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Prezidentas palinkėjo 
neprarasti vidinės santarvės 
Vilnius, gruodžio 24 d. 

(BNS) — Sveikindamas visus 
Lietuvos žmones su šv. Kalė
domis, prezidentas Valdas 
Adamkus palinkėjo tikėjimo, 
apautos bei vilties. 

Jo įrašytą kreipimąsi Kū
čių vakarą rodė visos pagrin
dinės Lietuvos televizijos sto
tys. „Netrukus Lietuva minės 
dešimtąsias Nepriklausomy
bės metines. Per dešimtmetį 
nemažai pasiekta, kur kas 
daugiau pasiekti tikėta. Kartu 
su daugeliu Jūsų jaučiu kar
tėlį, kad laimėję lemtingą isto-
rįjos bylą, iki šiol deramai ne
susitvarkėme savo gyvenimo'', 
sakė Lietuvos prezidentas. 

V. Adamkus teigė mintimis 
visų pirma esąs su tais, kurie 
sėda prie skurdaus šventinio 
stalo, lydimi skaudžių išgyve
nimų, netikrumo ir abejonių 
dėl savo rytdienos. 

- „Šiandien kaip niekada tu
rime aiškiai suvokti: esame 
viena šeima, viena tauta, ir 

mus ištikusios nesėkmės bei 
sunkumai yra bendri. Juos 
įveiksime tik būdami solida
rūs, tik padėdami vienas ki
tam. Tik jausdami mus jun
giančių vertybių bendrumą", 
kalbėjo valstybės vadovas. 

Jis ragino rasti jėgų labiau 
pasitikėti savimi, šalia esan
čiais žmonėmis, savo tauta bei 
Lietuva. „Noriu ir linkiu, kad 
tikėjimas, atjauta, išmintinga 
viltis lydėtų mus ir mūsų šei
mas. Šį vakarą ir visados. 
Raskime savyje vidinės tvirty
bės, ir mūsų šventės bus Švie
sesnės", sakė jis. 

.Artėjame prie šimtmečių 
sandūros. Netrukus pradėsi
me skaičiuoti paskutiniuosius 
dvidešimtojo amžiaus metus. 
Pamažu tolsime nuo šio am
žiaus tragizmo ir nuovargio, 
jei sugebėsime brandinti pati
kimą ir darnų pasaulį savyje. 
Jei sugebėsime siekti santar
vės su savimi ir kitais", sakė 
prezidentas V. Adamkus. 

Svarbiausia — neprarasti vilties 
ir nenuleisti rankų 

Vilnios, gruodžio 26 d. 
(Elta) — Pirmąją šv. Kalėdų 
dieną ministras pirmininkas 
Andrius Kubilius televizijos 
laidoje „Panorama" kreipėsi į 
Lietuvos žmones ir pasveikino 
^uos su „šviesiausia metų 
švente". 

Premjeras savo kalboje 
sakė, jog šiomis dienomis pri
imta susikaupti, apmąstyti 
praeitį ir pažvelgti į ateitį. Jis 
pabrėžė, kad šiais metais jam 
susitaikymas turi ypatingą 
prasmę. , Jaučiu pareigą atsi
prašyti. Atsiprašyti už tai, kad 
nepajėgėme padaryti visko, ką 
žadėjome, kad šiandien esame 
priversti daryti skausmingus 
sprendimus", kalbėjo premje
ras. 

A. Kubilius sakė suprantąs 
visus norinčiuosius, kad vals
tybė skirtų daugiau pinigų. 
„Man tikrai nėra malonu būti 
tuo, kuris skatina susiveržti 
diržus. Tačiau sakau Jums at
virai — šiandien daugiau pi
nigų valstybė neturi", tvirtino 
jis. . 

Premjeras mano, kad ei
nant lengvesniu keliu, būtų 
tekę toliau klimpti į skolas, o 
augančias problemas sukrauti 
kitoms vyriausybėms. „Tai su
prasdami, mes pasirinkome 

sąžiningą ir šaliai naudingą 
gyvenimo pagal išgales kelią", 
pažymėjo A. Kubilius. 

Ministras pirmininkas sakė 
nenorįs dėl visko kaltinti kai
mynų krizės. Anot jo, galėjo
me greičiau ir geriau surea
guoti į jos padarinius Lietu
vai. 

Premjeras pripažįsta ir savo, 
kaip vieno iš valstybės vado
vų, atsakomybę, kad to nebu
vo padaryta. Jis sakė nenorįs 
dalyti tuščių pažadų. Pasak jo, 
kitų metų pradžioje gyvensi
me dar nelengvai, bet, įtemp
tai dirbdami, klosime kelią 
rytdienos pakilimui. 

Premjeras dėkojo žmonėms 
už santūrumą, už tai, kad su
teikė galimybę atlikti būti
niausius darbus. „Esu pasiry
žęs padaryti viską, kad gyve
nimas pradėtų gerėti", sakė A 
Kubilius. 

Svarbiausia, pasak jo, nep
rarasti vilties ir nenuleisti 
rankų. „Mes turime kuo 
džiaugtis ir kuo didžiuotis. Ki
ti metai yra ir nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
dešimtmečio metai. Kasdieny
bės šurmulyje nepameskime 
tų orientyrų ir vertybių, kurie 
buvo tokie aiškus prieš de
šimtį metų", ragino jis. 

1999-ieji metai politinėms 
partijoms nebuvo sėkmingi 

Vilnios, gruodžio 27 d. 
(BNS) — Centro sąjungos va
dovas Romualdas Ozolas tei
gia, kad šiais metais Lietuvą 
apėmusi partįjų skilinėjimo 
krizė yra valstybės krizė ir 
visuomenes nelaimė. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį R. Ozolas pastebėjo, 
kad šių metų krizė „aptru-
pino" beveik visas partijas. 

* Valstybinė atominės 
energetikos saugos inspek
cija (VATESI) paskutinę šių 
metų dieną ir pirmąją kitų 
metų dieną organizuoja Avari
nio centro budėjimą, kad kont
roliuotų Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) saugą bei 
kauptų informaciją apie IAE 
ir kitų valstybių branduolinių 
objektų būklę metų sandūroje. 
IAE tvirtina esanti sėkmingai 
pasiruošusi pereiti į 2000 me
tus ir kritinių datų laikotar
piu gali užtikrinti saugią elek
trinės eksploataciją. IBIUI 
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Nuskambėjo šv Kalėdų varpai, nutilo Švenčių ga.rlrsy?. zmone apd.ilije savo artimuosius kalėdinėmis dovano
mis, sugrįžo pne kasdienybes rūpesčių Tiem.-, K .m- rūpinasi .u-tjvos vaikų gerove, darbai nesibaigia net ir 
švenčių metu. Dovanoti mažiesiems Šypseną, gerumą ir geresni gyvenimą — šių žmonių pareiga ir pašaukimas. 

Nuotr.: ,,Dovana Lietuvai" konferencijoje — ! .ii is kaires, yčių atstove Bernyce Aviža. Kaimo vaikų fondo 
Lietuvoje pirmininkė Regina Švobienė, Lietuvos vyčių orgar žarijos „Pagalba Lietuvai" pirmininkė Regina 
Juškaitė Svobiene; II eil : Vyčių 102 kuopos Detroit, MI, pinn.ninkas Vincas Zagreckas, Vašingtono apylinkės 
atšovė Elvyra VodopaJienė, „Lietuvos Vaikų vilties* komiteto pirmininkė Gražina Liautaud, JAV LB Krašto val
dybos pirmininkė Regina Narušienė ir JAV LB Socialinių reikalų skyriaus pirmininkė Birutė Jasaitienė. 

Šventieji meta i a tnešė 
naują viltą 

Vilnius, gruodžio 25 d. 
(Elta) — „Tegul šventų Kalė
dų rytas tampa kiekvieno mū
sų naujos vilties ir naujos sti
prybės pradžia", palinkėjo Lie
tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus gruodžio 25-ąją prie 
Vilniaus arkikatedros bazili
kos atėjusiai Šventųjų metų 
pradžios procesijai. 

Kačių vidurnaktį Romoje 
popiežiui Jonui Pauliui II pa
skelbus Šventųjų metų pra
džią, tokios iškilmės Kalėdų 
rytą pirmą kartą vyko ir viso
se pasaulio katedrose. Amžiną 
kelią į Tėvo namus simboli
zuojančiai kelionei į Vilniaus 
arkikatedrą sostinės tikintieji 
susirinko prie Aušros Vartų 
šventovės. Atėjo kunigai, klie
rikai, vienuoliai, parapijų jau
nimas, šeimos. 

„Šį šventą Kalėdų rytą atė
jome pas Dievo Motiną Ma
riją, kuri prieš 2000 metų pa
dovanojo pasauliui Jėzų Kris
tų — mūsų Viešpatį", pradė
damas iškilmes Aušros Var
tuose sakė Vilniaus arkivys
kupas metropolitas Audrys 
Juozas Bačkis. „Švenčiausioji 
Motina, — kalbėjo jis, — lydės 
mūsų džiaugsmingą procesiją 
iš Aušros Vartų į Vilniaus ar
kikatedrą, kur iškilmingai at
vėrę duris, įžengsime į Šven-

Gimęs Dieviškasis kūdikis te
lydi kiekvieną mūsų žingsnį 
ne tik šiandien, bet ir per visą 
mūsų gyvenimą, kad niekada 
nenutrūktų maldinga kelionė 
j Dievo namus. 

Savo sveikinimo žodi arki
vyskupas A. J. Bačkis pakar
tojo ir lenkų kalba. 

Stačiatikių arkivyskupas 
Chrizostomas, iš Atišros Vartų 
koplyčios kalbėdamas apie 
džiaugsmą ir amžino gyveni
mo viltį nešančią Kūdikėlio 
Jėzaus gimimo šventę, kartu 
priminė, koks „nelengvas yra 
mūsų žemiškasis gyvenimas, 
prisodrintas įvairiomis negan
domis, sielvartu". Arkiv. Chri
zostomas pakvietė visus mels
tis, kad ši šventa giesmė nuo
lat skambėtų mūsų širdyse, 
kad įkvėptų mus geriems dar
bams. 

Liuteronų vyskupas Jonas 
Kalvanas sakė, kad Dievo atė
jimas į žemę prieš 2000 metų 
pradėjo naują žmonijos istori
jos etapą. ,Viešpaties amžino
jo gyvenimo žodis — Evangeli
ja — tenušviečia mums ir nau
jo tūkstantmečio kelią", pa
linkėjo vysk. J. Kalvanas. 

Vilniaus dekanui kunigui 
Kęstučiui Latožai perskaičius 
ištrauką iš Šv. Luko evangeli
jos, buvo pagerbta Evangelijų 
knyga. 

Grojant orkestrui, giedant 
chorams, tikinčiųjų procesija 
su kryžiumi, bažnytinėmis vė
liavomis ir priekyje nešama 
iškelta Evangelijų knyga nuo 
Aušros vartų pajudėjo link ar
kikatedros. 

Nuaidėjus fanfarų garsams, 
Vilniaus arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis, iškėlęs Evan
gelijų knygą, visus palaimino 
ir įžengė pro arkikatedros du
ris. Buvo aukojamos Kalėdų 
šventos mišios. Šventieji me
tai prasidėjo. 

Čečėnijos klausimą reikia 
spręsti Jungtinėse Tautose 

Vilnius, gruodžio 28 d. rimo sutarties, vėliau sekęs 
(BNS) —Lietuvos Seimas ragi- 1994-1996 m. karas ir šį rude-
na JAV Kongresą siūlyti Če- nį pradėtas naujas Rusijos pa-
čėnijos problemos svarstymą jėgų puolimas prieš Čečėniją. 
Jungtinių Tautų Dekoloniza-
vimo komitete. 

Tai skelbiama Lietuvos 
Seimo kreipimesi į JAV Sena
to pirmininką Al Gore ir Ats
tovų rūmų pirmininką Dennis 
Hastert. 

Šį laišką pasirašė 78 Seimo 
nariai, atstovaujantys konser
vatorių, Krikščionių demok
ratų, Centro, Socialdemokratų 
bei LDDP frakcijoms ir keli 
frakcijoms nepriklausantys 
parlamentarai. 

Trijų lapų kreipimesi „Dėl 
čečėnų tautos genocido prie
žasčių" nuosekliai išdėstomi 
Čečėnijos valstybingumo nuo 
18 amžiaus faktai, pasakoja
ma apie 19 amžiuje Rusijos 
įvykdytą kolonizaciją. Išsa
miai išdėstomi pastarojo de
šimtmečio istoriniai įvykiai, 
kai 1992 m. Čečėnija nepasi
rašė Rusijos Federacijos sukū-

Seimo nariai kreipimesi pa
teikia moralinius, istorinius, 
politinius ir teisinius Rusijos 
veiksmų vertinimus. Anot 
kreipimosi, Seimo nariai ma
no, kad čečėnų tauta turi teisę 
į apsisprendimą, kurį fak
tiškai ir teisiškai deklaravo 
per visą savo istoriją. Be to, 
šiandien Rusijos vykdomas 
karas yra tipiškai kolonijinis, 
vykstantis su nusikaltimais 
prieš žmogiškumą. 

„Jeigu mes to nesvarsty
sime, nepalaikysime demokra
tinių jėgų Čečėnijoje, inicia
tyvą gali perimti nepageidau
jamos ir neprognozuojamos 
nedemokratinės jėgos visame 
Šiaurės Kaukaze ir už jo ri
bų", sakoma kreipimesi. 

Anot laiško, žmogaus ir tau
tos teisės — ne Rusijos vidaus 
reikalas. 

„Mažeikių naftos" derybos su 
rusais įgauna pagreitį 

Vilnius, gruodžio 27 d. 'Mažeikių naftai' dirbti kitais 

„Deja, tenka priminti, kad 
tokiais atvejais, tai yra, lūžių 
momentais, iš politinio dum
blo pakyla daug praeities 
veikėjų (...) pabunda įvairūs 
perėjūnai, laikinai prilipę prie 
kitų partijų ir net pasižymėję 
kaip vadinamosios asmeny
bės", teigė centristų vadas. 
Tačiau, pasak jo, dar daugiau 
atsiranda tokių, „kurie subręs
ta kitose sferose ir būriais 
plaukia į labiausiai traukian
čias organizacijas arba buriasi 
aplink sėkmės asmenis". 

R. Ozolo teigimu, per prezi
dento rinkimus taip atsitiko 
su Artūru Paulausku, dabar 
tokiu katalizatoriumi tapo Ro
landas Paksas su liberalais. 
„Tai ir dabar, ir ateityje ne
apibrėžti žmonės, ir visiems 
partijų vadams su jais bus la
bai sunku. O valstybei, jei vy
riausybę, neduok Dieve, tokių 
sudarytų dauguma, gali grėsti 
bėda, didesnė už dabartinę", 

tuosius Jubiliejinius metus 

Seimo nariai pritarė 
„solidarumo atostogoms" 

Vilnius, gruodžio 27 d. 
(BNS) — Kelios dešimtys par
lamentarų ketvirtadalį savo 
atlyginimų paprašė pervesti į 
valstybės biudžetą, o savaitės 
„solidarumo" atostogų išėjo 
daugiau kaip 200 Seimo kan
celiarijos darbuotojų. 

Kaip pranešė Seimo spaudos 
tarnyba, norėdami paremti vy
riausybės idėją, ketvirtadalį 
gruodžio mėnesio atlyginimo 
paprašė pervesti į valstybės 
biudžetą 59 iš 65 konservato
rių frakcijos narių, 10 iš 13 
Krikščionių demoTtratų frakci
jos narių, keli Socialdemo
kratų bei kitų frakcijų nariai. 

Kai kurie Seimo nariai nu-
perspėjojis. 

R. Ozolas vylėsi, kad kitais 
metais pasikeis visuomenės 
požiūris į partijas, kurios vie
nos tegali imtis visiškai 
apibrėžtos ir kontroliuojamos 
politinės atsakomybes. 

rodė dalį savo atlyginimo per
vesti ne į valstybes biudžetą, o 
į konkrečių remtinų institu
cijų ar organizacijų sąskaitas. 
Pasak pranešimo. į Seimo 
kanceliarijos Finansų skyrių 
kreipėsi daugiau kaip 70 par
lamentarų, pageidavusių vie
nu ar kitu būdu paremti val
stybės biudžetą. 

„Solidarumo" renginį parė
mė 234 Seimo kanceliarijos 
darbuotojai, kurie parašė pra
šymus suteikti vieną savaitę 
nemokamų atostogų. 

Laisva valia išeiti nemo
kamų kalėdinių atostogų val
stybes tarnautojams pasiūlė 
Andriaus Kubiliaus vyriau
sybė. Kol kas nežinoma, kiek 
lėšų del „solidarumo" renginio 
sutaupys valstybe. 

Seime šią savaitę nevyks 
visuotiniai posėdžiai, tačiau 
visos parlamento struktūros 
dirba įprasta tvarka. 

* Kalėdų išvakarėse Lie
tuvoje apgyvendinta 16 
našlaičių iš Čečėnijos. Dešimt 
našlaičių apgyvendinta Mari
jampolės rajono Akvilių kaime 
esančiuose „Vaiko tėviškės" 
namuose, o šeši vaikai apgy
vendinti pas Kauno prie
miesčio Garliavos gyventojus. 
Jų amžius — nuo 17 metų iki 
penkių mėnesių. Kaip sakė 
Tarptautinės parlamentarų 
grupės Čečėnijos problemoms 
generalinis sekretorius Algir
das Endriukaitis, našlaičių 
išlaikymą finansuoja labdaros 
fondai, „Caritas", o maisto 
produktais remia gyventojai. 
Našlaičiai Lietuvoje būti turi 
vizas trims mėnesiams, ta
čiau, A. Endriukaičio teigimu, 
„našlaičiai priglausti nea
pibrėžtam laikui, ir ateitis 
parodys, kiek jie čia bus". 

* Pri«i pat Kalėdas 
Kryžkalnio lietuvės statula 
garsėjusi kalva pasipuošė iš 
tolo matomu 14 metrų aukščio 
kryžiumi. Gruodžio 24-ąją, da
lyvaujant jo kūrėjams ir prie 
šios statybos prisidėjusiems 
žmonėms, jis buvo iškilmingai 
pašventintas. Projekto ir idė
jos autoriaus Vlado Laurinavi
čiaus teigimu, kryžius buvo 
sukurtas vien geros valios 
žmonių aukų ir darbo dėka. 
Šis, vietoj didžiulės Kryžkal-
nio lietuvės statulos išdygęs 
lietuvių tautos kančią, kovą ir 
prisikėlimą simbolizuojantis 
kryžius buvo baigtas montuoti 
iki šventinimo ceremonijos li
kus vos pusvalandžiui. <EIU) 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus gruodžio 30-ąją 
drauge su Lenkijos prezidentu 
Aleksander Kwasniewski vie
nai dienai vyks į Kosovą ap
lankyti ten tarnaujančių Lie
tuvos taikdarių. NATO vado
vaujamoje tarptautinėje tai
kos misijoje Kosove dalyvauja 
30 Lietuvos karių iŠ Kauno 
jėgerių bataliono. Lietuvos ka
riai nuo rugsėjo tarnauja Len-

(BNS) — Mažeikių naftos per
dirbimo gamyklai vel ėmus 
dirbti normaliu ritmu, Rusijos 
susivienijimo „LUKoiT ir „Ma
žeikių naftos" atstovai pra
nešė, kad baigiama susitarti 
dėl ilgalaikio bendradarbiavi
mo su amerikiečių valdomu 
Lietuvos naftos susivienijimu. 

Pasak Rusijos susivienijimo 
„LUKoil" atstovo Lietuvoje 
Ivan Paleičik, optimizmo tei
kia neblogai vykstančios dery
bos su „Mažeikių nafta" dėl il
galaikio — 10 metų — bendra
darbiavimo. „Nepaisant to, 
kad susitarti sekasi labai sun
kiai, jau suderinome apie 90 
proc. pozicijų, ir liko labai ne
daug nesutarimų. Mes keti
name suteikti naftos tiekimo 
garantijas 10-čiai metų ir su
sitarti dėl naftos perdirbimo", 
teigė I. Paleičik. Tai patvirti
na ir derybas vedantis „Ma
žeikių naftos" vadybininkas 
tiekimui ir prekybai Pat-
rick Viossat. „Mes deramės 
dėl tokių tiekimų, kokių reikia 

metais. Mūsų planas yra per
dirbti 6-7 mln. tonų naftos", 
sako P. Viossat. 

„Mažeikių naftos" Informaci
jos ir reklamos skyriaus vir
šininkė Virginija Kristinai-
tienė pranešė, kad pirmadienį 
visu pajėgumu dirba pirminio 
naftos perdirbimo įrenginys, o 
giluminio naftos perdirbimo 
įrenginio neskubama paleisti 
— norima sukaupti daugiau 
mazuto, kurį perdirba šis 
įrenginys. 

„Mažeikių nafta" nuo pra
ėjusio trečiadienio vėl gauna 
žaliavą — iš viso iki metų pa
baigos jos bus patiekta apie 
200,000 tonų, nafta priklauso 
Rusijos bendrovei „Jukos". 

Pasak spaudos pranešimų, 
Rusijos kuro ir energetikos 
ministerijos patvirtintas tvar
karaštis nenumato naftos tie
kimo Mažeikių gamyklai 2000 
metų pirmąjį ketvirtį. Jame 
numatytas tik 375,000 tonų 
naftos eksportas per Būtingės 
terminalą. 

„Saulėlydžio komisija" mažins 
valdininkų skaičių 

Vilnius, gruodžio 28 d. žinybomis, o iš karto pateikia
mi ministrų kabineto posė
džiuose, kur bus priimami po
litiniai sprendimai. 

„Valdymo reforma yra 
skausmingas dalykas, ir kar
tais reikia griežtų sprendimų, 
kad būtų galima ją įgyven
dinti", sake komisijos pirmi
ninkas. 

Pirmame komisijos posė
dyje buvo pateikta informaci
ja, jog 1,000 Lietuvos gyven
tojų daoar tenka 88 biudže
tiniai darbuotojai. Panašiai 
yra ir kitose Baltijos valsty
bėse bei buvusios Sovietų są
jungos valstybėse, tačiau tai 
pranoksta Europos bendradar-

(BNS) — „Saulėlydžio komisi
ja" savo darbą ketina pradėti 
mažindama rinkos priežiūros 
institucijų skaičių, antradienį 
po pirmojo komisijos posėdžio 
žurnalistams sakė premjeras 
Andrius Kubilius. 

Pasak jo, ketinama palikti 
žymiai mažiau nei dabar rin
kos priežiūros institucijų, to
kių kaip kokybės ar veterina
rijos inspekcijos. A. Kubiliaus 
teigimu, netrukus bus atliktas 
ministerijų darbų patikrini
mas ir bus siekiama, kad jos 
atliktų tik savo pagrindines 
funkcijas, o kitas perduotų ki
toms ministerijoms ar priva
čiam ūkiui. 

Jo teigimu, taip pat bus 
įvertintas ministerijoms pri
klausantis, tačiau joms visiš
kai nereikalingas turtas, pvz., 
poilsio namai. 

„Saulėlydžio komisijos" pir
mininkas, vyriausybės sekre
torius Algirdas Šemeta teigė, 
jog komisijos siūlymai nebus 
derinami su pertvarkomomis 
kijos batalione, kuris įeina 
JAV brigados sudėti. CBNSI 

biavimo ir prekybos organiza
cijos, besivystančiose Lotynų 
Amerikos, Artimųjų Rytų bei 
Šiaurės Afrikos valstybėse vy
raujantį santykį. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 29 d.: Šv Tomas Beck-

et; Gaja, Gedgantas, Gentvilas. Mela
nija, Naudutė, Silvestras, Toefilė. 

Gruodžio 30 d.: Anyza. Augąs, 
Dovydas, Gendrime, Gražvilas, I įmi
na. Sabinas 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

PRISIMINIMAI IŠ SKAUTŲ AKADEMIKŲ 
VEIKLOS LOS ANGELES 

1955-1960 m e t a i s 

F I L . A. DUNDZILA 
Pabaiga 

Vasario 2 d. surengtas vie
šas Klaipėdos atvadavimo mi
nėjimas. Paska i tą skaitė dr. 
Grigas Valančius, o Mažosios 
Lietuvos temai pritaikytą savo 
kūrybą deklamavo poetė Ele
na Tumienė. 1958 m. buvo ju
biliejiniai Lietuvių Skautų są
jungos metai . Ta proga LA 
skautams leidome rotatorium 
spausdintą laikraštėlį „Laužų 
šviesoje". Sumanytojai ir dar
buotojų branduolys — LA aka
demikai V. Variakojis ir A. 
Dundzila. Leidinio meninę pu
se kūrybingai tvarkė akademi
kams ta lk inant is P. Jasiuko-
nis. Viso išleista šeši nume
riai, š ia ip gi. padidėjus akade
mikų skaičiui, vis daugiau 
naujų veidų pradėjo rodytis 
vietinėje skau tų veikloje. Štai, 
Ramiojo vandenyno rajono va
das — M. Naujokaiti*. Audro
nių namuose kovo 23 d. iosan-
geliečiai minėjo Korp: Garbės 
nario Vydūno 90-ą gimtadienį. 
Kovo 29 d. buvo surengtas 
muzikos ir dailiojo žodžio va
karas lietuvių visuomenei. 
Programoje dalyvavo kompozi
torius Br. Budr iūnas ir rašyto-
j»i E. Tumienė, J . Gliaudą, B. 
Raila. Pobūvio metu V. Bar-
miene pranešė , apie tuometi
nę padėtį Lietuvoje. Nr. 3 pa
minėta, kad į LA atsikėlusi 
Liūto ir Nijolės Grinių šeima 
sulaukė prieauglio. 

Vasarą akademikai j au su
rengė bene pirmąją Kaliforni
jos akademikų stovyklą. „ M V 
Nr. 4 yra dvi nuotraukos ir 
aprašymas. Stovykla, pava
dinta ^Pašlaite", vyko liepos 4-
6 d. Lake Arrovvhead kal
nuose. Stovyklavo 15 vyresnių 
skautų ir skaučių, septyni iš 
jų ASS nar ia i . Vėliau, rugpjū
čio 16-23 d. Kalifornijos skau
tų bei skaučių stovykloje pa
grindiniais vadovais buvo aka
demikai S. Dobkevičiūtė. J. 
Navickas ir Rajono vadas M. 
Naujokaitis. Stovykloje turė
jęs mait inimo ir atskaitomy
bės pareigas, aš n u k a l i a u " at
siskaitymo vienetą, „burna-
dienį". Akademikai pavyzdin-
giausiems skau tu i ir skautei 
įteikė po dovaną — lietuvišką 
knygą. Knygas laimėjo vėliau 
akademikai.- t apę Stadalnin-

kaitė ir Karuža. 
Akademikams talkinant, ru

denį LA skautų vadovybė su
ruošė mūsų skautybės 40 me
tų gyvavimo minėjimą. Vyko 
iškilminga sueiga, parodėlė, 
laužas, skautiškąja intencija 
parapijoje aukotos šv. Mišios. 
Iškilmingoje dalyje V. Barmie-
nė palietė skautijos istorinius 
bruožus ir ideologinius met
menis. Metų pabaigoje išrink
ta nauja akademikų vadovybė: 
I. Bertulytė, D. Sodeikienė, P. 
Abelkis, A. Dundzila, A. Vai
čiūnas („MV 1959 m., Nr. 1). 

1959 m. į LA persikėlė fil. 
Kęstutis ir Milda (Grigaravi-
čiūtė) Mikėnai. K. Mikėnas 
yra buvęs Korp! VYTIS pirmi
ninku, o M. Grigaravičiūtė -r-
ASD pirmininke. Liepos 4 d. 
savaitgalį prie sraunaus, šalto 
kalnų upokšnio surengėme 
antrąją akademinę stovyklą. 
Vidurines mokyklas bebai
giančiam jaunimui suruošėme 
pašnekesį — pranešimą apie 
profesijas ir apylinkės univer
si tetus. To jaunimo atvyko tik 
keli, atsimenu, pokalbiui va
dovavo P. Abelkis. Po pokal
bio, už dienos ar kitos, gavom 
pastabą iš parapijos vikaro, 
nes profesijų bei mokyklų są
raše nepaminėjome dvasinių 
pašaukimų ir kunigų semina
rijų... Akademikai taip pat 
talkino ir bendros LA skautų 
stovyklos ruošime: sutvarkė ir 
suremontavo stovyklavimo in
ventorių, vėliau stovyklaujan
čius organizuotai aplankė. Jei 
neklystu, tais metais kalnuose 
ir iškylavome. Vienas iš mūsų 
pasirodė talentingu gamtos 
draugu — upokšnyje užtiko 
gyvų. nedidelių vėžių! Juos 
lengviausiai buvo gaudyti ran
komis naktį, pakrantėse pasi
kviečiant elektrine lempute. 
Tą naktį vėžių medžioklė ar 
žūklė visai ger_ū pavyko. Su
grįžę dideliame puode virėme 
savo žūkles laimikį, juokėmės 
iš J . Navicko pasakojamų ko
mentarų ir, kai kunkuliuojan
čiam vandenyje vėžiai paraus
davo, gardžiavomės žnyplėse 
ir uodegoje esančia balta jų 
mėsa. 

Senuosius metus akademi
kai užbaigė „Didelės meškos" 
žiemos stovykloje, St. Bernar-

- ; 

IL į Misterės pakeltas seses ASS 75 metų sukaktuvinėje šventėje, š.m. spalio 15-17 d. vykusioje Orland F'ark. 
Nidą Januškyte, Monika Gylyte ir Onute Utz sveiki.ia fil. v.s. Jonas Damauskas. 

Nuotr. fil. R a m u n ė s G a i ž u t y t ė s - P a p a r t i e n ė s 

dino kalnuose. „MV 1960 m. 
Nr. 1 rašoma, kad stovykla tę
sėsi keturias dienas, dalyvavo 
14 ASS narių. Sportuota pa
čiūžomis ir slidėmis. Vakarais 
programa vyko prie smilks
tančio židinio pašnekesių, 
svarstant įvairius gyvenimiš
kus klausimus, ateities sueigų 
pobūdį ir supažindinant kan
didatus su organizaciniais už
daviniais. 

J au „ M V Nr. 2 yra džiugi 
žinia apie narių pakėlimais 
gausėjančias gretas. Kovo 5 
įvykusioje sueigoje ASD spal
vas gavo Dalia Andrašiūnaitė 
(Černienė), Danutė Gustaitė 
(Janutienė) ir Onutė Suman-
taitė; į senjorus pakelti Gytis 
Kvedaras, Rytis Kuzavinis ir 
Eugenijus Radvenis. „MV ne
mini, bet man regis, kad tuo 
metu Korp! spalvas uždėjome 
ir Donatui Januta i . Tą vasarą 
į LA sugrįžo ir čia įsikūrė 
inžinerijos daktaratą gavęs A. 
Avižienis. 

1960 m. rugpjūčio pabaigoje 
aš išsikėliau į Čikagą, tad šio
je vietoje mano LA prisimini
mai bei nuotraukos baigiasi. 
Tų metų „ M V Nr. 5 dar yra 
kronikos apie akademikų me
tinę šventę, pakėlimus bei ki
tus įvykius. Bet visa tai jau už 
mano temos ribų. 

# * * 

Visko, visko nesurašysi... Iš 
anų laikų dar turiu kelias by
las įvairiausių, siųstų ir gautų 
laiškų, kuriuose pribarstyta ir 
LA akademikų reikalų, reika
liukų. Tačiau tai lyg mozaikos 
akmenukai — juos deramai, 
suprantamai išdėstyti ir su
glaustai išaiškinti šiandien 
būtų sunku. Pvz., apie 1960 
m. „MV keliuose numeriuose 
ar šiaip laiškuose yra užuo
minų apie vietinės AS (akade
mikų skautų) Ramovės užuo
mazgą, kurios neprisimenu ir 
kuri, atrodo, Sąjūdyje neprigi-

TORONTO SKAUTŲ KŪČIOS 

ASS ~5 metų s u k a s -•..:<•;«• .-.u«ip'-.r.r;si«>rns Korp' VYTIS (larbes narių pažymėjimai buvo Įteikti fil 
v s Vytautui Mikunui ir fil. v s. Edmundui K • .. J ; kairėje — Korp' VYTIS CV pirmininką* fil s Vyteniu 
Kirvelaitis. dešinėje ASS vadijos pirmininkas fil a Rimantas Griskelis 

Nuotr fil. R a m u n ė s G a i i u t y t e e - P a p a r t i e n e s 

Toronto skautų ir skaučių 
tradicinės Kūčios buvo šven
čiamos š.m gruodžio 5 d. Pri
sikėlimo parapijos salėje. Ren
ginys buvo labai sėkmingas, 
susilaukęs gausaus būrio da
lyvių. 

Tradicinius kūčių valgius ^-
dvylika patiekalų sunešė 
skautų mamytės. Stalai gra
žiai papuošti, valgiai patrauk-. 
liai išdėstyti. Programai vado
vavo vyr. skaučių „Vaidilučių" 
draugovės vadovės — Dina 
Bekerienė,- Audra Puzerytė, 
Aurelija K^rasiejūtė, Indrė ir 
Kristina Sakutės ir Loreta' 
Staniulytė^Duz. 

Kalėdos. Žvaigždė sidabrinė 
į širdį skaisčiai nusileidus ir 
laimina Kfidikėlis Jėzus mūs 
brangią ir mylimą žemę. 

Kūčios yra įvadas į Kristaus 
gimimo šventę. Kūčių vaka
rienes 12 patiekalų simboli
zuoja dvylika Kristaus apašta
lų. Prisiminimui, kad gimęs 
Jėzulis buvo paguldytas ant 
šieno, dengiant Kūčioms stalą 
po staltiese paskleidžiamas 
šienas. Kūfcios yra šeimos 
šventė, kurioje dalyvauti sten
giasi visi įtariai. Mes esame 
skautiškos Šeimos nariai, tad 
susirenkam* savo tarpe švęsti 
šią šventę. -s 

šiose felCiose dalyvavo 
skautes iš Lietuvos, Kanados, 
JAV, Australijos, Pietų Ameri
kos ir Vokietijos. Kiekviena 
atėjo nešina savo gyvenamo 
krašto vėliavėle ir degančia 
žvakute. 

Lietuvos sesė ilgesingai pra
bilo: „Kur tu, sesuo gera, kur 
jū s draugai, likimo į vakarus 
ar šaltą šiaurę nunešti? Kur 
šauks visus varpai Dangaus 
Taikos gimimo. Kur mus visus 
nuves žiemos takai balti? Ir 
atminty atgis Bernelių šven
tos Mišios, ir kaip žarijos visos 
žvaigždės atsigaus ir širdyje. 

jo. Todėl statau tašką čia. Kas 
atsimena, gal — kas turi sky
riaus bylas ir kam rūpi — lai 
papildo šiuos prisiminimus, 
skatinu parašyti išsamiau. O 
jei ką reikšmingo praleidau — 
ką gi. atsiprašau. 

Prie to. ką išsakiau laiško 
pradžioje, pridėti galiu gal dar 
tiek: prie šio rašinio praleidęs 
pusantros dienos laiko, jau
čiuosi dėkingas už paskatini
mą bei progą šiuo būdu vėl pa
lytėti suminėtus asmenis bei 
įvykius, su jais vėl lyg kartu 
pabuvoti IA sutiktiems aka
demikams savyje nešioju dide
lę draugystę, pagarbos jaus
mą, už daug ką jiems esu 
dėkingas. J LA sugrįžti — ko
kia nors proga nuskridus, ar 
kad apie tai tik pagalvojus — 
man visada nepaprastai malo
nu. 

Beveik po pusšimčio metų -
bičiuliški linkėjimai, Korp' 
VYTIS Ad meliorem 

Dundza 

tarytum tėviškėn sugrįžus, 
varpai ir giesmės ir vargonų 
maldos gaus". Po šių eilučių, 
visi dalyviai sugiedojo „Ateiki
te, žmonės" giesmę. 

Skautė iš Kanados tarė: „Iš 
Kanados begalinių plotų min
timis į Lietuvą skrendu aplan
kyti miškų jos augalotų ir eiti 
sniego nuklotu takeliu". 

Prabilo sesė iš JAV-jų — „Iš 
Amerikos laisvos padangės 
mintimis skubu namo aplan
kyt tėvų gimtinę brangią, pa
linkėti šventų Kalėdų, džiaugs
mo". Po to visi sugiedojo „Ty
liąją naktį". 

Australijos sesė: „Neš mane 
Australijos įkaitęs vėjas pa-
plaukyt Nemuno vilnim, Ka
lėdos uždegė gyvą viltį, grįžtu 
aš nešina tavim". 

Sesė iš Pietų Amerikos: „Te-
neužgęsta ši ugnelė mums 
švietusi per šimtmečių au
dras. Pietų Amerikos lietuviai 
ją degančią namo parneš". J i 
pakvietė sugiedoti „Linksmą 
giesmę"... 

Sesė iš Vokietijos paprašė 
sugiedoti „Tyli naktis". 

Tarp šių sesių žodžių, buvo 
įterpiami draugovių pasirody
mai. Šią programą pabaigus, 
„Rambyno" ir „Šatrijos" tuntų 
dvasios vadovas s. tėvas Au
gustinas Simonavičius, OFM, 
sukalbėjo maldą ir pakvietė 
visus dalytis kalėdaičiais. 
Traškėjo laužomos plotkelės, 
skambėjo nuoširdūs linkėji
mai. Paskui visi sėdosi vai
šintis tradiciniais valgiais. 
Buvo platinami bilietėliai lai
mėjimams šokoladinio name
lio, o surinkti pinigai buvo pa
aukoti parapijos prisikėlimo 
fondui. 

Jaunesnieji skautai ir skau
tės garsiu Jaukiam, laukiam!" 
sutiko atvykusį Kalėdų senelį 
(s.vytį v.sl. Liną Norušį) su.do
vanų maišu. Jis jaunuosius 
brolius ir seses apdovanojo do
vanėlėmis, išklausydamas jų 
eilėraščių ir atsakymus į pa
klausimus. 

Tuntininkai — s. M. Rusi
nąs ir vyr. skautė v.sl. Rūta 
Baltaduonytė-Lemon padėkojo 
visiems už dalyvavimą, pa
linkėjo visiems linksmų šven-
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SKAUTYBĖ, TAI... 
Gyvenimo mokykla: Skau-

tybė papildo mokyklos ir šei
mos auklėjimą, užpildo tas 
spragas, kurias palieka šios 
institucijos. Skautybė skatina 
kaupti asmenines žinias, sie
kimą tyrinėti, atrasti, sužino
ti. 

J a u n ų žmonių judėjimas: 
Skautybė gali vystytis ir adap
tuotis visur, atitikdama vie
tines sąlygas bei poreikius. 

Tarptautinė organizacija: 
Skautų organizacija veikia 
216 valstybių ir teritorijų. 

Augimas: Skautybė nenu
stojo augusi nuo įkūrimo 1907 
m. Šiandien pasaulyje yra 
daugiau nei 25 mln. narių — 
mergaičių ir berniukų. Per 
pastaruosius 20 metų skau
tybės gretos išaugo dvigubai. 

Atvira visiems: Skautybė, 
pagal savo principus ir meto
dą, suformuluotus įkūrėjo Ro-
bert'o Baden-Powell'io, yra at
vira visiems, nepaisant rasės, 
tikybos, lyties: 

Malonumas su tikslu: Per 
pramogą ir nuotykį skautybė 
siekia savo tikslo — padėti 
j aunam žmogui vystytis fiziš
kai, intelektualiai, socialiai ir 
dvasiškai. 

Kviet imas suaugusiems: 
Tai galimybė vadovams padėti 
j aunam žmogui. Taip pat — 
pagerinti ryšį ir supratimą 
ta rp skirtingų generacijų. Sa
vo tarnyboje vadovai išbando 
savo vertybes ir įgauna patir
ties, tokiu būdu patys tobu
lėdami kaip asmenybės. 

Savanoriška tarnyba: 
Skautai ir vadovai patys ap
sisprendžia, kada įsijungti į 
organizaciją ir kada ją palikti. 

Nevyriausybinė, nepoli
t inė organizacija: Skautybė 
neatstovauja jokiai politinei 
partijai ar organizacijai. Skau
tai siekia įnešti savo konst
ruktyvų indėlį vietinės bend
ruomenės ir valstybės labui. 

čių. Susibūrus į ratą sugiedojo 
„Ateina naktis" ir išsiskirstė 
laukti Šv. Kalėdų. 

v.s. F . Mockus 

EUG&EC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
. Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

D R JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Te). (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuvijkai 
6918 W. Archer Ave, Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tai. 773-229-9966 

Valandos 

ARASZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
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SKAUSMINGI PRARADIMAI 
Kiek Lenkijos piliečių dar 

laiko save lietuviais — sunku 
tiksliai pasakyti. Tokios sta
tistikos nieks šioje šalyje ne
veda, todėl ir duomenys yra 
skirtingi, priklausomai nuo 
to, kas jais naudojasi: valdžios 
atstovai linkę tvirtinti, kad 
lietuvių yra apie dvidešimt 
tūkstančių, patys lietuviai pa
teikia kiek didesnį skaičių. 
Bet tuojau priduria: dar vakar 
tiek mūsų buvo, šiandien jau 
keliais mažiau. Kasdien tirps
ta lietuvių gyvenamas plotas: 
dar šio amžiaus pradžioje Vi
žainio valsčiaus gyventojai iš
sirinko lietuvį viršaitį, dabar 
ten nebėra nei vieno lietuvio. 
Todėl suprantama, kad di
džiausias visų Lenkijos lietu
vių organizacijų susirūpini
mas — kaip sulaikyti, deja, 
vis spartėjantį nutautėjimą. 

— Sprendžiant pagal ka i 
kur iuos straipsnius, pavyz
džiui , paskut in iame JPa-
saulio lietuvio" numeryje 
(1999.10), galima susidaryt i 
įspūdį, kad Seinų-Punsko 
k ra š t e gyvenantys lietuviai 
jok iu rūpesčiu ne tur i . Ar 
t a ip yra i i tikrųjų? 

— Atvažiavus iš kitos šalies, 
gali pasirodyti, kad mūsų 
Lenkijos lietuvių padėtis yra 
puiki. Tai gana subjektyvus 
įspūdis, ypač, kai atvykęs sve
čias pamato, kokį kultūrinį 
renginį ir pavieši keletą die
nų, o ypač kai palygina mūsų 
padėtį su savo gyvenamąja 
vieta. Juolab, kiek žinau, mi
nėto straipsnio „Pasaulio lie
tuvy" autorė yra iš Karaliau
čiaus krašto. Kiek žinau, ten 
iki šių metų nebuvo nei vie
nos mokyklos, kur būtų dės
toma lietuviškai, yra tik fa
kultatyvai, sekmadieninės 
mokyklos ir pan. Tad, lygi
nant su jų padėtimi, galime 
atrodyti puikiai. Tačiau lygin
ti nereikia, o būtina atsižvelg
ti į esamas sąlygas, galimy
bes, kad realiai galėtume įver
tinti padėtį. 

— Punsko - Seinų kraštas 
— tai etninės Lietuvos žemės, 
kur lietuvių gyvenamas skai
čius kiekvienais metais mažė
ja, ypač tai akivaizdu, pažvel
gus į praeitį ir pažiūrėjus, ku
riose parapijose amžiaus pra
džioje dar vykusios lietuviš
kos Mišios, o dabar lietuviškai 
kalbančio su žvake nesurasi. 
Nutautėjimas yra labai dide
lis, o tai parodo mūsų realią 
situaciją. 

Kita vertus, pastoviai ma
žėja kultūros, spaudos, švie
timo finansavimas. Dėl lėšų 
stokos šiais mokslo metais 
buvo sumažintos dvi lietu
viškos moVyklos iš aštuonme
čių į trimetes. Taigi, tokiu 
būdu lietuviško švietimo 
apimtis Lenkijoje sumažės 

trečdaliu. 
Problemų yra daug — dides

nių ir mažesnių. Viena di
džiausių — pasienio užkardos 
kūrimas Punsko miestelyje. 
Laisvosios rinkos ir konku
rencijos atsiradimas, iš to au
ganti bedarbystė, žemės ūkio 
smukimas — smarkiai pavei
kė mūsų kraštą — daug šio 
krašto lietuvių, ypač jaunų 
išsilavinusių žmonių, turėjo 
išvykti gyventi į kitus mies
tus. Punsko-Seinų lietuvių 
yra kaskart mažiau ir kiekvie
nas išorinis faktorius stipriai 
juos veikia. Tad įsikėlimas į 
šią mažą visuomenę specialių
jų struktūrų, gali padaryti la
bai didelę įtaką. Juolab, kad 
pakis ir miestelio etninė 
struktūra, į tūkstantį gyven
tojų turintį miestelį atsikėlus 
keliasdešimčiai lenkų pasie
niečių, ir dar su šeimomis. Šis 
faktas, be abejo, įtakos ir 
kultūrinį bei tautinį gyve
nimą. 

— Gruodžio pradžioje 
Lietuvoje viešėjo Lenkijos 
piliečių teisių atstovas 
(ombundsmenas) prof. 
Adam Zielinski. Vilniuje jis 
dar karta išreiškė savo 
nuostatą pasienio užkar
dos Punske klausimu, pa
tvirtinęs, k a d jos įkurdini
mas pažeidžia lietuvių tau
tinės mažumos interesus. 
Susirūpinimų šiuo klausi
mu išreiškė i r Lenkijos lie
tuviu draugijos suvažiavi
mas, kuris vyko šių metų 
lapkričio mėnesį Seinuose. 
Apie tai daug rašė Lenkijos 
spauda, o Lietuvos žinia-
sklaida, atrodo, šių faktų 
visai „nepastebėję"? 

— Drįstu teigti, kad visa 
Lietuvos žiniasklaida yra vie
na didelė problema. Ypatingai 
nedaug informacijos gausime 
apie Lietuvos kultūrinį, juo
lab tautinį gyvenimą, galbūt 
žiniasklaidai neįdomu, kas 
vyksta pas užsienio lietuvius. 
Kad ir toks pavyzdys: lap
kričio pabaigoje Seinuose bu
vo atidengtas pami .-Jas lietu
vių poetui vyskupui Antanui 
Baranauskui. Lenkijos žinia-
sklaida, ypatingai liberales
nės pakraipos, gan išsamiai 
rašė apie paminklo statymo 
istoriją, primenant, kad pra
džioje šiam sumanymui nepri
tarė ne tik vietos valdžia, bet 
ir kai kurie Lenkijos Katalikų 
Bažnyčios atstovai. Lietuvoje 
gi (nors atrodo, turėtų būti 
priešingai) apsiribota vien tik 
„valdiškais" sausais praneši
mais: kas atvyko, kas perkir
po juostą. 

— Veikia Lietuvos-Len
kijos parlamentų asamblė
ja, Lietuvos i r Lenkijos vy
riausybių bendradarbiavi-

Lietuvių kultūros centro pastatas Seinuoee. Jo statyba truko ketverius metus ir kainavo 9 mln litų. Statybą fi
nansavo Tautinių mažumų ir iseivųos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Centras atidary
tas š.m. vasario 14 d. Nuotr. Eltos 

mo taryba, taip pat abiejų 
šalių prezidentų konsulta
cinis komitetas, kur ių 
kompetencijoje yra t a rp 
kitko stebėti bei spręsti 
taut iniu mažumų proble
mas. Lapkričio pabaigoje 
Vilniuje vyko Lietuvos i r 
Lenkijos par lament inės 
asamblėjos posėdis, ski r tas 
taut inių mažumų švietimo 
klausimams. Ar Lenkijos 
lietuvius tenkina pr i imta 
nuotarmė, už kurių — kaip 
pastebėjo lenkų spauda — 
vieningai rankas kėlė t iek 
Lietuvos, t iek Lenkijos 
parlamentarai? 

— Kaip minėjau, Lietuvoje 
nedaug yra žmonių, kurie ži
notų apie mūsų problemas ir 
rūpintųsi jų sprendimu — 
„mat, jūsų tiek mažai" — kar
tais pasako vienas ar kitas 
politikas. Lenkai visai kitaip 
supranta vienybės ir paramos 
visame pasaulyje gyvenančių 
lenkų reikalą. Jiems kiekvie
nas tautietis yra svarbu. Be 
to, pastebėję, kad Jūsų mini
mos tarpvalstybinės instituci
jos yra palankios Lietuvos 
lenkų klausimams spręsti, iš
naudoja jas, kiek įmanoma. 
Tuo pačiu paruošia Lenkijos 
visuomenę, kiekvienas posė
dis, asamblėjos sesijų ar kita 
proga per televizijos pagrin
dines programas aiškindami 
ir rodydami reportažus apie 
lenkų Lietuvoje „diskrimina
vimą, persekiojimą ir visoke
riopą skriaudimą". Šiandieną, 
jei pasiklausytum eilinį Len
kijos gyventoją, ką jis žinantis 
apie Lietuvą, dauguma nea
bejotinai atsakytų, kad tai 
valstybe, nepaprastai skriau
džianti jų tautiečius. Taip 
pastaruoju metu yra formuo
jamas Lietuvos, strateginės 
partnerės, įvaizdis Lenkijoje. 

Ką naudingo davė mums 
Tarpparlamentinės asamblė

jos V sesįjos nutarimai? Taigi, 
nieko.^ Absoliučiai nieko. 

Kad nesusidarytų klaidin
gas įspūdis, jog Lietuvos vals
tybė mus visiškai užmiršo, 
noriu pasakyti, kad mes su
laukiame paramos, ypač fi
nansinės. Taigi šiais metais 
atidaryti Seinų Lietuvių na
mai, pastatyti Lietuvos val
stybės lėšomis, lapkričio 28 d. 
atidengtas, už Lietuvos pini
gus pastatytas, paminklas Ba
ranauskui. Lietuvos Respubli
kos vyriausybė remia mūsų 
kultūrinę ir švietėjišką veiklą, 
jaučiame Seimo pirmininko V. 
Landsbergio paramą, dabarti
nio premjero, buvusio Seimo 
vicepirmininko Andriaus Ku
biliaus rūpinimąsi. 

Tačiau tai paskirų asmenų 
susidomėjimas, o dauguma 
neišmano, nei kas, nei kur 
pas mus vyksta. Be to, mums 
dažnai svarbesnė politinė, ne 
piniginė parama, juk pagal vi
sus Vakarą Europos standar
tus demokratiškos valstybės 
privalo remti savo tautines 
mažumas, o Lenkijoje vis dar 
nėra Tautinių mažumų įsta
tymo, kuris galbūt daug ką 
galėtų padėti mūsų gyvenime, 
bent būtų teisinis aiškumas. 

Labai mums svarbu yra tai, 
kad jau juntame Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės globą, 
kaip ir Kanadoje, JAV, Vokie-
tijoje, Australijoje ir Rytų Eu
ropos šalyse gyvenančių lietu
vių solidarumą. Naudodamasi 
proga, noriu Jums už tai nuo
širdžiai padėkoti savo, ir visų 
Lenkijos lietuvių vardu, ir pa
linkėti daug sėkmes ir laimės 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
metų proga. 

Su Lenkijos Lietuvių 
Bendruomenes valdybos 
pirmininke I r ena Gaspera-
vičiūte kalbėjosi Živilė Ma
kauskienė. 

GALI LIKTI BE 
APSAUGOS 

Pakrančių apsaugos policijos 
rinktinės laivai į jūrą galėtų 
išplaukti, tik esant ypatingai 
situacijai — lapkričio 24 d. 
laivų divizionas degalų atsar
gų turėjo tik vienai parai. 

Pasienio policijos skolos už 
patalpų šildymą, telefoną, 
transporto paslaugas pasiekė 
212,000 litų. Ketvirtą mėnesį 
pasieniečiai iš Finansų minis
terijos gauna pinigų tik pa
reigūnų atlyginimams ir būti
nosios tarnybos karių maitini
mui. Dėl lėšų trūkumo iki šiol 
kantriai kentėję ir mažiausiai 
aimanavę, pasieniečiai „yra 
įvaryti į kampą" ir nebegali 
tinkamai atlikti savo pareigų. 

Neatmetama tikimybė, kad 
dėl to padaugės kontrabandos 
ir kyšininkavimo pasienyje at
vejų. Dėl finansinių problemų 
bus sunku užtikrinti ir Būtin
gės terminalo plūduro apsau
gą. Prognozuojama, kad gruo
džio mėnesį pasieniečiams ne
bus mokami ir atlyginimai. 

Šiuo metu Pakrančių apsau
gos pasienio policijos rinktinė 
turi 3 laivus. Pagal susitari
mus su karinėmis jūrų pajė
gomis šie laivai saugo ir kont
roliuoja Lietuvos teritorinę jū
rą. Pasieniečiai taip pat pade
da į nelaimę jūroje pateku
siems laivams ir žmonėms. 
Pernai pasieniečiai gelbėjo 68 
žmones, šiemet — apie 20. 

Beje, pasieniečiai niekaip 
negali atsikratyti 1996 m Len
kijos vyriausybės dovanotų 9 
katerių. Jau tuo metu jie buvo 
morališkai ir techniškai susi
dėvėję, naudojo daug degalų. 
Kateriams remontuoti reikėtų 
1,5 mln. litų. Tai neapsimoka, 
ieškoma būdų, kaip juos nura
šyti ir parduoti aukcione. Ne
reikalingų katerių nėra net 
kur laikyti. 

M 

Danutė Bindokienė 

Visuomet durys atviros 
Pagal „atvirkštinį" laikrodį, 

kuris skaičiuoja laiką tik iki 
š.m. gruodžio 31 d. vidur
nakčio, beliko šiek tiek dau
giau kaip dvi dienos iki šio 
šimtmečio pabaigos. Žinoma, 
tai tik datos pasikeitimas, ku
rių eilės rikiuojasi kiekvieno 
žmogaus gyvenime — vienų 
jau ilgesnės, kitų dar trum
pesnės... 

Išskyrus galbūt šį kartą. 
Kadangi po gruodžio 31 d. 
metai bus žymimi dvejetuku, 
o ne vienetu priekyje, visi tiki
si ypatingų pokyčių. Kai kas 
net būgštauja, kad ateis pa
saulio pabaiga arba bent mū
sų kasdienybės slinktis bus 
stipriai sumaišyta. Visuotinė 
isterija dėl galimo kompiute
rių sutrikimo, teroristinių 
veiksmų ir kitų negerovių 
šimtmečio sąvartoje, atrodo, 
pasiekusi net pačias mūsų gy
venamo krašto valdžios viršū
nes: jau keletą kartų preziden
tas penpėjo apie Naujų metų 
naktį tykančius pavojus. 

Ar tomis tamsiomis pra
našystėmis tikėti, ar į jas nu
moti ranka — kiekvieno asme
niškas reikalas. Tačiau visai 
nesunku suvokti, kad mūsų 
gyvenimas po 2000 metų sau
sio 1-osios tekės senąja vaga. 
Vieniems, kaip ir iki šiol, toje 
vagoje pasitaikys aštrių uolie
nų, užtvankų, kitiems — jis 
plauks, ramiai čiurlendamas, 
spindėdamas skaidrių saulės 
spindulių šokiu. Vis tik, kaip 
kadaise išsireiškė rašyt. Aloy
zas Baronas, buvęs mūsų 
dienraščio redaktorius, „laikas 
yra teisingas: jis vienodai į 
praeitį nuplukdo ir geras, ir 
sunkias valandas". 

,J3raugas" šįmet šventė 90 
metų gyvavimo sukaktį. Daug 
gerų žodžių apie buvo para
šyta sveikinimuose ir linkėji
muose, ypač pabrėžiant, kokią 
milžinišką įtaką šis dienraštis 
turėjęs užsienio lietuvių gyve
nimui nuo pačių anksčiausių 
savo dienų iki dabar. Linkėta, 
kad ir ateities metai „Drau
gui" būtų palankūs, kad jo 
skaitytojų ir bendradarbių 
eilės gausėtų, nes, nepaisant 
visų elektroninių ir kitokių 
greitojo susižinojimo priemo
nių, lietuviškas spausdintas 
žodis kiekvienam lietuvių te
beturi savo vertę. 

Kaip lietuviška patarlė sa
ko: „Iš jų burnos į Dievo ausį" 
— būtų gera, jei bent dalis tų 
gražių linkėjimų išsipildytų, 
tačiau esame ir realistai. 
Kiekvieną kartą, kai priešpas
kutiniame „Draugo" puslapyje 
išspausdinamas mirties pra
nešimas, žinome, kad nete
kome dar vieno skaitytojo. 

Deja, eilės nelaukia užimti tų 
prarastųjų vietos, o Sv. Kazi
miero ar kurių kitų kapinių, 
priglaudusių mūsų tautiečius 
amžinajam miegui, adrese 
laikraščiai nesiunčiami... 

„Draugas" šia skaitytojų 
mažėjimo problema dalinasi 
su visa užsienio lietuvių perio
dika (taip pat ir Lietuvoje, 
nors ten laikraščių prenume
ratų mažėjimo priežastis ki
ta). Mūsų atveju, dėtosios vil
tys į dabar iš tėvynės atvyk
stančius tautiečius kol kas 
nepasitvirtino. Jie visų pirma 
teigia, kad „Draugas", ar ku
ris kitas vietinių lietuvių laik
raštis, neįdomus, žmonės, apie 
kuriuos rašoma, nepažįstami, 
jų reikalai — svetimi. 

Tokią nuomonę girdime net 
iš tų, kurie, pavyzdžiui, 
„Draugo" niekuomet nėra ma
tę, jie tik „girdėjo iš kitų". Ar 
yra kažkokia magiška formulė, 
kaip būtų galima lietuvišką 
dienraštį padaryti įdomesnį? 
Pasirodo, kad yra. 

Visų pirma reikia tokių 
žinių, kokios spausdinamos 
Lietuvos spaudoje — žmog
žudystės, skandalai, išprievar
tavimai (su visomis detalėmis) 
ir t.t. Be to, svarbu, kad būtų 
rašoma apie naujųjų emi
grantų veiklą ir gyvenimą. Su 
pastaruoju pageidavimu ne
sunku sutikti, todėl dar kartą 
„Draugo" redakcija kartoja 
pasiūlymą visiems lietuviams, 
ypač neseniai mūsų tarpe ap
sigyvenusiems. 

Mes periodiškai skirsime 
vietos — puslapį, dvi skiltis ar 
mažiau, bet turite patys pa
ruošti medžiagą ir tą vietą 
užpildyti (kas savaitę, kas dvi, 
kartą per mėnesį...). Rašykite, 
kas jums rūpi, siųskite nuo
traukas, tegul tai būna jūsų 
puslapis, jūsų skiltys. Tegul 
„Draugas" būna ir jūsų dien
raštis. Tik nedrįskite prie
kaištauti, kad „mus atstu
mia, nepriima, mūsų veiklos 
aprašymų nenori..." Juk iš 
tuščio ir „Draugo" redakcija 
nepasems. Antra vertus, re
dakcijos kolektyvas yra visiš
kai „integruotas" — didžioji jo 
dalis yra kaip tik neseniai at
vykusi iš Lietuvos. Jokios dis
kriminacijos pas mus nie
kuomet nebuvo ir nebus. Ži
noma, žodžiais jūsų neįtikin
sime, tad pabandykite bendra
darbiauti, patys įsitikinsite. 
Kviečiame visus, ypač nese
niai iš Lietuvos atvykusius, 
draugauti su „Draugu"! Atei
kite į redakciją, susipažinki
me, pasikalbėkime ir galbūt 
atrasime, kad mus daug dau
giau dalykų riša, kaip skiria. 

LIJUNDRA 
PETRAS DIRGĖLA 

Iš „Vilties pilnųjų" knygos 
Nr . l l GYVENIMO INTRIGA 

(Tęsinys) 
— Ir teatras, ir teatras man nuostabus! — aistringai 

plojo rankom Kurselis. — Niekas nieko neslepia. Nie
kas nebijo mirti. Kiekvienas gali prašnekti apie Te
šeira ar Kaplanovą tarytum apie kaimyną. Niekur ki
tur taip nėra. Visur žmonės pirma pagalvoja, ar, ištarę 
pavardę, neužsitrauks nemalonės. 

— Turai, mūsų žmonės ištaria „Teofilas Tešeira" ir 
neabejoja, kad jo nėra, kaip nėra Turno ar Enėjo. Jų 
juk nėra. Tumas, Mačeda... Enėjas, Tešeira... Faunas, 
Kazatis, Kaplanovas, Trockis — girėnams jie visi ta
patūs tuo, kad jų nėra, nebėra. Buvo, taip, buvo gau
sybė kraugerių bjaurybių, tačiau — nebėra! 

— Suprantu, aš psichologas, — tarė Kurselis. — 
Kaip jūs ją pavadinot, taip gražiai skambėjo?.. 

— Fafa. 
— Fafa! Ji išsiskyrė su pirmu vyru, sūnaus jam ne

pagimdžiusi. Tėvas, žinodamas, kad duktė nepagimde, 
gal negali pagimdyti, apie jos sūnų nekalbėtų. Gal 
Fafa turi sūnų, gimusį ne nuo jos vyro, todėl slepia
mą? Kad ir kaip būtų — sūnus yra! Niekas dabar ne
gali manyti, kad jo nėra. 

— Niekas ir nemano, — burbtelėjau aš Žiūrėjau į 
Turą nustebęs. Turas Kurselis stovėjo priešais mane 
blaivus. Na, skruostai įkritę. Visų skruostai dabar 

įkritę. Na, vyras pavargęs. Visi vyrai dabar pavargę. 
Psichologas... Man galvoj netilpo: psichologas „ateities 
architektas", ką tik regėjęs, kaip bakterija tampa 
žmogum, ima spėliot, ar Fafa turi sūnų, ar neturi... Na 
ir kas, kad neturi? Stvers mažytę bakteriją ir turės. 
Vakarų išminčių naivumas beribis. Dantys traška. 
Laimei, Turas Kurselis susiginčijo su Liberu Ekertu, 
ir mano įtūžis atslūgo. Vyrai rankose jau laikė vyno 
taures. Ir aš paėmiau taurę nuo padėklo. Gimė Loty
nas Sudimantas. Fafa tapo karaliene Lot, turinčia tris 
vardus. Geras vynas. Turas Kurselis įtikinėjo pašne
kovus, kad „Dvylikos patriarchų testamentas" ne
galėjo būti parašytas ant vario skardos. Ant papirusų. 
Tik ant papirusų. Liberas nesiginčijo, tik nosį raukė, 
galiausiai neištvėrė ir pareiškė: 

— Pone Kurseli, nesukite galvos dėl tų papirusų. 
Abraomas Dona Šlionskietis gyveno prieš keturis 
šimtus metų. Kumranitų kūrinius pasaulis atrado 
prieš trisdešimt metų. Tarp šitų simbolių laike gyveno 
devynios Sudimantų kartos, beje, aš manau, kad tu
rėjo gyventi daugiau — bent jau trylika ar keturiolika. 

Marijus Mendelsonas pasimėgaudamas ragavo 
skaidrų raudoną vyną. 

— Libertas tei9us. Viskas mūsų gyvenime yra ženk
lai ir simboliai, — tarė Marijus. — Mes mąstome stalų 
ir kėdžių simboliais, o ne stalais ir kėdėmis, kurie tik
rai yra. Bet ar tikrai yra? Neįmanoma įrodyti, kas tik
rai, o kas netikrai yra. Klausiu: ar tikrai, ar netikrai 
yra Lotynas Sudimantas9 

Šimts perkūnų! Neįmanomus darbus dirba jie, žmo
gėnai, kilę iš bakterijų. Mes plūkiamės tik ten, kur 
dar įmanoma. Kad mes padarytume neįmanomą dar

bą, turi įvykti stebuklas. Lauk, šunie, kol pastips ku
melė! O nelaimė jau sėdi balne. Pasiginčykim: tikra ji, 
ar netikra? O gal tik simbolis? 

Nešinas vyno taure, išėjau iš koplyčios į gretimą pa
talpą. Prie užtemdyto lango stovėjo Danas Budginas. 
Priėjau ir ėmiau jam kalbėti: 

— Labas, Danai. Bakteriją jūs gavote dovanų. Lot 
pardavėt. Sūnų jai pirksit. Ar galai sueina? Fifty — 
fifty? 

— Aš nebedirbu banke, — gūžtelėjo pečiais Budgi
nas. — Steigia Šventosios uosto direkcįją. Aš jau kaip 
ir ten. 

— Kaip ir ten — vadinasi, direktorius. Komercijai, 
ar ne? Sveikinu, — ir nustėrau: — Ką tu sau manai! 
Lietuva yra turėjusi gubernatorių, generalgubernato
rių, prezidentą, didįjį kunigaikštį, karalių, o Švento
sios uosto direktorių dar niekados ji neturėjo! Ko tu 
čia stovi? Stok šalia karalienės Faustos Ievos Lotynės 
ir publikai prisistatyk: turiu garbės — Danas Pirma
sis Motiejus... 

Danas žiūrėjo į mane ramiomis debilo akimis. Pra
leidęs pro ausis mano žodžius, pristatė jaunutę moterį: 

— Susipažink, Švarnai. Aida. Aš ją vedžiau. 
Neįmanomus darbus bakterijos dirba labai greitai. 

Mes vėluojame. Laukiame stebuklų. Apstulbęs žiūrė
jau į Aidą, kurią Budginas vedė. Ji tebebuvo mergaitė, 
guldau galvą, tebebuvo mergaitė, galbūt jaunesnė už 
mano jaunėlę Antanę! Kol aš į ją žiūrėjau, jos akyse 
pasikeitė keliasdešimt nuotaikų. Ji dar nebuvo nu
drengta, dar gebėjo akimis išreikšti gausybę subtilių 
jausmų, kaip kadaise Klarizė Horacio Romoje arba 
Marija Mančini Paryžiuje. 

— Gaila, jus būtų vedęs mano sūnus, — pasakiau 
Aidai ir nuėjau į pašalį. Stoviniavau prie durų. Niekas 
prie manęs nepriėjo. Stovėjau, laikiau rankoj taurę 
kaip kvailys. Niekam aš nerūpėjau. Kad ir kaip mes 
peiktume Žemyną, ji labai kantriai niūniuoja lopšinę. 
Jos švelnaus balso užliūliuotos, bakterijos įtikėjo, kad 
Pajėgti, galinčių joms priešintis, suvis nebėra. Kai į 
sceną įšoks Karigaila, bakterijas ištiks stabas. Paju
tau nerimą. Jsižiūrėjau į vyrus ir moteris, apspitusias 
Faustą Lot. Mano akys susitiko su Monikos Budres 
akimis. Ji pasišaukė mane akimis. 

— Ar turi dėžutę? — paklausė, kai priėjau. 
Monika Budrė sunnko numerį, spragsėdama raudo

nu nagu. „Labas rytas. Čia aš. Linkiu tau geros die
nos. Per uraganą gerai padirbėjai. Aš, atrodoo, tapau 
mirtininke. Lynoja? Lynoja ir šąla? Nepaslysk be rei
kalo. Vakare palinkėsiu labos nakties. Sudiev". Ji 
grąžino man dėžutę. Ir ėmė šėlti: 

— Fausta Ieva Lotyne, aš sveikinu, sveikinu tave! 
Kaip man čia gera' Prisikelia Kristus, prisikelia ugnis, 
prisikelia bakterijos... Išsivaduoji, klaidžioji... Geri sau 
vyną... Dieve, kokia aš naivi! — Monikos Budrės akyse 
sužvilgo ašaros. — Aida, aš bučiuoju, bučiuoju tave! 
Sandra Aleksandrovna bučiuoja tave! Mylėsim tave vi
sos, visos, labiausiai mylės Sandra! Mistikių gyveni
mas taip pat savotiškai žavus, ar ne? 

Įsitikinęs, kad niekas į mane nebežiūri, patraukiau 
link durų. Koridoriuj mane pasivijo kaukšintys žings
niai, į parankę įsikibo Monika Budrė. 

— Grygas atsistojo prieš visus. Mazannis ima Chris-
tę, Bezobralovas — mane. Aš imu tave. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ KULTŪROS 
INSTITUTO VOKIETIJOJE 1999 

M. SUVAŽIAVIMAS 
Devynioliktasis Lietuvių 

kultūros instituto suvažiavi
mas — mokslinė konferencija 
įvyko 1999 m. spalio 1-3 d. An-
nabergo namuose Bad Godes-
berge. Suvažiavime skaityti 
paskaitų- pakviesti jauni 
mokslininkai, kurie savo dip
lominius ar dfektorato darbus 
rašo lietuviška tematika. Taip 
buvo norima sudaryti galimy
bę jiems pristatyti savo darbo 
rezultatus, juos aptarti su ko
legomis ir lietuviais specialis
tais bei apskritai pasidalyti 
savo patirtimi. Paskaitose, ku-

elementus Lietuvoje 1989-
1992 metais. Konstitucijos kū
rimo proceso pradžioje veikė 
LSSR Aukščiausioji Taryba 
kaip pouvoir constitue. Nors ji 
savo įgaliojimų negalėjo pa
remti laisvais rinkimais, ta
čiau aiškiai veikė pagal dau
gumos norą. Tokiu būdu ji bu
vo pakankamai patvirtinta. 
Vėliau ėmė veikti laisvai iš
rinktas parlamentas, o atski
rais svarbiais klausimais ir 
galutinai priimant Konstituci
ją — ir balsavimo teisę turin
tys piliečiai. Taigi konstituci-

rios buvo skaitomos vokiečių jos kūrimas ir pati Konstituci-
kalba, ir diskusijose dalyvavo ja yra pakankamai demokra-
apie 50 LKI narių ir svečių. 

Suvažiavimas prasidėjo 
penktadienio vakare. Jį svei
kinimo žodžiu pradėjo LKI ve
dėjas dr. Vincas Bartusevi
čius, nurodęs kiek prieštarin
gai besiplėtojančias mokslinio 
ir kultūrinio darbo sąlygas Vo
kietijoje. Viena vertus, suby
rėjus Sovietų Sąjungai, buvo 
pralaužtas vienašališkas vo
kiečių domėjimasis rusų isto
rija ir kultūra: gerokai pa
daugėjo mokslinių darbų bei 
leidinių ir Baltijos kraštų te
matika. Tačiau institucinė pa
rama šiam moksliniam ir kul
tūriniam darbui yra mažina
ma: buvo panaikinta baltologi-
jos studijų galimybė Miunche
no universitete, pasidarė ne
aiški intensyviųjų Baltijos 
kalbų kursų ateitis, kėsina
masi nubraukti paramos dalį 
pabėgėlių kultūrinei veiklai, 
kuri apima ir keletą mokslinių 
įstaigų, tiriančių Rytų Euro-
jSos istoriją, nutraukta fede
ralinės valdžios parama Vasa-
rip 16-osios gimnazijai ir kt. 
Visa tai rodo šios pasikeitu
sios padėties mastą, kai moks
linės ir kultūrinės įstaigos re
miamos ne atsižvelgiant j jų 
reikalingumą, bet į biudžeto 
padėtį. 

Paska i tos ir d iskus i jos 

Pirmąją paskaitą „Mažlietu-
vių kultūrinė veikla 1871-
1914 m." skaitė Vytauto Di
džiojo universiteto doktorante 
istorijos magistrė Silva Pocytė 
iš Klaipėdos. Pranešėja aptarė 
mažlietuvių kultūrinių drau
gijų veiklą, kurių 1885-1919 
m. buvo apie 30. Jos nekėlė jo
kių politinių ar socialinių rei
kalavimų, bet dėjo pastangas 
išlaikyti lietuvių kalbą. XTX 
amž. pabaigoje pastebimos ir 
politinio • susiorganizavimo 
užuomazgos ryšium su rinki
mais į Reichstagą ir Prūsijos 
landtagą, tačiau iki Pirmojo 
pasaulinio karo nei mažlietu-
viai, nei didlietuviai nekėlė 
abiejų dalių suvienijimo klau
simo. 

Heidelbergo universiteto 
doktorantas istorijos magist
ras Gintautas Karnuševičius 
kalbėjo apie Lietuvos bajorų 
luomą vėlyvaisiais viduram
žiais. Jis aptarė lietuvių visuo
menes skaidymąsi, kuris ma
tomas jau XIII šimtmetyje, to
liau vyko ir XTV bei XV šimt
metyje. Lietuvių bajorija sky
rėsi nuo ortodoksų bajorų ne 
vien kalba ir tikėjimu, bet ir 
savo teisine padėtimi valsty
bėje. 

Teisininkas Tobias H. Irms-
cher iš Koelno kalbėjo tema 
JKonstitucijos kūrimas ir kon
stitucijos kūrimo galia Lietu
voje 1989-1992 m." Pranešėjas 
pirmiausia teoriškai aptarė 
problemą. Pagal tautos kons
titucijos kūrimo galios dokt
riną pati tauta gali faktiškai 
sukurti sau konstituciją, ta
čiau ji, kaip tokia, negali veik
ti. Todėl jos vardu veikiantieji 
turi būti tam patvirtinti. 

Toliau pranešėjas aptarė ir 
vertino konstitucijos kūrimo 

tiškai patvirtinta. Tačiau nuo
latinis pritarimas Konstitu
cijai yra būtinas, kad ji plė
totų normatyvią galią kaip 
valstybės tvarkos pagrindas. 

Dr. Yvonne Luven iš Boimos 
kalbėjo tema „Naminės gyva
tės kultas lietuvių ir latvių 
mitologijoje". Gyvatė baltų mi
tologijoje yra gyvūnas, turintis 
gana didelę religinę reikšmę: 
ji yra geroji namų dvasia, gy
vulių globėja, gyvybės ir gyvu
mo, vaisingumo ir seksualumo 
simbolis. Gyvatė turi tolregys-
tės galią, pažįsta gydomąsias 
žoles, kurios prikelia iš numi
rusiųjų. Patikimi šaltiniai ži
no tik naminį, bet ne viešąjį, 
gyvatės garbinimą, be to, toks 
garbinimas suteikiamas tik 
žalčiams. Žaltyje susijungė 
mirties ir vaisingumo tikėji
mai, nes mirusieji pagal senąjį 
lietuvių ir latvių tikėjimą už
tikrino laukų derlių. Gyvatės 
buvo deivės Žemynos atribu
tai. Žemynos asmenyje turime 
moterišką deivę, kuri užtikri
na ir gyvybę kosmose, ir rūpi
nasi mirusiaisiais bei jų atgi
mimu. 

Dr. Martin Jungrai thmayr 
iš Freiburgo kalbėjo apie vals
tybės ir katalikų bažnyčios 
santykius Lietuvoje po Antro
jo pasaulinio karo. Pirmoje sa
vo pranešimo dalyje prelegen
tas apžvelgė valstybės ir baž
nyčios santykius 1940-1990 
metais. 

Antroje savo pranešimo da-
lyjo jis aptarė teisinę bažny
čios būklę atsikūrusioje vals
tybėje, pradėdamas nuo 1989 
m. kovo 10 d. popiežiaus pas
kelbto Lietuvos vyskupijų per
tvarkymo. Lietuva buvo pir
moji Rytų valstybė, kuri tikė
jimo ir sąžinės laisvę įtvirtino 
savo Konstitucijoje. 

Galop buvo nurodyti sunku
mai, su kuriais susiduria ka
talikų bažnyčia šiandien. Ku
nigų trūkumas, jų senyvas 
amžius ir didelis konservaty
vumas, apskritai menkas ti
kinčiųjų ir jų vadų intelek
tualinis lygis ateityje gali su
daryti tam tikrų problemų. 

Magistrė Christina-Juditha 
Nikolajew iš Tuebingeno kal
bėjo apie ateistines (propagan
dos) brošiūras sovietinėje Lie
tuvoje. Paskaitininke pristatė 
trijų rūšių tekstų pavyzdžius 
ir juos analizavo. Brošiūrose 
gausu apeliacijos į jausmus, 
siekiant sukelti skaitytojo dė
mesį. Tokiomis brošiūromis 
žmonės nebuvo vien šviečiami 
ar bandomi atversti į moks
linį ateizmą, bet kartu jose 
buvo perteikiama daug žinių 
apie tikėjimą ir jo išpažinimo 
atmainas. 

Istorijos magistrė Daiva Be-
ranek iš Karlstadto kalbėjo 
apie lietuvių rezistenciją prieš 
vokiečius 1941-1944 metais. 
Lietuvių pasipriešinimo tiks
las buvo laisva ir nepriklauso
ma Lietuva, siekiant išlaikyti 
nepažeistus gyventojus, kultū
rą, ūkį. Turėta du pagrindi
nius priešus — Sovietų Są
jungą ir Vokietiją. Pirmoji bu
vo laikoma svarbiausiuoju 

priešu. Tipiška šiam pasiprie
šinimui tai, kad jis buvo ne
ginkluotas, pasyvus ir nebuvo 
remiamas Vakarų valstybių. 
Lietuviai nebuvo nei bolševi
kai, nei nacionalistai, bet darė 
ta i , kas Lietuvai buvo naudin
ga. Paskaitininke toliau pri
s ta tė lietuvių pogrindžio orga
nizacijas ir jų veiklą, kritiškai 
vert ino VLIKo sėkmes ir ne
sėkmes. 

Paskutinį pranešimą „Istori
j a ir visuomenė: aktualios isto
rijos mokslo problemos Lietu
voje" padare habil. dr. Alvydas 
Nikžentaitis iš Klaipėdos — 
Marburgo. Jis nurodė, kad is
torija visuomet ir visur atliko 
svarbų vaidmenį formuojantis 
tau tos identitetui, o Lietuvoje 
— labiau nei kur nors kitur. 
Tačiau lietuviai save identifi
kuoja tik su tam tikrais istori
jos įvykiais, o apie kitus neno
ri nieko girdėti. Taip istorijos 
raida nuo 1430 m. iki XLX 
amž. pabaigos ir 1940-1990 
metų laikotarpis yra ignoruo
jamas. Tik tai, ką lietuviai pa
dare gero ar svarbaus yra jų 
istorija, o kur jie klydo ar darė 
blogo — nenorima priimti 
kaip sava. 

Sukurtos ir tam tikros teori
jos — dviejų skydų, dviejų ge
nocidų ar baltų vienybės teori
jos , t am tikros pažiūros į lie
tuvių ir lenkų santykius, Ma
žosios Lietuvos gyventojų kil
mę. Šios teorijos negali būti 
paremtos mokslo duomenimis. 
Blogiausia, kai tokius mitus 
skleidžia politikai ir jais grin
džia teisę į teritorijas už Lie
tuvos ribų. Lietuviai gana ka
tegoriškai savo kaimynus 
skirsto į draugus, kurie lietu
viams nieko blogo nėra padarę 
(latviai, totoriai, karaimai), ir 
priešus, kurie lietuvius yra 
skriaudę (lenkai, rusai, vokie
čiai, žydai). Kaip matyti, lietu
viai tarp savo kaimynų turi 
mažai draugų. Po paskaitų vy
ko gyvos diskusijos, kurių me
tu pranešėjai galėjo savo min
tis patikslinti ir papildyti, o 
klausytojai pareikšti kritiškų 
pastabų. Diskusijos ir pokal
biai paskaitose keltų temų 
klausimais vyko ir laisvu lai
ku. Baigiamajame pokalbyje 
dalyviai suvažiavimą vertino 
teigiamai, nors pranešimų bu
vo nemažai ir referentai pa
teikė daug medžiagos. Buvo 
reiškiama mintis, kad būtų 
prasminga ir ateityje rengti 
jaunųjų tyrinėtojų suvažiavi
mus, nes tik tokiu būdu jie ga
li susitikti su kolegomis ir pa
sidalyti savo patirtimi. 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

{VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 
* garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Aul OMOBUO, NAMŲ. SVEIKATOS. 
IR GYVYBĖS DRAUDOKAS. 

Agentas Frank Zapofis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 Wast 95th Street 

Tol. (708) 424-8654 
(773)681-8654 

Home Health Care Intl. 
Agency 

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
vyr. amž. žmones. Reikalinga 
anglų k., kanuybė, atjautimas. 
vairuotojo leidimas ir patirtis 

Skambinti Phil. 
tel. 414-763-2615. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS t „ 

.otfcl 
hooi»(7< 

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

Vilniuje parduodamas namas, 
2 aukštų, senamiestyje, netoli 

Katedros. Kaina $250,000. 
Skambinti Nijolei, tel. 708-423-

2951 arba 708-863-4146. 

ŽURNALAS „KELIONIŲ MAGIJA" 

Ansambl io „Kank lė s " 
konce r t a s 

Šeštadienio vakare koncer
tavo Lietuvos dailės muzie
j aus ansamblio „Kanklės" na
riai Virginija Alenskienė 
(kanklės), Kastytis Mikiška 
(birbynė) ir Aušrinė Stundytė 
(sopranas). Jie atliko harmo
nizuotų lietuvių liaudies dai
nų ir lietuvių kompozitorių 
kūrinių programą. Publikai 
koncertas patiko, ir ji nepa
gailėjo muzikantams plojimų. 

Gedimino o r d i n a s LKI 
vedėjui 

d r . V. Bar tusev ič iu i 

Suvažiavimo metu Lietuvos 
Respublikos ambasadorius Vo
kietijoje dr. Zenonas Namavi-
čius LKI vedėjui Vincui Bartu
sevičiui įteikė LR prezidento 
apdovanojimą — Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino 
ordiną už nuopelnus Lietuvos 
valstybei ir už pastangas gar
sinti Lietuvos vardą pasaulyje 
bei padedant jai integruotis į 
pasaulio valstybių bendriją. 
Bartusevičiaus visuomeninę ir 
mokslinę veiklą pristatė Vo
kietijos LB pirmininkas Anta
nas Siugždinis. 

Vokietįjoa LB valdybos 
informacija, 1999 m. gruodis 

Atrodo, kad mūsų tautiečiai 
Lietuvoje labai mėgsta keliau
ti. Tuo galima įsitikinti, pa
varčius ten leidžiamų dien
raščių skelbimų skyrius, ku
riuose pilna {vairių turistinių, 
firmų reklanių,'** siūlančių ke
liones į Europos bei tolimes
nių valstybių kampelius. 

Turizmą propaguoja ir spe-. 
cialūs leidiniai — knygos, 
laikraščiai, ar žurnalai, skirti 
tik šiam reikalui. Neseniai 
buvo pradėtas [ leisti naujas, 
gana puošnus turizmui paš
vęstas žurnalas — „Kelionių 
magija". 

Mus pasiekęs 1999 metų 
trečiasis šio leidinio numeris 
kuris save pristato „mėgstan
tiems keliauti" žurnalu. Jis 
yra pilnas rašinių iš įvairių 
kelionių po pasaulį, na, ir dau
gel turistinių firmų reklamų. 
Žurnalas iliustruotas gausybe, 
gana gerai nusisekusių, spal
votų nuotraukų. 

Šiame numeryje nemaža 
vietos skiriama Amerikai ir 
jos lietuviams. J au pats vir
šelis papuoštas didele Žino 
Kazėno nuotrauka „Čikagos 
dangoraižiai", o jo pirmieji 
puslapiai skirti Eglės Jaškū-
nienės pasikalbėjimui su Algi
mantu Keziu. „Gyvenimas — 
kaip nesibaigianti kelionė", 
kuriame šis čikagietis yra pri
statomas, ne vien kaip didelis 
foto menininkas, bet ir kaip 
nemažesnis keliautojas. 

Kornelija Jankauskaitė šia
me numeryje skelbia du 
straipsnius „Traukiniu iš Los 
Angeles iki Čikagos" ir „Či
kaga — ne vien tik lietuvių 
miestas". Autorė įdomiai nu
pasakoja savo kelionę trauki
niu, kurios metu jai pavyko 
sutikti ir lietuvių kilmės 
amerikietę, labai norinčią ap
lankyti Lietuvą. Rašant apie 
Čikagą, autorė jau apsiėjo be 
mūsų tautiečių paminėjimo, o 
straipsniuose davė bendro po
būdžio informacijų. 

„Tikrai yra daug ką pamaty
ti ir pažiūrėti Čikagoje". Tik 
pinigų turėk. Bet, jei pri
truksi, šypsodamasis savo ga
lantiška šypsena, amerikietis 
atsakys: It's not my problem" 
(tai ne mano problema)", — 
taip rašo K. Jankauskaitė. 

Čia randame rašinį apie 
Kretos salą, apie kelionę auto
busu į Turkiją, supažindina
ma su Hong Kongo miestu. 
Toliau skaitome egzotika kve
piančius įspūdžius iš Nepalo, 
paukščių parko Vokietijoje ir 
kitus straipsnius. 

Žurnale neužmirštama ir 
• Lietuva. Virginija Sidara
vičienė čia paskelbė straipsnį 
apie Veisiejų regioninį parką, 

>;Saulius Ružinskas apie kelio-
/ n e dviračiu pamario keliais. 
Ta ip pat spausdinamas ra
šinys apie Bilionių piliakalnį 

_(5 km. nuo Laukuvos, Kal-
• tinėnų linkui) ir rašoma apie 

Lietuvos siaurojo geležinkelio 
(„siauruko") 100 metų su
kaktį. 

.1 Šį mėnesinį' žurnalą (jo 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits", "aecks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, te/. 690-241-1912.. 

apimtis — 58 puslapiai; reda
guoja Jonas Ignatonis. Adre
sas — Ukmergės gt. 20-209; 
2600 Vilnius, Lietuva. 

E. Šulait is 

* Nuo s a u s i o 1 dienos 
e l e k t r o s e n e r g i j o s kaina 
Lietuvoje vidutiniškai už kilo
vatvalandę bus 2.8 cento arba 
18 proc. didesnė nei dabar. 
Įvairiems vartotojams ji bus 
skirtinga. Elektros energijos 
kaina nebuvo didinama nuo 
1997 m. rugpjūčio. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada iš accepting applicants for 

Permanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS ccncentrating in immigrauon to 

Canada 
www.iininigration-service.com 

Ką tik iš Lietuvos atvykusi 50 
m. moteris, labai norinti išmokti 

angliškai, ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus, pagyvenusius 
žmones, padėti namų ruošoje ir 
gyventi kartu. Darbas gali būti ir 

ne Illinois valstijoje. 
TeL 708-229^8594. 

* Užsakomieji l ėk tuvų 
skrydžia i , skirti 2000-ųjų su
tikimui Antalijoje (Turkya) ir 
Slovėnijoje, atšaukiami į juos 
nesurinkus mažiausio keleivių 
skaičiaus. Prieš pat šventes 
atšaukiami užsakomieji skry
džiai yra retenybė, o šiais, ju
biliejiniais metais taip galėjo 
atsitikti dėl daugybes įvairių 
priežasčių: žmonės yra užšal
dė bet kokius pirkimus, be to, 
buvo išpūsta 2000 metų datos 
problema programinėje skry
džių įrangoje. Norą Naujuo
sius metus sutikti užsienyje iš 
dalies atgrasė smarkiai kai
nas padidinusios apgyvendini
mo įstaigos. | <Eita> 

it * 

First Personai banko direktorių taryba, 
vadovybė ir tarnautojai dėkoja visiems mieliems 

,J)raugo" skaitytojams ui Jūsų pasitikėjimą ir paramą. 

Mes prižadame jūsų neapvilti ir visada suteikti Jums 
sąžiningą ir malonų finansinį patarnavimą. 

Linkime Jums ir Jūsų artimiesiems džiaugsmingų 
Kalėdų švenčių ir laimingo naujo tūkstantmečio! 

\ 7 , 
•P'rrst — Personai Bank 

/ \ 
Buildittg Personai Banking Relattonshifrs** 

LOBBYi 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 
(in the Orland Greena Shopping Center) 
(708) 2 2 6 - 2 7 2 7 

D R I V E U P : 
1 5 2 5 5 S. 9 4 t h A v e . 
Orland Park, IL 
(in the InTrust building) 

PDIC 

rariTTr 

http://www.iininigration-service.com


NAUJASIS ŽIDINYS — AIDAI — 
NR.7/8 

Malonu priminti , kad 
„Naujasis Židinys — Aidai" 
gyvuoja, išleistas liepos-rug
pjūčio numeris. Pirmuose žur
nalo puslapiuose 100-tojo nu
merio minėjimo Vilniuje, Ber
nardinų bažnyčioje aprašy
mas. Išspausdintos tėvo Ju
liaus Sasnausko, OFM, ir 
Rūtos Tumėnaitės, Jono Boru
tos, SJ, Arvydo Bėkštos, Ire
nos Vaišvilaitės, Kazio Bra-
dūno, Vytautą Landsbergio ir 
Petro Kimbrio kalbos. 

„Kaip įkurtas Židinys" — iš 
Jono Matulionio 1956 metų at
siminimų. Vienas įtakingiau
sių Vokietijos literatūros ir 
kultūros atstovų, poetas, pro
zininkas ir leidėjas Michael 
Krueger, sujaudintas Balkanų 
karo, nelabai optimistiškai ap
rašo „Literatūrinę Europą". 
Amerikos vad. „bestseleriai" 
užtvindė Europos rinką, tad 
geri romanai ir apskritai gera 
literatūra liko merdėti. Bijo
ma, kad elektroninės žinia-
sklaidos priemonės padės kny

gai visiškai išnykti. Šiandien 
knygos rinka lūžta nuo per
krovimo — kokybė bloga, pa
taikaujama pačiam blogiau
siam publikos skoniui. 

Straipsnyje „Ar galima visa 
tai sulėtinti" su M. Kruegeriu 
kalbasi Antanas Gailius. Apie 
2000-tųjų metų reikšmingu
mą, apie pasaulio pabaigą, 
Europos ateitį. Tai vienas iš 
dviejų reikšmingų šio numerio 
straipsnių. Technologinė pa
žanga gali reikšti kultūros 
žlugimą. M. Kruegeris ne
norėtų gyventi po 50-ties 
metų, nes tuomet galvojimo 
darbą atliks ne žmonės, o 
mašinos, gali įsigalėti finansi
nis fašizmas. Turtuolis Bill 
Gatės dar tik 40 metų am
žiaus. Po 20-ties metų jo kiše
nėje bus pusė Amerikos, gal 
pusė pasaulio, žinoma, jei nie
kas jo nesustabdys. Šiandien 
kompiuteriai ir internetas 
brukami visiems kiekviename 
žingsnyje. 

Rūta Marcinkevičienė — 

„Treji vartai į Šventą Raštą". 
Biblya lietuviškai jau inter
nete. Yra straipsnis „Katalikų 
tikybos mokymo programai 
vieneri metai". „Apie mokyklų 
atkūrimą", — Eumenyaus stu
dija 338 m. prieš Kristų, vers
ta iš lotynų kalbos. Giedrė 
Jankevičiūtė — „Visuomenės 
vedlys ar amato meistras". 

Religijų skyriuje — Arkivys
kupo A. J. Bačkio pasikal
bėjimas su Pauliu Subačių, 
tema „Prieiti arčiau brolių ku
nigų". 

Antras ypatingas straipsnis 
knygų ir žurnalų skyriuje. 
Bob Mulan knygos „Voices of 
pain" arba „Lithuania in tran-
sition" knygos recenzija. Ne
žinoma, ar autorius amerikie
tis, ar anglas, ant knygos 
viršely žydiškos raidės. Knyga 
skirta anglosaksiškai publi
kai. Vaizduojama posovietinė 
tikrovė: lietuvio gyvenimas 
skurde, nedarbas, benamiai 
našlaičiai, apleisti seneliai, 
nepilnamečiai nusikaltėliai, 
vienišos moterys, psichiniai 
ligoniai, negerbiamos vaikų 
teisės. Ką^p tyčia, autorius 

pasirenka karčiausią Lietuvos 
gyvenimo dalį. Lietuva atsili
kusi, lėtai modernėjanti, nėra 
pilietinės visuomenės, diskri
minuojamos moterys, tautinės 
mažumos. Daugiau negu pusė 
tėvų neįstengia išmaitinti vai
kų, didėja mirštamumas, ypač 
vaikų, didėja skurdas ir blo
gėja gyvenimo sąlygos. Abortų 
skaičius lygus gimimų skai
čiui, ketvirtis Lietuvos mer
gaičių iki 15 metų amžiaus pa
tiria kokias nors seksualinio 
išnaudojimo formas, tą patį 
kenčia 10 proc. bernfukų. Iš to 
kyla psichiatriniai sutrikimai, 
savižudybės. Pagal Bob Mu
lan, Lietuva yra antroji juodoji 
Kalkutos skylė (biack hole of 
Calcutta). 

Recenziją paražė Katazyna 
Karzienievvska. Ji tvirtina, 
kad Mulan Lietuvos nešmei
žta, jo statistiniai duomenys 
paimti iš UNICEF sluoksnių. 

Žurnalo paskutiniuose pus
lapiuose „Naujojo Židinio — 
Aidų" redakcijos personalo 
nuotraukos ir trumpos biogra
fijos. 

Henr ikas Kudreikis 

* Buvusio valdymo refor
mų ir savivaldybių reikalų 
ministro Sigito Kakčio žemės 
sklypą registravusiems dar
buotojams skirtos nuobaudos 
— pažeminta jų kvalifikacija. 
Viena pareigūnė po šios istori
jos pasiprašė atleidžiama iš 
darbo. Pažemintos registrato
rės dabar turės mažiau įga
liojimų, tai atsilieps ir finan
siškai — 200 litų sumažės at
lyginimai. „ Elta) 

* Bendrovė „Lietuvos 
energija" siūlys sumažinti 
nakties elektros kainą varto
tojams. Nepaisant praėjusią 
savaitę priimtų sprendimų vi
dutiniškai 18 proc. padidinti 
elektros kainas, dar iki Nau
jųjų metų bendrovė ketina 
kreiptis į Valstybinę kainų ir 
energetinės kontrolės komisi
ją, siūlydama sumažinti nak
ties elektros kainas tiems var
totojams, kurie yra įsirengę 
dviejų laiko įkainių skaitik
lius. „Lietuvos energijos" ats
tovas sakė, jog bus siūloma ge
rokai sumažinti nakties įkai
nį, o dienos įkainis gali būti 
nežymiai padidintas. BNS) 
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Siųskite pinigus 
per VVestern Union 
ir laimėkit kelionę 

į Lietuvą dviem 
asmenims!* 

Kiekvienas, kuris siųs pinigus iš JAV Į Lietuvą ar kitus Rytų Europos kraštus iki 1999 m. 
gruodžio pabaigos, galės dalyvauti VVestern Union „VVelcome Home" loterijoje. 

* ir,*vr —*"•>%*&*• ' « w • • 

Kiekvieną kartą siųsdami pinigus, turės i te^ telefono korteles. Western Union siūlo patikimą 
galimybe ne tik laimėti kelione dviem, bet gausite / pinigų persiuntimą per kelias minutes į 75,000 

- taip vadinamą „scratch card" kortele. Kiekviena; vietovių 176 kraštuose. Lietuvoje mes 
kortelė Jums padės laimėti vieną iš tūkstančių aptarnaujame 90 vietovių, 
dovanų, kaip pvz. kompiuteri, VCR, lagaminų Geriausia švenčių dovana — pinigai pasiųsti per 
komplektą, nuolaidą VVestern Union paslaugoms,! VVestern Union! 

*-• 
£ ^ *£&&•.. 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

the fasieįt way to &^m^.w^44^id^ 
•No pufchaaa neceiaary. Opan to w#ilnflv fliMM§ •• wie Uflwd »iflw. ww wianj 
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A. t A. 
Dr. ELENA BALČIŪNIENĖ 
Dr. Elenos Balčiūnienės šeima praneša draugams ir 

pažįstamiems, kad Elena iškeliavo pas Dievą 1999 m. 
gruodžio 26 d. 

Gimė ji 1907 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje baigė Vytauto 
Didžiojo universitetą, odontologijos fakultetą. Lietuvą 
apleido 1944 m. ir iki 1949 gyveno Goettingen, Vokietijoje. 
1949 m. atvyko j Hartford, CT, ir 1973 m. persikėlė su 
vyru Valerijonu pas dukrą į Pompano Beach, FL, kur 
gyveno iki mirties. 

Liūdinti duktė Danutė, anūkės — Carla, Aušra 
ir Donna, proanūkai — Lauren, Alexandra, 
Cassandra Luke ir Kathryn. 

A. t A. 
BRONIUS KONAUKA 

Gyveno Oak Lawn, IL. Mirė 1999 m. gruodžio 27 d., 
sulaukęs 86 metų. 

Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Otolija Vitkauskaite, sūnus 

Regimantas, marti Liuda, anūkai Audrytė ir Stepas; 
dukterys Jovita Dalia Juškevičienė, žentas Vytas; Janina 
Rėklaitienė, žentas Gintaras, anūkai Jurgis ir Viktoras; 
sesuo Regina ir jos vyras Kazimieras Kreivėnai, mirusio 
brolio Vlado duktė Samaitienė su šeima Lietuvoje ir kiti 
giminės. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 30 d. nuo 3 
iki 9 v.v. Palos Gaidas laidojimo namuose, 11028 South-
west Hwy., Palos Hills, IL. Laidotuvės penktadienį, 
gruodžio 31 d. Iš laidojimo namų 10 vai. ryto Velionis bus 
atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 
10 :30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po 
Mišių Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, vaikai, anūkai, sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410. 

A. t-A. 
ADOLPHINE S. SVEN 

Gyveno Antioch, IL. 
Mirė 1999 m. gruodžio 26 d., sulaukusi 83 metų. 
Gimė 1916 m. balandžio 3 d. Čikagoje. 
Nuliūdę liko: sūnūs Charles Sven ir dr. Robert (Gay) 

Sven, gyv. Antioch, IL, duktė Sandra Sobey, žentas Ri-
chard, gyv. Walnut Creek, CA; sesuo Anna Jokolis, gyv. 
Hinsdale, IL; 8 anūkai, 15 proanūkų. 

Velionė buvo žmona a. a. dr. Charles Sven ir sesuo 
a.a. Charles ir a.a. Joseph Paulius, duktė a.a. Casimer 
ir a.a. Žemončius Paulius. 

Priklausė A.A.R.P. ir Senior Citizens of Antioch, IL. 
Velionė pašarvota trečiadienį, gruodžio 29 d. nuo 4 

iki 8 v.v. Strang Funeral Home, Inc. laidojimo namuose, 
1055 Main St, Antioch, IL. 

Laidotuvės privačios po šv. Mišių St. Peter bažnyčioje 
557 Lake St., Antioch, ketvirtadienį, gruodžio 30 d., 11 
vai. ryto. 

Nuliūdę: sūnūs, duktė, sesuo, anūkai ir 
proanūkai. 

Laidotuvių direkt. Strang Funeral Home, Inc. 
Tel. 847-395-4000. 

, M ptrtieipating Westem Union «gent 
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PADĖKA 
A. t A. 

ALBERTAS MATULIS 
Netikėtai iškeliavo Amžinybėn 1999 m. gruodžio 10 
d. Palaidotas Čikagoje, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
gruodžio 18 d. 
Širdingai dėkjojame kun. R. Gudeliui už maldas ir 
apeigas, parapijos chorui ir sol. Vaclovui Momkui už 
gražų giedojimą, Ričardui Šokui už vargonų palydą. 
Vyčių 112 kuopos nariams už pagerbimą ir pagalbą 
nešant Velionio karstą. Justinui Šidlauskui už 
atsisveikinimo pravedimą, muz. Faustui Stroliai, a. a. 
Alberto bičiuliui, už mielą prisiminimą. 
Nuoširdžiai dėkingi draugams, pažįstamiems, 
sukalbėjusiems atsisveikinimo maldą koplyčioje, 
dalyvavusiems pamaldose ir laidotuvėse, suteikusiems 
aukas ir užuojautas. 
Nuoširdus ačiū Kazimierui Rožanskui, padėjusiam 
mums organizuoti laidotuves. 

Nuliūdę: brolis Balys su seimą ir giminės. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Šį penktadienį, gruodžio 
31 d., nei „Draugo" administ
racija, nei „Draugo" redakcija 
nedirbs. Ketvirtadienį išleisi
me šeštadieninį „Draugo" ir 
kultūrinio priedo numerį. 

Dr. Romualdas Kriau
čiūnas pristatys prof. dr. Jus
tiną Pikūną kaip akademiką 
ir psichologą sausio 30 d. pa
gerbime Dievo Apvaizdos pa
rapijoje. Southfielde, MI. Pa
gerbimas prasidės su šv. Mi-
šiomis 10:30 vai. Po to vyks 
programa Kultūros centre. 

Festivaliai "A World in a 
Weekend" - labai populiarūs. 
Šie renginiai, vykstantys Či
kagos kultūros centre (Chica-
go Cultural Center. 78 East 
Vvashington Str., Chicago) pay 
sakoja apie įvairius, su Čika
ga susigiminiavusius miestus, 
kurių yra net 22. Sausio 6-9 
dienos renginiai bus skirti 
Šanchajui ir Šenjangui (Kini
ja), o balandžio 6-9 dienos su
sitikimai - Lietuvos sostinei 
Vilniui. Daugiau žinių apie tai 
tel. 312-744-6630. 

Jonas i r Lionė Miežins-
kai šiomis dienomis persikėlė 
iš Hot Springs, Arkansas, į 
Oak Lawn, IL. Prieš ap
leidžiant Hot Springs vietovę, 
lapkričio 2 d.. Irena Sirutie
nė jiems suruošė išleistuvių 
pietus. J. ir L. Miežinskai bu
vo gražiai pavaišinti ir apdo
vanoti 65 doi. dovana. Pridėję, 
kad susidarytų 100 dol., įteikė 
„Draugui" auką. Jonas Mie-
žinskas. atvyko į „Draugo" re
dakciją, susipažino ir prašė 
pasakyti, kad visiems Hot 
Springs lietuviams abu su 
žmona yra labai dėkingi. O 
„Draugas" dėkoja Jonui ir Lio
nei Miežinskams už 100 dol. 
auką. linkėdamas sėkmės 
naujoje gyvenvietėje. 

Paskutinis 
prieš Kalėdas gruodžio 19 c. 
čia lietuviams atnešė nemaža 
džiaugsmo. Tą dieną šv. Anta
no parapijos bažnyčioje lietu
viškas mišias vėl laikė iš Lie
tuvos sugrįžęs šios parapijos 
lietuvių sielovadai vadovau
jantis kun. dr. Kęstutis Tri
makas. 

Lietuviai parapijiečiai vėl 
turėjo progą klausytis pras
mingo kun. K. Trimako pa
mokslo. Reikia pažymėti, kad 
prieš pamaldas prie altoriaus 
buvo uždegtos keturios žva
kės, simbolizuojančios keturis 
advento sekmadienius. Tai at
liko vienas iš seniausiųjų šv. 
Antano parapijos narių, di
delis lietuvių veikėjas dr. Pet
ras Kisielius ir pats jauniau
sias šių mišių patarnautojas, 
vienos iš bažnyčios choro va
dovių Giedrės Nedveckienės 
sūnus Tomas. 

Per sekmadieninį pabendra
vimą po pamaldų susirinku
sieji bent trumpai galėjo iš
girsti kun. K. Trimako įspū
džius iš Lietuvos. Iš tėvynės 
grįžęs veiklusis kunigas pa
žymėjo, kad jo darbo laukas 
Lietuvoje vis plečiasi, ir kad 
jis jau nespėja visko aprėpti. 
Daug laiko atima magistran
tų bei doktorantų ugdymas, jų 

KUNIGAS K. TRIMAKAS SUGRĮŽO 
sekmadienis darbų skaitymas. Lyg ir juo- Čia kalbėtojas 

kais kalbėtojas išsireiškė, kad 
kai kurie studentai jį vejasi į 
Vilniaus oro uostą, kad ga
lėtų parodyti savo diplomi
nius darbus. 

Šalia pagrindinių užsiėmi
mų Kauno kunigų seminari
joje, Vytauto Didžiojo univer
sitete, kun. K. Trimakas, taip 
pat darbavosi Kretingoje, 
Klaipėdoje, Marijampolėje, 
net ir Šauliuose, kur dalyvavo 
vienoje konferencijoje. ..Būtų 
gerai, kad praplėstumėte ma
no atostogas Lietuvoje", — 
kreipėsi į susirinkusius kun. 
Trimakas, kuris dabar jau 
kiekvieną rudenį praleidžia 
tėvynėje. 

„Ekonominė padėtis Lietu
voje labai sunki, nežinia, ko 
susilauksime rytoj", — aiški
no kalbėtojas, pridėdamas, 
kad „reikia tikėtis, jog Rusijos 
meška nesusigrąžins Lietu
vos". 

Kadangi kun. K.. Trimakas 
turėjo skubėti į ateitininkų 
ruošiamas Kūčias, Jaunimo 
centre, tad neturėjo laiko pla
čiau aptarti kitų įvairių klau
simų. Pokalbio vedėjas P. Ki
sielius bei keli kiti susirinku
sieji dar spėjo jam pateikti 
pora klausimų. Vienas jų lietė 
pažymių rašymą studentams. 

prisipažino, 
kad „kietas", daug iš studentų 
reikalaujantis dėstytojas. Taip 
pat pažymėjo, jog teologijos 
pamoksluose yra daugiau 
studenčių negu studentų. 

Pokalbio vedėjas P. Kisie
lius susirinkusiems vėliau 
pristatė tik prieš pora dienų 
iš Palangos atvykusią viešnią 
Reginą Norkuvienę. 

Ši moteris savo akimis mate 
Lietuvos pajūrį nusiaubusį 
uraganą bei jo padarytą žalą, 
kuri įvertinama ne vienu mi
lijonu litų, bet kuri pareikala
vo ir kelių gyvybių. Kalbėtoja 
nušvietė liūdną šių dienų pa
dėtį Lietuvoje. „Darbų čia nė
ra, butus išlaikyti sunku, 
žemės ūkis sužlugdytas", — 
taip trumpai apibendrino R. 
Norkuvienė. 

Kiek viltingiau į gyvenimą 
Lietuvoje pažvelgė Aldona 
Zailskaitė, sakydama, kad ten 
yra ir nemaža prošvaisčių. J i 
teigė, jog parapijose vyksta 
daug džiugių dalykų ir religi
ja gali išgelbėti žmones nuo 
pražūties. 

Nepaisant, kad kitas sekma
dienis bus Kalėdų antroji die
na, buvo nutarta vėl susitik
ti ir pratęsti diskusijas įvai
riais klausimais. 

Ed. Šulaitis 

Pasaulio lietuvių centro Naujųjų Metų sutikimo ruošos komitetas. Sėdi: Irena Valaitiene, Irena Viržintienė, 
Janina Dodd. Stovi: Genė Rimkiene. Dalia Povilaitiene, Alfonsas Rauckinas, Vida Jesewitz. Roma Norkienė, 
Ray Strungys. Irena Draugelienė. 

SKELBIMĄ f 
•A. a. El izabeth B. Sli-

v inskas atminimą pagerb
dama, jos duktė Laima Schon-
beck tęsia paramą vieno lie
tuvio našlaičio, atsiųsdama 
$150 Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičiu globa" 2711 West 
71 St., Chicago, IL 60629. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SJHilaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Vaiandos pagal susitarimą 

• Sumatros S ingapūro 
dypukų sąjunga sveikina 
visus bendražygius Kalėdų 
proga ir linki džiaugsmingų ir 
pelningų dienų naujame am
žiuje' Klajūnai gali kreiptis į 
būstinę pas Arūną, Suntec 
City, Tower Three #41.01, 8 
Temasek Blvd., 038988 Sin-
gapore. 

TrtANSPAK' 
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ADVOKATA8 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63 Street 
Chicago, EL 60629 

^Skersai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 77S-2M-0100. 

Tel. 630-267-0900, Lemont, IL 

Advokatas Jonas Gibsdtis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8JKedsie Avenne 
Chicaffo, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

ToQ free 24 hr. 888-7764742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v v. 

Seatod. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

•„Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams, gausioms šeimoms ir 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Audronė ir dr. Vaclovas Jagiella 
$1,920 metams paremti 8 vai
kučius; dr. Rasa ir dr. Patrick 
McCarthy $60 vietoje kalėdinių 
dovanų; Nijolė Kersnauskaitė 
$20; Dalia Kašubaitė ir Mark 
Metzger $400, SDI Construc-
tion Group (Algis Rugienius) 
$200; Eglė ir Arvydas Paulikas 
$50; Laura ir Peter Manzari 
$15. dr. Auste irdr. Mindaugas 
Vygantai $240 vietoje kalėdinių 
dovanų. Po $240 tęsti vaikučio 
metinę paramą: Nijolė Banienė, 
Teresė ir dr. Algis Lesniauskas, 
Gertrūda ZabuHenė, Claudia ir 
Dan Crawford, Anna Aviža. dr. 
Austė Vygantienė. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Tel. 
847-537-7949. Tax ID*36-
3003339. 

Wm^ ŽVAIGŽDUTE 
^fc^^T* J1 *»^ įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus Redaguoja J. Pląčas. Medžiagą siusti: 3206 W. 66tb Place, Chicago, IL 80629 

VINCAS KUDIRKA 
(1858-1899) 

Šiais metais lapkričio 6 d. 
suėjo 100 metų nuo V. Kudir
kos mirties. O šių metų gruo
džio mėn. 31 d. sueina 141 
metai nuo jo gimimo. 1898.-
DC. 15 parašė Tautišką giesmę, 
kuri vėliau tapo Lietuvos him
nu. 

Jei ne Basanavičius ir V. 
Kudirka, vargiai mes būtume 
šventę 1918 m. Lietuvos Ne
priklausomybę. Todėl šiais V. 
Kudirkos jubiliejiniais metais, 
verta nors trumpai jį prisimin
ti ir paminėti. 

Jis gyveno rusų okupacijos 
metais. Kovojo prieš rusų val
džią žodžiu ir raštu. Redagavo 
laikraštį „Varpą", kurį spaus
dino Tilžėje, o knygnešiai nešė 
ir platino Lietuvoje. Čia jis 
rimtais ir pajuokiančiais 
straipsniais pasisakė prieš 
okupaciją ir reikalavo, kad 
kiekvienas lietuvis turi tvirtai 
pasiryžti kovoti už tautos lais
vę ir nepriklausomybę. Lietu
viai išgirdo jo balsą ir atėjus 
laikui, įvykdė jo reikalavimą. 

V. Kudirka yra reikalingas 
ir mūsų laikams. Nors Lietu
va skaitosi laisva ir nepriklau
soma valstybė, bet dar daug 
liko komunistinio palikimo. 
Dar daug jų paliktų bakterijų 
silpnina Lietuvos fizinį ir dva
sinį kūną. Kudirkos varpas 
dar turi skambėti ir dabar
tinėje Lietuvoje, ir už Lietuvos 
sienų. Nes dar yra tautiečių, 
kurie už auksą ir gardaus val
gio šaukštą, parsiduoda kita
taučiams. Darko mūsų gražią 
kalbą ir ne retai ją niekina, 
pakeisdami ją kitataučių kal
ba. Teprisikelia Kudirkos dva
sia ir tegul vėl skambina savo 
stebuklingu „Varpo" balsu! 

Redaktorius 

KALĖDŲ RYTAS 

Šventas rytas Kalėdų 
Jau visai netoli. 
Balto šerkšno parėdu 
Stovi eglė grakšti. 

Žybsi žvaigždės padangėj, 
Šypsos mėnuo plačiai. 
Puošia eglę Kalėdų 
Mokinukų šimtai. 

Ant šakelių kabina, 
Jie žaislus įmantrius, 
O lentoj išvingiuoja: 
— Su Kalėdom visus! 

Mokytoja 
Violeta Pakalniikienė 

KALĖDOS m KŪČIOS 
MANO ŠEIMOJE 

* 
Kūčias švenčiame su visa gi-

T ;ne. Kiekvienais metais jos 
būna pas skirtingą asmenį. 
Visi kartu pavalgome, o pas
kiau darome, ką tik norime. 

Pasikeičiame dovanomis ir pa
dėkojame vieni kitiems. Apie 
dvyliktą valandą grįžę namo, 
pasidaliname savo šeimos do
vanomis. Kalėdų dieną, kiek
vienais metais, važiuojame į 
svečius. Ten ateina Kalėdų se
nelis ir padalina daugiau do
vanų. Gavę dovanas, pasi
džiaugiame jomis ir toliau 
linksminamės. Taip mes pra
leidžiame šventes. 

Rasa Miliūnai te 
Čikagos lit. m-los 9 klasės 

mokinė 

PAGYRAS ROPĖ 

Ropė kartą gyrėsu 
— Aš su medum labai skani! 
— Liaukis gyrusis ir eik 

Šalin! — tarė jai medus. — Aš 
ir be tavęs skanus. 

Ksaveras Sakalauskas 
Vanagėlis 

KALĖDOS PAS ZUIKUTI 
(Tęsinys) 

Kai visi namiškiai, susėdę 
prie gražiai paruošto Kūčių 
stalo, pavalgė vakarienę ir Al-
dytė apsidžiaugė gautomis do
vanėlėmis, jai mamytė papa
sakojo, kad šią naktį prieš 
daugelį šimtų metų tolimame 
krašte gimė gerasis Dievulis. 
Aldytė žinojo, kad Jis labai 
myli gerus vaikučius, ir ji no
rėjo boti gera gera. Jis gimė 
tvartelyje, tarp gyvulėlių, bet 
karaliai atėjo Jo pagarbinti ir 
atnešė Jam dovanų. Ir dabar 
ši naktis yra šventa. Net gy
vulėliai vidurnaktį kalbasi 
tarp savęs ir pasidaro labai 
geri. Piktasis vilkas tada ne
drįsta užpulti kiškučio, ir va
nagas pajunta savo širdyje 
gailestį dėl dieną sudraskyto 
paukštelio... 

Mamytė bepasakodama nu
rengė . Aldytę ir paguldė ją į 
minkštą ir švarų patalėlį. 

— Ar ir zuikutis švenčia 
Kalėdas? — paklausė ji mamy
tę jau migdydamosi. 

— O kaįpgi, vaikeli? Ir jis 
savo mažutyje namelyje po 
eglaite sėdi prie Kūčių stalo. 

Aldytė netrukus užmigo. 
Gal buvo pats vidurnaktis. 

Mergaitė staiga pakilo iš savo 
lovytės. Patylomis' apsirengė 
drabužėliais. Nė mamytės pa
galbos nereikėjo. Užsivilko šil
tą viršutinuką. Galvą apaivy-
turiavo skarele ir ant pirštų 
galų pritykino prie durų. At
sargiai jas atsidarė, kad nesu
bildėtų. Išėjo į tamsią prieme
nę, bet ir čia nebuvo baugu — 
juk dabar šventoji naktis, kai 
nieko blogo negali atsitikti. 
Susigrabinėjo duris ir išslinko 
į lauką. Mėnulio šviesoje bal
tavo apsnigtos medžių šakos, 
o sniego paviršius buvo nu
barstytas spindinčiais blizgu
čiais. 

Pranas Naujokaitis 
(Bus daugiau) 

PARTIZANO 
DIENORAŠTIS 

BUTO vidurnaktis. Mėnulis 
buvo plonas ir šviesos nedavė. 
Mes ėjome pasiimti maisto iš 
ūkininko. Kaime gavome du 
kepalus duonos, vieną ilgą 
dešrą ir vandens. Tai turėjo 
pamaitinti 16 žmonių tą die
ną. Nebuvo daug Mes grįžo
me į savo namelį po žeme. Čia 
mes sutikome savo sargą ir 
įėjome į vidų. Psvalgėme. Ant-. 
ra valandą ryto gavome žinią, 
kad ateina rusai. Mes vėl 
išėjome ir susijungėme su ke
liomis kitomis grupėmis. Ru

sai jau buvo suradę vieną pa
slėptą namelį ir jį susprogdi
no. Mes paslėpėme kelias mi
nas ir patys pasislėpėme. Kai 
rusai atvyko, kelios minos su
sprogo. Tai juos išgąsdino ir 
jie iškeliavo. Mes dienos metu 
miegame, o naktimis dirbame. 
Kai pamiegoję pabudome, keli 
išėjo pamedžioti, o kiti sudarė 
vakaro planus. Medžioklei pa
sibaigus, ėjome ieškoti vietų, 
kur rusai laikosi. Jų niekur 
nematėme, todėl grįžome na
mo. 

Vytas Bradūnas, 
Baltimores Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los 
mokinys. („Mūsų metai") 

GALVOSŪKIS NR. 36 
ATSAKYMAS 

Šis prietaisas vadinasi tele
skopas. 

GALVOSŪKIS NR. 37 
ATSAKYMAS 

Piešinėlyje yra vaizduoja
mas JAV prezidentas Adams. 

GALVOSŪKIO NR. 38 
ATSAKYMAI 

Kryžiažodžio palyginimai: 1. 
Plaukai juodi kaip sabalas. 2. 
Raudona kaip žiburys. 3. Stovi 
kaip pempė ant kupstelio. 4. 
Akys žiba kaip sagtys. 5. Dan
tys balti, dideli kaip kultuvės. 
6. Išsižiojęs kaip karosas. 7. 
Sėdi kaip suopis eglėje. 8. 
Šypsosi kaip geležėlę radęs. 9. 
Spokso kaip driežas į kiauši
nius. 10. Baltas, kaip per
nykštis sniegas. 11. Nosis kaip 
agurkas. 

GALVOSŪKIO NR. 39 
ATSAKYMAI 

Lietuvos vietovių pavadini
mai su „galą": Ariogala, Bai-
siogala, Betygala, Dievogala, 
Maišiogala, Ramygala, Ten-
džiogala, Vendžiogala, Vitoga-
la. Gali būti ir kitų vietovių 
pavadinimai. 

GALVOSŪKIO NR. 40 
ATSAKYMAI 

A. Iš paukščių, pvz. žvirblis 
nemoka vaikščioti žingsniuo
damas, jis tik strikčioja. B. 
Saulės skersmuo yra 109.5 
kartų didesnis už žemės 
skersmenį. C. Skrisdami iš 
Klaipėdos į rytus, pasiektume 
Latvy'ą. D. Muzikinis gaidų 
ženklas ^harp" Europoje yra 
vadinamas „diez", o ženklas 
„flat" ten yra vadinamas „be-
mol". E. Kai Jadvyga tekėjo už 
Jogailos, ji buvo 12 metų am
žiaus. Jai šios vedybos buvo 
jau antrosios. Ji mirė 1399 
metais, būdama vos 25 metų 
amžiaus. Ji priešinosi Vytauto 
pastangoms stiprinti Lietuvos 
valstybės savarankiškumą. 
Popiežius Jonas Paulius II 
1997 m. paskelbė Jadvygą 
šventąja (V. Sruogienės „Lie
tuvos istorįja" 176-182 psl., 
Čikaga, 1956 m. A. Šapokos 
.Lietuvos istorija", 122 psl.) 

GALVOSŪKIS NR. 56 

Pasižiūrėję į enciklopediją 
parašykite, kas buvo' Benve-
nuto Cellini; jis buvo žymus 
1Q šimtmetyje: a. smuikų dir-

-bėjas, b. artistas, c. auksaka
lys. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 57 

Sukurk (parašyk) trumpą 

pasakojimą, kuriame gyvulių 
ar žvėrių vardai būtų pavarto
ti perkeltine reikšme: pvz. 
meška, kiaulė, lapė ar kt., kad 
tiktų žmonių charakteriui pa
vaizduoti, kaip pasakėčiose. (5 
t.) 

GALVOSŪKIS NR. 58 

(Piešinėlis). Sujungę taškus 
sužinosite, kas slepiasi šiame 
piešinyje. (5 taškai) 
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GALVOSŪKIS NR. 09 

Lietuvos filosofui Vydūnui 
pernai suėjo 130 m. nuo jo gi
mimo. Ta proga, pasinaudoję 
literatūra, atsakykite į kryžia
žodžio klausimus: 1. Kas-su
žavėjo Vydūną lietuvių liau
dies dainomis? 2. Kuriame Ši
lutės apskrities kaime gimė 
Vydūnas? 3. Koks buvo jo var
das? 4. Tikroji Vydūno pavar
dė. 6. Jis buvo lietuviškų dai
nų giedotojų choro... 6. Prūsų 
lietuviai kentėjo dėl lietuvių 
kalbos ir tradicijų niekinimo, 
nes vyko šio krašto... 7. Vydū
nui teko kentėti nuo (asistuo
jančių ... neapykantos. 8. Kaip 
vadinosi žurnalas, kurį leido 
Vydūnas? 9. Ko Vydūnas ne
valgė? 10. Kur jis gyveno nuo 
1894 m. 11. Kas iš mažens 
išugdė Viliui pagarbą lietuvių 
kalbai, lietuviškiems papro
čiams? 12. Kaip Vydūnas no
rėjo keisti žmogų ir pasaulį? 
13. Pavardė mokslininko, ty
rinėjusio Vydūno gyvenimą ir 
kūrybą. 14. Kaip vadinasi dra
ma, kurią Vydūnas parašė 
1928 m.? (10 taškų) 
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GALVOSŪKIS NR. 60 

L Kas suredagavo ir parašė 
Vasario 16 akto tekstą? B. Ku
riais metais buvo parašyti 
Mirties jūros raštai (serolis)? 
C. Kada Lenkįjoje prasidėjo 
Jozefo Pilsudskio diktatūros 
epocha (laikotarpis)? D. Ar 
tiesa, kad arkliai dažniausiai 
miega stovėdami? E. Kas buvo 
Lietuvos pirmasis karalius: 
Mindaugas (1251 m.) ar No-
timeras (1008 m.)? Ut visus 
teisingus atsakymus skiriama 
10 taškų, o už dalinius — 5 
taškai. Atsiuntė kun. dr. E. 
Gerulis 

Artūro, didžiausio peštuko 
klasėje, mokytoja klausia: 

— Kas užmušė Hanibalą? 
— Na, aš šįkart tikrai nie

kuo dėtas, — atsakė Artūras. 




