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Prezidentas sustabdė pirmąjį 
naujojo Seimo įstatymą 

Vilnius, sausio 2 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus sustabdė Seimo priimtus 
Sveikatos draudimo įstatymo 
kelių straipsnių pakeitimus, 
kurie reglamentavo ligonių 
kasų ir vaistinių santykius. 
Valstybės vadovas Seimui pa
kartotinai svarstyti grąžino 
kelis šio įstatymo straipsnių 
pakeitimus. 

Seimo dokumentų* skyrius 
sustabdytą įstatymą gavo an
tradienį. Jis turėtų būti 
svarstomas Seimo pavasario 
sesijoje. 

Tai — pirmasis naujojo Sei
mo priimtas ir prezidento su
stabdytas įstatymas. 

Prezidento dekrete sakoma, 
kad kai kurios įstatymo nuo
statos kelia abejonių dėl jų 

atitikimo Konstitucijoje įtvir
tintam valdžių padalijimo 
principui. V. Adamkaus nuo
mone, įstatymas neatitinka 
Sveikatos draudimo įstatyme 
numatytų tikslų, o atsako
mybė už privalomo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto lėšų 
nesurinkimą negali būti dele
guojama teritorinėms ligonių 
kasoms. 

Prezidentas siūlo panaikinti 
minėtų įstatymų pakeitimus. 

Pasak Seimo priimto įsta
tymo aiškinamojo rašto, pa
grindinis pataisų tikslas — 
numatyti įstatyme sutarčių 
tarp teritorinių ligonių kasų 
(TLK) ir vaistinių sudarymo 

(tvarką, nes galiojančio Sveika
tos draudimo įstatymo nuosta
tos šios srities nereguliuoja. 

„Lisco" privatizavimas yra 
žalingas Lietuvai 

Vilnius, sausio 2 d. (BNS) 
— „Lisco" privatizavimas yra -
ydingas ir pažeidžiantis Lietu
vos valstybinius interesus, tei
gia įtakingi Klaipėdos politi
kos ir mokslo veikėjai. 

Antradienį išplatintas pa
reiškimas, kuriame teigiama, 
kad vyriausybės nurodyti su
tarties dėl „Lisco" privatizavi
mo sąlygų pakeitimai tėra 
„kosmetiniai" ir jokiu būdu ne
keičia sandorio esmės — laivy
nas ne privatizuojamas, o 
„parduodamas išvežimui". 

Pareiškimą pasirašė Seimo 
narys socialliberalas Vaclovas 
Stankevičius, Klaipėdos uni
versiteto profesorius Vytautas 
Smailys, Klaipėdos universite
to rektorius Stasys Vai
tiekūnas, Klaipėdos universi
teto Jūreivystės instituto 
direktorius Viktoras Senčila, 
Klaipėdos Kalvystės muzie
jaus direktorius Dionyzas 
Varkalis. 

Kaip žinoma, prieš Seimo 
rinkimus skelbtose naujosios 
sąjungos (socialliberalų) pro
graminėse nuostatose buvo 
rimtai abejojama, ar reikia 
parduoti pelningą įmonę, ku
rios laivai dirba nuolatinėse 
linijose. Socialliberalai teigė, 
kad „Lisco" privatizavimas 
kenksmingas vežėjams ir 
tranzitui per Lietuvą. 

Pareiškimo autoriai reika
lauja nutraukti „bet kokias 
naujas manipuliacijas" sie
kiant atgaivinti neįvykusią 
„Lisco" pardavimo sutartį ir 
spręsti Lietuvos laivybos ben
drovių likimą, atsižvelgiant 
visų pirma į valstybinius Lie
tuvos tikslus. 

Praėjusią savaitę vyriausybė 
nutarė iš karto po Naujųjų 
metų tęsti derybas su „Lisco" 
pirkėju dėl papildomų sutar
ties sąlygų. Derybos turėtų 
būti baigtos iki vasario 15 die
nos, tačiau manoma, kad pa
pildoma sutartis bus pasi
rašyta iki sausio pabaigos. 

Danijos laivybos bendrovė 
„DFDS Tor Line" antradienį 
patvirtino esanti pasiruošusi 
tęsti derybas su Lietuvos vy
riausybe dėl „Lietuvos jūrų 
laivininkystės" („Lisco") pirki
mo-pardavimo sutarties. 

Pareiškimo autoriai teigia, 
jog yra būtina Seime priimti 
Lietuvos valstybinį laivybos 
planą, nustatantį svarbiau
sius ilgalaikius valstybės 
jūrinės politikos tikslus ir jų 
įgyvendinimo priemones. Taip 
pat reikalaujama sprendžiant 
esminius klausimus dėl laivy
no ir kitų jūrinio komplekso 
įmonių, visais atvejais atsi
žvelgiant į jūrinių specialistų 
nuomonę ir Klaipėdos miesto 
bei jo gyventojų interesus. 

Anksčiau Rolando Pakso 
vadovaujama vyriausybė, pa
sinaudodama tuo, jog „Lisco" 
pirkėjas JB.B. Bredo B.V." iki 
nustatyto termino neįvykdė 
privatizavimo sutarties sąly
gų, sustabdė laivybos įmonės 
„Lisco" privatizavimą. 

Pareiškimo autorių nuo
mone, pagal naujas sąlygas R. 
Pakso vyriausybės rengiamas 
„Lisco" privatizavimas išlieka 
ydingas, o nurodyti sutarties 
sąlygų pakeitimai tėra kos
metiniai ir jokiu būdu ne
keičia sandorio esmės. 

Centro sąjungoje — aktyvus 
naujametis apsivalymas 

Vilnius, gruodžio 29 d. 
(BNS) — Nauja Lietuvos cen
tro sąjungos (LCS) vadovybė 
pasiryžusi kaip kliuvinį at
mesti visus, kurie, jos many
mu, „parazitavo ant partijos 
kūno". 

Kaip penktadienį pranešė 
„Respublika", valymo darbai 
jau įgavo pagreitį. Po Naujųjų 
metų jį dar labiau suaktyvins 
partijos valdyba, nuspręsianti, 
jog partijai metas pradėti 
„rimtai dirbti". 

Šiuo metu partijos skyriuose 
vyksta ataskaitiniai susirinki
mai, per kuriuos „iitoentori-
zuojami" jų nariai. 

Dienraščio teigimu, „už par-
tyos borto" atsidurs pirmiau
sia tie, kurie piktybiškai ar 
per apsileidimą nemokėjo na
rio mokesčio, nedalyvavo par-

Pirmają Naujųjų — 2001 — metų dieną Vilniaus savivaldybė Gedimino kalne surengė valstybės vėliavos pagerbimo 
ceremoniją, skirtą Lietuvos trispalvės iškėlime virš GedimuM bokšto 82-osioms metinėms. 

Vladimiro Gulevkuus (Eltai nuotr. 

tijos veikloje, taip pat vadina
mosios mirusios sielos, iš ku
rių partinės priklausomybės 
liko tik eilutė narių sąrašuose. 
Partijos naujosios vadovybės 
„giljotina" gali pasiekti ne tik 
daugelį paprastų partijos na
rių, bet ir kai kuriuos LCS at
stovus savivaldybių tarybose, 
taip pat tuos veikėjus, kurie, 
vadovų manymu, yra susikom
promitavę nešvariais verslo 
ryšiais. 

Kaip „Respublikai" teigė 
LCS pirmininkas Kęstutis 
Glaveckas, centristai peržiūri 
savo atstovų savivaldybių ta
rybose praeitį. „Žmonių, kurie 
yra sutepę savo reputaciją 
įtarimą keliančiais ryšiais, yra 
visose partijose, Centro są
jungoje taip pat. Mes bandome 
nuo jų atsiriboti", sakė K. Gla-

Arkivyskupas linki visiems eiti 
asmeninio tobulėjimo keliu 

Vilnius, sausio 2 d. (Elta) 
— „Palaiminti visi, kurie pasi
naudojo tais ypatingais ma
lonės metais, kad priartėtų 
prie Kristaus, žengdami susi
taikinimo, broliškos meilės ir 
aukos keliu", sakė Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos 2000 
metų Jubiliejaus komiteto pir
mininkas Vilniaus arkivysku
pas metropolitas Audrys Juo
zas Bačkis, aukodamas iškil
mingas sausio 1-osios šv. 
Mišias Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje. 4 

Sausio 1-ąją Katalikų 
Bažnyčia mini Švenčiausios 
Mergelės Marijos — Dievo 
gimdytojos, taip pat Pasaulinę 
taikos dieną. Šia intencija au
kotose mišiose buvo pamj^ 
nėtas Kristaus gimimo jubilie
jus. 

„Kristus, Dievo sūnus, tapo 
žmogumi ir gyveno tarp mūsų, 
pats eidamas ir kviesdamas 
mus sekti paskui jį keliu, ve
dančiu į Tėvo namus, kalbėjo 
Vilniaus arkivyskupas. Kris
tus įžengė į Dangų — grįžo 
pas savo Tėvą, tačiau jis 
tebėra gyvas savo Bažnyčioje, 
kuri tęsia Mokytojo pradėtą 
darbą — vesti žmones išga
nymo keliu. Tas išganymas ir 
yra tikroji laimė. Tikroji laimė 
gimsta žmogaus širdyje. Tai, 
visų pirma, yra dvasinė ver
tybė, kurios nei turtas, nei ge
rovė, nei technologija, nei 
valdžia, nei garbė negali 
žmogui suteikti", sakė arki-

veckas. 
Partijos pirmininkas spėjo, 

jog iš partijos narių bus iš
braukta apie 20 proc. CS 
narių. Tačiau K. Glaveckas 
įsitikinęs, jog ne bėda, jei par
tijai sumažėjus keliais šimtais 
žmonių, į jų vietas ateis nauji. 

Kaip teigia „Respublika", at
sinaujinti LCS privertė Seimo 
rinkimų rezultatai. LCS Sei
mo rinkimuose neįveikė 5 
proc. rinkimų ribos ir nepate
ko į parlamentą. Dėl Šios 
priežasties atsistatydino buvę 
Centro sąjungos vadovai Ro
mualdas Ozolas, Egidijus Bič
kauskas, Vidmantas Staniu
lis. 

Po Seimo rinkimų taip pat 
paaiškėjo, jog buvusi partijos 
vadovybė liko skolinga kai ku
rioms LCS agitacinę medžiagą 
spausdinusioms firmoms, „So
drai", mokesčių inspekcijai. 
Kad būtų sumokėtos sko
los, buvo paskelbta visuotinė 
rinkliava partijos viduje. 

vyskupas. 
„Kaip gražu, pabrėžė Jo 

Ekscelencija, — kad pirmąją 
Naujųjų metų dieną mes ski
riame Švenčiausiosios Mer
gelės Marijos — Dievo Moti
nos garbei. Marija, kaip ir 
daugelis kitų motinų, patyrė 
vargo, rūpesčių ir skausmo, ji 
kentė tremtį, skaudėjo jai 
širdį, kai matė didėjantį žmo-

Kristui, jo 
pervėrė 

jos motinišką širdį, kai stovėjo 
ji prie nukryžiuoto sūnaus, bet 
jos tikėjimas Dievo žodžiu ne
susvyravo. Tai tikėjimo pavyz
dys mums visiems. 

Marija visą savo viltį sudėjo 
į Dievą ir kančioje šlovino jo 
vardą, tvirtai tikėdama, kad 
Viešpats maloningas tiems. 

nių priešiškumą 
mokslui. Kalavijas 

kurie jo klauso, kad numeta 
nuo sosto galiūnus ir iš
aukština mažuosius, kad alks
tančius gėrybėmis apdovano
ja, o turtuolius tuščiomis pa
leidžia. Marija buvo tikėjimo 
piligrime ir pirmoji Kristaus 
mokinė", sakė arkivyskupas 
A J. Bačkis, ragindamas vi
sus atnaujinti pamaldumą, 
pasiryžimą eiti Marijos keliu 
— asmeninio tobulėjimo keliu. 

„Tik tada, kai brolis susi
taikys su broliu, kai šeimos 
taps meilės židiniais, kai 
mūsų visuomeninis gyveni
mas bus pagrįstas evangelija, 
tik tada Viešpats atgręš savo 
veidą mūsų tautai ir suteiks 
jai gerovės", sakė arkivysku
pas A. J. Bačkis, to linkė
damas kiekvienam iš mūsų, 
kiekvienai šeimai, visai mūsų 
tautai. 

„Mažeikių nafta" jūra 
atsigabeno naftos 

Vilnius, sausio 2 d. ( BNS) per šį laiką gamykla perdirbs 
— Susivienijimas „Mažeikių 
nafta" po pusmečio pertraukos 
atsigabeno naftos jūra. 

Su Maltos vėliava plaukio
jantis tanklaivis „Histria Dia
mond" į Būtingės naftos ter
minalą gruodžio pabaigoje at
gabeno 70,000 tonų žaliavos 
Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklai. 

Pasak susivienijimo Komu
nikacijos tarnybos vadovo Ta
do Augustausko, gamykla turi 
pakankamai naftos, tačiau no
rėta patikrinti Būtingės ter
minalo importo technologijas 
bei išsiaiškinti kainų skirtu
mus. 

Vis dėlto nuo pirmadienio 
„Mažeikių nafta" negauna 
naftos vamzdynais, nes, pasak 
T. Augustausko, įmonė negali 
priimti žaliavos visomis kryp
timis, be to, pilnos visos tal
pos. Tiekimas vamzdynu gali 
būti bet kada atnaujintas — 
įmonė turi Rusijos naftos ga
benimo įmonės „Transneft" 
telegramą apie 59,000 tonų 
naftos, kurią parduoda susi
vienijimas „LUKoil", tiekimą. 

Sausio mėnesį „Mažeikių 
nafta" planuoja gauti apie 
400.000 tonų žaliavos vamzdy
nais bei dar šiek tiek — gele
žinkeliu. 

Pagal Rusijos energetikos 
ministerijos patvirtintą pag
rindinį žalios naftos eksporto 
pirmąjį šių metų ketvirtį tvar
karaštį „Mažeikių naftai" 
vamzdynais numatyta patiek
ti 1.124 mln. tonų naftos. Su
sivienijimo vadovai tikisi, kad 

iš viso 1.5 mln. tonų naftos ir 
kitos žaliavos. Tai užtikrintų 
normalų įmonės darbą. 

Amerikos baltai 
ragina naująjį 

JAV prezidentą 
tęsti NATO plėtrą 

Vašingtonas, sausio 2 d. 
(BNS) — Jungtinis Amerikos 
baltų nacionalinis komitetas 
(JBANC), vienijantis lietuvių, 
latvių ir estų kilmės JAV pi
liečius, nusiuntė sveikinimo 
laišką išrinktajam JAV prezi
dentui. Laiške primenamas jo 
įsipareigojimas tęsti NATO 
plėtrą bei pasiryžimas siekti 
šio tikslo per sąjungos vir
šūnių susitikimą 2002 me
tais. 

Toks tuometinio kandidato į 
prezidentus George W. Bush 
įsipareigojimas buvo išdėsty
tas spalio 31 dieną paskelb
tame rinkimų kampanijos pa
reiškime. 

Laišką G. Bush pasirašė 
trys JBANC vadovai — Ame
rikos lietuvių tarybos atstovas 
Saulius Kuprys, Amerikos lat
vių asociacijos atstovas Janis 
Kukainis ir Amerikos estų na
cionalinės tarybos atstovas 
Matis Koiva. 

JBANC taip pat nusiuntė 
sveikinimus 22-iems perrink
tiems ir 12-kai naujų JAV Se
nato narių. Senatoriai laiš
kuose raginami prisijungti 
prie Senato Baltų laisvės 
grupės ir paremti Kongrese 
NATO plėtrą. 

Latviai klibina „Baltijos 
vienybės simbolį" — vienodą 

laiką 
Ryga-Vilnius, sausio 2 d. prieš. 

(BNS) — Latvijos vyriausybė 
nusprendė, kad valstybėje 
šiemet vėl bus įvedamas vasa
ros laikas, dėl kurio atsiras 
vienos valandos laiko skirtu
mas tarp Latvijos ir kitų 
dviejų Baltijos valstybių — 
Lietuvos ir Estijos. 

Tokį sprendimą Latvijos vy
riausybė priėmė antradienį, 
nepraėjus nė metams po to, 
kai trijų Baltijos valstybių 
premjerai sutarė, kad Latvija, 
Lietuva ir Estija gyvens vienu 
laiku. Minėtasis susitarimas 
buvo priimtas tuometinių Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
premjerų Andriaus Kubiliaus, 
Mart Laar ir Audrio Skelės 
susitikimas Vilniuje pernai 
vasario 18 dieną. Estijos 
premjeras M. Laar ta proga 
tuomet teigė, kad nuo šiol vie
ningas laikas bus Baltijos val
stybių bendradarbiavimo sim
bolis. 

Tačiau antradienį Latvijos 
vyriausybė nusprendė, kad 
jau šį pavasarį vėl įves vasa
ros laiką, nors Lietuva ir Esti
ja neketina to daryti. Latvijos 
ekonomikos ministras Aigaras 
Kalvitis pareiškė žurnalis
tams, esą taip nuspręsta to
dėl, kad Latvijos gyventojams 
trūksta šviesaus paros meto. 
Anot ministro, Latvija laikysis 
„senos europietiškos tradici

jos" ir kaitalios savo laiką 
kartą per pusę metų. 

Ministras buvo įsitikinęs, 
kad būsimas laiko skirtumas 
tarp Latvijos ir kitų dviejų 
Baltijos valstybių nesukels 
ekonominių ar kokių nors kitų 
problemų. Jo teigimu, vasaros 
laiko įvedimui pritarė maž
daug pusė apklaustųjų Latvi
jos gyventojų, kita pusė buvo 

JAV ambasada Vilniuje plečiasi 
ir žada gerinti darbą 

Vilnius, sausio 2 d. (BNS) Pastatas įsikurs šalia dabarti-

Pernai vasario 29 dieną Lat
vija pranešė daugiau nebe-
įvedinėsianti vasaros laiko, 
nes gyventojams sunku keltis 
paryčiais. Laiko kaitaliojimą 
tuomet kritikavo Latvijos pre
zidentė ir premjeras. 

Lietuvos Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Alvydas Medalinskas pa
reiškė, kad jis skeptiškai ver
tina kaimynų „eksperimentus 
su laiku", nes gerai prisimena 
panašius Lietuvos bandymus. 
Jis pripažino, kad Lietuvos 
politikai negali nurodinėti lat
viams, kaip elgtis su savo lai
ku, bet atkreipė dėmesį į per
nai vasarį trijų Baltijos val
stybių premjerų pasiektą su
sitarimą vienodai skaičiuoti 
laiką. „Tikiuosi, kad Lietuva 
bus ta valstybė, kuri gerbs šį 
susitarimą", sakė A. Medalins
kas. 

Pernai spalio 29-ąją, pasku
tinį to mėnesio sekmadienį, 
Lietuva nepasuko laikrodžių 
rodyklių viena valanda atgal. 
Tačiau tai padarė valstybės, 
perėjusios iš vasaros į žiemos 
laiką. Pernai pavasarį trys 
Baltijos valstybės skirtingai 
nuo kitų Europos šalių ne
perėjo į vasaros laiką. Dėl to 
šią vasarą Lietuvoje, kuri yra 
antrojoje laiko juostoje, laik
rodžio rodyklės rodė tą patj 
laiką, kaip ir Vakarų Europos 
valstybėse, gyvenančiose pir
mojoje laiko juostoje. Tačiau 
nuo spalio 29-osios Lietuvos 
laikrodžiai vėl rodo viena va
landa vėlesnį laiką nei į Va
karus nuo Baltijos valstybių 
esančiose valstybėse ir viena 
valanda ankstesnį nei, tar
kim. Maskvoje. 

— Jungtinių Valstijų ambasa
da Vilniuje plečia savo patal
pas ir netrukus pradės Konsu
linio skyriaus rekonstrukciją. 

Trečiadienį JAV ambasa
dorius John F. Tefft, padė
damas kertinį akmenį, simbo
liškai pradės naujo ambasados 
konsulinio korpuso statybą. 

* Tr ims Lietuvos žurna
l istams pask i r tos Lietuvos 
žurnalistų sąjungos (LŽS) pre
mijos. V. Kudirkos premija už 
publicistiką televizijoje paskir
ta Lietuvos televizijos žinių 
laidoje „Panorama" dirban
čiam Skirmantui Pabedinskui. 
V. Gedgaudo premija paskirta 
laisvajai žurnalistei Irenai Pe-
traitienei už knygą „Kar
dinolas". Metų žurnalisto pre
mija paskirta žurnalistui Ry
čiui Juozapavičiui už laidas 
Lietuvos radijuje. 

* Tarp tau t in io gre i tke l io 
„Via Baltica" dal is — Kau
ne statomas M. K. Čiurlionio 
tiltas — išvengė statybos „už
konservavimo". Vyriausybė 
nusprendė suteikti valstybės 
garantiją Lietuvos žemės ūkio 
bankui, duosiančiam 12 mln. 
litų vertės paskolą eurais, ku
ri padės pratęsti tilto statybą 
iki būtinos technologinės fa
zės. Iš banko gautus pinigus 
ketinama panaudoti laikan
čiųjų tilto konstrukcijų ele
mentų apsaugojimui nuo at
mosferos poveikio, įvykdyti 
saugumo technikos reikalavi

mo ambasados pastato sos
tinės Akmenų gatvėje. 

Pasak Amerikos centro pra
nešimo spaudai, skyriaus iš
plėtimo darbai prasidės arti
miausiu laiku ir tęsis iki šių 
metų rudens. Išplėtus konsuli
nio skyriaus patalpas, dau
giau nei du kartus padidės 
laukimo salė, bus įrengtos 
naujos ir erdvios sanitarinės 
patalpos, tinkančios neįgalie
siems, privataus pokalbio 
kambarys bei penkios naujos 
darbo vietos. 

Pasak pranešimo, per pa
staruosius pusantrų metų tris 
kartus padaugėjo Lietuvos gy
ventojų prašymų JAV vizoms 
gauti. 1999 metais JAV amba
sada gavo šiek tiek daugiau 
kaip 10,000 prašymų vizoms. 
o 2000 metais JAV ambasa
doje vizai gauti apsilankė dau
giau kaip 25,000 Lietuvos gy
ventojų. 

JAV ambasados Konsuli
nis skyrius spėja, kad šiemet 
teks aptarnauti daugiau kaip 
30,000 žmonių. 

JAV ambasada tikisi, kad 
naujos Konsulinio skyriaus 
patalpos pagerins Lietuvos gy
ventojų, besikreipiančių JAV 
vizoms gauti, aptarnavimą 

KALENDORIUS 
Sausio 4 d.: Sv. Elzbieta Seton. 

Arimantas, Anmante. Benedikta <Be-
nė>. Hermas, švitrė. Titas 

Sausio 5 d.: Jonas Neuman. 
vysk.. Edvardas, Gaudentas. Gedute. 

mus bei užtikrinti dalinį tran- Simonas. Telesforas. Vytautas. Vy-
sporto eismą. , E l u l taute 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

IŠPLAUKĖ | AMŽINYBĖS 
UOSTĄ 

j.v.s. Antanas Levanas 

Kai „Draugo" 2000.12.16 lai
doje pasirodė pranešimas, kad 
2000.12.15 mirė j.v.s. Antanas 
Levanas, sulaukęs 75 metų 
amžiaus — sunku buvo pa
tikėti. Tik prieš savaitę abu 
buvom jūrų skautų,-čių Kū-
čiose. Antanas buvo linksmas, 
kaip visada, ir talkino vir
tuvės tarnybai, kaip jam vi
suomet buvo įprasta. Deja, ki
tą penktadienį, ligoninė jam 
nebegalėjo padėti ir sunegala
vusi Širdis, gal dėl žiemos 
sniegų, nustojo plakusi. 

Sniego pūgai siaučiant, pir
madienį, Čikagos-Lemonto jū
rų skautija rinkosi į D. M. Pet
kaus laidojimo namus pasku
tiniam atsisveikinimui su bro
liu Antanu, išreiškiant užuo
jautą jo žmonai Janinai. 

Atsisveikinimo metu prie 
karsto stovėjo Algimanto laivo 
vėliava, jūrų budžiai ir jūrų 
skautininkai budėjo garbės 
sargyboje. 

Kapelionui kun. Algirdui 
Paliokui sukalbėjus maldas ir 
pavėluotai, dėl sniego audros, 
atvykus j.v.s. dr. Algio Pau
liaus giminei, prasidėjo pasku
tinis atsisveikinimas su broliu 
Antanu, vadovaujant v.s. Sigi
tui Miknaičiui, Antano ben
dradarbiui LSS archyve, ku
riame Antanas darbavosi iki 
pat mirties. Pirmasis atsisvei
kino s. dr. Vytautas Černius, 
Antano geras draugas ir brolis 
skautas daugialypėje skautiš
koje veikloje Čikagoje nuo 
1953 metų. Jis išvardino An
tano gyvenimo kelią nuo Ry
gos, kur jis gimė ir augo, iki 
Mažeikių, Vokietijos ir Čika
gos, kur jis išgyveno ir be per
traukos skautavo 51 metus. 

A/itru kalbėtoju buvo ilga
metis jūrų skautų vadovas 
Čikagoje j.v.s. fil. Bronius Juo
delis. Jis bandė nusakyti An
tano jūrinio skautavimo veik
lą, kuri iš dalies čia buvo paro
dyta nuotraukose, jų kola-
žuose ir albumuose. Deja, jos 
rodė tik mažytę Antano veik
los dalelę per 50 metų dirbant 
su jūrų skautų ir jūrų skaučių 
vienetais, tuntuose, stovyklo
se, kursuose ir buriavimo 
praktikoje. Antanas nesiveržė 
į LSS administracines parei
gas. Jo pomėgis buvo dirbti su 
jūrų skautais ir jūrų skautė
mis. Priešpaskutinėje LSS ka
dencijoje, jį išrinkus į LSS 
Kontrolės komisiją su a.a. 
j.v.s. Leopoldu Kupcikevičium, 
man vadovaujant, jis gerai at
liko revizoriaus pareigas ir 
buvo apdovanotas LSS „Le
lijos'' ordinu. Turėjo jis ir me
džio meistro gabumus. Be 
daugelio medžio rankdarbių 

asmenims ir Kaziuko mugei, 
Antanas su j.v.s. Leopoldu 
Kupcikevičium Draugo fondui 
padare labai puošnias Draugo 
fondo garbės narių lentas, ku
rios puošia „Draugo" patalpas. 
Tų lentų bronzos plokštėse 
įrašyti jų, kaip meistrų, var
dai. 

Jūrų skautininkų „Gran
dies" vardu atsisveikino j.s. 
Romas Česas. LSS Brolijos 
jūrų skautų skyriaus vardu 
atsisveikino j .ps . Linas Pau
lius. Visų skautų.-čių vardu 
atsisveikino rajono vadė j.v.s. 
Violeta Paulienė. Jūrų budžių 
vardu atsisveikino j.ps. Vikto
ras Garbonkus su šermenyse 
dalyvavusiais jūrų budžiais, 
kurie užuojautas su rožėmis 
įteikė velionio žmonai Janinai. 

Antradienio rytą susirinkusi 
skautiškoji šeima, giminės ir 
artimieji Antano karstą nuly
dėjo į Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio koplyčią Lemonte. Po 
šv. Mišių, jo karstas buvo iš
vežtas privačioms laidotu
vėms. Velionio pelenai bus pa
laidoti Lietuvoje, greta gimi
nių, kurių čia nebuvo. 

Brolis Antanas paliko labai 
šviesų jūrų skautų vadovo pa
vyzdį ir jo netektis bus didelis 
nuostolis mūsų jūriniam skau-
tavimui. Gal bent iš dalies An
tano vietą užims jaunieji jūrų 
budžiai, sekdami jų mokytojo 
pavyzdžiu. 

Perplaukus Atlantą, Ramųjį 
vandenyną, didžiuosius JAV 
ežerus bei Karibų jūrą, tegu 
amžinai ilsisi Antano palaikai 
savo tėvynėje, netoli Baltijos 
jūros. 

j.v.s.fil. Bronius Juodelis 
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Detroito skautų Kučiose visi dalyviai giedojo vadovaujant šioms gražiabalsėms sesėms. Iš k. 
Regina Puškoriene, Kristina Zubrickienė, Vilija Idzelyte ir Virga Šimaityte. Asta Jurgutyte, 

SKAUTŲ KŪČIOS DETROITE 
„Štai jau išsipildė pažadas 

didysis..." Sekmadienį, gruo
džio 10 dieną, Dievo Apvaiz
dos kultūrinio centro salėje, 
„Baltijos" ir „Gabijos" tuntai 
suruošė tradicinę Kūčių vaka
rienę, kurioje dalyvavo arti 
250 šeimos narių, giminių, 
draugų ir Detroito apylinkės 
visuomenės svečių. 

Vakarą pradėjome tunto 
sueiga, kurią pravedė komen
dantas Audrius Jankus-Moss. 
Sueigos metu sesės Rima Gied
raitytė, Diana Jankutė, Dia
na Karvelytė, Monika Miku-
lionytė, Aleksa Miškinytė, Ka
rina Puškoriūtė, Liana Šontai-
tė ir Daria Zubrickaitė tapo 
skautėmis kandidatėmis. 
Nauja sesė Kaitlyn Snovvber-
ger įsijungė į „Gabijos" tuntą 
ir taip pat į skaučių kandi
dačių eiles. 

Trumpai kalėdinei progra
mėlei vadovavo tuntininkė 
Rasa Karvelienė. Skaitinius 
skaitė skautės Laura Karve
lytė, Arija Kasputytė, Inga 
Jankutė-Moss ir Alaną Zom-
boraitė. Skautės Svaja Miku-
lionytė ir Ingrida Miškinytė 

padėjo skautėms Kristinai 
Juškaitei ir Lailai Zomboraitei 
ant stalų uždegti žvakutes. 

Tuntininkė sukalbėjo maldą 
prieš vakarienę. Prisiminėm 
visus mirusius skautus ir 
skautes, ir kitus, kurie ne
galėjo būti mūsų tarpe tą va
karą. Pasidalinę kalėdaičiais, 
ėjom vaišintis prie stalų, ap
krautų įvairiais suneštais ska
niais Kūčių patiekalais. 

Užbaigėme vakarą kalėdinė
mis giesmėmis, kurias akor
deonu vedė Virga Šimaityte; 
jai padėjo sesės Vilija Idzelyte, 
Asta Jurgutyte, Regina Puš
koriene ir Kristina Zubrickie
nė. Sustoję raštu sugiedojome 
„Ateina naktis". Pasidalinom 
švenčių geriausiais linkėji
mais ir atsisveikinę, šventiška 
nuotaika skirstėmes kelionei į 
namus. 

Dėkojama,visiems už daly
vavimą ir prisidėjimą valgiais 
ar kepsniais Kūčių šventei. 
Malonu, kad kasmet nauji vei
dai jungiasi prie mūsų „šei
mos". Lauksime visų ir kitais 
metais. Linksmų švenčių ir 
laimingų 2001-ųjų metų! rk 

RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONO SUEIGA LOS 

ANGELES MIESTE 
Mūsų metinė šių metų suei

ga įvyko gruodžio mėn. 3 d. 
Kaip įprasta, sueiga prasidėjo 
šv. Mišiomis Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Po pa
maldų visi rinkosi į Tautinius 
namus, kur jų laukė mamyčių 
paruošti skanūs užkandžiai ir 
gėrimai. 

Skautai ir skautės gausiai 
sunešė dovanas, skirtas Šiau
lių miesto vaikų globos na
mams. Naujai supirkti drabu
žėliai, apavas bei žaislai ap
dengė visą ilgą stalą. Vėliau, 
brolio Tada Dapšio rūpesčiu, 
viskas buvo sudėta į dėžes 

išsiuntimui į Lietuvą. 
„Kunig. Gražinos" būrelio 

sesės atgabeno pluoštos lite
ratūros apie pasiruošimą že
mės drebėjimui ir kitoms ne
laimėms, pabrėždamos skau
tišką įsipareigojimą padėti ar
timui nelaimėje. 

Skautininkų,-ių ramovė su
rengė parodėlę fantastiškų 
formų kalėdinių šiaudinukų, 
sukurtų sesės Alfos Pažiūrie-
nės. Vėliau sesė Alfa pakal
bėjo apie lietuvių kalbos seną
ją kilmę ir mūsų prasmingas 
gyvenimo tradicijas. 

Akademikės skautės buvo 

Los Angeles LSS Seserijos „Palangos" 
Mažeikienė mat inėje sv Jurgio iškyloje 

tunto tunt in inkė ps Danute 
N" iotr.iuk.1 V. Ze len ienes 

paruošusios pavyzdinį kūčių 
valgių stalą, prie kurio vėliau 
<po oficialios sueigos dalies) 
prityrusios skautės suvaidino 
Kūčių vakarą pas močiutę. Pa
rodomų žaidimų ir burtų metu 
jos įtraukė ir jaunesnius bro
lius ir seses iš žiūrovų tarpo. 
Vėliau kalėdinių giesmių gie
dojimui sušaukė ir visus atsi
lankiusius svečius. Po to, visi 
gavo paragauti skaniai paga
mintus kūčių valgius, šeimi
ninkaujant sesėms akademi-
kėms. 

Iškilmingos sueigos metu 
skautai ir skautės išsirikiavo 
tvarkingai uniformuoti — 81 
jaunatviška skautiška širdis. 
Sueigos komendantas buvo 
brolis Povilas Pakuckas. Pa
skaityti tuntų įsakymai bylojo 
apie skautiškos veiklos judru
mą ir pažajigą. Ypač pasižy
mėjo „Palangos" skaučių tun
tas, kuriam sumaniai ir pa
sišventusiai vadovauja ps. Da
nutė Mažeikienė. 

Rajono vadė, v.s. Birutė Pra-
sauskienė, savo sveikinimo žo
dyje paskelbė jubiliejinių me
tų pradžią. Kitos metinės rajo
no sueigos metu bus šven
čiama 50-ties metų sukaktis 
nuo įkūrimo skautiškų viene
tų Los Angeles mieste. Sesė 
Birutė kvietė skautus ir skau
tes dalyvauti varžybose sugal
vojant šūkį, apibūdinantį 50-
ties metų skautavimo reikšmę 
Kalifornijoje. Premija — 100 
dol 

Sueigos metu skaučių įžodį 
davė Aleksandra Habanek, 
Kamilė Kručkauskaitė, Inga 
Ncvvsom ir Brianą Šilkaitė. 
Skautininko įžodį davė brolis 
Kęstutis Reivydas. 

Buvo pakartoti skautiško 

MELBOURNO 
SKAUTININKŲ 

VEIKLA 

Melbourne Skautininkų Ra
movė lapkričio 19 d. susirinko 
sueigai/BBQ pas brolį Povilą 
Kviecinską. Malonu buvo su
laukti narių iš Geelongo. „Šat
rijos" tunto tuntininką Vytą 
Mačiulį ir brolį Joną Vizbarą, 
kuriam nevisada įmanoma su
eigose dalyvauti. 

Sueigos pradžioje, kun. Egi
dijus Arnašius buvo papra
šytas tapti Ramovės globėju. 
Kunigas mielai sutiko apsiim
ti naujas pareigas. Vėliau ku
nigas papasakojo apie save ir 
Lietuvą. 

Buvo perskaityti šešių skau
tų finansinės paramos prašy
mai, kuriuose prašoma parem
ti jų dalyvavimą Dešimtojo 
Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongreso stovykloje 2001 m. 
sausio mėnesį — Girius Anta
naitis; Paulius ir Tomas Kvie-
cinskai, Melisa Savickaitė ir 
Daina, ir Ginta Statkutės. Ra
movė sunko visus paremti po 
100 dol., išskyrus tam, kuris 
prašymą parašė anglų kalba ir 
už tai gavo tik 99 dol. 

Sueigoje pasirašėme Kalėdų 
atvirutėse v.s. dr. prel. Pranui 
Daukniui ir v.s. Jonei Žitke
vičienei. Abu neseniai šventė 
80 ir 85 metų amžiaus jubilie
jus. Pranešta, kad sesė Jonė 
dabar gyvena Melbourne Ex-
tended Care & Rehabilitation, 
Poplar Road, Parkville (tel. 
9387 2211). Skautininkai ragi
nami aplankyti sesę Jonę ir 
brolį prel. Praną Dauknį. 

Po sueigos brolis Povilas iš
kepė dešrelių ir skaniai paval
gėme, bendraudami skautiš
koje dvasioje. Kun. Egidijus 
padainavo keletą dainų, 
skambindamas gitara, o skau
tininkai toliau dainavo iš dai
nynėlių, kol uodai pradėjo 
įkyrėti ir saulė nusileido. Iš
važiuojant namo, danguje su
mirgėjo ugnies salvės, tai 

gyvenimo įstatai. Iškilmingai 
kiekvieną skaitant buvo už
degta žvakutė. Buvo paskaity
tas sveikinimas iš LSS Broli
jos VS v.s. Romo Otto rajonui 
pradedant jubiliejinius metus. 
J sueigą atsilankiusiam v.s. 
fil. Mykolui Naujokaičiui per 
brolį Aurį Jarašūną buvo 
įteikta Korp! Vytis garbės na
rio lentelė su įrašais. 

Reikia pažymėti, kad suei
goje pirmą kartą dalyvavo bū
relis gyliukų ir liepsnelių. Šis 
būrelis su savo tėveliais jau 
vasaros metu buvo stovykla
vęs miške ir net dalyvavęs ri
kiuotėse. Vaikučiai drausmin
gai ir atidžiai sekė sueigos 
eigą. 

Rajono sueigos dažniausiai 
vyksta svetingų Tautinių na
mų patalpose, už ką esame 
dėkingi namų valdybos pirmi
ninkui Jonui Petroniui. 

v.s. Vanda Zelenienė 
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įspūdingas sueigos užbaigi
mas. Ačiū, broliui Povilui, už 
suruoštą BBQ. 

Po savaitės, 9 skautininkai 
dalyvavo „Džiugo" tunto suei
goje. Bažnyčioje visi skautai 
giedojo ir skaitė Tikinčiųjų 
maldas. Po Mišių, pasisotinus 
karštomis dešrelėmis, įvyko 
sueiga. Sueigos metu garbės 
ženklais buvo apdovanoti 
skautininkai — Narcizas Ra
manauskas — Padėkos ordinu 
ir Povilas Kviecinskas — Leli
jos ordinu. Sveikiname brolius 
už pareigingai atliktą skau
tišką veiklą. 

Sueigos metu buvo įteikta fi
nansinė parama šešiems skau
tams, linkint jiems toliau uo
liai dalyvauti skautiškoje 
veikloje. 

Skautininkai buvo kviečiami 
padėti tunto veikloje ir stovyk
lose. Sausio mėnesį numato
ma jauniems skautams savait
galinė stovykla. Ta proga bus 
ir skautininkų sueiga stovyk
loje. 

Linkiu visiems skautinin
kams ir jų šeimoms linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingai su
laukti Naujus 2001 metus. 

s. Birutė Prašmutaitė 
Skautininkų Ramovės 

pirmininkė 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Sausio 28 d., sekmadienį 
— 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. 
STOVYKLOS 2001 METAIS 

Sausio 2-14 d. — LSS Aus
tralijos rajono skautų ir skau
čių stovykla „Panemunė" vyks 
Camp Kariong, 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. 

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

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

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

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VTŽJNAS, M.D., S.C. 
Specialybė - vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tat 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Centerfor Health, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTE LPUMPUnS, M.D. 
Fetlow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61 St Ava. (219) 947-5279 
. Hotoart. IN 46342 Fa» (219) 947-6236 

I TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D. 
1 Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tai. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
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NAUJOS GALIMYBES 
IMIGRANTAMS 

Gruodžio 21 d. JAV Kon
gresas baigė šių metų darbą 
ir patvirtino T h e Legal Irn-
migration and Family Eąuity 
Act - LIFE" įstatymą, kuris 
suteikia imigracijos gali
mybes ribotam imigrantų 
skaičiui. Illinois Coalition for 
Immigrant and Refugee 
Rights (ICIRR), kurio nare 
yra ir JAV LB Socialinių rei
kalų taryba ir kiti imigrantų 
gynėjai, ragino Kongresą 
priimti platesnės apimties 
įstatymais ar jų pataisymus, 
bet prezidento Bill Clinton 
vyriausybė ir Kongreso vado
vai sutarė tik dėl vadinamojo 
LIFE jstatymo. Paaiškinsime 
LIFE įstatymo turinį: 

245 (i) įstatymo pratęsi
mas iki 2001 m. balandžio 30. 
Tai reiškia. kad LIFE 
įstatymas laikinai atstato 
sekciją 245 (i) Immigration 
and Nationality Act (INA). Ši 
sekcija įgalina daugelį imi
grantų, neturinčių legalumo 
dokumentų, bet atitinkančių 
sąlygas tapti nuolatiniais gy
ventojais per šeimos ryšius ar 
sponsoriuojamą darbą, gauti 
"žalią kortelę" (LPR— legal 
permanent resident). Jie gali 
prašyti pakeisti savo turimą 
statusą JAV. pridėdami prie 
prašymo 1,000 dolerių baudą. 

Trumpai apie naująjį 
imigracijos įstatymą. Norint 
tapti legaliu nuolatiniu gy
ventoju, asmuo turi prašyti 
legalaus statuso JAV per INS 
;Adjustment of status) arba 
prašyti imigracinės vizos JAV 
konsulate savo gyvenamoje 
šalyje. Prašantysis, remda
masis šeimos giminystės 
ryšiais, pirmiausia turi 
prašyti, kad juos remiantis 
giminaitis užpildytų prašymą 
jam/jai ir toks prašymas turi 
būti patvirtintas, prieš pra
dedant prašymo procedūrą 
(Immigrants ho apply based 
on a family relationship mušt 
first have sponsoring relative 
file petition mušt be approved 
before her applicatin can pro-
ceed.) 

Jei sponsoriuojantis gimi
naitis yra JAV pilietis ir gi
minystė yra artima, pvz., 
žmona, nepilnametis vaikas 
ar tėvas, imigranto prašymas 
gali įgauti eigą, kai tik 
prašymas yra patvirtintas. 
Imigrantai, kurie nepriklauso 
minėtai kategorijai, bet turi 
giminystės ryšius, įeina į spe
cialias kategorijas, ir jie turi 

laukti eilės pagal prašymo 
padavimo datą. Tos specialios 
kategorijos yra: 

1. JAV piliečio nevedę su
augę sūnūs ir dukterys; 

2. Legalaus JAV gyventojo 
(turinčio „žalią kortelę") 
žmonos/vyrai, nepilnamečiai 
vaikai ir nevedę suaugę 
sūnūs ar dukterys. 

3. JAV piliečio vedę sūnūs 
ir dukterys. 

4. JAV piliečio broliai ir 
seserys. 

Jokia kita giminystė, 
išskyrus artimą giminystę bei 
minėtą specialią giminystės 
kategoriją, nesuteikia sąlygų 
nuolatiniam legaliam apsigy
venimui. 

Iki priimant LIFE 
įstatymą, tiktai tie imigran
tai, kurių prašymas buvo 
užpildytas iki 1998 m. sausio 
14 d., galėjo prašyti savo 
statuso pakeitimo pagal 245 
(i). Dauguma imigrantų, ku
rie šią datą praleido, turėjo 
išvažiuoti iš JAV ir pildyti 
prašymą JAV konsulate 
užsienyje. Bet apleidžiant 
JAV dėl imigracijos proceso 
užbaigimo, galėjo iškilti tiki
mybė, kad imigrantas negalės 
grįžti į JAV 3 ar net ir 10 
metų. 

LIFE įstatymas nepadės 
tiems imigrantams, kurie 
praleido paskutinę 245(i) 
įstatymo galimą datą ir 
išvyko iš JAV, pasiruošę 
laukti 3 ar 10 metų nustaty
tos baudos ribos sugrįžimui į 
JAV. Šis įstatymas nesutei
kia galimybės sugrįžti į JAV 
ir prašyti statuso pakeitimo 
pagal 245(i). Jie turi pasilikti 
už JAV ribų ir užbaigti savo 
prašymus JAV konsulate, kol 
baudos laikas sugrįžti į JAV 
pasibaigs. 

Kad imigrantas galėtų 
pakeisti statusą pagal 245 (i), 
jis turi užpildyti prašymą 
(petition; ir tą prašymą INS 
įs taiga tur i gauti pr ieš 
2001 m. balandžio 30 d. 

Pastaba, imigrantai, kurių 
prašymai buvo užpildyti po 
po 1998 m. sausio 14 d., turi 
įrodyti, kad jie fiziniai gyveno 
JAV iki 2000 m. gruodžio 21 
d. 

Naujasis įstatymas taip 
pat numato suteikti laikinas 
V tipo vizas JAV nuolatinių 
gyventojų („žalių kortelių" 
savininkų) vyrams/žmonoms 
ir mažamečiams jų vaikams 

r 

k&*^3Wm* - " -

į 

i 

•HA*" jš m 

''^TBR, 

m* « 

Gruodžio 20 d. Lietuvos Valstybinio BUnfcniaio orkestro meno vadovas G. Rinkevičius pristatė naują programą 
— „Roko klasikos metamorfozės". Joje dalyvavo roko grupes, simfoninis orkestras, geriausi operos, roko bei po
puliarios muzikos vokalistai. Dainuoja uš kaires) Aivaras St^pukonis, Sigutė Stonytė, Marijonas Mikutavičius 
ir Edgaras Montvidas-Prudkauskas. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka. 

LIETUVOS PREZIDENTAS DALYVAUS 
BERTELSMANNO FORUME 

2001 metų sausio 19-20 d. 
Berlyne įvyks Tarptautinis 
Bertelsmanno forumas, kurio 
tikslas yra nagrinėti įvairias 
Europos integracijos strategi
jas ir padaryti atitinkamas re
komendacijas Europos valsty
bių valdžioms. Kaip ir praei
tyje, forume dalyvaus valsty
bių ir vyriausybių vadovai, 
esami ar buvę aukšti valsty
bių ir tarptautinių organiza
cijų pareigūnai bei žymūs 
mokslininkai. Tarp jų bus Ai
rijos prezidentė, Vokietijos 
kancleris, Anglijos, Prancūzi
jos. Ispanijos, Švedijos, Portu
galijos, Belgijos ir Olandijos 
premjerai, Henry Kissinger, 
Javier Soiana, Jevgeny Prima-
kov, Grigory Javlinsky ir kiti. 

Forume bus diskutuojamos 
šios temos: 1. Poreforminė Eu
ropos strategija; 2. Nauji sau
gumo ir gynybos įsipareigoji
mai; 3. Plėtra ir Europos sie
nų klausimas; 4. Europos 

bei K tipo vizas JAV piliečių 
sutuoktiniams ir nepil
namečiams jų vaikams. Šios 
laikinos vizos suteiks galimy
bę susitikti su nuolatiniu 
šalies gyventoju ar JAV pi
liečiu, kol vyks nuolatinės vi
zos procesas. Taip pat ši viza 
suteiks galimybę gauti darbo 
leidimą JAV. Daugiau apie 
šio tipo vizas pranešime, kai 
tik ši įstatymo dalis įgaus 
eigą. 

LIFE įstatymas padidina 
galimybes imigrantams gauti 
„žalią kortelę" ir per savo 
darbovietes. Plačiau apie tai 
— artimiausioje ateityje. 

Paruošė B. Jasai t ienė, 
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė 

identitetas kaip vienijantis 
faktorius. Iš temų matyti, jog 
bus diskutuojami Lietuvai 
svarbūs klausimai. Ir ne tik 
kaip perspektyviai Europos 
sąjungos narei, bet taip pat 
kaip mažai valstybei, kurios 
ekonomija ir saugumas iš da
lies priklauso nuo tarptauti
nių organizacijų pagalbos ir 
įsipareigojimų. 

Dėl to buvo malonu sužinoti, 
kad Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus yra pakviestas 
forume dalyvauti ir padaryti 

vieną pagrindinių pranešimų. 
Kadangi jis bus vienintelis bu
vusių Sovietų Sąjungos respub
likų valstybės vadovas, daly
vaująs forume, Lietuvos prezi
dentas neoficialiai atstovaus 
visai „europietiškai" šių vals
tybių grupei. Net ir iš Rytų 
Europos jis bus vienintelis 
prezidentinio lygio pareigū
nas. Visa tai reiškia, kad Lie
tuvos vadovas yra gerai žino
mas ir pozityviai vertinamas 
Vakarų Europos politinėje 
bendruomenėje ir kad jam bus 
suteikta dar viena svarbi pro
ga atstovauti savo krašto in
teresams. . x 

DRAUGAS, 2001 m. sausio 3 d., trečiadienis 

Danutė Bindokienė 

Ir vėl iš pradžios 

Romualdo Kisieliaus nuotrauka. 

Baigus skaičiuoti paskuti
nės pernai metų gruodžio nak
ties sekundes, nukabinom nuo 
sienos 2000-ųjų (aišku — 
„Draugo" išleistą) kalendorių 
ir atvertėme pirmą 2001-ųjų 
lapą. Pagal kompiuterinį žar
goną, prieš mus atsivėrė įdo
mus skaičių derinys: 01.01.01. 
Kitos tokios skaičių rikiuotės 
teks laukti visą tūkstantį me
tų — iki 3001 sausio 1 dienos! 
Žinoma, joks mirtingasis jos ir 
nesitiki sulaukti, bet tai ne
trukdo spėlioti, pranašauti, 
kaip gyvenimas mūsų plane
toje pasikeis per būsimąjį 
tūkstantmetį arba bent arti
miausią šimtmetį. 

Jeigu pavyzdžiu laikytume 
paskutinį XX a. šimtmetį, tai 
didžioji dalis pranašysčių turi 
galimybę išsipildyti, o gal ir 
pralenkti. Žmonija save laiko 
„nesustabdoma": vienas išra
dimas ar atradimas paskatina 
žengti dar vieną žingsnį to
liau, siekti, kas iki tol buvo 
nepasiekama, pamatyti, suži
noti, ištirti... Žmogus nesun
kiai save įtikina, kad Visata 
yra tarytum kažkokia paini 
laboratorija, į kurios paslaptis 
raktajam pavesta rasti. 

Niekas negali paneigti, kad 
tarp 1900 ir 2000 metų žmo
nijos civilizacija toli pažengė. 
Ypač pasibaigus Antrajam pa
sauliniam karui, kuomet 
stengtasi atgauti jo metais su
gaištą kūrybinį laiką ir kaip 
galima greičiau panaikinti vi
sus to baisaus laikotarpio 
ženklus. Tačiau, beskaičiuo
dami teigiamuosius pasieki
mus, negalime užmerktomis 
akimis praeiti ir pro neigia
muosius, kuriuos, deja, kaip 
sunkią gėdingą naštą, žmonija 
atsinešė į naująjį tūkstant
metį. Ir vargiai kada ateityje 
pavyks tos naštos atsikratyti. 

Vis tik, kaip sakoma, kuk
lus savo kiemo sklypelis kiek
vienam labiau rūpi, negu pla
tieji horizontai. Tad ir mums, 
lietuviams, Naujų metų proga 
knieti išsakyti nuoširdžius 
linkėjimus savo kilmės kraš
tui, savo tautai. Bet ko pa
linkėti? 

Lietuva netrukus švęs vie
nuoliktąją nepriklausomybės 
sukaktį. Tris kartus praėju
siame šimtmetyje ši mažoji 
Baltijos valstybė paskelbė ne
priklausomybę — 1918, 1941 
ir 1990 metais. Pagal lietuvių 
tautosaką, skaičius trys turi 
magiškų savybių, todėl lin
kime, kad trečiasis kartas 
būtų Lietuvai lemtingasis ir 
paskutinis, kad nepriklauso
mybės liepsnelės jau jokia 

pašaline ar vidine jėga ne
įstengtų užgesinti. O del įvai
rių negerovių, kurios vis nesi
liauja krašto persekiojusios 
net po beveik vienuolikos me
tų... Neabejojame, kad jos il
gainiui išnyks, tad telieka pa
linkėti lietuvių tautai kant
rybės ir ištvermės. Lietuva 
pergyveno daug didesnes ne
laimes, pergyvens ir šias ne
gandas. 

Jau rimtesnį rūpestį kelia 
klausimas: ar iki šio naujojo 
šimtmečio galo išliks lietuvių 
tauta. Pabrėžtina: ne Lietuva, 
o lietuvių tauta. 

Lietuva, kaip teritorija, kaip 
Europos dalis, be abejo. įsi
jungs į NATO, taps Europos 
Sąjungos nare, išvystys arti
mus ryšius ne tik su kitomis 
Europos žemyno šaiimis. bet 
ir tolimais mūsų planetos 
kraštais. Žinant lietuvių verž
lumą, jos žmonės pasklis po 
visą pasaulį, užsirekomen
duos, kaip vertingi įvairių ša
kų specialistai, ilgainiui įleis 
šaknis gyvenamose vietose ir 
tik pačia giliausia savo kilmės 
dalele priklausys lietuvių tau
tai. Tai ne kartą atsitiko pra
eityje. Kadangi „gamta ne
mėgsta tuštumos", o mūsų 
planetoje pageidaujamų ir gy
venimui tinkamų vietų plotai 
vis siaurėja, į Lietuvą (juk at
eities pasaulyje nebebus vals
tybių sienų) atsikels kita
taučiai, kitarasiai gyventojai. 
Jau dabar jų įplauka pastebi
ma, kai iš užsienio atvyksta 
įvairių bendrovių personalas, 
profesionalai, patarėjai, peda
gogai, dvasininkai, sportinin
kai... Jau dabar matome, kaip 
tarptautiniai skoliniai darko 
ir žeidžia vienintelį tikrąjį lie
tuvių tautos turtą —jos' seną
ją kalbą. O čia tik pradžia. 
Lietuvos valdžia ir švietimas 
per galvas verčiasi, besisteng
dami išauginti „pasaulio žmo
gų, kosmopolitą, Lietuvos pi
lietį", pamiršdami, kad tautos 
išlikimas visuomet rėmėsi — 
ir ateityje remsis — tik lietu
viu patriotu, lietuvių tautos 
nariu. 

Ar jau laikas nuogąstauti 
dėl lietuvių tautos išlikimo? 
Dar ko! kas ne, bet laikas su
sirūpinti, kad šios liūdnos pra
našystės neišsipildytų. Iš 
įvairių šaltinių žinome, kad 
lietuviai prie Baltijos jūros jau 
gyveno bent porą tūkstančių 
metų prieš Kristaus gimimą. 
Tai garbinga ir verta pasi
didžiavimo tauta. Jos likimas 
yra kiekvieno lietuvio atsako
mybė. 

ATSIMINIMAI 
1941-1962 M. 

DANUTĖ LINARTAITĖ-PETRAUSKIENĖ 

Tuo laiku net neįsivaizdavau, kad prabėgs 
daug metų. kol vėl pamatysiu tėvynę. 

Vagone buvo pusė spekuliančių, pusė politinių kali
nių ir mes, 4 pabėgėlės iš Sibiro. Pagal teistumą, mus 
laikė laimingomis, nes turėjome kalėti 3 metus, speku
liantės apie 5-10 metų, o politinės kalinės — visos po 
25 metus. Jos daugiausia buvo iš kaimo, o suėmė už 
tai, kad turėjo ryšius su partizanais arba partizanams 
davė maisto. Jų namuose liko vaikai, ūkio darbai. 
Daugiausia tai buvo jaunos moterys. Jos vos ne iš pro
to kraustėsi, galvodamos apie 25 metus, kuriuos 
reikės kalėti. 

Iš pabėgėlių aš labai susidraugavau su Vanda Stir-
binskaite iš Tauragės, kuri pabėgo iš Uralo (buvo ke
letą metų už mane vyresnė), graži, linksma, labai 
energinga mergina. Elytė Vilutytė iš Utenos raj., pa
bėgusi iš Molotovo srities. Su ja buvome vienmetės. 
Tai buvo labai draugiška, švelni mergaitė. O su Birute 
Martinaityte neteko arčiau bendrauti Mes labai sky-
rėmės charakteriais. Ji buvo už mane truputį vyresnė, 
juoduke, labai energinga ir ypatingai apsukri. Ji jau 
vagone kiekvieną atskirai šnekino, kad ją rinktų bri
gadininke, ji žadėjo visoms padėti, sakėsi mokanti gy
venti su viršininkais, gerai sugyvens, visas užtars ir 
visos gaus lengvesnį darbą. Aš buvau kito charakterio, 
nieko negalėjau žadėti, nes nieko nežinojau, kur mus 
veža, koks ten bus darbas, kokie bus viršininkai. O 

vežė mus iš pradžių iki Uralo, tuo pačiu jau žinomu 
keliu. Tik pravažiavę Uralą pasukome ne į Sibirą, o į 
šiaurę. Pamatėme pro langelį, kad čia ir gamta visai 
kita. Atvežė mus į Ivdelio miestelį, vos ne į pačią Ura
lo šiaurę. Išlaipinus iš vagonų, jau mūsų laukė sunk
vežimiai. Sėdėjome tiesiog ant sunkvežimio grindų, 
prisispaudusios viena prie kitos. 

Aplinkui buvo tik miškas — Uralo taiga. Važiavome 
„ležniovka". Tai miško proskynoje padaryti mediniai 
paklotai, pravažiuoti mašinoms. Iš pradžių nuvežė 
mus į karantiną, kur išbuvome apie savaitę laiko. Ka
rantine nieko nedirbome. Davė šiek tiek valgyti, tikri
no sveikatą. Nustatė sveikatos grupę. Aš gavau II, nes 
buvau po skydliaukės operacijos. 

Iš karantino išliko atmintyje labai, labai didelis 
kambarys, kaip salė. Per tą visą salę prie sienų buvo 
sukalti mediniai gultai. Gulėjome ant jų, susiglaudu
sios viena prie kitos. O viduryje salės vaikščiojo civi
liai apsirengęs, juodas, labai baisios išvaizdos vyras. 
Buvo prieblanda, degė nedidelė lempa. Man buvo taip 
baisu, kad užsiklodavau galvą, kad jo nematyčiau. Ge
rai, kad buvo jaunystė, sveikas miegas, greit užmig
davau, o ryte jau jo nematydavau. 

Atėjo diena, kai mus surikiavo, suskaičiavo, susodi
no į sunkvežimius ir išvežė į pastovią gyvenamą vietą. 
Važiavome „ležniovka" mišku. Kai išlipome iš sunk
vežimio, surikiavo po 2, atidarė vartus ir įėjome į sto
vyklą, vadinamą lageriu. Tai buvo labai didelis, tai
goje iškirstas plotas, aptvertas aukšta tvora, pro kurią 
nieko nesimatė. Ne taip, kaip Vilniaus vasaros stovyk
loje. Stovėjo daug vienodų medinių barakų; tai buvo 
gyvenamieji namai, virtuvė su valgykla, ligoninė, 
„kaptiorka" (pasidėti lagaminams ar vertingesniems 

daiktams, kas turėjo). Čia dažniausiai laikė siunti
nius, kuriuos gaudavo iš namų, „sušilka" (kur velti
nius džiovino), raštinė, biblioteka. Maža krautuvėlė, 
kur galima buvo cukraus ir smulkmenų nusipirkti. 
Pirtis buvo už zonos. 

Sutiko mus pats viršininkas. Pasakė didelę pra
kalbą. Papasakojo, kad mes gyvensime didžiojoje tai
goje, apsuptoje kalnų, ir iš čia nei vienas kalinys nėra 
pabėgęs. Kas bandė bėgti, visus atrado negyvus. Tai
goje buvo daug nepraeinamų pelkių. Kad turime gerai 
dirbti didelės šlovingos tėvynės labui. 

Labai apsidžiaugėme, kad mūsų neišskyrė. Nuvedė į 
didelį baraką, kur stovėjo su siaurais praėjimais medi
niai gultai. Po keturias miegoti. Dvi viršuje, dvi apa
čioje. Stovėjo didelis stalas ir pora kėdžių. Vakarais ir 
poilsio dienomis sėdėjome ant gultų. 

Jau kitą ankstyvą rytą po pusryčių mus surikiavo po 
dvi ir išvedė iš zonos. Brigadininke išsirinko pačios 
moterys — Birutę Martinaitytę, kuri žadėjo lengvą 
darbą. Mes visos buvome vienoje brigadoje, kalbėjome 
lietuviškai. 

Buvo graži rudens diena ir labai graži gamta. Ėjome 
upės pakrante. Vadinosi Lozve. Buvo labai srauni ir 
šalta, nes tekėjo iš kalnų. Lydėjo mus sargybinis su 
šautuvu. 

Atvedė į miško proskyną, kur buvo lagerio daržai. 
Rovėme morkas ir krovėme į krūvas, kurias kiti kali
niai jaučiais išveždavo. Kol rovėme morkas labai 
džiaugėmės, kad galėjome jų prisivalgyti iki soties. 
Tik nebuvo kur plauti ir su kuo skusti. Tiesiog nu-
šluostydavome žemes ir valgydavome. O juk taip bu
vome pasiilgę daržovių. Reikia pasakyti, kad morkos 
buvo ne tik gardžios, bet labai gražios; gera žemė, ne

nualinta, be trąšų. Morkas kasėme daug dienų, vėliau 
bulves. Aš priėjau išvados, kad Urale man buvo ra
miau, negu Lietuvoje. Čia mes nematėme laisvų žmo
nių — vieni kaliniai ir nepraeinama gražuolė taiga. 
Bet ruduo šiaurės Urale labai greit praėjo ir vieną 
rytą atsikėlusios pamatėme, kad jau visur balta. 

Atėjus žiemai, o ji čia buvo labai šalta, net iki 50 
laipsnių šalčio, mums davė šiltus „bušlatus". vatines 
kelnes, veltinius ir vatines pirštines. Pranešė, kad ei
sime dirbti į miško kirtimą. Išėjome į darbą anksti 
ryte. Ėjome miško ležniovka 8 km, kol priėjome miško 
kirtimą. Beeinant Šalo nosis, žandai. Jau kas tai sako: 
žiūrėk trink, tavo nosis balta, tada trini su pirštine 
Miške brigadas išskyrė. Mūsų brigadai davė didelį 
miško plotą. Suskirstė po tris. Dvi medį pjauna, trečia 
šakas genėja, tempia į vieną vietą ir degina. Kadangi 
turėjau II sveikatos kategoriją, paskyrė mane prie ša
kų. O medžiai, tai pušys ir maumedžiai dideli, stori. 
gražūs, tiesūs. Apžiūrime į kūną pusę linksta, reikia 
pakapoti, o paskui pjauti. Kai nelabai daug lieka pjau
ti, visos trys stumiame ir medis su didžiausiu triukš
mu krenta į sniegą. Labai retai, bet pasitaikydavo. 
kad medis pasislenka ir krenta ne į tą pusę. kur nori
ma. Tada lengvai užmuša kirtėjus. Taip Valei Dam
brauskaitei užkrito ant kojos ir sulaužė. Kas nešioja 
šakas turi labai atidžiai stebėti, kad neužgriūtų me
dis. Nes iš viso pusių vyksta medžių kirtimas Tik ir 
girdisi miške...už...už. 

Šakas genėti ir nešioti \ krūvą man buvo labai sun
ku, nes sniego labai daug — iki juosmens, o ir šakos 
didelės, sunkios. Neši, neši, o sunešus reikia užkurti 
laužą ir šakas sudeginti. O šakos žalios nededa. 

HB.d.) 
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MOTERYS — UŽ MOTERĮ 
I R E N A VITKAUSKIENĖ 

Jungt inėse Amerikos valsti- toja Marija Juškienė ir admi-" 
jose lapkričio 7 d. įvykusiuose 
r inkimuose išrinktos penkios 
gubernatorės (daugiausia per 
visą valstybės istoriją) ir dvy
lika senatorių moterų. Sena
tore tapusi veiklioji preziden
t ienė Hillary Rodham Clinton 
viename iš interviu pareiškė, 
jog ne už kalnų tas laikas, kai 
moteris taps ir JAV prezi
dente. 

Jos žodžiai, Amerikoje ištar
ti ir priimti visiškai r imtai . 
Lietuvoje nuskambėtų kaip 
negirdėta utopija ar siužetas 
„Dviračio žinių" pasišaipy
mams . Lietuva dar tebegyve
na patriarchalinėje gadynėje, 
kur sukčiaus, meukytos ar net 
bukapročio žodis yra priima
mas už gryną pinigą vien dėl 
to. kad jį ištarė vyras, o mo
ters , net ir labiausiai išsilavi
nusios, išmintingos ir kompe
tentingos nuomonė ar patari
mas praleidžiami negirdomis. 
Ir graudu, ir juokinga buvo 
stebėti Seimo rinkimų kampa
nijos debatus per televiziją — 
kiekviena kandidatų (aišku, 
vyrų: grupė turėdavo pasisodi
nusi viduryje arba sau už nuga
ros po vieną moterytę (dailią, 
gražiai sušukuota), bet per 
visą ilgai t runkantį vyriško
sios gražbylystes ir demagogi
jos vakarėlį tai vargšei kitos 
lyties būtybei paprastai nebū
davo leidžiama nė prasižioti. 
Aišku, viena kita išimtis pasi
ta ikė, bet išimtys, kaip žino
me, tik patvirt ina taisyklę. O 
pilkojoje kasdienybėje, kaip 
matome, būtent moter i s velka 
sunkiausią naštą. Jos turi iš
srėbt i valdžios vyriokų išvirtą 
košę. sugebėti ir didžiausiame 
skurde rasti būdų išmaitinti ir 
išleisti į mokslą vaikus. Iš tie
sų, mūsų moterims, prislėg
tom nepriteklių ir sunkios bui
ties, dar toli iki didžiosios poli
tikos, juolab, kad ten prasi
veržusias mitrūs „kolegos" 
greitai nustumdo ne tik pe
čiais, bet ir intrigomis — į šį 
Seimą išrinkta tik 15 moterų, 
t.y. devyniomis mažiau nei 
praeitoje kadencijoje. 

Kita vertus, ir pačioms mo
ter ims reikėtų susimąstyt i , 
kodėl per dešimt laisvės metų 
jos tebėra tokiame pat, o gal 
ne t ir dar gūdesniame visuo
menės gyvenimo užribyje ne
gu sovietmečiu9 Atsakyti į šį 
klausimą reikėtų ilgokos dis
kusijos. O šis rašinys — apie 
mnteris. kurios bando keisti 
gyvenimą ir keistis pačios. 

Idė jų „ s u g e r t u k a s " 

Kretingos moterų informaci
jos ir mokymo centras įsikūrė 
praėjusių metų pavasarį, nors 
pati tokios įstaigos idėja, pa
sak centro direktorės Snieguo
lės Benikienės. gyvavo jau se
nokai. Labiausiai ją palaikė 
viešosios bibliotekos direktorė 
Aldona Kerpytė. Bibliotekos 
pas ta te centras ir įsikūrė, pa
talpos išlaikymą finansuoja 
savivaldybe. Centras įkurtas 
pairai bendrą Lietuvos moterų 
draugijos ir Olandijos moky
mo bei tarpininkavimo akade
mijos projektą, lėšų j am įgy
vendinti skyrė Olandijos už
sienio reikalų ministerija. 
Cent ro veikla bus finansuoja
ma 2,5 metų. vėliau turės iš
silaikyti pats. Olandės pertei
kė kretingiškėms savo patirtį , 
ka ip suburti , konsultuoti, in
formuoti ir mokyti moteris, 
atsižvelgiant į jų problemų ak
tualumą ir pobūdį, kaip tapti 
„.skėčiu" ir kitoms rajone vei
kiančioms moterų organizaci
joms. Būta nerimo, ar pavyks 
visoms rasti bendrą kalbą, ta-
diau šiandien, praėjus pusant-
FU metų nuo įkurtuvių, centro 
darbuotojos 'be direktorės, ja
me da r dirba socialinė darbuo-

nistratore Edviną Utemiševa) 
jau tvirtai įsitikinę, kad tokios 
įstaigos t ikrai reikėjo, nes 
veiklos baras tampa vis pla
tesnis. „Esame įvairiausių idė
jų 'sugertukas' — tai, ką mo
terys mums pasiūlo, ka ip savo 
nedrąsias svajones, mes 'su-
guldome' popieriuje j a u pro
jektų pavidalu ir gauname lė
šų iš įvairių fondų". — sake S. 
Benikiene. Ruošiant tokius 
projektus, paprastai koope
ruojama ir su kitomis visuo
meninėmis organizacijomis, 
kultūros įstaigomis. Vaikų iš 
nepilnų ir asocialių šeimų 
užimtumo programai lėšų sky
rė Danijos ambasada, jaunų 
šeimų ir nedarbo problemų 
sprendimui — Atviros Lietu
vos fondas, mugei „Moteris ir 
verslas" — vienas iš Danijos 
visuomeninių fondų. 

M o k o m o s nuga lė t i 
s u n k u m u s 

Vos pradėjęs savo veiklą, 
centras pirmiausia susirūpino 
moterų švietimu. Psichologijos 
kursai .Pažink save* buvo su-
rengti jaunoms motinoms, pa
auginusioms mažamečius vai
kus ir norinčioms vėl įsijungti 
į darbo rinką, taip pat pagy
venusioms, priešpensijinio 
amžiaus moterims, kurios y 
netekę darbo. Šios dvi moterų 
grupes labiausiai socialiai pa
žeidžiamos — pirmosios jau
čiasi atitolę nuo viešojo gyve
nimo ir nepasitiki savo jėgo
mis, antrosios — be laiko 
„nurašytos", paliktos likimo 
valiai be socialinių garantijų 
ir vilties gauti legalų darbą. 
Todėl labai svarbu įkvėpti 
joms drąsos ieškoti naujų gali
mybių. „Kai iš vilnonių audi
nių fabriko išsyk atleido 200 
moterų, kurios po keliolika ir 
daugiau metų dirbo t ik audė
jomis ir nieko daugiau daryti 
nemokėjo, j a s ištiko šokas. Pa
bandžiusios ieškotis darbo 
įsitikino, kad jo neras — darb
daviai pageidavo visai kitokių 
įgūdžių ir sugebėjimų. Tada 
verkdamos sugužėjo pas mus", 
— pasakojo S. Benikiene. Mo
terų centras susitarė su viena 
iš miesto vidurinių mokyklų ir 
surengė moterims — kompiu
terių kursus. Juos lankyda
mos, bedarbės atkuto pirmiau
sia psichologiškai — suprato, 
kad gyvenimas dar nesibaigė, 
puikiausiai galima išmokti i r 
naujų dalykų. Šiandien dau
guma jau tur i darbą, nors ir 
ne visur joms pnreikė darbo 
kompiuterių įgūdžių. 

Moterų centras ne kartą yra 
surengęs ir anglų kalbos bei 
verslo pradžiamokslio kursus. 
Artimiausiu metu vyks mote
rų organizacijų vadovų moky
mai, kaip planuoti laiką, for
muoti komandą darbui. įveikti 
konfliktines situacijas. J au 
noms šeimoms skirtas paskai
tų ciklas padės suprasti šei
mos biudžeto formavimo prin
cipus, supažindins su konflik
tų šeimoje sprendimo būdais 
ir pan. Vakaras našlėms ir 
našliams skir tas išsiaiškinti , 
jog vienišumas — tik emocinė 
būsena, o slegiančios vienat
vės galima išvengti neužsida
rant nuo pasaulio. 

Centro darbuotoja M. J u š 
kienė sakė, jog socialines pro
blemos — pačios aktualiausios 
ir skaudžiausios. Be to, mote
rims labai trūksta žinių apie 
valstybės teikiamas lengvatas, 
galimybes gauti įvairios para
mos, jos nežino, kur kreiptis ir 
kaip tvarkyti dokumentus, kai 
yra skriaudžiamos ir terori
zuojamos šeimoje, kai vaikų 
išlaikymui buvę sutuoktiniai 
nemoka alimentų ir kitais 
svarbiais klausimais. Centre 
jos ne tik išklausomos, paguo-

S K E L B I M A I 

L'župyje gruodžio 23 d. antrą kartą buvo suruoštas vadinamasis ..malkų turgus" Senąjį malkų turgų pernai at
gaivino Užupyje gyvenantys menininkai ir kiti užupiečiai. Turgaus diena rengiama Polocko, Užupio ir Krivių 
gatvių aikštėje. Isatoriniuose šaltiniuose minima, kad šioje vietoje iigus metus veikė Užupio priemiesčio malkų 
turgus, buvęs ypač populiarus XIX a. G. Žilinkso (Elta) nuotrauka). 

džiamos, padrąsinamos, bet ir 
gauna visą reikalingą infor
maciją. Visos trys moterų cen
tro darbuotojos turi t am pa
kankamai kompetencijos, nes 
pačios yra mokęsi specialiuose 
kursuose ir dalyvauja Lietu
vos gyventojų patarėjų sąjun
gos veikloje (ši sąjunga prieš 
dvejus metus įkurta remiantis 
Didžiosios Britanijos Piliečių 
patariamųjų biurų, veikiančių 
jau 60 metų, patir t imi ir ne
mokamai teikia Lietuvos žmo
nėms informaciją apie jų tei
ses, pareigas ir galimybes). 

P a d e d a s u s i r a s t i d a r b ą 

Tauragės moterų užimtumo 
ir informacijos centras prieš 
dvejus metus buvo įkur tas So
cialinių reikalų ir darbo mi
nisterijos socialinės infra
struktūros plėtros programos 
lėšomis. Kino teat ro pastato 
antrajame aukšte moterys įsi
rengė du darbo kabinetus, ne
didelę konferencijų salę, virtu
vėlę, nusipirko du kompiute
rius, kitokią būtiniausią apa
ratūrą. Šio centro pagrindinis 
rūpestis — moterų užimtu
mas. Direktorė Nijolė Meilu
tienė ir konsul tantė Aldona 
Kliunkienė, bendradarbiauda
mos tiesiogiai su darbdaviais, 
darbo birža ir savivaldybe, jau 
ne vienai moteriai padėjo susi
rasti darbą. Prispaustos mate
rialinių nepriteklių, išsigandę 
dėl vaikų ateities, bedarbės 
moterys, ypač vienos auginan
čios vaikus, neretai tiesiog pa
lūžta, ima galvoti net apie 
savižudybę. „Jei moteris nese
niai netekusi darbo, ji dar 
energinga, nepraradusi vil
ties, tokiai lengviau padėti, 
nes ir darbdaviui ji padaro ge
resnį įspūdį. Tačiau, kai į mus 
kreipiasi j au kelerius metus 
niekur nedirbanti moteris, bū
na gaila į ją žiūrėti — apa
tiška, liguista, visiškai prara
dusi pasitikėjimą savimi. To
kiai moteriai pirmiausiai su
teikiame psichologinę pagal
bą, išmokome į save ir savo 
problemą pažvelgti kitaip nei 
ji įpratusi". — dalijosi patirti
mi centro darbuotojos. Viso
keriopos paramos ypač reikia 
kaimo moterims: darbo nėra, 
vyrai girtuokliauja, vaikus rei
kia leisti į mokslą, o geresnės 
ateities perspektyvų nematyti . 
Gaila žiūrėti į keturiasdešimt
metes: bedantės (stomatologi
jos paslaugos darbingo am
žiaus žmonėms yra mokamos 
ir jau nebeįperkamos kaimo 
mažažemiui), be laiko pasenę, 
užgesę. Vaikai auga nevilties 
aplinkoj, „užsikrėsdami" nuo 
tėvų pasmerktumo būsena. 
Tad centras visomis išgalėmis 
remia kaimo moterų susivie
nijimus, klubus, organizuoja 
joms įvairius seminarus ir 
mokymus. Taikos korpuso sa
vanorei iš Amerikos padedant 
drauge su savivaldybe šiuo 
metu ruošiamas moterų per
kvalifikavimo ir verslo projek
tas , kuriam įgyvendinti tiki

masi gauti lėšų iš PHARE 
fondo finansuojamos progra
mos. 

Tauragiškės centro darbuo
tojos taip pat pasakojo, jog 
kartais tenka padėti moterims 
ir ypatingais atvejais. Kai ke
lios vienoje gana didelėje įmo
nėje dirbančios moterys pasi
skundė, jog savininkas seksu
aliai priekabiauja, pakako vie
no centro direktorės skambu
čio ir pono elgesys visiškai pa
sikeitė. Kitas atvejis — par
duotuvės savininkas ir jo šei
mos nariai buvo įpratę imti 
nuo prekystalių viską, ko tik 
širdis geidžia ir nesusimokėti, 
o vargšės pardavėjos, gaunan
čios minimalų atlyginimą, tu
rėdavo nuostolius dengti iš sa
vo kišenės. Jsikišus centro 
darbuotojams padėtis pasikei
tė ir savininkas nedrįso kerš
tauti . „Nors ir neturime kažin 
kokių juridinių įgaliojimų, bet 
visada būname išgirstos, ( mū
sų raš tus atsižvelgiama ir 
teismuose", — sakė N. Meilu
tienė. Direktorė itin pabrėžė 
visuomenės informavimo svar
bą. Ji pati dalyvauja Suaugu
siųjų švietimo asociacijos veik

loje lyra Tauragės regiono in
formacinio centro vadovė), mo
ko kitų visuomeninių organi
zacijų, ypač jaunimo, vadovus, 
kaip rengti projektus ir ieškoti 
lėšų įvairiuose Lietuvos ir 
tarptautiniuose fonduose. 

S v a r b i a u s i a — pas i t i kė t i 
savo j ė g o m i s 

Pasak kretingiškių ir taura
giškių moterų centrų darbuo
tojų, provincijos moterims to 
pasitikėjimo dar labai trūksta. 
Užguitos šeimose, neįvertintos 
darbovietėse, nualintos nedar
bo ir finansinių problemų, jos 
nuolankiai susitaiko su žemi
nančia padėtimis užuot pa
bandę nugalėti sunkumus ir 
pakovoti už savo ir vaikų ge
resnį gyvenimą. „Skatiname 
moteris dalyvauti ir savival
doje, ir didžiojoje politikoje, re
miame visų partijų atstoves, 
dalyvaujančias rinkimuose", 
— sakė kretingiškė S. Beni
kiene ir pasidžiaugė, kad jų 
rajone Seimo nare išrinkta 
moteris. Tauragiškės paste
bėjo, jog moterys daugiau pa
siektų viešajame gyvenime, jei 
būtų solidaresnės tarpusavyje. 

NAUJA LB KRAŠTO VALDYBA 
PRADĖJO DARBĄ 

Nepaisant artėjančių Kalė
dų švenčių, JAV LB XVI tary
bos patvirt inta šešiolikos (16) 
asmenų JAV LB Krašto valdy
ba su entuziazmu stoja dar
ban. Taupant lėšas ir atsižvel
giant į sunkumus šiuo metu 
keliauti, Krašto valdyba posė
džiams renkasi dalinės sudė
ties ir vėliau priimtus sprendi
mus derina su nedalyvaujan
čiais posėdyje nariais. Pirma
sis KV posėdis su Vidurio va
karų valstijose gyvenančiais 
nariais įvyko 2000 m. gruo
džio 2 d. Lemont, IL esančio 
Pasaulio lietuvių centro patal
pose. Antrasis posėdis, jame 
be išimties dalyvaujant rytinio 
JAV pakraščio KV nariams, 
įvyko gruodžio 16 d. Hunting-
don Valley, PA. Šio straipsnio 
paskirtis yra apžvelgti Le-
monte vykusio posėdžio metu 
patvirt intas Švietimo. Kultū
ros ir Socialinių reikalų ta
rybų veiklos gaires bei narius. 

JAV L B Š v i e t i m o t a r y b a 

Ilgametei JAV LB Švietimo 
tarybos pirminjnkei Reginai 
Kučienei atsisakius toliau va
dovauti ir tapus „Pasaulio lie
tuvio" vyriausia redaktore, po 
50-ties metų buvimo Čikagoje, 
lituanistinių mokyklų progra
mos ir veikla bus koordinuoja
mos prie Los Angeles gyve
nančių švietimo darbuotojų. 
Švietimo tarybai pirminin
kaus, ilgametę patirtį ameri
kiečių ir lietuvių mokyklose 
įgijusi, pedagogė Dalilė Poli-
kaitienė. Mokslo priemonių 
sandėliavimas ir išsiuntimas 
bus vykdomas iš Čikagos, tal-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDUUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO, NAMLL SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis Ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Wost 95th Street 

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

\Vindow VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have vakd driver's licensc and trans-
portatiofl. Mušt be fluent in English. 
L J L McMahon Wi ndo w Wasbing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

kinant nepailstančiam Vikto
rui Kučui. „Eglutės" redaktore 
ir toliau sutiko likti R. Ku-
čienė. Š. m. sausio 6 d. Los 
Angeles šaukiamas pirmasis 
JAV LB Švietimo tarybos po
sėdis. KB patvirtintos Švieti
mo tarybos sudėtis: D. Poli-
kaitiene <'pirm.), Vytenis Vil
kas (ižd.), Kristina Bandziu-
lienė. Violeta Gedgaudienė, 
Aldona Kudirkienė, Marytė 
Newsom, Juozas Polikaitis, 
Darius Udrys, Zita Udrienė — 
nariai. Dabartiniu metu JAV 
veikia dvidešimt lituanistinių 
mokyklų, kuriose mokosi arti 
1,200 mokinių. Kone pusę mo
kinių skaičiaus sudaro nau
jųjų imigrantų iš Lietuvos vai
kai. Švietimo taryba leidžia 
vadovėlius, skelbia konkur
sus, rūpinasi mokytojų litua
nistinėms mokykloms ruoša, 
jų pasitobulinimui ruošia va
saros kursus. 

JAV LB Kultūros taryba 

Naujoje KV JAV LB Kultū
ros tarybai vadovauti liko ne
paprastos energijos visuome
nininke Marija Remienė. Ne
šusi pirminę atsakomybe už 
lapkričio antroje pusėje vyku
sią JAV LB Premijų šventę 
fSt. Petersburge, FL) ir už Či
kagoje ruoštą JAV LB X teat
ro festivalį, M. Remienė KV 
patvirtinimui buvo pasiruo
šusi pateikti ne tik naują JAV 
LB Kultūros tarybos sudėtį, 
bet ir 2001-ųjų metų kultū
rinės veiklos planus. 

2001-ji metai — vysk. Motie
jaus Valančiaus sukakties 
metai. Telkiami paskaitinin
kai ir menininkai šio didžio 

GREIT PARDUODA 

Žemaitijos sūnaus prisimini
mui lietuviškuose telkiniuose. 
Kovo mėnesį iš Lietuvos su
lauksime, su koncertais tel
kinius lankančius, solistus Vy
tautą Juozapaitį ir Gintarę 
Skėrytę. Gegužės 25-26 d. Či
kagoje vyks „Poezijos pavasa
rio" dienos, o birželio 3 d. Le-
monte Jaunųjų talentų festi
valis. Berniukų chorui „Ąžuo
liukas" atvykstant iš Lietuvos 
dalyvauti Utah valstijoje vyks
tančiame vaikų chorų festiva
lyje spalio mėnesį. Kultūros 
taryba rūpinsis šio kultūrinio 
Lietuvos reprezentanto kon
certais New York, Washing-
ton, Cleveland ir Čikagoje. 
Premijų šventė vyks 2001 m. 
lapkričio 8 d. Detroite. 

Specialus dėmesys būtinas 
skirti mažiesiems lietuviškie
siems telkiniams. Vieni jų lie
tuviški, kiti naudoja anglų 
kalbą, tačiau gyvena Lietuvos 
džiaugsmais ir rūpesčiais. Nei 
vienų pamiršti negalima. Lie
tuvių fondo per JAV LB Kul
tūros tarybą teikiama parama 
mažųjų telkinių kultūrinei 
veiklai puoselėti įgalina meni
ninkų apsilankymus bent kar
tą metuose. Tikimasi, kad dos
nusis Lietuvių fondas ir atei
tyje skirs lėšų mažųjų telkinių 
kultūrinei veiklai. 

JAV LB Krašto valdyba tre
jų metų laikotarpiui patvirti
no šios sudėties LB Kultūros 
tarybą: M. Remienė (pirm.\ 
Leonas Narbutis (vicepirm.). 
Violeta Drupaitė (sekr.). Dalia 
Anysienė (ižd.). Dalia Šlenie-
nė, Ligija Tautkuvienė. Laima 
Petrauskaitė-Vanderstoep. ir 
Juozas Žygas — nariai. 

JAV LB Soc ia l in ių 
r e i k a l ų t a r y b a 

Nepailstanti visuomeninin
ke Birutė Jasait ienė ir toliau 
lieka vadovauti JAV LB Socia
linių reikalų tarybai. Tai žmo
nių triūsu ir dosniomis auko
mis išugdyta institucija, gelbs
tinti tėvynainius Lietuvoje bei 
išeivijoje. Jos žinioje veikia 

* * * RE/MAX 
REALTORS 

of fcrmi SM • šaš* 
H0ME(7W42S-71S0 
M0WL (7731 530420$ 

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

ATTENTION IMM1GRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting applicants for 
Permanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-95O0. 
GTS concentrating in immigration 
www.immigration-service.com 

STASYS' COA/5TRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

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

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

keturios valdinėse įstaigose 
įregistruotos korporacijos, ad
ministruojami aštuoni fondai, 
veikia keturi specialūs Sociali
nių reikalų tarybos komitetai: 
Lietuvos Vaikų viltis — pirm. 
Gražina Liautaud: Lietuvos 
Našlaičių globos komite tas — 
pirm. Birutė Jasa i t iene; Lietu
vos Par t izanų globos komite
t a s — pirm. Leonas Maska-
l iūnas; Komitetas „Vaikai" — 
pirm. Alė Kėželienė. 

LB Socialinių reikalų taryba 
administruoja „Margut is IV 
radijo programą, rūpinasi 
Marąuet te Parko rajono ap
saugos reikalais, išlaiko re
storaną „Seklyčia"." leidžia 
žurnalą „Pensininkas", kurį 
redaguoja Karolis Milkovaitis. 
Socialinių reikalų t a ryba ski
ria savo direktorius ir y r a at
sakinga už finansinę kontrolę 
Cleveland veikiančių vyres
niųjų žmonių namų „Sodyba". 

Naują JAV LB Kraš to valdy
bos patvirt intą Socialinių rei
kalų tarybą sudaro: B. Jasa i 
t ienė (pirm.), Salomėja Dau-
lienė, Alė Kėželienė, dr . Pet
ras Kisielius. An tanas Pau-
žuolis. Rita Šakenienė, dr . Li
nas Sidrys, Aldona Šmulkš-
t ienė, Laima Vaičiūnienė ir 
Juozas Žygas. Teisiniu pata
rėju yra adv. Saul ius Kuprys, 
finansų tvarkytoju — Juozas 
Paškus . CPA. 

Kraš to valdyba yra papra
šiusi pirm. B. J a sa i t i enę So
cialinių reikalų tarybos veiklą 
plėsti už Čikagos ribų, ypač 
Floridos lietuvių telkiniuose, 
ku r esama daug vyresnio am
žiaus žmonių. Atsižvelgiant į 
Krašto valdybą pasiekusius 
prašymus . B. J a sa i t i enė taip 
pat yra prašoma paruošt i ir 
išleisti socialinės veiklos va
dovą, j ame pas inaudojant di
desnę dalį jos ir Aldonos 
Šmulkšt ienės lietuvių spaudai 
paruoštų patariamųjų s t ra ip
snių. 

LB informaci ja 
(Teresė Gečienė) 

K.>m !do F'ovil.tit : i , tiuot r;iuk;i 
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RENGINIAI ČIKAGOJE 

2001 METAI 

SAUSIO MĖN. 

13 d., šeštadieni — Sausio 
13-tąją žuvusiųjų minėjimas. 
Šv. Mišios ir minėjimas Jauni
mo centre. Rengia ALTo Čika
gos skyrius. 

14 d., sekmadienį — Re
liginis koncertas 3 v.p.p. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje prisiminimui žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę ir 
1991 m. tragiškųjų sausio 13 
d. įvykių Lietuvoje. Koncertą 
ruošia ir atlieka lietuvių meno 
ansamblis „Dainava". 

20 d., sekmadienį — Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos lietuvių choro 
linksmavakaris mokyklos sa
lėje, 4420 So. Fairfield Ave, 
Brighton Parke. 

21 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
3-metis narių susirinkimas 
Šaulių namuose. 

— Ekumeninės pamaldos 3 
val.p.p. Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje, West 44 St. ir Cali-
fornia Ave., Brighton Parke. 

28 d., sekmadienį — Jūros 
skautų ir skaučių iškilminga 
metinė Klaipėdos dienos suei
ga PLC, Lemonte. 

— LB Brighton Parko apy
linkės metinis susirinkimas 
Švč. M. Marijos N. Prasidėji
mo parapijos salėje, West 44 
St. ir Califomia Ave. Pradžia 
11:30 v.r. 

VASARIO MĖN. 

3 d., šeštadienį — Mairo
nio lituanistinės mokyklos 
„Žvaigždžių vakaras" PLC, 
Lemonte. 

4 d., sekmadienį — Lietu
vos Vyčių tradicinis „Lietuvos 
prisiminimų" pokylis 5 vai. 
p.p. Martiniąue pokylių rūmų 
didžiojoje salėje. 

— Beverly Shores, IN, Šv. 
Onos bažnyčioje vyks Beverly 
Shores Lietuvių klubo susirin
kimas tema — „Žemaitijos 
kryžiai". 

11 d., sekmadienį — Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimas: 10:30 v.r. šv. Mišios 
Švč. M. Marijos Gimimo lietu
vių parapijos bažnyčioje. Mi
nėjimas Maria aukšt. mokyk
los salėje. Rengia ALTo Čika
gos skyrius. 

18 d., sekmadienį — LB 
Brighton Parko apylinkės ruo
šiamas Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas — 10:30 
v.r. šv. Mišios Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje. Po Mišių minėji
mas parapijos salėje, West 44 
St. ir California Ave. 

— Vasario 16-sios minėji
mas PLC Lietuvių fondo sa
lėje 12 vai. ruošiamas LB Le-
monto apylinkės valdybos. 

24 d., šeštadienį — Maž-
lietuviškas šiupinys 6 v.v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muzie
jaus „Gintaro" salėje. Rengia 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugija. 

25 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
ruošiamos Užgavėnės Šaulių 
namuose. 

KOVO MĖN. 

4 d., sekmadienį — Či
kagos skautų ir skaudų Ka
ziuko mugė PLC, Lemonte. 

— Vlado Putvio, Lietuvos 
Šaulių s-gos įkūrėjo 
minėjimas Šaulių namuose. 

10 d., šeštadienį — „Mar
gutis II* vakarienė. 

11 d., sekmadienį — „Lie
tuvių balso" rengiamas Kovo 
11-osios — Lietuvos nepri
klausomybes atstatymo minė
jimas ir literatūrinio konkurso 
premijų įteikimo šventė Jau
nimo centre. 

11 d., sekmadienį — Po 
lietuviškų pamaldų Šv. Onos 
bažnyčioje, Beverly Shores, 
IN, Lietuvių klubas rengia 
Tautos šventės minėjimą. 

18 d., sekmadienį — „Ži
burėlio" Montessori mokyklė
lės madų paroda PL centre, 
Lemonte. 

25 d., sekmadienį — Kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

29 d., ketvirtadienį, — 
Zarasiškių klubo pusmetinis 
narių susirinkimas 1 vai. p.p. 
Šaulių namuose. 

BALANDŽIO MĖN. 

1 d., sekmadienį — Čika
gos ir apylinkių Nekalto Pra
sidėjimo Švč. M. Marijos se
serų vienuolijos rėmėjų me
tinė šventė: 2 vai. p.p. Tėvų 
jėzuitų koplyčioje šv. Mišios 
už gyvus ir mirusius narius. 3 
vai. p.p. Jaunimo centro didž. 
salėje programa ir vakarienė. 

— LB Lemonto apylinkės 
metinis narių susirinkimas 
PLC Didžiojoje salėje tuoj po 
šv. Mišių. Bus renkama nauja 
valdyba. 

6 d., — penktadienį — 
Amerikos lietuvių gydytojų są
jungos Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Čikagoje, ren
giamas medicininis semina
ras. 

28 d., šeštadienį — JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
suvažiavimas „Bočių menėje", 
PLC, Lemonte. Pradžia 9 v.r. 

29 d., sekmadienį — Čika
gos Lietuvių operos Donizetti 
„Meilės eleksyras" operos pas
tatymas Morton mokyklos au
ditorijoje. 

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. 

GEGUŽĖS MĖN. 

6 d., sekmadienį — LB 
Brighton Parko apylinkės pie
tos Švč. M. Marijos N. Prasi
dėjimo parapijos mokyklos sa
lėje, West 44 St. ir California 
Ave., po 10:30 vai. r. šv. Mišių, 

— Pooperinis koncertas 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Rengia Čikagos Lietuvių 
opera. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

15 d., antradienį — Suval
kiečių draugijos narių pusme
tinis susirinkimas 1 val.p.p 
Šaulių namuose. 

25 d., penktadienį — Poe
zijos vakaras PLC, Lemonte, 
rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

26 d., šeštadienį — Poezi
jos vakaras Jaunimo centre. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

28 d., pirmadienį— Miru
siųjų pagerbimo dienos (Me-
morial Day) iškilmės Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse prie 
Steigėjų paminklo. Pradžia 12 
vai. Ruošia Bendruomenės pa
sauliečių komitetas ir Kapų 
sklypų savininkų dr-ja, garbės 
sargyboje dalyvaujant šau
liams, jūros šauliams ir ramo-
vėnams. 

BIRŽELIO MĖN. 

3 d„ sekmadienį, — Jau
nųjų talentų festivalis PLC 
didž. salėje, Lemonte. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
parapijos bažnyčioje šv. Mišios 
8 vai. r. Po Mišių susirinki
mas parapijos salėje. 

— Šaulių s-gos žurnalui 
„Trimitas" paremti gegužinė 
Šaulių namuose. 

10 d„ sekmadienį — Lie
tuvos žmonių Sibiran trėmi
mų minėjimas: 10:30 vai. r. šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi-

DRAUGAS, 2001 m. sausio 3 d., trečiadienis 

Kalėdų mugėje Pasaulio lietuvių centre prie žvakių nameliu iš Lietuvos stovėjo Gerardas Skeberdi* su sūnumi 
Gerardu. Baniu tės Kronienės nuotr. 

mo lietuvių parapijos bažny
čioje. Po Mišių — minėjimas 
parapijos salėje. Rengia ALTo 
Čikagos skyrius. 

17 d., sekmadienį — Tau
ragės lietuvių klubo narių 
pusmetinis susirinkimas Šau
lių namuose. 

23 d., šeštadienį — Tradi
cinės šaulių Joninės Šaulių 
namuose. 

24 d., sekmadienį — 
Anglijos lietuvių klubo gegu
žinė Šaulių namuose. 

LIEPOS MĖN. 

1 d., sekmadienį — 37-tas 
metinis debiutančių pristaty
mo „Gintaro" pokylis Hilton 
Oak Lawn pokylių salėje. Ren
gia Čikagos Lietuvių moterų 
klubas. 

8 d., sekmadienį — Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės 
gegužinė Šaulių namuose. 

15 d., sekmadienį — Arki-
vysk. Jurgio Matulaičio palai
mintuoju paskelbimo šventė. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje 10:30 vai. r. 
šv. Mišios. Po Mišių — pa
minėjimas parapijos salėje. 

— Venecuelos lietuvių klubo 
gegužinė Šaulių namuose. 

29 d., sekmadienį — Ša
kių lietuvių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

RUGPJŪČIO MĖN. 

5 d., sekmadienį — Be
verly Shores, IN, Lietuvių klu
bo tradicinė gegužinė Lituani-
cos Parke. 

— Pensininkų klubo geguži
nė Šaulių namuose 

12 d., sekmadienį — JAV 
LB Vid. Vakarų apygardos 
apylinkių gegužinė PLC sode
lyje, Lemonte. Pradžia 12 vai. 

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. 

26 d., sekmadienį — Illi
nois Lietuvių Respublikonų ly
gos metine gegužinė PLC 
sodelyje, Lemonte. Pradžia 12 
vai. 

RUGSĖJO MĖN. 
9 d., sekmadienį — Tautos 

šventė Šaulių namuose. 
16 d., sekmadienį — Vy

tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
gegužinė Šaulių namuose. 

23 d., sekmadienį — Zara
siškių klubo gegužinė 12 vai. 
Šaulių namuose. 

30 d., sekmadienį — 7-os 
Lietuvių fondo golfo žaidynės 
Lieponių Old Oak Country 
Club laukuose, Lockport, IL. 

— „Draugo" metinis pokylis 
Martiniąue pokylių salėje. 

SPALIO MĖN. 

7 d., sekmadienį — Brigh
ton Parko lietuvių namų savi
ninkų gegužine Šaulių na
muose. 

14 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktines 
paskutine šių metų gegužine 
Saulių namuose. 

21 d., sekmadienį — 
Anglijos lietuviu klubo narių 
metinis susirinkimas. 

23 d., antradienį — Su
valkiečių draugijos narių me
tinis susirinkimas 1 vai. p.p. 
Šaulių namuose. 

25 d., ketvirtadienį — Za
rasiškių klubo narių metinis 
susirinkimas 1 vai. p.p Šaulių 
namuose. 

28 d., sekmadienį — Su
valkiečių draugijos gegužinė 
12 vai. Šaulių namuose. 

LAPKRIČIO MĖN. 

3 d., šeštadienį — Lietuvių 
fondo metinis vajaus už
baigimo pokylis Pasaulio lie
tuvių centre. Lemonte. 

18 d., sekmadienį — Tau
ragės lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose. • 

25 d., sekmadienį — Lie
tuvos Kariuomenės šventė 
Šaulių namuose. 

GRUODŽIO MĖN. 
2 d., sekmadienį — Tilžės 

Akto paskelbimo 83-čios su
kakties minėjimas Šaulių na
muose. Pradžia 2 vai. p.p. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis. 

9 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Kūčios Šaulių namuose. 

31 d., pirmadienį — Nau
jųjų metų sutikimas Šaulių 
namuose. 

ĮVAIRŪS RENGINIAI 

Lietuvos Vyčių 88-sis me
t in i s seimas rugpjūčio 2-5 d, 
vyks Grosvernor Resort vieš
butyje, Orlando, FL. 

DĖMESYS AIDS LIGAI 

Lapkričio pabaigoje dauge
lyje valstybių paskelba „Pa
saulinė AIDS diena", kad būtų 
atkreiptas didesnis dėmesys į 
šią 20-ojo amžiaus sveikatos 
problemą, pasireiškiančią ko

ne visoje mūsų planetoje. Ta 
proga ir Lietuvos AIDS centras 
pradėjo akciją „Nemokamai 
pasitikrinti dėl ŽIV". 

Iki gruodžio 8 d. visi, abejo
jantys dėl savo sveikatos, yra 
laukiami AIDS centre, taip 
pat jo anoniminiuose kabine
tuose, kurių keli yra Vilniuje. 
Nemokamai bus tiriamas 
kraujas dėl ŽIV, konsultuoja
ma, teikiama informacija. Lie
tuvoje šiuo metu užregistruota 
260 ŽIV infekcijos atvejų. 
Daugiausia jų tenka Klaipėdai 
— 110. Vyrauja intraveninis 
ŽrV plitimo būdas — vartoda
mi narkotikus, užsikrėtė 152 
asmenys. Vyriausias užkrės
tųjų yra 65, o jauniausias — 
15 metų amžiaus. ŽIV infekci
ja Lietuvoje registruojama 
nuo 1988 metų. (Elta) 

SIEKIANT PAGERINTI 
SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ 

Lapkričio gale Trakuose tris 
dienas vyko specialūs kursai 
Lietuvos visuomenės sveika
tos priežiūros specialistams, 
kurie mokėsi modernių darbo 
metodų. Kursų dalyvius už
sienio konsultantai mokė, 
kaip idėją paversti sėkmingu, 
moderniu projektu, kaip tin
kamai suformuluoti projektą, 
pasiūlyti ir surasti pajamų 
šaltinį, kaip vadovauti projek
to įgyvendinimui. Kursuose 
buvo sprendžiamos ir prakti
nės užduotys. 

Kursai, tai dalis Olandijos 
užsienio reikalų ministerijos 
finansuojamo MATRA projek
to „Institucinis visuomenės 
sveikatos centro stiprinimas". 
Projekte dalyvauja Olandijos 
tyrimų institutas, Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministeri
ja ir Valstybinis visuomenės 
sveikatos centras. MATRA 
projektą sudaro keturios da
lys: sveikatos politika ir jos 
valdymas, visuomenės sveika
tos mokymas, sveikatos prie
žiūra, teisės aktų derinimas 
su Europos Sąjungos teisės 
aktais. (Elta) 

A. t A. 
AUKSĖ 

KAUFMANIENĖ 
LIULEVIČIŪTĖ 

1940.X.19 — 
2000.XII.30 

Su giliu liūdesiu ir prisikėlimo viltimi pranešame 
draugams ir pažįstamiems, kad 2000 m. gruodžio 30 d. 
staigiai ir netikėtai mirė mūsų mama, žmona — draugė ir 
gyvenimo palydovė, sesuo ir marti. 

A.a. Auksė gimė Šakiuose, Lietuvoje.Velionė buvo 
Vincento ir Monikos Liulevičių jauniausia duktė, Arūno 
ir Saulės sesuo. 1949 m. atvyko i Ameriką, apsigyveno 
Čikagoje, baigė Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
mokyklą, Marijos gimnaziją ir Loyolos universitetą B.S. 
laipsniu iš fizikos ir matematikos. VVisconsin universitete 
baigė astrofizikos mokslus magistro laipsniu. Vėliau 
studijavo kompiuterių mokslą North Carolina State 

.universi tete. Ilgai dirbo kompiuterių eksperte 
komercinėms firmoms. Šiuo metu gyveno VVashington, 
D.C. apylinkėje, Fannie Mae firmoje vadovavo duomenų 
bazių skyriui. Dievas davė Auksei gilų protą ir nepaprastai 
gerą širdį. Ji buvo kolegų gerbiama užjos darbą ir ypač už 
jos dosnią, kitus ugdančią, asmenybę. Auksė buvo aktyvi 
a te i t in inkė ir Lietuvių Bendruomenes narė, 
visuomenininke. 

1965 m. susituokusi su dr. Petru Kaufmanu, visa meilės 
kupina širdimi atsidavė šeimai. Savo gyvenimą a.a. Auksė 
grindė giliu tikėjimu, savo vaikuose ugdė susidomėjimą ir 
meilę Lietuvai bei lietuvybei, dosnumą, gamtos grožio ir 
keliavimo vertinimą. Jos dvasios kilnumas atsispindi jos 
vaikuose ir bus pasigestas visų, kurie ją mylėjo. 

Nuliūdę liko: vyras dr. Petras Kaufmanas, sūnūs 
Viktoras ir Arius, duktė Vyga, sesuo Saulė ir prof. Feliksas 
Palubinskai, brolis prof. Arūnas ir Aušrelė Liulevičiai, 
uošvė Genovaitė Kaufmanienė, vyro sesuo dr. Liucina ir 
dr. Alberto Chalmetai, krikšto vaikai Linas Palubinskas, 
prof. Vėjas Liulevičius, Luis Chalmeta, brolio ir sesers 
vaikai Ginta, Kovas, Milda ir Aidas Palubinskai, dr. Diana 
Chalmeta su šeima, Pablo Chalmeta, gausybė giminių, 
draugų ir kolegų. 

Velionė bus pašarvota Demaine laidotuvių namuose 
Springfield, Virginia, tel. 703-549-0074 ir palaidota iš St. 
Michael's bažnyčios, tel. 703-256-7822. 

Visų prašome velionę prisiminti savo maldose. 
Šeima prašo, kad vietoje gėlių a.a. Auksės vardu būtų 

nusiųsta auka,.Lietuvos Vaikų vilties" organizacijai, 2711 
W. 71 St., Chicago, LL 60629. 

Nuliūdusi šeima i r artimieji. 

A. t A. 
JUOZUI MASILIONIUI 

išėjus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
PRANUTE ir kartu liūdime. 

„Draugo" dienraščio darbuotojai 

A.tA. 
LEONUI JELIONIUI 

• 
mirus, jo žmonai SOFIJAI, dukroms RAMINTAI ir 

GUODAI su šeima, seserims OLGAI ir SONIAI, broliui 
LEOPOLDUI ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą. 

Genovaitė ir Tadas Baužai 

A. t A. 
BRONIUI UNDERIUI 

mirus, žmonai ALDONAI, mūsų choristei ir visai 
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios 
parapijos choras 

Jauna mama su vaikeliu Kretingos ligoninėje, kūną pastoviai remia ir 
aplanko I,ithuanian Mercy Lifl nanai 

A. t A. 
Pedagogui 

JUOZUI MASILIONIUI 
staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 
PRANUTE ir jos artimuosius. 

Sofija ir Stasys Džiugai 

} 
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DRAUGAS, 2001 m. sausio 3 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kalėdų eglutėje, vykusioje Čikagos lituanistinėje mokykloje, apsilankė ir 
vaikučiai iš Lietuvos, Lietuvos Vaikų vilties komiteto dėka besigydantys 
Čikagoje. Nuotraukoje iš kairės: Solveiga Jurgaityte, Deividas Gibieza ir 
Giedrė Namikaite 

J ū r ų šaulių kuopa „Klai
pėda", Draugo fondo garbės 
narė , per garbės narį Juozą 
Mikulį, švenčių ir vajaus už
baigimo proga Draugo fondui 
prie ankstyvesnių 1,400 dol. 
įnašų atsiuntė 200 dolerių, su 
linkėjimais pasiekti antrąjį 
milijoną. Už kalėdinę dovaną 
ir malonius linkėjimus labai 
dėkojame ir kartu linkime 
„Klaipėdos" jūrų šauliams ge
ro vėjo bei sėkmingos veiklos 
2001 metais. Šventinė jūrų 
šaulių dovana Draugo fondui 
yra labai gražus pavyzdys vi
soms mūsų organizacijoms. 

Sofija ir Stasys Džiugai, 
gyvenantys Oak Lawn, IL, yra 
Tautos fondo nariai, kurio 
centro būstinė — Brooklyn, 
New York. Jie abu dalyvauja 
šio fondo įsteigtoje programoje 
įdukrinant pasirinktą Lietu
vos vidurinę mokyklą ir tei
kiant joms metinę globą. Fon
das kiekvieno nario auką pa
didina 50 proc. ir metų gale ją 
įteikia tos mokyklos administ
racijai. Džiugai įdukrino Gir
kalnio vidurinę mokyklą Ra
seinių apskrityje, ji buvo 
įsteigta dar tarybiniais me
tais. St. Džiugui Lietuvos ne
priklausomybės metais Gir
kalnyje teko lankyti pradžios 
mokyklos V ir VI skyrių, todėl 
toji vietovė jam yra artima ir 
nepamirštama. Šiomis dieno
mis Džiugai gavo iš Girkalnio 
vidurinės mokyklos gražų pa
dėkos raštą su paveikslu ir to
kiu įrašu: ...^unku surasti pa
prastų ir nuoširdžių žodžių, 
kuriuose tilptų mūsų dėkin
gumas. Visi pasaulio žodžiai 
nublanksta prieš Jūsų Dos
numą, Taurumą, Kilnumą ir 
Gerumą, suteikusį mums nau
ją viltį". Kartu buvo atsiųstas 
mokyklos leidžiamas laikraš
tėlis „Verdenė", kuriame pla
čiai aprašytas kraštietis St. 
Džiugas, jau anksčiau mokyk
lą apdovanojęs enciklopedijo
mis, knygomis ir kitokiais lei
diniais. Rašoma, kad ši pini
ginė auka mokyklos bendruo
menės sprendimu bus panau
dota įsigyti kompiuterinę 
techniką. 

Čikagos pianistas virtuo
zas Mark Valenti savo kon
certą surengs sausio 21 d. 3 
vai.p.p. Moraine Valley Com-
munity College (John and 
Angeline Oremus Theatre, 
10900 S. 88th Ave.). Progra
moje skambės romantinė ir 
šiuolaikine muzika. Informaci
ja tel. 708-974-5500. 

Dalios Badarienės nuotr 

Tradicinis Lie tuvos Vy
čių „Lietuvos prisiminimų" 
pokylis Martiniąue pokylių 
rūmų didžiojoje salėje vyks 
vasario 4 d., sekmadienį. 5 
val.p.p. 

Sausio 13 d., šeštadienį, 
Jaunimo centre ALTo Čikagos 
skyrius rengs Sausio 13-osios 
žuvusiųjų minėjimą. 

Pranešame, kad metinis 
Maironio mokyklos pokylis, 
„Žvaigždžių vakaras" įvyks 
vasario 3 d. Pasaulio lietuvių 
centro salėje. Vakaro pavadi
nimas yra glaudžiai susietas 
su tokia tema ir tikslu: pir
miausia mes norime pagerbti 
mūsų mokyklos abiturientus 
ir jų tėvelius, padėkoti visiems 
prisidėjusiems prie mokyklos 
gerinimo, jos išlaikymo, mūsų 
vaikų — mažų ir didelių 
žvaigždžių — ugdymo ir lavi
nimo. Taip pat mokyklos po
kylis yra gera proga mums — 
tėveliams — pabendrauti, pa
silinksminti, susipažinti su 
naujai į mūsų ratą įsijungu
siomis šeimomis. Nuoširdžiai 
prašome kuo greičiau kviesti 
draugus — sudaryti stalus 
(kiekviena abiturientų šeima 
turi užsakyti bent po vieną 
stalą). Bilietus užsisakykite, 
skambindami Dainai Siliūnie-
nei, tel. 630-852-3204 ir Lai
mai Labinienei tel. 708-301-
2241. 

Švęsdama Martin Luther 
King dieną, "Philadanco", vie
na iš geriausių Afrikos-Ame-
rikos šokių grupių, sausio 14 
d., sekmadienį, pasirodys Do-
rothy Menker Theatre (Mo
raine Valley Community Col-
lege's Fine Art and Perfor-
ming Arts Center, 10900 S. 
88th Ave.). Informacija ir bi
lietai tel. 708-974-5500. 

„Religinis k o n c e r t a s " ..Ir 
šviesa, ir tiesa" yra skirtas 
paminėti ir pagerbti tuos. ku
rie paaukojo save, kad tauta 
būtų laisva. Koncertas vyks 
sausio 14 d., 3 vai. p.p. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje (Marquette parke). 
Koncertui dirigiuoja muz. Da
rius Polikaitis. Koncerte daly
vauja sol. Lijana Kopūstaitė-
Pauletti (sopranas). Čikagoje 
ir jos apylinkėse gerai pažįsta
mas lietuvių meno ansamblis 
„Dainava" su orkestrantų pa
lyda. Atvykite į koncertą po 
švenčių įtampos ir paremkite 
ansamblio pastangas. Bilie
tus galima įsigyti „Seklyčio
je". 

„Draugo" vyr. redaktorę, 
visą „Draugo" kolektyvą ir vi
sus mielus paliktuosius drau
gus bei prietelius Čikagoje, 
Detroite ir Clevelande, sveiki
nusius mus su šv. Kalėdomis, 
sveikiname su 2001 metais, 
linkėdami laimingų ir vertin
gų metų, daug Dievo Palaimos 
ir Globos krikščioniškai lietu
viškojo darbo baruose. 

J advyga ir Adolfas 
Damušiai 
iš Vilniaus 

JAV LB Kul tūros tarybą 
dabar sudaro: pirmininke Ma
rija Remiene, vicepirmininkas 
Leonas Narbutis. sekretorė 
Violeta Drupaite-Cole, iždi
ninkė Dalia Anysienė bei na
riai Aušrelė Sakalaitė, Dalia 
Šlenienė, Ligija Tautkuvienė, 
Juozas Žygas ir Laima Pet-
rauskaitė-Vanderstoep (spe
cialiam projektui. 

Po švenčių atiduokite savo 
žaliąsias Kalėdų eglutes Čika
gos parkų tvarkytojų globai. 
Sausio 6 d., šeštadienį, nuo 9 
vai.r. iki 6 val.p.p. eglutes ga
lite sunešti į bet kurį iš 20 Či
kagos parkų, tarp jų ir į Mar-
ąuette Parką (6734 S. Kedzie), 
Mount Greenvvood Parką 
(3721 W. l l l t h St.) bei 
McKinley Parką (2210 W. Per-
shing Rd.). Eglutės turi būti 
be jokių papuošalų ar žaisliu
kų. Daugiau informacijos tel. 
312-742-7529. 

Džiazo da in in inkė Julie V 
(Volkman) kiekvieną sekma
dienį nuo 6 iki 10 val.v. dai
nuoja ir veda džiazo vakarą 
Woodhollow Loft Bar and 
Grill (OMNI Health & Fitness 
Center, 221 U.S. 41, Scherer-
ville, IN). Muzikantai kviečia
mi. Įėjimas - nemokamas. Ju
lie V žinoma kaip aktorė, džia
zo grupės dainininkė, bažnyti
nės muzikos giedotoja, kaba
reto muzikos atlikėja, pasako
toja. Daugiau informacijos tel. 
219-865-0900. 

Maudynės sniege arba Sli
dinėjimo festivalis vyks nuo 9 
val.r. iki 3 val.p.p. Camp Sa-
gawau (12545 W. l l l t h St., 
Lemont). Tiems, kuriems jau 
dvylika ar daugiau, nuo 9 
val.r. iki 12 vai. bu6 siūlomos 
nemokamos slidinėjimo pamo
kos. Festivalio metu vyks sli
dinėjimo varžybos, loterija. 
Reikia užsiregistruoti. Dau
giau informacijos tel. 630-257-
6270. 

KUN. A. ŽYGO 
PREMICIJOS 

Kunigo Arvydo Žygo „Pre 
micijos tėviškėje" įvyks 2001 
m. sausio 13 d., šeštadienį, Ci
cero. 

Šv. Mišios bus laikomos 4 
val.p.p. Šv. Antano bažnyčioje 
5 val.p.p. parapijos salėje -
premicijanto kunigo Arvyde 
pagerbimas ir vaišės. 

Tautiečiai kviečiami gausia 
dalyvauti mūsų jauno kunige 
šventėje. Vaišėms registruoki 
tės skambindami Mėtai Gaba 
lienei tel. 708-863-1911. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.PuUski Rd.. Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536W.63Stnat 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 77S-M4-O100. 

TeL 630-SS7-0M0,1— ont, IL 

Advokatą* 
Jonas Gibaitia 

Civilines ir 
kriminalinea bylos 

6S47 8.K«dslaA« 
Chieago.IL) 
TeL 77S-776-H700 

E-mail: GibsdtistfeoLeom 
Tofl free 24 hr. 000-776-6743 

Darbo vai. nuo 9 v.r. iki S v.v. 
šestad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

http://Chieago.IL
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KALĖDOS, KALĖDOS 

Plačiaragis briedis 
Drebina medžius. 
Baltos snaiges sukas, 
Šoka ratelius. 

Pagiry nykštukai 
Puošiasi gražiai, 
Kepures mažyliams 
Margina geniai. 

O Kalėdų senis 
Taiso rogutes, 
Pasikinkęs briedį, 
Tuoj atskris pas jus. 

Violeta Pakalniškienė 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Sakoma, kad vienas žmogus 
kartą atėjęs pas laikrodininką 
ir atnešęs didelio sieninio laik
rodžio rodykles. Jis ir sakąs: 

— Tos „rankos" gerai nerodo 
laiko. Pataisyk. 

— Kaip aš galiu taisyti, kad 
atnešei tik laikrodžio rodyk
les. O kur viduriai? 

— Per daug paimsi, kai pra
dėsi krapštytis po vidurius. Tų 
neatgabenau. Sutvarkyk tik 
tas rodykles, kad jos gerai ro
dytų... 

Kaip mums tas žmogus atro
do paikai juokingas. Kaip gali 
laikrodžio „rankos" gerai rody
ti laiką, jeigu jo vidus bus su
gedęs ir nepataisytas. 

Iš kitos pusės, argi nejuokin
gai atrodome mes patys, kada 
bandome šalinti vieną ar kitą 
mums nemalonumą darantį 
išorini mūsų būdo reiškinį, ne
sistengdami visiškai pasitaisy
ti savo viduje, neieškodami 
pravesti pilno savo sielos ir 
širdies remonto, tik bandyda
mi aptvarkyti, apdangstyti 
tai, kas galėtų kitiems į akis 
mestis. 

Dr. PreL. J . Prunskis 

HmawW 

ntŠ*1 

Kultūra ir menas žaidžia ta
lentais. Aukštesnius vis pake
lia, o iš mažųjų sudaro pako
pas ir tiltus, kad turtingasis 
karavanas galėtų keliauti iš 
amžių į amžius. 

Poetė Marija Aukštaitė 

KALĖDŲ ATOSTOGOS 

Prieš Kalėdas einame išsi
rinkti eglutę ir parsivežame 
namo. Eglutę puošiame su 
daugeliu papuošalų ir mažy
tėmis lemputėmis. Lietuvoje 
Kalėdoms pasiruošia kitaip. 
Jie puošia eglutę su šiaudi
niais papuošalais. Po eglute 
mes padedame dovanų vi
siems. Aš ir mama kepame 
prieš Kalėdas daug pyragai
čių. 

Kūčioms visa mūsų šeima 
susirenka į vienus namus kar
tu švęsti. Šiais metais visi su
sirinkome mano tetos na
muose, kuri gyvena Clevelan-
de. Jos namas buvo gražiai pa
puoštas, panašiai kaip ir pas 
mus. Per Kūčių vakarienę val
gėme įvairių patiekalų, tarp 
kurių buvo: „šližikų", silkių ir 
įvairios žuvies. Man geriausiai 
patiko „Šližikai". Viduryje sta
lo buvo padėta šieno ir būrė-
me, kas ilgiausiai gyvens. 
Taip darydavo Lietuvoje. Pa
valgę vakarienę, dalijomės do
vanomis. Netrukus turėjome 
eiti į Bernelių Mišias. 

Kalėdų dieną mes ir vėl visi 
susirinkome. Aš pasilikau pas 
savo tetą nakvynei. Su savo 
pussesere žaidėme kortomis ir 
kitus žaidimus. Po savaitės 
grįžau namo į Philadelphiją. 
Mano Kalėdų atostogos buvo 

labai smagios; gavau daug do
vanų ir praleidau kartu su 
savo giminėmis. 

Vilija Viliamaitė 
Philadelphijos Vinco Krėvės 
lit. m-los mokinė („Vaikų ai

dai") 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Šiais metais šventėme Ka
lėdų eglutę su Vašingtono lie
tuviška mokykla. Mes vaidi
nome visus keturis metų lai
kus. Pavasarį ir rudenį vaidi
no Vašingtono mokykla, o mes 
vaidinome vasarą ir žiemą. 
Joana Orentaitė gale vaidino 
Švč. Mergelę Mariją. Abi mo
kyklos deklamavo eilėraščius 
apie kiekvieną metų laiką. Tie 
eilėraščiai mus skatino prisi
minti metų grožį ir malonu
mus. 

Mažiukams labiausiai pati
ko Kalėdų senelis ir jo dova
nos. Nuo kūdikių ir net kai 
kurių suaugusių, gavo bent po 
vieną dovaną. Tą dieną visi 
džiaugėsi. 

Joana Orentaitė 

PO LIETUVIŠKŲ 
PAMOKŲ 

Po pietų aš žaisčiau kompiu
teriu ir knygą skaityčiau. Ta
da eičiau į bažnyčią. Vakare 
aš plaukčiau „rockfish" gaudy
ti iš laivo. Grįžęs eičiau anksti 
miegoti. Sekmadienį 6 vai. at
sikėlęs, vėl plaukčiau žuvauti 
su tėte. Žuvaučiau iki 2 vai. po 
pietų, arba kol išalkčiau. Pas
kiau atlikčiau angliškos mo
kyklos pamokas ir užeičiau 
„on line". 

Vytas Bradūnas 
Abu Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los („Mūsų 
metai") 

DIEVULIS PADĖJO 
(Kalėdinė pasaka) 

(Tęsinys) 

Pagaliau Bernelių Mišios 
pasibaigė. Bažnyčia tuštėjo. 
Visi skubėjo namo. Žvakes už
gesinus, prietemis ir tyla pri
pildė visą šventovę. Gavusi 
laisvą kelią, Danutė tuojau at
sirado prie įrengtojo Betlie
jaus. Parpuolusi ant kelių, ji 
rankutėmis apglėbė prakar-
tėlę. 

Kažkur, tos bažnytėlės gilu
moje, nuošalioje vietelėje, klū
pojo jau pagyvenęs vyriškis ir 
karštai meldėsi. Iš jos skau
džių ir pusbalsiu išsakomų 
atodūsių buvo galima suprasti 
jį lygiai prieš metus netekus 
vienturtės savo dukrelės. 
Karštoje maldoje jis tiek buvo 
paskendęs, jog nematė nė kaip 
visi žmonės išėjo namo. Tuo 

''tarpu prie jo prisiartino Danu
tę atlydėjęs angelėlis ir pa
šnibždomis liepė žvilgterėti 
ten, į prakartėlės pusę. Nelai
mingasis tėvas savo dvasios 
pagavime tuojau išgirdo an
gelėlio balsą ir žvilgterėjo, kur 
buvo sakyta. Pamatęs prie Jė-

zulio beklūpančią mergytę, 
net krūptelėjo iš nustebimo: ji 
jam lašas į lašą atrodė panaši 
į jo mirusiąją. Lygiai taip pat 
skambėjo net ir žodžiai, kai 
Danutė verkdama kalbėjo: 

— Mažyti Tu, Dievuliuk, pa
sigailėk mano mamytės! Pagy-
dyk ją man ir broliui Jonukui. 
Kur dingsim vienu du naš
laičiai. Pikti kareiviai tėtį į Si
birą išvežė. Širdingai maldau
ju: išlaikyk ir jį mums gyvą ir 
padaryk, kad vėl pas mus su
grįžtų! Neprašau tavęs nei eg
lutės, nei žaisliukų, nei do
vanėlių, bet pirmiausia svei
katėlės mūsų mamytei. Mes 
daktarui neturime pinigų. Iš
klausyk, Dievuli mielas, nes 
Tu viską gali! 

Ašarėlėse paplūdusi, ji paga
liau nusikabino nuo kaklo 
grandinėlę ir įdėjo į ištiestas 
Jėzulio rankutes, sakydama; 

— Čia mano krikšto kryželis 
— jį Tau dovanoju, nes nieko 
kito daugiau neturiu. Tik iš
klausyk, ko prašau! Pasigailėk 
mūsų visų, Dievuli! 

Pabučiavo dar dangiškojo 
Kūdikio kojeles ir tuojau iš
skubėjo į namelius. Ją nusekė 
angelas ir tas nepažįstamas 
žmogus. 

Išėjo visa pripildyta vilties. 
Ji mąstė, kad gal jau dabar 
mamutėlė jaučiasi geriau. Bet 
jos gražias svajones tuojau nu
traukė malonus balsas iš pas
kos: 

Vanda Frankienė 
(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIS NR. 46 

Parašykite su šiomis prie
sagomis po du žodžius ir su
galvokite su jais sakinių. (5 
t.): -ukė, -ėjas, -iškas, — ietis, 
-tuvas. 

GALVOSŪKIS NR. 47 

(Brėžinėlis). Sujunkite taš
kus, sužinosite, kas nupiešta. 
(5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 49 
Ar pianinas gali būti gink

las? (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 48 

(Piešinėlis). Kalėdų senelis 
išlindęs iš kamino, pamiršo 
maišą su dovanomis. Padėkite 
jam sugrįžti prie savo maišo. 
(51.). 

GALVOSŪKIS NR. 50 

A Nuo kada europiečiai 
pradėjo kolonizuoti Australi
ją? B. Kada Rusijos sovietinė 
okupacinė kariuomenė išsi
kraustė iš Lietuvos? C. Kas 
sugalvojo, kad dabartinės eros 
metus reikia skaičiuoti nuo 
Jėzaus gimimo? D. Ar tiesa, 
kad karalius Jogaila nemokėjo 
skaityti? E. Kuris caras par
davė Aliaską JA Valstijoms? 
Už visus teisingus atsakymus 
skiriama 10 taškų, o už dali
nius atsakymus — 5 t. Atsiuntė 
kun. d r . E. Gerulis. 

GALVOSŪKIO N R 26 
ATSAKYMAI 

Skubiai, toliau. Atidžiai, bai
siai, pašėlusiai, drąsiai, ra
miai, blogiau, žemyn. 

GALVOSŪKIO NR. 27 
ATSAKYMAI 

Atrodytų, kad nuo apačios, 
kaip ir visi statiniai. Bet kur 
dabar reikėtų dėti statybinį 
kraną, aukštesnį ut ;patį bokš
tą?.. Aukšti bokštai statomi 
nuo... viršaus. Jau sumontuo
ta dalis pakeliama ir po ja pa
kišama kita, pakankamai tvir
ta ir sunki. Kiekviena nauja 
dalis, statoma po viršutinė
mis, ji turi būti tvirtesnė už 
ankstesniąją. 

GALVOSŪKIO NR. 29 
ATSAKYMAS 

1. Jolita, 2. Jonas, 3. Joana, 
4. Jurgita, 5. Janina. 6. Julė, 
7. Justas. Gali būti ir kiti var
dai. 

GALVOSŪKIO NR. 30 
ATSAKYMAI 

A Britas Andy Green 1997 
m. Nevados dykumoje 'spraus-
miniu automobiliu, važiuoda
mas 764.168 mylias per va
landą, pasiekė pasaulinį re
kordą. Jis važiavo greičiau už 
garso sklidimą. B. Vaižgantas 
savo bute buvo nubaustas vie
nos paros areštu. Bausmė bu
vo atlikta 1923.XII.20 (Vida 
Savičiūnaitė, „Lietuvos rytas", 
Nr. 160, Vilnius 1997.VTI.il). 
C. Vilniaus katedros varpinės 
bokšto aukštis yra 57 metrai 
(Paminklų sąvadas, 1-169, Vil
nius, 1988). D. Geologų many
mu, Lietuvos žemių gelmėse 
yra 4.5 bilijonų tonų alyvos 
(Lithuanian Weekly, No. 19, 
Vilnius, 1997). E. Bilijonas 
yra milijonų milyonas, o bili-
jardas — 1,000 bilijonų. 

PRAPUOLĘS VAIKAS 

Vaikas turėjo vytelę ir mo
čiai per nuogus pečius sušėrė 
ta vytele. Močia sako: 

— O, kad tu prapultum jau
nose dienose! 

Kol jis užaugo, viskas buvo 
gerai, o kai važiavo iš jungtu
vių, pamatė zuikį lekiant. Jis 
iš ratų ir vytis tą zuikį. 

Nuo tos dienos jo, niekas 
daugiau ir nebematė ~- jis ne
grįžo nei pas pačią, nei pas 
tėvus. Tai motin* prisiminė, 
kad ji savo sūnų prakeitė. 

Tai mama sakydavo, kad ne
galima keikti, nes vaiką gali 
prakeikti. 

Lietuviu liaudies 
mitologija 

http://1923.XII.20
http://1997.VTI.il



