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Seimo pirmininkas žada dar 
š iemet pasirašyti koalicijos 

sutartį 
Viln ius , gruodžio 21 d. 

(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pirma
dienį pripažino s tabdės koali
cinės sutar t ies su krikščio
nimis demokra ta is pasira
šymą, tačiau teigė ta i daręs 
dėl didelio už imtumo ir neno
ro „paviršutiniškai t raktuot i" 
šio dokumento. 

V. Landsbergis pareiškė įsi
tikinimą, kad s u t a r t i s bus pa
sirašyta „ar iki Kalėdų, a r iki 
Naujųjų metų". 

„Aš tur iu prisi imti dalį 
kaltės ir a ts iprašyt i krikš
čionių demokratų", žurnalis
tams sakė V. Landsbergis , ku
ris yra konservatorių partijos 
pirmininkas. „Norėjau pasi
žiūrėti įdėmiai, ir dabar tai 
darau", sakė j is . 

Krikščionys demokra ta i ti
kėjosi naująjį dokumentą su 
konservatoriais pasirašyt i dar 
praėjusią savai tę . Mėnesio 
pradžioje koalicijos sutart ies 

projektas buvo suderintas su 
konservatorių atstovais, j am 
pr i tarė ir KDP valdyba. 
Krikščionių demokratų teigi
mu, dėl sutar t ies tebuvo likę 
„techninio pobūdžio" derinimo 
su konservatoriais . 

Krikščionių demokratų par
tijos valdybos narys Vytautas 
Bogušis anksčiau sake tikįs, 
kad naujoji koalicijos sutart is 
su konservatoriais įtvirtins 
KDP nuosta tas . V. Bogušio 
nuomone, naujoji sutart is yra 
ypač palanki KDP, nes užpildo 
1996 metų lapkričio 20 d. pa
sirašyto koalicijos sudarymo 
protokolo spragas. 

V. Bogušio teigimu, naujo
joje sutartyje yra „formulė", 
kuri į tvirtins proporcingą įga
liojimų skaičiui Seime „mi
nisterijų priklausomybę" krikš
čionims demokratams. Jo nuo
mone, ši formulė įteisins KDP 
kontrolę trijose ministerijose. 

Krikščionys demokratai 
pasiryžę tobulinti Konstituciją 

Sekmadieni daugiau kaip 150 Žemaitijos valstybinių vaiKa globos nani^ ;iukletiiuų lankėsi Vilniuje, kur prezi
dento žmonos Almos Adamkienės dėka jiems buvo paruo.-'.i Šventine Kalėdų progruni.'i. Vaikams buvo surengta 
ekskursija po Vilniaus senamiesti, jie galėjo pasigrožėti k>tuses aikštėje švytinčia miesto Kalėdų eglute. Po pie
tų restorane vaikai sugužėjo į prezidentūrą, kur Baltojoje >aleje, prie šiaudinukais papuoštos milžiniškos eglu
tės, M. K. Čiurlionio meno mokyklos auklėtiniai parode ^traukas iš baletų „Pelenė", ,,Miegančioji gražuolė", 
„Spragtukas". Tačiau labiausiai vaikai lauke Kalėdų senelio, atvežusio „Rūtos" saldainių fabriko paruoštų do
vanų, pakvietu8io šokiams bei žaidimams. 

Nuotr.: Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma vaikų apsuptyje prezidentūroje pasiuko Kalėdų senelį. 
MM 

Viln ius , gruodžio 21 d. 
(Elta) — Krikščionių demo
kratų partija siūlo pratęsti 
savivaldybių darbo kadenciją 
iki ketverių metų, tiesiogiai 
rinkti merus ir sen iūnus , su
teikti teisę | savivaldybėms 
naudotis nekilnojamuoju tur
tu. 

Pirmadienį surengtoje spau
dos konferencijoje krikščionių 
demokratų parti jos valdybos 
pirmininko pavaduotojas Vy
tautas Bogušis teigė, kad 
gruodžio 19 d. partijos tarybos 
posėdyje, s iekiant gilinti de
mokratinius procesus visuo
menėje, nuspręs ta žengti ryž
tingus žingsnius, kad būtų sti
prinama savivalda. 

Krikščionys demokra ta i siū
lo keisti net du Konstitucijos 

s t ra ipsnius — 119-ąjį ir 47-ąjį. 
Pasak V. Bogušio, būtina keis
ti žemės, nekilnojamojo turto, 
pas ta tų , statinių, įrenginių, 
esančių savivaldybės teritori
joje, valdymo ir disponavimo 
tvarką, kad pilietis visus j a m 
rūpimus klausimus galėtų 
spręst i savivaldybėje, o ne 
apskrityje. Todėl krikščionys 
demokrata i siūlo keisti Kon
stitucijos 47 straipsnį ir įtei
sinti savivaldybių žemės nuo
savybę, panašiai kaip yra 
daugelyje Europos valstybių. 

Krikščionių demokratų par
tijos t a ryba rekomendavo val
dybai sudaryti darbo grupę, 
kuri rengtų savivaldą refor
muojančių dokumentų projek
tus . 

Vilnius susigrąžins pakantumo 
ir tolerancijos įvaizdį 

Vilnius, gruodžio 20 d. ninkas Emanuelis Zingeris, 
(Elta) — Kitų metų pavasarį 
Vilniuje įsikurs tarptautinė 
institucija, kuri rūpinsis nyks
tančių Europos istorinių ma
žumų kultūros palikimu. 

Oficialus naujosios organiza
cijos pavadinimas bus Euro
pos išsklaidytų mažumų insti
tutas, o populiariai jis tikriau
siai bus vadinamas Toleranci
jos institutu. 

„Po Europos Tarybos vėliava 

kuris pasiūlė Lietuvos sos
tinėje įsteigti Tolerancijos in
stitutą. Šią mintį dar 1994 m. 
pradėjo svarstyti Europos Ta
rybos Kultūrq# ir švietimo 
komitetas, o po 2 metų — Eu
ropos Tarybos Parlamentinė 
Asamblėja, kurią sudaro 40 
valstybių atstovai, vieningai 
pritarė tokiai iniciatyvai. 

Tačiau prireikė dar dvejų 
metų, kol vykdomasis Europos 

steigiamas insti tutas tarptau- Tarybos organas — ministrų 
tinėje bendruomenėje kels Vil
niaus vardą, grąžindamas jam 
visų okupacijų atimtą senąjį 
pakantumo ir tolerancijos cen
tro įvaizdį", sakė Seimo Žmo
gaus ir piliečio teisių bei tau-

komitetas — nutarė leisti in
stitutui įsikurti Vilniuje. At
sakymas apie šį nutarimą Lie
tuvos sostinę iš Strasbūro 
pasiekė prieš porą savaičių. 

Seimo pirmininkas Vytautas 

Gynybos išlaidų planai kelia 
sąmyšį Seimo kairėje ir centre 
Vi ln iu s , gruodžio 21 d. lytam projektui tik tuo atveju, 

(BNS) — Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio siūloma 
krašto apsaugos sistemos fi
nansavimo strategi ja sukėlė 
nemažą Seimo opozicijos ir 
centro nepasi tenkinimą. 

Praėjusį ketvir tadienį Sei
mas po pateikimo pr i tarė šiam 
projektui, kur iuo siūloma nu
matyti kraš to apsaugos siste
mos finansavimą 2000 metais 
— 1.7-1.75 proc. bendrojo vi
daus produkto (BVP), o 2001 
m. — 1.95-2 proc. BVP. 

V. Landsbergio vertinimu, 
šis įs ta tymas „signalizuotų" 
Vakarų vals tybėms apie Lie
tuvos rimtus ke t in imus ir pa
sirengimą būsimai narystei 
euroatlantinėse s t ruktūrose. 

Tačiau socialdemokratų 
frakcijos sen iūnas Aloyzas Sa
kalas pirmadieni pareiškė, 
kad jo vadovaujama frakcija 
pritars V. Landsbergio pasiū-

* P r e z i d e n t a s V a l d a s 
A d a m k u s p i r m a d i e n i pas i 
r a šė dekretą dėl Lietuvos am
basadorės Austrijoje Gintės 
Damušytės skyrimo ambasa
dore Slovėnijai. Vyriausybė to
kiam skyrimui pr i tarė gruo
džio pradžioje. Ambasadorius 
skiria ir atleidžia prezidentas 
savo dekretu. JAV gimusi ir 
1994 m. Lietuvos piliete tapu
si 42 metų G. Damušytė am
basadore Austrijoje paskirta 
šiemet rugsėjį. BNS» 

jeigu su BVP kitimu kar tu bus 
susie tas švietimo, mokslo ir 
sveikatos apsaugos finansavi
mas. „Jeigu Seimo pirminin
kas nesut iks to padaryti , mes 
nedalyvausime balsavime ar
ba balsuosime prieš, bet jokiu 
būdu nepri tars ime vien tik gy
nybos biudžeto susiejimui su 
BVP", pareiškė A. Sakalas. 

Pirmadienį V. Landsbergis, 
mėgindamas užsitikrinti pro
jektui centristų paramą, susi
tiko su Centro frakcijos na
riais. Frakcijos seniūno Egidi
j aus Bičkausko teigimu, cent
ristai dar neapsisprendė, ar 
parems V. Landsbergio pa
teiktą projektą. Pasak jo, pa
siūlytasis var iantas stato 
centr is tus į „keblią padėtį", 
nes projektas pateiktas, politi
nėms partijoms jo neapsvars-
čius. 

J i s pripažino, kad centris
tai abejoja ir dėl kitų sume
t imų — 2000 metais įvyks Sei
mo rinkimai, „ir keisis Seimo 
dauguma, vyriausybė ir pro
gramos". 

E. Bičkauskas sakė prita
riąs V. Landsbergio nuomonei, 
kad susiejus krašto apsaugos 
bei švietimo finansavimo stra
tegijas, „gali prasidėti ir rei
kalavimai kitose srityse". 

„Mes negalime eiti nei į Eu
ropos Sąjungą, nei į NATO, 
sunkindami mūsų žmonių, 
kultūros ir švietimo gyveni-

tybių reikalų komiteto pirmi- Landsbergis labai svarbiu po
litiniu sprendimu pavadino 
nutarimą Vilniuje atidaryti šį 
institutą. Jo nuomone, tai — 
pripažinimas, kad Lietuva ir 
Vilnius yra ta vieta, kuri labai 
tinkama Vidurio Europoje 
įkurti organizaciją su Europos 
vėliava. 

Pasak Lietuvos Seimo dele
gacijos Europos Tarybos, Par
lamentinėje Asamblėjoje nario 
E. Zingerio, Tolerancijos insti
tutas rūpinsis mažumomis, 

Vyrams ir moterims 
— lygios teisės 
Vilnius, gruodžio 21 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pasirašė gruodžio 
pradžioje priimtą ir kitų metų 
kovo 1-ąją dieną įsigaliosiantį 
Lietuvos moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatymą. 

Įstatymas numato įkurti ly
gių galimybių kontrolieriaus 
tarnybą, į kurią galėtų kreip
tis vyrai ir moterys, pajutę 
diskriminaciją dėl savo lyties 
ar patyrę seksualinį prieka
biavimą darbe. Kontrolieriaus 
tarnyba tokiems asmenims 
teiktų kvalifikuotą teisinę pa
galbą. 

Seksualiniu priekabiavimu 
laikomas užgaulus žodžiu ar 
fiziniu veiksmu išreikštas sek
sualinio pobūdžio elgesys su 
asmeniu, su kuriuo sieja dar
bo, tarnybiniai ar kitokio pri
klausomumo santykiai. 

Tyrimą atlikęs moterų ir 
vyrų lygių galimybių kontro
lierius medžiagą galės perduo
ti tyrimo organams, skirti ad
ministracines nuobaudas arba 
atmesti skundą. Už įstatymo 
pažeidimus bus galima bausti 
baudomis nuo 100 iki 4,000 
litų. 

mą", sakė LDDP atstovas Jus
tinas Karosas. Pasak jo, 
LDDP frakcija rengs pasiūly
mus, „kurie prieštarautų pozi
cijai, kurią dabar siūlo V. 
Landsbergis". 

greitintai", nesiekia valstybin
gumo, Europoje neturi savo 
politinių tikslų. Prie tokių, 
parlamentaro žodžiais, pri
skiriami sorbai Vokietijoje, 
kašubai Lenkijoje, lyviai Lat
vijoje, ungrosuomiai Rusijoje, 
čigonai, jidiš mažuma. „Besi
vienijanti Europa turėtų skirti 
laiko ir jėgų, kad jas paremtų 
ir bent kiek išsaugotų bei pro
fesionaliau užsiimtų jų kul
tūros palikimu", sakė Seimo 
narys. 

Jo teigimu, naujoji tarptau
tinė organizacija „skatins ne 
tik mūsų, bet ir Europos tole
ranciją". „Kartais mus moko 
pakantumo, o dabar mes mo
kysime kitus", teigia E. Zinge
ris. 

Tolerancijos institutas rengs 
seminarus, konferencijas, ek
spedicijas, leis knygas, kurs 
filmus, jame bus biblioteka, 
konferencijų salė ir keli kabi
netai. 

Kol kas dar tik ieškoma bū
dų, kaip institutas bus finan
suojamas. „Didesnę lėšų dalį 
skirs tarptautiniai fondai", ti
kisi E. Zingeris. 

„Vilnius dėl savo šimtmečių 
įnašo į Europos kultūrą nusi
pelnė tokios įstaigos. Lietuva 
nusipelnė mėlynos Europos 
vėliavos ir tarptautinės orga-

kurios iš „esmės išnyksta pa- nizacijos", sakė Seimo narys. 

„Lietuvos aidui" vadovaus 
naujas redaktorius 

Vilnius, gruodžio 21 d. raščio akcijų įsigijo verslinin-
(BNS) — Finansinių sunkumų 
turinčiam laikraščiui „Lietu
vos aidas", stebėtojų tarybos 
sprendimu, paskirtas naujas 
vyriausiasis redaktorius. 

34 metų Rimantas Var-
nauskas buvo paskirtas vietoj 
Jono Vailionio, redagavusio 
laikraštį vos kelis mėnesius. 
Stebėtojų taryba atleido J. 
Vailionį ,jo paties prašymu" ir 
gruodžio 17-osios posėdyje 
paskyrė R. Varnauską. 

R. Varnauskas jau 5 metus 
dirba laikraštyje, pastaruoju 
metu — politikos apžvalginin
ku. J i s yra baigęs lietuvių kal
bos ir literatūros mokslus Vil
niaus universitete. 

Dešinės politinės orientaci
jos dienraštis „Lietuvos aidas" 
pastaruoju metu turi dideliu 
finansinių problemų. Jo skolos 
dabar yra apie 6 mln. litų. 

Šį rudenį apie 20 proc. dien-

JAV ir Britanija nutraukė 
karinius veiksmus Irake 

V a š i n g t o n a s - New Yor-
k a s - B a g d a d a s - L o n d o n a s , 
gruodžio 18 d. (AP-Reuters-
BNS) — Karinė operacija „De-
sert Fox" Irake, trukusi tris 
paras, šeštadienio vakarą bu
vo baigta. 

Apie tai beveik vienu metu 
savo sostinėse pranešė JAV 
prezidentas Bill Clinton ir 
Didžiosios Britanijos premje
ras Tonny Blair. Jų teigimu, 
Saddam Hussein kariniai cen
trai, kuriuose buvo kuriami 
masinio naikinimo ginklai, su
naikinti. Manoma, kad sąjun
gininkai sparnuotosiomis ra
ketomis ir bombomis atakavo 
apie 100 objektų. Abu vadovai 
apgailestavo dėl civilių aukų 
Irake, kurių skaičius nežino
mas. 

B. Clinton pranešė, kad 
JAV ir toliau regione laikys 
sutelkusi daug karo jėgos ir 
kad rems opozicines grupes 
Saddam Hussein režimui nu
versti. 

JAV ir Britanijai nutraukus 
oro antpuolius, Irako laikraš
čiai skelbė pergalę ir tvirtino 
nesieksią kompromiso dėl gin
čijamos Jungtinių Tautų (JT) 
ginklų tikrintojų veikios. 
Laikraščių straipsniuose Ira
kui buvo patariama ir toliau 
laikytis savo pasižadėjimo nu
traukti J T Specialiosios komi
sijos (UNSCOM), įgaliotos su
naikinti Irako masinio naiki

nimo ginklus, darbą. 
Irako viceprezidentas Taha 

Yassin šeštadienį pranešė, 
kad Bagdadas daugiau nieka
da neveiks išvien su UNS
COM ir paskelbė, kad , jos už
duotis baigta". 

Nesutarimų draskoma 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba pirmadienį svarstė sce
narijus, kuriuos būtų galima 
įgyvendinti po Irako bombar
davimų. Ypač opus klausimas, 
kaip atgaivinti žlugusias 7 
metų pastangas sunaikinti 
Irako masinio naikinimo gink
lus. 

Vašingtonas ir Londonas 
pareiškė, kad jėgos panaudoji
mo grėsmė Irakui ir toliau iš
liks, o prieš 8 metus paskelb
ti baudžiamieji prekybos ap
ribojimai bus įgyvendinami 
dar griežčiau, be nuolaidų ko
vojant su kontrabanda. 

Prancūzija, priešingai, siūlo 
performuoti UNSCOM. Mano
ma, jog tai reiškia, kad naujoji 
komisija turėtų būti mažiau 
agresyvi už dabartinę, ir pa-

' našesnė į Vienoje įsikūrusią 
Tarptautinę atominės energe
tikos agentūrą (TATENA). 
Prancūzijos prezidentas Jac-
ques Chirac paragino sukurti 
„naują organizaciją, naujus 
metodus'', kad J T galėtų 
„veiksmingai kontroliuoti Ira
ko ginklus ir jų būsimą kūri
mą". 

JAV žada milijonus dolerių už 
informaciją apie teroristus 

Vi ln ius , gruodžio 21 d. 
(Elta) — Jungtinės Valstijos 
dar labiau stiprina kovą su 
terorizmu ir žada apdovanoti 
asmenis, kurie suteiks infor
macijos apie teroristinius nu
sikaltimus. 

Amerikos centro Vilniuje pra
nešime teigiama, kad per pa
staruosius tris mėnesius JAV 
teisėsaugininkai pasiekė dide
lę pažangą tirdami terorizmo 
aktus, atliktus prieš šios val
stybės ambasadas Rytų Afri
koje. Neseniai Valstybės de
par tamentas ėmėsi žingsnių, 
kad prieš teismą stotų asme
nys, kurie kaltinami šių metų 
rugpjūtį sprogdinę Rytų Afri
koje įsikūrusias JAV ambasa
das. 

Dabar Valstybės departa
mentas siūlo net 5 milijonus 
JAV dolerių apdovanojimus už 
informaciją, kuri padėtų suim
ti bei nuteisti asmenis, atsa
kingus už tarptautinio teroriz

mo aktus. Taip pat numatoma 
apdovanoti už informaciją, 
kuri padėtų užkirsti kelią to
kiems aktams, jeigu numato
mi veiksmai nukreipti prieš 
amerikiečius ar JAV nuosavy-
bę. 

Turintys tokios informacijos 
užsieniečiai raginami kreiptis 
į artimiausią JAV ambasadą, 
konsulatą arba rašyti adresu: 
HEROES, P.O. Box 96781, 
Vvashington, DC 20090-6781. 

JAV žada užtikrinti, kad in
formacijos šaltinis bus laiko
mas paslaptyje. Jeigu pri
reiks, bus pasirūpinta, kad 
žinių suteikę žmonės bei jų 
nariai galėtų persikelti į Jung
tines Valstijas. 

Pastaraisiais metais JAV 
vyriausybė per 6 milijonus do
lerių išmokėjo daugiau kaip 
20 asmenų, suteikusių pati
kimą informaciją apie nusi
kaltėlius. 

kas Algirdas Pilvelis. Neoficia
liomis žiniomis, apie 40 proc. 
turi kultūros ministras Sau
lius Šaltenis, 4 proc. — Kon
servatorių partija, likusias — 
privatūs asmenys. 

Iš viso „Lietuvos aide" yra 
21 akcininkas. 

Konservatoriai teigia sura
dę JAV lietuvį, kuris sutinka 
investuoti į laikraštį. 

„Lietuvos aido" gelbėjimo 
vajų neseniai paskelbė Vil
niaus Sąjūdžio grupių susivie
nijimas „Labora", išplatinęs 
pareiškimą, kad laikraščio 
bankrotas „būtų didžiulis 
nuostolis den.okratijes pletr::s 
ir istorinės atminties naikini
mas". „Labora" pakvietė laik
raščio skaitytojus ir rėmėjus, 
politinius kalinius :r tremti
nius, nepriklausomybes kovų 
dalyvius ir sąjūdininkus susi
rinkti sausio 5 dieną Vilniaus 

Dauguma Lietuvos gyventojų 
— „už" mirties bausmę 

Vi ln iu s , gruodžio 16 d. 
(BNS) — Daugiau nei puse 
Lietuvos gyventojų nepritaria 
Konstitucinio teismo išvadai. 
jog mirties bausme neatitinka 
pagrindinio valstybės doku
mento nuostatų. 

Savaitraštyje ..Veidas" pa
skelbtos visuomenes apklau
sos duomenimis. Konstitucinio 
teismo išvadai nepritaria 54.7 
proc. Lietuvos gyventojų, ;r tik 
26.5 proc. apklaustųjų remia 
tok) sprendimą. 13.6 apklaus
tųjų pareiškė nesidomintys 
šiuo klausimu, <> 5.2 proc. ne
turėjo savo nuomonės 

Praėjusią savaitę, išnagi 
nėjęs grupės Seimo narių krei
pimąsi, Konstitucinis teismas 
nusprendė, kad mirties baus-

miesto savivaldybėje „pasitar
ti" dėl dienraščio likimo. 

me. numatyta Baudžiamaja
me kodekse, yra nesuderina
ma su pagrindiniu įstatymu 
— Konstitucija. Priėmus tokį 
nutarimą, mirties bausme Lie
tuvoje nebebus taikoma, o ki
tais metais Seime bus priim
tas ir naujas Baudžiamasis 
kodeksas, kuriame mirties 
bausmė nebenumatoma. 

Mirties bausmės panaikini
mui labiau linkę pritarti jau-
nesni, turintys aukštesnį išsi
lavinimą apklaustieji. Dau
giau nei puse didžiųjų miestų 
gyventojų įsitikinę, kad griež-

- bausmės gali pažaboti nu
sikalstamumą. 

KALENDORIUS 
Cr-iodžio 22 d Pranciška, Flo

ra. Dei^tnjus. Juta 
(yruodžio 23 d. Šv Jonas Kan-

ty; Viktorija. Vilbutas, Žibute 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS' 
KAIP APSISAUGOTI NUO 

INSULTO? 
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 

John Hopkins universiteto 
medicinos laiškuose yra pa
rašyta, kaip 59 metų Australi
jos teniso Čempionas žurna
listų apklausos metu pradėjo 
skųstis staigiai padidėjusiais 
dideliais galvos skausmais, 
kalbos sutrikimu ir dešinės 
rankos paralyžiumi. J i s tuojau 
buvo nuvežtas į medicinos 
centrą, kur po 20 minučių ope
ruotas. Operacijos metu buvo 
rastas kraujo išsiliejimas sme
genyse. Po operacijos ir po in
tensyvios fizioterapijos per 
kelis mėnesius jo svei
kata visiškai atsistatė. Teniso 
čempionas buvo laimingas, 
kad j a m medicininė pagalba 
suteikta greitai. Deja, ne vi
siems tai yra pasiekiama. 
Žmonės, kurie gyvena toliau 
nuo didesnių medicinos cent
rų, a rba tie, kurie kreipiasi į 
gydytoją pavėluotai, tokių ge
rų rezultatų nesulaukia. O 
mes visi žinome, kokios būna 
negydyto arba pavėluotai gy
dyto insulto pasekmės. 

Šio sportininko įvykis rodo, 
kaip insulto atveju yra svarbu -
greitai suteikti pagalbą. Šių 
dienų medicinos technika yra 
pažengusi taip, kad gali sus
tabdyti kraujavimą smegeny
se, a rba atstatyti kraujo tekė
jimą širdies induose atakos 
atveju. Bet šią medicininę pa
galbą galima panaudoti tik 
tada, jeigu ligonis būna pris
tatomas į ligoninę greitai, 
maždaug per tris valandas, 
insultui prasidėjus. 
. . Sio įvykio pamoka yra ta , 
kad . po penkiasdešimt metų 
niekas, neišskiriant net žymių 
atletų, negali būti garantuo
tas, kad jis nesusirgs insultu. 
Šiuo metu Jungtinėse Ameri
kos Valstijose insultu sergan
čių y ra apie 720,000, tai yra 
maždaug vienu trečdaliu dau
giau, negu juo sirgdavo anks
čiau. Praeityje vienų metų lai
kotarpyje sirgusių insultu ne
būdavo daugiau kaip 500.000. 
Nuo 1993 metų mirimų skai
čius nuo insulto padidėjo. 
1995 metais mirė 157,991. 

Kas gi yra insultas? 
Insultas susidaro tada, kai 

smegenyse esantis kraujo in
das sprogsta ir atsiranda 
kraujavimas 'hemoraginis in
sultas), arba kai toks kraujo 
indas tampa užkimštas kre
šuliu (iškeminis insultas). Šios 
rūšies insultas pasitaiko daž
niau. Abiem atvejais kraujo 
tekėjimas į smegenis sutrinka. 
Smegenų ląstelės, negauda-
mos deguonies ir maisto, pra
deda greitai nykti ir mirti. To
kiu atveju susidaro neuro

loginiai sutrikimai; kalbos ir 
matymo pakitimai, atsiranda 
galūnių paralyžius, vėliau 
sąmonės praradimas ir dauge
liu atvejų mirtis. 

National Stroke Association, 
remdamosi žymių insulto spe
cialistų nutar imu ir rekomen
dacija, duoda dešimt patari
mų, kaip apsisaugoti nuo in
sulto: 

1. jeigu turi padidintą 
kraujo spaudimą, tai bandyk 
jį sunormuoti dieta, kūno 
mankšta arba vaistais; 

2. patikrink širdį. Jeigu šir
dis turi prieširdžiu virpėjimą, 
vartok vaistus, kaip aspiriną 
arba Coumadiną. Prieširdžiu 
virpėjimo atveju neimant vais
tų, prieširdžiuose gali susida
ryti krešuliai, kurie, patekę į 
kraujo apytaką, gali užkimšti 
smegenų arterijas ir sukelti 
insultą; 

3. nerūkyk. Rūkymas padi
dina insulto galimybę. Nusto
jus rūkyti, ta galimybė tuojau 
pradeda mažėti ir po penkerių 
metų tokiam asmeniui rizika 
susirgti insultu būna lygiai to
kia pat, kaip ir nerūkančiam; 

4. jeigu geri alkoholinius 
gėrimus, tai gerk alkoholio ne 
daugiau kaip 2-3 uncijas per 
dieną. Maži alkoholio kiekiai 
mažina galimybę susirgti in
sultu, bet dideli kiekiai didina 
insulto pavojų; 

5. mažink cholesterolio kiekį 
kraujyje. Mažesni cholestero
lio kiekiai mažina insulto pa
vojų. Kai kurie asmenys cho
lesterolį gali sumažinti dieta, 
kitiems dieta nepadeda, todėl 
jiems reikia imti vaistus; 

6. kontroliuok diabetą; 
7. daryk kūno mankštą. Kū

no mankšta 30 minučių die
noje gerina sveikatą ir ma
žina insulto pavojų. 

8. kas dieną kar tu su protei
nais valgyk daug vaisių ir dar
žovių. Daržovės ir vaisiai ma
žina insulto galimybę; 

9. pasitikrink, a r neturi 
kraujo indų sutrikimų, kaip 
arteriosklerozės arba aneuriz
mos smegenų kraujo induose; 

10. įsisąmonink insulto 
simptomus, pvz.. veido, rankų 
ir kojų aptirpimą, ypač pasi
reiškusių vienoje kūno pusėje, 
arba staigų regėjimo sutriki
mą bei pusiausvyros neteki
mą, galvos svaigimą ir staigų 
didelį galvos skausmą. Jeigu 
tokie simptomai atsiranda, 
kad ir t rumpam laikui, tuojau 
kreipkitės į gydytojus; nes in
sultui prasidėjus, padėtis po 3 
valandų gali būti nepataiso
ma. 

PENKERI METAI DULKĖTAIS 
LIETUVOS KAIMO KELIAIS 

Kun. K. Ralio įsteigtų namų N. Daugėliškyje auklėtiniai praėjusia vasarą turėjo progą dalyvauti nuostabioje ke
lionėje po Vokietiją ir Daniją. 

Prieš penkerius metus ma
žas berniukas iš Rieškutėnų 
kaimo labai norėjo turėti dvi
ratį. Dar jis norėjo turėti rū
pestingą mamą ir sveikas ko
jeles. Taipjau buvo lemta, kad 
apie mažojo Audriuko svajo
nes sužinojo „Valstiečių laik
raščio" vyriausias redaktorius 
Jonas Švoba. Pasitaręs su 
laikraščio darbuotojais, ber
niukui nusprendė padėti. Vai
kas redakcijos lėšomis buvo 
pagydytas ir gavo išsvajotą 
dviratį. Va tik su mama buvo 
sunkiau —jos gi nepakeisi. 

Gal Audriuko nuoširdus 
džiaugsmas, o gal daugelio ki-
* u kaimo vaikų liūdnos akys 
laikraščio redakciją paskatino 
įkurti fondą, besirūpinantį vi
sais kaimo vaikais. Taip nuo 
1993 metų rudens pradėjo gy

vuoti labdaros fondas „Kaimo 
vaikai", kurio pagrindinis glo
bėjas buvo ir yra „Valstiečių 
laikraštis". 

Fondui buvo keliamas vie
nas pagrindinis uždavinys — 
kad visi vaikams skiriami pi
nigai, aukos bei dovanos 
pasiektų tuos, kuriems labiau
siai to reikia. Dirbti fonde bu
vo kviečiami įvairūs žmonės, 
bet beveik visais buvo nusivil
ta. Praėjus pusmečiui nuo fon
do įkūrimo, vyras nedrąsiai 
pasiūlė man palikti mokslinį 
darbą ir eiti dirbti su vaikais. 
Argumentas buvo vienas — la
bai reikia. Tuo metu moksli
niame institute aš tyrinėjau ra
diacijos poveikį paveldimu
mui. Nors savo darbą mėgau, 
vis gi nusprendžiau ateiti 
dirbti į fondą. Augau kaime 

sunkiais pokario metais ir kai
mo vaikų problemos nebuvo 
man svetimos. Nors, tiesą sa
kant, pradėdama dirbti nema
niau, kad mūsų Lietuvos kai
me tiek skurdo, vargo ir mo
ralinio nuosmukio. Norėjau 
nors šiek tiek palengvinti ne
laimingų kaimo vaikų gyve
nimą, suteikti jiems viltį, pa
dėti išbristi iš moralinio ir 
dvasinio skurdo. 

Ir štai fondo pirmasis globo
tinis Audriukas išaugo į dailų 
pusbernį, o mes rengiame, 
maitiname ir gydome, glau
džiame ir raminame kitus kai
mo vaikus. Per penkerius me
tus fondas vienaip ar kitaip 
pagelbėjo beveik 7 tūkstan
čiams Lietuvos kaimo vaikų. 
Vienus iš jų mūsų pagalba 
lanko nuolat, kitiems apie fon
dą primins padovanota kny
gutė, batai arba skanus kar
vutės pienelis. Esam apsilan
kę beveik visuose Lietuvos ra
jonuose. Žiemą ir vasarą mūsų 
mėlynas autobusiukas, su už
rašu „Valstiečių laikraštis", 
skuba pas vaikus. Rudenį, su
sikaupę, kartu su vaikais pra
dedam mokslo metus, rūpin
damiesi, kad jie turėtų batus, 
sąsiuvinius ir būtų pavalgę, 
žiemą geriausius ir vargin
giausius stengiamės pradžiu
ginti Kalėdų seneliu, pavasarį 
ieškoma būdų, kaip vaikai ga
lėtų saugiai praleisti atosto
gas, vasarą padedame remon
tuoti ir nuo biurokratų apginti 
mokyklas. Vaikai mūsų lau
kia, mumis pasitiki, dažnai 
mūsų pravažiuojančiam auto
busiukui mojuoja rankutėmis. 

Džiaugiamės, kad visada 
mūsų nuoširdžiai laukia Ra
seinių globos namai „Likimas" 
bei Šv. Martyno vaikų sodyba 
Anykščių rajone. Aldona ir 
Stasys Sereikos Raseiniuose 
augina 30 vaikų, o Elena ir 
Aleksandras Ilgūnai Anykš
čiuose — 15 vaikų, neradusių 
savo šeimose šilumos, meilės 
ir duonos kąsnio. Šie globos 
namai yra mūsų fondo pasi
didžiavimas. J ie tapo pavyz
džiu besikuriantiems globos 
namams kituose rajonuose. 
Čia visada šilta, jauku ir sotu, 
nors, vaikams augant, namai 
darosi ankštoki. A. ir S. Serei
kos svajoja apie galimybę pris
tatyti globos namų antrą 
aukštą. . 

Džiaugiamės, kad daugelis 
kaimo mokyklų, fondui pade
dant, tapo šviesesnės ir jau
kesnės, o vaikai linksmesni ir 
sotesni, kad mums pasisekė 
susidraugauti su kaimo mo
kyklų mokytojais, kurie ėmė 
savo mokyklose diegti krikš-
čionišką-humanistinį auklėji
mą. Džiugu, kad galėjome pa
dėti gabiems kaimo vaikams 
įsigyti specialybę, kad mūsų 
rūpesčiu vargingose šeimose 
buvo atrast i talentingi vaikai. 

Džiaugiamės ir dėkojame 
daugeliui Lietuvos gydytojų, 
kurie mielai gydo mūsų at
vežtus mažuosius pacientus iš 
kaimo, nors dažniausiai gul
dant juos i ligonines, prieš tai 
reikia nupraust i ir išutelėti. 

Per penkerius metus mes 

aplankėme beveik 500 šeimų, 
auginančių vaikus. Dažniau
siai tai buvo gana liūdni susi
tikimai. Liūdnai prisimenu ap-
šašusį, pamelusį dviejų me
tukų vaiką, gulintį skarma
luose, kurio mama, nenorė
dama susitikti su mumis, pa
sislėpė tvarte (Pakruojo rajo
ne). Prisimenu keturių vaikų 
mamą Skuodo rajone, nerū
pestingai rodančią mums ne
nukąstas pernykščias bulves 
ir linksmai pasakojančią apie 
savo vyrą, kuris atlieka baus
mę kalėjime už dukters prie
vartavimą. Liūdnai prisimenu 
tris mergaites iš Rokiškio rajo
no, su ašaromis prašančias iš
gelbėti j a s nuo alkoholikės 
mamos ir nuo jos besikeičian
čių sugyventinių, ir vyro pri
muštą motiną iš Akmenės ra
jono, kuri, apkabinusi penkis 
vaikučius, liūdnai pasakojo 
savo gyvenimo istoriją. Liūd
nai prisimenu vaikus iš Kė
dainių, Švenčionių, Širvintų 
rajonų, kurie, džiaugdamiesi 
mūsų dovanotais batais ir ka
lėdiniais žaislais, čia pat klau
sė mokytojų, ar jie negalėtų 
šių daiktų palikti mokykloje, 
kad tėvai jų neiškeistų į alko
holį. 

Visada esame laimingi, kad 
galime padėti tvarkingoms 
daugiavaikėnis šeimoms, ku
rių Lietuvos kaimuose tikrai 
yra, bet labiausiai mums 
skauda širdį; matant pamė
lusius, nuplyšusius, geriančių 
mamų vaikus, kuriems trūks
ta ne tik duonos kasdieninės, 
bet ir morališko rūpesčio bei 
meilės. 

Kartais mus kaltina, kad 
mes remiame alkoholikų vai
kus. Mūsų nuostata šiuo po
žiūriu viena — vaikai neturi 
atsakyti už tėvų nuodėmes ir 
juos būtina gelbėti, kol dar 
galima. Juos niekindami ir at
stumdami, mes su gyvenimu 
grumtis paliktume juos pačius 
vienus, o tai tikrai būtų ne
krikščioniška. Jokiu būdu ne
teisinu jų tėvų (tuo labiau 
mamų), — visokiais būdais 
bandom ir šiuos žmones pri
kelti gyvenimui, bet tai tikrai 
nėra lengva. 

Per penkerius metus įvykdė
me daug ir įvairių pagalbos 
kaimo vaikams projektų. Nea
bejotinai mūsų veikla būtų 
daug silpnesnė, jeigu nejaus
tume nuolatinės mūsų tau
tiečių, gyvenančių užsienyje, 
paramos. Mūsų a.a. Vilties 
Prezidento Stasio Lozoraičio 
500 dolerių auka buvo pirmoji. 
Vilties Prezidentas, matyt, tu
rėjo lengvą ranką, nes jau 
1994 metais mus pasiekė 20 
aukų iš užsienio. Per penke
rius metus mūsų tautiečiai 
fondui paaukojo 196,708 do
lerius. 

Didžiausią pinigų sumą 
99,316 dolerių į fondo sąskai
tą pervedė Našlaičių globos 
komitetas iš JAV. Malonu, 
kad ši organizacija, vadovau
jama Birutės Jasaitienės, sėk
mingai bendradarbiauja su 
mūsų fondu Šiuo metu Naš
laičių globos komitetas per 
mūsų fondu remia našlaičius 

arba netekusius tėvų globos 
vaikus. Tikimės, kad mūsų 
bendradarbiavimas ir ateityje 
bus sėkmingas. 

Lietuvos Dukterų draugija 
per penkerius metus mums 
paaukojo 22,700 dolerių. Šie 
pinigai globos namams padėjo 
ne tik žemės ūkio inventorių 
įsigyti, bet ir sutvarkyti mo
kyklų krosnis bei įkurti amatų 
mokymo klases. Ačiū jums , 
mielos sesės, už jūrų nuošir
dumą ir krikščionišką meilę 
artimui. 

Mielas dr. Jonas Adoma
vičius iš Čikagos, ko gero, po 
a.a. S. Lozoraičio buvo ant ra
sis mūsų rėmėjas Jis labai 
greitai fondo vardu Čikagos 
banke atidarė sąskaitą, iš ku
rios fondui „Kaimo vaikai" per 
penkerius metus pervedė 
13,320 dolerių. Šie pinigai 
mums buvo siunčiami pas
toviai ir labai pravertė, kada 
reikėjo mokėti mokyklose vai
kams už maistą, paremti dau
giavaikes šeimas, močiutes, 
auginančias savo paklydusių 
dukrų vaikus. Šiuo metu dr. 
Jonas Adomavičius yra įkūręs 
savo fondą, į kurį jis įdėjo savo 
pinigų. Tai yra stipendijų fon
das. Stipendija mokama talen
tingiems, neturtingiems, ti
kintiems studentams. Džiugu, 
kad iš šio fondo gauna stipen
dijas ir mūsų rekomenduoti 
vaikai iš kaimo. Ačiū J ums , 
mielas daktare, ačiū už Jūsų 
gerą širdį ir dosnią ranką ir 
atleiskit, jeigu kartais J u m s 
tenka nusivilti mūsų lietu
viais iš Lietuvos. 

V. ir E. Rastenių fondas kai
mo vaikams paskyrė 15,000 
dolerių — už šiuos pinigus 
„Likimo" globos namams nu
pirkome mikroautubusą. K. ir 
A. Valiuškiai — 10,000 dol., J . 
ir E. Sinkiai — 9,000 dol., 
„Saulutė" — 1,600 dolerių. Pa
vienės įvairių žmonių aukos iš 
JAV pasiekė 14,262 dol., iš Vo
kietijos — 1,500 dol., iš Kana
dos — 2,130 dol, iš Australijos 
— 2,400 dolerių sumą. 5,000 
dolerių mums paaukojo Šve
dijos blaivybės sąjunga. Visi 
šie pinigai buvo panaudoti, 
remiant Lietuvos kaimo mo
kyklas, kuriant globos namus 
bei dienos centrus, kuriuose 
geriančių šeimų vaikai gali 
pasislėpti nuo savo tėvų, mo
kant stipendijas ir pašalpas 
gabiems ir neturtingiems bei 
perkant vaistus ir invalidų 
vežimėlius jų mes nupirkome 
35 sergantiems kaimo vai
kams. 

Nemažai Lietuvos ir užsie
nio organizacijų aukojo mums 
ne tik pinigus. Bostono, Flori
dos, Philadelphijos lietuvių, 
Vašingtono skaučių židinio, 
dr. Rožės Šomkaitės atsiųsto
mis gėrybėmis galėjome ap
rengti, apauti ir pamaitinti 
nemažą būrį vargingų kaimo 
vaikų. 

Mūsų tautiečiai užsienyje, 
prieš pusšimtį metų išvaryti iš 
Tėvynės okupantų tankų, 
daug privargę, kad įsikurtų 
svetimame krašte, neprarado 
atjautos ir meilės artimui 
jausmo. J ie puikiai supranta 
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mūsų rūpesčius, skiria daug 
jėgų šiandieniniam gyvenimui 
Lietuvoje pagerinti. Dėkoja
me j iems visiems. Ačiū ne tik 
už aukas, bet ir už įkvėpimą 
dirbti , už gėrio pamokas, už 
tikėjimą geresniais laikais. 

Jėgų ir vilties mums per 
penkerius metus reikėjo išties 
nemažai . Kartais pajusda
vome netgi savo darbo bepras
miškumą, nes prašančių pa
galbos nemažėjo, o tik daugė
jo. Beviltiškai užsitęsusi že
mės reforma, ant kelių prieš 
supirkėjus ir valdininkus pa-
klupdytas Lietuvos kaimas 
(supirkimo įmonės prasiskoli
nusios žemdirbiams 250 mln. 
litų), nedarbas, ir, žinoma, 
moralinis nuosmukis stumte 
s tumia kaimo žmones į gir
tuoklystės ir nusikaltimų liū
ną. 

J kokį Lietuvos miestelį be
nuvažiuotume, padėtis maž
daug ta pati: sunkiai besiver
čiančios jaunos daugiavaikės 
šeimos, liūdni, suvargę, pri
mušt i ir alkani vaikai alkoho
likų šeimose, rūpestingos mo
čiutės, auginančios savo deg
radavusių vaikų „našlaičius" 
ir prislėgti rūpesčių, praradę 
viltį, kaimo mokytojai. Beveik 
niekur nesutikome profesiona
lių socialinių darbuotojų. Šis 
darbas neretai pavestas labai 
atsi t iktiniems žmonėms, netu
rintiems nei psichologinių ži
nių, nei autoriteto vietinių 
žmonių tarpe. Valstybės ski
riamos milijoninės lėšos pašal
poms ir įvairiems projektams 
labai dažnai vaikų nepasiekia. 
Vaikai mūsų valstybėje dar 
vis beteisės būtybės, kurias 
galima prievartauti , mušti, 
marint i badu ir vyti iš namų. 
Mūsų protingiems politikams, 
susirūpinusiems Europos Są
junga , NATO ir visokiais ter
minalais, Lietuvos kaimo rei
kalai labai toli. O ten gyvena 
šeimos, ten auga vaikai, kurie 
ats tovaus Lietuvai toje pačioje 
Europoje, kurie tęs mūsų pra
dė tus darbus ir užims mūsų 
vietą. O gal jau dabar tie var
gingi vaikai yra nurašyti , kaip 
būsimas kalėjimų kontingen
tas? Bet tokiu atveju ten grei
tai bus daugiau žmonių, negu 
šiapus kalėjimo vartų. 

Vis tik nesinorėtų šio 
straipsnio baigti liūdnai. Juk 
vien tik todėl, kad šiame pa
saulyje gyvenate J ū s , mūsų 
mieli rėmėjai, kad j ame gyve
na Veisėjų kunigas V. Guogis, 
už savo rašinius fondui už
dirbęs 9,206 litus (dabar šį 
gražų darbą tęsia Kauno arki
vyskupas Sigitas Tamkevi-
čius), kad jame gyvena daug 
mielų Lietuvos pensininkų, 
aukojančių fondui keletą litų 
iš savo kuklios pensijos —juk 
vien tik todėl pasaulis tampa 
šviesesnis ir jaukesnis Paga-
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liau ir mažas stebuklas — vi
sas mūsų išvykas į kaimą pas 
vaikus lydi saulė, nors ir koks 
oras bebūtų Lietuvoje. 

Regina Švobienė 
Fondo „Kaimo vaikai" 

reikalų vedėja 

• Tas, kuris neturi bodo, yra 
ne žmogus, o daiktas. 

Chamfort 
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BRONIUS NAINYS 

„Rašyk, skubiai rašyk", — ra
gina mane vienas susirūpinęs 
čikagietis, sužinojęs apie pas
kiausi Lenkijos vyriausybės 
užmojį brautis į Punsko lietu
vių gyvenvietę ir slopinti jų 
lietuvišką veiklą bei šio lietu
vybės židinio šauksmą pagal
bos. 

Žinoma, rašyti galiu, tačiau 
ką gero tas rašymas padarys? 
Juk gi ne rašyti, bet ką nors 
daryti reikia. Skubiai ir tiks
liai, ir ne bet kam, bet ti<;ms. 
kuriems tokie uždaviniai pri
klauso. Rašydamas, jeigu dar 
sakysi tiesą, skelbsi tai. ką 
galvoji, sukiršinsi čia mūsų 
valdžias ir tik sau bėdos pri
sidarysi. Dar ir nubaus. 

Tačiau, ką gi: snaudžiančius 
reikia budinti. Tokia padėtimi 
telefonu man skundėsi ir vie
nas Čikagos priemiestyje gy
venantis punskietis: Punsko 
lietuvybei graso net pati Len
kijos valdžia, o čia pagrindi
nės lietuvybės išlaikytojos — 
visos Bendruomenės, net ir 
pasaulinė, tyli, lyg joms tai vi
siškai nerūpėtų. 

J au ir „Drauge" buvo pora 
pranešimų apie Lenkijos val
džios užmačias šį gal jau net 
tūkstantį metų — kas žino, o 
gal ir daugiau — išsilaikiusį 
dzūkų kampelį ir bent 400 
metų sugebėjusį atsispirti 
Varšuvos nutautinimo politi
kai, dirbtinai atmiešti lenkais, 
įkuriant tenai kažkodėl tik da
bar pasidariusią reikalingą 
pasienio apsaugos užkardą, jai 
saugoti atkelti būrį kareivių ir 
kartu su jų šeimomis apgyven
dinti atimtuose iš lietuvių jų 
pačių lėšomis pastatytuose 
namuose. Tie nauji lenkai su-

_darytų apie 10 nuošimčių 
.'miestelio gyventojų, "o tai, 
punskiečių lietuvių nuomone. 
jau yra daug. 

Apie tai išgirdę, šios grynai 
lietuviškos apylinkės vadovai 
suvokė naują pavojų lietuvy
bei ir prad o rūpintis, kaip jo 
išvengti. I irmiausia jie krei
pėsi į Lenkijos valdžios atitin
kamas įstaigas. Kaip ir buvo 
galima spėti, palankaus atgar
sio nesulaukė. Skubios pagal
bos pradėjo ieškoti Lietuvoje 
— valdžiose, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenėje. Deja. ir 
čia be pasekmių. Vilniuje da
bar net ir PLB atstovo nėra. 
Tada skubiai paruošė „Pre 
memoria", kurį pasirašė pen
kių organizacijų vadovai, gruo
džio 6 d. sušaukė Lenkijos 
Lietuvių Bendruomenės suva
žiavimą, jame priėmė padėtį 
aptariančius nutarimus ir vi
sus tuos dokumentus įteikė 

Lietuvos prezidentui, Minist
rui pirmininkui ir Seimo pir
mininkui bei Lenkijos valdžios 
vyriausioms įstaigoms. Reika
las dar buvo ryškinamas Vil
niuje gruodžio 9 d. įvykusiame 
Lenkijos lietuvių žurnalo 
.Aušros" redaktoriaus Sigito 
Birgelio poezijos vakare, kuria 
me apie tai kalbėjo buvęs 
Punsko valsčiaus viršaitis, da
bartinis Auš ros" leidyklos di
rektorius R. Vitkauskas, klau
simą ketino kelti ir gruodžio 
10-11 d. įvykusiame Rytų 
kraštų Lietuvių Bendruome
nių atstovų suvažiavime. 

Gruodžio 16 d. elektroniniu 
paštu susisiekiau su A u š r o s " 
redakcija Punske. Redakto
rius Sigitas Birgelis sakė, kad 
iki tos dienos penkių Lenkijos 
lietuvių organizacijų vadovų 
pasirašytas „Pro memoria" nei 
iš Lietuvos, nei iš Lenkijos 
valdžių atgarsio nesulaukė. 
Sigito Birgelio poezijos vakare 
dalyvavęs Seimo pirmininko 
pavaduotojas Romualdas Ozo
las pripažino, kad Lietuvos vy
riausybė per mažai dėmesio 
kreipia į Lenkijos lietuvius ir 
žadėjo ką nors daryti. Apie tai 
prabilo ir Lietuvos žiniasklai-
da. Po pokalbio su Lenkijos 
LB pirmininke I. Gasparavi-
čiūte šia Varšuvos užmačia 
pradėjo domėtis ir Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, primindamas, kad lenkai 
visada veda dvilypę politiką. 
Taigi kol kas tik tiek. Gaspa-
ravičiūtė Vilniuje taip pat 
skundėsi nieko nežinanti, ar 
PLB valdyba ketina šiuo atve
ju ką nors daryti, iš jos jokių 
žinių negauta, nors Birgelis 
sakė girdėjęs, kad vicepirmi
ninkas kun. Edis Putr imas 
Kanadoje organizavo lietuvius 
protestuoti, rinko jų parašus. 
Bet kun. Putr imas su Toronto 
punskiečiais glaudžiai susi
rišęs asmeniškai. Sigitas Bir
gelis praneša, kad klausimo 
iškelti nepasisekė nė dvi die
nas Vilniuje vykusiame Rytų 
kraštų LB vadovų suvažiavi
me. Nebuvo progos. Apskritai 
visur, kur tik punskiečiai 
kreipėsi, susidūrė su dėmesio 
stoka. Todėl ir aidi Lenkijos 
lietuvių nusivylimas ir Lietu
vos aukščiausiomis valdžio
mis, o taip pat ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba. 
J ie vėl pasijuto palikti vieni. 
Taip pat. kaip ir jau daugelį 
kartų, ir dar visiškai netoli
moje praeityje. 

Pavasarį pas juos lankėsi ir 
Lietuvos prezidentas Adam
kus, gyrė už daugelį šimt
mečių išlaikytą lietuvybę, kal-

Ramus gamtovaizdis netoli Punsko 

bą, kultūrą, papročius, kalbėjo 
apie glaudų bendradarbiavi
mą, išklausė jų skundus, bet 
a r apie juos ką nors bent už
siminė kelintą kartą pietauda
mas su Lenkijos prezidentu, 
punskiečiams sužinoti nepavy
ko. 

Punsko lietuviams tai ne 
pirmas patyrimas, ir j ie žino, 
kaip tokiais atvejais reikia 
elgtis. Jie — kovotojai ir nie
kam į dantis nežiūri. Pagalbos 
negauna — kausis vieni. Tai 
j au ir pradėjo. Gruodžio 15 d. 
Punske turėjo būti pasirašy
tas dokumentas, miestelio 
sveikatos apsaugos patalpas 
perleidžiantis užkardos vado
vybei. Prie patalpų protestuoti 
automobiliais bei kitomis prie
monėmis suvažiavo apie 500 
Suvalkų vaivadijos lietuvių. 
Per garsintuvus aidintys pro
testo šūkiai, automobilių sig
nalai, kitokie protestuojan
čiųjų veiksmai patalpas ap
gynė, dokumentas nebuvo pa
sirašytas. Bet... gal tik laiki
nai... Ir kas toliau? 

„Kreipsimės į Europos Ta
rybą, Žmogaus teisių gynimo 
komitetą ir visur kitur, kur 
tik galėsim..." — elektroniniu 
paštu atsiųstame laiške rašo 
Auš ros" redaktorius. Taigi 
Lenkijos lietuviai nepasiduos, 
garbė jiems, nes žino, už ką jie 
turi kautis. O kovos tikslas — 
lietuviškas žodis, kurį betgi 
jau daug daug mūsų čia, Va
karų pasaulyje, net ir didžių
jų, garsiųjų vadų yra panieki
nę. 

Per paskiausius penkerius 
metus šešis kartus lankiau 
Punsko lietuvius. Dalyvavau 
Lenkijos LB suvažiavimuose, 
tarybos posėdžiuose, organiza
cijų vadovų pasitarimuose, 
dvejose metinėse kultūros 
šventėse. Susipažinau su jų 
gyvenimu, buitinėmis sąlygo
mis, organizacijomis, gausia, 
gyva, aukšto pajėgumo kultū
rine veikla, Kovo 11-tosios 
gimnazija, kitomis lietuviško
mis mokyklomis. Girdėjau 
skundus ir rūpesčius. Dėl to 

vykau į Varšuvą kalbėtis su 
Lenkijos kultūros ministru, 
kurio, deja, neradau. Netikė
tai jis turėjęs išskristi į Mins
ką. Kalbėjausi su jo pavaduo
toju. Pokalbis buvo kietokas. 
„Nenorėkite jūs lietuviams 

Lenkijoje tokių pačių sąlygų, 
kokių mes reikalaujame Lie
tuvoje Vilniaus krašto len
kams": ne taip jau labai diplo
matiškai kaip iš patrankos 
pylė man viceministras. „Ko
dėl" — klausiau ir niekaip ne
galėjau suvokti atsakymo. To
kiems klausimams aiškintis 
siūlė kviesti kaimyninių vals
tybių — Lenkijos, Lietuvos, 
Ukrainos, Gudijos, Karaliau
čiaus tautinių mažumų atsto
vų konferenciją. Buvau linkęs 
apie tai pagalvoti, tačiau nuo
monės tuojau pat išsiskyrė. 
Pirmiausia dėl vietovės: jis tik 
už Varšuvą, o aš už Vilnių; 
paskui dėl suvažiavimo kal
bos: jis už lenkų, o aš arba už 
anglų, arba už visas pakaito
mis. Baigdami pokalbį užsimi
nėme ir apie dažnesnius susi
tikimus gal net ministrų pako
pose, tačiau toliau tų santykių 
vystyti nebeteko. 

Praėjusiais metais, liepos 7-
tą d., pas juos buvo nuvykęs ir 
Vilniuje posėdžius baigęs Et 
PLB seimas. Šauniai buvo 
priimti Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės atstovai — skaniai 
pavaišinti, žavėti puikia kul
tūrine programa. Šį pavasarį 
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkės pastangomis, Lietu
vių ir PLB fondų parama 
Šiaurės Amerikoje lankėsi 
Punsko lietuvių muzikinis an
samblis. Juo žavėjomės, su
artėjome. Mūsų širdis jautrino 
jų nepaprastai nuoširdi, tikra 
lietuvybė. Taigi juos matėm, 
girdėjom ir pažinom. Gal ne 
visi, bet jau daugybė ir pa
prastųjų, ir vadovų. Girdėjom 
jų puikią, gryną, jokiais kita-
tautiškais taršalais nesuga
dintą lietuvių kalbą. įdomią, 
skambią dzūkišką tarseną. 
Lietuvių kalba jų išlikimo pa-

Nuotr. Viktoro Kučo 

grindas. Ją kasdien vartojan
čių tarpusavio gyvenime bei 
veikloje yra apie 25-30 tūks
tančių lietuvių. Lietuviškai 
nebekalbantį j ie laiko j a u nu
tautusiu ir lietuvių t au ta i sve
timu. Nuo tos svetimybės savo 
šeimas jie saugo kaip savo 
akis. Argi tai nėra gražiausias 
mūsų pavyzdys? Ir ar ne gėda 
mums dėl tokios lietuvybės be
sikaunančius Lenkijos lietu
vius palikti vienus. Kur tos vi
sos mūsų Bendruomenės ir jų 
vadovybės? Ar ne laikas paga
liau susiprasti ir nustoti vaiz
duoti NATO kovų „didvyrius", 
tuščiomis kalbomis garsint is 
apie susapnuotas divizijas su 
šimtais tūkstančių atsarginių, 
sau patiems skaitomomis pas
kaitomis komisijų posėdžiuose 
Lietuvos Seime, pasirodymais 
televizijoje, postringavimais 
jos spaudoje apie nebūtus dar
bus, bet suvokus, kad visa tai 
visiškai nieko nereiškia, atsi
stoti ant žemės ir grįžti dirbti 
savo tiesioginio darbo — lietu
vybės išlaikymo, įrašyto į Lie
tuvių Chartą, tą mūsų evange
liją, kurios 50 metų sukakt į 
švęsime ateinančiais meta is . 
Kad bent išvengtumėm da r 
vienos gėdos, kai ku r nors 
vykstančiame jos minėjime 
koks nors paskait ininkas apie 
ją teigs taip pat, kaip j au se
niai sakoma apie garsiąją At
lanto Chartą — ji nebeverta 
nė to popiergalio, an t kurio j i 
surašyta. 

Kam reikia tada tų visų 
Bendruomenių ir visų j ų jung
ties Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės, jeigu net ir šiuo 
Lenkijos lietuvių atveju nega
lime suorganizuoti paveikios 
pagalbos ginti tenai naikina
mos lietuvybės? Pasigarsinti 
savo šeimas nutaut inusiems 

tuščiai politikuojantiems va
dukams? 

Taigi, mielas bičiuli, pada
riau, ko prašei. Parašiau. Va
dus tikrai sukiršinau. Bet 

Punsko lietuviams naudos 
turbūt nedaug. 

Danutė Bindokienė 

Melas — kaip šlubas 
arklys — anksčiau ar 

vėliau suklumpa... 
Netoli Kalėdos — taikos, ra

mybės, suartėjimo laikotarpis, 
apie kurį dainuojama kalė
dinėse dainose, giedama gies
mėse ir linkima su kiekvienu 
rašomu, siunčiamu, ištaria
mu sveikinimu. „Taika ir ra
mybė geros valios žmonėms..." 
Taip giedojo angelai virš Bet
liejaus laukų, kai nuostabioji 
žvaigždė apšvietė Dievo Sū
naus gimimo vietą. Matyt, 
kad žmonija net per du 
tūkstančius metų neįstengė 
išpildyti pačios pagrindinės 
sąlygos, nes iki šiol Žemėje 
nebuvo nei taikos, nei ra
mybės. Nors šis šimtmetis j au 
netoli pabaigos, daugiau šian
dien rūpinamasi, kas atsitiks 
su pačiais moderniausiais 
kompiuteriais, kai pasikeis 
data, negu kaip nusinešti į 
ateinantį tūkstantmetį taiką 
ir ramybę, kad istorija ir to
liau nesisuktų tuo pragaištingu 
užburtu ra tu . 

Praėjusios savaitės pabai
goje galbūt ne vienas būtume 
gėdinęs i prisipažinti, kad esa
me Amerikos piliečiai, kad tai 
mūsų rinktieji atstovai vienas 
kitą pikčiausiais žodžiais 
drasko, susirinkę spręsti labai 
svarbaus reikalo: a r valstybės 
prezidentas iš tikrųjų papildė 
nusižengimus, vertus pašali
nimo iš pareigų. 

Niekas negalėtų ginčytis, 
kad Bill Clinton labai leng
vabūdiškai žiūrėjo į Dievo ir 
valstybės įstatymus, kuriuos 
to paties Dievo vardu inaugu
racijos metu prisiekė saugoti, 
vykdyti. Tvirtinti, kad „kaž
kas" specialiai paspendė pre
zidentui spąstus, į kuriuos j is 
netyčia įkliuvo, būtų ir nelo
giška, ir juokinga. Kiekvienas 
užaugęs žmogus už savo veik
smus turi jaust i atsakomybę, 
nepaisant kokios „pagundos" 
jo kelyje pasitaiko, o jeigu pa
sitaiko paslysti, bent turėti 
pakankamai savigarbos — 
prisipažinti. Melas yra pras
tas arklys: anksčiau ar vėliau 
jis apšlumba, suklumpa ir 
melagis atsiranda purviname 
klane, iš kurio nei sausas, nei 
švarus nepakils... 

Kad Atstovų rūmai praėjusį 
šeštadienį rado prezidentą 
kaltu, nebuvo staigmena. Kas 
daugelį nustebino, tai prieš 
balsavimą vykę debatai, kuo
met respublikonai ir demokra
tai stengėsi surasti kiek gali
ma aštresnių žodžių ir opozi
cijai, ir prezidentui. Besi
klausant susidarė įspūdis, 

kad ne tautos rinkti atstovai 
diskutuoja labai rimtą įvykį 
ir ruošiasi padaryti istorinės 
reikšmės sprendimą, o ne
praustaburniai vaikėzai ginči
jasi. . . 

Kažin, ar kuomet anksčiau 
Amerikos vidaus politika buvo 
ta ip ryškiai pasidalinusi į dvi 
tarpusavyje nesutariančias 
dalis? Kažin, ar susidariusią 
spragą bus įmanoma užpil
dyti? Kad tai buvo daug dau
giau, negu vien prezidento 
kaltės ar nekaltumo reikalas, 
visiems, bent kiek pasiklau
siusiems debatų, aišku. Tai 
geriausias įrodymas, kad JAV 
valstybės sveikatingumas 
priklauso nuo tam tikros pu
siausvyros Kongrese ir Sena
te. Tik tuomet galime tikėtis 
nešališkų sprendimų. 

Kai kas sakys, kad vienos ar 
kitos partijos persvara čia ne
turėjo įtakos, tačiau abejonė 
visuomet liks. Kaip ji ne
išnyks ir iš galimybės, kad 
Bill Clinton įsakymas bombar
duoti Iraką nieko bendra ne
turėjo su balsavimu dėl jo liki
mo prezidentūroje. Deja, ir 
tvirčiausi argumentai tų abe
jonių tiek iš Amerikos, t iek iš 
užsienio neištrins. 

Nereikia laukti, kad viskas 
jau netrukus baigsis. Šis pro
cesas dar ilgai tęsis ir paliks 
dar daug kartėlio. Preziden
tas pareiškė, kad savo pareigų 
ėjimo meto nesutrumpins nei 
viena diena — atsistatydinti 
nesiruošia. Vis tik tai nebūtų 
pats blogiausias sprendimas. 

Ne vien šio krašto gyven
tojų tarpe jaučiamas susi
priešinimas. Daugelis ir da
bar laikosi nuomonės, kad 
prezidentą reikėtų nubaust i , 
bet nepašalinti. (Galbūt žmo
nės norėtų, kad jam ant kak
tos būtų užspausta raudona 
„gėdos raidė"...) Amerikos 
prestižas krinta pasaulio aky
se, o tai ir pavojinga. Nors iki 
šiol Bill Clinton neblogai su
gebėjo vadovauti krašto politi
kai viduje ir užsienyje, jo 
įvaizdis stipriai patamsėjęs: 
vargiai ateityje pavyks jį nu
blizginti. Nedaug padės ir ta 
plat i , nerūpestinga šypsena, 
ir Hillary Rodham Clinton 
„nevyruojantis pasitikėjimas" 
savo vyru. Šiuo metu viskas 
dvelkia veidmainiškumu. 

Norime tikėti — ir linkėti — 
kad Kristaus Gimimo stebuk
las bent kiek išsklaidys pesi
mistiškas nuotaikas. 
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— Mums vis tiek, — abu. lyg susitarė pasakėm. 
Parodė apačioj, paskum užvedė į viršų. Abu buvo 

visiškai vienodi ir abiejų langai buvo į kaimyninio 
namo kiemą. 

— Maniau, kad bus matyti jūra. — pasakė Aldona. 
Aš tą patį tik pagalvojau. 
— O anie jau užprašyti ne tik šiai vasarai, bet ir 

kitai. 
Apsigyvenom. Man staiga priminė, lyg būtumėm 

sugrįžę į stovyklinius Vokietijoje laikus. Valgyti, pasi
šnekėti, kortom palošti, išgerti visi rinkosi į apačią, 
visi su visais pažįstami, atrodė, kad net susitarę tuo 
pačiu laiku čia rinktis paatostogauti. Tik mudu su Al
dona buvom svetimi, bet vargu ar ilgam, nes pats 
šeimininkas tuoj ėmė pasakoti, kas priekiniam kam
bary, kas iš dešinės, kas iš kairės. Visi puikūs žmonės, 
visi suvažiavę daugiausiai iš rytinio pakraščio ir visi, 
galima sakyti, kaip giminės. 

Šiaip namas tuo metu atrodė visiškai tuščias 
Sakė, kad vieni išėję prie jūros, kiti kur nors išva
žinėje. Visi sugrįšią apie kokia šeštą valandą, prieš 
vakarienę. 

Atsikratęs kalbiu šeimininku, užsidariau duris ir 
pavirtau ant lovos. Ne tokios vietos norėjau, nors Sta

sys ją ir labai gyrė. Norėjau pabūti vienas. Gailėjaus 
net daiktus susinešęs. Gal Aldonai ir patiks. Ji visą 
laiką buvo su žmonėmis. Su visokiais. Ir su tokiais, su 
kuriais norėtum dar daug kartų susitikti ir su tokiais, 
kur norėtum, kad niekada nebūtum susitikęs. Galvon 
lindo Frenkas, ir kaip mudu kalnų kelutyje ilgai 
šnekėjomės, ir kaip jis man, tik sykį tematytam, at
sivėrė. Ar jau ir tada manęs nekentė taip pat kaip Al
donos ir Jono. Gal taip šnekėjo, kad ir aš jam atsi
verčiau, kad per mane lengviau galėtų susidoroti ; u 
Aldona. Plaučių uždegimu! Ne iš bado, ne iš nuovar
gio, ne iš nualinimo ar nusialinimo, kuris ateina įsiki
bus į viltį, kad tarp žmonių visada taip negali būti. o 
Živile buvo tokia. Tikėjo, kad karas mūsų nepalies, 
tikėjo, kad rusai laikysis žodžio ir savo bazes palaikys 
tik tol. kol karas pro šalį praūš, o paskum tikėjo, kad 
ateis stebuklas, o paskum... Paskum viskas buvo čre-
rai, tik plaučių uždegimas. Tokia liga, nuo kurios ne
gali apsisaugoti nei turtuoliai, net nei karaliai. Ir 
mama. Abi mamos. Kokios buvo jų dienos? 

Mano minties nuklydimą ir namų tylą nutraukė 
tolima, bet traški šneka. Šnekėjo moteris ir vyras. 
Šneka ejo į mano pusę. Greitai sugavau, kad mote
riškas balsas buvo Aldonos, o vyrą spėjau būsiant 
šeimininką. 

— Manau, kad žmona jį geriau pažįsta negu aš. 
Vakare pašnekink, — ilgesnę jis kalbą baigė vyra> o 
Aldona tik padėkojo ir pabeldė į duris. 

Atsisėdau ant lovos krašto ir pakviečiau. Maniau, 
kad įeis abu. Jėjo tik Aldona. Maudymosi drabužiu ap
sitempusi, lengvutį švarkelį užsimetusi. Tokios jos 
neįsivaizdavau. Net šiluma perbėgo. 

— Nesirengi prie jūros? Einam. Persirenk, aš luk
terėsiu. 

Persirengiau. Jū ra čia pat. Gal penketas minučių 
kelio. Paplūdimys švarus, bet uždaras. Nė negalvok 
apie mylių mylias pajūrio. Pabandysi į vieną pusę, 
tuoj kažin kokio vasarnamio uždaras paplūdimys, į 
kitą pusę tas pat. Mūsų irgi uždaras, tik to kaimelio 
žmonėms. Yra net mašinų aikštelė, bet su užrašu, kad 
ne tos vietos gyventojams čia mašinas s tatyt i drau
džiama. Mudu pėsti, tai niekas nė neklausia, ar tu
rime teisę čia bindzinėti. Gal ir visur taip. 

— Kažin, kad pasileistumėm pajūriu, a r kas pra
dėtų kibti? — pasakau. 

Netoli gulįs vyras nugirdo. 
— Visko gali būti. Aną dieną čia buvo labai pilna, 

viena pora nuėjo už to ženklo ir atsigulė. Buvo visiš
kai tuščia, bet vis tiek iš vilos atėjo vyras ir paprašė 
nueiti. Kai tuodu mėgino atsišnekėti, pasakė einąs pa
šaukti policijos. Tuodu nebesispyrė. Pakilo ir sugrįžo 
prie visų. Pikti, bet sugrįžo. Tokia čia tvarka , kiekvie
nas nori iš savo pakraščio uždirbti. 

Norėjau pradėti aiškinti, kad jū ra visur visiems 
turi būti prieinama, bet Aldona prašneko pirma. 

— Ar visas pakraštys taip? 
— Tam gale turbūt visur tas pats, bet toliau, ten 

už Hajanisporto, gali iti kiek nori ir ku r nori. Turbūt 
čia tik pirmą kartą? 

Pasakėm, kad pirmą, o jis jau kelintus ir geresnės 
vietos nerandąs. Čia galįs ir pailsėti, ir t a rp savo žmo
nių, atsigauti. Ne, jis ne toje viloje, kur mes, kiek to
liau, bet vis tiek ateinąs pėsčias. Ir dar pridėjo: 

— Pagalvoju, kam švarų orą smardinti? Gana pri-

gadinu mieste. Bet ten kitaip neišeina. 
Pašnekėjom. Nei vardų nepasisakę atsiskyrėm. 

Nuėjom į sutingusią, vos vos į krantą bešliuksenančią 
jūrą. Iš pradžių atrodė kiek vėsoka. Aldona net pajuo
kavo, kad ji tebėra pilna pavasarinio dvelksmo, bet 
greitai apsipratom. Niekada nebuvau geras plaukikas. 
tai bridau labai atsargiai, o Aldona net ligi juosmens 
neįbridusi nėrė nupūkšėjo tolyn. Net išgąstis suėmė. 
Mėginau sekti, bet po trumpų pastangų ėmė trūkti 
oro, apsisukau atgal, pasiekęs kojomis žemę ėmiau 
dairytis. Aldona tebeplaukė tolyn. Nors imk, pasivyk 
ir griebęs už kojų trauk atgal. Dar kiek paplaukusi. 
apsigrįžo ir ji. Priplaukusi atsistojo ir pasirėmė man 
ant peties. 

— Pasenau, — gaudydama kvapą ne tiek pasakė. 
kiek prašvokštė, — o, rodos, tik vakar perplaukti ties 
Jurbarku per Nemuną buvo vienas juokas. 

— Išgąsdinai, — nenuslėpiau savo nusiteikimo. — 
Jeigu būčiau nujautęs, kad taip pasileisi į jūrą. būčiau 
už kojos sulaikęs. 

— Taigi kiek čia tepaplaukiau ir uždusau, o na
mie per Nemuną ties Molyne į aną pusę ir atgal kaip 
nieką suriesdavau ir dar kažin kiek būčiau galėjusi 
plaukti. 

— O po Nemuno? 
— Pirmą kartą. 
— Ar neverta barti? 
— Mane? Nemune užaugusią? 
— Nesvarbu kur, bet... — pajutau, kad galim susi

barti, nes mažas nusigandimas nenorėjo pasitraukti , 
tai susigriebiau. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS ST. 

PETERSBURGO SKYRIAUS KALĖDINIS 
SUSIRINKIMAS 

Šių metų gruodžio 16 d. Lie
tuvos Dukterų draugijos St. 
Petersburgo, FL, skyriaus na
rės su viešniomis rinkosi \ 
tradicinį Kalėdų susirinkimą, 
sukviesdamos apie 90 dalyvių, 
kurių tarpe buvo skyriaus 
dvasios vadas kun. dr. M. Čy-
vas su svečiu pranciškonu 
kun. Grabnicku. 

Skyriaus pirmininkė Moni
ka Andrejauskienė atidarė su
sirinkimą, pakviesdama kun. 
dr. Čyvą maldai, po kurios, 
pirmininkei prašant, tylos mi
nute buvo prisiminta prieš du 
mėn. mirusi skyriaus narė Ja
nina Staškutė. 

Pirmininkė pasveikino sky
riaus nares ir kartu padėkojo 
joms už jų įvykdytus siekius, 
suderinant juos su kalėdiniu 
laikotarpiu, kurio ryškiausias 
bruožas pagalbos ir džiaugsmo 
nelaimėn patekusiam artimui 
suteikimas. Čia. lyg Kalėdų 
senis ateitų su dovanomis, 
taip mūsų skyrius prieš porą 
savaičių išsiuntė į Lietuvą 
2,000 dol. jaunam invalidui, 
kuriam būtinai reikalinga 
operacija, padėsianti atgauti 
sveikatą ir darbingumą, o 
1,000 dol. skyrė kitam jau
nam ligoniui čia vietoje St. Pe-
tersburge. 

Pirmininke pasidžiaugė, kad 
didžiosios piniginės loterijos 
bilietai, kurių laimėjimų trau
kimai bus per ruošiamą 1999 
m. sausio 20 d. madų parodą, 
jau yra išparduoti. Šiai loteri
jai finansuoti, kurios 1-oji pre
mija yra 500 dol., Il-oji 200 
dol. IlI-oji 100 dol., buvo 
įsteigtas specialus fondas, ir 
tuos 800 dol. surinko valybos 
narės Dana Švedienė ir Lilė 
Bložienė. 

Jadvyga Giedraitienė skaitė 
paskaitą „Kalėdos". Pranešėja 
buvo surinkusi labai daug me
džiagos šia tema, pajėgė ap
rėpti ilgą laikotarpį — nuo 
romėnų imperijos švenčiamos 
šviesos, meilės ir džiaugsmo 
dienos, vadinamos saulėgrą
žos diena, iki dabartinių, per 
krikščioniškąjį pasaulį šven
čiamų Kalėdų. J. Giedraitienė 
atskirais pavyzdžiais išryškino 
įvairius kalėdinius papročius, 
kuriuose atsispindi skirtingų 
tautų charakteriai. Per šimt
mečius šie įvairūs papročiai 
asimiliavosi ir jų kilmės šak
nys kartais susekamos net ki
tuose kontinentuose. Visų mė
giama kalėdinė eglutė atsirado 
Vokietijoje iš dar pinamų eglė-
šakinių vainikų, Šv. Mikalojus 
tapo Kalėdų Seniu iš Turkijos. 
Trys Karaliai iš Irano (Persi
jos; ir t.t. 

Seniau Kalėdos buvo dvasinė 
šventė, taikos meilės, dosnumo 
ir džiaugsmo simbolis, tačiau 
vėliau Kalėdos įgavo daug ko
mercinio elemento. Ir taip da
bar per pasaulį keliauja him
nai, nešą žmonijai ramybę bei 
pakilią dvasią, ir skamba dai
nos pilnos vilties ir džiaugs
mo. 

Programos pabaigai St. Pe
tersburgo Moterų Dainos an
samblis, vadovaujamas Regi
nos Ditkienės. padainavo kele
tą savo repertuaro dainų. Pir
mininkei Monikai Andrejaus-
kienei padėkojus ir palinkėjus 
geriausių švenčių linkėjimų 
visoms dalyvėms, buvo baigtas 
LDD-jos St. Petersburgo sky
riaus tradicinis Kalėdų susirin
kimas. 

D.S. 

NAUJAS SEZONAS 

Karšta šiemetinė vasara ge
rokai išvargino nuolatinius 
St. Petersburgo gyventojus. 
Veik kasdien tas pat: saulė. 

temperatūra siekianti devy
niasdešimt, lietaus nei lašo ir 
varginanti drėgmė. Aprimo ir 
bet koks veikimas: nei susirin
kimų, nei koncertų, nei ge
gužinių, tik sekmadieniais 
pietūs klube, rodos, su t a pačia 
vištos koja, savaitinės žinios 
iš Lietuvos, retkarčiais filmas 
iš Dainų šventės Vilniuje ir 
viskas. Bet rudeniop, nors 
temperatūra tesumažėjo iki 
aštuoniasdešimt, bet j a u su 
pakenčiama drėgme, „š iaurės 
paukščiai" pradėjo grįžti 
namo. Kas sekmadienį klube 
pasirodo nauji, kiek pabalę, 
veidai, bučiavimasis, kvieti
mas į svečius. „Baliukai" 
mažiausiai du kart per savai
tę. Organizacijos jau šaukia 
susirinkimus. Scenoje pasiro
do menininkai, didžiulis klubo 
choras, net ir lituanistinės mo
kyklos mokinukai. Žodžiu, gy
venimas pilnai užvirė, j au 
kartais ir klube ankšta prade
da darytis. Atgimimas pra
sidėjo su „Šiauriečių poky
liu" spalio mėnesio pabaigoje. 
Gal tas pokylis buvo per anks
ti, nes nedaug šiauriečių da r 
buvo grįžę. Bet šoko visi veik 
iki vienuoliktos grojant gerai 
pažįstamo „Lorelei" „umpa" 
orkestrui. Vėliau gėrėjomės 
„Girių aido" puikiu koncertu, 
o po to pasižmonėjimu pri
vačioje būstinėje net iki vidur
nakčio. Lapkričio pradžioje St. 
Petersburgas priėmė Lietuvių 
Tautinės sąjungos sukak tu
vinį seimą ir SLA suvažia
vimą, kurio pabaiga vyko 
klube su iškilminga vakar iene 
ir šokiais. Pirmą kar tą buvo 
pakviestas Barniškio orkes
t ras net iš Čikagos. Lapkričio 

14 dieną rinkome naują klu
bo valdybą. Pirmininkauti vėl 
sutiko daug metų tose parei
gose buvęs Albinas Karnius . 
J naująją valdybą sutiko įeiti 
ir nauji, anksčiau niekur ne
dalyvavę asmenys. Atrodo ir 
kitais metais klubas klestės 
savo veikla ir naujais užmo
jais . Netolimoje ateityje nu
matomi kalakutiniai pietūs. 
„Exultate" choro iš Clevelan-
do koncertas, Kūčios, Naujųjų 
metų sutikimas ir t.t. Tame 
tarpe dar numatytos net t rys 
didesnės penkiasdešimt vedy
binių metų s A a k t y s , kuriose 
dalyvaus net po keliasdešimt 
asmenų. Žodžiu — pasnikaut i 
žiemos metu St. Petersburge 
reikia turėti noro, pa tvarumo 
ir sveikatos dalyvauti visuose 
renginiuose šiar^e rojaus 
kampelyje. O draugų ir kvie
timų netrūksta. 

CLASSIFIED GUIDE 

O:..o L.i.-- ..'• \ų bendruomenes susirinkimu dalyviai Bieliai-~rcų ūkyje Pirmoje eilėje :.> Kaires sėdi Marija Kedyk. 
iždininke, Milda LenKuuskiene. PLB valdybos vieepirmi nkė, dr. Danutė Bieliauskienė, pirmininkė, dr Gri
nius, vicepirmininkas. Nuotr S. Markevičiaus 

KARIUOMENES 
ŠVENTĖ 

Lapkričio 22 dieną Romo 
Kalantos šaulių kuopa pami
nėjo Lietuvos kariuomenės 
80-metį. Šv. Vardo bažnyčioje 
buvo aukojamos šv. Mišios, 
dalyvaujant šauliams ir ki
toms organizacijoms su vėlia
vomis. Giedojo vyrų vienetas. 
Vėliau klube po pietų įdomią 
ir išsamią paskaitą perskaitė 
Jonas Jurkūnas . J i s labai 
nuosekliai papasakojo kariuo
menės kūrimą nuo pirmojo 
kariuomenės įsako iki šių die
nių; kovas, sėkmes ir nesėk
mes ir kariuomenės reikšmę 
jaunimo tautiškumo ugdymui. 
Nuo kariuomenes užuomaz
gos, sėkmingų kovų su bolše
vikais ir bermontininkais, il
giau sustojo ties kovomis su 
lenkais ir Vilniaus praradi
mu. Užsiminė okupacijų lai
kus ir pagaliau kariuomenės 
atkūrimą Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę. Tai buvo su 
dėmesiu išklausyta paskai ta , 

susilaukusi gausių plojimų. 
Meninėje dalyje pasirodė Lie
tuvių klubo choras, kuriam 
vadovauja muzikas dr. Bro
nius Kazėnas. Choras išaugo į 
pasigėrėtiną vienetą, jau veik 
netelpantį scenoje. Jų dainos 
buvo trankios, kartais audrin

gos, kartais švelniais niuan
sais nuskriedavo salės skliau
tais. Reikia stebėtis, ką choro 
vadovas savo jaunatviška 
energija gali išgauti iš kai 
kurių jau per 80 metų slenks
tį žengiančių Jaunuolių". 
Išeinant dar tų dainų melodi
jos skambėjo ausyse. Chorui 
akompanavo iš šiaurės grįžusi 
muzikė Regina Ditkienė. 

M e č y s 

A T J A U N Ė J I M O 
HORMONAI IR 

GYVENIMO TRUKMĖ 
Tokio turinio paskaitą lap

kričio 15 d. klube, po regulia
rių pietų, skaitė daktaras 
Danielius Degėsys. Jis labai 
vaizdžiai ir išsamiai pasakojo 
apie populiarėjančius naujus 
atradimus senėjimo procesui 
pristabdyti. Tai taip vadina
mas pajaunėjimo harmonas, 
kur is reguliuoja žmogaus au
gimą. Jis gaunamas iš pitui-
tar inės liaukos ir pasterizuo
tas duodamas vaikams, kurie 
gali tapti neūžaugomis; jį gali 
vartoti ir suaugusieji. Tačiau, 
juos gaminant , buvo s u idurta 
su įvairiomis problemomis, jei 
liaukos, iš kurių jis buvo ima
mas, būdavo užkrėstos viru
sais ir panašiai . Paskutiniu 
metu šis hormonas gamina
mas sintetiniu būdu. Taip ga
minamas hormonas vadina
mas humatrope. Šiuo metu jis 
labai brangus. Tyrinėjimai 
parodė, kad gaunant injekci
jas tris kar tus per savaitę, po 
sesių mėnesių pasirodė ste
bėtini rezultatai. Gavusieji 
t ikrai pajaunėjo: sustiprėjo 
imunitetas, padidėjo raume
nys, pražilę plaukai tapo tam
siais, padidėjo energija, suma
žėjo riebalai ir t.t. Žmogui 
senstant , augimo hormonai 
mažėja. Mažėjant hormonų 
kiekiui, žmogus greičiau sen
sta. Augimo hormonas suma
žina raukšles ir prailgina 
žmogaus gyvenimą. Prieš ke
lis metus su didele grupe 
žmonių pradėtų tyrimų rezul
tatai bus paskelbti jau atei
nančiais metais . 

Šie vaistai labai brangūs 
Amerikoje, tačiau juos žymiai 
pigiau galima gauti Meksi
koje. Europoje yra plačiai var
tojamas ir kitas hormonas, va
dinamas jaunystės šaltiniu. 
J i s yra adrenalinės liaukos 
gaminys. Šis hormonas skati
na raumenų augimą, stiprina 
kūną ir ilgina amžių. Dakta
ras pabaigoje pastebėjo, kad 
reikia tikėtis platesnės senat
vę tiriančio instituto studijos 
rezultatų ateinančiais me-
tais.Tie rezultatai suteiks tik
slesnę informaciją, ką mes ga
lėtume daryti, kad išvengtu
me nemalonių senatvės pa
sekmių. 

VVORCESTEK, M A 

A+A BRONIUS ŽEMAITIS 

Lapkričio 3 d. kar tu su 
krentančiais paskutiniais ru
dens lapais Dievo siųstas mir
ties angelas netikėtai išsivedė 
iš mūsų tarpo Bronių Žemaitį, 
su kuriuo dar prieš kelias die
nas teko kalbėti. Ne veltui 
Kristus sako: „Budėkite, nes 
nežinote nei dienos, nei va
landos...", kada mirties ange
las pasibels į Jūsų gyvenimo 
duris.. 

Velionis gimė 1923 m. Vilka
viškyje. Ten augo ir mokėsi. 
1944 m. atūžusi viską naiki
nanti karo audra iš Rytų iš-
bloškė Bronių ir tėvynės Lie
tuvos. Pateko į Vokietiją, ku
rioje išgyveno beveik penke
rius metus. Tame laikotarpyje 
susirado panašaus likimo lie
tuvaitę Juliją Naikelytę, su ku
ria 1948 m. sukūrė šeimos ži
dinį. 

1949 m. Bronius ir Julija Že
maičiai atvyko į JAV ir apsi
gyveno Worcesteryje. Gyveni
mo pradžia nebuvo lengva. 
Meilės ir jaunystės entuziaz
mo vedini nugalėjo visas kliū
tis. Bronius daugelį metų dir
bo „At Cottage Tailor" ben
drovėje. Priklausė Lietuvių 
labdaros draugijai, 
gražią šeimą -
dvi dukteris, 
t raukę poilsiui. 

1992 m. apsigyveno Oxford 
miestelyje, kuriame gyvena 
viena dukra su šeima. Džiau
gėsi gyvenimu ir vaikaitėmis. 
Šiais metais šventė vedybi
nio gyvenimo auksinį jubi
liejų. Jautėsi laimingi ir gra
žiai leido artėjančio gyvenimo 
saulėlydžio dienas. Antradie-

Išaugino 
- du sūnus ir 
1983 m. pasi

nio rytą žaibo greitumu apsk
riejo žinia, kad Bronius Že
maitis išėjo nesugrįžtamai... 

Kūnas buvo pašarvotas Jono 
Kazlausko laidotuvių namuo
se. Lapkričio 7 d. Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje 
už jo sielą šv. Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė asis
tentas kun. Jonas Petraus
kas, MIC. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas vargo
nininkės Onos Valinskienės. 
Dalyvavo iš Putnamo atvy
kusios Marijos Nekalto Prasi
dėjimo vienuolijos provinci
jole seselė Paulė ir seselė 
Margarita. 

Po Mišių a.a. B. Žemaičio 
kūnas buvo išvežtas į krema
toriumą. Visus pamaldų daly
vius Žemaičių šeima pakvietė 
gedulo pietums į Maironio 
Parką. 

Nuliūdę pasiliko žmona Ju
lija Žemaitienė, sūnūs Vin
centas ir Raymondas Žemai
čiai. Dukterys Rita Fairbanks 
ir Rūta Coakley su šeimomis. 
Trys vaikaitės ir kiti giminės. 

Amžiną atilsį ir ramybę su
teik Broniaus sielai, Viešpa
tie. 

J .M. 

UNIFORMA PERDUOTA 
M U Z I E J U I 

Lietuvių kultūros institutas 
turėjo iš dr. Alberto Geručio 
perimtą Lietuvos generalinio 
štabo pulkininko. Respublikos 
prezidento A. Smetonos adju
tanto ir žento, Aloyzo Valušio 
(1901-1998) uniformą. Ją LKI 
vedėjas V. Bartusevičius 1998 
m. rugpjūčio 6 d. perdavė 
Lietuvos nacionaliniam mu
ziejui Vilniuje. Šioje cere
monijoje dalyvavo A. Valiusio 
sūnėnas gyd. Petras Tule-
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PADĖKA 
Širdingai dėkoju mane ligoje globojusioms — 

REGINAI ALBREKTIENEI 
ir 

VIKTORIJAI KARAITIENEI 

iš Union Pier, MI. 

Su meile, 
Stasė Kazlienė 

V Chicago, IL 

IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALrr0M06iJ0,NAMU,SVEB<ATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapots n Off Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773) 581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(708)425-7160 

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

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

YVashJngton, O.C. lietuvio savininko 
„landscaping" kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyvenu' bus parūpinta už $130 i 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alei, teL 202-
244-2373. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASK1 RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokejimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

Home Health Care Ind. Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 i dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

EAGLE TRUCK REBUILDERS 
Ieikome darbininkų 
paruošt sunkvežimius 

dažymui. 
Kreiptis: Steve, 

tel.706-396-1515 

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams — 

„siding". 
Tel. 708-728-0208 

TRANSPAK Siuntiniui i I.ietimi. 
Pinigai per 2 - 5 dienas įstate ticenseci) 
Padedame persikraustyti i Lietuva 
Kalėdiniai maisto siuntimai S98. S45 

Mūsų įstaiga yra laikraščio „Draugas" pastate. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL. 
Tel. (773)838-1050. 

Išnuomojami 3 butai: vienas - 5 
kamb., 2 mieg; antras - 4 kamb., 2 
mieg.; trečias - 4 kamb., 1 mieg. 
S. Francisco Ave ir 64 St apylinkėje. 

Skambinti Vincui, 
tel. 773-735-1433. 

Neseniai atvykusi iš Lietuvos šeima 
ieško darbo: Žmona 35 m. pedagogė, 
gali mokyti ir prižiūrėti vaikus, slaugyti 
senelius ir gyventi kartu S dienas 
savaitėje. Vyras 33 m., moka anglų k., 
vairuoja savo mašiną. Skambinti Irenai 
arba Rimui teL 773-582-4<31 

vicius, dukterėčia Gražina 
Tulevičiūtė-Vileikienė, abu iš 
Vilniaus, KLI ir VLB valdy
bos nariai bei LNM direktorė 
Birutė Kulnytė. 

Vokieti jos L B 
„Informacijos "biuletenis, 

1998, Nr.3 

Kun . J o n a s A l e k s a n d r a s 
D ie l in inka i t i s iš Buenos Ai
res, Argentinos, rugsėjo 18 d. 
Holy Apostles seminarijoje 
pradėjo mokytis filosofijos ir 
teologijos. 

J) 

SUSIVIENIeJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE 

Seniausia pasaulyje lietuvių organizacija, lie
tuvybės puoselėja ir gyvenanti jos dvasioje per 
112 veiklos metų, darbais ir idėjomis sujungta su 
„TĖVYNĖS" laikraščiu, keliaujančiu 102 metus 
tėvynės meilės takais, — 

SVEIKINA VISUS ŠV. KALĖDŲ 
IR NAUJŲ METŲ PROGA 

Ir kai skambant NAUJŲ METŲ varpams, 
paskęsime rezoliucijų sraute, mes visi būryje, 
SLA 3119 narių, lyg susikabinę rankomis ir šir
dimis, linkėsime žengiant į 2000 metus, eiti pro
tėvių idealizmo keliais, įrašyti savo vaikus, anū
kus, giminaičius į SLA eiles, suteikiant jiems lie
tuviškos kilmės garbę. 

Pasitikime XXI-jį amžių šūkiu: 

SLA STIPRYBĖ - NARIŲ GAUSYBĖ! 
SLA VYKDOMOJI VALDYBA 

Vytautas Kasniūnas, pirmininkas 
Adv. John Lapinski, vicepirmininkas 

Genovaitė Meiliūnienė, sekretorė 
Loreta Stukienė, iždininkė 

Nellie Bayoras-Romanas, iždo globėja 
Lionginas Kapeckas, iždo globėjas 

Dr. Aldona Skripkus, daktarė kvotėja 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
KAS ATSILIEPS? 

Beskaitant knygą apie tai, 
ką Jėzus darytų įvairiais atve
jais, atkeliavo Romo Kriau
čiūno kalėdinis sveikinimas su 
Dijanos Kančienės laiško kopi
ja. Dijana — tai tikrai „Die
vo siųstas žmogus į užmirštus 
Obelius" Lietuvoj, kur ji jau 
keletą metų darbuojasi su 
jaunimu, diegdama jų sielose 
aukštesnių idealų troškimą. 
Jos veikla jau buvo aprašyta 
Ateitininkų skyriuje ir yra re
miama Lietuvos ir Amerikos 
ateitininkų. 

š i s jos laiškas tačiau prašo 
pagalbos kitoj srity. Tikiu, kad 
nei ji, nei Romas neprieštaraus, 
jei jos laiško ištrauka pasida
linsiu su dosniais „Draugo" 
skaitytojais. J i rašo: „Laiš
kuose lietuviams" skaičiau Jū
sų straipsnį apie įvairias šal
pos organizacijas ir fondus už
sienyje. Be katalikiškos veik
los man rūpi, kad jaunimas 
galėtų, turėtų sąlygas paspor
tuoti. Juk ir šito paaugliams 
reikia. Ypač dirbant preven
cinį darbą. Radau žmogų, ku
ris rūpinsis šiais klausimais, 
įrengs sporto salę su treni
ruokliais, organizuos varžybas. 
Tam reikėtų lėšų (įrangai, pa
talpų remontui). Galbūt 
galėtų padėti specialus fon
das, kur gauti jo koordinates? 
Gal kartais žinote? Mes čia 
neturime jokios informacijos. 
Žinoma, kreipėmės ir į savo 
savivaldybę. Žadėjo padėti, 

-bet įranga kainuoja nemažai... 
-O-gar Jūs galvojate, kad spor
tas yra bereikšmis dalykas? 
Labai gerbiu Jūsų nuomonę 
ir norėčiau ją sužinoti šiuo 
klausimu". 

Nesu sportininkė, bet tikiu į 
.'JBSfiftkį: „Svjakam kūne, svei-
" ka siela". Ir viliuosi, kad Šiuo 

dovanų ir meilės laikotarpiu 
atsiras žmonių ir fondų, kurie 
į šį tyliai besidarbuojančios 
moters prašymą atsilieps. Jos 
adresas: Dijana Kančienė Zau-
kos 12-1 Obeliai 4810 Rokiš
kio rajonas, Lietuva. 

Telaimina Dovanų Dievas, 
Kūdikiu gimęs, visus šio laiš
ko skaitytojus! 

Da l ia S t a n i š k i e n ė 
Cleveland.OH 

NE DVI, BET TRYS 
PARAPIJOS 

T. Placido Bariaus, OFM, 
straipsnyje „Kultūros židinio 
netekimas — ne tragedija" 
(„Draugas" Nr.237) yra iš
spausdinta: „Iš keturių gražiai 
veikusių parapijų čia dabar li
kusios tik dvi — abi silpnu
tės". Tas sakinys prašosi pa
tikslinimo. Didžiajame New 
Yorko mieste veikė ne ketu
rios, bet penkios lietuviškos 
parapijos. Dvi iš jų: Šv. Jurgio 
ir Karalienės Angelų (abi 
Brooklyne), jau anksčiau buvo 
uždarytos. Šiuo metu, neke
liant klausimo apie parapijų 
silpnumą ar tvirtumą, dar gy
vuoja ne dvi, o trys lietuvių 
parapijos: Švč. Panelės Mari
jos Apreiškimo Brooklyn, NY, 
Viešpaties Atsimainymo, Mas-
peth,NY ir Aušros Vartų, pa
čiame New Yorko centre — 
Manhat tan. 

P e t r a s P a l y s 
Richmond Hilfs, NY 

KODĖL EGLUTĖ DAR BE 
ŽIBURIUKŲ 

Seniai bebuvau Mokslo ir 
Pramonės muziejuje pasižiū
rėti „Chistmas Around the 
World" programos ir įvairių 
tautų eglučių, todėl nustebau 
paskaičiusi E. Šulaičio straip
snyje „Lietuvių Kalėdinis pa
sirodymas Mokslo ir pramo
nės muziejuje" („Draugas", 
gruodžio 17 d.), kad lietuvių 
eglutė vis dar be žiburiukų. 
Kodėl9 Juk Lietuva vėl laisva. 
Galbūt čia reikia paaiškinti, 

nes, atrodo, metų bėgyje jau 
pamiršta ši žiburiukų istorija. 
Leiskite ją priminti ištrauka 
iš gen. Lietuvos konsulės Ju
zės Daužvardienės atsimini
mų, spausdintų 1981 m. Lie
tuvių Skaučių Seserijos leidi
nyje „Gabija": „...šiaudinu
kais papuošta eglutė buvo pra
nokėja kitoms eglutėms. Pir
maisiais metais muziejuje te
dalyvavo 4 ar 5 tautos.. . Sek
dami mūsų pavyzdžiu ir pas
tebėję mūsų eglutės pasise
kimą, vėliau kiekvienos tautos 
eglučių puošėjai... pritaikė 
joms savo tautos meną. Žino
ma, buvo neapsieita be kriti
kos: kodėl mūsų eglutė... be 
lempučių? Mano paaiškini
mas: ...Lietuva yra sovietų 
okupuota, jos laisvės šviesa 
okupanto užtemdyta, todėl 
simboliškai mūsų eglutė be 
šviesų". 

Šį paaškinimą dažnai teko 
kartoti svetimtaučiams, mu
ziejuje besidomintiems šiaudi
nukų menu. J a u reikėtų tą 
meną žiburiukais apšviesti. 
Baltos mažos lemputės ir balti 
š iaudinukai — t ikras laisvos 
Lietuvos Kalėdų meto dangus. 

Ni jolė U ž u b a l i e n ė 
Chicago.IL 

GAL GERIAU 
PAVYZDŽIAIS 

Turbūt daugelis „Draugo" 
skaitytojų įdėmiai seka vyr. 
redaktorės išsamius ir kruopš
čiai paruoštus vedamuosius. 
Džiugu, kad redaktorė šiuose 
vedamuosiuose pamini kasdie
ninius mūsų visuomeninio gy

venimo klausimus ir dažniau
siai stengiasi juos surišti su 
mūsų Lietuvos viengenčių 
kasdienybės nuotaikomis. 

Redaktorė ypač taikliai pasi
sakė „Draugo" Nr. 226 lietu
vių kalbos beatodairinio dar
kymo klausimu. Ji sako, kad 
„į lietuvių kalbą lyg nemalo
nus kvapas skverbiasi svetim
žodžiai, kuomet turime visiš
kai tikslius ir įprastus lietu
viškus atitikmenis". Ji džiau
giasi, kad jau atsirado drąsuo
lių, išėjusių ginti mūsų kalbą 
nuo taršalų. Šiuo savo puikiu 
vedamuoju savaime ir pati re
daktorė įsijungė į tų drąsuolių 
gretas. 

Tik labai gaila, kad to paties 
„Draugo" psl. 5 išspausdintas 
J.V. straipsnis. O jau šis 
straipsnis, Dievulėliau mano, 
tiesiog mirgėte mirga nelem
tais ir pasibjaurėtinais nau
jadarais . Visiems jiems pa
keisti irgi nesunku surasti tin
kamų lietuviškų žodžių. Kaip 
tyčia straipsnyje yra panaudo
tas ir redaktorės vedamajame 
pasmerktas „prioritetas". O 
kur dar „alternatyva" ir „tera
peutas"? Iš viso šiame trum
pame straipsnyje suskaičia
vau net 13 tų sunkiai supran
tamų naujadarų. Juos net sve
timžodžiais ar barbarizmais 
pavadinti negalima. Tai yra 
kalbinės šiukšlės, kurios pri
klauso ne „Draugo" pusla
piams, bet šiukšlių dėžei. 

Netenka abejoti, kad at
siųstus „Draugui" mūsų rank
raščius, prieš atiduodant juos 
į spaustuvę, peržiūri keli re
dakcijos nariai. Tad vyr. re
daktorė galėtų iš jų vieną 
įpareigoti akylai peržiūrėti 
tuos straipsnius ir apvalyti 

nuo tų pasibaisėtinų naujada
rų. Tuo pačiu būtų „Drauge" 
įgyvendinta vyr. redaktores 
vedamajame pareikšta jos pa
čios valia. 

Kai „Draugas" sutvarkys sa
vo straipsnių kalbą, mes ga
lėsime didžiuotis prieš tau
tiečius Lietuvoje, kad užsienio 
lietuviai regimais pavyzdžiais 
gina mūsų kalbos garbę, o gal 
tada ir Lietuvos laikraščiai 
panorės pasekti mūsų dien
raščio pavyzdžiu ir iš gausaus 
savo redaktorių skaičiaus įpa
reigoti vieną, o gal ir kelis bu
dėti istorinės mūsų tėvų kal
bos sargyboje. 

J o n a s Daugėla 
Ormond Beach. FL 

APIE J . DAMUŠIENĖS 
STRAIPSNI 

Visada su įdomumu „Drau
ge" skaitau iš .Amerikos į Lie
tuvą nuvykusių tautiečių įs
pūdžių aprašymus. Ypač būna 
įdomu skaityt: aprašymus Lie
tuvoje jau ilgesnį laiką pagy
venusių žmonių ir iš arčiau 
pažinusių visapusišką kasdie
ninį krašto gyvenimą. 

Ir štai gruodžio 9 d. „Drau
ge" pasirodė Jadvygos Damu-
šienės išsamus straipsnis 
„Lietuvos įvaizdis". Straipsnis 
puikiai parašytas. Autorė už
simena apie įvairias kasdieni
nio gyvenimo apraiškas. Apra
šymas nuosaikus be sentimen
talių nusaldinimų ir be ypa
tingo pajuodinimo. 

Iš minimų- apraiškų viena 
yra sukeliant apgailestavimą, 
kad mokyklose trūksta mora
linių vertybių ugdymo. O mo
kyklos svarba yra be galo di

dele jauno žmogaus dvasios 
formavimui. 

Stebėtina, kad ir tokioje pa
prastoje kasdienybes apraiš
koje, kaip vaikščiojimas šali
gatviu — prasiskverbia žmo
gaus grubumas ir neatsi
žvelgimas į kitus praeivius. 

Apgailestautina, kai autore 
rašo. jog kaimui, kaip ir iki 
šiolei, taip ir dabar valdžios 
neskiria reikiamo dėmesio. O 
kaimas yra buvęs ir patrioti
nis, ir ekonominis krašto rams
tis. 

Tikime, kad ir ateityje Jad
vyga Damušienė, gyvendama 
Lietuvoje, parašys panašius 
krašto įvaizdžių aprašymus, 
kurie padės mums geriau 
pažinti ir suprasti tė
vynainius tėvynėje. 

Ona Va i tk ienė 
Juno Beach, FL 

* Įva i r i o s Lie tuvos t a rny 
bos s e k m a d i e n į toliau valė 
nenustatyto teršėjo išlietą ma
zutą ties Klaipėda ir Šven
tąja. Aplinkos ministerija pra
nešė, kad mazuto dėmės Balti
jos jūros pakrantėje buvo pas
tebėtos penktadienį. Klaipė
dos savivaldybei operatyviai 
pradėjus rinkti mazutą, pa
aiškėjo, kad teršiama visa jū
ros pakrantė nuo Klaipėdos 
iki Būtingės. Klaipėdos regio
no departamento tyrimų duo
menimis, visoje pakrantėje 
gali būti išmesta apie 3-5 to
nas mazuto. Didelė tikimybė, 
kad mazutas išpiltas iš pra
plaukiančio laivo. Šiuo metu 
mazutas tiriamas, siekiant 
nustatyti pažeidėją, tikrinami 
Klaipėdos uoste stovintys ir 
nustatinėjami neseniai išplau
kę laivai. <BNS. 

DRAUGAS, 1998 m. gruodžio 22 d., antradienis 

Ir jūs galite įsigyti „Laimingą piniginę!" 
Tik $5 už kuponą — ir turit galimybę gaut dalį $100,000 

kurie guli banko seife. 

$100,000 j > 

Siųskite pinigus per VVestem Union iš JAV į Lietuvą 
ar bet kurį Rytų Europos kraštą šiais metais ir 

veltui gausite piniginę, 
$5 vertės kuponą sekančiam pinigų persiuntimui ir 

progą laimėti šią loteriją. 
Banke guli $100,000 ir laukia keturių laimėtojų! 

Kiekvieną kartą, kai siunčiate pinigus per VVestem Union, 
gaunate naują pinigine, kuponą ir užtikrinimą, 

kad jūsų pinigai pasieks jūsų artimuosius saugiai, per keletą minučių! 
Tuo pačiu, jūs galėsite vėl dalyvauti laimikio traukime. 

Paskubėkite! 
šis pasiūlymas galioja iki š.m. gruodžio 31 d.! 

VVESTERN! MONEY 
U N I O N I TRANSFER 

TM 
The fastest way to send money worldwide. 
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Pranešame buvusiems laisvosios Lietuvos kariams, kad 
š.m. lapkričio 23 d mirė 

A.tA. 
Ltn. JONAS STELMOKAS, 

neteisingai apkaltintas už nelietuvių sukurtą kataklizmą. 

Jonas buvo taurus Lietuvos kariuomenės karininkas, 
prisiekęs ginklu kovoti su Lietuvos priešais. Tą pareigą jis 
a t l iko savo in ic ia tyva kovodamas Rytų fronte p r ieš 
komunizmą. Keleriais metais vėliau, tūkstančiai hetuvių 
partizanų pasekėjo keliais. 

Ilsėkis ramybėje toli nuo savo mylimos Dzūkijos! 
Mūsų giliausia užuojauta sūnui MINDAUGUI. 

PLP Karo mokyklos XX laidos karininkai 

A.fA. 
VENAI LAUKAITIENEI 

išėjus Amžinybėn, skausme pasilikusius: jos vyrą ALEKSĄ, 
dukterį VILIGAILE, sūnų VYTAUTĄ ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Elena ir Paulius Leonai 

A.tA. 
Inž. STEPUI LEVECKIUI 

mirus, mūsų brangią draugę, jo žmoną dr. PELAGIJĄ, dukrą 
dr. DANUTE, sūnų ALGĮ ir jų šeimas bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame jų liūdesio valandoje. 

Liucija ir Valteris Beržinskai 

A.fA. 
MATUI JASINEVIČIUI 

Lietuvoje mirus, ilgamečiui Lygos nariui, broliui VYT AUTUI 
su žmona ELENUTE, seseriai GENUTEI bei visai šeimai ir 
giminėms reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvių. Respublikonų Lyga 

TRISDEŠIMT KETVERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Muz. ADOLFAS MONDEIKA 

1964 m. gruodžio 27 d., pakėlęs daug žemiško skausmo, šios 
žemės kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas Tėvelis Adolfas 
Mondeika. Gruodžio 31d. buvo palaidotas Queen of Heaven 
mauzoliejuje. 

Jo brangų atminimą minint, trisdešimt ketverių metų mirties 
sukakties proga, gruodžio 27 d. 8 vai. ryto ir laidojimo dieną, 
gruodžio 31 d., Šv. Antano parapijos bažnyčioje, Cicero, IL. 8 
vai. ryto, ir kitose parapijose už velionio sielą bus atnašaujamos 
Šv. Mišios. 

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai prašome I 
tą dieną prisiminti ir pasimelsti už mūsų mylimo Tėvelio Adolfo 
Mondeikos sielą. 

Nuliūdę: dukros Marija ir Teresė ir kiti giminės 

r P A D Ė K O S IR PRAŠYMO 
PAMALDOS 

ruoš iamos šv. Kalėdų m e t u -
gruodžio 25 d., iki saus io 1 d. 
imtinai Mari jonų koplyčioje 

p r i e „Draugo" 

P r a š a u u u n g t i mano a t ž y m ė t a s 
intencijas į kalėdinės oktavos šv. Mišias ir maldas: 

; [D Padėka Dirvui už žiuos metus D Prašant laiming. ateinančių metų 
i D Padėka Marija: už globą D Prašant sveikatos 
ZI Padėka už gautas malones D Prašant ramybes šeimoje 
U Padėka už taiką pasauly (J Prašant santūrumo malonės 

! ū Už lietuvius Sibire, gyv. ir mir G Prašant Lietuvai apsaugos 
'• G Už šeimos mirusius ū Prašant pašaukimų į dvasinį luomą j 

• Už vaikus u .Ypatinga i ntencija 

Mano kalėdinė auka Oktavai 
Vardas, pavardė 
Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 S. KILBOURN AVE. 
CHICAGO, IL 60629 

http://Box5eM.tmonvilk.Cl
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 
LABDAROS VAKARAS 

KŪČIOS PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE 

Viešnia iš tolimos Australijos, Da
niele Milvydaite, PLC kū&ose už
dega žvakelę už išeivijos lietuvius. 

Už lietuvišką mokyklą žvakele 
uždega Antanas Kirkus. 

Iš visų lietuviškų, su religija 
surištų tradicinių švenčių Kū
čios yra labiausiai laukiamos, 
nes jos yra šeimos šventė. Se
niau, o kartais ir dabar, Kūčių 
vakarienė yra labai laukiama, 
po ilgos dienos pasninko, nes 
prie Kūčių stalo, danguje su
žibus pirmajai žvaigždei, susi
rinks visi šeimos nariai. Visi 
gyvieji ir mirusieji. 

Šiapus Atlanto, turbūt nėra 
didesnės lietuviškos šeimos, 
kaip kad Pasaulio lietuvių 
centro lietuvynas. Jau dešim
tą kartą susirinkęs š.m. gruo
džio 20 d. pripildytoje PLC 
didžiojoje salėje švęsti tradi
cines Kūčias, kurias kasmet 
suruošia PLC moterų kultūri
nių renginių komitetas, jam 
vadovaujanti, nepavargstanti 
pirm. Bronė Nainienė. 

šį kartą, nebelaukiant pir
mosios žvaigždės, Kūčių šven
tę pradėjo Bronė Nainienė. 

— Šią šventą popietę noriu 
visus pasveikinti ir palinkėti, 
kad Kristaus šviesa pasiektų 
mūsų mintis, kad jo sklei
džiama meilė gaivintų mūsų 
širdis ir sujungtų mus vie
nybės ir artimo meilės ryšiais, 
— baigė ji sveikinimą, pradė
dama tradicinį dešimties žva
kių vienoje žvakidėje uždegi
mą. 

Pirmoji žvakė buvo skirta 
Pal. Jurgio Matulaičio misijai, 
kad malda ir giesmė joje 
skambėtų lietuvių kalba. Žva
kę uždegti pakvietė Juozą Pa-
leką. 

Antroji — už Maironio litua
nistinę mokyklą ir Montessori 
„Žiburėlį". Abiems švietimo ir 
auklėjimo švyturiams žvakę 
uždegė Antanukas Kirkus. 

Trečioji buvo skirta Lietu
vai. Užjos šviesią ateitį žvakę 
uždegė neseniai iš Lietuvos at
vykusi seselė Aušrele. 

Dėkojant Viešpačiui už am
žinąjį taką nuo žemės dulkių 
Ugi dangaus žvaigždžių už il
gus metus išeivijoje gyvenan
čius lietuvius, ketvirtą žvakę 
uždegė šių Kūčių viešnia iš 
Australijos Danielė Milvydai
te. 

Už partizanų ir Sibiro trem
tinių pralietą kraują ir kan
čias, prašant Aukščiausio, kad 
tos dienos niekad nepasikar
totų, penktą žvakę uždegė Ju
lius Pakalka 

Juozas Palekas uždega žvakelę už 
Pal. J. Matulaičio misiją PLC 
kūčiose. 

Šeštoji žvakė buvo skirta 
Pasaulio lietuvių centrui, kad 
jis mus jungtų ir vienytų lietu
vybės išlaikyme. Ją uždegė 
PLC valdybos pirm. Kęstutis 
Ječius. 

Septintoji buvo skirta Lietu
vių dailės muziejui ir lietu
viškos kūrybos grožiui. Ją už
degė Jadvyga Penčylienė. 

Aštuntąją žvakę už visus 
dirbančius PL centro gerovei 
ir išlaikymui uždegė Baniutė 
Kronienė. 

Devintoji buvo skirta vi
siems šių Kūčių dalyviams. Ją 
uždegė Liudas Šlenys. 

Dešimtoji žvakė buvo skirta 
tuščiai kėdei prie Kūčių stalo 
už visus peržengusius amžiny
bės slenkstį. Ją uždegė Irena 
Kriaučeliūnienė. Mirusieji bu
vo pagerbti tylos minute. 

Maldą sukalbėjo misijos ka
pelionas kun. Algirdas Palio
kas: 

„Viešpatie Kristau, atnešęs 
žemei džiaugsmą ir išganymą! 
Laimink visus: didelius ir ma
žus, sveikus ir ligonius, liū
dinčius ir besidžiaugiančius, 
čia susirinkusius ir negalėju
sius atvykti. Laimink bei 
guosk ypač tuos, kurie neran
da vietos savuose ir sveti
muose kraštuose. Būki jų ra
mintojas ir globėjas, teiki 
jiems viltį bei stiprybę. Mums, 
čia susirinkusiems, įkvėpk 
krikščioniškos meilės bei vie
nybės dvasią, kad visur ir vi
suomet jaustumės vieningi 
per Tave ir su Tavimi. 

Teiki amžiną atilsį miru
siems šeimos, giminės, bend
ruomenės nariams — prosene
liams, seneliams, tėvams, bro
liams, seserims. Amžinoji 
šviesa jiems tešviečia, teilsisi 
ramybėje. 

Palaimink, Dieve, šias Kū
čių stalo gėrybes, kuriomis 
stiprinsimės šį vakarą Tavo 
dosnumo dėka per Kristų, mū
sų Viešpatį. 

Amen". 
Pasimeldus prasidėjo plotke-

lių ir duonos iš Lietuvos rie
kutės laužymas, palydimas 
geriausių linkėjimų šv. Kalė
doms ir ateinantiems 1999 
metams. Gausiausi buvo svei
katos linkėjimai, greta, visų 
kitų žemiškų gėrybių ir do
vanų. Duona iš Lietuvos, at
vežta Liudo Šlenio, simboliza
vo tiltą, mus sujungiantį su 
gimtine Lietuva. 

Šeimininkių skaniai paruoš
ta Kūčių vakarienė iš tradici
nių dvylikos valgių patenkino 
ir labai išlepintus dalyvių 
skonius. Po vaišių Rasa Pos-
kočimienė su akordeonu pra
vedė kalėdines giesmes, vi
siems smagiai pagiedant. 

Kūčių vakare daugelis šei
mų vėl sėdės prie stalo ir vėl 
laužys plotkeles, tačiau be šei
mų asmenims šios PLC Kū
čios bus vienintelės. Kūčių 
rengėjoms priklauso didelė 
padėka su linkėjimais, kad ši 
tradicija būtų tęsiama per 
daugelį ateinančių metų. 

Br. Juodelis 

JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos kasmetinis labdaros 
vakaras įvyko šeštadienį, 
gruodžio 12 d. vyresniųjų lie
tuvių centre „Seklyčioje". 

Prie kalėdinėm gėlėm pa
puoštų stalų, kur šventiškai 
nuteikė raudonų žvakių mir
gėjimas, susėdo per 100 svečių 
(atvykusių ne tik iš arti, bet 
ir iš labai toli). 

Vakarą atidarė JAV LB Soc. 
reikalų tarybos pirmininkė Bi
rutė Jasaitienė (apie jos dar
bus ir nuopelnus turėtų kas 
nors knygą parašyti — EJV), 
savo kalboje sakydama, kad 
„Seklyčia" yra savotiška „Uba
gų pastogė", nes čia ateina tie, 
kuriems kokios pagalbos rei
kia arba kai ko nors nori (ne
būtinai valgyti...). 

JAV LB Krašto valdybos 
pirm. — Regina Narušienė 
sveikino visus susirinkusius ir 
dėkojo B. Jasaitienei už jos 
pasiaukojimą mūsų visuome
nei; džiaugėsi, kad visi dirba 
išvien, kad galėtume išlikti 
lietuviais. 

B. Jasaitienė dėkojo savo 
padėjėjoms: Birutei Podienei 
ir Elenai Sirutienei, kurios, 
kaip B. Podienė (atsakinėja į 
visokiausius klausimus apie 
žemiškus reikalus telefonu ar
ba gyvu žodžiu), o E. Sirutienė 
dirba prie „Pensininko" leidy
bos ir suorganizuoja labai 
įdomius „Seklyčios" trečiadie
nius, kuriais vyr. lietuviai yra 
sužavėti. Dėkojo taip pat ir 
visoms talkininkėms bei talki
ninkams. 

Po to kalbėjo PLB pirminin
kas Vytautas Kamantas. Pa
sveikinęs vakaro svečius, pa
prašė B. Jasaitienės, kad ji 
praplėstų savo veiklą ir į kitas 
vietoves. 

B. Jasaitienė, dėkodama 
Vyt. Kamantui, prisiminė, 
kaip buvo „mokoma" (kai 
pradėjo LB dirbti). Mokęs ją ir 
Vyt. Kamantas, dr. K. Ambra
zaitis, dr. A. Razma, o V. Ma
ciūnas ne tik mokė, bet dar ir 
barė. Pamoko ir R. Narušienė. 

Sakė „ačiū" visiems ją mo
kiusiems. 

Lietuvių fondo pelno skirsty
mo komisijos pirm. dr. A. Raz
ma įteikė Soc. reikalų tarybos 
centrui ir jo padaliniams 
17,000 dolerių. Dr. Razma pa
sakė, kad tokių centrų visur 
reikia ir LF juos remia. B. Ja
saitienė, visiems susirinku
siems audringai plojant, pa
dėkojo Lietuvių fondui, saky
dama, kad malonu gaut pini
gus ir „ačiū" už darbo įverti
nimą ir už kiekvieną centą. 

Po to su savo „centais" at
skubėjo labdaringoji V. Pruns
kienė su 1,000 dol.; Jūratė 
Budrienė su 1,000 dol. (850 
dol. suaukojo jos bendradar
biai iš „Ameritech", o ji prie 
tos sumos pridėjo savo 150 
dol.), taip pat tūkstantinę at
siuntė dr. J. Kazickas iš New 
Yorko. 

Aukotojų sąrašas bus pas-

V. Rimšelis, MIC. Pagyrė 
„Seklyčią", sakydamas, kad 
tai gailestingumo įstaiga, nes 
nori ir stengiasi padėti tau
tiečiams. Malda kreipėsi į 
Viešpatį, prašydamas, kad 
mes atrastume ir pažintume 
Jį kiekviename žmoguje. 

Po skanios ir gausios vaka
rienės, kurią mums taip 
šmaikščiai ir greitai patarna
vo miklios „Seklyčios" tarnau
tojos, nekantriai laukėm pra
nešimo, kam paskirta „Vyres
niojo lietuvio visuomeninin
ko" premija, kurios mecenatas 
yra prel. dr. J. Prunskis. 

Premijos komisijos pirm. 
žurnalistas Juozas Žygas pra
nešė, kad Soc. tarybos komisi
ja, kurią sudaro: B. Jasaitie
nė, Marija Remienė, dr. Pet
ras Kisielius ir jis pats, nu
sprendė tą premiją skirti Ma
rijai Kriaučiūnienei, kuri yra 
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
teto darbuotoja ir Lietuvos 
garbės vicekonsule. 

Čia J. Žygas perskaitė pla
čią M. Kriaučiūnienės biogra
fiją-

B. Jasaitienė papasakojo, 
kad ta „Lietuvos Vaikų vilties" 
„geroji fėja" dirba Shriner's 
ligoninėje, budėdama prie ope
ruotų vaikų ir vertėjaudama 
(kartais prie ligoniukų ir jų 
tėvų praleisdama po 10-12 
vai.) Bejos „LVV negalėtų eg
zistuoti. Šita nuostabi moteris 
stovi kitų žmonių šešėlyje ir 
atlieka įvairiausius darbus 
mus — lietuvius visur garsin
dama. Marija Kriaučiūnienė 
padėkojo už suteiktą garbę ir 
sakė sugalvosianti, ką padaryt 
su čekiu iš prel. dr. J. Pruns-
kio fondo. 

Ilgai negalvojo ir premiją 
padovanojo JAV LB Socialinių 
reikalų tarybai. 

Po trumpos pertraukos E. 
Sirutienė nutarė, kad šis va
karas — tai ne paprastas tre
čiadienis, o tikra šventė. Pa
prastai trečiadieniais ateina 
žmonės pabendrauti, nes jau
čiasi vieniši, tai nori kitus pa
matyti ir save parodyti. Šį šeš
tadienį atėjo turtingi žmonės, 
tai tikimės, kad gal ką „gau
sim" „Pensininko" žurnalui iš
laikyti. 

Programą atliko keli „Tėviš
kės" kapelos muzikantai. Va
dovavo ir dainavo, bei akor
deonu Jūrai Bakaitienei ir 
Gintarui Jukniui pritarė Sta
sė Jagminienė. 

Kadangi per „Seklyčios" du
ris ateina tik solistai ir visi, 
kas tik praveria „Seklyčios" 
duris tampa giminėmis, tai 
mielieji dainuojantys giminės 
atliko keturias dainas: „Tėviš
kės sodai", „Nemunėlis", 
„Grįžki, jaunyste" ir „Daug, 
daug dainelių". 

Meninę dalį užbaigė Marga
rita ir Vaclovas Momkai, pa
dainuodami kupletus apie lie
tuvišką veiklą ir įvykius. Pas
kui M. Momkienė artistiškai 

kelbtas vėliau. Žodį ir maldą perskaitė iš V. Vijeikio knygos 
prieš vakarienę kalbėjo kun. „Geriau juoktis, negu verkti" 

Labdaros vakaro programa 
Stase Jagminienė 

itl ioka ansamblio Hniruninkai 



ilk 
Labdaros vakaro dalis — premijos įteikimas pasižymėjusiam vyresnio amžiaus lietuviui. Iš Kairės: JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė, premijuotoji Marija Kriaučiūnienė, žurn. Juozas Žygas, Soc. reikalų 
tarybos pirm. Birute Jasaitienė. 

įįį ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 
Sveikiname gimines, drau

gus ir pažįstamus. Tegul šv. 
Kalėdų džiaugsmas žydi! Te
gul Naujieji metai laimę neša! 

Irena ir Albertas Kereliai 

Noriu palinkėti užgimusio 
Kristaus ramybės visiems pa
rapijiečiams ir Čikagos lietu
viams, su kuriais teko bendra
darbiauti per šiuos metus; no
riu visus pakviesti į Pieme
nėlių Mišias Kūčių vidurnaktį 
Švč. M. Marijos Gimimo lietu
vių bažnyčion Marąuette Par
ke. Kun. Rimantas Gudelis 

Birutė ir Liudas Vanagai 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdom ir 
linki laimingų Naujų metų! 

Adolfas ir Sofija Jelio-
niai nuoširdžiai sveikina bi
čiulius ir pažįstamus švenčių 
proga, linkėdami, kad šv. 
Kalėdų džiaugsmas pripildytų 
širdis, kad Naujųjų — 1999 
metų kelionėje visus lydėtų 
tvirta sveikata ir laimė. 
„Draugo" redakcijai, adminis
tracijai ir darbuotojams — 
ištvermės ir sėkmės! 

Švenčių proga sveikinu vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus, ir linkiu viso geriau
sio! Birutė Sekmakienė 

Kristaus Gimimo ir Naujų 
metų švenčių proga sveiki
name gimines, draugus ir 
pažįstamus. Prie geriausių 
linkėjimų visiems pridedame 
ir 100 dolerių Draugo fondui. 

Praurimė ir Leonidas 
Ragai 

feljetoną apie kunigaikštį Kęs
tutį ir Trakuose nuobodžiau
jančią Birutę. Prieš „uždangai 
nusileidžiant", V. Momkus sa
vo sodriu balsu padainavo dar 
daugiau kupletų. 

Po to vyko laimėjimai — di
dieji ir mažesni. Kas nelai
mėjo stambių laimikių, laimę 
bandė smulkesniuose. Čia irgi 
buvo galima „ištraukti laimę". 
Visi skirstėsi labai patenkinti. 
Iki pasimatymo kitais metais 
ir tuo pačiu tikslu, nes, pagal 
V. Momkų, „Seklyčia" — 
„draugų namai, mes jai dėko
jam amžinai". 

Emilija J. Valantinienė 

Dr. Vilija Kerelytė sveiki
na visus gimines, draugus ir 
pacientus šv. Kalėdų ir Nau
jųjų, 1999 metų proga. Linki 
visiems geros kloties ir Dievo 
palaimos. 

Janina ir Kęstutis Kir
vaičiai sveikina visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujų metų pro
ga, linkėdami visiems sveika
tos, džiaugsmo ir sėkmės atei
nančiais metais. 

Jūra ir Algis Bakaičiai, 
Palos Heights, IL, sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir linki 
laimingų 1999-jų metų. 

39-tasis „Lietuvos prisimi
nimų" pokylis vyks 1999 m. 
vasario 7 d., 5 vai. p.p., Marti-
niąue pokylių salėje. Pokylį 
rengia Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygarda. Šiame 
pokylyje bus pagerbta Čikagos 
lituanistinė mokykla, kuriai 
vadovauja direktorė Jūratė 
Dovilienė. Meninę programą 
atliks Strolių šeima: Herkulis, 
Faustas, Povilas ir Tomas. Su
sidomėjimas šiuo renginiu vi
suomet yra tikrai didelis, 
todėl rengėjai kviečia iš ank
sto užsitikrinti vietą, apie da
lyvavimą pranešant šioms 
pokylio komiteto narėms: Eve-
lyn Oželis 773-254-7553 arba 
Mary Kinčius 773-927-4990. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje Marąuette Parke 
Kalėdų Piemenėlių Mišios bus 
aukojamos vidurnaktį, 12 vai. 
(lietuviškai), o Kalėdų pirmąją 
dieną Mišios bus sekmadienio 
tvarka — lietuvių kalba 8 ir 
10:30 vai. r. Vidurnakčio Mi
šiose giedos parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Antano 
Lino, solistai, o Mišias aukos 
kun. Rimantas Gudelis. Išpa
žinčių bus klausoma pirma
dienį, antradienį, trečiadienį 
nuo 8 iki 9 vai. r., o Kūčių 
dieną: 8-9 vai. r. ir 2-3 vai. po
piet. 

„Draugo" redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė ne
dirbs Kūčių dieną, ketvirta
dienį, ir Kalėdose, penkta
dienį, gruodžio 25 d., nedirbs. 
„Draugas" su priedu, gruodžio 
26 d. data, išleidžiamas tre
čiadienį. 

Ketvirtadieni, gruodžio 
31 d. vakare atsilankę į PLC, 
Lemonte, ne tik smagiai išly-
dėsite Senuosius ir sutiksite 
Naujuosius 1999 metus, bet 
tuo pačiu paremsite ir PLC 
žemutinės salės įrengimui lė
šų telkimo pastangas. Viši 
kviečiami. Apie dalyvavimą 
nedelsdami praneškite Linai 
Žliobienei, tel. 630-420-8218. 

Donatas Januta, Oakland, 
CA, siųsdamas prenumeratos 
mokestį, dar pridėjo 100 dpi. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

Jonas Valaitis atsiuntė 
„Draugui" 100 dol. dovaną. 
Širdingai dėkojame! 
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Cintaras Juknvs, Jura Bakaitienė 
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• Lithuanian Mercy Lift 

dėkoja Gerald ir Dawn Chioini, 
Bloomfield, MI, ir EDS kom
panijai, Troy, MI, už aukas, viso 
$70.00, gautas a.a. dr. Vytauto 
Dargio atminimui. (sk.) 

• Willowbrook Ballroom 
didžiojoje salėje Naujųjų Metų 
sutikimas, grojant dešimties 
žmonių orkestrui, tikrai Jūsų 
neapvils. Jauki, šventinė 
nuotaika prie turtingo vaišių 
stalo lydės Jus visą vakarą. 
Informacijai ir vietų rezer
vacijai skambinkite: tel. 708-
839-1000 (sk.) 

• Jurgis ir Dalia Anysai, 
Chicago, IL, atsiuntė $300 - tai 
dovana šv. Kalėdų proga Aud
ronei ir Šarūnui Užgirams, - tai 
dviejų Lietuvos vaikų metinis 
mokestis -pratęsimas globos 
kitiems metams. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71 st 
St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 
• ASS kalėdiniai lokiai! 

Kviečiame jaunimą nuo 17 
metų ir vyresnius pabendrauti 
š.m. gruodžio 25 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL. 
įėjimas $10. Šokiai prasidės 
8:30 v.v. (sk.) 

• Išnuomojamas 3 kamb. 
butas 66 St ir Kedzie Ave. 
Baldai ir šiluma, $380 mėn. 
Kreiptis tel. 706-425-7160 

(sk.) 
• Pr i s iminkime a.a. 

Adolfą Lietuvninką, kuris 
žuvo prieš du metus, gruodžio 
29 d. Šeima. (sk.) 

• Ernest C. Raškauskas 
ir Freder i ck P o t t e r , 
Potomac, MD, atsiuntė $5000 
(kiekvienas po $2500) - tai 
šalpa Lietuvos nelaimingiems 
vaikams. Dėkojame dosnie
siems Lietuvos vaikų rėmė
jams! „Lietuvos Našlaičių 
g lobos" komite tas , 2711 
West 71st St., Chicago IL 
60629. (sk.) 

• Lie tuvos va ikams -
n a i l a i č i a m s aukoja: , po 
$100 • Kazė Biknevičienė, 
Chicago, IL, ir Robert Narky, 
MiddleVillage.NY, $40-Leo 
ir Nancy Ražaitis, Atlanta, 
GA, po $25 - Lietuvos Vyčių 
Anthracite 144 kuopa, Mt. 
Carinei, PA, Aldona Kaman-
tas, Downers Grove, IL, V. ir 
G. Maciūnai, $20 - dr. E. 
Ringus, Chicago, IL, $10 -
George Dereška, Lyndhurst, 
OH, $6 • Brian Burba, 
Thompson, OH. Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame geriesiems 
a u k o t o j a m s ! „ L i e t u v o s 
Našlaičių globos" komite
t a s , 2711 West 71st St. , 
Chicago BL 60629. (sk.) 

• laikome asmens, susi
domėjusio nuomoti patalpas 
lietuviškų delikatesų parduo
tuvei. Naujas pastatas pietva
karinėje Čikagoje. Skambinti 
tel. (706) 5944)400. (sk.) 

• U i a.a. grafą Alek
sandrą Plateri gruodžio 27 
d., sekmadienį, 9 vai. ryto 
Tėvų Marijonų koplyčioje bus 
atnašaujamos šv. Mišios, 
kurias užprašė Adomas Jasas. 


