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Seimo rinkimų kampanijos 
pažeidimas — partijų skolos 

V i l n i u s , sausio 9 d. iBNS> 
— Vilniaus apskri t ies mokes
čių inspekcija. pat ikr inusi 
partijų Seimo rinkimų poli
t ines kampanijos finansavimo 
a t a ska i t a s , šiurkščių pažeidi
mų nerado. Dažniausiai pasi
t a ikan tys pažeidimai — parti
jų skolos neužpildyti aukotojų 
lapai bei a t s i ska i tymas už su
te ik tas paslaugas grynaisiais 
pinigais. 

Daugiausiai už Seimo politi
nės r inkimų kampanijos metu 
su te ik tas pas laugas liko sko
linga Tėvynes sąjungos (Lietu
vos konservatorių) partija. Jos 
visa skola sudaro šiek tiek 
daugiau kaip puse milijono li
tų. 

Liberalų sąjunga liko skolin
ga 414,500 litų. Nuosaikiųjų 
konservatorių sąjunga — 
217.000 litų, Lietuvos valstie
čių partija — 122.300 litų, Lie
tuvos centro sąjunga — šiek 
t iek daugiau kaip 100..000 li
tų. Dalį šių skolų partijos jau 
atlygino, tačiau Mokesčių ins
pekcijos pat ikr inimo rezulta
tai remiasi duomenimis , kurie 
buvo partijų galut inėse rinki
mų kampanijos finansavimo 
a taska i tose . 

Vyriausioji r inkimų komisija 
(VRK) praėjusių metų rug
pjūčio mėnesj patvir t ino poli
t inės kampanijos finansavimo 
a tmin t inę , kurioje nus t a t ė , jog 
„polit inės kampanijos metu 
neleidžiama prisiimti finansi
nių įsipareigojimų, kur ių įvyk
dyti iki uždaran t specialią rin
kimų sąskaitą nė ra galimy
bės". Kitaip ta r ian t , politinės 
partijos po r inkimų negali lik
t i skolingos už su te ik tas pas
laugas . 

VRK pirmininko Zenono 
Vaigausko nuomone, vertėtų 
pagalvoti apie galimybe Politi
nių kampanijų f inansavimo įs
t a tyme įtvirtinti nuostatą , jog 

visos iki rinkimų rezultatų pa
skelbimo neapmokėtos partijų 
skolos automatiškai tampa 
aukomis. Tokiu atveju, pasak 
VRK pirmininko, paslaugų 
teikėjai, nenorėdami tapti pri
verst iniais aukotojais, siektų 
gauti atlyginimą anksčiau. 

Partijos, atsilygindamos už 
sute ik tas paslaugas, po rinki
mų jau neprivalo pateikti au
kotojų lapų. Tai. pasak VRK 
pirmininko, gali sukelti abejo
nių partijų rinkimų kampani
jos finansavimo skaidrumu, o 
partijoms tapus valdančiosio
mis; gali kilti abejonių, ar šios 
skolos nebus padengtos pažei
džiant į s ta tymus. 

Vilniaus apskrities mokes
čių inspekcija nustatė, jog po
litinės kampanijos finansavi
mo pažeidimų padarė valdan
čiosios Lietuvos liberalų są
junga ir Naujoji sąjunga (so
cialliberalai) bei opozicijoje 
esančios Lietuvos socialde
mokratų partija bei Tėvynės 
sąjunga (Lietuvos konservato
riai). Pažeidimų taip pat pa
darė Lietuvos centro sąjunga, 
Lietuvos valstiečių partija, 
Lietuvos krikščionių demok
ratų partija, Lietuvos krikš
čionių demokratų sąjunga, 
„Jaunosios Lietuvos", naujųjų 
taut in inkų ir politinių kalinių 
sąjunga, Lietuvos laisvės są
junga, Lietuvos liaudies są
junga „Už Teisingą Lietuvą", 
Nuosaikiųjų konservatorių 
sąjunga . 

Par lamente savo atstovų ne
turi , bet nusižengė politinės 
kampanijos finansavimo tai
syklėms Lietuvos nacionalde-
mokratų partija, partija „So
cialdemokratija 2000", Lietu
vos socialistų partija, Lietuvos 
taut in inkų sąjunga. Respubli
konų partija bei Teisingumo 
partija. 

Panevėžio teisėsaugininkai turi 
pasirūpinti savo įvaizdžiu 

P a n e v ė ž y s - V i l n i u s , sausio Anot jo, ir be to silpnam tei-
9 d. (BNS) — Panevėžio teisė
saugos s is tema da r neįgijo vi
suomenės pasitikėjimo, an t ra 
dienį per susi t ikimą su teisė
saugos institucijų regionine 
koordinacine tarpžinybine 
darbo grupe, der inančia veiks
mus prieš nus ika l s tamumą 
Panevėžio apskrityje ir mies
te , pareiškė Seimo pirminin-
kas Ar tū ras Pau l auskas . 

* V i l n i a u s v y r i a u s i a s i s 
po l i c i jos k o m i s a r a s Er ikas 
Kaliačius nesąmonėmis ir no
ru jį sukompromituot i pavadi
no žiniasklaidoje pasirodžiu
sią informaciją apie t a r i amas 
finansines machinacijas rink
tinėje „Vytis" ir kitą į tar imų 
keliančią jo veiklą. „Kaip žmo
gus galiu drąsiai pasakyt i , 
kad tai yra nesąmonės , kaip 
pare igūnas — dėl to tur i būt i 
a t l i ekamas tyr imas", sakė E. 
Antradienį „Respublika" rašo. 
kad premjerui Rolandui Pak-
sui buvo pate ik ta specialiųjų 
tarnybų pažyma, kompromi
tuojanti vieną iš kandidatų į 
generalinio policijos komisaro 
postą, dabart inį sostinės poli
cijos vadovą E. Kaliačių. Spe
cialiųjų tarnybų pažymoje ra
šoma apie į ta r t inas finansines 
operacijas, kai E Kaliačius 
vadovavo •viešosios policijos 
rinktinei „Vytis", ( tar iama, 
neva buvo švaistomos parei
gūnų komandi ruotėms i Mas
kvą ir Sank t Peterburgą skir
tos lėšos. KNS> 

sėsaugos s t ruktūrų įvaizdžiui 
ypač kenkia tai, kad neišaiš
kinami s tambūs nusikaltimai. 
A. Pau lauskas pažymėjo, kad 
neišaiškinus nusikaltimų, nu
kreiptų prieš teisėsaugos pa
reigūnus, j ie kartosis ir atei
tyje. A. Paulausko teigimu, 
nepasitikėjimą Panevėžio tei
sėsaugos institucijomis rodo ir 
tai, kad pernai mieste buvo 
pavogta apie 300 automobilių, 
tačiau t ik nedidelė dalis auto
mobilių savininkų kreipėsi pa
galbos į policiją. 

Seimo pirmininkas teigė 
manąs , kad Panevėžio teisė
saugos sistema turi „valytis" 
pati — patys panevėžiečiai tu
ri išaiškinti nesąžiningus ben
dradarbius . J is taip pat pa
siūlė parengti įstatymą, regla
mentuojantį bendradarbiavi
mo tvarką ta rp teisėsaugos 
s t ruk tūrų , tačiau pripažino, 
tai , kad teoriškai bendadar-
biavimą labai sunku apibrėžti. 

* K a u n e po Š iaurės Euro
p o s krepš in io lygos (NEBL) 
rungtynių, kuriose Kauno 
„Žalgiris" įveikė Talino „Ka-

4ev" (Estija), įsiplieskus konf
liktui, iš revolverio buvo su
žeistas jaunuolis. Pirminiais 
tyrimo duomenimis, g indamas 
savo sūnų. iš revolverio 7 kar
tus šovė 45 metų Saulius An
tanai t i s . Sužeistas vaikinas 
buvo operuotas, pavojus gyvy
bei negresia. S. Antanait is su 

Lietuvos užsienio politikos 
srityje — darbymetis 

Sausio 9 dieną Vilniaus rajone, Lavoriškėse buvo atidaryta nauja mokykla. J atidarymo iškilmes iš New Yorko atskri
do Tautos fondo pirmininkas Jonas Valaitis (antras iš kairesi. Fondas mokyklos statybai skyrė beveik 300,000 litų, 
10,000 Kanados dolerių dovanojo Kanados skyrius, likusias išlaidas padengė Lietuvos valstybe. Ilgą laiką Lavoriškėse 
veikė tik lenkiškas mokykla, prieš '2 metus įkurta besiplečianti lietuviška pradžios mokykla glaudėsi išnuomotose pa
talpose. Naujojoje lietuviškoje mokykloje be direktorės dirba 5 mokytojai, mokosi 42 mokiniai. Jų skaičius labai 
sparčiau auga. nes vis daugiau šeimų apsisprendžia savo vaikus leisti į lietuvišką mokyklą. 

Vladimiro OuleviCiaus 'Eita1 nuotr 

Prancūzija ir Lietuva plės 
kultūrinius ir ekonominius 

santykius 
tybas Lietuvoje, kaip tai daro 
italai. J a u dveji metai iš eilės 
Pabradės poligone treniruojasi 
Italijos šaulių brigados kariai. 

V. Adamkus ir J . Chirac 
pasisakė už aktyvesnį bendra
darbiavimą ekonomikos sri
tyje. V. Adamkus išreiškė 
viltį, kad praėjusių metų pa
baigoje įvykęs Prancūzijos 
stambiosios pramonės atstovų 
vizitas Lietuvoje paskat ins in
vesticijas. Abu prezidentai pri
pažino, kad šios srities poten
cialas neišnaudotas ir išreiškė 
viltį, kad aktyvesnius ryšius 

Buvęs ministras siekia aukštų 
pareigų Vilniaus savivaldybėje 

Vilnius , sausio 4 d. (BNS) Konservatoriui paaiškinta, jog 

Paryž ius , sausio 9 d. 
(BNS) — Prancūzijos prezi
dentas Jacąues Chirac susiti
kime su Paryžiuje viešinčiu 
Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi pareiškė neabe
jojąs, kad Lietuva taps Euro
pos Sąjungos nare ir, kaip 
buvo sutarta praėjusių metų 
pabaigoje įvykusiame ES 
viršūnių susitikime Nicoje, 
Lietuva bus deramai atstovau
j ama Sąjungos struktūrose. 

Susitikime buvo aptarti ES 
viršūnių susitikimo Nicoje re
zultatai, kurie padėjo pagrin
dus ES vidaus reformoms. 
Prezidentas V. Adamkus pa
žymėjo, kad Nicoje buvo pri
imti Lietuvai palankūs spren
dimai dėl institucijų reformos 
ir ES plėtros. Pasak Pran
cūzijos prezidento, Lietuva de
rybose daro sparčią pažangą, o 
integracijos sėkmę lems tai, a r 
bus tęsiamos vidaus reformos 
ir energetikos ūkio pertvarky
mas. 

Kalbėdamas apie NATO, J . 
Chirac pakartojo, kad Pran
cūzija remia Baltijos šalių na
rystę Šiaurės sąjungoje. 

V. Adamkus teigiamai įver
tino dvišalį Lietuvos ir Pran
cūzijos bendradarbiavimą gy
nybos srityje ir pakvietė 
Prancūzijos karius rengti pra-

2 savo sūnumis stebėjo varžy
bas. Po rungtynių automobi
lyje sėdintis tėvas pastebėjo, 
kad jo sūnūs bėga nuo grupės 
jaunuolių. S. Antanaitis, išli
pęs iš automobilio, po perspė
jimo pradėjo šaudyti. Kaip tei
gia pats S. Antanaitis, jis 
stengėsi šaudyti į orą. Saugos 
struktūros padalinio vadovu 
dirbantis S. Antanaitis leidi
mą šaunamajam ginklui tur i 
nuo 1997 m. birželio. IBNS> 

* Ankstų šeštadienio ry
tą Vilniuje du užpuolikai", 
išdaužę „Omnitel" būstinės 
langą, bandė pavogti mobiliojo 
ryšio telefonus. „Ekskomisarų 
biuro" apsaugos darbuotojas 
prieš užpuolikus panaudojo 
tarnybinį ginklą, iššaudęs visą 
dėtuvę šovinių. Plėšikai ėmė 
bėgti, perlipo apsauginę tvorą. 
Apie 100 metrų nuo pastato 
buvo rastas nušautas vienas 
įsibrovėlis. Spėjama, kad ant
rasis plėšikas ta ip pat buvo 
sužeistas, nes netoliese ras ta 
sukruvinta kaukė. IBNS> 

paskatins šį rudenį į Lietuvą 
žadantys atvykti Prancūzijos 
s tambaus ir vidutinio verslo 
atstovai. 

Dviejų dienų vizito į Paryžių 
V. Adamkus atvyko pirma
dienį dalyvauti lietuvių daili
ninko ir kompozitorius Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio 
125-ųjų gimimo metinių mi
nėjimo renginiuose. Šiuo metu 
Paryžiaus d'Orse muziejuje 
vykstančią Čiurlionio kūrinių 
parodą globoja Lietuvos ir 
Prancūzijos prezidentai . 

J . Chirac pažymėjo, kad pa
roda susi laukė didelio pasise
kimo ir susidomėjimo, o Čiur
lionį pavadino „didžiu Europos 
menininku". 

Vi ln ius , sausio 9 d. (BNS) 
— Seimo Užsienio reikalų 
komiteto (URK> pirmininko 
Alvydo Medalinsko nuomone. 
dar ne vienai Lietuvos vy
riausybei neteko spręsti tiek 
daug užsienio politikos už
duočių, kiek teks dabartiniam 
Rolando Pakso kabinetui 
2001-aisiais metais. 

Vardydamas šių metų Lietu
vos užsienio politikos užduo
tis, A. Medalinskas pažymėjo 
galimybę per pirmąjį 2001 
metų pusmetį pasivyti val
stybes, kurios derybas su Eu
ropos Sąjunga (ES) pradėjo 
dviem metais anksčiau, tačiau 
jis sakė, jog nereikėtų „užkelti 
kartelės per daug aukštai", 
nes „praktiškai šiai vyriausy
bei teks įgyvendinti „mission 
impossible" (neįmanomą už
duotį). 

Aiškesnės opozicijos nuo
mones, A. Medalinsko teigi
mu, ypač reikėtų dėl Konstitu
cijos 47 straipsnio pataisos, 
kuri leistų parduoti žemės 
ūkio paskirties žeme užsie
niečiams ir juridiniams asme
nims. J i s pabrėžė, jog šios pa
taisos yra labiau reikalingos 
pačiai Lietuvai, nes užsie
niečių atėjimas pagyvintų že
mės rinką. 

Kalbėdamas apie integraciją 
į NATO, A. Medalinskas teigė, 
jog praktiškai jau per pirmąjį 
2001 m. pusmetį NATO val
stybės priims sprendimus 
dėl Šiaurės Atlanto sąjungos 
plėtros. Formalų sprendimą 
NATO valstybių vadovai tu
rėtų priimti 2002 metais Pra
hoje planuojame aukščiausiojo 
lygio susitikime. 

URK pirmininko nuomone, 
šiuo metu visiškai neatsitikti
nai pasirodo signalai, kurie 

NATO valstybių apsispren
dimą. Tokiais signalais jis 
pavadino pranešimus apie 
galimą Rusijos branduolinio 
ginklo dislokavimą Kara
liaučiaus srityje bei NATO 
ginklų, kuriuose rasta nepri-
sodrinto urano, naudojimo ka
rinėje operacijoje buvusioje 
Jugoslavijoje. 

Kalbėdamas apie santykius 
su kaimynais. Seimo URK pir
mininkas šiais metais prog
nozuoja ypač intensyvius san
tykius su Rusija. Kaip žinoma, 
į Rusiją šiais metais turėtu 
vykti Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, be to. turėtu 
įvykti Rusijos-Lietuvus tarp
vyriausybinių santykių komi
sijos susitikimas, kiti dvišaliai 
susitikimai. 

Ankstesnės kadencijos Sei
mas priėmė įstatymą. įparei
gojantį vyriausybe kreiptis į 
Rusiją del buvusios Sovietų 
Sąjungos okupacijos žalos at
lyginimo. Šis žingsnis sukėlė 
ypač neigiamą Rusijos reak
ciją. 

Buvusi konservatoriaus An
driaus Kubiliaus vyriausybe 
pavedė iškelti žalos- atlygini
mo klausimą art imiausiame 
Rusijos-Lietuvos tarpvyriau
sybinės santykių komisijos su
sitikime. Speciali tarpžinybine 
komisija šią žalą įvertino 80 
milijardų litų. 

Dabartinė Rolando Pakso 
vyriausybė vengia konkrečiai 
atsakyti, kaip bus sprendžia
mas žalos atlyginimo klausi
mas. 

A. Medalinskas pažymėjo, 
jog st iprinant Rusijos ir Lietu
vos santykius, buvo žengtas 
svarbus žingsnis supaprasti
nant Lietuvos vizų išdavimo 

— Buvęs Seimo narys ir svei
katos apsaugos ministras kon
servatorius Juozas Galdikas 
nori įsidarbinti Vilniaus mies
to savivaldybėje, tačiau sos
tinės meras siūlo j am įsi
darbinti sovietmečio skulptū
rų parke. 

Kaip pranešė „Lietuvos ry
tas", J. Galdikas Vilniaus 
miesto vadovams įteikė du 
raštus, kuriuose prašo jį pa
skirti Sveikatos ir socialinės 
apsaugos departamento direk
toriumi. Blogiausiu atveju J . 
Galdikas sutiktų užimti ir 
žemesnes Sveikatos apsaugos 
skyriaus vedėjo pareigas. J . 
Galdikas Vilniaus merui 
Artūrui Zuokui priminė, kad 
jau yra dirbęs savivaldybėje, 
be to, yra buvęs sveikatos ap
saugos ministru. 

A Zuokas JLietuvos rytui" 
pareiškė, kad ignoruoja tokį 
buvusio ministro prašymą. 
„Aš jam pasiūlysiu padirbėti 
gidu Grūto parke. Žmogus 
taip išgarsino parką, kad tie
siog nusipelnė ten dirbti. Ma
nau, kad J. Galdikas pri
t rauktų daug lankytojų". Vil
niaus meras prisiminė laiko
tarpį, kai J. Galdikas vadova
vo Sveikatos apsaugos mini
sterijai ir pasiskyrė sau 
22,000 litų honorarą už įsta
tymo projektų rengimą. Dėl 
šio skandalo 1998 metais J . 
Galdikas buvo priverstas pa
likti ministro kėdę. 

Vilniaus miesto savivaldy
bės personalo tarnybos vado
vas Antanas Gadeckis infor
mavo, kad savivaldybė jau nu
siuntė atsakymą J . Galdikui. 

pagal įstatymą jis be konkurso 
galėtų grįžti dirbti tik į Svei
katos apsaugos skyrių, o 
norėdamas vadovauti departa
mentui , turė tų dalyvauti kon
kurse ir jį laimėti. 

Vilniaus miesto savivaldy
bėje J . Galdikas dirbo prieš 
tapdamas Seimo nariu — iki 
1996 metų. Vadovaudamas 
savivaldybės Sveikatos apsau
gos, sanitarijos ir higienos 
skyriui, J . Galdikas labiausiai 
išgarsėjo tuo, kad prieš pat 
Seimo rinkimus 1996 m. 
vieną po kitos rengdavo spau
dos konferencijas. Jose pa
reigūnas negailėdavo kritikos 
vyriausybei bei Sveikatos ap
saugos ministerijos vadovybei, 
skųsdavosi, kad yra žlugdo
mos Vilniaus miesto gydymo 
įstaigos. 

J . Galdikas 1999 m. siūlė 
Seimui priimti nutarimą, ku
riuo vyriausybė būtų įparei
gota išardyti kuriamą Grūto 
sovietinių skulptūrų parką. 

* J o n a v o s raj . Upninkų gy
ventoja i , n e t e k ę pastogės 
per dujų sprogimą jų gyvena
mame name, baigia apsirū
pinti , gyvenamuoju plotu. 8 
šeimos iš 13 nukentėjusių jau 
susi tvarkė būsto įsigijimo do
kumentus , 1 šeimai skirtas ir 
dabar remontuojamas butas iš 
savivaldybės fondų. Kitos ke
turios šeimos kol kas neapsi
sprendžia dėl būsto įsigijimo, 
galbūt laukia butų kainų su
mažėjimo. 2 kambarių butui 
pirkti savivaldybė 3 metams 
suteikė 8,000 litų paskolą, tri
jų kambarių butui — 10,000 
litų. Po sprogimo Upninkuose 

vienaip ar kitaip gali paveikti tvarką. 

Valstybės „sraigtasparnis Nr.l " 
rūdyja 

Vilnius , sausio 9 d. (BNS) atstovai. Seimo nariai. 
— Prieš pusantrų metų 
Kaune kapitališkai suremon
tuotas rusiškas sraigtasparnis 
„Mi-8PS", skir tas prezidento 
ir kitų Lietuvos vadovų kelio
nėms, per šį laiką skraidė vos 
70 valandų, pranešė ..Lietuvos 
rytas". 

Prezidentas Valdas Adam
kus niekada nebuvo pareiškęs 
pageidavimo, kad jam būtų 
parengtas specialus sraigta
sparnis, tačiau Susisiekimo 
ministerija Kauno bendrovei 
„Helisota" sumokėjo 1.5 mln. 
litų už tokio orlaivio remontą 
bei prabangaus salono įrengi
mą. 

Anot dienraščio, nors dabar 
niekas nenori prisipažinti esąs 
šio projekto autorius, aišku, 
kad beveik nenaudojamo 
sraigtasparnio išlaikymas val
stybės mokesčių mokėtojams 
kainuos milijonus litų. 

Prezidentas V. Adamkus 
šiuo sraigtasparniu naudojosi 
tik kartą — pernai jis skrido į 
Žalgirio mūšio minėjimo iškil
mes Lenkijoje. Dar kelis kar
tus juo naudojosi vyriausybės 

vietos gyventojai, bandydami 
pasipelnyti, padidino butų 
kainas. Lengvatinę paskolą 
butams nukentėjusioms šei
moms suteikė Jonavos rajono 
savivaldybe. Kai teismas nu
statys sprogimo kaltininkus, 
jie turės padengti patirtus 
nuostolius. Jei kaltininkai ne
bus įvardinti per 3 metus, pa
skolos terminas bus pratęstas. 

iBNS> 

Aviacijos specialistų skaičia
vimais, dėl neskraidančio 
sraigtasparnio kasdien pati
riama daugiau kaip 500 litų 
nuostolių. Kuo ilgiau sraigta
sparnis stovi nenaudojamas, 
tuo greičiau išryškėja įvairūs 
jo gedimai, dažniausiai susiję 
su drėgmės poveikiu įvairioms 
dalims. Aviacijos specialistai 
mano. kad bent kartą per sa
vaitę sraigtasparnis turi pa
kilti į orą. 

* S e i m o d a u g u m a i p r i 
k l a u s a n t i L i b e r a l u s ą junga 
per rinkimų kampaniją įsi
skolino 368.000 litų. Dar dau
giau skolų turi r inkimus pra
laimėję konservatoriai, už pa
slaugas likę skolingi 378.000 
l i tų. 'Elta 

* Gruodą p u s e p r o c e n t o 
p a k i l ę s n e d a r b o lygis sau
sio 1 d. iškopė į 12.6 proc. 
aukš tumas . Kas 8-tas darbin
go amžiaus Lietuvos gyvento
jas neturi darbo. Prieš metus 
darbo neturėjo kas 10-tas 
žmogus. Otm 

* S e i m o n a r y s Aloyzas 
Sakalas k r e i p ė s i į Lietuvos 
banko vadovą prašydamas pa
aiškinti, kodėl skirtingos ver
tės lito banknotuose spausdi
namas vis kitoks Lietuvos va i - ' 
stybės herbas. <Eita> 

KALENDORIUS ' 
Sausio 10 d.: Agafonas, Ginvilas. 

Ginvile. Gražuti;;. Ragaile. Vilhel
mas 

Sausio 11 d.: Audrius. Marcijo-
nas, Stefanija. Vilne 

i 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LSS SKAUČIŲ SESERIJOS VADUOS 
PRANEŠIMAI 

Nors pavėluotai, bet labai 
nuoširdžiai, sveikinu visas se
ses su praėjusiomis šventė
mis. Sustreikavus mano kom
piuterinei sistemai, nespėjau 
išsiųsti visoms kalėdinius 
sveikinimus, bet visos buvote 
mano mintyse švenčių metu. 

Nauji v ieneta i — Su malo
numu pranešu, kad St . Peters-
burg Floridoje įsisteigė du 
nauji vienetai, t.y. skaučių ir 
skautų mišri draugove ^J ida" 
ir skautininkių-kų bei vyres
nių skautų/čių Židinys „Nida". 
Židinys jau turėjo savo pirmą
ją sueigą, kuri labai gražiai 
praėjo. Draugovė savo veiklą 
pradės sausio mėn. Židiniui 
vadovauja trys patyrusios va
dovės: v.s. Genovaitė Treinie-
nė, j .v.s . Aldona Andriuliene ir 
ps. Vida Meiluvienė. Draugo
vei vadovaus ps. fil. Eglė Gar-
sienė. Linkiu abiems viene
tams gražiai veikti ir džiau
giuosi, kad mūsų šeima augs. 

GVM ir „Ąžuolo" mokykla 
— mokykla bus liepos mėnesį 
„Romuva" Kanados stovykloje. 
Sesė s. Rūta Sušinskienė grei
tu laiku išsiųs visoms vado
vėms informaciją. P rašau jau 
dabar raginkite seses šioje 
mokykloje dalyvauti . 

Registracija ir n a r i o mo
kes t i s — sesė I rena Marke
vičienė pranešė, kad visoms 
vadovėms jau išsiuntinėjo dis-
ketes su naujomis registraci
jos formomis. Labai prašau, 

kitę savo narių sąrašus, kad 
visos sesės būtų užre
gistruotos. 

P e r t v a r k y m a s specialy
bių p r o g r a m ų — šiuo metu 
skyrių vadovės peržiūri spe
cialybių programas ir nori jas 
patobulinti. Dirbdamos su se
sėmis, gal tur i te kokių pasiū
lymų, kuriuos galima būtų in
korporuoti į programą. Pra
šau praneškite skyrių vado
vėms ir jos mielai atsižvelgs į 
jūsų pasiūlymus. 

„Skautų aidas" — visos 
pastebėjome, kad „Skautų ai
das" yra mūsų organizacijos 
puikus leidinys, kuriame ran
dame geros medžiagos suei
goms, prisimename praeities 
skautišką veiklą ir vadovus 
bei susipažįstame su dabarti
ne vienetų veikla. Žurnalas 
gražiai leidžiamas trijų sesių 
dėka, t.y. v.s. Alės Namikie-
nės, ps. fil. Renatos Borucki ir 
v.s. Albinos Ramanauskienės. 
Kviečiu visas seses siųsti savo 
vienetų aprašymus bei nuo
t raukas . Būtinai surašykite po 
nuotraukomis dalyvių pavar
des. 

Mes l iūd ime — paskutinių 
mėnesių laikotarpyje iš skau
tiškos šeimos išsiskyrė eilė 
mūsų sesių ir brolių bei jų 
šeimos narių. Nuoširdžią 
užuojautą šių narių šeimoms: 
v.s. Vlado Vijeikio, s.fil. Rimos 
Tamošiūnienės, sesės Mildos 
Volodkienės, A. Jalionio, Ievos 

kuo greičiausiai savo vienetus Deveikienės, v.s. Vlado Užu-
užregistruoti sus imokant na- balio ir visų kitų, kurių čia 
rio mokestį. Seserija ir Brolija neišvardinau. 
pakeitėme registracijos for
mas ir manome, kad paleng
vinsime registracijos procedū
rą. Taip pat, p rašau patikrin-

Budėdama, 
v.s. fil. Rita P e n č y l i e n ė 

LSS Seserijos Vyr. 
Skautininke 

LOS ANGELES VYR. SKAUČIŲ 
TRADICIJA 

Kalėdos yra šeimos šventė, 
laikas pasidžiaugti šeima ir 
draugais — dėl to, Los An
geles vyr. skau tėms svarbu 
švęsti Kalėdas ir su mūsų 
skautiška šeima. Kasmet , po
rą savaičių prieš Kalėdas susi
renkame praleisti laiką kartu 
— pasidžiaugti mūsų draugys
te ir vykdyti mūsų vyr. skau
čių pažadą visuomet laikyti 
ryšius su skautais . Vyr. skau
čių Kalėdų sueigos tradicija 
prasidėjo 70-aisiais metais — 
tai jau 30 metų kaip mes tę
siame .šią tradiciją' 

2000-jų metų sueiga pas 

Giedraičius prasidėjo su vaka
riene. Kiekviena sesė atsivežė 
valgį ir tuo prisidėti prie va
karienės. Dauguma mūsų la
bai mėgsta kepti ir virti, tai 
labai skaniai pasivaišinom! 
Pavalgiusios, susėdome ratu 
ir mūsų garbės svečiai pradėjo 
sueigą. Sesė Birutė Prasaus-
kienė, mūsų rajono vadė, už
degė mūsų Gabijos žvakutę, 
kol sesė Dalia Sodeikienė tarė 
žodį apie Gabijos reikšmę mū
sų gyvenimui. Tada apėjome 
ratą ir kiekviena sesė pasida
lino mintimis apie savo gyve
nimą per .šiuos jau besibai-

32-se Philadelphijos skaučių surengtose Kučiose s e s e s da l inas i kalėdaičiu (plotkele) . Iš k.: K. D a m b a u s k a i t e . L 
ir D. Maciunai tes , R. Bagdanaviciute ir D. S u r d e n i e n e . 

SKAUTIŠKOS KŪČIOS 
PHILADELPHIJOJE 

Tradicinės Kūčios, Philadel
phijos skautų ruošiamos jau 
32 metai, įvyko gruodžio 10 
dieną. Sekmadienio rytą skau
tai ir skautės organizuotai da
lyvavo šv. Mišiose Šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje. Mi
šios buvo aukojamos jaunimo 
intencija. Skaitymus skaitė 
skautės L. Maciūnaitė ir R. 
Bagdonavičiūtė. Po Mišių tra
dicinei Kūčių šventei visi rin
kosi į šalia bažnyčios esančią 
parapijos salę. 

Svečiams susėdus prie žalu
mynais papuoštų stalų. LSS 
vietininkė s. Laima Bagdona
vičienė pakvietė kleboną kun. 
P. Burkauską ir svečią — gar
bės kanaun inką tun . Peciuke-
vičių (Peck) sukalbėti maldą ir 
palaiminti valgius. Dvasinin
kams atlaužus pirmą kalėdinį 

giančius metus, ir įrašė prisi
minimą mūsų skautiškoje 
knygutėje. Po to džiaugs
mingai sugiedojome mūsų 
mėgstamiausias kalėdines 
giesmes: „Kalėdos. Kalėdos" ir 
„Muškim būgnais". Pasigar
džiavimui „ant trečio" (visos 
laukė sesės Sodeikienės Na
poleono!), žaidėm mūsų tradi
cinį kalėdinį žaidimą. Kiekvie
na sesė, atvežusi dovaną, ėmė 
numerį nuo 1-25. Gavusi Nr. 
1, pirma atidarė dovaną ir 
parodė visoms. Tada an t ra ga
lėjo arba atidaryti naują do
vaną, ar atimti pirmos sesės 
dovaną. Taip žaidėme, kol vi
sos šaukė, juokėsi ir atida
rėme visas dovanas. Buvo la
bai juokinga! Tada dėkojome 
visoms, dalyvavusioms mūsų 
tradicinėje sueigoje, gardžia-
vomės skanumynais ir darėme 
nuotraukas prisiminimui mū
sų smagaus pabendravimo. 
Gabijos liepsna tikrai dega 
mūsų širdyse! 

T a r a B a r a u s k a i t ė 

paplotėlį, visi dalinosi savai
siais, l inkėdami vieni kitiems 
l inksmų švenčių. P . Cox akor
deonu grojamos kalėdinių 
giesmių melodijos pasitiko į 
Kūčias a tvyks tančius svečius 
ir kėlė malonią švenčių nuo
taiką. S k a u t ų mamyčių ska
niai pagamin t i įvairūs tradici
niai valgiai susilaukė visų da
lyvavusių gausių pagyrimų. 

Kūčiose dalyvavo daugiau 
negu š i m t a s asmenų. Matėsi 
ir naujų veidų — neseniai iš 
Lietuvos atvykusių, o taip pat 
vietinių, l ietuviškai nekalban
čių, bet ieškančių savo kilmės 
tradicijų. 

Kūčioms įpusėjus pasirodė 
kankl in inkės . Jos visos yra 
skautės , tik viena buvo vieš
nia. Mergai tės , muzikų B. ir J . 
Kasinskų paruoštos, paskam
bino ketur ias 'g iesmes. Kankli
ninkių pasirodymai progra

mose publikos visuomet šiltai 
įvertinamos ir gausiais ploji
mais palydimos. 

Vyresnės skautės Dalia ir 
Audra Mironaitė surinko 
pluoštą bur tų ir pranašysčių 
daromų Kūčių vakare. Juos 
suvaidino visi skautai . Burtai 
tėvams ir svečiams sukėlė 
daug juoko, o jaunieji vaidin
tojai išmoko apie senąsias 
tradicijas. Kūčių vakarienė 
buvo baigta kalėdinių giesmių 
.giedojimu. 

Vietininke padėkojo visiems 
prie Kūčių ruošimo prisidė
jusiems ir svečiams, kurių šil
ti įvertinimai skat ina šią tra
diciją tęsti . 

Kūčios baigiamos sugiedant 
„Lietuva brangi" ir „Ateina 
naktis". 

Švenčių nuotaikos lydimi 
skirstomės į namus, žinodami, 
kad dar kar tą Kūčias švęsime 
savo šeimose gruodžio 24 die-
ną. ; 

v .s . D. Surdėnienė 

TORONTO SKAUTŲ KŪČIOS 
Toronto „Rambyno" ir „Šat- čiais, vieni kitiems palinkėjus 

Tradicinėje Los Angeles ..Palangos" tunto vyresniųjų skaučių kalėdinėje sueigoje 2000 metais dalyvavusios 
sesei) I* k I eil — Birute Praaaunkienė, Dana Janiukonyte, Tara Barauskaite, Laima Baipsiene, Teresyte 
Giedraitytė. II eil. — Adrija Karaliūte, Vilija Sekaitė. Tina Petrusyte, Lina VVallace, Karina Balchaite, Daiva 
Mattyte III eil - Elina Venckienė, Miranda Frankėnaitė, Daina Batraks, Rima Mulokaite. Andryte Giedrai
tytė, AuAra Mulokaite. Daina Žemaitaitytė, Audra Griciūtė ir Danutė Kebliene Nuotr Dalios Sodeikienės 

rijos" t u n t ų tradicinės Kūčios 
gruodžio 17 d. gražiai atšvęs
tos. Dalyvavo 325 asmenys. 
Kūčias su rengė Lietuvių na
muose vyr. skaučių „Kunig. 
Birutės" draugovė, vadovauja
ma ps. J . Ruslienės. Stalus va
karienei paruošė skaut ininkės 
bei pri tyrusių skaučių drau
govė, vadovaujama s. fil. A. Si-
monavičienės. Be to, jos paga
mino 2 namel ius (ginger 
bread), p la t ino laimėjimų bi
lietus ir gau tus 172 dol. paau
kojo „Romuvai". Namelius lai
mėjo sk.v. kan. P. Marijošius 
ir sesė Silvija Saplienė. Plot-
keles Kūčioms paaukojo tun tų 
dvasios vadovas s. August inas 
Simanavičius , OFM. 

Kūčių vakarą gražiu Šventės 
apibūdinimu pradėjo ps. Dai
na Bekerienė ir pakvietė lieps
neles ir gi l iukus pasirodymui. 
Sugiedota „Ateikit džiaugs
mingai". Vyko pasirodymai 
pr i tyrusių skaučių, prityrusių 
skautų , skaučių draugovės. 
Įdomus pasirodymas buvo 
skautų Mindaugo draugovės, 
vad. s. R. Kalendros. Toliau 
pasirodė vilkiukai ir paukšty
tės . Ta rp pasirodymų apie Kū
čių papročius skai tė: ps. D. 
Grybai tė-Smith, A. Batūrai tė , 
V Narušy tė , A. Radžiūnaitė. 
Paskut in is pasirodymas buvo 
juru skau tu , kurie pagiedojo 
ps. Antano Šileikos sukur tą 
giesmę „Kūčios Romuvoje". 
Programos metu tarpais gie
dotos t radicinės Kalėdų gies
mes. 

Prieš maldą t rumpai kalbė
jo abu tun t in inka i . Tunt ininkė 
pr iminė, kad su mumis Kūčias 
švenčia kanadiečių skaučių 
vadovė ir domisi mūsų t radi
cijomis. Maldą sukalbėjo ir 
valgius palaimino sk. v.ps. 
kun . Juozapas Žukauskas , 
OFM. Pas idal inus kalėdai-
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linksmų švenčių, visi ragavo 
tradicinio 12-kos patiekalų 
maisto. 

Jaunesniej i laukė Kalėdų 
senelio (Bekerio), kuris atvy
kęs visus apdovanojo laukto
mis gėrybėmis. Seneliui išvy
kus , tunt in inkas s. M. Rusi
n ą s ir tunt in inkė ps. R. Balta-
duonytė-Lemont padėkojo tė
veliams už suneštą maistą, 
draugovėms už programos at
likimą, rengėjams už gražiai 
paruoštus stalus. 

Kūčiose, be kitų, dalyvavo 
svečias iš Lietuvos kun. Julius 
Sasnauskas , OFM, Evangeli
kų sk. dvasios vadovas v.s. Al. 
Žilinskas, ev. diak. L. Miliaus
kas iš Concordia (JAV) liute
ronų seminarijos ir Kanados 
rajono vadė v.s. fil. R. Ži
linskienė. 

v.s . Fe l iksas Mockus 
Iš „Tėviškės" žiburiai 

LIETUVOJE 
EILINIS LIETUVOS 

S K A U T U O S 
SUVAŽIAVIMAS 

Š. m. spalio 21-22 dienomis 
Kaune vyko eilinis LS suva
žiavimas. J a m e dalyvavo apie 
pusantro šimto draugininkų ir 
jų pavaduotojų iš visos Lietu
vos. Suvažiavimą aplankė ir 
sveikinimo žodį nuo LR prezi
dento V. Adamkaus perskaitė 
LR prezidento patarėjas jauni-

v mo klausimais sk. vytis Remi
gijus Gaška. Taip pat svečia
vosi vyskupas Rimantas Nor
vilą, LS dvasios vadovas kun. 
Antanas Gražulis, kiti garbin
gi svečiai. 

Pirmą suvažiavimo dieną LS 
vadovams atsiskaitė kaden
ciją baigiantys LS tarybos ir 
pirmijos pirmininkai, buvo 
svarstomi įstatų pakeitimai. 

Pagrindiniai jstatų pakeiti

mai: 
— Patvirt intas naujas LS 

padalinys — konferencija. Tai 
specifine skautiška veikla už
siimančius skautiškus viene
tus jungianti struktūra, kuri 
tiesiogiai pavaldi LS vyriau
siam skautininkui. Konferen
cijos gali būti kuriamos religi
niu, amžiaus, lyties, jaunimo 
programos įgyvendinimo (jū
ros, sausumos, oro skautų) pa
grindu. 

— Panaikintas iki šiol ne
efektyviai dirbęs Seniūnų ko
mitetas. 

— LS kontrolės ir etikos 
komitetai galutinai tapo sava
rankiški. 

— Patvirt inta nauja LS pir
mijos sudėtis (smulkiau ki
tame numeryje). 

— LS tarybos narių skaičius 
nuo 24 sumažintas iki 16 
narių. Tikimasi efektingesnio 
tarybos darbo. 

Antrą suvažiavimo dieną 
buvo renkama nauja LS vado
vybė. 

Nauja LS taryba: 
Pirmininkė Erika Vaidelie-

nė, 
Pirmininkės pav. Valdas 

Rakutis, 
Pirmininkės pav. Dainius 

Urbanavičius. 
Nariai: 
Giedrius Vaidelis 
Mindaugas Mincė 
Vilius Viktoravičius 
Alvydas Ežerinskis 
Gražina Kačergytė 
Eglė Verseckaitė 
Benita Mincevičiūtė 
Gražina Judickienė 
Vida Tamkevičienė 
Audronė Katilienė 
Ona Mincienė 
Ramūnas Žilionis 
Rita Šatienė 
Nauja LS kontrolės komi

sija: 
Renaldas Čiuž?*s 
Rasa Bernotienė 
Simonas Anužis 
Nauja LS etikos komisija: 
Mečislovas Raštikis 
Dovilė Karčiauskaitė 
Birutė Norkienė. 

REZOLIUCIJA 

1. Tobulinti specialybių sis
temą. 

2. Rūpintis naujų vadovų 
paieška, parengti, išleisti ir 
platinti vieningą draugininkų 
ruošimo programą. 

3. Kelti vadovų kvalifikaciją, 
įgyvendinti LS mokymo insti
tucijų veiklos ir mokymo pro
gramų nuostatus. 

4. Organizuoti mokomosios 
literatūros leidybą. 

5. Plėsti vyr. skautų (-čių) 
(vyr. skaučių, vyčių, gintarių, 
budžių) veiklą, siekti, kad 
kiekviename krašte atsirastų 
jų būreliai. 

6. Stiprinti skautų centru 
veiklą. 

7. Parengti pareigybinius 
nuostatus ir jais vadovautis. 

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hls, 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. 773-471-3300 

DR L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hekocy Hitb, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C 
Specialybe - vidaus Kgų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tei 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, 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 

BIRUTĖ LPUMPtmS, M.D. 
FeDow: American Academy of 

Family Praclice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61*tAve. (219)947-5279 
Hobart, IN 46342 Fa> (219) 947-6236 
TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D. 

Vaikų gydytoja 
900 Ravinia PI., Orland Park, IL 

Tai. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

Nuolaida naujai atvykusiems. 

Dr. Htmas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

ManuaJne fizioterapija, akupunktūros, 
galvot skausmų (ir migrenos). 
sportinių traumų specialistas 

664SW. Stainlay Ava., Benvyn, IL 
80402.M. 708-484-1111. 

Valandos kMdten, savaitgaliais 
susitarus. Katame lietuviškai. 

8. Įgyvendinti vieneto at
skaitomybės už savo veiklą 
principus. 

9. Padėti mažesniems pagal 
narių skaičių kraštams vystyti 
skautišką veiklą. 

10. Tęsti organizacijos ar
chyvų sisteminimą. 

11. Paruošti ir pradėti įgy
vendinti suaugusiųjų skauty-
bėje programą. 

12. Rasti tinkamą sausumos 
ir jūrų skautų bendradarbiavi
mo formą. • 

13. Užmegzti ryšius su kito
mis skautų organizacijomis 
Lietuvoje. 

Iš „Lietuvos Skautijos 
Naujienos" N r. 5 

• 



PENSININKŲ DIKTATŪRA 
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

Viskas pensininkams ir be
veik nieko jaunimui, arba: vis
kas praeičiai ir nieko ateičiai. 
Tokią tendenciją galima justi 
mūsų valstybėje nuo pat ne
priklausomybės pradžios: so
vietinių laikų indėliai buvo 
grąžinami, lėšas imant iš pri
vatizavimo procese sukauptų 
lėšų, užuot jas metus į verslo 
rėmimą, ekonomikos gyvini-
mą, kas gerove būtų grįžę 
tiems patiems pensininkams; 
buvusios nuosavybės grąžini
mas; telefonų lengvatos pensi
ninkams; nemokamas arba su 
nuolaida važiavimas transpor
tu ir t.t. Visa tai ateities są
skaita. Gal todėl, kad pensi
ninkai yra visuomeniškai ak
tyviausias žmonių sluoksnis ir 
todėl labiau girdimas, o gal 
įtakingiausias? Beje, jie ir lai
ko vaikščioti į mitingus turi 
daugiausia. Visuose pastarųjų 
metų protestuose dalyvavo be
ne vien tik pensininkai. Net ir 
Vilniaus universiteto rekto
riaus Rolando Pavilionio orga
nizuotame studentų mitinge 
prieš amerikiečių firmos „VV'il-
liams" atėjimą į Lietuvą, atro
do, pensininkų buvo daugiau. 
O kiek kartų buvo išėjęs į gat
vę jaunimas reikalauti savo 
teisių? Be minėto mitingo ant 
M. Mažvydo bibliotekos laip
tų, kurio idėjos autoriai taip 
pat buvo ne studentai, jie porą 
kartų buvo išėję protestuoti 
dėl nešildomų auditorijų Klai
pėdoje bei Kaune ir dėl važia
vimo bilietų nuolaidų Vilniuje. 

Bene stipriausias pensinin
kų nepasitenkinimo protrūkis 
kilo prieš praėjusias Kalėdas 
po įstatymo, apkarpiusio dir
bančių pensininkų pensijas, 
priėmimo. Susirinkę į mitingą 
prie Seimo rūmų, jie netgi su
sigrūmė su policija. Pensinin
kas rėmė įvairios organizaci
jos, net politologai ir žurna
listai (pastariesiems — kad 
tik triukšmas). Savo pareiški
mą paskelbė intelektualų 
sambūris „Patirtis", kuriame, 
kaip bebūtų keista, susijungė 
dvi priešiškos ideologinės 
kryptys — buvę sovietiniai 
profesoriai ir sąjūdininkai. 
Rado veiklos dirvą opozicinės 
partijos, nors padidintas dė
mesys šiam faktui yra nelabai 
aiškus: jų tikslas sukompro
mituoti valdžią ir patiems ją 
paimti. Prieš įstatymo pataisą 
aštriai pasisakė netgi konser
vatoriai, kurie patys turėjo pa
ruošę panašų įstatymą, tik ne
drįso jo iškelti į viešumą. Bet 
įdomiausia tai, kad gyventojų 
apklausa, surengta po nepopu
liaraus įstatymo priėmimo, 
neparodė visuotinio nusivyli
mo valdžia, ir jos vertinimas 
liko toks pat. Vadinasi, audra 
vyko dubenyje, o nepasitenki
nusi buvo tik nedidelė dalis 

visuomenes. Ir tai yra tikro
viška, nes, pavyzdžiui, provin
cijoje, kur vienas kitą žmonės 
labiau mato, kaimo ar mieste
lio bendruomenė labiau užjau
čia jaunas mamas, kurios au
gina po keletą vaikų ir neran
da darbo, o paštuose, mokyk
lose, girininkijose, savivaldy
bėse dirba pensininkai, kurie 
pragyvenimo minimumą ir 
taip jau turi. Žinoma, galima 
norėti kunkuliuojančios eko
nomikos, darbo vietų visiems 
norintiems, bet to nėra, nes to 
negalėjo duoti nė viena lig
šiolinė valdžia. Kol kas reika
lai nejuda ir prie naujosios po
litikos. Estijoje nedarbas sie
kia 4 proc. Lietuvoje —jau ar
tėja prie 13 proc. Nors dėl ne
darbo rodiklių gal reikėtų pa
siginčyti, bet faktas, kad eko
nomikos krizė dar labai ryški. 

Tiesa, kai kurie tiesiogiai ir 
netiesiogiai rodikliai rodo, kad 
ekonomika kyla. Tai parodė 
prieš Naujuosius metus pa
skelbtas tyrimas. Neakivaiz
džiai tai patvirtina, pavyz
džiui, higienos tarnybų specia
listai Kaune. Jie konstatuoja, 
kad mieste padidėjo oro dulkė-
tumas. Tai, sako jie, atsigau
nančios ekonomikos pasekmė 
(mažiausias dulkėtumas buvo 
1997 m.). Dar prie to reiktų 
pasakyti, kad Kauno ore be
veik nėra švino. O tai vėlgi 
reiškia, kad naudojame geres
nį benziną ir kad mūsų auto
mobilių varikliai yra geriau 
sureguliuoti. 

Nedarius atskirų tyrimų, 
per drąsu būtų sakyti, kad 
jaunimas taip masiškai išva
žiuoja iš Lietuvos todėl, kad 
šioje pensininkų diktatūros 
valstybėje jiems skiriama per 
mažai dėmesio, bet sugretinti 
šiuos faktus galima. Vieninte
lis per pastaruosius dešimtį 
metų ryškesnis pasiūlymas, 
skirtas specialiai jaunimui, 
buvo projektas dėl butų jau
noms šeimoms kreditavimo, 
kurį pasiūlė praėjusios kaden
cijos Seimo narys krikščionis 
demokratas prof. Feliksas Pa
lubinskas. Įstatymas buvo en
tuziastingai žiniasklaidos ir 
visuomenės priimtas, bet iki 
šiol ledai nepajudėjo, ir jis liko 
neįgyvendintas. (Beje, Euro
pos Sąjungos atstovų pasisa
kymuose apie Lietuvą vienas 
trūkumų kaip tik ir pabrėžia
mas įstatymų nevykdymas.) 

Labai gražu, kad Lietuvoje 
daug dėmesio ir pagarbos ski
riama vyresniesiems. Tai gali 
rodyti, kad pas mus dar gajos 
patriarchalinės šeimos tradici
jos. Lietuvoje dar kelia nuos
tabą Vakarų praktika savo tė
vus senatvėje atiduoti į pen
sionatus, rūpintis tėvais jau
čia pareigą patys vaikai. To
kių atvejų, kad prie gyvų vai

kų tėvai atsidurtų pensiona
tuose tėra tik vienetai. Kita 
vertus, pasižvalgius po priva
tų ir visuomeninį gyvenimą, 
matyti, kad didelė dalis gar
bingo amžiaus žmonių ir bui
tyje, ir, kaip matėme, valsty
bėje, dažnokai terorizuoja vai
kų kartą. Kalta senatvės ne
galia, kuri kompensuojama 
tam tikru egoizmu, nevalingi 
ir jau nebepriklausantys nuo 
sąmonės dalykai. Visuomeni
nėje plotmėje tai galima botų 
įvardinti kaip solidarumo 
principo praradimą. Jeigu ir 
ne visi, tai bent garbingesnie-
ji, pensininkai vis dėlto su
pranta, kad Lietuvoje kiekvie
nam dirbančiajam greitai teks 
išlaikyti po vieną pensininką, 
bet iki šiol nesigirdėjo nė vie
no to garbingojo senolio balso, 
raginančio neplėšikauti ir nuo 
vaikų kartos nelupti kelių kai
lių. Juk sovietinė valdžia, ku
riai mūsų senoliai dirbo, nepa
liko jų uždirbto kapitalo, ir se
natvės pensijas jie gauna da
bartinių dirbančiųjų dėka. Jei
gu taip įvykiai klostysis ir to
liau, ateityje, kai atsiras dar
bo vietų, nebebus kam Lietu
voje dirbti, nes nuosavi darbi
ninkai bus išsilakstę po pa
saulį ir mums, būsimiems 
pensininkams, teks darbingų 
žmonių ieškoti Rytuose. Šian
dieniniai patriotiškai nusitei
kę pensininkai neturėtų gy
venti pagal principą: po ma
nęs — nors ir tvanas. 

Vienu metu su sambūrio 
„Patirtis" protestu dėl dirban
čių pensininkų pensijų suma
žinimo žiniasklaidoje pasirodė 
informacija apie tai, kad iš Vy
riausiosios tarnybinės etikos 
komisijos pasitraukia poetas 
akademikas Justinas Marcin
kevičius. Jis nenorįs tapti dir
bančiu pensininku. Kadangi 
komisijoje jo atlyginimas yra 
tik apie 800 Lt., galima nu
jausti, kad pensija yra kur kas 
didesnė. Iš šono atrodytų, kad 
tokiam garbingam žmogui at
sisakius, pavyzdžiui, ne darbo, 
o to menko atlyginimo, morali
nis efektas būtų nepalygina
mai stipresnis. Ar galima rei
kalauti aukos iš jaunimo, jei
gu garbingiausi mūsų senoliai 
yra egoistai ir labiau už mora
linius dalykus rūpinasi savo 
„duonos kąsniu". Galima būtų 
suprasti visą gyvenimą skur-
dusį žmogų — jam tikrai sun
ku atsisakyti senatvėje užtik
rinto gyvenimo, bet minėtas 
senolis anais laikais nebada
vo. Prisimenu, sovietiniais lai
kais teko sutikti jauną akto
rių, kuris ruošėsi viename 
teatre vaidinti karalių Min
daugą tokio pat pavadinimo J. 
Marcinkevičiaus dramoje. 

Jaunuolis pasakojo, kad, norė
damas geriau įsijausti į vaid
menį, sumanė aplankyti patį 
dramaturgą ir p įsisemti iš
minties, idėjų. Poetas jį pri
ėmė. Aktorius tikėjosi išvysti 

dvasingo asketo ir idealisto, 
apie ką kalbėjo jo poezija, būs
tą, bet pasijuto tarsi išduotas, 
kai užėjo į prabangius „palo-
cius" su puikiais užsienietiš
kais baldais, kuriuos pagal 
spec. aprūpinimą galėjo gauti 
tik sovietinio dvaro poetas. 
Todėl nenuostabu, kad šis se
nolis pasirodo visuose, prieš 
ką nors protestuojančiųjų, mi
tinguose. 

Dešimt metų brendo kartų 
konfliktas ir Operos teatre, 
pastaruoju metu jis pagaliau 
išsivertė į spaudą. Nors Lietu
va nepriklausoma jau dešimt
metis, Operos teatre — gry
niausias socializmas. Senieji 
solistai, išlikę nuo sovietinių 
laikų, turi iki „grabo lentos" 
užtikrintas darbo vietas, o ga
bus jaunimas kūliais verčiasi į 
užsienį (ir garsina Lietuvos 
vardą), nes Lietuvoje negauna 
darbo. Teatras yra valstybinė 
įmonė ir pats neturi teisės 
keisti darbo sistemos, ir perei
ti prie kontraktų. Senoji gvar
dija gauna nemažus šiems lai
kams atlyginimus, jai užtik
rinti vaidmenys, ji nejaučia jo
kios konkurencijos, nors gali
mybės, lyginant su gabiu, pa
saulį išmaišiusiu jaunimu, jau 
yra ribotos ir sceninė išvaizda 
nebe ta. Nebetraukia jie į 
teatrą publikos. Per tą laiką 
keletą kartų keitėsi valdžios, 
ir nė viena nepajėgė pastū
mėti teatro sistemos nors 
menko žingsnelio į priekį. Bi
janti ateities ir protestuojanti 
prieš bet kokias naujoves, se
noji gvardija yra įtakinga, nes 
jos atstovų gausiai sėdi ir 
Seime, ir vyriausybėje, ir savi
valdybėse, ir įvairiose tarny
bose. O to rezultatas — eko
nominis sąstingis, nuslopusi 
informacinė revoliucija, sky
lančioms partijos... 

Pati artėju prie pensinio am
žiaus, todėl su siaubu galvoju 
apie savo senatvę: nejaugi ir 
aš tokia būsiu. Štai tomis die
nomis, svarstant įstatymą dėl 
dirbančių pensininkų pensijų 
apribojimo, susitikau krikščio
nę demokratę, vienos kaimy
ninės mokyklos tikybos moky
toją pensininkę. Ji buvo kate
goriškai nusistačiusi prieš 
įstatymą ir piktai kalbėjo apie 
savo jaunus kolegas, kurie tu
rėtų užimti jos vietą: jaunimas 
blogas, nemoka ir nenori dirb
ti, nesusitvarko su vaikais. 
Kažkada juk ir ji buvo jauna, 
ir ji pergyveno pradžios sun
kumus. Kita vertus, manau, 
kad seni tikybos mokytojai, 
kuriais nepriklausomybės pra
džioje tapo kitų profesijų žmo
nės iš patriotizmo, iš noro pri
sidėti prie tikėjimo grąžinimo 
į mokyklą ir visuomenę, prak
tiškai sukompromitavo tą ti
kybos mokymą. Ištisomis kla
sėmis paaugę moksleiviai pe
reina iš tikybos į etikos pamo
kas vien todėl, kad jiems dėsto 
patriotiškos senutės, kurios 

nuo pirmos iki dvyliktos kla
sės krikščionybės principus 
diegia ta pačia elementaria 
maldele. 

Bijau, kad patys pensinin
kai, bent jau ta visuomeniškai 
aktyvioji dalis, kuri mėgsta 
mitinguoti, pjauna šaką, ant 
kurios sėdi. Jeigu šiandien 
viskas valstybėje bus skiriama 
pensininkams, gražiau pasa
kykime — tėvams, tai po ku
rio laiko nebebus iš ko tų tėvų 
išlaikyti, užtikrinti jų senatvę, 
nes nebeliks dirbančių. Opozi
cija, protestuodama prieš pen
sininkų skriaudimą, kartu gi
lina konfliktą tarp kartų bei 
spartina patriarchalinių prin
cipų nykimą, nes į kategoriš
kus pensininkų žingsnius jau
nimas atsakys taip pat kate
goriškais žingsniais, kurie bus 
skaudesni seniems, nes prie 
valstybės vairo ateina vis jau
nesni ir praktiškesni žmonės. 
Opozicija, žinoma, teisi, kai 
sako, kad, norint pagerinti 
ekonominę padėtį ir paskatin
ti verslą, kas padidintų mo
kesčių surinkimą ir pagyvintų 
jaunimo darbo rinką, nieko ki
to be įstatymo dėl dirbančių 
pensininkų kol kas nepadary
ta. Bet ir konstruktyvios ini
ciatyvos ką nors keisti iš apa
čios taip pat nedaug. Jauna
mas dažniausiai renkasi leng
vesnį kelią — ieško būdų įsi
gyti vizą į kurią nors užsienio 
šalį. Taigi, turi būti jėga, kuri 
sugebėtų išbalansuoti tarp pa
garbos vyresniajai kartai ir 
duoklės jaunimui — ateičiai. 
Ir ta jėga turėtų būti ne kas 
kitas, o tie patys išminties su
kaupę pensininkai. Niekur ne
pabėgsi nuo taisyklės: kai 
skęsta laivas, pirmiausia yra 
gelbėjami vaikai. Tai diktuoja 
išlikimo instinktai. 

Tiesa, iniciatyvos iš apačios 
ženklų pasitaiko. Štai prieš 
keletą dienų studentų sąjun
gos vadovas kreipėsi į sociali
nės apsaugos ministrę ir iš
dėstė studentų organizacijos 
pasiūlymus: dirbančius moks
leivius ir studentus atleisti 
nuo fizinių asmenų ir Sodros 
mokesčių. Tokiu atveju laiki
nos darbo vietos, kurias užim
tų jaunimas, darbdaviams bū
tų patrauklesnės, ir jie daž
niau rinktųsi jauną žmogų. 
Ministrė Vilija Blinkevičiūtė 
savo ruožtu pranešė gerą ži
nią, kad Gedimino technikos 
universitete jau veikia infor
macijos terminalas, kur stu
dentai gali gauti informacijos 
apie darbo vietas. Tokie termi
nalai greitai atsiras ir kitose 
aukštosiose mokyklose. Apie 
dar vieną gerą ženklą ta link
me pranešė Žinių radijas. Ma
rijampolėje, darbo biržos ini
ciatyva, pradėjo veikti „Talen
tų banko" programa, kurioje 
galės dalyvauti jauni specia
listai. 

Nukelta į 5 psl. 
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Danutė Bindokienė 

Kaip druska ant 
žaizdos 

Dar žiemai neprasidėjus, 
gamta mums „padovanojo" re
kordinius šalčius ir pūgas. 
Bent 43-ose valstijose oro 
temperatūra gruodžio mėnesį 
buvo šalčiausia, kaip bet kuo
met anksčiau praėjusį šimt
metį. Nepagailėta ir sniego. 
Illinois valstijos gubernatorius 
net kreipėsi į Vašingtoną, kad 
būtų skirta papildomų lėšų, 
nes ir didieji miestai, ir ma
žesnės vietovės jau suvartojo 
savo „druskos kalnus" ir biu
džetą, numatytą sniego valy
mui. Kadangi piktčiurnos žie
mos pabaiga dar ,,už kalnų", 
tai amunicijos ir kantrybės, su 
ja kovojant, nemažai prireiks. 

Tačiau šiemet ant šalčių ir 
sniegų padarytos žaizdos ke
lias saujas druskos užpylė 
gamtinių dujų, skystojo kuro. 
elektros įmonių sąskaitos — 
nuo pernai metų pagausėju
sios apie tris kartus. Negana 
to, viena jų — „Peoples Gas 
Co." — dabar tvirtina, kad už 
lakričio mėnesį iš vartotojų 
pareikalavo per mažo užmo
kesčio, todėl dabar susidarė 
5.5 mln. dol. deficitas, kurį 
žmonės turės padengti (kur 
būtų girdėta, kad kažkokia 
įmonė atsisakytų bent cento 
pelno...). Vadinasi, su nauja 
sąskaita už dujas kiekvienas 
vartotojas gaus papildomą 
mokestį — apie 25 dolerius. 

Ką reikia, pavyzdžiui, pensi
ninkui, ar nedaug uždirban
čiam daryti, kai kito pasirinki
mo nėra, tik gyventi šiltai 
arba ant stalo duonos padėti? 
Daug išeičių nematyti, juo la
biau, kad (bent) Illinois valsti
ja ir miestų savivaldybės atsi
sako laikinai neimti už dujas 
joms priklausomų mokesčių ir 
tuo sumažinti sąskaitas. Taip 
anksčiau buvo padaryta su 
staiga pradėjusiomis į aukš
tybes kopti benzino kainomis. 
Suspendavus valstijos mokes
čius, benzino kainos krito, vai
ruotojai nustojo murmėti. Kas 
žino, gal artimiausiuose rin
kimuose tiems „geradariams" 
bus atsidėkota balsuotojų pa
lankumu? 

Deja, gamtinių dujų kainos 
tuo pačiu būdu nesumažės — 
Čikagos miesto meras ir savi
valdybė tvirtina, kad surink
tieji mokesčių pinigai bus rei
kalingi padėti neturtingiau
siems gyventojams, kurie ne
įstengia susimokėti už šil
dymą. 

Štai ir sukasi ..užburtas ra
tukas". Neturtinguosius žada 
sušelpti ir Vašingtonas, jais 
rūpinasi įvairios labdaros 
įstaigos, valstijų sostinės ir 
miestų savivaldybės. Vienaip 

ar kitaip, jiems šalti neteks, 
nors žiema ir visas savo jėgas 
prieš Amerikos Vidurio vaka
rų sritį sukaups. Suprantama, 
šildymo problemos nerūpi ir 
turtingiausiam visuomenės 
sluoksniui. Jis ne tik gali susi
mokėti sąskaitas, bet taip pat. 
jeigu per daug įkyrės žiema, 
iškeliauti į šiltesnį klimatą. 
Tik ta vargše „vidurinioji kla
sė" (argi taip nebūna visur?) 
turi kantriai nešti savo kas
dienybės naštą... 

Tik visgi keista, kas šįmet 
atsitiko su visais gamtinių 
dujų ištekliais, kad taip staiga 
— ir dar žiemos pradžioje — 
ėmė stokoti? įmonės skun
džiasi pakilusiomis kainomis, 
nepakankamomis atsargomis 
ir visomis kitomis įprastinė
mis priežastimis, kurias esa
me ne kartą girdėję. Ir ne vien 
gamtinių dujų tiekėjai. Kali
fornijoje panašūs „trūkumai" 
staiga apniko elektros energi
jos gamintojus. Jau kuris lai
kas girdime dūsavimus, kad 
staiga elektros energijos su
vartojimas pralenkia jos ga
mybą, kad energiją reikia 
pirkti — aišku, brangiai — iš 
kaimyninių valstijų, o paskui 
parduoti — aišku, pigiai — 
vartotojams. Nors kaliforniš-
kės įmonės tvirtai užginčija, 
bet įtarimas kyla, ar tik tie 
„staigūs trūkumai" neatsirado 
dėl valdžios nutarimo panai
kinti didžiųjų elektros energi
jos tiekėjų monopolį? Žinoma, 
priežastys čia ne taip svar
bios, nes vis tiek nukenčia ir 
vartotojai, kai atrandama pro
ga išpūsti elektros kainas. 

Kažkodėl ima pagunda į vi
sus tuos „trūkumus", žvelgti 
skeptiškai. Praeitis parodė, 
kad ne visuomet didžiųjų 
įmonių ar bendrovių tvirtini
mais galima tikėti. Ilgiau 
šiame krašte gyvenantys, be 
abejo, prisimena kai kuriuos 
— kartais tiesiog juokingai 
nelogiškus — ankstesnius trū
kumus. Prieš keletą metų 
pradėjo trūkti cukraus (kai 
užsidarė importas iš Kubos), 
paskui kavos (nušalo plantaci
jose kavos medeliai), o kartą 
net tualetinio popieriaus: Pir
kėjai išmaišydavo kelias par
duotuves, krovėsi atsargas 
garažuose, rūsiuose ir palė
pėse, mokėjo aukštas kainas... 
Kol vieną gražią dieną visi šie 
trūkumai išnyko kaip rūkas, 
saulei pakilus. Liko tik nema
lonus jausmas, kad visi buvo 
apgauti. Ir, žinoma, daug 
aukštesnės produkto kainos. 
Ar taip bus ir su gamtinėmis 
dujomis? 

ATSIMINIMAI 
1941-1962 M. 

DANUTĖ LINARTAITĖ-PETRAUSKIENĖ 

Aš net neįsivaizdavau, ką aš tame tuš
čiame barake galėčiau dirbti. Kad tai būtų atsitikę 
pradžioje, kai tik čia atsidūriau, nebūčiau atsisakiusi. 

Tuoj po to Birutė Martinaitytė atėjo pas mane ir 
pasiūlė dirbti duonos ir cukraus išdavėja. Bet, kai pa
sitariau su savo vyresnėmis moterimis, visos atkal
bėjo. Sako, kai tau pavogs ir turėsi trūkumą, vien va
gys mus supa, tau pridės dar 5 metus kalėti ir tu iš čia 
neišeisi! Pasiklausiau moterų ir pasilikau dirbti senoje 
vietoje. 

Iš pradžių aš neskaičiau kalėtų metų ir mėnesių, o į 
pabaigą pradėjau skaičiuoti net dienas. Rodos, tiek ne
daug liko, tik 2,5 mėnesio, o man pasidarė labai ilgu. 

Paskutinė žiema buvo labai šalta. Nors ir šiltai ren
gėmės, labai šalome. Keletą dienų teko dirbti prie rąs
tų. Kai nuvedė, pamatėme tokį vaizdą. Rąstai sukrau
ti vienas ant kito, kaip didžiulis 3-4 aukštų namas. 
Mums reikėjo plonus rąstelius nešioti ir dėti į krūvas. 
Pažiūrėti jie atrodė ploni, o kai pakeli, tai vos panėši. 
Aš ten vos trūkio negavau. Kai pajutau skausmą, 
rąstą numečiau nuo pečių. Ir daugiau nenešiau nei 
vieno. Prisimenu šaukiau, kad dar man reikės laisvėje 
gyventi, o čia ne moterų darbas. Ir kitos pradėjo šauk
ti. Mūsų daugiau prie rąstų nevedė. 

Prieš šv. Kalėdas lietuvės moterys iš mūsų senojo 
barako man su Elyte pasakė, kad nesuvalgytume visos 
žuvies, kurią mums kartais duoda (padžiovintą), pasi
taupytume Kūčioms, nes valgysime bendrą Kūčių va
karienę. 

Mes taip ir padarėme. Po darbo švariau apsiren
gėme, pasiėmėme žuvį, duoną, cukraus ir nuėjome į 
savo buvusius namus. Kai atidarėme barako duris, bu
vome labai nustebusios. Šventiškai atrodė skurdi bu
veinė: viduryje stovėjo greta vienas kito pora stalų, 
užtiestų baltomis paklodėmis. Vyresnės moterys, pa
silikusios namuose, sugalvojo, kaip iš beržo kamieno 
lėkštes padaryti. Ojų reikėjo ne taip mažai — 20. Dar 
kvepiantys šviežia mediena, beržo padėkliukai pakeitė 
lėkšteles. Atrodė, kad lėkštutės apklijuotos beržo 
tošele. Prie kiekvienos tokios lėkštės buvo padėta po 
žalią pušų šakelę, o vietoje šakučių — mediniai paga
liukai. Viduryje stalo ant beržinės lėkštutės buvo pora 
iš Lietuvos atsiųstų plotkelių. Valgėme ne tik užslėptą 
ir iki švenčių išlaikytą žuvį, avižinę košę, bet ir miš
rainė buvo pagaminta. Turėjome ir Dievo pyrago „šli-
žikų", nes kas tai gavo šventėms iš Lietuvos siuntinį. 
Pavalgiusios Kūčias ir padėkojusios Dievui, iki vidur
nakčio giedojome giesmes, bučiavomės ir verkėme. Tai 
buvo pačios įspūdingiausios mano gyvenime Kūčios. 
Buvo atėjusi prižiūrėtoja (budinti) pasiklausė giesmių, 
patarė ilgai neužsibūti ir išėjo. Vėlai grįžome į savo 
baraką. Prisiminiau, kaip valgėme Kūčias Lietuvoje. 
Visada būdavo labai didelė eglutė. Ją puošdavo tė
velis, o aš su Vytuku padėdavome. Pas mus visada 

Kūčias kartu valgė artistas dėdė Stasys Pilka su so
liste Antanina Dambrauskaite. Kiek mums džiaugsmo 
būdavo, kai suskambėdavo durų skambutis ir mes jau 
žinojome — tai Kalėdų senelis. O jis buvo įspūdingas. 
Dėdė Stasys atsinešdavo iš teatro Kalėdų senelio rū
bus, persirengdavo ir mes jo neatpažindavome. Atro
dė, kaip tikras. Tik vėliau pradėjau suprasti. kaH t<» 
tik ateina senelis, taip dėdės Stasio nėra. Kiek būdavo 
džiaugsmo, gavus dovanas. Įspūdingiausia dovana 
buvo traukinys, kuris prisuktas važiavo ant apvalių 
bėgių. Vytukas labai džiaugėsi, o aš gavau didelę. 
gražią lėlę, kurią pavadinau Meilute. 

Buvo labai liūdna ir skaudu prisiminti vaikystę, my
limus žmones. 

Iš mamos retkarčiais gaudavau laiškus. Ji buvo la
gery Archangelsko sr. Ercevo. Ir tik po 50 metų su
žinojome, kad tame pačiame krašte 1942 m. sušaudė 
mano mylimą tėvelį. Tuo laiku dar tikėjausi — gal per 
stebuklą atsiras, gal gyvas. 

Po šv. Kalėdų kelias dienas nėjome į darbą, nes buvo 
labai šalta. Apie 50 laipsnių šalčio . Tomis dienomis 
aš gavau siuntinį iš savo tremties draugės Giedros 
Kalnėnaitės-Kaulakienės. Ji, grįžusi \ Lietuvą. Kaune 
ištekėjo už docento L. Kaulakio. Jau turėjo mažytę 
dukrytę — Giedrutę. Giedrę irgi buvo suėmę, bet poli
technikos institutas išrūpino, kad paleistų, nes docen
tas Kaulakis tuo metu suprojektavo Kauno hidroelek
trinę ir pagal jo projektą buvo pradėta statyba. Kai 
žmoną norėjo išvežti, jis pasakė, kad važiuos drauge. 
Doc. Kaulakis buvo Lietuvai reikalingas, todėl Giedrei 

pasisekė — ją paleido. Ji liko gyventi laisva Lietuvoje. 
Taigi Giedrė atsiuntė man kalėdinį siuntinį. Nors 
pavėluotai — atkeliavo ir plotkelės. ir šližikai. ir daug 
saldumynų. Aš dalinausi su moterimis. Gulėjome ant 
gultų ir vaišinomės. Šventėme lyg ir antras šv. Ka
lėdas. 

Sausis irgi buvo labai šaltas. Labai džiaugdavomės, 
kai nereikėjo eiti į darbą, bet dažniausiai pritrūkdavo 
kelių laipsnių. 7 

Vasario mėn. pradžioje atsisveikinome su Vanda 
Stirbinskaite. Džiaugėmės, kad ji jau išvažiuoja, bet 
kartu buvo liūdna skirtis. Buvo gera draugė. 

Aš kasdien skaičiavau dienas, o jos labai lėtai ėjo. 
Mano terminas buvo vasario 27 d., bet supratau, kad 
išveš anksčiau, nes Vandą net dviem savaitėmis anks
čiau išvežė. 

Po Vandos išvežimo vieną kartą per visą lageryje bu
vimo laiką, nutariau neiti i darbą. Buvo labai, labai 
šaltas rytas. Papusryčiavusi atsiguliau, užsiklojau ir 
užmigau. Visos išėjo į darbą, pagalvojo, kad aš susir
gau. Aš nesirgau, bet pagalvojau, kodėl blatniokėm 
viskas galima: nori dirba, nori ne. Vieną kartą ir aš 
surizikuosiu — pabandysiu neiti Į darbą. 12 vai. die
nos pas mane atėjo „konvojus". Paklausė, ar labai ser
gu, o jei sergu, tai kodėl vakare nebuvau pas gydytoją9 

Na. sako. jei nesergi einame dabar į darbą. Apsiren
giau ir išėjome. Pirmą kartą ėjau su konvojumi viena. 
Ėjome ir kalbėjome, lyg bičiuliai, tik tiek. kad jis buvo 
su šautuvu. Gerokai toli nuėjome. 

<B.d.) 
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STIPRINAMI RYŠIAI LB 
TARIANTIS SU LTSC, ALTu IR LF 
Pagal nusistovėjusią ameri

kietišką tradiciją, kiekvienai 
naujai valdžiai teikiamas šim
to dienų „medaus mėnuo". Per 
tą laikotarpį opozicija ir žinia-
sklaida vengia stipriau kriti
kuoti, o valdžia atsideda pla
navimo darbui, valdomo apa
rato sudarymui, ir. pagal 
amerikietišką posakį, „apgriu
vusių tvorų taisymui". 

Iš dalies „tvorų taisymo" ir 
santykių gerinimo bei stiprini
mo tikslais, i Čikagą atvykę 
naujai patvirtintos JAV LB 
Krašto valdybos atstovai 2000 
m. gruodžio 1 ir 2 d. skyrė pa
sitarimams su Lituanistikos ir 
studijų centru (LTSC), Ameri
kos Lietuvių taryba (ALTu) ir 
Lietuvių fondo (LF) vadovy
bėmis. Šiuo straipsniu norima 
visuomenę informuoti apie 
svarstytus klausimus. 

A i š k i n a m a s i s u LTSC 

Čikagoje esančiame Jauni
mo centre JAV LB Krašto val
dybos atstovai (pirm. A. Ge
čys, M. Remienė, J . Ardys, dr. 
R. Kriaučiūnas, T. Gečienė) 
Pasaulio lietuvių archyvo 
(PLA) reikalais tarėsi su Li
tuanistikos tyrimų ir studijų 
centro vadovais (tarybos pirm. 
dr. K. Ambrazaičiu, valdybos 
vicepirm. dr. R. Vitu, tarybos 
nariais P. Buchu, A. Janusu, 
S. Migliniene). PLA veikia 
JAV LB Kultūros tarybos 
(pirm. M. Remienė) žinioje 
kaip nepelno siekianti institu
cija, kurios tikslas rinkti ir 
saugoti apie Lietuvą ir lietu
vius rašytą arba spausdintą 
žodį, lietuvišką spaudą, archy
vinę bei kitokią, turinčią išlie
kančios vertės, medžiagą. Nuo 
1981 metų LTSC globoja, ad
ministruoja, skiria personalą 
ir teikia priemones PLA vedi
mui, katalogavimui ir medžia
gos rinkimui. Deja, per pasku
tiniuosius kelerius metus yra 
atsiradę nuomonių skirtumai 
del tolimesnio PLA archyvo 
vystymo ir išlaikymo, doku
mentų kaupimo, finansinio bei 
mokslinio audito ir t.t. Būsi
moji PLA ir LTSC sutartis 
kaip tik ir buvo pagrindinė pa
sitarimo tema. PLA neatsisa
kanti bendradarbiauti su 
LTSC, tačiau siekia išsiderėti 
PLA archyvams tinkamesnių 
priežiūros ir mokslinio ben
dradarbiavimo sąlygų. Abi pu
ses pasitarimo metu rodė ge
ranoriškumą ir tai teikia vil
čių susitarimui. LTSC atsto
vai pateikė raštiškus pasiūly
mus, kuriuos JAV LB Krašto 
valdyba 90 dienų laikotarpyje 
peržiūrės bei papildys. Tiki
masi, jog susitarimo esama 
nebe už kalnų! 

K a l b a m a s i su ALTu 

cipus ir gvildenti ryšių palai
kymo, VVashingtone atstovavi
mo ir dalyvavimo bendrinėse 
organizacijose (JBANC >. 
BAFL. BATUN. CEEC) klau
simus. 

Sveikinimo žodį taręs, A. 
Gečys, pasidžiaugė, kad po 
daugiau kaip 30 metų per
traukos, JAV LB ir ALTo atsto
vai, be pašaliečių tarpininka
vimo, vel galėję susėsti prie 
bendro stalo ir svarstyti klau
simus, opius Lietuvai ir jos 
išeivijai. 

Išskirtinas dėmesys buvo 
skirtas ALTo ir LB institucijų 
bendradarbiavimui siekiant 
2002 metais Lietuvos pakvie
timo į NATO sudėtį. Buvo ap
tar ta , kas šiuo klausimu yra 
vykdoma, apžvelgtos kliūtys, 
įvertintos pakvietimo perspek
tyvos, paminėtos JAV-ių prezi
dentinių kandidatų pozicijos 
NATO plėtros klausimu, pa
sisakyta už svarbą ALTui ir 
JAV LB artimai bendradar
biauti. Ilgesnės diskusijos su
silaukė siūlymas NATO reika
lu sudaryti bendrą ALTo ir 
JAV LB vadovaujamą komi
siją — „task force", kuri mobi
lizuotų visas išeivijoje veikian
čias organizacijas ir pavienius 
tautiečius specifiniai Lietuvos 
pakvietimo į NATO sudėtį už
daviniui. Je i diskusijos pra
džioje turė ta abejonių a r toks 
ad hoc junginys neigiamai ne
atsilieps į šių institucijų indi
vidualiai vystomą veiklą, 
eventualiai pr i tar ta jungt inio 
organo sudarymui. Galut inis 
sprendimas daryt inas 2001 
metų pradžioje, prieš tai savo 
tarpe išsiaiškinus „task force" 
struktūrą, pavaldumą, finan
savimą, suderinus nu ta r imą 
su Lietuvos pareigūnais. 

Svarstant veiklos st iprinimą 
NATO reikalu, paminėtos to
kios intensyvios veiklos finan
savimo galimybės. Sus t ipr in ta 
visuomenės finansinė p a r a m a 
būtina abiems institucijoms. 
Apgailestauta, kad Vasar io 
16-sios sukakties proga prave
damuose vajuose ALTui ir 
JAV LB tenka dėl aukų kon
kuruoti su paramą Lietuvai 
teikiančiomis labdaros, švieti
mo, medicininės/sveikatingu
mo pagalbos organizacijomis. 
Nutar ta kreiptis į lietuviškąją 
visuomenę, kad būtų gr įž tama 
prie praeityje vyravusio prin
cipo — Vasario 16-sios aukos 
išimtinai nukreiptinos išeivi
jos „veiksniams" — Amerikos 
Lietuvių tarybai ir JAV Lietu
vių Bendruomenei. Praeityje 
prie šių dviejų pagrindinių 
institucijų rikiavosi ir VLI-
Kas, sėkmingai užbaigęs savo 
veiklą su a tgauta Lietuvos ne
priklausomybe. 

S K E L B I M A I 

ALTo valdybos pirm. Sauliui 
Kupriui ir JAV LB Krašto val
dybos pirm. Algimantui S. Ge-
čiui sutarus, 2000 m. gruodžio 
2 d. Lemont, IL, esančiuose 
Ateitininkų namuose prie ilgo 
posėdžių stalo pokalbiui susė
do šių organizacijų atstovai. 
ALTui atstovavo pirm. S. Kup
rys, P. Buchas, J . Krutulis, J . 
Gaižutis, M. Marcinkienė, S. 
Daulienė, S. Dubauskas, A. 
Kazlauskas, A. Sakalaitė, J . 
Polikaitis, P. Ju rkus ir V. Mo-
tušis. JAV LB Krašto valdybai 
atstovavo pirm. A. Gečys, dr. 
R. Kriaučiūnas, J. Ardys ir T. 
Gečienė. Pokalbiui pirminin
kavęs. S. Kuprys įvadiniame 
žodyje palietė ALTo veiklą iš 
istorinės perspektyvos. Jis 
analizavo esamą padėtį, at
kreipdamas dėmesį į besikei
čiantį išeivijos veidą. Vertin
damas tarpusavio bendradar
biavimo galimybes, jis kvietė 
dėmesin imti ALTo ir LB ta
patybės bei integralumo prin-

Lietuvių fondo ir JAV LB Krašto valdybos pareigūnai |>o pasitarimo lx-inonte. !š kaires: LB Krašto valdybos 
pirm. A. Gečys, LF tarybos pirm. A. Ostis, LF tarybos narys K. Ječius. LB K V vicepirm. finansams «J. Ardys ir 
LB KV vykdomasis vicepirm. dr. R. Kriaučiūnas. T. Gečienės nuotrauka 

KULTŪRA IR PREMIJOS 
BALYS AUGINĄS 

D ė k o j a m a L i e t u v i ų 
fondui 

JAV LB Krašto valdybos pa
reigūnų norėta padėkoti Lie
tuvių fondui už teikiamą il
gametę paramą, kuri įgalina 
daugelio sričių bendruomeni
nę veiklą. Taip pat siekta su 
Lietuvių fondo vadovais pa-
siinformuoti dėl glaudesnių 
ryšių palaikymo specifinių 
projektų klausimais. Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte esan
čioje Lietuvių fondo būstinėje 
buvo pasimatyta su LF tary
bos pirmininku Algirdu Osciu 
ir tarybos nariu Kęstučiu J e -
čiumi. Jie buvo painformuoti 
apie pasitarimų eigą su Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
ro pareigūnais, svars tomus 
JAV LB veiklos projektus, 
sėkmingai JAV LB Kul tūros 
tarybos pravestus JAV LB 
Premijų šventę ir X tea t ro fes
tivalį, kuriuose Lietuvių fon
das buvo pagrindinis mecena
tas. Taip pat ap tar ta JAV LB 
atstovų į Lietuvių fondo pelno 

Nūdienis pasaulis mėgsta 
dažnai pasididžiuoti, skelbda
mas, jog 20-tas amžius yra 
labiausiai pažengusios techni
kos ir didžiausios civilizacijos 
amžius. Dėl technikos nesi
ginčysime: — technika yra pa
dariusi didelį šuolį pirmyn. 
Įvairūs kompiuteriai kompli
kuoti elektronikos aparatai 
tikrai yra aukštos pažangos ir 
išlavintų smegenų bei pažen
gusios civilizacijos vaisius. Ta
čiau, kai šitaipos švaistomės 
panegyrika, pamirš tame kul
tūrą. Civilizacija yra materia
linės pažangos produktas, kul
tūra — dvasinės stiprybės vai
sius. 

Ir reikia pripažinti, kad civi
lizacija, deja, ne visada eina 
kartu koja į koją su dvasine 
žmonių kultūra. Dažniausiai 
žmogiškoji prigimtis nesuval
do savęs. Šių laikų žmonija 
pametė tąjį vadinamąjį aukso 
vidurį, kurį romėnai kadaise 
labai vertino. Šių dienų žmo
gus nuėjo į kraš tut inumą, ati
duodamas civilizacijai pirme-

. nybę, aišku, dvasinės kultūros 
nenaudai . Todėl mūsų akyse 
krito įvairių menų vertė — 
muzika, l i teratūra, dailė, šo
kis. Visa tai nusmuko ligi pa
prasčiausio amatinio lygio. Vi
sa tarnauja ne žmogaus dva
siai, bet visos meno šakos pa
jungtos kūno pasitenkinimui 
ir pramogai bei pojūčių paten
kinimui, laisvalaikių links-
mesniam praleidimui. Daug 
tr iukšmo, juoko, narkotikais 
dirginant save dirbtinom 
linksmybėm. Žodžiu, menas 
t raukiamas žemyn: ir litera
tūra , muzika, dailė — tos per 
daugelio amžių puoselėjamos 
vertybės —neteko kilniosios 
žmogaus dvasinės kultūros ly
gio, nes tų menų turinys liko 
be idealų, be dorovės dėsnių, o 
forma tapo pritaikyta šiandie
niniam naudojimui — tarsi 
batas, kurį apsiauni: jei j is 
nespaudžia ir patogus, tu jį 
nešioji, ir kai atrandi gražesnį 
— nusiperki kitą porą, nesi
jaudindamas vakarykščios 
dienos pėdomis! Ir t a s vaka
rykščių pėdų nevertinimas, 
nebranginimas, gyvenimas tik 
šia diena — labai atsispindi 
mūsų materialistinėje prag
matinėje visuomenėje. 

skirstymo komisiją klausimai, 
patir ta apie pakeistą prašymų 
LF formatą, ap ta r ta svarba 
raginti tęsti mokslą iš Lietu
vos atvykusius naujosios ban
gos imigrantus ir galimybė LF 
juos paremti mokslo stipendi
jomis. Pasidžiaugta, kad pe
reitą pavasarį įvykęs LF ir 
JAV LB nuomonių išsiskyri
mas LF įstatų reikalu, giles
nio kartėlio nepaliko. 

JAV L B informacija 
(Teresė Gečienė) 

Viename savo straipsnyje 
žymusis anglų istorikas Toyn-
bee yra pasakęs, kad nūdienis 
žmogus negali stovėti nuoša
liai nuo politikos, negali nesi
domėti, kas vyksta visame že
mės rutulyje. Kokios politinės, 
ekonominės ir socialinės prob
lemos kamuoja dabarties žmo
niją, nes kiekvienas mūsų esa
me to didžiojo, nūnai vyks
tančio, pasikeitimo įvykių 
centre. Tai yra kiekvieno mū
sų gyvenimas, tai yra visų 
mūsų problemos ir galvosopis. 

Ir iš tikrųjų, nūnai gyvena
me tokį laikotarpį, kai politika 
yra mūsų gyvenimo neatski
riama dalis. Ji yra tampriai 
susijusi su nūdiene kultūra, 
gyvenamąja civilizacija, nes ji 
tampa mūsų gyvenimo esmine 
dalimi. Taigi, nedalyvauti ir 
nesidomėti politika yra šian
dien lygiai tas pats, kaip sto
vėti atokiai nuo bėgančios gy
venimo srovės, pačiam ne gy
venant, o liekant kažkur nuo
šaly nuo visų pasaulinių įvy
kių, atsiskiriant nuo žmonijai 
taip rūpimų ir tokių opių 
problemų. Sakyčiau, pačiam 
ne gyvenant, o tik stebint šal
tai, nesidomint, kokia iš viso 
mūsų eros paskirtis! Kokia šio 
amžiaus kova. ka ip spren
džiamos šio ateinančio naujo 
šimtmečio opieji, gyvybiniai 
klausimai. 

Ar nepasijusime tada atitrū
kę nuo riedančių įvykių? Nuo 
gyvenamojo momento? Tai pa
vojinga. Kiekvienas stovėji
mas — toji stagnacija — 
reiškia atsilikimą, atžangą ir 
nepilnutinį kultūrinį gyve
nimą! O negyvenant ir ati-
trūkstant nuo aplinkos — 
žmogus tuojau pasijunta ne
reikalingas, negyvenąs, beveik 
miręs .. J is iš tikrųjų tik ve
getuoja. Jo pilnutinis pasireiš
kimas tada, kai j i s eina koja 
kojon su gyvenimu, su gyveni
mo tėkme — nes j i s yra visuo
menės dalis, socialinio savo 
luomo molekule, o ne kokia at
plaiša, riedanti žemyn į neži
nią... Tik tada jis pajunta ne
turįs pagrindo, kabąs kažko
kioj erdvėj tarp esamo ir pra
bėgusio gyvenimo — saky
tume kažkokioj sutemų di
mensijoj. Sakau sutemų — 
nes tokiam individui jau nie
kad nepatekės tas visų trokš
tamas ateities geresnis rytas 
ir žmonijos progreso siekimų 
ir vilčių aušra! 

Nūdienis žmogus negali sta
tyti sienos, kuri būtų praraja 
tarp jo ir visuomenės. Jis turi 
tiesti t i l tus, kuriais artėjama į 
visuomeniškumą, bendravimą 
ir bendrų reikalų, bendrų idė
jų pasidalinimą, pasisavinimą 
ir jų įvykdymą, šiandien indi
vidas, kad ir su geriausiom 
idėjom, reiškia tik nulį. jei jis 
tas savo idėjas neišneša į vie-

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDUUS PUMPUTIS 

AUTOMOOUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Off. Mgr. Aukse 
S. Karte kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No cxp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent įn English. 
L J L McMahon \Vindcw VVashing. 
TeL 800-820-6155. 

GREIT PARDUODA 

!JĮJį, RE/MAX 
yREALTORS 

Of FC.I773Į SS6 - 595J 
HOMCr/Otl 425 7160 
MOBL (773) 5904205 

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

Reikalinga auklė dviem 4 ir 8 
metų vaikams. Reikia gyventi 

kanu 6 dienas savaitėje. 
Atlyginimas $200 į savaitę. 

Skambinti tel. 847-334-9475. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, 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.. 

suma. nepasidalija — lyg 
bendru duonos kąsniu su arti
mu, jei jis savo idėjas nepa-
skleidžia savo bendruomenėj. 
Praėjo tie laikai, kai individą 
reikdavo atrast i . Šiandien, jei 
jis originalus, turi naujų — 
niekam nežinomų — idėjų — 
jis tik visuomenės dėka jas 
įgyvendina — jis laukiamas, 
atviru glebiu sutinkamas. 
Laukiamas ir pripažįstamas, o 
neretai jo idėjos tampa visos 
tautos, visos žmonijos bendru 
idealu! 

Kalbėjome apie politiką, nes 
ji jau yra viena kultūros ap
raiškų. Ir reikia pripažinti, 
kad ji yra viena iš veržliausių 
kultūrinio gyvenimo kompo
nentų, ji veržiasi kaip tekanti 
ugnikalnio lava, užimdama ir 
dominuodama kitas dvasines 
kultūros sritis, užgoždama se
nąsias graikų puoselėtas kul
tūros apraiškas — muziką, 
meną. literatūrą — versdama 
nuo pjedestalo visas devynias 
meno mūzas, pati atsistodama 
jų vietoje, kaip gaivaiingiausia 
ir vaisingiausia šio šimtmečio, 
šios epochos karūnuotoji dei
vė. 

Visa tai, kas apie politiką 
buvo pasakyta anksčiau, leng
va kiekvienam galvojančiam, 
skaitančiam ir sekančiam mū
sų epochos įvykių bėgsmą pa
tikrinti ir tuo pačiu įsitikinti. 
Paliekant tolimesnius politi
nių įvykių ir reiškinių nagri
nėjimus kitai temai, norėčiau 
vieną dalyką išryškinti — bū
tent, ar mums. lietuviams, 
stovėti nuo bėgančio gyvenimo 
nuošaly, atsi tverus tvora, už
merkus akis kasdienybės įvy
kiams, nesidomint įvairiomis 
politinėmis situacijomis, ne
nagrinėjant, nesiaiškinant vi
sų priežasčių, kodėl nūdienos 
įvykiai vienaip, o ne kitaip su
siklosto, nesigilinant į rūpi
mus šios erdvės amžiaus prob
lemas, šio krašto ir visos žmo
nijos rūpesčius. 

Laikas taip greitai bėga, ir, 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. 

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

AT TENTION 1MMIGRANTS! 
Canada and Australia 

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

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigration 

www.immigration-service.com 

jei tūpčiosime vietoj — greitai 
pri t ruksime ne tik lietuvių 
kalboj žodžių pavadinti ir kas
dienius, ir erdvės techninius 
naujausius išradimus, bet ir 
neturėsime lietuviškų sąvokų 
išreikšti naujausioms idėjoms, 
naujausiems dvasiniams tur
tams ir naujajai gyvenimo fi
losofijai. 

O visiems tiems uoliems 
mūsų kultūros darbuotojams 
paskatinti ir yra tos kultūri
nės premijos (lietuviškojo ra
dijo vedėjams, žurnalis tams, 
rašytojams, menininkams) per 

kurias kylame ir esame pa
skatinami dirbti savai tautai. 
Ypatingai gražu, kai už lietu
vybės darbą premijas skiria ir 
profesionalai. Tai mūsų Cleve-
lar.de dar egzistuojanti per 
daugelį metų ir savo kultūrinę 
premija skirianti be išimties 
kultūrininkams — mokyto
jams, rašytojams, visuomenės 
veikėjams, dainininkams ir 
bet kurios rūšies meninin
kams, kurie reiškiasi savo vi
suomenėje, savo veikla ir 
energija yra pavyzdys dauge-
! i u i - v Nukelta į 5 psl. 

LIETUVĄ ŠILDO JŪSŲ ŠIRDYS 
Atgimusioje Lietuvoje gy

venimas bėga nauja vaga. 50 
metų mūsų dvasinis gyveni
mas buvo suvaržytas, už
spaustas ir niekas jo nepuo
selėjo ir nesirūpino. Nei viena 
visuomeninė organizacija ne
išdrįso rengti bet kokį renginį 
bažnyčioje. Ir kaip džiugu, 
kad dabar tiek jaunas , tiek se
nas gali laisvai džiaugtis tuo 
kas sukaup ta Lietuvos bažny
čiose. 

Noriu papasakoti apie Ty
tuvėnų Šv. M. Marijos bažny
čią, nuostabiai gražia ir įdo
mią, turinčią vienus seniausių 
ir įdomiausių italų meistro 
Kasperinio darbo vargonus. 
Šie 2000-ji metai buvo labai 
džiugūs mūsų parapijiečiams. 
Almos Adamkienės rūpesčiu, 
buvo gau ta 30,000 litų šių var
gonų remontui, todėl, suda
rius sutar t į su specialia res
tauravimo įmone, vasaros me
tu buvo atl ikti remonto dar
bai. Buvusi tytuvėniškė. da
bar gyvenanti toli nuo gim
tinės Hal ina Bagdonienė taip 
pat skyrė 1,000 dolerių šių 

nuostabių vargonų restauravi
mo darbams. Darbus atlikusi 
uždara akcinė bendrovė „Vil
niaus vargonų dirbtuvė", ku
riai vadovauja R. Gučas Ty
tuvėnų bažnyčioje organizavo 
tikrą didelę šventę, kurioje 
dalyvavo vargonų meistrai iš 
daugelio pasaulio šalių, o kon
certavo vargonininkas iš Ang
lijos. Tytuveniškiams ši šven
tė didžiausias įspūdis 2000 
metais. Mišias aukojo Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bartulis. 
Pamokslo metu dėkojo A. 
Adamkienei už nuolatinį rū
pestį Lietuvos žmonėmis, jų 
dvasia, o taip pat dėkojo vi
siems, kurie aukojo lėšas 
Adamkienės fondui. 

Tytuvėnų parapijiečiai taip 
pat nori dar kartą pasakyti 
nuoširdų ačiū visiems, kurie 
savo aukomis remia Lietuvą. 
Su viltimi žvelgiame į ateitį ir 
tikime, kad gėris ir džiaugs
mas palies mūsų šalį. tapsime 
geresni, išmoksime dalintis 
širdies šiluma. 

E. B a r k a u s k i e n ė 

Tytuvėnų bažnyčia (1614-1639) 

file:///Vindcw
http://www.immigration-service.com
http://lar.de
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Dariaus ir Girėno paminklas Marąuette Parke, prie Califomia ir 67 gatvės 
Nuotr Stasio Žilevičiau* 

TARP MUŠU KALBANT 

PRIE DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO 
Prieš Naujuosius metus Či

kagoje snigo, snigo ir snigo. O 
Naujųjų metų pirmąją dieną 
pragiedrėjo ir danguje nebuvo 
nei vieno debesėlio. Tą dieną, 
aplankęs Dariaus-Girėno pa
minklą, prisiminiau neseniai 
vartytus pageltusius (1932-
1935 m.) Amerikos lietuvių 
laikraščius, kuriuose apstu ži
nių apie Dariaus-Girėno ryž
tą, apie jų žygį ir tragiškąjį li
kimą, apie gyvųjų sumanymą 
pagerbti žuvusius drąsuolius. 

„Margučio"' žurnalo 1933 m. 
rugsėjo 25 d. laidoje rašoma: 
„Statykime Chicagoje mūsų 
didvyriams paminklą. Jie čia 
gimė, čia kilo mintis skristi į 
Lietuvą. Mokėkime tinkamai 
įvertinti Dariaus ir Girėno di
dįjį žygį. Jiems priklauso gar
bė. Jie nugalėjo Atlantiką tė
vynės Lietuvos garbei". 

Dariaus-Girėno paminklo 
statymo fondo globėjų komite
tas kreipėsi tokiais žodžiais: 
„Chicagoje rengiama vieša Da
riaus-Girėno paminklo naudai 
rinkliava. Čia lietuviai ir lie
tuvės turės gražios progos pa
sirodyti ir užakcentuoti, kad 
mūsų didvyrių žygis ir jų at
mintis mums rūpi. Tai bus 

PENSININKU 
DIKTATŪRA 

Atkelta iš 3 psl. 
Ta pačia proga reikia 

pasakyti, kad Marijampolėje, 
anot darbo biržos atstovų, pa
didėjo techninių specialybių 
darbuotojų paklausa, o tai 
reiškia, kad kažkoks ekonomi
kos pajudėjimas ir čia yra 
įvykęs. Nedarbas žymiai su
mažėjo Kretingoje. Tai vis tei
kiantys vilties ženklai. 

Ir plika akimi jau galima 
matyti rinkos ekonomikos pa
sekmių. Nors, sakykim, didieji 
parduotuvių susivienijimai 
nustelbia ir net priverčia 
bankrutuoti smulkiuosius pre
kybininkus, bet eiliniam pir
kėjui, naudinga, kad didžiosio
se prekyvietėse žymiai suma
žėjo kainos. Prieš naujuosius 
metus Vilniuje atsidarė „Ma-
ximos" prekybos bazė, kurioje 
savaitei apsiperkantis žmogus 
gali sutaupyti ne vieną dešim
tį litų. Pavyzdžiui, toje didžiu
lėje parduotuvėje prieš Kalė
das įsigijau labai skanių sau
sainių, primenančų geriausių 
vaikystės šeimininkių produk
ciją. Ant dėžutes buvo nurody
ta tokia gamybos vieta: Ma
žeikių rajonas. Baniuliu kai
mas, Birutes Ročkuvienės in
dividuali ftnonė. Tikrai nuo
stabu: viename moderniausių 
prekybos tinklų savo produk
cijai vietą rado kaimo versli
ninkė. Tik tokiu atveju, kai 
klestės verslas, kai bus darbo, 
geresnė bus ir pensininko duo
na. 

kaip ir kvotimai. Pasisekimas 
ir nepasisekimas tos rinklia
vos priklauso išimtinai nuo 
mūsų pačių. Jei mes sugebė
sime suorganizuoti keletą 
tūkstančių rinkėjų — turėsi
me gražias pasekmes. Jei gi 
pasirodysime apsileidėliais ir 
ieškosime progos kaip nuo to 
garbingo darbo išsisukti, aiš
ku, sulauksime menkų rezul
tatų. — Pasirodykime, kad 
mes įvertiname Dariaus ir Gi
rėno žygį. Visi iki vienam į 
didį ir kilnų žygį!" 

Čikagos lietuviai neliko abe
jingi. Kaip žinia, Marąuette 
Parke, prie Califomia Avenue 
ir Marąuette Road sankryžos, 
buvo pastatytas didingas pa
minklas. Surengtose jo šventi
nimo iškilmėse dalyvavo tūks
tančiai lietuvių ir kitataučių. 

Ilgainiui Dariaus-Girėno pa
minklas tapo pasididžiavimo 
vieta. Tačiau, metams bėgant, 
paminklas „senstelėjo". Prirei
kė neatidėliotino remonto. 
Apie tai buvo painformuota 
lietuvių laikraščiuose ir radijo 
laidose. JAV Lietuvių archi
tektų ir inžinierių sąjungos 
dėka bei Čikagos miesto val
džios lėšomis (porą tūkstančių 
dolerių pridėjo ir lietuviai), 
1999 metų vasarą buvo nuo
dugniai atnaujintas pamink
las. 

Dariaus-Girėno paminklas 
buvo pastatytas „senųjų" Ame
rikos lietuvių pastangomis. 
Atnaujinimas buvo atliktas 
pokario lietuvių ryžtu. Kažin, 
ar tolimesniu paminklo likimu 
neteks pasirūpinti pastaruoju 
metu iš Lietuvos atvykstan
tiems tautiečiams? 

Šiandien galima pasidžiaug
ti sumažėjusiomis niekadėjų 
išdaigomis. Dabar mažai kas 
belaipioja ir beveik niekas ne
užsiiminėja paminklo teplioji-

mu. Dabar daug sniego, todėl 
retai kas bevaikštinėja prie 
paminklo. Sausio pirmosios vi
dudienį prie paminklo matėsi 
tik žvėrelių ar naminių gy
vulėlių įmintos pėdos. 

Kai kas anksčiau norėjo pa
kartoti pirmųjų drąsuolių žy
gį. Ne vienas anais laikais ke
tino perskristi Atlanto vande
nyną. Tačiau tik vienas išdrį
so. Deja, jam nepavyko pa
siekti Lietuvos pakrančių. Mi
nint Dariaus-Girėno tragiško
jo skrydžio 60 metų sukaktį, 
vienas turtingų tėvų sūnelis, 
išsinuomavęs modernų lėktu
vą ir pasisamdęs patyrusį pi
lotą, atskrido į Lietuvą. Taipgi 
du iš Lietuvos atvykę tau
tiečiai, įsigijo lėktuvą ir, juo 
skrisdami (keliose vietose nu
sileisdami kuro papildymui), 
iš Čikagos atskrido į Kauną. 
Ateinančiomis žiniomis, dar 
vienas mūsų tautietis (Ameri
kos lietuvis) rengiasi transat
lantinei kelionei. Jis planuoja 
2003 metų vasarą skristi į Lie
tuvą. Linkėkime geriausios 
sėkmės. Tik kažin ar beverta 
kartoti nepakartojamą skrydį? 

Petras Petrut is 

UŽDARĖ JAV AMBASADĄ 

JAV vyriausybė įsakė penk
tadienį, sausio 5 d. uždaryti 
ambasadą Italijoje, nes gauta 
žinių apie galimą teroristų 
pasikėsinimą. Manoma, kad 
teroristus Italijoje, kaip ir ki
tuose islamo kraštuose, finan
suoja bei paruošia Osama bin 
Laden su savo organizacija. 
Jie praeityje išsprogdino JAV 
ambasadas Kenijoje, Tanzani
joje ir, manoma, karo laivą 
„SS Cole" pernai Jemene. 

Amerikos ambasada Romoje 
dėl teroristų baimės laikinai 
buvo uždaryta ir 1991 m., 
Persų įlankos karo metu. 
Kada šį kartą ambasada vėl 
pradės veikti, dar nepra
nešta. 

NAUJIEJI METAI 

Naujieji metai — tai tik lašas jūroj 
tarp audrose kovojančių bangų. 
Linguoja mūsų mažo laivo burės, 
mus nešdamos svajonių takeliu. 

Naujuose metuose mes ieškom pažadų, 
įjuos mes sudedam svajones ir viltis, 
o vis tik nežinia ateinančių dienų 
nuvargina klajojančias mintis. 

Naujieji metai — tai pradžia rytojaus, 
kuris mus dar vienus metus lydės... 
Ar tikimės dar nesurasto rojaus? 
Ar laukiame laimingos ateities? 

Į praeitį nueis ir ta diena reikšminga, 
o ateitis pilna slaptingų paslapčių... 
Skubėkime gyventi, kol nedingo 
svajonės, kupinos šviesių vilčių. 

Aurelija M. Balašaitienė 

DRAUGAS, 2001 m. sausio 10 d., trečiadienis 

KULTŪRA IR PREMIJOS 
Atkelta iš 4 psl. 

Ohio Lietuvių gydytojų 
draugijos kultūrinės premijos 
nuo 1957 m. ligi 2000 m. yra 
paskirtos 43-ims mūsų lietu
viškojo veikimo ąžuolams ir 
liepoms! Todėl norėčiau ir čia 
džiaugsmingai sušukti: „Tegy
vuoja lietuviai gydytojai, verti 
ir patys premijos už kultū
rinės veiklos meilę! Žengiant 
jau žingsnį į dvidešimt pirmąjį 
amžių, norėčiau palinkėti ne
pailsti lietuviškoj kultūrinėj 
veikloj, nes istorija darbinin
kų ir veiklių asmenybių neuž
miršta!" 

PAGARBA ŠEIMOJE 
Pagarba žmogaus asmeniui 

yra kertinis žmonių visuo
menės akmuo. Kur nėra šios 
pagarbos, įsigali visokie nusi
kaltimai, prievartavimai, prie
spauda. Geroje krikščioniškoje 
šeimoje pagarba yra gerų san
tykių prielaida ir priežastis, 
drauge ir padarinys. Tai yra 
būtina meilės ryšių plėtojimo 
sąlyga. Gera šeima savo ruož
tu puoselėja pagarbą visiems 
kitiems visuomenės nariams. 
Trijuose sekmadienio skai
tiniuose kalbama apie pagar
bą kaip reikalavimą gerai šei
mai. Skaitinyje iš Siracido 
knygos keletą kartų pavarto
jami graikiški žodžiai, nusa
kantys pagarbią vaikų nuo
statą tėvų atžvilgiu. Pirmosios 
iš šių sąvokų biblinė vartose
na reiškia šlovinimą ar aukš
tinimą. Daiktavardine jos for
ma nusakoma Dievo šlovė, pa
sireiškianti išoriškai. Taigi 
vaikai yra prašomi pripažinti 
savo tėvų vertę ir gerbti juos. 
Pirmojoje eilutėje nurodoma, 
jog šią pagarbą nustatė pats 
Dievas: „Viešpats pagerbia 
tėvą". Antroji sąvoka, vartoja
ma graikiškajame Siracido 
knygos tekste, taip pat nusako 
pagarbą, tačiau jaučiamas dar 
pagarbios baimės prasminis 
atspalvis. Taigi pagarba kaip 
garbinimas ir pagarbumas yra 
neatskiriami dalykai, lydintys 
tėvų ir vaikų santykius. Sira
cido knygos autorius pabrėžia, 
jog besivadovaujantys šiomis 
nuostatomis „ilgai gyvens". Ši 
mintis paimta iš Dekalogo 
(plg. Iš 20, 21), kuriame ket
virtasis Dievo įsakymas gerb
ti tėvus žada ir atlygį. Pa
žymėtina, jog iš dešimties Die
vo įsakymų tik vienas pa
brėžtinai susietas su žadamu 
atlygiu. Tai ženklino jo svarbą 
žydų akyse. Tėvai savo vaikų 
atžvilgiu yra Dievo įrankiai ir 
gyvybės versmė. Tėvai savo 
vaikams ypatingu būdu yra 
Dievo atvaizdas. 

Krikščionių tikėjimo požiū
riu „ilgas gyvenimas" įgyja 

Baigsiu Juozo Girniaus žo
džiais: „Tikiu Lietuvos istori
nį amžinumą, nors miršta ir 
tautos... Tikiu lietuviškosios 
dvasios kūrybinį nemirtin
gumą, nors miršta ir kultū
ros... Tikiu lietuviškosios išei
vijos pašaukimą iš naujo įžieb
ti pasaulyje drąsą kovai už 
laisvę, nors paprastai išeiviai 
įsikuria sutirpdami be ženk
lo..." 

Stovėdami ant dvidešimt 
pirmojo amžiaus slenksčio, pa
rodykime pasauliui, kad ir lie
tuvis įdeda daug savo sielos ir 
darbo į bendrą pasaulinę kul
tūrą! 

„Sudiev, Kalėdų eglutes!" Užsibaigti* Švenčių sezonui, Vilniuje .surenkamos eglutes, kad neterttu miesto Gedi
mino Žilinsko nuotrauka 

naują matmenį. Naujajame 
Testamente gyvenimas nesi
baigia fizine mirtimi. Gyveni
mas yra amžinas ir tęsiasi po 
mirties, nes tai yra gyvenimas 
su Dievu. Tokiam gyvenimui 
pagarba tėvams yra būtina 
prielaida. Laiške kolosiečiams 
apaštalas Paulius vaizduoja 
krikščionis, gyvenančius pa
garboje ir meilėje. Dorybių 
sąrašo ašis yra pasiaukojanti 
meilė, o jos pavyzdys — Kris
tus. Ištrauka baigiama nuro
dymais šeimos nariams. Pau
lius sako, jog viskas įmanoma, 
jei juose „vaisingai gyvuoja" 
Kristaus žodis. 

Kristaus žodis „vaisingai gy
vena" Marijoje. Tai laiduoja 
pagarbą Šventosios Šeimos 
tarpusavio santykiuose. Po 
Jeruzalės šventyklos aplanky
mo Marija, grįžus į Nazaretą, 
„laikė visus įvykius savo šir
dyje". Jėzaus vaikystės apra
šymą randame tik Luko evan
gelijoje (2, 41-52). Natūralu, 
kad šis Jėzaus gyvenimo lai
kotarpis nuolat žadino žmonių 
vaizduotę. Paplito apokrifiniai 
raštai, vaizdavę ypatingus ste
buklus, vykusius Kristaus vai
kystės metais. Pavyzdžiui, 
apokrifinėje Tomo evangelijoje 
vaizduojama, kaip Jėzus žai
džia ant jūros kranto ir lipdo 
paukštelius iš molio, po to 
savo žodžiu jiems įkvepia gy
vybę. Luko evangelija, skirtin
gai nuo apokrifinių raštų, ne
vaizduoja jokių stebuklingų 
dalykų Jėzaus vaikystėje. Jė
zus atlieka tradicinę žydų ber
niuko pareigą, ženklinančią 
įžengimą į brandą. Geriausias 
liudijimas apie Evangelijose 
neaprašytąjį Jėzaus gyvenimo 
laikotarpį yra viešasis Jėzaus 
gyvenimas. Gyvenimo laiko
tarpis su Marija ir Juozapu 
apibūdinamas glaustai, bet la
bai reikšmingai: J ėzus augo 
išmintimi, metais ir malone 
Dievo ir žmonių akyse". 

Dvylikametis Jėzus šventyk
loje oficialiai tampa Dievo 
tautos nariu. Jo pasitrauki
mas nuo tėvų anaiptol ne
reiškia pabėgimo. Vis dėlto 
pradingus berniukui jo tėvai 
nerimauja. Anot Luko, ieškota 
tris dienas. Gal tai aliuzija į 
tris dienas, praleistas kape? Į 
Marijos priekaištą dvylika
metis Jėzus atsako neatsi-
prašinėdamas. Jis pats yra 
nustebęs ir klausia. Susijau
dinusiems tėvams Jėzus pa
reiškia, jog niekas negali ati
traukti jo nuo jo misijos. Iš
sakęs tėvams, kad pats svar
biausias dalykas yra dangiš
kojo Tėvo valia, jis, kaip rašo 
evangelistas: „buvo jiems klus
nus". 

Ar Luko aprašyta scena ro
do, jog Marija ir Juozapas ne
suvokė savo vaiko dievystės. 
Taip manyti butų klaidinga ir 
lygiai taip pat klaidinga būtų 
teigti, jog Dievas jiems vienu 
kartu įkvėpė visą žinojimą 
apie įsikūnijimo ir Prisikėlimo 
slėpinius. Šie paprasti Gali
lėjos žmonės, žinoma, nesam-

A. t A. 
Sesuo M. THERESINE 

VALŪNAS, SSC 
Mūsų mylima seselė mirė 2001 m. sausio 7 d. Šv. 

Kazimiero Motiniškame name, 2601 VVest Marąuette Rd., 
Chicago, IL, sulaukusi 88 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Mykolo parapijos, Chicago, 
IL. Vienuolyno įžaduose išgyveno 70 metų. 

Nuliūdę liko Šv. Kazimiero seserys ir artimieji giminės: 
sesuo Ann Holloway, gyvenanti Whitewater, Wisconsin, 
teta James, Ronald, Raymond ir Joan Holloway, Art King. 
Richard Walons ir jų šeimos, taip pat giminės ir pažįstami. 

Velionė pašarvota trečiadienį, sausio 10 d. nuo 1 iki 7 
v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601W. Marąuette Rd, Chi
cago, IL. Mišparai mirusiems vyks trečiadienį, sausio 10 
d. 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios ketvirtadienį, sausio 11d. 
9:30 v.r. Po šv. Mišių, ketvirtadienį, sausio 11d. velionė 
bus palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių šv. Mišiose ir pasimelsti 
už seselės sielą. 

Nuliūdę Šv. Kazimiero seserys i r šeima. 

Laidotuvių direkt. Kcnneth Rudmin. 

>4 r,\ . _ 

A. t A. 
JOSEPH A. „PEEWEE" 

KATAUSKAS 
Mirė 2001 m. sausio 7 d., sulaukęs 88 metų. 
Gimė Čikagoje. Gyveno Brighton Park, IL. 
Nuliūdę liko: sūnus Joseph su žmona Elli, sūnus Peter 

su žmona Arlene, duktė Mary Ann Kay, septyni anūkai ir 
aštuoni proanūkai, sesuo Ann Narkus, brolis Anton, sesuo 
Marie Ducak, svainis Florence Werkmeister, Lorrane 
Klimas ir Eleanore Dachota bei kiti giminės. 

Velionis buvo vyras a.a. Wandos Balčius, brolis a.a. 
kunigo Peter N. Katauskas ir a.a. Bernice, svainis a.a. 
Joseph Narkus ir a.a. Edward Ducak. 

A.a. Joseph 55 metus buvo savininkas Ideal Auto Parts 
Co. Čikagoje, 4 laipsnio narys Cardinal Mundelein Coun-
cil 3024 ir I.C. vyrų klubo. 

Mintis ir prisiminimus galite rašyti „Svečių knygoje" 
www.legacy.com arba pareikšti telefonu 773-523-7781. 

Velionis pašarvotas penktadienį, sausio 12 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Fortūna Bros laidojimo namuose, 4401 S. Kedzie 
Ave. Laidotuvės šeštadienį, sausio 13 d. Iš laidojimo namų 
9:15 v.r. velionis bus atlydėtas į Immaculate Conception 
bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių a.a. Joseph bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 
Laidotuvių direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410. 

A. t A. 
IEVAI DEVEIKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Ateitininkų namų valdybos 
narę, velionės dukrą VIDĄ ir JONĄ MALEIŠKUS bei 
kitus artimuosius. Mišios už jos sielą bus aukojamos 
vasario 1 d. 8 vai. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje. 

Ateitininkų namų valdyba 

protavo Nikėjos ar Chalkedo-
no Susirinkimo formuluotė
mis. Dievas veda juos kara
liškuoju keliu, tačiau neapsau
go nuo kelio netikėtumų. Mū
sų tikėjimo kelionė taip pat 
nuotykinga. Mums taip pat 
nelengva išskaityti Dievo va
lią konkrečiose gyvenimo si
tuacijose. 

B2, 2000 m. Nr 23 

* Didžiausios pažangos 
šiemet pasiekusios Lietuvos 
elektronikos bendrovės — Pa
nevėžio ..Ekrano" — apyvarta 
per metus išaugo 1.5 karto, o 
grynasis pelnas — daugiau 
nei 20 kartų. Spėjama, kad 
įmonės apyvarta 2000 m. 
sieks per 420 mln. litų. laukia
mas grynasis pelnas priartės 
prie 60 mln. litų. -Eit»> 

http://www.legacy.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

J o n a s Ž y m a n t a s , jaunosios 
akademikų kartos atstovas. 
gyvenantis Čikagoje, stovyk
laudavęs ateitininkų stovyklo
se ..Dainavoje". Kalėdų šven
čių proga per Ateitininkų šal
pos fondą paaukojo stambią 
piniginę auką Lietuvos ateiti
ninkų veiklai. 

Ž i e m o s š v e n t ė sausio 20 d. 
vyks nuo 11 vai.r. iki 3 vai.p. 
p". Swallow Cliff (Illinois 83, 
west of U. S. 45, Palos Park). 
Jėjimas - nemokamas. Infor
macija tel. 708-771-1014. 

Ar ž i n o t e , kad čiuožinėti 
pačiūžomis galima tik tuomet, 
kai ledas yra 4 colių ar stores
nis? Čiuožyklos Čikagoje yra: 
Buffalo Woods (Kean Avenue. 
north of 87th Street. Willow 
Springs); Crawdad Slough 
(104th Avenue, south of 95th 
Street, VVillovv Springs); Daley 
Bicentennial Olaza (337 E. 
Randolph St.. Chicago): Hid-
den Pond East (Kean Avenue, 
north of 95th St., Hickory 
Hiils), Mount Greenwood Park 
(3721 W. l l l t h St., Chicago); 
Pier Pa rk at Navy Pier (600 E. 
Grand Ave., Chicago). 

A u š r a S t a s i ū n a i t ė (mez-
zosopranas), Vilniaus Operos 
ir baleto teatro solistė, vasario 
25 d. 3 vai.p.p. koncertuos 
Čikagoje, Jaunimo centre. 
Koncertą rengia Amerikos 
Lietuvių radijo laida. Visi ma
loniai kviečiami atsilankyti. 

„ S e k l y č i a i " reikalingas tar
nautojas/a. Turi gerai kalbėti 
lietuviškai ir angliškai, mokė
ti dirbti kompiuteriu. Kreip
kitės tel. 773-476-2655. 

A r p a s t e b ė j o t e pakilę iš ry
to, kad saulė skaistesnė, dan
gus žydresnis? Ar pagalvojote, 
kodėl? Garsioji pianistė Mūza 
Rubackytė atskrido į Čikagą! 
Jos vienintelis rečitalis tau
tiečiams, skirtas dviejų genijų 
- M. K. Čiurl ionio ir L. van 
Beethoven jubiliejams - įvyks 
šį šeštadienį, sausio 13 d., 
7:30 vai. v. Maria aukštesnio
sios mokyklos salėje. 6727 S. 
California. Bilietai - ^Sekly
čioje", 2711 W. 71 Str. Bilietų 
užsakymas tel. 708-386-0556. 
Visus kviečia rečitalio rėmėjai 

informacine radijo laida 
„Studija R", transliuojama 
1080 AM banga. 

I šė jus n a u j a m i m i g r a c i 
j o s į s t a t y m u i , kyla daug 
klausimų. JAV LB Socialinių 
reikalų taryba rengia susiti
kimą su imigracijos advokatu 
Diego Bonesatti, kuris vyks šį 
ketvirtadienį, sausio 11 d., 
nuo 6 iki 9 vai.v. ..Seklyčioje". 
Taip pat dalyvaus ir advoka
tas Algimantas Kėželis. 

K u n i g o A r v y d o Žygo 
„Premicijos tėviškėje" įvyks 
sausio 13 d., šeštadienį, Cice
ro. Šv. Mišios bus laikomos 4 
vai.p.p. Šv. Antano bažnyčioje. 
5 vai.p.p. parapijos salėje -
premicijanto kunigo Arvydo 
pagerbimas ir vaišės. Tautie
čiai kviečiami gausiai daly
vauti mūsų jauno kunigo 
šventėje. Vaišėms registruoki
tės, skambindami Mėtai Ga-
balienei tel. 708-863-1911. 

,,[...]Savo r a n k o m i s jie lai
kė apglėbę ne svetimą, ne už
grobtą, o SAVO žemę, jų akys 
buvo pakeltos į SAVO dangų, 
o į automatų šūvius j ie a tsake 
skanduodami: Lie-tu-va! J ie 
krito su šiuo žodžiu lūpose, 
nunešdami jį prie Dievo kojų. 
Nedidelė Lietuva šiomis die
nomis vėl tapo didele. Ją iškė
lė ir išaukštino žuvusiųjų did
vyriškumas, dvasios tvirtybė, 
laisvės meilė. O Lietuva iške
lia ir išaukština savo gynėjos, 
dar sykį patvir t indama, kad 
nemirtingumą ir amžiną šlovę 
suteikia tiktai Tevynė[...]", -
taip prieš dešimt metų su mū
sų žuvusiais didvyriais atsis
veikino poetas Jus t inas Mar
cinkevičius. Pr is imindama 
tuos, kurie, anot poeto, dabar 
šildosi sužvarbusias rankas 
prie Amžinosios ugnies kar tu 
su didžiaisiais mūsų tautos 
vyrais, .,Dainava" rengia reli
ginės muzikos koncertą ..Ir 
šviesa, ir tiesa". Šį sekmadie
ni, sausio 14 d., 3 vai.p.p. Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
mūsų tėvynės gynėjų atmini
mui skambės M. K. Čiurlionio 
kan ta ta ,,De Profundis". John 
Rutter .,Requiem". M. Dnra-
fle. L. Abario ir kitų kompozi
torių kūriniai. Atvykite ir pa
būkite kartu - su mumis, su 
keturiolika mūsų sesių ir bro
lių, su visa Lietuva. Bilietai -
..Seklyčioje", vaikams įėjimas 
- pigesnis. 

P o e t ė s Eglės J u o d v a l k ė s 
naujausios knygos sutiktuves 
. .Cukraus kalnas" yra rengia
mas vasario 4 d., sekmadienį. 
12:30 vai p.p. Lietuvių dailės 
muziejuje. PLC. Poete Egle 
Juodvalke yra pagarsėjusi 
kaip originali menininke. 
. .Cukraus kalnas" yra trečioji 
netradiciškai mąstančios poe
tes knyga. 

L IETUVOS VAIKAMS — 
56,365 DOL. PARAMA 

..Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas 2000 metų gruodžio 
mėnesį į Lietuvą išsiuntė 
56.365.00 dol. — tai Amerikos 
lietuvių suaukoti pinigai šelp
ti Lietuvos našlaičius ir vai
kus. Šie pinigai — tai šių me
tų keturių mėnesių — sausio, 
vasario, kovo ir balandžio pa
rama 1,022 vaikams. 

Pinigus Lietuvoje vaikams 
išdalina patikėtiniai, kurie 
tais vaikais rūpinasi. Tai — 
Kaimo vaikų fondas t pirm. Re
gina Švobienė), Gražina 
Landsbergienė, kun. L. Damb
rauskas , kun. R. Ramašaus-
kas. kun. A. Baniulis ir kun. 
Gražulis, sesele Jūratė Plo
nytė. Komitetas neremia vai
kų, gyvenančių vaikų namuo
se ir internatuose, nes juos 
išlaiko valdžia. Komitetas re
mia tik vaikus — našlaičius, 
kurie gyvena šeimose — pas 
senelius, tetas, dėdes ar sveti
mus žmones. Lietuvos vaikai 
ir jų globėjai yra labai dėkingi 
Amerikos lietuviams už para
mą, kuri padeda tiems vai
kams apsirengti ir eiti į mo
kyklą. 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetą sudaro: Birute J a 
saitienė. Irena Kairyte. Albi
nas Smolinskas. Dana Bazis, 
dr. Alina Domanskiene, Jean-
ne S. Dorr, Regina Jautokaitė, 
I rena Kazlauskienė, Teresė 
Landsbergienė, Gražina Liau-
taud. Nijolė Maskaliūnienė, 
Vanda Prunskienė, dr. Ed
mundas Ringus, Aldona 
Šmulkštienė, Regina Smohns-
kienė, Juozas Užupis ir Sigutė 
Užupienė. Šis komitetas yra 
tik ..rankos", kurios gautas 
Amerikos lietuvių aukas per
siunčia Lietuvon ir perduoda 
jas patikėtiniams, kurie tuos 
pinigus išdalina vaikų globė
j ams . Komitetas yra dėkingas 
Amerikos lietuviams už pasi
tikėjimą ir aukas Lietuvos vai
kams. 

B i ru tė J a s a i t i e n ė 

mu. ŽVAIGŽDUTE 
^^^^|^Sr Į l J% Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 6Sth Place, Chicago, IL 60629 

I.iptvivos NaHaiC iu globos" komiteto globojami vaikai Prienų rajono mokykloje 

S k e l b i m a i 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 S PulMb Rd . Chicago. TL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandas pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

TeL 830-267-0300, Lemont, IL 

Advokatas 
J o n a s Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6247&K»dsi«Avflna« 
Cbicasjo, IL 60639 
TeL 77S'77*4W00 

E-msil: GIbsJtissHoI.com 
Toli free 34 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 
SeiUd. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

SAUSIO 13-J I 

1991 m. sausio mėn. 13 d. 
viso pasaulio l ietuvius sukrė tė 
liūdna žinia, kad rusų komu
nistų kariuomenė ruošia nau
ją okupaciją. Tanka i t raiško 
nekaltus žmones, susir inku
sius prie TV bokšto ginti savo 
laisves. Gynėjų ginklai buvo: 
malda Aukščiausiajam, kad 
gelbėtų Lietuvą ir lietuvių 
tautinė-patriotinė daina . Prie
šas, nužudęs 14 jaunuolių ir 
šimtus sužeidęs — pas i t raukė . 
Lietuvos laisvė buvo išsaugo
ta. Daugelis tą įvykį laiko ste
buklu. Reikia pripažinti , kad 
malda yra gal ingas ginklas, 
kurį Dievas pr ipažįs ta ir pade
da. 

Jau dešimt metų praėjo nuo 
to tragiško įvykio. Lietuva liko 
laisva ir nepr ik lausoma vals
tybė, tačiau pergyvenant i 
daug materialinių ir dvasinių 
sunkumų. O juk galėjo su
klestėti ir mater ia l in is gyveni
mas per' tokį ilgą laikotarpį! 
Gal Dievo la iminant i r a n k a 
pavargo. J i s pamatė , kad t a s 
pareikštas prieš 10 metų dė
kingumas žymiai susilpnėjo, 
dvasinis gyvenimas sumenkė
jo ir taut iškumą pakeitė pa-
saulėt iškumas bei valstybiš
kumas. Kad viskas pasikeistų 
į gerąją pusę, reikia dvasinės 
stiprybės, kokia buvo prieš 
dešimtį metų. Je i ta ip įvyktų, 
tai būtų pa t s vert ingiausias 
prisiminimas Sausio 13-os au
kų ir prieš ta i kovojusių par t i 
zanų. 

R e d a k t o r i u s 

M I N T Y S 
P A G A L V O J I M U I 

New Yorke buvo toks atsi-
mintinas a t s i t ik imas : vienas 
turtingas kont raktor ius apsi
ėmė pastatyt i miesto kalėji
mą, vadinamą Tombs. J i s tai 
padarė. Buvo g a n a gabus vers
lininkas ir jo met inė apyvarta 
siekdavo pusės milijono dole
rių. Tačiau vienu metu j a m at
sirado finansinių sunkumų. 
Jis suklastojo vertybių popie
rius, siekiančius 2,000 dol. ir 
buvo nuteis tas kalėjiman. Pa
sodino jį į tą patį kalėjimą, 
kurį jis prieš kiek laiko buvo 
pastatęs. 

— Kai stačiau šį kalėjimą, 
— kalbėjo j i s , — niekada ne
galvojau, kad galėčiau būti jo 
įnamiu, o š tai uždarė ir mane 
čia... Tikrai nela imingas atsi
tikimas! 

Tačiau iš tikrųjų, ta i ne atsi
tiktinis nela imingas įvykis, o 
skaudus nusikal tėl io kelias. 
Kiekvienas žmogus, kuris pa
pildo mirtiną nuodėmę, pasta
to sau kalėjimą, į kuri. save 
uždaro, ne kūnu , o savo siela. 
Pats sau užsideda amžinos ne
laimes pančius. Ne kar tą žmo
gus jaučia ta i , gal net norėtų 
jais nusikratyti , bet juo toliau, 
tuo jo valia darosi si lpnesnė ir 
tuo sunkiau j a m bėra iš t rūkt i 
iš savo pat ies pas ta ty to ka
lėjimo. Pavyzdžiui , girtuoklis 
dažnai jaučia susipančiojęs 
savo paties blogu įpročiu, o 
jau nebeturi reikiamos jėgos 
pakilti. Tik didelio ryžto žmo
nės įstengia pasi taisyti . 

P r e l a t a s d r . J . P r u n s k i s 

Šių laikų ku l tū r a šuoliais 
kyla, kuria ir s ta to , bet žmo
gaus siela verkia apleista, nes 
ji vis mažiau pradeda supras t i 
statytojų ir kūrėjų kalbų su
mišimą. 

P o e t ė M a r i j a A u k i t a i t ė 

K Ū Č I O S 
Šven ta nakt i s . 
Ant mano kūčių stalo 
Dievulio duona 
Ir... lėkščių eilė 
Kiekvienoje — 
Puš ies žalia šakelė, — 
Lyg žydinti 
Baltos žiemos gėlė. 
Kar t i tyla , 
Ne t ašaros sust ingo, — 
Pavi r to nebyliais ledais. 
O širdį mano 
Ilgesėlis bado 
Su tų pušies šakų 
Žaliais spygliais.. . 

Ne s a p n a s tai , — 
Atbundan t i žvaigždelė 
M a n t iesia spindulį 
Pro langą dovanų... 
K u r m a n o 
Tolimų n a m ų švieselė?.. 
Apgaubki , Angele, 
J ą po spa rnu . 

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

D I E V U L I S P A D Ė J O 
( K a l ė d ų p a s a k a ) 

(Pabaiga) 
— Sustok, mažyte, ir nebijok 

manęs ! Aš žinau tavo nelaimę 
ir noriu t a u padėti . 

D a n u t ė atsigręžė. Išsyk ji 
krūptelėjo ir išsigando išvydu
si čia p a t j a i n iekur nematy tą 
poną, bet aprimo, kai t as vėl 
prakalbėjo: 

— Mažytis Dievulis mane 
s iunčia pas tave. Parvešiu gy
dytoją tavo mamyte i . Gyvenu 
visai netoli. Sek mane , tu man 
re ikal inga: važiuojant su gy
dytoja parodysi kelią į savo 
n a m u s . 

Neilgai t r ukus apie mamytę 
j a u t r iūsė senukas gydytojas. 
J i s t a m t ikra a d a t a dū rė j a i į 
abi r a n k a s . Davė vais tų gerti 
i r va ikams pasakė : 

— J ū s ų motulę da r bus gali
ma išgelbėti. Bet kad tik kiek, 
j a u bū tų buvę per vėlu... 

Geras is ponas pasirūpino, 
k a d gydytojos ir vėliau, kiek 
k a r t ų bereikės, pa t ikr in tų li
gonės sveikatą. 

O vėl ir dar t a ip a ts i t iko, jog 
ne t gražiai papuoš ta eglutė 
nužengė va ikams ta rs i iš pa
t ies dangaus . J ą į taisė tas 
p a t s nežinomasis geradar is . 
Negana to, vėliau nupirko 
abiem va ikams ir po naujus , 
dail ius drabužėl ius ir šiaip 
nuolatos rūpinosi j a i s visais 
t r imis . J i s , ta ip d i rbdamas , 
rado ir savo sielai didelę pa
guodą. 

M a t a n t tokį dalyką, angelė
lio veidas žibėjo iš džiaugsmo 
visu vidurdienio sau lės skais
t u m u . J o pas i r inktas is uždavi
nys at rodė j a m pilnai pavykęs. 
Todėl, nieko nebelaukęs , vieną 
giedrią žiemos nakt į j i s išskė
tė savo sparnel ius , pasikėlė į 
aukš tybes ir t a ip sugrįžo į Ga
lybių Viešpaties r ū m u s . 

V a n d a F r a n k i e n ė 

P A D Ė K O S D I E N A 

Mano Padėkos diena buvo 
labai smagi. Dieną pra le idau 
pas močiutę. Ten buvo mano 
pusbrolis ir pusseserė . Mo
čiutė ir te ta pagamino daug 
pat iekalų: iškepė kalakutą , 
šparagų, ryžių, duonos. Padė
kos diena yra p rasminga šven
tė! 

V i k t o r i j a M i l i ū n a i t ė 

Padėkos diena y ra viena 
mėgs tamiaus ių mano švenčių. 
Tada gali daug valgyti ir pra
leisti dieną su šeima. Šia- Pa
dėkos dieną aš važiavau pas 
savo te tą i r ten sus i t ikau su 
savo pusbroliais ir pusseserė
mis , seneliais. Mes valgėme 

daug skanaus maisto, buvo 
didelis ka laku tas ir kugelio. 
Buvo labai smagu praleisti vi
są dieną su savo šeima. 

J u l i j a Vallee 
Abi Lemonto Maironio lit. 

m-los 8 sk. mokinės. („Žings
niai į pasaulį"). 

— Kodėl genys, per dienų 
dienas stuobrį snapu kirsda
mas galvelės neatitrenkia? 

— Čia t ikrai didi paslaptis, 
Juozuli . Gal genio galva tuš
čia? Kaip riešuto kevalas? Tik 
snapas ir akys? 

— O kaip, sakyk, jis skied
relių į akis neprisikrečia? 

— Matyt , vaikeli, genys 
stuobrį kapodamas, užsimer
kia. 

L e o n a r d a s G u t a u s k a s 

GALVOSŪKIS N R 51 

(Piešinėliai). Matote nupieš
tas 6 eglutes. Penkios pana
šios, viena skirtinga. Apibrėž-
ki teją . (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 52 
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K 
(Brėžinėlis). Į šį kalėdinį 

laiptažodį įrašykite žodžius 
pagal duotus nurodymus: 1. 
Kas sprendžia šį laiptažodį? 2. 
Kiek dienų t runka Kalėdų 
šventės? 3. Koks medis puo
šiamas Kalėdų šventėms? 4. 
Ko, papras ta i , nevalgoma per 
Kūčias? 5. Ką atneša Kalėdų 
senelis? 6. Kaip vadinamas 
laikotarpis prieš Šv. Kalėdas? 
7. Miestas, kurį svajoja ap
lankyti viso pasaulio katali
kai? 8. Miestelis, kur gimė 
Jėzus? (5 t.). Sudarė 8 klasės 
mokinys Virmantas Petruš
kevičius iš Kauklių kaimo, 
Pasvalio rajono. 

GALVOSŪKIS N R 53 

Sugalvokite tr is ar keturis 
tokius veiksmažodžius, kurie 
esamojo laiko šaknyje turėtų 
ilgąjį balsį, o botojo kartinio 
laiko šaknyje — trumpąjį. Pa
vyzdys: Kyla — kilo. (51.) 

GALVOSŪKIS N R 54 

Kur gimė Jėzus? (51). 

GALVOSŪKIS N R 55 

čiulba, klykia, karkia a r čyp
si? Už visus teisingus atsaky
mus skiriama 10 t., o už dali
nius atsakymus — 5 t. At
siuntė k u n . d r . E. Geru l i s . 

GALVOSŪKIS NR. 31 
ATSAKYMAI 

J a m , tam Olis (pavardė), 
Micė (katės vardas), koja, aky-
lėti (darytis akylam), Domas 
(vardas). Gali būti ir kiti žo
džiai. 

GALVOSŪKIO N R 32 
ATSAKYMAS 

Ko jaunas neišmoksi, to se
nas nežinosi. 

GALVOSŪKIO NR. 33 
ATSAKYMAS 

Mūsų Viešpaties Jėzaus 
Krisftius Naujojo Testamento 
branduolį sudaro keturios 
knygos — evangel i jos (gr. ge
roji naujiena), skelbiančios pa
sauliui gerąją naujieną apie 
Jėzų Išganytoją. 

GALVOSŪKIO NR. 34 
ATSAKYMAS 

Šeimininkės tikriausiai ma
no, jog padėkliukas dedamas 
tam, kad neliktų vandens žie
delio ant stalo. Deja, senosiose 
smuklėse, kuriose dažniausiai 
šeimininkavo vyrai, sušlapęs 
stalas problemų nekėlė. O iš 
padėkliukų pardavėjas galėjo 
žinoti, kiek bokalų alaus iš
gėrė lankytojas. 

GALVOSŪKIO NR. 35 
ATSAKYMAI 

A. D e g t u k o istorija praside
da su fosforo atradimu, tai at
liko 1669 m. Henning Brandt. 
Prasl inkus 100 m. buvo pradė
tas vartoti fosforas, gaminant 
degtukus. 1810 m. degtukus 
gamino Caniard de Latour. 
1827 m. degtukus patobulino 
anglų vaistininkas John Wal-
ker. 1831 m. tobulesnį degtu
ką sukūrė prancūzas Charles 
Saur ia . 1870 m. degtukų nuo
dingumą pašalino švedai. Iki 
1930 m. Lietuvoje buvo 5 deg
tukų fabrikai (L.E. 4-404-405). 
B . Karalienė Jadvyga, išgyve
nusi su Jogaila 12 m., numirė. 
Tuomet ji buvo 24 m. amžiaus, 
o Jogaila 48 m. (V. Sruogienės 
„Lietuvos istorija", 182 p.). C. 
Golfo srovė prasideda nuo 
Brazilijos rytinio pakraščio, 
t ada teka per Karibų jūrą, 
Meksikos įlanką ir nuo Flori
dos pasisuka Atlante į šiaurės 
ry tus (Iliustr. World E. p. 758, 
N.Y., 1966). D. Šv. Rašte žodis 
A b b a reiškia malonybinį tėvo 
pavadinimą: Tėte, Papą, Da-
ddy. Žodis M a n n a reiškia 
d u o n ą , bet pažodžiui ver
čiant: „Kas tai yra?" (Išėjimo 
16:15). E. Žmonėse yra nuo
monė, kad iš gyvulių kvailiau
sias yra asi las , o gudriausi: 
delfinas, šuo, lapė. 

LINKSMIAU 

Saulius: 
— Kuris tavo šunies vardas? 
Paulius: 
— Nežinau, jis man nesako. 

A. Kas valdovui Vytautui 
Didžiajam siuntė karališką 
vainiką? B . Kokie buvo valdo
vo Vytauto žmonų vardai? C. 
Išvardinkite bent tris paukš
čių vardu, kur ie nemoka skris
ti? D . Iš k u r kilo žodis „pypkė? 
E . Kuriuo balsu apsireiškia 
jū rų erelis wosprey7 Ar jis 

— Ką reikia daryti; kad šuo 
negulėtų po stalu? 

— Nupjauti stalo kojas. 

— Išvardink man keturis 
naminius gyvūnus, — prašo 
mokytoja. 

— Šuo ir trys šuniukai, — 
greitai atsako Pauliukas. 
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