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Seimas imsis griežtų priemonių
nedarbui sumažinti
V i l n i u s , gruodžio 13 d.
'BNS) — Seimas planuoja su
teikti mokesčių hngvatas, ku
rios turėtų paskatinti darbda
vius priimti į darbą ilga
laikius bedarbius ir taip su
mažinti nedarbą Lietuvoje.
J a u kitą savaitę Seimui gali
būti pateiktos Socialinio drau
dimo ir Fizinių asmenų pa
jamų laikinojo mokesčio patai
sos, kuriomis bus siūloma at
leisti darbdavius nuo prievolės
mokėti fizinių asmenų pajamų
ir socialinio draudimo mokes
čius už įdarbintus ilgalaikius
bedarbius.
Del
to
buvo
susitarta
trečiadienį Seimo pirmininko
Artūro Paulausko organizuo
tame susitikime, kuriame da
lyvavo ūkio ministras Eugeni
jus Maldeikis. finansų mini
stras Jonas Lionginas, socia
lines apsaugos ir darbo mi
nistre Vilija
Blinkevičiūte.
Seimo Ekonomikos komiteto
pirmininkas Viktoras Uspaskichas bei Seimo pirmininko
visuomenine patarėja finansų
žinovė Margarita Starkevi
čiūtė.

Nr.242
Kaina 50 c.

(Remiantis BNS, Reuter. DPA. AP. Interfax. ITAR-TAS?
BelaPAN. RIA ir ELTA imi'j agenruru rraneSimais •

V a š i n g t o n a s . JAV Aukščiausiasis teismas (AT) antradienį pri
ėmė sprendimą, tikriausiai lemsiantį respublikonų kandidato
George W. Bush pergalę prezidento rinkimuose ir palaidosiantį
paskutines demokrato Al Gore viltis. Teismo nuosprendis sustab
dyti naujus balsų perskaičiavimus Floridoje tikriausiai reiškia rin
kimų pabaigą, tačiau jis skaldo visuomenę ir kelia sumišimą.
Aukščiausiasis teismas 7 balsais prieš 2 panaikino Floridos Aukš
čiausiojo teismo (AT) nurodymą perskaičiuoti balsus, padaręs iš
vadą, kad toks įsakymas pažeidžia JAV Konstitucijos ginamą tei
sę turėti vienodą teisinę apsaugą. Tik Floridos balsų perskaičiavi
mas galėjo pakeisti rinkimų rezultatus A. Gore naudai. Be to, JAV
AT penkiais konservatyvių teisėjų balsais prieš keturis liberalių
pažiūrų teisėjų balsus nusprendė, kad problemai išspręsti neturi
būti priimtas nutarimas atlikti naują balsų perskaičiavimą. Teis
mas nurodė, kad iki gruodžio 18 d., kai Rinkėjų kolegija turi iš
rinkti naują JAV prezidentą, nėra pakankamai laiko perskaičiuoti
balsus pagal Konstitucijos nuostatus. JAV AT, kuri sudaro 9 tei
sėjai, grąžino bylą Floridos AT toliau svarstyti, bet savo nutartyje
nurodė tiek daug apribojimų, kad viceprezidentas, regis, nebeturi
iukios.galimybes laimėti.
Stokholme susitikę Lietuvos, Latvijos, Švedijos ir Estijos i;inistrai pirmininkai
Goran Persson bei Mart Laar.

Seimo pirmininkas nemano.
kad mokesčių lengvatos gali
dar labiau padidinti Socialinio
draudimo fondo deficitą. „Tie
žmonės (bedarbiai — BNS)
S t o k h o l m a s - V i l n i u s , gruo
šiandien „Sodra" nieko nemo džio 12 d. (BNS) — Švedijos ir
ka. O „Sodra" juos turi ap trijų Baltijos valstybių prem
drausti, jiems turi mokėti be jerai antradienį
pasveikino
darbio
pašalpą,
savivaldybės
Europos
Sąjungos
viršūnių
su
Mokesčių lengvata būtų tai
sitikimo
Nicoje
rezultatus,
pa
turi
jiems
kompensuoti
už
ši
koma tik tiems įdarbintiems
asmenims, kurie iki įdar lumą, ir daug d a u g kitų iš brėždami, kad tai ..didžiulis
binimo* darbo ieškojo daugiau mokų valstybei tenka skirti", žingsnis pirmyn, plečiant ES".
Antradienį Stokholme Lietu
kaip pusę metų. Be to. lengva sakė A. Paulauskas.
vos
ministras pirmininkas Ro
ta būtų taikoma ribotą laiką.
Susitikime taip pat pritarta
landas
Paksas susitiko su
Šiuo metu darbo biržoje nuomonei, kad Ūkio ministeri
Švedijos
premjeru Goran Per
užregistruota apie 200.000 be joje reikėtų atskiro vicemi
sson.
Vėliau
vyko keturšalis
darbių. Daugiau kaip puse jų nistro, kuris būtų atsakingas
Baltijos
valstybių
premjerų R.
darbo ieško daugiau kaip pusę už padėtį darbo rinkoje, posto.
Pakso, Andrio Beržinio. Mart
L a a r ir Švedijos ministro pir
mininko susitikimas.
G. Persson pristatė Europos
V i l n i u s , gruodžio 13 d. vyksta įsidarbinti diploma Sąjungos viršūnių susitikimo
(BNS) — Tris kadencijas Sei tinėje tarnyboje, nes jis negali Nicoje rezultatus. Jis pabrėžė,
me
praleidę
Nepriklauso įrodyti turįs diplomatinio dar kad visi priimti sprendimai
mybės akto signatarai krikš bo stažo. Kaip pranešė „Lie yra palankūs ES plėtrai, at
čionis demokratas Algirdas tuvos žinios", beveik trejus
Patackas ir centristas Egidi metus Lietuvos faktiniu am
jus Bičkauskas patiria rimtų basadoriumi Maskvoje dirbęs
sunkumų, ieškodami darbo.
Egidijus Bičkauskas tik teis
V i l n i u s , gruodžio 13 d.
Kaip pranešė „Lietuvos ry me gali įrodyti, kad turi diplo
(BNS)
— Policijos departa
tas", 57-erių metų A. Patackas matinio darbo stažą.
mento
generalinis
komisaras
ketina registruotis darbo bir
1990 m. premjerė Kazimiera
Visvaldas
Račkauskas
Pane
žoje. Aštriomis kalbomis, gi Prunskienė paskyrė jį Lietu
vėžio
miesto
vyriausiojo
polici
nančiomis krikščioniškąją mo vos vyriausybės nuolatiniu at
ralę, pagarsėjęs kaunietis jau stovu Maskvoje, o užmezgus jos komisariato <VPK) vyriau
nystėje yra išbandęs nemažai diplomatinius santykius su siajam komisarui Stasiui PoJarbų. A. Patackas, prieš 1990 Rusija — Lietuvos Respubli liakui skyrė griežtą papeikimą
n . tapdamas Atkuriamojo Sei- kos laikinuoju reikalų pa už tai, kad metus vadovauda
no nariu, dirbo miško darbi- tikėtiniu Rusijos Federacijoje. mas komisariatui, jis nesuge
linku. 1966 m. Kauno poli Iš Rusijos 1993 m. jį atšaukė bėjo ištaisyti savo pirmtakų
technikos institutą baigęs in Užsienio reikalų ministerija paliktų klaidų.
Be S. Poliako. papeikimus ir
žinierius technologas A. Pa (URM), tačiau atšaukimo po
tackas yra dirbęs Kauno radi tvarkį pasirašė premjeras Ge griežtus papeikimus gavo dar
7 Panevėžio VPK pareigūnai
jo gamykloje, Jonavos azotiniu diminas Vagnorius.
— viešosios policijos vyresny
trąšų
gamykloje,
Lietuvos
Anot dienraščio, kolegos tei
prevencinės
mokslų akademijoje. Geologi sininkai E. Bičkauskui siūlo sis komisaras,
tarnybos
komisaras
ir kiti po
jos mokslinio tyrimo institute, kreiptis į teismą, kuris ti
licijos
pareigūnai.
aukštosiose Kauno mokyklose kriausiai pripažintų, jog jis
dėstęs etiką, kultūros filoso 1990-1993 m. buvo nepapras
Spaudos konferencijoje V.
fiją ir baltų kultūrą. Anot tasis ir įgaliotasis Lietuvos Račkauskas pateikė Panevė
dienraščio. A. Patackas bandė ambasadorius Rusijoje.
žyje dirbusios Policijos depar
ieškoti darbo Kaune keliose
t a m e n t o pareigūnų darbo gru
Lapkričio viduryje Lietuvos
valstybinėse institucijoje ir
pes n u s t a t y t u s faktus, verti
prezidentas Valdas Adamkus
įmonėse, tačiau teigiamo atsa
n a n t miesto pareigūnų kompe
keliems asmenims suteikė ne
kymo nesulaukė.
tenciją
ir darbą. Remiantis
paprastojo ir įgaliotojo amba
grupės
duomenimis,
nustaty
Tuo tarpu buvusiam vienam sadoriaus rangus. Tarp jų
ta,
kad
daugiausia
proble
Centro sąjungos vadovų, sig buvo ir teisininkas, drama
mų
Panevėžio
teisėsaugoje
ke
natarui E. Bičkauskui nepa- tišku laiku Lietuvai Maskvoje
lia
ne
operatyvinis
policijos
atstovavęs E. Bičkauskas.
darbas, o tardytojų veikla.
* Vyriausybes paskyrė 9
Jis tebesaugo Rusijos išduo . A t r a d o m bylų. kurias reikėjo
iš 10 a p s k r i č i ų viršininkų.
Utenos apskrities viršininku tą diplomato kortelę ir Lietu tirti, kurios buvo perspekty
paskirtas Jeronimas Balčiū vos URM išduotą diplomatinį vios, jose reikėjo puolamosios
kuriame
nurodytos taktikos", sakė generalinis ko
nas, Tauragės — Arūnas Bei- pasą.
tuometines
jo
pareigos
— Lie misaras.
šys, Kauno — Giedrius Buinetuvos
laikinasis
reikalų
pa
vičius. Vilniaus — Algirdas
Policijos vadovas priekaiš
tikėtinis.
Kudzys. Telšių — Kazys
tavo Panevėžio kriminalinei
E. Bičkauskas dienraščiui
Lcčkauskas, Klaipėdos — Vir
apgailestavo,
kad jam taip il j a m mokėjo vyriausybe. Buvęs
ginija Lukošienė, Šiaulių —
Laisvūnas Neimanas, Mari gai teko laukti diplomatinio teisininkas
E.
Bičkauskas
jampolės — Jonas Ščeponis. rango paskyrimo. Anot E. dienraščiui teigė su.nostalgija
Panevėžio — Ramūnas Vy- Bičkausko, URM teisininkai prisimenąs prieš nepriklauso
kad
dirbdamas mybės atkūrimą darbą proku
žintas. Nebuvo paskirtas tik įsitikinę.
Alytaus apskrities viršinin Maskvoje, jis neturėjo jokio ratūroje ypač svarbių bylų tar
ryšio su ministerija, nes algą dytoju.
kas.

Kovo 11-osios akto signatarai
negauna darbo
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naujienos

metų.
„Šiandien mes norime, kad
žmonės būtų priimami į dar
bą. Tuo reikia sudominti darb
davius", sakė Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas. Pa
sak jo, dabar nenumatoma,
kad kitąmet
darbo
vietų
daugės, todėl reikia suteikti
nors ir laikiną, tačiau stiprų
postūmį, galintį šią padėtį pa
keisti.
J. Lionginas sakė, kad šiuos
pasiūlymus reikėtų apsvarsty
ti su darbdavių atstovais —
Lietuvos pramonininkų konfe
deracija bei kitų verslininkų
organizacijų atstovais. V. Uspaskichas, kuris taip pat yra
ir Verslo darbdavių konfedera
cijos prezidentas, teigė asme
niškai pritariantis šiems pa
siūlymams.

TEL:

Švedijos ir Baltijos premerai
sveikina ES nutarimus

Rolandas Paksas, Andris Berzins,
EPA-Eka nuotr

B r i u s e l i s - B u d a p e š t a s . NATO generalinis sekretorius lordas
Robertson antradienį pareiškė, kad Europos Sąjungos (ES) vado
vams patvirtinus planus sukurti ES karines pajėgas, reiškia, jog
dabar abi organizacijos turi imtis darbo ir išsiaiškinti, kaip jos
bendradarbiaus užtikrindamos saugumą Europoje. 15 ES vadovų
gruodžio 8 d. Prancūzijos kurorte Nicoje susitarė dėl konkrečių de
talių kuriant 60,000 karių greitojo reagavimo pajėgas, kurias gali
ma būtų dislokuoti per du mėnesius ir išlaikyti konflikto regione
daugiau kaip metus. Planuojama, kad ES pajėgos galėtų naudotis
NATO priemonėmis. Praėjusį mėnesį valstybės-narės ir prie ES
norinčios prisijungti valstybės sukūrė pajėgoms grupuotę, kurioje
yra maždaug 100,000 karių, daugiau kaip 400 kovinių lėktuvų ir
maždaug 100 laivų, galinčių išvykti į taikdarystės ir humanitari
nes užduotis, kuriose NATO nenorėtų dalyvauti. Lordas Robert
son NATO ir naujųjų ES pajėgų ryšių sutvarkymą palygino su
,.dviejų erdvėlaivių susijungimu".

didatė Slovakija.
R. Paksas padėkojo Švedijos
ir Danijos premjerams už pa
vertas tiesus Kelias naujų na ramą Lietuvai s u t e i k i a n t di
rių priėmimu i. Anot Švedijos desnį balsų skaičių Nicos susi
premjero,
liko
pagrindinis tikime.
Estijos premjeras M. L a a r
klausimas — naip kandidatės
pastebėjo,
kad Lietuvos a t v e 
pasirengs n a n s t e i .
jis
dėl
balsų
perskaičiavimo —
Pasak G. Persson, sudėtin
tarsi
lakmuso
b a n d y m a s . Kaip
giausias klausimas Nicos susi
šis
klausimas
bus i š s p r ę s t a s ,
tikime buvo "susimųjų balsų
priklauso,
kaip
ateityje bus
kvotų ES Ministru taryboje
vertinamos
Baltijos
valstybės.
paskirstymas. Pasak jo. nors,
Todėl
toks
sprendimas
nau
iš pirmo žvilg-nio, šis klausi
B e l g r a d a s . Jugoslavijos karališkasis pabėgėlis — sosto įpėdi
dingas
ne
tik
Lietuvai,
bet
ir
mas atrodo matematinis, iš
nis princas Aleksandr — sako visam laikui grįžęs į tėvynę. „Aš
kitoms dviem Baltijos valsty
tiesų jis yra politinis.
tikrai norėjau atvykti namo ir čia gyventi, 55-enus metus aš bu
bėms.
Kaip žinoma, po aktyvaus
vau pabėgėlis", sakė nebesančio sosto paveldėtojas. Komunistų
Visi premjerai
pripažino, valdžia dešimtmečiais neleido jam grįžti Į tėvynę. Pagarsėjęs kaip
Lietuvos vadovų ir diplomatų
spaudimo, E S vadovai nu kad Nicos viršūnių susitikime S. Miloševič priešininkas, Aleksandr pareiškė, kad tėvynėje atliks
sprendė, kad tapusi ES nare. priimti sprendimai — didžiu politiškai neutralaus valstybės gyvenimo normalizavimo rėmėjo
Lietuva būsimojoje. Ministrų lis žingsnis į priekį plečiant vaidmenį, galbūt atkurti monarchiją. Jis siūiė pradėti nuo ekono
mikos. „Mano vaidmuo yra gerbti vyriausybę... padėti sukurti
taryboje turės 7 balsus — tiek ES.
Švedijos premjeras pabrėžė, naujas darbo vietas žmonėms, pritraukti užsienio investicijas",
pat, kiek analogišką gyventojų
skaičių turinčios ES narės Ai kad visoms valstybėms - k a n  sakė princas ištaigingame Belgrado viešbutyje. Jis vylėsi, kad arrija. Danija, Suomija bei kan- didatėms svarbu išspręsti ko timiausiiu metu atgaus Baltąjį dvarą — kadaise buvusią karalių
rupcijos ir organizuoto nusi buveinę Belgrade.
kalstamumo problemas, nes jų
M a s k v a . Rusijos Vyriausiasis karinis prokuroras Michail Kislisprendimas k a n d i d a t ė m s gali
cyn patvirtino, kad pateiktas kaltinimas „viršijus pareigų įgalio
būti netgi sudėtingesnis už de
jimus ir tuo padarius sunkius nusikaltimus" Gynybos ministerijos
policijai, vadindamas ją „be rybas del žemės ūkio.
Karinio biudžeto ir finansavimo valdybos viršininkui generolui
dantę", „atšipusiais
danti
* S p e c i a l i ų j ų t y r i m ų t a r  pulkininkui Georgij Oleinik, kuriam paskirta kardomoji priemonė
mis".
Jis taip pat pastebėjo,
neišvykti. Jis tebeina pareigas, nors gynybos ministrui Igor Sergekad kriminalinė, viešoji poliei- n y b o s (STT) p a r e i g ū n a i pa jev jau išsiųstas nutarimas atleisti vyriausiąjį karinį finansininką
ja ir tardytojai tarpusavyje reiškė kaitinimus Molėtų poli iš pareigų. G. Oleinik gresia laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų.
mažai bendradarbiauja. Jis cijos komisariato vadovo pa Vyriausioji karine prokuratūra pranešė, kad baudžiamoji byla iš
pripažino, kad Panevėžio tei vaduotojui, kriminalinės poli kelta dėl to, kad grupė generolų ne pagal tikslą panaudojo 450
sėsaugininkus kausto baimė cijos komisarui inspektoriui mln. dol., pervedus juos vienai iš užsienio komercinių struktūrų,
nusikaltėliams.
Nusikaltėlių Aleksejui Beliakovui ir parei atsiskaitant už L'krainos tiekimus iš Rusijos karinio biudžeto.
bijo ir eilinis policininkas, ir gūnui Pauliui Vižiniui dėl pik
J e r u z a l ė . Izraelio parlamentas (Knesetas! trečiadienį patvirti
tnaudžiavimo t a r n y b a . Abu
prokuroras.
no
projektą, kuris leistų buvusiam premjerui Benjamin N'etanya..Juk sulaikytam įtariama pareigūnai nušalinti nuo pa hu dalyvauti 2001 m. vasarį įvyksiančiuose premjero rinkimuose.
j a m buvo galima užduoti ir ki reigų. A. Beliakovas yra n a m ų Tačiau kol jis taps įstatymu, ji turės apsvarstyti parlamento komi
tą klausima, tačiau bijota", sa arešte, o P. Vižinis yra pasira tetas, o po to turi įvykti dar keli Kneseto balsavimai. Galutinai
šęs pasižadėjimą
neišvykti.
kė V. Račkauskas.
STT
agentai
n
u
s
t
a
t
ė
,
kad rug priėmus projektą. B. Netanyahu galės mesti iššūkį premjerui
Mieste, kuris dėl garsių nu
Ehud Barak, kuris taip pat sieks būti perrinktas. Nuomonių ap
sikaltimų \ idinamas lietuviš sėjo viduryje Toliejų kaime, klausose B. Netanyahu pirmauja prieš E. Barak. Tačiau neeili
ka Čikaga, baimė kausto ne Molėtų rajone, buvo a t l i e k a m a niuose premjero rinkimuose, kurie rengiami po gruodžio 10 d. įvy
tik pareigūnus, bet ir eilinius krata, kurios metu ir po jos at kusio E. Barak atsistatydinimo, gali dalyvauti tik parlamento na
likimo buvo rastas didelis kie
piliečius.
riai. Tuo tarpu B. Netanyahu atsisakė savo parlamentaro vietos ir
kis
cigarečių .AVest" ir „ S u p c r
J Panovė/į nuvykę Policijos
pasitraukė iš aktyvaus politinio gyvenimo, kai 1999 m. gegužės
—
apie
34.000.
departamento pareigūnai iš „Kings"
mėnesį įvykusius premjero rinkimus laimėjo E. Barak.
visuomenes pagalbos nesulau Policijos pareigūnai p e r r a š ė
V a š i n g t o n a s - N e w Yorkas. Tai, kad Rusijos vyriausybe perse
kė — ne vienas panevėžietis kratos protokolą, pakeisadami kioja antradienį Ispanijoje suimtą žiniasklaidos magnatą Vladinesuteikė patikimos informa j a m e duomenis apie kratos mir Gusinskij, kelia pavojų Rusijos žiniasklaidos nepriklausomy
cijos apie nusikaltimais įtaria metu rastų cigarečių kiekį ir bei, teigia JAV. Ispanijos policija V. Gusinskij suėmė prabangiame
BNS>
mus pareigūnus. Psichologinį dalį jų pasisavino.
Sotograndes pajūrio kurorte, jo namuose. Jis buvo suimtas pagal
*
N
e
n
o
r
ė
d
a
m
a
s
p
y
k
t
i
s
s u Interpol'o užsakymą Rusijos vyriausybės prašymu. 48 metų V. Gu
klimatą Panevėžio policijoje
tyrę psichologai nustatė, kad S e i m u , p r e m j e r a s Rolandas sinskij išvyko iš Rusijos beveik prieš 6 mėnesius, kai buvo panai
parengtinai nuolat patiria stre Paksas sutiko a t s i s a k y t ' vy kinti anksčiau pareikšti kaltinimai dėl lėšų išeikvojimo. JAV Vals
są. Juos emociškai vargina ne riausybės siūlymo gyvenamų tybės departamento atstovas primine, kad Vašingtonas kritikavo
sibaigiančios pertvarkos, eta jų namų statyboms s u m a ž i n t i ankstesnius bandymus persekioti šį verslininką, kuris sukūrė ne
tų ir socialinių garantijų ma pridėtinės vertės (PVM) mo priklausomus žiniasklaidos šaltinius ir gynė spaudos laisvę bei de
žinimai, neteisingų žinių apie kestį 5 procentais.
Eit.-.. mokratiją. Pasaulio*žydų kongresas (PŽK> taip pat pasmerkė V.
pareigūnų darbą pateikimas
* P e r v i e n u o l i k a š i ų m e  Gusinskij sulaikymą.
žiniasklaidoje bei policininku tų m ė n e s i u Vilniaus oro uos
Kijevas. Nuo 2001 iki 2008 metų iš Černobylio atomines elekt
savižudybes visoje1 Lietuvoje.
tas aptarnavo 485.300 žmonių rines bus atleista 5.100 darbuotojų. Černobylio AE energetiku
Generalinio komisaro duo arba 8 proc. daugiau nei per mieste Slavutičiuje gyvena 25.200 žmonių, miesto įmonėse ir įstai
menimis, per 10 neprikauso- tą patį praėjusių metų laiko gose dirba 13.300. Slavuticius yra pramones miestas Beveik 99 5
mybės metu Panevėžio apskri tarpį. Iki metų pabaigos kelei pnx: prekinės produkcijos ir pa
KALENDORIUS
tyje neatskleisti 55 tyčiniai vių srautas gali išaugti iki grindinę dalį finansinių ištek
nužudymai arba pasikėsini 515.000. Vilniaus t a r p t a u t i  lių, kurie buvo gaunami kaip
Gruodžio 14 d.: Alfredas. Augę
mai nužudyti, nežinomas be niame oro uoste d'rba 670 mokesčiai ir tiesiogines sąnau nis. Jonas, Fortūnatas, Kinvile, Ona
žinios dingusių 48 asmenų li žmonių. Per pastai uosius me dos svarbiems miesto objektams Manja. Tarvinas, Žvangute.
kimas, neišaiškinta 40 sprog t u s j oro uostą investuota per išlaikyti, sudarė Černobylio AE
Gruodžio 15 d.: Gauden<>. Gaude
dinimų.
100 mln. litų.
<Eitn> produkcija.
nis. Justas, Kristijonas, Kovotas.

Nubausti klaidų neištaisę
Panevėžio policijos vadovai
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„AUŠROS" AUKŠTESNIOSIOS
LITUANISTINĖS MOKYKLOS ISTORIJOS
PAMOKOS
Mūsų istorijos pamokos šį
pusmetį yra labai įdomios.
Mes mokomės apie 1939-1953
m. laikotarpį. Dauguma mūsų
jau esame girdėję apie šiuos
laikus iš tėvų. senelių, kitų
pažįstamų ar pradžios mokyk
los mokytojų. Istorija yra vie
na iš svarbiausių pamokų, už
tat, kad mums, tuo laiku dar
negyvenusiems, yra įdomu ir
svarbu sužinoti, kaip tauta
vargo, kad apsiginti nuo prie
šų. Mes išmokome, kad lietu
vių tauta tuo laiku susidalijo į
keturias dalis. Pirmoji dalis
buvo žuvusių i8 proc), antroji
dalis — ištremtų (17 proc).
trečioji dalis — išvykusių (11
proc), ir ketvirtoji dalis buvo
Lietuvoj likusių (64 proc).
Kad mums būtų įdomiau ir
įspūdingiau sužinoti apie tas
keturias tautos dalis tuo laiko
tarpiu, V. Bučmienė. mūsų
mokytoja, pakvietė svečių pas
kaitininkų, kad mums papasa
kotų apie savo pergyvenimus
tuo laiku: bėgimą iš Lietuvos,
trėmimus, gyvenimą Lietuvoj
ir svetur.
Mūsų pirmoji paskaitininke
buvo Dalia Staniškienė. kuri
gyvena Clevelande. Ji mums
papasakojo apie savo tėvelį ir
jo rašytus dienoraščius, kurių
dauguma nebuvo išspausdinti.
Jos tėvelis buvo rusų valdžios
suimtas 1940 m. ir ištremtas į
Sibirą 1941 metais.
""Mūšų antroji paskaitininke
buvo Aldona Miškinienė, mū
sų klasės draugo Vėjo Belzinsko močiutė. Ji mums papasa
kojo savo prisiminimus apie
kelionę į Vokietiją arkliuku ir
•tada- traukiniu. Ji bėgo iš Paaevėžio su mama, tėveliu ir
broliuku, kuris buvo dvejais
metais vyresnis už ją. Jie visi
su arkliuku bėgo iki Lietuvos
sienos, tada traukiniu į Vokie
tiją, kur juos priėmė mielai,

išskyrus tėvelį.
Mūsų trečiasis paskaitinin
kas buvo Juozas Plačas, kuris
mums savo prisiminimus at
siuntė raštu, nes negalėjo iš
Čikagos atkeliauti į Clevelandą. Jo surašytus pasakojimus
apie kelionę į Švediją ir gyve
nimą ten mums perskaitė mo
kyt. Bučmienė. J. Plačas buvo
mokytojas jo įsteigtoje mokyk
loje. Kai rusai užėmė Lietuvą,
jo pavardė buvo įrašyta sąraše
tų. kuriuos rusai gaudė. Jis
tada su savo žmona ir būreliu
kitų lietuvių žvejų laivu iš
plaukė iš Lietuvos į Švediją.
Jie plaukė visą parą, neži
nodami, ar pasieks Švediją,
nes buvo labai didelė audra.
Kai pagerėjo oras, jie pamatė,
kad buvo pasiekę žemę, bet
nežinojo, ar tai Vokietija, ar
Švedija, kol išaušus pamatė
Švedijos vėliavas. Kai išlipo iš
laivo, švedai juos labai gražiai
priėmė. Jie ten ir apsigyveno
porai metų. Vėliau, pasiilgę
daugiau lietuvių, atsikraustė į
Ameriką.
Mūsų mokytoja mums pasa
kojo ir savo bei savo tėvelio
prisiminimus, skaitė dalį jo
rašytų eilėraščių. Ji žadėjo
mums atnešti to laikotarpio
nuotraukų, knygų ir žurnalų.
Visi šie paskaitininkai mums
pasakojo labai įdomiai ir įspū
dingai.
Iki šiol dar tik tų penkių as
menų prisiminimus esame gir
dėję, bet per šiuos mokslo me
tus atvyks dar daugiau pas
kaitininkų. Jie mums papasa
kos apie to laiko gyvenimą
Lietuvoje, Sibire ir Vakaruose.
Mes taip pat naudojam dvi
istorijos knygas: Broniaus Ma
kausko istorijos vadovėlį ir
Elenos Juciūtės istorinį ro
maną „Ąžuolynėlis".
Teresė Paškonytė
11-ojo skyriaus mokinė

LIETUVIŠKAS „ROKO"
POPULIARINTOJAS
Kai prieš daugelį metų temperamentingas ir išradingas
Elvis Presley sukūrė naują
muzikos žanrą. pavadintą
„rock and rolP, būtent — supkis ir riedėk, toji muzika pa
plito visame pasaulyje ir tapo
jauniausių kartu mėgstamiau
sia šokių muzika. Savaime su
prantama, kad jaunimas sun-

kiai įsigyvena į ėtą tango
ritmą ar siūbuojantį valso
taktą, tai triukšmingas pasi
šokinėjimas, trypimas, įvairių
kūno judesių laisvas panau
dojimas patenkina jaunimo
skonį ir leidžia laisvai pasi
reikšti temperamentui. Lon
done buvo labai pagarsėję
„Beattles", kurie sekė Presley

Populiaru -:- '.. i ' .
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Clevelando Lietuviu namu salėje gruodžio 2 d Lino Johansono nuotr
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D v a r e c k a i t e . Milda Maciulevičiūte. Greta Augulyte ir Agne Majorovaite apžiūri p a s k a i t i n i n k e s Dalios S t a n i š k i e n ė s a t n e š t u s e k s p o n a t u s . V. Bucmienes n u o t r a u k a .

pėdomis. Toji moderni muzika
labai populiari pasaulyje, to
dėl netenka stebėtis, kad „ro
kas"' pasiekė Lietuvą ir joje la
bai išpopuliarėjo. Š.m. gruo
džio 2 dienos vakare Clevelan
do Lietuvių namų didžiojoje
salėje įvyko Andriaus Mamon
tovo „roko" koncertas, kurį su
rengė labai aktyvus „Gijos"
sambūris. įkurtas
naujųjų
imigrantų iš Lietuvos. Nesun
ku patikėti, kad didžiausią pub
likos dalį sudarė jaunimas,
tačiau taip pat teko stebėtis,
kad jų didoka dalis atkeliavo
net iš tolimų miestų, kaip San
Francisco, Toronto, Pittsburg,
Detroit. Toledo ir kitų.
Publikai susėdus į vietas,
„Gijos" vardu susirinkusius
pasveikino Onutė Zalensienė
ir pristatė programos atlikėjus
— Andrių Mamontovą, muša
mųjų instrumentų specialistą
Meinardą Brazaitį ir gitaris
tus Romą Rainį, Seržą Grėjų.
Publika juos sutiko audringais
plojimais. Programa prasidėjo
valso tempu. Mamontovas,
grodamas gitara ir lydimas
dar dviejų gitarų bei muša
mųjų instrumentų, pradėjo
dainuoti, dainas išryškinda
mas veido išraiškomis ir kūno
judesiais. Nesigirdėjo pažįsta
mų tekstų, išskyrus vieną —
„Palangos jūroj nuskendo ma
no meilė". Retkarčiais nu
skambėdavo tango ritmas ir
beveik klasiško tempo valsai.
Toliau aidėjo nepaprastai sen
timentali jūreivo daina „Nie
kas nemylėjo manęs". Progra
mai įpusėjus ir pasigirdus
temperamentingai šokių mu
zikai, į aikštelę šalia scenos
susirinko jaunimas, pradėjo
šokti, trypinėti, dainas lydė
damas kūno ir rankų jude
siais. Po keletos labai greitų
dainų šokėjai triukšmingai
reikalavo „pakartoti", kas ir
buvo padaryta. Taip pat, deja,
tenka pastebėti, kad vietose
sėdintiems koncerto daly
viams buvo kartais nejauku,
nes nepaprastai stiprūs būgnų
trenksmai virpino kėdes ir

stalus, tačiau sunku buvo nesigėrėti jaunimo reagavimu į •
lietuviškas ,.roko" dainas ir
melodijas.
Programai baigiantis, šokė
jai vis dar nerimavo, tai Ma
montovas ir jo partneriai buvo
priversti programą pratęsti.
Priartėjus pabaigai, publika
ilgai ir audringai plojo. Onutė
Zalensienė padėkojo atlikė
jams už šaunu vakarą ir Cle
velando lietuvių „Taupos" koo
peratyvui už raiką, platinant
bilietus. Po to „Gijos" pirmi
ninkas Dainius Zalensas ir
Onute mane nutempė į užku
lisį trumpam pokalbiui. Mano
pirmas klausimas buvo nu
kreiptas į Ar.drių. Pasirodo,
kad jis su savo palydovais jau
gastroliuoja 17 metų, apkelia
vo su koncertais daugumą Eu
ropos kraštų. — Italiją, Vokie
tiją, Prancūziją, Skandinaviją
ir kitus, o dabar gastroliuoja
JAV lietuvių telkiniuose —
Čikagoje, Coiumbus, Clevelan
de ir Bostone. Paklaustas, kas
yra jo dainų autoriai, Andrius
tuoj pat atsakė, kad visi teks
tai, išskyrus vieną, yra sukur
ti jo paties, lygiai kaip ir mu
zika. Jei tokia „roko" muzika
nėra labai populiari vyresnėse
kartose, tačiau negalima pa
neigti to fakto, kad'ji tiek savo
tempu, tiek nuotaika pozity
viai patraukia jaunimą. Todėl
džiugu, kad JAV lietuvių jau
nimas gaiėjo pasigėrėti lietu
viška „roko" muzika, girdėti
romantiškus tekstus ir įsigy
venti į lietuviškus žodžius.
Aurelija M. Balašaitienė

KANADA
' Toronto LN Kultūros ko
misija ir LVŠF „Globos" inicia
tyva Lietuvių namuose su
ruoštas estradinės muzikos
koncertas. Programą atliko
N'elė Paltinienė ir Eugenijus
Ivanauskas. Programai vado
vavo Kauno aktorė Stefa Navardaitiene. muziką paruošė
Arvydas Paltinas. Dalyvau
jant pilna: -;alei publikos, tau

tiečiai gėrėjosi neeiliniu kon
certu ir jausmingai atliktomis
dainomis, tiek pavieniai ir
duetu. Koncertai buvo suruoš
ti Hamilton ir kt.
Suvalkų krašto lietuvių
išeivių sambūris suruošė meti
nę vakaronę Anapilio salėje.
Pažymėtina, kad punskiečiai
vieningai globoja į Kanadą at
vykstančias tautinių šokių
grupes.
Rudeninė kapinių lanky
mo diena sutraukė gausiai
tautiečių. Gedulingas Mišias
aukojo kun. Augustinas Sima
navičius, OFM, kun. Juvanalis Liauba, OFM, kun. K. Kak
nevičius, kun. Eug. Jurgutis,
OFM, ir kun. J. Žukauskas,
OFM. Pastarasis pasakė ir pa
mokslą, pritaikytą tos dienos
minčiai. Per Mišias giedojo
abiejų parapijų jungtinis cho
ras. Lietuvos Kankinių para
pijos salėje buvo surengta Al
donos Smailienės ir Danutės
Petrauskienės keramikos dar
bų paroda, kurią surengė
KLKM draugijos parapijos
skyrius. Kapinėse iki šiol jau
yra palaidota 3,230 tautiečių.
Kun. Algis Kildušis iš
Lietuvos Žvirgždaičių para
pijos klebonas lankėsi Kana
doje. Prisikėlimo šventovėje
Toronte pasakė pamokslus ir
taip pat Montrealyje bei kt.
Jis turi giminių Kanadoje,
todėl atvyksta kasmet jų
aplankyti.
Toronto Pranciškonų Pri
sikėlimo parapija surengė pa
skutinę metinę vakarienę se
nojoj vietoje. Meninę progra
mą atliko, pakviestas iš Či
kagos, „Dainavos" ansamblio
vyrų oktetas, vad. muz. Da
riaus Polikaičio. J šią vakarie
nę susirinko per 400 svečių,
nes daugiau jau netilpo. Kleb.
tėv. Augustinas Simanavičius
savo kalboje padėkojo visiems
darbštiems parapijiečiams, ir
palinkėjo jau kitais metais su
sirinkti naujoje, dabar baigia
moj statyti, šventovėje Toron
to vakarinėje miesto dalyje.
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DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

9055 S.Roberts Rd., Hickory HiUs, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
Tel. (708) 598-4055
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
Valandos pagal susitarimą
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260
EDMUNDAS V&NAS, JUO., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Valandos papai susitarimą

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL

ARAS ŽUOBA, M.D.

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

TeL 773-229-9965

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tol. 815-741-3220
UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL60415
Tel. 708-636-6622
4149W.63rd.St.

Tel. 773-735-7709
Toronto Prisikėlimo para
pijos labdaros sekcija, vado
vaujama dr. Juditos Čuplinskienės, surengė naudotų
daiktų ir rūbų išpardavimą.
Talkininkaujant gausiam bū
riui parapijiečių, surinko dau
giau kaip 9,000 dol. pajamų.
Gauti pinigai jau kelinti metai
panaudojami išlaikyti Vilniuje
valgyklą, kur nepasiturintys
gali nemokamai pavalgyti.
Taip pat labdaros sekcija į
Lietuvą išsiuntė labdaros talpintuvą, ypač daug ratukų in
validams. Buvo atsiųsta nuo
traukų su jau gavusiais
ratukus — su šypsniu vei
duose ir padėka už dovanas.
Stasys Prakapas

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS
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Vokietija — (Huetenfeld)
— Vasario 16-tos gimnazijoj
vysk. Paulius Baltakis, OFM,
birželio 7-9 d. vienuolikai mo
kinių suteikė Sutvirtinimo
sakramentą ir aptarė lietuvių
sielovados reikalus. Šioj gim
nazijoj studijuoja per šimtas
jaunimo, kurių apie 30 yra iš
Lietuvos. Gimnazijai vadovau
ja dr. Andrius Šmitas.
Vokietijoje dirba kun. Alfon
sas Kelmelis, gimnazijos ka
pelionas kun. Jonas Dėdinas,
kun. Vidas Vaitiekūnas ir
kun. Jonas Vailonis. Ilgametis
Vokietijos lietuvių sielovados
direktorius
prel. Antanas
Bunga, atšventęs 81 m. am
žiaus sukakti., persikėlė gy
venti j Vilnių.

Clevpland ..Aušros" aukštesniosios lit mokyklos mokiniai (is kaires) Vaiva Buc.mytė, Terese PaSkonyte ir Vejas lielzmskas lietuviAkos spaudos
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ŽYGIS IKI KARALIAUČIAUS

Danutė Bindokienė

KAZYS BARONAS
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
Lietuvos pasienio sargybi
niai bei visa Lietuva laukė
karo! Tokiais žodžiais geras
Rytų Europos politinio gyveni
mo žinovas, Miuncheno dien
raščio „Suedeutsche Zeitung"
bendradarbis Varšuvoje To
mas Urban pradėjo gan platų
pranešimą. Jis toliau rašė,
kad 40 šarvuočių, važiuodami
dideliu greičiu, sustojo tik per
5 m nuo Lietuvos sienos. Tai
įvyko birželio mėn., tačiau
pranešimas pasirodė tik rug
sėjo mėn. Lietuvos vyriausybė
tuoj pat šį įvykį pranešė JAV
vyriausybei. Gerai supranta
ma, nes buvo gera proga
įtraukti amerikiečius į šį įvy
kį. Be to, juk ir Lietuvos prez.
V. Adamkus yra buvęs JAV pi
liečiu. Bet jo „kolega" Bill
Clinton paprašė šio įvyko
viešai neskelbti, nes šiuo metu
jis susitikęs su prez. V. Putin.
Pasitarime su rusu jaučiama
labai maloni nuotaika.
Kad Maskva, gudiškų tankų
priedanga, yra prie Lietuvos
sienos, tuo visiškai tiki Vaka
rų pasaulio kariniai žinovai
bei slaptoji tarnyba, turėdama
savo atstovus Lietuvoje. Va
karų slaptosios tarnybos išva
da: batalionui buvo duotas
uždavinys šiuo žingsniu išmė
ginti prasiveržimą per Lietu
vos žemę iki pat Karaliau
čiaus apygardos, kuri yra enkleva, apsupta Lietuvos ir Len
kijos valstybių. Maskva jau
seniai stengiasi Vilniuje ir
Varšuvoje gauti leidimą kari
niams transportams, tačiau
abi sostinės Rusijos reikalavi
mus atmeta.
Iki metų pabaigos Minskas
ir Maskva numato sudaryti
._.vieną karinę vadovybę, sujun
giant rusiškas ir gudiškas ka
rines jėgas. Jau rugsėjo 10 d. į
Gudijos karinius oro uostus
atskrido strateginiai bombo
nešiai. Lenkija, būdama ŠAS
(NATO) nare, paskelbė pavo
jųMiuncheno dienraščio (jo
tiražas yra didžiausias Vokie
tijoje,
savaitgaliais
siekia
770,000 egz.) Varšuvos kores
pondentas pažymėjo, kad Lie
tuvos vyriausybė nebijo rusiškai-gudiško puolimo, įžiūrė
dama čia tik provokaciją. Lie
tuvos sostinė mano, kad Rusi
ja norinti tik sumažinti Lietu
vos įsijungimo į ŠAS viltis,
kadangi ŠAS iš kandidatų reikalauja gerų santykių su kaimynais. Kiekvienas sankirtis
gali pabloginti Vilniaus įstoji
mo sąlygas. Taip pat lietuviai
šioje provokacijoje mato ir
Aleksandr Lukašenkos asme
ninę politiką, kadangi jis, pa
skyrė gen. V. Ustopčiką krašto
apsaugos vicemin., kuris dar
1991 rn. yra buvęs Vilniaus

T u r i būti priimtos k a r t u
Buvęs Vokietijos krašto ap
saugos min. V. Riuhe rugsėjo
13 d. pasikalbėjime su Miun
cheno dienraščio J5Z" atstovu
pareiškė, kad iki 2003 m. sau
sio mėn. 1 d. visi pasitarimai
su Europos Sąjungos kandi
datėm turi būti užbaigti. Prie
kandidačių V. Riuhe priskaitė
Lenkiją, Vengriją. Čekiją, Slo
vėniją, Slovakiją, Baltijos val
stybes. Jokių vilčių dešimties
metų laikotarpyje neturi Bul
garija ir Rumunija. Minėda
mas Baltijos valstybes, V. Riu
he pareiškė, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija, turi būti įjung
tos vienu metu ir visos kartu,
neišskiriant Lietuvos ir Latvi
jos, o įjungiant tik vieną Es
tiją. V. Riuhe priklauso opozi
cinei CDU (Krikščionių de
mokratų sąjunga) partijai ir
yra jos valdybos narys. Taip
pat ir Frankfurto radijas pra
nešė V. Riuhe pasisakymą.
Lietuva p e r
Vokietįjos TV
Lietuva vėl Vokietijos tele
vizijoje! Šį kartą pietvakarių
Vokietijos — Saaro televizijos
kanalas žiūrovus nukėlė į
Kuršių neriją, nufilmuodamas
Nidą, Juodkrantę, Klaipėdą
bei rusų okupuotą Baltijos
pakrantę. Labai didelis skirtu
mas tarp Lietuvos ir Kara
liaučiaus apygardos. Tą labai
stipriai atžymėjo komentato
rė, rodant gražius, švarius,
daugumoje melsvos spalvos
nudažytus vasarnamius, prie
namų tvorelės ir užrašai „rū
kyta žuvis", plaukiojančias
jachtas, burlaivius lietuviš
kom vėliavom, gražiai apsi
rengusius gyventojus ir užsie
nio turistus. O tik už kelių km
skirtinga „rusiška" dalis. Gai
la, sako komentatorė, ta pati
žemė, tos pačios gražios apy
linkės, bet du skirtingi pasau
liai". Iš archyvinio filmo paro
dyta Kranto (Cranz) vasarvie
tė, vėl persikeliant keltu į
Klaipėdą, Palangos gintarų
muziejų. Vokietė pažymėjo,
kad gintarų muziejus yra di
džiausiąs pasaulyje. Atskirai
nufilmuoti rodiniai, matant
juose vabzdžius, mažas žuvy
tes. Be abejo, neužmirštas
rašytojo T. Mano namelis, Rambyno kalne medžio drožiniai
su velnio galvom, senukai su
pypkėm, raganos ir kt. Filmas
susuktas vokiečių. Jo trukmė
45 min.
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DANUTĖ LINARTAITĖ-PETRAUSKIENĖ
Nr

Žila senovė ir
naujagimis
rytojus

įgulos vadu, įsakydamas tele
vizijos puolimą. „Nuo sovieti
nio ginklo žuvo 14 lietuvių", —
tokiais žodžiais Varšuvos ko
respondentas užbaigė savo
pranešimą.

-9
Taip Bačkuvienė-Karaliūtė pradėjo dirbti
teatre. Ir dainuodavo per vietinę radiją. Jai palyginti
gerai mokėjo, o aš su Irute gaudavome nemokamai bi
lietus į koncertus, kuriuose ji dalyvavo. Tik neilgai,
nes Lietuvos teatras ją iškvietė į Lietuvą.
Bodavo įdomu žiūrėti į kolukietes, kai jos atva
žiuodavo nakvoti. Pilnas kiemas privažiuodavo veži
mų, pakinkytų jaučiais. O aš mačiau, kaip jos pjauna
malkas, pasilenkusios, net matosi nuogos nugaros.
Matyt, neturėjo marškinių, o kai iškūrendavo krosnį,
privirdavo bulvių, tai šokdavo, dainuodavo iki aušros.
Man būdavo įdomu, kad, tokiame varge gyvendamos,
jos buvo tokios linksmos. Mes laukdavome jų atva
žiuojant. O kartą į vasaros pabaigą atvežė pilną sunk
vežimį skanių arbūzų ir paprašė mūsų padėti sune
šioti. Vyresnės moterys mus pamokė, kad mes ir sau
atsineštume. Mes negalėjome jų pirkti, neturėjome pi
nigų. Nors buvo šaltos žiemos ir trumpos vasaros, bet
arbūzai prinokdavo. Taip ir mes nors kartą sočiai prisivalgėme arbūzų.
Tada aš mokiausi 8 klasėje. Kartą aš persirenginejau. Buvau tik su vienu liemenėliu. Girdžiu kažkas li
pa pas mus į viršų. Kambaryje buvo Statkiene su Auk

Clevelando visuomenininkes Kauno Dramos teatro aktoriaus Petro Venslovo Poezijos popietėje, vykusioje lap
kričio 19 d. Dievo Motinos parapijos svetainėje Iš k:.iręs: „Tėvynės garsų" radijo programos vedėja sol. Aldona
Stempuziene. LB Clevelando apylinkes pirm. Mylita Nasvytienė, žurnalistė, rašyt. Aurelija Balašaitiene, akto
rius Petras Venslovas. Lino J o h a n s o n o nuotrauka

Lietuviai veža p r e k e s

PATVIRTINTA JAV LB KRAŠTO
VALDYBA

Š.m. spali.; 1 d. Hartford.
CT, vykusioje JAV LB XVI Ta
rybos pirmoje sesijoje Algi
mantas S. Gečys buvo išrink
tas naujuoju JAV LB Krašto
valdybos pirmininku. Vado
vaujantis LB įstatais, 30-ties
dienų laikotarpyje pirminin
kas privalėjo sudaryti Krašto
valdybą ir ją pristatyti LB Ta
rybos patvirtinimui. Prista
čius kandidatus į Krašto val
dybą ir JAV LB tarybos prezi
diumui pravedus balsavimą
korespondenciniu būdu (balsa
vo 57 iš 66 tarybos narių),
š.m. gruodžio 2 d. Lemont, IL,
Išaiškinta vagiu gauja
įvyko pardgų
perdavimas
naujajai
JAV
LB
Krašto
val
Frankfurto radijas pranešė.
dybai.
Šie
asmenys
vadovaus
kad šiaurinėje Vokietijoje poli
cija išaiškino stiprią vagių JAV Lietuvių Bendruomenei
gaują. Ją sudarė keturi lietu per ateinančius trejus metus:
viai. Anksčiau jie vogdavo au
Algimantas S. Gečys —
tomašinas, nes buvęs didelis Krašto valdybos pirm.;
pareikalavimas Lietuvoje ir
Juozas Ardys — vicepirm. fi
Rusijoje. Dabar jie perėjo į
nansų
reikalams:
naują „verslą" — namų — bu
dr. Stasys Bačkaitis — vice
tų įsilaužimus, imdami gerus
daiktus, tačiau daugiausia pirm. mokslo reikalams;
Dalia Badariene — vice
brangenybes, pinigus. Ar jie
yra lietuviai — sunku pasaky pirm. „3-čios bangos" ateivių
ti, nes turinčius Lietuvos pa reikalams;
sesuo Margarita Bareikaitė
są, vokiečiai laiko lietuviais.
— Religinių reikalų tarybos
pirm.;
* Nedarbo (apie 15
Teresė M. Gečienė — sekre
proc.) ir skurdo kamuoja torė ir narė informacijai;
muose Šiauliuose šeštadie
Rimas Gedeika — vicepirm.
niais pati populiariausia vieta sporto reikalams:
— Pabalių turgus, kuris dabar
Birutė Jasaitienė — Sociali
yra bene didžiausia miesto nių reikalų tarybos pirm.;
įmonė, kurioje dirba 800-900
Liūtas K. Jurskis — Ekono
žmonių. Be to, šios įmonės minių reikalų tarybos pirm.;
svarbiausia dalimi yra tapę
dr. Romualdas Kriaučiūnas
šimtais čia plūstantys kaimy — vicepirm. organizaciniams
nai latviai, kurių kiekvienas reikalams ir vykd. vicepirm.;
Šiauliuose vidutiniškai palie
Ramutis M. Pliūra — Krašto
ka po 1,000 litų.
(8ka> valdvbos iždininkas;

Važiuodami iš atostogų Ita
lijoje,
Miuncheno-Stuttgarto
greitkelyje teko sutikti du Lie
tuvos sunkvežimius. Tuoj pat
pažinau, nes prie sunkvežimio
numerio pridėtos „LT" raidės
ir mūsų trispalvė. Jaunas,
šviesiaplaukis lietuvis važiavo
iš Italijos į Bremeną. Teko
trumpai pasikalbėti poilsio
aikštelėje. Jis vežė obuolius į
Bremeną, o iš jo paims dar
nežinomas jam prekes į Lie
tuvą. Uždarbis labai geras.
Skundėsi blogais Lenkijos ke
liais.

se. Pas mus vyrai labai retai užeidavo. Paprasčiausiai
iki karo pabaigos jų beveik nebuvo. Pamačiau įeinantį
vyriškį su karine uniforma. Nebuvo kur man dingti.
Aš stovėjau prie narų. tai žaibiškai po jais ir palindau.
Jis manęs nepastebėjo. Apžvelgęs kambarį, pradėjo
triukšmauti. „Matai, kur fašistai įsitaisė, mūsų pašo
nėje ir mes turime šitą pakęsti. Ne jau ne. Aš jus pa
mokysiu. Kasdien muštravo.-iu. Kad užriks: — stot į
rikiuotę. Statkienė žiūrį į jį ir nesupranta, ko jis išjos
nori. O jis rėkia: — pirmyn, atgal, į kairę. į dešinę, ap
link, marš. Žiūriu jau Statkienė po kambarį žygiuoja,
kilnodama rankas, Auksė iš paskos. Auksytei tada
buvo 7 metai. Aš supratau.kad vyras išgėręs, bet nieko
negalėjau padėti. Jau Statkienė verkti pradėjo, o jis
vis rėkia — taip jums ir reikia, fašistai. Jus visus rei
kia sušaudyti. Pagaliau jam pačiam atsibodo ir jis
išėjo. Pasirodo tai buvo Statkienės Irutės draugės tė
vas. Su Ilona mokėsi vienoje klasėje ir padėjo jai mo
kytis. Jis tik prieš keletą dienų buvo sugrįžęs namo.
Tiesa, iš ryto jis atėjo atsiprašyti. Matyt, duktė prašė.
Tai rodo, kaip kiekvienas galėjo mus užgaulioti.
Kai gavome pirmą laišką iš Lietuvos, labai nusimi
nėme. Mums tai buvo didelis smūgis. Teta Liolė pa
rašė, kad tėvelis antrą dieną po mūsų išvežimo pats
nuėjo NKVD ir paprašė, kad jį nuvežtų pas šeimą.
Jam leido grįžti namo, davė sunkvežimį. Teta Liolė
padėjo jam krauti daiktus. Jis pasiėmė labai daug. nes
mes išvažiavome tik su 2 lagaminais. Krovė į maišus
patalynę, drabužius ir kiek namie buvo maisto. Aiš

Dalile Polikaitienė •
svietimo tarybos pirm.;
Marija Remienė — Kultūros
tarybos pirm.;
Algirdas J. Rimas — Visuo
meninių
reikalų
tarybos
pirm.;
Vidmantas Rukšys — vice
pirm. jaunimo ir informatikos
reikalams;
Rimantas Stirbys — vice
pirm. administracijai ir reik.
vedėjas.
JAV LB Krašto valdybai (ex
officio) priklauso JAV Lietu
vių jaunimo sąjungos pirmi
ninkas, kuriuo šiuo metu yra
Andrius Čižiūnas. JAV LB
Krašto valdybos centras bus
Filadelfijoje.
VVashington,
D.C. priemiestyje ir toliau
veiks JAV LB įstaiga, kurioje
darbuosis dir. Audronė Pakš
tienė. JAV LB leidžiamą ang
lų kalba žurnalą „Bridges" to
liau redaguoti yra pakviesta
Rasa Ardytė Juškienė, o ad
ministruoti — R. M. Pliūra.
(LB Inf.)
* Europos valstybėse
sparčiai plintant pavojingai
gyvulių ligai — spongiforminei encefalopatijai — susirū
pinta užkirsti kelią šios ligos
išplitimui Lietuvoje. Žemės
ūkio ministerijos duomenimis,
šiuo metu Lietuvoje kol kas
nėra nustatyta nė vieno gyvu
lių spongiforminės encefalopatijos (GSE) atvejo. Manoma,
kad liga plinta per pašarus.
Siekiant Lietuvoje išvengti jos
atsiradimo, žemės ūkio minis
tras Kęstutis Kristinaitis su
griežtino gyvūninės kilmes
produktų naudojimo gyvu
liams šerti reikalavimus. <BNS>

Praėjusią savaitę prancūzų
antropologų grupė, atliekanti
kasinėjimus Afrikoje, paskel
bė, kad Kenijoje atrado suak
menėjusius žmogaus kaulus,
kurie yra beveik dukart senes
ni, negu 1974 m., taip pat Af
rikoje atrastos, moters lieka
nos, gavusias „Lucy" vardą.
Tyrinėtojai, vadovaujami Mar
tin Pickford iš College de
France ir Brigitte Senut iš
Musee National dTIistoire Naturelle Paryžiuje, tvirtina, kad
naujieji radiniai yra 6 mili
jonų metų senumo ir neabejo
tinai rodo „žmogiškumo ypa
tybes". Nors tiesiai ir nepa
sakyta, kad rastieji kaulai yra
žmogaus ta prasme, kokia da
bar mes suprantame, vis tik
teigiama, kad tai kažkoks
žmogaus prototipas, vertas
ypatingo dėmesio. Kol kas kiti
antropologai ir tolygūs moksli
ninkai į radinį žiūri ir skep
tiškai, ir su viltimi, kad žmo
nijos atsiradimo šioje plane
toje istorija bus nustumta į
dar tolimesnę praeitį.
Kai tam tikra žmonijos dalis
dairosi atgal, besistengdama
suvokti, iš kur mes ateiname,
kiek seniai pradėjome šioje
planetoje įsikurti, kada prasi
dėjo savęs, kaip žmogaus, be
siskiriančio nuo visų kitų gy
vūnų, supratimas, yra pakan
kamai, žiūrinčių tik į priekį.
Amžinas pažinimo troškulys,
noras pažvelgti kažkur toliau,
negu paprastas žvilgsnis ap
rėpti gali, galbūt ir yra pa
grindinis žmoniškumo dėmuo.
Juo juk nepasižymi nei vienas
kitas gyvis, o jeigu ir susidomi
nauja ganykla ar medžioklės
vieta, tai vien kūniško alkio
skatinamas.
Kai planetos paviršiuje ne
beliko vietos, kurioje nebūtų
buvusi pastatyta žmogaus ko
ja, kai net vandenų gelmės
pradėjo atskleisti savo pačias
slapčiausias paslaptis, žmoni
jos akys nukrypo į erdves.
Galbūt jos visuomet ten kry
po, tik dabar atsirado geres
nių galimybių matyti, tyrinėti,
net pasiekti, apie ką anksčiau
tik svajoti buvo įmanoma.
Nuo 1969 m., kai Amerikos
astronautai pirmą kartą žmo
nijos istorijoje (taigi — per 6
milijonus metų, jeigu tikėti
minėtų prancūzų antropologų
naujausiu atradimu) kojomis
palietė kitos, ne savosios Že
mės, planetos paviršių, o gal
būt dar anksčiau, kai sovietai
į erdves paleido sa~'o ..Sputniką", atsivėrė tokie platūs
horizontai, kokius prieš tai
galėjome vien mokslinės fan
tazijos knygose pamatyti.
Nuo to laiko vienas erdvių

ku, kad tuos daiktus NKVD pasiėmė sau, o tėvelį už
darė į kalėjimą.
Mamytė, kai sužinojo, kad tėvelio Lietuvoje nėra.
siuntė į visus lagerius užklausimus, bet iš visų gavo
atsakymus, kad Juozo Linarto ten nebuvo. Iš Krasno
jarsko lagerio gavo pranešimą, kad yra Donatas Linartas, tėvelio brolis. Nežinojome, net ką galvoti. 50 metų
apie jį nieko nežinojome, išskyrus tai, kad jo pusseserė
Marytė Linartaitė. pasakojo kai ji 1941 m. birželio
mėn. pardavinėjo prie geležinkelio ledus, ji matė, kad
prie geležinkelio stoties sienos buvo suklupdyti kali
niai. Staiga išgirdo, kad ją šaukia vardu. Pamatė klū
panti Juozą. Jis išsiskyrė iš visų, nes buvo su gražiu
pilku kostiumu. Jis tik spėjo pasakyti: pasakyk Liolei,
kur aš esu, kad mane matei. Daugiau nieko nespėjo
pasakyti. Prie jo pribėgo kareiviai su šautuvais, o jai
liepė dingti su ledais. Ji nuvažiavo į kitą stoties pusę,
o kai po pusvalandžio grįžo pažiūrėti, kalinių jau ne
buvo. Marytė sake, kad jai tas vaizdas visą gyvenimą
neišeina iš galvos. Ir dar įdomu tai. kad Marytė apie
tėvelį man papasakojo savaitę prieš savo mirtį. Juk aš
ją dažnai matydavau, dažnai pas mus ateidavo, vis
gailėjo Juozo ir nieko nepasakojo. Kartą Kaune einu
gatve ir sutinku Marytę. Ji labai apsidžiaugė, mane
pamačiusi, ir pradėjo man pasakoti, kaip ji gele
žinkelio stoty matė tėvelį. Kai aš ją užsipuoliau, kodėl
man ji anksčiau nieko nepasakojo, jai atrodė, kad ji
jau yra anksčiau apie tai sakiusi. Po savaitės ji mirė
nuo inkstų nepakankamumo ligoninėje.

tyrinėjimo žingsnis sekė kitą,
o, didelių laimėjimų ir skau
džių nepasisekimų dėka, šian
dien Žemės orbitoje pradeda
,.dygti pakelės stotis, iš kurios
ilgainiui šios planetos gyven
tojai galės siekti sėkminges
nių erdvių tyrinėjimų, pasiek
ti ir tolimesnes planetas".
Galbūt didžiausias šios „sta
tybos" pasiekimas matomas
jau dabar: tai tarptautinis ke
lių valstybių bendradarbiavi
mas, siekiant bendro tikslo,
neišleidžiant jo iš akių net
tada, kai ne visi bendradar
biai kelia vienodą darbo ar
išlaidų naštą.
Žmonija tikisi, kad, „pasi
spyrusi į šį pakelės akmenėlį",
galės šoktelėti ir aukščiau, ir
toliau. Visų pirma greičiausiai
į ketvirtąją planetą nuo mūsų
Saulės, būtent Marsą, kuris
jau seniai viliojo savo rausvu
žybsėjimu ir keistais pavir
šiaus „ženklais", primenan
čiais kanalus, dirbtiniu būdu
ten atsiradusius — vadinasi,
kažkieno iškastus...
Masino ir Marso ašigaliuose
sniegynų ar ledynų užuomi
nos, ir „metų laikų" pasikeiti
mai, pastebimi
paviršiaus
spalvos kaita. Tad nesunku
buvo sudėti 2 ir 2: jeigu Rau
donoji planeta (kaip mėgs
tama Marsą vadinti) turi van
dens — nors ir ledo ar sniego
pavidalu — galima prileisti,
kad ir šiokia tokia atmosfera
yra. O tuomet išvada aiški:
Marse tebėra, ar bent praei
tyje buvo, kažkokie gyvybės
reiškiniai.
Nesunku numatyti; kad toji
mįslė neilgai trukus i)us at
minta, nors pirmieji bandymai
parsivežti iš Marso akmenė
lių, žemės, ar bent automati
niams erdvėlaiviams praskris
ti taip arti pro planetą, kad jos
paviršiuje neliktų paslapčių,
ne visuomet pavyko. Tai ne
reiškia, kad šių sumanymų
atsisakyta. Praėjusią savaitę
plačiai nuskambėjo įdomus at
radimas, pirmiausia išspaus
dintas „Science" žurnale: foto
grafijose, kurias į NASA labo
ratorijas atsiuntė automatinis
erdvėlaivis „Global Surveyor,
skrendantis Marso orbitoje
nuo 1997 metų, paviršiuje aiš
kiai matyti visaskandinančių
potvynių ar ilgai vietoje tyvu
liuojančių
vandenų
dugno
pėdsakai. Manoma, kad jie su
sidarę prieš pusketvirto mili
jardo metų.
Tai dar labiau sužadino no
rą žinoti, ištirti. Artimiausia
to „žygio į Marsą" data yra
2005 metai. O tai juk nelabai
toli...

Teta Liolė apie Vytuką parašė, kad jis su dėdės Vla
do šeima išvažiavo iš Lietuvos. O kur dabar jie yra,
nieko nežino. Kiek mama del Vytuko išliejo ašarų! Vis
kalbėjo, gal jau vaiko gyvo nėra. Juk važiavo karo
metu. Tik vėliau sužinojome, kad iš Paširvinčio dvaro
dėdė Madas su žmona ir Vytuku bėgo iš Lietuvos. Per
2 dienas nuvažiavo į Radviliškį pas dėdienės Elenos
gimines. Ten pagyveno 1 mėnesį. Kai frontas visai pri
artėjo, dar pasiėmė Miliutę, dėdienes seserį, ir vėl pa
traukė prie Lietuvos-Vokietijos sienos. Ir ten išbuvo
net 3 mėnesius. Bijojo važiuoti į Vokietiją, nes buvo
paleisti gandai, kad Vokietijoje stiklinė vandens kai
nuoja 3 markes. Ir tik tada, kai rusai pralaužė fronto
liniją, pasitraukė į Vokietiją. Važiavo didžiulė vežimų
vilkstine, per dieną galėjo nuvažiuoti tik apie 20 km.
Jau Vokietijoje dėdę Vladą vokiečiai paėmė kasti ap
kasų, taip jie išsiskyrė ir vieni be dėdės važiavo toliau.
Vokietijoje, nepaisant karo, buvo gera tvarka. Visi
žmones buvo ir pavalgydinti, ir pagirdyti, ir visiems
buvo nakvyne. Taip jie atsidūrė Pameranijoj, nuo Ber
lyno 50 km, o nuo Soldino 60 km, ir pragyveno iki
1950 metų. Tada grįžo į Lietuvą. Po karo ten jau buvo
Lenkija. O dėdę Vladą rusai paėmė į kariuomenę ap
mokymui, bet kariauti teko tik vieną dieną. Grįžęs į
Lietuvą, tuoj atsiuntė mums truputį pinigų ir parašė
trumpą laišką, kad jis jau Lietuvoje, o apie Vytuką nė
vieno žodžio. Mama įsikalė į galvą, kad Vytas žuvo.
visą laiką verkė, kol negavome kito laiško ir nesuži
nojome visos teisybės.
''B.d.)
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VYSK. HANSO DUMPIO
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

S K E L B I M A I
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
uriu Čikagos miesto leidimą.
'irbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA
Z į

RE/MAX

jis vysk. Hansui Dumpiui ra
^REALTORS
šo: „Su dideliu malonumu pa
OfFC.imi SM • 5969
sinaudoju galimybe pasveikin
HOME (701) 425 - 7160
MOBL r m i 590-0205
ti J u s 40-sios J ū s ų ordinacijos
A JTOMOBHJO. NAMU, SVBKAT06,
sukakties proga. Būkite ypa
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
RIMAS L.STANKUS
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr. Aukse
tingu būdu palaimintas. Aš
S. Kane kalba lietuviškai
esu įsitikinęs, kad Viešpats,
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
FRANK ZAPOUS
kuriam mes tarnaujame, atsi
3208 1/2 Weet 95th Street
• Nuosavybių įkainavimas veltui
TeJ. (708) 424-8654
lygins už viską, ką Jūs pada
• Perkame ir Darduodame namus
(773)581-8654
rėte J o žmonėms. J ū s , savu
• PeKsininkams nuolaida
Window Washers Needed!
pasišventimu
Evangelijai,
40.000 per year We need 100 crews.
TAISOME
užsitarnaujate visų pagarbos.
No exp. necessary. Will train. Mušt
SKALBIMO
MASINAS,
Congratulation! Ilgiausių me
have valid driver's license and transportation.
Mušt
be
fluent
in
English.
ŠALDYTUVUS.
ŠILDYMO
tų! Ad Multos Annos! Užsitik
L.A. McMahon Window Washing.
SISTEMAS,
VIPYKLAS,
*
*
•
»
.
aafci'
rindamas J u s savo nuolati
Tel. 800-820-6155.
ORO VĖSINTUVUS.
nėse maldose, pasilieku su J u 
KASP Tauro apyg. 4 osios rinktines 43-cio bataliono savanoriai Kariuomenes šventėje. R. Eidukevičiaus nuotr
H.DECKYS
Kalame
visų
rūšių
„sidings",
mis Kristaus brolystėje" (VB
TEL.
773-585-6624
„soffits",
įdedame
vertimas).
H a n s a s Jurgis Dumpys gimė sveikinimus. Lietuvoje viešė
lietvamzdžius (gutters) ir
Alternative Home Care looking
KARIUOMENES DIENA VILKAVIŠKYJE
for responį'ble come-and-go. Ii ve
1933 m. liepos 7 d. Nibrių kai damas išgirdo per radiją žinių
dengiame stogus. Skambinti
in care givers and CN'As. Mušt be
IR ALVITE
mo ūkininko Dumpio šeimoje. pranešimą apie staigią vysk.
Romui tel. 630-774-1025.
able to speak, »ead and write
English. Mušt drive and be able to
Klaipėdos
krašte.
Pradinį Anso Trakio mirtį.
„Narsa nemiršta kartu su did
Lapkričio
23
d.
Vilkaviškyje,
Hansas Dumpys, Lietuvių evange
lift. References and „green card"
mokslą d a r spėjo įsigyti Dita„Tėviškės" parapijai netekus J. Basanavičiaus aikštėje, gro vyriu". Kovą su okupantais
likų liuteronu vyskupas išeivijoje
required Tel. 708-784-1088.
KARIŠKIŲ
IR
vos ir Klaipėdos mokyklose. klebono, teko ieškoti kito pa jant Kybartų pučiamųjų or primine šaulys J. Pumeris ir
P
O
L
I
C
I
N
I
N
K
Ų
„Tėviškės" J a u n i m o ratelis Karo frontui artėjant prie tė rapijos aptarnavimui reikalin kestrui, iškilmingai išsirikia J. J u r a i t i s . Alvito kapinėse
surdiškų karų. taip pat už ka
JUBILIEJUS
prieš daugelj metų statė sce- vų žemes, tenka ir jam su go dvasininko. Kun. Hansui vus šauliams ir savanoriams, prie paminklo 1918-1920 metų
reivių pagalbą nuo gamtinių
nosl veikalą „Geriau vėliau, tėvais, broliu ir sesute ieškoti Dumpiui, vos grįžus iš Lietu prasidėjo Lietuvos Kariuome kariams savanoriams, kilu
Lapkričio 18-19 d. Romoje katastrofų nukentėjusiuose re
negu niekados", toks pavadini saugesnės vietos Vokietijoje. vos, į jį kreipėsi Kasparas nės dienos minėjimas. Vilka siems iš Vilkaviškio krašto, Šventųjų metų jubiliejų šven gionuose. Popiežius pagyrė
mas labai tiko dabar „Tėviš- Karui pasibaigus ir apsigyve Vaišvila su prašymu prisidėti viškio savivaldybes vicemeras skambėjo Alvito moksleivių tė kareiviai ir policininkai. juos, primindamas, kad karei
kėsT parapijos tarybos nutari n u s Uchtės ir vėliau Diepholz prie parapijai reikalingo kuni A. Greimas pasveikino visus deklamuojami eilėraščiai apie Šeštadienį iš viso pasaulio at viai panašias užduotis vykdo
mui, ruošti parapijos klebonui pabaltiečių stovyklose, lanko go paieškojimo, prie šiam rei susirinkusius ir už nepriekaiš tėvynės meilę, garbės sargy vykę kareiviai dalyvavo atgai dažnai labai rizikuodami as
vysk. Hansui Dumpiui pager stovyklose esančias lietuvių kalui sudaryto komiteto. Ko tingą tarnybą Lietuvos labui boje stovėjo 43-io bataliono sa los pamaldose dešimtyje įvai meniniu gyvenimu ir aukoda
Tos miesi. Anot jo, visose interven
bimą, jo kunigystės 40 metų gimnazijas, iki susidarė gali mitetui susipažinus su numa įteikė padėkos raštus KASP vanoriai. Kalbėjo Šeimenos se rių Romos bažnyčių.
tomais kandidatais, sustota Tauro apygardos 4-osios rink niūnas G. B a k ū n a s . Vilkaviš pačios dienos popietę stadione cijose svarbiausia
užduotis
sukakčiai pažymėti, nors ir mybė emigracijai į Ameriką.
Circus
Maximus
buvo
eina
prie
kun.
Hanso
Dumpio,
ku
kio
RTG
vadas
majoras
V.
yra
t
a
r
n
a
u
t
i
s
a
u
g
u
m
u
i
ir lais
tinės
Vilkaviškio
RTG
štabo
su pusmečio pasivėlinimu. Ši
Po atvykimo su tėvais į
iškili sukaktis buvo paminėta Ameriką ir apsigyvenus Min- ris tuo laiku jau visą trečdalį viršininkui kapitonui R. Ku- Maksimavičius. Alvito parapi mas Kryžiaus kelias, o vakare vei. Popiežius J o n a s Paulius
Vatikano audiencijų
salėje II savo pamoksle kalbėjo apie
š.rų. lapkričio 19 d. sekmadie nesotos valstijoje, jis tęsia nu savo tarnybos metų praleido rauskui bei 43-io bataliono sa jos klebonas V. Kajokas.
vyko
kariuomenės
orkestrų
Homevvood ev. liut. Faith pa vanoriui eiliniui Ž. Perlibai.
..humanitarinio
įsikišimo
ninių pamaldų metu „Tėviš t r a u k t ą mokslą Augsburg Ct,
Nuo Lietuvos kariuomenės
kės" parapijos bažnyčioje, pa ledge. studijuodamas istoriją rapijoje, netoli Čikagos. Dėl Vilkaviškio RTG vadas majo kūrėjų savanorių sąjungos V. koncertas, kuriuo buvo pa svarbą". Šventasis Tėvas sa
priežasčių
kun. ras V. Maksimavičius K A S P Kudirkos Marijampolės apsk gerbtas žuvusių taikos misi kė, jog taika yra kiekvieno
rapijos chorui, vadovaujant ir filosofiją, kol apsisprendė asmeninių
Hansas
Dumpys
sutikęs
pra tarnybos vardu n e m a ž a m bū rities skyriaus muziejininkei jose karių atminimas. Mišiose žmogaus p a m a t i n e teisė". Iki
Jūratei Lukminienei, atlie studijuoti teologiją. Dar būda
džioje
perimti
tik
laikinai
„Tė
riui savanorių įteikė padėkos D. Ardzijauskaitei už karių Šv. Petro aikštėje , nepaisyda šiol neišvengiamai reikėjo nu
kant Valterio Banaičio harmo mas studentu, tuolaikinio „Tė
viškės"
parapijos
klebono
pa
raštus.
savanorių ir karininkų, kilu mi pliaupiančio lietaus, daly ginkluoti agresorius, nes kito
nizuotą liaudies giesmę „Tau viškes" parapijos klebono kun.
vavo apie 70,000 kareivių ir kiais būdais nebuvo įmanoma
reigas.
Vėliau
apsisprendė
lik
žeminasi mano siela" ir iš 23- Anso Trakio kviečiamas, saky
Kariai, pagerbdami d a k t a r o sių iš Vilkaviškio krašto, sąra
policininkų iš 49 šalių."
ti
nuolatiniu
„Tėviškės"
para
sutramdyti jų užmačių. Po
įos psalmes „Viešpats mano davo pamokslus „Tėviškės"
J. Basanavičiaus atminimą, jo šų sudarymą įteiktas padėkos
pijos
kunigu.
Nors
kun.
Han
raštas.
Kapai
papuošti
gėlė
piežius naujai atkreipia dė
Popiežius
savo
pamoksle
Ganytojas".
parapijos bažnyčioje ir skaity
gimimo dienos proga prie pa
sas Dumpys priklauso ir Ame
mis,
uždegtos
žvakutės.
mesį į sąvoką „ h u m a n i t a r i n ė
kalbėjo,
kad
daugybė
žmonių
Vėliau parapijos salėje vyko davo
paskaitas
„Tėviškės"
minklo padėjo gelių. Minėji
evangelikų-liuteronų
intervencija", nukaldintą J u 
pasitiki
tvarkos
saugotojais,
pagerbimui skirtas pabendra J a u n i m o ratelio nariams. Nie rikos
mas tęsėsi Vilkaviškio k r a š t o
Viršila
bažnyčios sinodui, jis 1991 m.
goslavijos pilietinio
karo
vildamiesi
gyventi
ramybėje.
vimas su parapijos Moterų kada neatsisakydavo pasitar
muziejuje. Ten veikė p a r o d a
Romas Eidukevičius
buvo pirmu kartu Toronte,
Jis priminė, jog tikrosios tai sąlygomis. T a r p Jubiliejaus
draugijos paruoštomis vaišė nauti Dievo Žodžio skelbimu
Kanadoje, išrinktas ir Išeivijos
kos laidas
yra
Kristus. maldininkų didžiausią grupę
mis. Pobūvis pradėtas bendrai Collinsviliėje. Detroite. Bosto
lietuvių evangelikų-liuteronų
Šventasis Tėvas dėkojo karei sudarė italai (50,000 kareivių
sugiedota Joachim Neander ne, Toronte ir net Montrealyje
Bažyčios vyskupu. O 1999 m. terų draugijai bei visiems da Apvaizdos vedimu, sukosi iki viams už jų drąsią tarnybą bei
policininkų),
17-ame šimtmetyje s u k u r t a gyvenantiems tautiečiams. Jis
gegužės 22-23 d. Čikagoje įvy lyvavusiems pamaldose, taip „Tėviškės" parapijos Čikagoje, kraštuose, niokojamuose abBŽ. 2000 m.. Nr. 22
giesme „Viešpatį liaupsink", s u k ū r ė 1966 m. šeimą su ket
kusiame
Išeivijos
lietuvių pat už dovanas, už sveikini kur mes a t k ū r ė m e , Dievo žo
J ū r a t e i Lukminienei prita virtos generacijos
norvegų- evangelikų-liuteronų
Bažny mus žodžiu ir raštu.
džio ir s a k r a m e n t ų maitinami,
riant pianinu. „Tėviškės" pa amerikiečių kilmės Donna Kačios sinode jis buvo pakartoti
Nors pats pagerbimas esąs dalelę buvusios tėviškės, bū
rapijos tarybos pirmininkas ren Benson, užaugino du vai nai šioms pareigoms patvirtin
Kasparas Vaišvila perskaitė kus: dukterį Christą ir sūnų tas kitiems ketveriems me skirtas j a m asmeniškai, bet jis dami pakeliui į mūsų amžiną
jaučiąs esąs skolingas dauge ją tėviškę. Mano ateitis, kaip
klebonui skirtą parapijos svei Jon-Joną.
tams.
liui, su kuriais nori dalintis ir mūsų visų, yra Viešpaties
kinimą, kad „Aukščiausis s u 
Prieš 40 metų gegužės 15 d.
teiktų J u m s , vyskupe, kūniš Dievo ir išeivijos lietuvių
Vysk. H a n s a s Dumpys, be šiuo pagerbimu. J i s visų pir rankose. Akivaizdu, kad mano
ko ir dvasinio stiprumo, ir evangelikų-liuteronų
bažny savo tiesioginių pareigų „Tė ma dėkojo Vie.-pačiui Dievui tarnystė eina prie galo, bet
ateityje dirbant Dievo garbei čios vyskupo Anso Trakio, dr. viškės" parapijoje, Čikagoje, už J o nuostabius vedimus ir t a r n a u s i u , kol leis sveikata ir
ir žmonių labui". Paskui buvo Adelės Trakienės ir vietinio atstovauja išeivijos lietuvių už J o malonę, kuri lydėjusi jėgos.
Bažny kiekvieną akimirksnį, nors tą
perskaityta ir parapijos klebo Detroito lietuvių būrelio aki evangelikų-liuteronų
Dar kartą nuoširdus ačiū
čiai
vidiniuose,
tautiniuose
ir jis nevisada supratęs. J i s pa parapijai už nelauktą pager
no biografija.
vaizdoje, didelėje Hope ev.
forumuose. šaukęs jį į savo t a r n y s t ę tų bimą, už sveikinimus, vaišes,
Šia proga sukaktuvininką iiut. parapijos bažnyčioje Det tarptautiniuose
sveikino „Tėviškės"" parapijos roite, Hansas Jurgis Dumpys Nuo 1990 m. iki 1999 m. lietu durų uždarymu, pro k u r i a s ju dovanas. Mūsų svarbiausias ir
Moterų draugijos vardu jos buvo ordinuotas evangelikų- vių evangelikų skautų dvasios biliatas norėjęs :eiti, bet atvė galutinis pagerbimas vyks ta
pirmininkė Ida Jonušaitienė; liuteronų bažnyčios kunigu ir vadovas ir Lietuvių Skautų ręs j a m tas duris, per k u r i a s da, kada Viešpats iš malonės
Sekmadienine mokykla su gė paskirtas tos pačios parapijos sąjungos pirmijos narys. Lan Jis norėjęs, kac jubiliatas įei mums t a r s : „Gerai, šaunusis
lėmis: Ziono ev. liut. parapijos antrojo kunigo pareigoms. Po ko šiaurinėje Amerikoje esan tų.
ir ištikimas tarne... eikš į savo
J i s dėkojo visiems, nors tą
vardu, 'parapijos klebonui Jo kurio laiko paskiriamas dvasi čias lietuvių evangelikų-liu
šeimininko džiaugsmą!" (Mato
nui Juozupaičiui
išvykus), ninko pareigoms suomių kil teronų parapijas, suorganiza dieną ir nebuvusiems k a r t u ,
25:21). Dievo malonė tebūnie
sveikinimus perdavė kun. Val mės ev. liut. parapijoje Cape vo Lietuvos evangelikų-liute dėkojo „savo tėvams už gyvy
su mumis visais!" — tarė
ronų
Bažnyčiai
ir
Klaipėdos
bės pradą ir įd:egtą tikėjimą,
das Aušra; kun. diakone Erika Cod, Mass. Šios parapijos pas
vysk. H a n s a s Dumpys, už
Brooks. išeivijos lietuvių evan- tangomis buvo j a m sudarytos universiteto evangelikų teolo kuris palaikė jį per t a m s i a s ir
baigdamas savo padėkos žo
gijos
katedrai
skirtą
šalpą.
šviesias dienas" Dėkojo Ansui
gelikų-reformatų
bažnyčios, sąlygos tolimesnėms studi
džius, j o kunigystės 40 metų
Klaipėdos
universiteto
evan(Purvinui), k u n vos prisime
jos kolegijos ir ypač kolegijos joms Harvardo universitete,
sukakties paminėjimo proga
prezidentės kuratores Halinos teologijos magistro laipsnio geliškosios teologijos centre nąs, „kurio ankstyvos mirties
„Tėviškės" parapijos salėje.
,
1993
ir
1995
m.
vasaromis
n u t r a u k t ą pašaukimą t e n k a
Dilienės bei savo ir šeimos įsigijimui. Jis jau prieš tai
KASI' T .-niro apygardos l-osios rinktinos. 43-ėio ha* .liicnu savanoriai K.i
dėstė
teologiją.
Centro
biblio
man tęsti savuoju p a š a u k i 
vardu sveikino, linkėdama, turėjo bakalauro laipsnį iš
V
a
l
t
e
r
i
s
B
e
n
d
i
k
a
s
i
rr.]c:r.(")rs
š vonioje. Romo Eirlakcvifiaus nuotrauka
kad „tarp liuteronų ir refor Augsburg Colledge Minneapo- tekai parūpino daugiau negu mu". Dėkojo savo mielai žmo
1,000 .geologinės literatūros, nai Donnai, dukrai C h r i s t a i ir
matų esantis krikščioniškas lyje. Po teologijos magistro
rinko lėšas Martyno Mažvydo sūnui Jonukui, kurie r e m i a jį
bendradarbiavimas apjungtų laipsnio įsigijimo, kurį laiką
paminklo statybai Klaipėdoje.
visuose jo darbuose, „be kurių
ir toliau bažnytinį darbą, kaip dėstė savoje Alma Mater,
Vysk. Hansas Dumpys yra
meilės mano gyvenimas neįsi
tai matėsi paskutiniu laiku Augsburg Colledge. Tarp 1967
Mažosios Lietuvos fondo ir
vaizduojamas", — s a k ė vysk.
ekumeninėje veikloje". Sveiki ir 1969 m. gilinasi dar teologi
Mažosios Lietuvos J i e t u v i ų
H a n s a s Dumpys. Be to. jis
nimo žodžius tarė ir Lietuvos jos moksle Princeton. NJ, ir
draugijos Čikagoje narys. Va
esąs dėkingas savo mokyto
žurnalistų sąjungos atstovas 1970 m. Tuebingeno. Vokieti
dovauja „Margučio II" radijo
j a m s , profesoriams Čikagos
iš Kauno, leidėjas žurnalistas joje, universitetuose. Vėl Det
evangelikų religinei valandė
Harvardo
ir
Ernestas Lukoševičius. Svei roite seka keturi laimingi me lei, redaguoja „Svečio" religinį seminarijoje,
Princetono universitetų teolo
kinimas raštu atėjo iš Toronto tai Šv. Timotejaus parapijoje. skyrių.
gijos fakultetams, kuriuose jis
Išganytojo ev. liut. parapijos Vienu metu VVinnipege. Kana
klebono ir vyskupo pavaduoto doje, tenka jam aptarnauti
„Tėviškės" parapijos tarybos buvo verčiamas neatsilikti teo
jo kun. Algimanto Žilinsko, jo anglų ir vokiečių kalbomis iš pirmininkui Kasparui Vaišvi loginiuose mok.-'.uose. Galiau
paties ir parapijos vardu, kad Europos rytinių šalių kilusius lai taip apibūdinus patapijos siai nepamiršo padėkoti savo
„klasiokams",
„Visagalis Dievas Tėvas, kuris parapijiečius ir net Iowos vals klebono gyvenimo ir veiklos kolegijoms,
pašaukė J u s dirbti Kristaus tijoje, Eldridge. g y v e n a n č i a eigą. po visų sveikinimų žo draugams už ų draugystę,
vynuogyne, suteiktų
J u m s ūkim-ikus.
džiu ir raštu, vysk. Hansas kurių dauguma j a u pensinin
sveikatos ir energijos sėti ir
Prieš kun. Hansui Dumpiui Dumpys išreiškė padėką vi kai.
„Mano gyvenimas, — sake
toliau Evangelijos grūdą žmo vykstant su jauna žmona į siems „broliams ofr sesėms
nių širdyse". Raštiškas svei- Lietuvą, jis buvo vysk. Anso Kristuje" už nesitikėtą pager vysk. H a n s a s Dumpys, — yra
K.r.imas gautas ir iš tėvų ma- Trakio paprašytas nugabenti bimą jo kunigystės 40 metų lyg didelis ratas, pradėjęs suk
rijonų provincijolo kun. Do- lietuvos evangelikų-liuteronų sukakties proga, ypač „Tėviš tis Klaipėdos krašte esančioje
K A S I * T a u r o ;ip\p:irnVv. 4-f>si' rinktinos 4f f n bataliono savanoriai, dalyvavę Kariuomene ivontėjo Cioso k
nald S. Petraičio. MIC, kuriuo bažnyčiai išeivijos bažnyčios kes" parapijos tarybai ir Mo- tėviškėje ir, nuostabiu Dievo
pii,<•-•• p . i i a i ' t ' ' ' ; I'.'! i - i ' t ' 2 1 ' m .lotuvos savanoriai i.' Vilkaviškio apskriti*"- U ra'lukov ic'iaus nuotr
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JUROS KOPŪSTAI: MAISTAS IR
VAISTAI
Jūros kopūstai dedami j
luoną, sausainius, konservuoas daržoves, padažus, net sal
dainius daugelyje pasaulio
>alių, įskaitant Rytų bei Va
karų Europą. Vis daugiau
maisto produktų su jūros
kopūstais pagaminama ir Lie
tuvoje. Tuo tarpu šioje Atlanto
pusėje, pamatę parduotuvėse
lietuviškus maisto produktus
su jūros kopūstais, kai kas
suabejoja ir neskuba pirkti...
Bet jei gyventumėte senovės
Kinijoje imperatoriaus Kansi
valdymo laikais (XIII amžius),
jūros kopūstų nevalgymas ga
lėjo būti vertinamas, kaip val
stybinis nusikaltimas.
Yra
duomenų, jog būta imperato
riaus įsako, įpareigojančio Ki
nijos piliečius kasdien valgyti
jūros kopūstus kaip dietinį
maistą. Už valstybės lėšas
jūros kopūstai būdavo gabena
mi net į pačius atokiausius
šalies kampelius. Kaip liudija
senovės šaltiniai, tose vie
tovėse visiškai nepasitaikyda
vo žmonių sergančių „gūžiu",
kurio priežastis — jodo trū
kumas vandenyje ir dirvože
myje, dėl to jodo ima stigti ir
žmonių organizmui.
Ten, kur jūros kopūstai pla
čiai vartojami, aukščiau mi
nėto susirgimo nėra iki šiol.
Skydliauke dėl jos gaminamo
hormono yra svarbiausia en
dokrininė liauka, veikianti
visų rūšių medžiagų apykaitą
organizme. Normaliam hor
monų išsiskyrimui būtina są
lyga — pakankamas jodo kie
kis organizme. Šio mikroele
mento dienos norma yra apie
200 mikrogramų. Į organizmą
jis patenka su gyvulinės ir au
galinės kilmės maistu. Jei
žmogus negauna būtino jodo
kiekio, atsiranda kompensaci
nis skydliaukės padidėjimas,
kuris, esant nuolatiniam jodo
nepritekliui organizme, daž
nai tampa negrįžtamas. Skyd
liaukė pradeda veikti pagal
„avarinį režimą" ir, kad ap
rūpintų pakankamu jodo kie
kiu tireoidinių hormonų ga
mybą, ji padidėja.
Nepilnavertė skydliaukės
veikla gali turėti įtakos dauge
liui organizmo funkcijų —vys
tosi hipotireozė. Ja sergantys
ligoniai būna išpurtę, mažai
juda, lėtai varto liežuvį, lėtai
mąsto, pulsas būna retas. Dar
nežinodami apie makro ir mi
kroelementus, esančius jūros
kopūstuose, žmonės nuo seno
sėkmingai gydydavo šią ligą.
Tiktai, kai 19 amžiaus pra
džioje prancūzų chemikas Bernard Kurtua atrado jodą jūros
dumbliuose, tapo aišku, kad
hipotireozę pagydo būtent šis
mikroelementas.
Maisto produktai su jūros
kopūstais seniai ir plačiai var
tojami Vakarų Europoje. Kuo
jūros kopūstai yra pranašesni
už kitus preparatus, taip pat
turinčius jodo? Jūros kopūs
tuose jodo yra itin daug: 100
gr. džiovintų jūros kopūstų jo
turi nuo 160 iki 800 mg. Be to,
iki 95 proc. jodo yra organinių
junginių pavidalo, iš jų 10
proc. susiję su baltymais, o tai
yra labai svarbu. Jūros ko
pūstuose yra ir mono — ir diotirozino — neaktyvių hormo
ninių medžiagų, esančių skyd
liaukės audiniuose, kurie yra
taip pat organiniai produktai.
Dirbtinis produktas jokiu bū
du negali konkuruoti su gy
vąja gamta.
Literatūros šaltiniuose taip
pat rašoma, kad jūros kopūs
tai jaunina žmogaus organiz
mą, net prailgina gyvenimą.
Šie tvirtinimai turi realų pa
grindą — įtraukus į mitybos
eigą jūros kopūstus, pristab
domas kraujagyslių sklerozes
procesas. Išsivysčiusiose kon
tinentinėse šalyse, kur jūros
produktai vartojami retai,
mirtingumas nuo aterosklero-

tinių širdies pakitimų užima
pirmą vietą tarp kitų mirtin
gumo priežasčių, o pajūrio ša
lyse, tokiose kaip Japonija, ši
problema beveik neegzistuoja.
Nustatyta, kad japonai, gyve
nantys tėvynėje, ateroskleroze
serga 10 kartų rečiau, negu jų
tėvynainiai, emigravę į JAV.
Prieš daugelį metų mokslinin
kai atrado gerą aterosklerozės
gydymo būdą — jodo prepara
tus. Daugeliui ligonių suma
žėjo galvos skausmai, steno
kardijos priepuoliai tapo re
tesni. Mokslininkai nustatė,
kad jodas trukdo susidaryti
kraujo krešuliams ir normali
zuoja apykaitos procesus.
Jūros kopūstų antisklerotinis poveikis aiškinamas ne tik
dideliu jodo kiekiu. Juose yra
cholesterolio priešininko —
betasitosterino. Jis padeda tir
pinti cholesterolio nuosėdas,
esančias ant kraujagyslių sie
nelių. Jūros kopūstai taip pat
turi antikoaguliacinių savybių
— sumažina kraujo krešėjimą
ir neleidžia susidaryti trom
bams. Tam svarbią reikšmę
turi vitaminai B6, C, nikotino
rūgštis ir kiti vitaminai, esan
tys jūros kopūstuose. Galima
sakyti, kad gamta padirbėjo,
kaip talentinga vaistininkė,
specialiai sukūrusi vaistus
nuo aterosklerozės.
Jūros kopūstai taip pat turi
daug vitaminų — vitamino A
tiek pat, kiek obuoliuose,
vyšniose, slyvose, apelsinuose,
vitamino BĮ tiek pat, kiek
džiovintose mielėse. Jūros ko
pūstai taip pat turi vitamino
B12, C, D, K ir PP. Jūros
kopūstuose gausu ir minerali
nių medžiagų bei mikroele
mentų — chloro, kalio, natrio,
magnio, sieros, silicio, fosforo,
kalcio, geležies, bromo, boro,
stroncio, mangano, vanadžio,
cinko, aliuminio, rubidžio, va
rio bei kitų medžiagų. Šios
medžiagos yra nepaprastai
svarbios mūsų geros sveikatos
išsaugojimui.
Kai kuriose jūrų valstybėse,
kaip Norvegijoje, jūros ko
pūstų voniose malšinamas są
narių skausmas. .Jūrine vais
tinė" dar tik vystosi. Netoli
moje ateityje jūros augalų ir
gyvių organizmai gali tapti
naujų ir veiksmingų vaistų
žaliava. Šiuo metu jūros ko
pūstai pasaulyje plačiai varto
jami su maistu. Jūros kopūstų
negalima vartoti tik retais at
vejais — kai padidėjęs jautru
mas jodui, esant ūmioms vi
daus organų bei inkstų li
goms. Jūros kopūstai neturi
pašalinio poveikio, prie jų nepriprantama ir jų gydomasis
efektas nesumažėja, kaip var
tojant daugelį sintetinių pre
paratų. Jūros kopūstus galima
vartoti visą gyvenimą ir juo
toliau jie bus vartojami, tuo
didesnę naudą duos žmogui.
Jūros kopūstai — tai pro
duktas, kuris leidžia įgyven
dinti Hipokrato svajonę —
kad mūsų maistas būtu vais
tas, o vaistas — maistas.

A. t A.
ALDONA ONA PLOPLYS
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Nuliūdę artimieji.
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas jau čia pat. Jis vyks Australijoje š.m. Kalėdų — būsimųjų N'aujų metų lai
kotarpiu. Tikimasi gausaus dalyvių skaičiaus iš visų pasaulio šalių, kur tik yra lietuvių. Nuotraukoje:
VI PLJ kongreso studijų dienų atidarymas. Iš kairės: dr. Antanas Stepanas, vysk. Paulius Baltakis, OFM, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės pirm. Vytautas Kamantas, PLJK pirm. kun. Gintaras Grušas, PLJ kongreso org.
komiteto pirm. Henrikas Antanaitis.

TARP MŪSŲ

KALBANT

„MŪSŲ PASTOGĖJE"
Australijos televizijoje rodo
mas filmas „Uncle Chackel".
Filme girdima lietuvių kalba
ir matomi Lietuvos vaizdai.
Kas gi tas Chackelis? Nagi lie
tuvių kalbos tėvo Jono Jab
lonskio buvęs mokinys ir sek
retorius. Taip bent teigiama
filme. Žydų kilmės Chackelis
Lemchenas gimė 1904 m. Pa
pilėje. 1936 m. baigė Vytauto
Didžiojo universitetą. Dėstė
lietuvių
kalbą
Ukmergės,
Šiaulių ir Kauno gimnazijose.
Nacių okupacijos metais buvo
suimtas ir kalintas Dachau
koncentracijos stovykloje. Po
kario 'metais grįžęs į Lietuvą,
dirbo LTSR Aukščiausiosios
tarybos prezidiume. Vėliau
buvo „Minties" leidyklos re
daktorius. Parengė porą rusųlietuvių kalbos žodynų. Vertė
Engelso, Lenino, Stalino ir ki
tų sovietų didžiūnų raštus.
Filmą „Uncle Chackel" su
kūrė. Pietų Afrikoje gimęs, bet
jau 40 metų Australijoje gyve
nantis, Rod Freedman —
Lemcheno sesers vaikaitis.
„Mūsų pastogės" žiniomis, fil
mas buvo parodytas ir Lietu
voje. Rod Freedman. grįžęs iš
Lietuvos, sukūrė dokumentinį

filmą apie lietuvių karo nusi
kaltėlių paieškas Australijoje.
Šis filmas taipgi buvo rodytas
Australijos televizijos laidose.
„Mūsų pastogėje", Sydnėjuje, Australijoje, leidžiamame
savaitraštyje puikuojasi „Aliu
tės kampelis". Jame vaizdžiai
ir šmaikščiai nagrinėjamos
lietuvių „plonybės". Š.m. lap
kričio 27 d. laidoje rašoma:
„Menu mįslę šimtagyslę: 'Ke
turkojis, į medį lipa. Nevalgo,
negeria, nemiršta". Atsaky
mas: katė. Galėtų būti ir šuo,
tik jis į medį nelipa. Bet ir vie
nas ir kitas ne 'valgo', o ėda,
ne geria, o laka. ne 'miršta',
nugaišta, padvesia, pastimpa,
nusibaigia.
Aukštaitijoje gyvuliai ėda, o
žmonės valgo, bet Žemaitijoje
visi jied".
Čia
cituojamas „Aliutės
kampelis" (nežinia, kas jį ruo
šia, kas redaguoja?) baigiamas
taip: „Laka dažniausiai tik gy
vuliai. Pasitaiko, kad ir žmo
nės laka, tik ne visus gėrimus.
Juk sako: 'Prisilakė ir nuėjo
žemę ardamas' " (Ar ne vaiz
dinga mūsų kalba?!)
Panašus žodis yra ir graikų
k., ir sen. gotų laigon, iš kurio

išsivystė vokiečių lecken ir
anglų liek.
Žodis gerti giminiuojasi su
mūsų žodžiu gerkle, latvių
dzert ir sen. prūsų gurckle. O,
kasantis giliau į istoriją, sura
sime sanskrito girati — prary
jaAustralijos sostinės (Canberra) lietuviai, pardavę ben
druomeninius namus, tapo in
corpore turtingi. Ką daryti su
pinigais? Susirinkimo aprašy
mo žodžiais: „Canberros lietu
vių veiklos laikas jau ribota?.
Bendruomenė sensta, prieaug
lio nėra ir viskas išnyks"'. To
liau rašoma: „Martišius. Daukus ir Kovalskis siūlė pagalvo
ti apie studijų fondo sukūrimą
aukštesniam mokslui Lietu
voje, bet tai irgi buvo tik ben
dros mintys, be konkrečių de
talių".
„Mūsų pastogėje" yra skiltis
„Bendruomenės
baruose":
Šiuokart (2000.11.27; aprašo
mi Sydnėjaus Lietuvių klubo
reikalai. Pradedama taip:
„Baigėsi taip gražiai praėjusi
olimpiada, baigėsi ir paralimpiada. Gera buvo susitikti su
Lietuvos sportininkais, pasi
džiaugti jų pergale, pabend
rauti.
Ir su paralimpiečiais greito
siomis buvo suorganizuotas
susitikimas. Jie ypatingai šil
tai tautiečiu buvo sutikti. Tik

Laidotuvių direkt. Gasparini & Oliveri Funeral Home.
Tel. 815-964-6332.

A.tA.
VYTAUTAS JONAS GINTAUTAS
Mirė 2000 m. gruodžio 11d.. sulaukęs 66 metų.
Gyveno ir gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: žmona Magdalena, dvi dukros, anū
kes, brolis Povilas su žmona.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 15
d. nuo 2 iki 9 v.v. Cooney laidojimo namuose. 3552 N.
Southport Ave, Chicago. II. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, gruodžio 16 d. Iš laidojimo namų 9:15 vai. ryto
velionis bus atlydėtas į St. Hyacinth bažnyčią, 3636 W.
Wolfram Ave., kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji.
Laidotuvių direkt. Cooney Funeral Home. tel. 773-472-5650.

A. t A._
JANINAI BILIŪNIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui JUOZUI,
sūnums LINUI ir RIMUI, jų šeimoms, giminėms ir
artimiesiems.
Cleveland'o
gaila, kad kai kūne. tarp jų ir
aukšti pareigūnai — Seimo
nariai, nerado laisvo laiko, ar
nematė reikalo, aplankyti mū
sų klubo".
Žvilgterėjus Į „Mūsų pasto
gės" redakcijos skiltį, aiškėja,
kad savaitraštį per praėjusius
metus prenumeravo 873 as
menys. JAV yra trys prenu
meratoriai. Savaitraščio leidė
jas (Lietuvių Bendruomenes

ateitininkai

Spaudos sąjunga!1 praėjusiais
finansiniais metais patyrė
26,626 dolerius
nuostolio.
Skaitytojai skolingi 17,324 do
lerius.
Savaitraštyje yra skelbimu
kas: ..Mūsų pastogės" skaity
tojų skola laikraščiui yra di
desnė negu 17.000 dolerių. Ar
tu susimokėjai už prenume
ratą9"
Petras Petrutis

PADĖKA
A. t A.
ANITA ONA VANAGAITYTĖ
ŠLEŽIENĖ
Mūsų mylima Motina. Močiutė ir Promočiute mirė 2000
m. birželio 25 d. Palaidota birželio 28 d. Forest Hills
kapinėse. Bostone.

Paruošė
Angelė Kavakienė

* Vokietijoje norintys
įsidarbinti žmonės turi pa
teikti specialybe patvirtinantį
diplomą, pažymėjimą apie
darbo stažą ir įrodymą, jog
pastaruoju metu užsiėmė spe
cialybę atitinkančia veikla.
Vokiečiai pageidauja tinkuoto
jų, betonuotojų, plytelių klojė
jų, baldžių, mėsininkų. Ypač
didelę paklausą turi operaci
nėse ar reanimacijos skyriuo
se dirbusios medicinos sese
rys. Iš visų reikalaujama tam
tikro vokiečių kalbos mokėji
mo. Labai svarbus norinčių
dirbti užsienyje amžius —
dažniausiai tai turi būti ne vy
resni kaip 40 metų žmonės.

Mirė 2000 m. gruodžio 8 d. 1:40 vai.p.p., sulaukusi 86
metų.
Gyveno Conifer, CO. Rockforde išgyveno 40 metų.
Gimė Lietuvoje, Kaune.
Nuliūdę liko: sūnūs Saulius su žmona Bethy, Giedrius
su žmona Susan, Linas su žmona Linda, a n ū k a i ,
proanūkai, sesuo Birutė Dalienė Lietuvoje.
Velionė buvo žmona a.a. dr. Valentino Plcplio, duktė
a.a. Emilijos Kačergytės ir Stasio Ankudavičiaus, sesuo
a.a. Gražinos, a.a. Stasės, a.a. Stasio, a.a. Leono ir a.a.
Česlovo.
A.a. Aldona Ona bus pašarvota šeštadienį, gruodžio
16 d. 10 vai. ryto. Šv. Mišios bus aukojamos 11 vai. ryto
St. Peter ir Paul katalikų bažnyčioje, 617 Lincoln Ave.,
Rockford, IL. Jas aukos kunigas Timothy Piasecki.
Velionė bus palaidota Caivary katalikų kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Mūsų nuoširdi padėka giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems
atsisveikinime ir palydėjusiems šviesios atminties Anitą
Oną į Amžino Poilsio vietą.

lt makes a world of dlfference when you fly SAS
to Lithuania.
No one makes round-trip travel te LlMMPfa easier and mere convenien' than SAS.
From Chtcago. we oOfer daily service to Vilnius with a hassle-free eonneetton via
Stockholm When you're ready to return. you'!1 enjoy sarne-day travei back to
Chicagc through eur Copenhagen huh FIP.G oul what a worict of differenc.e SAS
can make tor your ^ext trio. Just call your Jrave' Agent or SAS at 1-800-221-2350
or visit our website at www.scandinav:an net
FBgM*
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Širdingai dėkojame University Lutheran bažnyčios
vikarei kun. Joanne Engquist už maldas koplyčioje ir
kapinėse, o I. Manomaitienei ir dr. A. Krisiukėnui už
tartus atsisveikinimo žodžius. Nuoširdžiai dėkojame B.
Šakenienei. kalbėjusiai Šaulių sąjungos J. Vanagaičio
kuopos vardu ir šaulių garbės sargybai, budėjusiai prie
Velionės karsto.Nuoširdus ačiū visiems už išreikštus
užuojautos žodžius ir už gėles, maldas bei dosnias aukas.
Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriams
Joseph W. Casper ir sūnui už rūpestingą ir malonų
patarnavimą.

SAS
V *vftn»*¥i A * W \

Nuliūdę: sūnus Romas, marti Birutė,
vaikaičiai Saulius, D a n u t ė ir Andrius bei ju.
šeimos.

6

DRAUGAS. 2000 m. gruodžio 14 • ., ketvirtadienis

ŠVENČIŲ S^TIKINIMAI

ČIKAGOJE IR Al YLINKĖSE

Kardinolas Franci? George, OMI

ČIKAGOS KARDINOLAS
MEKSIKOJE
Čikagos kardinolas Francis
George šiomis dienomis lanko
si Meksikoje, kartu su apie
200 tikinčiųjų
(daugiausia
meksikiečių). .Antradienį. Švč.
Guadalupės Mergelės Marijos
šventėje, Mexico City kate
droje aukojo Mišias, kartu su
vietiniu kardinolu Norberto
Rivera, vyskupais ir kunigais.
I Mišias susirinko tiek d a u g
maldininkų, kad netilpo į ka
tedrą, todėl jie meldėsi lauke.
Kai k ū n e žmonės atvyko iš la
bai toli. bet norėjo dalyvauti
šioje
tradicinėje
Meksikos
šventėje, juo labiau, kad ten
buvo ir garbingas svečias iš
Čikagos. Kardinolos Francis
George keliones tikslas —
..statyti bendradarbiavimo ir
krikščioniškos meilės tiltus
tarp Meksikos bei Čikagos",
nes Čikagos arkidiecezijoje gy
vena labai daug meksikiečių.
Guadalupės Mergelė Marija
apsireiškusi 1531 m. gruodžio
mėn. toje vietoje, kur d a b a r
stovi didinga Mexico City ba
zilika. Pasakojama, kad tais
metais Dievo Motina išgy
džiusi sunkiai sergantį J u a n
Diego dėdę. Pasirodžiusi Ma
rija, liepusi J u a n Diego pri
skinti . laukinių rožių netoli
mose kalvose ir nunešti j a s
vietiniam vyskupui. Žmogus,
neturėdamas krepšio rožėms,
sudėjo jas i savo šiurkštų, n a 
mie austą apsiaustą ir nunešė
vyskupui, kaip buvo liepta.
Kai jis atskleidė savo ap
siaustą, rožės išbiro a n t že
mės, bet ant apsiausto buvo
matyti Dievo Motinos atvaiz
das, lygiai toks pat, kaip J u a n
Diego regėjime.
Tą apsiaustą ir šiandien
maldininkai gali matyti Gua
dalupės Dievo Motinos bazili
koje. Jis laikomas švenčiausia
meksikiečių relikvija. Guada
lupės Dievo Motina yra Meksi
kos globėja, savo išvaizda ji
panaši į vietinę indėnę.
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GELEŽINIO VILKO"
DARBAI
ričio 4 dieną įvyko Mailituanistinės mokyklos
a būrelio a n t r a s susias. Šio susirinkimo sveivo rašytojas Romas Sais, kuris m u m s papasapie kelią į kūrybą. Jo
ai dažniausiai b ū n a istema. R. S a d a u s k a s pavieną iš jo žymių kūNuo pilies a n t pilies".
) įdomu išgirsti įspūp a t i r t u s keliaujant Neir a p l a n k a n t įvairias pirios atskleidė d a u g isto>aslapčių.
as S a d a u s k a s su mumis
lino sa%'0 gyvenimo aki
mis. Sužinojome, kad jis
Tai mažieji , .kiškiai" iš Čikagos Lit. mokyklos, veikiančios Jaui
o rašyti b ū d a m a s septy- 3 metų. b e t .įie nuo pat anksčiausios vaikystės įpranta šeštadit
metų. Savo pirmą knygą
viškai kalbai įčių draugų, su maloniomis lietuvėmis mokytojomi;
i apie 1972 m e t u s . Da- Biskis Alek gandras. Gaigalaite Klaudija, Kancleris Bngi
• daugiausia mėgsta kur- Paškevičius Dovydas. Rusetti Paulius, Sinkevičius Adomas, S
Vile, Žentik:titė Ramune. Zimavičius Lina. Mokytojos — Silvij;
siją apie gamtą. Taip pat
d
a r i e n ė s nt lotrauka.
cė, kad įvairūs rašytojai
daug įtakos jo kūrybai, dariai — k launai bėginėjo ir
Iš artrl
ir t
a parašęs daug knygų iš atkreipė žiiirovų dėmesį savo
mėgstamiausia turbūt pokštais j)rieš
prasidedant
.Mažas girios dienoraš- programai, Pranešėjas isk.ilLIETUVIŠKA EG:
mingu balsij sveikino žiūrovus
S a d a u s k o išreikšti žo- ir didingai muzikai užgrojus NEW BRITAIN MU2
tikrai skatino kiekvieną grožėjomės triumfo eitynėmis,
ytoją galvoti apie kūry- kur žygiav o iškilmingi švenNew Britam Mu:
iena iškelta mintis liete tiškai išpitošti drambliai ir \merican Art metinė
inė kalėdinių egluči
Į išsilaikymą modernios jaunos mer ginos lyg lėlės stoologijos amžiuje. Kita. vėjo j i e m s Jant nugarų, miklūs šiemet pristato „L
myga yra kaip dovana, arkliai žen gė labai iškilmin kalėdinę eglutę", papi
'iską duoda, tik reikia ją gai, asiliukiai ir visas pulkas rais tradiciniais š i a u
r skaityti. D a r k i t a min- įvairių žvė rių sekė iš paskos, pagamintais Hartfo;
čia knygos svarbą ir įta- Gražioje k arietoje atvyko ir paukštyčių ir vilkiuki
nogaus gyvenime. Svar juokdariai bei kiti cirko daly- vyks iki 2001 m. sau
ia rašytojas pabrėžė, kad viai. Nepa prastai iškilmingai nos. Adresas: New
ja apima viską, visas gy- šis „susipa žinimas" praėjo, o Museum of America]
Lexington St.. New
įo mintis.
tada j a u tęsėsi įvairiausia
CT 06052, te!. 860-1
; dėkojame rašytojui Ro- programa.
Paroda atidaryta nuc
Sadauskui už apsflankyStebėjom e dramblių draus- 5 vai. vak. kasdien n
as mus.
L i n a R a u c k a i t ė , mingumą, Tk u r jie šoko ir sto- dienio iki penktadier
„Geležinio vilko" narė : vėjo a n t d /iejų kojų. Paliepus madienį, o šeštadier
I treneriams jie visi iš eilės su- 10 vai. ryto iki 5 vai.
gulė a n t :žemės, o pabaigai, madieniais uždaryta.
Kviečiame atvykti
uodegom susikabinę, išėjo iš
VYKOME l C I R K Ą
arenos. Mi klūs arkliai pasiro- grožėti. Atvykime pe
esniųjų lietuvių centras dė savo gi•eitumu, lakstė lyg siveskime savo d r a u
yčia" skelbė apie dienos vėjas, o jų raiteliai išdarinėjo rikiečius. Gausiu lie
ą į cirką, kuris vyko Uni- įvairiausiu s numerius. Akro- silankymu parodysin
"enter p a s t a t e Čikagoje, batai išdar inėjo mirties kilpas j a u s vadovybei, kad \
ričio 17 d. „Seklyčioje" palubėse, štai, rodos, ims ir jų dėmesį Hetuvišk
si išvykų mėgėjai, ku- nukris, o j ų drąsumas!... Kiti diniam liaudies men
; vadovavo renginių va- vaikštinėjo i ir šokinėjo ant vir- jaunuosius brolius i
Eiena Sirutienė,
vių, o žiūi•ovai nustebę „bijo- paskatinsim domėtis
aukiant
autobuso
nu jo", kad t ik nenukristų, bet tos menu.
vaišinami k a v u t e ir pa- viskas baigfėsi puikiausiai.
Montreal. Que v
nuotaika išvykome miesAtrodo,
kad
žiūrovai
buvo
lietuviškos
parapijos
k.
patenkinti puikia programa, zimiero, kuriai %
idairydami pro autobuso nuo plojim
o net rankos pavarts, kalbėdamiesi su drau- go. Laikas prabėgo įdomiai ir kun. dr. Feliksas Juc
Aušros Vartų, kuria
nepastebėjome, kad jau reikėjo grį žti .Seklyčion", kur
vadovavo te\ai jėzi
e Čikagos senamiestyje visu laukė gardūs pietūs.
bartinis Auš: >s Vart
lited Center. kur autobupaįvairino vadovas tėv. Kazimie
Dienos išvyka
- žmonės skuba, kad ne
su rasas, SJ. perkeliam,
kasdienyb*2. pasimatėm
duotų
programai. Didraugais, pasidalinome išvy- gą, o naujuoju parap
is pastatas nustebino, o
kos įspūd žiais. Grupės daly- vu paskirta.- Kauno
vidun ir pamačius, kiek
jos kun. R ardas
viai dėkin.gi vyresniųjų centro
paskutinius 5 meti
žmonių talpina, kaip
vadovybei už pastangas suVatikane. M ntreali
iai ir planingai sutvarkyruošti šią išvyką ir renginių palieka ir r l a p i j a i
buvome p a t e n k i n t i , kad
vadovei E . Sirutienei už ne- šios Putnarr Neką
i grupė buvo tvarkdario
pailstama vadovavimą. Lauk dėjimo kongr. gacijos
lėta į priklausančias vie
sime dau~r iau išvykų.
ko arenai s k i r t a daug
A u s t r a l i j a — (M
s. Garsi muzika, ir juokPalmyra J a k i e n ė
— ilgamečius Melbot
vių Misijos kapelior
gos persike! ,s į p
namus, nauju dvasi'
yra paskirta- T e l š k
jos kunigas Egidijus
(Perth) — šios vi<
tuvius aptarnavęs k;
fonsas Savickas gr:
tuvą ir bu\o pasi
pintis Rusijoje, Sib
tuose Rytų kraštu
nančių lietmuų sielo
(Sidney) — P a s a i
vių jaunimo sąjung<
sas čia įvyks gru
sausio 6 dienomis
kongreso ir stovykl
mą koordinuoja tėv
Saulaitis, SJ ir kui
Putrimas.

u U k La ima Vaičiūniene. Regina Jautokaiu S u s e Kazliene ir kiti

Svt ' i k i n u g i m i n e s , draugus i r pažįstamus su Sv. Kalėdon i ir pirmaisiais naujojo
tūkst antmečio metais, linkėdamcis sveikatos, ištvermės ir
džiau gsmo asmeniniame gyvenime bei lietuvybės palaikymo
darbiįose.Tegul Aukščiausias
laimi na visus jūsų darbus!
Antanas Juodvalkis
E l e n a ir K a r o l i s Milkovač i a i , g w . Yorba Linda, CA.
Šiemet tik šiuo būdu sveikiSv e i k i n u p a ž į s t a m u s i r
name visus savo artimuosius, d r a uigus švenčių proga. Lindraugus ir pažįstamus ir lin- kiu 1inksmų šv. Kalėdų ir laikime Dievo palaimos ateities mingų, sveikų Naujųjų metų.
metuose. Taip pat sveikiname
Eugenija Minkūniertė
„Draugo" redakcijos ir admi
gimines
ir
nistracijos personalą.
Svts i k i n a m
draui gus su Šv. Kalėdomis —
I r e n a ir d r . A l g i r d a s Ku- daug sveikatos ir laimingų
d i r k a , Mason City, IL, sveiki- Nauj ų 2001 metų linkime.
n a visus d r a u g u s ir pažįs
Elena ir J u o z a s
t a m u s , linkėdami jaukių šv.
Zubrickai
Kalėdų ir laimingų bei sveikų
Grand Junction, MI
Naujų metų!

R e g i n a ir V i n c a s V a i t k a i ,
Nevv Buffalo. Michigan. šv.
Kalėdų proga sveikina savo
draugus bei pažįstamus. Naujuose Metuose linki visiems
sveikatos ir Dievo palaimos,
Vietoj kortelių skiria auką
„Draugui" paremti.

imo centre. ..Kiškių darželio" vaikučiai yra ti
liūs praleisti lietuviškoje mokykloje, tarp lieti
Kiškių būrelį ČLM sudaro: Astrauskas Sigita
i, Mikalauskas Medą, Mikaliukas Pauliu;
anevičiūtė Austėja, Stasiulis Karolis. Vaitkui
Eglynaitė ir Rasa Zakarauskienė. Dalios Bz

Nuoširdžiai
sveikiname
gimines, draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdomis. Linkime sveikų ir laimintų Naujųjų metų.
J u o z a s ir I r e n a Rasiai
Cambridge. MA
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•UTE
EJUJE
eum of
tarptau. paroda
stuvišką
oštą tikinukais,
do LSS
. Paroda
io 1 dieBritain
Art, 56
Britain,
29-0257.
pietų iki
io antra0 ir sekį — nuo
vak. Pir
ir pasi
u s ir at^us ameu vių ape muziesrtiname
m kale
li, o savo
• sesytes
savo tauikia dvi
Šv. Kaadovauja
;vičius ir
iki šiol
tai. Dai dvasios
•as Ambs į Čikajos vadovyskupiBirbilas,
s dirbęs
taip pat
talkinuto Prasiseselės.

ALTo Čikagos
skyrių
prieškalėdines vaišes ruoši
gruodžio 16 d., šeštadienį,
valandą po pietų, Baizlek
Liet. kultūros muziejaus p;
talpose. Visi ALTo skyriai
valdybos ir tarybos narig
taip pat centro valdybos ir t
rybos nariai maloniai kvieči
mi dalyvauti.

Vy t a u t a s i r A l d o n a Č e p ė n a i , Darien, IL, sveikina mielus g[imines, draugus ir pažįstamiįs, linkėdami nuotaikingų
šv. ICalėdų ir geros sveikatos
X. .Vlėtuose. Vietoj sveikinimo
kort<?lių skiria auką Draugo
fond ui.

„ F r o s t y " - šventinis mh
ziklas, kuriame numylėtas b<
smegenis atgimsta. Spektakl
vyks iki gruodžio 17 d. Emt
rald City Theatre Company ;
Apollo Theatre, 2540 N. Lii
coln Ave. Informacija tel. 77;
935-6100.
Daugiatautė
kalėdir
m u g ė ruošiama Daley Plas
aikštėje nuo penktadieni
gruodžio 21 iki ketvirtadieni
gruodžio 24 d., tarp 10 vai.
ir 7 vai. vak. Bus galima r
tik įsigyti įvairių dovanėlių
prekių, bet pasivaišinti, pas
klausyti muzikos, pamatyti pr
gramas kone iš visų pasaul
žemynų.
K a l ė d i n ė e g l u t ė Čikag
lituanistinėje mokykloje ru
šiama šį šeštadienį, gruodž
16 d., 11:30 vai. r. Jaunin
centro didžiojoje salėje. Pr
gramą atliks mokiniai, ža<
atvykti ir Kalėdų senelis. Vi
maloniai kviečiami į šią m
kyklos kalėdinę šventę!
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Kun. Jonas Burkus, H
Springs, Arkansas, gruodį
13. d. atšventęs 87 m. amžių
parašęs per 10 religinio tu
nio knygų, išleido dar viei
veikalą — „Pažadai".
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P a s a u l i o l i e t u v i ų cent:
tradicinės kūčios gruodžio
d. sekmadienį, 12 vai. p.p. ce
tro didžiojoje salėje. Tradi
nis kūčių maistas, trum
programėlė, žvakelių uždej
mas. Stalus arba vietas n
kia užsisakyti pas Aldoną F
lekienę tel. 708-448-7436. K
čias rengia ir visus dalyvai
kviečia PLC renginių komil
tas.
E l e n a G a i l e v i č i ū t ė , da
metų darbavosi lietuviško
organizacijose Čikagoje. P r
kurį laiką, išvykdama apsi}
venti pas giminaitę Kanadc
savo gražią ir vertingų kny
biblioteką,
tarpininkauja
Jeronimui Tamkutoniui, j
dovanojo St. Džiugo fond
kuris yra Raseinių viešoje b
liotekoje.

o
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Elenos Okienės ir Genovaitės Radžiūniem ;s lietuviškais šiaudinukais papuošta eglutė.

x Karaliaučiaus srities
liet u v i š k ų m o k y k l ų p a r a mai t per Mažosios Lietuvos
Liet ;uvių draugiją Čikagoje auk oje>: $125 — Angelika Dudėnas , a.a. tėvelio Viliaus J.E.
Tru mpjono atminimui. $100
Danute Mikuiskytė-Hatsijlbourne)
the<idorou; Stefanija .Mikulsrne lietukiei lė. $50 — Vidmantas ir
ii dėl liNij< >lė Raišys: Romas ir Otilija
nsininkų
Kas;paraitis. $25 — Kazys ir
s vadovu
Dal ia Bobelis: .Antanas ir Anivyskupicetž i J a n u š k a ; Anselmo ir Ag^rnašius.
nes Kudulis. $20 — Vytautas
to vės liee,
B ra kas. Dėkojame rėmėjams.
n. dr. Al
Sic c lt» i m £» i
..K a r a l i a u č i a u s K r a š t o lieio į Lieit
irtas rū* * T a l m a n D e l i c a t e s s e n . tuv yber*\ 1394 M i d d l e b u r g
aCt. , N a p e r v i l l e . I L 6054^re ir ki
d, 2624 W. 69 S t r . , C h i c a g o , IL, 701 1.
(Skelb
še gyveb- p r i i m a u ž s a k y m u s Kūčių-Kaada.
lėdų stalui. Įvairūs mėsos pa
io Lietutiekalai, žuvys — lydeka, kelių
• Namams pirkti pasko
K v i e č i a m e v i s u s į m o l s1 kongrerūšių silkės, koldūnai su mėsa, los duodamos mažais mėnesil e i v i u a t e i t i n i n k ų ruoši i džio 25grybais ir varške, kugelis, miš nia is įmokėjimais ir prieinam ą K ū č i ų š v e n t e sekmad eReliginę
rainės. Saldumynai - tortai, na- ma is nuošimčiais. Kreipkitės į
nį, gruodžio 17 d., 1 vai. p Ps prograpaleonas, sausainiai ir kiti pa M i į t u a l F e d e r a l S a v i n g s ,
J a u n i m o centro didž. salė e.
An tanas
tiekalai. S k a m b i n t i t e l . 773- 22 12 W e s t C e r m a k R o a d .
Registruokitės pas L. Lan< sigas Edis
434-9766, n u o 8 v.r. iki 5 v.p.p. Te;1. (773) 847-7747.
bergį, tel. 630-792-0616. ¥ 3čių šventės auka — 15 d >1.
suaugusiems, 10 dol. jau iiTai - Jūsų lalkr; Itfa
mui, o vaikučiams iki 8 mt
— nemokamai. Laukiami vi.

DRAUG

N u o g r u o d ž i o 15 d. Či
kagos miesto centre atidaro
a ma čiuožykla — prasideda 11i- asis „Skate on State" sezonas,
kuris paprastai užbaigiamas
ivasario 25 d. Čiuožykla ga'.i
inemokamai
naudotis
visi,
itačiau
norintiems
išsinuomoti
ti
pačiūžas yra nedidelis mokes
tis — 3 dol. suaugusiems. 2
dol. vaikams. Vaikai tarp i ir
e 12 metų amžiaus pamokomi
>e čiuožti kiekvieną šeštadienį
;š nuo 9 iki 11 vai. r. Pamokos
y- prasideda gruodžio 16 d.
i-

