t,,i.Mii..i.iHi..ni...,i,.ii.,iM.n.ii"iiii..iii...t!..i
***************************MIXED
S66 P12 GRATIS
THE LIBRARY. OF CON5RESS
EOROPEAN READING ROOM
Serialt D i v i n o n

ADC 606

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 03/20/01

U Ž S I E N I O LIETUVIŲ D I E N R A Š T I S
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
P0VOUCALS
March

21,

VoLUOKK

THE LITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY

WWW.DRAUGAS.ORG

keitė savo nuomonę ir pasiūlė
jungtinę partiją pavadinti Lie
tuvos krikščionių demokratų
susivienijimu.
A. Saudargo teigimu, jun
giamojo suvažiavimo data bu
vo atidėta supratus, jog užtru
kus deryboms dėl pavadinimo,
suvažiavimui nebus spėta pa
sirengti. „Mūsų požiūriu, to
kiu atveju iš naujo turi būti
peržiūrimas ir visas protoko
las. Tai reiškia, kad dabar
mes jokiu atveju nebespėjame
įgyvendinti greitojo' jungimo
si varianto. Vienijimasis vyks
lėčiau, bet derybas, be abejo,
tęsime", sakė interviu „Ap
žvalgai" A. Saudargas.
KDS atstovų nuomone,
LKDP pavadinimas netinka,
nes jis asocijuojasi su konser
vatorių valdymo metais.
Ankstesnės kadencijos Sei
me LKDP su Tėvynės sąjunga
(Lietu vos konservatoriais) bu
vo sudariusi koaliciją, kurią
LKDP vienašališkai nutraukė
2000 metų pavasarįAbi partijos rudenį Seimo
rinkimuose patyrė triuškinan
tį pralaimėjimą.
A. Saudargas neigia, jog
LDKP vardas yra sukompro
mituotas. „LKDP atlaikė bu
vimo valdžioje išbandymus, o
KDS jokių 'gundymų valdžia'
nėra patyrusi. Negalime svar
styti, kas geresnis, nes mūsų
partneriai dar nėra buvę val
džioje", sakė jis .Apžvalgai".
LKDP atstovai taip pat nuo
gąstauja, jog pakeitus pavadi
nimą, LKDP prarastų asoci
juotojo nario statusą Europos
liaudies partijoje (ELP), kuri
Europos Parlamente vienija
dešiniųjų partijų atstovus.
Be to, pagal šiuo metu vei
kiantį Politinių partijų ir poli
tinių organizacijų įstatymą,
savo pavadinimą pakeitusi
partija turi persiregistruoti
Teisingumo ministerijoje.

Vilnius, kovo 20 d. (BNS) nariai.
— Seimo valdančioji dauguma
Pavasario sesijos darbų pro
ir opozicija, nevienareikšmiš gramoje taip pat yra numaty
kai vertina antradienį ypatin tas prezidento metinis pra
gos skubos tvarka patvirtintą nešimas, premjero, Seimo pir
eilines pavasario sesijos darbų mininko, Seimo valdybos, ko
programą.
mitetų ir komisijų, taip pat
Valdančiosios daugumos at Seimui atskaitingų institucijų
stovų nuomone, programa yra ataskaitos.
„ambicinga ir intensyvi", tuo
Kairiosios opozicijos atstovų
tarpu kairioji opozicija tei nuomone, sesijos darbų pro
gia, kad ji yra perkrauta, o grama yra perkrauta, numato
dešiniosios opozicijos atstovai ma priimti ypač daug įsta
pasigenda aiškesnių vyriausy tymų pataisų. Socialdemokra
bės tikslų.
tinės koalicijos frakcijos atsto
Programos įžangoje teigia vas Seimo pirmininko pava
ma, jog siūlomais teisės aktais duotojas Česlovas Juršėnas Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus antradienį buvo paKvietęs pietų kar
bus siekiama
liberalizuoti prognozuoja, kad teikiamų dinolą. Vilniaus arkivyskupą metropolitą Audri Juozą Baik, ir Lietuvos Vys
verslo sąlygas ir mažinti biu Seimui svarstyti
projektų kupų konferencijos pirmininką. Kauno arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevicių Pietų metu aptartas valstybes ir Bažnyčios bendradarbiavimas
rokratinius suvaržymus, ska skaičius gali išaugti iki 500. sprendžiant opiausias visuomenes socialines bei švietimo p-'>blemas, sutarta,
tinti ekonomikos augimą, di „Išeina, kad vienam projektui jog. sprendžiant socialines problemas, būtina sudaryti ilgalaikius Bažnyčios
dinti užimtumą, gerinti švie bus skiriama daugiausia 10 ir savivaldybių susitarimus Pokalbio metu taip pat dideli dėmesys skirtas
timo padėtį, stiprinti teisė minučių per sesiją. Tai nerea jaunimo, jaunų šeimų ir vaikų globos klausimams.
Nuotr.: (Iš kairės) Prezidentas Valdas Adamkus, Lietuv s kardinolas, Vil
saugą ir mažinti nusikalsta lu, net juokinga", sakė jis. So
r n ą bei rengtis narystei ES. cialdemokratinės
koalicijos niaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Backis ir Kauno arkivysku
odum <. Ziim«ko Eiu. nuotr
birželio 30 dienos, pavasa frakcija antradienį susilaikė pas metropolitas Sigitas Tamkevičius.
rio sesijos pabaigos, Seimas arba balsavo prieš sesijos
ketina apsvarstyti apie 350 darbų programą, tačiau ne tik
teisės aktų, kurių apie 40 yra dėl šios priežasties.
susiję su Europos Sąjunga
Dešiniosios opozicijos — Tė
Vilnius, kovo 20 d. (BNS) žės mėnuo.
(ES).
vynės sąjungos-konservatorių
—
Balandžio
pradžioje planuo
Prieš keletą savaičių LKDP
Seimas pavasario sesijoje frakcijos atstovai taip pat kri
tas
Lietuvos
krikščionių
de
valdybos
pirmininkas Algir
ketina pradėti kelių Konstitu tikavo sesijos darbų progra
mokratų
partijos
(LKDP)
ir
das
Saudargas
ir KDS pirmi
cijos pataisų priėmimo pro mą. Frakcijos seniūnas And Krikščionių demokratų sąjun
ninkas
Kazys
Bobelis
pasirašė
cedūrą, pradėti svarstyti nau rius Kubilius teigė, jog darbų gos (KDS) susivienijimas ati
protokolą,
k
u
r
ame
buvo
nu
jus Civilinio proceso ir Darbo programoje neatsispindi val dedamas, nes nepavyko sutar
matyta
sušaukti
jungiamąjį
kodeksus, Pensijų reformos dančiosios koalicijos ir vyriau ti dėl jungtinės partijos pava
įstatymą, naujos redakcijos sybės siekiai. „Dabar mes tu dinimo, naujausiame krikščio partijų suvažiavimą balandžio
Seimo Statutą bei kitus reikš rime kratinį, iš kurio ką nors nių demokratų laikraščio .Ap 7 d. Tuomet c .Vi vadovai teigė,
suprasti visiškai neįmanoma. žvalga" numeryje pranešė jog liko susitarti tik dėl vieno
mingus teisės aktus.
Seimo pavasario sesijos dar Mano įsitikinimu, sesijos dar LKDP valdybos pirmininkas dalyko — partijos pavadinimo.
Pirminiai buvo sutarta, jog
bų programoje siūlomi svars bų programa turėtų būti la Algirdas Saudargas.
jungtinė
partija galėtų ir to
tyti teisės aktai sugrupuoti biau politinė gerąja žodžio
BNS
A.
Saudargas
sakė,
jog
liau
vadintis
LKDP, o jos pir
pagal temas bei jų teikėjus. prasme. Ji turėtų atspindėti artimiausia galima partijų
mininku
taptų
K. Bobelis. Ta
Valdančioji koalicija įtraukė į valdančiosios koalicijos politi jungimosi data gali būti gegu
čiau
vėliau
KDS
atstovai padarbų programą 193 teisės ne valią, o ne tai, ką mes visi
aktų projektus. Tarp jų dau čia, Seime, norime svarstyti",
giausia — 41 — projektas yra sakė A. Kubilius. Nepaisant
susijęs su mokesčiais, jų ad to, konservatoriai pritarė sesi
ministravimu ir finansais. jos darbų programai.
Vilnius, kovo 20 d. (BNS) statistiką Strasbūro teisme.
Lietuvos žemdirbiai praėju
Valdančiosios koalicijos at — Europos Žmogaus teisių
Mažiausiai yra įstatymų pro
teismą
paseikė
skundas
iš
siais
metais kreipėsi į Aukš
stovai
atmeta
tiek
dešiniosios,
jektų, susijusių su žemės ūkiu
Lietuvos,
kurį
pasirašė
11,528
tesnįjį
administracinį teismą.
tiek
kairiosios
opozicijos
kri
(3 projektai) ir užsienio reika
Lietuvos
piliečiai.
Kovo
20
Proceso
metu buvo pakeisti
tiką
dėl
sesijos
darbų
progra
lais (1 projektas), tačiau spė
dieną
dienraštis
„Lietuvos
aktai,
reglamentuojantys
pini
mos.
„Iš
tiesų
ši
darbų
progra
jama, jog Seimas turės priimti
rytas"
rašo,
kad
šis
paketas
su
ginių
pašalpų
išmokėjimo
ma
yra
ambicinga,
lygiai
taip
apie 60 įstatymų dėl tarptau
tinių sutarčių patvirtinimo, pat ambicinga, kaip ir vyriau visais parašais sveria apie 5 tvarką. Tuomet teismas pri
ėmė sprendimą, remdamasis
pirmiausia susijusių su na sybės programa, programos kilogramus.
jau įsigalėjusia nauja tvarka.
Iki
šiol
Strasbūro
teismui
įgyvendinimo
priemonių
pla
ryste Pasaulio prekybos or
buvo
pasiskundę
587
Lietuvos
nas
ir
tikrai
tai
diktuoja
in
ganizacijoje.
Pasak dienraščio, iš laiško
Į sesijos darbų programą tensyvią pavasario sesijos piliečiai. 136 pareiškimai buvo teismui galima spręsti, jog pa
taip pat yra įtraukti kairiosios darbų programą", teigė Libe atmesti, su 248 piliečiais teis reiškėjai skundžiasi, kad buvo
ir dešiniosios opozicijos pasiū ralų frakcijos seniūno pava mo raštinė susirašinėja, nes pažeista jų teisė į teisingą
lymai. Socialdemokratinės ko duotojas Eligijus Masiulis. Pa trūksta dokumentų įregist teismą pagal Europos žmo
alicijos frakcija sesijoje pa sak jo, vienas programos ak ruoti jų bylas. Pirmojo nag gaus teisių konvencijos šeštąjį
siūlė apsvarstyti 46 projektus, centų yra Valstybės tarnybos rinėjimo laukia 186 bylos iš straipsnį. Taip pat skundžia
Tėvynės sąjunga - konserva įstatymo pataisos, kurios tu Lietuvos. Strasbūro teismas masi, kad vyriausybė žemdir
toriai — 23 projektus. Dar rėtų padėti „sulaužyti valdi yra priėmęs penkis sprendi biams nemoka piniginių pa
apie 25 įstatymų projektus ninkų kastą, kurią suformavo mus iš esmės dėl lietuviškų šalpų, kurias įsipareigojo mo
pasiūlė į sesijos darbų pro A. Kubiliaus vyriausybės pri bylų.
kėti, taip apribodama jų teise
Europos Žmogaus teisių teis į nuosavybe. Visiems pareiš
gramą įtraukti atskiri Seimo imti įstatymai".
mo Teisės referentas Dovy kėjams atstovauja Biržų rajo
das Vitkauskas dienraščiui no Čepukų kaimo gyventojas
teigė, kad šiame teisme jokia Kazys Visockas. Tačiau jis ne
įdomioji statistika nėra ren galėjo paaiškinti, kuo skun
Vilnius, kovo 20 d. (BNS) gesį šeimoje vadindama „nu kama, Strasbūro teismas —
džiasi Strasbūrui jo atstovau
— Lietuvos moterų socialde- sikalstamu", ji reikalauja vice ne rekordų knyga.
jami piliečiai. J i s taip pat nu
mokračių sąjungos pirminin ministrą nedelsiant atsistaty
Pareiškėjų skaičius laiko stebo, kad atstovauja tokiai
kė, parlamentarė Birutė Vė dinti. ,Ar Naujoji politika tai mas teisiškai nereikšmingu
didžiulei miniai teisme.
saitė kreipėsi į Lietuvos vado yra jokių moralės normų ne faktu. Svarbiausia — skun
Valstiečių partijos vadovas,
vus,
prašydama
atkreipti paisymas? Ar mūsų valstybėje de keliama problema, kuri
dėmesį į žemės ūkio vicemi jau nebeliko dorų žmonių, tin nagrinėjama nepriklausomai Seimo vicepirmininkas Ramū
nistro Alekso Butkaus elgesį kamų užimti vadovaujančius nuo pareiškėjų skaičiaus, tau nas Karbauskus šio Lietuvos
ir reikalaudama jo atsistatydi postus? Jeigu į politinio pasi tybės ar kito statuso. Daž piliečių skundo tarptautiniam
nimo.
tikėjimo postus skiriami jokių niausiai savo valstybe Stras- teismui nepasirašė. Dienraš
Kreipimesi į prezidentą Val moralės ir teisės normų nesi būrui skundžiasi vienas žmo čiui parlamentaras aiškino
dą Adamkų, Seimo pirmi laikantys asmenys, ar galima gus. Labai retai — grupes, or taip tikėjęsis išvengti kaltini
mų, kad šiuos veiksmus nau
ninką Artūrą Paulair ką ir pasitikėti tokia valdžia?", ra ganizacijos, bendrovės.
doja savo reklamai. Tačiau jis
premjerą Rolandą Paks4 pažy šoma Lietuvos socialdemokTačiau, anot dienraščio, kad
padengė visas su tuo susiju
mima, kad viceministro A. račių moterų sąjungos pirmi
ir kuo baigtųsi šis skundas, jis
sias nemažas išlaidas. Siųsti
Butkaus elgesys šeimoje yra ninkės B. Vėsaitės kreipimesi
gerokai pakeis lietuviškų bylų
paketą su žemdirbių parašais
.klasikinis smurtautojo pavyz į aukščiausius valstybės val
dys". „Civilizuotoje šalyje jis džios atstovus.
prieš buvusią žmoną Stanis į Strasbūrą R Karbauskis
būtų daug kartų teistas ir ne
Žiniasklaidos pranešimais, lavą, kuriai po to prireikė me teigė apsisprendęs po Lietuvos
galėtų dirbti jokioje valsty žemės ūkio viceministras, 47 dikų pagalbos. Mažeikių ligo žemdirbių suvažiavimo, ku
binėje tarnyboje", teigiama B. metų A. Butkus atsidūrė Ma ninėje jai buvo nustatytas riame ne kartą buvo pabrėžta,
Vėsaitės kreipimesi.
žeikių policijos akiratyje dėl galvos smegenų sukrėtimas, jog ir ši valdžia nevykdo prieš
tai buvusiosios pažadų.
Viceministro A. Butkaus el įtarimų panaudojus smurtą galvos ir lūpos sumušimas.

Krikščionių demokratu
jungtuvės vėl atidedamos

Strasbūro teisme — rekordinis
lietuvių ūkininkų skundas

jjr56

Kaina 50 c.
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Seimas pritarė ambicingai
pavasario sesijos darbų
programai

Seimo narės reikalauja
viceministro .atsistatydinimo

TH-: 773-585-9500 • FAX 773-5858284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET

L J Tėvynėje pasižvalgius
* Prezidentas Valdas Adam
kus p a r e i š k ė , kad Internet'as Lietuvoje turėtų būti pi
gesnis ir labiau prieinamas,
nei dabar. Kovo pradžioje
įsteigtai tarybai prie preziden
to yra pavesta plėtoti vi
suomenės ir valstybės institu
cijų dialogą, kuriant žinių vi
suomenę Lietuvoje. Esamą pa
dėtį jis įvertino kritiškai, nes
daug lėšų pareikalavęs kai
kurių sričių kompiuterizavi
mas vyko be aiškesnės siste
mos ir derinimo. Jis siūlė
įkurti pajėgią vyriausybinę
struktūrą, kuri ne tik iškeltų
problemas, bet ir jas spręstų.
* Buvęs susisiekimo mi
n i s t r a s i r Seimo narys ma
rijampolietis Algis Žvaliaus
kas pradėjo dirbti bankruta
vusios įmonės „Marijampolės
pieno konservai" vykdančiuoju
direktoriumi. Jis teigė, kad
bendrovė gali dirbti ir dirbs,
jos turtas nebus pardavinėja
mas ar vagiamas.
<LR-EIU>
* Lietuvos Vyskupu Kon
ferencija sunerimo, kad vy
riausybėje neliko nė vieno pa
reigūno, atsakingo už valsty
bės ir religinių tikėjimų santy
kius. Taip atsitiko prieš porą
savaičių atsistatydinus ilga
mečiam vyriausybės patarėjui
religijų
klausimais Petrui
Plumpai.

(LR-Elta)

* Vidaus reikalu minist
r a s V y t a u t a s Markevičius
informavo apie Policijos de
partamente
prasidedančią
pertvarką. Bus mažinamas
policijos valdymo aparatas
tiek centriniame Policijos de
partamente, tiek teritoriniuo
se komisariatuose. Daugiau
siai etatų ketinama sumažinti
Policijos departamente. Dabar
Britai skirs 1.5 mln. čia dirba apie 680 pareigūnų,
pasibaigus pertvarkai dirbs
e u r ų Ignalinos AE 120-150.
M M
*
Seimo
Užsienio
reika
I bloko uždarymui
lu
komitete
(URK)
bijoma,
Vilnius, kovo 19 d. (BNS)
— Didžioji Britanija skirs 1.5 kad per Sergejų Dmitrijevą
informacija.
mln. eurų Ignalinos atominės gali nutekėti
URK
svarstoma,
kaip
pašalin
elektrinės (IAE) pirmojo bloko
ti
Socialdemokratinės
koalici
uždarymui finansuoti, po su
jos
frakcijai
priklausantį
Lie
sitikimo su ūkio ministru Eu
tuvos
rusų
sąjungos
vadovą
S.
genijumi Gentvilu pirmadienį
Dmitrijevą.
Kai
kurie
URK
pranešė Jungtinės Didžiosios
Britanijos ir Šiaurės Airijos nariai suabejojo, ar posėdyje
karalystės valstybės ministras dalyvaujant S. Dmitrijevui, ži
užsienio ir Britų sandraugos nomam glaudžiais ryšiais su
Baltarusijos, Rusijos ambasa
reikalams Brian Wilson.
Didžioji Britanija ir Lietuva domis bei dažnais vizitais į
jau 5 metus vykdo dvišalę šias valstybes, gali būti išlai
branduolinės
saugos
pro kytas deramas slaptumas.

* Premjeras Rolandas
P a k s a s antradienį išsiuntė
laišką Eurolygos generaliniam
direktoriui Jordi Bertomeu.
kuriame prašo, kad kitą sezo
ną rengiamame Eurolygos vy
rų krepšinio turnyre — eliti
nėje Europos krepšinio lygoje
— Lietuvai būtų suteiktos dvi
vietos. Premjeras
išreiškė
tvirtą įsitikinimą, kad Lietu
vos krepšiniui turi būti suteik
ta derama vieta Europos klu
bų šeimoje. „Tuo esame suin
teresuoti mes, ir, aš viliuosi,
tuo turi būti suinteresuota vi
sa Europos krepšinio bendruo
menė", rašoma laiške. R. Pak
sas taip pat atkreipia J. Berto
meu dėmesį, jog Lietuvoje šiuo
metu yra dvi europinio lygio
komandos — Vilniaus „Lietu
vos rytas" ir Kauno ..Žalgiris".
* Nacius persekiojantis
Simon Wiesenthal centras
kreipėsi į Venezuelos vyriau
sybe, prašydamas padėti nus
tatyti, kur dabar yra 18 nacių
kolaborantų, kurie į šią vals
tybę pabėgo po II pasaulinio
karo iš Baltijos valstybių. Ieš
komieji — 14 lietuvių, 3 lat
viai ir 1 estas — per nacių
okupaciją savo valstybėse tar
navo vietos saugumo policijos
daliniuose, kurie dalyvavę
baudžiamosiose
operacijose
prieš civilius, daugiausia žy
dus. Įteikus ieškomųjų sąrašą
Venezuelos ambasadai Tei
Avive, Centro būstinės Izrae
lyje direktorius Efraim Zuroff
paskelbė pareiškimą, kuriame
teigiama, kad daugelis įtaria
mųjų karo nusikaltėlių buvo
nustatyti per tyrimą, atlikta
Baltijos valstybėse.
IBNS'
* Seimo kuluaruose spė
jama, j o g Centro sąjungos
ignoravimas gali skaudžiai at
sirūgti dviem didžiosioms val
dančiojo sparno partijoms.
Centristams pakakta pasi
traukti iš koalicijos ir pasi
rinkti neutraliteto politiką, li
beralai ir socialliberalai pra
rastų visą galią valdydami
valstybę.
Oi Eita.
* Kol Marijampolės cuk
r a u s fabriko veikla kelia su
maištį, tol 80 proc. Lietuvos
cukraus rinkos užėmusi ..Danisco Sugar" investuoti į cuk
raus pramonę nepradės, s a u
* Dėl negautų Kauno
miesto biudžeto pajamų
Savivaldybė laikinai pritrūko
pinigų, ir miesto taryba buvo
priversta skolintis 1.5 mln.

<R-L2-LR-E;ta
gramą. Per tą laiką Didžiosios
* P r i e š porą mėnesių
Britanijos vyriausybė skyrė
„Williams
International"
Lietuvai 4.5 mln. eurų. Šios
prezidentas John Bumgarner
lėšos buvo panaudotos techni
pagrasino premjerui Rolandui
nei pagalbai bei Lietuvos spe
Paksui atbaidysiąs Vakarų in
cialistų stažuotėms ir moky
vestuotojus į privatizuoti nu
mams siekiant padidinti IAE
matytą bendrovę „Lietuvos
darbo saugumą ir sustiprinti
energija", jei vyriausybė ir to
Valstybinę atominės energeti
liau sudarinės kliūtis „Mažei
kos saugos inspekciją.
kių naftai" ir „VVilliams". Po
Lietuva yra įsipareigojusi
neseniai vykusio R. Pakso ir
uždaryti pirmąjį IAE bloką iki
kitų ministrų vizito į „Mažei
2005 metų. Europos Sąjunga
kių naftą" vyriausybė pakeitė
ir valstybės-rėmėjos per per
bendravimo su JAV bendrove
nai Vilniuje vykusią rėmėjų toną.
(LR-Elta)
konferenciją pažadėjo šiam
* Rolando Pakso vyriau
tikslui skirti daugiau nei 200 sybe p a l a n k i a i vertina per
mln. eurų. Šios lėšos bus kau 40 proc. Lietuvos gyventojų.
piamos specialiame IAE už Visuomenės nuomonės ir rin
darymo fonde, kurį adminis kos tyrimo centro „Vilmorus"
truos Europos rekonstrukcijos kovo 8-11 d. vykdyta visuome
ir plėtros bankas.
nės apklausa 18-koje Lietuvos
* „Lietuvos geležinkeliu" miestų ir 56 kaimuose. J klau
b e n d r o v ė , pernai veždama simą: „Kaip vertinate R. Pak
keleivius, patyrė 86.9 mln. li so vyriausybės veiklą nuo jos
tų nuostolio, todėl rengiasi darbo pradžios?", labai gerai ir
įvykdyti grasinimus ir nu greičiau gerai atsakė 41.3
traukti keleivių vežimą kai proc. apklaustųjų, o blogai
BNS.
kuriais maršrutais, ILR-LA-R-EIU) įvertino 34.9 proc.

litų.

KD-E.ta

* Didžiausia Lietuvos
stipriųjų alkoholiniu gėri
mų gamybos bendrove Kauno
„Stumbras" pernai grynojo
pelno uždirbo 1.6 mln. litų
daugiau nei buvo numatyta ir
net 2.1 karto daugiau nei 1999
metais. 2000 m. grynojo pelno
gauta 18.648 mln. litu. BM
* Lietuvos taupomasis
b a n k a s pradėjo teikti gy
ventojams ilgalaikes paskolas
būstui statyti, rekonstruoti ir
remontuoti. Paskolos būstui
statyti ar rekonstruoti teikia
mos iki 20 m., remontuoti —
iki 10 m.
vz-R-Eita
Sutrumpinimai: KD - ..Kauno die
na", LA • ..Lietuvos aidas". LR
,,Lietuvos rytas". LŽ • ..Lietuvos žinios".
R • ..Respublika"
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JUROS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ
ŽIEMOS SAVAITGALIO IŠKYLA
Penktadienį, v a s a r i o 16-tos
v a k a r ą į PLC. L e m o n t e , tėve
liai suvežė žiemos iškylai pasi
ruošusius ..Lituanicos" t u n t o
j ū r ų s k a u t u s ir ..Nerijos" tun
to j ū r ų s k a u t e s . Broliai ir se
sės, sulipę į j u o s vežti pasi
ruošusius automobilius. 7 v.v.
išvyko į Union Pier. p a s Michigano valstijoje gyvenančią
sesę Mildą Rudaitytę. Po d a u 
giau negu valandą t r u k u s i o s
keliones atvykusius maloniai
sutikusi, sesė Milda pavaišino
k a r š t a sriuba, k a k a v a ir pyra
gaičiais.
Po užkandžių iškylautojai
buvo paskirstyti į t r i s valtis.
J i e tuoj žiemos t e m a s u k ū r ė
savo valčių p a v a d i n i m u s ir
šūkius. Visi buvo labai links
mi, s u l a u k ę šios ilgai lauktos
iškylos, todėl jiems buvo sun
k u n u s i r a m i n t i ir pasiruošti
nakvynei.
Vasario 17-tos r y t a s buvo
šaltas, vėjuotas, protarpiais
lengvai snigo. Broliai ir sesės
7 valandą išsikrapštė iš-miegmaišių.
Budinti
valtis —
„Miegančios meškos" pradėjo
pusryčių ruošą. Kitos valtys
— ,.Žiemos princeses" ir ,,Gel
tonas sniegas", šiltai apsiren
gę, pradėjo lauke ruošti lauko
virtuvę ir rinkti s a u s a s me
džių š a k a s laužui. Pasistipri
nę skaniais k i a u š i n i ų . s u m u š 
tiniais, vaisiais ir k a k a v a , bro
liai ir sesės tęsė savo užsiė
m i m u s ir ruošėsi iškylai į ne
tolimą Tree Oaks miestelį, į
ponų Švabų ūkį.
Maloniai sutikusi atvažia
vusį j a u n i m ą . Vida Švabienė
supažindino brolius ir seses su
dviem arkliais. J i mokė, kaip
saugiai prisiartinti prie ark
lių, kad arkliai neišsigąstų.
S k a u t a i turėjo progą šukuoti
arklius, susipažino su arklių
išlaikymu bei jų elgesiu. Trys
valtys iškylavo Švabų miško
- takeliu ir ieškojo įvairių g a m 
tos rinkinių. Visiems buvo
smagu keliauti miško takeliu
ir čiuožti a n t užšalusių balų.
Prieš išvažiuodami, s k a u t a i ir
s k a u t ė s sušuko padėkos šū
kį maloniai ir svetingai Vidai
Švabienei.
Truputį sušalę s k a u t a i grįžo
pas sesę Mildą ir pradėjo pie
tų ruošą. Kiekviena valtis pa
vyzdingai atliko pietų ruošos
uždavinius. Visi pasigardžiuo
dami valgė jautienos s u m u š t i 
nius, keptas bulves su laši
niais ir karštą sriubą.

Po pietų broliai sukrovė
daiktus į automobilius ir ta
d a visi nuvaživo į ..Gintaro"
vasarvietę pas brolį Gintarą
ir Kristiną Karaičius. Skautai
nuėjo prie ežero ir laipiojo ko
pomis. Bangos, pučiamos stip
r a u s vėjo, smarkiai daužėsi į
k r a n t ą . S m a r k a u j a n t i s vėjas
t r u k d ė darbą. Smėlis buvo
sušalęs ir s k a u t a m s nesisekė
žemėn įkalti palapinių kuole
lių. Kad vėjas n e n u n e š t ų pa
lapinių, teko jas pritvirtinti di
deliais a k m e n i m i s . Nepaisant
visko, s k a u t a i pasistatė pen
kias palapines ir pasiryžo jose
praleisti naktį.
G n ž ę p a s sesę Mildą visi
ruošėsi vakarienei. ..Žiemos
princesių" valtis greitai iške
pė kiaulieną su ryžiais, obuo
liais ir paruošė salotas. Po
vakarienės prasidėjo vakarinė
programa. Vadovai pravedė
kelis žaidimus. Po to visi nak
tipiečiams valgė šokolado fondue su vaisiais.
Maždaug 10 vai. vakaro,
broliams ir sesėms pasiėmus
miegojimui reikmenis, vado
vai nuvežė juos prie ežero
nakvoti jų anksčiau pasistaty
tose palapinėse. Brolis Vyte
nis Žygas ir sesė Rūta Kirkuvienė pasiliko prie ežero su
s k a u t a i s ir skautėmis, o brolis
Romas Česas ir sesė Taiyda
C h i a p e t t a grįžo p a s sesę Mil
dą. Žvaigždėtas dangus skau
t a m s palinkėjo saldžių sapnų.'
Kai kurie d a r kurį jaiką kentė
šaltį, šildydamiesi prie sukur
to laužo.
Rytą ežero p a k r a n t ė n grįžę
sesė Taiyda ir brolis Romas
rado s k a u t u s j a u lankstančius
palapines. Iškylautojai jautėsi
išdidūs, ištvėrę šaltį ir vėjus,
miegodami palapinėje a n t eže
ro kranto. Sugrįžę pas sesę
Mildą visi atsišildę ir skaniai
pavalgė.
Paskutinieji dienos užsiėmi
mai vyko sesės Mildos kieme.
P i r m a vyko virvės traukimas.
Po to valtys turėjo pastatyti
po dvi lapines. Kiekviena val
tis pelnė atitinkamą taškų
skaičių už visus savaitgalio
metu
atliktus
uždavinius.
Daugiausiai
taškų
surinko
..Miegančios meškos" — Vida
Mikalčiūtė. Aras Žygas, Alek
sa Modestas ir Mykolas Pum
putis. Antra vieta teko „Gel
t o n a m sniegui" — Natalijai
Skvirblytei. Martynui Plazyk.
Vytui Karaliui ir Vitui Mi-

Jūrų s k a u t ų ir skaučių žiemos savaitgalio
Vytenis 2ygas. Natalija Skvirblyte, Pauliu- J a r a i i u t ,
„Pupa* Strub. Vytas Mikalčius. Vida Mikalčiūtė I ina
Karalius, vadovė Taiyda Chiapetta. Aras Žygas,
j u o s globojusi Milda R u d a i t y t ė .

r. \H

„SAULUČIŲ" DRAUGOVĖS PAUKŠTYČIŲ
LABDAROS SUEIGA

batų rūšiavimui. Sesytės, iš
siskirsčiusios PLC Lietuvių
fondo salėje ir koridoriuje, pa
gal dydį dėstė drabužius ir ba
tus; tai — kūdikiams, tai vy
r e s n i e m s vaikams, tai suaugu
siems. Mažosios paukštytės
atliko didelį darbą.
Lapkričio
mėnesį
sesės
p a u k š t y t ė s išlaikė
artistės
specialybei įgyti reikalauja
m u s egzaminus. Brolis Aud
rius Viktorą, neretai pasirodęs
Čikagos scenoje,
sumaniai
vadovavo šiam dviejų savaičių
projektui. Juostoje įsirašęs
Kosto Kubilinsko „Daržovių
gegužinę"
iš
„Žirginėlių"
plokštelės, suprojektavo se
sėms vaidinimą. Sesės pasis
kirstė vaidmenimis ir meist
riškai atliko vaidinimą. Ačiū,
broli Audriau!
Štai ir keliaujame skautiš
kuoju keliu — mokymasis per
s u m a n u m ą ir žaidimą.
Budime!
vyr. sk.ps. A u d r a
Lintakienė

Lemonte veikiančios „Auš berniukas neturi pasirinkimo,
ros Vartų "/„Kernavės" tunto visa draugovė nutilo ir surim
„Saulučių" draugovės paukš tėjo. Kikenimą pakeitė rimtis.
tytės uoliai vykdo savo veiklos Pasigirdo plonas balselis: „Se
metų užsimojimus. Per visą se, Audra, mes greičiau siųs2000-ųjų metų spalio mėnesį kime t i e m s vaikams šiltus
jos vykdė mažai naudotų ant drabužėlius, tuoj bus žiema".
klodžių
rinkliavą
Lietuvoje Man net širdis suvirpėjo išgir
vargstantiems
našlaičiams. dus tokį mergaitės prašymą.
Paskutinį spalio mėn. šešta
Mergaitės, ilgiau nelaukda
dienį, po pamokų lituanis mos, griebėsi surinktųjų ant
tinėje Maironio mokykloje, vi klodžių. Pirmiausiai j a s kišo į
sos paukštytės ir j ų vadovės maišus ir paskui krovė į dė
nuvyko į „Saulutės" — Lietu žes. Jei neklystu, prikrovėme
voje vargstančių vaikų šalpos jų net 12 didžiulių dėžių.
draugijos sandėlį k r a u t i į dė „Saulučių" draugovė nuošir
žes ir išsiuntimui ruošti savo džiai dėkoja visiems aukoju
surinktas antklodes.
siems šiai rinkliavai.
Antklodžių pokavimu užsi
Buvo labai įdomu stebėti
mergaičių išsivystantį rūpestį degusios paukštytės tą darbą
našlaičiais. Sesė Daina Biliū baigė per maždaug 15 minu
niene paukštytėms
parodė čių. Įsivaizduokite — 30 entu
našlaičių n u o t r a u k a s ir aiški ziastingai nusiteikusių paukš
no, kad nelaimingieji vaikai tyčių, įsijungusių į darbą. Li
neturi šiltų drabužių ir tvirtų kusį sueigos laiką nutarėme
batų. Vienas berniukas (nuo skirti surinktų drabužėlių ir
traukoje) buvo apsiavęs mer
gaičių basutėmis. Paukšty
tėms tai kėlė nuostabą. Joms
„ŠATRIJOS RAGANOS" SKAUTININKIŲ
buvo juokinga, kad berniukas
DRAUGOVĖS ŽINIOS
avi mergaičių batukais. Sesei
Dainai švelniai aiškinant, jog
— S e k m a d i e n į , v a s a r i o 18 Sueigos metu sesė ps. fil. G.
d., skautininkės kartu su Breichmanienė paskaitė labai
kalciui. Trečioje vietoje liko skautais ir Hamiltono organi įdomius savo jaunystėje skau..Žiemos princesės" — Audra zacijomis dalyvavo Mišiose tybės pradžios žingsnių prisi
Kapačinskaitė,
Aleksandra švenčiant Vasario 16-ąją ir po minimus, kai ji Vilkaviškyje
Strub. Linas Mikalčius ir Pau pamaldų dalyvavo bendroje b ū d a m a trečiame
pradžios
lius Jarašius. Kiekviena valtis Hamiltono „Širvintos" ir „Ne mokyklos skyriuje, įstojo į
buvo apdovanota skautiška muno" t u n t ų sueigoje.
s k a u t e s ir taip pat j a u b ū n a n t
dovanėle.
— V a s a r i o 22 d., p a s a u l i o gimnaziste, pirmosios stovyk
Po puikių pietų iškylautojai s k a u č i ų s u s i m a s t y m o die los prie Vištyčio ežero prisi
padėkojo sesei Mildai ir ją n a ,
vienuolika
Hamiltono minimus. Buvo aptarta atei
pasveikino valčių sukurtais skautininkių „Šatrijos Raga n a n t i Kaziuko mugė, kuri Ha
padėkos šūkiais. Taip baigėsi nos" būrelio sesių susirinkome miltone bus po pamaldų sek
įdomi patyrimais j ū r ų skautų pas būrelio vadovę s. A. Vili madienį, balandžio 1 d., J a u 
ir skaučių žiemos iškyla. Bro mienę, kuri ir vedė sueigą. nimo centre. Vaišinantis prie
liai ir sesės nuoširdžiai dėkoja Sustojusios r a t u sueigą pradė sesės Vilimienės paruošto už
p.p. Švabams, broliui Gintarui jome savo būrelio šūkiu. Prie kandžių stalo, smagūs pašne
ir Kristinai Karaičiams, ypač uždegtos žvakės tylos minute kesiai teikė daug juoko. Se
sesei Mildai Rudaitytei, vi prisiminėme plačiame pasau k a n t i sueiga bus trečiadienį,
siems vadovams ir vadovėms lyje išsisklaidžiusias seses ir balandžio 25 d. pas sesę v.s. A.
už smagią ir neužmirštamą pagerbėme jau mirusiąsias, Pietrantonio.
žiemos iškylą.
sesei Vilimienei skaitant tai
R e g . B.
*v'se T a i y d a C h i a p e t t a progai pritaikytą eilėraštuką.
Iš „Tėviškės žiburiai"
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
D A N T Ų GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami

absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 VV. 103 St., Oak, Lawn, ||_
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
D A N T Ų GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hills, 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 Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinėfizioterapija,akupunktūros.

galvos skausmų (ir migrenos),

Kut;i

60402, tel. 708-484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais

susitarus. Kalbame lietuviškai.
DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, Hickory HBs, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

B i r ž e l i o 27-liepos 8 d.—
Ramiojo vandenyno
rajono
skautų ir skaučių vasaros sto
vykla „Rambyno" stovykla
vietėje, Big Bear, CA.
L i e p o s 7-18 d. — Čikagos
skautų ir skaučių Rako sto
vyklavietėje, Custer. MI.
Liepos
m ė n . — LSS
„Ąžuolo" ir „Gintaro" vadovų
ir vadovių mokyklos „Romu
vos" stovyklavietėje, Kanado
je.
R u g p j ū č i o 5-18 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje.

M.irtyiiis Pl.T7.yk, vadovas

• iškylautojus

priėmusi

ir

M.D.

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
TeL 815-741-3220

D R PETRAS

KISIELIUS

INKSTU, PŪSLĖS. PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Centorfor Hessth.
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

BIRUTĖ LPUMPUTIS,

M.D.

Fellow: American Academy of
Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA
320W.61atAv*.
0)947-5279
9)947-6236
HobfLIN 46342 Fax (219)
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Ortand Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.
EDMUNDAS V&NAS, MD., S.C.
Specialybė - vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638
Tel. 773-229-9966

Vatandot pagal susitarimą

KAZIUKO MUGE
WORCESTERY

STOVYKLOS 2001 METAIS

('•

Kirkuviene

ARASŽUOBA,

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

sportinių traumų specialistas

6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL

•>.)s. Au'!- KaĮ>ač:nskaite. Aleksandra
, v ,Mvk'-> zis Pu.'r.ir: - Alek-n? Modestas, Vytas

K-::;.,-

M,k.
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..Aušros Vartų7..Kernavės" skaučių tunto „Saulučių" draugovės paukštytės d ė k i n g o s visiems aukojusiems antk
lodes jų vestam antklodžių Lietuvos našlaičiams vajui Antklodės buvo s u k r a u t o s j 16 didelių dėžių ir 2000 m.
lapkričio 18 d. išsiųstos į Lietuvą.
Nuotr. V. S t r i k i e n ė s
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$60.00
$45.00
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*5000
$38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu
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.Jurų s k a u t a s Vytafl Karalius Žiemos iškyloje i l'nion Pier. MI. gaminasi pietus lauko virtuvėje
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Tradicinė Kaziuko
mugė
Worcesterio skaučių ir s k a u t ų
visada ruošiama Verbų sek
madienį, tad ir šiais m e t a i s ji
vyks balandžio 8 d. Maironio
Parke, 52 Quinsigamond Ave.,
Shrewsbury, Mass.
Atidarymas ir mugės pra
džia 12 vai. p.p. Alkstantieji
tuoj p a t galės pasistiprinti
skautininkių paruoštais, ska
niais lietuviškais p i e t u m i s .
Susidomėję pirkiniais, apžiū
rės įvairiais r a n k d a r b i a i s a p 
k r a u t u s prekystalius. B e m ū 
sų sesių ir brolių p a g a m i n t ų
rankdarbių, turėsim talkinin
kų iš kaimyninių miestų. Sesė
A Saimininkienė iš Hartfor
do, E. Sakalauskas iš Baltimorės, G. Karosas iš Bostono
— įvairios dovanos p a g a m i n 
tos Lietuvoje. Be pačių s k a u 
čių ir mamyčių prikeptų py
ragų ir saldumynų, galėsite
nusipirkti P u t n a m o seselių
keptos ruginės duonos ir ra
zinų pyrago. V. I v a n a u s k a s iš
Bostono turės lietuviškių sū
rių. Už savaitės bus Velykos,
tad sesė Rasa Grigaitienė mo
kys marginti Velykų m a r g u 
čius. Kokia Kaziuko m u g ė be
laimikiais apkrauto stalo? T a d
ir čia bus proga išmėginti savo
laimę.
Skautai ir skautės maloniai
kviečia visus Worcesterio ir
apylinkės lietuvius atsilanky
ti, susitikti su seniai bematy
tais draugais, pažįstamais ir
smagiai praleisti sekmadienio
popietę. Savo atsilankymu paremsite skautišką veiklą. T a d
iki pasimatymo Kaziuko m u 
gėje.
E. Č.

LIETUVOS IR JUNGTINIŲ
VALSTIJŲ SANTYKIAI
YRA GERI
Šių metų kovo 4 d. baigėsi
Lietuvos ambasadoriaus Jung
tinėms Valstijoms ir Meksikai
Stasio Sakalausko įgalioji
mo terminas ir jis išvyko į Lie
tuvą. Stasys
Sakalauskas
Jungtinėse Valstijose praleido
6 1/2 m.: 3 su puse, kaip Lie
tuvos ambasados patarėjas, o
pastaruosius 3 metus, kaip
Lietuvos ambasadorius. Su
ambasadoriumi
Sakalausku
prieš jam išvykstant kalbėjosi
„Draugo" korespondentas Va
šingtone Romas Kasparas.
— P o tiek laiko, praleisto
Vašingtone, J ū s t u r i t e su
k a u p ę s Lietuvos diploma
tinėje tarnyboje bepreced e n t i š k ą patirtį, tad galite
pažvelgti į Lietuvos i r JAV
s a n t y k i u s iš unikalios per
spektyvos. Kaip v e r t i n a t e
t u o s santykius. Ar jie vys
tosi
Lietuvai
palankia
k r y p t i m i ? J e i ne, kodėl?
— Žvelgdamas iš 6 su puse
metų perspektyvos, galiu ir
turiu pasakyti, kad santykiai
apskritai yra geresni, negu
bet kada nors praeityje, Lietu
vai palaikant ryšius su Jung
tinėmis Valstijomis. Tiesa,
keičiasi jų pobūdis, nes nuo
elementarių
tarpvalstybinių
ryšių, jiems nuolatos vystantis
ir žengiant sudėtingesnių san
tykių kryptimi, jie nuolatos
kinta. Tai itin akivaizdu, kai
kalbame apie diplomatinius ir
ypač karinius santykius. Šitą
santykių vystymosi raidą lai
kau itin sėkminga, nes, pripažinkim, buvo pradėta beveik
nuo nieko ir pasiekė beprecedentišką lygį, kuris, kaip vėl
tenka pastebėti, nuolatos kylar daroma gera pažanga ir
yra tikrai svarbus Lietuvos
diplomatijos laimėjimas. Na, o
kalbant apie kultūrinius ry
šius, tai jie palyginti sena
bendradarbiavimo sritis, grįž
tant į laikus, siekiančius lie
tuviškos spaudos draudimo
Lietuvoje laikus. Nemažai lie
tuviškų knygų tuomet buvo
spausdinama JAV-se ir iš čia
gabenamos į Lietuvą. O šiaip,
šiais laikais nemažai Lietuvos
menininkų — dainininkų, ta
pytojų ir apskritai kultūrinin
kų — lankosi JAV-se, kur pa
sirodo ne tik vietinių lietuvių,
bet ir Amerikos kultūros sfe
rose. Taip, kad ir šita veiklos
sritis nėra pamiršta ir yra pa
gal išgales puoselėjama. Žino
ma, visuomet gali būti daroma
daugiau, tobuliau, bet tai nė
kiek nesumenkina pasiekimų.
— K a i p žinoma, Lietuvos
— i r k i t ų Baltuos valstybių
s i e k i m u i — b ū t i priimtoms
i NATO labai atvirai ne-

Amb. Stasys Sakalauskas.

pritaria Maskva. Neseniai
Maskvoje lankantis NATO
generaliniam
sekretoriui
Robertson, Rusijos prezi
dentas Putin nedvipras
miškai pasisakė prieš Bal
tijos valstybių priėmimą \
NATO. Ar, J ū s ų nuomone,
tai labai reikšminga kliū
tis?
— Priklauso kokiu tikslu tai
buvo sakoma. Tai gali būti
grynai politinis pareiškimas,
reiškiamas visai nekarinės
strategijos sumetimais. Taigi,
tai laikau politiniu pareiški
mu, kurio tikslas išgauti kaž
kokių nuolaidų iš VVashington
pusės, kol Baltijos valstybės
dar nėra dalis NATO. Tai gali
būti priemonė, siekiant kaip
galima ilgiau nudelsti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos įstoji
mą į NATO.
— Kokie yra kiti Lietuvos
diplomatijos siekiai? Kaip
sekasi megzti karinius JAV
ir Lietuvos ryšius. Atrodo,
kad jie vystosi labai pa
lankia Lietuvai kryptimi —
Lietuva tobulina savo ka
rines pajėgas, siekdama
įsijungti \ Vakarų gyny
bos strukūras, bet ar tie
lūkesčiai yra realistiški?
— Lietuva yra gavusi iš
Jungtinių Valstijų nemažai
karinės įrangos ir priemonių.
Lietuvos karinės pajėgos pa
laiko tikrai gerus ryšius su
Jungtinių Valstijų kariniais
sluoksniais. Amerikos kari
ninkai ir aukšto rango val
džios atstovai nuolatos lankosi
Lietuvoje, o Lietuvos karinin
kai JAV-se. Nemažai Lietuvos
karininkų jau stažavosi šioje
šalyje, kur yra jaučiamas dide
lis pritarimas Lietuvos sie
kiams. Taip pat vyksta bendri
kariniai pratimai ir Lietuvoje,
ir JAV-se. Kalbant apie tuos
ryšius, negalima nepaminėti
ir lietuvių-amerikiečių kari
ninkų vaidmens, vystant Lie
tuvos gynybos struktūras ir,

praktiškai iš pagrindų, ku
riant Lietuvos karines pajė
gas. Tam labai padeda, pavyz
džiui, Lietuvos karinių pajėgų
vado generolo Jono Kronkaičio
įtaka ir pažintys Jungtinių
Valstijų Pentagone. Taip pat
nepaslaptis ir Jungtinių Vals
tijų Gynybos ministrų palan
kius nusistatymus nepriklau
somybės išlaikymo bei stipri
nimo atžvilgiu. Tarp tokių
įtakingų amerikiečių galėčiau
įvardyti buvusį Gynybos sek
retorių Williamą Perry ir da
bartinį viceprezidentą Richar
dą Cheiny.
— Lietuvai po 50 metų
okupacijos yra labai svar
b ū s ekonominiai-komerciniai ryšiai. Kas y r a d a r o 
ma, kad, pavyzdžiui, padi
dėtų Lietuvos gaminių eks
p o r t a s \ JAV? Lietuvos am
basados paprastai tokiais
reikalais rūpinasi. Kas nu
veikta jūsų kadencijos me
tu?
— Turiu pripažinti, ir net
prisiimti kaltę, kad komerci
niai ryšiai nėra pakankamai
išvystyti, yra nepakankami vi
sais požiūriais, tad prašosi
daugiau dėmesio ir pastangų.
Tai viena medalio pusė. Antra
vertus, būtina nepamiršti, kad
pažanga vis tik vyksta, bet ji
yra kitokio lygio — valstybinio
lygio. Sudaromos tarpvalsty
binės Lietuvos JAV sutartys.
Pavyzdžiui, dvigubo apmokes
tinimo, pelno repatrijavimo ir
kitos Lietuvai naudingos eko
nominio pobūdžio sutartys,
kurios vis tik grindžia kelią
palankesnėms komercinėms
sąlygoms ir galimybėms.
— Nepaskutinėj vietoje
t a r p Lietuvos ambasado
r i a u s pareigų JAV, J u m s
buvo ir vietos lietuvių rei
kalai, santykiai su išeivijos
organizacijomis,
spauda,
šalpa ir pagalba Lietuvai.
Kaip sekėsi? Ar esate pa
tenkintas JAV
lietuvių
veikla ir pastangomis pa
dėti Lietuvai. Ką būtų gali
ma pagerinti, patobulinti,
nes nepaslaptis, k a d y r a ir
nemažai trinties.
— Neteikčiau labai daug
reikšmės
pasireiškiantiems
nuomonių skirtumams ir no
rėčiau pirmiausiai išreikšti
dėkingumą išeivijai — ypač
Jungtinių Valstijų lietuviams
— už politinę veiklą Lietuvos
okupacijos metais, nuolat ke
liant ir neleidžiant pasaulyje
nutilti Lietuvos balsui. Po 50
okupacijos metų net neaišku,
ar Lietuva pati būtų reikala
vusi visiškos nepriklausomy
bės — atsiskyrimo nuo Sovie
tų Sąjungos — jei ne užjūrio
lietuvių nenutrūkstančios ir
vieningos pastangos atstatyti
neteisingai prarastą Lietuvos
valstybingumą, nesusijusį jo
kiais ryšiais su ja okupavusia
ir į savo sąrangą Lietuvą in-

skambino telefonu Kongresi
nio Pabaltijo komiteto tolimes
nių darbų reikalu. Komitetas
darbus pradėsiąs apie šio mė
nesio vidurį- Klausė sugestijų.
Ištraukos
Alto vykdomojo komiteto su
(Ką Šimutis r a š ė apie Atstovų rūmų nario C. Kersten ir
sirinkimas.
Jame nedalyvavo
j o komiteto tyrinėjimus JAV Kongrese)
Olis, nes sergąs. Susirinkime
Nr.16
daug kalbėjomės Kersteno ko
Komplementuoja dėl
1954 sausio 2 d. Šešta miteto ir paties Kersteno rei
Kersteno komiteto darbų, dėl dienis
kalais. Taip pat tarėmės ir
sėkmingo Lietuvių kongreso ir
Su Grigaičiu telefonu kalbė Vasario 16-tos minėjimo klau
sako: „Čia taip pat tavo vado jaus Alto ir vietos politiniais simu.
vaujamo Alto nuopelnas... Vi reikalais. Kitą savaitę teks su
sas kongresas — kova už Lie sirinkti pirmam šių metų po
1954 sausio 12 d. Antra
tuvos laisvę. Altui su jo pir sėdžiui.
dienis
mininku didžiulė padėka... ŽySu P. Grigaičiu per telefoną
1954 sausio 4 d. Pirma
giuokit triumfaliai ir toliau ta
svarstėme
vykimo \ Washingdienis
pačia kryptimi..."
ton
klausimą.
Mat, yra reika
Antanas Rudis skambino.
1954 sausio 1 d. Penkta
las
padaryti
žygius
Kongrese,
Pranešė, kad Kerstenas bus
dienis
kad
pratęstų
ir
praplėstų
Pa
Čikagoje rytoj. Jis ir šeima
Sveiki Nauji metai! Kazin, lankys Maria High School. baltijo komiteto darbą ir kad
ką jūs atnešit? Pernykščiai Kadangi redakcijoj daugiau jam vykdyti daugiau pinigų
metai mano šeimai ir man as darbo, sakiau, kad tik telefonu paskirtų.
meniškai nebuvo lengvi. Vi tegalėč su Kerstenu pasikal
suomeniškai ir Lietuvos laisvi bėti.
1954 sausio 15 d. Penkta
nimo požvilgiu jie buvo lai
dienis
mingi. Pasiekta didelių laimė
1954 sausio 7 d. Ketvirta
Su Antanu Rudžiu telefonu
jimų — Kersteno rezoliucija ir dienis
kalbėjau du kartu. Kalbėjome
kiti atsiekimai.
Will Allen iš Washington apie Lietuvos laisvinimo rei
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Danutė Bindokienė

Kaip vanduo ir aliejus

— Belieka palinkėti sėk
mės, darbuojantis Lietuvos
valstybės
diplomatinėje
tarnyboje. Tikimės, kad
J ū s ų d a r b a s Jungtinėse
Galima jį įvairiai pavadinti:
Valstijose, ir t a r p Ameri globalizacija, suvienodėjimas,
kos lietuvių, J u m s buvo ar dar kitaip. Idealistai ir op
malonus ir prasmingas.
timistai tikina, kad toks žmo
nijos suartėjimas atneš visuo
* Rinkos tyrimų centro tinę gerovę — nebereikės ka
„Vilmorus" atlikta apklausa riauti, visi kalbės ta pačia kal
rodo, jog žmonės ir toliau la ba, dalinsis tais pačiais iš
biausiai pasitiki žiniasklaida. tekliais, tad išnyks skurdas,
Antrojoje vietoje išsilaikė Baž badas... Taigi, mūsų planeta
nyčia, trečiojoje — sveikatos taps savotišku „Babelio bokš
apsauga. Gerokai, daugiau tu" — jau po jo statybos už
kaip 7 proc, išaugo žmonių, baigimo.
pasitikinčių prezidento insti
Pesimistai ir galbūt realis
tucija, skaičius. Nepasikeitė ir tai užpila šiek tiek šalto van
populiariausių politikų treje dens tai ..utopijar: kažm kiek
tukas. Jį, kaip ir prieš mėnesį, laiko ta statyba truks, kiek ji
pradeda Algirdas Brazauskas, kainuos, ir apskritai, ar įma
lenkiantis Kazį Bobelį bei Val noma ją užbaigti? Juk tokį
dą Adamkų.
iLR-Eltai .,rojų žemėje" žadėjo ir komu
* Vilniaus bankas leis sa nizmas. Didžioji žmonijos da
vo klientams per Internet'ą lis dar gerai atsimena skir
mokėti savo namų sąskaitas tumą tarp tų pažadų ir tik
rovės. Jeigu pati komunizmo
už komunalines paslaugas.
sąvoka daugelį suviliojo savo
R Elta)

idealizmu, jos įgyvendinimas
netruko
pavirsti
smurto,
keršto, asmeninės naudos ir
galios siekimo siaubu, naiki
nusiu viską, kas drįso pasi
maišyti ant kelio ar prieš
tarauti.
O vis tik dedamos pastan
gos, kad „aliejus ir vanduo
būtų sumaišytas". Ypač Euro
poje. Tarii tikslui pajungtos ir
tarptautines sąjungos bei or
ganizacijos, įskaitant Europos
Bendriją ir NATO. Uoliai die
giama atvirumo ir bendradar
biavimo politika — atvirų
rinkų, atvirų sienų, bendros
valiutos ir t.t. Tačiau jau pasi
girsta ir nelabai malonių užuo
minų, kai pradedama reika
lauti, kad visos valstybės „žy
giuotų pagal tą patį maršo
taktą", savo vidaus reikalus
gaiėtų savarankiškai tvarkyti,
tik su visų kitų. priklausančių
sąjungai ar organizacijai, pri
tarimu. Priešingu atveju lau
kia vienokia ar kitokia ..baus
mė". Taip neseniai atsitiko
Austrijai, kai balsuotojai pasi
sakė už nacišku pažiūrų kan
didatą. Didžiosioms, turtingo
sioms valstybėms toks „suar
tėjimas" nebus labai žalingas,
bet mažosios, svirduliuojan
čios ant išnykimo ribos, gali
prarasti tautinės tapatybės
pusiausvyrą. Toks pavojus
gresia ir Lietuvai.
Daugelis Vakarų Europos
valstybių šiuo metu susiduria
su pagausėjusiu imigrantų
antplūdžiu. Tai daugiausia
„ekonominiai imigrantai", ku
rie ieško geresnio duonos
kąsnio, jo nerasdami savoje
tėvynėje. Juk gerai žinome
problemas, kurios kamuoja iš
sovietų nelaisvės paspruku
sias valstybes. Jų tarpe ir Lie
tuvą. Dėi daugelio priežasčių
jų žingsniai nepriklausomybės
vieškeliu yra lėti. skaudūs, ir
tik nedidelė gyventojų dalis
apskritai gali toje kelionėje
nepalūžti. Sumanesnieji nenuvirsta šalikelėje, bet ieško ge
resnių galimybių už savo tė
vynės ribų.
Tačiau Europoje tie imi
grantai pradeda susidurti su
vis didėjančiu priešiškumu,
nes su savimi atsineša kitą
kalbą, papročius, vertybes.
Pvz.. katalikiškoji Austrija jau"
turi problemų su musulmo
nais, kurie šiuo metu sudaro
apie 15 proc. gyventojų. Prieš
karą juodosios rasės žmones
Europoje buvo retenybė, o da
bar tiek Vokietijoje, tiek ir ki
tose valstybėse jie jau labai
matomi. Ir tai tik pradžia.nes
žengiame į pasikeitimų ir pri
sitaikymų laikotarpį.

kalus. Tarėmės dėl žygių į dam kampaniją dėl Kersteno baltijo padėties tyrinėjimai
JAV Kongresą ir vyriausybę rezoliucijos pravedimo. Čia ir pirmiausia bus užbaigti. Tuo
ryšium su Alto vykd. komiteto su žmona savaitę gyvenau.
Kersteno pareiškimu buvome
atsilankymu Washingtone.
Mišių, iškilmingos sumos, patenkinti.
Susitariau su kolegomis re su asista išklausiau Šv. Petro
Po pietų pas mus į hotelį at
daktoriais dėl pavadavimo bažnyčioj. Bažnyčioj sutikau vyko Pabaltijo komiteto ad
manęs, porai dienų išvykus į pažįstamą — dr. Trumpą. Jis ministracinio personalo nariai
sostinę. Gavau žinių, kad sos palydėjo mane iki viešbučio. — Walsh, McTyre, Allen ir dr.
tinėj mūsų lauks ir Laurie, ir Pietavome Giovanni restora Barak. Su jais pasitarėm ir
Kerstenas. Gal bus galimumų ne.
pavaišinom. Net skirstytis ne
ir su sekr. Dulles pasimatyti
Pasikalbėjau telefonu su norėjome. Buvo ir J. Kajeckas.
bent porai minutų.
Will Allen, susitarėm vykti
Dieną baigėme Occidental
pas jį pasitarti ir tuo pačiu restorane drauge su Kersteno.
1954 sausio 16 d. Šešta kartu pavakarieniauti. Pas jį Vakarieniavome ir vis dar ta
dienis
praleidom visą vakarą. Gyve rėmės tais pačiais Pabaltijo
Edvardas stotin nuvežė. na sostinės priemiesty, bet jau okupacijos tyrinėjimo bei liu
Traukiny Columbian radau Maryland valstijoje.Grįžę į ho- dininkų apklausinėjimo reika
savo kelionės draugus — Gri telį, radome mūsų belaukian lais.
gaitį ir Vaidylą. Keliauti vyko čius prof. Krivick ir J. Talala.
1954 sausio 19 d. Antra
neblogai.
Ir su jais šnektelėjome.
dienis
Rudis atvyko ir apsistojo
1954 sausio 17 d. Sekma
1954 sausio 18 d. Pirma mano kambaryje. Vaidylos
dienis
dienis
kambaryje greitosiomis už
Naktis, nors ir sėdint, ne
Šį rytą tuoj po pusryčių kandome, nes nebebuvo laiko
taip jau labai prailgo — vis posėdžiavome. Po to vykome į vykti į restoraną — reikėjo
dėlto teko miegoti. Pusryčia kongresmano Kersteno ofisą dar kai kuriuos darbus atlikti,
vome traukiny. Sustojom ta tartis, dėl kai kurių dalykų o 2:30 v. p.p. būti Valstybės
me pačiame Congressional ryšium su Pabaltijo komiteto departamente pasikalbėti su
Hotel, kur pernai vasarą kelis darbu, kuris būsiąs praplėstas valstybės pasekretorium Dokartus gyvenom ir iš kur ve ir į satelitų kraštus, tačiau Pa nald B. Laurie. Jis mus labai

maloniai priėmė ir pažadėjo
mūsų reikalavimus perduoti j
Berlyno konferenciją vykstan
čiam Valst. sekretoriui J. F.
Dulles; D. B. Laurei parodė
mums Valst. sekr. kabinetą.
Savo darbus sostinėj baigė
me, dar kartą aplankydami
kongr. Kersteną. Jisai parodė
mums iš Vokietijos parsivežtą
filmą, kuns buvo atmuštas
Vokietijoj, amerikiečių suorga
nizuoti baltiečių darbo bata
lioną paroduojant. Filme ma
čiau Laučką. Zaikauską. Rudį
ir kitus. Grjže iš Kongreso rū
mų, pasikalbėjome su Will Al
len. pasiruošėm kelionėn ir
išvykome } stotį, kad Colum
bian traukiniu grįžtume na
mo. Visi trys — Vaidyla, Gri
gaitis ir aš jautėmės gerokai
pavargę
1954 sausio 23 d. Šešta
dienis
Daužvardis telefonu teiravo
si apie Aito vykdomojo komite
to kelionę ir atliktus darbus
YVashingtone Papasakojus, jis
išreiškė savo pasitenkimmąB.d

S.m. kovo 13 d. Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas
(dešinėje) Baltuosiuose rūmuose, VVashington. DC, Įteikė skiriamuosius
r a i t u s JAV prezidentui George W Bush. Lietuvos ambasados JAV nuotr

tegravusia Sovietų Sąjunga.
Už tą tikslo išlaikymą ir iš
ryškinimą Lietuvai lemtingu
metu esu dėkingas lietuvių
išeivijai. Savo įgaliojimo ter
mino metu — ir kaip ambasa
dos patarėjas, ir kaip Lietuvos
ambasadorius — visuomet
stengiausi palaikyti ryšius su
visomis lietuviškomis organi
zacijomis, besistengiančiomis
padėti Lietuvai įstiprinti at
gautą nepriklausomybę ir pa
dedančiomis Lietuvai politiš
kai ir ekonomiškai. Negalė
čiau nepaminėti ir neįvertinti
tos paramos Lietuvai, kurią ji
gauna organizacijų ir giminių
bei negiminių Lietuvoje šelpi
mu. Ir Lietuvoje, mūsų sieki
mai daugiausia sutampa, tad
nematau reikalo ryškinti skir
tumų, kurių visuomet pasitai
kydavo ir pasitaikys. Svar
biausia, kad išliktų tie patys
tikslai ir pasitikėjimas vienų
kitais.
— P e r n a i g r u o d ž i o mėne
sį Vilniuje įvykusiame Lie
tuvos a m b a s a d o r i ų suva
žiavime ir p o j o įvykusios
s p a u d o s konferencijos me
tu, t a r p kitų dalykų, J ū s
pastebėjote, k a d JAV gyve
n a apie 1 m l n . išeivių iš
Lietuvos i r pažadėjote plė
toti ryšius su j a i s . J ū s taip
pat n u r o d ė t e , k a d nėra iš
n a u d o j a m a s visas poten
cialas. Ką t u r ė j o t e omenyje
konkrečiai?
— JAV-se tikrai gyvena tiek
daug lietuvių kilmės žmonių,
kurių politinis potencialas
praktiškai
neišnaudojamas.
Pavyzdžiui,
Pennsilvania,
VVisconsin, Illinois ir kitų vals
tijų lietuviai turi nemažai įta
kos rinkimuose, gali nulemti,
kas yra išrenkamas ir kas ne.
Konkrečiai, jie gali reikalauti,
kad jų balsais išrinkti politi
kai teigiama linkme įtaigautų
JAV politiką Lietuvos atžvil
giu, tarkim, dėl Lietuvos na
rystės NATO. Artėjant 2002
metais numatytam NATO vir
šūnių susitikimui, Lietuva nu
mato stiprinti savo diploma
tines pajėgas, tad būtų nuo
seklu siekti ir didesnės JAV

lietuvių bei lietuvių kilmės
žmonių paramos. Bet tai jau
daugiau kito ambasadoriaus
darbas ir aš nenorėčiau nieko
konkrečiau pasakyti, kaip tai
turėtų būti organizuojama.
— Ką n u m a t o t e veikti
grįžęs Lietuvon? Kokios
pareigos J ū s ų laukia?
— Beje, net turiu prisipa
žinti, kad Lietuvos diplomati
joje esu vienas iš pačių seniau
sių, bet nevyriausias. Daug
jaunesnių amžiumi yra pasie
kę ambasadoriaus rangą, tad
savo atžvilgiu jokių ypatingų
pasiekimų nepriskiriu. Sten
giuosi kuo geriau atlikti parei
gas ir sakyčiau gan sėkmingai
tai man pavyksta — turiu už
mezgęs labai daug ryšių ypač
su kitų valstybių diplomatais
JAV valdžios atstovais — ką
matote per priėmimus, įvyks
tančius Lietuvos ambasadoje
įvairiomis progomis. Na, o
kaip bus ateityje, negaliu pa
sakyti. Pirmiausia grįžtu į
Lietuvą, 3-4 mėnesius dirbsiu
Užsienio reikalų ministerijoje,
kur lauksiu naujo paskyrimo.

Daugelis žino, kad vandenį
su aliejumi sumaišyti neleng
va — čia nereikia chemijos ar
fizikos mokslų laipsnio bei ži
novų patarimo. Tačiau galbūt
dar sunkiau iš įvairių rasių,
tautybių, kultūrų žmonių su
daryti vienalytę visuomenę. O
vis tik tuo keliu žmonija
pamažu slenka: klupdama, pasistumdydama, vėl išlyginda
ma susidariusius nesklandu
mus bei kliūtis...
Kai kuriose valstybėse tas
geriau sekasi. Pavyzdžiui,
JAV-se. Bet Amerika yra pas
tatyta ant visai kitokių pa
matų: ją būtent ir kūrė iš kone
viso pasaulio atvykę imigran
tai, ieškodami kitokio, laisves
nio, labiau pasiturinčio gyve
nimo. Kadangi valstybė vis tik
turėjo turėti tam tikrus rė
mus, kurie visą tą tautybių,
rasių, kultūrų ir religijų mi
šinį suniveliuotų į veiksmin
gą ir visiems tinkantį vienetą.
ilgainiui toks vienetas — visų
bendru sutarimu — ir susifor
mavo. JAV per daugiau kaip
du šimtus gyvavimo metų
sukūrė savo gyvenimo būdą,
tradicijas, ekonomiką ir poli
tiką. Nepaisant kai kurių
svyravimų ir nesklandumų,
šis valstybės tvarkymosi bū
das šiandien laikomas pa
vyzdžiu visoms tautoms.
Tačiau ne visur jis tinka.
ypač šalims, nenorinčioms at
sisakyti savo papročių, tradi
cijų, kalbos, istorijos ir tau
tinės tapatybės. Tuomet susi
duriama su labai stipriu pasi
priešinimu. Vis dėlto šis proce
sas vyksta be sustojimo — at
kakliai ir nuolat — žingsnis
po žingsnio artėdamas prie
tikslo. O tas tikslas?
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LIETUVIŲ TELKINIAI

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

LOS ANGELES, CA

ATSILIEPIA ATGARSIS...
Praėjusių metų Kalifornijos miero tautinę parapiją, tauti
Pacifiko p a k r a n t ė s lietuviškas nes šventes, jaunimo ansamb
judėjimas
praskriejo.
kaip lį, mišraus choro giedojimą
dangumi meteoras. Ypač tai sava kalba kiekvieną sekma
išryškino Lietuvių dienų šven dienį pamaldų metu. Kitur tai
tė. Lietuvių
Bendruomenes jau retenybe. Los Angeles kri
L.A. apylinkės t a šventė, sau zės dar nesimato; pastoviai
lėtame Šv. Kazimiero parapi stipri parapijos religinė/admi
jos kieme žavėjo kiekvieną nistracinė moralė vienija vi
tautinių šokių ir dainų ritmu, sus.
Parapijos choras čia
su svečiais šokėjais iš Seattle, užima labai reikšmingą vietą.
San Diego ir L.A. jSpinduliu"'; Yra kviečiamas dalyvauti mi
parapijos choru, šauniu „Dai nėjimuose, Lietuvių
dienų
navos" ansamblio vyrų oktetu šventėse, netgi vestuvėse. Di
iš Čikagos, muz. R. Polikaičio džiųjų bažnytinių švenčių pa
vadovybėje. Žmonių abi dienas maldos vos sutalpina žmones.
buvo tikrai daug; jaunos šei Choras savo paskirtį atlieka
mos,
gražus oras, puikus labai rimtai pasiruošęs. Ber
maistas; menų parodos — ta nelių Mišiose būna vienokia
pybos, gintaro, tekstilės, me dvasia, Prisikėlimo — nepaly
džio drožinių; organizacijų sto ginamai kitokia, skirtinga.
ginės — Lietuvių respubliko Pergalės, laimėjimo iškilmės.
nų, Kalifornijos Lietuvių kre Tokia nuotaika apsigaubia Šv.
dito kooperatyvo, „Lietuvių Kazimiero parapijos vargoni
Bendruomenes L.A. apylinkes ninko, muz. Viktoro Ralio pa
žinios", pašto ženklų kolekcija; sirinkimas repertuaro giesmy
margučių marginimo klasė, nui. Giesmyno atlikimas atsi
žaidynių k a m p u t i s vaikams, skleidžia jo individualizuoto
pinigine loterija. Puikus šven meno kūryba, o kiekvienas
tės pokylis šeštadienio vakare, sekmadienis skamba, nelygi
jaunosios kartos pastangomis, nant religinės muzikos kon
sutapo darnios draugystės ir certas.
naujų pažinčių visumoje. Lie
Kasmet Šv. Kazimiero para
tuvių dienų šventės komitetas pija išklauso kruopščiai pa
atliko didžiulj įsipareigojimą, ruoštų
religinių
koncertų
tapusį daugumos labai verti Verbų sekmadienį, po rekolek
n a m a tradicija. Tas pats komi cijų, gardžiai pasivaišinus Lie
tetas, su mažais pasikeiti tuvos Dukterų draugijos paga
mais, j a u d a b a r posėdžiauja, mintais šiltais užkandžiais.
planuoja šių — 2001 — metų Pernai tos rekolekcijos buvo
Lietuvių dienų šventę suruošti ypač, turiningos; jas vedė sve
nei kiek neblogiau, nei pernai čias iš Lietuvos, vysk. Eugeni
ar keliasdešimt metų atgal, j u s Bartulis. Muz. Viktoras
prel. Jono Kučingio laikais. Ralys apsisprendė atlikti G.
Lietuvių Bendruomenės L.A. Rossini „Stabat Mater" kan
apylinkės sumani ilgametė tatą. Su solistais svečiais iš
pirm. Liuda Avižonienė ir ren Los Angeles operos, kurie tal
ginių meno vadovas muz. Vik kino
ir repeticijų
metu.
toras Ralys tuo labai didžiuo (Maestro Placido Domingo yra
jasi, o darbuotojams ir šventės tos operos direktorius/meno
komitetui, kiekvienam iš jų vadovas).
draugingai spaudžia dešinę.
Pasirinkimas tokios vertės
Lietuvių dienų šventė at kūrinio stebino ne vieną. Pa
kreipia ir kitataučių dėmesį, ruošti chorą tokiam veikalui
o, norint gauti subsidiją iš Los su
mėgėjiško
išsilavinimo
Angeles miesto savivaldybės, (muzikoje) parapijos choro da
tai labai svarbu. Reiškia, su lyviais, daugeliui atrodė per
aplinka pozityviai bendrauja dėm rizikinga. Laiko tokiam
ma. Lietuvių dienų atidaryme užsimojimui, palyginus, irgi
b ū n a L. A. miesto atstovas. Jį nedaug. Parapijos vargoninin
stebina noūsų parapijos entu kas savo sugebėjimais, nepa
ziazmas ir kūrybiškai etninė laužiama ištverme įtikino vi
prigimtis; N ė r a
šūkavimų, sus. Kiekvienam balsui paruo
garsaus ritmo ar peštynių, šė kasečių įrašus su paaiški
daugiau melodingo klegesio nimais, akompanimentu, rit
susibūrimas.
mo dinamika, aiškia supran
Kalifornijoje yra daug tauty tama tarsena; gražia savo bal
bių, daug panašiai ruošiamų so intonacija atliko visų balsų
švenčių. Per vasarą Viktoras partitūras atskirai, įskaitant
finalą
„In
Ralys lankėsi kai kuriose nepalyginamąjį
šventėse, t a u t i n e juosta pasi sempiterna saekula, Amen".
dabinęs, trispalve rankoje; Choristams ši staigmena pa
bendravo keleriose tradicijose lengvino įsisąmoninti kiek
su gerais linkėjimais nuo savo vieną savo melodijos gaidą,
tautiečių. Tokio dėmesio ne ritmo niuansus, o, tuo pačiu,
galima- nepastebėti, ir garsas save lavinti didingos muzikos
plinta per tai apie Šv. Kazi apimtyje. Maestro Viktoras

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBUO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoks ir Ott. Mgf. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS

32081/2 W66t 95th Street
Tol. (708) 424-8654
(773)581-8654

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos choras po religinio koncerto. Pirmoje eil. tarp Los Angeles operos solistų iš
k.: kun. S. Anužis, vysk. E. Bartulis ir parapijos klebonas prei. A. Olšauskas; paskutinis dešinėje — choro diri
gentas muz. Viktoras Ralys.
Ralys čia a t l i k o daugiau nei
bandymą. J i s patyrė klusnų
lojalumą choro dalyvių, norą
išmokti, p a s i s a v i n t i jo pasta
bas tikslingai, dalintis kolek
tyvine a t s a k o m y b e . Visų ma
nymu, choro dirigentas/meno
vadovas negalėjo nebūti lai
mingas.
„Stabat M a t e r " k a n t a t a su
penkiais Los Angeles Miesto
operos solistais ir virtuozo
vargonų a k o m p a n i m e n t u , pra
skambėjo didingai. Dirigento
r a m u s p a s i t i k ė j i m a s spindu
liavo į kiekvieną choro dalyvį.
J o mostai s a n t ū r ū s , kiekvie
nam paryškinti
žaismingos
slinkties pobūdžiu. Kompozi
toriaus G. Rossini būdinga sa
vybė — m u z i k i n ė s frazės pasi
kartoj mai k a s k a r t ą garsyn —
Viktorą Ralį t a r s i įpareigojo
perduoti savo t a l e n t o dovaną
ir d a i n i n i n k a m s , ir klausyto
j a m s . N u s k a m b ė j u s paskuti
niam a k o r d u i „Amen" (ši suita
u ž t r u n k a a p y t i k r i a i 15 minu
čių,
reikalauja
išskirtinio
charakterio, „The Rossini cres
cendo"), m a e s t r o Viktoras Ra
lys s u s i l a u k ė
triukšmingų
ovacijų iš koncerto dalyvių,
publikos ir kunigijos prie alto
riaus, š i n e d i d e l ė parapijos
šventovė n e b u v o girdėjusi to
kios šlovės, o taipgi, ir daugu
m a gražios lietuviškos publi
kos, k u r i sustojusi garsiai
plojo ir plojo.
Visa t a i atsiliepia atgarsiu
ir p a ž a d i n a iš naujo džiugesį,
kad e s a m e vieni kitų reikalin
gi ir t a i p išvien gaiviname
savąjį lietuvišką buvimą visų
džiaugsmui.
S t a s ė V. P a u t i e n i e n ė

SUNNY HILLS, FL
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

S u n n y Hills LB apylinkėje
83-iuosius Nepriklausomybės
paskelbimo m e t u s šventėme
vasario 18 d., m i n ė d a m i Vasa
rio 16 ir Kovo 11 datas. Iš
kilmės prasidėjo 11 vai. r. Šv.
Teresės bažnyčioje. Altorių
puošė Aušros V a r t ų Marijos
paveikslas ir lietuviška tri
spalvė. Visiems atsistojus, A.
Kvečas, l y d i m a s
tautiniais
drabužiais apsirėdžiusių B.
Matuzienės ir B. Nakienės, iš
kilmingai įnešė Lietuvos vė
liavą. Šv. M i š i a s , kad Dievas
laimintų m ū s ų tėvyne ir nuro
dytų kelius, k a i p pasiekti
tikrą laisvę ir demokratiją,
aukojo prel. F. Ščikutovičius ir
kun. L. M u s t e i k i s . Choras, va
dovaujamas nenuilstančios ir
pasiaukojančios G. Beleckie
nės, pirmą k a r t ą atliko kom
pozitoriaus S. Sližio giesmę
„Tau d ė k i n g a Lietuva". Skai
tinius s k a i t ė V. Macys; vieną
jų dalį j i s b u v o paruošęs šiai
šventei. G r a ž ų , j a u t r ų pa
mokslą apie T ė v y n ė s vargus ir
mūsų visų s u d ė t i n g u s kelius
šioje žemėje p a s a k ė kun. L.
Musteikis. Prel. F. Ščikutovi
Po religinio koncerto I>os Angelas Šv Kazimiero parapijos bažnyčioje, js- čius taip p a t sveikino visus ir
podžiais dalinasi vargonininkas-dirigentas muz. Viktoras Ralys ir svečias
džiaugėsi, k a d Lietuva y r a
iš Lietuvos vysk Eugenijus Bartulis.

laisva.
Po pertraukos, 3 vai. p.p., vi
si rinkosi į parapijos salę. Čia
turėjo vykti minėjimas pagal
iš anksto n u m a t y t ą programą.
Programą paruošė G. Gedmi
nienė, G. Beleckienė ir E. Žebertavičienė, o dailiai, tauti
niais motyvais apipavidalino
ir išspausdino V. Gedminas,
k u r i s mielai pagelbsti Sunny
Hills LB apylinkei kur reikia
meniškų r a n k ų ir darbo. Pir
mininkei G. Gedminienei pra
dėjus minėjimą visi atsistojo.
Iškilmingai buvo įneštos Lie
tuvos ir JAV vėliavos. Sugie
dojus JAV ir Lietuvos himnus
kritusių už Lietuvos laisvę at
minimui, sporto veteranas V.
Adomavičius uždegė žvakę.
Visi susikaupimo minute pa
gerbė žuvusius.
Invokaciją
kalbėjo k u n . L. Musteikis. J.
Savaitis p e r s k a i t ė Vasario 16
Nepriklausomybės paskelbimo
Aktą, o A. Pečkaitienė — Kovo
11 Lietuvos Nepriklausomy
bės a t s t a t y m o Aktą. Pirm. G.
Gedminienė supažindino visus
s u proklamacijos turiniu. Ji
buvo išsiųsta gubernatoriui J.
B u s h gerokai prieš šią šventę.
K a d a n g i į m ū s ų tolimą kam
pelį kalbėtojai neatvyko, G.
Gedminienė pranešimą pa
r e n g ė pati. J o s sklandi, jautri
ir logiška k a l b a buvo atidžiai
išklausyta. Prelegentė kalbėjo
apie Lietuvos praeitį, išsilais
vinimą iš 50 metų trukusios
okupacijos, apie dabartinę pa
dėtį, labai komplikuotą įstoji
m ą į E S bei NATO ir pavojų iš
galingųjų kaimynų šalies bei
j ų priešinimąsi NATO plėtrai.
J i visus kvietė remti Lietuvos
bylą p e r senatorius bei Kong
reso atstovus ir niekuomet
n e p a m i r š t i , k a d esame lietu
viai. Pirmininkės perskaitytos
rezoliucijos dalyvavusiųjų bu
vo priimtos.
Meninę dalį pradėjo E. Žebertavičienė, visus nuoširdžiai
pasveikindama. Eilėraštį „At
sitiesk ir kelkis" (J. Širmaitienė) j a u t r i a i padeklamavo B.
N a k i e n ė . Rusteikos monologą
iš „Aušros s ū n ū s " talentingai
s k a i t ė V. Žebertavičius. Dainą
„Vasaros romantika" (S. Sli
žys) atliko E. Žebertavičienė;
j o s g r a ž u s balsas j a u seniai
džiugina S u n n y Hills gyvento
j u s . A n t r o s i o s j a u n y s t ė s " cho
r a s sudainavo: „Gimtinės dan
gus", „Tai gražiai m a n e augi
no", „Brangiausios spalvos",
„Tėvynės maršas", „Žemė Lie
tuvos" ir „Lietuviais esame
m e s gimę". Po koncerto pirmi
n i n k ė padėkojo visiems daly
v i a m s ir t a l k i n i n k a m s ruošu
siems šią lietuvio širdžiai
brangią šventę.
Išaiškėjus d a r vienai progai,
J u l y t ė s ir Algio N a k ų 50 metų
vedybinei sukakčiai, visi su
stoję padainavo j i e m s „Ilgiau
sių metų". Pabaigoje žodį tarė
prel. F . Ščikutovičius. J i e svei
kino visus ir k a r t u džiaugėsi,
k a d gražiai laikomasi tautinių
tradicijų. Iždininkas J. Savai
tis pranešė, k a d renkamos au
kos JAV LB veiklai paremti

bei solidarumo mokestis už
2001 metus. Po to visi buvo
pakviesti
vaišintis
Sunny
Hills moterų gausiai paruoš
tais sumuštiniais ir pyragais
bei pasišnekučiuoti klausantis
P. Paparčio akordeono muzi
kos, kviečiančios poras pasi
sukti valso sūkuryje. Pasibai
gus šventei visi lyg pakylėti ir
atjaunėję neskubėdami skirs
tėsi į n a m u s .
Anelė Pečkaitienė
D A Y T O N A BEACH
J A U K I TRADICINĖ
T R E Č I A D I E N I O POPIETĖ

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Window VV'ashers N'eeded!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have validdrivefs license and transporiation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Washing.
Tel. 800-820-6155.
Reikalinga tarnautoja
advokato rastinei.
Privalo gerai mokėti angliškai
ir lietuviškai bei naudotis
kompiuteriu.
Reikia turėti darbo leidimą.
Tel. 773-284-0100.
Vladas Construction, Inc.
seeks carpenter with good
skils & experience. Mušt have
ovvn tools. Call to schedule an
interview. Tel. 630-782-0666.
Reikia automobilio? Neturite
kredito istorijos? Neseniai iš
Lietuvos? Ne problema!
Surasime tinkamą finansavimą
žemiausiais procentais. Tel. 773544-2062 arba 773-860-8810.

GREIT PARDUODA
RE/MAX
^REALTORS
0fTC.(773)22».87«l
(70M425-71M

rrri)s»Mao5

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

sds* MIS
Alexaader J. Mockus,
LTD
Realtors
„BUD" BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI
Bos. 773-767-«655 mob.: T73-2».33«3
F«x 773-7«7-»618
„Tovvnhouse" pardavimui!
OakLawn
Kaina $155,000. (Sumažinta $10,000).
Gražus, 4 miegamųjų, 2 vonių.
Didelis 2 automobilių garažas.
Arti mokyklos, parko, Baseino.
Ramioje ir gražioje vietoje.
Oak Lawn, gražioje vietoje
išnuomojama* 'elis vieno
miegamojo „. jement".
Savininkas moka už elektrą ir
šildymą. Kaina $550 į mėnesį.
Skambinti 773-767-2400,
First Rate Real Estate.
Kviesti Aušrą Padalino.

JAV
Lietuvių
Bendruo
menės vietine
apylinkė, ku
STASYS'
CONSTRUCTION
rios pirmininku yra St. UšacStaliaus darbai, rusių, vonių ir
kas, kiekvieną pirmąjį mėne
virtuvių įrengimas; priestatai;
IEŠKAU
keramikos plytelės; 'sidings*,
sio trečiadienį viename resto
Danutės Arlauskienės,
"soffits", "decks", "gutters", plokšti
rane rengia šio telkinio lietu
gimusios 1954 m. sausio 3 d.
ir "shingte* stogai; cementas,
vių bendrus priešpiečius. Ta
dažymas. Turiu darbo draudimą.
Tel. 630-365-1066,
proga būna jaukus šio telki
Ed Moore.
, S.Benetis, tel. 630-241-1912..
nio lietuvių šeimyniškas pa
bendravimas. Tokia popietė
įvyko ir vasario 7 d.
Veik kiekvieną tokią popie
tę paįvairina Narimantas Karaša, paskaitydamas įdomes
nes ištraukas iš Lietuvos
spaudos ir dar pažerdamas
nuotaiką palinksminančių pa
sakojimų. Tad ir šioje popie
tėje jis paskaitė keletą iš
traukų iš Lietuvos laikraščių.
Šį kartą jo dėmesį patraukė
Šakiuose leidžiamų laikraš
čių straipsniai.
„Valsčiaus" laikraštyje rašo:
„Šeštadienį rajono viešoji bib
lioteka k a r t u su Vilniaus za
navykų bendrija laisvalaikio
pramogų centre pristatė išei
vijos solistės ir poetės J. Krištolaitytės knygą „Pavakario
vėjai'". Su Šakių kraštu Krištolaitytę sieja gimtoji vieta Daytona Beach. FL. ..Saulutes" susirinkusios ruošti velykinius siuntinius
Vaitiškių kaime ir Šakių gim vaikučiams Lietuvoje. Iš k.: Regina Snarskienė, Marytė Barauskienė, Bi
rute Kožkiene, Valė Lapinskienė ir Danute Kurauskienė.
nazija ir tėviškės ilgesys, išsi
Nuotr. Violetos Avižienės
liejęs poezijos posmais. Nos
talgijos ir šviesių vaikystės,
jaunystės
prisiminimų eilė
raščius skaitė bibliotekininkės
L. Eringienė ir L. Uzdravienė".
Taip p a t Šakiuose leidžia
mas „Draugas" rašo: „Eilėraš
čius Krištolaitytė pradėjo ra
šyti dar jaunystėje, besimoky
d a m a Šakių 'Žiburio'gimnazi
joje. Daugelyje, ypač vėlesnių
— begalinė meilė gimtajam
kraštui, prarastos tėvynės il
gesys. Prieš trejetą metų už
jūryje išleistas jos eilėraščių
rinkinys "Nedainuoti žodžiai', o
pernai Lietuvoje 'Pavakario
vėjai'. Jos tekstais parašyta ir
dainų".
Susirinkusieji dideliu dėme
siu išklausė šį Karašos prane
šimą. Suvalkiečiai džiaugėsi,
kad jų kraštietė ir po tiek il
gų metų buvo taip gražiai pri
siminta ir pagerbta gimtojoje
žemėje.
Be to dar pirm. St. Ušackas
pranešė, kad Bendruomenės Jurgiui Janulaičiui, ilgameciui Lietuvių fondo įgaliotiniui Floridoje,
Padėkos lakštą įteikia LF Garbes pirm. Stasys Baras.
apylinkė rengia ir Vasario 16
Nuotr. J. Daugėlos
— tautos šventės minėjimą.
Minėjimas įvyko vasario 1 1 d .
Po pamaldų parapijos salėje viešnia Elona Vaišnienė. Prog vadovaujamas muz. A. Skridu
J - Dgbuvo minėjimas. Kalbą pasakė ramą atliko „Sietyno" choras, lio.
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DĖKOJAME UŽ RŪPESTJ TOLI NUO
TĖVYNĖS GYVENANČIAIS

vieną konkretų žmogų, bet ir
apie tragišką pokario Lietuvos
Prie šio kryžiaus įvyko dar partizanų likimą.
Rengė mokytojas Vytautas
vienas mano susitikimas su A.
Grybinu-Faustu. Ir nesvarbu, Armonavičius, Šaulių rajo
kad niekas nežino, kur iš nas, Lukšių V. Grybo vid.
tikrųjų šiandieną ilsisi A. Gry m-la.
bino kūnas, juk visa Lietuvos
žemė yra prisigėrusi didvyrių
* Airijoje uždrausta
kraujo, šventas bet kuris jos kam steigti nevietines įmones,
pelis. Ir kryžius, pastatytas kurios užsienio bendrovėms
toje vietoje, kur jo kūno nėra, leisdavo palengvinti mokesčių
mums leidžia suprasti ne tik naštą. Keli šimtai Lietuvos pi
kaip paminklą A. Grybinui, liečiams priklausančių bend
bet ir visiems kitiems, kurių rovių neteko teisės valdyti sa
net ir žuvimo vietos nežino vo turtą ir sąskaitas tiek Lie
mos, kuriems neuždegtos žva tuvoje, tiek svetur. Daugelio iš
kelės...
763 Lietuvoje įregistruotų ai
Yra išlikusi A. Grybino su riškų įmonių kapitalas yra lie
kurta „Brolių sakalų daina". tuviškas — grįžęs iš Airijos.
Šios dainos posmai tiksliai pa
:V2-ElU)
sako visų kovotojų dalią:
* Kaimo turizmas — Dzū
Penktas susitikimas

Suprantama,
norintiems
„Draugo" skaitytojai turėjo
progos įsitikinti, kad naujosios išsaugoti Lietuvos pilietybę
lietuvių bangos, įsikūrusios asmenims, šie argumentai
JAV, atstovų parengtas ir gali atrodyti nepakankami, ta
plačiai išplatintas kreipimasis čiau tokią tvarką numato
dėl Lietuvos pilietybės išsau įstatymai ir poįstatyminiai ak
gojimo sukėlė nemažą atgarsį tai. Problemos sprendimui
Lietuvoje ir išeivijoje. Šian galima rasti bent tris alterna
dien
spausdiname
Seimo tyvas:
Jungtinės frakcijos nario mo
1. pakeisti Lietuvoje galio
derniojo krikščionio demokra jančius įstatymus, reglamen
to Artūro Vazbio padėjėjos Jo tuojančius pilietybės įgijimo ir
vitos Pranevičiūtės parengtą praradimo tvarką, kas, tiesą
išsamų atsiliepimą.
sakant, užimtų labai daug lai
-Norėčiau padėkoti už Jūsų ko, ir, žinant Lietuvos situa Vysk. M. Valančiaus minėjime Cicere meninę programą atlieka Meno mokyklėles (vadovė Ligija Tautkuvienė)
kijos paežeriuose ir pa
laišką ir rūpestį toli nuo ciją, būtų sunkiai įgyven kankJininkių ansamblis. Vadove Genė Razumienė (dešinėje). J o n o Kuprio nuotr
Jūs mūsų laidot negalėsit.
upiuose gyvenančių žmonių
tėvynės gyvenančiais lietuvių dinama, nes valstybė gali bijo
Vien tik širdys verkt galės.
viltis. Pernai Lazdijų rajone
kilmės žmonėmis, rašoma at ti prisiimti didesnių įsiparei išsaugoma teisė į LR pilietybę, priešų, matau stovintį miške „Lietuvos aido" 1992.05.06 nu
Iškankinti mūsų kūnai
dar šešių sodybų šeimininkai
sakyme dėl Lietuvos pilie gojimų užtikrinant savo pi pagal jų prašymą išduodami ir laukiantį, kol ateis sesuo meris, kuriame aš randu įdo
Gatvėse gulės...
nusprendė pradėti verstis kai
tybės išlaikymo asmenims, liečių teises ir pareigas, jei jie šią teisę patvirtinantys doku Sofija. Bandau šnekėtis su mios medžiagos. Tai Valeri
Šie keli mano susitikimai mo turizmu. Ankstesniais me
mentai. Šie asmenys su savo juo: „Tu buvai vienas iš tų įžy jos Vaitkevičiūtės straipsnis
gaunantiems kitos šalies pilie yra toli nuo tėvynės;
šeimos nariais gali atvykti į miųjų tautos didvyrių. Tavo „Tauro apygardos vadas" apie dar nepaskutiniai, jie dar tę tais šiame ežerų ir miškų
tybę.
2. LR Pilietybės įstatymo 36
Iš tiesų dabar Lietuvoje ne str. konstatuojama, kad jeigu Lietuvą be vizų, gyventi Lietu vardas, kaip ir daugelio kitų, įžymųjį partizaną. Iš jo su sis. Jie man buvo prasmingi, krašte tokiu verslu buvo susi
lengva ekonominė padėtis, ir LR tarptautinė sutartis nu voje, netaikant jiems Imigra sužibo mūsų tautos atgimimo žinau ir A. Grybino žūties nes aš sužinojau ne tik apie gundžiusios tik 4 šeimos(LR„EiU)
tai skatina lietuvių emigra statė kitokias taisykles, negu cijos įstatymo reikalavimų, bei bangose. Tu buvai stiprus aplinkybes. Štai ką apie tai
ciją į labiau
išsivysčiusias išdėstytos šiame įstatyme, tai iš jos išvykti. Įstatymai gali savo neaprėpiama kova prieš rašo Aleksandro sesuo Sofija:
šalis. Tačiau norėčiau Jus pa taikomos tarptautinės sutar numatyti ir kitas šių asmenų tautos pavergėjus. Ne kiekvie „Jo du draugai pabėgo, o jis
na tauta gali didžiuotis tokiais pabėgti negalėjo. Stovėjo kaž
tikinti, kad nei buvusi, nei juo ties taisyklės, vadinasi, šiuo teises.
Kaip matyti, valstybės tiks • dvasios milžinais. Tu spin kokiam griovy, atsišaudė ir
labiau dabartinė Lietuvos atveju reikalinga Lietuvosvaldžia neturi ir negali turėti JAV sutartis, numatanti dvi las tikrai nėra išsižadėti savo dėjai kaip vilties ir pasiaukoji degino su savimi turėtus do
tikslo „nurašyti" nors vieną gubos pilietybės problemos piliečių ar juo labiau lietuvių mo žvaigždė. Tu paaukojai kumentus. Paskui pats nusi
mirus, jo brolį, dr. VYTAUTĄ MAURUTI, gimines ir
Lietuvos pilietį ar lietuvių sprendimą. Viena vertus, to kilmės asmenų. Be to, pasku savo gyvybę ant laisvės auku šovė. Rytą (1949.09.28 kai kas
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
laiko A. Grybino žuvimo data)
kilmės asmenį. Tačiau Lietu kio tipo sutartis paprastai su tinė minėto str. nuostata lei ro..."
Aplinkui mane vis dar jo lavoną saugumas atvežė
voje jau dešimt metų veikia teikia dvi pilietybes turinčiam džia plėtoti diskusiją, kokios
Irena Sušinskienė
LR Pilietybės įstatymas, pagal asmeniui pasirinkti vieną iš teisės turėtų pirmiausia būti vaikščioja praeiviai. Čia sklin prie Karčrūdės mokyklos. Ma
Birutė Čyvienė
kurį pilietybės netenkama nu jų; kita vertus, Lietuvoje tarp užtikrintos šiems asmenims - da kažkokia labai rami šilu ma (Ona Grybinienė) kaip tik
ma, kuri sušildo ne tik mano tuo metu ėjo į Jankus. Jie,
traukus faktinius ryšius su tautines sutartis pasirašyti Jūsų likimo broliams.
Onutė Ralienė
Taip mums viskas atrodo šąlančias rankas, bet ir mano pamatę mamą, pašaukė prie
Lietuvos valstybe, jos atsisa gali tik LR Prezidentas ir
kius, įgijus kitos šalies piliety Ministras pirmininkas. Seimo Lietuvoje. Būtų labai įdomu ir širdį pripildo jaukios šilumos. sunkvežimio, įkėlė į jį ir klau
Marytė Mikonienė
bę, trejus metus gyvenant narys negali jų nei pasirašyti, naudinga išgirsti Jūsų nuomo Tačiau to niekas net nepaste sia: „Ar tavo sūnus?" Mama
Onutė ir Vacys Rociūnai
užsienyje su negaliojančiu LR nei inicijuoti, jis dalyvauja tik nę bei komentarus dėl šių ar bi. Vėjas jau buvo užpūtęs atsakė: Jie". Dar primygtinai
piliečio pasu, stojant kitos sutarčių ratifikavime, t.y., gumentų, taip pat sulaukti mano uždegtą žvakelę. Lėtai reikalavo prisipažinti, bet ji
Birutė ir Jonas Vasariai
valstybės tarnybon ar tam sprendžia dėl jų įsigaliojimo. Jūsų pasiūlymų dėl LR Pilie pasuku takeliu, tolstančiu nuo vis tiek sakė „ne". Ji jo tikrai
nepažino. Išlipusi iš sunk
,
Aleksandra ir Pranas Razgaičiai
pant kitos valstybės pa- Iš to išplaukia, kad ir ši gali tybės įstatymo 17 str. nuosta koplytėlės.
vežimio,
tiksliau,
iškritusi,
ji
tos, kurią įgyvendinus, būtų
reiggaifcbe LR kompetentingų mybė nėra labai tinkama;
Antras susitikimas
Clevcland, Ohio
vėl patraukė Jankų link Tuo
galima užtikrinti platesnes as
organų leidimo.
3. galima pasinaudoti ir da
Jis įvyko mūsų mokyklos met jie suriko: „Kur eini, tau
Pati pilietybė turėtų apimti bar galiojančiu LR Pilietybės menų, norinčių neterminuotą
ne tik formalų valstybės ryšį įstatymu, pagal kurio 17 str. 2 laiką išsaugoti teisę į Lietuvos bibliotekoje. Čia gausu įvairių niekur negalima eiti. Pakviesk
2001 m. vasario mėn.,
su piliečiu, bet taip pat ir abi punktą teisė į Lietuvos piliety pilietybę, teises ir pareigas. knygų. Daug jų yra padovano vyrą." Nuėjo tėtis (Antanas
pagerbdami mirusiųjų atminimą,
pusį valstybės ir piliečio ryšį, bę neterminuotai išsaugoma Galbūt Jums kilo kokių nors jęs A. Grybino brolis Zigman Grybinas). Įlipo į sunkvežimį
„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAF
pasireiškiantį tarpusavio tei lietuvių kilmės asmenims, gy minčių. Lauksime Jūsų atsa tas Grybinas (g. 1923), kuris ir mato, kad taip, tikrai Olius
gyvena Amerikoje. Atverčiu (artimieji jį taip vadino). Bet
aukojo:
sių ir pareigų vykdymu. Situa venantiems kitose valstybėse. kymo.
mokyklai jo padovanotus tris susitvardęs taip pat pasakė,
Su pagarba
cija, kai asmuo įgyja ar turi Lietuvių kilmės asmeniu lai
didelius atsiminimų segtuvus. kad tai ne jo sūnus. Grįžęs į
Jovita Pranevičiūtė
Auksės Kaufmanienės atm. (papild.): Arvydas
galimybę įgyti dviejų valsty-; komas asmuo, kurio tėvai ar
LR Seimo nario A. Vazbio Z. Grybinas apie brolio Alek trobą, paskambino, sukvietė
ir Daiva Barzdukai, Nicole K. Anders, Jin-Sheng Lu ir
bių pilietybes, reiškia, kad tas seneliai arba vienas iš tėvų ar
sandro gyvenimą žino daugiau vaikus į klasę ir dirbo visą
Jiuan-Jiuan Hu, dr. Kaufmano draugai ir bendradarbiai
asmuo tuo pačiu metu įgyja ir senelių yra lietuviai ir pats as padėjėja
negu visi kiti. Amžina bro dieną, normaliai, kaip ir kitas
(National Cancer Institute — per Siuzanne Heurtindvigubas teises ir pareigas, be muo pripažįsta, kad laiko save Skyrelį ruošia
liška meilė jaučiama ir skai dienas..." Po to jo lavoną vežė
Roberts) - $270. I i viso $3,302.
to, priešingai nei kiti tų šalių lietuviu. Asmenims, kuriems
Dalia Badarienė tant jo atsiminimus. Atsi ir į Lukšius, ir į Šakių kalė
piliečiai, gali naudotis dviejų
M . Valterio Lendraičio atm.(papild.): Rima ir Jonas
verčiu vieną atsiminimų seg jimą. Kvietė visus jį pažinoju
valstybių suteikiamomis teisė
Bačanskai, Irenos Užgirienės aštunto skyriaus studentai
tuvą. Randu daug A. Grybino sius, tačiau niekas neprisi
mis.
(Alton U. Farnsworth Middle senoli, Guilderland, NY) SUSITIKIMAI SU ALEKSANDRU
nuotraukų: su tėvais, broliais, pažino. Tik vienas saugumo
$214.71. U viso $736.71.
Reikia pastebėti, kad, vado
seserimis, draugais. Visose vertėjas Miša Kačerinskas pa
GRYBINU-FAUSTU
susu Antano Jarūno atm. (papild.): Onutė ir Kęstutis
vaujantis tarptautinės teisės
nuotraukose jis jaunas, gra sakė: „O! Grybinų Olius. Aš jį
Paulikas-$50. Iš viso $100.
principais, valstybė pati nu
NERINGA RUDZEVTČriJTĖ
žus, energingas, kupinas gy ir nuluptą pažinčiau." Mat jis
a.a.Marijos Laučienės atm.: dr. Augustinas Laucis
stato pilietybės įgijimo ir pra
vybės, atrodo, niekuo neišsi buvo A. Grybino vaikystės
$200.
Dar visai neseniai nieko dengė laukus, kelius, medžius, skiriantis iš kitų jaunuolių, vi
radimo sąlygas, tačiau 1963
draugas. Po to A. Grybino la
a.a. Felikso Kriščiūno atm.: Marija Kriščiūnienė •
m. Strasbūre Europos Tarybos nežinojau, kad buvo toks par namus — visą žemę, po kuria sai nepanašus į didvyrį- Kodėl
voną
įdėjo į vežimą, kuris
$300.
rėmuose buvo priimta konven tizanas A. Grybinas 1920- ilsisi didžiųjų Lietuvos didvy jis toks tapo? Kas tai nulėmė?
nuvažiavo Striūpų link. Taigi,
a.a. Sofqos Vasiulis atm.: Alfonsas Rimbą, Bronė
cija dėl pilietybių sumažinimo. 1949. Bet štai, vartydama bib rių kūnai.
Ar ne tėvai jį išugdė, išmokė kur guli išniekinti A. Grybino
Gaivelis, Dalia M. Vasiulis-Chandoha - $40.
Nešina maža žvakele, aš mylėti Tėvyne, būti doru, gar
Jos emė yra ta, kad valstybė, liotekoje knygą, pamačiau
palaikai, niekas nežino.
a.a. Adolfo Leono Jelionio atm.: Irena Kairytė, Rita
Europos Tarybos narė (tarp jų gražų, šaunų vyriškį. Susi artėju prie tos vietos, kurią bingu, sąžiningu? Štai ką Zig
Stols,
Vanda Aleknienė, T.T. Petrušiai ir šeima, Dana
ir Lietuva), nutaria vengti va domėjau, kas jis toks. Ir su buvau šiandieną pasiryžusi mantas rašo apie pasiruošimą
Ketvirtas susitikimas
Karužiene • $160;
dinamosios dvigubos pilie žinojau, kad jis įžymus parti aplankyti. Mano žingsniai lė palikti Tėvynę ir tėvų reak
a.a. Konstancijos Puzinienės atm.: Ramonas ir
Tai pokalbis su Lukšių mo
tybės, nors šios nuostatos ir zanas, kovojęs už Tėvynės tėja. Po kojomis girgžda snie ciją: „Tėveliai šiandien nepa
Ramunė Bliudnikai, Rimas ir Roma Česoniai, Vaidevutis
nėra įpareigojančios, bet yra laisvę. Nuo tos dienos pra gas. Iš tolo žiūriu ir bandau prastai ramūs; jie ruošia kyklos bibliotekininke Janina
ir Nijolė Draugeliai, Kęstutis ir Jane Lapinai, Jonas ir
rekomendacinio pobūdžio. Tai dėjau labiau domėtis A. Grybi- suprasti, kokį gilų pėdsaką šie ryšulius, vynioja maistą, pa Javaitiene. Ji prisimena, kad
Liucija Laukaičiai, Regina Kindrat, Aldona Olienė, Ona
gi, Lietuva nepažeidžia tarp no gyvenimu. Supratau, kad žmonės paliko lietuvių tautai. kuoja baltinius, jie kviečia pa vokiečių okupacijos metais A.
Šermukšnis, Rimvydas ir Živilė Tamoshunas, Jenas ir
tautinėje praktikoje galio nelengva susitikti su žmogu Čia, šalia, dar stovi keletas sisotinti. Gal jau paskutinį Grybinas, kuris tada dirbo
Dalia Šiurilos, Bronius ir Bronė Nainiai, Algirdas Čepėnas,
tautiečių atneštų žvakelių. kartą. Bet akys sausos. Skaus mokytoju Zyplių žemesniojoje
jančių ir Europoje pripa mi, kurio jau nėra...
Antanas ir Viktorija Valavičiai, Vytautas ir Aldona
žemės
ūkio
mokykloje,
su
Netoliese
pastatau
savąją
ir
žįstamų normų. Galima svars
Pirmas susitikimas
mas sustabdė ašarų liaukų
Čepėnai - $600.
manė pastatyti K. Binkio
tyti, kaip spręsti problemą,
Žiema. Visa žemė miega po aš. Uždegu. Silpnas vėjebs darbą. Vidinis, sausas skaus
a.a. S a l o m ė j o s B a r t u l k i e n ė s a t m . : Vanda
kuri tampa vis aktualesnė dėl baltais patalais. Sniegas pa- plevena jos ugnelę, ji tartum mas pagilino veido raukšles ir „Atžalyną". Mokytojas buvo ir
Aleknienė, Jūra ir Algis Bakaičiai, Danguolė ir Pijus
primena egzistencijos prasmę: lyg matomai žildo jau taip be režisierius, ir pagrindinio
ekonominių paskatų šalį ° pa
Bielskai, Rūta ir Feliksas Daukai, Zita ir Mykolas
atiduodama savo šviesą ir galės rūpesčių ir vargo pra- vaidmens atlikėjas. Ji gerai
liekantiems lietuviams, kurie
Deveikiai, Danutė ir Rimantas Dirvoniai, Dulksnių seimą,
šilumą, ji pati sudega. Toks žildytas galvas. Gyvųjų laido prisimena šį kūrinį. Paskuti
tuo pačiu metu nori ir gali
Liuda ir Vytautas Germanai, Dalia ir Kęstutis Ječiai,
buvo ir kovotojų už Tėvynę gy tuvės... laidotuvės girdint, niame veiksme įvyko štai toks
naudotis ir Lietuvos, ir kitos
Benita ir Mikas Kasiuliai, Joana ir Jonas Krutuliai,
venimas. Ir jų drąsos ir ryžto kaip krinta sunkūs grumstai Keraitienės (Aldonos Adomaivalstybes suteikiamomis teisė
Danguolė Kviklytė, Ilona ir Henrikas Laučiai, Birutė ir
spindesys šviečia mums kaip ant atviro karsto... Tarsi jėga tytės-Dailidienės) ir Petro Kemis bei atlikti politines ir pi
Julius Lintakai, Daila ir Juozas Liubinskai, Aldona ir
neužmirštama Lietuvos istori vienu smūgiu paverčia visą raičio (A. Grybino) dialogas:
lietines pareigas dviejose vals
„Tai šitoks tavo dėkingumas
Romas Meilai, Helen ir Joseph Piatek, Marija ir Jonas
ja.
tybėse. Prie tokių teisių pri
gyvenimo triūsą, visą viltį,
globėjams?"
„Aš
kaip
nors
Pileckiai, Dalia ir Romualdas Povilaičiai, Nijolė ir Viktorija
skirtinos yra ne tik teisės į so
Pasitraukiu. Noriu įsižiūrėti džiaugsmą ir čia pat, jau čia
stengsiuos
atsidėkoti."
„Bet,
Remeikis, Zita ir Povilas Sodeikai, Dalia ir Algis Urbutiai,
cialines garantijas, bet ir gali
iš toliau, suprasti tikrąją ko pat beįsikūnijantį gyvenimo
vaike,
tu
pagalvok
apie
savo
Aldona
ir Vytas Vaitkai, Viktorija ir Antanas Valavičiai,
mybe ar negalimybė įgyti nuo
plytėlės prasmę. Si Atminimo tikslą... Ne žodžiais išsakyti ,
ateitį,
apie
karjerą."
Liudas
Volodka,
Stasys Žilevičius • $800.
savybę, užsiimti verslu, steigti
koplytėlė Lukšių ir aplinkinių tik mintimis išreikšti tą didįjį
visuomenines ar profesines or
a.a.
Vytauto
S u m s k i o a t m . : Lee A. Herdman,
Scenos .priešai" buvo ge
kaimų okupacijos aukoms at sopulį... O akys, meile de
ganizacijas, peticija kreiptis į
Stephen
P.
Hofrman
- $95.
minti Lukšiuose pastatyta gančios akys, sausos... Širdis ri draugai. Ir tos gražios
valdžios pareigūnus, užimti
draugystes neišblėsino metai.
1994 metais. Tarp daugelio skausmu persotinta..."
valstybinius postus ir pan.
Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai
50-ųjų A. Grybino žūties meti
pavardžių randu ir A. Grybino
Tuo tarpu pareigos, kurias
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis' padeda
nių proga A. Dailidienės ini
pavardę. Mintyse bandau prisi
Trečias susitikimas
sunku įgyvendinti, turint dvi
ciatyva ir lėšomis Lukšių tau
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems
minti visą trumpą, bet pras
gubą pilietybę, yra susijusios
pasveikti Lietuvos vaikučiams.
mingą jo gyvenimą. JsivaizSusidomėjusi A. Grybino — todailininkas Algis Bindokas
su rinkimų teise, karinės prie
duoju, kaip jam buvo sunku, Fausto asmenybe, ėmiau ieš sukūrė ąžuolinį kryžių, kuris
„Lietuvos Vaikų viltis", 2711 W. 71 st Street,
volės tarnyba, mokesčiais ir
kiek kliūčių turėjo įveikti. koti daugiau literatūros apie pastatytas Pelenių kapinaitė
Chicago, IL 60829.
t.t.
Neringa Rudzcvifiiite
Matau jį besislapstantį nuo jį. Ir štai mano rankose se, netoli Lukšių.

A. t A.
BRONIUI MAURUČIUI
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Melita Diamandidi Kupnenė

Melita
Diamandidi
Valdovų rūmai - ar verta
Kuprienė kovo 25 j . , sekma juos atstatyti? Kada. kodėl,
dienį. 3 vai. p.p.. kartu su pui kokiu b'ūdu? Pasaulio lietuvių
kiu ansambliu dainininkais bendruomenės valdyba kvie
Gintare Skeryte ir Vytautu čia pasiklausyti Edmundo Ku
Juozapaičiu1 atvyksta koncer likausko pranešimo. * kuris
tuoti į Čikagą. Koncertas vyks vyks šį sekmadienį, kovo 25
Jaunimo centre, ten prieš kon d., po 11 vai.r. šv. Mišių (apie
certą galima bus įsigyti ir bi 12 vai.) Pasaulio lietuvių cent
lietus. Norintieji nusipirkti iš ro didžiojoje salėje. Galėsite
anksto, gali kreiptis į ..Sek išgerti kavos, padiskutuoti.
lyčią".
Šį renginį globoja PLC rengi
— Melita Diamandidi Kup nių komitetas.
rienė - Vilniaus muzikos aka
„Inteligentijos
formavi
demijos absolventė, mokėsi
mosi
Lietuvoje
problemos
fortepiono klasėje pas prof.
Jurgį Karnavičių. kurį prisi ir Vinco Kudirkos Lietuvos
mena kaip įkvepiantį darbui modernizacijos programa" pedagogą. Šiuo metu ji yra paskaitą tokia tema kovo 23
Muzikos akademijos docentė - d., šį penktadienį, 7:30 val.v.
profesionaliai ir kūrybingai Baizeko lietuvių kultūros mu
dėsto fortepijono ir koncert ziejuje (6500 S. Pulaski Rd.)
meisterio specialybes. Melita skaitys Vilniaus universiteto
Diamandidi - puiki pianistė ir Tarptautinių santykių institu
ansamblistė,
tuo
Čikagos to docentas, humanitarinių
klausytojai galėjo įsitikinti ne mokslų daktaras Vladas Sirukartą, nes čia ji yra koncerta tavičius. Šiuo metu jis sve
vusi su įvairiais ansambliais. čiuojasi Illinois universitete
Melita yra nuolatine ansamb Čikagoje ir dėsto PLB Litua
lio „Girių aidas", dainuojančio nistikos katedroje.
partizanų dainas, akompaniaMargiausi, apvaliausi, ori
torė. bet daugiausia ji yra kon ginaliausi margučiai kasdien
certavusi su savo vyru, žymiu parduodami ..Draugo"' krau
bosu Vincentu Kupriu, su ku tuvėlėje administracijos darbo
riuo rengia kasmet vis naujas valandomis. Užsukite ir be
velykinių
programas ir. su kuriuo kon dailių. meniškų
certuodama, yra aplankiusi kiaušinių namo tikriausiai negrišite!
daugelį pasaulio šalių.
Nuostabiausią kelionę po
%f^rt:£M žinot
i
uolas siūlo jums pamatyti
Norite prižiūrėti vaikus
Mokslo ir pramonės muziejus, savo namuose? Seminaras šia
įsikūręs 57 gatvėje ir Lake tema ruošiamas kovo 28 d.
Shore Dnve. Muziejaus Omni- nuo 5:30 val.p.p. iki 7:30 val.v.
max teatre rodomas filmas New Lenox Public Library
pasakoja apie organizmų, eg (516. S. Cedar Rd.) Reikalau
zistuojančių net ten, kur nėra jama išankstinė registracija ir
gyvybės, paieškas, kelionę į mokestis: tel. 815-741-1163.
seniausius, giliausius urvus, o
Paskaita apie namų pir
taip pat ir nuostabiausius da kimą, dokumentų įforminimą,
lykus, kuriuos sugeba atrasti paskolų ėmimą, konsultacijos
begalinis žmogaus smalsu su advokatais ir nekilnojamo
mas. Mokslininkai, ieškodami turto agentais vyks šį šešta
naujųjų organizmų, tikisi, jog dienį. 10 val.r. Ivanhoe Park
gal taip bus surasti nauji vais District Fieldhouse, 14322
tai dabar nepagydomoms li Ivanhoe Drive (144th ir School
goms išgydyti. Informacija tel. Street, Riverdale). Informacija
773-484-1414.
ir registracija skambinant Car-

Skelbimai

Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Mari
jos seselių rėmėjų metinė
šventė — vakarienė įvyks ba
landžio 1 d., sekmadienį, 2
vai. p.p. Mišios bus tt jėzuitų
koplyčioje. Jas aukos kun. Ri
mantas Gudelis. Mišių metu
giedos sol. Margarita ir Vaclo
vas Momkai, akompanuos
muz. Manigirdas Motekaitis.
3 vai. p.p. Jaunimo centro
didž. salėje susirinkusius pa
sveikins vienuolijos vardu se
suo Margarita
Bareikaite.
Palaimintojo arkiv. Jurgio
Matulaičio gimimo 130 metų
proga pakalbės buvusi vienuo
lijos vyriausioji vadovė sesuo
Albina Pajerskaitė. Meninę
programą atliks sol. Audronė
Gaižiūnienė, akompanuos Ma
nigirdas Motekaitis. Maloniai
kviečiame visus renginyje da
lyvauti ir paremti seselių dar
bus. Bilietai gaunami „Sekly
čioje" ir pas platintojus tel.
773-925-6193 arba 773-5853570.
A.P.P.L.E. Amerikos peda
gogų talka Lietuvos švietimui'
norėtų pasiekti kiek galima
daugiau mokytojų, pakviesti
juos į pasitobulinimo, nauju
idėjų, naujos •• vakarietiškos!
metodikos supažindinimo kur
sus šią vasarą, kad jie kuo
sėkmingiau galėtų vesti Lietu
vos jaunąją kartą į šviesesnę
ateitį. Pagrindine kliūtis, kad
visi norintieji negali kursų
lankyti — lėšų stoka. Tereikia
tik 30 dol. — įsivaizduokime,
kokia tai daugeliui čia nedi
delė suma. ir kokia neprieina
ma Lietuvos mokytojui! Ne
kalbėkime vien apie švietimo
Lietuvoje problemas, verčiau
atidarykime
piniginę
ir
pasiųskime 30 dol.. kad vienas
mokytojas, mūsų dosnumo
dėka, galėtų A.P.P.L.E. kur
sus šią vasarą lankyti. Adre
sas: A.P.P.L.E., P.O. Box 617,
Durham. CT 06422.
Jaunimo centras visus
kviečia į pirmąją pavasario
mugę, ruošiamą šiame šimt
metyje! Ji vyks balandžio 21
d., 11 vai. r. - 6 vai. v., ir 22 d.
11 v.r.-5 v.v. Cia rasite gintaro
papuošalų, knygų, lino dirbi
nių, keramikos, naujausių
muzikos įrašų,
paveikslų,
vaistažolių ir visko, ko ir su
minėti neįmanoma... Bus ska
naus lietuviško maisto, vai
kams — laimėjimai. Šeštadie
nio vakare bus Atvelykio
šokių vakaras nuo 9 vai. v. JC
kavinėje, grojant V. Švabui.
Jau galima užsisakyti mugei
stalą, skambinant 773-7787500.
LIETUVIS VADOVAUJA
VĖŽIO CENTRUI

74-erių metų dr. Vainutu
Vaitkevičius (Eichstatto gim
nazijos Vaido Adamkaus ben
draklasis' sugrįžo vadovauti
Karmanos vėžio centrui De
troite, prie kurio įsteigimo jis
prisidėjo nuo 1962 metų. Dr.
V. Vaitkevičius yra vienas iš
rie Jonės — Thomas tel. 708- garsiausiu vėžio specialistų.
957-4663.
Saulius Šimoliūnas

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436SPuJaski Rd.. Chicago, IL 60629

TeL 77J-582-4500
Valandos paga! susitarimą

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatves nuo .Draugo")
TeL 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinėm r
kriminaliniai bylos

8247 3 . Kedzie A v e n u e
Chicago, IL 80629
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0

E-mail: GibaitiaOaol.com
ToUfrec24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r iki 5 v.v.
Seitad. 8v.r. iki l v . p p

Fotomenininkams i* Lietuvos Laimai Geležiūt< r Jonui Daniūnui sve
tingai savo galerijos-namelio durit atvert Algimantas Kezys. Svečių iš
Lietuvos fotografijos parodos ..Vestuves* n.darymas vyks šį penktadienį
7:30 val.v. Čiurlionio galerijoje. Jaunimo eentn Reginos Oraitės nuotr

lik ŽVAIGŽDUTĖ

gfcJL* 1 1 ^
Redaguoja

J. Plačas. Medžiagą

Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus

siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago,

IL 60629

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATGAVIMO
PRISIMINIMAI
Mieli mokiniai,
prieš vienuolika metų 1990ųjų, kovo 11-tą, vėlų vakarą,
Lietuvos Atkuriamasis Sei
mas paskelbė pasauliui — Lie
tuva Nepriklausoma! Nepri
klausoma nuo Sovietų Sąjun
gos! Savarankiška valstybė,
kurioje norėjo gyventi jūsų se
neliai, tėvai.
Pamenu tą vakarą. Prie Sei
mo rūmų žmonių minioje, ku
rioje buvo ir tokio amžiaus
vaikų kaip Jūs, stovėjau su
gėlėmis. Dainavome, verkėme,
teikėme vieni kitiems gėles.
Išsipildė lietuvių tautos, išsi
pildė už laisvę kovojusių ir
žuvusių miškuose, kalėjimuo
se. Sibiro lageriuose — troš
kimas.
Ėjau gatve namo, o širdis
taip keistai, bet džiaugsmin
gai plakė — tarytum joje
nešiau Laisves žiedą. Jis man
buvo panašus \ žydintį mėlyną
liną, į linų jūrą, kurie lengvai
ir laisvai siūbuoja gimtinėje.
Sveikinu Jus vaikai, su Lie
tuvos Nepriklausomybes l i 
tuoju gimtadieniu. Linkiu,
kad Jūs augdami svetimoje
žemėje, neišsižadėtumėte Tė
vynės Lietuvos, jos kalbos ir
brangintumėte iškovotą Tėvy
nės laisvę!
Mokytoja
Gražina Ragalevičienė

gerai, parvežiau daug lauktu
vių.
Labai laukiu Kalėdų atos
togų. Tu nepatikėsi, bet Lietu
voje dar nėra sniego. Labai
keista! Seniau jau per Jurgos
gimtadienį būdavo prisnigę.
Yra ir blogų žinių. Mūsų
triušiukas Pūkis pasibaigė.
Mes jį palaidojome sode. Jam
buvo stuburo smegenyse vė
žys. Pradžioje jis nebeėdė, pas
kiau nebevaldė savo judesių,
kol gabiausiai apako. Gaila!
Piešė Aleksas Kairei i B Šiaip viskas gerai.
Rūta Dirsytė, 11 m.
mama vis sako: „Čia Europa,
Jėzuitų
gimnazijos 5 klasės
pokalbiai brangiai kainuoja".
mokinė. Vilnius.
Taigi, aš turiu nutraukti savo
pokalbius. Labai laukiu Ro
POETAS IR JO DARBAI
berto sugrįžtant!
Aurelija Kočiutė,
Justinas Marcinkevičius gi
Lemonto Maironio lit. m-los mė 1930 m. Jis yra poetas,
10 sk. mokinė (abiturientė). dramaturgas ir vertėjas. Jis
(„Žingsniai į pasaulį") yra sukūręs ir išleidęs ne
mažai eilėraščių knygų. Jis
rašė ekspromtu. Parašė apie
t MAŽYTIS KRAŠTAS
10 poemų. Jis parašė man
Ar jautei tu kvapą
žinomas dramas, pavyzdžiui:
Pievų Lietuvos?
„Mindaugas",
„Mažvydas",
Ar klausei nors kartą
„Katedra". Jis yra sukūręs
Šienpjovių dainos?
prozos knygų „Pušis, kuri juo
kėsi". Justinas Marcinkevičius
Ar matei, kaip guldo
yra subtili asmenybė. Jo kū
Pradalgiais rugius,
ryba yra labai vertinama. Jis
Ir glėbeliais neša
yra vienas iš populiariausių
Juos į pėdelius?
šių dienų Uetuvių rašytojų.
Algis Bielskus,
Ar matei, kaip rauna
Čikagos lit. m-los 10 klasės
Mėlynus linus,
mokinys.
O iš jų stiebelių
Verpia siūlelius?
GALVOSŪKIS NR. 10
(Piešinėlis)
Ar matei kaip žydi
MINTYS GAVĖNIAI
Rūtos, jazminai,
Bramanų išmintis skelbia:
Ar žinai, koks paukštis
— Dievas gyvena visuose
Gieda vakarais?
žmonėse, tačiau ne visi žmo
nės gyvena Dievuje. Tame ir
Ar girdėjai svirtį
glūdi žmogaus kančių priežas
Girgždančią rytais,
tis. Kaip lempa negali degti be
Ar braidei po rasą
ugnies, taip ir žmogus tikruo
Liepos vakarais?
ju gyvenimu negali gyventi be
Dievo.
Ar jautei tu kvapą
Dievo idėja padeda mums iš
Duonos kepamos,
spręsti pačią didžiausią mūsų
Ar miežinio grūdo
gyvenimo mįslę, su kuria kiek
Kvepiančios giros?
vienas neišvengiamai turėsi
me susidurti — mūsų paskuti
Ar ėjai nors kartą
nio akimirksnio mįslę.
Miško takeliu,
Kartą šv. Karolis Baromėjus
Paieškoti grybų
pamatė paveikslą, kuriame
O gal riešutų?
buvo pavaizduota giltinė su
dalgiu rankoje. Šventasis vys
Jei neteko būti
kupas įsakė perdažyti tą pa
Tau dar Lietuvoj,
veikslą, vieton dalgio įduodant
Aplankyk šį kraštą
auksinį raktą, nes mirtis atve
Nors kad ir rytoj.
ria duris į amžinybę. Kaipgi
galinga krikščionybė, kad ji
Kraštas tas mažytis,
turi sprendimą ir palengvi
Bet labai gražus.
nimą tai valandai, kuri kiek
Vaidilutės mena
vienam yra neišvengiama ir
Bočių ten laikus.
kurios metu niekas kitas ne
Violeta Pakalniškienė
įstengia suteikti stiprybės.
Prel. dr. J. Prunskis
SVEIKA MOČIUTE,
MANO BROLIS
ROBERTAS
Mano idealas yra mano vy
resnis brolis Robertas. Jis yra
20 metų amžiaus. Jis lanko
Valparaiso universitetą, In
dianoje. Jis gerai mokosi ir
yra labai malonus ir jauniems,
ir seniems.
Jeigu aš turiu kokią prob
lemą, aš visada su Robertu ga
liu apie tai pasikalbėti. Mes
pasikalbame telefonu arba
kompiuteriu. Robertas tyliai
išklauso mane. Jis visada duo
da gerus patarimus ir niekada
iš manęs nesijuokia.
Mūsų skoniai taip pat yra
vienodi. Kai aš nežinau ką
pirkti ar ką užsivilkti, Rober
tas visada pataria. Aš labai
pasiilgau Roberto. Jis išvažia
vo ilgesniam laikui į Vokietįją.
Jis ten mokosi. Mes su juo te
lefonu pasikalbame, sužinau,
kaip jam ten sekasi. Tačiau

Voke rasi du laiškus skirtin
gomis datomis, nes mama ne
spėjo vieno išsiųsti.
Pas mus dabar šventinės
nuotaikos, nes visi laukia šv.
Kalėdų ir Naujų Metų. Sveiki
name ir Tave su artėjančiomis
Kalėdomis ir Naujaisiais me
tais. Linkime labai daug lai
mės ir dar geresnių metų.
Jurga jau atšventė savo gim
tadienį. Ji gavo labai daug do
vanų ir visos buvo susijusios
su gyvūnais. Nelabai seniai
buvo mano klasės susitikimas,
buvo labai linksma, puikiai
atšventėme.
Rytoj, sekmadienį, „Liepai
tės" turės Kalėdinį koncertą, o
pirmadienį turėsiu pianine
kūrinių. Jau pradėjome įrašyti
į juostas „Liepaičių" dainas.
Jau įrašėme tris. Dalyvavau
pirmame „Liepaičių" koncerte,
kuris įvyko „Karininkų Ra
movėje", klausėsi kariai.
Kelionė į Lenkiją pasisekė

Perskaitykite rebuse R. Tagorės pasakytus žodžius. (5 t.)
Sudarė 11 kl. mokinė Ieva ViU v i č i ū t ė iš Šėtos, Kėdainių
rajono
GALVOSŪKIS NR. 102
(Piešinėlis)

Čia iškarpa iš Lietuvos že
mėlapio. Kurį miestą vaizduo
ja šis piešinėlis? (5 t.)
GALVOSŪKIS NR. 108
Evangelijoje minimai Kris
taus stebuklas — aklojo pagy
dymas. Ko mus moko šis ste
buklas: (51.)

GALVOSŪKIS NR, 104
Žemiau surašyta eilė žo
džių. Atkreipkite dėmesį į o
tarimą. Dažniausiai o taria
mas ilgai, bet yra žodžių, ku
riuose o tariamas trumpai.
Pabraukite tuos žodžius, ku
riuose o tariamas trumpai:
Sodas, tonas, pedagogas, šoko,
musulmonas, kapitonas, dvo
kia, agonija, bankrotas, boiko
tas, moko, despotas, diplomas,
vienodas, šovė, emocija, foru
mas, oras, hipnozė, herojus,
mokslas, koks, ironija, jodas,
kvorumas, lova, noras, mote
ris, modelis, mikrofonas, tiro
nas, oda, milijonas, prokuro
ras, žargonas. (51.)
GALVOSŪKIS NR. 105
A. Parašykite nors vieną žo
dį (lietuvišką), kur yra 3 rai
dės JT> B. Kuris JAV prezi
dentas buvo viengungis? C.
Kaip reikia kirčiuoti žodį
„siela"? Ar kaip sala, ar kaip
„duona"? D. Kas buvo kara
lienės Jadvygos
(Jogailos
žmonos) pirmasis vyras? E.
Kokios planetos yra mažesnės
už Žemę? Už visus teisingus
atsakymus skiriama 10 t.,o
už dalinius atsakymus — 5 t.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis.
GALVOSŪKIO NR. 81
ATSAKYMAS
Ši Lietuvos žemėlapio Iškar
pa vaizduoja Giedraičius.
GALVOSŪKIO NR. 82
ATSAKYMAI
1. Minija, 2. Pavasaris, 3.
Vilnius, 4. Mergaitė; 5. Peeta,
6. Daina, 7. Liūdesys, 8. Su
dieu.
GALVOSŪKIO NR. 83
ATSAKYMAS
Kad būtų lengviau skai
čiuoti, žmonės mokosi daugy
bos lentelės, o greitai ir tiks
liai skaičiuojantys elektroni
niai skaičiuotuvai dauginti ne
gali. Jie tik nepaprastai grei
tai sudeda, nors spaudžiame
daugybos mygtuką.
GALVOSŪKIO NR. 84
ATSAKYMAI
Tokie nekaitomi žodžiai, ku
rie reikalauja klausimų, yra
prielinksniai: pvz. iš (ko), apie
(ką), su (kuo).
GALVOSŪKIO NR. 85
ATSAKYMAI
A. Žirklės buvo žinomos se
novės Romoje, Kinijoje, Japo
nijoje ir Korėjoje. Europiečiai
žirkles vartojo nuo 16 šimt
mečio. Žirklės pradėtos masiš
kai gaminti nuo 1761 metų
Angujoje. (E. Brit. 20-24, Chi
cago, 1968). B. Iš lotynų kal
bos žodžio „marcus" (hammer)
galo romėnuose gavosi Žodis
„marcare". O iš šio prancū
zuose gavosi „marcher* ir
„march, kas reiškė: „Žengiant
trankiai trepsėti!* (John Ayto
Dict. of Word Origins, p. 338,
N.Y., 1991). C. Arabų moters
juodas
apdaras
vadinasi
„Abaaya, o plonas juodas au
deklas, kaip šydas ai ovalia
kaklui ir veidui pridengti —
Šayla (Jean Sassoiv Princess
Sultanas Daughters, p. 335 ir
365, N.Y., 1995). D. Vyčio at
vaizdą, kaip Lietuvos herbą,
pirmą kartą oficialiai matome
nuo 1366 metų, karaliaus Al
girdo antspaudą (LE; $207,
Boston, 1966). E. Už $une yra
didesnės Uos planetoj nuro
dome jų skersmenį myliomis:
Neptūnas 31.000, Uranas
32.000, Saturnam; 74.500 ir
Jupiteris 88.640. Žemės sker
smuo 71920 mylių.

