vilčių dėl LB
kvietė atvykti į š.m. lapkričio apylinkes atsteigimo nedavė.
19 d. įvyksiantį Palm Beach Man atrodė, jog pabandyti
LB apylinkės 25-rių metų su būtina. Nebaugino ir veik 400
kakties minėjimą. Spontaniš mylių nuotolis, kurį teks nu
ko- pakvietimo užkluptas — važiuoti, atskridus į Tampos
sutikau, tada nesvajodamas, oro uostą.
kad ši. prie Atlanto esanti,
J ketvirtadienio, lapkričio 9
Floridos apskritis taps JAV-ių dienos, popietėje Šv. Teresės
prezidentinių rinkimų ginčų parapijos salėje sukviestą su
objektu ir bus išgarsinta vi sirinkimą atvyko per 40 as
menų. Susirinkimui L. Savaisame pasaulyje.
Iš'tarybos sesijos grįžus na tienė vadovavo, man gi teko
mo, mane pasiekė LB Premijų pateikti argumentus, kodėl
šventės ruošos komisijos pirm. mums, lietuviams ir Lietuvai,
Angelės Karnienės kvieslys svarbu turėti organizuotą išei
apsilankyti dieną anksčiau — viją. Būta momentų, kada bu
lapkričio 18-ąją — St. Peters- vau pradėjęs abejoti, ar ragini
burge įvyksiančioje Premijų mas ..lietuviai burtis prie lie
šventėje. Kelių šimtų mylių tuvio" bus išgirstas. Tačiau
atstumas tarp Palm Beach ir pakiio viena ranka. įsidrąsino
St.- Petersburgo negąsdino. kalbėti kitas, trečias LB atgai
Sutikau vykti į St. Petersbur- vinimo mintį pareme. Dar
gą. Tolimesni kelionės į Flori pusvalandis, ir ryžtasi rinkt;
dą'planai jau buvo grindžiami atsteigiamos Sunny Hills LB
patarle .J. balą puolęs — sau apylinkes valdybą. I ją išrink
sai nekelsi!" Bendruomeninės ta Genė Gedminienė — pirm..
veiklos puoselėjimo ir mūsų Anelė Pečkaitienė — sekr..
telkinius užgriuvusių proble Elena Žebertavičienė — rengi
mėlių sužinojimo tikslu ryžau nių vadovė. Jurgis Savaitis —
si aplankyti visus stambes iždininkas. Į kontrolės komi
siją išrinkti Vladas Adoma
nius Floridos lietuviškuosius
vičius. Jonas Ratnikas. Algir
telkinius — Sunny Hills, Daydas Savickas.
tona Beach, Palm Beach. MiaIš man pateiktų klausimų
mi ir St. Petersburgą. Kelio
nėje praleidau vienuolika die susidariau įspūdį, kad senat
nų ir išsinuomotu automobiliu vės bėdos slegia ne vieną Sun
sukoriau per 2,700 mylių. Nie- ny Hills apsigyvenusį tautietį
kab nemaniau, kad Floridos ir LB Socialinių reikalų tary
valstija tokia didelė ir kad ne bos veiklos sričių išvystymas
maži atstumai skiria ten esan čia yra pageidaujamas. Paža
dėjau kreiptis į JAV LB Socia
čius lietuvių telkinius.
linių reikalų tarybos pirm. Bi
rutę
Jasaitienę, kad ji Sunny
Sunny Hills
Hills bei kituose Floridos lie
Ne per toliausia nuo Alaba- tuvių telkiniuose apsilankytų
mos sienos esąs Sunny Hills ir reikalus pajudintų. Malonu
lietuvių telkinys pradėjo kur buvo patirti, kad naujai iš
tis Deltonos statybos bendro rinktoji LB apylinkės valdyba
vės eksploatuojamuose plotuo jau buvo susirinkusi pirmam
se, j Gražiais ežerais ir pušin- posėdžiui ir š.m. gruodžio 24
gomis kalvomis išpuošta Sun d. ruošia bendras kūčias Sun
n y Hills vietovė patraukė ny Hills gyvenantiems lietu
kompaktiškam gyvenimui ne viams. Niekas geriau žmonių
mažą skaičių tautiečių, dau nesujungia, kaip kūčių malda,
giausia iš New York, Michigan susėdus prie bendro stalo.
ir Ęlinos valstijų.
Sunny Hills buvo malonu
LB apylinkė Sunny Hills bu susipažinti su ilgamete LB
vo įsteigta 1979 metais Vytau apylinkės pirmininke Ona
to Belecko rūpesčiu. Sėkmin Adomaitiene, pensininko die
gai" veikusi daugiau kaip 20 nas čia leidžiantį kun. L. Musmetų^-intensyvią veiklą išvys teikį, žurnalistą Alfonsą Na
čiusi Sąjūdžio laikais ir dos ką, dar vis besisielojantį lietu
niai rėmusi aukomis nepri viškais reikalais, ypač išleidi
klausomybei atgimusią Lietu mo antrojo tomo „JAV lietu
vą,* š.m. sausio mėnesį Sunny viai'". Po ar tik ne 25-rių metų
HiHs LB apylinkė nutraukė pažintį atnaujinau su garsiuoveiklą, nepajėgusi išsirinkti ju Lietuvos rinktinės futbolinaūjos vadovybės. LB-nės apy- ninku Vladu (Juja; Adomavilinkė buvo likviduota ir iždo čiumi. kurį Filadelfijoje suti
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S. Kana kalba lietuviškai.
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Grupe Palm Beach. FL. LB apylinkes narių , susitikusių su naujuoju LB Krašto valdybos pirm. Algimantu
Geciu. Iš kaires sėdi: Roma Mildaiiene, Terese Gečiene. Algimantas Gečys, Alicija Soliene, Vincas Šalčiūnas,
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kau lauko teniso turnyro
metu. kuriame pirmą kartą
sutviksėjo a.a. Vyto Gerulaičio
žvaigždė sporto pasaulyje.
Įdomi asmenybė yra Šv. Te
resės parapijos klebonas prel.
Francis Szczykutowicz. Tai iš
Lenkijos atvykęs kunigas. Il
gus metus LB veiklai atidavu
sio Jurgio Savaičio pasakoji
mu, sis kunigas yra labai pa
lankus lietuviams, puoselėja
parapijoje lietuvių tradicijas,
yra išmokęs Mišias aukoti lie
tuvių kalba. Per visą mūsų su
sirinkimą jis išsėdėjo salėje,
tik iš dalies suprasdamas, kas
vyksta. Pasveikinau jį su pa
kėlimu į prelatus ir padėkojau
už lietuviams teikiamą globą.
Daytona Beach
Lapkričio 10 d., po iš Sunny
Hills trukusios septynių va
landų kelionės, pasiekiau At
lanto pakraštyje esantį Dayto
na Beach lietuvių telkinį. Čia
ilgus metus veikia Daytonos
lietukų klubas, vadovaujamas
visuomenininko bei žurnalisto
Jono Daugėlos, ir LB-nės apy
linkė įkurta žymiai vėliau)
dr. Vytauto Majausko ir žur
nalisto Jurgio Janušaičio rū
pesčiu. Pradžioje tarp klubo ir
apylinkės būta trinties. Lai
kas tačiau užgydė žaizdas ir
šiuo metu vyrauja darna. Savo
tarpe klubas ir LB apylinkė
dalinasi sukakčių paminėjimu
ir darbais, vieni kitus remia.
Tai džiugina!
Pasitarimui buvo susirinkta
svetinguose LB apylinkės pir
mininko Stasio Ušacko ir žmo
nos Dorothy namuose. Šiuo
metu LB apylinkių valdyboje
darbuojasi Donatas Stukas —
ižd., Danutė Klinklinskienė —
sekr. ir Danutė Kurauskienė
— vicepirm. socialiniams rei
kalams. Pasitarime taip pat
dalyvavo buvusios LB apylin
kės pirm. dr. Birutė Preikštienė, Birutė Kožicienė (šiuo
metu LB tarybos narė), buvusi
LB tarybos narė Regina
Snarskienė, Lietuvių klube ir
LB sėkmingai besireiškiąs
Narcizas Kreivėnas. Didesnių

Daytona LB apylinkes valdyba ir buvusios pirmininkes p.-isitnnme su neseniai išrinktu JAV LB Krašto valdybos
pirm Algimantu Geciu Sėdi iš kaires: Danute Kurauskienė. Dorothy Usackiene: stovi: Stasys Usackas. dr Bi
rute Preik.štiene. Regina Snarskienė. Algimantas (Jecys. Birute Končiene Teresės Gečienės nuotrauka.
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rūpesčių telkinys neturi. Kas
antrą mėnesio sekmadienį bu
riamasi lietuviams skirtose
Mišiose Prince of Peace para
pijoje. Pirmąjį rr.enesio trečia
dienį LB apylinkes pietūs Sta
sy restorane. Veikia BALFo
skyrius vadovaujamas Onos
Karašienės ir Onės Daržinskienės. „Saulutes" skyrius, va
dovaujamas B. Kožicienės, tel
kia paramą Lietavos vaikams.
Muz. Ant. Skriduiis vadovauja
šauniam chorui vardu „Siety
nas". LB apylinkės valdyba
ruošėsi už kelių dienų įvyks
tančiam iš Lietuvos aktoriaus
Petro Venslovo rečitaliui. Ak
toriaus čia užsukama, tarpi
ninkaujant JAV LB Kultūros
tarybos pirm. Marijai Remienei.
Lankydamasis
Daytona
Beach. porą valandų pralei
dau su artimais tėvų, o vėliau
ir mano šeimos, bičiuliais Ve
rute ir Jurgiu Janušaičiais. Su
vaižgantiška meile žvelgęs į
triūsiančius lietuvybės dirvo
nuose, žurnalistas Janušaitis
šiandieną yra amžiaus negalių
stiprokai varginamas. Jo pro
tas, tačiau šviesus, atmintis
puiki, stebi jis išeivijos veiklą
ir tikisi, prie ne savo noru pa
dėtos, žurnalisto plunksnos
dar sugrįžti.
Palm Beach
Kelionės po Floridą metu
Palm Beach teko lankytis
dviem atvejais. Mat nenorėjau
tenkintis vien atsilankymu į
LB apylinkės 25-ių metų su
kakties minėjimą, kur ribotos
galimybės su bendruomenininkais atviriau išsikalbėti,
rūpesčiais pasidalinti. Tad pa
keliui iš Daytona Beach, pa
važiavus kiek mažiau kaip
200 mylių, atsiradau svetin
guose dr. Henriko ir Alicijos
Soliu namuose, kur LB apy
linkės valdybos pirm. Vincas
Šalčiūnas pokalbiui sukvietė
per 20 apylinke<s lietuvių.
Pokalbį pradedamas, V. Šal
čiūnas apibūdino Palm Beach
telkinio „ypatybes", aptarė
silpnėjantį veiklos pajėgumą,
problemas, su kuriomis valdy
ba susiduria, s.arbesnius tel
kinio renginius. Apžvelgęs to
limesnės veikios perspekty
vas, jis pageidavo, kad Krašto
valdyba rastų priemonių ma
žoms, senėjančioms apylin
kėms toliau veikti bei išsilai
kyti. Kilo gyvos diskusijos ir
klausimų — atsakymų virtinė.
Lietuviškai veiklai Palm
Beach vietovėje trukdo netu
rėjimas savos parapijos ir pa
talpų renginiams bei minėji
mams. Čia gyvenama kun.
Antano Čepanio, tačiau pasi
keitus klebonams amerikiečių
parapijoje, neleidžiama nau
doti parapijos koplyčią lietu
viškoms Mišioms. Pasak kle
bono, jei leis lietuviams savas
Mišias turėti, užsimanys ir
meksikiečiai.
Lietuviškiems
suėjimams naudojamasi sa
vaitės dienomis Piccadilly res
torano patalpomis. Gaila, kad
tai nuo atsilankymo į susi
būrimus bei minėjimus ati

traukia
tebedirbančiuosius.
Be pirm. V. Šalčiūno. LB apy
linkės valdyboje darbuojasi
Pranas Baltakis, Jonas Garla,
Oną Šalčiūniene ir Vyt. Kulpa.
Palm Beach telkinys, tačiau
dar tebėra stiprus. Veikia Lie
tuvos Vyčių kuopa, kuriai va
dovauja muz. Liudas Stukas.
Esama ir savo „Dainos" choro,
vadovaujamo muz. J. Samoškos. Karitatyvine veikla rūpi
nasi BALFo ir Lietuvos Duk
terų atstovybės.
Savaitę po pirmojo apsilan
kymo, lapkričio 19 dieną, teko
vėl lankytis Palm Beach, kur
gražioje viešbučio salėje vyko
LB 25-ojo apylinkės jubilie
jaus ir „Floridos Paatlančio
Lietuvių biuletenio" 15-tos su
kakties minėjimai. Tai visais
atžvilgiais būta iškilmingo
renginio, kurio aprašymas šio
straipsnio rėmuose būtų nepa
garbus. Išskirtinai būtina pa
minėti biuletenio redaktoriaus
V. Šalčiūno atliekamą svarbų
darbą, apie Floridos lietuvių
veiklą informuojant valstijoje
gyvenančius tautiečius. Minė
jime dalyvavusi JAV LB Kul
tūros tarybos pirm. Marija Re
inienė įteikė pažymas buvu
siems Palm Beach LB apy
linkės vadovams Algiui Augūnui. Jonui Garlai, Irenai Manomaitienei, Mariui Sodoniui,
Jonui Jakubauskui, V. Šalčiūnui ir telkiniui daug nusi
pelniusiam kun. Vyt. Piktur
nai. Savo ruožtu, Floridos LB
apygardos pirm. Algirdas Dū
da pažymas įteikė dr. Vyt.
Majauskui, dr. Jonui Šalnai ir
Alicijai Solienei. Minėjime da
lyvavo svečiai, atvykę iš to
liau: Auksinio kranto LB apy
linkės pirm. Jonas Paškus,
Floridos apygardos valdybos
narės Genovaitė Treinienė ir
Loreta Kynienė, o taip pat ir
Lietuvos Respublikos garbės
konsulas Palm Beach apygar
doje Stanley Balzekas.
Lydimi dail. Rimos Zotovienės, su M. Remiene apsi
lankėme jos akvarelės kūrinių
parodoje
vykusioje
Juno
Beach miesto rotušėje.
Miami
Miami LB apylinkė, Petro
Griškelio rūpesčiu, buvo įkur
ta apie 1980-sius metus, ta
čiau platesnės veiklos išvysty
ti nepavyko. Čia pagrindinį
vaidmenį vaidino, ilgus metus
veikęs, Lietuvių klubas, ypač
gausiai į savo gretas telkęs
senuosius lietuvius ateivius.
Šalia Miami gyvenę bendruomenininkai linko į Pompano
Beach kaimynystėje veikian
čių Auksinio kranto LB apy
linkę, kuriai šiuo laiku vado
vauja Jonas Paškus. Tik Sąjū
džio laikotarpiu Miami LB
apylinkė suklestėjo, vadovau
jant Vytautui Dubauskui. Jam
išsikėlus, 1994 metais Miami
LB apylinkė nustojo veikti.
Prieš metus laiko Miami
Lietuvių klubas likvidavosi,
turėtas pastatas buvo parduo
tas, o klubo turtas perduotas
Lietuvių fondo dispozicijai.

Window VV ashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crcws.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid drivcr's license and transportation. Mušt be fluent in English.
LA. McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
ATTENTION IMMIGRANTS!
Canada and Australia
are accepting applicants for
Permanent Residence!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentratmg in immigration
www.immigration-service.com

Miami. tačiau lietuvių esama
ir juos būtina vėl parkreipti
organizuoton veiklon. Miami
svečiuojantis, mano universi
teto bendraklasio inž. Vytauto
Ramūno žmona Roma ir sū
nus Vitas (Linas) Ramūnas
yra sutikę imtis pastangų
Miami LB apylinkę atkurti.
Krašto valdybai suteikus įga
liotinių teises, jie kvies vietos
tautiečius jungtis į LB. Tiki
mės, jog Vasario 16-sios mi
nėjimas galės būti surengtas
atkurtos Miami LB apylinkės.

GREIT PARDUODA
ZSL RE/MAX
y REALTORS
arrc.rmi sas - 5«9
HOME(70t)42S 71*0
MOBIL [7731 S9O-O20S

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

Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas. Greitas,
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.
STASYS'
CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; "sicings*,
•soffits", "decks", "gutters-, plokšti
ir "shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turtu darbo draudimą.
. S.Benetis, tol. 690-241-191Z.
Alternative Home Care looking
for responsible come-and-go, live
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and write
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green card"
reųuired. TeL 708-784-1088.

linkė gražiai rūpinasi socia
line senstančių tautiečių glo
ba, daug širdies įdedant V.
Meiluvienei. Rūpinamasi ir
pagalba Lietuvai. Veikia „Lie
tuvos Vaikų viltis" skyrius,
gydomi iš Lietuvos atvykę vai
kai, teikiama įvairi parama,
LB darbuotojams
artimai
bendradarbiaujant su „S.O.S.
Lithuania" šalpos grupės Miamia mieste iniciatore Ariana
Kumpiene. Maloniai nuteikė
pateikta žinia, apie įsisteigu
sius skautus ir susiorgani
zuotą skaučių „Židinį".

St. Petersburg
Kelionės patirtis
St. Petersburgas — tai Flori
dos Čikaga. Čia daugiausia
susispietę Floridos lietuvių,
čia verda lietuviškas gyveni
mas, plačiai aprašomas mūsų
žiniasklaidoje. St. Petersburge
lankantis vyko JAV LB Kul
tūros tarybos Premijų šventė.
Tarybos pirm. M. Remienė su
darė komisijas atrinkti laurea
tus, kurie buvo atžymėti dos
niomis
Lietuvių
fondo
premijomis. Floridos LB apy
gardos valdyba, talkinant LB
apylinkei, ir Angelei Karnienei vadovaujant,
Premijų
šventės ruošos komitetui, atli
ko didelį darbą ir nusipelno
visų JAV lietuvių padėkos.
Dariaus Polikaičio vadovauja
mas „Dainavos" ansamblio vy
rų oktetas užbūrė klausytojus
jaunatve ir muzikalumu. Pre
mijų šventės metu buvo malo
nu pabendrauti su Lietuvos
generaliniu garbės konsulu
Algimantu Karnavičiumi ir
PLB valdybos pirm. Vyt. Ka
mantų.
Lapkričio 17 d. svetinguose
Floridos LB apygardos pirm.
Algirdo Dūdos ir jo žmonos
namuose turėjau progą bend
ruomeninę veiklą aptarti su
Floridos LB apygardos ir St.
Petersburgo LB apylinkės pa
reigūnais: Genovaite Treinie
nė (jos esama ir Lietuvių fon
do St. Petersburge įgalioti
nės), Loreta Kyniene (ateinan
čių metų pradžioje perimančią
vadovavimą Lietuvių klubui),
Vida Meiluviene, vadovaujan
čia St. Petersburgo LB apy
linkės valdybai. Malonu buvo
patirti apie glaudų LB bendra
darbiavimą su St. Petersburgo
Lietuvių klubu, gražiu atsilie
pimu išgirstant apie klubo va
dovo Albino Karniaus suge
bėjimą derinti visų nuomones
ir pritraukti klubui narių.
St. Petersburgo LB apylin
kėje veikia vienintelė Florido
je lituanistinė mokykla. Vedė
ja — Vida Meiluviene. LB apy

Apkeliauti galėjęs nemažai
LB vienetų, susidariau nuomo
nę, kad Floridos lietuvių tel
kiniai pulsuoja gyvybe ir
meile Lietuvai. Iš šiaurinių
valstijų į Floridą lietuvių mig
racija yra sulėtėjusi. Esama
čia nemažas skaičius naujai
atvykusiųjų iš Lietuvos. Kai
kurie jungiasi į bendruomeni
nę veiklą, tačiau, susibūri
mams vykstant savaitės metu,
galimybės
dirbantiesiems
veikloje dalyvauti yra mažo
kos. Šioje srityje būtina ieško
ti kompromisų, vieniems de
rintis prie kitų. Tik naujai į
Floridą atvykusiems jungian
tis į organizuotą veiklą, gali
ma tikėtis ilgesnio mūsų telki
nių išlikimo. Padėtis tačiau jo
kiu būdu nelaikytina kritiška.
Esamieji telkiniai dar ilgai
galės gyvuoti ir be naujai at
vykusiųjų įsiliejimo, jei kiek
vienas tautietis telkinyje jaus
pareigą kas kelerius metus
skirti savo indėlį visuomeni
nei, kultūrinei, ar socialinei
veiklai. Problemos esama, kai
ilgamečiai vadovai negaii susi
laukti sau reikiamo pakaito:
Pensininko gyvenimas W&,
kas turtingesnis, kai neužsi
daroma savam ratelyje, kai
bendraujama,
aukojamasi
bendram labui ir aukojama.

* Trečiąja užsienio reika
lų viceministre paskirta Da
lia Grybauskaitė, pastaruoju
metu dirbusi Finansų minis
terijoje. D. Grybauskaitė bus
atsakinga už ekonominius
santykius. 44 metų D. Gry
bauskaitė tarnybą URM pra
dėjo 1993 metais, nuo 1999 m.
vienerius dirbo finansų vice
ministre. UR ministerijai pra
dėjus vadovauti Antanui Valioniui, jau paskirti trys nauji
viceministrai — Oskaras Ju- •
sys, Giedrius Čekuolis ir D.
Grybauskaitė.
lEiui
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LAIVO „RYTAS" SAVININKAI
RAGINAMI PASISKUBINTI
Lietuvos diplomatai
paragino Afrikoje įstrigusio
laivo „Rytas" savininkus kuo
skubiau sutvarkyti teisinius
formalumus, kad laivo likimą
galima būtų spręsti ne kraštu
tinėmis diplomatinėmis, o
ūkinių ginčų priemonėmis.
Trečiadienį
grupe URM
Konsulinio departamento pa
reigūnų susitiko su laivo „Ry
tas" savininkų įgaliotuoju at
stovu, laivo operatorės „E-altic
Atlant Shipping" direktoriumi
Aleksandru Lobačiovu.
Kaip po susitikimo sakė A.
Lobačiovas, laivo savininkai ir
jo išlaisvinimo siekiantys di
plomatai „negali dirbti atski
rai, būtina suvienyti ir nuolat
koreguoti pozicijas".
„Rytas" jau beveik mėnesį
yra sulaikytas Pusiaujo Gvi
nėjoje.
A. Lobačiovas sakė vertinąs
Lietuvos URM veiksmus dėl
„Ryto" išlaisvinimo ir „vargu
ar kas žino kitų kelių", kaip
išlaisvinti laivą.
Pasak Konsulinio departa
mento direktoriaus Artūro
Žurausko, laivo istorijoje pa
siekta stadija, kai „reikia pa
bandyti iš politinio lygmens
pereiti į teisinį". „Tačiau mes
neatsisakome galimybes imtis
kraštutinių būdų, pavyzdžiui,
oficialaus URM delegacijos
'desanto' į Pusiaujo Gvinėją",
sakė A. Žurauskas.
Kaip žinoma, pagalbos del
„Ryto" išlaisvinimo Lietuva
kreipėsi į Rusiją, Prancūziją,
Ispaniją, JAV, Jungines Tau
tas ir Tarptautinę frankofonijos organizaciją.
Lapkričio pabaigoje Pusiau
jo Gvinėjos URM perdavė Lie
tuvai notą, kurioje atmeta kal
tinimus tarptautinės teisės
pažeidimais. Notoje informuo
jama, kad Pusiaujo Gvinėja
kaltina laivą „Rytas" nelegalia
žvejyba ir skiria 500,000 JAV
dolerių baudą. Pusiaujo Gvi
nėja prašo laivo savininkų per
30 dienų pateikti savo atsa
kymą.
Pagal 1982 metų Jungtinių
Tautų Jūrų teisės konvenciją,
„areštuoti laivai ir jų įgulos
turi būti paleidžiami iš karto,
kai pateikiamas pakankamas
užstatas ar kitokios garanti
jos".
Konsulinio departamento di
rektoriaus pavaduotojo Gedi
mino Šiaudvyčio teigimu, di
plomatai paprašė „Ryto" savi
ninkų kuo greičiau atsakyti
Pusiaujo Gvinėjos valdžiai. Be

to, pasak G. Šiaudvyčio, laivo
savininkai negali pateikti do
kumentų, liudijančių apie de
rybas su Pusiaujo Gvinėja, pa
vyzdžiui, advokato paklausi
mų, atsakymų ir panašiai.
„Dokumentų nebuvimas ap
sunkina galimybę sręsti ginčą
valstybių lygmenyje", sakė G.
Šiaudvytis.
Šią savaitę Seimo Užsienio
reikalų komitetas uždarame
posėdyje taip pat iškėlė klau
simą, ar pakankamų priemo
nių ėmėsi laivo savininkai.
Pasak G. Šiaudvyčio, tuo at
veju, jeigu nepavyktų dėl laivo
išlaisvinimo susitarti Ham
burgo tribunole arba kitais
ūkinių ginčų sprendimo būdais.
Lietuvos URM imsis papil
domų diplomatinių priemonių.
Demonstracija prie Pusiaujo Gvinėjos ambasados prieš Lietuvos laivo ,.Rytas" areštą. R. Kasparo nuotr.
Diplomatų teigumu. kol kas
neplanuojama konkreti diplo
MALDOS UŽ MIRUSIUS RAŠYTOJUS
matinės delegacijos kelionės į
Pusiaujo Gvinėją data, tačiau
Jau prieš kokius septynerius poetą Gintarą Gutauską, iš jautrią širdį, talento dovaną.
šiam vizitui ruošiamasi, deri metus Lietuvos Rašytojų są išeivijos grįžusį ir paskutinius
Rašytoja Vanda Juknaite,
namos kelionės aplinkybės.
jungoje. Rašytojų klube prigijo gyvenimo metus Vilniuje pra prisimindama mus palikusį A.
kilni tradicija, kurią puoselėja leidusi Liudą Dovydėną, pro Zalatorių, pažymėjo, kad jis,
monsinjoras Kazimieras Vasi zininką Vladą Dautartą, Lite kaip retas kitas, turėjo tvirtą
^1
liauskas, — kasmet Vėlinių ratūrologą Juozą Laurušą, savo žmogiškosios vertės jaus
dieną
Vilniaus Šv. Mikalojaus vertėją Laimą Rapšytę, talen mą, nesileido būti pastumdė
•L.
#
£MĮ^»
bažnyčioje aukoti Mišias už tingą poetą Algirdą Verbą. liu nei sovietiniais laikais, nei
tais metais mirusius lietuvius Mons. K. Vasiliauskas primi dabar. Jis suprato savo gimto
rašytojus.
nė, kad šiemet po ilgų klajo sios šalies kultūros vertę.
Po šv. Mišių savo poeziją
Ir šių metų Vėlinių vakarą į nių tėviškės žemėn atgulė žy
W
senąją Šv. Mikalojaus bažny mus mūsų dainius Aistis. Bu bažnyčioje skaitė iš JAV atvy
V čią susirinko rašytojai, litera vo taip pat prisiminta, savo kusi poetė Vitalija Bogutaitė,
tūros mylėtojai. Šv. Mišias už gimtinėje amžinan poilsin grį Henrikas Čigriejus, Justinas
šiemet mirusius rašytojus au žusi, egzodo rašytoja Petronė Marcinkevičius.
kojo monsinjoras K. Vasiliaus lė Orintaitė, literatūros kriti
Gedulingas giesmes jautriai
kas, pakvietė pasimelsti už jų kas Albertas Zalatorius.
giedojo Vilniaus kamerinis
sielas.
Mons. K Vasiliauskas rašy choras „Aidija", vadovaujamas
.A
Monsinjoras paminėjo šie tojus pavadino mūsų šviesuo Romualdo Gražinio.
met mirusį jauną kaunietį liais, kuriems Dievas davė
Algimantas A. Naujokaitis
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Pusiaujo Gvinėjos ambasados atsto
vas aiškina, kad Lietuvos laivas
pažeidė P.G. teritoriją ir žvejojo jos
vandenyse. Pasak jo, tai d a r o ir
kitų buvusių sovietų okupuotų val
stybių laivai.

„Rytas„ buvo kariškių sulai
kytas lapkričio 10 d. prie Pu
siaujo Gvinėjos Bioko salos ir
nukreiptas į salos Malabo
uostą, kur tebėra iki šiol. Pu
siaujo Gvinėjos pareigūnai iš
pradžių skyrė „Rytui" 1.3 mln.
JAV dolerių baudą, kurią vė
liau sumažino iki 500.000 do
lerių. Laivui pateikti kaltini
mai nelegalia žvejyba. Laivo
savininkai kaltinimus neigia.
„Rytas" yra laivas-šaldytuvas,
skirtas gabenti šaldytus kro
vinius ir nepritaikytas žvejy
bai.
(BNS)

Mirė 2000 m. gruodžio 9 d. 11:09 v.v., sulaukusi 91 metų.
Gyveno Sugar Grože, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette
Parko apylinkėje. Gimė Lietuvoje, Jurbarke.
Nuliūdę liko: sūnus Radutis, marti Julie, anūkai —
Linas su žmona Sonja, R. Paulius su žmona Andrea,
proanūkai Kyle, Erin, Megan ir Eric.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 14 d. nuo 2
iki 8 v.v. Healy Chapel laidojimo namuose, 370 Division
Drive, Sugar Grože, IL. Laidotuvės penktadienį, gruodžio
15 d. Iš laidojimo namų 10:15 vai. ryto velionė bus atlydėta
į Holy Angels parapijos bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto bus
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji.
Laidotuvių direkt. Healy Chapel. Tel. 630-466-1330.

A.tA
Sesuo ELLA KASPER, SSC
(Sesuo Simplicia)
Mūsų mylima seselė mirė 2000 m. gruodžio 12 d. Šv.
Kazimiero seselių motiniškame name, Chicago, IL,
sulaukusi 87 metų.
| vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio parapijos, Nonvood,
Massachusetts. Vienuolyno įžaduose išgyveno 65 metus.
Nuliūdę liko Šv. Kazimiero seserys, artimieji, giminės
ir pažįstami.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 14 d. nuo 1
v.p.p. iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marąuette Rd., Chicago, IL. Mišparai už mirusius
ketvirtadienį, gruodžio 14 d. 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios
penktadienį, gruodžio 15 d. 9:30 v.r. Šv. Kazimiero seserų
vienuolyno koplyčioje. Po Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
seselės sielą.
Nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir šeima.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

...,.

A. t A.
MARIA GINDVILAITĖ

P o Mišių Šv. M i k a l o j a u s b a ž n y č i o j e (iš kairės): Rašytoju sąjungos pirm. V. Sventiokas, poetė V. Bo
g u t a i t ė , m o n s . K. V a s i l i a u s k a s , V. Juknaitė, H. Čigriejus, J . Marcinkevičius. Algimanto Žižiūno nuo
trauka.

IR ANT J O S KAPO BLINDELĖ IŠAUGS
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VIKTORIJA
SABALIAUSKAITĖ
ORENTIENĖ

Po ilgos ir sunkios ligos š.m.
lapkričio 5 d. mirė įžymi lietu
vių literatūros istorikė, habil.
dr. Regina Mikšytė. Gimusi
1923 m. rugpjūčio 23 d. inteli
gentų šeimoje, mokėsi Ro
kiškio gimnazijoje, kur. kaip
gabi literatė, buvo pastebėta
ir išskirta mokytojo Juozo
Tarvydo. 1942 m. rudenį pra
dėjo lituanistikos studijas Vil
niaus universitete — klausė
M. Biržiškos. V. Mykolaičio,
V. Maciūno. A. Salio. M. Miš
kinio paskaitų. Mokytojavo
Rokiškio gimnazijoje.
Nuo
1949 m. dirbo Lietuvių lite
ratūros institute, principingai
apsisprendusi tyrinėti lietuvių
tautinio sąjūdžio literatūrą. Il
gus metus dirbdama archy
vuose, rinkdama lituanistinę
medžiagą iš lenkiškos, ru
siškos, vokiškos periodikos,
Regina Mikšytė tapo viena
pačių ryškiausių XIX a. lietu
vių
literatūros
tyrinėtojų.
Parašė studiją apie lietuvių si
labinę eilėdarą (1969). mono
grafiją apie Silvestrą Valiūną
(1978). studijinius straipsnius
apie Lauryną Ivinskį, Karo
liną Praniauskaitę. Klemensą
Kairi. Eduardą Daukšą. Didy
sis jos gyvenimo darbas, ku

riam atsiduota kaip svarbiau
siam pašaukimui, — Antano
Baranausko gyvenimo ir kū
rybos tyrinėjimai bei publika
cijos. Išleido knygas Antano
Baranausko kūryba ' 1964),
Antanas Baranauskas (1993).
parengė A. Baranauskui skirtq. Literatūros ir kalbos XIX
tomą, jo Raštu dvitomį 11970)
ir visų Raštų poezijos tomą
(1995). Emocingai pakylėtas ir
sudvasintas pasakojimas, pri
sodrintas epochos istorinių re
alijų, regionines liaudies kul
tūros
atspindžių,
subtilių
teksto interpretacijų, atsklei
dė dramatišką poeto asmeny
bę ir talento didybę, kai
„prabyla nuščiuvusi žmogaus
širdis". Regina Mikšyte, ais
tringa istorines tiesos, žmo
gaus ir meno grožio ieškotoja,
sukūrė ryškiausią literatūrinį
paminklą Anykščių šilelio au
toriui ir padėjo pagrindus
akadominiam jo Raštų leidi
mui.
Išvaikščiojusi daugelio XIX
a. poetų — sukilėlių, tremti
nių keliais, Regina Mikšytė
atsigulė Rokiškio kapinėse,
greta savo tėvų.
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Mirė 2000 m. lapkričio 27 d., sulaukusi 89 metų.
Gyveno Ann Arbor, MI, paskutiniu metu Matulaičio
senelių namuose, Putname.
Nuliūdę liko įsūnyti vaikai: duktė Rasa Kazlienė su
vyru Juozu, sūnus Šarūnas Landys su žmona Milda;
anūkai Mėta ir Nerius Landžiai; marti Irena Lisauskienė;
sesuo Stasė, gyvenanti Lietuvoje.
Velionė buvo motina a.a. Donato Lisausko.
Po gedulingų šv. Mišių, a.a. Marios pelenai buvo
palaidoti Nekalto Prasidėjimo vienuolyno kapinėse,
Putname.
Nuliūdę artimieji.

RELIGINĖS MUZIKOS ER
MENO FESTIVALIS
Lapkričio 15-18 d. Panevė
žyje vyko jau trečiasis tarp
tautinis religinės muzikos ir
meno festivalis, skirtas reli
ginės muzikos, poezijos ir
chorų globėjai šv.Cecilijai. Šio
festivalio sumanytojai ir ren
gėjai - Panevėžio konserva
torijos dėstytojai, globėjas Panevėžio vyskupas J.Preikšas. Keturias dienas konser
vatorijoje, miesto mokyklose
ir bažnyčiose koncertavo jau
nieji atlikėjai. Festivalyje da
lyvavo 22 jaunimo chorai iš
Panevėžio vyskupijos. Mari
jampolės ir Vilniaus, choras
Cantemus iš Vengrijos. Festi
valis baigėsi lapkričio 18 d.
vakare Kristaus Karaliaus
katedroje šv. Mišiomis. kurias
koncelebravo vysk. J. Preikšas
ir katedros klebonas mons. J.
Antanavičius. Giedojo visi fes
tivalio
dalyviai.

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

• Kaunas. Lapkričio 5 d.
pal. J. Matulaičio namuose vy
ko šios parapijos Kolpingo
šeimos susitikimas. Susitiki
mo metu kalbėta apie pusant
rų metų gyvuojančio Dvasines-socialines paramos centro
veiklą.

taip anksti iškeliavus į Amžinybę, sūnelį MINGUTJ.
Čikagos lituanistinės mokyklos mokinį, sūnų
REGIMANTĄ, velionės tėvus, brolj. vyrą ir visus
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

A. t A.
MILDA POVILAITIENE
Mirė 1996 m. gruodžio 16 d.
Pagerbiant a.a. Mildos atminimą, šv. Mišios bus
aukojamos šeštadienį, gruodžio 16 d. 8 vai. ryto
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje,
Pasaulio lietuvių centre. Lemom, IL.
Tu buvai mūsų šeimos širdis, šviesa ir paguoda. Mes tavęs
nepamirštame, mums be tavęs liūdna.
Šeima

Mylimai Mamytei

A t A.
ZITAI SOKAITEI

Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojai.
mokiniai ir tėveliai.

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 13 d., trečiadienis

PRIMINIMAS
MARQUETTE PARKO
NAMŲ SAVININKAMS
Marąuette Parko Namų sa
vininkų organizacija, įsteigta
A."*"A. V y t a u t a s J o n a s G i n 
J A V L B S o c i a l i n i ų r e i k a  1937 metais, tebeveikia ir da
t a u t a s mirė šių metų gruo l u t a r y b o s lesų telkimo va bar. Steigiant šią organizaciją,
džio 11 d.. Čikagoje. J o liūdi: j a u s m e t u buvo pravesti lai turėtas kitas tikslas: suburti
žmona Magdalena, dvi dukros, mėjimai. Laimingi bilietai bu tautiečius į vieną grupę, kad
anūkes ir brolis Povilas su vo i š t r a u k t i ir paskelbti „Lab būtų galima iš valdžios reika
pagerinimų.
žmona. Platesnis m i r t i e s pra daros v a k a r o " metu. gruodžio lauti didesnių
Tuo
laiku
buvo
kitos
gyvenimo
nešimas bus vėliau.
9 d. „Seklyčioje". 1 — premiją
sąlygos,
nes
daugiausia
šioje
L i e t u v o s V y č i ų 112 k u o  500 dol. laimėjo Rimas Lukas, apylinkėje gyveno veik vieni
p a rengia kalėdines vaišes ir Evergreen P a r k , IL: 2 premiją lietuviai. Dabar yra viskas pa
susirinkimą antradienį, gruo — 200 dol. laimėjo J. J a n k ū  sikeitę: gyventojai yra įvairių
džio 19 d.. 7 vai. vak., Švč. M. nas. Cicero, IL, 3, 4 ir 5 pre tautybių su skirtingu išsilavi
Marijos Gimimo parapijos sa miją — po 100 dol. laimėjo nimu ir skirtinga kultūra. Tu
lėje. Marąuette P a r k e . Bus ir J o a n a K r u t u l i e n e . Oak Lavvn, rint tą galvoje, ši organizacija
programa, kuriai
vadovaus IL. V. Žebertavičius. S u n n y yra dar labiau reikalinga.
muz. F a u s t a s Strolia. Norin Hills, FL. ir J u o z a s Ardys,
Daugumas mano, kad valdy
tieji dalyvauti, užsisakykite Fairvie%v. PA. J o a n a Krutulie
ba
gali atlikti visus, su orga
vietas (iki gruodžio 15 d.) tel. ne laimėtą šimtinę paaukojo
nizacija
susijusius, reikalus,
Adele Pocienė 708-636-6837 Lietuvos Dukterims.
bet taip nėra. Reikia suprasti,
A n t a n i n a L i o r e n t a i t ė , gy
arba Estelle Rogers 708-425kad valdyboje yra ne jaunuo
venanti Čikagoje, padovanojo
6003.
liai, o brandaus amžiaus su
N e p a m i r š k i t e , kad j a u nuo St. Džiugo fondui per daugelį laukę asmenys, kurie, kaip ir
gruodžio 1 d. Čikagoje įsiga metų s u k a u p t ą didelę knygų dauguma mūsų, sėdėtų na
liojo kasmetinis
d r a u d i m a s bei žurnalų biblioteką, kuri muose, žiūrėtų televiziją, skai
automobilius s t a t y t i prie di bus pasiųsta į Lietuvą. Biblio tytų laikraštį ir taip gražiai
desnių gatvių, kuriose yra teką s u d a r ė prieš Pirmąjį pas. leistų savo užsipelnytą poilsį.
užrašai „Snow Route". P a s t a  karą išleisti leidiniai, taip pat Bet ne visi taip gali. Yra žmo
tyti automobiliai y r a nuvelka- vėliau Lietuvoje ir išeivijoje. nių, kuriems rupi gyvenamoji
mi, jų savininkams reikia už Malonu paminėti, kad Lioren aplinka, todėl jie mielai įeina į
mokėti ne tik b a u d a s , bet ir už taitė buvo Lietuvos nepriklau valdybą ir dirba del visų ge
nuvilkimą. D r a u d i m a s galioja somybės laikų pirmoji moteris rovės be jokio užmokesčio. To
lakūne, o t a i p pat pirmoji, iš
iki 2001 m. balandžio 1 d.
dėl valdyba visuomet prašo or
šokusi su p a r a š i u t u iš lėktuvo.
ganizacijos narius pagalbos.
L e o n a s D a u k u s , buvęs Lie
A.. Liorentaitė, nepaisant am
Norėčiau visiems n a r i a m s pri
tuvos k a r i u o m e n ė s karinin
žiaus metų, laikosi gerai, visą
minti: prieš kokius du mėne
kas, patikėjo Lietuvių tyrimo
laiką dirbo ir domėjosi lietu
sius
narių susirinkime valdy
ir studijų centrui ilgai išsau
viška visuomenine veikla, kul
ba pasiūlė surengti tradicines
gotą Lietuvos topografinių že
t ū r a ir ją rėmė.
kūčias. Visi nariai, dalyvavę
mėlapių pluoštą.
Rinkinyje
susirinkime, t a m pritarė ir su
yra nepriklausomoje Lietuvo
tiko gausiai dalyvauti. Tada
je, caro Rusijoje, Sovietų Są
valdyba pradėjo ruoštis. Deja.
jungoje ir nacių Vokietijoje iš
leistų žemėlapių. Taip pat Lie
.m,:$j} jau kūčios čia pąt, bet nėra
tuvių tyrimo ir studijų centras
tiek daug užsiregistravusių.
buvo p r a t u r t i n t a s Jono, Sta
Skubiai skambinkite šiais tel.:
sės Keiečių ir Izabelės Ston| 773-434-3713 arba 773-471čienės knygomis, žurnalais,
2239. Kūčios yra šeimos šven
parodų katalogais, koncertų
tė. Taigi savo dalyvavimu pa
programomis ir r a n k r a š č i a i s .
darykime, kad Namų savi
ninkų organizacijos šeimos
PRASIDĖJO ŽIEMA
šventė — kūčios — būtų gra
žios ir prasmingos. Tad neuž
Prasidėjusi
sekmadienio
mirškite
gruodžio 15 d., penk
naktį, sniego p ū g a s i a u t ė visą
tadienį,
5
vai. vakare, parapi
pirmadienį ir Čikagą su apy
jos
salėje.
Ant. Repšienė
linkėmis užvertė b e n t 14 colių
pusnimis. Prie to d a r prisidėjo
Moksleiviai ateitininkai
labai stiprus vėjas, tad pusny
r
e
g i s t r u o k i t ė s Ž i e m o s kur
nai kai kur siekė kelis metrus
s
a
m s š.m. gruodžio 26-30 d.
aukščio. Antradienį
mieste
vyksiantiems
Dainavos sto
valdiškosios mokyklos buvo
vyklavietėje.
Ideologinius
kur
uždarytos, o priemiesčiuose
„Lithuanian
Heritage",
sus
organizuoja
Birutė
Bublie
kai kur tegalėjo mokytis gim 2000 m . lapkričio-gruodžio nr.
nazistai — m a ž i u k a i palikti Leidėjas ir redaktorius Vai. nė ir dr. Vėjas Liulevičius. Re
namie. Nors didieji sniego plū Ramonis. meno priežiūra — gistruokitės elektroniniu paš
gai ir s u n k v e ž i m i a i , kupini Victoria A. J a m o n t a s . admi tu pas Š. Amerikos Moksleivių
druskos n a r s i a i kovojo su nistruoja Aldona Remeika. Ad Ateitininkų centro valdybos
sniegu, besistengdami, kad resas: Baltech
Publishing, pirmininkę dr. Onilę Šešto
bent didžiosios gatvės būtų P.O. Box 225, Lemont. IL kienę: plunksna@aol.com.Yra
pravažiuojamos.
ne
visur 60439-0225.
P r e n u m e r a t a jau daug užsiregistravusių.
jiems pavyko nugalėti žiemą. JAV m e t a m s 29.95 dol.
Vietos ribotos, todėl nedelsda
Tačiau pūga — laikinai —
Tai vienas geriausių žur mi registruokitės.
pasibaigė, d a b a r žmonėms be nalų, leidžiamų lietuviškomis
ALTo Čikagos
skyrių*
lieka atsikąsti iš pusnynų ir temomis anglų kalba, t u r i n t
prieškalėdines vaišes ruošia
iškęsti šaltį, nes t e m p e r a t ū r a mintyje ir Lietuvoje leidžia
gruodžio 16 d., šeštadienį. 2
žada kristi gerokai žemiau nu mus. Medžiaga visuomet įdo
valandą po pietų. Balzlekc
lio. Tai gan blogos naujienos, mi, viršeliai spalvoti, daug
Liet. kultūros muziejaus pa
ypač p e n s i n i n k a m s ir nepasi iliustracijų, temos įvairios —
talpose. Visi ALTo skyriau?
turintiems,
kadangi
šįmet ir istorinės, ir šiuolaikinės; ir
valdybos ir tarybos nariai
gamtinių dujų kainos pakilo politikos, ir sporto, ir muzikos,
taip pat centro valdybos ir ta
iki 60 ir daugiau proc.
ir šiaip įdomybių.
rybos nariai maloniai kviečia
mi dalvvauti.

ČIKAGOJE IR

APYLISKESE

Lithuanian

Skelbimai
Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilines ir
kriminalinės bylos
6247 S, Kedbde Avenue
Chieago, IL 80629
TeL 773-776-8700
E-tnail: Gibaitis9aol.com
Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 W.
Šettad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.
ADVOKATAS
Vytenis L i e t u v n i n k a s
4536 W 63 Street
Ohicago. IL 60629
(Skeraai gatves nuo .Draugo")
TeL 773-284-0100.
TeL 830-257-0200, Lemont, IL
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPČNAS

..Žiburėlio" auklėtinis Antanas Riškus taidžia su vėliavėlėmis

M36 Si>ula»ki Rd., Chicago. IL 60629
Tel 773-582-4500
Valandis pagal susitarimą

"^
Redaguoja

įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus

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

IL 60629

ūkininką ganyti gyvulių: už
GALVOSŪKIO NR. 20
dirbčiau maisto ir šiek tiek pi
ATSAKYMAI
nigų.
Astronomijos srityje neuž
A. Dvikovoje prancūzas ba
— Šią naktį Kūčios, — pra ronas d'Anthes nušovė poetą
mirštamą vardą yra palikęs
šnekto vėl mergytė. — Ar atsi Puškiną (L.E. 23-274, Boston.
Herschelis (1738-1822). Žino
meni, Joneli, kaip miela pas 1961 i. B. Žodis Eutanazia at
mas yra jo posakis:
mus būdavo tą vakarą, kol dar sirado 1860 m. Graikų žodis
— Juo labiau plečiasi moks
ir tėtulį tebeturėjome. O jau „euthanasia" susidaro iš „eu"
lo laukas, tuo ryškesni pasida
jis
kažin ar begyvas... išvežė jį — „gera", ir „thanatos" —
ro amžinos sutvėrusios pasau
nedori
kareiviai... Kūčioms „mirtis". Moderniais laikais
lį išminties buvimo įrodymai.
turėdavome
plotkelių, sližikų. šis terminas reiškia: kai „be
— tuo tie įrodymai gausesni ir
Kampe
stovėdavo
kartais ir viltiškas" ligonis tampa lyg
neatmetamesni.
puiki
eglutė,
o
dabar...
Nerei daržovė, tebūna leista jam nu
Mokslininkas Amperas sa
kia
mums
eglutės,
užtektų
ir mirti, jo neprievartaujant „gy
vo tikėjimą gražiai paryškino
vieno
dalyko,
kad
mamytė
iš
dienoraščio įraše. Mirus žmo
venti" medicinos moderniau
gytų. Jau ištisos dvi savaitės siomis priemonėmis. C. Palan
nai, jis rašė:
suėjo, kai šitaip ji guli, net nė gos jūros tilto ilgis yra 461 m
— Mano Dieve, dėkoju Tau,
akių nepraverdama ir nepa (Lithuanian Weekly, Nr. 13,
kad mane sutvėrei, atpirkai ir
žvelgdama į mus...
savąja šviesa apšvietei, leisda
Vilnius, 1997). D. Japonai me
Angelėliui labai graudu pa tų mėnesius vadina šiais var
mas man gimti katalikų Baž
sidarė. Nematomas jis priėjo dais: sausis — pelė, vasaris —
nyčioje. Dėkoju tau už tai, kad
ir glostė nusvirusias vaikų karvė, kovas — tigras, balan
mane atšaukei po mano sukly
galveles.
dimų; dėkoju, kad juos man
dis — kiškis, geguže — slibi
Danutė staiga nuo to sujudo, nas, birželis — gyvatė, liepa
atleidai. Aš jaučiu, kad tu.
pažvelgė savo užverktomis — arklys, rugpjūtis — ožys,
Viešpatie, nori, jog aš gyven
akimis į brolį ir jam tarė:
čiau ne kam kitam, tik tau,
rugsėjis — beždžionė, spalio
Vanda Frankienė — gaidys, lapkritis — šuo,
kad mano visi gyvenimo mo
(Bus daugiau)
mentai būtų tau pašvęsti... O,
gruodis — kuilys (Chicago
Viešpatie, leiski man susivie
GALVOSŪKIO NR. 16
Tribūne, 1961.IV.12). E. Gy
nyti danguje su ta, kurią man
ATSAKYMAI
dančio augalo alijošiaus tėvy
buvai leidęs mylėti žemėje.
Gėlių pavadinimai: 1. But- nė yra Pietų Afrikoje (A. EiduPrel. dr. J. Prunskis
tercup — vėdrynas. 2. Tulips kaitė ..Tėvynė", Nr. 5, N.Y.
tulpės. 3. Sunflower — sau- 1997 m. rugsėjo mėn.).
I^abai norint galima savo darbeliais lėžolė. 4. Poppy — aguona.
Priešų persekiojamas Rober papuošti eglute...
GALVOSŪKIS NR. 36
GALVOSŪKIO NR. 18
Piešė dail. J. Paukštienė
tas Bruce įlindo į nuošalų ur
Kurie
yra minimi evangelis
ATSAKYMAS
vą. Voras šiuo sykiu greitai
Mano mieste yra nemažai
tai? (5 t.)
Banginio šilumą palaiko sto
aprezgė urvo angą ginklu ir namų. Per miestą eina kelias.
GALVOSŪKIS NR. 37
ras
poodinis riebalų sluoksnis.
kai persekiotojai priėjo prie Yra bažnyčia ir medžių. Pro
(Piešinėlis)
Šilumos izoliacija tokia gera.
urvo, pamate voratinklį — nu miestą važiuoja traukinys.
Perskaitykite rebuse patar
kad net nugaišusiam (numiru
tarė, kad cia niekas nebus
Austė Rimkutė
siam) gyvūnui yrant, išsiski lę. Sudarė Loreta Pumerytė
įėjęs.
Visi Baltimorės Karaliaus
rianti šiluma gali ištirpinti ir iš Ožkabalių kaimo, Vilkaviš
Mindaugo lit. m-los mokiniai
kio rajono. (5 t.)
apdeginti audinius.
MAIRONIO LAIKAIS...
i „Mūsų metai").
GALVOSŪKIO NR. 19
Jeigu aš gyvenčiau Maironio
SUŽEISTAS PONAITIS
ATSAKYMAS
laiku, man būtų labai sunku,
(Lietuvių liaudies
Krūvelėse
yra 16, 13 ir 39
nes rusai buvo užėmę Lietuvą.
mitologine pasaka)
riešutai.
Būtų sunku surasti lietuviškų
Bernas arė lauką ir atsisėdo
knygų. Aš visada dainuočiau pavalgyti pietų. Bevalgyda
GALVOSŪKIS N R 39
dainas apie Lietuvą. Man la mas pamate, kad per lauką
Taškeliais pažymėtas vietas
bai patinka Maironio eilėraš slenka toks žemės sūkurys. pakeiskite reikalingais žo
čiai.
Jis galvoja: „Kad neužeitų ant džiais, kurių raidžių skaiči JS
Vilija Viliamaitė manęs — apneš žemėmis". atitinka
taškelių
skaičių:
Kaip tik tiesiai ant jo! Įpykęs „Mielas
Seneli! Aš buvau
Maironio laikotarpis buvo jis paėmė peilį ir metė j tą
geras vaikas
metus,
sunkus. Jei aš gyvenčiau tame sūkurį. Kai nuėjo sūkurys, ei
todėl
man atnešti: vie
laikotarpyje ir mano gyveni na ieškoti — nebėra peilio.
ną.... pačiūžų ir
trauki
mas būtų sunkus. Mano tėvas
Žiemą nuvažiavo į Rygą su nuką". Jūsų
Vytas. (5 t).
knygnešys. Mano mamyte javais. Pardavė javus, jau ruo
GALVOSŪKIS NR. 40
man pasakoja apie Maironį, šiasi eiti apsipirkti, prieina
A.
Iš apaštalų, kuris buvo
beveik kiekvieną dieną. Jis toks ponaitis vokietukas, iš
pirmasis
kankinys, nužudytas
rašė gražius ir patriotiškus ima peilį ir sako:
už
tikėjimą
į Kristų? B. Kur
eilėraščius. Aš norėčiau su
— Ar tavo tas peilis?
Europoje
geležinkelio
bėgiai
Maironiu susitikti mokykloje.
Bernas sako:
yra
plačiausi?
C.
Kas
įkūrė
Jis mus ragintų būti gerais
— Mano.
kunigų
luomą?
D.
Kiek
kara
lietuviais ir mylėti savo tėvy
— Na tai, — sako, — žinai
lius Jogaila turėjo sumokėti
nę.
ką: daugiau taip nesimėtyk,
Gaja Stirbytė kai aš važiuosiu! Va matai, pinigų Austrijos kunigaikščiui
Abi Philadelphijos Vinco peilis tavo, o jis man tiesiai Vilhelmui už perimtą jo žmo
ną Jadvygą? E. Kada Euro
Krėvės ht. m-los mokinės palei ausį įsmigo.
LINKSMIAU
poje buvo pradėtas gaminti
(„Vaikų aidai")
DIEVULIS PADĖJO
popierius? Už visus teisingus
(Kalėdinė pasaka)
— Dingo mano šuo.
atsakymus skiriama 10 t., o
MŪSŲ MIESTELIAI
(Tęsinys)
— Duok skelbimą į laikraštį.
už dalinius atsakymus — 5
Prašau atvykite į mano
Jis priėjo mažą, šiaudiniu taškai. Atsiuntė kun. dr. E.
— Argi padės? Šuo nemoka
miestelį, nes ten yra labai stogu trobelę. Pasistiebęs pne
skaityti.
Gerulis.
daug geru namų Ten yra la lango, pažvelgė vidun ir pa
bai smagu pasėdėti ant žoly matė: kambaryje ant stalo
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tės. Bažnyčia yra labai arti degė žibalinė lempa. Lovoje,
Visas taškeliais pažymėtas
prie namu Miestelyje yra la prie sienos, gulėjo užsimerku
figūras
užtušuokite rašikliu ar
bai daug gražių parkų. Yra si liesa moteriškė. Šalia jos sė
spalvotu
pieštuku, tada su
puikus geležinkelis, o trauki dėjo du nusiminę vaikai.
žinosite
piešinio
turinį. (5 t).
nys gali labai greitai važiuoti.
— Jau matau, jog aš čia bū
Tadas Rimkus siu tikrai reikalingas, — pa
(Piešinėlis)
galvojo angelas. Po to tyliai
Prašau atvykti į mano mies pravėrė duris ir įėjo į gryčią.
tą. Jeigu norite pirkti namus,
Vaikai patylomis tarp savęs
jie nėra labai brangūs. Yra kalbėjosi ašarotomis akimis:
parkas, o prie jo ir bažnyčia
— Jonuk, mums visko už
bei zoologijos sodas. Yra daug tektų, kad tik mamytė pa
parduotuvių. Jūra arti, o ten sveiktų. — pasigirdo mergytės
daug laivu plaukia. Mano na žodžiai.
mas būtų vienas iš tų pačių
— Taip, Danute, tavo teisy
didžiausiu Yra traukinys, ku be, — jai pritarė berniukas ir
ris važiuoja labai greitai. nuo savęs pridėjo: — man da
Miestelyje yra tiltas.
bar dvigubai liūdna dėl ma
Mantas Butanavičius mytes ligos ir dėl to. kad esu
labai išdykavęs ir ne visada
Mano mieste yra daug trau jos gero žodžio paklausos. Bet
kinių. Yra ir parduotuvių bei reikia tik, kad mūsų motule
pasveiktų, ir aš tikrai pasitai
daug namų.
Almantas Meilus syčiau. Pavasarį išeičiau pas
MINTYS ADVENTUI

