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Ar Lietuva pasiruošusi 
panaikinti mirties bausmę? 

Vilnius, gruodžio 15 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus sukritikavo dalies 
parlamentarų abejones dėl 
mirties bausmės panaikinimo, 
pavadinęs juos „populistiniais 
svarstymais". 

Prezidentas V. Adamkus at
kreipia Lietuvos piliečių dė
mesį, jog po Konstitucinio teis
mo sprendimo skirti ir vykdyti 
mirties bausmę Lietuvoje ne
belieka jokio teisinio pagrin
do", rašoma antradienį pa
skelbtame prezidento atstovės 
spaudai pareiškime. 

Konstitucinis teismas šį 
mėnesį paskelbė, kad mirties 
bausmė prieštarauja Lietuvos 
Konstitucijai. 

Prezidento nuomone, Lietu
vos ir daugelio kitų valstybių 
teisingumo vykdymo praktika 
rodo, kad mirties bausmė ne-
sutramdo nusikalstamumo. 

Pirmadienį V. Adamkus pa
sirašė dekretą, kuriuo Seimui 
skubos tvarka pateikė svar
styti Baudžiamojo Kodekso pa
taisas, kuriose mirties bausmė 
keičiama įkalinimu iki gyvos 
galvos. 

Parlamentaras Kazys Bobe
lis antradienį spaudos konfe
rencijoje Seime kategoriškai 
pasisakė prieš mirties baus
mės panaikinimą Lietuvoje, 
nors jo atstovaujama Krikš
čionių demokratų sąjunga 
(KDS) šiuo klausimu užima 
„neutralią poziciją". 

K Bobelis yra KDS valdybos 
pirmininkas ir Jungtinės Vals
tiečių partijos, KDS ir Nacio
nalinės partijos „Jaunoji Lie

tuva" frakcijos Seime narys. 

„Aš esu už mirties bausmę, 
ir ypatingai šiuo metu jokiu 
būdu nepritariu jos panaikini
mui. Manau, Lietuva dar nėra 
pribrendusi, kad mirties baus
mę būtų galima panaikinti", 
sakė K. Bobelis. 

„Kai mes turime samdomų 
žudikų, kurie sąmoningai už 
pinigus žudo žmones, jų tole
ruoti negalima", sakė K. Bobe
lis. „Dėsiu visas pastangas ir 
rasiu pritarėjų,' kad mirties 
bausmė būtų panaikinta tik 
tautos referendumu", pridūrė 
jis. 

Seimas antradienį bendru 
sutarimu pritarė prezidento 
siūlymui skubos tvarka svars
tyti mirties bausmės panaiki
nimą. 

Prezidento patarėjo referen
tas teisės klausimais Armanas 
Abramavičius pristatė Bau
džiamojo Kodekso pataisas, 
kurios mirties bausmę pakeis
tų laisvės atėmimu iki gyvos 
galvos. Taip pat pristatytas ir 
siūlymas kalėjimą iki gyvos 
galvos skirti dabar kalintiems 
„mirtininkams". Tokią teisę 
siūloma suteikti trįjų Aukš
čiausiojo teismo teisėjų kolegi
jai, generalinio prokuroro tei
kimu. 

Komentuodamas neigiamą 
visuomenės požiūrį į mirties 
bausmės panaikinimą, A. Ab
ramavičius pabrėžė, kad svar
bu žmonėms išaiškinti, kad 
nusikalstamumo mažėjimą le
mia „ne bausmės griežtumas, 

JAV, palestiniečių ir Izraelio 
vadovai baigė taikos derybas 

Katalikų Bažnyčia ruošiasi 
v 

Jėzaus Kristaus atėjimo į Žemę 
paminėjimui 

Nuotr.: Spaudos konferencijoje į žurnalistus dominusius klausimus apie Lietuvos pasiruošimą šventiesiems 
metams atsakė (ii kairės) kunigas Rolandas Makrickas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis ir vyskupas Rimantas Norvilą. (Eita) 

Jubiliejiniais metais gegu
žės 7 dieną Romoje popiežius 
iškilmingai paskelbs XX am
žiaus tikėjimo kankinius. 

Lietuvos Vyskupų Konferen
cijos 2000 metų Jubiliejaus 
komitetas jau perdavė Romos 
centriniam jubiliejaus komite
tui 114 tikėjimo liudytojų ir 
kankinių bylų. Kankinių są
raše yra Vilniaus arkivysku
pas Mečislovas Reinys, Telšių 
vyskupai Vincentas Borise-
vičius bei Pranciškus Rama
nauskas, Kaišiadorių vysku
pas Teofilius Matulionis, taip 
pat 58 kunigai iš visų 7 Lietu
vos vyskupijų, 46 pasauliečiai, 
3 vienuolės, 2 diakonai ir 1 
seminaristas. 

o jos neišvengiamumas". 

Krikščionių demokratų sąjunga 
sudarė koaliciją su Ūkio partija 

Vilnius, gruodžio 15 d. vykdoma šiandien". 
(Elta) — Lietuvos kirkščionių 
demokratų sąjunga ir Ūkio 
partija sudarė koaliciją ben
driems veiksmams ir nubrėžė 
svarbiausius savo uždavinius. 
Šių partijų koalicijos sudary
mo deklaracijoje žadama ben
dromis jėgomis rengti siūly
mus, kaip „įveikti gilią ūkio 
bei kultūros krizę ir pakeisti 
pragaištingą politiką, kuri 

Ignalinos elekrinės 
uždarymas — ne tik 

Viniaus rūpestis 
Vilnius, gruodžio 15 d. 

(BNS) — Europos Komisijos 
(EK) padalinio Lenkijai ir Bal
tijos valstybėms vadovas Jean 
Trestour teigia, kad EK pa
siryžusi teikti visokeriopą pa
galbą Lietuvai, sprendžiant 
Ignalinos atominės elektrinės 
likimą. 

Po susitikimo su užsienio 
reikalų viceministru Gedimi
nu Šerkšniu antradienį J. 
Trestour žurnalistams sakė, 
kad jo vizito tikslas — už
megzti aktyvesnį bendradar
biavimą ir užtikrinti, kad EK 
pasirengusi teikti paramą, 
sprendžiant visus svarbius 
klausimus, susijusius su Lie
tuvos stojimu į Europos Są
jungą. 

J. Trestour pabrėžė, Lietu
va anksčiau yra įsipareigojusi 
uždaryti Ignalinos AE, nekeis-
dama kuro kanalų, ir Europos 
Komisijos nuostata šiuo klau
simu nesikeičia. 

Lietuvos vyriausybė dabar 
laikosi nuomonės, kad Ignali
nos AE saugumą turi įvertinti 
tarptautinė žinovų komisija, ir 
jos išvados turi būti lemiamos, 
numatant IAE ateitį. 

Partijos ketina bendradar
biauti ruošiantis savivaldybių 
ir Seimo rinkimams. „Mūsų 
tikslas — pakeisti ne tik val
dančiuosius, bet ir politiką", 
sakoma jų deklaracijoje, kurią 
antradienio spaudos konferen
cijoje Seime pristatė Krikš
čionių demokratų sąjungos 
pirmininkas Viktoras Petkus. 

Seimo narys, Krikščionių de-

Vilnius, gruodžio 15 d. 
(BNS) — Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia pradėjo ruoštis 
2000-ųjų metų — Jėzaus Kris
taus gimimo — metinių šven
tei. 

„Tai nėra tolimos praeities 
įvykis, aprašytas Evangelijoje. 
Jėzus Kristus gyvas kiekvieno 
žmogaus širdyje", spaudos kon
ferencijoje antradienį sakė Vil
niaus arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis, kuris yra ir 
2000 Metų Jubiliejaus komite
to pirmininkas. 

A. J. Bačkis sakė pagarbiai 
žiūrįs į pasauliečių rengimąsi 
paminėti antrojo tūkstantme
čio pradžią, tačiau pabrėžė, 
kad Lietuvos Katalikų Baž
nyčia 2000 metams visų pirma 
teikia religinę reikšmę. 

Jubiliejiniai 2000-ieji Šven
tieji metai Lietuvoje, kaip ir 
Romoje, prasidės 1999 metų 
Kalėdų naktį ir tęsis iki Kris
taus apsireiškimo iškilmių 
2001-ųjų sausio 6-ąją. 

Rengiantis 2000-siems me
tams, kitais metais numatoma 
Lietuvos parapijų atsinaujini
mo programa. Vyskupai lan
kys savo vyskupijų parapi-

krikščionybės istoriją. 
Remiantis Romos kalendo

riumi, Lietuvoje 2000 metais 
numatyta švęsti profesinius, 
atskirų amžiaus grupių ir 
pašaukimų žmonių jubiliejus, 
kurie bus pažymimi, aukojant 
šv. Mišias bažnyčiose. Taip 
pat numatoma rengti įvairius 
kongresus, šventes bei susiti
kimus, vyks maldingos ke
lionės po Lietuvą bei į Romą, 
bus iškilmingai švenčiami di
dieji atlaidai vyskupijose. 

Lietuvių protestas sutrukdė 
Lenkijos valdžios užmačioms 

Gaza, gruodžio 15 d. (Reu-
ters-BNS) — JAV prezidentas 
Bill Clinton antradienį susiti
ko su Izraelio ir palestiniečių 
vadovais, tikėdamasis išgelbė
ti savo tarpininkavimo dėka 
pasiektą laikinąją Vidurio Ry
tų taikos sutartį. 

Pasak JAV prezidento, su
sitikimo metu buvo sutarta 
imtis naujų žingsnių, įgyven
dinant spalio mėnesį Vašing
tone pasirašytą laikiną taikos 
sutartį. 

JAV prezidentas kalbėjo 
žurnalistams po dvi valandas 
trukusio susitikimo su Izrae
lio premjeru Benjamin Netan-
yahu ir palestiniečių preziden
tu Yasser Arafat. 

„Aš pasiekiau tai, dėl ko at
vykau. Dabar mes turime su
tartį dėl praktinių priemonių 
žengti į priekį, ir manau, esa
me gerokai pasistūmėję šiuo 
keliu", sakė B. Clinton. Pasak 
jo, abi pusės sutarė įsteigti 
„neformalų kanalą", padė
siantį spręsti nesutarimus del 

Izraelio palestiniečių kalinių 
paleidimo. Tai. kad Izraelis 
paleido ne politinius kalinius. 
o eilinius nusikaltėlius, tapo 
didele kliūtimi, įgyvendinant 
sutartį. 

Tačiau B. Clinton išsisuko 
nuo klausimo, ar Izraelis jau 
penktadienį pradės naują ka
riuomenės išvedimą iš Vakarų 
Kranto, kaip numatyta sutar
ties dienotvarkėje. 

„Tikiuosi, mes gana tiksliai 
laikysimės tvarkaraščio", sakė 
jis. 

Tačiau Izraelio premjeras 
B. Netanyahu atsisakė įsipa
reigoti dėl tolesnio kariuome
nės išvedimo datos. Pasak jo, 
viskas priklausys nuo to, kaip 
palestiniečiai vykdys savo įsi
pareigojimus Izraeliui. 

,Amerikiečiai pakankamai 
išmintingi, kad suprastų, jog 
joks spaudimas neprivers... 
mūsų pradėti išvedimą tada, 
kai palestiniečiai nevykdo sa
vo įsipareigojimų. Tai tiesiog 
nesvarstytina", baigė jis. 

Pradedamos rengti derybų su 
Europos Sąjunga nuostatos 

mokratų sąjungos valdybos Jas- ° kunigai lankys gyven-
pirmininkas Kazys Bobelis sa
kė, jog koalicija sieks įveikti 
Lietuvos ekonomines, socia
lines, politines ir nusikalsta
mumo problemas. 

Ūkio partijos valdybos pir
mininko Leono Jankausko 
nuomone, turi būti kuriama 
ne valdininkų, o visuotinės ge
rovės valstybė. 

Bendroje partijų deklaraci
joje pažymima, jog ypač tra
giška situacija klostosi Lietu
vos pramonėje ir žemės ūkyje, 
žlugdomi smulkūs verslinin
kai. 

K. Bobelis tikisi, kad į šią 
koaliciją įsijungs ir kitos par
tijos, nes ji „atvira visiems ge
ros valios žmonėms, siekian
tiems tautos gerovės ir kilnių 
idealų". 

Šiuo metu Krikščionių de
mokratų sąjunga turi apie 
2,000 narių, Ūkio partija vie
nija apie 1,500 narių. 

* Vyriausybė nutarė su
teikt i iš Fondo bankrutuo
jančių ir bankrutavusių įmo
nių darbuotojų reikalavi
mams, susijusiems su darbo 
santykiais, tenkinti naikina
mai Lietuvos valstybinei žve
jybos laivyno įmonei „Jūra" 
567,000 litų grąžintiną finan
sinę paramą, kuri skirta buvu-

tojų šeimas, kviesdami švęsti 
2000-ąsias Jėzaus Kristaus gi
mimo metines. 

1999-ieji, kurie popie
žiaus yra paskelbti Dievo Tėvo 
Metais, vyks atgailos ir susi
taikymo pamaldos, daugelyje 
Lietuvos miestų bus surengtas 
konferencijų ciklas apie krikš
čionybę, kovo mėnesį Nacio
nalinėje M. Mažvydo bibliote
koje bus atidaryta paroda apie 

šiems įmonės darbuotojams, 
susirgusiems profesinėmis li
gomis ar patyrusiems kitokią 
žalą sveikatai. 

* Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija Kalė
doms bei Naujiesiems me
tams nepasiturinčių šeimų bei 
vaikų globos namų vaikams 
išdalins 1.5 mln. litų. Vienkar
tinę pašalpą gaus apie 21,000 
vaikų, kiekvienam skiriant po 
75 litus. Vaikų globos įstai
gose gyvenantiems vaikams 
skirtas lėšas numatoma per
vesti į šių įstaigų sąskaitas. 
Gausias, auginančias vaikus 
invalidus bei nepilnas Šeimas 
numatoma paremti per savi-

Varsuva, gruodžio 15 d. 
(BNS) — Triukšmingi Lenki
jos lietuvių protesto veiksmai 
Punske antradienį sutrukdė 
pasirašyti aktą dėl sveikatos 
apsaugos punkto perdavimo 
Lenkijos pasieniečių užkardai. 

Šimtai automobilių iš visos 
Suvalkų vaivadijos antradienį 
suvažiavo į Lenkijos lietuvių 
sostine laikomą Punską, kur 
apie 500 žmonių prie miestelio 
sveikatos apsaugos punkto su
sirinko protestuoti prieš Len
kijos valdžios ketinimus įkur
dinti jame pasieniečius. 

Protestuotojai buvo įjungę 
automobilių signalus. 

Antradienį punkto patal
pose turėjo būti pasirašytas 
aktas dėl jų dalies perdavimo 
pasieniečiams. 

Punsko viršaitis Kazimie
ras Baranauskas sakė, kad 
aktas nebuvo pasirašytas, nes 
Seinų sveikatos apsaugos sky
rius greičiausiai išsigando pro
testo. 

Kol kas neaišku, kuriam 
laikui ši procedūra nukelta. 

* Lenkijos lietuviai svei
kina Lietuvos vyr iausybės 
pritarimą savo planams steig
ti Seinuose vyskupo Antano 
Baranausko fondą ir paramą 
jam. „Nors ši žinia buvo lauk
ta, nepaprastai džiaugiamės 
tokiu Lietuvos vyriausybės 
žingsniu", sake Lenkijos Lie
tuvių bendruomenės tarybos 
pirmininkas Sigitas Parance-
vičius. „Fondas — tai svarbi 
parama Suvalkų krašto lietu
viams, nes jis padės išlaikyti 
kultūros centrą" sakė jis. I ?n-
kijos lietuviai tikisi, kad tam 
tikrą dalį lėšų užsidirbs pats 

Punsko sveikatos apsaugos 
centras, kuris pradėjo veikti 
1986 metais, iš dalies buvo pa
statytas už bendruomenės au
kas, ir punskiečiai jį laiko sa
vo nuosavybės dalimi. 

Protesto komitetas priėmė 
nutarimą, kuriame smerkia
mas Lenkijos valdžios spren
dimas įkurti Punske pasienio 
užkardą ir „atskiesti lietuvy
bę" miestelyje. 

Vilnius, gruodžio 15 d. 
(Elta) — Nors ir nesulaukusi 
aiškios žinios apie oficialių de
rybų su Europos Sąjungos 
data, Lietuva pradėjo ruoštis 
deryboms. 

Vyriausybinės Europos in
tegracijos komisijos posėdyje 
antradienį aptarta tvarka, pa
gal kurią bus rengiamos de
rybų nuostatos. Sutarta, kad 
darbą drauge atliks Užsienio 
reikalų ministerija, Europos 
komitetas ir derybų grupės, 
atskirai nagrinėsiančios klau
simus, kurie yra svarbūs Lie
tuvai siekiant narystės Euro
pos Sąjungoje. Tokių grupių 
bus ne mažiau kaip 29 ir ne 
daugiau kaip 60. Parengtas 
nuostatas tvirtins vyriausybė. 

Europos komiteto generali
nis direktorius Petras Auštre-
vičius sakė, kad derybų tikslai 

Valstiečių partija perspėja apie 
žemdirbių protestus 

Vilnius, gruodžio 15 d. džiama po gruodžio 16 d. vy-
(BNS) — Šiaulių apskrities riausybės posėdžio. Valstiečių 
žemdirbiai Kalėdų išvakarėse partija stengsis dalyvauti vi-
gali surengti didelį protesto suose žemdirbių renginiuose, 
renginį, jeigu vyriausybė šią kad jie netaptų nevaldomi. 
savaitę nenutars padengti Šiaulių apskrities ūkininkai 
skolų cukrinių runkelių augin- reikalauja, kad vyriausybė 
tojams pranešė Valstiečių par- skubos tvarka priimtų nutari-
tijos vadovas, Seimo narys mus, kurie padėtų .Pavenčių 
Ramūnas Karbauskis. cukrui" grąžinti skolas cukri-

„Jeigu ne Kalėdos, žem- nių runkelių augintojams „Pa
dirbtų pasipiktinimas būtų venčių cukrus" Lietuvos 
peraugęs į visos Lietuvos pro- žemdirbiams dar skolingas 
testo akciją", spaudos konfe- 5.2 mln. litų už 1997 m. derlių 
rencijoje antradienį sakė R. ir 15.8 mln. litų pirmojo etapo 

centras, nes jame veiks vieš-
valdybes. Lietuvoje globos įs- būtis, kavinė, parduotuvė. Ta-
taigose gyvena 3,700 vaikų, č i a u kultūriniams poreikiams 
socialiai remtinose, gausiose tenkinti reikia daug lėšų, nes 
šeimose auga apie 17,000 vai- lietuviai Seinuose nori įkurti 
k u - 'Eit*' lietuvišką mokyklą. .BNS i 

Karbauskis. J is teigė paragi
nęs žemdirbius „neblokuoti 
kelių, tačiau ūkininkai atvyks 
savo traktoriais". 

Pasak R. Karbauskio, dėl 
protesto veiksmų bus spren-

* Lietuvos žemės ūkio ir 
maisto p ramonės įmonės už
sienio bendradarbių ieškos 
„Internet'o" pagalba. Pradeda
mas kurti tinklapis, kuriame 
bus pateikta informacija apie 
Lietuvos firmas. PHARE pro
jekto vadovas Markus Wolf 
teigia, kad tinklapyje įmonės 
bus pristatytos ne tik sausais 
faktais paremta informacija, 
bet ir vaizdine bei garsirse me
džiaga. Trisdešimčiai pirmųjų 
firmų PHARE apmokės dalį 
išlaidų, reikalingų kuriant 
duomenų banką. IEI<»> 

mokėjimo sumos už 1998 me
tų derlių. 

* Lietuvos aplinkos mi
nisterija siūlo padidinti mo
kestį už leidimą medžioti brie
džius, elnius, stirnas ir šer
nus. Numatoma, kad leidimas 
medžioti briedžius pabrangs 
beveik 5 kartus — nuo 33 iki 
120 litų. Leidimų medžioti iš
davimas vieną kartą per me
tus turi būti indeksuojamas ir 
pagal žvėrienos rinkos kainas 
Kitame ministerijos projekte 
siūloma 3 kartus padidinti 
medžioklės plotų nuomos įkai
nius. Brangiausiai kainuos I 
kategorijos — lapuočių ir miš
rių lapuočių medynų su spyg
liuočiais 1 hektaro nuoma — 
1.8 lito, vandens — 0.24 lito. 

.BNS i 

turėtų būti suformuluoti „ne 
vėliau nei prasidės derybos". 
Jo žodžiais, derybos „vargu ar 
prasidės anksčiau negu an
troje kitų metų pusėje". 

Europos Sąjungos valstybių 
vadovai savaitgalį Vienoje nu
sprendė, kad naujas išvadas 
apie kandidačių pažangą Eu
ropos Komisija turi paskelbti 
prieš susitikimą, kuris kitų 
metų gruodį vyks Helsinkyje. 
Tai reiškia, kad iki tol tikriau
siai neprasidės Lietuvos dery
bos dėl narystės Europos Są
jungoje. 

Tuo tarpu jau 1999 metų 
pradžioje numatyta pradėti dvi
šalį peržiūros — arba patikri
nimo — darbą, kai bus na-
ginėjama, kaip Lietuvos teisės 
aktai ir institucijos atitinka 
Europos Sąjungos reikalavi
mus. 

* Vilniaus apygardos 
teismas antradienį pradėjo 
nagrinėti Rusijos piliečio Va-
lentin Meščeriakov ieškinį 
Teisingumo ministerijai, atsi
sakiusiai įregistruoti prosovie
tinės organizacijos ,.Rusija" įs
tatus. V. Meščeriakov teigė, 
kad organizacijoje nėra asme
nų, kurie priklausytų prieš 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
valstybingumą veikiančioms 
organizacijoms, ir ..Rusijos" 
tikslai bei veiklos būdai ne
prieštarauja Konstitucijai. 
Teisingumo ministerija atsisa
kė įregistruoti organizaciją, 
nes kai kurie jos steigėjų vei
kė prieš Lietuvos nepriklauso
mybę, kai kurie yra įtraukti į 
įtariamųjų 1991 m. sausio 13-
osios byloje sąrašą. 

* Kalvarijų pasienio pos
tas vis dar užkimštas krovini
nių automobilių, kuriu eilė 
nusidriekusi 13 kilometrų. Pa
sieniečiai ir muitininkai dirba 
tokia pat sparta kaip visada, 
tačiau dėl savaitgalio pūgos 
susidariusią eilę vis papildo 
nauji krovininiai automobiliai. 

BNS. 

KALENDORIUS " 
Gruodžio 16 d Adas. Albina, 

Audrone, Adele. 
Gruodžio 17 d. Olimpija. Lo

zorius. Mantigailė, Vidmina. 1886 
m. gimė Kazys Grinius. Lietuvos 
Respublikos prezidentas 1926 m 
jvykdytas karinis perversmas 1993 
m įkurta Baltijos valstybių Mi
nistru taryba. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

SUVAŽIAVIMAS „TESĖTI 
PAŽADAI" 

(Pabaiga) 
v.s. R e g i n a K u č i e n ė , mo

kytoja; ilgametė LSS narė . bu
vusi įvairiose vadoves parei
gose. Dabartine LB Švietimo 
tarybos pirmininke, pabrėžė, 
kad greta skautiškos ideologi
jos ir skautų įstatų vykdymo, 
svarbiausias uždavinys yra 
lietuvybės išlaikymas mūsų 
jaunime. Stengdamasi paleng
vinti jaunimui lietuvių kalbos 
mokymąsi, LB Švietimo tary
ba išleido tam pri taikytas 
knygas bei įkalbėtas juosteles. 
Stengtasi ieškoti naujų būdų 
auklėti jaunimą mylėti savo 
tautą ir protėvių tėvynę Lie
tuvą. Lietuvai esant okupuo
tai, mokyklose buvo kreipia
ma daugiau dėmesio praeičiai, 
į okupantų daromą žalą mūsų 
tautai, viešumon kelti tuome
tinius laisvės kovotojus. Sten
gėmės žadinti jaunimo ryžtą 
likti sąmoningais lietuviais. 

Lietuvai atstačius nepri
klausomybę daug kas pasikei
tė. Atsirado galvojančių, kad 
mums nebereikia rūpintis lie
tuvybės išlaikymu. Netekome 
pasipriešinimo didvyrių. Var
tai į Lietuvą atsidarė, todėl 
čia lietuvių kalbos mokymas 
pasunkėjo. Nepaisant, kad 
Lietuva laisva, lietuvybės iš
laikymas išeivijoje labai reika
lingas. Kiekvienas lietuvis la
bai reikalingas Lietuvai. Be 
lietuvių kalbos, rašto ir papro
čių tesėjimo ištirpsime žmo
nijos jūroje, kaip jau yra atsi
tikę daugeliui. Skautų vadovų 
pažadas dirbti skautijai, Lie
tuvai, lietuvių kalbos išlaiky
mui ir ideologijos pagr indams 
negali būti apleistas. J ie visi 
turi būti tęsiami. 

I n ž . J u o z a s P o l i k a i t i s , il
gametis Ateitininkų federaci
jos vadas pasidžiaugė, kad 
skautų vadovai nėra užsidarę 
savame rate. bet bendrauja su 
visuomene ir organizacijomis. 
Tesėti pažadus ateičiai, būti 
susipažinusios su kitų orga
nizacijų siekiais, jų rūpesčiais 
išlaikyti lietuvybę jaun imo 
tarpe. Padėkojęs vyriausiai 
skautininkei v.s. fil. Ritai Pen-
čylienei už pakvietimą pasida
linti bendrais rūpesčiais, pa
sveikino Lietuvių Skautų s-gą, 
švenčiančią 80 metų veiklos 
sukaktį. 

J. Polikaitis buvęs skau tu , 
ėjęs skiltininko pareigas, į 
ateitininkus įsijungė pakvies
tas a.a. dr. Vytauto Vyganto. 
Jis teigė, kad ateit ininkai, 
kaip ir skautai, pasižada būti 
gerais organizacijos nar ia is ir 
vykdyti įsipareigojimus. Atei
tininkų šūkis „Visa atnaujinti 
Kristuje", tarnaujant Dievui ir 
Tėvynei, neapsieinama be tar
navimo artimui. 

Abiejų organizacijų šūkiai ir 
tikslai tie patys, kiek skirtingi 
tik veiklos metodai. 

Žodis „tesėti" yra įpareigo
jantis. Pasižadėjimas mylėti 
Dievą ir Tėvynę, būti garbin
gu organizacijos nariu turi bū
ti vykdomas visą gyvenimą. 
Paviršutiniškas įsipareigoji
mas yra bevertis. Pažadai, kai 
jie plaukia iš tyros širdies, su
pratusios ideologijos reikalavi
mus, išsilaikys ateinančioms 
kartoms. 

Negalima remtis vien praei
ties darbais. Gyvenimas kei
čiasi, kyla nauji reikalavimai, 
kurie jaunimą kreips pasiduo
ti naujų vejų krypčiai. Tie. ku-

šutiniški, nubyrės. Vadovai 
tur i suprasti , kad jaunuoliai 
greit įsijungia į naujus reika
lavimus. Vadovų prisirišimas 
prie senų vadovavimo taisyk
lių a t s tums jaunimą. Ateiti
ninkų ir skautų organizacijų 
siekimai turi remtis ugdymu 
susipratusių, gerai savo ideo
logiją pažįstančių vadovų. 

1951 m. dr. Darnusis ragino 
ateit ininkų vadovus ir narius 
jungt is į krikščionišką ir lietu
višką gyvenimą. Iki šio laiko 
gyvenime įvyko daug pokyčių 
ne į gerąją pusę. Susilpnėjo 
moralinis gyvenimas, susilp
nėjo šeimos. Daugumai Dievas 
tapo labai tolimas — mitologi
nis. Organizuoto jaunimo gre
toms retėjant, silpnėja lietu
viškumas. 

Džiugu matyti ateitininkų ir 
skautų organizacijų bendra
darbiavimą, ypač, Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, lietu
vybės išlaikymas sunkėja. Pri
valome raginti jaunimą lanky
tis Lietuvoje. Skat int i jaunimo 
organizacijų vienetus palaiky
ti ryšius su tolygių organiza
cijų vienetais Lietuvoje. Abi
pusis bendravimas bus nau
dingas visiems, ypač išeivijos 
jaunimui . Baigdamas prisimi
nė ateitininkų himno žodžius: 

,Ateitį regim tėvynės 
laimingą, 

Šviečia mums kryžius ant 
mūs vėliavos. 

Stokime drąsiai į kovą 
garbingą, 

Dirbkim, kovokime dėl 
Lietuvos". 

Vykdant pažadus, kuriuos 
davėme iš sąmoningo suprati
mo, organizacijų gyvavimas 
bus užtikrintas. 

v .s . B i r u t ė B a n a i t i e n ė , 
LSS Tarybos pirmininkė, 
skautaut i pradėjo Anglijoje. 
Baigusi mokslus, įsijungė į 
Jaunosios Lietuvos korpora
ciją. Dirbdama skautų organi
zacijoje, lankydama lietuvių 
skautų stovyklas ir suvažiavi
mus visuose žemynuose, pa
stebi, kad skirti pažadai vyk
domi. Be abejo, pasitaiko ir 
nesklandumų, kylančių, jei 
pažadai buvo duodami neap
galvotai, neįsigilinus į orga
nizacijos ideologiją. Tai tik pa
viršutiniški, emocijų sukelti 
pažadai. 

Džiaugiamės, kad sugebė
jome išlaikyti skautišką-lietu-
višką veiklą 80 metų, kurių 50 
buvo gyvenant išeivijoje, pa
sklidus po platųjį pasaulį. Tai 
įrodo, kad pažadai buvo tesė-
jami . Gal ne vienam kyla 
klausimas, kokia bus mūsų or
ganizacijos ateitis? Ateitis ne 
mūsų, bet ateities vadovų ran
kose. Priklausys nuo vadovų 
įsigilinimo į skautų ideologiją, 
įstatų vykdymą, sąžiningą jų 
perdavimą, atsakomybės su
pratimą ir, svarbiausia, parei
gingumą apsiimtose parei
gose. 

Vadovas, prieš sueigą turi 
būti pasiruošęs iš anksto, kad 
skautavimo žinias pajėgtų 
perduoti įtikinančiai, jis turi 
būti įsitikinęs ką sako susirin
kusiems skautams. Jei vado
vas ateis į sueigą tik tam, kad 
atl ikti jam patikėtas pareigas, 
p ra ras skautų pasitikėjimą ir 
po poros sueigų pastebės, kad 
prarado daug skautų. 

Kad pasiruoštume skauty-
bės tęstinumui, tur ime rūpin-

VIII Tautinėje stovykloje skautai rikiuojasi žygiui. 

kų suvažiavimais ir leisti kur
santams pasisakyti, ko jie pa
geidauja savo žinių padidini
mui. Asmenys, neturi būti 
įkalbėti vykti į kursus, bet tu
ri būti skauto ar skautės as
meniškas pasirinkimas daly
vauti kursuose. Turi būti ge
rai apsvarstytas, kad jo ar jos 
dalyvavimas suteiks daugiau 
žinių skautiškai veiklai skil
tyse, draugovėse bei tuntų val
dyme. Jei skautai vyksta į 
kursus tik susitikti seniai ma
tytus draugus ar dėl pramo
gos, naudos niekam nebus. 
Kursų vedėjai turi būti gerai 
pasiruošę, sumosiant jiems 
„kurselius" — pasikalbėjimus 
savo tarpe, kad galėtų paste
bėti t rūkumus žinių perdavi
me. 

Kursų vedėjams, kursan
tams turėtų būti suteikiamos 
piniginės nuolaidos įgalinčios 
dalyvauti mažiau pasiturin
čius, atvykstančius iš tolimes
nių vietovių. Tam yra Skau-
tybės fondas bei patys tuntai . 

Daug dėmesio kreiptina į 
naujai atvykusį iš Lietuvos 
jaunimą. Įtraukti jį į skautiš
ką veiklą, padėti dalyvauti va
saros stovyklose. Lankantis 
Anglijoje vykusioje skautų sto
vykloje teko pastebėti, kad 
80% dalyvių sudarė jaunimas 
atvykęs iš Lietuvos. Jų daly
vavimas pagerino stovykloje 
lietuvių kalbos vartojimą. 

Teko išgirsti nusiskundimų 
iš naujai atvykusių, kad no
rint įsijungti į skautišką veik
lą reikalaujamas draugovių 
mokestis. Gal šis mokestis il
gai gyvenantiems nesudaro di
delių sunkumų, bet naujai at
vykusiems yra našta. Jų nuo
mone, kam mums rašytis į 
skautus ir mokėti pinigus, ka
da kitos organizacijos nieko 
neima — džiaugiasi, kad įsira
šome į veiklą. Suprantama, 
kad veiklai reikalingi pinigai, 
bet tai galima atlikti palaips
niui, kaip tai daro amerikiečių 
skautų draugovės. Renkant 
reikalingas sumas, kas savai
tę, mėnesį, jaunimas bus pra
t inamas taupumo ir susivaldy
mo. Būtina turėti vieneto iždi-
ninką/ę. 

Pažadus ateities jaunimo 
kartose išlaikyti, skautybe ir 
lietuvybę tesėdami: 

„Stovėkim kaip plienas, kai 
pareiga tenka, 

Budėkim ties tamsa, audra 
ir neviltim, 

Išgaukime šypsnį, 
ištieskime ranką, 

Įdėkim paguodą žmonijos 
širdin. 

Te Dievas Aukščiausias 
nurodo mums kelią. 

Skautybės grandinėn 
įsupdamas mus..." 

baigė savo pranešimą v.s. Bi
rutė Banaitienė. 

* * * 
Apie Lietuvoje 1998 m. va

sarą vykusias Tautines ir Ju
biliejines stovyklas kalbėjo jo
se lankęsi v.s. Albina ir v.s. fil. 
Liudas Ramanauskai. J ie bu
vo sužavėti patirtu nuoširdu
mu, gera tvarka, gera stovyk
lautojų nuotaika ir sugebėji
mu nugalėti ekonominius ne
priteklius. 

* * * 
Pasibaigus pietų pertraukai 

veikloje dalyvavęs, daugelio 
straipsnių ir knygų autorius, 
žymus advokatas Povilas 
Žumbakis. Jis kalbėjo tema 
Jšeivijai rūpimi klausimai". 
Tema teisiniais klausimais 
buvo plati ir įdomi. Po jo kal
bos vyko ilgos diskusijos. Ka
dangi ji nelietė skautybės ir 
lietuvybės išlaikymo, jos čia 
plačiau nekomentuosime. 

* * » 
v.s. Elena Namikienė kalbė

jo tema: „Tęsėjom, tęsiam ir 
tesėsim toliau". Sesė Elena 
skautauti pradėjo Vokietijoje, 
vėliau emigravusi Pietų Ame
rikon, ten steigė skautus ir 
buvo veikli šios organizacijos 
narė. Apsigyvenusi JAV, Či
kagoje reiškėsi plačia skautiš
ka veikla. Yra buvusi „Skautų 
aido" redaktorė. Prisidėjo prie 
„Lietuviškosios Skautijos 

Lietuva tapo nepriklauso
ma. Atsivėrė naujos durys 
veiklai. Atsikūrus skautams 
Lietuvoje, siuntėme jiems 
knygas skautiškos veiklos pa
gilinimui, stovykloms invento
rių, net vadovas, kad galėtų 
prisidėti prie kursų pravedi-
mo. Į 1993 metų Jubiliejinę 
stovyklą JAV-se atsikvietėm 
arti 40 skautų iš Lietuvos su
sipažinti su skautiška veikla 
išeivijoje. Pavieniai mūsų Są
jungos skautai ir skautininkai 
vyko į Lietuvos skautų ruo
šiamas stovyklas. Išeivijos 
skautų vienetai buvo įparei
goti remti skautų,-čių skiltis-
draugoves Lietuvoje. Tie įpa
reigojimai buvo atliekami pa
gal turimas lėšas. 

Ankstyvesniąjai skautinin
kų kartai palengva traukian
tis iš vadovavimo, likusieji va
dovai stengiasi turimas žinias 
perduoti jaunesniems vado
vams, kurie turės vesti skau
tišką jaunimą į ateinančių 
metų tolius, skiepydami jiems 
skautybės ideologiją, meilę lie
tuvių kalbai, papročiams ir 
vesti dorovės keliais. Užda
viniai dideli, bet duoti įžodžių 
pasižadėjimai suteiks jėgų iš
tesėjimui. 

Suvažiavimas buvo užbaig-

v.s. Elena Namikienė -

1945-1985 metų" knygos re
dagavimo. 

Ji pabrėžė, kad skautininkai 
nuo jaunesnių skautų,-čių iki 
skautininkų) yra davę ketu-
rius įžodžius ir juos visada 
tesėjo. Jeigu to nebūtų vykdę, 
seniai būtų atitrūkę nuo skau
tiškos veiklos ir gal net nebū
tų įsijungę į visuomeninę 
veiklą. Duotieji įžodžiai mus 
įpareigojo būti pavyzdžiais 
jaunesniems ir daryti gerus 
darbelius. Skautų ideologija 
— tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
padėti artimui, mus lydėjo 
nuo vaikystės iki šių dienų. 
Laikydamiesi šių principų 
mes žengsime į ateitį. 

Savo pranešime E. Namikie
nė išvardino daug atliktų gerų 
darbelių artimui: siųsdami 
siuntinius, lankydami ligonius 
ir asmenis, esančius prieglau
dose, dalyvaudami demonst
racijose, prisidėdami darbais 
tuntų išlaikymui ir dar daug 
kitų, kur reikėjo aukoti laiką, 
išteklius ir sumanumą ne savo 
asmeniškam gėriui. Visiems 
darbams reikėjo asmenų, vyk
džiusių savo duotus pažadus. 
Skautai daug prisidėjo ir prie 
Lietuvos laisvinimo. Nors, bū
dami nepolitinė organizacija, 
jie visokiausiomis priemonė
mis garsino Lietuvos vardą 
JAV, Kanados, Australijos ir 
kitų valstybių visuomenėse, 
dalyvaudami parodose su sa
vo tautodailės dirbiniais, šok
dami tautinius šokius bei dai
nuodami patriotines dainas. 
Išeivijos skautų ir kitų orga
nizacijų tikslas buvo kelti Lie
tuvos vardą pasaulio žmonių 
tarpe. Galime drąsiai sakyti, 
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JAV $96.00 $66.00 $36.00 
Kanadoje ir kitur (VS.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio Uida: 
JAV $66.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $46.00 $36.00 
Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 $65.00 
Tik šeštadienio laida $66.00 
Užsakant į užsieni oro pastų $500.00 $250.00 
Tik iestadienio laida $160.00 $85.00 
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tas literatūros vakaru, kuria
me v.s. Marytė Utz, Seserijos 
Vyriausios skautininkės pa
vaduotoja, pristatė daugelio 
knygų autorę v.s. Nijolę Užu-
balienę. Rašytoja sesė Nijolė 
vaizdingai papasakojo įspū
džius iš apsilankymo Australi
joje, kai ji lankė ten gyvenan
čią savo dukterį. 

Turėjom progos pasigrožėti 
ir 8-tos Tautinės stovyklos 
vaizdais. 

Sekmadienį buvo išklausy
tos šv. Mišios Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, aukojamos v.s. fil. 
kun. Juozo Vaišnio. 

Po šv. Mišių daugelis daly
vavo s. Aldonos Palukaitienės 
ir komiteto suruoštoje 80 
metų skautiškos veiklos Jubi
liejaus šventėje. 

v.s.fil. Antanas Paužuol i s 

rių pasižadėjimai buvo pavir- t is vadovų kursais , drauginin- kalbėjo jaunystėje skautiškoje kad tai atlikome. 

AUSTRALIJA 
„DŽIUGO" TUNTO 

ŽINIOS 

Šį rudenį 23 tunto skautai ir 
skautės ilgąjį savaitgalį sto
vyklavome „Neringoje", Mt. 
Buller kalnuose. Vįeni atliko
me sunkią dienos iškylą, kop
dami į debesim apgaubtą Mt. 
Stirling kalną, o kiti, patoges
niais takais apėjome įžymes
nes šio kurorto vietoves. 

Kitą dieną, sporto salėje visi 
išmėginome jėgas, laipiodami 
virvių pagalba sienose įmon
tuotais, neva, kalnų šlaitais. 
Žaidėme tinklinį ir kitokius 
žaidimus. 

Vakarais dalinomės dienos 
įspūdžiais, žaidėme šachma
tais, klausėmės pasakojimų, 
dainavom ir valgėm vyr. skau
tės Juditos skaniai pagamintą 
maistą. 

Ačiū Juditai ir Juozui Vai
tiekūnams už sudarytas gali
mybes mums įdomiai ir malo
niai pabendrauti. 

Naujasis sk. vyčių vadas ps. 
Juozas Lukaitis pasistengė, 
kad keturi sk. v. kandidatai 
būtų pasiruošę vyčio įžodžiui. 

Skauto vyčio įžodį davė: Gi-
rius Antanaitis, Vytas Brazai
tis, Michael Firinauskas ir 
Paulius Kviecinskas. 

Vyresniųjų skaučių įžodį da
vė sesės: Dalia Didžytė, Daiva 
Statkutė, Vilija Jokubaitytė ir 
Zita Šukytė. Iš šių aštuonių 
jaunuolių tikimės pagalbos va
dovavime. 

Melburne turime tris naujus 
paskautininkus, kurie rajono 
stovykloje ėjo įvairias parei
gas. Tai — Lukas Zdanius, Jo
nas Rukšėnas ir Linas Šeikis. 

Dvylika „Džiugo" skautų ir 
skaučių, liepos 17-27 d. sto
vyklavo Tautinėje stovykloje, 
Naumiestyje, Lietuvoje. Lau
kiame jų sugrįžtant, tikimės 
išgirsti įdomių pasakojimų ir 

DR. PETRAS V.K1SIEUUS 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas b* chirurgija 
172 Schaier S t , Elmhurst, IL 60126 

630441-2600 
Valar Įns pagal su—etlmą 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Soits 310 

Naperv»e. U-60563 
T«L (630) 527-0090 
3825 Htgrtland Ava., 
Tow«r1.Suit«3C 

Doftnart Grove, IL 60515 
T«L (630) 436-0120 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roborts Rd, Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

naujų idėjų. 
Mūsų tuntininkas s. Povilas 

Kviecinskas LSS Vadijos buvo 
apdovanotas 50-ties metų 
skautavimo ženklu. 

s. Povi las Kviec inskas 

AUSTRALIJOS RAJONO 
STOVYKLA 

Australijos lietuvių skautų 
rajoninė stovykla 1999 m. sau
sio 2 - 10 d. vyks už Geelongo 
esančioje ukrainiečių skautų 
stovyklavietėje, „Sokil" vieto
vėje. Stovyklos viršininkas 
bus Australijos rajono vadas 
v.s. Henrikas Antanait is . Sto
vyklos ženklą jau paruošė v.s. 
Narcizas Ramanauskas . 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

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

Saus io 30 i - Jū rų 
skautų ir skaučių slidinėjimo 
iškyla. 

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

Cleve lande 

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

Balandžio 27 d. — Susipa
žinimo su abiturientais poky
lis Clevelando Lietuvių na
muose. Rengia skautai ir atei
tininkai. 

• Mūsų darbai — tai vie
nintelis veidrodis, kuriame 
galime save pamatyti . 

Thomas Carlyle 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7Wh Ave., HfctocyHls.IL 
Tel. (706) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. L*wn. IL 
Pirmas apyt. su Northw8Stsm un-to 
daptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinama, kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kafcetJ angfcskai) 
Tel. 706422-8260 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chfcago, IL 60652 

Kab. tel. 7 7 3 4 7 1 - 3 3 0 0 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3B00 W. 96 St Tai. 706-422-0101 

Ptrmed. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
tret uždaryta, katvfrt 1-3v.p.p. 
panktad. Ir seatad. 9v.r.-12v.p.p. 

BIRUTĖ LPUMPimS, M J). 
Fatovr. Amarlcan Acadetny ot 

FamHy Practica 
Š E I M O S GYDYTOJA 

320W.61stAvs. 
Hotoart, IN 46342 

(219)0474279 
Fan (219) 947-6236 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-862-5363 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

EDMUNDAS \rWNAS,M.D.,SC. 
Specialybe - Vidaus Rgų gydytojas 

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

Tel. 773-566-7756 

Toronto Pris ikėl imo pa
rapija ruošiasi keltis į kitą 
vietovę, kur daugiausiai gyve
na lietuvių parapijiečių. Vys
kupas Paulius Baltakis spalio 
3 d. dalyvavo kasant naujus 
pamatus ir šventinant naują 
sklypą. Šalia parapijos bus 
statomi Lietuvių bendruome
nės slaugos namai. 

http://HfctocyHls.IL


LIETUVA IR EUROPOS 
SĄJUNGA 
KAZYS BARONAS 

M ū s ų korespondentas Europoje 

Lietuva tikėjosi būti priimta 
į pasitarimus Europos Sąjun
gos narystei gruodžio 11-12 d. 
Vienoje, tačiau vokiečių spau
da pranešė, kad jos vietą 
užims Latvija. Tiesa, spalio 31 
d. vilniškis „Lietuvos aidas", 
pasikalbėjime su aukštais 
valstybės pareigūnais rašė, 
kad Lietuva dar turi vilčių 
būti pašaukta, nes pvz. Lietu
vos pasiruošimo deryboms su 
ES dėl narystės, ypatingos de
legacijos vadovas Gediminas 
Šerkšnys pareiškęs, esąs di
delis optimistas. Tiesa, Latvi
jai daug padėjo Pasaulio pre
kybos organizacijos narystė 
(kodėl Lietuva nepasirūpino 
laiku įsijungti? — K.B.), nors 
valstybių rezultatai yra prak
tiškai vienodi — „kažkur pir
maujame mes, kažkur latviai", 
— sakė Gediminas Šerkšnys. 

O ką į tai Lietuvos preziden
tas? Tas pats „LA" rašė, jog V. 
Adamkus tiki, kad gruodžio 
mėn. Vienoje bus pr i imtas ob
jektyvus sprendimas dėl ES 
plėtros. Tiek iš „LA" žinių. 

Ką tuo klausimu rašė Angli
jos spauda? Į takingas dien
raštis „Financial Times" iš es
mės sutinka su Europos Są
jungos plėtote į Vidurio ir Ry
tų Europos kraš tus , kadangi 
narystė sustiprins demokrati
ją bei laisvą rinką. Juo grei
čiau, tuo geriau. Tačiau prak
tiškai, tai labai sunkus ir ilgas 
kelias, ilgesnis už kandidačių 
norą, tačiau parodant , kad du
rys yra atviros visoms kandi

d a t ė m s — Čekijai, Lenkijai, 
Vengrijai, Slovėnijai, Estijai, 

Kiprui, Lietuvai, Latvijai. Ru
munijai, Bulgarijai — aišku, 
jeigu jos yra gerai pasiruo
šusios. „Ši eiga negali sustoti 
prie Kipro salos kivirčo, apie 
ką kalba Graikija", — rašė 
dienraštis lapkričio 10 d. Kaip 
matome. į narių eiles įrašyta 
ir Lietuva. 

Miuncheno dienraščio 
„Sueddentsche Zeitung" Briu
selio korespondentas lapkričio 
11d. rašė, kad ateinančių me
tų pusmetį Vokietijai teks pir
mininkauti ES-gos posėdžiuo
se (ES pirmininkai keičiasi 
kas pusmetį;, tad Vokietija 
norėtų kuo greičiausiai šį 
klausimą išspręsti, kartu ne
pažymėdama tikslios įstojimo 
datos, nors šis reikalas yra 
Vokietijos politinio gyvenimo 
centre. Pirmiausia visos kan
didatės turinčios gerai atlikti 
„namų darbą", pravesdamos 
laisvos rinkos ir agrarines re
formas. 

Austrijos Užsienio reikalų 
ministras W. Schuessel (jis iki 
metų pabaigos pirmininkauja 
ES) pareiškęs, kad bus atsi
žvelgta į kandidačių komuni
kacijos, kultūros, užsienio ir 
vidaus saugumo politiką, jau
nimo mokslą, auklėjimą ir t.t. 
Tie visi privalumai jau buvo 
komisijos nagrinėjami kovo 
mėn., tačiau be galutinio 
sprendimo. 

Toliau dienraštis pažymėjo, 
kad Vengrija bus galutinai pa
siruošusi 2002 m. įsijungti į 
ES narių eiles, o Lenkija tik 
2003 m., tačiau teikiant mažai 
vilčių j au š.m. gruodžio mėn. 

BALFo seime naują BALFo valdybų išrinkus. Pirmo..- eilėje iš kairės: Ki 
pirmininkas. Marija Rudienė - BALFo pirmininkė it reikalų vedėja, kun. 
seimo rengimo pirmininkas ir Vladas Staškus - BAL; o direktorius. 

atvykti į Vieną Bulgarijos. Ru
munijos, Slovakijos, Latvijos. 
Lietuvos atstovams. Kaip ma
tome, anglų spauda įtraukė 
Lietuvą į kviečiamų valstybių 
sąrašą, vokiečiai gintarų kraš
tą išbraukė. 

Mano artimo miesto „Mann-
heimer Morgen" dienraščio 
Briuselio korespondentas ra
šė, kad kandidatės turės labai 
sunkų kelią, nes bus atsižvelg
ta į žmogaus teises, laisvę, de
mokratiją, o eilės tvarką nu
svers politiniai motyvai. Vo
kietija rems savo kaimynes 
Lenkiją ir Čekiją bei Vengriją, 
kuri 1989 m. pirmoji pralaužė 
geležinę uždangą, praleisda
ma Rytų Vokietijos atbėgėlius 
į Austriją. Tuo metu Rytų Vo
kietiją dar valdė komunistinis 
režimas. 

Mannheimo dienraštis rašė, 
kad vienas aukštas Vokietijos 
diplomatas pasipiktinęs pasa-

Amerikos Lietuvių tarybos suvažiavimo vakarienėje vaišinasi (iš kairės): 
Giedriu? Apuokas, ALTo valdybos pirmininkas prof. dr. Jonas Račkauskas 
kas ir ALTo vicepirmininkas Petras Buchas 

kun. Rimas Gudelis, gen. konsulas 
, LR ambasadorius Stasys Sakalaus-

kęs: „Varšuvoje oficialiai kal
bama, kad Dievas asmeniškai 
parinko išrinktąją tautą (len
kus — K.B. atstovauti Euro
pai". (Esu gmięs lenkų oku
puotame Vilniuje, gerai pažįs
tu lenkų tautą ir prieš karą 
taip pat jos skelbtą ir nuo Die
vo pavestą :nesjanizmą visai 
Europai — K.B.). Manding, 
jau rugsėjo mėn. ES sulaikė 
60 mln. dol. žadėtos paramos 
laisvos rinkos plėtotei. Ir da
bar Lenkijos paduoti doku
mentai ES-gai yra nepakanka
mi jos įjungimui į ES-gą. Tas 
pats taikytina Čekijai. Vengri
jai. Estijai. 

Ir Turkija nori įsijungti į ES 
narių sąrašą. Bet jos „popie
riai" yra blogiausi. Mat Euro
pa bijo fanatiško islamizmo 
įsigalėjimo, viešos turkų ir 
kurdų kovos Europos mies
tuose, dedamu bombų bei dar 
didesnio narkotikų transporto, 
nes juk prie valstybinių sienų 
nebus jokio patikrinimo. Euro
pos policija jau dabar pakan
kamai turi darbo su narkotikų 
prekyba, atvežant juos iš Ma
žosios Azijos, per Balkanus į 
vidurio Europą, žemyno nar
kotikų centrą, Olandijos Am
sterdamą. Kurdai, Kosovo al
banai dalį pelno atiduoda savo 
tautų laisves kovai, kiti pelną 
įsideda į savo kišene, „plauda
mi" pinigus užsienio bankuo
se. Europos s-ga bijo, nes jos 
finansuose gali įsiveisti mafi
jos bakterijos. Bet ir be mafi
jos ES-gos kasoje mokomos 
tamsios dėmės: „kažkur" din
go milijardai dol.! Taip pat į 
gerai apmokamas vietas sodi
nami bičiuliai, giminės. To
kias protekcijas vokiečiai vadi
na vitaminu „B** nuo žodžio 
„BekanntsCaft" — pažintis. 

mtautas Dabšys - direktorių tarybos 
Alfonsas Baboiič.3, Leonas Petronis -

Nuotr. V. Kąsniūno 

IŠEIVIJOS 
CHORVEDŽIAMS 

ŽINOTINA 

Lietuvos Liaudies kultūros 
centras spaudai baigia pa
ruošti muzikologo, humanita
rinių mokslų daktaro Boleslo
vo Zubricko parengtą enciklo
pedinį žinyną „Pasaulio lietu
vių chorvedžiai". Knyga bus 
prestižinė, didelio enciklope
dinio formato, kurioje sutal
pinti daugiau kaip 200 už
sienio lietuviu ir apie 700 Lie
tuvos chorvedžių bei vargoni
ninkų biografijos ir nuotrau
kos. Knygos tiražas priklau
sys nuo gautų užsakymų, ku
riuos prašome nedelsiant pa
daryti šiuo adresu: J. Mikuta
vičius. Lietuvos Kultūros 
centras, Barboros Radvilaitės 
.S. Vilnius. 2600. Lietuva. Taip 
pat užsakymus galima daryti 
šiuo adresu: Boleslovas Zu-
brickas, Tverečiaus 14-1 Vil
nius, 2040. Lietuva. 

Enciklopedinio žinyno re
dakcinė komisija apie išeivijos 
chorvedžius remesi žiniomis 
pagal prof. -Juozo Žilevičiaus 
sudarytą ..Lietuvių muzikų 
vardyną" ir papildomą infor
maciją, kurią suteikė muziko
logas Kazys Skaisgirys. muz. 
Faustas Strolia ir kiti pavie
niai chorvedžiai. Žinyno tira
žas nenustatytas, nes priklau
sys nuo užsakymų, kuriuos 
prašomi suinteresuoti nedel
siant padaryti pagal nurody
tus adresus. Užsienio lietu
viams žinyno kaina yra 25 do
leriai. Knygos priede bus iš
spausdintas sąrašas choro di
rigentų, baigusių Lietuvos 
valstybine konsetvatoriją. 
Klaipėdos ir Kaun • fbk ;!te-
tus. S. Sližys 

Danutė Bindokienė 

Kas pasisakys už tuos 
mažutėlius... 

Net ir nejautriausius žmo
nes sukrečia skriaudžiamo 
vaiko vaizdas. Kai pasigirsta 
žinios, kad prapuolė maža
metis, rado apleistus kūdi
kius, kažkas nužudė pagrobtą 
vaikutį, tėvai skriaudė savo 
mažuosius, reakcija paprastai 
būna labai aštri. Ypač daug 
dėmesio kreipiama į vaikų 
gerovę Kalėdų laikotarpiu 
renkami žaislai, drabužiai, 
geresnis maistas, kad netur
tingieji, apleistieji, atmestieji 
turėtų bent gražias šventes. 

Vaikų vargui nėra abejingi 
ir mūsų tautiečiai, gyvenan
tys užsienyje. Nuolat matome, 
kiek aukų siunčiama naš
laičių globos komitetams, vai
kų su negalia pagalbai. Almos 
fondui, daugiavaikėms šei
moms ir įvairioms instituci
joms kurios rūpinasi, globoja, 
padeda vaikams. Labai jau 
sielojamės benamiais vaikais, 
elgetaujančiais, išnaudoja
mais, įtraukiamais į nusikal
timus. Rupinamesi vaikais, 
kurie lanko skurdžias mokyk
las kaimuose, o tėvai nenori 
ar negali suteikti pagrindinių 
gyvenimo normų. Visiems 
aišku, kad sėkminga tautos 
ateitis yra sveiki, gerai iš
auklėti ir išmokslinti vaikai. 

Džiugu girdėti, kad Lietu
voje vaikai su fizinėmis ar 
protinėmis negaliomis jau 
nėra slepiami, uždaromi į in
ternatus, institucija.--, kur jie 
nebegyvena, o tik egzistuoja, 
neturėdami jokios ateities, 
pasmerkti likti nenaudingiau-
siais, nereikalingiausiais vi
suomenes nariais. Galbūt dėl 
to ypač liūdną įspūdį paliko 
neilgas straipsnelis š.m. gruo
džio 2 1 d . ,,Newsweek" žurna
le — ..Gulagai Rusijos vai
kams" (Russias Gulags for 
Children";. Jame rašoma, kad 
apie du milijonai vaikų su 
įvairiomis fizinėmis ir pro
tinėmis negaliomis Rusijoje 
gyvena našlaitynuose. kurie 
labiau primena zoologijos so
do sąlygas kaip vietą skirtą 
vaikučiams leisti savo jauno 
gyvenimo dienas. 

Rusijos Sveikatos ministeri
ja vaikus su įvairaus laipsnio 
protiniu atsilikimu tebevadi
na ..idiotais", ,.neįmanomais 
išmokyti". ..kvailiais" ir pan. 
Jie uždaryti tuose ..gulaguo
se", prastai prižiūrimi, be at
eities ar šviesesnių gyvenimo 
perspektyvų. Kad įnamiai ne
sudarytų problemų prižiū

rėtojams, pririšami prie lovų 
Jie neturi jokio užsiėmimo. 
nėra mokomi, net tie, kur ie 
turi tik fizines negalias. Prob 
lemą šiuo metu Rusijos iš 
gyvenama ekonomine krizė, 
tad ir lėšos, skiriamos naš
iai tynams, gerokai apkarpy
tos. Kadangi tėvai taip pat 
sunkiai verčiasi ir i: . 
vaikų išmaitinti, ne visai svei
ki vaikai pametami gatvėn ir 
ilgainiui tampa valstybes at
sakomybe. Visuomenėje tebe
vyrauja sovietinių laiku 
įskiepyta pažiūra į žmoni -
juo labiau vaikus, su negalio
mis todėl tokių „a tmestu pi
liečių" problemos dažnai ap
gaubtos slaptumu. J tuos 
gulagus-našlaitynus gruodžio 
mėnesį kaip tik atkreipė dė
mesį Žmogaus teisių pažei
dimų stebėjimo komitetas ir 
ruošiasi netrukus paskelbti 
duomenis apie vaikų su nega
liomis padėtį Rusijoje. 

Šią savaitę panašų repor
tažą apie vargstančius vaikus 
Rusijoje išspausdino ir ..New 
York Times" (gruodžio 14 d.). 
Jame minimas 65 vaikų liki
mas. Vaikai — iki trejų metų 
amžiaus. gyvena moterų 
kalėjime su motinomis, ku
rios nuteistos uz įvairius nu
sikaltimus. Kadangi ..laikai 
tokie blogi", vieno vaiko mity
bai metams skiriama tik apie 
36 dol.. o jų motinos mait ina
mos už maždaug 3 centus per 
dieną. 

Ką už tokią sumą galima 
nupirkti ir kaip pamait int i al
kanus kūdikius bei ju mamas? 
Kalėjimo viršininke mėgina 
verstis, kaip ir daugumas 
rusų — įvairiais būdais: mai
nais (kalinės atlieka ūkio dar
bus apylinkių ūkininknms ir 
gauna bulvių, pieno ar kitų 
produktų). labdara. kurią 
siunčia užsienio valstybės, bet 
ir tai trukdo iškerojusi biu
rokratija. Kai vaikas sulaukia 
trejų metu. turi būti a t sk i r t a s 
nuo motinos. Jeigu jo nepri
glaudžia artimi giminės, ku
rie taip pat vos įstengia galą 
su galu sudurti, vaikas patal
pinamas į valdišką našlai
ty na. 

Palyginus su tokiomis są
lygomis Rusijoje. Lietuvoje 
vaikai dar kiek geriau laikosi, 
bet mūsų visų pareiga rū
pintis, kad ir jų panašus liki
mas neištiktų. Kas kalbės už 
mažutėlius, jeigu mes ne
kalbėsime... 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Nr.86 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 
Tęsinys 

Atsisveikinom kaip su seniai bematytais artimai
siais. 

Aldona, įžengusi į jai rūpestingai paruoštą butelį, 
apstulbo. 

— Ar man čia gyventi? — apsidairiusi pasakė. 
— Ar nepatinka senovė? — pajuokavau. — Vis tiek 

pabūk, kol surasi kur nors ką nors labiau prie širdies, 
— dar pridėjau. 

— Kiek laiko galiu čia pabūti? — lyg šyptelėjo. 
— Nors ir ligi laiko pabaigos. Arba kol širdis leis. 
Ji vėl pažiūrėjo tokiomis, lyg dar ko nors lauktų, 

bet tepasakė: 
— Ačiū. Jeigu taip. tai reikia susinešti ir daikte

lius. 
Nuėjom abu. Knygų dėžes sudėjom apačioje. Sa

kiau, susinešiosi iš lengva, kai sugalvosi kur ir kaip 
ką sudėlioti, visa kita sunešėm į viršų. Pažiūrėjęs į 
rašomąjį ir stal iukus su mečiau.kad juos reikėtų at
naujinti ir pakilau nuvažiuoti pas savo senuką. Pano
ro ir ji kartu. Paprašė, kad leisčiau vairuoti. 

— Tik pasakyk, kur sukti. 
Nuvežėm daiktus pas senį. J is apžiūrėjo, pagyrė, 

prižadėjo grąžinti atnaujintus po dviejų savaičių. Pas
kum parodžiau, kur krautuves, kur bažnyčia. Diena 
jau ėjo į galą. o mudu pakely tebuvom sustoję tik 
priešpiečių, tai sustojom ir pavalgyti. 

Kai įėjom į jai paruoštą, kai nei šiaip, nei taip pa

sikeitėm pirmais žodžiais, tamsus gūdis įšoko į vidų :r 
paėmė už gerklių. Gal ne taip. gal jai ir nepaėmė, gal 
tik man vienam. Važiuodamas beveik visą kelią galvo
jau tik apie ją. Tik apie tai. kaip ją apkabinsiu, pasa
kysiu, ką jaučiu ir kaip noriu, kad būtų. Pasakysiu, 
kad ir Kazys, ir Živilė tik praeities miražai. Ir net re 
miražai, tik buvusių miražų atsiminimas, o mudu 
esame čia. Abu tikri ir tokie, lyg Viešpats dar prieš Įni
ko pradžią buvo abu tik vienas kitam padaręs, bet ii 
susitikom vieni du. sakėsi visai kitokie žodžiai ir ą 
prasmė visiškai kita. Tik kai susėdom valgykloj, atsi-
rado kalba. Ne tokia, kokios visą kelionę norėjau, bet 
apie pačią kelione, apie vietas, apie žmones. Vieru 
kartu ji pasakė: 

— Žinai, kas atėjo į galvą. Kai galvoje ne tas. ne
pagalvoji, o paskum sarmata. Juk reikėjo užsirašyt r 
policininko, ir užkandmėlės adresus. Nesunku būtų 
nusiųsti po atviruką. Iš mūsų pusės būtų gražu, o gal 
ir jiem būtų smagu iš savo tautiečių žodelį išgirsti )o 
vardą tai žinau. Jerry. bet kas iš to. 

Tada ir aš atsiminiau, kad tas Jerry man buvo sa-
vo adresą davęs. Pasirausiau po kišenes ir radau ke-
turlinką popieriaus gabaliuką. Jame buvo: Jerome :e 
Beau ir adresas. 

Abu pasijuokėm iš tokios lietuvio pavardės. Kodėl 
ne — „Jeronimai, bijau"" Vis tiek ji paima adresą. ry-
toj. sake. paimsianti du padėkos atvirukus, sudėsi? i 
į vieną voką ir išsiusianti. Po vieną Jeromui ir tai ma
loniai užkandinės šeimininkei, kurios net vardo ne-
beatsiminem. Ne tik jos, bet ir jos užkandinelės v.r-
das kažin kaip abiem praslinko pro akis. O ji mu> r 
vaišino ir net ligi mašinų palydėjo, lyg būtumėm st -
niai bematyti giminės iš kur užkliuvę, bet mums tada 
ne tas rūpėjo. Gal ir gerai. Turėjom apie ką pakalbi . 
o šiaip butų reikėję tylėti, arba pradėti narplioti pa

čius save. 
Pagaliau ji paklauso, kurią valandą grįžtu iš darbo 

ir pakvietė pietų. 
— Ar ne per anksti? — pasakiau. — Juk pati tu

rėsi apie save daug darbo, kol viską susidėliosi. Grįž
damas paimsiu, nuvažiuosim kur nors. Gal kur į kiek 
jaukesnę vietą negu vakar. 

Ji nusijuokė. 
— Nežinau, kur galėčiau rasti jaukesnę vietą. Gal 

todėl, kad tiek metų daugiau beveik nieko nemačiau, 
kaip aną nelaimingą pakalne. Ar tos jaukiosios vietos 
ant ratų0 

Nesupratau, ką ji sako. tai tik išverčiau akis. J i 
dar labiau susijuokė. 

— Sakau, ar tos vietos su ratais9 Šiandien čia, kitą 
dieną bus kažin kur nuvažiavusios. Jeigu taip. tai rei
kėtų paskubėti, kad neišlėktų, o jeigu ne. rasim jas ir 
vėliau. Aš labai noriu pažiūrėti, kaip virtuvė. Manau, 
iš namų neišvysi, jeigu vandenį prisvilinsiu. Gerai? 

Tokia ji man patiko labiau negu buvo patikusi. Pa
tiko iš pirmo susitikimo, bet dabar patiko kitaip. Lyg 
butų prašnekusi Živilės motina. Kai sykį grįžom iš 
miško su uogom, ji pasitiko: „O kur taip ilgai buvot? 
Prikepiau blynų, laukiau, nėra ir nėra. Dabar žinoki
tės. Galite valgyti, galite ne. kitų nekepsiu". Blynai 
buvo skanūs. Valgėm net ausys linko. Kai ėmiau girti, 
ji tik ranka numojo. „.Šneki, kad taip mandagumo kny
gos liepia šnekėti. Živile klausosi mudviejų šnekos ir 
šypsojosi. Jai tai buvo įprasta — motina nemokėjo 
didžiuotis tuo. ką padarydavo. Pripratau ir aš. Būdavo 
net smagu, kai ji kada pasakydavo: „Ogi žinokitės. Su
marmaliavau ką pagriebusi, norite valgykit, norite ne-
valgykit. daugiau negausit". Ir niekada neatsitiko, kad 
butų buvę kas neskanu, ar kad jau ligi pagurklio prisi
kimšusiems ji dar kokių skanėstų nebūtų siūliusi. Tas 

sutapimas jaukiu šiurpuliuku nubėgo per visą. ir pasi
jutau, lyg būčiau sugrįžęs namo. 

— Gerai, srėbsim prisvilusį vandenį. Aš tik noriu 
palengvinti ne tokio persikėlimo dienas, kaip buvom 
tikėjęsi. 

Ji staiga surimtėjo. 
— Jis apsivertė visiškai kitaip, ir lyg susigriebusi 

pridėjo: — Ką padarysi. Ne viskas žmogaus valioj. Bet 
reikia mėginti. Kasdieniniai rūpestėliai kartais pats 
geriausias vaistas. 

Gal ir taip. bet tą naktį ligi kažin kokių išnaktų 
neužmigau. Pas mane visiškai gyvi atėjo ir Živilė, ir 
jos motina, pačius geriausius savo darbus menkinanti , 
ir tėvas nuo aušros ligi aušros gyvenęs tik ūkiu. tik 
ūkio gyvuliais, tik iš dirvų virstančiais pasėliais Kur 
jis dabar'.' Ir kaipjis gali gyventi be savo paties gyveni
mo. O kas gali žinoti, gal ir be vienas kito. Kas gali su
laikyti žmogaus vertę ir gyvenimo prasmę praradu
siems padarams, išbarstyti juos po vieną pačios Ru
sijos ir jos prisigrobtų žemiu platybėse. Ieškojau, kaip 
galėčiau visą tą beprasmišką žiaurybę sudėti į pa
veikslą ir kentėjau nuo savo menko talento bejėgiš
kumo. Tarpais net ėmiau suprasti vadinamųjų beta-
lenčių naujųjų laikų dailininku darbus J galvą lindo 
neseniai matyta purvina gelsvai rusva -palva nulieta 
didžiule drobe su vidury pabrėžtu juodu kreivuliuku ir 
su užrašu „didelis skausmas'. Lindo galvon mint is , 
kad tas. gal ir geras dailininkas, pateko i toki dvasinio 
ar fizinio skausmo verpetą, kad nei jo mokėjimas, nei 
jgytas meistriškumas nebegalėjo rasti kaip kitaip savo 
būseną pasakyti. Prie Živilės šeimos netruko prisidėti. 
Jonas su Frenku ir kažin ką viršuje veikianti Mdona. 
Negalėjau sumesti, kad po viso to ir po jos visos šei
mos ištaškymo, galėtų ramiai miegoti. 

(Bus daugiau I 
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NEKALTO MARIJOS PRASIDĖJIMO 
SESELIŲ NAŠI VEIKLA 

Čikagoje yra daug seselių 
rėmėjų, seselių darbą bei to 
darbo svarbą suprantančių ir 
įvertinančių, tikiu, šis centro 
remejų posėdžio aprašymas 
gali būti naudingas ir skati
nantis džiaugtis per 50 metų 
JAV ir Kanadoje seselių lietu
viška veikla; jų rūpesčiu Baž
nyčia ir tėvyne, religinių ir 
kultūrinių vertybių tradicijų 
išlaikymu, ypač jaunimo tar
pe. Lietuvai tapus nepriklau
soma, jos padeda tas vertybes 
puoselėti ir ugdyti Lietuvos 
seserims. 

S.m. spalio 17 dieną JAV-se 
seserų vienuolijos vadovė se
suo M. Paule Savickaitė suk
vietė centro rėmėjų valdybos 
posėdį, pakviesdama įvairiau
siomis progomis labai nuošir
džiai talkinančius Putnamo. 
VVorcesterio ir Bostono rėmė
jus . Maždaug 20 asmenų. Jie 
išklausė ses. Paulės ir ses. 
Bernadetos pranešimų, iš ku
rių paaiškėjo jų rūpesčiai: 
kaip seserų būriui mažėjant, 
tęsiami ir pradedami nauji 
užsimojimai; kaip jos atranda 
naujus būdus ir nesibaiminda-
mos galimų sunkumų su vilti
mi toliau apaštalauja ten ir su 
tais. kur tik jos turi pasišven
tėlių, per daugelį metų nepa
vargstančių, ištikimų draugų 
padedamos, atlieka savo pa-
-eigas vienuolijai, bažnyčiai ir 
tėvynei. 

Ses. Pau lės p r a n e š i m a s 

Ses. Paulė kalbėjo apie cent
rinio skyriaus Putname ir kitų 
skyrių veiklą. 

Pagrindinis centro skyriaus 
darbas yra Naujosios Anglijos 
lietuvių susitikimo šventė — 
gegužine, ruošiama liepos mė
nesį. Ji sutraukia tarp pusant
ro ir dviejų tūkstančių svečių'. 
Planuoja seserys, o vykdo pa
dedamos daugybės talkininkų 
jau iš anksto žinančių savo 
pareigas. O svečiai — seselių 
nuolatiniai rėmėjai, jų drau
gai — Bostono. VVorcesterio. 
Vv'aterbury lietuviškų radijo 
valandėlių ir ..Darbininko" su
kviesti lietuviai. 

Kiti du įvykiai yra Šiluvos 
atlaidai rugsėjo mėnesį ir 
rėmėjų sąskrydis bei mirusių
jų prisiminimas „Dangaus 
Vartų" kapinaitėse. Kelis kar
tus per metus ruošiamos reko
lekcijos. Didele dalis savaitga
lių užimta angliškai ir ispa
niškai kalbančių katalikiškų 
ir ekumeninių grupių susikau
pimams, konferencijoms, il
gesnėms rekolekcijoms. Visus 
juos seserys priima, jei prašo 
— valgydina, apnakvina ir 
išleidžia. Seselės, kaip bitelės, 
tyliai dūzgia. Lyg jų nebūtų. 
Taip. avilys mažas, bet jame 

medaus, ačiū Dievui, nestin
ga-

Toliau ses. Paulė pranešė 
apie Čikagos - Lemonto. To
ronto, Montrealio. VVorcesterio 
skyrių veiklą. 

Toronte ir Montrealyje vyks
ta didesni pasikeitimai, nes 
keičiasi ten gyvenančių lietu
vių skaičius, sudėtis ir jų po
reikiai. Džiugu, kad Toronto 
vaikų darželį ir Montrealyje 
esančius namus, visai šalia 
Aušros Vartų parapijos, per
ims pasauliečiai ir jais toliau 
galės naudotis tuo susidomėję 
lietuviai. Tie persitvarkymai 
reikalauja daug laiko ir pas
tangų. Ses. Eugenija yra tar
pininkė tarp Seserų tarybos ir 
ses. Ignės Toronte bei ses. Ju
ditos Montrealyje. advokatų ir 
susidomėjusių grupių. 

Seselės džiugina Čikagos ne
pavargstančių rėmėjų skyrius, 
kurio narių nemažėja, bet pri
sideda vis nauji, o ir daugelį 
metų dirbančios įgudusios rė
mėjos, nepasiduodamos sun
kumams, ištikimai dirba. Va
lerija Čepaitienė be pertrau
kos suka rėmėjų veiklos ratą 
ir savo pasišventimu yra įkve
piantis pavyzdys visiems. Jai 
ir Čikagos rėmėjam* seserys 
labai dėkingos. 

Ses . Be rnade tos 
p raneš imas 

Ses. Bernadeta papasakojo 
apie Matulaičio slaugos na
mus Putname, „Neringos" sto
vykla Vermonte ir Amerikos 
provincijos paramą Lietuvos 
provincijos seserims. 

Pirmiausia Matulaitis ir 
„Neringa". Juose yra bandomi 
nauji išlaikymo ir administra
vimo būdai. Matulaičio slau
gos namai, pasilikdami ne
priklausomi, metams sudarė 
sutartį su Covenant krikš
čioniškų slaugos įstaigų orga
nizacija. „Neringa" jau antri 
metai administruojama ir 
tvarkoma pasauliečių direkto
rių tarybos, kurion įeina ir 
trys seserys. Pastaruoju metu 
„Neringos" administratorė yra 
energinga, buvusi stovyklau
toja ir vadovė, Dana Grajaus-
kaite iš Kanados, dabar gyve
nanti Bostone. Stovyklos prog
ramų vadove bostonietė Aldo
na Lingertaitienė. (Jos abi 
daug metų bendradarbiavo su 
25 m. stovyklą administravu
sia ir jai vadovavusia ses. Igne 
Marijošiūte ir jos „mokyklą 
baigė" magna cum laude!) 

Amerikos provincijos para
ma vaistais, knygomis ir pini
gais seselėms Lietuvoje, buvo 
slapta per visą okupacijos lai
ką. Atgavus nepriklausomybę 
seserys buvo kvie.iamos lan
kytis ar studijuoti Amerikoje. 

CLASSIFIED GUIDE 
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JOS" stovyklos direktore Dana Giajauskiiite ir Nekalto Marijos 
iYasidf įmo seserų vienuolijos vyr ekonome ses Eugenija. 

Šiuo metu tokių yra penkios. 
Toronte gyvena ses. Viktorija. 
J i ruošia teologijos magistrą 
Toronto universitete. Lemonte 
yra ses. Aušra ir ses. Laima. 
Jos dėsto tikybą Lemonto bei 
Čikagos lituanistinėse mokyk
lose ir studijuoja anglų kalbą. 
Jau antri metai Lemonte sese
lių namuose gyvena ses. Dai
va ir mokslo metų pabaigoje 
tikisi užbaigti studijas Ph.D. 
laipsniu Loyolos universitete. 
Bostone, jėzuitų kolegijoje re
liginį auklėjimą studijuoja ses. 
Gertrūda-Onutė. 

1995 m. buvo baigti statyti 
ir pašventinti Matulaičio na
mai Kaune. Ten seserys sten
giasi sukurti katalikiškos 
veiklos židinį. Šalia seserų 
vienuolyno, koplyčios, yra 
įvairios salės, naudojamos 
ateitininkų ir kitų katalikiškų 
organizacijų susirinkimams. 
Jais naudojasi ir kitų vienuo
lijų seserys savo rekolekci
joms. Prisiglaudžia ir naujai 
besikurianti pal. J. Matulaičio 
parapija, dar neturinti savo 
bažnyčios nei kitų patalpų. 
Seserys priima ir svečius. Čia 
buvoję užsieniečiai — svetim
taučiai ir lietuviai džiaugiasi 
patogiais kambariais, maistu 
ir šiltu priėmimu. 

Lietuvos seserys jau ilgus 
metus vargo su ligonių seserų 
priežiūra. Jos troško daugelyje 
vietų ir per okupacijos metus 
išblaškytas seseris, dabar ne
pajėgias ir sergančias, surink
ti į vieną vietą. Putnamo se
serys atsiliepė į jų širdžių 
skausmą ir troškimą. Taigi, 
šiuo metu jų dėmesys yra nu
kreiptas į Marijampolę, kur 
prie senojo vienuolyno baigia
mas statyti naujas pastatas. 
Tikimasi, kad ateinančių me
tų pradžioje jis priglaus ser
gančias seseles ir jų globoja
mus ligonius. Buvęs seserų 
namas, iš kurio jau kelinti 
metai laukiama išsikraustant 
protezavimo klinikos (jau se
niai tai buvo pažadėta...) jis 
bus sutvarkytas ir pritaikytas 
chroniškų ligonių slaugymui. 
Tada Marijampolės slaugos 
namai turės 30 lovų ir galės 
priglausti daugiau priežiūros 
reikalingų senelių. 

Su įdomumu klausėmės su 
kokiais sunkumais buvo susi
durta statant šį namą. Lietu
voje dar nėra išvystyti patar
navimai chroniškiems ligo
niams, invalidams, reikalin
giems ne tik slaugymo, bet ir 
mediciniškos pagalbos. Ten 
yra ..hospice" — mirštantiems 
ir senelių namai. Todėl sese
lėms teko rūpintis ir teisiniu 
statusu. Ses. Bernadeta, 20 m. 
buvusi Matulaičio slaugos na
mu Putname administratorė 
ir dabartine direktorių tary
bos pirmininkė, buvo nepa
mainoma patarėja visos vie
nuolijos vyriausiai vadovei 
ses. Albinai Pajarskaitei ir 
Lietuvos seselėms. Jos tarėsi, 
aiškino architektams ir rango
vams .taip buvo s ta tant ir Ma
tulaičio namus K? ..ne) ko rei

kia tokiems namams; beldėsi į 
miesto ir sveikatų.- ministeri
jos pareigūnų duris, kad leistų 
(!) tokius namus statyti. Pra
nešimą ses. Bernadeta iliust
ravo namų planai.- ir nuotrau
komis. Paklausta, kas juos fi
nansuoja, atsakė, kad ir Kau
no ir Marijampo.es statybos 
vyksta JAV seselių ir jų rė
mėjų dėka. 

Posėdyje pranešimų klausė
si ir ses. Ona atvykusi iš Lie
tuvos susipažinti su Matulai
čio namuose teikiamais patar
navimais. Atidarius slaugos 
namus Marijampolėje, ji dirbs 
ten kaip socialinė darbuotoja, 
užsiėmimų terapistė ir pasto
racinių patarnavimų teikėja. 
J i yra baigusi Kauno Politech
nikos institutą, yra inžinierė. 
Praėjusiais metais įsigijo so
cialinės rūpybos magistrą Vy
tauto Didžiojo universitete 
Kaune. 

S u m a n y m a i i r va ldyba 
Seselės kėlė kkusimą kaip 

pritraukti daugiau žmonių, 
ypač jaunesnio amžiaus sese
lių veiklon. Posėdyje dalyvavę 
bostoniečiai Gitą ir Aidas 
Kupčinskai davė puikių pa
siūlymų. Sukviesti seselių 
bendrabutyje gyvenusias stu
dentes, buvusias „Immacu-
lata" stovyklautojas „atsipaži-
nimo" dienai į vienuolyno 
centrą. Užmegzti nutrūkusius 
ryšius, sužadinti norą padir
bėti seselių vynuogyne... „pjū
tis didelė, bet darbininkų ma
žai". Į tą klausimą gyvai atsi
liepė ir kiti posėdžio dalyviai, 
pasipylė sumanymai. Jų svar
stymas atidėtas kitam posė
džiui. 

Posėdžio dalyvius, ypač jau
nesniuosius, stebino to nedide
lio būrio energija. Kadangi 
valdyboje buvo likę tik pirm. 
dr. Č. Masaitis ir vicepirm. 
Šakaliene, valdybon sutiko 
įsijungti Gitą ir Aidas Kup
činskai, G. Čapas, G. Ivaškie-
nė, D. Grajauskaitė, J . Ryge
lis, R. Drazdauskas ir A. Pra-
puolenytė. 

Posėdį pradėjo ir baigė mal
da vienuolyno kapelionas kun. 
A. Diškevičius. 

Ta lk in inkė Aldona 

VIENUOLYNO R Ė M Ė J U 
NAUJA CENTRO 

VALDYBA 

Vienuolynų seselės išsilai
kymui, tikėjimo kėlimui ir to
kiems darbams kaip auklėji
mas, švietimą-, nepajėgių 
slaugymas, tautinio susiprati
mo kėlimas, atlikti yra būti
nos kitų žmonių paramos ir 
pagalbos. Seselėms visokerio
pą pagalbą teikiantieji yra va
dinami rėmėjais. Rėmėjai 
veiksmingesne: pagalbai teik
ti sudaro laisva organizaciją, 
su valdyba. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno sese
lės Putname taip pat turi rė
mėjų, prie vienuolyno yra su
darytas centrinis būrys, turin
tis nuolatinę valdybą. 

Š.m. spalio 17 d. bu\\, su-
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kviestas likusių valdybos na
rių ir veiklesnių rėmėjų susi
rinkimas. Susirinkimui vado
vavo dr. Č. Masaitis, padeda
mas vienuolyno vyriausios 
seselės Paulės Savickaitės. 
Susirinkimas pradėtas vie
nuolyno kapeliono kun. A. 
Diškevičiaus malda. Pirmiau
siai susirinkusieji 'šklausė 
vienuolyno seselių pranešimų 
apie atliktus ir kai kuriuos ar
timos ateities darbus. Liūdna, 
kad iš kelių seselių rėmėjų 
būrių liko tik trys: Worceste-
ryje, Čikagoje ir centrinis Put
name. Kelios seselės daug 
kartų vyko Lietuvon, tiek ti
kėjimo kėlimo reikalais, tiek 
patart i ir padėti įsikūrimui, 
teikdamos įsikūrimui ir viso
kią pagalbą. Neringos stovyk
la, inkorporuota ir a tskir ta 
nuo vienuolyno apdraudos, 
jau turi vadovę. Pačiame vie
nuolyne sumažinti kai kurie 
darbai, pvz.: trijų rekolekci
joms grupių, sumažėjus jose 
žmonių skaičiui, teko atsisa
kyti; palikta tik viena mišri 
grupė. Matulaičio slaugos na
mų, kurie šiais metais šventė 
trisdešimtmetį, veikla tęsia
ma; dažnai jose t rūksta vietos 
priimti norinčius. Pateikta 
įdomi namų statistika. Per 30 
metų slaugyta 844 asmenys, 
506 jų lietuviai, 21 kunigas. 
Namuose dirba 5 seselės ir 
dvi talkininkės, dauguma pa
tarnautojų amerikiečiai. Su
mažėjus pajėgių seselių skai
čiui, tenka nutraukt i vienuo
lyno diasporų veiklą Montrea
lyje ir Toronte. Paliekama 
diaspora Lemonte. Šio vienuo
lyno pagalba labai reikalinga 
Lietuvoje besikuriančioms se
selėms, net keliolikoje vieto
vių. Dabartiniu metu ypatin
gas dėmesys teikiamas Mari
jampolėje besikuriančioms, 
seselėms. Ten reikia įruošti 
nepajėgioms seselėms slaugos 
namus, o ir nuosavybės atga
vimas sunkiai vyksta. Mari
jampolėje buvo vienuolijos 
motiniški namai, ten jie ir pa
liekami, bet reikia daug kapi
talo, kad tai būtų padaryta. 

Susirinkusieji padėkojo se
selėms už atl iktus darbus ir 
pažadėjo padidinti veiklą se
selėms padėti. Sudaryta nauja 
rėmėjų centro valdyba, kurios 
nariai jau pasiskirstė pareigo
mis. Jie yra: dr. Č. Masaitis 
— garbės pirm., Gitą Kup
činskienė — pirm., S. Šaka
liene — vicepirm., J . Rygelis 
— sekr., Romas Drazdauskas 
— ižd., D. Grajauskaitė — 
Neringos stovyklos direktorė, 
G. Ivaškienė — vicepirm., A. 
Prapuolenytė — informacijos 
vadovė ir Čepas — narys. Pa
linkėta sėkmės naujai valdy
bai. 

Beposėdžiaujant atėjo pietų 
metas, tai visi buvo pakviesti 
į vienuolyną pietums. 

J u o z a s K r i a u č i ū n a s 

• Tūkstančio mylių kelionė 
prasideda vienu žingsniu. 

Konfucijus 

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

"soffrts", "decks", 'gutiers", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

i SBenetis, te/. 630-241-1912.a 

G R E I T PARDUODA 

RE/MAX 
y REALTORS 

(773)588-5959 
(70S) 425-71S0 

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

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsim* parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercine siunta 
i Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

Tei. 708-»l-«Sa». 

Jaukus kambarys, šviežias 
maistas, rūpestinga priežiūra ir 

šeimyniška bei draugiška aplinka. 
Visa tai jus rasite Apolonijos 

namuose. 
TeL 708-387-2067 

Jūsų namuose atlieku įvairius 
vidaus ir išorės darbus, 

taip pat elektros ir kanalizacijos 
pataisymus; 

remontuojame auto savo namuose. 
TeL 708-839-8447 

Parduodamas mėlynių ūkia 
arti New Buffalo, MI. Nesą gerą 
pelną. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos, sezoninis darbas; idealu 
mokytojui. Kreiptis teL616-469-
2509. Kalbėti angliškai. 

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams — 

„siding". 
TeL 708-728-0208 

Nauja i a tvaž iavus ių 
d a n t i s t ų dėmesiu i 

Darbui reikalingas dantistas 
su ne mažesne kaip 5 metų 

darbo patirtimi 
TeL 708-563-2660 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!. 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

VVsshington, D.C lietuvio savininko 
..landseaping" kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė ilga $6.00 i vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Ale*, teL 202-
244-2373. 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti i Lietuvą 

-išsiųsime. 
Reikalingi skardininkai. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Jus sulaukėte garbingo am
žiaus, kurtame iškyla daug 
problemų. Jums reikalinga slauga 
ir globa. Tai lengvai išspręsite, 
paskambinę Apolonijai. 

TeL 708-387-2067 
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J A V L B V I D U R I O V A K A R Ų APYGARDA 

sveikina JAV LB XV Tarybą, Krašto valdybą, visų LB 
apylinkių valdybas ir visus bendruomenininkus 

Šv.Kalėdų ir Naujųjų 1999 metų proga. 
Telydi gimusio Kristaus palaima Jus ir Jūsų darbus! 

B i r u t ė A Vindaš ienė , pirm., Irena M. 
Ki rkuv ienė , sekr. , Algis Urbut is , ižd., Nijolė 

Gr iga l iūn ienė , Pau l iu s Guobužis , Stasė Korres , 
Aldona Pavi l ionienė , Kur tas Vėlius 

J 
PADĖKA 

DR. LLNUI SLDRITJI 
Pablogėjus regėjimui, geresnio matomumo 

tikslu, nešiojau akyse gydytojų nurodytus akių 
lęšiukus, o atsiradus akyse katarakto ligai, var
tojau katarakto akinius. 

Pastaraisiais metais, artėjant grėsmingam 
apakimui, mano regėjimo išgelbėjimui ir mato
mumo pagerinimui, gydytojai buvo nusprendę 
daryti akių operciją. Bet deja, tie patys gydytojai 
atšaukė savo sprendimą ir atsisakė operuoti pa
siteisindami, kad negeras mano kraujas. 

Vildamasis pagalbos, kreipiausi į akių gydy
toją ir chirurgą dr. Liną Sidrį, kuris š.m. lapk
ričio 10 d. ir 20 d. Šv. Kryžiaus ligoninėje padarė 
specialią operaciją, įdėdamas ilgalaikius lęšiu
kus, j abi mano akis. 

Tad nuoširdžiai dėkoju mielajam dr. Linui 
Sidriui už labai sėkmingai padarytą akių opera
ciją, už regėjimo išgelbėjimą ir už nuostabų, 
šimtaprocentinį matomumo atgavimą, nes dabar 
matau, kaip tas padangėse skraidantis sakalas. 

Su pagarba ir geriausiais linkėjimais, 
Alfonsas Noreika, 

Oak Lavvn, IL 

http://Marijampo.es


JOS MUZIKA JAU SKAMBA 
AMŽINYBĖJE 

„Lopšinė", atlikta moterų cho
ro, diriguojant Alice Ste-
phens. Verta pažymėti, kad 
dainų šventėje dalyvavo ir 
Maria aukštesniosios mokyk
los mergaičių choras, vadovau
jamas ses. M. Bernardos. 

Nuo 1952 iki 1971 m. ji va
dovavo muzikos skyriui Maria 
aukštesniojoje mokykloje. Nuo 
1971 iki 1974 m. gyveno Hol-
land, PA, ir dėstė muziką Vil
ią St. Joseph aukštesniojoje 
mokykloje. Čia ji paruošė pro
gramą, kai Northampton 
miestas minėjo 250 m. su
kaktį. Parašė specialią mu
ziką, vadovavo 80 mergaičių 
chorui ir styginiam orkestrui. 
Taip pat vadovavo bažnytinės 
muzikos skyriui, seselių cho
rui, davė dainavimo, pianino 
ir kitokių instrumentų pamo
kas. 

1974 metais, minint Vasario 
16 švente Philadelphijoje, su
sirgo „Vilties" choro dirigen
tas Leonas Kaulinis. Ses. Ber
narda pavadavo dirigentą ir 
dirigavo chorui Lietuvių mu
zikos salėje. 1975 m. vasarą 
daug laiko skyrė kompozicijai 
— parašė dvylikai lietuviškų 
dainų trio ir pianino partijas. 
Po to ses. Bernarda vėl grįžo į 
Čikagą, mokytojavo Maria 
aukšt. mokykloje, kur dėstė 
pianino pamokas. 

1992 m. ses. Bernarda išėjo į 
pensiją ir pasigyveno Sv. Ka
zimiero vienuolyno motiniš
kame name, Čikagoje. Metai 
po metų sveikatai silpstant, 
ses. Bernarda ramiai mirė 
1998 m. spalio 31d . vakare. 

J i visą savo gyvenimą skyrė 
Dievo garbei ir muzikai, su
kūrė daug vertingų muzikos 
kūrinių ir daug jaunų mer
ginų įvedė į muzikos kelią. 
Nors ses. Bernardos muzika 
jau skamba Amžinybėje, ji vi
suomet bus prisimenama ir 
šioje žemėje, ne tik Šv. Kazi
miero seselių, bet visos lietu
vių tautos. 

Ses . Margaret Mary 

Sesuo M. Bernarda. 

Sesuo M. Bernarda gimė 
1902 m. gruodžio 9 d. Antano 
ir Onos Venskų šeimoje, Bata
kiuose. J i buvo viena iš 
dešimt vaikų. Antanas Vens-
kus išvyko į Ameriką 1903 m., 
o ne t rukus pas jį atvyko 
žmona su dviem vaikais. J ie 
apsigyveno Čikagoje. 

Seselė Bernarda išmoko my
lėti muziką savo tėvų namuo
se: mama ją išmokė daug lie
tuviškų dainų, o tėvas dažnai 
grodavo koncertina. 

Vos 15 metų sulaukusi, 1917 
m. ji įstojo į Šv. Kazimiero 
vienuolyną. Mokėsi Šv. Kazi
miero akademijoje Čikagoje, 
kur prasidėjo jos oficialus mu
zikos mokslas, vadovaujant 
ses. M. Scholasticai. Vėliau ji 
studijavo muziką Illinois uni
versitete ir Vandercook 
School of Music. Bažnytinę 
muziką studijavo Pius X 
School of Music New Yorke. 

; J į . . t a ip pat lankė American 
Conservatory of Music, ku r 
1930 m. įsigijo bakalauro 
laipsnį; lankė De Paul univer
sitetą. Kuomet ses. Bernardai 

i buvo suteiktas muzikos ma
gistro laipsnis De Paul uni
versitete, jos kompozicija 
„Missa Regina Paeis" buvo 
giedama mokslo metų už
baigimo Mišiose. 

Pradžioje ses. Bernarda 
dėstė muziką pradžios mokyk
lose: Aušros Vartų ir Šv. Ju r 
gio Čikagoje, Šv. Antano Cice
ro, IL. Studijuodama dėstė 
muzikos pamokas Šv. Kazi
miero akademijoje (1928 m.), 
kur suorganizavo 60 mokslei
vių simfoninį orkestrą ir j a m 
vadovavo. Šv. Kazimiero mo
kinių orkestras Čikagos mo
kyklų orkestrų varžybose sep
tynis kar tus iš eilės lainlėjo 
pirmąją vietą. 

Ses. Bernarda yra sukūrusi 
daug muzikos kūrinių. 1943 
m., gavusi magistro laipsnį, ji 
sukūrė rapsodiją dideliam or
kestrui lietuviškomis temo
mis. Šį kūrinį atliko De Paul 
universiteto orkestras, diri
guojant Richar Czenvonsky. 
Tais pačiais metais rapsodiją 
atliko Northvvestern universi
teto simfoninis orkestras Či
kagos kompozitorių rečitalio 
proga. Lietuviškoji rapsodija 
trečią kartą buvo atlikta 1948 
metais Čikagos Grant Parke . 
Ją dirigavo garsusis Nicolai 
Malko, klausėsi tūkstant inė 
minia. 

Ses. Bernarda yra sukūrusi 
variacijų styginiam kvartetui, 
Mišias „Regina Paeis" ketu
riems lygiems balsams a ca-
pella; Kūdikėlio Jėzaus garbei 
tr ims lygiems balsams su var
gonų pritarimu. Ji pertvarkė 
ir moterų balsam pritaikė 
P.B. Kahn Ave Maria; 1956 
m. vargonams aranžavo reika
lingiausias giesmes; į anglų 
kalbą išvertė Stasio Šimkaus 
operą „Pagirėnus". 

Pirmojoje lietuvių dainų 
šventėje, įvykusioje Čikagoje 
1952 metais, jungtinis mišrus 
choras atliko ses. Bernardos 
premijuotą dainą, diriguojant 
Alfonsui Mikulskiui. Šios 
šventės repertuare buvo ir an
troji ses. Bernardos daina — 

] A . A . J . I G N A T O N I S DRAUGAS, 1998 m. gruodžio 16 d., trečiadienis 

A. a. Andrius Povilaitis. 

AtA ANDRIUI POVILAIČIUI 
ATMINTI 

Daugelis žmonių, apleisda
mi žemę, sukelia didelį šur
mulį: laikraščiai mirga straip
sniais apie jų garbingą gyve
nimą, kupiną visuomeninės 
veiklos, apie nuveiktus dide
lius darbus lietuvių bendruo
menei ir t.t. 

Yra kita dalis mūsų tautie
čių, kurie atsisveikina su mu
mis santūriai ir tyliai. Tačiau 
jų gyvenimas taip pat palieka 
gražų antspaudą mūsų būties 
pievoje, kuri mirga įvairias
palvėm gėlėm — jų svajonė
mis ir viltimis. 

Toks buvo a.a. Andriaus Po
vilaičio gyvenimas — santū
rus, kuklus, garbingas. A.a. 
A. Povilaitis paliko mus sau
lėtą 1998 m. rugpjūčio 15 die
ną. 

Jaunystėje, dar gyvendamas 
Lietuvoje, jis svajojo tapti gy
dytoju. Tačiau, užgriuvus So
vietų okupacijai, svajonė su
dužo. Teko trauktis į Vaka
rus. Prasidėjo naujas gyveni
mas, panašus į daugelio išei
vijos lietuvių. Svarbiausia 
turbūt tai, kad Andrius Povi
laitis visad išliko doras kata

likas: mylėjo žmones, mylėjo 
savo tėvynę Lietuvą ir mylė
jo gyvenimą, kartais sudėtin
gą ir nelengvą. 

Buvo Jis poetiškos sielos 
žmogus. Kartais, kai jį ma
žiau kamuodavo baisi Jo liga, 
Andrius mintinai skaitydavo 
eilėraščių nuotrupas. Tos eilės 
buvo kupinos ilgesio, meilės, 
svajos... Momentais sakydavo, 
kad tai jo poezija. Ir tai — la
bai įtikinama. Gal jo sieloje 
gyveno didis dainius? Iš kur 
gali žinoti?... 

Prisiminus Andrių, visada 
išvystu jo kūdikiškai gražią 
šypseną ir išgirstu Jo mėgia
mą pasakymą: „Jeigu žmonės 
labiau mylėtų vienas kitą, že
mė rožėm žydėtų". 

Dar kartą su Dievu, gerasis 
žmogau. Tesuteikia Tau Vieš
pats Amžiną poilsį. Kiekvie
ną saulėtą popietę Tu sugrįši 
mūsų mintyse į mūsų namus 
ir būsi pasveikintas mūsų 
malda už Tave. Anapilyje te
būnie tau šviesu ir ramu, 
mielas Andriau. Ilsėkis ra
mybėje. 

Nuliūdę Apolonija ir 
Petras Steponavič ia i 

MIRĖ 
KUN. LIONGINAS 

DIENINIS 
1998 m., spalio 17 d., Michi-

gan valstijoje nuo kaulų vėžio 
mirė kun. Lionginas Dieni
nis, sulaukęs 88 m. amžiaus. 

Velionis gimė Antazavės 
parapijoje, Zarasų apskrityje. 
Baigęs Kauno kunigų semina
riją ir Vytauto Didžiojo uni
versitetą, 1938 metais buvo 
įšventintas į kunigus. Iš pra
džių, kun. Dieninis buvo pas
kirtas į Kaišiadorių vysku
piją; vėliau darbavosi ir kitur 
- Dauguose, Merkinėje, Vie
vyje, Semeliškėse. Karo metu, 
pabėgęs į Vokietiją, atliko pa
storalinį darbą lageriuose. 
1951 m. pradžioje atvyko į 
JAV, kur buvo paskirtas kar
melitų vienuolyno kapelionu 
Grand Rapids mieste. Darba
vosi įvairiose Michigan valsti
jos parapijose ir nuo 1972 m. 
buvo paskirtas klebonu - pir
ma Elmira mieste, o vėliau 
Harrisville miesto Šv. Onos 
parapijoje. 

Išėjęs į pensiją, 1985 m.. 
kun. Dieninis persikėlė į 
Gaylord ir, ^liau, į Charlotte 
miestą. Čia gyveno arti gerų 
bičiulių Drabczyk šeimos. 
kuri jį globojo iki kol jo svei
kata, vėžio palaužta, visai su
silpnėjo. 

Kun. Lionginas Dieninis 
palaidotas prie artimųjų -
Drabczyk šeimos, Eaton 
County, Michigan. 

• Namai turi du gerus mo
mentus: kai į juos grįžti ir kai 
gali iš jų išeiti. 

Bulgarų priežodis 

AtA ALBERTUI MISIŪNUI 
ATMINTI 

Jau pusė metų. kai į Am- skyriaus valdyba, su a.a. J. 
žinuosius namus buvo pa- Leku, su a.a. P. Noreika ir ki-
šauktas visų labai mėgiamas tais. Su žmona ir dukra daly-
buv. mokytojas, vilnietis a.a. vaudavo Čikagos skyriaus ren-
Albertas Misiūnas. giniuose — iškilmingose Vil-

\ u o atvykimo į JAV 1950 niaus dienos spalio 9-tos mi
na, ir įsikūrimo Detroitev jis nėjimuose, vilniečių ruošia-
įsijungė į visuomeninę veiklą 
ir gyvai reiškėsi lietuviškose 
organizacijose. 

Ypač daug laiko skyrė Vil
niaus krašto lietuvių sąjungai. 
Nuo pat šios sąjungos įstei
gimo, buvo veiklus jos narys. Į 
tą darbą įsitraukė dar pirmi
ninkaujant KVeikučiui. Ilges
nį laiką pirmininkavo Vil
niaus krašto lietuvių sąjun
gos Detroito skyriui, kuris 
reiškėsi plačia visuomenine 
veikla. 

1980 m. spalio 11 d. Čika
goje vykusiame suvažiavime 
'buvo išrinktas Centro valdy
bos pirmininku, kuriai pirmi
ninkavo iki 1991 m. liepos 15 
d., kai pablogėjus sveikatai, iš 
pareigų pasitraukė ir išvyko į 
Floridą, kur mirė 1998 metais. 

Jo pirmininkavimo metais 
buvo rašyta popiežiui prašant 
prijungti Vilniaus vyskupiją 
prie Lietuvos bažnytinės pro
vincijos. Deja. šis prašymas 
nebuvo patenkintas. Taip pat 
buvo kovojama dėl lietuviškų 
pamaldų Seinų bazilikoje. Šį 
kartą lietuviai laimėjo ir 1983 
m. spalio 16 d. Seinų bazili
koje buvo aukojamos pirmos 
šv. Mišios lietuvių kalba. Tai 
buvo didelis moralinis laimė
jimas. 

Dėka jo pastangų, 1985 m. 
buvo išleista „Eastern Lithua-
nia" anglų kalba. Jo laikais 
buvo sušaukti keli suvažia
vimai Čikagoje. Jis artimai 
bendradarbiavo su Čikagos 

1998 m. lapkričio 12 d. nuo 
jo mirties suėjo 30 metų. Vy
resnioji kar ta jį pažino ir žino 
jo nuveiktus darbus, tačiau 
jaunesniems visuomeninin
kams mažiau girdėtas, todėl 
trumpai apie jo veiklą. Jis 
buvo pedagogas, rašytojas, 
muzikas, visuomenininkas. 
Baigęs mokytojų seminariją ir 
Kauno VD universitetą Vil
niuje 'pradėjo Kaune baigė 
Vilniuje). Mokytojavo ir in-
spektoriavo įvairiose Lietu
vos, Latvijos ir Vokietijos lie
tuvių mokyklose. 

Atvykęs į Čikagą 1949 m., 
dirbo ..Draugo" redakcijoje, 
suorganizavo vyrų chorą ir 
j am vadovavo. Padėjo „Dai
navos" ansambliui, suredaga
vo jo dvidešimtmečio jubilie
jinį leidinį. Parašė romanų, 
pjesių, feljetonų ir aktyviai 
reiškėsi kultūrinėje veikloje, 
ypač švietimo srityje. Buvo 
Švietimo tarybos pirminin
kas. Rūpinosi lituanistinių 
mokyklų programų pertvar
kymu, kad pradžios mokykla 
būtų 8 metų, o aukštesnioji — 
4 metų. Buvo patriotas ir di
delio ryžto žmogus, todėl pa
tirdavo nemalonumų ir opozi
cijos. Tas veikė ir nervus, ir 
gal dėl to sutrumpino jo gyve
nimą. Jo auklėtiniai ir ben
dradarbiai seka jo pėdomis ir 
daug padeda Lietuvai. Kol 
buvo pavergta, jie kovojo už 
laisvę ir nepriklausomybę, o 
atgavus laisvę — už jos gero
vę ir dvasinį atsinaujinimą.. 
Jei šiandien būtų jis gyvas, 
tikrai gyventų Lietuvoje ir ko
votų su visomis negerovėmis. 
Ypač tvirta ranka įsijungtų į 
Vilniaus krašto švietimą ir at-
lietuvinimą, o gal susilauktų 
ir prof. Z. Zinkevičiaus liki
mo... Sekdami jo gražiu pa
vyzdžiu, prisiminkime jį savo 
maldose. j . P i a č a s 

mose kūčiose ir išvažiavimuo
se į gamtą pas vilniečius, gyve
nusius Indianos ir Michigano 
valstijose. Buvo visų labai lau
kiamas, visur tardavo žodį. o 
išvažiavimuose į gamtą pada
rydavo įdomius politinius pra
nešimus, 

Jo politinė veikla, trukusi 41 
metus, buvo labai reikšminga. 

Mielas Albertai, ilsėkis ra
mybėje svetingoje Amerikos 
žemėje, toli nuo tėvynės ir nu
mylėto Vilniaus krašto. 

V. G a s p e r i e n ė 

A.tA. 
DONATUI PRAPUOLENIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnus TOMĄ ir JONĄ 
su žmona RITA ir ka r tu su visa gimine, pažįstamais 
bei draugais l iūdime. 

K.O.F. Draugai 

PADĖKOS IR PRAŠYMO 
P A M A L D O S 

ruošiamos šv . Kalėdų metu -
gruodžio 25 d., iki saus io 1 d. 
imtinai Mari jonų koplyčioje 

pr ie „Draugo" 

Prašau į jung t i m a n o a t ž y m ė t a s 
intencijas į kalėdinės oktavos šv. Mišias ir maldas: 

D Padėka Dievui už šiuos metus • Prašant laiming. ateinančių metų 
D Padėka Marijai už globą 
D Padėka už gautas malones 
D Padėka už taiką pasauly 
ū Už lietuv.us Sibire, gyv. ir mir 
ū Už Šeimos mirusius 
D Už vaikus 

D Prašant sveikatos 
H Prašant ramybės šeimoje 
D Prašant santūrumo malonės 
ū Prašant Lietuvai apsaugos 
D Prašant pašaukimų į dvasinį luomą 
H Ypatinga intencija 

Mano kalėdinė auka Oktavai 
Vardą?• pavardė 
Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 S. KILBOURN AVE. 
CHICAGO, IL 60629 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. 
gruodžio 14 d. 3:09 v. p.p., sulaukusi S0 metų mirė 

A.tA. 
ALDONA JANKAUSKAITĖ 

Gyveno Čikagoje. Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgy
veno 49 metus. 

Nuliūdę liko artimos drauges Eugenija Barškėtienė 
ir Joana Valaitienė, taip pat ir kiti giminės. 

Velionė buvo baigusi Vilniaus universitetą. Dirbo 
kaip lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Tauragės 
gimnazijoje, o Vokietijoje — lietuvių gimnazijoje Diep-
holz mieste. Atvykusi i JAV, mokytojavo lituanistinėje 
mokykloje New York'e. Vėliau studijavo ir baigė kole
giją chemijos bakalauro laipsniu. Dirbo U.S.D. bend
rovės žemės ūkio laboratorijoje iki pensijos. 

Velionė Aldona buvo duktė a.a. Elenos Jankaus
kienės ir seserėčia a.a. Emilijos Gruntmanienės. 

A.a. Aldona pašarvota trečiadienį, gruodžio 16 d. 
nuo 3 iki 8 v.v. Petkus Marcjuette laidojimo namuose. 

Laidotuves ketvirtadienį, gruodžio 17 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių Velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laido
tuvėse. 

Nuliūdę: a r t i m o s d raugės . 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-

7600. 

Mylimam Vyrui, Tėvui, Mielam Tėvynainiui 

A.TA. 
STEPUI LEVECKIUI 

užbaigus ilgą t remt ies kelionę ir išėjus į Amžiną Tė
vynę, skausme ir liūdesyje likusius J o mylimuosius: 
žmoną PELAGIJĄ, sūnų ALGJ, dukrą DANUTĘ, jų 
šeimas ir a r t imuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge išgyvename šią skaudžią netektį. 

Tau t a u r u s Tėvynės Sūnau a.a. Stepai , Amžinybėje 
tešviečia amžinos laimės žiburiai. 

Vytautas ir Stella Abraičiai 
•Juozas ir Elena Ambrozaičiai 
Kazys ir Jadvyga Barimai 
Jonas ir Juoze Daugėlai 
Vacys ir Birutė Dzenkauskal 
Gediminas ir Donata Grajauskai 
Vytautas ir Joana Grybauskai 
Jurgis ir Veronika Janušaičiai 
Bronius ir Vera Jušklai 
Narcizas ir Olga Kreivėnai 
Gediminas ir Vladė Lapenai 
Jurgis ir Aniceta Mažeikos 
Juozas ir Jdvyga Paliuliai 
Mečys ir Janina Rumbaičiai 
Antanas ir Valė Skriduliai 
Regina Snarskienė 
Donatas ir Lionė Stukai 
Juozas ir Aldona Sodaičiai 
Aldona Sandargienė 
Serafiną Sukarevičienė 
Marija Šarauskiene 
Kostas ir Ona Žolynai 

Daytona Beach, FL 

A.tA. 
VENAI LAUKAITIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, dideliame skausme pasiliku
siems — vyrui ALEKSUI, dukrai VTLIGAILEI, sū
nui VYTAUTUI ir jų šeimoms, bei artimiesiems reiš
k iame gilią užuojautą. 

Aldona, Vytas Andriuliai 
Irena, Andrius Barauskai 
Dana, Vytas Mažeikai 
Genovaitė Treinienė 

AJA. 
MATUI JASINEVIČIUI 

Lietuvoje mirus, jo seseriai GENUTEI ir broliui VY
TAUTUI bei visai JASIN'EVIČIU giminei reiškiame 
giliausią užuojautą. 

Bronius ir Antanina Pranckevičiai 
Juozas ir Teresė Kasperavičiai 
Bernardas ir Birute Vindašiai 
Vytautas ir Zofija Ripskiai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

jfcįj ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Vyčių seniorų kuopa, 
Chicago, IL, vienintelė lietu
viškai kalbanti Vyčių kuopa, 
sveikina bet kur gyvenančius 
Vyčius. Linki visiems linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų bei 
sveikų 1999 metų. Taip pat 
prašo nenutolti nuo savo sene
lių ar prosenelių gimtosios 
kalbos! 

Antanina Repšienė, Chi
cago, IL, sveikina savo gi
mines, draugus ir visus bro-
lius-seses lietuvius išeivijoje 
bei tėvynėje. Taip pat sveikina 
„Draugo" darbuotojus. Vi
siems linki nuotaikingų šv. 
Kalėdų ir laimingų 1999 
metų. Gimęs Kūdikėlis tesu
teikia stiprybes ir jėgų dirban
tiems del tėvynės gerovės! 

Monika ir Antanas Kru
tuliai, Oak Lawn, IL, sveiki
na gimines, draugus ir pa
žįstamus, linkėdami visiems 
linksmų šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujų 1999 metų. 

Dr. Antanas ir Aldona 
Lipskiai sveikina draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdomis 
ir Naujais metais. Vietoj 
kalėdinių sveikinimų skiria 
100 dol. auką „Draugui". 

Kalėdų švenčių proga 
sveikinu gimines, draugus ir 
pažįstamus, taip pat „Draugo" 
redakciją, administraciją ir vi
sus tarnautojus. Linkiu malo
niai praleisti šv. Kalėdas ir 
sveikų, palaimintų Naujų me
tų' 

Sofija Plenienė 

Anelė Šulaitienė Kalėdų 
ir Naujų metų proga sveikina 
gimines, draugus ir pažįsta
mus, linkėdama Dievo palai
mos. 

Gražina Musteikienė šv. 
Kalėdų ir Naujų metų proga 
sveikina gimines ir mielus 
pažįstamus, linkėdama malo
nių, jaukių švenčių ir sėk
mingų Naujų metų! 

Liucija Maldūnienė svei
kina savo mielus gimines, 
draugus ir pažįstamus, linki 
džiaugsmingų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujų metų! 

SVARBI INFORMACIJA 
APIE LR KONSULATĄ 

Lietuvos Generalinis konsu
latas Čikagoje norėtų malo
niai priminti, kad nuo š.m. 
rugpjūčio vidurio persikėlė į 
naujas patalpas miesto centre. 
Dabartinis konsulato adresas: 
211 E. Ontario Street, Suite 
1500, Chicago, IL 60611, Tel.: 
312-397-0382, Fax: 312-397-
0385. 

Konsulato darbo valandos — 
nuo pirmadienio iki ketvirta
dienio, nuo 8 vai. r. iki 4 vai. 
p.p., penktadienį — nuo 8 vai. 
r. iki 2:45 vai. p.p. 

Lankytojų priėmimo valan
dos naujose konsulato patal
pose antradieniais i r ket
virtadieniais — nuo 2 iki 4 
vai. p.p. o trečiadieniais — 
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. 

Konsulato patalpose, esan
čiose Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje, adresu: 6500 S. 
Pulaski Rd. Suite #219, Chica
go, IL 60629, tel.: (773) 582-
5478, lankytojai priimami 
antradieniais i r ketvirta
dieniais — nuo 10 vai. r. iki 
12 vai. 

Itin skubiais atvejais ir iš 
anksto susitarus telefonu: 
(312) 397-0382, lankytojus 
priimsime konsulato darbo va
landomis, t.y. nuo pirmadienio 
iki ketvirtadienio — nuo 8 vai. 
r. iki 4 vai. p.p., o penktadienį 
— nuo 8 vai. r. iki 2:45 vai. 
p.p. 

Taip pat norėtume infor
muoti, kad š.m. gruodžio 17, 
22, 24, 29 ir 31 d., lankytojai 
bus priimami tik naujose kon
sulato patalpose, t.y. 211 E. 
Ontario St., Suite 1500, Chica
go, IL 60611. Aukščiau išvar
dintomis dienomis priėmimo 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje nebus. 

• Lemonte TRANSPAK 
įstaigos naujos darbo vai., 
šeštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 
v.p.p. Tel. 1-630-257-0497. 

(sk.) 
• Pinigai, maisto siun

t inia i Kalėdoms. TRANS
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-
773-838-1050. 

(sk.) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPiNAS 
6436 S.Pula»laRd.,aikago.IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatu Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalines bylos 

6247 8 Jledzie Avenue 
Chicago, IL 80829 
TeL 773-778-8700 

Tofl free 24 hr. 888-7786742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šestad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 830-257-0200, Lemont, IL 

^&fluwaftfl*w. 

• P r a l e i s k i t e v i eną 
savaitę šią žiemą plaukiant 
saulėtoje K a r i b ų j ū r o j e . 
Septynios dienos - 1999 m. 
sausio 31 d. - vasario 7 d. 
Kaina $1,339. F i r s t Class 
Travel, tel. 847-392-6320 arba 
1-800-470-3358. 

(sk.) 
• Lega l ia i d a r ga l ima 

išrūpint i „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, te l . 1-708-720-
2651. 

(sk.) 
• Lithuanian Mercy Lift 

nuoširdžiai dėkoja Arūnui ir 
Irenai Draugeliams, Naper-
ville, IL, už $200 auką ir 
Aldonai Ugėnas, St. Peters-
burg, FL, už $200 auką. Aukos 
skirtos padėti sunkiai sergan
tiems ligoniams Lietuvoje. 

(sk.) 
• J a u n i m o C e n t r a s 

Čiurlionio galerijoje gruodžio 
18 d. 7.30 v.v. rengia antrąją 
tradicinę šventinių kompozicijų 
parodą. Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti! Parodiniai darbai 
bus įvertinti ir apdovanoti. 
Eksponatus - puokštes, kompo
zicijas ir kitus, vaizduotės 
sukurtus rodinius, į Jaunimo 
centrą pristatyti trečiadienį ir 
ketvirtadienį, gruodžio 16-17 
d., nuo 5 iki 8 v.v. Pasitei
ravimui tel. (773) 247-2452 
vakarais nuo 6 vai. 

(sk.) 

J a u n i m o centro moterų 
k lubas , Chicago, IL., per pir
mininkę Anelę Pocienę, Drau
go fondą pasveikino su šv. 
Kalėdomis ir Naujais metais 
pridedant ir 100 dolerių čekį. 
Iki šiol jos parėmėm Draugo 
fondą su 500 dolerių, paro
dant gražų pavyzdį kitoms or
ganizacijoms. 

Dėkodami klubui už dos
numą, visoms jo narėms lin
kime linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų metų. 

Koste Ancevičius, Chica-
go.IL., besibaigiant Draugo 
fondo rudens vajui, įteikė 500 
dolerių prie ankstyvesnių 500 
dol. įnašų, pasiekdama tūks
tantinę, ir tapo Draugo fondo 
garbes nare . 

Dėkodami už stambią pa
ramą Draugo fondui, sveiki
name naują garbės narę, lin
kėdami linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų 1999 metų. 

P re l a t a s dr. Juozas 
Prunsk i s , Draugo fondo 
aukščiausio laipsnio gar
bes na rys gruodžio 22 d. 
švenčia savo 91-mąjį gimta
dienį ir 66 metų kunigystės 
sukaktį. Sveikiname sukaktu
vininką toli nuėjusį šio gyve
nimo ir kunigystės laiptais ir 
linkime atšvęsti dar daug 
gimtadienių, lydint Aukščiau
siojo palaimai. 

Kazys Kuseliauskas, Hic-
kory Hills, IL., besibaigiant 
Draugo fondo rudens vajui, 
atsiuntė 500 dolerių, prie 
ankstyvesnių 500 dol. įnašų ir 
su tūkstantine tapo Draugo 
fondo garbės nar iu . 

Labai dėkojame už stambią 
paramą Draugo fondui ir ge
riausių 1999 metų. 

Tradic inės Pasaulio lie
tuvių cent ro kūčios gruodžio 
20 d. (jau šį sekmadienį), 12 
vai. p.p., tuoj po šv. Mišių, 
centro didžiojoje salėje. Tra
diciniai kūčių patiekalai, susi
kaupimas, kalėdaičiu pasida
linimas, palikta tuščia kėdė 
prie stalo, prisiminti tuos, 
kurių jau nėra mūsų tarpe. 
Žvakelių uždegimo tradicija, 
kalėdinės giesmės, kurias 
akordeonu pritardama, praves 
Rasa Poskočimienė. Pasku
bėkite užsisakyti stalus ar 
vietas, paskambinkite Aldonai 
Palekienei stel. 708-448-7436. 
Švęskime kūčias lietuviškoje 
šeimoje, o gimęs Kristus atneš 
mums taiką, ramybę ir vieny
bę. 

Marąuet te Parko Lietu
vių namų savininkų susirinki
mas bus gruodžio 18 d., penk
tadienį, 6:30 vai. vak., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje, 6820 S. Washtenaw. 
Bus įvairių pranešimų ir dis
kusijų. Visi nariai ir svečiai 
maloniai kviečiami atvykti. Po 
susirinkimo — kavutė. 

Nuoširdi padėka Sigutei 
Žemaitienei, kuri padovanojo 
trejus labai puošnius tauti
nius rūbus „Draugo" krau
tuvėlei. Juos galite pamatyti, 
atsilankę į krautuvėlę, kurioje 
yra nemažas lietuviškų knygų 
ir malonių dovanėlių pasirin
kimas. 

Nor ime priminti švenčių 
proga, kad „Draugas", jūsų 
laikraštis, turi daug knygų, 
kurios puikiai tiktų Kalėdų 
dovanoms. 

Turime taip pat ir krautu
vėlę, kurioje šiais metais yra 
daug gintaro ir audinių iš Lie
tuvos; turime muzikinių dis
kų ir juostelių. 

Taip pat būtų mums labai 
malonu, kad žmonės užsakytų 
„Draugą" savo vaikams ir stu
dentams, kurie toliau nuo 
namų dirba ar mokosi. 

Reikšmingą dovaną, kuri 
primena, kas mes esame, ma
lonu duoti ir malonu gauti. 

Valentinas Krumplis 
„Draugo" administratorius 
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Šv. Kazimieras. 
Piešė Vytenis Krukonis 

Bostono lit. m-los mokinys. 

BARBORA 
RADVILAITĖ 

Barbora Radvilaitė buvo ba
joraitė. Ji ištekėjo už Zigman
to Augusto. Jo motina buvo 
Bonna. Jai nepatiko Barbora. 
J i norėjo Barborą nužudyti ir 
sakoma, kad ją nunuodijo. 
Barbora Radvilaitė mirė 1551 
metais Krokuvoje, bet ji yra 
palaidota Vilniaus katedros 
požemyje. 

Vytenis Krukonis 
Bostono lit. m-los mokinys. 

GAMTA 

Ponia Kasniūnienė davė vi
siems aplanką. Ten buvo pa
aiškinimai, kaip išpranašauti 
rytojaus orą. Reikia stebėti de
besis, vėjo kryptį ir barometro 
spaudimą. Šios pamokos buvo 
labai įdomios. 

Edukas Kuprys 

ŠOKIAI 

Mes išmokome šokti „Swing". 
yra 4 žingsniai. Ponia Naru-
tienė yra gera mokytoja. Kitos 
mokytojos irgi su mumis šoko. 
Penktas ir šeštas būrelis ge
riau šoko už vienuoliktą. 
Mums labai patiko šokiai. 

Jul ius Gylys ir Tadas 
Kasputis 

APLINKA IR MES 

Šioje pamokoje mes pasikal
bame apie save. Mes kalbame 
apie bailius ir drąsius žmones. 

Andrius Ragas 
Visi trys JAS 1998 m. Dai

navos stovyklautojai („Daina
vos knygų lentyna") 

KALĖDŲ SENELIŲ 
ŠALIS 

(Kalėdų pasaka) 
(Tęsinys) 

Susirūpinęs žiūri senelis į 
Algį ir lėtai taria: 

— Atrodo, kad tu, Algi, esi 
gerokai išdykęs. Netiki net 
Kalėdų seneliu. O matai, kad 
jis yra. 

— To pasakiškojo tai tikrai 
nėra, — vėl atgįjęs priešta
rauja Algis. 

— O pamatysi, kad yra, — 
ramiai pasako senelis ir užsi-
mauja savo dideles baltas 
pirštines. — Grįždamas iš ke
lionės, ir tave pasiimsiu į Ka
lėdų senelių šalį, kad nema
tytų daiktų pamatytum, kad 
geresnis pasidarytum. Gerai? 

— Nuotykius tai aš mėgstu. 
Žiūrėsiu, kokią vėl naują pa
saką sugalvosit 

— Tuojau pamatysim, pasa
ka ar ne pasaka... Tik būk pa
sirengęs keliauti. Aš dar šią

nakt sugrįšiu tavęs pasiimti, 
— įtikinančiu balsu pasako 
senelis, užsirita savo maišą 
ant pečių ir, pasitaisęs diržą 
ant savo raudono apsiausto, 
išslenka pro duris. 

Algis tuojau susistato elekt
rinį traukinį ir žaidžia, kol nu
sibosta. Norėtų gatvėje išmė
ginti ir čiuožimo ratukus, bet 
truputį prisibijo: o ką gali ži
noti, gal tas persirengęs Kalė
dų seniu kaimynas tikrai ko
kią išdaigą bus sugalvojęs. Pa-
kentės Algis iki rytojaus. Juk 
užteks laiko pasivažinėti. 

Atsigula Algis gerokai pa
vargęs. Kitados tuojau užmig
davo. O šį vakarą lyg rūpestis 
įsimetė į jo mažą širdelę: o ką 
gali žinoti, gal ir yra tikras 
Kalėdų senelis? Nelabai būtų 
smagu, jei jis naktį sugrįžtų, 
kai visi miega. Ir mamos gali 
neprisišaukti. Sako, jam nė 
durų nereikia: pro dūmtraukį 
įsirangąs. O čia kaip tik ties jo 
lovele sienoje eina dūm
traukis. Tai kas, kad nėra čia 
jokios skylės! Ką gali žinoti su 
tokiais seniais? 

Girdi Algis per miegus, kaip 
plačiai atsidaro durys. Kam
barys nušvinta, ir visoje savo 
didybėje prie jo lovos atsistoja 
Kalėdų senis. 

— Tai važiuosim dabar! — 
suskamba įsakantis balsas 

Pranas Naujokaitis 
(Bus daugiau) 

MEKSIKOS VARDAS IR 
KALBA 

Gyvendami JAV dažnai su
siduriame su meksikiečiais ir 
jų kalba, tad įdomu būtų susi
pažinti, nors trumpai, su jų 
praeitimi. Kaip žinome, jie 
kalba ispaniškai. Ispanų kal
ba yra valstybinė Meksikos 
kalba. 

Meksikoje šalia ispanų kal
bos gyvuoja... dar 125 kalbos! 
Tai senosios Amerikos indėnų 
kalbos, kurias europiečiai ra
do atkeliavę į šį kontinentą. 
Dalis jų išnyko, bet dar gana 
geras skaičius išliko iki šių 
dienų. Tų kalbų ateitis liūdna, 
nes jomis kalba mažos žmonių 
grupės. Tačiau tos kalbos, 
nors ir mirdamos, paliks pėd
sakų Meksikos teritorijoje. 
Net pats šios šalies pavadini
mas yra indėniškos kilmės. 
Naua kalba kalbantieji indė
nai žodžiu mek sikas kadaise 
vadino vieną iš savo genčių. Ir 
šiaip nemaža dalis Meksikos 
teritorijos, kur tebegyvena in
dėnai, nusėta indėniškos kil
mės vietovardžiais. Tik gaila, 
jog daugelis ispaniškai kal
bančių meksikiečių visai nebe
jaučia pirminės tų vietovar
džių reikšmės. 

Kaip sakėme, šių vietovar
džių pirminės reikšmės dauge
lis jau nebežino, o jei ir žinotų, 
jos pasirodytų per daug keis
tos. Mat, dabartiniai meksi
kiečiai nei karo skydų gamina, 
nei specialiose vietose bran
giomis plunksnomis puošiasi, 
nei domisi, kur barsukai ge
ria. Kiti laikai, kiti papročiai, 
kiti ir vietovardžiai. Sių dienų 
meksikiečiams daug supranta
mesni iš ispanų generolų ar 
šventųjų vardų 16-17 amžiuo
se kilę vietovardžiai, negu jų 
krašto žilosios senovės paliki
mas. 

Algirdas Sabaliauskas 

LAPĖ IR GANDRAS 
Kitam nekenk, bet jei tave 

kas nuskriaudė, atlygink tuo 
pačiu, kaip moko šioji pasaka. 

Laputė kartą gandrą pa
kvietė pietų ir lėkštę skysto 

srėbalo (sriubos) pakišo alka
nam. Kąsnojo tas snapu, bet 
taip ir liko alkanas. Vėliau ir 
gandras lapę pakvietė pietų. 
Prikrėtęs į ąsotį košes, pats 
pritutino (pasisotino), vidun 
įkišęs snapą; o viešnia badu 
galavos (šėlo), indo kaklą ko-
šiną laižydama. Tada ir davės, 
sako, paukštis lapei pamoką: 
„Nepyk, kad tavo pavyzdžiu 
tau atsilyginu". 

Fedras 

— Senučiuk, kodėl pelėda to
kia protinga? 

— Kad daugel knygelių per
skaitė. 

— O kokia kalba tos knyge
lės parašytos? 

— Paukščių kalba. 
— Ar tują moki? 
— Jau užmiršau, Juozuli. 

Leonardas Gutauskas 

GALVOSŪKIO NR. 26 
ATSAKYMAI 

Gėlė, žaidimo kamuolys, na
mas, pirštinė, skrybėlė. 

GALVOSŪKIO NR- 27 
ATSAKYMAI 

Višta, puodukas, skambutis, 
puodas, ožka, kamuolys, segė, 
paltas, rašiklis, šuo. 

GALVOSŪKIO NR. 28 
ATSAKYMAI 

1. Elis. 2. Juozapas. 3. Ka
naane. 4. Vaivorykštę. 5. Me-
zopotanuja. 6. Zachiejus. 7. 
Sekminės. 8. Angelas. 9. Eza-
vas. 10. Jeremijas. 11. Klebo
nas. 12. Naamanas. 

GALVOSŪKIO NR. 29 
ATSAKYMAI 

A Žydėti = y, ė, i — ž, d, t. 
Obelys = o, e, y — b, 1, s. 
Grįžta = į, a — g, r, ž, t. 
Drąsus = a, u — d, r, s, s. 
Karys = a, y — k, r, s. 

B. Piemuo ginė gyvulius į 
ganyklą. Karys gynė Lietuvos 
laisvę. Močiutė Šiandien skus 
bulves. Petras skųs savo drau
gą mokytojui. Gilią duobę kas
ti yra labai sunku. Kietą rie
šutą su dantimis negalima 
kąsti. Lietus = TV pranešė, 
kad rytoj lis. Suliesėti = žmo
gus, kuris mažai valgo greit 
sulys. Berniukai ryt lįs į urvą 
esantį pamiškėje. Gali būti ir 
kitokie sakiniai. 

GALVOSŪKIO NR. 30 
ATSAKYMAI 

1. Two-by-Four namų staty
bai pradėta vartoti nuo 1833 
m. Ši naujovė buvo revoliucinė 
statybos konstrukcijoje. Pradi
ninkas buvo A. D. Taylor. 2. 
Pirmasis dangoraižis buvo pa
statytas Čikagoje 1885 m. Tai 
buvo amerikiečio architekto 
W. Jenney 10-ties aukštų sta
tinys, susidedąs iš plieno ir 
marmuro. 3. Jei krikščionija 
savo eros metus skaičiuotų 
nuo Kristaus gimtadienio, tai 
Naujieji Metai prasidėtų Kū
čių naktį. Kodėl Naujuosius 
Metus pradedame sausio mėn. 
1 d. — žiūr. Luko 2:21 ir Nau
jojo Testamento vertėjo 
Č. Kavaliausko komentarą 
146 puslapyje. 4. Anglų ma
tematikas R. Recorde 1557 m. 
sugalvojo lygybei išreikšti 
ženklą arba simbolį =. 5. Vo
kiečių matematikos J. H. 
Rahn 1659 m. sugalvojo daly
bos simbolį -r. 

GALVOSŪKIS NR. 46 

Padauginkite skaičių: 
037037037037 iš 24. Gausite 
labai įdomų rezultatą. Už tą 
darbą gausite 5 taškus. Atsa
kymas nebus skelbiamas, bet 
redaktoriui atsiųskite. 

GALVOSŪKIS NR. 47 
(Brėžinėliai) 

Kuri yra ilgesnė viršutinė li
nija vazos ar lempos gaubto? 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 48 
(Brėžinėlis) 

Nuimk 6 pagaliukus taip, 
kad liktų tik 3 kvadratai. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 49 
(Piešinėlis) 

Perskaitykite rebuse patar
lę. 5 t.) Sudarė 8 kl. mokinės 
Justina ir Kristina Zabielaitės 
iš Rokiškio. 

Paaiškinimas: Ne visi su
pranta, kaip reikia spręsti re
busus. Piešinėlius reikia para
šyti žodžiais. Paskiau sekti 
duotus paaiškinimus skaičiais 
ar skrituliukais. Jie žymi žo
džių raides, kurios tinka pa
tarlei ir kurios nereikalingos 
(perbraukta) ar skaičiais ne
pažymėtos. Svarbu piešinį pa
rašyti teisingai. 

'oooof 

GALVOSŪKIS N R 50 

1. Kada Europoje pasirodė 
pirmoji Enciklopedija? 2. Ka
da buvo išrastas elektrinis 
dulkių siurblys? 3. Kada buvo 
atrastas ir atkastas Vezuvi
jaus vulkano pelenais užvers
tas Pompėjaus miestas? 4. Ka
da buvo išrastas Keltuvas-Lif-

. tas-Elevatorius? 5. Nuo kada 
vartojamas matematikoje „pi" 
simbolis? Už visus teisingai 
atsakytus ir plačiau paaiškin
tus atsakymus, skiriama 10 
taškų, už trumpus atsakymus 
— tik 5 taškai. Atsiuntė 

kun. dr. E. Gerulis 


