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Valstybės vadovo dekretu 
panaikinama mirties bausmė 
Vilnius, gruodžio 29 d. 

(Elta) — Antradieni preziden
tas Valdas Adamkus suteikė 
ambasadoriui Europos Tary
boje Aurimui Taurantui įga
liojimus pasirašyti Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 
šeštąjį protokolą, kuriuo pa
naikinama mirties bausmė. 

Pasirašydamas dekretą, pre
zidentas atsižvelgė į vyriau
sybės prašymą. 

Tikimasi, kad ambasadorius 
A. Taurantas minėtą doku
mentą pasirašys kitų metų 
pradžioje. Tačiau tam, kad 
protokolas įsigaliotų, jį dar 
turės patvirtinti Seimas. 

Kelią Lietuvai prisijungti 
prie Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos VI protokolo at
vėrė gruodžio pradžioje pa
skelbta Lietuvos Konstitucinio 

teismo išvada, jog pagrindinis 
valstybės įstatymas neleidžia 
skirti mirties bausmės. 

Praėjusią savaitę Seimas 
priėmė Baudžiamojo kodekso 
pataisas, kuriomis mirties 
bausmė pakeista įkalinimu iki 
gyvos galvos. Pataisų projek
tą, atsižvelgdamas į minėtą 
Konstitucinio teismo išvadą, 
pateikė prezidentas Valdas 
Adamkus. 

Lietuva yra viena iš nedau
gelio Europos Tarybos valsty
bių, kurios dar nepasirašė Eu
ropos žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių konvencijos 
šeštojo protokolo. Tuo tarpu 
Kroatija, Moldova, Rumunija 
ir Makedonija jau yra patvirti
nusios šį dokumentą,nors Eu
ropos Tarybos narėmis tapo 
vėliau negu Lietuva. Neseniai 
protokolą patvirtino Estija, jį 
yra pasirašiusi Latvija. 

Rusijos ir Baltarusijos sąjunga 
nepakenks Lietuvai 

Naujoji sąjunga — už 
referendumą dėl mirties 

bausmės 
Vilnius, gruodžio 29 d. 

(Elta) — Teisininko Artūro 
Paulausko vadovaujama Nau
joji sąjunga (socialliberalai) 
neatsisako minties surengti 
referendumą dėl mirties baus
mės taikymo Lietuvoje. 

„Iš tikrųjų apie tai galvo
jame. Tačiau tuo klausimu 
dar reikia pasikonsultuoti su 
kitomis politinėmis partijo
mis, su savo skyriais vietose 
aptarti galimybę rinkti pi
liečių parašus referendumui 
inicijuoti", antradienį sakė A. 
Paulauskas. 

NS vadovas pripažino, kad 
per tris mėnesius surinkti 
300,000 parašų, remiančių re
ferendumo dėl mirties baus
mės idėją, nėra lengva. „Tam 

reikia nemažų organizacinių 
pastangų ir finansinių iš
teklių. Todėl būtinos konsulta
cijos su įvairiomis politinėmis 
jėgomis", pabrėžė A. Paulaus
kas. 

Po to, kai Konstitucinis teis
mas paskelbė, jog mirties 
bausmės taikymas priešta
rauja Konstitucijai, o Seimas 
priėmė atitinkamas pataisas 
Baudžiamajame kodekse, ke
lios politinės partijos, tarp jų 
ir NS, pareiškė nepritarimą 
mirties bausmės atšaukimui. 

Visuomenės nuomonių ap
klausos rodo, kad daugiau 
kaip 80 proc. Lietuvos žmonių 
pritaria aukščiausios — mir
ties — bausmės taikymui. 

Viešosios nuomonės tyrimų bendrovės „Vilinorus" ir „Baltijos tyrimai", įvairios* Lietuvos vietose apklause per 
2,000 gyventojų, sužinojo, koks dienraštis, radijo stotis ir televizija šiemet buvo nešališkiausi. Konkurso nuga
lėtojais buvo pripažinti — dienraštis „Lietuvos rytas", TV3 televizija, radijo stotis „Radiocentras" ir naujienų 
agentūra Elta. Elta. 

Naotr.: Konkurso „Nešaližkiausia žiniasklaidos priemonė "98" laimėtojų atstovai, pirmadienį Vilniuje, 
„Vartų" galerijoje, gavę apdovanojimus (iš kairės) — Eltos vyriausioji redaktorė Jūratė Valančiūtė, „Lietuvos 
ryto" vyr. redaktoriaus pirmasis pavaduotojas Vidas Rachlevičius, TV3 televizijos direktorė Vilma Maciule
vičiūtė, „Radiocentro" programų direktorius Gintaras Ruplėnas ir konkurso organizatoriai — Lietuvos viešųjų 
ryšių asociacijos prezidentė Virginija Benetienė ir koordinatorius Valdas Sutkus. (Elta) 

Vilnius, gruodžio 29 d. 
(Elta) — Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Algirdas Sau
dargas mano, kad Rusijos ir 
Baltarusijos susitarimas suda
ryti sąjungą „nepablogins mū
sų dialogo bei gerų santykių 
atskirai su Rusija ir Baltaru
sija". 

Antradienį Seime atsakyda
mas į parlamentarų klausi
mus, Lietuvos diplomatijos va
dovas sakė, kad praėjusią sa
vaite pasirašytoji Rusijos ir 
Baltarusijos sutartis nebuvo 
netikėta. „Tai yra vienas iš 
proceso elementų. Rusijos ir 
Baltarusijos valstybių suartė
jimas vyksta jau kuris laikas", 
sakė ministras. 

A. Saudargas taip pat pa
žymėjo, kad, sudarydamos su
tartį, Rusija ir Baltarusija pa

sinaudojo savo teise pasirink
ti, kaip Jos sprendžia tarpu
savio santykius". 

Rusijos prezidentas Boris 
Jeicin ir Baltarusijos prezi
dentas Aleksandr Lukašenko 
penktadienį pasirašė sutartį, 
kurioje numatoma 1999 me
tais sujungti abi valstybes. Ki
tais metais abiejose valstybėse 
turėtų įvykti referendumai, 
kuriuose Rusijos ir Baltarusi
jos piliečiai pareikštų nuomo
nę dėl susitarimo valstybes 
sujungti į vieną valstybę su 
bendromis politikos bei gyny
bos institucijomis ir bendru 
biudžetu, muitų, mokesčių bei 
teisėsaugos sistemomis. Su
tarties projekte taip pat nu
matoma kitų metų kovą įvesti 
bendrą abiems valstybėms va
liutą. 

Buvęs čečėnų įkaitas dar 
ligoninėje 

Einant į Europą, vyriausybė 
raginama „nusileisti ant žemės 99 

Vilnius, gruodžio 29 d. 
(BNS). LDDP frakcijos narys 
Justinas Karosas antradienį 
paragino vyriausybę „užsimoti 
pagal realias galimybes", pla
nuojant pasirengimus stoti į 
Europos Sąjungą. 

Spaudos konferencijoje J. 
Karosas priminė Seimo Euro
pos reikalų komiteto (ERK) 
išvadą, kad šiemet įgyven
dinta tik 40 procentų planuo
tos Nacionalinės „Acąuis" pri
ėmimo programos (NAPP). J. 
Karosas yra ERK pirmininko 
pavaduotojas. 

Pasak jo, Europa taip pat 
laukia, tačiau tikrai įgyvendi
namų žingsnių. 

Gruodžio 22 d. Seimas po 
pateikimo pritarė nutarimo 
projektui, kuriame pabrėžia
ma, kad Lietuvoje netinkamai 
įgyvendinami Europos Sąjun
gos pateikti Stojimo bendra
darbiavimo reikalavimai. Sto
jimo bendradarbiavimo pro
gramos vykdymą reglamen
tuoja vadinamoji Nacionalinė 
„Acąuis" priėmimo programa. 

J. Karoso teigimu, vyriau
sybė turi „susiaurinti" NAPP 
užmojus kitiems metams ir 
surasti programos „adekva-
taus finansavimo" šaltinius. 

ERK teigimu, dėl nepakan
kamo finansavimo netikri ir 
neįgyvendinami yra ir kitų 
metų planai. 

„Blogas pradinis planavimas 
lemia tai, kad kuo toliau 
tuo labiau Lietuva atsilieka 
nuo įsipareigotų padaryti veiks

mų", sakoma ERK išvadose. 
Anot jų, tai turėjo įtakos Euro
pos Komisijos išvadoms dėl 
Lietuvos pasirengimo narystei 
ES. 

„Nei ES, nei NATO mums 
nėra vertybė pati savaime. Jos 
reikalingos mūsų ūkiniam 
ūgtelėjimui, mūsų gyvenimo 
pagerėjimui, mūsų saugumo 
užtikrinimui", sakė J. Karo
sas. 

* Seimo nario, Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos pir
mininko Jano Senkevičiaus 
nuomone, Lietuvoje turi išlikti 
mirties bausmė. Jis apgailes
tavo, kad nebuvo jokios disku
sijos dėl mirties bausmės. Par
lamentaras stebėjosi, kodėl 
kai kurie politikai džiaugiasi 
mirties bausmės panaikinimu, 
kai aplinkui vyrauja „teisinis 
cinizmas, banditizmas, nepa
žabotas nusikalstamumas, ne
baudžiamumo jausmas tarp 
žudikų". „Džiaugiamės, kad 
einant į Europą apgynėme 
banditų teises", sakė jis. <EIU> 

* Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke-
vičius tapo Lietuvos blaivybes 
draugijos „Baltų ainiai" vys
kupo Motiejaus Valančiaus li
teratūrinio konkurso šių metų 
laureatu. Arkivyskupas diplo
mu įvertintas už pastarųjų 
metų pamokslus, pasakytus 
doros ir blaivybės tema Kauno 
Arkikatedroje ir kitose Lietu
vos bažnyčiose. Pasak S. Tam-
kevičiaus, savo pamokslais jis 

Vilniaus ateitis — patogus 
žmonėms europietiškas miestas 

Vilnius, gruodžio 29 d. „Planą turime, belieka jį 
(Elta) — Iškilmingai, tebede- vykdyti", dėkodamas jo ren-
gant Kalėdų žvakutėms, ant- gėjams, politikams, Savivaldy

bės pareigūnams, per pasira
šymo ceremoiJją sakė Vil
niaus meras R. Paksas, pripa
žindamas, kad plano įgyvendi
nimas pareikalaus milžiniškų 
lėšų. Tačiau pridūrė, kad ne
būtina daryti viską iš karto. 
Planas bus vykdomas dalimis, 
atsižvelgiant į jame nurodytas 
pirmines kryptis. „Svarbiau
sia, kad dabar miestas jau tu
ri perspektyvą, pagrindines 
plėtros gaires", pabrėžė Vil
niaus meras. 

Vilniaus miesto bendrasis 
planas — juridinis miesto 
plėtros dokumentas. Svar-

radienį Savivaldybės svečių 
kambaryje sostinės meras Ro
landas Paksas pasirašė nepa
prastos reikšmės dokumentą 
— Vilniaus miesto bendrąjį 
planą. 

Vilnius — pirmasis Lietu
vos miestas, parengęs savo 
bendrąjį planą pagal naują te
ritorijų planavimo įstatymą. 
Šį darbą atliko Vilniaus savi
valdybės įmonė „Vilniaus pla
nas" kartu su pagalbininkais. 
Rengti planą buvo pradėta 
1992 metais. Plano projektas 
buvo viešai rodomas visuome
nei, vyko jo aptarimai. 

biausia šio plano nuostata, pa
sak rengėjų, — Vilnius turi 
tapti europietiškų miestu, tu
rinčiu išplėtotą ekonominę, so
cialine aplinką, susisiekimo ir 
inžinerinę infrastruktūrą, iš
saugotas gamtos ir kultūros 
paveldo vertybes, kurios yra 
pelniusios tarptautinį pripa
žinimą: Vilniaus senamiestis 
įtrauktas į pasaulio paveldo 
sąrašą. 

Plano tikslas — sudaryti 
kuo geresnes sąlygas žmo
nėms gyventi mieste, taip pat 
suteikti garantijas verslinin
kams, norintiems įsigyti nekil
nojamąjį turtą, ketinantiems 
investuoti į naujas statybas. 

Vilnius, gruodžio 29 d. 
(BNS) — Į Lietuvą sugrįžęs 
buvęs čečėnų nusikaltėlių 
įkaitas vilnietis Viktoras Gro-
dis laikosi „iš esmės gerai", 
teigia jį prižiūrintys gydytojai. 

35-metis vilnietis verslinin
kas V. Grodis primadienį buvo 
pargabentas į Lietuvą labai 
išsekęs po 15 mėnesių ne
laisvės Čečėnijoje ir iškart 
nuvežtas į ligoninę Vilniuje. 
Tačiau, pasak Santariškių 
universitetinės ligoninės Pul-
manologijos skyriaus gydy
tojų, jų pacientas dabar „vei
kiau tiriamas, nei gydomas", 
ir po poros dienų, jei ligų ne
bus rasta, laikyti jį ligoninėje 
nebus reikalo. 

V. Grodis yra netekęs apie 
30 kilogramų kūno svorio. Pa
latą, kurioje V. Grodis guli 

» 

Ūkio ministras mato 
vakarietiškos ir rytietiškos 

orientacijos" konfliktą 

Prezidentas primena lietuvių ir 
žydų „humanišką sambūvį" 

Šiemet Lietuvoje į teismą 
patraukus du lietuvius, kal-

Vilnius, gruodžio 29 d. 
(BNS) — Ūkio ministras Vin
cas Babilius yra įsitikinęs, 
kad nepasitikėjimą juo pa
reiškę Seimo nariai tebuvo 
įrankis jėgų, siekiančių, kad 
Lietuvos energetinis ir naftos 
ūkis neatitrūktų nuo Rusijos 
sistemos. 

Antradienį Seime pradėtas 
skundo dėl Okio ministro V. 
Babiliaus veiklos svarstymas. 

„Interpeliacija principinė: 
kas nugalės — vakarietiška ar 
rytietiška orientacija", teigė V. 
Babilius. Jis tvirtai pasisakė 
už orientavimąsi į Vakarus, 
nes tik taip „mes pasieksime, 
kad Lietuvos žmonėms būtų 
geriau". Pasak V. Babiliaus, 
kuriama elektros energijos 
perdavimo linija į Vakarus ir 
Kruonio hidroelektrines už
baigimas „sukuria geras są
lygas atskirti Lietuvos ener-

siekia, kad jo klausantieji ne
pasuktų alkoholizmo keliu. 

* Kitais metais Gardine 
ketinama atidaryti konsula
tą, kuriame taip pat bus iš
duodamos Lietuvos vizos. To
kią informaciją antradienį per 
vyriausybes pusvalandį Seime 
pateikė užsienio reikalu mi
nistras Algirdas Saudargas. 

(BNS i 

giją nuo vieningos Rusijos sis
temos". „Turbūt daug kam 
nepatinka, kad mes atsiskir-
sime nuo tos didžiosios er
dvės", sakė ministras ir pri
dūrė, kad skundo autoriai yra 
suklaidinti ir jais papras
čiausiai pasinaudota. 

Po ministro atsakymų turi 
įvykti slaptas Seimo narių 
balsavimas, ar ministras gali 
toliau eiti pareigas. Kad būtų 
pareikštas nepasitikėjimas mi
nistru, reikia daugiau kaip 
pusės visų Seimo narių balsų. 

Remiantis paskutiniais 
BNS žinių agentūros praneši
mais, valdančiajai koalicijai 
vieningai parėmus ūkio minis
trą Vincą Babilių, antradienį 
atmestas Seimo socialdemok
ratų frakcijos jam pareikštas 
nepasitikėjimas. 

Po daugiau kaip dvi valan
das rytiniame Seimo posėdyje 
trukusių Seimo narių kalbų, 
klausimų ir ūkio ministro pa
aiškinimų, po pietų buvo su
rengtas balsavimas dėl nepa
sitikėjimo reikimo V. Babi
liui. 

Prieš nepasitikėjimo pa
reiškimą balsavo 76, susilaikė 
1 parlamentaras. 

SocialdeiT' \TH\U. bei LDDP 
frakcijos ats.- ikė balsuoti, ne
sant slapto balsavimo. 

Vilnius, gruodžio 29 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pasveikino Lietuvos 
ir Izraelio draugijos sukviestą 
lietuvių ir žydų intelektualų 
susitikimą. Jame buvo pami
nėtas Lietuvos žydų sprendi
mas prieš 80 metų pripažinti 
nepriklausomą Lietuvą. 

„Prieš aštuonias dešimtis 
metų priimtas sprendimas pa
remti Lietuvos Tarybą — vie
nas prasmingiausių ir iškal
bingiausių dokumentų, liudi
jančių dviejų tautų bendravi
mo tradicijas, tarpusavio pa
galbą ir supratimą", sakoma 
V. Adamkaus laiške, kuris 
buvo perskaitytas per minė
jimą Vilniuje pirmadienio va
karą. 

1918 metų gruodžio 28 
dieną Lietuvos žydų organiza
cijų (sionistų) suvažiavimas 
pripažino nepriklausomą Lie
tuvos Respubliką, deklaravęs 
jai savo paramą. Kiek anks
čiau, gruodžio 11 dieną, Lietu
vos Valstybės Taryba įtraukė į 
savo narių tarpą tris žydų or
ganizacijų atstovus. 

Pasak prezidento V. Adam
kaus, šie faktai buvo „ne tik 
Lietuvos žydų palankumo sa
vajai valstybei išraiška, bet ir 
konkreti pagalba, neabejotinai 
svarbi ir vertinga, kuriantis 
jaunai Lietuvos Respublikai". 

Pasak V. Adamkaus, kad ir 
kokie skaudus abiems tau
toms būtų „vėlesni istorijos 
įvykiai, lietuvių ir žydų huma
niško sambūvio tradicijų pa
neigti neįmanoma". 

tinamus žydų genocidu, dalis 
visuomenės ir kai kurie politi
kai ėmė reikalauti, kad būtų 
teisiami buvę NKVD ir KGB 
pareigūnai žydai, per karą ar 
pokariu persekioję lietuvius. 

Visuomeninio sambūvio už 
tautų sampratą, prieš anti
semitizmą vadovas žurnalis
tas Saliamonas Vaintraubas 
sakė, kad su prezidento V. 
Adamkaus mintimis susišau
kia pirmojo Lietuvos preziden
to Antano Smetonos žodžiai, 
tarti prieš 80 metų, 1918 m. 
gruodžio 11d., inkorporuojant 
į Lietuvos Valstybės Tarybą 
tris žydų organizacijų atsto
vus. 

Tačiau Seimo Žmogaus ir pi
liečio teisių bei tautybių rei
kalų komiteto pirmininkas 
Emanuelis Zingeris apgailes
tavo, kad „šiandien pasigirsta 
nemaža balsų", prieštaringų 
prezidentų A. Smetonos ir V. 
Adamkaus nuostatoms. „San
tykiai su kitomis tautinėmis 
mažumomis nekelia didesnių 
problemų, tačiau to nepasaky
si apie kontaktus su vis kaž
kuo kaltinamais žydais. Ypač 
slogų įspūdį paliko Seimo 
narių Romualdo Ozolo ir Ri
manto Smetonos bei kai kurių 
istorikų neseniai paskelbtas 
pareiškimas, esą šimtai ir 
tūkstančiai žydų dalyvavę lie-
tuvui taut°« eennoid<v čimtni 
tokių šiandien vaikšto po Iz
raelį", sakė E. Zingeris. 

vienas, saugo specialiųjų tar
nybų apsauga. 

Medikai labai nenoriai tei
kia informaciją apie šį pa
cientą, aiškindami, kad jiems 
„nepatartina tai daryti, kol te
betiriama baudžiamoji byla 
dėl V. Grodžio pagrobimo". 
Bent kiek išsamesnę informa
ciją suteikti ir toliau atsisako 
visos teisėsaugos bei kitos su 
įkaito išlaisvinimo operacija 
susijusios valstybinės institu
cijos. 

Žiniasklaida linkusi manyti, 
kad V. Grodis buvo pagrobtas 
dėl didelių skolų verslo ben
drams Rusijoje ir Lietuvoje. 

Iš nelaisvės išvaduotojo 
verslininko Lietuvoje laukė ne 
tik šeima ir artimieji, bet ir 
daug kreditorių. UAB JDikfa", 
kuri įregistruota 1994 m. ir 
kuriai V. Grodis vadovavo, 
įvairiems kreditoriams, įskai
tant kai kuriuos bankus, yra 
skolinga daugiau nei 1 mln. 
litų. 

Be to, socialinio draudimo 
mokesčius, kaip kitos Vilniaus 
bendrovės darbuotojas, V. 
Grodis paskutinį kartą mokėjo 
1995 metų balandį. 

* Maskvoje antradieni 
buvo pasirašyta bendrovės 
„Lietuvos dujos" sutartis su 
Rusijos dujų susivienijimu 
„Gazprom" dėl dujų tiekimo 
1999 metais. „Lietuvos dujos" 
kitais metais iš „Gazprom" 
užsakė 1 mlrd. kubinių metrų 
dujų, kurios bus perkamos ne 
brangiau negu šiemet — po 78 
dol. už 1,000 kubinių metrų. 

* Praėjusi mėnesi di
džiausią minimalu darbo 
užmokestį gavo Lietuvos dar
buotojai, tačiau didžiausias 
priskaičiuotas vidutinis mėne
sinis darbo užmokestis bei se
natvės pensija buvo Estijoje. 
Statistikos departamento duo
menimis, Lietuvoje minima
lus darbo užmokestis sudaro 
107.5, Latvijoje — 73,6, Esti
joje — 83,9 JAV dol. Nuo 
praėjusių metų lapkričio Lie
tuvoje jis padidėjo 8, Latvijoje 
11, Estijoje 30 proc. ,BNSl 

KALENDORIUS 
Gruodžio 30 d : Sabinas, Dovy

das, Augąs, Anyza. 1991 m. Liba
nas pripažino Lietuvos nepriklau
somybę. 

Gruodžio 31 d.: Šv. Silvestras; 
Melanija, Gedgantas, Naudute' 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

MŪSŲ PAŽADAI YRA AMŽINI 
v.s. fil. Nijolė Kersnauskaitė 

Skautininkių-skautininkų, 
vyr. skaučių židiniečių ir 
skautų vyčių suvažiavimo, 
1998JQ. 13-14 d. vykusio Ar-
gonne, IL. 

At idaromasis žodis 

B r a n g ū s sesės ir broliai 

Kaip gera sugrįžti i namus. 
O tai įvyksta kiekvieną kartą, 
kai skautiškoji šeima susiren
ka draugėn. Šį sugrįžimą pa
vadinome lyg ir praeitį me
nančiu „Tesėti pažadai". Ko
dėl? 

Gyvenimas skuba, keičiasi 
ir nešasi su savim visa: nešasi 
mūsų darbą, skausmą, viltį ir 
džiaugsmą. Šioje laiko tėk
mėje stovi žmogus, kuris savo 
gyvenimą valdo ir nulemia tai, 
kas jo vardu amžinybės jūron 
nutekės. Šiandien palydime 
praeitin išeivijoj skautavusios 
lietuviškosios skautijos pen
kiasdešimtmetį. Palydime 
šviesių pastangų ir kasdienio 
darbo rezultatus, kartais pas
lapčia nubrauktas ašaras, 
džiaugsmo virpesį ir viltimi 
ataustą nesibaigiančią svajo
nę. 

Ieškojau žodžių, kurie tiktų 
šiai valandai, kai turi susitikti 
ir mūsų pačių, ir mūsų orga
nizacijos ateitis. 

Kokie buvo tie mūsų amžv-
nieji pažadai, kurių švęsti su
sirinkome? 

Esame skautės ir skautai, 
todėl buvome ir esame ap
spręsti skautiško gyvenimo vi
zijai. O ją sudaro įsipareigoji
mas tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui. Tikra skautybė ir 
tikras skautiškumas yra ne 
trumpalaikis jaunimo užsi
ėmimas, bet gyvenimo pasau
lėžiūra, gyvenimo būdas. 

Idealas yra abstraktas; idea
lo siekimui ir įgyvendinimui 
žmogiškosios prigimties ribo
tumas reikalauja idealo konk
retizavimo. Turime patrauklų 
metodą idealui įgyvendinti, 
kuris pasireiškia mūsų obal-
siu, šūkiu, įstatais ir įsaky
mais. Nežinau, bet bent man, 
metų slinktyje jie darosi vis 
gilesni, vis labiau užburian-
tys, vis labiau viliojantys • ir 
prasmingesni. 

Štai kam mes pasižadėjome. 
O kaip tesėjome, turime atsa
kyti kaip organizacija, ir kiek
vienas ir kiekviena atskirai, 
kaip tos organizacijos narys ir 
narė. 

Mūsų visų knygų lentynose 
guli sunki, 683 puslapių kny
ga: „Lietuviškoji skautija 
1945-1985". Tai 1945 metais 
Vokietijoje atkurtos Lietuvių 

Skautų sąjungos istorija. Gar
binga tai knyga, nes ji byloja 
apie tuos šimtus ir tūkstan
čius skaučių ir skautų, kurie 
augo, vadovavo, dirbo ir te
sėjo. 

Gera yra surašyti faktus, 
įvykius, datas... Ir visa tai 
mums labai daug pasako. Bet 
kaip surašysi dvasią, kaip su
gausi tą viziją ir svajonę, ku
rios vedamiems vadovams ir 
vadovėms joks kalnas nebuvo 
per aukštas, jokia upė nebuvo 
per plati... 

Susimąstydami apie organi
zacijos nueitą kelią, turime 
sustoti ir prie savosios žmo
giškosios ir skautiškos asme
ninės kelionės. Ir kiekvienas 
ir kiekviena privalome atsaky
ti patys sau, kaip ištesėjome. 
Ar skautiškosios vizijos vedini 
pajėgėme ir pajėgiame save 
nuolat keisti, tobulėti, kilti 
aukštyn. Nelengva asmeniš
koje kasdienybėje šią viziją 
nuolat regėti, jos siekti ir pa
gal ją gyventi. Tačiau to nega
lime išvengti, nes "skautybė ir 
skautiškumas turi mus per
keisti, perkelti kiton plotmėn, 
užlieti mus jan kitokia.šviesa. 
Tai ir yra tas didysis skau
tiškojo idealo patrauklumas ir 
žavesys. 

Susirinkome ypatingai šven
tei. Nesididžiuodami ir neieš
kodami puikybės, mes galime 
tarti, kad tesėjome. Esame tik 
žmonės, ir kartais suklysda-
vome, kartais gal pavargda-
vome, bet paskui vėl kėlėmės 
ir ėjome, ir svajojome. Penkių 
dešimtmečių kelionės nenu-
sinešė vėjai; penkių dešimt
mečių kelionę nusagstė darbo 
gairės ir palaimino Dangus. 

Todėl ir dera šiandien švęs
ti. Dera iškelti pabaigtuvių" 
vainiką. Dera šį savo sugrį
žimą pavadinti „Tesėti paža
dai". 

Nebuvome vieni. Lietuviš
kosios išeivijos, didžiojoje mo
zaikoje esame tos mozaikos 
tik nedidelė, nors ir šviesi da
lis. Ir todėl kaip gera, ir kaip 
dera šiandien mūsų tarpe ma
tyti ateitininkijos, Lietuvių 
Bendruomenės, lietuviškos 
spaudos atstovus, kurie savo 
ruožtu kūrė ir dalinosi ta di
dinga mozaika. Ir irgi tesėjo. 
Kaip gera todėl visiems švęsti 
ir džiaugtis kartu. 

O tačiau neturime užmiršti, 
kad mūsų pažadai yra amžini. 
Kaip tesėsime toliau? Žvelg
dami ateitin, jaučiame savyje 
nerimą. Turbūt ir čia nesame 
vieni. Teko neseniai spaudoje 
pastebėti, kad ir ateitininkija 
renkasi svarstyboms, kurioms 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus š.m. gruodžio 6 d surengtame kun. Antano Saulaičio pagerbime dalyvavo 
ir „Verpsčių" būrelio nares. Iš k.— v.s. Marytė Utz, s fil. Dalė Lukienė, LSS Vyriausioji skautininke v.s. fil. 
Rita PenCyliene, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas v.s. fil. kun. Antanas Saulaitis , v.s. Irena Kerelienė, 
v.s. fil. Aldona Martienė, v.s. fil. Danute Korzonienė ir v.s. fil. Daila Lubinskienė. 

pasirinko labai panašų pava
dinimą į mūsų „Tesėtus paža
dus", būtent „Atskaitomybė 
praeičiai ir atsakomybė atei
čiai". Mes visi jaučiame, lyg 
mums iš po kojų slysta žemė, 
nors garsiai to ir nedrįstame 
sakyti. Bet tai galime labai 
aiškiai visoje lietuviškoje veik
loje pastebėti. Visus mus apė
mė kažkoks abejingumas, sa
vimi nepasitikėjimas, jaučia
mės, kad dar vis esame kaž
kam kažkur skolingi... 

Užaugome apspręsti, kad tu
rime išsaugoti lietuvybę ir 
kaupti visas pastangas, kad 
Lietuva būtų laisva. Bet į tą 
Lietuvą mes ėjome per savo 
organizacijas; kelias buvo vie
nas ir tas pats. Dabar Lietuva 
yra laisva, ir tas kelias ne tas 
pats. Ir todėl, kai dar vis žvel
giame tik per jūras, mes kar
tais nematome savęs ir prade
dame nykti. 

Turime atrasti naują meilės 
ir tarnybos kelią savo tėvų ir 
protėvių žemei. Gal turėtume 
išdrįsti vadovautis evangeliš-
ka išmintimi: kas Lietuvos — 
Lietuvai, kas išeivijos — išei
vijai. Į dvi meiles padalinta 
Tėvynės meilė gali irftti lygiai 
tokia Ęat stipri ir rasti pakan
kamai vietos mūsų širdyse. 

Mes norime mylėti Lietuvą, 
jai padėti; tačiau mes taip pat 
trokštame, kad galėtume sa
kyti, kad esame kas esame, ir 
turime teisę tokie būti. Mes 
norime čia ~ •išeivijoje, savo 
namuose, išlaikyti tai,' kas lie
tuvių tautoje yra geriausia ir 
brangiausia — jos kultūrą, is
toriją, tautinį lobyną. Norime 
išlaikyti savo organizacijas, 
savo parapijas, norime „šaukti 
lietuvį burtis prie lietuvio", 
vien dėl to, kad mums- yra 
gera būti kartu. 

Klausimas, kaip galėsime 
tai padaryti — tai antrasis 
mūsų- šio sugrįžimo' tikslas. 
Bandykime visi kartu ieškoti 
atsakymo, stiprybės ir naujo 
ryžto šaltinių. Nuo to priklau
sys mūsų lietuviškoji gyvastis 
išeivijoje, nuo to priklausys, 
kaip bus ateityje tesėti mūsų 
amžinieji pažadai. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Sausio 22 d. — ASS Filis
terių Čikagos skyriaus, Korp! 
Vytis ir Akadėmikių skaučių 
dratigovės narių sueiga Jauni
mo centre 

LIETUVIŠKOS SKAUTYBES 
80 METŲ SUKAKTIES ŠVENTĖ 

ČIKAGOJE 
Lietuviškos Skautijos 80 

metų sukaktis Čikagoje buvo 
minima š.m. lapkričio 15 d. 
iškilmingu pokyliu Jaunimo 
centro didž. salėje. Rengėjai — 
Čikagos Skautininkių drau
govės vadovė s. Aldona Palu-
kaitienė ir jos sukviestų tal
kininkų komitetas. 

Šventiškai papuoštoje salė
je, susirinkus daugiau negu 
250 asmenų, 3" vai. p.p. minė
jimą pradėjo s. Aid. Palukai-
tienė. Pasveikinusi susirinku
sius, scenon pakvietė rengimo 
komiteto narius — v.s. fil. 
Danutę Eidukienę, v.s. fil. Si
gitą Miknaitį, v.s. fil. Jolandą 
Kerelienę, v.s. fil. Antaną 
Paužuolį ir s. Jievą Paulaus
kienę. Visiems jiems buvo 
išreikšta padėka, prisegta gė
lelė ir dalyvių smarkiai paplo
ta. ., 

Akademinei minėjimo pro
gramai vadovavo v.s. fil. Sigi
tas MiknaifSs. Pasveikinęs 
šron*- šventė* susirinkusius, 
pakvietė susikaupimo minute 
pagerbti mirusius brolius ir 
seses. 

Fil. Sig. Miknaitis trumpoje 
kalboje reiškė džiaugsmą, kad 
Lietuvių Skautų sąjunga, 
švenčianti 80 metų sukaktį, 
yra gyva, kJattinti ir jauna, o 
tam geriausi* įrodymas buvo 
š.m. vasarą įvykusi 8-ji Tau
tinė stovykla. Džiaugėsi, kad 
Lietuvoje veikia skautiški vie
netai, vyksta stovyklos. 

Lietuvių Skautų sąjungą su
kakties proga sveikino Lietu
vos Respublikos gen. konsulas 
Čikagoje dr. ̂ Giedrius Apuo
kas. Ilgesnį žodį šia proga tarė 
v.s. fil. Vytautas Kamantas, 

1 ę '• 

Sausio 24 d. — Jūrų 
skautų ir skaučių metinė 
iškilminga Klaipėdos dienos 
sueiga PLC, Lemonte. 

Sausio 30 d. — Jūrų 
skautų ir skaučių slidinėjimo 
iškyla. 

Kovo 7 d. — Čikagos skau
tiškųjų vienetų tradicinė Ka
ziuko mugė Jaunimo centre. 

Clevelande 

Vasario 28 d.— Clevelando 
lietuvių skautijos Kaziuko 
muge Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje. 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nes pirmininkas. 

Lietuvių ev. liuteronų vys
kupas Hansas Dumpys, svei
kindamas savo ir Lietuvių ev. 
liuteronų Bažnyčios išeivijoje 
vardu, prisiminė ir savo skau-
tavirao dienas Uchtės stovyk
loje, Vokietijoje. 

Vydūno jaunimo fondo var
du sveikino VF valdybos pirm. 
v.s. fil. Vytautas Mikūnas kar
tu su savo pavaduotoja fil. Jū
rate Variakojiene. Priminė, 
kad LSS gyvuoja nuolat atsi
naujindama jaunų vadovų dė
ka. Kad jų išeivijoje nestoko
jame, didelį vaidmenį atlieka 
LSS „Gintaro" ir „Ąžuolo" jau
nų vadovų mokyklos, kurių 
steigėjai ir ilgamečiai vedėjai 
yra v.s. fil. Kazys Matonis ir 
v.s. fil. Gilanda Matonienė. 
Šią garbingą LSS sukaktį 
švenčiant, Matoniams reiškia
ma pagarba ir skiriama 2,000 
dol. metinė Vydūno fondo pre
mija ir garbės pažymėjimai. 
Matoniams šventėje nedaly
vaujant, premijos jiems bus 
pasiųstos į Arizoną. 

LSS Tarybos ir Pirmijos 
pirm. v.s. Birutė Banaitienė 
LSS vardu pasveikino šios 
šventės rengėjus ir dalyvius. 

LSS Seserijos Vyriausia 
skautininke v.s. fil. Rita Pen-
čylienė dėkojo už darbą ir pa
siaukojimą vadovėms ir vado
vams, linkėdama ir toliau te
sėti įsipareigojimus. 

Buvo perskaitytas raštu 
gautas LSS Brolijos Vyriausio 
skautininko v.s. fil. Albino Se
ko sveikinimas. 

LSS švenčiant 80 metų su
kaktį, Tėvynės Dukros žyme
niu buvo apdovanota 80 metų 
skautaujanti sesė Regina 
Vaitkevičienė. Iki griaudumo 
sujaudinta Lietuviškos Skau-
tybės veteranė visų dalyvių 
buvo pasveikinta gausiu ploji
mu. 

Lietuviškai Skautybei de
dikuotą buvusios LSS Vyriau
sios skautininkės a.a. poetės 
Juozės Vaičiūnienės eilėraštį 
„Aukite galingi" jausmingai 
padeklamavo fil. gintare Jū
ratė Jankauskaitė. 

Akademinė renginio dalis 
buvo baigta v.s. fil. Kęstučio 
Ječio skautavimą ir skautybę 
apibūdinančia paskaita. 

Meninėje dalyje pasirodė vi
sus maloniai nuteikęs „Daina-
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vos" ansamblio vyrų oktetas, 
vadovaujamas muz. Dariaus 
Polikaičio. Fortepijonu akom
panuojant muz. Vidui Neve-
rauskui, jauni, šventiškai ap
sirengę vyrai per du išėjimus 
padainavo 10-tį dainų ir dar 
dvi priedo. Puikus jų dainavi
mas, žaisminga vaidyba vi
siems paliko malonų įspūdį. 
Šaunieji vyrai ne tik mus 
linksmino, bet net ir savo ho
norarą paaukojo. Ačiū jiems! 

Dainų pertraukos metu v.s. 
Viadas Vijeikis humoristiškai 
prisiminė savo skautavimo 
dienų nuotykius, o fil. Jūratė 
Jankauskaitė žavėjo puikia 
deklamacija. 

Rengėjams paskelbus ilges
nę pertrauką, buvo gera kiek 
pajudėti ir pasigėrėti v.s. fil. 
Danutės Eidukienės iniciaty
va skoningai paruošta skau
tiškos spaudos, leidinių ir nuo
traukų parodėle, simboliškai 
vaizduojančia LSS 80 metų 
atskirus veiklos tarpsnius. 

Po pertraukos, LSS Tarybos 
pirmininkė v.s. B. Banaitienė 
padėkojo ilgamečiui J3kautų 
aido" techniniam redaktoriui 
v.s. Vladui Vijeikiui, įteikda
ma atitinkantį padėkos raštą. 

Pagerbtas buvo ir vienas 
pirmųjų Lietuvos skautų v.s. 
fil. Jonas Dainauskas. 

V.s. fil. kun. Juozui Vaišniui 
sukalbėjus maldą, buvo pa
tiekta puiki Aldonos Soliūnie-
nės paruošta vakarienė, ku
rios metu buvo surengti ir 
gausių laimikių laimėjimai. 

Šventės dalyviai vaišinosi ir 
maloniai bendravo, džiaugda
miesi gerai suorganizuotu ir 
sklandžiai vestu sukaktuviniu 
minėjimu. 

Skirstydamiesi linkėjom vie
ni kitiems susitikimo Lietu
viškos Skautybės 100-čio mi
nėjime. Linkėjome, nors ne 
visi tikėjomės jo sulaukti. 
Žengdami į 81-sius LSS veik
los metus tikimės, kad, kaip 
iki šiol, vieniems pasitrau
kiant, kiti stos jų vieton ir, 
skautišku žingsniu žygiuoda
mi, tęs našią lietuviško skau
tavimo veiklą. Dirbkime ir bu
dėkime! m 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St , Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA. M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Te) (630) 527-0090 
3825 HigMand Ave., 
Te /er 1, Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL 
1 mylia [ vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hito. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Nortriwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

VVashmtftun. 1) C . skautes židinietės praėjusių metų Kalėdų sueigoje Is k 1 eii — Gr.uin.i Klekaitienė. Gina 
Skučiene. . .mamunele" Ona .Siliuniene ir Irena Jankauskiene 2 eil. Elvyra Vodopalienė. Danute Ounning 
h ai n. Audrone Pakštiene, Tererse Landsbergiene, Nijole Grinienė, viešnia iš Rochester, NY. Ramune Bliudni-
kjene. Meile Mickiene. Ramute Aidiene, Vida Čejauskienė, Aldona Kinduriene. Trūksta Dalės Lukienes, Inos 
Aureille. Daivos Orentienės, Virginijos Butienes, Reginos Galinaitienės ir Aldonos Simanavičienes. 

DR A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
SPECIALYBĖ - AKIU. L IGOS 

3900 W. 95 St Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., arrtr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt 1 -3v.p.p. 
penktad. ir Seštad. 9v.r.-12v.p.p. 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Feilovr. American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61 st Ave. (219) 947-5279 
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6238 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
Westmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

EDMUNDAS VIZNAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

AUSTRALIJOS RAJONO 
STOVYKLA 

Australijos lietuvių skautų 
rajoninė stovykla 1999 m. sau
sio 2 - 10 d. vyks už Geelongo 
esančioje ukrainiečių skautų 
stovyklavietėje, „Sokil" vieto
vėje. Stovyklos viršininkas 
bus Australijos rajono vadas 
v.s. Henrikas Antanaitis. Sto-

Kad iškyla butų sėkminga, vadovė, gintare Karina Tumerytė, broliams ir sesėms turi atsakyti daugelį klau- v y k i o s Ženklą j a u p a r u o š ė V.s . 
simų, paaiškinti uždavinių nurodymus Narcizas Ramanauskas. 



BŪTINAI REIKALINGA 
DOVANA BENDRUOMENEI 

VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

Atėjus metų pabaigai, mums 
visiems tenka peržvelgti savo 
finansinius balansus: palygin
ti savo pajamas ir išlaidas, ir 
sudaryti planus bosimiems 
metams. Tokias balansų ap
žvalgas tenka daryti ir verslo 
įmonėms, ir individams, ir or
ganizacijoms. Taigi JAV Lie
tuvių Bendruomenė yra da
bar tokioje metų galo balansa
vimo padėtyje. Nors Bendruo
menė savo išlaidas vykdo pa
gal Tarybos patvirtintą biu
džetą, bet jos pajamos ligi šiol 
daugiausia buvo paremtos so
lidarumo mokesčio ir aukų ga
vimo viltimis. JAV LB iždi
ninkas ir šiemet, kaip ir vi
suomet, veda balansus, vilda
masis savo tautiečių dosnumo 
ir geraširdiškumo. Tiesą sa
kant, JAV lietuviai yra vi
suomet buvę dosnūs taip, kad 
Bendruomenė visuomet savo 
darbus galėjo iš aukų finan
suoti, nepaisant, kad labai 
svyruojančios pajamos neretai 
sukeldavo nerimo iždininkui, 
pirmininkei ir visai valdybai. 
Norint įvesti didesnį JAV LB 
iždo pastovumą, mūsų Taryba 
savo sesijoje, įvykusioje Cleve-
lande š.m. spalio 11 d., patvir
tino programą, pagal kurią 
buvo įkurta ižde speciali są
skaita, pavadinta „Dovana 
bendruomenei". Šiai progra
mai vykdyti numatyta rinkti 
iš JAV lietuvių stambesnes 
aukas, kuriomis sukeltas ka
pitalas būtų investuotas ir 
naudojami LB reikalams tik iš 
investicijų gaunamieji procen
tai. Tuo būdu susidarytų pas
tovi ekonominė bazė, kuri fi
nansuotų Krašto LB valdybos 
darbus. 

Planų vykdymas 

Taip pat pagrindiniai planai 
yra jau patvirtinti, bet dabar 
kyla klausimas, kaip juos vyk
dyti. Ligi šiol LB valdybos 
darbai buv>̂  finansuojami iš 
solidarumo nokesčio įnašų ir 
taip pat iš aukų, surenkamų 
Vasario 16 d. minėjimų proga. 
Iš tikrųjų solidarumo mokes
čiai visuomet sudarydavo tik 
labai mažą dalį JAV LB fi
nansų, nes tokie mokesčiai bu
vo savanoriški ir kai kurie 
tautiečiai į juos nekreipė per 
daug dėmesio, tad pagrindinės 
aukos visuomet suplaukdavo 
Vasario 16 d. proga. 

Vasario 16 d. aukų davimas 
buvo ypač pagausėjęs Lietuvos 
atgimimo metais, 1988-1992 
m. Daugumas tuo metu su
kauptų aukų buvo labai sėk
mingai panaudota darbams, 
susijungusiems su Lietuvos 
laisvinimu. Tai buvo labai rei

kalinga ir naudinga išeivijos 
pagalba, kuri Lietuvai tikrai 
daug padėjo. Dabar, Lietuvai 
atstačius savo nepriklauso
mybę, mūsų pajėgumas vals
tybiniu lygiu remti Lietuvą 
yra nepakankamas, ir Lietuva 
tai gerai supranta. Lietuva 
jau pradeda pati „ant kojų at
sistoti", o mes galime džiaug
tis, kad kai kurios gal ir mū
sų pasėtos sėklos jau yra išau
gusios ir neša gražius vaisius. 
Žinoma, mūsų parama atski
riems individams, giminėms, 
organizacijoms ir bažnyčioms 
yra ir dabar reikalinga, verta 
mūsų pastangų. 

Bet be šių pastangų ir pagal
bos broliams ir sesėms Lietu
voje mes turime neužmiršti ir 
savo reikalų čia. Išeivijos or
ganizacijos, mokyklos, spauda 
ir JAV Lietuvių Bendruomenė 
yra mums būtinai reikalinga, 
nes taip mes išlaikome savo 
tautiškumą ir savo kultūrą 
šiame krašte. Lietuvos vado
vai labai susirūpinę mūsų 
įstaigų čia išlikimu. Kai kurie 
net svarsto, kaip Lietuva 
galėtų mums čia padėti. Tai 
labai gražus rūpestis, bet, 
man atrodo, Lietuva turi dar 
labai daug darbo su savo 
žmonių gerovės pakėlimu, to
dėl mums iš ten pagalbos 
prašyti laikas dar neatėjo. 
Mes galime ir turime patys 
save finansuoti, o tai padaryti 
dabar galime, prisidėdami 
prie „Dovanos bendruomenei" 
išugdymo. 

„Dovana bendruomenei" 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
yra nepelno organizacija. J i 
savo skėčiu pridengia visas 
šiame krašte veikiančias lietu
viškas organizacijas ir visus 
lietuvius. LB taryba, valdyba 
ir įvairios komisijos susideda 
iš savanorių, kuriems už dar
bą nėra mokama ir jie užmo
kesčio nelaukia. Visi šie dar
buotojai atiduoda savo laiką ir 
savo jėgas lietuviškiems reika
lams. Mes galime didžiuotis, 
kad turime tiek daug žmonių, 
kurie savo darbu atiduoda 
„Dovaną bendruomenei". Bet 
kitiems, kuriems taip pat rūpi 
lietuviški reikalai, irgi yra 
proga prisidėti, skiriant žy
mesnę auką JAV LB. 

Kiekviena auka reikš ne tik 
labai svarbią materialinę pa
galbą, bet tuo pačiu suteiks 
moralinį paskatinimą LB dar
buotojams. Būtų labai gražu, 
kad aukos būtų siunčiamos 
spontaniškai, be didelių „ran
kų laužymo". Jas galima siųs
ti, čekius rašant: „Lithua-

Vilniaus tarptautinis oro uostas. Nuotr Eltos. 

VILNIAUS ORO UOSTE 
GALĖS LEISTIS DIDESNI 

LĖKTUVAI 

Susisiekimo ministerija pri
tarė, kad tarptautinis Vil
niaus oro uosto pakilimo-
nusileidimo takas būtų pail
gintas iki 3,000 metrų. 

Šiuo metu šio tako ilgis yra 
2500 metrų. Dėl trumpo tako 
iš Vilniaus oro uosto negali 
kilti dideli pilni „Boeing" kla
sės lėktuvai. 

Pagal siūlomą projektą pail
ginti taką kainuos apie 14-16 
mln. litų. Šiam projektui turės 
pritarti vyriausybė, nes staty
bai reikės gauti jos garantuotą 
kreditą. Darbus būtų galima 
atlikti per 10-11 mėnesių. 

Susisiekimo ministro Algio 
Žvaliausko nuomone, anks-

nian-American Communi-
ty, Inc." — Endowement 
Fund — ir siųsti JAV LB iž
dininko adresu: Ramut is 
Pliura, 1927 West Boule-
vard, Racine, WI 53403. Jei 
kas norėtų duoti pasižadėjimą 
įnešti po tam tikrą sumą kas 
mėnesį arba kas metai, tai irgi 
daug padėtų ateities planams. 
JAV LB turi nuo mokesčių at
leidimo numerį ir iždininkas 
kiekvienam atsiųs pakvita
vimą, kuriuo bus galima pasi
naudoti savo mokesčių aps
kaičiavimo metu. 

Geri norai i r da rba i 
Savo inauguracijos metu 

JAV prezidentas Kennedy yra 
pasakęs: „Nelauk, ką tau vals
tybė gali duoti, bet žiūrėk, ką 
tu jai gali duoti". Šį pasakymą 
galime ir mes sau prisitaikyti, 
klausdami savęs, ką ir kiek 
mes galime duoti lietuvišku
mo išlaikymui šiame krašte. 
Išlaikydami čia gyvą lietuviš
kumą, mes ne tik išlaikysime 
savo identitetą, bet taip pat 
perduosime meilę savo tautai, 
savo kultūrai, savo vaikams ir 
būsimoms kartoms. Lietuva 
keliasi, auga ir tvirtėja, mes 
jai esame svarbūs, kaip Lietu
vos užnugaris Amerikoje, tad 
privalome išlikti. 

čiau ar vėliau Vilniaus oro 
uoste kils ir leisis transatlan
tiniai lėktuvai, bus plečiama 
skrydžių į Rytus programa. Be 
to, jau dabar kyla problemų 
priimant įvairių užsienio šalių 
užsakomųjų skrydžių lėktuvus. 
Todėl pakilimo — nusileidimo 
taką būtinai reikia pailginti. 

Šiuo metu iš Vilniaus oro 
uosto 12 lėktuvų bendrovių 
skraidina keleivius 18 mar
šrutų. Pernai uoste buvo ap
tarnauti 41— tūkstančių ke
leivių. Manoma, kad šiemet 
aptarnautų keleivių padaugės 
beveik iki pusės milijono. 

IAPYVARTA 
IŠLEIDŽIAMAS „SAUGUS" 

50 LITŲ BANKNOTAS 
Lietuvos bankas (LB) į apy

vartą išleidžia naujus, ypač 
gerai apsaugotus ir iš esmės 
nepadirbamus 50 litų vertės 
banknotus. 

Iki šiol Lietuvos pinigų is
torijoje dar nebuvo išleista 
taip gerai apsaugotų pinigų. 
Jie išspausdinti Miuncheno 
(Vokietįja) spaustuvėje „Gie-
secke & Devrient", kurioje 

spausdinamos ir Vokietijos 
markės. 

LB Kasos departamento di
rektorius Arūnas Dulkys spau
dos konferencijoje penktadienį 
sakė, jog naujųjų banknotų 
popierius yra unikalus — jis 
pagamintas specialiai Lietu
vai ir specialiai šiam bankno
tui. Vokietijoje pagamintas po
pierius yra labai atsparus, jo 
neįmanoma įsigyti komerci
nėje rinkoje. 

Pirmą kartą lietuviško bank
noto vandens ženklas yra 
portretas. Šį kartą tai — Jono 
Basanavičiaus portretas. 

50 litų banknotai turi dar 
vieną unikalią savybę — jie 
išspausdinti ypač gera gilias
paude, o 50 litų ženklas — 
dviguba giliaspaude. 

Iki šiol nė vienas lietuviškas 
banknotas neturėjo ir tokio 
apsauginio siūlelio. Pirmą kar
tą banknote panaudotas punk
tyrinis siūlelis, kurio dalis yra 
paviršiuje, o dalis — popie
riaus viduje. Ultravioletinėje 
šviesoje kiekvienas jo elemen
tas spindi skirtinga vaivo
rykštės spalva. (Elta) 
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Pusę metų trukę 
^pataisymai" 

Gruodžio mėnesį Lietuvos banko į apyvartą išleidžiamas naujas penkias
dešimties litų banknotas atspausdintas Vokietijoje ant specialaus, vienin
telio tokio pasaulyje popieriaus, pagaminto irgi Vokietijoje, ir kur kas ge
riau apsaugotas negu senieji to paties nominalo banknotai. _ 

* 6 J K- Nuotr. Eltos 

991 
Jeigu mūsų name sugestų 

kanalizacija ir reikėtų laukti 
pusę metų, kol pakviesti dar
bininkai pagaliau baigtų pa
taisymus, per daug nedžiū
gautume... Žinoma, tokia 
prielaida skamba juokingai, 
nes Amerikoje niekas netole
ruotų nei tokių „darbininkų", 
nei lėtos jų darbo eigos. Var
giai ir bet kuriame kitame, 
net labiausiai atsilikusiame, 
krašte tai būtų toleruojama. O 
vis tik Gudijos prezidentas te
betvirtina, kad šių metų va
sarą — birželio mėnesį — kilę 
nesutarimai su užsienio vy
riausybėmis dėl ambasadorių 
kone jėga iškraustymo iš jų 
ambasadų bei rezidencijų, bu
vo kaip tik dėl sugedusios 
kanalizacijos ir „komunikaci
jos stokos". Dabar visi ne
sklandumai baigiami paša
linti, „kanalizacija sutaisyta" 
ir ambasadoriai į savo patal
pas galėsią grįžti sausio mė
nesio pradžioje. (Po įsakymo 
nedelsiant apleisti rezidenci
jas, daugelis valstybių, tarp jų 
ir JAV, savo ambasadorius iš 
Minsko atšaukė.) 

Ar visi ambasadoriai grįš, 
neaišku, nes prez. Lukašenka 
dažnai elgiasi, kaip jam tuo 
metu ūpas ar noras „užminti 
vakariečiams ant užkulnio" 
padiktuoja. Kadangi užsienio 
ambasados, pagal tarptautinį 
susitarimą Vienoje, laikomos 
tų valstybių teritorija, Gudi
jos prezidento elgesys kaip tik 
pažeidė šią tarptautinę su
tartį ir susilaukė griežtos kri
tikos. 

Tačiau prie užsienio, ypač 
vakariečių, kritikos prez. Lu
kašenka pripratęs, o kartais 
susidaro įspūdis, kad kaip tik 
jos ieško, nes tas padeda 
įsiteikti Maskvai, po kurios 
sparnu tikisi ilgainiui Gudiją 
priglausti. Lukašenka šiuo 
metu jaučiasi ta linkme žen
gęs dar vieną žingsnį, nes 
gruodžio 25 d. Rusijos Dūma 
244 prieš 30 balsais pagaliau 
ratifikavo Rusijos ir Gudijos 
draugystės sutartį, pasirašytą 
tarp prez. Boris Jelcin ir prez. 
Aleksandro Lukašenkos prieš 
keletą mėnesių. Kartu buvo 
ratifikuotas, taip pat gerokai 
uždelstas, draugiškumo, ben
dradarbiavimo bei partne
rystės susitarimas su Ukrai
na, pasirašytas 1997 metų 
gegužės mėnesi. 

Gudijos prezidento didžiau
sias troškimas yra vėl susi
jungti ir priklausyti Maskvai, 
kaip buvo Sovietų Sąjungos 
laikais. Jis tikisi, kad į 
būsimą tūkstantmetį Gudija 

galės žengti, kaip neatskiria
ma Rusijos dalis. Verta pas
tebėti, kad, nors komunistų 
partijos dominuojama, Rusijos 
Dūma yra linkusi patenkinti 
prez. Lukašenkos norą, ne 
visi vyriausybės nariai su tuo 
sutinka. Užsienio reikalų 
ministras Igor Ivanov po rati
fikavimo pasiskubino žinia-
sklaidai pareikšti, kad tai iš 
tikrųjų nėra sutartis, o tik 
draugiškumo tarp abiejų vals
tybių ženklas, užtikrinantis, 
kad „Rusija ir Gudija toliau 
pasiliks savarankiškos bei ly
giateisės tarptautinės valsty
bių bendruomenės narės". 

Tačiau Lukašenka gali ti
kėtis ir tolimesnės „to drau
giškumo eigos" vystymosi, nes 
dabartinis ministras pirmi
ninkas Jevgeny Primakov 
prieš perimdamas šias parei
gas, buvo vienas tvirčiausių 
Gudijos-Rusijos susivienijimo 
rėmėjų. Tokį suartėjimą stip
riai remia ir prez. Jelcin. Jis 
kur kas šalčiau laikėsi dėl 
glaudesnių ryšių su Ukraina, 
kuri dairėsi ir tebesidairo į 
Vakarus paramos savo pa
šlijusiai ekonomikai. Ukraina 
taip pat ateityje tikisi būti 
pakviesta į NATO, o tai jau 
Maskvai „braukia prieš plau
ką", gal net daugiau, kaip Bal
tijos valstybių, ypač Lietuvos, 
atveju. Tvirtinama, kad kaip 
tik dėl to Rusijos Dūma tiek 
ilgai delsė ratifikuoti sutartį, 
kurią Ukrainos vyriausybė 
jau seniai patvirtino. 

Ukrainos prez. Leonid Kuč
ma ir kiti jo kabineto nariai 
sutarties ratifikavimą sutiko 
labai teigiamai, kaip ypatin
gai svarbų veiksnį, užtik
rinantį draugiškus pasira
šiusių valstybių tarpusavio 
santykius, sutvirtinantį Uk
rainos nepriklausomybę, te
ritorinį saugumą bei nepa
žeidžiamumą. 

Europos ir JAV vyriausybės 
į šiuos įvykius nežiūri tokiu 
optimistišku žvilgsniu. Sla
viškųjų tautų, išsisklaidžiusių 
po Sovietų Sąjungos suby
rėjimo, glaudus jungimasis į 
tvirtą vienetą po Maskvos 
vadovybe sudaro grėsmę visos 
Rytų Europos demokratijų 
pastovumui. Nors daugiausia 
šiuo atveju minima Lenkija, 
prie kurios sienų vėl priartėtų 
Rusija, jeigu prezidentui Lu
kašenkai pavyktų įgyvendin
ti savo siekius ir susijungti su 
Maskva, tačiau didesnis pavo
jus galbūt būtų Lietuvai, ku
rios siena su Gudija yra ir la
bai ilga, ir nesaugi. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

Nr. 94 (Tęsinys) 

Jis pažymio visiškai nenorėjo mažinti. Mėnulis jam 
patiko. 

— Kodėl nevalgai? — bakstelėjo alkūne į šoną, kad 
net krūptelėjau. 

Ragino Aldona. Pirmą kąsnį paėmęs nuklydau į 
anas dienas. Žiūrėjau pro Liolės žibantį auskarą į 
kambario kampą. Jis atsivėrė ir nusinešė į namus, j 
gimnaziją, tik krūptelėjęs atsiradau čia, kur ir Aldona, 
ir Liolė baigė savo kepsnius, o Bertašius jau buvo su
valgęs ir vėl alkanom akim žiūrėjo į duris. Susisar-
matines atsiprašiau, kibau į užmirštą tikrai gerą žu
vies kepsnį, bet visiškai sugrįžti negalėjau. Žinau, kad 
kleboną ir vikarą pirmą karo dieną trys raudonar
miečiai išsivedė už sodo ir sušaudė. Taip sau. Už nie
ką. Tik todėl, kad jie buvo kunigai. Taip sakė žmonės, 
bet aš galvojau, kad tie trys buvo ne karo išsigandę 
paprasti raudonarmiečiai, bet juos ne sykį tardę ir 
daužę enkavedistai, kad neliktų liudininkų. Jie gerai 
žinojo, kad tik negyvi nešneka. Girdėjau, kad gimnazi
jos direktorius per pirmą vežimą buvo išvežtas. Ma
tematikas, matyti, buvo iš seno nusipelnęs, kad tuoj 
tapo direktorium, bet kur nors nepaklausė ar buvo kur 

nors nepalenkiamas, kad iš nakties dingo. Anksčiau 
už direktorių, o kur kiti? Kur į avelę panaši piešimo 
mokytoja, tikėjusi, kad mane atrado? Kur dar kiti? 
Nei apie vieną nieko negirdėjau, nei apie klasės drau
gus. Nė apie Pranį, kuris tiek metų susičiaupęs ne
šiojo mano piešinius. Vieni gal jau įšalo amžino pašalo 
žemėje, gal „laimingiausių" žmonių kalėjimuose. Juk 
pasaulio įmantrieji vyrai tebetiki, kad niekur nėra 
kito tokio krašto, kur žmogus galėtų taip laisvai kvė
puoti kaip tenai. 

Atnešė kavos ir po gabalą skanaus, papurusio 
obuolinio kepinio. 

— Ar loši pulką? — kimšdamas į burną geroką ga
balą obuolinio, paklausė Bertašius. 

— Neišmokau, — sriūbtelėjau kavos. 
Kava buvo gera. Kvapni ir švelni. 
— Kodėl? 
Mano galvoje jo ausys styptelėjo į viršų, sukluso ir 

pasmailėjo. 
— Kad rimtiems darbams niekada neturėjau laiko. 

Užsiiminėjau ir vis tebeužsiiminėju niekučiais. 
— Dirbi vaikams žaislus? 
— Matau, kad esi geras proferansininkas, — lyg ir 

šyptelėjau. 
Kodėl? 
— Ogi, kad niekada neišloši. Toks gudriems visada 

geras, — kiek irzlokai įterpė Liolė. 
— Kad tu, Liole, daug ir išmanai, — numetė net į 

ją nepažiūrėjęs. 
— Daug išmanyti ir nereikia. Kai visada praloši, 

tai visi ir laukia, kad tik prie jų prisėstum. 

Bertašius dobermano ausis pastatė. Tą pamatė ir 
Aldona. Ji greitai užšoko pilnu smagumo balsu: 

— Gražu lauke. Einam, Liole, prie jūros. Abi iš 
karto pakilo. Man buvo aišku, kad nuo žybtelėjusių 
dobermano dantų. 

— Einam, palydėsim saulę, — atsisuko į mane. 
Nenorėjau, kad ko gera ir Bertašius kartu pakiltų. 

Jeigu juodu su žmona taip kaposis gražiausias pajūris 
virs dumblu. Atsiprašiau turįs dar ką padaryti ir pasi
likau. Pasiliko ir Bertašius. Jis gal nė negalvojo eiti. 
Kai moterys nuėjo, tuoj pasakė: 

— Einam. Nedidelis mokslas. Kaip mat išmoksim 
ir net nepamatysi, kur ilgi vakarai nulėks. Einam 
supažindinsiu. 

Iš kambario kito šono jį jau mojo ir vardu šaukė 
toks atversta kakta plikis. Stambokas. Su gerokai nu
svirusiu pagurkliu. Stamboka palinkusi nosis visą 
veidą traukė žemyn. Be jokios minties apie jį apibėgo 
pieštuko linįja ir jis išvirto drambliu, skystu čerš-
kiančiu balseliu, šaukiančiu partnerį- Pasukau akis į 
Bertašių. Jis vėl dobermanas, pastatęs ausis, visas 
pasviręs į priekį, pasirengęs šuoliui tiesiai per stalą 
pas šaukiantį draugą. 

— Tai nors susipažink. Puikūs vyrai. 
Dar kartą atsiprašiau, net akį mečiau į laikrodį, 

kaip ženklą, kad nebegaliu gaišti nė minutės. 
Persiskyrėm. Jis nuėjo pas mojančius, aš į kam

barį- Mane apsėdo iš gimnazijos sugrįžęs žmonių sugy-
vulinimas. Norėjau visus nupiešti. Įėjęs kambarin tuoj 
išsitraukiau sąsiuvinį. Bertašienė nusipiešė greitai ir 
neblogai. Net nusišypsojau žiūrėdamas kaip gražiai jai 

tiko katės ūsai, bet Bertašius nenorėjo piešinyje taip 
gražiai derintis su dobermanu, kaip derinosi tada, kai 
sėdėjom prie stalo. Gimnazijoje nepiešiau iš atminties. 
Visada turėjau matyti. Bet taip buvo tada. Nuo ano 
sukrėtimo tokių niekų, kurie gali daug bėdos pridary
ti, nebepiešiau. Ir nieko nebepiešiau. Nuėjau į rimtus 
mokslus. Atkritau tik į tą kraštą atsitrenkęs. Ir net ne 
iš karto. Per fotografiją. Iš lengva pati fotografija man 
tapo vertybe, o kartu atėjo pamėgimas ją savaip per
piešti. Gal todėl, kad gyvenau vienas, kad buvau vie
nas, kad nuo bandymo kitaip išsiblaškyti saugojo 
Živilės paveikslas, o dabar staiga vėl iššoko vaikiškas 
pakvaišimas. Negalėjau nueiti į valgyklą, atsisėsti ir 
piešti. Nors mėginčiau ir į patį kamputį įsisprausti, 
vis tiek kas nors susidomės ir ateis pažiūrėti. Įlenkiau 
sąsiuvinį į laikraštį, nuėjau ir atsisėdau į tą patį kam
putį, kur sėdėjo Liolė. Kitame kambario šone buvo 
apsėsti tik du stalai. Prie vieno buvo du vyrai ir dvi 
moterys, prie kito keturi vyrai. Tarp jų Bertašius ir 
tas nuknebnosis storulis, kuris Bertašių mojo. Nė vie
nas net galvos nepasuko į mano pusę. Visi skendėjo 
kortų karalijoje. Iš čia buvo geriau. Dobermano bruo
žai iš karto sukrito į savo vietas. Ir dramblys į nosį 
paėmęs kortą. To kuris į mane buvo atsukęs nugarą 
negalėjau į jokį gyvulį įsprausti, bet tas, kuris sėdėjo 
anapus jo buvo tikras ruonis su ūsų šeriuku panosėje. 
kiekvieną kortą pakeliąs taip arti nosies, lyg norėtų 
pauostyti. Jį pagavęs, nusukau akis į kitą stalą. Tie
siai priešais paširmojusiais plaukais moteriškė kortas 
abiem rankom pakėlusi, matyti, galvojo, kurią mesti. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
JAUNYSTES DAINOS 

PENSININKŲ PADANGĖJE IR 
ATMINTINA IŠVYKA 

Anksčiau JAV-se buvo pla
čiai žinomi net keli tautinio 
meno — dainos ir šokio — an
sambliai. Jie ir sudarė mūsų 
tautines veiklos pagrindus, 
gyvenamajai aplinkai liudijo 
mūsų istorines tautos dvasinę 
didybe. 

Clevelande ilgus metus vei
kė, dar Vilniuje suorganizuo
tas, užsienio lietuviams gerai 
žinomas, Čiurlionio ansamb
lis. Tačiau, dainininkams pa
siekus brandų amžių, o jų va
dovui iškeliavus į dausas, an
samblio veikla užsibaigė. Jau
nieji palikuonys ilgainiui su
sibūrė į „Exultate" chorą. 

Šį, keistoku vardu pasivadi
nusį, ansamblį suorganizavo 
ir jam vadovauja Rita Čyvai-
te-Kliorienė. Ji yra gimusi 
Amerikoje. Muzikos mokslus 
studijavo ir juos bakalauro 
laipsniu užbaigė Clevelando 
Valstybiniame universitete. 
Įgimtus kūrybinius gabumus 
ji išimtinai pašventė lietuvy
bei puoselėti. Ji ryžosi tėvynės 
meilės jausmus ugdyti mūsų 
priaugančioje kartoje. Nenu
maldomą norą ta rnaut i sava
jai tautai , be abejo, Rita pa
veldėjo iš savo tėvų. Jos tėvas 
Madas yra žinomas lietuviš
kosios bendruomenės veikėjas. 

Lietuvybės išlaikymo ir puo
selėjimo pastangas Rita pra
dėjo nuo mokyklinio amžiaus 
jaunuolių. Lituanistinėje mo
kykloje ji būrė moksleivius į 
chorus ir paruošė pasirody
mams įvairiomis progomis. Iš 
ją vėliau ir buvo sukurtas 
„Exultate" ansamblis, kuris 
jau. aplanke nemažai JAV ir 
Kanados lietuvių telkinių. 

Tad Floridos lietuviai pensi
ninkai su dideliu džiaugsmu 
pasitiko žinią, kad St. Peters-
burgo Lietuvių klubas nepa
būgo didelių piniginių sun
kumų ir pasikvietė į Floridą 
koncertui JExu!tate". Koncer
tas įvyko š.m. gruodžio 5 d. 

Koncerto programoje yra su
rašytos ansamblio dalyvių pa
vardes. Buvusiems klevelan-
diečiams veik visos šios pa
vardes girdėtos. Jos primena 
Čiurlionio choro dainininkus. 
Tačiau „Exu!tate" chore jau 
matome jų dukras ir sūnus. 
Šiuo atveju dar daugiau išryš
kėja ansamblio vadovės orga
nizaciniai gabumai ir suge
bėjimai damos meilės jaus
mais uždegti jaunųjų norą 
sekti tėvu pramintais takais, 
dalyvauti užsienio lietuvių 
kultūrinėje veikloje ir budėti 
lietuvybės išlaikymo sargybo
je. Malonu buvo susitikti Gra
žiną ir Madą Plečkaičius. J ie 
abudu buvo Čiurlionio an
samblio dainininkai. Madas 
buvo ilgus metus ansamblio 
pirmininkas ir yra suorganiza

vęs daug reikšmingų šio meni
nio vieneto išvykų. Tad jų da
lyvavimas ir šiame vienete lyg 
ir organiškai suriša dvi daini
ninkų kartas. 

Koncerto programa buvo 
įvairi ir savitai spalvinga. Bu
vo padainuotos ir kelios pa
saulinio masto dainos, tačiau 
vyravo regimai žinomi lietu
viai kompozitoriai. Kai kurias 
dainas yra sukūrusi ir pati va
dovė Kliorienė. Pradžioje iš
klausėme kelias religines gies
mes. Jos labai tiko besiarti
nančiam didžiųjų metinių 
švenčių laikotarpiui. O antroje 
dalyje jau skambėjo išimtinai 
patriotinės tėvynės prisimini
mo ir jos meilės dainos. Po to 
choras nuotaikingai padaina
vo kelias senoviškas lietuvių 
liaudies dainas. Koncertas už
baigtas nuotaikingomis pra
moginio pobūdžio dainomis. 
Publika audringais plojimais 
paiydejo kiekvieną dainą ir 
reikaiaute reikalavo pakarto
jimų. Šiuo atveju teko išgirsti 
naujenybę. Ansamblio vadove 
sukūrė visų programoje dai
nuotų dainų pynę. tad turė
jome progą dar kartą išgirsti 
po vieną programoje dainuotų 
dainų posmą. Tai visiems la
bai patiko. 

Kelias dainas su choru pa
dainavo solistė V. Bruožyte-
Muliolienė. Ji yra apdovanota 
išskirtinai gražiu balsu ir šį 
savo prigimtą talentą gerai 
išlavinusi. Ypatingai jos balso 
grožis ir sugebėjimas pagauti 
kūrinio nuotaiką išryškėjo, 
drauge su choru dainuojant 
ariją iš l inksmosios našlės" 
operetės. Kelias dainas piani
nu akompanavo M. Borovvitz. 
Dainuojant visas dainas, buvo 
ryškiai jaučiama valinga diri
gentės Kliorienės ranka. 

Šis retas kultūrinis įvykis 
patraukė ir Daytona Beach 
lietuvių dėmesį. Lietuvių klu
bo valdyba savo nariams suor
ganizavo išvyką autobusu į St. 
Petersburgą. Išvykai vadova
vo Olga ir Narcizas Kreivėnai. 
Jų gabumai panašias keliones 
organizuoti, joms tinkamai ir 
rūpestingai pasiruošti, yra tik
rai stebėtini. Visą kelią kelei
viai galėjo vaizdajuostėse ste
bėti tėvų šaliis gamtos grožį ir 
kitus vaizdus. O. be to, dar 
buvo ir skaniai pavaišinti. Tad 
ir visa ten ir atgal 600 mylių 
kelione praėjo lyg akimirka. 
Išvykos dalyviai, be abejo, dar 
ilgai prisimins puiku „Exul-
tate" koncertą. 

J o n a s Daugė l a 

D A Y T O N A , F L 

„SIETYNAS" DAINUOJA 
PENKIOLIKA METU 

1998 m. gruodžio 13 d., sek-
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veikiantis, gražiai dainuojan
tis bei giedantis choras „Siety
nas", vadovaujamas muz. An
tano Skridulio, šventė savo 
veiklos penkiolikos metų su
kakti. Sukaktis paminėta lie
tuviškomis pamaldomis ir me-
tiniu-sukaktuviniu koncertu. 

Lietuviams pamaldos vyko 
Prince of Peace bažnyčioje. Or-
mond Beach, Fl. Šv. Mišias 
aukojo kun. Ričardas Grasso, 
kuris šios sukakties proga 
pasveikino „Sietyną" ir jo va
dovą muz. Antaną Skridulį. 
Pasidžiaugė choro gražiu gie
dojimu, palinkėjo ir toliau taip 
gražiai giedoti Dievo garbei ir 
dainuoti savo Tėvynei Lietu
vai. Gausiems pamaldų daly
viams palinkėjo malonių šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
1999 metų. Choras „Sietynas" 
pamaldų iškilmingumą pra
turtino gražiomis giesmėmis. 

Po pamaldų salėje vyko su
kakties minejimas-koncertas, 
kurį atliko choras „Sietynas", 
vadovaujamas nenuilstančio 
maestro Antano Skridulio. 
Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla pasveikino gausiai 
susirinkusius koncerto daly
vius ir pakvietė Sietyną" atlik
ti sukaktuvinį koncertą. 

„Sietyną" sudaro šiuo metu 
dainuojantys 8 balsingi vyrai 
ir 12 gražiabalsių moterų. Re
pertuare turi paruošę arti 100 
gražių dainų ir 60 resmių . 
kurias girdime br ivčioje, 
dainas koncertuose. 

Gražiai atrodantis „Siety-

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 
valgiais ir vynu. Dabar repeti
cijos vyksta parapijos salėje. 

Po koncerto. Jono Daugėlos 
išsamaus žodžio, visi koncerto 
dalyviai buvo pavaišinti pietu
mis ir vynu, kurį padovanojo 
Olga ir Narcizas Kreivėnai. Il
giausių metų „Sietynui". 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

LOS ANGELES, CA 

LIETUVIŠKA EGLUTĖ 
P R E Z . R. REAGAN 

B I B L I O T E K O J E 

St. Petersburg, FL, lietuvių Kultūros būrelio valdybos nares po „Exultate" koncerto vaišina svečius. Iš kairės: 
Danute Mažeikiene, Genovaite Treiniene, Gražina Viktorienė ir Aldona Oliene. Būreliui vadovauja Angelė 
Karnienė. 

madienį. Daytona Beach, FL. amžiaus žmonėms teikiantis 
įetuvių telkinyje sėkmingai atgaivą. Koncerte „Sietynas" 

šauniai išdainavo visas dai
nas, o pabaigoje publika paki
lusi iš vietų, audringais ploji
mais padėkojo tiems darbš-
tiesiems dainos mylėtojams ir 
vadovui maestro Antanui 
Skriduliui, o klubo vardu po
nios „Sietyno" narius ir va
dovą apdovanojo gražiomis ro
žėmis. Programai vadovavo 
„Sietyno" valdybos pirminin
kė, operos soliste Juoze Dau
gėlienė. Koncertas paliko la
bai malonų spūdį, juo pa
minėta „Sietyno" veiklos pen
kiolikos metų sukaktis. 

Po programos klubo pirmi
ninkas Jonas Daugėla su
glaustai aptarė JSietyno" veik
lą, įsikūrimą, darbščiuosius 
sietyniečius ir vadovą muz. A. 
Skridulį. 

Kai į Daytona Beach, FL, 
prieš maždaug 20 metų lietu
viai pradėjo atvykti nuolati
niam apsigyvenimui, kai susi
darė dar nedidelis būrelis 
žmonių, jų tarpe kultūrininkai 
— operos sol. Juoze Daugė
lienė, aktorė režisierė Dalila 
Mackialienė, muz. An tanas 
Skridulis, dailiojo žodžio skai
tytojai akt. Kazys Barūnas , J . 
Paliulis, dail. Juozas Sodaitis, 
Antanas Kašubą, o vėliau pri
sijungė rašytojas Andrius ir 
akt. Ona Mironai, dr. Vytau
tas ir Vanda Majauskai ir kiti 
dainos ir žodžio mylėtojai, ini
ciatoriai — akt. režisierė Dali
la Mackialienė, Juoze Daugė
lienė, muz. Antanas Skridulis 
paskatino visus steigti chorą 

nas". visi beveik antrosios jau- „Sietyną*. Tai buvo 1983 me-

nystės choristai, bet ištver
mingi, darbštūs, giesmę ir dai
ną mylintys žmonės. Tai savo 
kalboje pažymėjo ir klubo pir
mininkas Jonas Daugėla. 

„Sietynas" šiame koncerte 
sudainavo arti 20 gražių pat
riotinių dainų (muzika mūsų 
kompozitorių, žodžiai mūsų 
poetų). Besiklausant gražiai 
skambančių dainų, sugrįžti į 
brangią Tėvynę Lietuvą, prie 
Nemuno. į gražiąją Neringą, 
kur gražios kopos, kur žaliuo
ja girios, kur palikome jaunys
tę, kur tik prisiminimuose — 
dainose visa tai išgyvename. 
„Sietynas" yra mūsų telkinio 
pasididžiavimas, kultūrinės 
veiklos puoselėtojas, vyresnio 

Los Angeles Lietuvių dienų Šventėje Sv Kazimiero bažnyčioje Iš h.. Lietuvos V 
, ir. Robert Martin. Los Angeles Vyčių vicepirm V Rėklaity u-Hale. pirm 

Zansitis ir šventes vyriausias vadovas muz V. Ralys 

v;u Vidurio Amerikos apygar-
Marytė Sepikaite. Peter Paul 

tais. Nutarta , įgyvendinta. 
Choras pavadintas dail. Juozo 
Sodaičio pasiūlytu vardu. Pra
džioje buvo stat ine forma at
liekami veikalai, o maestro A. 
Skridulio pasišventimas gyve-
niman išvedė iki šiol gražiai 
penkiolika metų dainuojantį 
„Sietyną". 

Jonas Daugėla savo žodyje 
išryškino „Sietyno" pasiauko
jimą, narių darbštumą, susi
klausymą, meilę giesmei ir 
dainai. Išvardino nuo pat 
„Sietyno" įsikūrimo dainuo
jančius, jų — 9, kiti dainuoja 
dešimtmetį ir naujai įsijun
giantys. Pirmininkas aptarė 
sietyniečių meilę mūsų dainai , 
giesmei, dėl kurios jie niekada 
nepavargsta. Padėkojo „Siety
nui" ir jo vadovui muz. Anta
nui Skriduliui už didelį įnašą į 
mūsų telkinio kultūrinį gyve
nimą. Palinkėjo, kad dainos ir 
giesmės skambėtų dar daugelį 
metų. „Sietyną" LB apyl. val
dybos vardu sveikino Donatas 
Stukas, o Algirdas Šilbajoris 
perskaitė Juno Beach, FL, 
„Dainos" choro dirigentės Ma-
nomaitienės bei jo atstovių 
Rimgailes Zotovienės ir Ele
nos Domijonaitienės sveikini
mą. Valyte Sknduliene padė
kojo visiem? už jos vyro muz. 
Antano Skridulio darbų Įver
tinimą 

Šia proga prisimintini „Sie
tyno" veiklos pirmieji metai, 
kai repeticijos vykdavo Valy
tes ir muz. Antano Skridulio 
namuose, o po repeticijų Va-
lvte visus vaišindavo skaniais 

Prezidento Ronald Reagan 
vardo bibliotekoje, Simi Val-
ley, Kalifornijoje. Kalėdų lai
kotarpyje ketveri metai iš ei-
lto stovi lietuviškais tradici
niais „šiaudinukais" papuošta 
Kalėdų eglutė. Lankytojai ir 
bibliotekos darbuotojai lietu
višką eglutę skiria prie puoš
niausių ir visiems nuostabą 
sukelia rankomis pagaminti 
papuošalai. Juos pagamino 
Veronika Polikaitienė, Valė 
Ruzgienė ir Marytė Škėmaitė. 
Eglutės ir „šiaudinukų" nuo
traukos buvo išspausdintos 
vietiniuose laikraščiuose, jų 
tarpe ir „Los Angeles Times", 
lapkričio 23-čios dienos lai
doje. 

Šių metų lapkričio 28 d. Al
fonsą Pažiūrienė, Valė Ruz
gienė ir Aldona Švarcienė bib
liotekos erdviame ir puošnia
me prieangyje lankytojams ro
dė, kaip varstomi ir klijuojami 
„šiaudinukai". Užimti lankyto
jus talkino Gražina ir Juozas 
Raibiai, Vytas Ruzgys ir Da-
lilė Polikaitienė. 

Buvo taip pat gera proga at
sakinėti į lankytojų įvairius 
klausimus apie Lietuvą ir lie
tuvišką gyvenimą pietinėje 
Kalifornijoje, pavaišinti lietu
viškais kepsniais: „grybukais", 
žagareliais, aguonų pyragu, 
meduolėliais ir kt. 

Prezidento Reagano bibliote
kos direktorius Mark A. Hunt 
savo padėkos laiške rengėjoms 
rašė: labai įvertinu Jūsų 
skirtą laiką ir talentą suteikti 
bibliotekos darbininkams ir 
mūsų gausiems svečiams ypa
tingą progą susipažinti su lie
tuviškais Kalėdų papro
čiais...". 

Dali lė Pol ika i t ienė 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
DirDu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžinrgai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Ofl Mgr Aukse 
S Kane Kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95tfi Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

STASYS' CONSTRUCTION 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

* (773)588-5958 
(708)425-7160 

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

Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffrts". "decks", "gutters", plokšti 
ir *shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

a S.Benetis, tel. 630-241-1912.t 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, surtmontuoti arta 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikJtelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercinę siuntą 
; Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

Tel. 708-201-0586. 

F l o r i d o j e i š n u o m o s i m e 
naują narna su visais 

patogumais ramioje gyvenvietėje 
lietuviams pensininkams 

pastoviam gyvenimui 
bent 4-5 metų laikotarpiui 

TeL 708-453-1250 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti j Lietuvą 

- išsiųsime. 
Reikalingi skardininkai. 

Skambinkite 815-723-7650. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO,IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tel. 773-205-7702. 

VVashington, D.C. lietuvio savininko 
„landseaping" kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 i 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreipus: Alės, teL 202-
244-2373. 

Nauja i a t v a ž i a v u s i ų 
d a n t i s t ų d ė m e s i u i 

Darbui reikalingas dantistas 
su ne mažesne kaip 5 metų 

darbo patirtimi 
TeL 708-563-2550 

fr " \ 

\ 

Naujųjų 1999 metų išvakarėse 
linkime Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviams 

laimingų Naujųjų Metų! 

Lai jie būna pilni vilties ir artimo meilės, 
gyvi glaudžia ir darnia veikla, 

jungiančia kiekvieną, kurio gyslų labirintuose 
teka bent lašelytis lietuviškojo kraujo. 

JAV Lietuvių B e n d r u o m e n ė s K r a š t o v a l d y b a : 
Regina Narušienė, dr. Vytautas Bieliauskas, 

Marija Remienė, Regina Kučienė, Birutė Jasaitienė, 
Vytenis Rasutis, Vytas Maciūnas, Jūratė Budrienė, 

ses. Margarita Bareikaitė, Kristina Mengeling, 
Ramutis Pliūra, Algis Tamošiūnas, Mike Mikolaitis, 

Audronė Pakštienė, Rasa Ardytė- Juškienė. 

J 
Lie tuvos k r ik šč ionys de

mokratai buvo atstovaujami 
Bavarijos krikščionių demo
kratų simpoziume, kur na
grinėta Europos Sąjungos poli
tika, plėtra, saugumas ir ins
titucijų reformos. Lietuvos 
krikščionims demokratams 
simpoziume atstovavo prof. Ig
nacas Uždavinys. 

Vilniuje pr ieš Ka lėdų 
šven tes vyko Norvegijos 
Krikščionių demokratų parti
jos moterų, kartu su Lietuvos 
Krikščionių demokratų parti
jos moterų konferencija. Svar-

HAPPYNEWYEAR 
to all our customers 

from 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 

2310 S. Pulaski 
773-277-3095 

,Always fresh aa a daisy* 

S\ 

stybų tema — „Smurtas 
prieš moteris" iš ciklo 
„Krikščionių demokratų šei
mos politika". LKDP moterų 
sekcijai vadovauja Švietimo ir 
mokslo viceministre dr. Gra
žina Paliokienė. Konferenciją 
finansavo Norvegijos krikš
čionys demokratai. 

Daytona Beach. Fl.. lietuviu choras „Sietynas" s,ivo veiklos 15 metų sukaktuviniame koncerte. Iš k.l eil. — 
Ona Karašiene. Irena Kapciene. F Dippe!. valdybos pirm .Juoze Daugėlienė, Serafiną Sukarevičiene ir Aniceta 
Mažeikienė 2 eil. — Joana Grybauskiene, .Jadvyga Baroniene, „Sietyno" vadovas muz Antanas Skridulis, Ve
ronika Janulaitiene ir Algina Dautartiene 3 eil. — Vilius Bražėnas. Juozas Sodaitis, Juozas Paliulis, Juozas 
Baltrušaitis. Gediminas Grajauskas, Gediminas Lapenas. Narcizas Kreivėnas ir Algirdas Šilbajoris. 



APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT 
MIESTELIO 

„Kencerio jūs neturite", lai
kydamas jaunos moters ranką 
tarė, iš Lietuvos Baltimorėje 
atsiradęs vidutinio amžiaus, 
stambokas, patrauklus vyriš
kis. „Kenceris", tai taip kai 
kurie Baltimorės lietuviai va
dina vėžį, sulietuvinę angliš
kąjį žodį „cancer". Moters vei
das regimai nušvito, pasirau
susi rankinuke, ištraukė dvi
dešimties dolerių banknotą ir 
įspaudė vyriškiui į delną. 

Tai įvyko prieš šešetą metų, 
kai į Baltimorę pas mano 
draugą atvyko tautietis iš Lie
tuvos. Tuo laiku atvykstantie-
ji iš Lietuvos jau nebuvo nau
jiena, bet šis atvykėlis buvo 
ypatingas. Įtikino jis mano 
draugą, kad esąs bioenergeti-
kas, tai yra, turintis dovaną 
įžvelgti žmogaus organizme 
negeroves ir jas pašalinti savo 
turima arba iš kosmoso gau
nama energija. Mano draugas, 
nedelsdamas sukvietė balti-
moriečius ir supažindino su 
šiuo bionergetiku, norėdamas, 
kad kiti tautiečiai pasinau
dotų jo stebuklinga galia ir 
išgydytų savo negalias, taip 
kaip jis buvo išgydytas. Kan
kinę jį galvos skausmai, bet 
šis lietuvaitis savąja energija 
„atblokavo" jo galvoje kažko
kią gyslą ir skausmas prany
kęs, o jo senutę motiną, kuri 
buvo bepradedanti prarasti 
regėjimą ir jau nenorėjusi iš
lipti iš lovos, ir išgydęs. 

O kad sukruto mano ben
draamžės moterys! Juk to
kiame amžiuje tų skausmų ir 
skausmelių begalė. Ryte sopa 
kaklą, po pietų diegia nugarą, 
o vakare, artėjant laikui į 
lovą, užeina begaliniai galvos 
sopuliai. Taigi, stebukladaris 
lietuvaitis pačiu laiku, Mū
siškis negydė taip, kaip ameri
kiečiai „preacher'iai", matomi 
televizijoje, delnu bestumią 
sergančiųjų kaktas, kad tie 
aukštielninki krenta ir juos 
nuo dar didesnio ir gal tikro 
susižeidimo saugo tam paskir
ti gaudytojai. Jis ir ne
pamokslavo, kaip dr. Adoma
vičius spaudoje, ir neragino 
svarais ryti cinko tabletes. Gi
liai susikaupęs, mosikuodavo 
rankomis apie sergančiojo skau
damą vietą, skleisdamas ge
rąją energiją, ištirpinančią 
auglius, pravalančią krauja
gysles, atauginančią kremzles 
ir stiprinančią kaulus. Dre
bančiomis širdimis kvietėsi 
mūsų moterys jį, ne tik bijoda
mos, kad jis suras baisių aug
lių, bet taip pat bijodamos tos 
paslaptingos energijos. Ne vie
na sakė jautusi karštį, sklin
dantį nuo jo rankų, kita teigė, 
net nepajutusi, kaip ją išpylė 
prakaitas. Aišku, kitam vizi
tui nepagailėjo ji deodorantų, 
kad nuslopintų kvapelį, jei vėl 
taip įkais. Bet čia vėl, pradėjo 
galvoti, kad gal per tuos deo
dorantų chemikalus gydomoji 
energija neprasiskverbs. Bio-
energetikas nuramino, kad, jei 
energija atkeliauja per visą 
kosmosą, tai deodorantai 
(taip jie Lietuvoje vadinami) 
tikrai jos nesulaikys. Bet po il
gesnių gydymo seansų lietu
vaičio energija išsieikvodavo ir 
jam reikėdavo vėl dienos, kad 
iš kosmoso prisikrautų. Taigi, 
vieno, antro seanso gydymui 
neužtekdavo, tekdavo mote
rims po kelis kartus jį kvies
tis. Gydė jis ne dėl pelno, bet 
kad kosmoso duota energija 
pasidalintų su negaluojančiais 
tautiečiais ir pakakdavo jam 
30-40 dolerių už kelių minučių 
seansą. Sergančiųjų netrūko, 
taigi mūsų tautietis išsikvietė 
iš Lietuvos ir savo žmoną, taip 
pat, bioenergetikę, ir net iš 
kortų buriančią, ir jau gydė 
dviese. Aišku, galėjo jie gydyti 
sergančiuosius tėvynėje, bet 
pasišventė padėti Amerikos 
lietuviams, ypač tiems, kurie 

per seni gauti sveikatos drau
dimus ir per jauni gauti Medi-
care. Tartum sergančiųjų Lie
tuvoje neremtų visokios „Sau
lutės", „Mercy" ir kitokie liftai. 
Bėgo mėnesiai, abu bioenerge
tikai įsigijo automobilį, pra
dėjo lankyti kitus lietuvių tel
kinius, gydyti negalios išti
kusius savo tautiečius ir paga
liau Baltimorę apleido, be
rods, nutūpę Kalifornijoje. 

Pereitais metais, atsivertęs 
balandžio 19 d. „Lietuvos ry
tą", nustebau, pamatęs po 
antrašte „Lietuvį svetur iš
garsino bioenergetiniai su
gebėjimai" aprašymą apie mi
nėtą bioenergetiką, kaip „...jis 
Amerikoje tapo žinomas per 
vieną dieną, nes Baltimorėje, 
savo energetinių savybių dė
ka, grąžino regėjimą aklai 
močiutei, kuriai septynerius 
metus niekuo negalėjo padėti 
JAV gydytojai". Amerikoje po
kalbiams jį kviesdavo televizi
ja, jis parengė 12 dalių laidą 
kabelinei televizijai, Los An
geles mieste įkūrė mokymo 
centrą, Hollywoode filmų ben
drovę. Dabar jis stengiasi su
sitikti su skraidančiomis lėkš
tėmis. Jis susipažinęs su ame
rikiečiu Randolphu Wintersu 
(taip LR parašytos pavardės), 
kuris gyveno Šveicarijoje pas 
Billą Mayerą. Jo kieme nusi
leisdavo skraidančios lėkštės 
ir buvo galima bendrauti su 
ateiviais iš Plejados žvaigž
dyno... 

Nenuostabu, kad po „Lie
tuvos ryto" aprašymo, šitaip 
Amerikoje išgarsėjusį lietuvį 
pradėjo rodyti Lietuvos valsty
binė televizija per laidas „Sa
vęs link", kad mokesčių mo
kėtojų pinigais supažindinti 
su žiūrovais. Televizijoje jis 
buvo vadinamas „hileriu" (at
rodo iš angliško žodžio „hea-
ler" — žmogus ar daiktas, 
bandąs gydyti tikėjimu). Jis 
susipažinęs su pasaulyje gar
siausiu hileriu — filipiniečiu 
Alexu Orbitų. Šis operuojąs be 
jokio skalpelio, rankomis atve
riąs žmogaus kūną ir be skaus
mo pašalinąs auglius, nepalik
damas kūne nei randelio. 
Operuoja smegenis, vėžį, gali 
išimti ir įstatyti akį. Mūsiškis 
hileris per televiziją parodė ir 
filmuką, kaip filipinietis ope
ruoja: iš operuojamo pilvo 
tryško kraujas, o po operacijos 
nei žaizdelės. Aišku, visada 
yra „neviernų tamošių", tokių, 
kaip aš, kurie tuoj bando 
aiškinti, kad hileris kairės 
rankos uždarame delne spaus
damas ligonio pilvą, laiko 
krauju pripildytą pūslelę ir 
kokius mėsgalius, kuriuos 
operacijos metu dešine ranka 
traukia iš to delno, sudaryda
mas įspūdį, kad tie kruvini 
mėsgaliai tai galvos smegenų 
augliai, pašalinami per pilvą. 
Tačiau Lietuvos valstybinės 
televizijos komentatoriai tokių 
abejonių nesukėlė ir „žmogui 
iš gatvės" tai turėjo atrodyti 
tikru stebuklu. 

Ir štai š.m. rugpjūčio mėn. 
mūsiškio hilerio pakviestas, į 
Lietuvą trims savaitėms atvy
ko garsusis (taip Lietuvos 
spauda jį aprašinėjo) filipinie
tis hileris A. Orbitas. Nors 
Sveikatos apsaugos ministeri
ja leidimo operacijoms ir ne
davė, tačiau tūkstančiai lietu
vių plaukė į sales, į susi
tikimus su hileriu ir į jo semi
narus. Anot „Kauno dienos", 
tokios eilės Kaune prie bilietų 
į susitikimą, atkurtoje neprik
lausomoje Lietuvoje į jokį ren
ginį dar nebuvo ir tikriausiai 
nebus. Eilės pradžia buvo prie 
Vytauto Didžiojo universiteto 
įėjimo, o galas prie fontano 
Laisvės alėjoje. Ėjo lietuviai 
pasisemti gydančios energijos 
iš atvykusio hilerio. Kiti net 
išgudrėjo ir atsinešė įvairių 
daiktų, kad ir tie rakandai 

prisitrauktų energijos, kurią 
būtų galima parsinešti namo 
artimiesiems. Svečias hileris 
mokė juos, ne tik kaip įkvėpti 
gerąją energiją, bet ir kaip per 
burną iškvėpti blogąją. Bilie
tai į susitikimus kainavo po 
30 litų, o į seminarus net po 
5,200 litų. Seminaruose daly
vavo apie šimtas asmenų, tai
gi vien ten buvo gauta 520,000 
litų arba 130,000 dolerių. 
Spėjama, kad iš viso buvo su
rinkta apie milijonas litų. 

Filipinietis vizitą Lietuvoje 
net pratęsė, nes dar buvo 
daug norinčių gauti stebuklin
gosios energijos ir paaukoti jo 
statomai gydančiai piramidei 
Filipinuose. Jis, prieš išvyk
damas, lydimas mūsiškio hile
rio, aplankė ir Lietuvos Sei
mą. Čia jį sutiko Seimo nariai, 
buvę ministrai L. Andrikienė 
ir V. Žiemelis, aprodė Seimo 
rūmus, nuvedė į Seimo pirm. 
V. Landsbergio kabinetą pasi
melsti prie šv. Marijos sta
tulėlės ir vaišino Seimo resto
rane. Reikėtų pažymėti, kad 
L. Andrikienė visada rodė 
simpatijų Azijos kraštams, 
nes, būdama Europos reikalų 
ministre, sudarinėjo sutartis 
su Taivanu. Filipinietis taip 
pat aiškiai buvo patenkintas 
Lietuva, nes pasisiūlė tarpi
ninkauti, užmezgant diploma
tinius santykius su Filipinais. 
Jam buvo paaiškinta, kad to
kie santykiai jau seniai už
megzti. 

Epilogas. 
Po filipiniečio išvykimo Lie

tuvos spaudoje pasipylė straips
niai ir laiškai apie iš svetimo 
krašto atvykusį šarlataną, ku
ris, padedamas vietinio šar
latano ir jo dukters, sugebėjo 
iš lietuvių išvilioti tokias su
mas, net buvo nuvestas į Sei
mo pirmininko kabinetą ir 
vaišinamas. Kauno vyriausios 
policijos įstaigos, Ekonominių 
nusikaltimų tyrimo tarnyba 
pradėjo lietuvio, pasivadinusio 
bioenergetiku-hileriu, dukters 
firmos veiklos patikrinimą. Ta 
firma ne tik organizavo susi
tikimus su filipiniečiu, bet ir 
keliones gydymuisi į Filipinus. 
Tuo tarpu Kauno prestiži
niame rajone esantis jo nuosa
vas erdvus dviaukštis namas 
sparčiai didinamas ir taps dar 
erdvesnis. Jis pats kviečia 
žmones vykti pas tą filipinietį 
į Ispaniją operuotis ir ruošia 
kitą kelionę į Filipinus lap
kričio mėnesį. 

O kaip su Baltimorę, kur ta 
visa afera prasidėjo? Išgydyta 
senutė pasimirė po išgydymo. 
Mano draugui, kuriam jis gal
vos skausmus pašalino gy
dančia energija, neseniai buvo 
išoperuotas nepiktybinis aug
lys, augęs virš smegenų. Prieš 
operaciją kreipėsi jis telefonu į 
tą hilerį, bet atsakė žmona pa
guosdama, kad jis atskambin-
siąs ir telefonu išgydysiąs. 
Neatskambino. Baltimorietė, 
išgydyta nuo rūkymo, tebe
traukia lyg kaminas. Išgydy
tosios nuo vakarinių galvos 
skausmų vėl kenčia nuo jų, 
bet nekaltina jas gydžiusio lie
tuvaičio, {taria savo vyrus 
piktnaudžiaujančiais „viagra". 

Juozas Gaila 

TARP MŪSŲ KALBANT 
BELAUKIANT NAUJŲJŲ METŲ 

DRAUGAS, 1998 m. gruodžio 30 d., trečiadienis 

Kadaise Lietuvoje sakydavo: 
„Kokios čia Kalėdos, jeigu ne
šalta ir nėra sniego". Šiemet, 
sako, Lietuvoje netrūko nei 
Šalčio, nei sniego. Vadinasi, 
šiemet buvo Kalėdoms tinka
mas oras. Pas mus prieš Ka
lėdas taip pat atšalo, o paskui 
pasnigo. Vis dėlto bent mūsų 
gyvenamoje vietovėje, vargu 
ar buvo galima praėjusias Ka
lėdas pavadinti baltosiomis. 

Teigiama, kad daugeliui Ka
lėdos buvo ir tebėra mėgsta
miausia metų šventė. Vieno 
apklausinėjimo duomenimis, 
83% žmonių (įskaitant žydus, 
musulmonus ir ateistus) jau
čia malonumą gruodžio mėne
sį savo namuose turėti pa
puoštą eglutę. Tikrai, vokiečių 
ateivių pavyzdžiu, šiame kraš
te daugelis puošia ir gėrisi ka
lėdinėmis eglutėmis. 

Šiemet, kaip ir ankstyves
niais metais Betliejuje, Kris
taus gimtinėje, buvo aiškiai 
juntama kalėdinė nuotaika. 
Tūkstančiai žmonių, atvykę iš 
Izraelio valdomos Jeruzalės į 
palestiniečių kontroliuojamą 
Betliejų, pagarbino beveik 
prieš du tūkstančius metų gi
musį Dievo Sūnų. Šventosios 
žemės patriarchas Michel Sab-
bah, sakydamas pamokslą vi
durnakčio Mišiose, apgailesta
vo, kad pastarųjų penkerių 
metų taikos pastangos neat
nešė pageidaujamo vaisiaus. 
Atvykęs Palestinos preziden
tas Arafat pareiškė, kad pales
tiniečiai labai brangina Bet
liejų, Kristaus gimtąją vieto
vę. Šį kartą kalėdinėse iškil
mėse palyginti nedaug dalyva
vo užsienio piligrimų. Dauge
lis baiminosi Irako įvykių. 

Kas gi nežino, kad daug 
žmonių, prieš Kalėdas pir-
kinėdami dovanas, pamiršta 
tikrąją Kalėdų prasmę. Pas 
mus prieškalėdinis laikotarpis 
užtrunka keletą savaičių, o 
Kalėdoms skiriama vienintelė 
diena. Nedaug kuo geriau ir 
kituose kraštuose, nors daug 
kur Kalėdos švenčiamos porą 
dienų. Tiesa, buvusiame ko
munistiniame pasaulyje Ka
lėdas atstodavo Naujųjų metų 
pirmoji diena. Komunistai bu
vo panūdę net ir metų skaičia
vimą pradėti nuo įvykusios re
voliucijos. Vis dėlto toks skai
čiavimas neprigijo tariamaja
me darbininkų rojuje. 

Atėjo ir praėjo Kalėdų šven
tės. Dabar laukiame Naujųjų 
metų. Netrukus krikščioniš
kame pasaulyje prasidės 
1999-tieji. O jiems pasibaigus, 
ateis 2000-tieji metai ir drau
ge 21-masis amžius. Kai kas 
mano, kad ateinantys metai 
gali būti lemtingi. Kalbama ir 
rašoma apie galimą Kristaus 
sugrįžimą. To dar negana, gali 
įvykti ir pasaulio pabaiga. 
Tiesą pasakius, ir anksčiau, 
ypač 19-tojo amžiaus pabai
goje, būta visokiausių spėlio
jimų bei pranašavimų. Bažny
čia, kaip anksčiau taip ir da
bar, susilaiko nuo komentarų. 

Vienas mano bičiulių labai 
nemėgdavo dalyvauti Naujųjų 
metų sutikimuose. Jis sakyda
vo, kad nereikia skaičiuoti ir 
prabėgančių metų. Anot jo — 
metai ne arkliai — nepabėgs. 
Skaičiuosi ar neskaičiuosi, be
matant ateis 1999-tieji metai. 
Ateis ir 21-masis amžius. 

Tebūna gražūs ir prasmingi 
ateinantys metai! 

Petras Petrutis 
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Lapkrič io 12 d. Vilniuje 
grupė moterų įkūrė organiza
ciją „Moterys prieš alkoho
lizmą ir narkomaniją". Pirmi
ninke išrinkta Seimo narė 
Marija Šerienė. 

• Kai daug ko yra, nedaug 
ko reikia. 
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Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan ( 
Associatlon of Chicago 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Casimir G. Oksas, President 
Patarnaujant Čikaga* ir Apylmkm Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

Lietuvių sodyba, papuošta žiemos pabaigos sniego. Nuotr. A. Plėnio 

AJL VENOS LAUKAITIENĖS 
atminimui šeima ir artimieji paaukojo $6,170 

Lithuanian Mercy Lift. 

Širdingai dėkojame aukotojams: A. ir J. Biručiai, P. ir 
G. Narai, D. Rudaitienė, A. ir M. Narai, M. ir D. Narai, 
L. ir L. Lapinskai, T. ir R. Chiapetta, Nerijos tuntas, H. 
ir M. Paškevičiai, M. ir D. Trakiai, V. ir E. Valantinai, I. 
Kriaučeliūnienė, L. ir P. Ragai, V. ir A. Butikai, Jūrų 
skautų Grandis, A. ir V. Pauliai, A. ir B. Augaičiai, A. ir 
S. Damijonaičiai, Karaičių šeima, P. Žumbakis, J. ir V. 
Stankus, A.B. Barauskai, R. Grigaliūnas, E. ir R. Modes
tai, I. Kairys, P. ir V. Jokubauskai, R. ir D. Česai, dr. B. 
Kasakaitienė, A. ir S. Jelioniai, V. ir M. Nemickai, V. ir 
N. Aukštuoliai, R. ir R. Griškeliai, V. ir D. Bilaišiai, B. 
Bulota, A. ir T. Kazlauskai, J. ir J. Lieponiai, K. ir M. 
Ambrazaičiai, V. ir M. Momkai, A. ir V. Jonušai, J. ir B. 
Lintakai, A. ir D. Miliūnai, A. ir S. Siutai, E. ir R. Kirkai, 
A. ir V. Valavičiai, H. Posada, S. Žilevičius, A. ir D. Pa
kalniškiai, J. ir L. Ringai, M. ir P. Skruodžiai, J. Mikutie-
nė, G. ir D. Aukštuoliai, R. ir P. Domanskiai, R. ir R. 
Penčylai, K ir D. Ječiai, A. ir I. Kereliai, V. ir A. Čepėnai, 
H. Bagdonienė, J. Stravinskienė, A. ir V. Rimeikos, A. 
Lietuvninkienė, R. ir J. Slivinskai, J. ir A. Weir, J. ir I. 
Smalsčiai, A. ir D. Vitkai, J. Racevičius, A. ir L. Lunec-
kai, S. Plenienė, R. ir D. Korzonai, L. Urbaniak, T. ir N. 
Reimeikiai, R. ir D. Dirvoniai, A. ir S. Kikilai, V. ir V. 
Šauliai, M. Remienė, R. ir J. Mozoliauskai, L. ir W. Bich-
nevičiai, J. Butkus, L. ir D. Slėniai, B. Vėžys, J. Krutu-
lienė, Z. ir D. Mikužiai, G. Brusokas, S. ir J. Bacevičius, 
V. ir V. Mažeikai, S. ir S. Džiugai, M. ir A. Karaliai, R. ir 
Z. Marčiulioniai, J. Matusevičius, J. ir S. Užupiai, A. 
Kurkulis, J. ir L. Bardauskai, J. ir I. Levickai, R. Povi
laitis, R. ir B. Kronai, F. ir J. Bobinai, E. ir A. Kamins
kai, J. Lisauskienė, O. Liškūnas, M. Kuprys, N. Kavec-
kienė, D. ir L. Barker, L. Bacevičius, I. Moroni, P. Jad-
viešis, R. Sell, W. ir L. Hoffman, K. Kazėnas, G. Kazėnas, 
B. ir I. Serapinai, M. Černius, T. ir D. Conenna, J. ir J. 
Nalis, A. Levanas, J. Valaitis, V. Šilas, L. ir D. Gylys, V. 
ir A. Lekeckai, K. ir R. Sušinskai, V. ir S. Prialgauskai, J. 
ir V. Pleiriai, K. ir A. Kriaučiūnai, P. ir A. Totoraičiai, J. 
Žemaitis, P. ir Ž. Pranckevičiai, V. ir S. Krumpliai, D. ir 
A. Misiuliai, O. Maciukėnas, B. Vindašienė, B. ir V. 
Siliūnai, W. Gvildys, S. ir J. Miknaičiai, D. Ilginytė, A. 
Underienė, V. ir J. Žukauskai, J. Miliauskas, A. ir E. 
Paužuoliai, B. Dadas, B. Sekmakienė, G. Čepaitytė, V. 
Čepaitienė, Br. Jaras, Z. ir S. Lukauskai, J. Vienužienė, 
A. ir L. Jurkūnai, R. ir D. Panarai, R. ir V. Mačiuliai, D. 
Žemaitytė, A. Šmitienė, J. ir P. Prestinario, M. ir E. Va
liukėnai, J. Kaminskas, V. ir J. Suduikiai, J. ir M. Ja-
nickai, A. ir D. Siliūnai, D. ir M. Šulaičiai, G. Treinienė, 
A. ir A. Vodickai, J. ir R. Riškai. 

Minėtos aukos gautos iki gruodžio 15 d. 

„SAULUTĖ'' , LIETUVOS VAIKŲ G L O B O S 
BŪRELIS D Ė K O J A 

AA. Emilijos Gaškienės atminimui, jos vaikai 
įteikė „Saulutei", 1,260, kuriuos suaukojo: M. Ochaba, L. 
A. Avižienis, D. A. Ancevičius, E. Vilkas, K Dočkus, V. 
Žolinienė, M. Banienė, O. S. Žukauskas, S. Žilevičius, D. 
Vaksnelis, A. Lapinskas, L. G. Vėžys, S. Krumplis, L. J. 
Boese, A. Zaparackas, A. Gasparaitis, D. K. Ječius, J. J. 
Žirauskas, R. A. Dapkus, D. Frizelienė, B. A. Pranske-
vičius, I. Stončienė, A. Brazys, V. M. Jaras, L. 
Janiūnienė, I. D. Tijūnėlis, K. Indreikienė, L. Navickas, 
I. Vaičeliūnas, E. Gaškienė, S. Grikėnienė, I. A. Šatas, A. 
Jurjonas, O. K. Bagdonas. A. Paukštis, A. Sema, J A. Ba
kaitis, E. Frizelis, I. Stačiokienė, D. R. Korzonai, L. Pau-
lavičienė, L. Pliura, R. Karlove, H. J. Valiulis. JSaulutė" 
dėkoja už auką ir nuoširdžiai užjaučia Emilijos 
Gaškienės šeimą bei artimuosius. 

A.a. Emilijos Gaškienės, nuolatinės „Saulutės" rė
mėjos pageidavimu, aukos bus išdalintos daugiavaikėms 
šeimoms. Labai ačiū! „Saulutė" 419 Weidner RdM Buf-
falo (.rovė, IL 60089, TAXID #36-300333. 

http://�jrf0ft.11.4rt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Maironio l i tuan i s t inė mo
kykla kviečia visus buvusius 
mokytojus, mokinius bei da
bar mokyklą belankančius į 
smagų pobūvį. Nuotaikingas 
„Šalnotas vakaras" įvyks šeš
tadienį, sausio 23 d., Lemonto 
Pasaulio lietuvių centre. Atsi
lankykite, taip paremsite li
tuanistinę mokyklą. Informa
ciją teikia ir užsakymus į va
karą priima Daina Siliūnienė 
630-852-3204 arba Žiba Pranc-
kevičienė 630-257-0153. 

„Draugo" redakcija yra 
labai dėkinga visiems ben
dradarbiams, skaitytojams ir 
kitiems geros valios lietu
viams, šiemet ypač gausiai 
siuntusiems sveikinimų kor
teles su gražiais linkėjimais 
bei kitais gerais žodžiais. 
Kiekvieną nuoširdžiai įver
tiname, branginame, tik, deja, 
laikas neleidžia kiekvienam 
asmeniškai atsakyti, padėkoti. 
Tad priimkite mūsų — viso re
dakcijos štabo, o ypač vyr. re
daktorės — širdingą padėką ir 
linkėjimus. Jūsų palankumas 
padeda dirbti, kurti ir steng
tis, kad „Draugas" tikrai būtų 
informuojantis, vienijantis, 
jungiantis lietuvybės veiks
nys. 

J I S NĖRA MARIJONAS 

Iš arti ir toli žmonės mus 
klausinėja, ar kun. Alionidas 
Budrius yra marijonas. Mes 
atsakome, kad kun. A. Bud
rius nepriklauso marijonų vie
nuolijai. Jis yra Kražių klebo
nas. Kai kun. Budrius atvyk
sta į Ameriką, Čikagoje jis 
apsistoja pas t. marijonus — 
tai tik toks jo ryšys su mari
jonų vienuolija. 

Kun. V. R imše l i s , MIC 

Seserų Kazimier ieč ių va
dovaujama šv. Kryžiaus ligo
ninė Čikagoje lapkričio 7 d. 
šventė 70 metų veiklos su
kaktį. 

PRASIDEDA SALĖS 
FUTBOLO 

PIRMENYBĖS 

„Lituanica" r u n g t y n i a u s 
aukščiaus ioje l ygo je 

Kaip ir kiekvienų metų pra
džioje. „Lituanicos" futbolinin
kai pradės rungtyniauti salės 
futbolo (Jndoor Soccer") var
žybose. Jos prasidės jau tuoj 
pat — 1999 m. sausio 10 d. ir 
tęsis iki kovo 21 d. 

Šį kartą mūsiškiai varžysis 
aukščiausioje lygoje, nes pra
ėjusį pavasarį iškovojo I vietą 
pirmoje lygoje ir buvo perkelti 
į geriausiųjų Čikagos bei apy
linkių komandų grupę. Joje 
žais 10 vienetų, taigi reikės 
sužaisti po 9 rungtynes. 

Pirmąsias rungtynes „Litua-
nicos" vyrai žais sausio 10 d. 6 
vai. vak. Odeum pastate, Villa 
Park, IL. Mūsiškių varžovu 
bus stipri „United Serbs" ko
manda. 

Salės futbolo rungtynės už
trunka 40 min. (2 kėliniai po 
20 min.) ir čia visą jų laiką 
žaidžiama intensyviai bei grei
tai. Todėl žiūrovams nėra lai
ko nuobodžiauti. Aukščiausios 
lygos komandų susitikimų 
pradžia 3 vai. p.p. ir iki 7 vai. 
vak. galima pamatyti visas 5 
rungtynes. 

Reikia manyti, kad „Lituani-
ros" futbolo komandos sirga
liai nepraleis retos progos pa
sižiūrėti mūsiškių pasirody-
m* E.Š. 

ČIKAGOJE LANKĖSI 
LIETUVOS SPORTO 

ENCIKLOPEDIJOS 
VYR REDAKTORIUS 

l Čikagą trumpam buvo at
vykęs Lietuvos Sporto encik
lopedijos vyr. redaktorius 

prof. dr. Henrikas Šadžius, 
kurio suredaguota „Lietuvos 
Kūno kultūros ir sporto istori
ja" pasirodė daugiau negu 
prieš dvejus metus. 

Kaip mums papasakojo šis 
istorijos mokslų specialistas, 
enciklopediją (bent pirmąjį to
mą, o jų bus maždaug trys) 
norima išspausdinti iki olim
pinių žaidynių Melburne. 

Joje bus apžvelgiamas ir 
užsienio lietuvių sportas — 
sportininkai, klubai ir kt. 
Apie JAV lietuvių sportą ra
šyti šioje enciklopedijoje pak
viestas Ed. Šulaitis, o apie 
Kanados — S. Krasauskas. 
Jiems talkins ir kiti užsienio 
lietuvių sporto spaudos dar
buotojai, g į 

NAUJA PARODA 
BALZEKO MUZIEJUJE 

Artėja dutūkstantieji metai. 
Paprastai kasmet, baigdami 
senuosius metus, atsigrįžtame 
į praėjusius įvykius, pasižiū
rime, ką nuveikėme. Švęsda
mi dutūkstantuosius, turėsi
me nepakartojamą progą at
sigrįžti ne tik į praėjusius me
tus, bet ir į visą savo šeimos, 
bendruomenės, valstybės, tau
tos istoriją. Stabtelsime ir pas
varstysime, kas esame — kaip 
pavieniai asmenys, kaip ben
druomenės nariai ir kaip pla
netos gyventojai. Prisiminda
mi praeitį, planuosime ateitį. 

Dutūkstantųjų metų sukak
čiai paminėti Čikagos muzie
jai, bibliotekos, teatrai, drau
gijos bei įvairios kitos organi
zacijos susivienijo į „Tūks
tantmečio draugiją" (Project 
Millennium). Draugija su
rengs daugybę parodų, kon
certų, pasirodymų ir kitų ren-

ginių. Vien per 1999-uosius 
metus Čikagoje įvyks apie 
1,000 šiai progai skirtų rengi
nių. Jie suskirstyti pagal še
šias temas: „Mūsų kilmė", 
,Aplinka", .Atradimai ir tech
nologija", „Bendruomenės for
mavimas", „Naujos kryptys" ir 
„Poslinkiai". 

Sausio ir vasario mėnesiai 
bus skirti „Mūsų kilmės" te
mai, ir Čikagoje bus surengta 
per šimtą renginių. Šioje pro
gramos dalyje dalyvauja ir 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejus. Muziejuje bus surengta 
paroda, pasakojanti apie Lie
tuvos miestus, miestelius ir 
kaimus, t.y. vietas, iš kurių 
kilo šiandieniniai lietuvių kil
mės čikagiškiai. Parodoje bus 
eksponuojamos senos miestų 
ir kaimų nuotraukos, įvairių 
laikų Lietuvos žemėlapiai bei 
kita medžiaga, pasakojanti 
apie Lietuvos miestus bei lie
tuvių imigraciją į Čikagą. Ka
dangi šis renginys yra plačios 
miesto organizuojamos pro
gramos dalis, tikimasi, kad 
joje apsilankys daug ir ne lie
tuvių kilmės amerikiečių. 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus turi didelę fotografi
jos archyvą, tačiau ne visų 
Lietuvos apskričių centrų nuo
traukas pavyko surasti. Krei
piamės į jus, mieli čikagiškiai 
ir kitų miestų Amerikos lietu
viai, prašydami atsiųsti mu
ziejui nuotraukų iš įvairių 
Lietuvos miestų. Ypač trūks
ta Alytaus, Kėdainių, Rasei
nių, Tauragės, Jurbarko, Ute
nos, Anykščių, Šiaulių nuo
traukų. Tiktų ir paminėtų 
miestų apylinkėse esančių 
miestelių ar kaimų nuotrau
kos. Nuotraukas muziejus 
turėtų gauti iki sausio 15 die
nos. Norėdami daugiau infor-
macijos, skambinkite telefonu 
(773) 582-6500. Muziejaus 
adresas: 6500 S. Pulaski Rd. 
Chicago,IL 60629. 

Karilė Vaitkutė 

• L e m o n t e TRANSPAK 
įstaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. 
Tel. 1-630-267-0487. (sk) 

• P in iga i , m a i s t o siun
t i n i a i K a l ė d o m s . TRANS
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago , IL 60629. Tel. 1-
773-838-1050. (sk.) 

• N e m o k a m a konsul
tac i ja t e l e fonu . Patarsime, 
kaip sutaupyti ir sumažinti tele
fonų sąskaitas kiekvieną mė
nesį Atlantic Express Corp. 
tel. 630-257-8652, nemokamas 
1-888-615-2148. (sk) 

• P r a l e i s k i t e vieną 
sava i te šią žiemą plaukiant 
saulėtoje K a r i b ų jūroje. 
Septynios dienos - 1999 m. 
sausio 31 d. - vasario 7 d. 
Kaina $ 1 , 3 3 9 . F irs t Class 
TraveL teL 847-392-6320 arba 
1-800-470-3358. (sk.) 

• L e g a l i a i d a r galima 
išrūpint i „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, t e l . 1-708-720-
2651. (sk.) 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigta Lietuvių Mokytąją Sąjungos Čikagos skyriaus 

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

ADVOKATAS 
CINTAIIAS P . ČEPČNAS 

TeL 773-582-4500 
Valandas pagal nutarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilines ir kriminalinės bylos 

6247 H.Kedale Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-77*6700 

Tou fre* 24 hr. 866-7766742 
Darbo vai. ano 9 VJ. iki 7 v.v. 

3e*t*d 9v.r ikilv.pp 

Kalėdų Šienelis Lietuvos bažnytkaimyje. Piešė V. Kopyiovas 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkai 

4536 W. 63 
Chicafo, IL 60629 

(Skėriai gatvoa nuo .Draugo") 
ToL 77S-M4-0100. 

Tol • M W P 4 W ą L—nnl, IL 

• Victoria Norvi las , De-
troit, MI, globoja Lietuvoje du 
našlaičius. Pratesdama globą 
k i t i e m s metams, ats iuntė 
$300. Dėkojame! „Lietuvos 
N a š l a i č i ų globos" komite
t a s , 2 7 1 1 W e s t 7 1 s t St . , 
Chicago IL 60629. (sk.) 

• Š v e n č i u p r o g a 
palengvinti Lietuvos vaikų -
naš la ič ių sunkų gyvenimą 
aukoja: $100 - Stasys Griežė -
Jurgelevičius, Dudley, MA, po 
$50 - Gražina ir Mamertas 
Erčiai, Little Neck ,NY, Asmuo, 
neparašęs pavardės, $40 -
Vilija Vakarytė, Chicago, IL, 
$20 - Izabelė Stankaitienė, 
Chesterland, OH, $15 - Mary 
McGinley, Locust Gap, PA, 
$10 - Barbara Poškus, North 
Weymouth, MA. Dėkojame 
ger ies iems aukotojams už 
paramą! „Lietuvos Našlaičiu 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
West 71st St. , Ch icago IL 
60629. (sk.) 

• Sofija M i c k e v i č i e n ė , 
Michigan City, IN, atsiuntė 
$600 • tai dviejų jos globojamų 
našlaič ių parama dviems 
metams. Dėkojame! „Lietuvos 
Naš la ič ių globos'' komite
t a s , 2711 W e s t 71s t St . , 
Chicago IL 60629. (sk.) 

• B a r r i n g t o n Mokyklų 
Administracija, vietoje šven
tinių dovanų vieni kitiems, 
nutarė suteikti metinę globą 
vienam Lietuvos našlaičiui, su
aukodami $150 . Tie gerieji 
žmonės yra: Mary Herrmann, 
Marie Plozgy, Nanci Nigro 
Rogers, Jennifer B. Hay ir 
Rima Binder. Dėkojame už 
tokią gražią šv. Kalėdų dovaną 
Lietuvos vaikui. „Lie tuvos 
Naš la ič ių globos" komite
t a s , 2711 W e s t 7 1 s t St . , 
Chicago IL 60629. (sk.) 

NAUJIEJI METAI 

Mirga žvaigždėm ir snaigėm 
Žalios palaukių eglytės. 
Sidabro varpeliais aidi 
Naujųjų Metų rytas. 

Paukščiams parneš dovanų 
Saulę — raudoną uogą. 
Kiškiams — šiltų kailinių, 
Vaikams — saldainių ir 

juoko. 

Spindi ledinis langas, 
Briedžio ragais išrašytas. 
Sidabro varpeliais aidi 
Naujųjų Metų rytas. 

Jan ina Degutyte 

Iš lėto krinta snaigės, 
Lyg atspalviu svajų, 
Senieji Metai baigias, 
Laimingų jums naujų! 

Loreta Servutaitė, 16 m. 
Šventos kaimas, Lietuva. 

KALĖDŲ SENELIŲ 
Š A U S 

(Kalėdų pasaka) 
(Tęsinys) 

— Nėra kada liūdėti, kai 
tiek darbo prieš akis, — atsi
dūsta Senelis: — juk viso pa
saulio vaikučiams reikia pri
gaminti dovanėlių. Pats pama
tysi. Ir padirbėti gausi. Nebus 
liūdna. 

Rogės lėkė labai greitai. El
nių kanopos čežėjo ledu, bet 
jie patys ir rogės buvo pakilu
sios į orą ir skriejo tikrai grei
čiau už lėktuvus. Šaltis ūžė 
pro ausis, plakėsi sniego pū
gos, braškėjo ledynai. 

— Kur mes taip skrendame? 
— nerimavo Algis, — čia taip 
šalta ir baisu. 

— Esame jau tolimoje Šiau
rėje, tarp sniegynų ir užša
lusių vandenų. Netrukus pa
sieksime aukštą kalną, kurio 
viršūnėje yra didelė lyguma. 
Apačioje visada siaučia sniego 
pūgos ir kaukia šalti vėjai, bet 
kalno viršūnės jie negali pa
siekti, — ramindamas Algį, 
aiškina Senelis. 

Netrukus ėmė spindėti šiau
rės pašvaistė. Mirgėjo ji ties 
ledynais, visomis vaivorykštės 
spalvomis, ir darėsi šviesu be
veik kaip dieną. 

Rogės staiga atsitrenkė i 
kažką minkštą ir sustojo. 
Prieš akis atsivėrė žydinčios 
pievos ir platūs sodai. Algis 
trynėsi akis ir negalėjo atsi
stebėti gražumu. Žaliuojančio
je lygumoje tekėjo devynios 
upės, o jų vanduo buvo toks 
skaidrus, kad iš tolo buvo ma
tyti, kaip nardo aukso žuvytės 
ir kaip sniego baltumo akme
nėliais išklotas jų dugnas. To
liau jie priėjo devynis tyvu
liuojančius ežerus, kuriuose, 
lyg šviesiuose veidrodžiuose, 
spindėjo žvaigždės, mirgėjo 
šiaurės pašvaistės šviesa, atsi-

J 

mušė pakrančių margaspal
viai žiedai ir puošnieji sodai. 

Žaliomis pievomis vedėsi se
nelis Algį į devynias pilis, sto
vinčias ant devynių kalnų, o 
jų gražumui turėjo pavydėti 
turtingiausi pasaulio karaliai. 
Jos skendo sodų žydėjime ir 
paukščių giesmėse, o jų aukšti 
bokštai kilo į mėlyną padangę 
ir žaidė plaukiančiais šilka-
sparniais debesėliais. 

— Kuriai valstybei priklau
so ši gražioji šalis? — paklau
sė Algis. 

Pranas Naujokait is 
(Bus daugiau) 

UŽSIĖMIMAI 
Laikraštėlio pamokoje buvo 

labai smagu. Ponia Vakarė 
stovyklautojams davė klausi
mus apie madas. Atsakymai 
buvo įdomūs ir apibūdino 
kiekvienos mergaitės skonį. 
Po to mergaitės piešė idealiau
sią šukuoseną, vakarinę suk
nelę ir kasdieninę drabužių 
pamainą. Buvo įdomus 
užsiėmimas. 

Audra Kazlauskaitė 

Su Žydrūnu pasikalbėdavo
me įvairiomis temomis. Jis 
mums daug pasakodavo. Jis 
daug ko ir mūsų klausė. Mes 
besikalbėdami su juo dažnai 
susimąstydavome. 

h± 
JAS 1998 m. stovykla Dai

navoje. („Dainavos knygų len
tyna") 

RUDENS ŠVENTĖ 

Man patinka ruduo. Būna 
įvairių rudeniu. Būna sausų, 
šlapių ir šiltų rudeniu. Man 
patinka raudoni, geltoni, žali, 
įvairiaspalviai rudens lapai. 
Rudenį yra tokia šventė, ku
rios lietuviškai pavadinti neži
nau. Jos metu mes apsiren
giame įvairiomis pabaisomis 
ir einame pas kaimynus rinkti 
saldainių. Šį rudenį aš būsiu 
katė JBuoli", apsirengsiu mo
liūgu. 

Ruduo turi ir blogybių. Po il
gos, geros vasaros reikia grįžti 
į mokyklą. Man dar nepatinka 
lietingi rudenys, tada nosies 
negali iškišti į lauką. 

Gabriele Aušraitė, 
7 klasės mokinė, Čikagos 

lit. m-la. 

NUNEŠTAS PIEMUO 
(Lietuvių tautosaka) 

Bus gal prieš kokį septynias
dešimt metų, kai Rainių kai
mo, Salako parapijos pieme
nys ganė lauke. Ir pasikėlė 
viesulas. Viesulas pagavo vie
ną piemenį ir, aukštai pakė
lęs, nunešė. Nunešė ant aukš
toko kalnelio jų pačių lauke 
sveiką ir gyvą pastatė. Tą kal
nelį vietiniai žmonės vadina 
Bažnyčiakalniu. Sako, ten se-
nyboj buvo bažnyčia. 

GALVOSŪKIO N R 37 
ATSAKYMAI 

Berniukų vardai: Edmun
das, Eligijus, Egidijus, Ernes
tas, Edgaras, Edvinas, Eval
das, Edis. Gali būti ir kiti 
vardai surašyti lietuviškuose 
kalendoriuose. 

GALVOSŪKIO NR. 38 
ATSAKYMAS 

GALVOSŪKIO NR. 36 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinėlį. 

GALVOSŪKIS NR. 57 
(Brėžinėlis) 

Sujungę taškus, sužinosite, 
kaip atrodo Kūčių vakaro ra
muma. (5 taškai) 
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Žiūrėkite brėžinėlį. 

GALVOSŪKIO NR. 39 
ATSAKYMAI 

Dviskiemeniai žodžiai, kurie 
baigiasi „na". Diena, ana, 
briauna, burna, daina, Dana, 
drungna, duona, durna, 
džiūsna, gana, gryna, Ina, 
jauna, jiena, kaina, letena, 
liekna, liepsna, Lina, lūšna, 
mikna, mina, Ona, pana, pil
na, plona, plunksna, sena, 
siena, spyna, stirna, šalna, 
šikšna, tona, urna, varna, vie
na, vilna, žarna, žiauna, žmo
na ir taip toliau. Gali būti ir 
kiti žodžiai. 

GALVOSŪKIO N R 40 
ATSAKYMAI 

1. Tuo pačiu metu akiniai 
buvo išrasti Europoje ir Kini
joje 1249 m. 2. Vokietis Nicho-
las 1451 m. išrado akiniams 
įdubusį (coneave) stiklą, kad 
padėtų trumparegiams. Aki
niams išgaubti (convex) stiklai 
buvo išrasti anksčiau. 3. Da
nas A. Tasman 1644 m. buvo 
pirmasis europietis, kuris ra
do Australiją. 1642 m. jis atra
do Tasmaniją ir pietinę N. Ze
landiją. 4. Švedas chemikas J. 
J. Berželius 1813 m. sugalvojo 
cheminiams elementams duoti 
vardus, kurie išreikšti raidė
mis ir skaičiais, pvz. vanduo 
H20. 5. Anglų fizikas W. Har-
vey 1578 m. įžvelgė, kad rau
meningos širdies paskirtis yra 
kraujo apytaka. 

GALVOSŪKIS N R 56 
(Brėžinėlis) 

Matote Kalėdų senelį su 
žaislų maišu. Vienas žais
liukas — meškiukas yra mato
mas. Suraskite kelią prie to 
meškiuko. (5 taškai) 
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GALVOSŪKIS NR. 58 
(Kryžiažodis) 

1. Niekur neišskrendantis, 
pas mus liekantis žiemoti 
paukštis. 2 . . . . — ne brolis, ge
na į vidų. 3. Įminkite mįslę: 
Lekiu kaip ponas, tupiu kaip 
sakalas, visi manim džiau
giasi, bet kojomis mindo. 4. 
Vasarą molis, žiemą brolis. 
Kas? 5. Labiausiai žiemą lau
kiama šventė. 6. Medžio gal
va, sidabro plaukai. Kas? 7. 
Prieš kiek metų vasario 16 d. 
buvo paskelbta kaip Lietuvos 
nepriklausomybės diena? 8. 
Įmink mįslę: Ore skraido, ant 
žemės guli, medyje tupi, ant 
rankos kaista, vandenyje pri
geria, prie krosnies išnyksta. 
9. Nei šertas, nei girdytas, o 
diena dienon tunka. Kas? 10. 
...dantys ilgi. 11. Laiku ne-
pasėsi —... badą kentėsi. (5 
taškai). 

Sudarė 2 klasės mokinė 
Toma Rusinai tė iš Kulių, 
Plungės rajono. Atsakymus 
rašykite ne į brėžinį, bet atski
rai, pažymėdami numerius. 

GALVOSŪKIS NR. 59 
Žemiau parašytame sakiny

je pabraukite raides, žymin
čias ilguosius balsius. Kurios 
raidės tarp pabrauktųjų nėra? 

Į gimtąją pastogę šventą Kū
čių vakarą paboti kartu susi
renka visi — gyvi ir mirusieji. 

J . Kudirka 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 60 
1. Kur ant Žemės planetos 

yra daugiausia sniego? 2. Nuo 
kada Europoje ėmė įsigalėti 
„arabiški skaičiai" ir „dešim
tainė" sistema? 3. Kas Euro
poje buvo metrinės sistemos 
iniciatoriai? 4. Kada prasidėjo 
„kvepalų" pramonė? 5. Kas ka
lendoriaus vienerių metų lai
kotarpį suskirstė į dvylika 
mėnesių? 

Visi, teisingai išsprendę ir 
plačiau paaiškinę atsakymus, 
gaus 10 taškų, o už trumpus 
atsakymus — tik 5 taškus. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerul i s . 


