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Vilnius stiprins diplomatinį 
„frontą" Amerikoje 

Vilnius, gruodžio 19 d. 
(BNS) — Artėjant 2002 metais 
numatytam NATO viršūnių 
susitikimui, Lietuva stiprins 
diplomatines pajėgas, sieks 
Amerikos lietuvių paramos 
bei visų partijų sutarimo dėl 
Lietuvos narystės Šiaurės At
lanto sąjungoje. 

Spaudos konferencijoje an
tradienį vyriausiasis Lietu»os 
integracijos į NATO vadovas, 
užsienio reikalų vieceminis-
t ras Giedrius Čekuolis pri
pažino, kad iki šiol NATO 
plėtros klausimas apsuptas 
„labai daug rūko", nes nėra 
NATO politinio sprendimo dėl 
tolesnės plėtros. Tačiau jis 
pažymėjo, kad būtent nesant 
politinio sprendimo, Lietuvai 
reikia ypač aktyvinti veiklą 
NATO valstybių sostinėse. 

Anot G. Čekuolio, sprendi
mas dėl NATO plėtros 30 
proc. priklauso nuo Lietuvos 
„namų darbų", o 70 proc. nu
lems NATO valstybės. 

G. Čekuolis sakė, kad di
plomatinės pajėgos daugiausia 
bus didinamos JAV, tačiau 
tam tikros ambasadų pertvar
kos vyks ir kitose NATO val
stybėse, taip pat Vokietijoje. 

Nuo kitų metų pradžios ke
tinama išplėsti Lietuvos am

basados Vašingtone persona
lą, taip pat planuojama 
įsteigti naują Lietuvos konsu
latą Los Angeles. 

Ambasadorius JAV Stasys 
Sakalauskas toje pačioje spau
dos konferencijoje teigė, kad 
ambasados darbas NATO sri
tyje yra pagrindinė veiklos da
lis. Pasak jo, Lietuvos amba
sada tarp Vidurio ir Rytų Eu
ropos valstybių yra „viena iš 
pirmaujančių pagal politinį 
aktyvumą". S. Saka lauskas 
taip pat pažymėjo, kad JAV 
gyvena apie 1 mln. išeivių iš 
Lietuvos, todėl žadėjo plėtoti 
ryšius su jais . „Mes t ikrai su 
šia buvusių Lietuvos gyven
tojų dalimi neišnaudojom viso 
potencialo. As manau , kad 
reikia tuos ryšius plėsti ir ta i 
gali būti svari ir didelė para
ma", sakė jis. 

Viceministras G. Čekuolis 
pabrėžė, kad bus siekiama to
lesnio Lietuvos politinių par
tijų sutarimo dėl Lietuvos na
rystės NATO. J o teigimu, da
bar „nebe laikas kalbėti dek
laratyviai", o reikia imtis 
konkrečių veiksmų. 

NATO viršūnių sus i t ik imas 
planuojamas 2002 m. rudenį 
Prahoje, kur Lietuva tikisi 
pakvietimo. 

L ^ Tėvynėje pasižvalgius 
* „Pol ic ininkai buvo ta

pę komisaro vergais", rašo 
„Lietuvos rytas". „Mes bu
vome tapę savotiškais baltai
siais komisaro vergais — už 
dyką darbo metu statėme jo 
namą, laukuose rinkome bul
ves, kasėme griovius", pasako
jo buvęs Kėdainių raj. apsau
gos policijos inžinierius Anta
nas Viščius. J is ir kiti buvę 
Kėdainių r. apsaugos policijos 
darbuotojai savo buvusį virši
ninką Algirdą Četrauską kal
tinimais apipylė tik po to, kai 
neteko darbo. .Visi bijojo pra
rasti darbą, todėl nesipriešino 
vadovui", sakė buvęs Kėdainių 
r. apsaugos policijos darbuoto
jas Dalius Ambraška. Po per
tvarkos keletas Kėdainių r. 
apsaugos policijos darbuotojų 
šią vasarą buvo atleisti iš pa
reigų. Tuo tarpu A. Četraus
kas buvo paaukštintas, nese
niai jis tapo Kauno vyriausiojo 
policijos komisariato apsaugos 
skyriaus vadovu. 

* A n k s t y v ą p i r m a d i e n i o 
ry tą Baltarusijos pasienyje 
Varėnos pasieniečiai sulaikė 
rekordini kontrabandinio spi
rito krovinį. Du Karaliaučiuje 
registruoti vilkikai „MAZ" su 
priekabomis į Lietuvą vežė 
apie 18 tonų j 25 ir 200 litrų 
talpas išpilstyto spirito. Tokio 
kiekio spirito pasieniečiams 
nebuvo tekę sulaikyti nuo 
nepriklausomybės atkūrimo. 
Spirito krovinį į Lietuvą įvežę 
kontrabandininkai į valstybes 
teritoriją pateko, draudžia
moje vietoje apvažiavę nevei
kus) pasienio postą. Vienas 
vilkikas buvo sulaikytas ke
lyje netoliese pasienio posto, 
kitas rastas įklimpęs purvyne 
tolėliau. Pasieniečiai sulaikė 
vicną vilkikų vairavusį Kara
liaučiaus srities gyventoją, 47 
metų Sergej Dmitrko. Turi
mais duomenimis, l i tras spi
rito Baltarusijoje, kainuoja 
apie 2 JAV dol. Kontrabanda 
pergabentas j Lietuvą, j is pa
brangsta doleriu <F.it«> 

Vilniuje, prie „Lietuvos' kino teatro, filmo „Vatelis" pristatymo proga gruodžio 15 dieną buvo surengta šventė studen
tams . Jos metu jaunimas vaišinosi pirmą kartą Lietuvoje iškepta rekordinio dydžio — 2 metrų skersmens— pica. 

Kęstučio Vanago .Elta; nuotr 

* S e i m o opoz ic i jos v a d a s , 
socialdemokratas Vytenis An
driukaitis priminė Seimo va
dovybei bei kanceliarijai, jog 
j a m pagal Sta tu tą priklauso 
didesnis at lyginimas ir t u r i 
būti sudarytos geresnės par la
mentinės veiklos sąlygos. 
Anot „Respublikos", V. An
driukaičiui priklauso tarnybi
nis automobilis su vairuotoju, 
padėjėjas ir sekretorė. Par la 
mento finansininkai apskai 
čiavo, jog tai Seimui papildo
mai kainuotų daugiau nei 
100.000 litų. „Respublikos" 
duomenimis, V. Andriukai t i s , 
Socialdemokratinės koalicijos 
frakcijos seniūnas, gauna di
desnį atlyginimą negu dauge
lis jo kolegų: kaip visiems par-
lametarams j a m priklauso 3 
vidutinių darbo užmokesčių 
(VDL*) alga, kaip frakcijos 
seniūnui — dar 2.5 VDU, t.y. 
apie 6,000 litų neatskaič ius 
mokesčių. 

* Kėdain ių d e p u t a t a i „ a p -
s idovanojo" — milijoninių 
skolų slegiamos Kėdainių ra
jono savivaldybės tarybos na
riai pasiskyrė kalėdines pre
mijas, rašo „Lietuvos žinios". 
Kėdainių raj. meras Viktoras 
Muntianas neslepia, kad jo 
vadovaujama taryba pr iėmė 
sprendimą kiekvienam nar iui 
Kalėdų proga skirti dovaną — 
po 100 litų. Tokiam nu ta r imui 
pasipriešinio vienintelis depu
ta tas — Seimo Socialdemokra
tinės koalicijos narys Algi
mantas Salamakinas . V. Mun
tianas tvirtino, jog šios „dova
nos" yra tik nedidelis atlygini
mas tarybos nar iams, mat Kė
dainių rajono savivaldybė j a u 
antrą kadenciją tarybos na
riams nemoka už posėdžių 
lankymą, darbą komitetuose 
ir pan. <Eita> 

* „Galima u ž d r a u s t i 
azart in ius ž a i d i m u s ka ip ir 
alkoholį. Tačiau ta i vis tiek 
egzistuos", „Respublikai" sakė 
Romas Gailevičius, kur iam 
priklauso didžiausia Latvijos 

Lietuva žada nutraukti santykių 
su Rusija tylą 

V i l n i u s , gruodžio 19 d. 
(BNS") — Kitais metais oficia
lusis Vilniaus žada itin ak
tyvų bendradarbiavimą su Ru
sija bei pragmatiškus san
tykius su Baltarusija. 

„Daugelis apžvalgininkų 
Lietuvos ir Rusijos dabarti
nius santykius įvardina kaip 
t a m tikrą pauzę", antradienį 
surengtoje spaudos konferen
cijoje sakė Užsienio reikalų 
ministerijos Dvišalių santykių 
departamento direktorius, am
basadorius Aurimas Tauran-
tas . Pasak jo, ši pauzė atsira
do dėl objektyvių priežasčių — 
Rusijoje vyko Dūmos, prezi
dento rinkimai, naujos admi
nistracijos sudarymas, Lietu
voje — savivaldybių tarybų ir 
Seimo rinkimai. 

„Pauzė buvo natūral i , buvo 
rinkimai Rusijoje ir Lietuvoje, 
bet dabar gyvenimas inten
syvėja", pažymėjo Lietuvos 
ambasadorius Maskvoje Zeno
nas Namavičius. Pasak jo, kiti 
metai Lietuvos ir Rusijos is
torijoje bus gausūs vizitais. 
Ambasadoriaus teigimu, tu
rėtų įvykti kartą jau atidėta 
prezidento Valdo Adamkaus 
viešnagė Rusijoje, prieš tai ten 
numato apsilankyti užsienio 

reikalų ministras Antanas Va
lionis, taip pat išreikštas pa
geidavimas surengti premjero 
Rolando Pakso vizitą. 

Kaip žinoma, pernai gruodį 
turėjusi įvykti V. Adamkaus 
viešnagė Maskvoje buvo ati
dėta dėl tuometinio Rusijos 
prezidento Boris Jeicin ligos. 

Paprašytas pakomentuoti 
prezidento Valdo Adamkaus 
išsakytą siūlymą, kad gal 
vertėtų pergalvoti lengvatų 
politiką, kurią Lietuva iki šiol 
taiko Karaliaučiaus sričiai, Z. 
Namavičius siūlo tokias gali
mybes „pasvarstyti vėliau". 

„Turime kelti ir sienos sutar
ties ratifikavimo klausimą. 
Nebepakanka kliautis vien 
Rusijos gera valia, kaip da
rėme iki šiol — pavyzdžiui, 
pasirašydami Lietuvos re
gionu ir Kaliningrado srities 

ilgalaikio bendradarbiavimo 
sutartį. Jei su Rusija netu
rime juridiškai tvarkingos sie
nos, gal vertėtų pergalvoti 
lengvatų politiką, kurią Lietu
va iki šiol taiko Kaliningrado 
sričiai?", pirmadienį susiti
kime su ambasadoriais kal
bėjo V. Adamkus. 

1997 m. pasirašytą Lietuvos 
ir Rusijos sienos sutar t į Lietu
vos Seimas yra j au patvirti
nęs, o Rusijos Dūma — dar ne. 

Kalbėdamas apie santykius 
su Baltarusija, A. Tauran tas 
teigė, kad Lietuva yra nuosek
li Vakarų valstybių sąjungi
ninkė ir po Baltarusijos parla
mento rinkimų prisijungė prie 
Europos Sąjungos (ES) pa
reiškimo, kuris įvardino rinki
mus kaip nedemokratiškus. 
„Kartu Lietuva nemano, kad 
Baltarusijos izoliacija galėtų 
padėti demokratijai ir todėl 
tęs naudingą bendradarbia
vimą", pažymėjo diplomatas. 

Anglijoje sulaikyta didelė grupė 
nelegalių lietuvių 

Edinburgas-Londonas-
Vilnius, gruodžio 19 d. (Reu
ters- BNS) — Didžiosios Brita
nijos policija ir imigracijos tar
nybos pareigūnai antradienį 
šiaurės rytų Anglijoje sulaikė 
44 atvykėlius iš Rytų Europos, 
kurie, kaip įtariama, nelega-

Vilniaus meras kviečia lošimo 
„ryklius" žvalgytuvėms 

Vilnius , gruodžio 19 d. 
(BNS) — Nors lošimo namų 
veikla Lietuvoje iki šiol dar 
draudžiama, Vilniaus miesto 
meras liberalas Ar tū ras Zuo-
kas j au parašė laiškus di
džiųjų pasaulio kazino savi
n inkams, kuriuose jie yra ra
ginami atvykti į Vilnių, 
įvertinti padėtį ir išsirinkti 
vietas, t inkamas lošimo na
mams. 

Kaip pranešė J^ietuvos ry
tas", A. Zuokas į Vilnių pa
kvietė patikimų kazino savi-

azart inių žaidimų firma „Jo-
ker". J i s mano, kad drausda
ma azartinius žaidimus, Lie
tuva per metus praranda 
apie 30 mln. litų, nes. R. Gai-
levičiaus žiniomis, Lietuvoje 
veikia mažiausiai 9 nelegalūs 
lošimo namai. Latvijos parla
mentara i šį verslą įteisino se
nokai — daugiau kaip prieš 5 
metus. Latvijos azart inių žai
dimų priežiūros inspekcija tei
gia, kad per šį laiką valstybei 
pavyko įvesti tvarką azartinių 
žaidimų rinkoje ir visiškai ją 
kontroliuoti. lEita. 

ninkus iš Las Vegas (JAV), 
Austrijos, Prancūzijos bei An
glijos. 

Anot A. Zuoko, jis „tikrai 
nenorėtų", kad pirmieji lošimo 
namų steigėjai būtų iš Rytų. 

Sostinės meras savo laiš
kuose Vakarų verslininkams 
rašo, jog netrukus Lietuvoje 
jau bus galima atidaryti loši
mo namus. 

Liberalų ir socialliberalų 
koalicinė vyriausybė Seimui 
jau pateikė lošimo namų įtei
sinimo įstatymo projektą. 

„Todėl manau, kad neuž
bėgu įvykiams už akių. Arti
miausiu metu lošimo namai 
tikrai bus legalizuoti", sakė A. 
Zuokas. 

Dėl azartinių žaidimų namų 
įteisinimo Seimas turi apsi
spręsti kitų metų pradžioje. 
Jei Seimo nariai pateiktam 
įstatymo projektui pritars, 
įstatymas įsigalios nuo 2001 
m. liepos 1 dienos. 

Įstatymo projekte numato
ma drausti lošimo namus 
steigti parduotuvėse, kino 
teatruose ir kitose žmonių su
sibūrimo vietose. 

liai dirbo žuvies perdirbimo 
fabrike. Anot imigracijos tar
nybos, manoma, kad dauguma 
sulaikytųjų yra atvykėliai iš 
Lietuvos. 

Šiuo metu sulaikytieji yra 
apklausiami, nustatomos jų 
tapatybės. 

Kaip sakė ambasados Lon
done antrasis sekretorius To
mas Sikorskis, D. Britanijos 
Vidaus reikalų ministerija pa
tvirtino, kad šiuo metu nėra 
žinoma, kiek sulaikytųjų nele
galų yra Lietuvos piliečiai, ta
čiau manoma, kad didelė jų 
dalis. Pasak VRM spaudos 
tarnybos, tiksliai nežinoma, ar 
visi sulaikytieji yra nelegaliai 
atvykę į Angliją. 

Kaip sakė T. Sikorskis, 11 
sulaikytųjų bus deportuoti 
kaip pažeidę emigracijos reži
mą. Du asmenys paleisti. Vie
nas jų iškart paprašė valdžios 
politinio prieglobsčio, kitam 
buvo suteikta išskirtinė teise 
pasilikti D. Britanijoje. 

Prieš kelerius metus D. Bri
tanijai panaikinus vizų reži
mą su Lietuva. į šią valstybę 
veržiasi lietuviai, mėgindami 
nelegaliai įsidarbinti. Britų 
pareigūnai kasmet deportuoja 
šimtus Lietuvos piliečių, ne
legaliai pasilikusiu Anglijoje. 

Lietuvių nelegalų sukurtas 
įvaizdis vis dažniau pakenkia 
Lietuvos įvaizdžiui. Vis dau
gėja atvejų, kai britų imigraci
jos pareigūnai neįsileidžia ver
slo reikalais ar į turistines ke
liones vykstančių Lietuvos pi
liečių. 

(Remiantis BNS. Reuter. DPA. AP. ln«rt'ax, ITAR-TASS. 
BeiaPAN, RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais; 

Vašingtonas. JAV Rinkėjų kolegija pirmadienį, praėjus 41 die
nai po visuotinių rinkimų, 43-iuoju Amerikos prezidentu išrinko 
Texas gubernatorių George W. Bush. Keturiems Nevados rinkė
jams balsavus už G. W. Bush, jis gavo 271 balsą, vienu balsu dau
giau už reikiamus 270 balsų, kuriuos būtina laimėti 538 narių 
Rinkėjų kolegijoje. Atiduoti balsai bus oficialiai suskaičiuoti bend
roje Kongreso sesijoje sausio 6 dieną, o naujojo JAV vadovo inau
guracija įvyks sausio 20-ąją. Demokratų kandidatas, vicepreziden
tas Al Gore valstybės mastu laimėjo daugiau negu 300,000 balsu 
persvara, tačiau jis pralaimėjo kovą su G. W. Bush dėl Baltųjų rū
mų, nes neužsitikrino šiuose dramatiškiausiuose per visą JAV is
toriją rinkimuose lemiamų 25 Floridos valstijos rinkėjų balsų. 

Manila. Pagrindinis Filipinų prezidento apkaltos teismo liudy
tojas antradienį pareiškė, kad perdavė prezidentui ir jo šeimai 130 
mln. pesų (2.6 mln. dol.) valstybinių lėšų. Provincijos gubernato
rius Luis Singson teisme liudijo, kad Joseph Estrada laimėjus 
1998 m. rinkimus, jis kartu su kitu prezidento padėjėju atvežė pi
nigus į prezidento namus. Pasak L. Singson, J. Estrada supyko 
sužinojęs, kad kitas padėjėjas Atong Ang davė 20 mln. pesų šios 
sumos jo žmonai ir dar 15 mln. pesų jų sūnui. Vėliau J. Estrada 
liepė L. Singson sugalvoti, kaip pridengti lėšų dingimą, pasakojo 
liudininkais. J. Estrada teigė esąs nekaltas ir tikino būsiąs ištei
sintas. 

Beijing. Kinija tikisi iki XXI amžiaus vidurio sustabdyti savo 
gyventojų skaičiaus augimą iki 1.6 mlrd., įtikinusi'moteris gimdy
ti sulaukus vyresnio amžiaus ir turėti mažiau vaikų, sakoma ant
radienį paskelbtame vyriausybės politiniame dokumente. Jame 
pažymima, kad „vieno vaiko" politika jau sumažino gyventojų au
gimą Kinijoje. Dabar valstybė turi daugiausia pasaulyje —1.26 
mlrd. — gyventojų ir jų kasmet padaugėja 10 mln. Tačiau jei du 
dešimtmečius nebūtų taikoma „vieno vaiko" politika, jų būtų 300 
mln. daugiau. Šiuo metu miestuose gyvenančioms poroms leidžia
ma turėti tik vieną vaiką, o ūkininkams — du vaikus tuo atveju, 
jeigu pirmoji gimsta mergaitė. Etninėms mažumoms leidžiama tu
rėti daugiau vaikų. Pradėjus taikyti „vieno vaiko" politiką, viduti
nė šeima sumažėjo iki 3.6 žmogaus. Anksčiau vidutinė šeima turė
jo 4.8 žmogaus. 

Jeruzalė. Buvęs dešinysis Izraelio premjeras Bėnjamin Netan-
yahu antradienį pasitraukė iš kovos dėl premjero posto, tuo tarpu 
Nobelio taikoo premijos laureatas Shimon Perės svarstė galimybę 
kandidatuoti. Šie rinkimai nulems būsimo arabų ir Izraelio taikos 
derybų kryptį. Atrodo, kad B. Netanyahu pasitraukus, pagrindinis 
kandidatas į premjero postą yra partijos „Likud" vadovas Anei 
Sharon. Tačiau 77 metų Sh. Perės liovėsi tylėjęs apie savo politi
nius siekius. Jis pareiškė svarstąs visuomenės prašymus mesti ne
priklausomą iššūkį tiek A. Sharon, tiek E. Barak, kuris tapo jo 
įpėdiniu Darbo partijos vadovo poste. 

New Yorkas. JAV ir Rusija Jungtinėse Tautose (JT) sutelkė pa
kankamą paramą, kad būtų sugriežtintos sankcijos Afganistaną 
valdančiam Talibano judėjimui, nepaisant susirūpinimo, kad tai 
pablogins humanitarinę padėtį valstybėje bei pakirs JT pastangas 
siekti taikos. JAV ir Rusijos teigimu, Talibanas remia terorizmą 
užsienyje ir teikia teroristams prieglobstį valstybės viduje. Mano
ma, kad abi šalys sugebės „prastumti" bendrai parengtą Saugumo 
Tarybos nutarimą paskelbti ginklų embargą šiai sukarintai isla
mo organizacijai bei sugriežtinti aviacijos skrydžių draudimą. 
Taip pat siūloma sumažinti Talibano diplomatinių atstovybių už
sienyje skaičių, uždrausti Talibano pareigūnų keliones bei įšaldyti 
daugiau Talibano turto užsienyje. 

Vaš ing tonas . JAV išrinktojo prezidento George W. Bush žmo
na Laura pirmadienį pirmą kartą atvyko \ Baltuosius rūmus kaip 
būsimoji šeimininkė. L. Bush sakė šiek tiek pažįstanti rūmus, nes 
su savo vyru juose lankėsi tada, kai JAV prezidentas buvo jos 
uošvis George Bush. Ji prisiminė nakvojusi mažiausiai dviejuose 
iš 132 Baltųjų rūmų kambarių. L. Bush su žurnalistais kalbėjosi 
paspaudusi ranką kadenciją baigiančio prezidento Bill Clinton 
žmonai Hillary Rodham Clinton. H. R. Clinton aprodė L. Bush II 
ir HI aukštus, kuriuose gyvena prezidento šeima ir pakvietė ją iš
gerti arbatos. II aukšte yra pagrindiniai miegamieji, o III — solia
riumas, treniruočių salė ir kambarys su B Clinton kompaktinių 
plokštelių kolekcija, saksofonu bei muzikos relikvijomis Tuo tar
pu H. R. Clinton, 8 metus gyvenusi Baltųjų rūmų prabangoje, ieš
ko sau namo Vašingtone. Kadenciją baigiančio prezidento žmona, 
kuri New Yorke buvo išrinkta į Senatą ir turės gyventi sostinėje, 
praėjusį savaitgalį apžiūrėjo 4.4 mln. dolerių vertės narna presti
žiniame priemiestyje. Paklausta, ar rengiasi pirkti kelių milijonų 
vertės namą, H. R. Clinton nusijuokė ir paklausė: ..Gal ketinamo 
man padėti?". 

Talinas. Estija negali apsvaigti nuo laimėjimų ir turi padėti 
Latvijai bei Lietuvai, pareiškė ministras pirmininkas Mart Laar 
„Padėti pietinėms kaimynėms tiek. kiek galime — mūsų pareiga, 
nes tuo mes padėsime patys sau. Mes neturime jokios mistines 
idėjos apie ypatingą Estijos vietą Baltijos grandinėje. Mes papras
čiausiai norime saugumo, patikimumo, norime, kad mūsų kaimy
nių gyvenimas būtų geresnis ir džiugesnis", sake premjeras. 

Varšuva. Keli šimtai medicinos seserų ir slaugių iš visos Len
kijos antradienį surengė naują protesto demonstraciją valstybes 
sostinėje Varšuvoje. Nuo Darbo ministerijos demonstracija pa
traukė prie vyriausybės rūmų. Medicinos seserys reikalauja padi
dinti mėnesinį užmokestį viduriniam medicinos personalui 500 
zlotų I 460 Lt). Vyriausybe pasiūlė visiems sveikatos apsaugos sri 
tyje dirbantiems žmonėms padi
dinti atlyginimus 170 zlotų. Me
dicinos seserys reikalauja, kad 
įsipareigojimus vyriausybė pa
teiktų raštiškai. Jeigu tai bus 
padaryta iki švenčių. 3 savaites 

I trukę protestai gali baigtis 

KALENDORIUS 
Gruodž io 20 d.: Daugirdas. Domi

ninkas. Gražv-lė. Groivyde, Teofilis 
Gruodž io 21 d.: Girėne. Honora-

tas. Ilgis. N'orgaudas. Petras. Tomas 
Pirmoji žiemos diena. 

» 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

SVEIKINAME! 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga nuoširdžiausiai sveiki

name visus, linkėdami kalėdiško džiaugsmo ir ramybės. Ge
ros valios dvasia telydi visus skautiškus darbus. 

Senuosius metus praeitin palydėdami, susikaupkime ir mal
doje dėkodami Tvėrėjui už globą, prašykime Jo palaimos 2001 
metams! 

Budėkime kartu ' 
v. s. B i r u t ė B a n a i t i e n ė 
LSS Tarybos pirmininkė 
v.s. R o m a s O t t o 
LSS Brolijos Vyriausias skautininkas 
v. s. R i t a P e n č y l i e n ė 
LSS Seserijos Vyriausia skautininke 
v.s. fil. R i m a n t a s Gr i ške l i s 
ASS vadijos pirmininkas 

Kalėdų džiaugsmas, vienybė ir meilė tegaubia visą skau
tišką šeimą Lietuvoje ir plačiajame pasaulyje. 

Kalėdų Žvaigždė tenušviečia mūsų gyvenime ir veiklos ke
lius, kad sėkmingiau tarnautume Dievui, Tėvynei ir Artimui. 

Linksmų Kalėdų visiems sesėms, broliams, „Skautybės kelio" 
bendradarbiams ir skaitytojams linki 

j .v . s . I r e n a R e g i e n ė 
,.Skautybės kelio" redaktore 

*** 
Džiaugiamės sulaukę šv. Kalėdų švenčių ir galėdami 

širdingai pasveikinti visus gerbiamus Vydūno fondo rėmėjus, 
aukotojus ir visą plačiąją skautišką šeimą. Praleiskime šventes 
taip, kad jų žydra nuotaika lydėtų mus per visus ateinančius 
metus. Žengdami į naująjį tūkstantmetį pakelkime galvas ir 
su besišypsančiais veidais kurkime pasaulį gražesnį, pras
mingesnį. Mažinkime skausmą ir ašaras savyje ir visame pa
saulyje. Laimingų Naujųjų 2001 Metų visiems. 

L e o n a s M a s k a l i ū n a s 
Vydūno fondo tarybos pirmininkas 
V y t a u t a s P . M i k ū n a s 
Vydūno fondo valdybos pirmininkas 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikinu visus Lietu
viškos Skautybės fondo narius ir rėmėjus. 

Broliams ir sesėms linkiu džiaugsmingų Kristaus Gimimo 
švenčių, sėkmingų ir veiklių skautybėje 2001 metų. 

v.s. fil. P e t r a s Molis 
Lietuviškos Skautybės fondo pirmininkas 

Sveikiname visus brolius ir seses, tėvelius ir skautiškos 
veiklos rėmėjus, linkėdami linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 
Naujųjų Metų. 

Budėdami, 
„ A u š r o s va r tų" / „ K e r n a v ė s " skauč ių t u n t a s 
„ L i t u a n i c o s " s k a u t ų ir j ū r o s s k a u t ų t u n t a s 
„Ner i jo s " j ū r o s s k a u č i ų t u n t a s 
Č i k a g o s s k a u t i n i n k i ų d r a u g o v ė 
„ S i e t u v o s " s k a u t i n i n k ų ir vyr . skauč ių d r a u g o v ė 

Visiems broliams ir sesėms, jūrinio skautavimo rėmėjams ir 
talkininkams linkime linksmų Šv. Kalėdų ir „Gero vėjo" 2001 
metuose. 

Č i k a g o s j ū r ų s k a u t i n i n k ų ir s k a u t i n i n k i ų „ G r a n d i s " 

Nuotr. v . s . Alfonsos P a ž i ū r i e n ė s 

KALĖDOS LIETUVOJE IR 
AMERIKOJE 

< Pabaiga) 
P o i n s e t t i a gėlė 

Paprotys puošti namus žalu
mynais buvo gyvas jau anti
kiniais laikais. Calendų, mė
nesio pirmosiomis dienomis, 
romėnai dovanodavo viens ki
tam žalumynų šakeles, tuo 
linkėdami laimės ir sėkmes. 
Anglai pasekė tuo papročiu 
pradedami žalumynais deko
ruoti namus Kalėdų šventėms. 
Dabar tas paprotys žinomas 
visiems, o Poinsettia gėlė yra 
pripažinta tik kalėdine gėle. 
Apie tos gėlės kilme yra su
kur ta ir kasmet įvairių rašy
tojų sukur iama daug eilė
raščių, pasakojimų. 

K a l ė d i n ė s g iesmės 

Šimtui metų praėjus nuo 
Kristaus gimimo, Romos vys
kupas paragino tikinčiuosius, 
švenčiant Kristaus gimimo 
šventę, giedoti. Senieji him
nai, parašyti lotynų kalba. 
buvo žinomi jau 400-is šimtus 
metų. Kunigai pradėjo juos 
giedoti lankydami parapijie
čius kūčių vakare. 

Nuoširdus kalėdinių gies
mių puoselėtojas buvęs Šv. 
Pranciškus iš Asyžiaus. 1223 
m. jis Italijoje. Grecchio mies
telyje, pastatė mažą prakar-
tėlę. Tuo pavyzdžiu greit pa
sekė bažnyčios. Atsirado kalė
dinių giesmių giedotojai, cho-

Cikagoe jam 
..Nerijos" tu 

nitų ir sk.mOn 
Iryles 
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rai; atsirado net vaidinimai, 
kurių rolės buvo išgiedamos. 
Po tokių vaidinimų žmonės ei
davo giedoti dar ir į gatves. 

Viena labiausiai žinomų 
giesmių, giedama daugelyje 
kalbų, yra „Adeste Fideles" 
r „O Come. Al Ye Faithful"). 
Giesmės žodžių autorius neži
nomas, be; ši giesmė giedama 
jau keli šimtai metų. Anglai 
gieda jOtiA Ręst You, Gentle-
men" nuo 1500 m.; „Good 
Christian Men, Rejoice" gies
mė giedama nuo 1300 m. Ši 
giesmė buvo parašyta ir ilgai 
giedama lotynų kalboje: „In 
dulci jubilo". Visur tebėra la
bai populiari „Stille Nacht, 
Heilige Nacht". 

Lietuviuose populiarios buvo 
„Tyliąją naktį...", „Gul šian
dieną.. .". „Sveikas, Jėzau, gi-
musis...". Dabar turime jau 
daug naujų, lietuviškesnių ka
lėdinių pesmių. 

Populiariosios amerikiečių 
kalėdinėm dainos: „White 
Christmas" ir „Jingle Bells" 
yra gimusios jau šiam krašte. 

Kalėdin io sezono 
pap roč ių į va i ruma i 

Amerikoje tiek suaugę, tiek 
vaikai yra pasisavinę daugelį 
kalėdiniu papročių, kuriuos 
čia puoselėjo įvairių tautinių 
grupių emigrantai. 

Vaikai mėgsta pakabinti ko
jines prie ugniakuro. Šis pa
protys kilo Anglijoje, nes ten 
vaikai t:kėdavo, kad Tėvas 
Kalėda Christmas) pripildys, 
jiems miegant, kojines dova
nų. Ang įjoję nėra kūčių, bet 
valgomi iškilmingi Kalėdų 
pietūs, kurių vienas patieka
las būtinai turįs būti garsusis 
..Plum Pudding". 

Padėti batus prie durų ei
nant gulti kūčių vakare yra 
prancūzu paprotys. Vaikai ti
kisi, kad Kristus Kūdikėlis 
pripildy- tuščius batus dova
nomis. Frovence regione šei
ma įmeta „Yule log" į ugnia
kurą, kuris turi rusenti ugnia
kure nu<j Kalėdų iki Naujųjų 
Metų. 

Šveicarijoje jauni žmonės, 
prieš eidami į Bernelių Mi
šias, aplanko 9-is fontanus ir 
iš kiekvieno atsigeria po tru
put!. Jie, kaip ir mūsų senoliai 
tikėjo, kad kūčių naktį ir gy
vuli.u k ::ba žmogui supranta
ma kalba. 

Ispanijoje, po Bernelių Mi-
ih), žmonės dar ilgai šoka gat

vėse. Specifiniai kalėdinis šo
kis žinomas „Jota" vardu. Šis 
šokis šokamas Ispanijoje j au 
keli šimtai metų. 

Olandijoje, Belgijoje ir Lu-
xemburge žmones pasikeičia 
kalėdinėmis dovanomis gruo
džio 6 d., per St. Nicholas 
šventę. Vaikai pripildydavę 
savo klumpes sausainiais tikė
damiesi, kad šv. Nikalojus, 
juos pasiėmęs, pripildys an t 
laiptų išrikiuotas klumpes do
vanomis. Tuose kraštuose 
gruodžio 25-oji yra grynai reli
ginė šventė. 

Norvegijoje kalėdinis sezo
nas prasideda gruodžio 21 d., 
St. Thomas švente. Sena nor
vegų tradicija yra kalėdinų 
varpų muzika: visi varpai pra
deda skambėti kūčių dieną, 4 
vai. p.p. kviesdami visus Kalė
dų šventėsna. 

Senojoj Rusijoj kaimiečiai, 
veždamiesi rogėse gražią mer
giną, užeidavo giedodami ka
lėdines giesmes į kiekvieną 
namą. Giedodavę tol, kol bū
davę šeimininkų pavaišinti . 

Vokietijoje, kai kur žmonės 
puošdavę po eglutę kiekvie
nam šeimos nariui . Eglutės 
būdavo papuoštos saldainiais 
ir tikromis žvakutėmis. Popu
liariausias Vokietijoje buvo 
migdolinis saldainis, vadina
mas marcipanu. Kalėdinėmis 
dovanomis buvo priimta laiky
ti namų darbo dovanos: mer
gaičių išsiuvinėtos nosinės, 
pagalvėlės, — berniukų: iš 
medžio drožtos žmonių ir gy
vulių statulėlės. Eglutės žva
kučių uždegimo ceremonialas, 
vadinamas „Bescherung" buvo 
visų labai gerbiamas. Žvaku
tes uždegdavo kūčių vakare , 
visai šeimai susirinkus. Tą pa
tį vakarą buvo pasidalinama 
ir kalėdinėmis dovanomis. Ka
lėdų dienos pietums būdavo 
kepama žąsis. 

Tokia, štai, įdomi ir spalvin
ga yra kalėdinio sezono pa
pročių ir tradicijų mozaika. 
Jei dar ilgiau pakel iautume 
per tautas , ras tume jų dar ir 
daugiau. Mums, tačiau, la
biausiai rūpi perduoti savam 
jaunimui lietuviškuosius pa
pročius ir tradicijas, o apie ki
tus — žinoti bent tiek, kiek 
reikia medžiagos paaiškini
mams, palyginimams. 
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DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Centerfor Health, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
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Fettow. American Acaoemy of 
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320W.61stAve. 
HobartlN 46342 Fax m. 847-6279 

947-6236 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
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Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

Dr. Rimas NoviSJoš 
CH ROPRACTIC PKVSeCMM 

Manualine fizioterapija aKjaj'Hctjros 
gaivos snausn^ it Togrenos 
sportmiL trajnK specjutsas 

6645VV. Stanley Ave.. Benvyn, IL 
60402, tel 708 - 484 -1111. 

Valandos kasdier. sa>a*>gal£« 
susitarjs Kaloame iietj«riš*ai. 

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

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandūe pagal susitarimą v.s. Irena Š e r e l i e n ė 

JŪRŲ SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 
KUČIOSE 

Šventiška nuotaika gaubia 
mus visus. Šv. Kalėdos kas
dien artėja prie didžiosios 
šventės — Žmonijos Išgany
tojo Jėzaus Kristaus Gimimo 
šventės, j au 2000-sios! Kalė
doms artėjant, Čikagos ir apy
linkių jūrų skautės ir skauta i 
kasmet kartu švenčia Kūčias. 
Šventėme ir šiemet. 

Į Kūčias gruodžio 8 d. susi
rinko arti 200 šventiškai pasi
puošusių ir maloniai nusitei
kusių sesių ir brolių, tėvelių, 
senelių ir kitų jų šeimų narių. 
Šis šventinis susibūrimas vy
ko Pasaulio lietuvių centro 
sporto salėje, Lemonte. 

Šventė buvo pradėta tradici
niu žvakių uždegimu, kur iam 
vadovavo gintare valt. Giedrė 
Kazlauskaitė. Susir inkusius 
brolius, seses, šeimų nar ius ir 
svečius „Nerijos" jūrų skaučių 
vardu pasveikino tunt ininkė 
j .ps. Danutė Navickas ir „Li
tuanicos" tunto jūrų skautų 
vardu — j . s . Romas Česas. 
Sveikinusieji visiems linkėjo 
linksmų Kalėdų, sveikų ir lai
mingų Naujųjų Metų. 

Trumpoje programoje pasi
rodė būrys „Angeliukų" — 
„Nerijos" tunto ūdryčių, su 
gražiu inscenizavimu pasirodė 
ir „Lituanicos" tunto bebriu-
kai. Jūrų skautai sušuko ka
lėdinės minties šūkj, o jūrų 
jaunės ir skautės atliko keletą 
tradicinių būrimų. Visi kar tu 
giedojome kalėdines giesmes 

ir susikaupėme per prelato 
Igno Urbono gilių minčių mal-
dą. 

Paskui tarpusavyje dalino
mės plotkelėmis — kalėdai
čiais, vieni kitus sveikindami 
ateinančių švenčių proga. Ta
da vaišinomės visa dvylika 
tradicinių Kūčių valgių. 

Kasmet atsilankantieji bro
liai ir sesės atnešė dovanėles, 
kurios šįmet skiriamos .Lietu
vos Vaikų vilties" vaikučiams, 
kurie šiuo metu gyvena „Sek
lyčioje". 

Šventiška nuotaika nesibai
gė Kūčiomis. Kitą dieną — 
gruodžio 9 d. jūros skautės ir 
skautai važiavo į šv . Šeimos 
vilą lankyti ten gyvenančių 
senelių. Lankėme senelius ir 
giedojome jiems kalėdines 
giesmes. Daug džiaugsmo su-
teikėm seneliams. Nemažiau 
džiaugėmės ir mes, matydami, 
kad mūsų apsi lankymas pra
skaidrino senelių ilgas vieni
šumo valandas. Išvydus ap
siašarojusius senelius, sujau
dino ne vieną sesę ir brolį. 
Šiuose slaugos namuose dabar 
gyvena ir visuomenininkas bei 
žurnalistas prelatas Juozas 
Prunskis . J i s dėkojo skautams 
ir skautėms už apsilankymą. 
J i s lankytojams papasakojo, 
kad ir jis yra skautas ir kad 
mūsų apsilankymas yra bran
gi ir nepakeičiama dovana. 
Prelatas Prunskis tikisi, kad 
seses ir broliai neužmirš sene-

EUGBEC. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 VV. 103 St . Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598*101 

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.Robetts Rd, Hickory HiBs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 
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STOVYKLOS 2001 METAIS 

Sausio 2-14 d. — LSS Aus
tralijos rajono skautų ir skau
čių stovykla „Panemunė" vyks 
Camp Karicmg. New South 
Wales. 

Liepos 7-18 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių Rako sto
vyklavietėje, Custer, MI. 

Rugpjūčio 5-18 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Sausio 28 d., sekmadieni 
— jūros skautų ir skaučių 
iškilminga Klaipėdos dienos 
sueiga PLC, Lemonte. 

Vasario 3 d., šeštadieni 
— jūros skautų ir skaučių 
ruošiama slidinėjimo iškyla. 

Kovo 4 d., sekmadieni — 
Čikagos skautų ir skaučių Ka
ziuko mugė PLC, Lemonte. 

lių ir dažniau juos aplankys. 
Daugumai jūros skautų ir 

skaučių lankant senelius, trys 
„Nerijos" tunto gintarės kan
didatės — Dalia Šataitė. An-
drea Dutton ir Vilija Pauliūtė 
nuvažiavo į „Seklyčią" aplan
kyti „Vaikų viltie*." vaikučius 
ir pradžiugino juos kalėdinė
mis dovanėlėmis, suneštomis į 
jūrų skautų ir skaučių, daly
vavusių jūros skautų Kūčių 
šventėje. 

Sesė Vilytė 



EUROPOS SĄJUNGA — 
SPĄSTAI AR NAUJOS 

GALIMYBĖS? 
IRENA VITKAUSKIENE 

Skaičiai ir faktai 

Pusė į užsienį išvežamų lie
tuviškų prekių eksportuojama 
į ES šalis. Pernai šis ekspor
tas sudarė 6 milijardus 21 
milijoną litų, o per 9 šių m«tų 
mėnesius — 5 mlrd. 445 mln. 
litų. 

2000-2002 metais ES fi
nansinė parama Lietuvos re
formoms įgyvendinti pagal 
PHARE programą sudarys 
apie 0,5 mlrd. Lt (1992-1999 
m. pagal šią programą Lietu
vai skirta per 1 mlrd. 300 mln. 
Lt.), pagal SAPARD programą 
žemes ūkio ir kaimo plėtrai 
remti — apie 360 mln. Lt, pa
gal ISPA programą investici
joms į transporto ir aplinko
saugos infrastruktūrą — nuo 
480 iki 720 mln. Lt. 

Nuskurdusiam^ ka ime 
tikima mitais 

Visuomenės nuomonės tyri
mai rodo, jog šį rudenį išaugo 
„eurošalininkų" gretos — spa
lio mėnesį 47,3 proc. ap
klaustųjų tvirtino, kad refe
rendume, jei jis dabar įvyktų, 
pasisakytų už Lietuvos narys
tę Europos Sąjungoje. Prieš 
balsuotų 20,9 proc, visai ne
balsuotų 6,8 proc., neapsi
sprendę 25 proc. apklaustųjų. 
Lygiai prieš metus įvykusi 
apklausa rodė, kad Lietuvos 
narystę ES būtų rėmę 36,5 
proc, o prieš pasisakę 27,3 
proc apklaustųjų Lietuvos gy
ventojų. Vis dėlto naivu būtų 
aklai tikėti viešosios nuo
monės tyrimais, nes jąu ne 
kartą pasitaikė, kad tikrieji 
rezultatai (pavyzdžiui, rin
kimų į Savivaldybes ar Seimą) 
pasirodė besą visai kitokie nei 
prognozuota. Juolab, kad lan
kantis Lietuvos provincijos 
kaimuose bei miesteliuose aiš
kėja visai kitokios nuostatos 
— Europos Sąjunga ir NATO 
„vietiniame kontekste" dažnai 
minimi kaip keiksmažodžiai 
arba laikomi anekdotiniais 
dalykais. Galbūt tai nuskur
dusių kaimo gyventojų (oficia
liais statistikos duomenimis 
28,2 proc kaimiečių gyvena 
žemiau skurdo ribos) tam tik
ras atsakas, į nevykusią mūsų 
valstybės vidaus politiką. Be
je, neseniai Prezidentūros pa
rengtoje skurdo mažinimo 
strategijoje pažymima, kad 
vienas iš svarbiausių skurdo 
Lietuvoje veiksnių — mažos 
išlaidos socialiniams reika
lams, mat socialinei apsaugai 
skiriamos lėšos Lietuvoje su

daro tik apie 10-11 proc. ben
drojo vidaus produkto ir gero
kai atsilieka ne tik nuo Eu
ropos Sąjungos valstybių, bet 
yra vienos iš mažiausių Rytų 
ir Vidurio Europos regione. 

Kokias galimybes papras
tam žmogui atvertų Lietuvos 
integracija į Europos kari
nes, politines bei ekonomines 
struktūras? Apie tai jis gali 
šiek tiek sužinoti tik per val
stybinį radiją ir televiziją ar iš 
atsitiktinių straipsnių laik
raščiuose, tačiau daugiausia 
vadovaujasi nuogirdomis, iš 
lūpų į lūpas perduodamais 
įvairiausiais, dažniausiai gąs
dinančiais mitais. Valstybės 
institucijos kol kas nelabai 
ieškojo būdų, kaip šviesti ir in
formuoti liaudį, nors atrodytų, 
tai turėtų būti vienas svar
biausių valstybinės politikos 
rūpesčių. Tiesa, šiemet Vjl-
nius pabudo ir prisiminė, jog, 
be pačios sostinės, dar egzis
tuoja ir Lietuva, taigi provin
cijoje, apskričių centruose 
pradėta steigti Europos infor
macijos centrus. Tokie centrai 
jau veikia Klaipėdoje, Šiau
liuose, neseniai atidaryti Tau
ragėje, Panevėžyje ir Alytuje. 
ruošiamasi įkurtuvėms Tel
šiuose. 

Tauragiškių patirtis 

Europos informacijos centrai 
Vakarų šalių pavyzdžiu stei
giami apskrities centrų viešo
siose bibliotekose. Šiam dar
bui parenkamas vienas iš bib
liotekos specialistų, mokantis 
anglų kalbą, jam sudaromos 
sąlygos tobulintis įvairiuose 
kursuose, seminaruose. Atly
ginimą centro darbuotojui 
moka biblioteka. 

Tauragės apskrities Europos 
informacijos centro vadove Is-
valda Aleknienė papasakojo, 
jog įsikurti padėjo Vokietijos 
ambasada, skyrusi 18,000 
markių. Už šias lėšas buvo at
liktas patalpos remontas, nu
pirkta svarbiausių priemonių 
— televizorius, video apa
ratūra, kompiuteris, muzikos 
centras, kopijavimo aparatas, 
specialus ekranas ir rašomoji 
lenta mokymo renginiams. 
Lentynos sparčiai pildosi įvai
riomis knygomis ir informa
ciniais leidiniais. Beveik visos 
ES šalių ambasados į Tauragę 
jau yra atsiuntusios nemažai 
pažintinės medžiagos apie sa
vo valstybes. Dalis centre gau
namos specialios literatūros 
apie ES yra išdalinama ir kai
mo bibliotekoms. 

Ruošdamasi šiam darbui, 
vadove sėmėsi patirties Va
karų Europos valstybėse, kur 
tokie centrai labai intensyviai 
tebeveikia, nors šalys jau se
nokai tapę ES narėmis. Pa
vyzdžiui, Suomijoje šios įstai
gos per dieną gauna viduti
niškai po 50 laiškų elektroni
niu paštu, taip pat daugybę 
įvairių telefonu bei kitomis 
ryšio priemonėmis. Žmones 
domina euro kursas, studijų ir 
įsidarbinimo kitose šalyse ga
limybes, socialinių garantijų 
perspektyvos ir kiti jiems ak
tualūs dalykai. 

Tauragėje dar mažai kas 
užsuka į Europos informacijos 
centrą, išskyrus, aišku, jau
nimą — studentus ir vyres
niųjų klasių moksleivius, 
kurių susidomėjimas ES išties 
didelis. Jie čia turi galimybę 
pasižiūrėti filmų, pasidarbuoti 
kompiuteriu, panaršyti po In-
terneto duomenų bazes, kopi-
juotis pasirinktą medžiagą — 
visos šios paslaugos yra nemo
kamos. 

Svarbiausia centro veiklos 
kryptis, pasak I. Aleknienės, 
įvairiais būdais teikti informa-
cioją įvairaus išsilavinimo ir 
socialinių sluoksnių žmonėms. 
Kol kas, be jaunuomenės, 
šiokį tokį susidomėjimą rodo 
kai kurie mokytojai, savival
dybės tarnautojai, kiti vieti
niai inteligentai, verslininkai. 
Vadovė ketina rengti visuo
menės susitikimus su amba
sadų darbuotojais, lektoriais 
iš Vakarų šalių, kad šie betar
piškai papasakotų mūsų žmo
nėms apie narystės ES pliusus 
ir minusus, atskleistų savo pa
tirtį. 

Kaip sudominti žmogų 
„iš gatvės"? 

Europos komitetas prie vy
riausybės, kurio pastangomis 
įsteigti informacijos centrai 
apskrityse, pastaruoju metu 
pradėjo siųsti specialias kny
gų lentynas su leidiniais apie 
ES bei NATO ir savivaldybių 
(ne tik apskričių centrų) vie
šosioms bibliotekoms. Tačiau 
šiose bibliotekose specialis
tas tam darbui neskiriamas. 
Plungės viešosios bibliotekos 
direktoriaus pavaduotojos Zi
tos Paulauskaitės nuomone, 
tai rodo valdiškų institucijų 
valdišką požiūrį į Šį svarbų 
reikalą. „Turėtų būti specia
liai tam paruoštas žmogus, 
kuris pats rašytų straipsnius į 
spaudą, mokėtų bendrauti su 
įvairaus amžiaus ir išsila
vinimo žmonėmis, sudominti 
juos populiariai pateikdamas 
informaciją, sugebėtų disku
tuoti su įvairiausia auditorija 
susirinkimuose ar per vietinį 
radiją bei televiziją, atliktų 
viešosios nuomonės apklausas 
bei jų analizę," — samprotavo 

specialistė. J i papasakojo apie 
bibliotekoje praėjusį pavasarį 
įvykusį renginį Lietuvos įsi
jungimo į NATO tema. „Euro
pos komiteto darbuotojų, orga
nizavusių paskaitininkų išvy
kas į rajonus, paprašėme, kad 
atsiųstų ne kokį 'sausuolį', 
užmigdantį auditoriją, o 'gyvų' 
žmonių, pabuvojusių, pavyz
džiui, Balkanuose, taikos pa
laikymo misijose. J Plungę 
tąkart atvyko išties šaunūs 
vyrai — Užsienio reikalų mi
nisterijos atstovai Darius 
Semaška ir Tadas Valionis bei 
palaikymo misijos Bosnijoje ir 
Hercogovinoje dalyvis kapito
nas Darius Vaicekauskas, su
gebėję labai gyvai, papras
tiems žmonėms suprantama 
kalba perteikti labai įdomias 
ir vertingas žinias, išsamiai 
atsakyti į klausimus, vesti di
skusiją", — džiaugėsi direk
toriaus pavaduotoja. 

Z. Paulauskaitė taip pat 
pastebėjo, kad kol kas Euro
pos Sąjunga ir Lietuvos įsi
jungimo į ją galimybėmis bei 
problematika domisi tik jauni
mas. Suaugusieji šiai temai 
abejingi, atėję į bibliotekos 
skaityklą, jie ne viena akimi 
nedirsteli į ientyną su Euro
pos komiteto atsiųstais perio
diniais leidiniais. Tad tikėtis, 
jog vien bibliotekų pastango
mis kiekvienas Lietuvos pilie
tis bus išsamiai informuotas 
apie Europos Sąjungą yra la
bai naivu. 

Tarptautinių ryšių 
svarba 

Tauragės rajono savivaldy
bės meras Viktoras Kovšovas 
sakė, jog Europos integracijos 
klausimais daugiausiai infor
macijos gauna išprususi vi
suomenės daiis, tačiau refe
rendume savo valią juk turės 
pareikšti visi piliečiai. O tie 
„neapšviestieji", ypač kaimo 
gyventojai, šių idėjų atžvilgiu 
yra nusiteikę priešiškai, juos 
tiesiog siutina kalbėjimas 
„aukštomis frazėmis". Mero 
nuomone, paprastam žmogui 
reikia paprastai ir aiškinti, 
atsižvelgiant į jo reikmes, pa
vyzdžiui, derėtų atsakyti į ele
mentarius klausimus — ar 
įstojus į ES padaugės darbo 
vietų, ar brangs elektra ir 
ryšių priemonės, ar pagerės 
socialinė rūpyba, švietimas, 
kokia ateitis laukia maža
žemio ūkininko ir pan. O pats 
geriausias būdas įrodyti žmo
nėms tokios integracijos pri
valumus būtų Europos fondų 
parama rajoiv savivaldy
bėms sprendžiant opiausius 
klausimus. Tokių galimybių, 
beje, nusimato kooperuojant 
lėšas su tarptautiniais fondais 
Tauragės ir Klaipėdos apskri
tyse ruošiamasi statyti naujus 
sąvartynus, Kretingoje rengia
masi vandenvalos rekonstruk
cijai. 

Akivaizdu, kad euroskepti-
cizmo mažiau tose savival
dybėse ar seniūnijose, kurios 
glaudžiai bendradarbiauja su 
partneriais iš Vakarų Europos 
šalių. Pavyzdžiui, Radviliškio 
rajono Sidabravo seniūnijoje, 
kuri draugauja su panašaus 
dydžio Prancūzijos miesteliu, 
neteko girdėti nuogąstavimų, 
jog „Europa mus suvalgys", 
„būsim priversti pamiršti savo 
kalbą ir kultūrą", „paleis mus 
plikus ir basus", „pateksim 
naujon vergovėn" ir pan., ko
kių teko prisiklausyti va
žinėjant po kai kuriuos ato
kius kitų Lietuvos rajonų kai
mus. Skuode, kur savival
dybės rūpesčiu įsteigta bendra 
su norvegais braškių augini
mo ir realizavimo įmonė ir 
žmonės įsitikino tokio bendra
darbiavimo nauda, taip pat 
mažai kas bekalba apie vaka
rietiškus „baubus". Tų gąsdi
nimų būtų dar mažiau, jei vi
sos valdžios institucijos ne 
žodžiais, o darbais iš tikrųjų 
rūpintųsi kurti informacinę 
visuomenę, kaip tai sparčiai 
daroma Estijoje, kurios kas 
dešimtas pilietis naudojasi In
ternetu, visoje šalyje, daugiau
siai bibliotekose, jau veikia 80 
nemokamų šio ryšio taškų (po 
dvejų metų jų bus per 200;, 
kur ir paprastas žmogus „iš 
gatvės" gali sužinoti, kas de
dasi plačiajame pasaulyje. 
Lietuviai, deja, vis dar ža-
balinėje tamsoje, net 83 proc. 
mūsų šalies gyventojų apskri
tai nežino, kas tai yra kompiu
teris arba jį yra matę tik iš 
tolo. 

* Religijotyros specialis
tai mano, kad šiuo metu gre
ta 9 oficialiai Lietuvoje pripa
žintų tradicinių religinių ben
druomenių — lotynų apeigų 
katalikų, graikų apeigų kata
likų, evangelikų liuteronų, 
evangelikų reformatų, orto
doksų (stačiatikių), sentikių, 
judėjų, musulmonų sunitų ir 
karaimų — egzistuoja dar 
165 netradicinės religinės ben
druomenės, kurias pagal tikė
jimo doktriną galima suskirs
tyti į 22 religines kryptis, rašo 
„Kauno diena". Nors ši infor
macija pateikiama Teisingu
mo ministerijos Interneto tin-
klapyje, jos tikslumu abejoja 
patys ministerijos Registrų 
skyriaus darbuotojai. Spėlio
nes, kaip yra iš tiesų, tikimasi 
išsklaidyti išanalizavus kitais 
metais vyksiančio visuotinio 
gyventojų surašymo rezulta
tus, i Elta) 

* Kėdainių fosforo trąšų 
gamykla „Lifosa" per šių 
metų vienuolika mėnesių dėl 
smukusių šios rūšies trąšų 
kainų pasaulio rinkoje patyrė 
51.3 mln. litų nuostolių, iš jų 
8.9 mln. litų buvo patirta 
lapkričio mėnesį. 

ATSIMINIMAI 
1941-1962 M. 

DANUTĖ UNARTAITĖ-PETRAUSKIENĖ 

Bet ilgainiui pasistumdžius po 
aikštę, pastebėjau, kad labai daug žmonių kalba lietu
viškai. O dar kiek maskavosi, nekalbėjo. Iš viso Sibiro 
žmonės bėgo į Lietuvą. Tris naktis praleidome toje 
pačioje aikštėje — po atviru dangumi, pusiau gulė
dami tiesiog ant žemės. Kai pirmą naktį atsigulėme 
pradėjau juoktis. Klausė manęs kas yra. Sakau: 

-Apsižvalgykite aplinkui. Visai šalia mūsų guli 
čigonų taboras. Iš kitos pusės uzbekai, kirkizai, rusai. 
Kokių tik tautybių ten nebuvo. Laimei lietus nei kart-
nelyo. Nežinau ką būtume darę. J stoties vidų žmonių 
neleido. Trečią naktį užsnūdau, nes buvau labai iš
vargusi, tačiau netrukus pajutau, kad kažkas mano 
batus mauna. įsivaizduokite, būčiau palikusi ir be pi
nigų, ir dar basa. Buvo tamsu, kažkam gerai įspyriau, 
tačiau vagišius nesuriko, bet daugiau nelindo. Pakė
liau triukšmą. 

Visos tos 3 laukimo dienos buvo nesėkmingos, o gau
ti bilietų nebuvo jokių prošvaisčių. Dabar jau buvome 
atsargūs, bijojome netekti paskutinių pinigų. 

Iš ryto, po tos nemigo nakties, aš ir sakau 
— Kodėl gi mums nesusirasti tos moteriškes iš gar

laivio, kuri davė savo adresą ir prašė pas ją užeiti 
Taip ir padarėme. Ilgai ieškojome, bet atradome Ji gy
veno savo nuosavame name ir mu> labai nuoširdžiai 

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 20 d., trečiadienis 

Danute Bindokienė 

Išbandymų metas dar 
ateityje 

Kartais eiliniam žmogui tie
siog nesuprantama, dėl ko 
kažkas taip užsidega nesuval
domu troškimu tapti valstybes 
— sakykime, Amerikos — pre
zidentu. Negali būti dėl algos, 
nes paprastai kandidatai, pri
sikasę netoli baigmės linijos. 
nestokoja asmeniškų išteklių. 
Iš tikrųjų galbūt tik šešio
liktasis JAV prezidentas Ab-
ra'ham Lincoln buvo palyginti 
nepasiturintis, o kitų kišenėse 
vėjai nešvilpavo. Prezidento 
darbų ir atsakomybes krūvis 
taip pat nepavydėtinas, kiek
vienas jo žodis, kiekvienas 
veiksmas tuoj pakišamas po 
padidinamuoju stiklu, anali
zuojamas, kritikuojamas, re
čiau pagiriamas. Tad nejaugi 
ką gali vilioti toks gyvenimas? 

Tiesa, prezidentas gali ke
liauti, susitikti įdomių žmo
nių, pagarsėti ir savo šalyje, ir 
užsienyje (žinoma, ne visi pa
garsėja iš labai teigiamos 
pusės, kaip atsitiko su 42-uoju 
Bill Clinton ir ankstesniuoju 
respublikonu Richard Nixonj, 
palikti savo pėdsakus istorijos 
puslapiuose. Bet ir tie pėd
sakai ilgainiui apklojami laiko 
dulkių iš 42 iki šiol buvusių 
JAV prezidentų tik keli šian
dien yra geriau žinomi. 

Antra vertus, didelės ir ga
lingos valstybes prezidento at
sakomybės akiratyje prismaig
styta daug rūpesčių, ne tik 
savame kieme, bet visame pa
saulyje. Galima sakyti, kad 
Amerika visuomet „sirgo" vi
sos mūsų planetos ,.ligomis" 
— kur bebūtų iškilę neramu
mai, nesantaikos, badas, epi
demijos, gamtinės ar kitokios 
nelaimės, JAV visuomet — 
kartais ir labai nenoromis — 
anksčiau ar vėliau į tas bėdas 
įklimpdavo iki kaklo. Su galia 
ir ištekliais, pasirodo, ateina 
ir atsakomybė, nuo kurios pa
bėgti neįmanoma. 

Tad ir kyla klausimas: kode! 
taip veržiamasi į Baltuosius 
rūmus, kartais net išeinant 
prieš paprasčiausią logiką ir 
asmeninę etiką? Taip maž
daug atsitiko, pavyzdžiui, 
šįmet, po 43-iojo JAV prezi
dento rinkimų, kai net 
šiandien, kuomet gruodžio 18 
d. rinkikų kolegija oficialiai 
laimėtoju paskelbė George W. 
Bush, tautoje dar daug kas jo 
nelaiko teisėtu laimėtoju. 

Jeigu naujasis JAV prezi
dentas dar nespėjo susipažinti 
su problemomis, kurios jo 
laukia, „medaus mėnuo" Bal
tuosiuose rūmuose labai grei
tai pasibaigs. Šiuo metu mūsų 

planetoje rusena tiek „karštų 
vietų", kad tiems gaisrams ge
sinti reikia ir patyrusio, ir 
kantraus, ir ištvermingo gais
rininko. Apie prez. George W. 
Bush patirtį, ypač užsienio 
politikos labirintuose, šiuo 
metu girdime daug skeptiškų 
pasisakymų. Tačiau George 
W. Bush, kaip matyti iš pa
starųjų poros dienų, kai jam 
jau buvo užtikrinta prezidento 
kėdė. pradėjo į savo kabinetą 
kviesti žmones, kurie atrodo ir 
kompetentingi, ir turi nema
žai patirties užsienio pohtikcs 
„plonybėse". Visų pirma Diek 
Cheney pasirinkimas vice
prezidentu teikia vilčių, kad 
prezidentas turės gerą pa
tarėją. Cheney pažįstamas ir 
lietuviams, ir lietuviai bei 
Lietuvos reikalai jam pažįs
tami, tad nereikės nuo 
,,A,B.C" aiškinti, kur ta Lietu
va, kokie rūpesčiai ją šiandien 
slegia. Nemažiau kompeten
tingas yra ir Colin Povvell. ge
rai užsirekomendavęs Persų 
įlankos karo metu. Jau vien 
šių dviejų vyrų užnugaris su
teiks prezidentui neblogą at
ramą. Bet pažvelkime ir į 
„neigiamuosius veikėjus", ku
rie visgi nekantriai savo eilės 
laukia politines dramos už
kulisiuose. 

Kai kurios problemos liko 
neišspęstos iš prezidento Bill 
Clinton laikų, nors jis Baltuo
siuose rūmuose praleido dvi 
kadencijas — aštuonerius me
tus. Tai Artimuosiuose Rytuo
se tebeliepsnojantis pragaras, 
kurio pabaigą vargu pamaty
sime ir Bush prezidentavimo 
laikotarpiu. Per ilgai ir per 
daug aršiai tarp palestiniečių 
ir žydų kunkuliuoja neapy
kantos katilas, kad po juo 
ugnį užgesinti nebus lengva. 
O kur dar Kolumbija ir kovos 
su narkotikų karavanais? Kur 
Irakas, Kinija, Kuba, Rusija, 
Balkanų pusiasalio nebaigti 
reikalai... Galima būtų tas 
problemas skaičiuoti ir skai
čiuoti, kol pradėtų suktis gal
va ir paskutiniai optimizmo 
ženklai ištirptų, kaip sniegas 
pavasario sauieiei užkaitinus. 

Žinoma, iš anksto aikčioti 
neverta, nes ateitis kartais iš 
rankovės ištraukia visiškai 
nenumatytas kortas ir su
maišo geriausias valstybių 
vadų intencijas. Vienaip ar ki
taip, su prezidentu George \V. 
Bush Amerika — ir pasaulis 
— turės susigyventi ketverius 
metus, tad belieka palinkėti 
jam ir mums sėkmės! 

priėmė. Barėsi, kad iš karto pas ją neatėjome. Jai pa
pasakojome, kad važiuojame į Lietuvą, bet negalime 
gauti bilietų. Ji mums labai padėjo. Dvi dienas mus 
maitino, nakčiai paklojo 4 žmonėms kambaryje ant 
žemės švarią patalynę. Viktorą supažindino su „daiktų 
nešiku", kuris padėjo nusipirkti bilietus. Traukinys 
turėjo išeiti pavakary. Atsisveikinę su svetinga šeimi
ninke išskubėjome į stotį. Bet dabar nuotaika jau buvo 
kita. Tas „daiktų" nešikas Viktorą nusivedė prie vie
nintelės dirbančios kasos, prie kurios buvo tik 2 ka
riškiai. Viktoras nupirko net 12 bilietų (kitiems lietu
viams su kuriais susipažino) atsilygino nešikui už pa
slaugą ir laimingas grįžo pas mus su bilietais. 

Kai pranešė pro garsiakalbį, kad traukinys vyksta į 
Maskvą, mes tuoj nuskubėjome prie savo vagono. Vi
siems sakėme kalbėti rusiškai. Jau laimingi norėjome 
lipti į vagoną, bet mus sulaikė kokie tai pareigūnai, 
kurie stovėjo prie vagono. Jie paklausė: 

— Kas jums pardavė tiek daug bilietų ir dar į ka
rišką vagoną? 

Viktoras ir sako: 
— Man kasoje pardavė. 
— Kaip kasoje? Reikia išsiaiškinti, — bet laimei la

bai mažai buvo laiko, liepė mums lipti į vagoną. O kol 
jie aiškinosi, traukinys pajudėjo, pradėjome važiuoti, 
bet dar ilgai mums buvo neramu. Buvome nutarę, 
kad. jeigu mus norėtų areštuoti, atidarysime duris ir 
šoksime 

Laimei iki pat Maskvos prie mūsų niekas nesikab:-
no. Su kariškiais kalbėjomės, juokėmės, jie turbūt ;r 
nesuprato, kad mes lietuviai 

Maskvoje laukė nauji sunkumai. Maskvos gele
žinkelio stotyje irgi buvo tūkstančiai žmonių. Visi jie 
laukė bilietų. Čia susitikome taip pat daug lietuvių. P. 
Bružienė gavo bilietą vaikų kasoje ir su Irute išva
žiavo pirma mūsų, o mes išbuvome Maskvoje 2 dienas. 
Buvome nuėję į Tretjakovskio meno galeriją. Važinė
jome metro. Aš pirmą kartą pamačiau požeminius 
traukinius, kurie paliko man didelį įspūdį. Nakvojome 
taip pat stotyje ant žemės. Antros dienos pavakaryje 
pranešė, kad prikabina papildomą prekinį traukinį 
(žmonės jį vadino linksmuoju). Jis daug kur stodavo, 
tačiau nutarėme važiuoti. Kai pranešė, kad traukinys 
atvažiuoja, buvo tokia spūstis prie vagono, kad vos 
įlipome, o įlipę, atsisėsti nebegavome. Visi stovėjome. 
Vagonas buvo prikištas žmonių. Visa laimė, kad mūsų 
vagonas pradėjo greit tuštėti. Daug žmonių išlipo ar
timiausiose .stotyse. Mes galėjome jau ir atsisėsti ant 
grindų, o vėliau ir atsigulti. Žmonių vis mažėjo ir ma
žėjo. Privažiavus Lietuvą, vagonas buvo pustuštis. Ke
lionėje pasitaikė visko. Prisimenu, kad kai dar visi 
stovėjome prikimštame vagone, kad ant vieno vyro nu
garos pastebėjau vaikščiojančias virtines utėlių. To
kiame susikimšime mes jų daug prisirinkome. Kokia 
laimė buvo pervažiuoti Lietuvos sieną, ir atvežti jon 
tiek daug gyvūnų. Kai traukinys sustojo Vilniuje, iš
girdusi lietuvišką šneką, buvau labai laiminga, kad 
jau esu Lietuvoje. Atsisveikinau su Viktoru ir nuėjau 
ieškoti Didžiosios gatvės, kur gyveno prof. A. Minke
vičius. Kai prie durų paskambinau, duris atidarė pats 
profesorius. Pr i s tač iau , kad esu Danutė, nes per tuos 
metu- užaugau :r galvojau, kati mane sunku bus at

pažinti. Profesorius jau ruošėsi eiti į paskaitas, bet pa
prašė mane užeiti vidun, sėstis, bet aš atsakiau prisi-
pažindama. kad kelionėje prisirinkau daug utėlių. Ta
da jis mane nuvedė pas prof. S. Jankauską ir mane pa
liko jo žmonai, o pats išėjo į universitetą. P. Jankaus
kienė labai išsigando, sužinojusi, kad aš tokia nešvari. 
Virtuvę išklojo laikraščiais, jos vidury pastatė tabure
tę ir mane pasodino. Tuoj į vonią pnleido vandens ir 
liepė man eiti maudytis. O visus mano rūbelius, netgi 
batus sukišo į maišą ir išmetė į šiukšlių dėžę. Kai išsi
maudžiau, davė chalatą, pavalgydino ir paguldė mie
gamajame kambaryje į savo lovą. Man buvo per 
minkšta, norėjau gulti ant grindų. Bet, kai užmigau, 
miegojau lygiai dvi paras. Buvo atvedę gydytoją. Jis 
mane apžiūrėjo, bet aš nieko nejutau, miegojau. Atsi
budusi ilgai dairiausi po kambarį. Man viskas atrodė 
nuostabu. Prie lovos ant kėdės buvo sudėti man nauji 
drabužiai. Juos atnešė J. Minkevičienė. Viskas nauja, 
švaru, bet man jie nelabai tiko. O kaip aš gailėjau 
savo įprastų rūbelių. Daugiau vargo buvo su batais. 
Kažkokius laikinai apsiaviau, nuvedė pirkti naujų. Po 
karo ir Lietuvoje buvo labai sunku. Moteriški batai 
parduotuvėje buvo tik mažu išmierų. Nupirko man 
vyriškus batus, kuriuos ilgai avėjau. Kifą dieną nu
vežė mane į Vilniaus priemiestį — Valakampius, kur 
profesoriai su šeimomis vasarojo. Abu važinėjo į mies
tą darban. Aš apsigyvenau pas prof. A. Minkevičių, 
nes pas prof. S. Jankauską gyveno jo giminaitė Hene. 
kuri studijavo konservatorijoje. Tada viekas man atro
dė stebuklingai.Ir baldai, ir žmonės, ir valgiai, ir visa 
gamta. Bus daugiau 

• • 
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ŽINOTINA 
lnfortnuo|a JAV LB Kraito valdyba 

PALENGVINTAS JAV PILIETYBES 
PRIĖMIMAS VAIKAMS 

Š.m. spalio 30 d. prezidentas 
Bill Clinton pasirašė įstaty
mą, palengvinantį JAV pilie
tybes suteikimą nepilname
čiams vaikams, tame tarpe ir 
įvaikintiems (Child Citizen-
ship Act of2000). 

Naujas pilietybės įstatymas, 
kuris įsigalios nuo 2001 m. 
vasario 27 d., pakeis reikalavi
mus, suteikiant JAV pilietybę 
vaikams. Vaikai, kurie atitin
ka visus reikalavimus, JAV 
pilietybe gaus automatiškai. 

Kokie vaikai gaus pil iety
bę automat iška i? 

• Bent vienas vaiko tėvų tu
ri turėti JAV pilietybę 'yra čia 
gimęs arba įgijęs pilietybę): 

• vaikas turi būti ne vyres
nis nei 18 metų; 

• vaikas turi būti legalus 
JAV gyventojas: 

• vaikas turi pastoviai gy
venti JAV kartu su JAV pilie
tybę turinčiais tėvais (mažiau
siai vienas tėvų turi turėti 
JAV pilietybę): 

• įvaikintas vaikas turi ati
tikti visus imigracijos įstaty
mų įvaikinimui reikalavimus. 

Vaikas. kuris patenkina 
šiuos reikalavimus, automa
tiškai gaus JAV pilietybę, kai 
tik įsigalios šis įstatymas, t.y. 
2001 m. vasario 27 d. Jei vai
kas šiuo metu dar nepatenki
na visų reikalavimų, bet po 
šios datos juos patenkins, tuo
met šis įstatymas ir jam su
teiks pilietybę automatiškai. 

Ar vaikai , ku r i e pa tenk i 
na šiuos r e ika lav imus da
bar , bet po 2000 m. vasa r io 
27 d. bus vyresni nei 18 me
tu, igy s pi l ietybe au toma
t iškai? 

Jei vaikas patenkina visus 
reikalavimus dabar, o 2001 m. 
vasario 27 d. bus vyresnis nei 

• vaikas turi gyventi (kitoje 
šalyjeI su bent vienu tėvų — 
JAV piliečiu: 

• vaikas turės atvykti (lega
liai* į JAV, praeiti pilietybes 
procesą: 

• įvaikintas vaikas turi ati
tikti visus imigracijos įstaty
mų įvaikinimui reikalavimus: 

• jei šis vaikas įgys teisę į 
JAV pilietybę, jis privalės duo
ti tą pačią priesaiką, kurią 
prisiekia ir suaugusieji. Jei 
vaikas bus per jaunas šią prie
saiką suprasti. INS gali ne
liepti vaikui prisiekti. 

IN'S įstaigos pranešimas 

VYTIS IR KREDITO 
KORTELĖ 

Cam the credit card that helps 
support the organizaiion 

vou belteve i n . . . 

S K E L B I M A I 

Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas gruodžio L7 surengė šv. Kalėdų švente vaikams iš Klaipėdos, 
Lentvario. Jonavos. Tauragės. Kybartų ir kitų vaikų globos namų. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka. 

MEDALIS LIETUVIŲ DRAUGUI 
Iimars Bergmanis buvo ap

dovanotas ..Trijų žvaigždučių*' 
ordinu. Š. m. lapkričio 17 d. 
Latvijos nepriklausomybės 
minėjimo išvakarėse Rygoje 
garbės medalį jam asmeniš
kai įteikė Latvijos Respubli
kos prezidentė Vairą Vike-
Freiberga. pagerbdama už jo 
ilgametį ir nepaliaujamą pa
sišventimą, kovojant dėl Lat
vijos laisvės. 

Amerikon I. Bergmanis at
vyko 1950 metais. Apsigyveno 
Lincoln, Nebraska. ir ten bai
gė Nebraskos valstijos univer
sitetą. Po to dirbo Nebraskos 
valstijos administracijoje. Ten 
prasidėjo ir jo visuomeninė 
bei politinė veikla: Nebraskos 
Latvių šalpos bendruomenės 
pirmininkas, Amerikos latvių 
Bendruomenės (ALA) vicepir
mininkas ir informacijos biu
ro vedėjas. Jis aktyviai reiš
kėsi latvių dainų švenčių ir 

Ar. naudodamiesi savo kre
dito kortele, esate tikri, kad 

18 metų, jis negaus pilietybės jūsų išleisti pinigai naudojami 
automatiškai. Šiuo atveju vai- paremti geriausias bendroves kongresų organizavimo dar
kąs turės prašyti pilietybės, bei įmones0 Jums siūlome kor- buose bei daugel metų Čika-
kaip ir iki šiol. telę. kurią naudodami, parem- g o s Latvių organizacijų drau-

Ar įgijęs pi l ie tybe auto- s i t e Lietuvių Bendruomenę, gijos (ČLOA) pirmininkas. 
mat iškai , va ikas iš ka r to papildomai neišleisdami nė Kadangi jis rūpinosi ne tik 
gaus pi l ietybės į rodymus? 

Ne. Po šios datos vaikai, au
tomatiškai tapę JAV pilie
čiais, negaus pilietybės įrody
mų. Norėdami gauti pilietybės 
įrodymą, vaiko tėvai po 2001 
m. vasario 27 d. turės kreiptis 
į INS (Immigration and Natu-
ralization Service) pilietybės 
sertifikatui arba į valstijos de
partamentą (Department of įsigyti šią kortelę. Tereikia pa 
State; JAV piliečio pasui gau- skambinti į LB atstovybę Va 

cento. 
Susidomėjote? Pats laikas 

pakeisti seną kredito kortelę. 
Keiskite į mūsų remiamą — 
Lithuniana-American Com-
munity MasterCard. 

Jei dar neturite jokios kredi
to kortelės arba esate naujo
kai šiame krašte — puiki gali
mybė lengvesnėmis sąlygomis 

ta. 
Ar įgys JAV pi l ie tybe au

tomat iškai va ikai (įskai
t a n t ir įva ikintus) , k u r i e 
gimė ir gyvena ki toje šaly
je , bet tu r i v i ena iš tėvu 
JAV pilietį? 

Vaikai, gimę ir gyvenantys 
kitoje šalyje, negaus pilietybės 
automatiškai. Tokiu atveju 
vaiko tėvas ar motina (kurių 
nors vienas privalo būti Ame
rikos pilietis) turi kreiptis į 
INS dėl vaiko pilietybės. Šio 
proceso metu vaikas negales 
visą laiką būti toje šalyje, ku
rioje jis gyvena. Tas vaikas 
privalės atvažiuoti į JAV 
trumpam laikui. Šiems vai
kams bus taikomi šie#reikala-
vimai: 

• bent vienas iš tėvų turi 
būti Amerikos pilietis (gimęs 
JAV arba įgijęs pilietybe); 

• vaiko tėvas — JAV pilietis 
— turi būti gyvenęs JAV ma
žiausiai penkerius metus, iš 
kurių bent dvejus virš 14 metų, 
arba šio tėvo tėvas ar motina 
turi būti gyvenę JAV bent 
penkerius metus, iš kurių, bent 
dvejus metus suėjus 14 metų; 

• vaikas turi būti jaunesnis 
nei 18 metų; 

šingtone tel. 703-397-0950 ir 
paprašyti anketos arba įsi
jungti kompiuterinį JAV LB 
puslapį: 
http://lithuanian-american.org/ 

ir užsipildyti ten esančią an
ketą. 

Naudokitės puikia kredito 
kortele ir tuo pačiu remkite 
JAV Lietuvių Bendruomenę! 

Paruošė 
Dalia Badarienė 

* Rygos greitosios pagal
bos ligoninėje esantis Klai
pėdos nusikaltėlių autoritetu 
laikomas Sigitas Gaidjurgis 
sveiksta. Jis sakė, jog gruo
džio 7 d. Rygoje buvo užpultas 
trijų nepažįstamų vyrų ir 
žiauriai sumuštas lazdomis. S. 
Gaidjurgiui sutrenktos galvos 
smegenys, išmušti keli krū
miniai dantys, pažeista ausis. 
Atvežtas į ligoninę, jis nenorė
jo bendrauti su policija, todėl 
pasakė, jog susižeidė važinė
damas ratukinėmis pačiūžo
mis. Tuo tarpu Klaipėdos pa
reigūnai tebeteigia, jog S. 
Gaidjurgio sužalojimai nėra 
smurtiniai, jis nebuvo užpul
tas ir nepateko į avariją. BNS 

latvių tautos reikalais, bet ir 
didelę dalį savo visuomeni
nės veiklos pašventė visų Bal
tijos tautų nepriklausomybės 
atgavimo darbuose, todėl jis 
yra gerai pažįstamas ir drau
gas lietuvių visuomenininkų 
bei veikėjų. Jis kartu su mūsų 
tautiečiais priklausė Pavergtų 
tautų komitetui kaip prezidiu
mo pirmininkas. Organizavo 
demonstracijas, informavo 
JAV spaudą, Kongresą. Jis 
dažnai atstovauja latviams 
Lietuvos nepriklausomybės 

Iimars Bergmanis. 
šventėse, pats praveda ir 
kviečia lietuvių atstovus į sa
vo šventes. Ir dabar jis yra 
vienas pradininkų ir kopir-
mininkų ad boc įkurtai baltų 
organizacijai ..Midwest Baltic 
Coalition", kuri apjungia es
tų, latvių ir lietuvių organi
zacijų veikėjus aktualiems ir 
svarbiems politiniams tiks
lams, kaip NATO ir Europos 
Sąjungos plėtra Baltijos val
stybių atžvilgiu. 

Iimars Bergmanis yra Či
kagoje leidžiamo latvių mė
nesinio žurnalo „Čikagos Ži
nias" administratorius. Žur
nalą redaguoja ;o žmona Arija 
Bergmane. Lietuviai visuo
menininkai su pasididžiavi
mu sveikina savo veiklųjį ko
legą Umarą Bergmanį su ver
tai užsitarnautu ordinu ir lin
ki jam dar da_ig metų tęsti 
draugišką bendradarbiavimą 
mūsų trijų Baltijos tautų la
bui. Lai dzivo briva Latvija. 

P r a n a s Ju rkus 

ĮSPŪDŽIAI „KETVIRTĄJĄ UPĘ" 
PERSKAIČIUS 

Česlovo Senkevičiaus „Ket
virtoji upe" — „Dienovidžio" 
leidyklos šiais metais patrauk
liai išleista ir dail. Jūratės 
Juozėnienės originaliai ilius
truota, knyga — yra apsaky-

. mų ir novelių rinkinys. Stilius 
lengvas, sklandus. Kalba gra
ži, aiški, vaizdi. Pvz., „Saulėly
dis pakabino daugybę geltonai 
dažytų debesų, kurie maišėsi 
su atskubančia tamsa" (p. 18). 
Arba — „Už lango vėjas blaš
kė sniegą, popiet barbeno šą
lantis lietus, vakare sublizgėjo 
medžiai ir namai", (p. 46). 
Daug tokių pavyzdžių būtų 
galima suminėti, bet kiekvie
nas skaitytojas atras savų, 
jam ypač patinkančių. 

Neilgais sakiniais, gyvais 
pokalbiais autorius veda skai
tytoją per jo meniškai atkurtą 
ir tikroviškai parodytą mūsų, 
buvusių Vokietijos DP stovyk
lų gyventojų, vėliau įsikūrusių 

svečiose šalyse, gyvenimus. Ir 
čia kiekviename pasakojime 
sutinkame lyg pažįstamus iš 
senų ir ne taip senų dienų, 
atrandame dalelę lyg ir savęs 
su kadaise išgyventais 
džiaugsmais, liūdesiais. Auto
rius žodžiais, lyg dailininkas 
teptuko brūkšniais, tapo -pa
veikslus, kuriuose kiekvienas 
gali rasti, ko nori: ir spalvų, ir 
minties susimąstymui, ir siu
žeto, ir pakankamai erdvės sa
vai interpretacijai. 

Knygą autorius padalino į 
tris dalis: „Suakmenėjusios 
ašaros", „Vanago iškamša" ir 
„Mykolas Bevardis", kuriose 
yra 25 neilgi apsakymai ir 
novelės. Kiekvienas parinktas 
pavadinimas lyg ir duoda toną 
visai daliai. Pvz., „Suakmenė
jusios ašaros" — liūdnas, gi
liai išgyventas apsakymas — 
staigi neseniai po ilgo nesi
matymo sutikto brolio mirtis. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai Ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Otf Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773) 581-6654 

GREIT PARDUODA 

kai dar tiek daug vienas ki
tam nepasakyta, o liko tik su
akmenėjusios ašaros... Ir šios 
dalies apsakymuose jaučiama 
netektis, ar tai artimo žmo
gaus, ar tėvynes. Ilgesingai 
autorius kalba apie Kruoją, 
Šventąją, Mūšą, Mažupę — 
savo vaikystes ir jaunystės 
upes. Kalba ir apie ketvirtąją 
upę. knygai pavadinimą davu
sią. Tai upė be vardo, kažkur 
Kanadoje, tai pats gyvenimas! 

..Ramiai slenka srovė, saky
tum. Mūša ar Kruoja, kurios 
pakrantės išlakstytos. Čia žolė 
šiurkšti, čia Kanada. Žydin
čios pievos toli už jūrų ma
rių..." 'p. 63). Ir prie šios Ket
virtosios upės sustojęs, auto
rius pasakoja apie savo ir kitų 
jo sutiktų žmonių gyvenimus. 

Antra dalis, „Vanago iškam
ša", pavadinta irgi pagal vie
ną, susimąstyti verčiantį, ap
sakymų, atskleidžia su lengva 
ironija ir humoru, gyvenimiš
kai, įžvalgiai nupieštus sveti
mose šalyse įsikūrusių žmonių 
buities paveikslus. Čia ir na
mas perkamas, ir nauja parti
ja kuriama, ir linksminamasi, 
ir Naujus metus linksmai su
tinkama. Vieni tų vaizdų iš
šaukia nusišypsojimą, kiti — 
susimąstymą. Prisimename 
savo pačių susitikimus su 
įvairiais žmonėmis, kurie, 
kaip kartais gal ir mes patys, 
pagalvodavo, kaip ir vieno ap
sakymo veikėja: „ — Reikėjo 
spaustis, taupyti. Niekas ne
davė, o tik prašė. Vis aukų ir 
aukų" ir į namus lenda, ir prie 
šventovės su kvitų knygelėm 
persekioja. Kur nepasisuksi — 
tik duok ir duok. Jei būčiau 
išdalinus, šiandien nieko ne
turėčiau, o dabar padoriai gy
venu, kaip ir pridera šiame 
krašte", (p. 132). 

Trečioje dalyje — „Mykolas 
Bevardis" — sutinkame to 
paties vardo pagrindinį veikė
ją įvairiuose apsakymuose. 
Vienur — jis turtingas, lipąs 
..aukštosios visuomenės" laip
tais, bet neužlipąs: kitur vie
nišas, nusivylęs, pasimetęs, 
besiblaškąs tarp naujojo kraš
to gyvenimo tėkmės ir toli pa
liktos tėvynės, niekur negalįs 
pabėgti nuo savęs, savo praei
ties, savų šaknų. 

Visose „Ketvirtosios upės" 
apsakymuose ir novelėse, be 
nostalgijos, gilaus psichologi
nio žvilgsnio į žmones ir gyve
nimą, yra daug meilės ir ilge
sio toli paliktai tėvynei. Ji vi 
sur prisimenama. Jos gamta 
nuostabiai gražiai aprašoma 
Pvz.. „Pratįsęs beržo šešėlis 
surenka smilgas. Jos sustabdo 
kvepiančių laukų dvelksmą ir 
pasineria vakaro ramybėje. Aš 
netikiu, kad dar kur nors yra 
gražesnis slėnis už šitą. nes 
jame vaikščiojo mano motina. 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crew s. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's licensc and trans-
portation Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

« * RE/MAX 
^REALTORS 
0fFC.(773) SM - S959 

HOME [708; 42S - 7180 
MOBIL [773) 590-0205 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Ieškome pirkti" namuko 
(cottage) Union Pier. MI. 

Skambinti 
tel. 847-776-6607. 

Alternative Home Care looking 
i'or responsible come-and-go, live 
m care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak. read and write 
Endish. Mušt drive and be able to 
lift. References and ..green card" 

reąuired. Tel. 708-784-1088. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas Greitas. 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 

tel. 708-422-6558. 

ATTENTION 1MMIGRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting applicants for 
P e r m a n e n t Res idence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigration 
u»w.iinmigration-service.com 

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

"soffits". "decks". "gurters", plokšti 
ir "shingle" stogai: cementas. 

dažymas. Tunu darbo draudimą. 
, S.Benetis, tel. 630-241-1912.. 

f Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo <| 
sovietinio ir nacistinio genocido artimųjų sąjunga 

(LKKAS) sveikina su šv. Kalėdomis šios sąjungos narius, 
gyvenančius JAV ir Kanadoje, o taip pat visus, 

remiančius savo aukomis enciklopedijos 
..Lietuvos kariuomenes karininkai: 1918-1953" leidyDą. 

Už jūsų pastangas nuoširdžiai dėkojame ir linkime 
laimingų ir džiugių šv. Kalėdų ir visų lūkesčių 

išsipildymo 2001 metais. 

Su pagarba 
LKKAS valdyba 

W 

Ik 

Gražina Musteikienė sveikina 
gimines ir bičiulius, linki nuotaikingų, 

malonių šv. Kalėdų švenčių, 
o Naujuose metuose ir visuomet — 

sveikatos ir sėkmes. 

^ J 

• 

Kiekviena žemės pėda kalba 
apie gimtines meile ir nieka
da nėra buvę švaresnio van
dens už Mažupes vandenį. 
Niekada ir niekur gluosniai 
taip gelsvai nesprogsta, kaip 
prie Mažupes vingio", (p. 731 

Arba: „Vakarais šiltos ūka
nos paežerėje keliasi, klykia 
pempės, iš kaimo j kaimą aidi 
galingos sutartinės, amteli 
šuo, suprunkščia naktigonėn 
bėgdamas arklys. Kvepia šie
no kupetaitės — ne šieno, bet 

stačiai žiedų... Tai Lietuva'"... 
i p. 54) 

..Ketvirtoji upe'" yra viena tų 
knygų, kurią norisi skaityti 
keletą kartų, nes kiekvieną 
kartą galima rasti vis ką nors 
naujo, gražaus. įdomaus! 

Česlovas Senkevičius. „Ket
virtoji upė". „Dienovidžio" lei
dinys. Tiražas 1.000. Redak
torė One Baliukonyte. Daili
ninkė Jūrate Juozėnienė. Vil
nius. 2000 m.. 196 psl. 

Aldona Šmulkš t ienė 
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Eisim*- mudu abudu... Algirdo Grigaičio nuot rauka . 

http://lithuanian-american.org/


VLADAS ČYVAS 
1915.2.6-2000.11.2 

2000 metų Vėlinių — lapkri
čio 2 dieną į Amžinuosius na
mus iškeliavo vienas iš ryš
kiųjų Antrosios lietuvių emig
racijos Amerikon, DP kartos 
Lietuvos sūnus a.a. Vladas 
Čyvas. Jo plačios apimties 
darbo, talkos, ryžto ir aukos il
gai pasiges lietuviškasis tel
kinys Clevelande. Iš savo 85 
gyvenimo metų, Vladas pus
šimtį metų sąžiningai savo 
darbą, laiką ir meilę atidavė 
savo šeimos gerovei, lietuviš
kos išeivijos išlikimui ir Lietu
vos laisves rytojui. 

Ir todėl nestebėtina, kad at
sisveikinimas buvo toks iški
lus, pagarbus ir labai liūdnas. 
Reiškiant dėkingumą Iškelia
vusiam, pasiliekantiems čia 
jautriai kilo ir rūpestis, kas ir 
kada vėl įsijungs į Lietuvos ir 
lietuviškosios vizijos darbą. 
Daug vilčių dedama į naujo
sios imigracijos kartą, dabar 
paliekančią Lietuvą. 

Vlado gyvenime daug atmin
tinų įvykių, faktų, kuriuos vi
sus pažymėti reikėtų plačios 
studijos. Šiame rašinyje tik 
trumpai mėginama pažymėti 
bent svarbesnius, vertingus 
momentus iš jo turtingos gyve
nimo istorijos. „Kas bendrauja 
su visais, kad nebijo realaus 
darbo, tas savaime išlaiko 
dvasios pusiausvyrą, tam sun
ku pamesti visumą" — rašė 
Stasys Yla. Ir pasaulis tampa 
geresniu, jei tu esi jo dalis— 
skaitome anonimo pareiškime. 

Vladas Čyvas, Rytų Aukš
taitijos dvylikos vaikų šeimos 
narys, gimė 1915 m. vasario 6 
d., Leliūnų km., Pagirių 
valsč., Ukmergės apskr. 1937 
m. baigė Kauno „Aušros" ber
niukų gimnaziją. 1940 m. bai
gė Karo mokyklą, gaudamas 
jaun. leitenanto laipsnį, oku
pacijos metu įsijungė į rezis
tencinį lietuvių pogrindį ir jau 
1941 metais, būdamas Lietu
vių fronto kariniame sekto
riuje, vykdė ir VLIKo ryšinin
ko pareigas. Kaune Vytauto 
Didžiojo universitete pradėjo 
technikos studijas, kurias nu
traukė karas. Artėjant antra
jai sovietinei okupacijai, pasi
traukė į Vakarus, Vokietijon. 
1947 m. Hannoveryje baigė 
aukštąją technikos mokyklą, 
įsigydamas geodezijos inžinie
riaus diplomą. 

JAV kongresui priėmus Dis-
placed Persons įstatymą, Vla
das emigravo Amerikon, į Cle-
velandą. 1952 metais vedė Bi
rutę Jucevičiūtę iš Pittsburgo. 
Savo „karjerą", kaip ir dauge
lis tos kartos imigrantų, pra
dėjo fabrike. Bet išlaikęs inži
nerijos egzaminus, pradėjo 
dirbti Cuyahoga apskrities ke
lių ir tiltų inžinerijos įstaigoje 
Clevelande. Dirbo 29 metus. 
Vladas visur ir visada buvo 
sąžiningas, stropus darbinin
kas tiek savo šeimai pelnan
čiame darbe, tiek šeimoje, tiek 
savanoriškai pasiimtuose įsi
pareigojimuose. Prisimenant 
jo pasitraukimą iš gyvųjų tar
po, Clevelando plačiai skaito
mas dienraštis „The Plain 
Dealer" (2000.11.5) išspausdi
no ilgą memorialini praneši
mą apie jo darbą apskrities 
inžinerijos įstaigoje. Išlaikęs 
inžinerijos egzaminus ir gavęs 
licenciją, Vladas dirbo Ohio 
greitkelio statyboje, vėliau 
kaip matininkas ir projektų 
inžinierius prižiūrėjo apskri
tie* oro uosto, tiltų bei kelių 
statybas bei remontus. Už pa
vyzdingą darbą buvo apdova
notas ir pagerbtas. 

Dirbdamas atsakingą tech
nišką darbą, kartais ir ilgas 
valandas, Vladas nuo pat įsi
kūrimo Clevelande, įsijungė į 
lietuvišką veiklą, kuri pirma
jai lietuvių emigracijai jau ro
dant nuovargio ir išsekimo 
žymes, savo energiją, darbą ir 
auką atidavė lietuviškam rei

kalui iki sveikata leido. Prieš 
porą metų, deja, buvo privers
tas užversti gražios veiklos 
praeities puslapius. 

Gilių ir nepamirštamų Vla
do veiklos pėdsakų palikta 
daugybėje lietuvių organiza
cijų. BALFo šalpos darbe dir
bo per 20 metų, būdamas pir
mininko ir kitose pareigose. 
Lietuvių Bendruomenės Cle
velando apylinkės pirminin
kas ir valdybos narys keliose 
kadencijose. Ateitininkų veik
loje reiškėsi „Ateities" klube ir 
visur, kur buvo reikalinga jau
nimo organizacijų planuose 
(visi vaikai ateitininkai), Dai
navos jaunimo stovyklos glo
bos komitete, Clevelande, 25 
metus. Kuriant šią stovyklą 
atliko daug topografijos darbų 
bei planuojant ir vykdant sta
tybas. 

Savo rezistencinį pradėtą 
darbą tėvynėje tęsė Lietuvių 
fronto bičiulių sambūryje Cle
velande. Jo vaikai žymūs spor
tininkai, tad ir Vladas buvo 
Lietuvių sporto klubo „Žaibas" 
pirmininkas, rėmėjas ir talki
ninkas. Lietuvių fondas, AL-
Tas, Šv. Kazimiero lituanis
tinė mokykla, Lietuvių karių 
„Ramovė", Lietuvių kultūri
niai darželiai, Lietuvių namai 
nebuvo išskirti iš Vlado veik
los uždavinių. 

Vladas buvo vienas iš dauge
lio Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos statytojų. Clevelan
do lietuvių įsikūrimo šimtme
čiui paminklinio kryžiaus ko
miteto narys. Bendradarbiau
jantis su parapijos kleb. kun. 
Juozu Angelaičiu, Vladas Čy
vas stipriai rėmė mintį, kad 
kleb. Angelaičiui sulaukus 70 
metų ir pasitraukus pensijon, 
šion parapijon atvyktų lietu
viai jėzuitai. Vladas Čyvas su 
daugelio Clevelando lietuvių 
parašų prašymu kreipėsi į 
Lietuvių jėzuitų provincijolą 
Čikagoje. „Kurkime lietuvišką 
centrą ir išlaikykime lietu
višką parapiją" — buvo pa
grindinis visų lietuvių troški
mas. Kun. Gediminas Kijaus-
kas, SJ, parapijos klebonu pa
skirtas 1974.8.24. Jau per 26 
sėkmingo parapijai vadovavi
mo metus, parapijos šventovė 
buvo atnaujinta, papuošta 
naujomis skulptūromis, įsigyti 
nauji vargonai ir t.t., tapo 
Clevelando lietuvių telkinio 
pagrindiniu veiklos centru. 
Vladas visą laiką išliko išti
kimu parapijiečiu, buvo Eu
charistijos dalintojas ir įvairių 
projektų dalininkas ir aukoto
jas. 

Vladas Čyvas dabar iš Ana
pus žvelgia į savo šeimą, gi
mines ir artimuosius, keliau
jančius plačiaisiais žemelės 
vieškeliais. Birutė ir Vladas 
Čyvai išaugino ir gerai pasi
ruošusius išleido gyveniman 
dvi dukras ir du sūnus. Dr. 
Vida Švarcienė, prof. Cleve
lando valstybiniame universi
tete. Jos sūnus Rimas jau bai
giąs universitete kompiuterių 
studijas, dukra Rūta, pradėju
si studijas universitete. Rita 
Kliorienė, iškili sportininkė, 
Summa cum laude baigusi 
Clevelando universiteto piani

no klasę, „Nerijos" mergaičių 
ansamblio įkūrėja ir vadovė, 
gastroliavo Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje, išleistos dvi įrašų 
plokštelės. „Exultate" — Dievo 
Motinos parapijos choro diri
gentė ir vadovė. Išleistos dvi 
populiarios įrašų juostelės: 
Kalėdų giesmės 11991) „Pra-
kartėlėn skubu" ir Velykų 
giesmes (1997) „Prisikėlė Jis". 
Giesmių ir dainų kompozitorė 
ir aranžuotoja. Duktė Kristina 
— studentė ir sūnus Saulius 
— moksleivis. Sūnus Saulius 
— 7'6" lengvaatletis, krepši
ninkas, turi magistro laipsnį 
iš verslo administravimo ir fi
nansų. Didelės firmos Allien 
Brothers Co. egzekutyvas, ve
dęs Dainą Kamantaitę, augina 
Matą, Reginą, Joną, Tomą ir 
Mariją. Sūnus Vitas Čyvas 
ekonominių mokslų magist
ras, Ameritech senior director. 

Velionio karstą supo daugy
bė vainikų ir gėlių. Sūnus 
Saulius šeimos vardu sakė, 
kad ištikusi mirtis giliu liū
desiu gaubia šeimą, gimines, 
draugus. „Šį vakarą norėčiau 
perkopti tą liūdesį ir pažvelg
ti, pasidalinti, pasidžiaugti tė
velio gyvenimu. Žymus poetas 
W. H. Auden rašė: „Stipriau
sias asmens gerumo įrodymas 
randamas jo įtakoje kituose". 
Žinau, kad tėvelis turėjo dide
lę įtaką mūsų šeimos gyve
nime, taip pat manau, kad jo 
gerumas yra teigiamai pavei
kęs ir daug čia susirinkusių". 
„Trys gyvenimo tikslai; tikėji
mas, jo šeima ir jo tauta švietė 
jo gyvenimo kelią. Žvelgdamas 
i j° gyvenimą, matau lyg tau
tinę juostą, išaustą jo tikėji
mo, jo šeimos ir jo tautos spal
vomis". 

Trumpai užsiminęs savo tė
vo nueitą kelią, teigė, kad jo 
tėvai, augindami keturis vai
kus savo pavyzdžiu nurodė gy
venimo gaires. „Ten, kur vai
kus nuvedė dalyvauti, ten ir 
jie prisidėjo darbu bei talka, 
ar tai būtų bažnyčioje, ar mo
kykloje, ar ateitininkų veik
loje, ar Dainavos stovykloje, 
ar sporte; ten kur ragino daly
vauti, ten visais būdais ir rė
mė tą veiklą. Įvardino tėvo 
veiklą organizacijose, kurios 
išreiškė norą čia taip pat tarti 
atsisveikinimo žodžius. Tokių 
pageidavimų buvo daug, todėl 
sūnus paminėjo visas tas orga
nizacijas (jos minimos šiame 
rašinyje) ir nuoširdžiai joms 
padėkojo. „Mano tėvelis vis sa
kydavo: 'Mažiau kalbų, dau
giau darbų' ". Sūnus pakvietė 
visus rytdieną dalyvauti Pri
sikėlimo Mišiose Dievo Moti
nos šventovėje. 

Pirmadienio rytą erdvi baž
nyčia buvo apypilnė tikinčių
jų. „Exultate" choro kamerinė 
grupė giesmėmis liudijo didelę 
netektį. Kleb. kun. G. Kijaus-
kas, SJ, atsisveikinimo pa
moksle priminė Iškeliavusio 
nuopelnus šiai parapijai ir vi
sam lietuviškajam telkiniui 
Clevelande. 

Automobilių vilkstinė paly
dėjo Velionį į Visų Sielų kapi
nyną, Chardon, Ohio. Čia ku
nigas meldėsi: „Mes jį palei
džiame iš savo globos ir pade
dame į Žemę Gyvojo Dievo 
globon..." „Sveika Marija. Moti
na Dievo" giesmė ir „Lietuva 
brangi" nuaidėjo Visų Sielų 
kapinyno platybėse. Tautinė 
vėliava, dengusi Vlado karstą, 
ramovėnų atstovų buvo įteikta 
žmonai Birutei. Visi gausūs 
dalyviai šeimos buvo pakviesti 
pabendravimui ir vaišėms į 
Lietuvių namų didžiąją salę. 

Ilgam a.a. Vlado prisimini
mui šeima taip pat buvo iš
spausdinusi Prisikėlimo Mišių 
ir atsisveikinimo apeigų lei
dinėlį. 

Vacys Rociūnas 

P.S. Pareiškiant užuojautą 
a.a. Vlado šeimai ir Dainavos 
jaunimo stovyklai, buvo suau
kota 3,200 dol. 

A. t A. 
JUOZUI MASILIONIUI 

pedagogui, JAV LB Kultūros tarybos laureatui, 
netikėtai Amžinybėn iškeliavus, žmonai PRANEI ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

JAV LB Kultūros taryba 

Draugo fondo garbės nariui 

A . t A . 
JUOZUI MASILIONIUI 

iškeliavus į Amžinybę, gilią užuojautą reiškiame 
žmonai PRANEI, giminėms ir artimiesiems. 

Draugo fondo direktorių taryba 

A . t A . 
JUOZUI MASILIONIUI 

staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
PRANEI. 

Hedvina, Bronius, Laura Dainiai 

Jūratė Zubinienė 

Ligija, Stanislovas ir Adomas Tautkai 

A . t A . 
ADOMUI P. JASUI 

iškeliavus Amžinybėn, užjaučiame liūdinčias jo 
dukteris LILIJĄ ir BIRUTĘ bei kitus gimines. 

Aleksandra Sabaliauskienė, Lietuva 

Juzefą Stirbienė 

Antanas ir Vaclovas Šauliai ir jų šeimos 

Draugo fondo meistrui 

A . t A . 
ANTANUI LEVANUI 

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame užuojautą žmonai 
JANINAI, seseriai ELENAI ir kitiems giminėms bei 
artimiesiems Lietuvoje. 

Draugo fondo direktorių taryba 

PADĖKA 
A A 

dailininkas 
JONAS TRIČYS 

mirė 2000 m. lapkričio 24 d. Prasidėjus savaitgaliui, 
paskelbti lietuvių spaudoje buvo vėlu, pranešta buvo tik 
„Margučio" ir T. Šluto radijuje. 
Velionis sunkiai sirgo daugiau nei 10 metų. Ryšiai su 
žmonėmis buvo visiškai nutrūkę. Ligonį lankydavo tik 
kun. Vito Mikolaitis ir prieš šventes aprūpindavo šv. 
Sakramentais. Gerasis kunigas ir už mirusį meldėsi 
koplyčioje, atnašavo šv. Mišias ir palydėjo į Šv. 
Kazimiero kapines, kur ilsisi ir mūsų dukrelės palaikai. 
Jam giliausia padėka. Dėkojame ir dr. Jolan Fejes, 
rūpestingai globojusiai sunkų ligonį. Dėkojame Angelei 
Katelienei, keletą metų ligonį vežusiai pas daktarą ir 
mūsų šeimai daug padėjusiai. 
Spalio 10 d. ligoninėje tyliai paminėjome 61 metų 
vedybinę sukaktį. Duktė atvežė gėlę. Ligonis pats jau 
nebegalėjo atsisėsti. Manėme, kad tokios vienišos bus 
ir laidotuvės. Dėkui Dievui, daug seniai matytų draugų 
ir pažįstamų velionį prisiminė ir atėjo atsisveikinti su 
maldomis, aukomis ir šilta užuojauta šeimai. 
Dėkojame L. R. Katalikių Moterų 3 kuopos vadovei 
Angelai Leščinskienei ir narėms, koplyčioje 
kalbėjusioms rožinį. Dėkui varg. Ričardui Šokui ir 
solistei Giedrei Nedveckienei už tokį gražų giedojimą 
bažnyčioje. Nuoširdi padėka karsto nešėjams. Padėka 
priklauso ir Marąuette Parko laidojimo namų direkt. D. 
Petkui už labai rūpestingą patarnavimą. 
Visiems, visiems ačiū už velionio prisiminimą. Jūsų 
užuojauta padėjo lengviau pakelti skaudžią netektį ir tas 
neapsakomai ilgas, nykias valandas tuščiuose namuose. 

Žmona, sūnus ir duktė su šeimomis. 

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 20 d., trečiadienis 

A. t A. 
JUOZAS MASILIONIS 

Mirė 2000 m. gruodžio 16 d. 5 vai. vakaro, sulaukęs 86 
metų. 

Gyveno Čikagoje, IL. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio rajone. Amerikoje išgyveno 

51 metus. 
, Nuliūdę liko: žmona Pranė Masilioniene, sesers dukros 
Gaja Bliužiuvienė, Ramin ta Mas t i ene , Nida 
Jelenauskienė, sesers sūnus Arūnas Pemkus ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis priklausė Mokytojų sąjungai, taip pat buvo 
filatelistas. 

A.a. Juozas bus pašarvotas trečiadienį, gruodžio 20 d. 
ir ketvirtadienį, gruodžio 21 d. nuo 3 val.p.p. iki 8 val.vak. 
Jėzuitų koplyčioje prie Jaunimo centro, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, H 60636. Laidotuvės įvyks penktadienį, 
gruodžio 22 d. 10 val.r. Jėzuitų koplyčioje prie Jaunimo 
centro bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionio 
sielą. Po Mišių a.a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sesers vaikai i r k i t i g iminės . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tei. 800-994-7600. 

„Nežinau, kas mane pasitiks kitame pasaulyje, 
tik žinau, kad šioj žemėj 
pasiliksiu tartum žolė, kuri kartą siūbavo 
ir kurios daugiau niekas šioj žemėj 
nebeprisimena. 
Tik norėčiau, kad vieną kartą mes vėl 
susitiktumėm 
po naujuoju dangum, 
kitai saulei padangėj šviečiant." 

Vladas Šlaitas 

Su giliu liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, 
kad 2000 m. gruodžio 16 d. rytą, savo namuose, sunkių 
ligų išvargintas. Amžinybės slenkstį peržengė mūsų 
brangus Vyras, Tėtis ir Dėdulis 

A. t A. 
ADOLFAS LEONAS JELIONIS 

Gimė 1917 m. lakpričio 15 d. Mandžiūrijoje. Gyveno 
Lietuvoje ir Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 

Nuliūdę liko: žmona Sofija, dukra Guoda Virginija, 
žentas Tariu Mohsini, vaikaičiai Sanya ir Remy; dukra 
Raminta; seserys Olga Kačinskienė, Sonia Untulienė ir 
brolis Leopoldas Jeleniauskas su žmona Arlene bei jų 
šeimos ir svainė Irena Rimavičienė su šeima bei giminės 
Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionis priklausė Lietuvių fondui, Lemonto Lietuvių 
Bendruomenei ir JPSA, Inc. 

A.a. Adolfas Leonas bus pašarvotas trečiadienį, gruodžio 
20 d. nuo 2 v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo 
namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, 
IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 21 d. Iš 
laidojimo namų 9:30 v.r. velionis bus a t lydė tas į 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 
10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. 
Adolfas Leonas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Velionio atminimui vietoje gėlių prašome aukoti 
lietuviškoms labdaros organizacijoms ir Partizanų šalpos 
fondui. 

Nul iūdus i šeima. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A. t A. 
JUOZAS MASILIONIS 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro vardu reiškiame 
didelę užuojautą PRANUTEI MASILIONIENEI ir 
kartu liūdime dėl jos mylimo vyro mirties. Mes 
pasigesime jo didelio l i tuanistinio darbš tumo, 
pedagoginių sugebėjimų ir malonaus humoro. Tegul 
ilsisi ramybėje. 

Dr. K. Ambrozaitis Dr. J.A. Račkauskas 

LTSC tarybos 
pirmininkas 

LTSC valdybos 
pirmininkas 

A. t A. 
JUOZAS MASILIONIS 

Pedagoginio lituanistikos instituto lektoriui ir tarybos 
sekretoriui iškeliavus į Amžinybę, reiškiame giliausią 
užuojautą jo gyvenimo draugei ir žmonai PRA>JTJTE1. 
visiems artimiesiems ir kartu liūdime 

Stasė Petersonienė 

PU direktorė 

J.A. Račkauskas 

PL1 rektorius 
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DRAUGAS. 2000 m. gruodžio 20 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE 

j f e ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Sve ik iname! Gimines, 
draugus, pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir linkime laimin
gų, sveikiausių Naujųjų metų! 

M a r y t ė ir A n t a n a s Vičiai 

M o n i k a ir A n t a n a s Kru
tu l i a i . Oak Lavvn. IL. sveiki
nam gimines, draugus ir pa
žįstamus, linkėdami nuotai
kingų šv. Kalėdų ir sveikų, 
laimingų Naujųjų metų. 

Mieli g iminės , draugai ir 
pažįstami, tegul šv. Kalėdos ir 
Naujieji metai atneša į Jūsų 
namus Dievo palaimą, svei
katą, ramybę ir ilgus gyveni
mo metus! 
V y t a s i r Milda Radzev ič ia i 

P e t r a s ir L a i m a Aleksai 
sveikina savo gimines, drau
gus ir pažįstamus su šv. Ka
lėdomis ir linki dar geresnių 
Naujųjų metų! 

S v e i k i n a m e mielus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis, linkime 
sveikų ir laimingų 2001-ųjų — 
Naujųjų metų. 
Ri ta -Dalė , B r o n i u s Blekiai 

i r E l e n a K u n d r o t a s 

L i n k s m ų šv. Ka lėdų ir 
laimingų Naujųjų metų lin
kime giminėms, draugams ir 
pažįstamiems. 

Vilija i r Vytas M a r c h e r t a i 

Šv. Kalėdų p r o g a linkime 
geros sveikatos ir linksmų 
švenčių mūsų draugams ir 
pažįstamiems. 

A n t a n a s i r Adelė 
B a l t r u š a i č i a i 

Švenčių p r o g a sveikiname 
gimines, draugus ir pažįs
tamus, ir linkime linksmų šv. 
.Kalėdų, laimės, sveikatos bei 
visokios gerovės Naujaisiais 
2001 metais. 

V l a d a s ir R a m i n t a S inka i 

Šv. Kalėdų i r Naujųjų 
m e t ų proga nuoširdžiai svei
kinu mielus gimines, draugus 
ir pažįstamus. Tegul metai 
būna dosnūs sveikata, ramybe 
ir stiprybe. 

I r e n a R a d i e n ė 

Kad J ū s ų š i rdyse nie
k u o m e t n e u ž g e s t u Betlie
jaus žvaigždės spindėjimas, 
kad Jus visuomet, ne vien 
Kalėdų metu. laimintų Die
viškojo Kūdikio ranka, o Nau
jieji metai — trečiojo tūks
tantmečio slenkstis — nuties
tų kelius į sveiką, laimingą ir 
ramų rytojų, linki visiems ar
timiesiems D a n u t ė i r Vytau
t a s B indoka i . 

Visiems d r a u g a m s ir pa
žįstamiems — linksmų šven
čių, laimingų ir sveikų Naujų 
metų linki — 

Mei lu tė B i sk ienė i r še ima 

J u s t i n a s i r Stefa Š id laus 
kai sveikina gimines, draugus 
ir Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės brolius bei seses 
šaulius. 

Šv. Ka lėdų bei Nau ju me
tų proga sveikiname visus sa
vo mielus gimines, draugus ir 
pažįstamus. Linkime visiems 
nuotaikingų švenčių ir geros 
sveikatos Naujuose metuose 
bei gausios Dievo palaimo6. 
P o v i l a s ir Te resė Urbona i 
A u d r o n ė ir J o n a s Kapočiui 

B i r u t ė A. V indaš i enė svei
kina visus prietelias ir pažįs
tamus šv. Kalėdų ir Naujų 
metų proga, linkėdama svei
katos, sėkmes ir Dievo palai
mos visiems. 

J o n a s i r J u z ė Ž e b r a u s k a i 
iš North Carolina sveikina vi
sus mielus bendro likimo tau
tiečius, bičiulius ir gimines 
Čikagoje bei apylinkėse su 
Kalėdų šventėmis ir Naujais 
metais. Linkime sveikatos, 
džiausmo ir Dievo palaimos ne 
tik per šventes, bet ir visus 
ateinančio šimtmečio metus. 

Algis i r I r e n a Regia i svei
kina visus gimines, draugus, 
bendradarbius ir pažįstamus, 
linkėdami džiaugsmingų šv. 
Kalėdų, sveikų ir laimingų 
2001 metų. 

S v e i k i n u v i sus g imines , 
draugus, pažįstamus ir visus 
bendradarbius lietuviškoje vi
suomeninėje veikloje. Linkiu 
visiems gražių šv. Kalėdų ir 
linksmų Naujų metų. Vietoj 
šventinių sveikinimų kortelių 
aukoju ..Draugo" dienraščio 

•išlaikymu*. 
B i ru t ė J a s a i t i e n ė 

Z a r a s i š k i ų d r a u g i j a Či
kagoje maloniai pasveikino 
..Draugą" šv. Kalėdų ir Nau
jųjų metu proga, apdovanoda
mi 100 dolerių auka. Ačiū — 
gyvuokite ir veikite dar ilgus 
metus! 

Suva lk i eč ių d r a u g i j a . 
kartu su sveikinimais ir lin
kėjimais dienraščiui ..Drau
gui" ir visiems jo darbuoto
jams, įteikė 100 dol. k.Gėdinę 
dovaną. Esame jiems iickingi 
ir iimiliniTia jos vadovybei 
tariame: ..Linksmų Kalėdų, 
darbingų, veiklių, nariais gau
sių ateinančiu metų!" 

A m e r i k o s Lie tuviu Illi
n o i s vals t i jos r e s p u b l i k o n ų 
lygos p i r m . Anatol i jus Mi-
l u n a s visos lygos vardu rašo: 
..Sveikiname vyr. redaktorę ir 
visą 'Draugo' štabą su šv. 
Kalėdomis ir linkime sėk
mingų, sveikų, ištvermingų 
Naujųjų metų. Esame dėkingi 
už gražų bendradarbiavimą". 
Priedas — ^0 dol. auk?. Nuo
širdžiai dėkojame! 

Ka lėdų t v a r k a r a š t i s Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
bus toks: išpažintys bus klau
somos gruodžio 24 d., šešta
dieni, nuo 3 iki 4:45 vai.p.p. ir 
gruodžio 25 d., sekmadieni, 
nuo 3 iki 4 vai.p.p. Šv. Mišios 
Kūčių dieną 5 vai.p.p. bus lai
komos angliškai. 12 vai. nak
ties vyks Bernelių Mišios. Pir
mąją Kalėdų dieną šv. Mišios 
bus laikomos: 8 vai.r. lietuviš
kai. 9 vai.r. - angliškai. 10:30 
vai.r. - lietuviškai. 12:15 vai. 
p.p. angliškai. 

Š i u o s y p a t i n g u s Naujuo- | 
sius Metus sutikime ne na
mie, o visi kartu Pasaulio lie
tuviu centre! Pasaulio lietuvių 
centras gruodžio 31 d. nuo 8 
vai. v. didžiojoje salėje rengia 
linksmą Naujųjų sutikimą, 
kur bus užkanda, šilta vaka
riene, o po 12 vai. - vel už
kanda. Šventes rengėjai ir 
puikus muzikantu orkestras 
jums sukurs linksmą, nuotai
kingą nuotaiką, o akį džiugins 
gražiai išpuošta salė ir stalai. 
Vietas ir stalus užsisakykite, 
skambindami Vandai Gvildie-
nei tel. 630-271-9136 arba Ire
nai Kazlauskienei tel. 630-
257-8346. Naujųjų Metų suti
kimą rengia PLC renginių ko
mitetas . Laukiame daug daug 
dalyvių! 

L i e t u v o s R e s p u b l i k o s ge
neralinis konsulatas Čikagoje 
praneša, jog antrąją Kalėdų 
dieną, gruodžio 26-ąją, ne
dirbs. 

i a k ŽVAIGŽDUTĖ 
htatoti^L' B * * Įsteigta Lietuvių. Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

S k e i b i i 
• Ponių R i m o s D a u b e n s -

p e c k i r A l d o n o s Z o t o v a s 
prašo atsiliepti Eduardas Čer-
vinskas. adresu: V i ln ius 2009, 
S i e r a k a u s k o 1 9 ^ , b u t a s 2, 
a r b a skambin t i t e l . 734-482-
3699, Dalia. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPŽNAS 
6436 aPulatki Rd., Chicago, TL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandas pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

4536 W. 63 Stzmt 
Chicafo, IL 60629 

(Skersai gatvė* nuo .Draugo*) 
TeL 77S-SS4-0100. 

TeL 690-157-0*00, Lemont, IL 

Advokatas 
J o n a s Gibai t is 

Civilinės ir 
kriminalines bylog 

6247 8. Kedzle Avėnue 
Chicafo, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

E-tnail: Gibai t ia0aol .com 
Toli free 24 hr. 888-77R-6742 

T- ri>~. vai ~ir. 9 v r -r- v .•• 

.^>»iad 9 ..r. iki 1 " p r.. 

Atsiųsta paminėti 
P a s i r o d ė šių metų lapkričio 

mėnesio ..Laiškų lietuviams" 
numeris, kuriame pranešama, 
jog žurnalo leidėjai savo posė
dyje nutarė nuo kitų metų 
pradžios ..Laiškus lietuviams" 
uždaryti. Gruodžio mėnesį 
turbūt išeis paskut inis 50 me
tų gyvavusio lietuviško žurna
lo numeris. Tuo tarpu šio lap
kričio leidinyje savo mintimis 
dalinasi kun. Algirdas Palio
kas. SJ. spausdinamas 
straipsnis ..Katalikai ir žy
dai*5, apie tylą ir susivaldymą 
kalba Ignas Naujokas, apie 
paslaugumą - Antanas Mar-
čiulaitis. kalbos skyrelyje žo
džius „zuikis", , .sarmata" ir 
kt. ragina vartoti kun. Juozas 
Vaišnys. SJ. skyreli „Tėvynė
je" veda Laima Krivickiene. 
Lauksime gruodžio mėnesio 
..Laiškų lietuviams" numerio. 

„ T e c h n i k o s ž o d y j e " (2000 
m. Nr. 3) rašoma apie Vil
niaus Perkūno šventyklą, 
Eduardo Andre parkus Lietu
voje, elektromagnetinius lau
kus ir jų jtaką žmogaus svei
katai ir t.t. Žurnalo redakto
rius - Vytautas Peseckas, ad
ministracijos adresas: A. 
Brazdžiūną.-'. 7980 W. 127th 
S t , Palos Park , IL 60464. 

„ P a s a u l i o l i e t u v i o " skaity
tojus '2000 m. gruodis) su šv. 
Kalėdomis sveikina vyskupas 
evangelikams liuteronams 
išeivijoje Hansas Dumpys. 
apie lietuviškųjų bendruome
nių reikalus iš viso pasaulio 
rašo įvairūs korespondentai. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: 14911 127th St., Le
mont, IL 60439. 
,,Draugo" knygynėlyje 

• S v e i k i n a m e visus mūsų 
esamus ir būsimus klientus su 
šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
meta i? L ink ime sve ika to s , 
džiaugsmo ir dažno pas ima
tymo. S a g i l ' s r e s t o r a n a s , 
6814 W. 87 Str . , B u r b a n k , I L 
T e l . 708-598-0685, I r m a i r 
B a r b a r a . 

Į v a i r i a u s i o m i s p r o g o m i s 
j u m s p r a v e r s lietuviškų ir 
svetimos kilmės vardų kny
gelė „Lietuvių vardų kilmės 
žodynas", kurį įsigyti galite 
čia pat. „Drauge". Tai - puiki 
dovana ne tik tiems, kurie ieš
ko gražiausių vardų savo vai
kui, bet ir kitiems smalsuo
liams, kurie norėtų įsigilinti į 
vardų kilmę ir ypa tumus . Per
skaitė žodynėlį, Sužinosite, iš 
kurių kalbų kilę dabartiniai 
lietuvių vardai, kokias reikš
mes jie yra turėję, kokie vardo 
variantai vartojami tarmėse, 
kaip koks vardas kirčiuotinas. 
Žodyne paaiškinta apie 4,000 
dabar lietuvių vartojamų vyrų 
:r moterų vardų kilmė. Kny
geles kaina — 10 dol.. su per
siuntimu - 13.95 dol. 

KALĖDOS 
Po ilgo laukimo, pasaulis iš

girdo linksmą naujieną, kad 
gimė žmonijos Išganytojas. 
Dievas ištesėjo savo žodį, J is 
dabar laukia, kad ir žmonės 
atliktų savo įsipareigojmus Jo 
paskelbtoms tiesoms. Kristaus 
Kūdikėlio žvilgsnis liūdnas, 
kad pasaulyje tiek daug blo
gio. Jis laukia, kad ir Lietuvos 
žmonių dalis, dar tebegyve
nantys komunistinėmis idėjo
mis, pakeltų akis aukštyn, 
kur Kalėdų angelas parašė: 
„Taika ir ramybe geros valios 
žmonėms!" 

Sveikinu „Tėvynes žvaigždu
tės" bendradarbius ir skaityto
jus su Kalėdų švente, kad 
Kristus laimintų visų namus 
ir darbus ir teiktų ištvermės 
būti Jo gerais sekėjais! 

R e d a k t o r i u s 

VARPAI SUSKAMBĖJO 

Kalėdos, Kalėdos — 
Varpai suskambėjo — 
Kalėdos. Kalėdos — 
Tai džiaugias širdis — 

Dainuoja eglelė 
Nuglostyta vėjo. 
O baltos žvaigždelės 
Papuoš, paskraidys. 

Dainuoja Betliejaus 
Mažytis tvartelis, 
Ir giesmę supynė 
Žolynai laukų. 

Ir piemenys kiaupia. 
Ir asilė kelias — 
Mažulį Jėzulį 
Paneš keliuku. 

Ir žemę neramią 
Dievulis apvaikščios. 
Ir žemę neramią 
Dievulis globos — 

Ir visą pasaulį, 
Ir Nemuno upę, 
Ir žemę ir dangų 
Mažos Lietuvos. 

O. B . A u d r o n ė 

DĖKINGUMAS 
Aš esu dėkingas už savo šei

mą, kuri mane labai myli. Dė
kingas už žinias. Taip pat dė
kingas už maistą, nes yra 
daug žmonių, kurie mažai turi 
maisto ir badauja. Dėkingas 
už laisvę, nes kitur pasaulyje 
vyksta karai . Dėkingas už sa
vo draugus, nes be jų mano 
gyvenimas būtų labai neįdo
mus. Dėkingas už mokslą, nes 
be jo aš negalėčiau turėti gero 
darbo. Dėkingas už artistus ir 
muzikantus, nes be jų netu
rėtume pramogų. Dėkingas už 
mokslininkus, kaip Einštei
nas, Niutonas ir kt., nes jie 
padarė daug svarbių išradimų 
žmonijai. Pagaliau aš esu dė
kingas Tau, Dieve, už mano 
sveikatą. 

A r a s Žygas 

Esu dėkingas už savo tėvus, 
namus, maistą. Per Padėkos 
dieną aš valgau kalakutą, 
kumpį, krevečių ir daug kito
kių skanumynų. Visa tai pa
ruošti užtruko nemažai laiko, 
bet rezultatas buvo nuosta
bus. Tai smagi šventė. 

M o d e s t a s Aleksa 
Abu Lemonto Maironio lit. 

m-los 9 sk. mokiniai. („Žings
niai į pasaulį") 

N A U J O S MINTYS 

Šiais metais ruduo yra iš
skirtinis, nei kada nors anks
čiau buvo. Taip vėlai nuo me
džių krenta lapai. Voveraitės 
bėgioja lėtai. Atrodo, kad ir 

Si mergelė vaizduoja šv. Liuciją, 
kurios šventė yra (gruodžio mėn. 13 
d.). Liucija yra šviesos simbolis. 

pasaulis sukasi ta ip lėtai. 
Man pat inka vaikščioti lietui 
lyjant, tada aš matau žmones 
tokius, kaip aš. Taip viskas 
nuostabiai, taip gražiai atro
do, kad ruduo toks ilgas ir 
lėtas. Bet kar tu ir l iūdna. Spa
lio mėnesį medžiai numes sa
vo vasarišką apdarą, užtai 
liūdna. Tuoj juoda žemė pasi
puoš baltai, kai ateis žiema. 
Nematysiu daugiau raudonų, 
rudų lapų. Ar pro medžius 
spindinčios saulės. Nebus dau
giau tų rudeniškų vėsių dienų, 
kai išėjus į lauką įkvėpsiu tą 
gerą orą. Ruduo yra mano 
mėgstamiausias metų laikas. 
Prasideda mokslo metai , pra
dedu mokytis. Nauji draugai , 
naujos mintys!.. 

B r i g i t a G r a b l i a u s k a i t ė , 
Čikagos lit. m-los 8 klasės 

mokinė 

DIEVULIS P A D Ė J O 
(Kalėdų pasaka) 

(Tęsinys) 

— Ar neatsimeni. Jonuk, 
močiutės kalėdinių pasakų 
apie stebuklus? 

— Kurgi neatsiminsi, atsi
menu. J inai dar sakydavo, jog 
Kūčių naktį prie prakar tė lės 
karš ta i pasimeldus galima iš
prašyti visko, ko būtinai esi 
reikalingas. 

— Ak, Joneli, tu rbū t tai tik
ra teisybė; nes mūsų močiutė-
lė buvo tokia gera, ir ji mums 
nė kar to nėra sumelavusi . Ar 
tu žinai ką: aš bėgsiu greitai į 
mūsų bažnytėlę ir paprašysiu 
dieviškojo Kūdikio mamytei 
sveikatos. Tu gi čia pabūk, 
paduok jai vandens, kai de
juos. Žadėjo tetulė ateit i , nebi
jok. 

Menkučiu švarkeliu apsi
vilkus ir seną skarą an t galvos 
užsidėjusi, Danutė išdūmė pro 
duris savo numatyto tikslo 
siekti. Angelėlis išlydėjo ją ir 
visą kelią nuo jos neatstojo. 
Tebesnigo. O ir žvarbus vėjas 
tebesišvaistė. Kelias neprava-
žinėtas. Todėl mergaitei sun
ku buvo eiti. Bet ji nieko nebo
jo — skubėjo, kiek t iktai leng
vos kojos nešė. Širdelė plakė, 
akys džiaugsmu spindėjo, nes 
mintis veržte veržėsi pas ma
žąjį Dievulį pagalbos prašyti . 
Angelėlis, greta sekdamas, 
stebėjosi, kaip Danutė nejautė 
nė kojų šalimo, nes jos bateliai 
kiauri buvo, o to sniego jau gi-
loka. 

Bet štai ir miškas, o už jo 

miestelis. Tenai gi bažnytėlė. 
Tuojau pasigirdo varpo bal

sas . Ta ry tum į tą ženklą, tuoj 
pat nustojo snigti ir dangus 
prasiblaivė. Sužibo vėl žvaigž
delės. O visa tai Danutei tarsi 
kažkas sakė , kad Dievas tik
rai čia pat y ra . 

Mergai tė nė nepasijuto, kaip 
pasiekė miestelį ir a ts idūrė 
prie pat šventovės durų. Tik 
kaip čia vidun patekus, kad 
tokia daugybė žmonių? Bet 
Danu tė ne iš tų. kurie nusime
na. Nuta ik ius i , kurioj vietoj 
žmonių kiek praretėjo, že-
benkštėlės vikrumu prasi
spraudė į Dievo namus ir pri
siglaudė prie šulo po vargo
nais . J ie s ta iga užgrojo tokią 
j au t r i ą ir tokią džiuginančią 
giesmę „Sveikas, Jėzau, gimu-
sis". Danute i pradėjo rodytis, 
kad ji lyg beesanti danguje. 
Bereikėjo pr iar tė t i prie paties 
Dievo sosto, kurį čia, šioj 
šventoj vietoj t ikrai turėjo at
stoti p rakar tė lė su gimusiu 
pasaulio Atpirkėju — mažu 
Dievulėliu. Net ir pro savo di
džios palaimos jausmą mer
gai tė tai gerai nuvokė, ir jos 
širdelė dus te duso belaukiant 
kol žmonių grūst is sumažės, 
kad galėtų prieiti ir Kūdikė
liui išpasakoti visą savo at
sineštą vargą. 

V a n d a F r a n k i e n ė , 
(Bus daugiau) 

L Y J A 
J a u ruduo. Už lango lyja, 
Gęsta saulė tos lelijos. 
Gęsta šiltos mūsų dienos, 
Gęsta žalio šilko kiemas. 
Gęsta rožės, našlaitėlės, 
Visos margaspalvės gėlės... 
Iškeliavo vasarėlė. . . 
Net širdy l ietutis lyja, — 
Gęsta saulė tos lelijos. 

G r a ž i n a R a g a l e v i č i e n ė 

G A L V O S Ū K I S N R . 41 
(Piešinėlis) 

Sujunki te t aškus ir sužino
si te , kas yra an t kalėdinio vai
niko. (5 t.). 

G A L V O S Ū K I S NR. 42 

Ant ko buvo rašomos evan
gelijos (medžiaga)? (5 t.) 

G A L V O S Ū K I S NR, 43 

3 vištos per 3 dienas padėjo 
3 k iauš in ius . Kiek kiaušinių 
per 12 dienų padėjo 12 vištų? 
(5 t.) 

G A L V O S Ū K I S N R . 44 

(Žiūrėkite pagrindinį pieši
nį). Kuri valstybė su šv. Liuci
jos švente pradeda savo Ka
lėdų sezoną? (5 t.) 

G A L V O S Ū K I S N R . 45 

A. Kurios tautos vartojo „bu
merangą"? B . Kuri paskirtis 
muzikoje yra „diezo" ir „bemo-
lio"? C . Kas išrado „grama-
foną"? D . Ar Šv. Rašte randa
mas žodis „pasaga" (horse 
shoe)? E . Kas ir kada buvo 

pirmieji, kurie pamatė „mėnu
lio" antrąją pusę? Už visus tei
singus atsakymus skiriama 10 
taškų, o už dalinius atsaky
mus — 5 taškai. Atsiuntė kun. 
dr. E. Gerulis. 

GALVOSŪKIO NR. 21 
ATSAKYMAI 

Kur? arti , artyn, arčiau. To
li, tolyn, toliau. Kada? naktį, 
rytą, dieną, vidurdienį, vidur
vasarį. Kaip? Gražiai, šviesiai. 
meiliai, jautriai , žaliai. Kiek? 
daug, daugiau, daugiausia, 
mažai, mažiau, mažiausiai, 
truputį . 

GALVOSŪKIO NR. 22 
ATSAKYMAI 

1. Beetle — vabalas. 2. Ear-
wing — žnyplys. 3. Fire-fly — 
skraidantis jonvabalis. 4. Bees 
— bitės. 

GALVOSŪKIO NR. 23 
ATSAKYMAI 

1. Sąrama. 2. sąmata, 3. są
rašas, 4. sąskrydis. 5. sąskam
bis, sąnašynas. Galimi ir kiti 
žodžiai. 

GALVOSŪKIO N R . 24 
ATSAKYMAS 

Agurkas — ne rože, kad dyg
liais saugotų puikius žiedus. 
Agurkas — vijoklinis augalas, 
kuris savo šiurkščiais lapais, 
stiebais ir ūseliais stengiasi 
prisitvirtinti prie kito augalo 
ar atramos. Vadinasi, agurkui 
spygliukai reikalingi, kaip na
gučiai, kuriais jis kur nors įsi
kabina. 

GALVOSŪKIO N R . 25 
ATSAKYMAI 

A. Šv. Rašte „druska" simbo
lizuoja vaišingumą, tvirtumą, 
grynumą. Valgyti druską ir 
duoną — reiškė nesulaužomą 
draugystę, sutartį (Cruden*s 
Complete Concordance, p. 
560. N.Y.. 1949). B. Vilniuje, 
karal iaus Gedimino pilies 
bokšte, p i r m ą kartą Lietuvos 
istorijoje, suplevėsavo Lietu
vos trispalvė vėliava 1919 m. 
sausio men. 1 dieną! J ą iškėlė 
karininkas Kazys Škirpa, tal
k inant Petrui Gružui ir Vincui 
Steponavičiui. Antrą kar tą 
bokšte suplevėsavo mūsų vė
liava 1939 m. spalio 29 d. 
T r e č i ą k a r t ą — 1988 m. spa
lio mėn. 7 d. (Darbininkas, Nr. 
31 , 1996.VIII. 16 ir Lietuvos 
Aidas, Nr. 196, 1996.X.5). C. 
1803-1807 metais amerikietis 
inž. R. Fulton'as pastatė pir
mąjį ga r l a iv i , nors garlaivio 
kūryba domėjosi J. Rumsey ir 
J . Fitch nuo 1787 m. 1814 m. 
buvo pastatytas pirmasis gar
v e ž y s Anglijoje. Patobulintas 
garvežys buvo pavadintas 
JLocomotion" 1825 m. Jo grei
tis 1829 m. buvo 45 km per 
valandą. Garvežių era prasi
dėjo nuo 1830 m. ir plėtėsi į 
ki tas šalis: JAV nuo 1830 m., 
Prancūzijoje nuo 1832 m., Vo
kietijoje ir Belgijoje nuo 1835 
m., Rusijoje ir Austrijoje nuo 
1838 m. (L.E. 7-102, Boston, 
1956; 16-418, Boston, 1958, ir 
14-89-102, Boston, 1958). D. 
Žodį „bravo" gavome iš italų 
(Ayto, Dict. of Word Orig. p. 
77, 1991). E. Lietuvos didžiau
sias ežeras yra Drūkšiai. Jo 
plotas 4,479 ha. Ilgis .10.4 km; 
Plačiausia vieta 9.9 km. Gi
liausia vieta 33.3 m. Žemėla
pyje jį matome nuo Zarasų į 
pietų rytus. 
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