
Lietuvos nacionalinė J 
M.Mažvydo bibliotekai

PERIODICALS
Dec. 4, 2002
Vol. LXXXX

NEVVSPAPER - DO NOT DELAY - Date Mailed 12-03-02

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, GRUODŽIO - DECEMBER 4, 2002

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORC

Nr. 232 
Kaina 50 c.

Šiame
numeryje:
Sutartinis darbas 
svarbus skautiškam 
auklėjimui;žodis sesėms 
vadovėms; pavyzdys 
garsiausiai kalba.

2 psl.

Svarbiau — teroristai 
ar nafta? — klausia B. 
Nainys vedamajame; 
rinkiminėmis temomis 
rašo J. Daugėla ir
A. Zolubas.

3 psl.

įvertinti kelionių 
prisiminimai; 
Karaliaučius turi 
priklausyti Lietuvai; 
skanumynai.

4 psl.

Pastatytas paminklas 
partizanams, a.a. K. 
Barnius.

5 psl.

Dainavo Mamontovas; 
Maironio mokykloje; 
sveikinkite „Drauge”.

6 psl.

Sportas
* Šveicaras patarė Lietu

vos futbolo klubams pasi
rašyti kuo ilgesnius kon
traktus. Lietuvos futbolo fe
deracija (LFF) ketvirtą kartą 
surengė specialius kursus, 
skirtus šalies futbolo klubų 
administratoriams. Paskaitas 
juose skaitė Šveicarijos futbo
lo asociacijos generalinis sek
retorius Peteris Gilliero, o di
džiausio susidomėjimo susi
laukė kontraktų su futbolinin
kais pasirašymo klausimai.

* „Lietuvos rytas” nuga
lėjo „Polonia” krepšinin
kus. Sekmadieni Lenkijoje, 
Čempiono taurės rungtynes 
žaidė Varšuvos „Polonia” ir 
Vilniaus „Lietuvos rytas”. Rung
tynes, rezultatu 68:95 laimėjo 
vilniečiai. Visi 10 Vilniaus ko
mandos narių pasirodė aikš
telėje, pelnė taškų.

* Dešimtoji „Šilutės” per- 
alė LKAL pirmenybėse, 
eštadienį sužaistos penkerios

Lietuvos krepšinio A lygos 
(LKAL) pirmenybių, tryliktojo 
turo rungtynės. Dešimtąją 
pergalę čempionate iškovojo 
turnyro lyderiai „Šilutės” 
krepšininkai, svečiuose 95:85 
(24:22, 18:26, 17:29, 24:20) nu
galėję Švenčionėlių „Ridos” 
ekipą.

Naujausios
žinios

* Pasirašytas Nacionali
nis susitarimas, siekiant eko
nominės ir socialinės pažan
gos, kuriame akcentuojama ži
nių ekonomikos pažanga..

* Susitarimui dėl Kalinin
grado įgyvendinimui reikės 
per 30 mln. eurų.

* V. Šustausko, (LLS) lyde
rio, prezidentinė vizįja — pa
leistas Seimas.

* Seimas nuo 2004 metų 
atvers kelią savanorišku kau
pimo principu pagrįstai pen
sijų reformai.

Indijos kariuomenė apsupo 
mečetę Kašmyre, kurioje pra
ėjusią naktį pasislėpė trys is- 
lamistai kovotojai, pranešė ka
riuomenės atstovas spaudai.

Jaunieji kriščionys demokratai rems 
Valdą Adamkų

Lapkričio 23-ąją Lietuvoje švenčiant Kariuomenės šventę, kuri šiemet sutapo su ypatingu įvykiu — Prahoje 
vykusiu NATO viršūnių susitikimu, kuriame Lietuva buvo pakviesta į NATO. Šis pakvietimas iš esmės yra ir 
per dešimtmeti iš pagrindų atkurtos Lietuvos kariuomenės įvertinimas, nes NATO valstybės pripažino Lietu
vos kariuomenės pasirengimą įsilieti į sąjungą ir tapti josios lygiateise nare. Nuotraukoje: Latvijos prezidentė 
Vaira Vykė-Freiberga, Lietuvos prez. Valdas Adamkus ir Estijos prez. Arnold Ruutel Katedros aikštėje su Lie
tuvos karių garbės sargyba. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

Vilnius, lapkričio 30 d. 
Šią žiemą Lietuvoje drąsiai 
galima pavadinti rinkimų lai
kotarpiu — pirmą kartą tą 
pačią dieną vyks tiek prezi
dento, tiek savivaldybių ta
rybų rinkimai. Ilgą laiką buvo

Kanada keičia imigracijos 
įstatymą

Kanada keičia 
imigracijos įstatymą

Kiekvienais metais į Kana
dą imigruoja apie 220,000 
žmonių. Imigracija buvo ir lie
ka vienas iš pagrindinių fakto
rių, įtakojančių Kanados eko
nominę bei socialinę raidą. 
Nuo birželio 28 d. įsigaliojęs, 
naujas Imigracijos ir pabėgė
lių apsaugos įstatymas turės 
įtakos lietuviams, norintiems 
atvykti į Kanadą. Pagrindiniai 
įstatymo bruožai yra šie.

Šeimų sujungimas

Šeimos imigrantai yra gimi
nių finansuojami asmenys, no
rintys atvykti ir gyventi Kana
doje. Kanados nuolatiniai gy
ventojai gali finansuoti su
tuoktinį, sugyventinį, mate
rialiai priklausomą vaiką 
(įskaitant užsienyje įvaikintą 
vaiką), našlaičius, nesusituo
kusius, sūnėnus, dukterėčias 
arba anūkus. Naujas įstaty
mas neleidžia finansuoti su
tuoktinio ar sutuoktinės. Įsta
tymas taip pat nenustato mi
nimalaus pajamų lygio, norint 
finansuoti sutuoktinį.

Pirmenybė išsilavinimui 
ir kalbų mokėjimui

Išsilavinusių darbuotojų 
grupėje (anksčiau vadinta ne
priklausomų imigrantų grupe) 
yra keletas svarbių pakeitimų. 
Nustatytų specialybių sąrašas 
yra pakeistas nacionalinių 
specialybių kvalikfikacijos są
rašu. Dėl to yra daugiau spe-

diskutuota dėl šių rinlpmų su
jungimo tikslingumo, ar nenu- 
blės savivaldos rinkimai jų su
jungimo atveju, tačiau šie 
klausimai dabar palikti tik 
retorikai.

Gruodžio 22-ąją dieną,

cialybių, kurias turintys as
menys gali imigruoti. Skirtin
gai nuo senojo įstatymo, spe
cialybės paklausa nėra verti
nimo kriterijus. Atrankos 
kriterijų skaičius yra suma
žintas nuo dešimties iki šešių: 
išsilavinimo, anglų ir prancū
zų kalbų mokėjimo, darbo pa
tirties, amžiaus, suderintos 
darbo vietos Kanadoje, prisi
taikymo. Imigrantai, turintys 
gerą išsilavinimą bei puikiai 
mokantys anglų ir prancūzų 
kalbas, turi žymiai geresnes 
galimybes imigruoti. Net 49 
taškus iš 100 galimų galima 
gauti už išsilavinimą ir kalbų 
mokėjimą (imigracijos vizai 
gauti reikia surinkti 75 
taškus).

Siekiama pritraukti 
investicijas ir stambų

verslą

Verslo imigrantų grupė susi
deda iš investuotojų, versli
ninkų ir žmonių, kurie patys 
susikuria sau darbo vietą. In
vestuotojai turi investuoti 
400,000 dol. penkeriems me
tams. Beprocentinė investicija 
turi būti sumokėta Kanados 
vyriausybei. Investuotojai turi 
turėti teisėtu būdu įgyto 
800,000 dol. vertės turto bei 
privalo būti vadovavę įstaty
me nustatytam verslui.

Nauji reikalavimai versli
ninkams yra didesni nei buvo 
senajame įstatyme. Verslinin
kai privalo įrodyti, kad valdė 
ir kontroliavo įstatymo nusta
tytą verslą mažiausiai dvejus 
metus paskutiniųjų penkerių 
metų laikotarpiu, prieš krei-

Lietuva jau trečiąjį kartą po 
nepriklausomybėj atkūrimo 
rinks prezidentą. Šį kartą net 
iš 17 pretendentų.

Jaunieji krikščionys de
mokratai (JKD) — visuomeni
nė organizacija, nuolat akty-

piantis dėl imigracijos, teisėtu 
būdu yra įgiję ne mažiau, kaip 
300,000 dol. vertės turto, nori 
ir gali valdyti bei kontroliuoti 
įstatymo nustatytą verslą Ka
nadoje, sukurti ne mažiau, 
kaip vieną darbo vietą Kana
dos piliečiams arba Kanados 
nuolatiniams gyventojams.

Naujos galimybės 
ūkininkams, 
sportininkams,

aktoriams

Naujas įstatymas leidžia 
imigruoti ūkininkams, akto
riams ir sportininkams. Šie 
imigrantai turi būti bent dve
jus metus dirbę savo susikur
toje darbo vietoje kultūros sri
tyje arba sporte, arba daly
vauti pasaulinės klasės kul
tūrinėje veikloje, arba sporte, 
arba turėti bent dvejus metus 
ūkio valdymo patirties. Save 
įdarbinantys asmenys turi su
gebėti ir norėti susikurti dar
bo vietą Kanadoje bei žymiai 
prisidėti prie kultūrinės veik
los. Ūkininkai turi įsigyti ir 
valdyti ūkį. Skirtingai nuo 
verslininkų ir investuotojų, 
įstatymas nenumato minima
laus turto sumos, kurią turi 
turėti šios grupės imigrantai.

Suklastotų dokumentų 
naudojimo išvengimas

Įstatymas numato naują 
dokumentą — nuolatinio gy
ventojo kortelę. Kortelė turėtų 
padėti išvengti padirbtų imig- 
racįjos dokumentų naudojimo. 
Kortelė pakeis šiuo metu nau
dojamą popierinę IMM 1000 
formą ir bus privaloma, norint 
įvažiuoti į Kanadą nuo 2003 
m. gruodžio 23 dienos. Kortelė 
turi daug apsaugos dalykų — 
lazerinę fotografiją ir parašą,

viai dalyvaujanti Lietuvos po
litiniame gyvenime, taipogi 
tvirtai apsisprendė dėl para
mos kandidatui, sieksiančiam 
prezidento posto. Priimtoje 
rezoliucijoje šiuo klausimu 
jaunimas išreiškė savo para
mą dabartiniam šalies prezi
dentui Valdui Adamkui.

Išsakyta nuomonė apie 
tai, koks turėtų būti valstybės 
vadovas. Anot jaunųjų krikš
čionių demokratų, Lietuvos 
Respublikos prezidentas pri
valo savo sprendimuose rem
tis krikščioniškosios demokra
tijos tradicija, turėti aiškią 
tarptautinės politikos vizįją, 
susietą su lygiateise Lietuvos 
naryste Euroatlantinėse 
struktūrose, sugebėti likti 
nuošalyje nuo bereikšmių po
litinių partijų rietenų bei tuo 
pačiu turėti ir tvirtai atsto
vauti savo nuomonei šalies vi
daus reikalais. Taip pat tai tu
rėtų būti žmogus, sugebėsian
tis tapti dešiniųjų politinių jė
gų vienytoju, žmogus, kuris la
bai gerai suprastų prezidento 
teises ir pareigas bei neklai
dintų piliečių populistiniais 
pažadais. Įvertinęs visus šian
dieną įregistruotus kandida
tus į Respublikos prezidento 
postą, jaunimas pareiškė, kad 
labiausiai išvardintus kriteri
jus atitinka dabartinis LR pre
zidentas ir kandidatas Valdas 
Adamkus.

Jaunieji krikščionys demo
kratai savo paramą Valdui 
Adamkui išreiškė ne tik žo
džiais — daugelis jų sėkmin
gai įsijungė ir į prezidento 
rinkimų štabo veiklą.

Indrė Jakaitytė

informaciją apie kortelės tu
rėtoją (ūgį, akių spalvą, lytį). 
Nuo šių metų birželio nuolati
nio gyventojo kortelės yra iš
duodamos naujiems imigran
tams. Nuolatiniai Kanados gy
ventojai gali kreiptis į imigra
cijos tarnybą dėl kortelės 
išdavimo.

Linas Antanavičius

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

Maskva. Maskvos teismas 
nagrinės milijoninį ieškinį su
sijusį su įkaitų krize. Maskvos 
teismas antradienį sutiko iš
nagrinėti aštuonių į spalio mė
nesį įvykusią įkaitų krizę pa
tekusių nukentėjusių asmenų 
ieškinius. Šie nukentėjusieji 
reikalauja iš Rusijos sostinės 
merijos milįjonų dolerių kom
pensacijų, pranešė jų advoka
tas Igoris Trunovas.

Kinįjos ir Rusijos partne
rystė tampa brandesne. Kini
jos ir Rusįjos bendra pozicija 
dėl Irako ir Šiaurės Korėjos 
gali turėti nedidelį diploma
tinį poveikį, tačiau ji parodo, 
kad abiejų šalių strateginė 
partnerystė tampa brandesne, 
antradienį teigė analitikai.

Iš Irako laivo apšaudyti 
Kuveito apsaugos laivai. An
tradienį, įvykus šiam inciden
tui, laivai susidūrė, pranešė 
oficialioji Kuveito naujienų 
agentūra KUNA.

* Rusijos gamtinių dujų 
susivienijimas „Gazprom” 
sieks, kad gamtinių dujų kai
nos privatizuojamoms „Lietu
vos dujoms” kitąmet didėtų 2 
JAV doleriais už 1,000 kubi
nių metrų. Tačiau vyriausybė 
dar ketina derėtis dėl kainos,

* Maždaug pusė visų Lie
tuvos gyventojų yra neigia
mos nuomonės apie valdi
ninkų ir politikų etiką, parodė 
Lietuvos laisvosios rinkos ins
tituto (LLRI) ir tarptautinės 
prieš korupciją kovojančios 
„Transparency International” 
organizacįjos užsakymu atlik
tas sociologinis tyrimas. Tyri
mo duomenimis, 41 proc. ap
klaustųjų politikų ir valdi
ninkų etiką vertina nepaten
kinamai, 9.5 proc. mano, jog 
valdžios atstovai „visiškai nesi
laiko etikos normų”. Labiau
siai, tyrimo duomenimis, gy
ventojai yra nusivylę etikos 
lygiu Seime, geriausiai verti
nama ministerįjų pareigūnų 
etika. (BNS)

* Lietuva parduos savo
valdomą žemės sklypą Ber
lyne, kur stovėjo tarpukario 
ambasada, bei pastatą Briuse
lyje, iš kurio Lietuvos diplo
matai išsikėlė šiemet. Pasta
tas buvo pirktas misijai prie 
Europos Sąjungos, bet dabar, 
vykstant stojimo deryboms, 
misijos darbuotojų skaičius 
nuolat didėjo, o valstybei 
įstojus į ES, dar labiau išaugs. 
Todėl šio pastato nebepakako 
ir šių metų vasarį buvo nu
pirktas didesnis pastatas, ku
riame Lietuvos diplomatai jau 
dirba. Žemės sklypas su pas
tatu Berlyne buvo pirktas 
prieš Antrąjį pasaulinį karą, 
karo metais pastatas buvo su
griautas. (BNS)

JAV administracijos pareigūnui 
Lietuvos ambasadorius Įteikė 

valstybinį apdovanojimą
Washington, DC, lapkri

čio 27 d. — LR ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas lap
kričio 27 d. JAV Nacionalinės 
saugumo tarybos vykdomajam 
direktoriui bei buvusiam ilga
mečiam Senato užsienio reika
lų komiteto patarėjui Stephen

nes „Gazprom” norai nėra vi
sai pagrįsti. Anksčiau „Gaz
prom” puoselėjo viltis siūlyti 4 
JAV doleriais didesnę kainą.(LR, Elta) R. K.

Pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų ir jų tvarkymo bendra kon
trolės programa įtvirtinta lapkričio 13 d. pasirąžytoje Lietuvos ir Lenki
jos aplinkos ministerijų bendradarbiavimo sutartyje. Ją pasirašė Lietu
vos aplinkos ministras Arūnas Kundrotas (dešinėje) ir Lenkijos aplinkos 
ministras Stanislavv Zelichovski. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Trumpai apie viską
(N>udųi*iiU» „Lietuvo* ryto" (LR), „Lietusiu tinių* (LŽ), ..Itotpubiiko*" (B), 
„Kmuio dknoa’ (KD i, „Kltopkdo*" (K) „VaUlybto tinių" (VŽ) dienrUtių. BNS 
ir Elto» infomuKųomit. I

* Socialdemokratų vado
vas, premjeras Algirdas Bra
zauskas išsklaidė abejones dėl 
partijos kandidato Vytenio 
Andriukaičio dalyvavimo pre
zidento rinkimuose. „Mūsų 
partijos vadovybė laikysis 
bendrų principų, patvirtintų 
suvažiavime, mes nieko nekei- 
sime, stengsimės visais būdais 
agituoti žmones už Vytenį An
driukaitį”, sakė A.Brazauskas. 
Jo nuomone, kandidato į pre
zidentus populiarumas ne
turėtų turėti didelės įtakos 
savivaldybių tarybų rinkimų 
rezultatams. (R, Elta)

* Pagal eksporto apimtis 
Danija šiemet po 8 mėne
sių buvo 5-oji Lietuvos eks
porto rinka — į šią valstybę 
eksportuota prekių ir pas
laugų už 573.5 mln. litų, tai
11.2 proc. daugiau nei pernai 
tuo pat metu. Statistikos de
partamento duomenimis, Lie
tuvos eksporto struktūra į Da
niją yra labai įvairi, tačiau 
beveik pusę eksporto sudaro 
tekstilės gaminiai. (VŽ, Elta)

* Panevėžio prekybos ir 
gamybos UAB „Linas ir 
viza” Joniškyje į naują grūdų 
saugyklą investavo per 12 
mln. litų. „Tai — viena moder
niausių grūdų saugyklų Lietu
voje, joje galima vienu metu 
priimti, saugoti ir džiovinti 8 
rūšių grūdines kultūras”, tvir
tino bendrovės projektų vado
vas Andrius Pranckevičius.(VŽ, Elta)

E. Biegun įteikė Lietuvos Di
džiojo Kunigaikščio Gedimino 
ordino Komandoro didįjį kry
žių.

Už asmeninį indėlį re
miant Lietuvos transatlantinę 
integraciją, Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus dekretą 
dėl S. Biegun apdovanojimo 
pasirašė praėjusią savaitę.

LR ambasadoje Vašingto
ne surengtos apdovanojimo 
įteikimo ceremonijos metu 
ambasadorius Vygaudas
Ušackas taip pat padėkojo S. 
Biegun už jo didelį darbą ruo
šiant istorinį JAV prezidento 
G. W. Bush vizitą į Lietuvą.
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Skautybė yra jaunimo auk
lėjimo sistema. Skautiškasis 
jaunimas pirmiausia, ir tai pa
grindinai, priklauso savo tė
vams, savo šeimoms, savo na
mams. Tėvams rūpi jų vaikai. 
Tai bendras dėsnis.

Skautybės, o ypač lietuviš
kosios skautybės, paskirties 
vadovai ir vadovės įpareigoti 
bendradarbiauti su skautų bei 
skaučių tėvais. Tai pagrindi
nis dėsnis. ,

Skautybės sąjūdžio san
tykis su skautų bei skaučių 
tėvais yra:

a) esminis ir
b) formalinis.
Esminis jis yra ta prasme, 

kad skautiškojo ugdymo
1. tikslais,
2. lavinimo metodais bei
3. konkrečiomis programo

mis
jis stengiasi padėti tėvams 

jų vaikų ugdymo pastangose.
Formalinis ta prasme, kad 

tėvai turi santykių
a) tiesiogiai su jų vaikų 

skautų-čių vadovais-ėmis ir
b) dar kaip organizacijos da

lis — per tėvų-rėmėjų būre
lius.

Skautybės požiūriu pagrin
dinai klystų toks vadovas ar 
vadovė, kurie manytų, kad 
skautavimas sau, tėvai sau ir, 
kas dar būtų blogiau, jei ma
nytų, kad vadovai-ės kokiu 
nors būdu atstoja tėvus ar už 
juos stovi kaip nors aukščiau.

Tačiau klystų ir tokie tėvai, 
kurie manytų, kad sąjūdžio 
reikaluose jų nuomonės turi 
visur nulemti.

Gal nėra tiek daug tobulų 
vadovų, bet yra ir netobulų 
tėvų, kurių vaikais kaip tik 
tenka skautaujant rūpintis 
vadovams-ėms.

Todėl (vaikų labui ir lietu
vybės interesams) reikia, kad 
tėvai ir vadovai-ės švelniai su
tartų, sklandžiai bendradar
biautų, taktiškai laikytųsi.

Būtina pabrėžti, kad vado
vai ir vadovės labai reikalingi 
skautų bei skaučių tėvų pagal

PAVYZDŽIO KALBA
Būti vadovu ir vadovauti 

šiandien yra itin sunkus už
davinys. Tiesa, būti vadovu ir 
vadovauti gali būti skirtingi 
dalykai. Yra vadovų, ir tai jau 
nemažai, kurie nevadovaųja, 
ir yra ne vadovų, kurie imasi 
vadovauti.

Kas yra vadovas mūsų skau
tiškąja prasme? Tai:

* vyresnysis jaunesniųjų 
brolis,

* turįs daugiau patyrimo 
skautybės ugdymo metode,

* pasiruošęs teoretiškai ir 
praktiškai perduoti savo ži
nias ir patyrimą jauniesiems, 
bet svarbiausia —

* turįs didelių norų siekti 
skautybės idealo ir sugebąs 
kitus to siekimo skatinti savo 
pavyzdžiu, aiškia pasaulėžiū
ra ir tvirtu nusistatymu.

Jei šitokią ar panašią vado
vo apybraižą priimtume, vado
vo tipą tektų sudėti iš 2 pa
grindinių dalių:

1. pasiruošimo ir
2. asmenybės.
Abi šios dalys yra pagrindas 

vadovavimo pasisekimui, ta
čiau pirmoji dalis — pasiruo
šimas — įmanoma kiekvie
nam, norinčiam tapti vadovu. 
Yra įvairių kursų, specialių

bos. Iš savo pusės vadovai-vės 
turi tam tikrų konkrečių pa
reigų tėvams bei šeimoms. Bet 
taip pat neišvengiamų pareigų 
turi ir skaučių-skautų tėvai 
savo vaikų vadovams-ėms bei 
skautybės sąjūdžiui.

Laukiama iš tėvą:
A. Leidžiant savo vaikams 

dalyvauti lietuvių skautybės 
sąjūdyje, pripažinti ir priimti 
skautybę, organizaciją bei vei
kimą, kaip būtinus dalykus, 
kuriems rimto dėmesio skirti
na ir skautų-čių namuose.

B. Sukurti nuotaikas ir su
daryti sąlygas, kad skautybės 
religiniai, tautiniai, socialiniai 
bei asmens ugdymo siekimai, 
perteikiami vaikams, šeimoje 
būtų remiami ir palaikomi.

D. Ypatingo dėmesio skir
ti, kad vaikai dalyvautų su
eigose, užsiėmimuose, išky
lose, stovyklose ir p. skautiš
kajame veikime. Tėvai turi 
stengtis žinoti, kur, kas ir ka
da vyksta, ir turi taip prisitai
kyti, kad jų vaikai tikrai daly
vautų.

E. Labai pageidaujama, kad 
tėvai savo talka atitinkamai 
prisidėtų prie įvairių skilties- 
būrelio, draugovės ar p. vyk
domų darbų.

F. Vaikų labui, tėvai turi 
tartis su savo vaikų vadovais- 
ėmis, išklausyti juos, pasisa
kyti jiems savo mintis bei rū
pesčius skautavimo reikalais, 
išsiaiškinti problemas, išlygin
ti nesusipratimus, pasisiūlyti 
padėti ir t.t.

G. Mūsų skautybės sąjū
džiui labai svarbūs lietuvybės 
reikalai; jiems šeimose reikia 
ypatingo dėmesio, pastangų ir 
veiklos. Tėvai ir vadovai, jau 
vien dėl to reikalo, drauge turi 
būti didžiausi sąmokslininkai 
lietuvybės klausimais, jei jie 
nenori savo vaikų prarasti.

Lietuviškasis skautavi
mas pamažu tampa ir 
šeimos skautavimas.

Tuo keliu dera eiti drąsiai.
V.s. A. Saulaitis

„Skautybė” Nr. 4, 1966 m.

mokyklų, net su tarptautiniu 
pripažinimu, yra literatūros, 
yra išgyvenimas ir patyrimas, 
daug metų skautaujant vie
netuose.

Antroji vadovo tipo dalis — 
asmenybė — vargu jau ar ko
kiomis mokyklomis ar kursų 
pagalba sukuriama. Asmeny
bė pradeda vystytis šeimoje, 
asmenybė išeina pilną gyveni
mo mokyklą, asmenybė for
muojama pilnutinio žmogiško 
auklėjimo, kurį perduoda baž
nyčia, šeima, aplinkuma, 
spauda, draugai, pramogos — 
visa tai, kas jauną žmogų vei
kia ir palenkia į save.

Būsimo vadovo asmenybė 
turi būti formuojama tobules
nio žmogaus linkme, kad jis 
galėtų būti pavyzdžiu jaunie
siems. O šitai yra pabrėžiama 
ir vyresniųjų brolių įžodžio 
tekstuose kaip vienas iš pačių 
svarbiausių dalykų, be kurio 
visa kita gali virsti bereikš
mėmis pastangomis.

Blogas pavyzdys griauna 
viską. Vadovai gali būti gerai 
pasiruošę, kad ir įdomiausiu 
būdu perduoti patyrimą ir ži
nias, bet jei jie patys bus ne
pakankamas pavyzdys, jų dar
bas virs nereikalingai gaišta

Dalis Detroito „Baltijos” tunto skautų iškilmingoje skautų ir skaučių sueigoje š.m. spalio 6 d.

VADOVAVIMAS IR 
BENDRADARBIAVIMAS

Žodis sesėms vadovėms
Vadovauti reiškia įsiparei

goti atlikti darbą su grupe as
menų ir būti už tą darbą ir už 
rezultatus atsakinga. Tam rei
kia:

sugebėjimo darbą suplanuo
ti,

gauti vadovaujančių asmenų 
pritarimą ir

atidžiai sekti darbo pažan
gą, neretai padarant smulkes
niuosius nutarimus, priside
dant savo patarimais bei tie
siogiai darbo dalį atliekant.

Skautiškoji veikla remiasi 
grupiniu darbu. Ar tai būtų ei
nama patyrimo laipsnio prog
rama, ar įsigyjama specialy
bės žinių, ar iškylaujama: vi
sur reikia daugiau kaip vienos 
poros rankų, ir daugiau min
čių bei sumanymų, o ypač ži
nių, negu viena vadovė gali 
sutelkti.

Kiekvienas asmuo skiriasi 
nuo kito asmens žiniomis ir 
patirtimi. Norint skilčiai ar 
draugovei duoti gilesnių ir 
platesnių žinių, labai patarti
na kreiptis į kitas skautes- 
vadoves ar net ir į skautams 
prijaučiančius asmenis, „pasi
kviečiant juos pravesti pašne
kesius — paskaitėles. Pvz., ei
nant pirmąjį skaučių patyrimo 
laipsnį reikia žinoti Lietuvos 
respublikos santvarką. To
kiam tikslui reiktų kviesti vie
ną iš vyresniųjų skautininkių, 
kuri toje santvarkoje yra gyve
nusi, mokėsi, dirbo valdžios 
įstaigoje, buvo mokytoja. Bu
vusieji Lietuvos karininkai su 
malonumu pamokys topografi
jos, rikiuotės ar net istorijos. 
Žinoma, visada pirmiausia ap
sidairykime, ką turime savo 
skautiškose gretose, nes kam 
kviesti daktarą, jeigu pirmąją 
pagalbą gali pravesti ir drau

mu laiku.
Auklėjimo sąjūdyje — koks 

yra skautybės — vadovo pa
vyzdys lemiančiai veikia visą 
jauno žmogaus ugdymo darbą.

Taigi iš viso, kas čia pasaky

„Lituanicos” tunto tuntininkas s. Gintaras Aukštuolis Gyvybės gelbėjimo 
medaliu apdovanoja vilkiuką Aleksandrą Conclin, išgelbėjusį nuo pa
skendimo 6 metų berniuką. Jono Savicko nuotr.

gininke, kuri yra ir gailestin
goji sesuo.

Dažnai viena vadovė padeda 
kitai: bendradarbiauja. Kaip 
vadovaujant, taip ir bendra
darbiaujant reikia daug geros 
valios, kito asmens supratimo 
ir turėti tolerancijos.

Ne visos vadovės vienodai 
vertina atskirus skautiškos 
veiklos punktus arba vartoja 
ne vienodus metodus skau- 
tiškai veiklai išvystyti. Tai 
dažnai pareina nuo vadovės 
išsilavinimo, patyrimo, darbo, 
sąlygų ir, svarbiausia, nuo va
dovaujamos grupės pajėgumo.

Vadovavimo bei žinių pasi
dalinimo darbas susideda iš 
dviejų dalių:

1. vadovės sugebėjimo vado
vauti ir perduoti žinias ir 2. 
skaučių noro tas žinias pasisa
vinti.

Gali pasitaikyti, kad ir ge
riausia vadovė nepajėgia iš 
karto tam tikro vieneto psi
chologiškai suimti į darbingą, 
skautišką vienetą, ypač vyres
niojo amžiaus mergaites, kuri
os gal buvo prisirišusios prie 
ankstyvesnės draugininkės.

Dar kita skaučių grupė gal
voja, kad skautavimas privalo 
būti tam tikras klubas, ku
riame draugininkė, tartum 
cirko artistė, sueigos metu at
lieka viską, kas skautėms su
teiktų malonumo, bet joms 
pačioms nieko nereiktų veikti. 
Jos tik dalyvauja sueigoje, 
žiūri apstulbusiomis akimis ir 
galvoja, kad jos niekada ne
norėtų būti draugininkės vie
toje. Toks vienetas, tai tikras 
vadovės egzaminas. Tokių 
skaučių pažiūros privalo būti 
pagrindinai pakeistos, ir, 
svarbiausia, kad šis pakeiti
mas gula ant draugininkės 
pečių.

ta, IŠVADA būtų tokia: 
Vadovas mūsų skautiško su

pratimo prasme:
1) turi būti pasiruošęs, tai

yra, turėti pakankamai paty
rimo bei žinių ir 2) turi būti

Jono Urbono nuotrauka.
Tokia vadovė privalo būti 

vertinama pagal tai, kiek jos 
sąlygos leido jai pažinti savo 
skautes, jų galvoseną, jų gyve
nimo sąlygas, skautiškos veik
los sąlygas; taip pat vadovės 
sugebėjimą tose sąlygose prie 
skaučių prieiti, rasti bendrą 
kalbą, ir iš to taško jas toliau 
vesti.

Kiekviena vadovė turi gana 
aukštą skautišką standartą, 
kurio ji siekia. Gal ji, veikda
ma kaip vieniša skautė, galėtų 
būti skautiškumo idealas, bet 
kiek aukštai to standarto ji 
galės pasiekti vesdama drau
govę, kuri paprastai turi sa
vitą charakterį, tai jau visai 
kitas dalykas.

Iš to seka išvada, kad už 
skiltininkę ar draugininkę 
aukščiau stovinčios vadovės 
privalo savo sprendimus ir 
nuomones grįsti pagal labai 
platų matą, ir realų bei prak
tišką gyvenimą, o ne vien pa
gal teoretiškus reikalavimus, 
kurie tik nurodo kelią, kuttūo 
reikia eiti, ir tikslą, kurio rei
kia siekti.

*
Viena vadovė kitai vadovei 

privalo būti tokia pat sese
riška ir paslaugi, pagelbstinti, 
kaip mokoma ii* reikalaujama 
iš eilinių skaučių. • si..

Skautiškasis pribrendimas 
ar amžius neprivalo vienos va
dovės padaryti negailestinga 
teisėja kitos vadovės atžvil
giu, nors praktiškoje veikloje 
kartais reikalaujama daryti 
panašius vertinimus. Šie ver
tinimai turėtų būti atlikti ob
jektyviai, apgalvotai ir su se
serišku nuoširdumu skautiš
kos idėjos sesės atžvilgiu.

Ne šalia kritika, bet nuo
širdi talka ir pagalba sukelia 
skautišką-seserišką nuotaiką, 
nudirba darbus, ir atvedė 
skautybę ten, kur ji šiandien 
yra: vertinga ir plati organiza
cija.

fil. v.s. B. Vindašienė

pavyzdingas žmogus.
Kadangi patyrimo ir reikia

mų žinių įsigyti nėra proble- 
matinis dalykas, būtų verta 
visiems giliau įsisąmoninti va
dovo kaip pavyzdingo žmo
gaus reikšmę. Populiarusis 
posakis — „Žodis pamoko, pa
vyzdys patraukia” — kaip tie
sa tinka visiems žmonėms, vi
siems laikams. Nėra išimties 
niekam ir niekada. Tai yra vi
suotinė tiesa, apimanti visą 
žmonįją. Ir jei kartais tos tie
sos reikšmės nesugebama ar 
nenorima suprasti, padarytos 
žalos pasekmės greitai ir aki
vaizdžiai pasirodo. Kiekviena 
įstaiga ar sąjūdis, organizacija 
ar sąjunga, besirūpinanti jau
nų žmonių ugdymu, šiąją tiesą 
grindžia viso sunkaus darbo 
pamatuose, kurių tvirtumas ir 
priklauso nuo to, kiek skelbia
moji tiesa praktiškai įgyven
dinama.

Neteko niekada ir niekur 
girdėti, kad mūsų lietuviš
kosios skautybės sąjūdyje ši
toji tiesa būtų kaip nors kitaip 
interpretuojama. Svarbi ir vi
suotinė tos tiesos reikšmė ir 
čia užima prideramą vietą.

Pasisekimas priklauso nuo 
to, kaip mes sugebame pasi
rinkimą įgyvendinti. Ar visa
da mums sekasi? Į šį klausimą

Metams 1/2 metų 3 mėn.
JAV $100.00 $60.00 $38.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (US.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant i Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu

$160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas: administracija@draugas.org
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Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL 

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAFOOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

1122. S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4847 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330: 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwx»raertoraugB(yandbrea8lhealKcom

„Aušros Vartų7„Kernavės” tunto tuntininkė s. Rasa Conclin su sūnu
mis, vilkiukais Deklin ir Aleksandru. Jono Savicko nuotr.

dažnu atveju atsako pats gy
venimas, veikla ir sukilusios 
problemos. Jei iš vadovo terei
kalautume pasiruošimo, jei 
sakytume, kad pakanka laips
nio ar spalvos ir po tokio pasi
rinkimo lauktume geresnių re
zultatų, greičiausiai būtume 
tik save apgavę optimistai.

Jaunas žmogus seka savo 
vyresnįjį brolį visur:

* Jis mato daugiau negu vy
resnieji gali numatyti;

* jis girdi tenai, kur vyres
niesiems atrodo esanti visiška 
tyla;

* jis uodžia prityrusio indė

ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIU UGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health,
1200 S. Yorię Elmhurst, IL 80126 

630-941-2609

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 
Tel. 708-349-0887.

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGLĮ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

no uosle;
* jis, kaip vyresniojo brolio 

šešėlis, visada kartu pastabus 
žvalgas.

Ir čia vadovas į jį kalba pa
čia sunkiausia pavyzdžio kal
ba, kurios mokytis žmogus tu
ri visą gyvenimą, ir dažnas jos 
niekada neišmoksta.

Rimtas šitos tikrovės suvo
kimas gali tik padėti pasitai
kančias negeroves šalinti. O 
būtinas jis yra tiems, nuo ku
rių priklauso vadovų-auklėto- 
jų pasirinkimas:

v.s. Č. Senkevičius

mailto:administracija%40draugas.org
mailto:redakcija%40draugas.org
mailto:rastine%40draugas.org
mailto:skelbimai%40draugas.org


RINKIMAI IR NAUJOS 
RINKIMINĖS NUOTAIKOS

JONAS DAUGĖLA

Pasibaigė JAV rinkimai ir 
naujai išrinktoji partija perė
mė šios valstybės valdymą. 
Šie rinkimai daugeliu atvejų 
buvo kitokie, kaip ankstesnie
ji. Visų pirma turbūt pirmą 
kartą į rinkiminį įkarštį taip 
audringai įsijungė ir preziden
tas. Tenka tik stebėtis George 
W. Bush energija, sveikata ir 
patvarumu sugebėti paskuti
niąją savaitę prieš rinkimus 
aplėkti veik visas valstijas ir 
gyvai dalyvauti visoje rinki
minėje eigoje. Bet jis atlaikė ir 
šiandien niekas neabejoja, kad 
tik jis ir jo staiga, po rugsėjo 
11 d., pakilęs populiarumas 
nulėmė šiuos rinkimus, Ats
tovų rūmų daugumą patikė
jusius respublikonų partijai.

Stebint šiuos rinkimus, gy
vai iškyla Lietuvos Konstituci
jos 83 str. reikalavimas: „As
muo, išrinktas Respublikos 
prezidentu, turi sustabdyti sa
vo veiklą politinėse partijose”. 
Kažkaip keistai atrodytų, jei 
mūsų prezidentas rinkimų 
įkarštyje turėtų staiga pasida
ryti kažkokiu „bepartiniu”, sė
dėti Baltuose rūmuose ir tik 
per TV stebėtų rinkimų eigą. 
Toks reikalavimas, įrašytas 
Lietuvos Konstitucijoje, yra 
vienintelis visame Vakarų pa
saulyje. Jį reikėtų galimai 
greičiau panaikinti.

Žinomas žurnalistas Piere 
Tristan šių rinkimų proga 
iškelia visai naują klausimą. 
Jo manymu, labai dažnu atve
ju rinkimus nulemia ne tie, 
kurie balsuoja, bet tie, kurie 
tą dieną sėdi namuose ir ne
randa reikalo nueiti į rinki
mines būstines. O paskutiniu 
metu tokių atsiranda vis dau
giau. Juk ir šis taip jau popu
liarus prezidentas rinkimuose 
gavo tik 25 proc. visų turinčių 
teisę balsuoti balsų. Ir jeigu 
šis procentas būtų buvęs tik 
kiek didesnis, yra daug pa
grindo abejoti, ar jis šiandien 
šeimininkautų Baltuose rū
muose. Tad, žurnalisto Tris
tan nuomone, Bush išrinkimą 
lėmė ne tie, kurie balsavo, bet 
tie, kurie tą dieną dėl kokių 
priežasčių nenuėjo į rinki
mines būstines.

Žurnalistas nagrinėja ir pa
grindines priežastis, dėl kurių 
taip daug piliečių neatlieka 
savo pilietinių pareigų. Viena 
priežastimi jis nurodo blogą 
orą ir prastus kelius. Daž
niausiai senesnio amžiaus 
žmonės neturi tinkamų trans
porto priemonių ir, prastam 
orui siaučiant, negali nužy

SUOMIJOJE — DIDVYRIU 
ŽEMĖJE

STASĖ E. SEMĖNIENĖ

koma, kad neoklasiškas Hel
sinki, buvo paskutinis Euro
pos miestas, suplanuotas kai
po visuma. Šiandien Helsinki 
yra gražus, švarus, moder
niškas didmiestis, kiek ma
žesnis už Vilnių (pusė milijono 
gyventojų). Nepaisant, jog 
Helsinki yra sostinė ir verdan
tis prekybos miestas, jis yra ir 
Suomijos kultūros centras, tu
rįs 20 teatrų, valstybinę ope
rą, daug muziejų bei puikių 
meno galerijų. Baltijos jūra, 
kuri visados buvo gyvybiškai 
reikalinga Helsinki gyvavi
mui, yra vyraujanti savybė 
miestovaizdžiui. O sostinę dar 
puošia daugybė upių bei Suo
mijos įlanka.

Suomišku laivu „Julia”, it 
jachta, šliaužėme lyg stiklu 
ramia Baltijos jūra per Suo- 
menlinna — „Suomijos pilis” 
— daugelį mažų, tarpusavy 
sujungtu salų netoli Helsinki

giuoti į rinkimės būstines.
Šios priežastys yra ypač 

ryškios Lietuvoje. Ten kaimo 
žmonėms dažnai tikrai sunku 
lietui ar net sniegui siaučiant 
nukeliauti kelis kilometrus, 
kad galėtų atlikti savo pilieti
nę pareigą. O dar blogiau, kad 
Lietuvoje prezidento ir savi
valdybių rinkimai vykdomi 
didžiųjų metinių švenčių die
nomis. Šią rinkimų dieną yra 
parinkusi komunistų valdžia. 
Jiems rūpėjo, kad mūsų žmo
nės didžiųjų švenčių dienomis 
neitų į bažnyčias ir nesimels
tų. Tad jie vertė žmones tomis 
dienomis eiti į rinkimines būs
tines ir balsuoti už jų kandi
datus. Jie turėjo priemonių 
priversti visus to meto žmones 
balsuoti, ir veik visuose balsa
vimuose visada dalyvaudavo 
apie 100 proc. visų, turinčių 
teisę balsuoti, piliečių. Pir
muose rinkimuose, kai dar gy
venau Lietuvoje, buvo praneš
ta, kad mūsų valsčiuje balsavo 
net 102 proc.

Rinkimų dieną rinkiminėse 
apylinkėse susidarė savanorių 
grupės, kurių nariai ėjo nuo 
durų prie durų, priminė, kad 
vyksta rinkimai, ragino atlikti 
savo pilietinę pareigą. O kiek
vienuose namuose nuo ryto iki 
vakaro čirškė telefonai, taip 
pat ne tiek buvo raginama 
balsuoti už kurį nors kandi
datą, bet prašoma nesėdėti 
namuose, atlikti savo pilietinę 
pareigą.

JAV rinkiminė patirtis gali 
labai skaudžiai atsiliepti ir 
renkant Lietuvos prezidentą. 
Jau dabar vyrauja daugelio 
įsitikinimas, kad dabartinis 
Valdas Adamkus tikrai laimės 
rinkimus, bus išrinktas antra
jam laikotarpiui. Tad kam čia
dar gaišti laiką ir eiti į rin
kiminę būstinę? Jis bus iš
rinktas ir be mano vieno bal
so. O juk šiuose rinkimuose 
jau yra pareiškę norą dalyvau
ti apie 20 kitų kandidatų. Ne
tenka abejoti, kad jie neturi 
jokių galimybių laimėti. Bet 
vis dėlto kiekvienas jų gaus 
šiek tiek balsų. O tuos visus 
balsus sudėjus, gali susidaryti 
visai nemaža suma. Ir, be abe
jo, daugiausia šių balsų bus 
nutraukta nuo V. Adamkaus. 
Tuo pačiu ir visi rinkimai gali 
kartais netyčia apsivainikuoti 
nenumatytomis staigmeno
mis.

Bet ir mes, gyvendami sveti
mose žemėse, privalome daly
vauti šiuose rinkimuose. Lie-

— labai populiarių tarp vieti
nių gyventojų dėl daugel mu
ziejų, parkų bei sodų. 1748 m. 
salose buvo pastatyta tvirtovė, 
žinoma, kaip „Šiaurės Gibral
taras”. Šitame unikaliame 
įmantriame salyne praplau
kėme pro jūros pakrašty pūp
sančias saunas (senoviškas 
pirtis) ir senas vilas. Čia vei
kia ir pasaulyje šauniausias 20- 
ologijos sodas su sniego leo
pardais bei elniais.

Vos įkėlus koją į laivą, tuoj 
apačioje vaišino kava, arbata 
ir suomišku pyragu. O ant de
nio sėdėdami, saulutės bu
čiuojami, vėjelio kibinami, 
klausėmės gidės pasakojimų 
apie gamtos diktuojamą gyve
nimą šiame šiaurės krašte, 
kur žiema atneša nuolatinę 
tamsą, o vasara — nuolatinę 
šviesą. Krištolo skaidrumo 
srovės gurguliuoja per didžiu
lius miškus, apšviestus vidur
nakčio saulės, kur laisvai bas-

Lietūvos prez. Valdas Adamkus šį rudeni Didžiojo Kunigaikščio Gedimi
no ordinu apdovanojo „Laisvosios Europos7„Laisvės” radijo stoties prezi
dentą Thomas A. Dinę. EPA-Elta nuotr.

„UŽUOMARŠOS”
ALGIMANTAS ZOLUBAS

Kai kurie Italįjos komunis
tai yra tikintys į Dievą, lanko 
bažnyčias, meldžiasi. O ar te
ko girdėti, kad sovietinis ko
munistas įeitų į bažnyčią bent 
nuo lietaus pasislėpti? Tikrai 
neteko, nes ateizmas buvo su
dedamoji, būtina komunisti
nės ideologijos dalis. Pasivadi
nę socialdemokratais, komu
nistai Lietuvoje dabar jau gė
dijasi skelbti proletariato dik
tatūrą, nes patys tapo kapita
listais, nuo proletariato nusi
gręžė: klasių kova, nes patys 
tapo naująja buržuazija, ta
čiau kovos su jiems nesamu 
Dievu, Bažnyčia bei tikinčiai
siais neatsisakė. Kiekviena 
proga jie nevengia pabrėžti, 
kad Lietuvos Bažnyčia yra 
atskirta nuo valstybės, tačiau 
„pamiršta”, kad piliečiai, kurie 
ir sudaro valstybę, nuo jos nė
ra atskirti, kad Bažnyčios ug-

tuvos ambasados ir konsulatai 
šiam reikalui yra sudarę ge
riausias sąlygas. Tad išnaudo
kime jas. Dabar mūsų tau
tiečiai kompiuteriais ir kito
mis mechaninėmis priemo
nėmis lengvai susižino su savo 
giminaičiais bei draugais Lie
tuvoje. Visomis šiomis prie
monėmis, o taip pat ir laiškais 
bei per spaudą, raginkime 
juos rinkimų dieną išjudėti, 
nugalėti įvairias kliūtis ir nu
vykti balsuoti. Tada visi galė
sime didžiuotis, kad ir mes 
prisidėjome, Lietuvos Respub
likos prezidentu išrenkant 
Valdą Adamkų.

Kita priežastis, dėl kurios 
daugelis piliečių susilaiko nuo 
rinkimų, yra įsitikinimas, kad 
vienas balsas rinkimuose nie
ko nereiškia. Arba jie mano,

tosi elniai... Net įvairios meno 
šakos pamėgdžioja gamtą. Tai 
liudija iškilūs garsaus archi
tekto Alvar Aalto paminklai 
(jis taip gausiai reiškiasi, kaip 
Bemini Romoje) ir Jean Sibe- 
lius (žymiausias suomių kom
pozitorius — garsiausias Suo
mijos sūnus) muzika, kuri gali 
siūbuoti nuo romantiškai liūd
no noktiurno ligi dangiškai 
džiugaus crescendo, kaip sau
lės spindulio švystelėjimas 
tarp medžių... Čia mus dva
siškai „pavaišino” gidė, paleis
dama su žuvėdromis į padan
gę nuostabią muziką — Sibe- 
liaus simfoniją (jis sukūrė jų 
net 17) „Finlandia”. Kelionė 
laivu baigėsi prie Turgaus 
aikštės, kur pasijutai, kaip 
Kėdainiuose: be suomiškų 
rankų darbo dirbinių čia buvo 
aibės sultingų uogų: agrastų, 
bruknių, mėlynių, serbentų 
(juodų, raudonų, geltonų-ža- 
lių), net braškių (kvepiančių, 
kaip Lietuvoje), kurių sezonas 
jau buvo pasibaigęs Wiscon- 
sin. Ir čia maudėsi saulėje 
daugybės ~BUomių bei turistų 
šiltas draugiškumas...

Helsinki yra vienintelė Eu
ropos sostinė be viduramžių

dyti piliečiai yra nepalygina
mai pilietiškesni ir doresni už 
dabartinio Seimo bolševikus 
(daugumą).

Komunistai iškart pasišiau
šia, jei dvasininko veikloje 
įžvelgia kišimąsi į politiką, 
nes „pamiršta”, kad dvasinin
kai taip pat piliečiai, ir jie yra 
lygiateisiai pilietinės visuo
menės nariai. Dar daugiau, — 
jie valstybei ugdo dorą pilietį, 
dalyvauja politikoje. Komunis
tai „pamiršta”, kad pilietinė 
veikla yra politinė veikla, o 
susipratęs pilietis yra politi
kas, mat jie „pamiršo” ir žo
džio politika reikšmę (valsty
binių, visuomeninių organiza
cijų bei atskirų asmenų sie
kiai ir veiksmai, nukreipti į 
valstybės reikalų tvarkymą).

„Užsimiršę” ir uzurpavę po
litinę veiklą, jie .mato ją tik
partinėje, žinoma, w» savosios

kad jų kandidatas tikrai rinki
mus laimės ir nėra. prasmės 
gaišti laiko ir balsuoti. Tokie 
piliečiai yra patys prasčiausi. 
Jie dažnai sumaišo visus rin
kimus, kurie pasibaigia visai 
kitaip, nei jie tikėjosi.

Kai rytojaus dieną po rin
kimų mūsų žurnalistai nag
rinėjo rinkimų pasekmes, dau
geliu atvejų priėjo išvadų, jog 
vienas ar kitas kandidatas lai
mėjo vien tik dėl to, kad rin
kimuose dalyvavo mažas rin
kėjų skaičius. Tad nenuosta
bu, kad paskutinėmis dieno
mis JAV prezidentas, skraidy
damas iš vienos valstijos į 
kitą, jau ne tiek ragino balsuo
ti už kurį nors kandidatą, tik 
primygtinai reikalavo, kad vi
si piliečiai atliktų savo pa
reigą.

praeities. Netoli uosto aikštėje 
stovi obeliskas — „Carinos ak
muo” — su imperinės Rusijos 
auksiniu dvigalviu aru. Su
kurtas C. L. Engei, pastatytas 
1835 m. (pirmasis viešas pa
minklas), minint caro Nikalo-

Paminklas kompozitoriui Jean Sibelius Helsinkyje.

partijos, veikloje. „Užsimiršę” 
komunistai norėtų atskirti 
nuo valstybės ne tik dvasi
ninkus, bet ir kariškius. Prisi
minkime, kaip buvo puolamas 
Lietuvos kariuomenės vadas 
generolas majoras Jonas 
Kronkaitis už išreikštą pilieti
nę nuomonę Amerikoje. O štai 
prezidentas Valdas Adamkus 
„užuomaršų” akimis iškrėtė 
tikrą akibrokštą — atsisėdo 
už nacionalinių maldos pus
ryčių stalo! Kur matyta, gir
dėta?! „Užuomaršoms” — ne
matyta negirdėta, o tikriems 
krikščioniškos valstybės pi
liečiams prezidento, kaip vals
tybės vadovo ir iškilios asme
nybės, poelgis yra sveikinti
nas, kilnus ir sektinas pavyz
dys.

Labai norėtų komunistai, 
kad žmonės pamirštų jų pra
eitį ir net vardą, ką rodo parti
jos pavadinimo kaitaliojimas 
(SSKP-LKP-LDDP-LSDP), 
tačiau praeitį „numazgoti” ne
padės jokie naujausi valikliai. 
Nepamirš, kad komunistų 
partija buvo nusikalstama or
ganizacija, kad vadovavo rep
resinėms struktūroms, kurios 
trėmė, kalino, žudė, naikino 
tautos žiedą (tautos genocido 
vykdytojams jau moka valsty
bines pensijas), kad nacionali
zavo nekilnojamą turtą (jau 
vėl nacionalizuoja), persekiojo 
už nepriklausomos Lietuvos 
švenčių šventimą, simbolių 
laikymą ar pagerbimą (vėl pa
niekino tokių švenčių šventi
mą, tarp jų Kovo 11-ąją, vė
liavą).

Komunistai deklamavo ir 
dainavo:

Negrįš ta diena, kur praėjo
Ir upės neplauks atgalios;
Išbėgo gauja prispaudėjų
Iš tėviškės mūsų žalios.
Šie žodžiai labiau tinka šiai 

dienai, tik reikėtų pridurti, 
kad svetimi prispaudėjai pa
bėgo, o savi pasiliko. Ir niekas 
jų nevaro iš tėviškės mūsų 
žalios. Tačiau iš politikos — 
valstybės reikalų tvarkymo — 
jiems metas trauktis, nes savo 
darbu, darna ir dora tautą ir 
valstybę jau taip „patvarkė”, 
kad iš jos bėgti daugeliui ten
ka.

Rinkimams atėjus, tenepasi- 
miršta rinkėjai: „užuomar
šoms” politikoje — nevieta.

* Praėjusiais metais 
Anykščių rąjono savival
dybės tarybos nariai, balsuo
dami už biudžeto pakeitimus, 
neįsivaizdavo, jog už karo 
prievolei administruoti skirtas 
lėšas Anykščių savivaldybės 
tarnautojai nupirks baldus 
naujojo mero Dariaus Gudelio 
kabinetui ir priimamajam.

(LŽ, Elta)

jaus ir carienės Aleksandros 
atvykimą. 1917 m. Rusįjos re
voliucijos metu nugriautas, 
bet ir vėl atstatytas 1972 m.

Helsinki lengva apžiūrėti — 
visos "įdomybės, grožybės su
kauptos centre. Milžiniška ru
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Teroristai ar nafta ?
Kuri tikresnė JAV preziden

to George W. Bush planuoja
mo karo prieš Iraką priežas
tis?

Toks klausimas daugeliui 
gali atrodyti keistas, jeigu net 
ne naivus, nes jau ištisi metai, 
kai Vašingtonas apie Saddam 
Hussein nekalba kitaip, bet 
tik kaip apie teroristų rėmėją, 
kurį reikia pašalinti, kol jis 
dar nepasigamino masiškai 
žmones naikinančių branduo
linių sprogmenų ir „ai Qaeda” 
pavyzdžiu, nepradėjo jais taš
kyti Amerikos miestų. Ir kad 
tai padaryti reikia kaip gali
ma greičiau, ir tik karu. Atro
do, kad šis stiprus Vašingtono 
p’olitikų nusiteikimas įgauna 
vis didesnį pagreitį, net nepai
sant Jungtinių Tautų pradė
tos vykdyti „inspekcijų politi
kos”. JAV prezidentas, vykda
mas į Prahą, į NATO viršūnių 
susitikimą, beveik paskutinę 
minutę keitė savo kalbą, jos 
turinio esmę kreipdamas į 
Saddam Hussein terorizmą ir 
būtinybę jį pašalinti ginklu. Ir 
turbūt labai nustebo jo tos 
kalbos menkokomis pasekmė
mis. Ypač trijų didžiųjų: Vo
kietijos, Prancūzijos ir Rusijos 
atsiliepimu. Gerhard Schroe- 
der, Jacąues Shirac ir Vladi
mir Putin pritaria Vašingtono 
užmojui kaip galima greičiau 
Saddam Hussein nusikratyti, 
tačiau, abejodami jo teroris
tine veikla ir dėl jos kylančiu 
skubiu pavojumi, visiškai ne
pritaria karui. Betgi ar ne nai
vu būtų teigti, kad, didžiausiu 
savo priešu laikydamas Ame
riką, Irako diktatorius ne
remtų jos pastatus sprogdi
nančių ir jos žmones žudančių 
teroristų, tad kodėl jam sunai
kinti negali būti panaudotas ir 
karas, kai kitos priemonės at
rodo mažai veiksmingos? Tad 
kur gali būti tokio stipraus 
pasipriešinimo karui priežas
tis?

O ji visgi yra. Ir gana tikro
viška. Ir ne pats karas, bet 
Irako padėtis po jo.

Lapkričio mėnesį „Times” 
žurnalas paskelbė neilgą raši- 
nuką apie, jo manymu, tikrą
sias JAV-Irako karo priežas
tis. Minėjo dvi: Izraelio — pa
lestiniečių santykius bei ry
šium su jais kliūtis steigti ne
priklausomą Palestinos vals
tybę ir Irako naftą. Žurnalas 
teigia, kad Irako naftos šalti
niai savo gausa yra antri pa
saulyje ir, tinkamai naudoja
mi, gali turėti didelės įtakos į 
jo ekonomiką. Anksčiau į tuos 
šaltinius koją įkėlusios, JAV
sų ortodoksų Uspenski kated
ra, tupinti ant uolotos kalvos, 
yra didžiausia Vakarų Euro
poje. Jos blizgantieji auksiniai 
„svogūno” kupolai yra jos re
putacija, tačiau įspūdingas 
raudonų plytų pastatas, iš-

didžiosios bendrovės dabar 
yra išstumtos, ir Vašingtonui 
čia nebėra naudos. Nors dėl 
praėjusio karo Irakui užkrau
tų varžtų tų šaltinių naudoji
mas dabar ribotas, tačiau ir 
Vokietijai, ir Prancūzijai įvai
riais „vamzdžiais” iš jų nafta 
teka. Su tais šaltiniais, yra su
sieta ir Maskva: tiekia pompa- 
vimo įrangą ir gauna gerą at
lyginimą. O Vokietijai — tai 
viena iš pagrindinių jos ekono
minės gerovės gyslų. Jeigu, 
pašalinus Hussein, Irakas lie
ka nepriklausoma demokra
tinė valstybė, be svetimos ka
riuomenės bei kitų jėgų įta
kos, naftos šaltiniai irgi lieka 
laisvos rinkos varžybų lauku, 
kuriame su savo itin pažangia 
technika ir Vokietija bus ne
paskutinė. O jos bendrovės, 
susitarusios su, pvz., Rusijos 
„LUKoil” ir „Jukos”, jau galėtų 
rungtis ir su Amerikos didžio
siomis, net ir tomis, kuriose 
gal ir Bush šeimos pirštelis 
slypi. Tačiau jeigu Saddam 
Hussein griūva po Amerikos 
tankais, o, kaip dabar atrodo, 
tik jie vieni šioje žemėje ir te
bus, jų valia gims ir Irako de
mokratija. Na, ko gi bijoti, juk 
demokratija? Deja, pavyzdžiai 
rodo, kad ir jos ne visos ir ne 
visada vienodos. Irako naftos 
šaltinių naudojimui po karo 
Bush siūlo steigti tarptautinę 
bendrovę, bet tas klausimas 
Europoje dar nutylimas. Va
šingtonas jos steigėjas — Va
šingtonas ponas, pripažins ir 
demokratiniai dėsniai, kurie 
versle kitaip veikia negu poli
tikoje, samprotauja ekonomis
tai Berlyne.

Nors ir labai stipri karui 
prieš Iraką puoselėti skirta 
JAV prezidento kalba, bet 
NATO ton pusėn ji nepalenkė. 
„Mes neremiame šio karo, mes 
nenorime, kad galimybė taptų 
tikrove”, — pareiškė laikraš
tininkams Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Joshka Fis- 
cher po konferencijos Prahoje. 
„Irakas turi paklusti Jungti
nių Tautų rezoliucijai ir nusi
ginkluoti, kitos išeities Hus
sein neturi, bet mes jam pa
čiam turim duoti galimybę 
taip padaryti”, — teigė Pran
cūzijos vadovas Jaąues Shirac. 
Taip pat JAV prezidentui pa
sakė ir pirmas po NATO 
plėtros konferencijos Prahoje 
jo aplankytas valstybės vado
vas, Rusijos prezidentas Pu
tin. Visų atsakymų pagrindas 
— ne teroras, bet, deja, nafta. 
Ji turbūt rimtesnė priežastis.
puoštas XIX š. rusų daili
ninkų, nė kiek ne mažiau bū
dingas. Viduje — puikus iko
nų grožis (statyta 1868 m).

Kaip rusų kultūra žvelgia į 
Europą, taip ir Uspenski ka
tedra atsigręžusi į skersai 
aikštės esančią garsią Baltą 
liuteronų katedrą su įžymiu 
žaliu kupolu ir 12 apaštalų, 
sergstinčių didmiestį bei uos
tą. Tai C. L. Engei šedevras 
(užbaigtas 1854 m.), o vidus — 
architektūros stebuklas! Čia 
gali valandomis „gardžiuotis” 
neoklasika!

Senato aikštėje yra universi
tetas (36,000 studentų; 60 
nuoš. — moterų) ir aikštės vi
dury — Rusijos caro ir Suomi
jos Didžiojo kunigaikščio XIX 
š. Aleksandro II, populiaraus 
dėl 1853 m. didesnės autono
mijos davimo Suomijai, statu
la. Miesto centre yra kontro
versinė Havis Amanda statu
la. Fontano vidury stovi nuoga 
jauna moteris (bronzos) ant 
akmenų krūvos, apsupta del
finų. Ji buvo užsakyta miesto 
vadovybės 1908 m. miesto var
dui „Baltijos dukra” įkūnyti — 
šis fontanas vaizduoja Helsin
ki simbolį. Bus daugiau
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LIETUVA TURĖTŲ REIKALAUTI 
KARALIAUČIAUS PRIJUNGIMO

Dabartinėje Lietuvoje daug 
pasimetusių lietuvių. Tokie, 
tarsi ūkininkas, dairosi į pri
nokusius javus: vežti į pasto
gę, ar laukti iki lietų žadantis 
debesuotas dangus praeis pro 
šalį nelijęs? Laukia, laukia, 
debesys vis tamsėja, tirštėja, 
nenuslinko šalin, bet staiga 
prapliupo lietumi kaip iš kibi
ro, supūdė tinginio ūkininko 
javus.

Panašiai elgiasi šiuolaikinė 
Lietuva, dėsto, rašo spėjimus, 
kas, ką numatė daryti su 
Mažąja Lietuva — Karaliau
čiaus (Tvankstės) juodžemiais 
ir laukais. Spėlioja, kreiva 
akimi žiūrėdami į artimus ir 
tolimus kaimynus, ką anie 
darys su lietuvių tautai tu
rinčia priklausyti, nuo senų 
senovės lietuviškų genčių te
ritorija. Dabartiniai lietuvių 
tautos valdovai nedrįsta savo 
tautai pranešti, kad Lietuvos 
Respublika reikalauja laikinai 
buvusios sovietų administruo
jamų prūsų krašto žemių grą
žinimo lietuvių tautai, kaip 
sutarta Potsdame 1945 m.

Dori visuomenės ir rašto 
žmonės tikėjo, kad 1903 me
tais Šakių apskrityje gimęs 
Antanas Sniečkus, baigęs tre
jų metų vidurinę mokyklą, pa
skirtas telefonų linijos prižiū
rėtoju Dzūkijoje, nustos keiks
nojęs kunigus ir kitus jo taria
mus „išnaudotojus”. Nurody

KELIONIŲ PRISIMINIMAI

Daugelis su įdomumu skai
tome „Drauge” atkarpą „Lietu
vaičių kančių istorija”. Atsimi
nimų apie išvežimus, keliones 
į Šiaurę, turime daug knygų ir 
straipsnių. Visi juos noriai 
skaitome, visiejns įdomu. Ta
čiau atsiminimų apie kelionę 
iš Lietuvos į Vakarus, bėgimą 
per Rytprūsius ir Vokietiją kol 
kas tik vienas antras straips
nelis. O daugeliui įdomu ir 
apie tą kelionę paskaityti, pri
siminti savo kelią; jaunes
niems sužinot, kaip iš Lietu
vos į čia atvyko jų tėvai, sene
liai, kokia buvo jų kelionė.

Šiemet vienoje LT laidoje 
matėme ir girdėjome savo at
siminimus pasakojantį poetą 
Kazį Bradūną apie jų šeimos 
bėgimą — kelionę iš Lietuvos 
per Rytprūsius. Stebėjomės jų 
šeimos laiminga kelione — jie 
savo arkliais, savo vežimu su 
pasiimtais daiktais nuvyko į 
Austriją. Daugelio mūsų ke
lionė buvo labai skirtinga, kai 
kam žiauriai sunki. Pvz., mū
sų šeima išvykome dideliu 
vežimu su dviem geriausiais 
Suvalkijos žirgais. Jau Ryt
prūsiuose vokiečiai atėmė ark
lius ir vežimą. Vyrus paėmė 
apkasamš kasti. Likome mo
terys su mažyčiais vaikais ir 
senukais tėvais. Vėliau mus 
sukrovė į prekinį traukinį ir 
paliko baisiame įvairių tauty
bių lageryje — milžiniško di
dumo daržinėje. Buvo ruduo, 
šalta. Nuo tada patyrėme di
delį vargą, varinėjami po įvai
rias stovyklas iki karo pabai
gos.

Tada keliaudama neturėjau 
galimybės vietoves, datas, su
tiktus asmenis užsirašyti. Ma
niau atsiminsiu ir būtinai ap
rašysiu. Tačiau primiršau...

Šiemet Ateitininkų sendrau
gių stovykloje „Dainavoje” 
Bronius Polikaitis kalbėjo apie 
jų šeimos ir draugų bėgimą iš 
Lietuvos, apie kelionę į Vaka
rus. Girdėję jo pasakotus pri
siminimus, daugelis džiaugėsi 
sužinoję, kiti prisiminę. ,

Turime džiaugtis, kad

mus naujai gaudavo, slaptai 
nuvykęs į raudonuojančią Gu- 
dįją ir komunistiškai raudo
nuojančią Rusiją. Įvairiai 
bendraudamas su komunis
tais, sulaukė net vadovaujan
čių sovietų vadovų pritarimo. 
Net drįsęs paskelbti sovietinės 
vyriausybės ketinimą, atitai
santį ilgai trukusio Vokietijos 
iš Lietuvos pasiglemžtas bu
vusias Prūsijos žemes, tuo ati
taisant vokiečių padarytą tau
tos nuskriaudimą, nesutikęs 
bent Karaliaučiaus srities grą
žinti Lietuvai. Sniečkus pe- 
norėjęs Lietuvai grąžinti Ka
raliaučiaus. Iš Sov. Rusijos 
grįžęs į Lietuvą 1926 m., vei
kęs prieš lietuvių tautą, buvo 
areštuotas, paleistas. Nesu
pratęs, nepažinęs lietuvių tau
tos, dabar kaltinamas neiš
naudojęs galimybės Lietuvai 
gauti Karaliaučiaus sritį.

Dabartinėje Lietuvoje gausu 
prieš lietuvių tautą veikiančių 
lietuvių, net Lietuvos Seimo 
narių. Visuomenė, net studen
tija, nereikalauja prijungti bu
vusias prūsų sritis Lietuvai, 
tuo tarsi ragindami svetimuo
sius pasiglemžti, ko nori. So
vietai po Antrojo pasaulinio 
karo buvusioje Prūsijoje išžu
dė, sunaikino šimtus tūkstan
čių lietuvių ir lietuviškos kil
mės žmonių, privežė iš sve
timų kraštų rusų. Lietuvai to-

darbšti čikagietė Saulė Jau- 
tokaitė 1999 m. suredagavo ir 
Amerikos Liet. bibliotekos lei
dykla išleido „Lietuviai muzi
kai vakaruose”, o 2001 m. 
išėjo Saulės Jautokaitės 
straipsnių rinkinys „Apie dai
lę ir menininkus”. Šiais 2002 
m. išleistas kitas jos straips
nių rinkinys „Apie muziką ir 
muzikus”, o dabar jau galime 
skaityti Saulės Jautokaitės 
leidinį „Įvairių straipsnių rin
kinys”. Knygoje pirmasis il
gesnis straipsnis „Bėgimas iš 
Lietuvos”. Tai jaunutės bėglės 
su tėveliais ir artimaisiais 
bėgimo kelionės atsiminimai. 
Autorė savo prisiminimus pa
tikslino, papildė vyresniųjų 
prisiminimais. Daugeliui skai
tytojų tie atsiminimai primins 
pačių kelionę. Daug autorės 
minimų vietovių Rytprūsiuose 
ir Vokietijoje, keletas minimų 
sutiktų lietuvių pavardžių pri
mins ir kitiems, nes ne vienas 
keliavome per tas pačias vie
tas, gal ne tuo pačiu laiku, il
giau ar trumpiau sustodami.

Atsiminimai baigiami iki 
išvykimo į JAV. Visi straips
niai įdomūs ir lauksime jos at
siminimų iš kelionės į JAV ir 
įsikūrimą šiame krašte.

Šiame „Įvairių straipsnių 
rinkinyje” yra ir daugiau įdo
mių pasiskaitymų iš autorės 
kelionių Pietų Amerikoje, 
Aliaskoje, Kanadoje, keliose 
Europos valstybėse ir Lietu
voje. Baigiamieji straipsniai: 
„Poezijos dienos” Čikagoje, da
lyvaujant poetui Bernardui 
Brazdžioniui. Yra ir poeto 
nuotrauka iš tos šventės. Yra 
straipsnis „Petrašiūnų kapi
nės”. Autorė mini keletą žy
mesnių lietuvių, kurie gyveno 
JAV ir Vokietijoje, dabar pa
laidoti Petrašiūnų kapinėse, 
Kaune. Tosė kapinėse š.m. lie
pos 31 d. palaidotas ir žymu
sis Poetas — dainius Bernar
das Brazdžionis.

Visos minėtos knygos gau
namos „Drauge”.

E. Daugirdienė 
Chicago, IL

Iš prez. Valdo Adamkaus rėmėjų susirinkimo, vykusio Detroit, MI, š.m. lapkričio 10 d. Iš kairės kai kurie daly
viai: Arūnas Stašaitis, Jaunius Gilvydis, Kęstutis Černius, Narimantas Udrys, Antanas Zaparackas ir Vytas 
Petrulis. ‘ Jono Urbono nuotr.

kiais duomenimis reikėtų 
tarptautiniai veikti, motyvuo
ti. Genocidas ar ilgametė oku
pacija neįteisina pavergėjo. 
Nieko nedarant, savaime nai
kinami lietuvių tautos pa
kraščiai, o Lietuvoje pataikau
jama svetimiesiems.

Asmenys, kandidatuojantieji 
į Lietuvos prezidento parei
gas, turėtų savo kalbose, mo
tyvuotuose raštuose paskelbti 
įvairiose valstybėse (JAV, Ja
ponijoje, Kinijoje, Vokietijoje, 
Rusijoje, Švedijoje, Norvegi
joje, Islandijoje, Danijoje, Lat
vijoje, Estijoje, Italijoje, Ispa
nijoje, Graikijoje ir kitose vals
tybėse): viena Lietuva Kara
liaučiaus (Tvankstės) srities 
neatgaus.

Talkinti turėtų lietuviška 
spauda Lietuvoje, JAV, Angli
joje, Australijoje. Talkon turė
tų ateiti įvairiose valstybėse 
veikiantietji lietuviai šauliai, 
jūrininkai, tautininkai, ateiti
ninkai, jaunalietuviai, skau
tai, moterų organizacijos. Pra
šyti kariškių talkos. Reikėtų 
sutelkti lietuviškų organizaci
jų, spaudos ir pavienių asme
nų pastangas sričių prijungi
mui prie Lietuvos. Arba, nieko 
nedarant tūnoti, kol pradės 
per Lietuvą tarp Maskvos ir 
Karaliaučiaus skraidyti lėktu
vai, net požeminiais tuneliais 
važinėti į Karaliaučių.

Amerikos lietuviai, paskuti
niu metu ir Lietuvos lietuviai, 
yra parašę, išleidę gerai doku
mentuotų, iliustruotų knygų, 
žemėlapių, galinčių talkinti 
motyvuotiems tikslams. Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
komitetas užsienyje veikęs 
Lietuvos vardu, atsikūrus ne
priklausomai Lietuvai, savo 
veiklos paskutiniame seime, 
įvykusiame Čikagoje 1991 m. 
lapkričio 1-3 d., priėmė ir pa
skelbė nutarimą lietuvių ir 
anglų kalba.

Eltos informacijos. 1991 m. 
Nr. 12 (1301):

„Mažoji Lietuva yra lietuvių 
tautos ir jos gentainių žemė 
nuo seniausių amžių. Jokia 
kita tauta ar valstybė neturi 
pirmumo teisės į jos teritoriją. 
Baigiantis karui, sąjunginin
kai pavedė Sovietų Sąjungai 
laikinai administruoti Mažąją 
Lietuvą, įskaitant Karaliaučių 
(Kaliningrado sritį). Sovietų 
Sąjunga, . piktnaudžiaudama 
pasitikėjimu, išteriojo arba iš
varė to krašto gyventojus, su
griovė ūkį, kolonizavo šalį sve
timais žmonėmis ir pavertė ją 
didžiule, grėsminga militariz- 
mo baze. Todėl VLIKo bai
giamųjų darbų seimas kreipia
si į didžiąsias Vakarų valsty
bes, prašydamas, kad iš Ma
žosios Lietuvos būtų atitrauk
tos visos karinės pajėgos, ir 
kad ta šalis būtų sujungta su 
Lietuva.

Rytų ir Pietų Lietuvos sie
nos, einančios etnografinėmis 
lietuvių tautos žemėmis, yra 
apspręstos 1920 m. liepos 12 
d. Lietuvos Respublikos ir So
vietų Rusijos Taikos sutarti
mi.

Algirdas Gustaitis

DĖL KARALIAUČIAUS 
KRAŠTO

1923 metais tuometinė Lie
tuva sugebėjo prisijungti Ma
žosios Lietuvos dalį — Klai
pėdos kraštą prie Lietuvos.

1924 m. gegužės 8 d. pasi
rašyta sutartimi, iš vienos 
pusės tarp Lietuvos Respubli
kos ir antros — D. Britanijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Japoni
jos, vadinama konvencija dėl 
Klaipėdos teritorijos, Lietuvai 
atiteko Klaipėdos kraštas.

Dabartinė Lietuvos valdžia 
negali, nenori ar nesugeba iki 
šiam laikui kelti klausimo dėl 
Karaliaučiaus grąžinimo Lie
tuvai.

Antrąjam karui pasibaigus, 
1945 m. Podsdamo sutartimi 
Rusija apstatė didžiąsias vals
tybes ir labai lengvai prisi
jungė Karaliaučiaus kraštą.

Dabar Karaliaučiaus kraš
tas yra rusų starto aikštelė į 
Europos kraštus.

Prieš 15 metų vienas aukšto 
posto karininkas man pasakė: 
„Europa uže naš”. Šio karinin
ko aiškinimai išsipildė. Dabar 
Rusija reikalauja bevizio re
žimo laisvai keliauti Europos 
Sąjungoje. T

Ką gali šiuo klausimu pasa
kyti pasaulio lietuviai — iš 
Amerikos, Kanados, Australi
jos? •

•(> J. Keturka 
Kaunas
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Paruošia Adelė

ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

RIEŠUTINIS PYRAGAS SU 
MEDUMI

1 ir 3/4 puod miltų
1/2 puod. kapotų lazdyno rie
šutų
1 ir 3/4 šaukštelio kilimo mil
telių
1/4 šaukštelio druskos 
6 kiaušiniai, atskyrus balty
mus nuo trynių
1/2 puod. cukraus
1/2 puod. medaus
1/4 puod. apelsinų sulčių
2 šaukštai tamsiai rudo cuk
raus
1 šaukštas tarkuotos apelsino 
žievelės (tik oranžinė dalis)
1/4 šaukštelio vanilijos pries
konių

Įkaitinti orkaitę iki 350 
laipsnių F. Dubenyje sumai
šyti miltus, riešutus, kilimo 
miltelius ir druską. Kitame 
dubenyje sumaišyti cukrų ir 
kiaušinių trynius, supilti 
medų, sultis, ir visus kitus 
prieskonius. Šį mišinį sukrėsti 
į miltus ir sumaišyti. Šva
riame dubenyje, nuplovus pla- 
kiklius, suplakti kiaušinių 
baltymus, kol pasidarys kietos 
viršūnėlės, atsargiai juos 
įmaišyti į tešlą. Padalinti teš
lą tarp dviejų neišteptų, 4 
puod. talpos, žiedo formos kep
tuvų (su skyle viduryje). Kepti

VERTA ŽINOTI

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro archyvų direktorė 
Skirmantė Miglinienė š.m. 
lapkričio 14 d. „Drauge” iš
spausdintame pranešime 
„Nauja medžiaga medicinos 
muziejui” rašo apie a.a. dr. 
Zigmo Rudaičio archyvinę is
torinę medžiagą, kurią papil
domai surinko ir atsiuntė jo 
duktė Raminta Rudaitytė- 
Marchertienė.

Dr. Zigmas Rudaitis, Lietu
voje pirmūnas-specialistas or
topedijos srityje, buvo labai ty
lus ir kuklus žmogus. Šalia 
šeimos narių, jį geriausiai pa
žinojo pacientai. Galbūt jiems 
būtų įdomu žinoti, kaip jų bu
vusio gydytojo ir ortopedijos 
chirurgo darbą atliktą Hanau 
DP stovykloje 1946—1947 me- 
tąis aukštai įvertino Mayo kli
nikos, Rochester, MN, orto
pedinio skyriaus chirurgas dr. 
Robert T. Trousdale š.m. rug
sėjo 3 d. rašytame dokumen
tiniame laiške. Jis *rašo: 
„.„Manau, kad, atsižvelgiant į 
tuometinę technologiją, pa
cientei N.N. dr. Rudaičio pa
daryta labai sudėtinga anksty
vesnio šlaunikaulio (femur) 
atitaisymo operacija yra stebi
nanti. Dr. Rudaitis buvo labai 
išradingas ir talentingas chi
rurgas”.

Ritonė Rudaitienė (marti) 
Lemont, IL

35 minutes arba kol pyragas 
paruduos ir paspaustas bema
tant atšoks. Atšaldyti kep
tuve, apverstus, apmovus kep
tuvą ant butelio arba 
piltuvėlio (nepriglaudus prie 
stalo ar lėkštės, kad garai ne
virstų drėgme). Kai atšals, 
iškrėsti ir apibarstyti maltu 
cukrumi. ,

Pastaba: nors čia panaudo
jami 6 kiaušiniai, bet nei tru
pučio riebalų.

PYRAGAS SU OBUOLIŲ 
KOŠE

1/2 puod. sviesto
3/4 puod. cukraus
2 kiaušiniai
1 ir 3/4 puod. miltų
1/2 puod. razinų
1 puod. obuolių košės (nesal
dytos)
1 ir 1/2 šaukštelio kilimo mil
telių
1 šaukštelis cinamono 
1/2 šaukštelio maltų gvaz
dikėlių (cloves)

Sviestą ištrinti su cukrumi, 
įmušti kiaušinius po vieną ir 
išplakti. Miltus sumaišyti su 
kilimo milteliais ir priesko
niais. Sudėti į tešlą ir gerai 
paplakti. Į tešlą sudėti obuo
lių košę, razinas ir gerai iš
maišyti. Keptuvą ištepti rie-

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $f,800.

Tel. 901-218-7481.

EURO-AMERICAN CLUB 
reikalingos merginos ir moterys:

modeliai, šokėjos, masažistės. 
Uždarbis $350 ir daugiau į dieną.

Tel. 847-312-1426; 847-312- 
1532. Kviesti Maiką.

SIŪLO IŠNUOMOTI

Išnuomojamas 3 kambarių 
butas su šiluma. Šalia parko, 
66 St. ir Kedzie Avė. Kaina 
$420. Tek 708-425-7160.

Išnuomojamas 2 mieg. naujai 
įrengtas butas su baldais 

„basement”, Midway rajone.
Tel. 773-218-4351.

Discounted Airline tickeLs from 
New York and Chicago to Vilnius 

Fregata Travel
250 West 57 Street New York, 
NY 10107 Tel. 212-541-5707.

Caregivers needed for 
Christmas Time to work in Wis- 
consin. English, sočiai security,

some experience necessary.
Call Home Care 262-657-8467

balais, sukrėsti tešlą ir kepti 
įkaitintoje iki 350 laipsnių F 
orkaitėje 40-45 minutes.

DRIBSNIŲ SAUSAINIAI 
ua (Oatmeal cookies)

2 ir 1/2 puod. avižinių 
dribsnių
3/4 puod. rudo cukraus*
3 šaukštai miltų
1 šaukštelis cinamono 
1/2 puod. kapotų riešutų 
hvalnūts arba pecans)
1/2 puod. sviesto arba marga
rino
1 kiaušinis
1 šaukštelis kilimo miltelių
2 šaukštai pieno
1 šaukštelis vanilijos priesko
nių
1/4 šaukštelio druskos

Miltus sumaišyti su kepimo 
milteliais ir cinamonu. Į iš
tirpytą sviestą ar margariną 
supilti dribsnius, pieną, mil
tus, cukrų, įmušti kiaušinį, 
sudėti kitus priedus ir viską 
gerai sumaišyti. Kepimo skar
dą truputį patepti riebalais,
krėsti po kupiną šaukštelį 
tešlos (maždaug 1 colio nuoto
liu vieną nuo kito), kepti 375 
laipsnių F orkaitėje apie 6-7 
minutes, kol krašteliai tru
putį paruduoja. Atvėsinti ant 
grotelių.

*Matuojant rudą cukrų, vi
suomet reikia puodelyje gerai 
suspausti.

SILKĖS SU MORKOMIS
2 silkės
2 nedideli svogūnai
2 morkos
1/4 puod. pomidorų padažo 
(ketchup)
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/4 šaukštelio cukraus 
2 šaukštai aliejaus

Silkes išmirkyti, nulupti, 
išimti kaulus, supjaustyti ga
baliukais. Morkas sutarkuoti 
stambia tarka. Svogūnus 
smulkiai supjaustyti. Į keptu
vę įpilti aliejų, sudėti svogū
nus ir morkas, pamaišant

AUIUMt Iffl Jf 1 NAMŲ, SVMKA H NIK
GYVYBESI IRAI UMAK

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street. 

Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

STASYS CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings”,

„soffits”,„decks”,„gutters",plokš 
ti ir „shingle” stogai; cementas, 
dažymas. Turiu darbo draudimą. 

S. Benetis, tel. 630-241-1912

GREIT PARDUODA
Landmark 

*■* I properties
Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą
• Pensininkams nuolaida

Ieškau kambario I aukšte 
prie šeimos ir su maitinimu. 

Skambinti vakare 
nuo 7 iki 10 vai.

Tek 773-472-1249.

troškinti, kol morkos su
minkštės. Sudėti pomidorų 
padažą, pipirus,, cukrų (drus
kos nereikia, nes ir‘patnirky- 
tos silkės yra sūrokos). Už
dengus dar porą minučių pa
troškinti. Atvėsinti ir sumai
šyti su silkėmis. Taip pat gali
ma silkes sudėti ant pailgos 
lėkštės ir daržoves užpilti ant 
viršaus. Prieš patiekiant į 
stalą, papuošti žalių petra
žolių šakelėmis.

MARINUOTŲ DARŽOVIŲ 
MIŠRAINĖ

1 stiklainis marinuotų 
burokėlių
1 stiklainis marinuotų 
raudonųjų kopūstų (sweet 
and sour rūšies)
6 rauginti agurkėliai (pickles) 
1 svogūnas
1/4 šaukštelio „curry powder” 
1 šaukštas aliejaus

Nusunkti burokėlius, sup
jaustyti keturkampiukais. Nu
sunkti kopūstus. Supjaustyti 
agurkėlius nedideliais gaba
liukais. Sumaišyti visas dar
žoves. Nulupti svogūną, suka
poti ir pakepinti aliejuje, kol 
pasidarys skaidrus, bet ne pa
rudavęs. Užpilti ant paruoštų 
daržovių, sudėti „curry pow- 
der” (galima ir mažiau, nes 
šių miltelių skonis labai sti
prus — geriausia pilti po tru
putį, paragauti ir nuspręsti, 
kada gana). Viską gerai su
maišyti, uždengti ir palaikyti 
šaldytuve keletą valandų. 
Taip pat galima į šią mišrainę 
įdėti 4 virtas, keturkampiu- 
kais supjaustytas bulves.
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Pokario metais daug Bagoto
sios apylinkių (Kazlų Rūdos, 
savivaldybė) jaunuolių dėl 
okupantų represijų >r nenoro 
tarnauti okupacinėje kariuo
menėje tapo partizanais. Jie 
buvo iš Bagotosios ir aplinki
nių Nedelberžio, Juodbariš- 
kės, Skučiškės, Bartninkų, 
Rūdupio, Krūvelių, Kazlų, 
Mūriniškės ir kitų miškingų 
vietovių kaimų. »

Vietos partizanai priklausė 
Tauro apygardos Stirnos (vė
liau Žalgiris) riktinei. Jos pir
muoju vadu buvo leitenantas 
Bronius Abromavičius — 
Spyglys. Rinktinės štabas 
buvo išduotas ir sunaikintas 
1945 m. lapkričio 20 d. De
gučių kaime (Jankų valsčius, 
Šakių apskritis), Tamaliūnų 
sodyboje. Žuvo: vadas Spyglys, 
eiliniai Jonas Tamoliūnas — 
Kardas, Albinas Kimas — 
Tauras, sodybos šeimininkas 
Juozas Tamaliūnas ir buvęs 
pirmojo vietos partizanų būrio 
vadas Stasys Grigaitis — 
Aras. Žuvo ir keletas rusų ka
reivių.

1945 m. gegužės 6 d. Bart
ninkuose prie Jūrės upelio 
(netoli Bagotosios) žuvo šeši 
partizanai: Antanas Rimaitis, 
Kazys Pečkys, Stasys Balt
rušaitis, Jonas Vaišnora, Jus
tinas Damijonaitis, Jonas Si- 
manauskas (jo brolis Vincas tą 
pačią dieną žuvo slėptuvėje 
pas savo svainį Petrą Snopį, 
Višakiškės km.). Priešas taip 
pat turėjo nuostolių. 1945 m. 
birželį miške prie savo slėptu
vės (Eglupio k.) žuvo partiza
nai broliai Juozas ir Jonas 
Krapavičiai ir Antanas Balt- 
ramanaitis. Krapavičių palai
kai perlaidoti Kazlų Rūdoje.

Partizanus, švenčiančius
1945 m. Kalėdas miške prie
Krūvelių kaimo, užpuolė Kaz
lų Rūdos garnizonas. Dengda
mas kovos draugų atsitrau
kimą, žuvo kulkosvaidininkas 
Pranas Andriušis — Šapalas. 
Garnizonas neteko kelių ka
reivių.

Vietos būrys buvo okupaci
nės kariuomenės apsuptas
1946 m. birželio pradžioje prie 
Griešių kaimo. Partizanams 
(vadas Bronius Brazauskas — 
Sakalas) nepastebimai prislin- 
kus prie apsupties žiedo ir ne
tikėtai atidengus stiprią ugnį, 
žuvo keliolika rusų kareivių. 
Apsupties žiedas buvo pra
laužtas, partizanai pasitraukė 
į Braziūkų miškus. Grįžo pasi
baigus rusų kariuomenės

Kryžiastulpis vietos partizanų atminimui (dail. V. Aputis) atidengtas 
2002 m. spalio 6 d. Bagotojoje (Kazlų Rūdos savivaldybė) prie bažnyčios. 
Pašventino kun. A. Sederevieius.

siautėjimui, po dviejų savai
čių.

Bronius Brazauskas — Sa
kalas, žuvo 1946 m. birželio 
12 d. Agurkiškės kaime (Jan
kų valsčius, Šakių apskr.), ly
dėdamas Tauro apygardos va
dą Zigmą Drangą — Mykolą 
Joną pas žemaičių partizanus. 
Tame mūšyje žuvo: Mykolas 
Jonas, Meškos būrio vadas 
Vytautas Puišys — Meška, Jo
nas Sidabras — Brangutė, dar 
trys partizanai. Jų kūnai buvo 
numesti išniekinimui Kazlų 
Rūdos turgavietėje (dabar 
gimnazijos aikštynas).

1946 m. liepos 24 d. mūšyje 
prie Rūdupio kaimo žuvo bū
rio vadas Jonas Staniulis — 
Šarūnas, Žalgirio rinktinės 
štabo viršininkas Mykolas 
Adomavičius — Plienas, eili
nis Jonas Vosylius — Straz
das, Bąjoras (žinomas tik 
slapyvardis, vokiečiai, buvę 
partizanų būryje: Hansas, Fri- 
cas, Paulius. Jų kūnai išnieki
nimui buvo numesti ant grin
dinio Kazlų Rūdoje. Perlaidoti 
1991 m. lapkričio 23 d. nau
jose Kazlų Rūdos kapinėse.

Vietos partizanų būrio va
das Jonas Rimša — Varnas 
žuvo 1947 m. Kazlų Rūdos 
valsčiaus Bagotosios miške 
savo slėptuvėje. Susisprogdino 
kartu su žmona Monika Ka- 
čergyte-Rimšiene. Jų kūnai 
buvo išniekinti Kazlų Rūdoje.

1947 m. gegužės 31 d. mū
šyje su rasų kareiviais apsupti 
žuvo Vytautas Oleka — Žval
gas, Vaclovas Dereškevičius
— Vanagas, Jonas Kvedaras
— Povas, Saliamonas Čibirka
— Tėvukas (jo sūnus už plė
šikavimą pačių partizanų bu
vo sušaudytas). Visi keturi 
partizanai Girininko būrio Vy
čio kuopos kovotojai. Jų palai
kai buvo atkasti Pilviškiuose 
prie buvusios stribelnyčios. 
Perlaidoti Bagotosios kapi
nėse.

Didelis būrys vietos parti
zanų (kartais iki šimto kovo
tojų) 3 metus bazavosi Timin- 
čiškės kaime pas rėmėją Liud
viką Kubilienę — Kričinienę 
(prieš keletą metų mirusi 
Kazlų Rūdoje). Jos sodyboje 
buvo aptikta 1949 m. slėptu
vė, kurioje nusišovė kuopos 
vado pavaduotojas, Albinas 
Staniulis — Papartis, Rėmėja 
Liudvika atsidūrė lageriuose.

Bagotosios partizanams at
minti š.m. spalio 6 d. prie Ba
gotosios bažnyčios buvo pa
šventintas Kazlų Rūdos daili-

Partizanų ryšininkės A. Vilutienės iniciatyva ir lėšomis Vytautiškių kaime (Krosnos seniūnija, Lazdijų rąj.) pa
statytas paminklas Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės J. Karašausko — Liepos būrio partizanų: J. Na- 
vicko-Liūto, J. Minkūno-Šamo, Oskaro Ilingo-Oskaro, žiftlisių 1947 m. gruodžio 23 d. atminimui. Paminklas 
atidengtas 2002 spalio 12 d., pašventino kun. V. Gražulevičius. Iškilmėse kalba A. Vilutienė. A. Lelešiaus nuotr.

ninko Vyto Apučio sukurtas 
ąžuolinis kryžiastulpis. Jame 
įrašytos 42 vietos laisvės kovo
tojų pavardės (pateikė šių 
eilučių autorius). Mišias už 
partizanus aukojo ir kryžia- 
stulpį pašventino kunigas A. 
Sederavičius. Finansavo Kaz
lų Rūdos įmonė „Metalas”, 
Kazlų Rūdos savivaldybė. 
Kryžiastulpio pastatymo ini
ciatoriai: senolis Andrius Kar

SU AA. KAZIU BARMUM 
ATSISVEIKINANT

Spalio 24 d. Kalifornijoje 
užgeso Kazio Barmaus gy
vybė. Gedulines Mišias už jo 
sielą Los Angeles Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje spalio 
31 d. aukojo, dalyvaujant dau
gybei žmonių, kun. Stasys 
Anužis. Giedojo parapijos cho
ras ir solistė Janina Čeka- 
nauskienė, vargonais prita
riant muzikui Viktorui Raliui. 
Atlikus religines ceremonijas 
ir išlydėjus karstą, dalyviai 
buvo pakviesti į parapijos salę 
pietums. Čia Birutė Prasaus- 
kienė supažindino su mirusio
jo biografiniais bruožais. Su 
velioniu atsisveikino, reikš
dami užuojautą jo artimie
siems: Vytautas Vidugiris — 
Lietuvių Bendruomenės var
du, Eugenijus Vilkas — skau
tų, Antanas Mažeika — Tau
tinės s-gos, Ignas Medžiukas 
— velionio draugų vardu. Vy
tautas Fledžinskas prisiminė 
nuotykius, su velioniu sportu
ojant slidėmis Kalifornijos 
kalnuose. Kun. St. Anužiui su
kalbėjus maldą, vyko laidotu
vių vaišės.

A. a. Kazys Barmus gimė 
1909 m. kovo 2 d. Kauno mies
to, kur jo tėvai turėjo prekybą, 
kurią vėliau perkėlė į Šančių 
priemiestį. Kazys, 1927 m. 
baigęs gimnaziją, įstojo į 
„Hochschule fuer Welthandel” 
Vienoje, Austrijoje. Baigęs stu
dijas 1931 m., įsigijęs specialy
bę transporto ir laivininkystės 
srityje, dirbo vyr. buhalteriu 
Valstybinėje loterijoje Kaune.

Plečiant užsienio prekybą, 
bendrovė „Maistas”, „Pieno 
centras”, „Lietūkis” ir Finansų 
ministerįja įsteigė laivininkys
tės bendrovę „Baltuos Lloy
das”. Prasidėjus Antrąjam pa
sauliniam karai, ši bendrovė 
jau turėjo 7 jūrinius laivus ir

pavičius (g. 1906 m.) ir Bago
tosios pagrindinės mokyklos 
mokytoja Ona Paplauskienė. 
Ji ir vedė atidengimo renginį. 
Kalbėjo Kazlų Rūdos meras 
Valdas Kazlas, Kazlų Rūdos 
seniūnuos seniūnas, partizanų 
artimieji. Buvo deklamuoja
mos eilės, skaitoma partizanų 
priesaiką, dainuojamos parti
zaniškos dainos.

Algimantas Lelešius

daug pagalbinių transporto 
priemonių — baidokų, motor
laivių — vilkikų. Į šią bendro
vę K. BarmųB buvo pakviestas 
tvarkyti prekybos ir technikos 

‘reikalus vyr. buhaltefio,.parei
gose. Pradžioje jis buvo pa
siųstas į Švediją ir Norvegiją 
susipažinti su panašių įmonių 
laivininkystės bei transporto 
darbais. „Baltijos Lloydas” 
tarnyboje jis buvo iki 1940 m. 
sovietų okupacijos, kada ben
drovės laivai buvo perimti ir 
nacionalizuoti. Kazys, gavęs 
pažįstamo Juozo Banaičio, Ra
dijo komiteto pirmininko, re
komendaciją, buvo priimtas į 
Planavimo įstaigą, kurioje 
buvo dirbama ilgas valandas 
su didele įtampa. Du kartus 
turėjo aiškintis Mečislovui 
Gedvilui. Kai buvo išsiųstas 
tarnybos reikalais į Kretingą, 
ten buvo sulaikytas ir tardo
mas visą naktį, tik rytą paleis
tas. Dienraštyje „Tiesa” buvo 
įdėtas straipsnis, kad Planavi
mo įstaigoje yra susitelkę fa
šistai, todėl šią įstaigą reikia 
nedelsiant apvalyti. Buvo su
sirūpinęs, kur rasti kitą dar
bą. Laimei, greit kilo birželio 
mėnesį karas ir viskas išsi
sprendė.

Artėjant 1944 m. sovietų 
frontui prie Lietuvos, K. Bar- 
mus su šeima išvyko į Vaka
ras. Gyveno Dillingen stovyk
loje prie Dunojaus. 1949 m. 
emigravo į JAV ir apsigyveno 
Boston, MA. Išmokęs naujos 
specialybės, dirbo braižytoju. 
1958 m. persikėlė į Los An
geles, CA, kur dirbo braižytoju

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
JADVYGA POŠKIENĖ

Brangi Mama ir Močiute, jau prabėgo 1 metai nuo 
to laiko, kai Tu palikai mus, bet mes Tavęs nepamir
šom. Ilsėkis ramybėje.

Šv. Mišios už a.a. Jadvygą bus aukojamos sekma
dienį, gruodžio 8 d. 10:30 vai. ryto Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje. Gruodžio 9 d. 7 vai. ryto ir gruo
džio 13 d. 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje.

Prašome atsilankyti į Mišias ir velionę prisiminti 
savo maldoje.

Liūdinti duktė Adelė ir sūnus Edmundas su 
šeimomis

Los Angeles County žinyboje 
iki, sulaukęs pensinio am
žiaus, pasitraukė poilsin.

A.a. Kazys buvo tauras lie
tuvis, rūpinosi kas vyksta tė
vynėje, aktyviai dalyvaudavo 
visuomeninėje veikloje, rengi
niuose, rėmė lietuvišką spau
dą ir organizacijų veiklą. Bū
damas ramaus, santūraus 
būdo, į vadovaujančias vietas 
nesiveržė, bet buvo tikras al
truistas. Sulaukęs 85 ir 90 
metų sukakties, buvo gražiai 
pagerbtas Tautiniuose na
muose.

Dėl jo mirties liūdi duktė ir 
žentas: Dalia bei Montė Sodei
kos, vaikaičiai, provaikaičiai, 
brolis Havajuose, kiti giminės 
Amerikoje, Vokietijoje ir Lie
tuvoje. Kūnas, velionio pagei
davimu, sudegintas ir pelenai 
laikomi jo bei žmonos Valeri
jos, mirusios prieš 5 metus, 
Forest Lawn kapinėse.

A. a. Kazys gyvendamas 
laikėsi krikščioniškos etikos ir 
dorovės dėsnių. Jo šviesus gy
venimo pavyzdys ilgai liks 
mūsų širdyse ir atmintyje.

Ignas Medžiukas

BRANGŪS GRYBAI
„Truffle” laikomi brangiau

siais pasaulio grybais. Jie turi 
labai stiprų kvapą, savotišką 
skonį, yra palyginti reti, auga 
po žeme tik tam tikrose pa
saulio vietose, daugiausia Eu
ropoje — Italijoje, Prancūzi
joje, ir yra ypač vertinami pra
bangiausių restoranų bei vieš
bučių kulinarijoje. Už šių 
grybų kilogramą pirkėjai 
moka pasibaisėtinai dideles 
kainas, bet galbūt didžiausia 
buvo neseniai sumokėta už 2.2 
svarus sveriantį vadinamąjį 
„baltąjį truffle” grybą. Romoje 
vykusiose varžytinėse vienas 
Los Angeles restorano savi
ninkas savo varžovus nurungė 
pasiūlydamas ir sumokėda
mas už tą grybą 35,000 dole
rių. Jis po varžytinių tvirtino, 
kad visgi grybas tos kainos 
buvo vertas...

Tai - Jūsų laikraštis

AtA
STASYS JOKUBAUSKAS

Mirė pirmadienį, 2002 m. gruodžio 2 d. sulaukęs 88 
metų.

Gimė Lietuvoje. Gyveno Palos Park, IL ir St. Pete 
Beach, FL.

Nuliūdę liko: duktė Jūratė Slivinskienė su vyra Ro
mu, sūnus Vytautas Petras Jokubauskas su žmona Vir
ginija; anūkai Dana Emery su vyra Shawn, Edward 
Slivinskas su žmona Jennifer, Erika Jokubauskas-La- 
las su vyra Dariumi ir Laura Jokubauskas; proanūkei 
Ashley, Marie, Megan ir Kaitlin Emery; brolis Edvar
das Jokubauskas su žmona Aldona, pusseserė Kristina 
Žutautienė su šeima, svainė Irena Jokubauskienė ir ki- j 
ti giminės Lietuvoje bei Amerikoje.

Velionis buvo vyras a.a. Valės Jokubauskienės ir 
a.a. Pradencįjos Bičkienės-Jokubauskienės, brolis a.a. 
Algirdo Jokubausko.

A.a. Stasys priklausė Lietuvių Bendruomenei ir 
KORP Plienas.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 6 d. j 
nuo 2 v. p.p. iki 8 v.v Petkus Lemont laidojimo namų 
koplyčioje, 12401 S. Archer Avė., Lemont (arti Derby 
Rd.). Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 7 d. 9:30 v. 
ryto Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, iš kur 
a.a. Stasys bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčią, kur 10 vai. ryto bus aukojamos gedulingos 
Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palydėtas į šv. Kazi
miero lietuvių kapines.

Vietoj gėlių prašom aukoti Lithuanian Mercy Lift
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, 
tel. 1800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com

MIRTIES SUKAKTYS
SEPTYNERIŲ METŲ

AtA.
DĖDUKO MYKOLO

DAMBRAUSKO
ir

DVIDEŠIMTIES METŲ

A. t A.
ANŪKĖLĖS INDRUTĖS 

VERONIKOS ŠIMANSKAITĖS

Mano meilė — Tavo 
Tavo meilė — mano.

„Tave, brangi dukrele, 
Tik Dievas teprikels... 
Mums liks prisiminimas 
O širdį gels ir gels!"

THI LITHUANIAN WO«LO*WIDC OAILV

Šių metų gruodžio 11 d. sueina lygiai dvidešimt 
metų, kai Visagalio Dievo ranka iš mūsų širdžių, meilės 
sodo nuskynė tyrą ir skaistų žiedą — dar nepilnai pra
žydusią leliją — mūsų vienintelę dukrelę ir anūkėlę a.a. 
Indrutę.

Gal Dievulis norėjo tuo žiedu papuošti savo sostą? 
Gal norėjo į Amžinąją Šviesą įvesti skaisčią ir nekaltą 
vaidilutę? Gal norėjo jai prisegti angelų sparnus? Ne
žinia... Bet jos netekimas pervėrė mūsų širdis neže
miška kančia!

Viešpatie, sutinkame su Tavo valia... Atminkite 
Indrutę ir Mykolą savo maldose. Šv. Mišios už juos bus 
aukojamos gruodžio 8 d. 9 v.r. Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje, Lemont, IL.

Nuliūdę: žmona ir močiutė Veronika, duktė ir 
mama su vyru Owen

A. t A.
ANTANAS DACYS

Mirė sulaukęs 84 metų.
Gimė Lietuvoje.
Religinės apeigos įvyks ketvirtadienį, gruodžio 5 d. 

1 vai. p.p. Šv. Kazimiero lietuvių kapinių koplyčioje. 
A. a. Antanas bus palaidotas ten pat, Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600, 
www .petkusfuneralhomes.com

http://www.petkusfuneralhomes.com
petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

LR GENERALINIS KONSULATAS 
ČIKAGOJE KVIEČIA REGISTRUOTIS LR 

PREZIDENTO RINKIMAMS

BERNARDO BRAZDŽIONIO MINĖJIMAS

Lietuvos Respublikos gene
ralinis konsulatas Čikagoje tę
sia rinkėjų registraciją Lietu
vos Respublikos prezidento 
rinkimams, kurie įvyks š.m. 
gruodžio 22 d. Registruotis tu
ri visi, pageidaujantys rinki
muose dalyvauti LR piliečiai, 
nepriklausomai, ar jie dalyva
vo ankstesniuose rinkimuose, 
ar ne. Pagal Lietuvos Res
publikos prezidento rinkimų 
įstatymą, Lietuvos Respubli
kos piliečiai, nuolat gyvenan
tys ne Lietuvos Respublikos 
teritorijoje ir rinkėjai, kurie 
balsavimo paštu laikotarpiu ir 
rinkimų dieną negali sugrįžti į 
Lietuvą (šiuose rinkimuose 
tas laikotarpis yra nuo 2002 
m. gruodžio 17 iki 2002 m. 
gruodžio 22 d.), balsuoja Lie
tuvos Respublikos diploma
tinėse atstovybėse ir konsu
linėse įstaigose.

Registraciją LR prezidento 
rinkimams vykdo Lietuvos 
Respublikos ambasada Va
šingtone bei LR generaliniai 
konsulatai Čikagoje ir New 
York. Kviečiame visus Lietu
vos Respublikos piliečius, rin
kimų metu būsiančius JAV, 
registruotis Lietuvos Respub
likos prezidento rinkimams 
pagal jūsų gyvenamąją vietą

ĮDOMIOJI SKILTIS

GERIAUSIOS KALĖDŲ DOVANOS 
„DRAUGO” KRAUTUVĖLĖJE

Artėja Kalėdos, šventinių 
nuotaikų ir dovanų metas. 
Daugelis pasirūpiname šia 
malonia pareiga iš anksto, kiti 
- paskutinę minutę.

Amžina dilema - ką padova
noti Kalėdų proga vaikams, 
artimiesiems, draugams ir ko
legoms?

„Draugo” krautuvėlė, kartu 
su „Draugo” knygynėliu, sku
ba į pagalbą.

Mažiesiems, laukiamas Ka
lėdų senelis gali padovanoti 
lietuviškų pasakų knygutę ar 
nuostabų poezijos rinkinėlį, 
šildysiantį ne vieną žiemos 
vakarą.

Kalėdinių atviručių, lietuvių 
ir anglų kalbomis, galite įsi
gyti knygynėlyje arba užsi
sakyti paštu. Dešimt skirtin
gų, įvairiausio stiliaus bei sko
nio atviručių su persiuntimu 
kainuos tik 10 dol!

O lietuvišką suvenyrą, kiek
vienas bus dėkingas gavęs. 
Slapčiausi norai pildosi per 
Kalėdas. Pašnibždėsiu, kad 
moterims užvis mieliausias - 
gintaras. Krautuvėlėje galite 
įsigyti gintarinių karolių, apy

JAV. Generaliniame konsula
te Čikagoje kviečiame regis
truotis piliečius, gyvenančius 
Illinois (IL), Ohio (OH), Michi
gan (MI), Indiana (IN) ir Wis- 
consin (WI) vaistuose.

Minėtose valstijose gyvenan
tys Lietuvos Respublikos pi
liečiai, užsiregistravę rinki
mams, iš LR generalinio kon
sulato Čikagoje iki š.m. gruo
džio 17 d. paštu gaus rinkėjo 
pažymėjimą, rinkimų biulete
nį ir detalią informaciją apie 
balsavimą paštu.

Balsuoti galima paštu arba 
atvykus į vieną iš šių balsavi
mo apylinkių:

1. LR Generaliniame konsu
late Čikagoje, 211 East Onta
rio Street, Suite 1500, Chica
go, IL 60611, Tel.: 312-397- 
0382.

2002 m. gruodžio 10-13 d., 
nuo 1 vai. p.p. iki 5 vai. po pie
tų; 2002 m. gruodžio 16-20 d. 
nuo 1 v. p.p. iki 5 vai. p.p. Bal
savimo dieną, t.y. 2002 m. 
gruodžio 22 d., ši balsavimo 
apylinkė nedirbs.

2. Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439.

2002 m. gruodžio 22 d., nuo 
8 vai. p.p. iki 3 vai. po pietų.

Gen. konsulato infor.

rankių bei vienetinių egzemp
liorių sagių. O pridėję Kalė
dinę atvirutę, konkurso nu
galėtojos Kristės Jankutės- 
Zomborienės tapytą - sugrau
dinsite pačią atšiauriausią 
širdį.

Knygos apie Lietuvą bei Lie
tuvos miestus - Vilnių, 
Kauną, Panevėžį, Trakus, pui
kiausia dovana draugams. 
Kiekviena knyga, tai tiltas į 
jūsų tėviškę ir prisiminimus. 
O gal tai pažintinė kelionė 
jūsų vaikams!

Užsukite į „Draugo” krau
tuvėlę, pasižvalgykite ir išrin
kite pačią geriausią dovaną 
savo artimiems žmonėms. 
Parduotuvė dirba kasdien, 
nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. 
po pietų. Pasiteirauti galite 
telefonu 773-585-9500.

V.P.

AR IEŠKOTE YPATINGOS 
KALĖDINĖS DOVANOS?

Šį rudenį besilankydamas 
„Drauge”, prof. Vytautas 
Landsbergis autografavo ke
letą 2003 m. „Draugo” išleistų 
kalendorių. Devynis dar tu-

Lapkričio 16 dieną Maironio 
lituanistinėje mokykloje buvo 
paminėtas lietuvių poezijos 
klasikas Bernardas Brazdžio
nis, kurio eilės įvairiais istori
jos laikotarpiais paveikė dau
gelį tautiečių, nepriklausomai 
nuo amžiaus, gyvenimo vietos 
ar pažiūrų. Vieni Bernardo 
Brazdžionio eilėraščius mokė
si pradinėje mokykloje. Kiti jo 
žodžius kartojo kaip slaptą 
maldą, rasdami juose dvasinę 
atgaivą. Treti juose ieškojo 
stiprybės, tiesos ir tėvynės 
meilės.

Į minėjimą susirinko visų 
klasių mokiniai, mokytojai ir 
svečiai. Sveikinimo žodį tarė 
mokyklos direktorė Audronė 
Elvikienė, o renginį pravedė 
dešimtos klasės moksleivė Li
na Rauchaitė. Poeto kūrybą 
apžvelgė viešnia, rašytoja Ni
jolė Jankutė-Užubalienė, pri
minusi susirinkusiems, kad
Bernardas Brazdžionis buvo 
lietuvybės skatintojas išeivijo
je ir stiprybės šaltinis Sibiro 
tremtiniams. Lietuvoje poetas 
gyveno gražiausiu — nepri
klausomybės — laikotarpiu, ir

Willowbrook pokylių salėje 2002 m. lapkričio 27 d. V. Adamkaus Rėmimo komiteto ruoštame pokylyje programą 
atliko žinomas dainininkas iš Lietuvos Andrius Mamontovas (antrasis iš kairės). Jono Kuprio nuotr.

rime administracijoje. Tai 
ypač prasminga dovana prof. 
Landsbergio gerbėjams, todėl 
kviečiame į aukcijoną: pirmie
ji devyni aukščiausi aukų pa
siūlymai laimės po vieną 2003 
m. „Draugo” kalendorių su 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
vado, pirmojo nepriklausomy
bę atkūrusios Lietuvos prezi
dento, prof. Vytauto Lands
bergio. Tai nepamainoma su
venyrinė dovana visiems, ku
rie vertina prof. Landsbergio 
atliktus darbus.

Pasiūlymus siųskite „Drau
go” administracijai.

„Draugo” administracija

JAV LB Socialinių rei
kalų taryba visus kviečia į
Labdaros vakarą gruodžio 7 
d., šeštadienį, 6:30 vai. vak., 
„Seklyčioje. Vietos užsakomos 
tel. 773-476-2655.

buvo jaunųjų poetų mokyto
jas. Jo eilės buvo ir tebėra de
klamuojamos poezijos vaka
ruose, jos skamba chorų reper
tuaruose kaip dainos ir gies
mės.

Po poeto kūrybos aptarimo 
pasirodė jaunieji skaitovai. 
Pirmo ir antro skyriaus moki
nukai, savo glėbiuose laikyda
mi atsineštus meškučius, pa
deklamavo „Meškiuką Rudno- 
siuką”. Aukštesniosios mokyk
los moksleiviai padeklamavo 
gerai žinomus poeto kūrinius 
— „Lietuviškam žodžiui”, 
„Šiaurės pašvaistė”, „Be moti
nos tėvynės”, „Lietuva iš tolo” 
ir „Aš čia — gyva”.

Reikia pasidžiaugti minėji
mo organizatorės, literatūros
mokytojos Svajonės Kerelytės 
pastangomis, suburiant moks
leivius dalyvauti poezijos mi
nėjime. Daugeliui skaitovų tai 
buvo pirmasis nedrąsus žings
nis. Norėtųsi tikėti, kad ne
paskutinis. Malonu būtų daž
niau matyti jaunuosius skaito
vus, deklamuojant lietuvių 
klasikų eiles.

Rūta Kuncienė

Š. m. gruodžio 13 d., penk
tadienį, 7.30 vai.' v., Jaunimo 
centro kavinėje Amerikos Lie
tuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyrius organizuoja kalėdinį 
susirinkimą-vakaronę. Visuo
menininkas, žurnalistas Bro
nius Nainys kalbės tema „Lie
tuva pakviesta į NATO. Kas 
toliau?” Maloniai kviečiami 
sąjungos nariai, techniškų 
specialybių atstovybių atsto
vai ir plačioji visuomenė at
vykti pasiklausyti įdomaus 
pranešėjo samprotavimų apie 
šią istorinę pergalę ir jos įtaką 
Lietuvos ateičiai. Po to galėsi
te patys padiskutuoti ir pasi
dalinti mintimis šiuo ir kitais 
klausimais. Mašinos bus sau
gomos.

„Draugo” knygynėlyje 
gautos kelios neseniai „Tyto 
alba” leidyklos Lietuvoje iš
leistos Aloyzo Barono knygos 
„Sodas už horizonto” (apie šią 
knygą prieš porą savaičių 
buvo rašyta „Draugo” šeš
tadieniniame priede). Kviečia
me pasinaudoti proga ir kny
gą įsigyti.

„Draugo” administraci
joje jau galima įsigyti ka
lėdaičių (plotkelių) Kūčių 
stalui.

Kaip ir ankstesniais me
tais, kviečiame savo arti
muosius ir pažįstamus su 
šventėmis pasveikinti per 
„Draugą”. Būtina su 15 dol. 
auka atsiųsti ir sveikinimo 
tekstą. Telefonu ar faksu svei
kinimai nepriimami. Rašyti 
administracijai.

Vaikų Mišios Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje bus gruo
džio 8 d., sekmadienį, 9 vai. 
ryte. Visi kviečiami.

Po Bernardo Brazdžionio minėjimo Maironio lit. mokykloje. Iš kairės: mokyklos direktorė Audronė Elvikienė, 
rašyt. Nijolė Jankutė-Užubalienė, dešimtokė Lina Rauchaitė ir literatūros mokyt. Svajonė Kerelienė.

Rūtos Kuncienės nuotr.

V. ADAMKUS, A. MAMONTOVAS IR MES

Dar šiandien gyvenu tre
čiadienio įvykiais. Pradėsiu iš 
pradžių. Lapkričio 27 d. Wi- 
lowbrook salėje įvyko pokylis 
— koncertas Valdo Adamkaus

Rasa Poskočimienė, Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos cho
ro chormeisterė, nuoširdžiai 
dirba su muzikos vadove 
Jūrate Lukminiene, ruošdama 
chorą tradiciniam Kalėdų 
koncertui, kuris vyks gruo
džio 8 d., 1:30 vai. p.p., misi
jos bažnyčioje. Bilietus galima 
įsigyti sekmadieniais — gruo
džio 1 ir 8 d. — bažnyčios 
prieangyje. Bilietų rezervaci
jos priimamos ir telefonu: 
815-836-1845. Visuomenė ma
loniai kviečiama Atvykti, pa
siklausyti ir net kartu pagie
doti.

Pradedant gruodžio mė
nesiu, „Draugas”, norėdamas 
palengvinti įsikūrimą neseniai 
į šį kraštą atvykusiems tau
tiečiams, priims ir spausdins 
nemokamus skelbimus, susie
tus su darbo ar buto pa
ieškomis. Kreipkitės į admi
nistraciją.

Švč. M. Marijos Nekalto
jo Prasidėjimo parapija 
Brighton Parke gruodžio 8 d., 
sekmadienį, ypatingu būdu 
paminės Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventę. 
Lietuviškos Mišios 10:30 vai. 
ryte, o parapijos pokylis bus 
Polonia Banąuet Hali, 4604 S. 
Archer, 5 vai. p.p. Pokylio 
svečias — Kauno arkivysku
pas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius. Bilietus į pokylį 
galima įsigyti parapijos kle
bonijoje.

„Dėkoju už 2003 metų ka
lendorių ir pridedu 50 dol. 
spausdinimo išlaidoms suma
žinti. Jeigu būtų įmanoma, 
norėčiau užsisakyti 75 kalė
dinių sveikinimų...” — rašo 
kun. Vytautas Volertas iš 
Maspeth, NY. Labai dėkojame 
už dovaną „Draugui”!

rinkiminiam vajui paremti. 
Salėje susirinko per 500

žmonių. Smagu buvo matyti 
visų kartų, įvarių imigracinių 
laikotarpių svečius, vienam, 
dideliam renginy. Ant stalų 
mirkčiojo trispalvės žvakutės, 
nuo lubų nuleisti kabėjo ketu
ri ekranai, scenoje stovėjo pa
likta gitara.

Vakaro įžangos žodį tarė 
Rėmėjų komiteto pirmininkas 
Vytautas Germanas. „Prieš 
penkias dienas Lietuva buvo 
pakviesta į NATO, o prieš ke
turias dienas Vilniuje lankėsi 
mūsų antrųjų namų preziden
tas George W. Bush. Išsipildė 
ir vienas didžiausių Valdo 
Adamkaus tikslų —užtikrinti 
Lietuvos saugumą. Kviečiu, 
kad šis pokylis būtų ir mūsų 
visų džiaugsmo šventė". Pir
mininkas pranešė, kad vaka
rienės metu ekranuose galės 
stebėti video įrašus iš G. W. 
Bush vizito Vilniuje, padėkojo 
L. Narbučiui ir A. Reneckiui, 
įdėjusiem daug darbo šiuos 
įrašus beruošiant. Taip pat 
nuoširdžiai dėkojo Willow- 
brook salės savininkams Biru
tei ir Gediminui Juodvalkiam 
už sumanumą ir darbštumą 
organizuojant šį pokylį. Toliau 
pokylio vadovavimą V. Germa
nas perdavė Rūtai Staniulie
nei ir Tadui Misiūnui.

„Visi mes čia atvykome iš 
meilės savo tėvynei. Įvertin
dami prez. V. Adamkaus nuo
pelnus, esame įsitikinę, kad jis 
yra tinkamiausias asmuo ir 
toliau vesti Lietuvą pažangos 
keliu”, kalbėjo R. Staniulienė.

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa (Marąuette Park) rengia 
kalėdinį susirinkimą ir vai
šes gruodžio 17 d., 6:30 vai. 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Vaišes pa
ruoš žinomos šeimininkės 
Adelė Lietuvninkienė ir Mi
ckey Petrošius. Bus ir links
ma, įdomi programa. Vietas 
užsisakyti — ne vėliau, kaip 
gruodžio 10 d. — skambinant 
Julie Zakarka 708-425-5015.

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį 
šeštadienį, gruodžio 7 d., 9.30 
vai. ryto, seselių motiniškame 
name, 2601 West Marąuette 
Rd., Chicago. Mišias aukos 
kunigas Juozas Gedas, C.M., 
Čikagos arkivyskupijos direk- 
torus Evangelization, Cateche- 
sis ir Worship.

Pasaulio lietuvių centre
šį savaitgalį, gruodžio 7 ir 8 
d., vyks šauni, šurmulinga 
kalėdinė mugė. Verta atsilan
kyti, pasižvalgyti, pasivaišinti 
ir įdomių dalykėlių įsigyti.

Tadas Misiūnas savo žodyje 
žvilgterėjo į Lietuvos ateitį. 
„Per ateinančius 5 metus Lie
tuvos ir jos piliečių laukia 
nauji išbandymai: NATO, ES 
plėtra ir narystė bei vidaus 
rūpesčiai. Prez. V. Adamkaus 
tikslai, išreikšti šių metų ba
landžio mėnesį, yra gana kon
kretūs ir padės Lietuvai bei 
jos piliečiams įžengiant į civi
lizuotą Europos valstybių tar- 
pą .

Po puikios vakarienės T. 
Misiūnas entuziastiškai vi
siems vakaro dalyviams pri
statė Andrių Mamontovą, visą 
lapkričio mėnesį jau sėkmin
gai koncertuojantį JAV, dėko
damas už sutikimą dalyvauti.

Nuo scenos pakilo gitara, 
neįprastos formos smuikas, 
kiti elektroniniai instrumen
tai, scenos vidury prisėdo An
drius Mamontovas. Prasidėjo 
vakaro muzikinė dalis. Links
ma, švelni, miela, besirikiuo
janti kažkur su „hip-hop” gar
sais. Na ir publika šoko. Visi 
žmonės, visos bangos, visa sa
lėje susirinkusi lietuvija. O 
jeigu ir prezidentas būtų ga
lėjęs atsiplėšti nors nuo vieno 
kabančio ekrano, be abejo, ir 
jis taip pat būtų įsijungęs į šį 
puikų susirinkusių būrį. Ačiū, 
visiem, visiem! L.G.

Sk Glbiinui

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
ToU free 24 hr. 888-77045742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, 11^60803 
Galimos konsultacijos šeštadieniu i s

ADVOKATAS 
Genadij GOLOVCHUK
• CIVILINĖ, KRIMINALINĖ 
BEI IMIGRACINĖ TEISĖ
• TRAFICC, DUI
• SKYRYBOS, PALIKIMAI, 
TRAUMOS

(847) 401-9221
617 Devnn Avė., Park Ridge, IL 6006H

mailto:Gibaitis%40aol.com



