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Kairioji opozicija Seimo
pirmininkui uždavė galvosūkį
Vilnius, vasario 13 d.
(BNS) — Seimo pirmininkui
Artūrui
Paulauskui
iškilo
sunkus uždavinys — kurios
Seimo narių grupes siūlomą
neeilines sesijos darbotvarkę
pasirinkti.
Vasario 2 d. Seimo pirminin
kui buvo įteiktas 51 valdan
čiosios koalicijos frakcijos at
stovo pasirašytas kreipimasis
dėl neeilines sesijos sušauki
mo ir joje siūlomų svarstyti
klausimų sąrašas. Vasario 6
d. Seimo vadovui savo siūlomų
neeilinės sesijos darbotvarkės
klausimų sąrašą taip pat įtei
kė kiti 49 Seimo nariai, dau
giausia — opozicines Socialde
mokratinės koalicijos frakcijos
atstovai.
Abiem atvejais neeilinę se
siją yra siūloma sušaukti va
sario 20 - kovo 2 dienomis.
Pagal Seimo Statutą neiline
sesija yra šaukiama Seimo
pirmininko sprendimu, pasiū
lius ne mažiau kaip vienam
trečdaliui — 47-iems — parla
mentarams. Iš viso Seime yra
141 narys. Tačiau Seimo Sta
tutas niekaip nenumato, kaip
turi elgtis Seimo pirmininkas,
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L j Tėvynėje pasižvalgius

jeigu jam būtų pateikti du
skirtingi pasiūlymai dėl neei
* 28 iš 30 Krikščionių de
* Opozicinės konservato
linės sesijos sušaukimo.
mokratų
partijos Jaunimo
rių
partijos
vadas
Vytautas
Antradienį po Seimo valdy
sąjungos
skyrių
pritarė kovą
Landsbergis vasario 12 d. pas
bos posėdžio Artūras Paulaus
numatytam
susivienijimui
su
kelbė nusprendęs nedalyvauti
kas sakė, jog, jo nuomone,
Krikščionių
demokratų
sąjun
2002 m. pabaigoje arba 2003
reikėtų pasirinkti logiškiausią
m. pradžioje įvyksiančiuose ga, kurios vadovas Kazys Bo
variantą — svarstyti neeili
prezidento rinkimuose. V. belis patvirtino, jog iš Krikš
nėje sesijoje tuos klausimus,
Landsbergis kandidatavo į čionių demokratų partijos pla
kurie buvo pateikti anksčiau.
prezidentus 1997 metais vy nuoja išstoti akademikas Zig
Jis sakė perdavęs kairiosios
kusiuose rinkimuose, tačiau mas Zinkevičius, buvęs Seimo
opozicijos pasiūlymą apsvar
nepateko į antrą rinkimų ra narys Ignacas Uždavinys bei
styti frakcijoms, tačiau pažy
monsinjoras Alfonsas Svarins
tą.
mėjo, jog jau pasirašė potvarkį
* Klaipėdos m e r a s Euge kas. Jie nepritaria partijų vie
dėl neeilines sesijos sušau
nijus Gentvilas antradienį nijimuisi.
kimo.
* Finansų ministras Jo
patvirtino, jog premjerui yra
Seimo Teisės departamento
nas
Lionginas, grįžęs iš Lon
pasiūlęs apsvarstyti buvusio
atstovai pritaria Seimo pirmi
dono
teigia, jog Vakarų finan
AB „Klaipėdos baldai" direk
ninko nuomonei, jog reikėtų
sinės
institucijos Lietuva pa
toriaus Kęstučio Linkaus kan
pasirinkti neeilinėje sesijoje
sitiki
ir siūlo lietuviams pa
didatūrą eiti ūkio ministro pa
svarstyti tokius klausimus,
tiems
labiau
pasitikėti savimi.
reigas. E. Gentvilas dar kartą
kurie buvo pateikti anksčiau.
Kol
kas
gera
naujiena — su
pabrėžė nesutinkąs tapti ūkio
Jie pastebėjo, jog problemų
renkamas
valstybės
biudže
kyla ir todėl, kad Seimo Statu Vasario 11 dieną Čikagoje, Maria High School salėje, ALTo Čikagcs skyrius surengė Lietuvos Nepriklausomybes — ministru ir palikti uostamies
tas.
Vasano
16-osios
—
dienos
minėjimą.
Iš
kaires
—
Lietuvos
garbes
konsulas
Čikagoje
Vaclovas
Kleiza,
jo
žmona
Asta.
čio mero postą.
<EIM>
tas nenumato galimybės ap
prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos generalinis h m m l m Čikagoje Giedrius Apuokas, jo žmona Edita.
* S m a r k u s lietus Žemaiti
* Lietuvos Nepriklauso
jungti dviejų parlamentarų Lietuvos
Lietuvos garbes konsulas Rytų Floridoje Stanley Balzekas. JR, Amerikos Lietuvių Tautines sąjungos pirmininkas mybės
joje
b e i pamaryje pakėlė
akto
signataras
grupių siūlymus.
Petras Buchas ir ALTo pirmininkas Saulius Kuprys.
Jono Kuprio nuotr
vandens
lygį, todėl pavasari
Aleksandras Abišala paskirtas
Kairiosios opozicijos vėliau
nis
potvynis
prasidėjo anks
pateikti siūlymai gali būti
dar ir todėl, kad, pasitelkda Korėjos Respublikos generali
čiau
nei
visada.
Staigų vanįtraukti tik tuo atveju, jeigu
ma juos. SAM numato vykdyti niu garbės konsulu Lietuvoje.
'dens
kilimą
taip
pat
įtakojo ir
tam neprieštarautų neeilinę
narkomanijos užkardymo tarp A. Abišala, 1992 m. penkis
tai,
kad
žemę
vis
dar
laiko su
mėnesius ėjęs Lietuvos minis
sesiją pasiūlę valdančiosios
nės sveikatos priežiūros orga jaunų žmonių priemones.
Vilnius,
vasario
13
d.
(BNS)
kaustęs
įšalas,
kuris
neleidžia
tro pirmininko pareigas, da
koalicijos atstovai.
{ ministeriją kreipiasi gy bar vadovauja konsultacinei drėgmei susigerti į dirvožemį.
— Premjeras Rolandas Paksas nizavimą tiesiogiai yra atsa
paprašė Sveikatos apsaugos kingos miestų ir rajonų savi ventojai, prašydami sustabdy firmai ,A. Abišala ir partne Per parą beveik pusmetriu
ministerijos (SAM) ir savival valdybės. Ministerijos teigi ti medicinos punktų mokyklo riai", kuri, be kita ko, konsul Nemuno vandenys pakilo ties
dybių imtis priemonių, kad mu, savivaldybių tarybos pa se naikinimą, nes mokyklose tavo JAV bendrovę ,,Williams Panemune. Čia antradienio
Vilnius, vasario 13 d. ir pan. Į klausimą, kas baus Lietuvos mokyklose nebūtų čios sprendžia, ar reikia steig dirbantys medikai ne tik tei International", jai derantis su rytą buvo pasiektas 544 centi
ti medicinos punktus mokyk kia būtinąją medicinos pagal
metrų lygis, tad iki kritinio
(Elta^ — Seimo konservatorių įstatymų nevykdančias savi uždaromi medicinos punktai.
lose, numato lėšas šiems bą, bet rūpinasi sanitariniu Lietuvos vyriausybe dėl „Ma trūksta vos 16 cm. Kiek neįp
Premjeras
nesutinka
su
SAM
frakcijos seniūno pavaduoto valdybes, R. Darulis atsakė:
žeikių naftos" akcijų įsigijimo.
punktams išlaikyti.
moksleivių švietimu, skiepyja.
jas Arvydas Vidžiūnas krei „Baus Puškinas", pažymėjo A. nuostata, esą medicinos punk
* Seimo v a l d y b a nurodė rasta, kod potvynio metu Ne
„Vyriausybės vadovas ne
tai mokyklose yra tik savival
pėsi į ministrą pirmininką Ro Vidžiūnas.
Sąmyšis
dėl
mokyklose
už
ištrinti iš Seimo kompiuteri muną jo žemupyje beveik vi
pritaria oficialiai Sveikatos
Vidaus reikalų ministerijoje dybių reikalas.
landą Paksą, ragindamas at
daromų
medicinos
punktų
ki
nių tinklų „Parlamentinių ry sur dar kausto ledas, kuris dėl
Ministerija, reaguodama j apsaugos ministerijos pozicijai lo, kai Kaune po kūno kultū šių su Baltarusija grupės" atodrėkio yra sutrūkinėjęs, at
leisti „naujosios politikos" po socialliberalų deleguotas vice
šiuo klausimu ir mano, kad iš
litinio sparno paskirtą vidaus ministras R. Darulis yra atsa gyventojų skundus, atsako, kylančios finansinės bei kito ros pamokos mirė J. Tumo- blankų formas, nes oficialiai siradusios properšos.
kad pagal įstatymus už pirmireikalų viceministrą Ramūną kingas už valdymo reformas.
* Buvęs parlamentaras
kios problemos turėtų būti iš Vaižganto vidurinės mokyklos laikoma, jog tokios grupės Lie
Darulį iš pareigų.
Audrius
Butkevičius, dalį
moksleivė,
12
metų
Gintarė
tuvos
Seime
nėra.
Seimo
už
sprendžiamos bendromis mi
V. Vidžiūnas yra susirūpi
savo
kadencijos
praleidęs ko
Karazinaite.
Antradienį
spe
sienio
reikalų
komiteto
pirmi
nisterijų bei savivaldybių pa
nęs viceministro antikonstitu
lonijoje,
su
buvusiu
kameros
cialistai
patvirtino,
kad
ji
mirė
ninkas
Alvydas
Medalinskas
reigūnų jėgomis", rašoma pra
draugu
Jonu
Urka
pradėjo
dėl
įgimtos
širdies
ydos.
Apie
ciniais teiginiais ir neetišku
pirmadienį
kreipėsi
į
Seimo
Kaunas, vasario 13 d. žiniasklaidos priemonių atsi nešime. Premjeras
pavedė
elgesiu. Tai jis išdėstė ir savo (BNS) — Lietuvos laisvės są liepimų apie V. Šustausko an Sveikatos apsaugos, Švietimo G. Karazinaitės turėtą ligą jos valdybą prašydamas išsiaiš verslą — ėmėsi teikti krizių
kreipimesi į Naujosios sąjun jungos (LLS) pirmininkas Vy tisemitinius pasisakymus.
ir Vidaus reikalų ministeri pedagogai sužinojo tik po ket kinti, kodėl Seimo nariai nau valdymo paslaugas. A. Butke
gos (socialliberalų) pirminin tautas Šustauskas antradienį
Antradienį Kaune V. Šus joms pateikti siūlymus, kaip virtokės mirties, mat jokio įra doja nebesančios parlamenti vičiaus bendrovė „Strateginės
ką, Seimo vadovą Artūrą Pau mėgino atsikratyti jam pri tauskas sakė, kad žydai yra būtų užtikrinama moksleivių šo apie tai nebuvo ir jos svei nių ryšių grupes blankus. Pir veiklos grupe", buvusio seilauską.
skiriamos antisemito reputaci „labai protinga, vieninga tau sveikatos priežiūra bendrojo katos lape, kurį turėjo užvesti madienį URK pirmininkas mūno teigimu, „prekiauja in
Konservatorių frakcijos se jos, kaltindamas dėl jos žinia- ta, ir mums reikia iš jų moky lavinimo mokyklose. „Ir politi mokyklos medikė. Po šio įvy gavo ant tokio blanko iš formacija".
ndino pavaduotojo nuomone, sklaidą.
tis". „Juk nepamatysit žydų kai, ir valstybės tarnautojai kio SAM taip pat informavo, spausdintą Seimo nario Bro
* Seimo Nacionalinio
aukštas valstybės pareigūnas
Spaudos konferencijoje Kau vaikų gatvėje, visi mokosi", turi rasti būdą, kaip tinkamai jog už vaikų sveikatos prie niaus Bradausko raštą, ku s a u g u m o ir gynybos komi
turi būti nepriekaištingos eti ne, kur pradėjo savo politinę gyrė žydus V. Šustauskas. Jis rūpintis moksleivių sveikata žiūrą, kai jie būna mokykloje, riame prašoma pritarti trijų teto narys Stanislovas Buške
kos, žodžio ir elgesio kultūros karjerą, Seimo narys V. Šus drauge reiškė pasipiktinimą, ir sveikatos prevencija", mano atsako mokyklos pedagogų ko Seimo Socialdemokratinės ko vičius sakė negalįs patikėti,
lektyvas, mokykloje esantis alicijos frakcijos narių kelionei
žmogus. „R- Darulio žodinė tauskas gyrė žydų tautos iš kad „lietuviai vadinami žyd premjeras.
kad į valdžią atėjo mafijos sta
bendruomenės
slaugytojas, \ Baltarusiją susitikti su tos
etika iš principo nepriimtina", mintį bei vieningumą ir vadi šaudžių tauta".
Medicinos punktus, pasak palaikantis glaudžius ryšius valstybės Aplinkos apsaugos tytiniai. „Jei ir toliau vyks to
mano A. Vidžiūnas.
no „provokacija" žiniasklaidos
„Tai kažkokių kriminalinių pranešimo, svarbu išsaugoti
kie dalykai, greitai gali prasi
su vaiku tėvais.
ministru ir aptarti gamtosau
Vyriausybes programoje ir pranešimus apie jo antisemi elementų darbas, o ne visos
dėti ir politinės žmogžudys
gos problemų. B. Bradauskas
veiksmų plane numatyta, kad tinius pasisakymus. „Nėra jo tautos", sakė jis, pridūręs, kad bendrojo lavinimo mokyklose
tės", mano Seimo narys.
pasirašė, kaip „Geros kaimy
švietimo įstaigas, kurios da kios problemos, kažkam nau ..kiekvienoje tautoje yra išsi
* Stiprėjanti konkurencija
nystės ryšių su Baltarusija
bar yra apskričių pavaldumo, dinga nukreipti dėmesį. Gal gimėlių".
telekomunikacijų
rinkoje
grupės" pirmininkas. Ši grupė
reikės perduoti savivaldybių politikams, gal KGB?", Kauno
V. Šustauskas tvirtino, kad
skatina
piginti
tarptautinius
E. Maldeikis iš ūkio mini nelaikoma oficialiai veikian
Vilnius, vasario 13 d.
žinion. Šių metų sausio pabai savivaldybėje samprotavo V. incidentą dėl antisemitizmo
pokalbius. Per metus, priklau
goje tokiems vyriausybės veiks Šustauskas. Anot jo, kaltini jau išsiaiškino su Kauno žydų (BNS) — Buvęs ūkio mini stro pareigų atsistatydino dėl čia, nes neįvykdė visų Seimo
somai
nuo valstybes, tarptau
mams aptarti pas vicemi mais antisemitizmu gali būti bendruomenės atstovais, ta stras Eugenijus Maldeikis gal skandalingo vizito į Maskvą. Statute numatytų grupės stei
tinių
skambučių
kainos suma
(BNS)
nistrą R. Darulį buvo atvykę siekiama „sutrukdyti Lietu čiau jie spaudos konferencijoje voja apie galimybę pasitraukti Nors Vyriausioji tarnybinės gimo reikalavimų.
žėjo
net
iki
68
proc.
Šalčininkų rajono mokyklų va vos siekiams stoti į Europos nedalyvavo, nors tokių planų iš Seimo ir grįžti į privatų etikos komisija, nagrinėjusi
* Artimas Vytauto Land
* J o n a v o s rajono Užusa
verslą, antradienį
pranešė ministro kelionės aplinkybes, sbergio bendražygis, kon
dovai. Konservatorių duome Sąjungą ir NATO".
būta.
lių
kaimo gyventojai 19-menenustatė, jog buvo pažeistas servatorius Liudvikas Sabutis
nimis, jie bandė išsiaiškinti
Kauno žydų bendruomenės dienraštis „Respublika".
Kaip žinoma, būtent V. Šus
tei
Tatjanai
Kuprešenko pavy
Prieš antrą kartą tapdamas Viešųjų ir privačių interesų grįžta į Generalinę prokura
Pietryčių Lietuvos mokyklų tausko antisemitiniai ir anti- pirmininkas Gercas Žakas sa
ko
pasprukti
iš prekiautojų
specifinę padėtį. Pasak šių vakarietiški pasisakymai yra kė, kad nedalyvauti bendroje ministru, E. Maldeikis buvo derinimo valstybės tarnyboje tūra. Generalinis prokuroras
žmonėmis
spąstų.
Merginą iš
mokyklų vadovų, kaip pažymi sukėlę nuogąstavimų, kad gali spaudos konferencijoje su V. tarptautinės audito bendrovės įstatymas bei nerado asmeni Antanas Klimavičius patvirti
laisvinę
pareigūnai
tikisi, kad
A. Vidžiūnas, jas lanko vis pakenkti Lietuvos euroatlan- Šustausku nuspręsta išvaka „Deloitte and Touche" Lietu nių ministro tikslų. E. Mal no, jog L. Sabučiui yra numa
pavyks
atskleisti
gaują,
kuri
daugiau tautinių
mažumų tinės integracijos siekiams.
rėse vykusiame bendruome vos padalinio valdybos pirmi deikis -atsistatydino, siekda tytos Generalinės prokuratū merginas iš Lietuvos veždavo j
ninkas. „Respublikos" žinio mas išvengti žiniasklaidos ir ros Specialiųjų tyrimų sky
moksleivių, kurių tėvai sieja
„Problemą sureikšmino ži- nės tarybos posėdyje. „Pir
mis, dabar E. Maldeikiui gali politinių priešininkų kritikos riaus vyriausiojo prokuroro užsienį dirbti prostitutėmis.
savo vaikų ateitį su valstybi
niasklaida, ir dabar visos ietys miausia mes laukiame, kad V.
* Iš Danijos kalėjimo va
būti siūloma pritaikyti savo vyriausybei. E. Maldeikio at pavaduotojo pareigos. L. Sa
nes lietuvių kalbos mokėjimu.
nukreiptos į mane", guodėsi Šustauskas pasmerktų karo
sario
10 d. pabėgo ypač pa
Konservatorių frakcijos se
nusikaltimus prieš žydus, tuo profesinę patirtį Prancūzijoje sistatydinimo pareiškimas dar bučio teiginį, kad jis buvo vie
Seimo narys.
vojingu
šioje valstybėje nusi
ir vadovauti vienam iš „De nepatenkintas, nes preziden nas Sąjūdžio grupes prokura
niūno pavaduotojas teigia,
V. Šustauskas neseniai vėl met jau galėtume rasti bendrą
kaltėliu
pripažintas vilnietis
tas Valdas Adamkus dar ne tūroje įkūrėjų, buvęs prokura
loitte and Touche" padalinių.
kad mokyklų direktorius ap
!
atkreipė į save dėmesį, duoda kalbą", sakė G. Žakas.
Igoris
Kobuška
gim.l975 m.),
Dienraščiui E. Maldeikis grįžęs iš atostogų.
stulbino
antikonstituciniai,
tūros
ypač
svarbių
bylų
tardy
mas interviu Švedijos televizi
*
2,705
Lietuvos
gyven
i.
Kobuška
bei
dar
trys Lietu
sakė neatmetąs ga'imybės. jog
antustoriniai R. Darulio teigi
tojas Egidijus Bičkauskas pa
jai, kuriame nepalankiai atsi tojai, nacių okupacijos metais
vos
piliečiai
kaltinami
gaujos
*
Ūkio
ministrui
Euge
galėtų grįžti į buvusią darbo
niai ir nepagarbus elgesys. R.
vadino melu.
liepė apie žydus ir švedų in gelbėję mirčiai pasmerktus žy
Danijoje
subūrimu,
viešnamių
nijuj
Maldeikiui
jo
vizito
Ru
vietę, tačiau kol kas galvojąs
Darulio žodžiais, kuriuos ci
* Akcinės bendrovės „Šil
vestuotojus. Šį interviu jis pa dus, įrašyti į Vilniaus Gaono
plėšimais bei prostitutės iš
apie darbą Seime, liberalu sijoje metu prabangų viešbutį kas"
tuoja A. Vidžiūnas, „dar klau
d a r b i n i n k a i rengiasi
vadino „lyg ir provokacija". valstybinio žydų muziejaus
prievartavimu.
Elta
Ma.skvoje
„Baltschung
Kemfrakcijoje. Jis tvrtino apie
simas, ar kada iš viso ten
streikui — kai kurie jų negavę
„Sakiau, kad apie žydus kal baigtą rengti sąrašą.
<EIU»!
pinski"
užsakė
ir
sąskaitą
ap
profesinius
samprotavimus
buvo lietuvių etninės žemės".
atlyginimų už praėjusių metų
bėti nenoriu, aš nežinau, ką
KALENDORIUS "*
* Šią savaitę Klaipėdos neinformavęs Seimo frakcijos mokėjo vienas ..Vilniaus bri kovo mėnesį.
A. Vidžiūnas sakė, kad vice
'Eita*
ten ta vertėja išvertė", teigė
gados'"
vadų
Andrejus
Gribojerajone esančiame Abi ingos "narių ar jos vadovybės.
Vasario 14 d.: Kirilas. I.iiiana.
ministras mokyklų vadovus
Seimo narys.
J Seimą E. Maldeikis iš dovas. Būtent ši pavarde. moję. pateiktoje prezidentui Metodijus, Saulė. Saulius. Valenti
naftos telkinyje AB „Geonafapipylė grubiais įžeidimais —
Žurnalisto Saliamono Vaint- ta" specialistai pradės gręžti rinktas pagal Libtralų sąjun „Lietuvos aido" žiniomis. I :vo Valdui Adamkui, Seimo pirmi nas. Žyne. Valentino diena
„knisat jūs mane savo kal
bom", „kudakuojančios vištos, raubo knygoje „Subliūškę mi naują gręžinį, kuriame tiki gos sąrašą. Jeigu jis pasi griežčiausioje paslaptyje laiko ninkui Artūrui Paulauskui ir
Vasario 15 d.: Alina. Faustinas.
mergaičių choras, kurioms tai" cituojama per 20 įvairių masi pradėti pramoninę naf trauktų, jo vietą užimtų kitas moje operatyvinėje Valstybes premjerui Rolandui Paksui. Girdene, Girdenis. Jovita, Jurgita.
saugumo departamento pažyiF.IU) šio sąrašo kandidatas.
reiktų kur nors kitur giedoti" Lietuvos ir užsienio valstybių tos gavybą.
KintiNitas. Vytis. Zygrfridas.
'Elta'

Premjeras susirūpino m o k y k l ų
medicinos p u n k t ų ateitimi

Konservatorius ragina atleisti iš
pareigų viceministrą

Buvęs Kauno meras kratosi
antisemito pravardės

B u v ę s ū k i o ministras gali palikti
Seimą ir Lietuvą
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VASARIO ŠEŠIOLIKTAJAI
REIKIA DIDELIŲ ŠIRDŽIŲ
Pripratome Vasario 16-ąją
„minėti", todėl ir dabar, po
11-kos metų atgautos neprik
lausomybės, tą šventę (tur
būt iš liūdnos praeities įsibė
gėjimo) vis dar „minim", bet
ne švenčiam. Minima ji buvo,
kai buvo praeitis, kai Lietuvos
laisvės viltis svyravo ant des
peracijos ribų ir beruseno kaip
anglis pelenuose. Dabar gi,
Vasario 16-oji turi būti šven
čiama — pakiliai, džiaugsmin
gai, su daina! Švenčiama ne
skaičiuojant skriaudų, nelai
mių, tragedijų ir juodos kas
dienybės, bet skaičiuojant
kiekvieną, nors ir mažiausią
laisvos Lietuvos laimėjimą,
kiekvienoje jos gyvenimo sri
tyje. Kaip išminčius Konfuci
j u s sakė: „Nekeik tamsos, už
dek žvakę".

galba. Tai vis tos šviesos ir
švieselės, sklaidančios daug
kur Lietuvoje tebetvyrančią
vergijos tamsą.
Toji tamsa mus, užsienio lie
tuvius, labai jaudina ir skau
dina, kartais atrodo — labiau,
negu ten esančiuosius arba čia
atvykstančius. Man rodos, nuo
šių jausmų ir prasideda Vasa
rio 16-osios prasmės takosky
ra.
Mums dabartinė Lietuva
nebeatitinka prieš 50 metų iš
sinešto arba 50 metų įsi
vaizduoto „Lietuva — Vasario
16 ženkle" paveikslo. Tuo pa
čiu, dabartinei Lietuvai mū
sų, užsienio lietuvių Lietuva,
nebesuprantama.
Kalbant apie Vasario 16tąją ir jos prasmę akivaizdu,
kad dabartinei Lietuvai trūks
O tų „žvakių" ir Lietuva, ir ta drąsos būti laisvai, ką la
mes, užsienio lietuviai, užde bai taikliai suformulavo prez.
gėme nemažai. Nevardinant Adamkus, šios šventės proga
pačios didžiausios, nebe žva pasakytoje, kalboje:
kės, o saulės — atgautos lais
„Sėkmingas valstybės augi
vės — Lietuvoje šviečia mažų mas neįmanomas be 'nuogos
ir didelių žvakių gausa; fi kudirkiškos tiesos'. Valstybės
nansinė ir dvasinė šalpa, šventadieniais, kaip niekad,
mokslas ir mokymas, knygos, jaučiu dramatišką Lietuvos
spauda ir asmeniškų pastan atotrūkį tarp žodžio ir veiks
gų „kilti ir kelti" švieselės.
imo... Turėkim drąsos būti lais
Ar neužlieja saldus pasidi vi... savo kasdieniniais veiks
džiavimas, kai matai Lietuvos imais siekti teisingumo, ginti
vėliavą pasaulio vėliavų tar [asmens ir tautos orumą..."
pe, būtų tai olimpiada, ar kon (, .Draugas" 2/18/99/)
sulatai, kai matai reprezenta
Apie savigarbą ir orumą iš
cinius prezidentūros rūmus jaustai kalba ir Tomas Šer
(nepaisant išlaidų, be tinka nas, Vasario 16-osios akto sig
mos reprezentacijos Lietuva natarų
klubo pirmininkas,
negali apsieiti), ar atstatytus, Medininkų žudynėse omonų
Lietuvos suverenumą pabrė sušaudytas, bet per stebuklą
žiančius paminklus (deja, iš gyvas likęs. Jis yra signataro
laisvumo inercijos yra pasta Jokūbo Šerno provaikaitis.
tyta ir tokių, kuriuos reiktų Taigi, Tomas Šernas sako:
nugriauti...), ar jaunus vyrus „Vasario
16-tosios svarba
su Lietuvos kario uniforma?
priklauso nuo žmonių mąs
Šie — išoriniai, lengvai pas tymo kultūros. Kai kas šian
tebimi ženklai, o kiek yra tų dien nori į vieną suplakti dvi
retai matomų! Tai nauji įvai nelygiavertes sąvokas Vasario
rių sričių specialistai, ligoni 16 ir šv. Valentino dieną!... tai
nių įrengimai, jau veikiančios rodo, kad žmonės dar neturi
senelių, našlaičių globos ir istorinio požiūrio ir mąstymo
maitinimo programos, grįž kultūros". („Dienovidis" 2/12/
tančių tremtinių namai, mo 99).
kytojai, kurių protus laisvam
Taigi tiek apie Vasario 16galvojimui atvėrė APPLE pa ąją ir dabartinę Lietuvą. Apie
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Siūloma LSS Tarybos
akivaizdinio posėdžio
programa:
,

1. Pirmininkes, Brolyos/Se/

„Lituanicos" tunto „Geležinio vilko" prityrusių skautų žiemos stovykloje. Rakė, 2001 m. sausio 14 d. Iš k,:
Paulius Leipus, Viktoras Jučas, Tomai Milo, Dar.ijkas Andriušis, Darius Jutci. Darius Aleksiūnas, Saulius
Fabijanovich, Jonas Ankus, Marius Spitrys ir Sniego senis.
Nuotr. Donato Ramanausko

mus — užsienio lietuvius —
yra taip pat daug ką pasaky
ti šios šventės proga. Patrio
tiškumo, sentimentų ir šalpos
jausmų, paremtų
darbais,
mes nestokojam. Tai mūsų
pliusas. Mūsų
minusas —
trūksta „empathy" — įsijau
timo į dabartinės
Lietuvos
žmonių pasimetimą laisvę at
gavus.
Nemažai jų, kuriuos mes čia
atvykstančius sutinkam, sim
patijų nesukelia. Neatsakin
gumas, neteisingumas, noras
pasinaudoti ir pan. mus pykido ir skaudina. O tačiau tai
i lietuviai, gal net mūsų gimi
nės. Juos suformavo komuInizmas, užmovęs jų dvasiai
jmankurto kepurę, kuri stabdo
ir atrofuoja žmogišką augimą.
Tai suprasti ir neapkarsti
' mums, turbūt, sunkiausia.
Į Nesimpatingą, įžūlų artimą
mylėti reikia dvasinės savit
vardos ir didelės širdies. Gal
neapsiriksiu sakydama — tik
ros skautiškos.
Švęsdami Vasario 16-ąją at
siminkim, kad Lietuva po 50
vergovės metų dar tik mokosi
būti laisva. Dar neužgijusios
žaizdos, dar skauda randai,
keliai, pripratinti klūpėti, dar
braška atsitiesiant. Laisvėji
mo eiga sunki, kylant iš lovos
po šiltinės.
Mums, už tėvynės ribų, Lie
tuvos laisvėjimo procesą taip
[pat sunku suprasti. Mes dar
tebematom ir tebesiilgim sa
vo vaikystės ar savo tėvų jau
nystės Lietuvos, kurios nebėra
ir tokios nebebus.
Šiame dideliame įtampų ir
didelių istorinių įvykių lai
kotarpy nepameskim iš akių
į fakto, kad
Lietuva yra!
Lietuva laisva!
Lietuva bus!
Šiuos fantastiškus teiginius
serijos V.S., AS.S. vadijos pir
faktais paverčia tik didelių
mininko, rajonų vadų, sk.
širdžių bendrų darbų, tiesą
spaudos, knygos ir kitų LSS
mylintys maži žmonės.
institucijų pranešimai.
Sesė Nijolė
2. LSS rinkimuose pareikš
tų nuomonių aptarimas
3. Tarybos komisijos
SKAUTIŠKI RENGINIAI
4. Jubiliejinė stovykla —
2003 m.
Čikagoje
5. Narių mokestis (finansai)
Kontrolės komisija
Kovo 4 d., sekmadieni —
6. IRS „non-profit" statusas
aukoms LSS
Čikagos skautų ir skaučių Ka
7. „Skautų aidas"
ziuko mugė PLC, Lemonte.
8. LSS Rašinių konkursas
, 9. LSS vadovybės rinkimai
Kovo 10 d. — Gavėnios Su
10. LSS ateitis
sikaupimas Ateitininkų na
11. Ryšiai su Lietuvos skau muose. Ruošia Akademinio
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
tais
12. Einamieji reikalai, klau rius ir Ateitininkų namų vai-.
dyba.
simai ir sumanymai.
LSS nariai kviečiami daly
Kovo 17 d. — „Sietuvos"
vauti posėdyje stebėtojais. Po
sėdis planuojamas trumpų skautininkių ir vyr. skaučių
pranešimų forma, kuriuose draugovės sueiga, nuo 2-5 vai.
verta daugiau dėmesio kreipti p.p., PLC posėdžių kmb., Le
monte.
ateičiai.
BUDĖKIME!
Balandžio 21 ir 22 d. —
V A Birutė Banaitienė LSS Tarybos akivaizdinis po
LSS Tarybos pirmininkė sėdis PLC, Lemonte.
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LSS TARYBOS AKIVAIZDINIAM
POSĖDŽIUI ARTĖJANT
LSS Tarybos akivaizdinis
posėdis kviečiamas 2001 metų
balandžio 21 ir 22 d. (šešta
dienį ir sekmadienį) Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL.
Posėdis prasidės šeštadienį 12
vai. p.p. Tarybos nariams, at
vykstantiems iš tolimesnių
vietovių, reikės atvykti penk
tadienio vakare.
Sekmadienį, dalyvausim šv.
Mišiose Palaiminto Jurgio
Matulaičio misijoje, Lemonte.
Po Mišių posėdį tęsime nuo
12-2val. p.p. Tikiu, kad daugu
ma Tarybos narių apsistos pas
pažįstamus. Norintieji apsisto
ti viešbutyje, prašomi pranešti
man iš anksto.
Akivaizdinio posėdžio met
menis pateikiu jums pasvars
tymui ir papildymui. Prašau
pranešti man jūsų pastabas ir
pasiūlymus įvairiais posėdžio
reikalais.
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„GELEŽINIO VILKO" PRITYRUSIŲ
SKAUTŲ BŪRELIO ŽIEMOS STOVYKLA
Susirinkome 14 asmenų — 3
prityrę skautai (Danius An
driušis, Saulius Fabijonovich
ir Darius Aleksiūnas), 6 prity
rę skautai kandidatai (Jonas
Ankus, Viktoras Jučas, Pau
lius Leipus. Darius Jutci, To
mas Milo ir Marius Spitrys) ir
5 vadovai Edis Andriušis, Jus
tinas Andriušis, Edis Leipus,
Donatas Ramanauskas ir Tom
Milo) Pasaulio lietuvių centre,
penktadienio vakare, sausio
12-tą. Susidėjome žiemos sto
vyklavimo reikmenis į tris au
tomobilius ir keliavome link
Rako stovyklavietės. Oras ne
blogas — ne per šalta, bet ke
lias vietomis miglotas.
Prie stovyklos vartų atsiran
dame apie 12:30 v.r. Tuojau
šokome prie stovyklos kūrimo
darbų. Pirmiausiai teko atkas
ti stovyklos vartus, atgabenti
bagažą į poilsio vietas, paruoš
ti guolius. Į miegmaišius su
lindome apie 3 v.r.
Šeštadienis, sausio 13-ta
Kėlėmės apie 8 v.r. Oras pil
kas, sniegas šlapias — nesvar
bu, nes visų nuotaika buvo
pakili. Paruošėm ir pavalgėm
pusryčius. Rytinis užsiėmi
mas buvo orientacijos varžy
bos tarp skilčių. Po kurio lai
ko skilčių takai susikryžiavo
ir įvyko sniego gniūžčių ka
ras; taip ir baigėsi orientaci
jos varžybos.
Po pietų nužygiavome prie
Eden ežero, kur paruošėm
karštus pietus-sriubos ir deš
relių. Brolis Edis Leipus rodė
skautams kaip žvejoti po ledu
(ice fishing. Nedaugelis buvo
jau anksčiau bandžiusių ir
visiems buvo įdomu gręžti

skyles lede ir leisti savo linijas
giliai į ežero gilumas. Daniukui Andriušiui gerai pasisekė,
pagavo net dvi dideles „erappie" žuvis. Keli kiti ištraukė
keletą mažesnių žuvų. Po
žuvavimo vyko brolio Tomo
Milo prit. skauto įžodis — il
gai jis prisimins įspūdingą
aplinką.
Grįžę į stovyklą skautai su
kūrė didelį laužą pasišildyti,
o paskui pradėjome vakarie
nės ruošimą. Skautai pasirin
ko „Caveman Stew" (urvinio
Žmogaus šutinį) — patiekalą
— iškeptą maltą mėsą su
daržovėmis aliuminio popie
riaus voke. Nekantriai išlau
kėme pusvalandį kol iškepė.
Brolis Donatas paruošė kep
tus obuolius ir bananus užsigardžiavimui.
Skautai planavo naktinį žai
dimą, bet po ilgos, įdomios
dienos ir sočios vakarienės,
visi skautai grįžo į stovykla
vietės ambulatoriją ir ruošėsi
poilsiui.
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Metams
1/2 metų
3 mėn.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje'ir kitur"
'" "(UJS.) $115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio lakia:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje 'ii:')^"(VŠ') ..ZZ'Z'..'Z $65.00
$50.00
$38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro pastų
$500.00
$250.00
ReguliariulįiištaiZ..ZZZZZZZ.'. $100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro pasui'....' $160.00
$86.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $55.00
Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
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• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
ARASŽLIOBA.M.D.
AKIL] LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tat 815-741-3220

DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTŲ, POSLĖS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Osntorfor Health,
1200 S . York, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609

BIRUTĖ LPUMPUnS, M.D.
Felhw: American Academy of
Family Practice

ŠEIMOS GYDYTOJA
320W.61stAva.
(219) 947-5279
F«x (219) 947-6236
HobaftfN 46342
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D
V a i k ų gydytoja
9 0 0 Ravinia PI., Ortand Park, IL

Tel. 706-349-0687.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Kėlėmės apie 6 v.r. Paruo
šėme stiprius pusryčius
iš
visų likučių, o po to ruošėmės
kelionei namo. Oras dar pil
kas — pusiau lietingas, pu
siau snigo, pradėjo kilti vėjas
ir darėsi šalčiau. Išvažiavome
link namų apie 10 v.r. Susto
jome užkąsti Grand Haven
miestelyje, ir traukėme to
liau. Grįžome prie PLC apie
3 v.p.p.
Atrodo, kad kelionė visiems
patiko, ir jau planuojame ki
tais metais vėl ten sugrįžti.
v.s. Donatas
Ramanauskas

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 VV. 103 SL, Oak. Lawn. IL
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hato, IL
Tel. (708) 598-8101

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

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

6645VV. Stanley Ave., Bernyti, IL
60402, tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasden. savaitgaliais
susitarus. Kalbame lietuviškai.

Tel. (706) 598-4055
V a l a n d o s p a g a l susitarimą

KAZIUKO MUGĖ
EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas

Sekmadienis, sausio 14-ta

EUGENE G DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 V* Archer Ava Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638

Tai. 773-229-9966
Valandos pagal susitarimą

„LrruANicos" TUNTO
SUEIGA

Detroito „Baltijos" ir „Ga
bijos" tuntų Kaziuko mugė
Dievo Apvaizdos parapijos
Kultūros centre
ruošiama
kovo 4 d.
Čikagos skautų ir skaučių
Kaziuko mugė PLC, Lemonte,
vyks kovo 4 d.

„Lituanicos" tunto iškilmin
ga sueiga vyks šeštadienį, va
Clevelando skautų ir skau
sario 17 d., 1:30 vai. p.p. PLC, čių Kaziuko mugė ruošiama
Lemonte, sporto salėje. Sueiga kovo 18d.
prasidės punktualiai. Visiems
tunto nariams dalyvavimas
Hartfordo skautijos meti
privalomas. Atvykstame pil nė Kaziuko mugė sekmadienį,
nose išeiginėse uniformose. kovo 4 d., Šv. Trejybės parapi
Užkandžiai salėje po sueigos. jos salėje.
Tėveliai maloniai kviečiami
dalyvauti.
Los Angeles skautų ir
skaučių tuntų Kaziuko mugė
Šv. Kazimiero parapijos kieme
ir patalpose ruošiama kovo 4
d.
Toronto skautų ir skaučių
Kaziuko mugė kovo 4 d., sek
madienį, pirmą kartą bus ren
giama Anapilio salėje.
STOVYKLOS 2001 METAIS
Birželio 27-liepos 8 d.—
Ramiojo vandenyno rajono
skautų ir skaučių vasaros sto
vykla „Rambyno" stovykla
vietėje, Big Bear, CA.
Liepos 7-18 d. — Čikagos
skautų ir skaučių Rako sto
vyklavietėje, Custer, MI.
Liepos
mėn. — LSS
„Ąžuolo" ir „Gintaro" vadovų
ir vadovių mokyklos „Romu
vos" stovyklavietėje, Kanado
je.

Rugpjūčio 6-18 d. — Ka
nados
rajono skautų ir skau
Stovykloje viskas skanu, ypač kai aplinka Salta, o sriuba karsta Žiemos iškyloje prie Eden elero, Michigane,
čių stovykla „Romuvos" sto
2001 m. saus*) 13 d. užkandžiauja broliai — Darius Aleksiūnas, Darius Jutci, Viktoras Jučas ir Tomas Milo.
vyklavietėje.
Nuotr. Donato Ramanausko
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BENDRUOMENĖS
SUKAKTUVINIAI METAI (II)
BRONIUS NAINYS
JAV LB Lietuvos
laisvinimo baruose (2)
Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus, vasario 11 d. ke
liom minutėm užsukęs į PLC,
Lemonte, blynų pietus ir besivaišinančius pasveikinęs, pa
prašė pagalbos Lietuvai įvyk
dyti du svarbiausius užsienio
politikos uždavinius: įstoti į
NATO ir Europos Sąjungą
(ES). Kalba trumpa, bet tiek ir
tereikėjo, nes pasakyta viskas,
ko šiandien Lietuva užsienyje
labiausiai siekia. Iš tikrųjų,
tuos Lietuvos siekius mes se
niai žinom, ypač įstojimo į
NATO reikšmę, priminimas
betgi parodė, kaip rimtai į šį
savo uždavinį prezidentas
Adamkus žiūri ir kaip jam
svarbi kiekvieno lietuvio tal
ka. Nepasakė jis, bet kartu su
juo mes irgi žinom, kokioje pa
dėtyje Lietuva atsidurtų, šio
tikslo nepasiekusi. Be Euro
pos Sąjungos — gal dar šiaip
taip? Nenorit — nereikia. Bet
be NATO? Kremlius tik šo
kinėtų iš džiaugsmo.
Bet ar mes jau taip labai
svarbūs ir reikalingi, kad net
pats prezidentas, tik kelias
minutes teturėdamas, į šį Lie
tuvos užmojį kreipė mūsų dė
mesį? Juk jau dešimtmetis,
kai Lietuvos prezidentūra,
Užsienio reikalų ministerija,
Seimo pirmininkas, užsienio
reikalų komisija, diplomatinė
tarnyba, ypač ambasada Briu
selyje, ta liga beveik kasdien
„serga".
Iš tikrųjų — taip. Reikalin
gi, ir dar ne bet kaip. Iš pra
ėjusį ketvirtadienį, vasario 8
d-.,-šieje skiltyje išspausdintos
JAV LB Visuomeninių reikalų
tarybos darbų
apybraižos
skaitytojai lengvai galėjo su
vokti, kiek naudingo darbo
Lietuvai ji atliko praeity, oku
pacijos laikotarpiu, veikdama
viena, be savo valstybės para
mos, ir ką galės padaryti da
bar, jos tvirtą užnugarį turė
dama. Žinoma, jeigu tik dirbs.
O tokio nusiteikimo, atrodo,
yra. Praėjusį rudenį, pasikei
tus JAV LB krašto valdybai,
Visuomeninių reikalų tarybai
vadovauti buvo pakviestas,
Vašingtono apylinkėse gyve
nantis, JAV politikoje patyręs
Algis Rimas. Jis jau sukvietė
pareigūnus, paruošė planus ir
pradėjo darbą. Jo vadovauja
mos tarybos veiklos plotas pla
tus. Rimas, taip pat atstovau
damas ir Amerikos Lietuvių
tarybai (ALTui), šioje srityje
dirba kartu su latvių bei estų
junginiu JBANC. Lietuvių
Bendruomenei jis atstovauja
dar ir Vidurio (Rytų) — Cent

rinės Europos tautybių koali
cijoje. Ši grupė sudaro ir sun
kumų, nes ne visų jos narių
siekiai vienodi. Rytų Europos
valstybės, pvz.,
Ukraina,
Azerbaidžanas, Gruzija nesi
domi NATO, todėl iŠ tos koali
cijos, kaip atskiras „klubas'',
dar išsiskiria vadinamas „Vil
niaus devynetukas" — prieš
metus čia posėdžiavusių Cent
rinės Europos valstybių at
stovų grupė, nutarusi NATO
narystės siekti bendrai. Taigi
Algiui Rimui — ne pyragai:
jam reikia plušti net keturiose
skirtingose grupuotėse.
Pagrindinis JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos šie
metinis ir turbūt vienintelis
tikslas — NATO. Pagrindinis
taikinys — JAV Kongresas. Jo
balsas būtinas, nes nauja
Baltųjų rūmų politika kol kas
dar nėra aiški. Neaiškus, tra
diciškai visada mažiau mums
palankus, nė Valstybės depar
tamentas. Šias JAV viršūnes
bandys įtaigauti Baltijos vals
tybių į NATO įstojimui kietai
besipriešinantis Rusijos prezi
dentas Putin, dabar organi
zuojantis tarptautinę opoziciją
prieš Bush ryžtingą užmojį
tęsti Clinton pradėtą kurti
Amerikos žemyno priešraketinę gynybą erdvėje. Tokiam
Putin nusiteikimui „suminkš
tinti" dėl NATO plėtros Bush
gali ir susvyruoti. Mums pa
lankaus viceprezidento Cheney gali neužtekti mūsų nau
dai patenkinti Valstybės sek
retorius Colin Powell ir Bush
patarėją Condi Rice. Prieš Pu
tin atsispirti jiems padėtų tik
stiprus JAV Atstovų rūmų ir
Senato balsas.
Žinoma, pagrindinį vaidme
nį atliks ir į NATO taikančios
devynios kandidatės, tarp jų ir
neblogai narystei besiruošian
ti Lietuva, jos diplomatinė
atstovybė Vašingtone. Gelbės
ir JAV politiką gerai pažįs
tančio prezidento Adamkaus
patyrimas. Bet jų visų veiklos
durys tik į prezidentūros ir
Valstybės departamento kabi
netus. Kongreso sprendimus
daugiausia lemia jo rinkėjai,
JAV piliečiai. Tarp jų — žino
ma, ir lietuviai, priklausant,
kiek jėgos ir ypač sumanumo
jie gali parodyti. Ir ne posė
džiais ar pasiskardenimais
Lietuvoje, bet ryžtingu darbu.
O paveikiausia čia gali būti
irgi tik JAV Lietuvių Bend
ruomenė, su veiklia vadovybe
ir uoliais, plačiai po Ameriką
pasiskleidusių apygardų bei
apylinkių talkininkais. Atro
do, kad JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas ir jo pasi
kviesta Visuomeninių reikalų
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1956.10.29 Izraelio daliniai įsiveržė į Egiptą, ryto
jaus dieną abi pusės gavo anglų ir prancūzų ultima
tumą sustabdyti karo veiksmus. Egiptas nesutiko, nes
turėjo ginti savo teritoriją. Kaip ir buvo iŠ anksto su
planuota, tas davė pretekstą įsikišti anglų bei pran
cūzų galingoms jėgoms. Tačiau, Jungtinėms Tautoms
spaudžiant, karo veiksmai buvo greitai sustabdyti, ne
priėjus jokio galutinio sprendimo.
Atėjo palyginti gana ramus 10 metų laikotarpis, ku
rio metu vyko tolimesnė žydų imigracija, augo nauji
žydų kaimai, miestai ir miesteliai. Arabams, žinoma,
tas nepatiko, ir jie dažnais užpuolimais stengėsi tai
kiek galima trukdyti. Tuo pradėjo ypatingai pasižy
mėti, 1964 m. arabų valstybių įkurta, Palestinos Iš
laisvinimo organizacija (PLO). Jos vienu vadų netru
kus tapo palestinietis Yassir Arafat. Mokslus baigęs
Egipte, inžinierius, kurį laiką dirbo Kuwait, bet grei
tai atsidavė tik vienam tikslui — Palestinos išlais
vinimui nuo žydų. Jo vadovaujami, teroristai iš Jorda
no ar Sirijos puldavo Izraelio žydų nausėdijas, kas
išlaukdavo dar žiauresnius Izraelio kariuomenės „at
siskaitymus". Žūdavo nemažai ir Jordano, ir Siryos
civilių gyventojų. Sirija ieškojo pagalbos Egipte, o Jor
danas, taikingesnis, — Jungtinėse Tautose, kurios Iz

taryba tokių polinkių nestoko
ja. Tai ženklina j ų pradinė li
nija, tiesiama per šiemetinius
Vasario 16-tos minėjimus.
JAV LB Krašto valdyba pa
ruošė lankstinuką ir 11,000
vienetų išsiuntinėjo JAV lietu
viams, prašydama paramos
lėšomis. Jame, šalia NATO,
nurodyti ir kiti darbai. Vienas
jų — pagalba vėliausiems atei
viams, norintiems šiame kraš
te įsiteisinti ir išlaikyti Lietu
vos pilietybę. Užmojis tikrai
sveikintinas, nes tokios pagal
bos naujokams labai reikia. Jų
laukta amnestija žlugo. Kitas
įsiteisinimo kelias sudėtingas
ir dėl teisinės pagalbos, be ku
rios jau nebegalima apsieiti,
išlaidus. Maždaug apie 5,000
dol. Kur naujokas tiek pinigų
gaus? O jam tai gyvybiškas
reikalas, jeigu jis nori bent
padoresnį darbą gauti ir ne
būti kitataučių niekinamas
bei stumdomas. Beje, įteisini
mas dar nereiškia „amžino"
pasilikimo — daug jų žada
grįžti — bet tik jų teisių suly
ginimas su čia teisėtai gyve
nančių žmonių teisėmis. Šis
darbas tiesiogėje JAV LB
pirm. žinioje.
Visuomeninių reikalų tary
ba liniją brėžia NATO krypti
mi. Apylinkių bei apygardų
valdyboms jau nurodė darbus,
paruošė per Vasario 16-tos
minėjimus priimamų rezoliu
cijų tekstus, mintis gubernato
rių ir merų skelbiamoms de
klaracijoms. Rezoliucijos pra
šomos siųsti JAV prezidentui,
Senato, atstovų Rūmų na
riams, gubernatoriams, me
rams. Kur galima, prašoma
jas įteikti, asmeniškai apsi
lankius šių pareigūnų įstai
gose. Vėliau Bendruomenės
padalinių vadovai bei uolesni
veikėjai bus prašomi nuolat
klebenti šių JAV politikų du
ris. Mat šiais metais rudenį ar
kitų metų pradžioje Kongrese
gali būti apklausos NATO
plėtros klausimu, kurių išva
dos lems Kongreso sprendimą.
Gali atsitikti taip: Kongresas
siūlys NATO plėsti, bet tik iki
Lietuvos ribų. Tokia padėtis
— Lietuvai katastrofa. O Pu
tin spaudžiama ir sandorio dėl
gynybos nuo raketų siekdama,
Bush vadovybė gali sutikti to
kią kainą Rusijai mokėti. To
kiai padėčiai išvengti, JAV LB
VRT numatomoms apklau
soms rimtai ruošiasi: telkia
reikiamą medžiagą, apdoroja
ir tinkamu laiku įteiks ap
klausoje
dalyvausiantiems
JAV valdžios pareigūnams,
liudininkams, spaudai. Profe
sionaliam pasiruošimui reikia
ir profesionalios talkos, o ji
išlaidi. Vasario 16-tos aukos
čia gali daug padėti.
Dabartinis Kongreso nusi
teikimas kol kas Algį Rimą
rūpina. Lietuvos įstojimą aiš
kiai remiančių senatorių jis

DRAUGAS, 2001 m. vasario 14 d., trečiadienis
Danutė

Bindokienė

Jeigu nepadės, tai bent
nepakenks

Sekmadieni, vasario 11 d., ALTo Čikagos skyriaus ruoštame Vasario 16osios minėjime, kuris vyko Maria gimnazijos salėje Čikagoje, Nepriklau
somybes paskelbimo aktą skaičiusios (iš kairės) Kristina Badaraitė ir Ali
na Meilyte. Jono Kuprio nuotrauka

PRASIDĖJO VASARIO 16 D. SKIRTI RENGINIAI
kės D. Tarabildienės paveiks
las „Veidai ir kaukės" (1978),
kurį jam, dar 1980 m. lankan
tis Vilniuje, įteikė Vilniaus
miesto savivaldybė. T. Bucha
nan sakė, kad jis tuomet su
prato paslėptą Vilniaus miesto
savivaldybės dovanos oficia
liam JAV atstovui reikšmę —
D. Tarabildienės paveikslas
vaizduoja Rūpintojėlį su erš
kėčių vainiku ir surištom ran
kom.
Svarbiausią Nepriklausomy
bės dienai skirtą diplomatinį
priėmimą Lietuvos ambasada
rengia ketvirtadienį, vasario
15 d. Šio renginio metu am
basadorius Stasys Sakalaus
kas oficialiai atsisveikins su
JAV Kongreso, vyriausybės,
diplomatinio korpuso atsto
vais bei Vašingtono visuo
mene, jam baigiant nepapras
to ir įgalioto ambasadoriaus
vos pustuzinį priskaičiuoja, ne paskyrimą JAV bei Meksikoje.
Rolandas Kačinskas
kažkiek daugiau ir Atstovų
rūmuose. Duomenys nedžiugi
nantys. Taigi Kongresą pa
* Statistikos departamen
kreipti mūsų naudai JAV Lie
tuvių Bendruomenei darbo to skaičiavimai p a r o d ė ,
kalnai. Gerai tik, kad ta pačia kad ekonomika pamažu kyla
kryptimi ir be varžybų eina ir aukštyn — Bendrasis vidaus
Amerikos Lietuvių taryba. produktas pernai paaugo 2.9
Lauktina, kad Algis Rimas ją proc. — daugiau, negu buvo
ir JAV LB dar arčiau suglaus spėta. Anot statistikų, augimą
tų. O visuomenė — jas gau lėmė geri 2000 m. paskutinio
siau paremtų, jeigu ne kuo ketvirčio rezultatai, 7 proc.
kitu, tai bent aukomis. Ir ne padidėję pramonės produkci
tik šiais, JAV LB sukaktuvi jos pardavimai ir 12.1 proc.
niais, bet ir kiekvieneriais bū paūgėjusios prekybos apimtys,
simais metais, nes panašios taip pat pagerėję eksporto ro
(Elta)
taikos Lietuvai visada reikės. dikliai.
* P e r nepriklausomybės
Valstybė su save diplomatija
veikia į vienokį JAV politinį laikotarpį mažiausiai jauni
lauką, Amerikos piliečiai lie mo mokėsi 1993 metais, kai
tuviai darbuojasi kitokiame 10,000 gyventojų teko 1,701
plote, veiksmams derinti nuo moksleivis bei studentas. Nuo
lat pasitardami. Toks pasitari 1994 m. šis rodiklis nuolat di
mas Lietuvos ambasadoje dėjo ir 1999-aisiais pasiekė
vyks ir šiemet, Vasario 16-tą. 2,092. Kasmet daugėja stu
Taigi viskas pradeda kristi dentų, studijuojančių savo lė
ten, kur reikia, į savo vietas. šomis. 1995-1996 m. aukšto
Ar mums nesmagu tarp tam siose mokyklose už mokslą pa
sių Lietuvos debesėlių matyti grindinėse studijose mokėjo 8
tokią prošvaistę? Ir ar galim proc., o 1999-2000 m. — 25
proc. studentų.
M
mes tokio darbo neremti?

Vasario 11 d., Lietuvos am
basadoje Vašingtone atidaryta
jauno ir jau gerą vardą JAV
pelniusio lietuvių dailininko iš
Čikagos Rimo Čiurlionio per
sonalinė darbų paroda. R.
Čiurlionio paroda ambasadoje
surengta, artėjant Nepriklau
somybės dienos iškilmėms.
„Lietuvos ambasada išpuose
lėjo gražią tradiciją — valsty
bei svarbias istorines datas
Vašingtone paminėti prista
tant lietuviškos kultūros pa
siekimus", — pažymėjo amba
sadorius Stasys Sakalauskas
gausiai į parodos atidarymą
susirinkusiems dalyviams.
Renginį ambasadoje papildė
buvusio JAV generalinio kon
sulo Leningrade Thomson R.
Buchanan ambasados dailės
kolekcijai perduotas dailinin-

raelį nutarė tik griežtai įspėti.
Nasser gerai ginkluoto Izraelio prisibijojo ir karo ne
norėjo. Krašto ekonomija, nors sovietų ir remiama, bu
vo silpnoka. Priedo, Egiptas tuo laiku buvo įsimaišęs į
pilietinį karą Jemene, kur buvo nusiųsta 70,000 rink
tinės Nasser kariuomenės. Kiti arabų kraštai laukė ir
ragino Egiptą imtis ginklo prieš Izraelį. Pamažu Nas
ser pradėjo koncentruoti savo kariuomenę Sinajaus
pusiasalyje, arčiau Izraelio sienos. Karo atveju, Jorda
ne Hussein prižadėjo prisidėti. Sirija paskelbė mo
bilizaciją. Tada Izraelio ministras pirmininkas Levi
Eshkol, raginamas gynybos ministro Moshe Dayan,
pagaliau suprato, karas darėsi neišvengiamas.
Nieko nelaukdamas, 1967.6.5 Izraelis stipriais avia
cijos smūgiais užpuolė Egiptą, Siryą ir Jordaną, po to
pasireiškė greitieji motorizuoti Izraelio daliniai. Per
šešias dienas jie užėmė visą Sinajaus kraštą, Gazos
juostą, Sirijos Golan aukštumas, senąją rytinę Jeruza
lę ir visą Jordano vakarinį Jordano upės krantą, įskai
tant Jericho, Hebron, Nablus, Ramallah, Betliejaus ir
kitus miestelius. Visa senovės Judėja ir Samarija da
bar pateko į žydų rankas. Taip atsirado, dabar dažnai
minimas, Vakarų krantas (West Bank), prieš iį karą
buvęs Jordano valstybes teritorija. Izraelio parlamen
tas (Knes8et) paskelbė taip karu suvienytą Jeruzalę
Izraelio sostine — visiems amžiams. Neatsižvelgė žy
dai, kad jau 1947 metais Jungtinių Tautų planas buvo
Jeruzalę valdyti pavesti kokiai tarptautinei komisijai.
Tylėjo Amerika, tylėjo ir pasaulis.
Tik, tam 6 dienų karui prasidėjus, 1967.6.8 Izraelio

Viena nebūtiniausių, bet vis
tik malonių švenčių yra šv.
Valentino diena, švenčiama
vasario 14 d. Amerikoje ją
ypač vertina saldumynų, gėlių
ir visokių dovanėlių parda
vėjai, nes tarp Kalėdų ir Ve
lykų, kai jau galima parduo
tuves verste užversti šokola
diniais zuikučiais ir kitokio
mis velykinėmis prekėmis, nė
ra kitos geros progos įvaryti
žmones į dovanų pirkimo
azartą ir papildyti savo kasą.
Net šio krašto ateistai, nuolat
besirūpinantys, kad kartais
Amerika neparodytų jokio
„valstybinio" dėmesio religi
jai, neprotestuoja prieš šią
šventę. Tiesa, tai ne valsty
binė (negalėtume jos pavadin
ti ir religine) šventė, bet vis
tik labai populiari.
Daugelis net nežino, kas gi
buvo tas šventasis, kuriam
prisiminti Katalikų Bažnyčia
skiria vasario 14 d. Bet var
giai yra nežinančių, kad tai
„meilės diena", kada žūt būt
reikia tą meilę parodyti aki
vaizdžiu būdu — dovanėlėmis,
širdies pavidalo saldainiais,
gėlėmis. Net ir žodžio „myliu"
tą dieną nepakanka, nors
šiaip jis visuomet laukiamas.
Visgi Valentinas (buvo vysku
pas) tikrai gyveno, tikrai savo
aplinkoje skleidė artimo mei
lę, gėrį. Ypač rūpinosi netur
tingomis mergaitėmis, kurios
neturėjo pasogos ir dėl to ne
galėjo tikėtis vestuvių. Vysk.
Valentinas slapčia joms tą pasogą parūpindavo ir mergina
ištekėdavo. Iš to greičiausiai
ir atsirado paprotys laikyti šv.
Valentiną įsimylėjusių globė
ju. Žinoma, ilgainiui jam ka
lendoriuje skirtoji diena perėjo
„evoliucijos procesą" ir dabar
pats svarbiausias jos dėmuo
yra savo mylimųjų prisimini
mas, „praktikuojamas" ir ka
talikų ir net netikinčiųjų. Pa
stebime, kad ir Lietuvoje šv.
Valentino diena — su visais
priedais, pažįstamais mums
Amerikoje — vis labiau įsipilietina.

diškais tikslais tarppartiniais
ginčais. Kas žino, gal iki to lai
ko bendri tikslai, bendras dar
bas tiek suartins, kad ginčai
bus pamiršti. Iš to naudos tau
ta tikrai turės.
Dieve gink, nesiūlome, kad
K Bobelis V. Landsbergiui
siųstų rožių, ar K Prunskienė
prez. Adamkui nuvežtų širdies
pavidalo saldainių dėželę, o Z.
Zinkevičius pasikviestų F. Pa
lubinską arbatai... Bet vos po
poros dienų Lietuva švęs Va
sario 16-ąją ir giedos „Var
dan tos, Lietuvos vienybė
težydi..." Argi nebūtų geriau,
jeigu tos vienybės žydėjimas
būtų konkretesnis, o ne tik
skambūs žodžiai „Tautiškoje
giesmėje"?
Bet nereikia mums nei per
Atlantą skristi, kad šv. Valen
tino dieną įprasmintume. Su
sitarkime, kad vienai vienin
telei dienai mūsų tarpe išnyks
visokie „ūkai" ir liks tik lietu
viai — viena tauta, viena
širdis! Tik vieną vienintelę
dieną paduokime vieni ki
tiems rankas, susikibkime jo
mis (bent mintyse), tarytum
prieš daugiau kaip dešimt
metyje Baltijos kelio grandine.
Tik vieną dieną būkime
„mes". Galbūt ta nuotaika ne
išblės iki Vasario 16-osios,
galbūt dar kelias dienas, sa
vaites, mėnesius... Kas žino?
Tarpusavio meilės, sugyveni
mo, susitarimo galia juk tokia
stipri, kad gali kalnus nuver
sti, jeigu tik mes jos neslopin
tume, bet ugdytume.
Siūlome šios dienos „Drau
ge" pasiskaityti Teresės^Gečienės straipsnį apie 'naujosios
JAV LB Krašto valdybos pa
stangas sumegzti artimesnius
ryšius su plačiai po visą Ame
riką išsisklaidžiusiais lietuvių
telkiniais — LB apylinkėmis.
Daug džiaugsmo sukelia jos
teigimas, kad nemažai apylin
kių jau turi pirmininkaujan
čius iš naujųjų lietuvių imi
grantų tarpo, o kone be iš
imties — visose — apylinkių
valdybose yra veiklių, parei
gingų ir gražiai įsiliejusių į
bendrą darbą tautiečių iš Lie
tuvos. Gaila, kad mes per
mažai girdime apie dirbančius
ir bendraujančius, bet pasitai
kiusius „supuvusius obuolius"
visi daug mieliau pamini.

Ir tai nėra jau toks neigia
mas paprotys. Iš tikrųjų lietu
viams reikėtų žengti dar kelis
žingsnius į priekį: mylėti ne
tik tuos, kurie meilės verti,
bet ir „nemylėtinus". Pavyz
džiui, vienos partijos ar gru
puotės nariai turėtų skirti
Tad bent vieną dieną me
vieną dieną (kodėl ne vasario tuose — šiandien — pasisten
14?) artimesniam bendradar kime ieškoti pozityvių reiš
biavimui su qpozicija, ieškoti, kinių, žiūrėkime į vienas kitą
kas jungia, ar galėtų jungti, pro rožių spalvos akinius,
pasižadėti visų pirma pasi skleiskime savo aplinkoje ši
rūpinti tėvynės ir jos žmonių limą, kaip darė vysk. Valenti
gerove, o tik po to savanau nas prieš kelis šimtus metų.

lėktuvai subombardavo karinį Amerikos laivyno žval
gybos laivą „USS Liberty", plaukiojantį apie 13 mylių
nuo Izraelio pakrantės. Žuvo 34 Amerikos jūrininkai,
bet prezidentas Johnson ir jo užsienio sekretorius Robert McNamara nerado reikalo sudaryti komisijos iš
tyrinėti šį įvykį ir apkaltinti Izraelio vyriausybę. Ame
rika tylėjo.
Laimėjęs šį šešių dienų karą, Izraelis įsigijo ir naują
problemą — kaip tvarkyti ar suvaldyti per 1 milijoną
palestiniečių, gyvenančių naujai laimėtose Vakarų
kranto ir Gazos teritorijose. Jie Izraelio pilietybės ne
gavo ir tapo tik beteisiai darbininkai. Nemažai jų
pabėgo į Jordaną, kur daugelis rėmė PLO, kurios vy
riausiuoju vadovu jau buvo tapęs Yassir Arafat. Po ku
rio laiko jie taip ten sustiprėjo, kad Hussein net nu
tarė juos visiškai sunaikinti. Tuomet Arafat ir jo suo
kalbininkai pasitraukė į Libaną.
Nepraėjus nei dvejiems metams, prie Suez kanalo
tarp Izraelio ir Egipto vėl prasidėjo ginkluoti susi
rėmimai. Sovietai, gelbėdami Nasser. siuntė naujus
ginklus, raketas ir net savo pilotus, kurie turėjo egip
tiečiams atlikti žvalgybą. Kai žydai nušovė kelis rusų
MIG lėktuvus, įtampa dar padidėjo.
1970 m. mirė Nasser ir Egipto valdžią perėmė Anwar el-Sadat. Norėdamas atgauti savo prestižą ir pra
rastą Sinajaus kraštą, jis bandė Izraelį kaip nors pri
vesti prie derybų stalo, jis politiškai laviravo su so
vietais, gaudamas iš jų ginklų, kol Egiptas pasiruošė
nors „mažam" karui, kuriame jis galėtu įrodyti, kad ir
arabai moka kariauti. Prisidėjo ir Sirija, ir Jordanas

Šį kartą Izraelis buvo užpultas netikėtai, ir turėjo la
bai didelių nuostolių. 1973 m. spalio 6 d., žydų Yom
Kippur atgailos šventės dieną, kai Izraelyje beveik vis
kas užsidaro maldai, egiptiečiai peržengė Suez kanalo
gynybos linijas. Po didelių, bet laikinų, pralaimėjimų
Izraelis greitai perėjo į ofenzyvą, ir Sadat turėjo sutikti
su Jungtinių Tautų pasiūlytomis paliaubomis. Izraelio
priešakiniai daliniai buvo tik apie 50 mylių nuo Egipto
sostinės — Kairo.
Nors karą arabai ir vėl pralaimėjo, Izraelis suprato,
kad ekonomiškai ir jie ilgo karo negali vesti, nes visi
vyrai buvo pašaukti į kariuomenę, o be jų nei žemės
ūkis, nei pramonė negalėjo ilgai išsilaikyti. Dar karui
vykstant, arabų kraštai sumažino naftos siuntas į va
karus, o kiek vėliau ir visai sustabdė. Prasidėjo, dar
mums Amerikoje ir Kanadoje, gerai atmenamas „naf
tos embargo". Tuomet, galima sakyti, Vakarai ir pri
vertė Izraelį skubiai sutikti su, kad ir laikinomis, pa
liaubomis.
Po to ištisais metais vyko kietos derybos. Izraelio
Goldą Meir. kuri mėgdavo sakyti, kad „Kare su ara
bais Izraelis turi slaptą ginklą — niekad nenusileisti",
pakeitė Yitzhak Rabin. Jį sekė Menachem Begin.
Amerikos interesams pradžioje atstovavo Henry Kissinger, o paskui aktyvią rolę perėmė prezidentas Jimmy Carter. Pagaliau 1978 m. prieita prie vadinamo
„Camp David " susitarimo. Egiptas atgavo savo pra
rastą Sinajaus kraštą, sutiko garantuoti Izraeliui pri
ėjimą prie Suez kanalo ir netrukdomą laivininkystę į
Raudonąją jurą per Aqaba (Unką.
Bus daugiau
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TELEFONO SKAMBUČIAI
PO AMERIKĄ
TERESĖ GEČIENĖ

veikiančią LB apylinkę. Į ma
no skambutį atsiliepė pats pir
mininkas Kazys Žemaitis, bet
atsiprašė negalįs su manimi
kalbėti. Žmona mirties patale.
Davė buvusios pirmininkės
Kathy Hazelwood telefoną.
Paskambinus randu tik jos
vyrą namie, bet kitą dieną iš
Kathy . gaunu
elektroninį
laiškutį, kad tą pačią popietę
mirė pirmininko Žemaičio
žmona. Laiške rašo, kad minė
jimas bus kovo 4 d., 11 vai. ry
te, Mišiomis, St. Cyril bažny
čioje. Minėjimą ruošia Lithuanians of America organizacija,
bendradarbiaujant su Lietu
vių Bendruomene.

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

GREIT PARDUODA
RE/MAX
REALTORS

0RC(773)2Jt-«7Sl
tirti galimybes rasti katalikų
E(7«)42S-71M
parapiją, kuri pastoviai pri
.(773)1
glaustų lietuviškai veiklai už
IR GYVYBĖS DRAUDMAS.
RIMAS L.STANKUS
siangažavusį telkinį.
Agentas Fra** Zapois ir Off. Mgr. Auksė
Beje, jau daugiau nei de
S. Kane kakta lietuviškai
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
FRANKZAPOUS
šimčiai LB apylinkių vadovau
32061/2 WMt96lhStrMt
• Nuosavybių įkainavimas veltui
ja „trečiosios bangos" lietuviai.
T«L (70!) 424-8664
• Perkame ir parduodame namus ,
(773)661-8654
Tai Brockton Arūnas Žukaus
• Pensininkams nuolaida
kas, New Haven Jonas Karo
Kalame
visų
rūšių
„sidings",
sas, Waterbury Šarūne Mačys,
„soffits", įdedame
Detroite Valdas Piestys, New
Lietuvių yra ir Texas valsti
lietvamzdžius
(gutters) ir
York
„Versmės"
Donatas
joje. Veikliausias telkinys su
dengiame
stogus.
Skambinti
Stančiauskas, Cincinnati Leo
Alexander J. Mockus,
LB apylinke yra Houston
Romui
tel.
630-774-1025.
nas Grinius (kopirmininkas su
LTD
mieste. Esu mačiusi jų anglų
Remltorc
Edmund Pultinas), IndianapoWindow Washers Nccdcd!
kalba leidžiamą biuletenį, iš
lio Inga Narijauskaitė, Čika
40,000 per year. We need 100 crews.
kurio dvelkia draugiška apy
No exp. necessary. Will train. Mušt „BUD" BALYS BUDRAITIS
gos apylinkių „Kranto" Pau
linkės nuotaika. Telefonu pa
Broker Associate
have valid dn ver' s license and translius Guobužis, Waukegan dr.
Patarnauja įvairių nuosavybių
portation. Mušt be fluent in English.
siekiu jau buvusį pirmininką
Dainius Skripkauskas, PortLA. McMahoo Window VVashing.
pirkime bei pardavime,
Al Pliodžinską. Pasirodo, kad
Tel. 800-820-4155.
land Vilius Žalpys, San Franmieste
ir priemiesčiuose.
nauja pirmininkė yra Liuda
Suinteresuoti skambinkite
cisco Audronė Janušauskaitė.
Flores. Šiuo metu ji išvykusi,
BUDRAIČIUI
Kitose LB apylinkių valdybose
Hair Stylists—- Earn More
Šv. Valentino dienos proga papuošta vitrina Vilniuje. G Žilinsko nuotr. tad neįmanoma pasiekti. Ta
Bu. 773-7«7-«M5 mob.: 773-259-33«
yra bent po vieną neseniai at
Des Plaines Salon is seeking
čiau A. Pliodžinskas suteikia
F«x773-7«7-*lS
licensed cosmetologists
Telefonu skambinti nepažįs vykusiųjų.
visą
man
reikalingą
informa
narių
vyresnio
amžiaus.
Ge
who want great pay and
Turėjau įdomią patirtį, ban linkės žiniaraštį su informaci
ATTENTIONIMMIGRANTS!
tamiems žmonėms reikia pi
ciją, o taip pat ir naujos pirmi
rai,
kad
dar
yra
lietuviška
pa
ja
apie
Vasario
16-tos
minėji
benefits.
If you're customer
lietinės drąsos. Nežinai, kas dydama susisiekti su IndiaCanada and Austraha
ninkės
adresą.
Minėjimas
rapija. Dalyvauja ir keletas
focused and growth oriented.
atsilieps, kaip į tokį paskam- napolio apylinkės pirmininke. mą, kuris įvyks šeštadienį, naujųjų imigrantų. Minėjimas vyks kovo 4 d., 2 vai. p.p.,
are accepting applicants for
Call: 847-317-1382,
binimą reaguos. Skambučiai Jai siųstas pirmas aplink vasario 17 d. 3:30 vai. p.p., bus sekmadieni, vasario 18 d., Holy Cross Lutheran bažny
Permanent Residence!
Latvių
salėje.
Jis
galįs
mane
after6PM.
truko daugiau kaip savaitę raštis grįžo — netikslus adre
čios
salėje.
For
free information call:
pradedant 10 vai. Mišiomis
laiko, nes skambinta daugiau sas. Pirmininkų sąraše buvo painformuoti ir apie kitus LB Sv. Kazimiero parapijoje. Po
1-773-282-9500.
Po daugelio skambučių ne
sia vakarais ir savaitgaliais, įrašytas Indianapolio kopirmi Vakarų apygardos apylinkių
GTS
concentrating
in immigration
tiksliais telefono numeriais
kada daugiau galimybių pa ninkas su visiškai nelietuviš minėjimus. Ir šiame pokalbyje Mišių programa parapijos sa pavyksta susisiekti su Dan
www.immigration-service.com
siekti dirbančius, o tada ir ka pavarde Lloyd Roach. jaučiu užsiangažavimą lietu lėje.
Įdomiai pasikalbu su Birute guole Ulianskaite Chrisopherskambinimai pigesni. Pokal Skambinu jam. Atsiliepia ma viškam darbui.
Tas pat, kalbant su San Tautvydiene, kurios vyras son, kuri sąrašuose įrašyta
biai užėmė daug laiko. Su lonus, draugiškas vyriškis. Jis
Gavėnios Rekolekcijos Putname
kaip Sioux City, Iowa, LB pir
kiekvienu pasiektu asmeniu nesąs pirmininku, bet galįs Francisco pirmininke Audrone Kęstutis yra Minnesota LB mininkė. Deja, LB apylinkės
Vėl artinasi Gavėnia — šventas laikotarpis, skirtas maldai, Kristaus
teko kalbėtis bent 20 minučių, duoti pirmininkės Ingos Nari- Janušauskaite. Neradus jos apylinkės pirmininkas. Už po jau nėra. Tik ji viena veda po
Kančios
apmastymui ir atgailai. Nekalto Prasidėjimo Marijos seserų
kartais ir dvigubai ilgiau. Ne jauskaitės naują adresą, tele namie, įkalbu į jos atsakovą ros dienų gaunu K. Tautvydo litinę akciją Lietuvos reika
vienuolyne Putname
būta ko baimintis, nes visi pa foną ir e-mail. Ji turinti ir la prašymą man paskambinti. ilgesnį elektronini laiškutį su lais, ne tik Iowa valstijoje, bet
Gavėnios rekolekcijos įvyks š.m. kovo 16-18 d.
siekti asmenys buvo labai pa bai gabų pavaduotoją Min Rytojaus dieną gaunu skam daugiau žinių apie telkinį. ir South Dakotoje, kur ji pati
Jas praves svečias iš Lietuvos, kun. Eugenijus Troickis,
tenkinti, kad domimasi jų daugą Balčių. Pats L. Roach butį iš labai gražiai lietuviškai Pokario ir ankstesnių ateivių gyvena. Mūsų pokalbio dieną,
kuris šiuo metu studijuoja Washington, DC.
veikla, daugelis pasiruošę labai mėgstąs lietuvius ir Lie kalbančios jaunos moters. Nė palikuonių labai nedaug, bet ji jau sėdėjo prie LB Visuome
Rekolekcijos prasidės penktadienį, kovo 16 d. 7vai. vak. ir baigsis
pietumis sekmadienį, kovo 18 d. Jei kam nors sąlygos neleidžia
švęsti Vasario 16-tąją ir Kovo tuvą. Padeda naujiems imig ra jokios abejonės, kad nese neseniai iš Lietuvos atvykusių ninių reikalų tarybos atsiųstų
11-tąją, dažniausiai viena iš rantams, priima, kiek gali, į niai iš Lietuvos. San Francisco yra apie septyniasdešimt. pavyzdinių laiškų ir rašė JAV dalyvauti pilną savaitgalį, galima įsijungti vieną dieną, šeštadienį, kovo
17 d. 9 vai. ryte. Pilnas savaitgalis $80 (nuo penktadienio vakaro iki
kilme, daugiausia minėjimą savo namus, kuriuos jis pats esą daug jaunimo, kuris susi Apie 7-10 šeimų jau įsikūrę il Kongreso nariams. Jos pa
sekmadienio
pietų). Viena pilna diena (be nakvynės) $25. Dvi dienos
pradedant Mišiomis. Kai kur vadina „Lithuanian Halfway tinka atskirai savo renginiuo gesniam laikui. Juos visus po stangomis, Iowa senatorius
su nakvyne $50.
dvi, artimame nuotolyje esan House". Daug kartų lankęsis se, bet Vasario 16-ji visų šven zityviai veiklai buria, iš Lietu Charles Grassly įsijungė į
Visi kviečiami!
čios, LB apylinkės minėjimą Lietuvoje. Pirmą kartą — dar tė. Laimei Nekalto Prasidėji vos atvykęs, gabus sentikių „Baltic Caucus". Dabar ji dirb
Apie savo dalyvavimą pranešti iki kovo 9 d. kartu su $25 įmokėjimu,
ruošia kartu, (pvz„ New Jer- sovietiniais laikais, įkūręs mo ukrainiečių katalikų para lietuvių kunigas. Veikla jau sianti, kad naujai išrinktas V
užtikrinant rezervuotą vietą, arba skambinti 860-928-7955.
sey valstijoje Elizabeth. ir „Free Market Institute", ban pijoje yra labai jiems palankus naujųjų rankose, o Tautvydas South Dakota senatorius Tim
do padėti Lietuvai smulkaus kunigas, pusiau lietuvių kil ir kiti genieji" jiems, kur rei Johnson taip pat įsijungtų į Mišios 10:30 vai. ryte, Šv. Ka rėti į laikrodį, kad per anksti
Newark LB apylinkių minėji
verslo srityje. Artimai buvo mės. Minėjimas prasidės toje kia, padeda. Veikiama Prince „Baltic Caucus". Kai užsidarė, zimiero lietuvių parapijos baž su savo pyragais neprisistatymas sekmadienį, vasario 25
parapijoje šv. Mišiomis sek of Peace Lutheran Church pa anksčiau garsėjusi prel. S. nyčioje. Minėjimas po Mišių tum ar per ilgai neužsibūtum.
d., Mišios 11 vai. ryte, Šv. Pet susidraugavęs su Rimo ir Ro madienį, vasario 25 d., 12:30 talpose, Roseville, MN. Ten
Tad, branginkim savas pasto
Morkūno darbais, lietuviška parapijos salėje.
ro ir Povilo bažnyčioje, progra mos Česonių šeima, kai jie gy vai. p.p. Tikimasi apie 100 vyks ir Vasario 16-tosios mi
ges ir neleiskime joms užsi
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Palaiko
globsčio pas amerikiečius. Kad tyviai nusiteikę bendruome
ir kažin kaip draugiškai pri niniam darbui. Malonu su jais platų ryšį su visais. Pakalbu apylinkės valdyboje. Denver mobilio avarijoje. Danguolė pastatytoje kun. (vėliau vys tųsi į mūsų organizacijas.
imami lietuviai, nesijaučiamą ir su Lloyd Road kalbėtis. Te su San Diego, CA, pirmininku apylinkėse jų esą nemažai. A. buvo su juo ir jo atminimui tę kupo) dr. Antano Deksnio rū Duokime laiko vieni kitiems
pesčiu ir išpuoštoje dail. V. K „apšilti" ir vieni kitus pažinti.
„kaip namie". Būdingiausias lefonu bendraujame lyg seni Algiu Bačansku. Jų apylinkė Jarašius pastebi, kad pra sia darbą.
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Buvo malonu patirti, jog LB
ja, jau kuris laikas iš Lietu čia apsistoti jo „Lithuanian
dybos pirmininko pokalbį su jimą prie altoriaus. Minėjimas apylinkių pirmininkai taip
vos. Apylinkė turi savo tinkla- Halfway House", prašo per Lietuvos, bet kol kas tik maža je, bendrautų su kitais jaunais
V. Piesčiu, buvo girdėta gražių įvyks kovo 4d., po lietuviškų technologiškai pažangūs. Apie
lapi
(website)
internete duoti linkėjimus Romai ir Ri dalis jungiasi į bendrą veiklą, lietuviais. Nepriklausomybės
apie jį atsiliepimų. Jo paslau šv. Mišių, 10:30 vai. ryte.
80 procentų yra prisijungę
(LBA.hotmail), leidžia biule mui Česoniams. Noriu paste nors tas skaičius didėja. Nau šventės minėjimas vyks šešta
gumu
žavisi LB Kultūros tary
Su Rochester, NY, naujuoju prie intemeto ir gali naudotis
tenį, kuriame eiliuoti pakvieti bėti, kad ir Indianapolyje, ir josios bangos ruoštas Naujųjų dienį, vasario 24 d., 2 vai. p.p.,
bos pirm. M. Remienė. Detroi pirmininku Raimondu Liutku elektroniniu paštu. Turiu pas
mai į renginius sutraukia per Atlantoje, o anksčiau Filadel metų sutikimas buvo gausus Our Lady of Mt. Carmel baž
te Vasario 16-tosios minėjimą mi taip pat kalbėjosi pats tebėti, kad visi jaunieji, nese
150 visų kartų lietuvių daly fijoje, LB apylinkių veiklą pa ir sėkmingas. Liuda džiaugia nyčioje, 34-ta ir Navąjo St .,
(vasario 11 d.) ruošia Detroito Krašto valdybos pirmininkas. niai atvykę iš Lietuvos, pirmi
vių, bet jau daugiausia „tre gyvino Česoniai, kuriems dėl si, kad jie turi muziką Viktorą Denver.
Nellie Sudavičius McCal- Lietuviškų organizacijų tary R Liutkus buvęs vietos ALTo ninkai naudojasi elektroniniu
čios bangos" ateivių, kurių At Rimo tarnybos teko daug kar Ralį, kurio įnašas į telkinio
ba. Minėjimo pagrindinis kal skyriaus veikėjas. ALTo sky paštu. Neatsilieka ir vyresnie
lanta apylinkėse priskaičiuo tų keisti gyvenvietes. Dabar gyvenimą yra neįkainojamas. lum, Omaha. NE, pirmininkė
bėtojas Algirdas Rimas, LB rius užsidarė ir jis tęsia už ji (netgi patys vyriausieji am
jama iki 500. Jų didžiausia Česoniai gyvena Rochester, Vasario 16-tos minėjimą (va dar prieš Kalėdas teiravosi, ar
Visuomeninių
reikalų tarybos siangažavimą lietuvybės išlai žiumi).
problema yra neturėjimas pas NY, arčiau vaikų ir anūkų. sario 18 d.) ruošia ALTas su bus paruošta politinei akcijai
pirmininkas.
LB apylinkė kymui savo veikla Lietuvių
tovios susibūrimo vietos. Prieš Neabejoju, kad ir čia jie įneš LB Vakarų apygardos valdy medžiaga. Su ja susisiekiau
ruoš
Kovo
11-sios
minėjimą.
Bendruomenės
apylinkėje.
Pati reikšmingiausia skam
elektroniniu paštu ir tuoj pat
dešimt metų, Atlantoje suei gyvumo į Lietuvių Bendruo ba.
Telkinys
turi
gyvą
lietuvišką
bučių
išvada yra tai, kad Lie
Brockton,
MA,
pirmininkui
gavau
atsakymą,
kad
OmaMelrose Park, Čikagos prie
davo, nuo vos keliolikos iki menės apylinkės veiklą.
parapiją,
LB
chorą,
lietuvišką
tuvių
Bendruomenė
Ameriko
Arūnui
Žukauskui,
esant
dar
hoje
minėjimas
įvyks
sekma
keliasdešimt narių, ir jie su
Portland, OR, LB apylinkės miesčio, apylinkės pirmininkė
radijo
programą.
Minėjimą
je
dar
gyva,
veiksminga,
nors
be,
labai
maloniai
pasišnekė
dienį,
vasario
11
d.,
Šv.
Anta
tilpdavo gyvenviečių „Commu- pirmininku sąrašuose įrašytas Ona Rakauskienė nusiskun
rengia
kovo
11
d.
Šv.
Jurgio
ir
su
besikeičiančiu
veidu.
jau
su
žmona.
Jų
šeima
Ame
no
parapijos
salėje,
11
vai.
ry
nity" saliukėse. Dabar reikia Algimantas Tekorius. Pa džia, kad jos narių likę tik kegan didelės salės, kurią dėl skambinus jis pranešė, kad po liolika.Visi gerokai paž'.ngųsio te. Dainuos ^lambyno" cho rikon atvykusi pastoviam gy lietuviškoje parapijoje. Prade Ten, kur ateina nauji, jauni
kainos, veiklos sąlygų ir vi daugelio metų jam pasisekė amžiaus. Atskiro min'jimo ne ras, pasirodys lituanistinės venimui. Dvi dukros lanko da Mišiomis 10:30 vai. ryte. vadovai, jie atsineša naujas
siems patogumo, sunku suras perduoti LB apylinkę naujam, ruošia. Kas pajėgs, dalyvaus mokyklos mokiniai. Asmeniš mokyklą. Mokslas gerai seka Po Mišių parapijos salėje mi idėjas, naujus veiklos meto
dus, bet iš esmės dvasia iš
ti. Dėl šių aplinkybių, Atlanta jaunam pirmininkui. Juo yra Cicero ar Čikagoje. Tačiau ji kai pasikalbėti teko tik vasa si. Pradžia sunki, bet jau ap nėjimo programa.
Ateityje
tikiuosi
aprašyti
ir
lieka ta pati ir tikslai tie patys
sipratę,
jaučia
pareigą
prisi
rio
2
d.
Politinę
pavyzdinę
me
LB apylinkė Vasario 16-tąją, Vihus Žalpys, gimęs Kuboje. jokiu būdu nedejuoja. Kai tik
kitas,
šį
kartą
nepaminėtas,
—
laisva, nepriklausoma, de
dėti
prie
lietuviškos
veiklos.
džiagą
gavmi,
bet
atidavusi
Kovo 11-tąją ir Velykas vienu Tėvas lietuvis, mama kubietė, gaus LB aukų lapus, aukų pa
JAV
LB
apylinkes.
Baigiant
mokratiška,
saugi Lietuva,
Gerai
jaučiasi
lietuviškoje
pa
kitiems.
Ar
Krašto
valdyba
ga
kartu žada Švęsti ankstyvą bet jis gerai kalbąs lietuviš rinks ir laiškų NATO klausi
noriu
susumuoti
bendrus
visateisė
narė
NATO ir sąmo
rapijoje.
Lietuvių
Bendruome
linti
dar
vieną
komplektą
at
pavasarį gamtoje. Atlantoje kai. Žmona lietuvaitė. Gaunu mu parašys!
įspūdžius
iš
skambučių
po
ninga,
tautiškai
stipri, pasi
nės
apylinkės
veikloje
daug
siųsti?
Džiugu,
kad
vidurio
kovo mėnuo jau šiltas! Tuo naujo pirmininko telefoną ir
Providence, Rhode Island,
Ameriką.
Lengviausia
veikti
ruošusi
Lietuvai
visuose
atve
padeda
buvęs
pirmininkas
Amerikoje
yra
kas
rūpinasi
tarpu LB Krašto valdyba žada tuojau jam skambinu. Atsako pirmininkė Aldona Kairienė
ten,
kur
turima
sava
parapija,
juose
padėti,
lietuviška
išei
Stasys
Eiva.
Minėjimas
vyks
Lietuvos
reikalais.
kreiptis į JAV LB Religinių pats Vilius. Jis kaip tik su taip pat apgailestauja, kad
sava
salė,
kurioje
nereikia
žiū
vija.
sekmadienį,
vasario
18
d.,
šv.
Kansas
City
taip
pat
turi
reikalų tarybą su prašymu iš žmona ruošia išsiuntimui apy- apylinkė nedidelė, daugumas

Eidama JAV LB Krašto val
dybos sekretorės ir narės in
formacijai pareigas, sausio vi
duryje nutariau pabandyti as
meniškai susisiekti su visomis
JAV LB apylinkėmis. Pagal
gautus iš buvusios LB Krašto
valdybos sąrašus, esama per
60 LB apylinkių. Tokiam užsi
mojimui turėjau tris tikslus:
patikrinti LB apylinkių pirmi
ninkų sąrašą — adresus, tele
fonus, faksus, elektroninius
paštus; surinkti informaciją
apie apylinkių planus pami
nėti Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę ir ją paskelbti
„Bridges" žurnale; užmegzti
asmeninius ryšius su LB apy
linkėmis. Užsimojimą daugiau
kaip 90 procentų įvykdžiau,
kai kuriais atvejais su Krašto
valdybos pirmininko talka.
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MOTERYS — UŽ MOTERĮ
IRENA VITKAUSKIENĖ
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose pernykštį lapkritį įvyku
siuose rinkimuose išrinktos
penkios gubernatorės (dau
giausia per visą valstybes isto
riją) ir dvylika senatorių mo
terų. Senatore tapusi, veiklioji
prezidentienė Hillary R o d h a m
Clinton viename pasikalbė
jime pareiškė, jog ne už k a l n ų
tas laikas, kai moteris t a p s ir
JAV prezidente.
Hillary
Clinton
žodžiai,
Amerikoje ištarti visiškai rim
tai, Lietuvoje
nuskambėtų
kaip negirdėta utopija a r siu
žetas TV humoro laidų pasi
šaipymams. Lietuva d a r t e b e 
gyvena patriarchalinėje ga
dynėje, k u r net s u k č i a u s a r
minkštapročio žodis y r a pri
imamas už gryną pinigą vien
dėl to, k a d jį ištarė v y r a s , o
moters, net ir labiausiai išsi
lavinusios,
išmintingos
ir
kompetentingos, n u o m o n ė a r
p a t a r i m a s praleidžiami negir
domis. Ir graudu, ir j u o k i n g a
buvo stebėti pernykštį r u d e n į
vykusios Lietuvos Seimo rin
kimų kampanijos d e b a t u s p e r
televiziją — kiekviena k a n d i 
datų (aišku, vyrų) g r u p ė t u r ė 
davo pasisodinusi viduryje a r 
ba sau už nugaros po vieną
moterytę (dailią, gražiai s u š u 
kuotą), bet per visą ilgai t r u n 
kantį vyriškosios gražbylystės
ir demagogijos vakarėlį t a i
vargšei kitos lyties būtybei pa
prastai nebūdavo leidžiama n ė
prasižioti. Aišku, viena k i t a
išimtis pasitaikė, bet išimtys,
kaip žinome, tik p a t v i r t i n a
taisyklę. O pilkojoje k a s d i e 
nybėje kaip tik moterys velka
sunkiausią naštą. J o s t u r i iš
srėbti tuščiagarbių valdžios
vyriokų išvirtą košę, sugebėti
ir didžiausiame s k u r d e r a s t i
būdų išmaitinti ir išleisti į
mokslą vaikus. Iš tiesų, Lietu
vos moterims, prislėgtoms ne
priteklių ir sunkios buities,
dar toli iki didžiosios politikos,
juolab, kad ten p r a s i v e r ž u s i a s
mitrūs „kolegos" greitai n u s 
tumdo ne tik pečiais, b e t ir in
trigomis — į šį Seimą i š r i n k t a
tik 15 moterų, t.y. devyniomis
.nažiau nei praeitoje kadenci
joje.
Kita vertus, ir pačioms mo
terims reikėtų s u s i m ą s t y t i ,
kodėl per dešimt laisvės m e t ų
jos tebėra tokiame p a t , o gal
net ir d a r g ū d e s n i a m e visuo
menės gyvenimo užribyje n e 
gu sovietmečiu? A t s a k y t i į šį
klausimą reikėtų ilgokos dis
kusijos. O šis r a š i n y s — a p i e
moteris, kurios b a n d o keisti
gyvenimą ir keistis pačios.
Idėjų „ s u g e r t u k a s "
Kretingos moterų informaci
jos ir mokymo c e n t r a s į s i k ū r ė
praėjusių metų pavasarį, nors
pati tokios įstaigos idėja, pa
sak centro direktorės Snieguo
lės Benikienės, gyvavo j a u se
nokai. Labiausiai j ą p a l a i k ė
viešosios bibliotekos d i r e k t o r ė
Aldona Kerpytė. Bibliotekos
p a s t a t e centras ir į s i k ū r ė , pa
talpos išlaikymą
finansuoja
savivaldybė. C e n t r a s į k u r t a s
pagal bendrą Lietuvos mo
terų draugijos ir Olandijos mo
kymo bei t a r p i n i n k a v i m o a k a 
demijos projektą, lėšų j a m įgy
vendinti skyrė Olandijos už
sienio
reikalų
ministerija.
Centro veikla bus finansuoja
ma 2,5 metų, vėliau t u r ė s iš
silaikyti pati. O l a n d ė s per
teikė kretingiškėms s a v o pa
tirtį, kaip suburti, k o n s u l t u o 
ti, informuoti ir mokyti mote
ris, atsižvelgiant į j ų problemų
aktualumą ir pobodį, k a i p
tapti „skėčiu" ir k i t o m s rajone
veikiančioms moterų organi
zacijoms. Būta n e r i m o , a r pa
vyks visoms rasti b e n d r ą kal
bą, tačiau šiandien, p r a ė j u s
pusantrų metų n u o įkurtuvių,
centro darbuotojos (be direk

torės, j a m e d a r dirba socialinė
darbuotoja Marija J u š k i e n ė ir
a d m i n i s t r a t o r ė Edviną Utemiševa) j a u tvirtai įsitikinu
sios, kad tokios įstaigos tikrai
reikėjo, nes veiklos baras tam
pa vis platesnis. „Esame įvai
riausių idėjų 'sugertukas' —
tai, ką moterys m u m s pasiūlo,
kaip savo n e d r ą s i a s svajones,
m e s 'suguldome' popieriuje j a u
projektų pavidalu ir g a u n a m e
lėšų iš įvairių fondų", — s a k e
S. Benikienė. Ruošiant tokius
projektus, p a p r a s t a i kooperuoj a m a s i ir su kitomis visuome
n i n ė m i s organizacijomis, kul
t ū r o s įstaigomis. Vaikų iš ne
pilnų ir asocialių šeimų užim
t u m o programai lėšų skyrė
Danijos a m b a s a d a , j a u n ų šei
mų
ir n e d a r b o
problemų
s p r e n d i m u i — Atviros Lietu
vos fondas, mugei „Moteris ir
v e r s l a s " — vienas Danijos vi
suomeninių fondų.
Mokomos nugalėti
sunkumus
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ADOLFAS DIRGĖLA

Šv. Valentino diena paminima ir Lietuvoje. Gėlių pardavėjai tą dieną gali tikėtis papildomo pelno, kai savo my
limiesiems žmonės perka dovanėles ir gėles. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

klausomos, paguodžiamos, pa
drąsinamos, bet ir g a u n a visą
Vos pradėjęs savo veiklą, reikalingą informaciją. Visos
c e n t r a s p i r m i a u s i a susirūpino trys moterų centro darbuoto
moterų Švietimu. Psichologijos jos turi tam pakankamai kom
k u r s a i „Pažink save" buvo su petencijos, nes pačios y r a mo
rengti j a u n o m s motinoms, pa kęsi specialiuose kursuose ir
auginusioms mažamečius vai dalyvauja Lietuvos gyventojų
k u s ir norinčioms vėl įsijungti patarėjų sąjungos veikloje (ši
į d a r b o rinką, t a i p p a t pagy sąjunga prieš dvejus metus
venusioms,
priešpensijinio įkurta, remiantis Didžiosios
a m ž i a u s m o t e r i m s , kurios yra Britanijos Piliečių patariamų
netekusios darbo. Šios dvi mo jų biurų, veikiančių j a u 60
t e r ų grupės labiausiai socia metų, patirtimi ir nemokamai
liai pažeidžiamos — pirmosios teikia Lietuvos žmonėms in
j a u č i a s i atitolę n u o viešojo gy formaciją apie jų teises, parei
gas ir galimybes).
venimo ir nepasitiki savo j ė 
gomis, antrosios — be laiko
Padeda susirasti darbą
„nurašytos", paliktos likimo
valiai be socialinių garantijų
Tauragės moterų užimtumo
ir vilties g a u t i legalų darbą. ir informacijos centras prieš
Todėl labai svarbu įkvėpti dvejus metus buvo įkurtas So
j o m s drąsos ieškoti naujų gali cialinių reikalų ir darbo mini
mybių. „Kai iš vilnonių audi sterijos socialinės infrastruk
nių fabriko išsyk atleido 200 tūros plėtros programos lėšo
moterų, kurios po keliolika ir mis. Kino teatro pastato ant
d a u g i a u m e t ų dirbo tik audė rajame aukšte moterys įsiren
jomis ir nieko d a u g i a u dirbti gė du darbo kabinetus, nedi
nemokėjo, j a s ištiko šokas. Pa delę konferencijų salę, virtu
bandžiusios ieškotis darbo, vėlę, nusipirko du kompiute
įsitikino, k a d jo n e r a s — darb rius, kitokią būtiniausią apa
daviai pageidavo visai kitokių ratūrą. Šio centro pagrindinis
įgūdžių ir sugebėjimų. T a d a rūpestis — moterų užimtu
v e r k d a m o s sugužėjo pas mus", mas. Direktorė Nijolė Meilu
— pasakojo S. Benikienė. Mo tienė ir konsultantė Aldona
t e r ų c e n t r a s s u s i t a r ė su viena Kliunkienė, bendradarbiauda
miesto vidurinių mokyklų ir mos tiesiogiai su darbdaviais,
surengė moterims kompiute darbo birža ir savivaldybe, j a u
rių k u r s u s . J u o s lankydamos, ne vienai moteriai padėjo susi
bedarbės a t k u t o pirmiausia rasti darbą.
psichologiškai, suprato, k a d
Prispaustos materialinių ne
gyvenimas d a r nesibaigė, pui priteklių, išsigandusios dėl
kiausiai g a l i m a išmokti ir ateities, bedarbės moterys,
naujų dalykų. Šiandien dau ypač vienos auginančios vai
g u m a j a u t u r i darbą, nors ir kus, neretai tiesiog palūžta,
n e visur j o m s prireikė kompiu ima galvoti net apie savižu
teriu d a r b o įgūdžių.
dybę. „Jei moteris neseniai
Moterų c e n t r a s ne k a r t ą yra netekusi darbo, ji dar energin
surengęs ir anglų kalbos bei ga, nepraradusi vilties, tokiai
verslo pradžiamokslio k u r s u s . lengviau padėti, nes ir darbda
A r t i m i a u s i u m e t u vyks mote viui ji padaro geresnį įspūdį.
r ų organizacijų vadovių moky Tačiau, kai į mus kreipiasi,
m a i , k a i p planuoti laiką, for j a u kelerius metus n i e k u r ne
muoti k o m a n d ą darbui, įveikti dirbanti, moteris, b ū n a gaila į
konfliktines situacijas. J a u  ją žiūrėti — apatiška, liguista,
noms šeimoms skirtas paskai visiškai praradusi pasitikėji
t ų ciklas p a d ė s suprasti šei mą savimi. Tokiai moteriai
m o s biudžeto formavimo prin pirmiausia suteikiame psicho
cipus, s u p a ž i n d i n s su konf loginę pagalbą, išmokome į
liktų šeimoje sprendimo bū save ir savo problemą pa
d a i s ir p a n . V a k a r a s n a š l ė m s žvelgti kitaip nei ji įpratusi",
ir n a š l i a m s skirtas išsiaiš — dalijosi patirtimi centro
kinti, j o g vienišumas — tik darbuotojos. Visokeriopos pa
emocinė b ū s e n a , o slegiančios ramos ypač reikia kaimo mo
vienatvės galima išvengti, ne terims: darbo nėra, vyrai gir
u ž s i d a r a n t n u o pasaulio.
tuokliauja, vaikus reikia leisti
Centro darbuotoja M. J u š  į mokslą, o geresnės ateities
kienė s a k ė , jog socialinės perspektyvų nematyti. Gaila
problemos — pačios a k t u a  žiūrėti į keturiasdešimtmetes:
liausios ir skaudžiausios. Be bedantės (stomatologijos pas
to, moterims labai t r ū k s t a ži laugos darbingo amžiaus žmo
nių apie valstybės teikiamas nėms yra mokamos ir j a u ne
lengvatas, galimybes gauti beįperkamos kaimo mažaže
įvairios p a r a m o s , jos nežino, miui), be laiko pasenusios, už
k u r kreiptis ir kaip tvarkyti gesusios. Vaikai auga nevil
d o k u m e n t u s , kai yra skriau ties aplinkoj, „užsikrėsdami"
džiamos ir terorizuojamos šei nuo tėvų pasmerktumo būse
moje, k a i vaikų išlaikymui bu na. Tad centras visomis išga
vę sutuoktiniai nemoka ali lėmis remia kaimo moterų su
mentų ir kitais svarbiais klau sivienijimus, klubus, organi
simais. C e n t r e jos ne tik iS- zuoja joms įvairius seminarus

ir mokymus. Taikos korpuso
savanorei iš Amerikos pade
dant, drauge su savivaldybe
šiuo metu ruošiamas moterų
perkvalifikavimo ir verslo pro
jektas, kuriam įgyvendinti ti
kimasi gauti lėšų iš PHARE
fondo finansuojamos progra
mos.
Tauragiškės centro darbuo
tojos t a i p p a t pasakojo, jog
kartais tenka padėti moterims
ir ypatingais atvejais. Kai ke
lios vienoje gana didelėje įmo
nėje dirbančios moterys pasi
skundė, jog savininkas seksu
aliai priekabiauja, pakako vie
no centro direktorės skambu
čio ir pono elgesys visiškai pa
sikeitė. Kitas atvejis — par
duotuvės savininkas ir jo šei
mos nariai buvo įpratę imti
nuo prekystalių viską, ko tik
širdis geidžia ir nesusimokėti,
o vargšės pardavėjos, gaunan
čios minimalų atlyginimą, tu
rėdavo nuostolius dengti iš sa
vos kišenės. Įsikišus centro
darbuotojoms, padėtis pasikei
tė ir savininkas nedrįso kerš
tauti. „Nors ir neturime kažin
kokių juridinių įgaliojimų, bet
visada būname išgirstos, į
mūsų raštus atsižvelgiama ir
teismuose", — sakė N. Meilu
tienė. Direktorė itin pabrėžė

visuomenės informavimo svar
bą. Ji pati dalyvauja Suaugu
siųjų švietimo sąjungos veik
loje (yra Tauragės regiono in
formacinio centro vadovė), mo
ko kitų visuomeninių organi
zacijų, ypač jaunimo, vadovus,
kaip rengti projektus ir ieškoti
lėšų įvairiuose Lietuvos ir
tarptautiniuose fonduose.
Svarbiausia — pasitikėti
savo jėgomis
Pasak kretingiškių ir t a u r a 
giškių moterų centrų, provin
cijos moterims to pasitikėjimo
d a r labai trūksta. Užguitos
šeimose, neįvertintos darbo
vietėse, nualintos nedarbo ir
finansinių problemų, jos nuo
lankiai susitaiko su žeminan
čia padėtimi, užuot paban
džiusios nugalėti s u n k u m u s ir
pakovoti už savo ir vaikų ge
resnį gyvenimą. „Skatiname
moteris dalyvauti ir savival
doje, ir didžiojoje politikoje, re
miame visų partijų atstoves,
dalyvaujančias
rinkimuose",
— sakė kretingiškė S. Beni
kienė ir pasidžiaugė, k a d jų
rajone Seimo nare išrinkta
moteris. Tauragiškės pastebė
jo, jog moterys daugiau pa
siektų viešajame gyvenime, jei
būtų solidaresnės tarpusavyje.

Mirė 2001 m. vasario 12 d. rytą, sulaukęs 81 metų.
Gyveno Oak Lavvn, IL. Gimė Lietuvoje. Vieviržinuose.
N u l i ū d ę liko: d u k t ė Viktorija D i r g ė l a i t ė - Š a u l i e n e ,
žentas Vacys Šaulys, anūkai — Aras. Linas ir Žibute,
broliai — Stasys, Antanas, J o n a s . Povilas, Kostas ir
J u o z a s su šeimomis Lietuvoje, brolienė Onutė Dirgėliene
Lietuvoje.
A.a. Adolfas buvo mylimas vyras a.a. Onos Dirgelienės.
brolis a.a. kanauninko Vaclovo Griauslio.
Velionis buvo Jaunimo centro iždininkas.
A.a. Adolfas bus pašarvotas»penktadienį, vasario 16 d.
nuo 2 iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). Lemont, IL 60439 ir
šeštadienį, vasario 17 d. nuo 9 iki 10 v.r. Petkus Merąuette
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St., Chicago. IL. Laidotuves
įvyks š e š t a d i e n į , vasario 17 d. Iš P e t k u s M a r ą u e t t e
laidojimo n a m ų 10 v.r. velionis b u s a t l y d ė t a s į Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 v.r. bus
aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti „Lithuanian Mercy Lift"
organizacijai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
N u l i ū d ę : d u k t ė , žentas, a n ū k a i , broliai,
brolienė.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus Tel. 800-994-7600 ; irba
www .petku sfuneralhorr.es. com

PRANAS MAČERNIS
Mirė 2001 m. vasario 12 d. a n k s t i rytą, sulaukęs 90
metų.
Gyveno Čikagoje. Marąuette Parko apylinkėje.
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Alsėdžių valsčiuje,
Žemaičių Kalvarijos parapijoje, Šarnelės kaime.
Amerikoje išgyveno 51 metus.
Nuliūdę liko: žmona D a n u t ė Mačernienė. brolio duktė
Ona Abromaitienė su šeima, seserų vaikai su šeimomis
Lietuvoje.
Velionis p r i k l a u s ė Šaulių organizacijai, Amerikos
L i e t u v i ų p e n s i n i n k ų d r a u g i j a i , buvo didelis r ė m ė j a s
Amerikos lietuvių organizacijų.
,
A. a. P r a n a s bus pašarvotas trečiadienį, vasario 14 d.'
nuo 2 iki 7v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533
W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį,
vasario 15 d. Iš Petkus Marąuette laidojimo namų 9 v.r.
velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv.
Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Sv,
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi žmona ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

NUBAUDĖ UŽ CIGAREČIŲ NUOTRAUKĄ
Kauno apylinkės teismas
žurnalo „Lithuanian Business
Review" redaktorei Vaidonei
Tamošiūnaitei skyrė 500 litų
baudą už Lietuvos lakūno Jur
gio Kairio ir „Formulė 1" lenk
tynininko suomio Miką Hakkinen nuotrauką, kurioje ant
jų drabužių matosi cigarečių
reklama.
Tokį teismo sprendimą re
daktorė žada apskųsti aukš
tesnės instancijos teismui.
Lietuvoje tabako reklamą
draudžia įstatymas, kurio per
nelyg tiesmukas taikymas jau
buvo ne kartą kritikuotas žiniasklaidos, politikų ir versli
ninkų.
Žurnalas ..Lithuanian Businass Reviev." leidžiamas ang
lų kalba ir skirtas užsienie
čiams.
Praėjusių metų spalio mėne
sio žurnalo numeris su baudą
užtraukusia nuotrauka buvo
išleistas 3,000 egzempliorių ti
ražu. Dviejuose žurnalo pusla
piuose išspausdintas straips
nis „J pasaulio istoriją — pro
plyšį tarp upės ir tilto", ku
riame pasakojama apie lakū
no Jurgio Kairio skrydį sporti
niu lėktuvu aukštyn ratais po
tiltu Kaune. Rašinį iliustravo
dvi nuotraukos — vienoje jų
— J . Kairys ir legendinis
„Formulė 1" lenktynininkas
M. Hakkinen, ant kurių dra
bužių matosi cigarečių .,West"
prekinis ženklas.
P a s a k žurnalą leidžiančios

bendrovės „Neolitas" teisinin
kės Jurgitos
Vaičiulienės,
straipsnyje buvo pasakojama
apie unikalų lakūno skrydį ir
neminimas cigarečių pavadi
nimas.
Paskelbus straipsnį, Valsty
binė tabako ir alkoholio kont
rolės tarnyba prie vyriausybės
kreipėsi į Kauno policiją. Pa
reigūnai surinko medžiagą ir
perdavė teismui. P a s t a r a s i s
nutarė skirti piniginę baudą.
Dėl tabako reklamos nuken
tėjo ir pats J. Kairys. Po skry
džio po Kauno tiltu pernai
rugsėjį Valstybinė tabako ir
alkoholio kontrolės tarnyba
j a m skyrė 5,000 litų baudą,
nes ant lėktuvo buvo pavaiz
duota „West" cigarečių rekla
ma. J. Kairiui tuomet skirtą
baudą, pasipiktinęs jos absur
diškumu, iš savo kišenės su
mokėjo tuometinis Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis.

* Minint Mažosios Lietu
vos k r o n i k i n i n k ė s Ievos Si
monaitytės gimimo 104-ąsias
metines, Klaipėdos viešojoje
bibliotekoje vakar jtoikta ra
šytojos literatūrine premija.
Penkioliktoji Klaipėdos apsk
rities literatūrinė I. Simonai
tytės premija šiemet paskirta
rašytojui Juozui Šikšneliui už
romaną „Kryžiau žalio me
džio".
(Eltai

A. t A.
ELENA PAJUODIS
Mirė 2001 m. vasario 5 d., Hot Springs, AR, sulaukusi
89 m e t ų .
Gimė 1911 m. rugsėjo 11 d., Lietuvoje.
N u l i ū d ę liko: duktė Olimpia Baranauskas, gyvenanti
Lietuvoje, duktė Vilija R a m a n a u s k a s , gyvenanti Hot
Springs, AR, sūnus Robert,,Ansem" Pajuodis, gyvenanti
Pearcy, AR, aštuoni anūkai, penki proanūkai.
Velionė buvo žmona a.a. Juozo Pajuodžio.
A.a. E l e n a buvo š v . J o n o k a t a l i k ų bažnyčios ir
Lietuvos Moterų klubo n a r ė Hot Springs, AR.
Šv. Mišios už a.a. Eleną buvo aukojamos ketvirtadienį,
Hot Springs Šv. Jono katalikų bažnyčioje. Velione buvo
palaidota Hot Springs, Crestvievv kapinėse.
Nuliūdę artimieji.
Laidotuvių direkt. Gro«s Funeral Home.

Mano mylimai draugei

A.t A.
VALEI GERULIENEI
u ž b a i g u s Šią ž e m i š k ą k e l i o n ę , j o s vyrą. k u n . dr.
E U G E N I J Ų GERULJ. dukrą LAIMUTĘ su šeima, sūnų
RIMĄ. krikšto sūnų ANDRIU ir jų šeimas nuoširdžiai
u/jaučiu ir drauge liūdžiu.
Liucija

Beržmshenė

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ'
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

DRAUGAS, 2001 m. vasario 14 d., trečiadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimą vasa
rio 25 d., sekmadienį, rengia
ir Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus moterų gildija. Bus
paminėtos abi svarbios datos
- Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji.
Minėjimo programa prasidės 2
val.p.p. muziejaus gintaro
kambaryje. Žodį tars Mary
Krauchunas, svečius linksmins
Stasės Jagminienės vadovau
jama liaudiškos muzikos ka
pela „Tėviškė". Daugiau infor
macijos skambinant Irene
Norbut tel. 708-964-2946.
Lietuvos d u k t e r ų Čika
gos skyriaus visuotinis narių
susirinkimas vyks vasario 25
d. 12 vai. Jaunimo centre. Mi
šios už mirusius narius bus
aukojamos 11 val.r tėvų jėzui
tų koplyčioje.

Egle Jaodvalke ir Audre Budryte E. Juodvalkės knygos
pastatymo vakare.

47 klausimai. į kuriuos ne
buvo atsakyta praėjusiame su
sitikime su advokatu Paul Costronovo, bus atsakyti šį sek
madienį, vasario 18 d., vyk
siančioje antrojoje paskaitoje
apie imigracijos reikalus ir
naująjį „Life" įstatymą. Susi
tikimas rengiamas po 10:30
val.r. šv. Mišių Švč. M. Mari
jos Gimime parapijos bažny
čioje. Marąuette Parke. Į lie
tuvių kalbą vers advokatas Al
gimantas Kežeiis. Susitikimą
rengia parapija ir JAV" LB So
cialinių reikalų taryba.
„Atviro žodžio" forumas
vyks šį penktadieny vasario
16 d.. 7 v.v.. Bočių menėje,
PLC, Lemonte. Tema: s i e t u 
va — nepriklausomybės de
šimtmetis". Kalbės Julius
Šmulkštys. Zenonas Rekašius,
Antanas Grina. Jonas Pabe
dinskas. Danutė Bindokienė ir
Bronius Nainys. Visus malo
niai kviečia „Saulutė", Lietu
vos Vaikų globos būrelis.

Skelbimai
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 SPuladd RA, Ovaįo, IL 60629
TeL 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
ADVOKATAS

Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, II, 60629
(Skersai gatvės : u o .Draugo")
TeL 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, L e m o n t , IL

Advokatas
• frnas Gibaitig
Civilines ir
kjminaiines 1 A:OP
6247 S. KeH*i» A v p n n e
Chicago. TL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail. Gibpit.is9aol.coic
ToD frec 24 h r KH8-776-6742
Darbo vai r-••• - Vj r - v.
ŠeStad 9 v - -Vi 1 v.p.p.

ixra,.:= šalnas

Vasario 16 d. proga First
Persona! Banko Čikagos sky
riuje vyksta lietuviško liau
dies meno ir gintaro paroda.
Šeštadienį, vasario 17 d., nuo
9 val.r. iki 1 val.p.p. galėsite
pasivaišinti kava ir lietuviš
komis bandelėmis su lašinu
kais abiejuose First Personai
Banko skyriuose. Visi nuošir
džiai kviečiami atsilankyti.
Banko skyriaus Čikagoje adre
sas - 6162 S. Archer Avenue,
netoli ,,Racine" kepyklos. Orland Parko skyrius yra 151-os
gatvės ir La Grange Road san
kryžoje, netoli Dominic's mais
to parduotuvės. Daugiau in
formacijos skambinant Rūtai
Staniulienei arba Editai Žiurinskienei tel. 773-767-5188.

Kur kasdien išgirsite pa
čias naujausias žinias iš Lie
tuvos? Kur sužinosite apie vi
sus Čikagos ir apylinkių ren
ginius? Kur pasiklausysite
nuotaikingos lietuviškos muzi
kos? Žinoma, kad ..Marguty
je"! Kiekvieną vakarą, išsky
rus šeštadienį ir sekmadienį,
lietui lyjant ar sniegui snin
gant, lygiai 8 vai. vakaro jūsų
namuose pasigirs seniausios
Amerikos lietuviškos radijo
laidos šaukiniai - ir „Margu
tis" bus su jumis visas 45 mi
nutes. Jau beveik 69-erius me
tus gyvuojanti laida kasmet
ruošia lėšų telkimo vakarienę,
kuri numatoma kovo 10 d.,
šeštadienį, 6 val.v. Jaunimo
centro didžiojoje salėje. Stasės
Jagminienės
vadovaujama
„Tėviškės" kapela
ruošia
linksmą programą, šeiminin
kės - pietus. Atvykite ir taip
paremkite mūsų laidą! Bilie
tus jau galite įsigyti „Sekly
čioje".
A. EIDINTAS SKAITYS
PASKAITĄ

Lietuvos Operos ir baleto
teatro solistė Aušra Stasiū
naitė kartu su Čikagoje gyve
nančia pianiste Ginte Čepinskaite vasario 25 d., sekmadie
nį, Jaunimo centre surengs
koncertą. Muzikos šventėje,
kurią ruošia Amerikos lietu
vių radijo laida, skambės po
puliarios arijos iš pasaulio
operų lobyno bei lietuvių kom
pozitorių kūriniai. Svarbiau
sių mezzosoprano partijų at
likėja Vilniaus operoje Aušra
Stasiūnaitė kartu dėsto ir Lie
tuvos Muzikes akademijos
dainavimo katedroje, dalyvau
ja vokalinės simfoninės muzi
kos koncertuose. Damininkė
yra stažavusi Milane ir Zalc
burge, o prieš šešerius metus
dėstė dainavimą Venesueloje.
Karakaso Lotynų Amerikos
muzikos akademijoje. Aušra
Stasiūnaitė yra pelniusi keliu
tarptautinių konkursu premi
jas, įrašiusi plokštelių, apie ją
yra sukurtas filmas. Koncer
tas Jaunimo centro didžiojoje
salėje prasidės 3 val.p.p Bilie
tus jau galite įsigyti ..Sekly
čioje".

Balzeko lietuvių kultūros
muziejus kviečia visus, besido
minčius holokausto tema, ap
silankyti, kur š.m. vasario 23
dieną, penktadienį, 7:30 vai.
vakaro prof. dr. Alfonsas Ei
dintas skaitys paskaitą „Holo
kausto švietimas Lietuvoje".
Balzeko muziejaus adresas —
6500 S. Pulaski Rd.. Chicago,
IL. Daugiau informacijos tei
kiame telefonu 773-582-6500.
Buvęs Lietuvos ambasado
rius JAV ir Kanadoje prof. dr.
Alfonsas Eidintas šiuo metu
yra ambasadorius ypatin
giems pavedimams prie Lietu
vos užsienio reikalų ministeri
jos ir yra atsakingas už san
tykius su pasaulio žydų orga
nizacijomis. Keleto knygų au
torius prof. dr. Alfonsas Eidin
tas šiuo metu Nacionaliniame
holokausto
memorialiniame
muziejuje Vašingtone renka
medžiagą naujai knygai apie
holokaustą Lietuvoje. Amba
sadorius A. Eidintas taip pat
peržiūrės Balzeko lietuvių
muziejuje Čikagoje esantį ar
chyvą holokausto tematika.

mu
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Redaguoja

TAUTOS IR
VALSTYBĖS ŠVENTĖ
Jau 83-ji metai praslinko,
kai nuo rusų ir vokiečių oku
pacijų Lietuva atgavo laisvę ir
nepriklausomybę.
Neilgai
džiaugėsi laisve, nes vėl tie
patys priešai ją okupavo. Nors
ir trumpas buvo laisvės laiko
tarpis, bet mūsų tautai labai
reikšmingas. Visos lietuvių
kūrybingos jėgos suklestėjo,
nes kūrėjai grįžo iš įvairių
kraštų ir ugdė tautą tautiškai
ir patriotiškai Suklestėjo pra
mone ir prekyba. Atsigavo
Lietuvos ūkis ir įsijungęs į
modernią ūkininkavimo sis
temą, ne tik aprūpino Lietuvą
maistu, bet daug produktų ek
sportavo į užsienį. Per tokį
trumpą laiką Lietuva tapo
moderni valstybė, o juk pakilo
iš pelenų. Daug ko galėtų pa
simokyti ir dabartinė Lietuva
iš praėjusių laikų. Pasitaikė
klaidų ir tais laikais, bet iš
klaidu kėlėsi ir blaiviai žiūrėjo
į ateitį. Jei ne antroji okupaci
ja, tai šiandien Lietuva būtų
viena iš moderniausių bei pa
žangiausių Europos valstybių.
Švęsdami šią šventę, privalo
me pagarbiai prisiminti mūsų
karius, savanorius, kurių dė
ka tapome laisvi. Tegul Die
vas juos globoja savo kara
lystėje, o jų meilė ir pasiauko
jimo Lietuvai, tegul būna lyg
šviesus švyturys dabarties ir
ateities lietuviu kartoms!
Redaktorius

Karaliaus Mindaugo stulpai

MINTYS
PAGALVOJIMUI
Lietuvių taita yra integra
linė (neišskiriamai susijusi)
žmonijos dalb. Ji neišvengia
mai turėjo pergyventi šių die
nų chaosą. Ntmaža jos vaikų
taip pat atmi-tė Dievą ir Jo
įstatymus. Jie buvo suklaidin
ti garsiųjų dektrinų (moksli
nių teorijų). Mūsų tauta, ne
mažiau už kitas, kenčia žmo
nijos integraejos priešpasku
tinės fazės (kjmunistinės vi
suomenės) kančias. Jeigu
žmonijai pasiseks išeiti iš šio
chaoso (visiškos netvarkos)
vadovaujant vakarų pasauliui,
mūsų tauta tirės savą vietą
tautų šeimoje o jos kultūra
bus gražus hdėlis žmonijos
kultūriniame gėlyne.
Antanas Š e r k š n a s ,
Daktaras, p-of. redaktorius,
rašytojas, pedagogas.

2000-TIEJI METAI
LIETUVOJE

Beda ko lietuviu kultūroj ni^/iri-ius moU-rų gildijo•••

• i; >,vi Mnflman. Patricia Kam-ir. Fr.i'v
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J . Plačas. Medžiagą

Kultūrai per siaura viename
žiede ir per ankšta vienoje šir
dyje — ji išsiveržia per
plunksną, scerą, stygas ir da
žu spalvas.
Poetė Marija Aukštaitė

r<^ Aihi;, :

ŽVAIGŽDUTĖ

Man atrodo kad 2000-siais
metais Lietuvoje bus skren
dančios mašinos. Visi skris
mašinomis į krautuves ir pas

įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus
siųsti:

3206 W. 65th Place, Chicago,

IL 60629
MAMOS DOVANA

KELIONE J LIETUVĄ
Aš norėčiau nukeliauti į Lie
tuvą, nes aš kalbu, skaitau,
rašau ir dainuoju lietuviškai.
Ten gal būtų proga susipažinti
su Lietuvos prezidentu. Būtų
įdomu sužinoti, kaip jausčiau
si gyvendamas Lietuvoje. No
rėčiau plačiau susipažinti su
Lietuvos istorija. Tų norų ve
damas norėčiau nukeliauti į
Lietuvą.
Sigitas Rimkus,
Abu Baltimorės Karaliaus
Mindaugo lit. m-los mokiniai.
(„Mūsų metai")

Nupirkau mamai šokolado
dėžę. Tai bus dovana Valenti
no dienai. Dėžė atrodė labai
gražiai. Aš suvalgiau vieną šo
koladą. Ir dar vieną, nes buvo
tokie skanūs. Dar keturis su
valgiau ir vėl kelis po to. Jau
ir dešimt. Negalėjau sustoti ir
valgiau tol, kol nieko nebeliko.
Jaučiausi kaltas, nes suval
giau visą mamos šokoladą.
Manau, kad ji nepyks ir jai pa
tiks nors ta šokolado dėže.
Aleksas Kairelis, 9 m. a.
Lemonto Maironio lit. m-los
mokinys.

GALVOSŪKIS NR. 76
(Piešinėlis)
P.S. Rašinėlio data 2OO0.II.
Perskaitykite kas parašyta
rebuse. Sudarė Neringa Gu- 14, o gauta visai neseniai.
d ė n a i t ė , iš Grybėnų kaimo, Red.
Ignalinos rajono. (5 t.)

Gedimino pilis Vilniuje

draugus. Mano amžiaus drau
gai irgi turės savo skrendan
čias mašinas, kad nereikėtų
tėvų prašyti, kad nuvežtų į
krautuves (mali). Kai papra
GALVOSŪKIS NR. 77
šai savo tėvų, kad kur nors
(Piešinėlis)
nuvežtų, jie pasako, kad jiems
Šiuose kalėdiniuose papuo
reikia kur nors kitur važiuoti
šaluose yra du panašūs pa
arba neturi laiko vežti.
puošalai. Suraskite juos ir
2000 m. bus robotai. Robotai pažymėkite raides. (5 t.)
galės mums valyti namus ir
kambarius. Man būtų labai
smagu turėti robotą namuose,
nes man nereikėtų valyti. Aš
dabar nedaug valau, robotai
turėtų būti būtinybė. Tačiau
robotai man nepatinka, nes jie
yra negražūs ir ne tikri. Man
patiktų turėti robotą, kuris la
bai greitai dirbtų.
Lietuva 2000 metais bus vie
na stipriausių valstybių Euro
poje. Visi amerikiečiai suži
nos, kas darėsi Lietuvoje, kai
ji buvo okupuota.
Rūta Bagdonavičiūtė
Philadelphijos Vinco Krėvės
lit. m-los mokinė. („Vaikų ai
dai")
GALVOSŪKIS NR. 78
Kodėl ir kaip trys Išminčiai
LIETUVOS VĖLIAVA
(karaliai) išvengė antro pa
Geltona — tai rugių varpos, simatymo su Erodu? (5 t.)
Iš rugių duonelė kepama.
Be duonelės, be tų varpų
GALVOSŪKIS NR. *I9
Alktų mūsų Lietuva.
Perskaitykite išspausdintą
pasakėčią
„Susirgęs liūtas" ir
Žalia — tai pievos, kalvos.
visus
minkštinamuosius
ženk
Žalia — tai ąžuolai.
liukus
įdėkite
į
skliaustelius.
Žalia — tai mūsų pasaulis,
Pvz. (l(i)ūtas. (5 t.).
Tai mūsų gyvastis.
Raudona — tai saulės
spindulys,
Raudona — tai mūsų
kraujas...
Būk laisva, Lietuva!
Būk laiminga ir tvirta!
Eglė S a k a l a u s k a i t ė ,
VI kl. mokinė, Vilnius
VASARIO 16-TOJI
Aš prisimenu, kaip praėju
siais metais mūsų mokykla
dalyvavo Vasario 16 minėji
me. Vytas Bradūnas ir Joana
Orentaitė pravedė programą.
Pagrindinė minėjimo tema
buvo — šio šimtmečio Lietu
vos rašytojai. Programai pasi
baigus, mes šoKome tautinius
šokius, dainavome lietuviškas
dainas ir deklamavome eilė
raščius. Pasitaikė labai graži
diena.
Mes padėkojome Lietuvių
fondui ir Švietimo tarybai už
suteiktą finansinę
paramą
mūsų mokyklai. J ų dėka mū
sų vaikai gali lankyti lietuviš
ką mokyklą ir mokytis lietu
viškai.
Vytas Bradūnas

GALVOSŪKIS NR. 80
A. Kuris yra Šv. Rašto kny
gų paskutinis žodis? B. Kas
yra Kaskas? C. Kompozitorius
Adolphe
Charles
(Adam
(1803-1856) sukūrė žavią ka
lėdinę giesmę „Cantiąue de
Noel". Kiek jis sukūrė operų?
D. Kur Šv. Rašte pirmą kartą
pavartotas žodis „amen"? E.
Nuo kada žmonės pradėjo ne
šioti akinius? Už visus teisin
gus atsakymus skiriama 10 t.,
o už dalinius atsakymus — 5
t. Atsiuntė kun. dr. E. Geru
lis. „Tėvynės žvaigždutė" jam
siunčia užuojautą dėl savo
mylimos žmonos netekties.
GALVOSŪKIO NR. 57
ATSAKYMAS
Pasaulio valstybių sostinės:
1. Bamakas, 2. Alžyras, 3. Vil
nius, 4. Managva, 5. Amster*
damas, 6. Jarenas, 7. Santja
gas, 8. Antananaryvas, 9. Ti
rana, 10. Gaboronas, 11. Bogo
ta, 12. Minskas, 13. Stokhol
mas, 14. Kastns, 15. Kijevas,
16. Moronis.

GALVOSŪKIO NR. 58
ATSAKYMAS
Trys karaliai, kurie atkelia
vo iš Rytų krašto pagerbti gi
musį Jėzų, nebuvo tikri kara
liai, galima juos vadinti išmin
čiais, žvaigždžių tyrinėtojais.
Kai pamatė naują žvaigždę,
jie suprato, kad nepaprastas
įvykis atsitiko. Sužinojo iš
pranašysčių apie Jėzaus gi
mimą, vyko į tą vietą. Erodo
jie klausė: „Kur yra vaikas,
kuris gimė kaip būsimasis žy
dų karalius?"
GALVOSŪKIS NR. 59
ATSAKYMAS
Dabar tvartų niekas netve
ria, o stato iš įvairių medžia
gų. Dabar baltinius gamina
įvairių spalvų. Saldainių būna
ir rūgščių. Kaip matote kai
kurių žodžių reikšmės keičia
si.
GALVOSŪKIO NR. 60
ATSAKYMAI
A. Tikslus 1 metų ilgumas:
365 paros, 5 vai. 48 min. ir be
veik 46 sekundės. B. Hitleriui
nugalėjus Lenkiją, Lietuvoje
prieglobstį gavo 14,000 iš Len
kijos atbėgusių karių („Drau
gas" Nr. 246, 1997.XII.17). C.
Medicinos teigimu moterų
smegenų kalbos centrai ge
rokai didesni, negu vyrų, todėl
moterys gabesnės išmokti sve
timų kalbų. Mergaitės anks
čiau išmoksta skaityti, negu
berniukai. Moterų pažangu
mui nekliudo faktas, kad jų
bendra smegenų apimtis maž
daug yra 15 proc. mažesnė už
vyrų. (Sydnejaus u-to prof.
Jenny Harasty, „Archives of
Neurology", „Draugas", 1997.
X1.4). D. Graikų matematikas
Archimedas (287-212 pr. Kr.)
spręsdamas karaliaus Hiero II
iš Syracuse uždavinį, ieškojo
metodo, kaip ištirti, ar auksakalis, liedamas vainiką, pa
vogė aukso? Radęs patikimą
metodą, Archimedas iš didelio
džiaugsmo sušuko „Eureka"!
Tai reiškia „radau?! E. Antis
— kvarksi. Arklys — žvengia.
Asilas — bliauna. Avis —
meksena. Banginis — cypau
ja. Baublys — baubia. Bimba
las — bimbia. Bitė — zvimbia.
Blezdinga
—
čiulbauja.
Dramblys — triūbuoja.

