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Naujasis biudžetas privers dar 
labiau „susiveržti diržus" 

Vilnius, gruodžio 21 d. „labai nesunkiai įvykdyti". 
(BNS) — Seimo Biudžeto ir fi
nansų komiteto nariai teigia, 
kad kitąmet reikės stipriai 
„susiveržti diržus". 

Valstybės biudžeto projek
tą, kurį Seimas turėtų priimti 
šj ketvirtadienį, jie apibūdino 
kaip įtemptą, „ilgalaikių klai
dų nepripažįstantį biudžetą", 
tačiau tikrovisesnį nei šių 
metų. 

„Manau, kad ši vyriausybė, 
pasimokiusi iš ankstesniųjų 
klaidų, biudžetą planavo jau 
kur kas realiau. Be to, biu
džeto aptarimo procese daly
vavo Tarptautinis valiutos 
fondas, ir tai tam tikra sąlyga, 
kad valstybė negalėjo susi
planuoti biudžeto pajamų dau
giau, nei botų galima surink
ti*, sakė Seimo Centro frak
cijos ir Biudžeto komiteto narė 
Rasa Melnikienė. 
"Seimo konservatorių frakci

jos ir komiteto nario Algio 
Žvaliausko nuomone, jei vy
riausybė sugebės tinkamai ad
ministruoti mokesčių surin
kimą ir nekils dar vienos 
krizės, šį biudžetą bus galima 

„Kitais metais biudžetą gali 
tekti pakoreguoti jau ba
landžio pabaigoje ar gegužės 
pradžioje", teigė Seimo social
demokratų frakcijos ir komite
to narys Algirdas Butkevičius. 
Pasak jo, tai padaryti gali tek
ti todėl, kad kitąmet brangs 
elektros energija, panaikina
mos pridėtinės vertės mokes
čio lengvatos mazutui, o tai 
turės didelės įtakos biudže
tinėms įstaigoms, gamybos 
įmonėms ir kiekvienam varto
tojui. 

R. Melnikienė kritikavo vy
riausybę, jog ji įgyvendina 
taupymo programą, neturė
dama išsamesnio tyrimo, kaip 
iki šiol buvo naudojami pini
gai. R. Melnikienės ir A. But
kevičiaus nuomone, biudžeto 
mažinimas yra „automatinis", 
lėšos institucijoms mažinamos 
vienodu procentu. 

R. Melnikienė taip pat kriti
kavo tai, kad nekontroliuoja
mos valstybės išlaidos, o A 
Butkevičius — prastą finansų 
valdymo sistemą. 

Paskirtas naujas valdymo 
reformų ir savivaldybių 

ministras 
Vilnius, gruodžio 21 d. jos uždavinių J. Rudalevicius 

(BNS) — Prezidentas Valdas paminėjo administracinės te-
Adamkus valdymo reformų ir ritorinės reformos tesimą, bu-
savivaldybių reikalų ministru tinybe 
paskyrė Joną Rudalevičių, iki 
šiol ėjusį užsienio reikalų vice
ministro pareigas. 

49-rių metų J. Rudalevicius dovas pakartojo pageidavimą 
yra socialinių mokslų dakta- artimiausiu metu Valdymo re-

mažinti valdininkų 
skaičių. 

Pasak prezidento patarėjo 
Dariaus Kuolio, valstybės va

ras. Jis dirbo Vilniaus inži
nerinės statybos institute, o 
diplomatinėje tarnyboje yra 
nuo 1992 metų. Viceministru 
jis buvo paskirtas 1996 me
tais. 

J. Rudalevicius turi nepa
prastojo ir įgaliotojo ambasa
doriaus diplomatinį rangą. Pa
gal išsilavinimą jis yra sta
tybos inžinierius ekonomistas. 

Jonas Rudalevicius 
J. Rudalevicius žurnalis

tams sakė „labai sunkiai" suti
kęs užimti ministro postą, 
tačiau jis išreiškė viltį, „gali 
nemažai nuveikti". 

formų ir savivaldybių reikalų 
ministeriją sujungti su Vidaus 
reikalų bei paprašė naujojo 
ministro atlikti parengiamuo
sius darbus. 

J. Rudalevičiui pasitraukus 
iš UR viceministro posto, mi
nisterijoje liko dar trys vice
ministrai — Vygaudas Ušac-
kas, Gediminas Šerkšnys ir 
Algimantas Rimkūnas. J. Ru
dalevicius vadovavo kansuli-
niam darbui, informacijos pa
teikimui visuomenei, taip pat 
vadovavo deryboms, rengiant 
sutartį tarp Lietuvos regionų 
ir Karaliaučiaus srities. 

Ankstesnis valdymo reformų 
ir savivaldybių reikalų mini
stras Sigitas Kaktys atsistaty
dino gruodžio 6 dieną po daug 
triukšmo sukėlusių skandalų 
dėl jo turto deklaracijos ir 
abejotinomis aplinkybėmis pi
giau nei rinkos kaina įsigyto 
žemės sklypo Vilniaus Anta
kalnio rajone. 

* Krašto apsaugos mini
sterija paskelbė, kad iki Ka
lėdų sumokės vėluojančius at
lyginimus Lietuvos taikda-

1995 m. jis dirbo Lietuvos „ams, dalyvaujantiems tarp-
savivaldybių asociacijos direk- tautinėse užduotyse. Atlygini-
torato vadovu. 

Tarp pagrindinių ministeri-
* Beveik 30 parlamenti

nėms frakcijoms priklau
sančiu Seimo narių siūlo su
daryti laikinąją parlamentinę 
kontroles komisiją, kuri ištir
tų liniasklaidoje paskelbtą 
faktą apie įvairių klastočių 
būdu pagrobtus pusę milijardo 
litų valstybės biudžeto lėšų. 
Parlamentarai, tarp kurių 
daugiausia yra konservatorių, 
norėtų, kad komisija išanali
zuotų šio reiškinio priežastis, 
kontroliuotų, kaip valstybės 
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mai taikdariams, tarnaujan
tiems Albanijoje ir Kosove, 
nemokami jau porą mėnesių. 
Kaip pranešė KAM, Finansų 
ministerija gruodžio 20 d. 
pervedė trūkstamus pinigus, 
ir šią savaitę taikdariams bus 
sumokėti atlyginimai už spa
lio, lapkričio ir gruodžio mė
nesius. Šį pavasarį, paaštrėjus 
padėčiai Balkanuose, Lietuva 
nusprendė suaktyvinti savo 
dalyvavimą tarptautinėse mi
sijose ir papildomai pasiuntė 
10 karo medikų į humanitari
nę operaciją Albanijoje bei 30 

institucijos kovoja prieš jį, bei karių į taikos įvedimo opera-
issiaiškintų teisinės bazės to- ciJ9 Kosove^uo metu taikos 
bulumą. iEit»> 

m 

Nuotr.: Žmonių eile prie Lietuvos banko kasos Vilniuje r. 
moneta. 

Skurdo akivaizdoje žaibiškai 
išpirkta auksinės monetos laida 

galima spėti, kad dalis jų įsi
gijo monetą ne r.orėdami pa
pildyti savo pinigų kolekcijas, 
bet norėdami uždirbti. Kiek 
daugiau nei vieną gramą sve
riančią aukso monetą centri
nis bankas pardavinėjo po 120 
litų, o stovintiems ilgoje eilėje 
apsukrūs vyrukai siūlė ją 
įsigyti už 200 litų. 

Moneta buvo išleista daly
vaujant tarptautinėje progra
moje „Mažiausios aukso mo-

Vilnius, gruodžio 21 d. 
(Elta) — Nors Lietuvoje daug 
žmonių gyvena žemiau skurdo 
ribos, jau pirmąją pasirodymo 
apyvartoje dieną Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje buvo par
duotas visas 1,500 Lietuvai 
skirtų dešimties litų proginės 
aukso monetos tiražas. 

Pasak Lietuvos banko (LB) 
Kasos departamento direkto
riaus Arūno Dulkio, „monetos 
paklausa viršijo lūkesčius''. 

Lietuvos banko kasa Vil
niuje pradeda veikti 9 valandą 
ryto, o pirmasis pirkėjas atėjo 
5 valandą ryto, apie šešias jau 
buvo eilė. Ji neatslūgo visą 
dieną ir stebino praeivius. 21 d. (BNS) — Vilniuje atida-
Kaip pastebėjo A. Dulkys, rius Čečėnijos kultūros ir in-
daugumos pirkėjų veidai eilėje formacijos centrą, Rusijos 
buvo matyti visą dieną, todėl užsienio reikalų ministerijos 

' Raudonosios armijos veteranai 
priekaištauja Seimo vadovui 
Vilnius, gruodžio 20 d. 

(BNS) — Raudonosios armijos 
16-osios lietuviškosios divizi
jos veteranai dar kartą su
peikė katalikiško kryžiaus 
pastatymą Aleksejevkoje, Ru
sijos Oriolo srityje, kur įvyko 

lugo tol, kol nebuvo parduota paskutinė auksinė 
netos pasaulyje. Aukso istori
ja''. Tai mažiausias metalinis 
pinigas Lietuvos valstybės is
torijoje. Iš 4,000 Vilniuje nu
kaldintų pirmosios laidos nau
jųjų monetų 2,500 keliauja į 
užsienį. 

įsitikinęs, kad naujoji mo
neta labai paklausi, antra
dienį Lietuvos bankas kreipėsi 
į tarptautinės programos 
„Mažiausios aukso monetos 
pasaulyje. Aukso istorija" or
ganizatorę Vokietijos firmą 
MDM dėl papildomos monetos 
laidos kaldinimo kitais me
tais. 

Rusija protestuoja dėl Čečėnijos 
centro Vilniuje 

Maskva-Vilnius, gruodžio nuomone, žengtas Rusijai nė

šio junginio 

užduotyje Bosnijoje Lietuvai 

jau atstovavo 140 karių kuo
pa. Nusiuntus naujus taik-
darius į Albaniją ir Kosovą, 
papildomų lėšų tarptautinėms 
užduotims KAM nebuvo skir
ta. 

* Bankas „Snoras" nuo 
trečiadienio pradeda mokė
ti Vokietijos vyriausybės kom
pensacijas asmenims, nuken
tėjusiems nuo nacių smurto. 
„Snoro" banką pasirinko Rusi
joje veikiantis „Tarpusavio su
pratimo ir santarvės fondas", 
kuris rūpinasi nacių nusikalti
mų sąrašų sudarymu visos bu
vusios Sovietų sąjungos teri
torijoje. Fondo sąrašuose yra 
maždaug 400 nacių aukų, da
bar gyvenančių Lietuvoje. Vo
kietija kompensacijoms Lietu
voje mokėti pervedė daugiau 
nei 95,000 Vokietijos markių. 

* Siekdami atkreipti 
Prancūzijos ir pasaulio vi
suomenės dėmesį į Sovietų są
jungos okupuotą ir iki šiol ne
grąžinta ambasados pastatą, 
Lietuvos diplomatai Paryžiuje 
išsiuntė kalėdinius atvirukus 
su Fournier rūmų senovine 
graviūra. Ant sveikinimo už
rašyta, kad šie rūmai yra Lie
tuvos nuosavybė. Diplomatinė 
misija ten dirbo nuo 1925 iki 
1940 metų, kai Sovietų sąjun
ga juos okupavo ir iki šiol 
negrąžino. Tradicija siųsti to
kius kalėdinius sveikinimus 
atsirado netrukus po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo, 
vėl pradėjus veikti Lietuvos mokšiškumo 
ambasadai Paryžiuje. <BNS> 

pirmos didelės 
kautynės. 

Veteranai, šeštadienį Vil
niuje susirinkę į divizijos 
58-ųjų metinių minėjimą, pa
skelbė laišką Seimo pirminin
kui Vytautui Landsbergiui, 
kuriame teigiama, kad kry
žius — „ne pats geriausias 
žuvusiųjų atminimo simbolis". 

Veteranai taip mano, nes 
per kautynes su nacių kariuo
mene Aleksejevkoje 1943-ųjų 
žiemą žuvo ne tik lietuvių ka
talikų, bet ir karių, išpaži
nusių stačiatikybę, judaizmą 
ir islamą. 

Atminimo kryžius Alekse
jevkoje buvo pastatytas šį ru
denį V. Landsbergio sumany
mu. 

Lietuvoje gyvenantys Rau
donosios armijos veteranai 
dar prieš pastatant kryžių 
rašė protestus Rusijos val
džiai, kuriuose prašė atšaukti 
šį renginį". 

Divizijos metinių minėjime 
Vilniuje, be kita ko, skųstasi, 
kad antihitlerinės koalicijos 
pusėje kovoję veteranai kar
tais „traktuojami kaip an
trarūšiai Lietuvos piliečiai" ir 
negauna pensijų priedų. 

Divizija buvo pradėta for
muoti 1941-ųjų pabaigoje Lie
tuvos kompartijos CK ir ma
rionetinės LTSR vyriausybės 
prašymu, nutarus Sovietų Są
jungos valstybės gynimo komi
tetui. Išsiunčiant ją į frontą 
1942-ųjų gruodį, divizijoje lie
tuvių buvo 36 proc., rusų — 
30 proc. žydų — 29 proc. Per 
mūšį Aleksejevkoje žuvo arba 
buvo sužeista daugiau nei 
pusė karių, Lietuvos istorikų 
nuomone — dėl vadovybės ne-

ir abejingo po
žiūrio į kareivių gyvybes. 

draugiškas žingsnis ir kiša
masi įjos vidaus reikalus. 

Rusijos URM pareigūnai an
tradienį pranešė, kad .gruo
džio 20 dieną į Rusijos URM 
buvo iškviestas Lietuvos rei
kalų patikėtinis, kuriam pa
reikštas ryžtingas protestas 
dėl neseniai Vilniuje atidaryto 
vadinamojo Čečėnijos kul
tūros ir informacijos centro". 
*„Mes tai vertiname kaip at
virą kišimąsi į mūsų vidaus 
reikalus ir laukiame, kad Lie
tuvos vadovybė nutrauks to
kią Rusijai nedraugišką veik
lą, aptemdančią mūsų dvi
šalius santykius". 

Čečėnijos informacįjos ir 
kultūros atstovybę Vilniaus 
centre gruodžio 10 dieną ati
darė čečėnų atstovai ir jų 
rėmėjai Lietuvoje. Atstovybėje 
dirba neoficiali Čečėnijos at
stovė Lietuvoje Aminat Saįje-
va ir Tarptautinės parlamen
tarų grupės Čečėnįjos pro
blemoms generalinis sekreto
rius Algirdas Endriukaitis. A. 
Saijeva jau keleri metai gyve
na Vilniuje ir atstovauja Če-
čėnįjos siekiams, A. Endriu
kaitis yra buvęs Seimo narys. 

Anot A. Endriukaičio, atsto
vybės tikslas yra gauti objek
tyvią informaciją iš Čečėnijos 
bei skleisti ją, siekiant, kad 
naujas neteisėtas Rusijos kolo
nijinis karas būtų nutrauktas. 

Patalpas atstovybei nemoka
mai suteikė Vilniaus savival
dybė. Jų naudotojams reikės 
susimokėti tik už komuna
lines paslaugas — vandenį, 
elektrą, šildymą, telefono ryšį. 
Prie atstovybės iškelta Ičke-
rijos Respublikos vėliava ir 
pritvirtintas herbas. 

Centro įkūrimas — 
privatus reikalas 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija (URM) pareiškė, 
kad Čečėnįjos kultūros ir in
formacijos centras Vilniuje 
yra ne pelno siekianti organi
zacija, įsteigta privačių Lietu
vos piliečių pastangomis, sa-

Jungt inės Valstijos s v e i k i n a 
Rusijos rinkinius 

Vašingtonas-Maskva mi jį nekreipti dėmesio į au-
gruodžio 21 d. (Reuters-In- gantį tarptautinės bendrijos 
terfax-BNS) — JAV Baltieji pasipiktinimą dėl humanita-
rūmai pirmadienį pasveikino rinės krizės šiame regione. 
Rusijos rinkimus kaip ženklą, Čečėnijos klausimu J. Lock-
kad demokratija čia jau ima- hart pareiškė, kad Rusijos pc-
ma suvokti kaip norma. litinė auditorija šį konfliktą 

Baltųjų rūmų atstovas vertina kitaip negu tarptauti-
spaudai Joe Lockha-t pažy- n e bendrija. „Manau, kad 
mėjo, kad Europos Saugumo tarptautinei bendrijai teks to-
ir bendradarbiavimo organiza- Jįau aiškinti Rusijos vyriausy-
cįja (ESBO) priėmė pirminį beį įr Rusijos žmonėms, kaip į 
sprendimą, jog sekmadienį vy- tai žiūri likusi pasaulio dalis", 
kę Rusijos valstybės Dūmos sakė atstovas. 
rinkimai buvo laisvi ir teisin- Remiantis antradienio 9 
gi, nors šių rinkimų kampani- valandos Maskvos laiku duo-
ja buvo „labai šiurkšti ir pad- m e n imis , Rusijos federacijos 
rika*- komunistų partija Valstybės 

Pasak atstovo, tai rodo, kad Dūmos rinkimuose surinko 
Rusįjoje įsigali sistema, ku- 24.55 proc. balsų, o judėjimas 
rioje „rinkimai tampa įpras- „Jedinstvo" _ 23.88 proc., 
tesni, kur rinkėjai aktyviai p r a n ešė Centrinės rinkimų 
dalyvauja balsavime, o demok- komisijos spaudos tarnyba, 
ratinės institucijos, nepaisant _ ,. _ 
požiūrio į laimėjusiuosius ir T į i a u . e m a : " T ^ n ė ~ 
pralaimėjusiuosius, imamos ™ a R u s l J a ~ f1' 9 8 P a 
laikyti norma. Tai vertintina Dešmiųjų jėgų s ą j u n g a - 8 . 6 3 
teigiamai", sakė J. Lockhart. %™' ..Zirmovskij blokas -

Šiuose rinkimuose rusai pa- 6
r

1 8 p r o c - » J a b l o k o ~ 5-94 
rėmė premjerą Vladimir Pu- „ _ . . - _ - . , . 
tin, tuo pačiu sutvirtindami jo M J 1 ^ l a i k o b u v o 8 u * k a i -
ryžtą griežtomis karinėrms J ? * " P 0 - " P^oc nnkimų 
priemonėmis išspręsti Čečė- biuletenių tf viso balsavime 
nįjos konfliktą ir padrąsinda- dalyvavo 61.60 proc. rinkėjų. 

Lietuvoje šnipinėjo Rusijos 
gynybos atašė padėjėjas 

Vilnius, gruodžio 21 d. voje buvo sulaikytas Rusijos 
(BNS) — Praėjus metams nuo žvalgybininkas. Dabar žinia-
Lietuvos kontražvalgybos sek- sklaida praneša, kad Rusijos 
mingos operacijos, žinia- gynybos atašė padėjėjas V. 
sklaida paskelbė, jog Vilniuje Kabalinov per vieną vilnietį 
dirbęs Rusijos gynybos atašė antikvariato savininką susi-
padėjėjas Valerij Kabalinov pažino su KAM karininku, ku-
bandė užverbuoti Lietuvos rio paprašė teikti įvairios in-
krašto apsaugos ministerijos formacijos — nuo mažiau 
karininką. reikšmingos iki slaptos. 

Pirmadienį TV3, o antra- Rusijos žvalgybininką domi-
dienį dienraštis „Lietuvos ry- no Lietuvos kariuomenės 
tas" išsamiai praneša apie ginkluotė ir jos pirkimas, san-
prieš metus paskelbtą infor- tykiai su NATO, kariniai pla-
maciją apie sėkmingą Lietu- nai, užsienio instruktoriai ir 
vos saugumo operaciją. jų veikla Lietuvoje, kariniai 

Praėjusių metų pabaigoje objektai. 
prezidentas pasveikino joje KAM karininkas apie ban-
dalyvavusius pareigūnus, ta- dymą jį užverbuoti pranešė 
čiau operacijos detalių oficia- Valstybės saugumo departa-
liai nebuvo pranešta. Tada mentui, kur jis sužinojo, kad 
žiniasklaida spėjo, kad Lietu- visi jo ir Rusijos diplomato visi 

— susitikimai jau buvo įraši-
* Izraelio vidaus reikalu nėjami. 

ministras Nata n Sharans- Po to V. Kabalinov karinin-
ky antradienį privačiai atvyko kas perdavė Valstybės saugu-
į Vilnių dalyvauti žydų orga- mo departamento (VSD) pa-
nizacijos „Sochnut" veiklos rengtų vaizdo kasečių, kuriose 
Lietuvoje 10-mečio minėjime, neva buvo slaptų karinių 
N. Sharansky, kuris buvo vie- žemėlapių, dokumentų, Lietu-
nas žymiausių Sovietų sąjun- vai siūlomų pirkti ir jau nu-
gos disidentų, dabar ypač rū- pirktų ginklų pristatymai. Di-
pinasi išeivių iš buvusios plomatinės neliečiamybės sta-
SSRS reikalais. Didžiąją jo tušą turėjęs V. Kabalinov, rū-
rinkėjų dalį sudaro rusakal- pinantis gerais kaimyniniais 
biai Izraelio piliečiai. santykiais, nebuvo paskelbtas 

* Pirmuoju Lietuvos vy- nepageidaujamu asmeniu, o 
riausiuoju puskarininkiu tyliai išvyko iš Lietuvos. 
paskirtas 42 metų vyresnysis V S D Kontražvalgybos valdy-
puskarininkis Alvydas Jokšas. bos viršininko Vyto Damulio 
Jis derins visų Lietuvos pus- teigimu, Lietuvoje aktyviai 
karininkių ir seržantų veiklą, veikia ne vienos valstybės 
rūpinsis jų darbu ir gerove, žvalgyba, kuri, be kita ko, 
Dabar Lietuvos karinėse pajė- siekia daryti įtaką Lietuvos 
gose yra 55 puskarininkiai ir politikai ir ekonomikai. VSD 
apie 2,500 seržantų. SSAQ duomenimis, kai kuriose Lie

tuvoje veikiančiose ambasa-
koma ministerijos pranešime d o s e maždaug pusė diplomatų 
spaudai, kuris paskelbtas, ga- y r a etatiniai žvalgybos dar-
vus Rusįjos URM protestą. buotojai. Kai kurių valstybių 

„Lietuvos URM ar kitos vy- skiriami gynybos atašė ar jų 
riausybinės institucijos pa- padėjėjai yra vien tik karinės 
staruoju metu nėra davusios žvalgybos karininkai. 
leidimo steigti Lietuvoje Rusi
jos subjektų atstovybių", rašo- KALENDORIU8 
ma pranešime. Jame reiš- Gruodžio 22 d.: Demerįjus, Do-
kiamas įsitikinimas, kad Lie- bllė> Flora- Gedvydas, Juta, Ksavera, 
tuvos ir Rusijos dvišaliai san- Pranciškus, Zenona*. 
tykiai ir toliau bus plėtojami Gruodžio 23 d.: šv Jonas Kanty; 
tarpusavio supratimo ir geros Mina, Veliuona, Viktorija, Vilbutas. 
kaimynystės dvasia. Zibut*. 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Sveikiname/ 
Sveikiname seses, brolius, vadoves, vadovus, tėvelius ir Skau-

tybės rėmėjus Šv. Kalėdų proga. Linkime Kūdikėlio Jėzaus pa
laimos, sveikatos, džiaugsmo ir ramybės. 

Pradėdami lietuviškos skautybės JAV-se, Kanadoje ir Austra
lijoje 50-sius, Brazilijoje — 26sius, Europoje 55-sius veiklos 
metus, pasiryžkime tęsti skautavimą, išlaikydami mūsų orga
nizacijos principus ir užsimojimus, kuriuos Lietuvių Skautų 
sąjungos vadovai ir vadovės atkūrė už Lietuvos ribų ir kuriuos 
toli nuo tėvynės būdami išlaikėme daugiau negu pusšimtį metų. 

Budėkime! 
v .s. Birutė Banait ienė 

LSS Tarybos ir Pirmijos pirmininkė 
FiL s. Rimantas Griškelis 

ASS vadijos pirmininkas 
FU. v.s. Albinas Sekas 

LSS Brolijos Vyriausias skautininkas 
FiL v.s. Rita Penčyl ienė 

LSS Seserijos Vyriausia skautininke 

Dalis buvusių Akademinio Skautų sąjūdžio vadijos pirmininkų, dalyvavusių ASS 75 m. sukaktuviniame su
važiavime, š.m. spalio 15-17 J vykusiame Orland Park, IL Iš k fii Kęstutis Je6us, dabartinis pirmininkas fil 
Rimantas Griškelis, fil. Edmundai; Korzonas, fil Vvtenis Statkus ir fil. Vytautas Mikunas. 

Nuotr. fil. Ramunės Gaižutytės-Papartienės 

PRISIMINIMAI IŠ SKAUTŲ AKADEMIKŲ 
VEIKLOS LOS ANGELES 

-

• 

1955-1960 metais 
FIL; A. DUNDZILA 

• • • • 

i 

T . - . 

Sveikiname visas ir visus mūsų LSS Skautų sąjungos narius 
šv. Kalėdų proga. Tebūna Jums sėkmingi ir darbingi 2000-tieji 
metai! 

Sveikiname švenčiančius sukaktis: 
75 m. Akademinį Skautų sąjūdį 
75 m. .Skautų aidą" 
50 m. Čikagos „Lituanicos" tuntą 
50 m. Lietuvišką skautiją Kanadoje 
50 m. Rochesterio skautus 
Sveikiname ir kitus vienetus, rajonus, kurių sukaktuvinių da

tų neturime. Linkime visiems nepavargti, kad dar ilgus metus 
mūsų vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, galėtų džiaugtis lietu
viška skautų dvasia. 

LSS-Vadovybės Rinkimų komitetas 

Lietuviškos Skautybės fondas sveikina visus rėmėjus ir 
plačiąją skautišką šeimą Kristaus Gimimo šventėje. Te būnie 
Kalėdos linksmos, o Naujieji metailaimingi! 

" ~? FiL v.s. Petras Molis 
LS fondo pirmininkas 

Sveikiname mielus rėmėjus, mecenatus ir visą skautišką šei
mą su šv. Kalėdų švente ir linkime ją gražiai praleisti savo šei
mose ar bičiulių tarpe. Tegul kalėdinė nuotaika pasilieka mu
myse per visus ateinančius metus. 

Esame naujo tūkstantmečio išvakarėse. Širdingai linkime ge
ros sveikatos, laimės ir sėkmės visuose žygiuose ir darbuose. 
Tikėkimės Aukščiausio palaimos visiems visiems brangiems 
bendradarbiams. 

Fil. Leonas Maskaliūnas 
' Vydūno fondo tarybos pirmininkas 

Fil. Vytautas P. Mikunas 
Vydūno fondo valdybos pirmininkas 

: 
.- . . • * * 

Sveikiname mielus brolius, seses šv. Kalėdų proga ir linkime 
linksmų švenčių. Stovime ant 2000-jų metų slenksčio tikėdami į 
vis tobulesnį sugyvenimą tarpusavyje ir plačioje žmonijoje. Ge
ros sėkmės visiems broliams ir sesėms linkime naujame šimt
metyje. 

LSS Archyvo darbuotojai: 
S. Miknaitis 

A. Levanas 
R Puodžiūnas 

Šv. Kalėdų šventėse geriausi linkėjimai visai lietuviškai skau
tiškai šeimai — broliams ir sesėms Šiaurės ir Pietų Amerikoj, 
Australijoje, Europoje ir Tėvynėje skautaujantiems. 

Telaimina visus Kūdikėlis Jėzus, kad lietuviškoji skautybė 
augtų ir klestėtų 21-jame šimtmetyje ir trečiajame tūkstant
metyje burdama po skautiška vėliava vis daugiau jaunimo, no
rinčio tarnauti Dievui, Tėvynei ir padėti artimui. 

Budėkime! 
Gero vėjo! 

j .v.s. Irena Regienė 
JSkautybės kelio" redaktorė 

Kristaus Gimimo šventėje sveikiname visus jūrų skautus ir 
skautes JAV-se, Kanadoje ir Lietuvoje, linkėdami sveikų ir 
linksmų Kalėdų laimingai plaukiant į 2l-jį šimtmetį. 

Gero vėjo! 
Čikagos jūrų skautininkų.-ių „Grandis" 

Sveikiname visus brolius, seses, tėvelius ir rėmėjus. Linkime 
džiaugsmingų Jėzaus Gimimo švenčių ir laimingų Naujųjų 
metų. 

„Aušros Vartų"/„Kernavės" skaučių tuntas 
„Lituanicos" skautų tuntas 

„Nerijos" jūrų skaučių tuntas 
Čikagos skautininkių draugovė 

„Sietuvos" skautininkių ir vyr. skaučių draugovė 

(Tęsinys) 
Rudeniop LA akademikus ir 

visą LA lietuvių visuomenę 
sukrėtė tragiškas prof. M. Bir
žiškos žmonos Bronislavos 
žuvimas: velionė buvo rasta 
prigėrusi, vandenyje netoli til
to į vandenyną. Akademikams 
laidotuvėse atstovavo A. Avi
žienis. Į laidotuves iš Čikagos 
atskrido tuomet dar gyvas 
profesoriaus brolis, matemati
kas prof. Viktoras Biržiška. 
Buvo liūdna ir graudu žiūrėti 
į karstą bažnyčion sekančius 
šiuos du brolius ir prof. M. 
Biržiškos dukters šeimą. Tais 
metais į prof. M. Biržiškos 
šeimą net du kartus trenkė 
nelaimių griaustinis: lapkričio 
mėnesį staiga numirė jo žen
tas, Biržiškų-Barauskų (?) šei
moje vienintelis fiziškai dar
bingas asmuo. Profesorius vėl 
tapo šeimos galva — po dviejų 
mirčių likęs su dukra rūpintis 
savo mažamečiais vaikaičiais. 
Vėliau matydavome, kai sek
madieniais profesorių — kar
tais su vaikaičiais, kartais su 
vaikaičiais ir dukra — kas 
nors atveždavo \ bažnyčią. Ne
paisant amžiaus bei šeimų 
ištikusių nelaimių naštos, 
prof. M. Biržiška stipriai, 
stoiškai laikėsi. i 

Iš nuotraukų matau, kad 
mūsų tuometinis gyvenimas 
sukosi vietinių akademikų, jų 
šeimų bei artimesnių bičiulių 
ratelyje. Organizaciniu požiū
riu nebuvome savyje užsidarę. 
Vyresniųjų butuose rinkda
vomės bendroms sueigoms, jo
se lankydavosi ir dail. Anta
nas Rūkštelė su šeima, ir re
žisierius J. Kaributas, ir JAV 
aviacijoje tuo laiku tarnavęs 
Viktoras Arlauskas (vėliau 
Omahoje apsigyvenęs Aras), 
kun. A. Bučmys, gal dar keli 
kiti. Tų progų metu, po pašne
kesio ar oficialiosios dalies, 
kaip taisyklė, šeimininkai 
mus gražiai pavaišindavo. 

Jau 1956 m. pradžioje, savo 
narių ir bičiulių sueigoje, pa
minėjome Klaipėdos krašto at
vadavimą („MV" 1956 m. Nr. 
2). Momentui pritaikytą pas
kaitą skaitė klaipėdietis H. 
Tumas. Skautų sąjungos tary
bos pirmija, vertindama prof. 
M. Biržiškos nuopelnus tautai 
ir skautų organizacijai, ji ap
dovanojo Geležinio Vilko ordi
nu. Balandžio 29 d. parapijos 
salėje įvyko įteikimo iškilmės, 
kurioms vadovavo skautų „Ži
dinio" narys Stančikas. „MV 
Nr. 3 yra tų iškilmių nuotrau
ka. Garbės prezidiume matyti 
profesoriai ir ponai — Dūda, 
K. Alminauskis-Alminas, M. 
Biržiška, Lietuvos garbės kon
sulas dr. J. Bielskis, J. Mit
kus, A. Avižienis. Už jų, prie 
vėliavų stovi LA skautukai, 
kurių keli vėliau tapo akade
mikais. Tame pačiame „MV 
numeryje tilpo kronika apie 
visuomenei suruoštą M. K 
Čiurlionio 45 m. mirties minė
jimą. Paskaitą apie Čiurlionį 
skaitė ir to kūrinius demonst

ravo su mumis maloniai ben
dravęs dail. A. Rūkštelė. Šiek 
tiek paieškoję, išnuomavome 
specialų prožektorių, kuriuo 
galima ekrane rodyti knygose 
išspausdintus paveikslus. Pri
simenu, kad dail. Rūkštelė 
apie Čiurlionio dailę kalbėjo 
įdomiai, tačiau neproporcingai 
daug skundėsi netinkama iš
spausdintų spalvotų paveikslų 
kokybe. Mažos minėjimo paja
mos buvo paskirtos „MV. 

Birželio mėnesį suruošėme 
1941 m. Sukilimo 15 metų su
kakties minėjimą. Pagrindinę 
kalbą pasakė fil. M. Naujokai
tis, o ^neninei" daliai aš pa
rašiau scenos vaizdelį apie 
1940-1941 m. gimnazistų leis
tą pogrindžio laikraštėlį, kurį 
suvaidinome. Siūlytam vaidi
nimui gavęs vyresniųjų akade
mikų pritarimą, kreipiausi į 
vietinį skautų vadovą, vaidini
mus LA režisavusį St. Maka-
revičių, ir sutelkiau spektaklio 
aktorius: .Pūkelį" — Aldoną 
Audronytę (Variakojienę), A. 
Avižienį, S. Dobkevičiūtę 
(Abelkienę), A. Dundzilą, Vla
dą Gylį, J. Navicką, V. Varia-
kojį. Mums taip pat talkino P. 
Jasiukonis. Tekstą į matricas 
perrašė S. Dobkevičiūtė, kle
bonas leido naudotis sale. Ka
dangi parapija ruošėsi salę 
tuoj pat pagrindinai remon
tuoti, scenoje su dekoracijomis 
turėjome apčiuopiamą laisvę 
— galėjome kalti vinis, naudo
ti nuo kitų vaidinimų užsili
kusias dekoracijas ir t.t. Re
petavome su entuziazmu, vai
dinimas praėjo visai gerai, jį 
net bendroji lietuvių spauda 
paminėjo. Dar ir šiais laikais 
sutikus V. Variakojį, jis ret
karčiais į mane kreipiasi savo 
vaidinto gimnazisto pradi
niais žodžiais, „Vytai, ar jau 
išmokai tą Sovietų Sąjungos 
geografiją?"... Minėjimui pasi
baigus, kaži kuris iš žiūrovų 
man paaiškino, kad, rašant 
vaidinimus, paskutinio veiks
mo užbaigos žodžius reikia 
skirti ne antraeiliam veikėjui, 
bet vienam iš svarbesniųjų. 
Mano versijoje, prieš uždangą 
nuleidžiant, testamentinis po
sakis teko Pūkeliui", o ji pasi
rodė tik pačioj pabaigoj. Šį pa
tarimą labai gerai atsimenu, 
nors daugiau vaidinimų rašyti 
nebandžiau. 

1956 m. vasarą vidurio 
Amerikoje, kur tai prie Di
džiųjų ežerų vyko vyresniųjų 
skautų ir vadovų stovykla, 
„Laisvąja tėvyne" pavadinta. 
Joje buvo ir didelė akademikų 
pastovyklė, kartu su mumis 
stovyklavo prof. St. Kolupaila. 
Iš LA į ją važiavome trys: S. 
Dobkevičiūtė, skautams daug 
žadantis dar „geltonšlipsis" 
Egidijus Radvenis ir aš. Iš tos 
stovyklos nuotraukų „MV" Nr. 
5 išspausdino vieną, su užkan
džiaujančia S. Dobkevičiūtė. 
Čia reikšmingas ne valgymas, 
bet tai, kad ji ten jau stovi su 
ASD spalvomis. Manau, kad 
.Laisvoie tėvvnėie" ii davė pa-
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sižadėjimą. 
Tam pačiam „MV" numeryje 

yra nuotrauka, kurioje fil. Jo
nas Naujokaitis riša skauti-
ninkės kaklaraištį savo žmo
nai, į paskautininkes pakeltai 
Jonei (Apolonijai?) Naujokai-
tienei. Taip pat yra kita nuo
trauka iŠ ASS skyriaus suei
gos, kurioje, gėlėmis apdova
nota, sėdi J. Naujokaitienė, 
stovi svečias — LA skautų va
dovas St. Makarevičius ir ne
seniai į LA persikėlęs Kęstas 
Pažemėnas. K Pažemėnas 
Stuttgarte buvo mano skautų 
vietininkuos vietininkas; jo 
vadovybėje 1946.VIII.17 da
viau nepaprastai didelį įspūdį 
man palikusį skauto įžodį. 

Rudenį iš rytų pakraščio į 
LA atvyko ir pradėjo kurtis 
akademike Dalia (Barmutė) ir 
Montė Sodeikai. Vėliau, 1957 
m. atsikėlė ir D. Sodeikienės 
tėvai, fil. valė Bannienė su vy
ru. Anksčiau aktyviai veikusi 
Kaune, Atlanto pakraštyje ir 
Skautų sąjungos vadovybėje, 
V. Bannienė labai gražiai, 
pilna entuziazmo ir šviežios 
nuotaikos visur dalyvaudavo 
LA akademikų tarpe. Pasku
tiniame 1956 metų numeryje 
parašyta, kad į Korp! LA sky
riaus valdybą išrinkti K. Paže
mėnas, V, Variakojis ir A. 
Dundzilą; ASD valdybon — S. 
Dobkevičiūtė ir L Bertulytė. 
Čia būtina pažymėti, kad 
1956 m. rudenį A. Avižienis 
grįžo Urbanon tęsti inžineri
jos daktaro studijų. 

Atsimenu, 1957 metais Či
kagoje gyvendamas Eugenijus 
Vilkas redagavo „MV. Pirma
me jo redaguotame numeryje 
yra statybos inžineriją baigu
sio J. Navicko nuotrauka. 
„Ryškiuose veiduose" skaitė
me apie S. Dobkevičiūtę. Pa
minėta kukli LA ASS skyriaus 
auka prof. Vaclovo Biržiškos 
paminklo statybai. Ketvirta
jame numeryje paminėtos I. 
Bertulytės jau profesinio lygio 
pastangos: studijuodama ar 
baigus bibliotekos mokslą, ji 
UCLA bibliotekoje suregistra
vo lietuviškas ir apie Lietuvą 
knygas, tokių rado daugiau 
negu šimtą. Taip pat pažymė
ta, kad LA vyksta „Lituanus" 
platinimo vajus, kad vajaus 
komitete ASS atstovauja ir 
jam pirmininkauja V. Varia
kojis. 1958 m. („MV" Nr. 2) 
sužinojome, kad lietuvių spau
da šias LA pastangas ypač ge
rai įvertino. „MV" Nr. 5 — 
žiupsnis LA kronikose: V. Va
riakojis dalyvauja vietiniame 
scenos mėgėjų būrelyje; J. Na
vickas baigia karinę tarnybą 
Texas valstijoje ir grįžta į LA; 
University of Illinois Urbanoje 
baigę Albinas ir Danguolė 
Vaičiūnai persikėlė gyventi į 
LA. LA akademikų šeima žy
miai didėjo! 

Rugpjūčio, mėn. prof. M. Bir
žiškai sukako 75 metai am
žiaus. Ta proga S. Dobkevi
čiūtė. A. Dundzilą ir V. Va
riakojis akademikų vardu rug
pjūčio 24 d. nuvyko pas profe
sorių, jį pasveikino. Lankymą 
iš anksto susitarę, jį radome 
prie raštais apkrauto rašomo
jo stalo, tikrinantį savo miru
sio brolio, prof. Vaclovo Biržiš-
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kos, spausdinamų raitų ko
rektūras. Atsilankymo metu 
mačiau kuklią buto aplinką ir 
profesoriaus užsiangažavimą 
darbui: nepaisant metų ir bui
ties naštos, jis tebedirbo sun
kų, kruopštumo reikalingą ko
rektūrų skaitymo darbą. Mus 
visus nufotografavo P. Jasiu
konis, „MV Nr. 5 tilpo ta nuo
trauka. 

Neeilinis 1957 metų LA aka
demikų įvykis — į Korp! įstojo 
Kaune universitetą baigęs fil. 
Varnienės vyras, Valentinas 
Varnas. Visą laiką artimai 
bendravęs su „vyresniąja" LA 
akademikų karta ir Lietuvoje 
jo priklausytai studentų „Plie
no" korporacijai dabar nebegy
vuojant, mano bute vykusios 
sueigos metu jis davė pasiža
dėjimą ir gavo spalvas. 

Maždaug tuo metu sunkiai 
susirgo J. Naujokaitienė, fil. 
dr. Jono Naujokaičio žmona. 
Jos liga mums visiems sukėlė 
daug rūpesčio, džiaugėmės po 
pusmečio ja i pagijus ir vėl pas 
mus pradėjus rodytis. Šiaip gi 
buvome jautrūs ir kitiems lie
tuvių telkinio rūpesčiams. Be
rods 1955-1956 m. vieną sek
madienį su S. Dobkevičiūtė 
važiavome į UCLA klinikas 
duoti kraujo vienam sunkiai 
sergančiam ankstyvesnės 
emigracijos lietuviui, kuris de
ja, savo ligos neatlaikė. Prisi
menu rinktas lėšas ir vežtą 
maistą jau senyvo amžiaus 
Bendorių porai. Vargo sąlygo
se ligoto Bendoriaus lovą val
džios ligoninėje radome net ne 
palatoje, bet tos didžiulės ligo
ninės viename iš koridorių. 
Panašių kolektyvinių gerųjų 
darbelių buvo ir daugiau. 

1958 m. „MV* pirmajame 
numeryje yra žinia, kad 1957 
m. lapkričio mėn. losangel ie
čiai šventė ASS metines. Daly
vaujant svečių būreliui, aka
deminių organizacijų atsto
vams ir prof. M. Biržiškai, vy
ko iškilminga sueiga. Kalbėjo 
M. Naujokaitis ir V. Variako
jis, o iškilmingąją dalį savo žo
džiu užbaigė prof. M. Biržiška. 
Išrinktos naujos valdybos: 
ASD — S. Dobkevičiūtė ir D. 
Vaičiūnienė, o Korp! — V. Va
riakojis, V. Varnas ir J. Navic
kas. Į LA atvyko Romoje bai
gės studįjas Korp! filisteris, 
kun. A. Nekrašas Jis galvojo 
netoli LA apsigyventi, tačiau 
jo daugiau taip ir nebesuti
kome. (But daugiau) 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Saus io 23 d. — Tradicinė 
jūros skaučių ir skautų iškil
minga Klaipėdos dienos suei
ga PLC Lemonte. 

Saus io 29 d. — Slidinėjimo 
iškyla. 

EUOeSEC DECKSl DD6, P.C. 
4647 W. 103 8 t , Oik LMvn, H. 
Pirmas apyt. su Northo—tam un-to 
dptornu, ketuvtarns sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pramami abeoiučiai punktualiai. 
Suekarirnui (kabėti angliškai) 

T«L 706-422-6260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9626S.7t»Av»..Hk*DfyHsm,IL 
T«L (706) 596-6101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMKKAS, JUO. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedae Ave. 
Chicago, IL 60852 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066 S.RODSfti Rd, rfetar^ras. IL 
1 myfta i vakarus nuo Vlarfem Ave. 

T t i (706) 5964065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS | 0 M t AtflL &.C 
Specialybė - VTdai» Bgų gydytojas 

rVJKMn«t NVRPCflT 
6918 W A/cfter Ave. 3*j. 5 ir 6 

IL 00030 
T e t ^ 

Valandos as pagal ają* 

TSSS. ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E-Ofloan Ave.. SuMs 310 

NapsrvMa.IL 60563 
Tat (630) 517-0080 
3825 HtgNend Ava., 
Towec1.SuHe3C 

Downei*Grov», II60615 
Tai (680) 4360120 

DR PETRAS KISIELIUS 
MKSTVi. POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Canter Ibr HaaJtt, 

1200 S. York, Bmhurst IL 60126 
63O-941-20O9 

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
r0šow. Afrwric$n ACaKflAmy of 

rMTmf PlWCOC9 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

8»W.81stAva. O l f ) 947-6279 

n48342 fmįmmin* 
NUOLB STKNKBflClOTĘ,M.D. 
Board Cartified, IntemaJ MadKine 

Valandos jOsų patogumui 
Hory Croas Pnrfentor 

3f.8outl 
a u d ė t 

CNoaoo.1 
Ta|. 773-171-7679 

Kovo 5 d. — Tradicinė 
skautų ir skaučių Kaziuko 
mugė Jaunimo centre. 

Clevelande 
Gruodžio 19 d. — Skautų 

Kūčios ir lietuvių skautų Cle
velande 50 metų veiklos su
kakties paminėjimas 5 vai. 
vak. Dievo Motinos parapijos 
svetainėje. 

Kovo 19 d. — Clevelando 
skautuos tradicinė Kaziuko 
mugė Dievo Motinos parapi
joje. 

G e g u t ė s 27 d. — Clevelan
do skautiją minės savo veiklos 
50 metų sukaktį. 

http://NapsrvMa.IL


BOGUŠI, KAŠĖTA — 
NEIŠEIKIT 

BRONIUS NAINYS 

Apsidžiaugiau — ne aš vie
nas prisimenu „Pupų dėdę". Jo 
posmelį „Kas su žmogum pasi
darė, perkūnėlis žino..." pa
minėjo ir savo rašiniui pritai
kė „Lietuvos aido* bendradar
bis Gabrielius Josas, nusiste
bėdamas Lietuvos valstybės 
tarnautojų balioniniais prie
dais bei premijom, išpustomis 
algomis — laikmečiu, kai vos 
ne trečdalis jų valdomųjų gy
vena žemiau skurdo ribos. 

Tą pati posmeli šiandien 
primena daug ir kitų Lietuvos 
gyvenimo sričių, ryškiausiai 
— turbūt politika. Galbūt 
tiksliausiai ją aptaria Laisvo
sios Europos radijo lietuvių 
skyriaus direktorius dr. Kęs
tutis Girnius. „Lietuvos aide" 
(12.18) jis taip rašo: 

„Bręstanti politinių partijų 
krizė akivaizdi, jau skilo So
cialdemokratų partija, krikš
čionys demokratai — ant skili
mo ribos. Liberalų partija su
sirado vėliavnešį — Rolandą 
Paksą, nepaprastai populiarų 
politiką, kurio politinės nuo
statos ir dabar nežinomos. Iš 
konservatorių išėję Laima 
Andrikienė ir Vidmantas Žie
melis sukūrė Tėvynės liaudies 
partiją. Nenutilsta kalbos, kad 
ir Vagnorius, ir jo šalininkų 
maža grupė paliks konserva
torius arba bus išstumta. Ne
siliauja užuominos ir apie ga
limą LDDP bei socialdemok
ratų susijungimą dėl rinki
mų". Kokia politinė maišatis. 
Bet, atrodo, ir ji dar nebaigta. 
Nepriklausoma agentūra, tik
rindama valdžios santykius su 
įstatymais, randa, kad šimtas 
Seimo narių neteisingai užpil
dė akmeninio turto deklaraci
jas. Paskiausios apklausos- sa
ko, kad Seimu nepasitiki net 
75.8 nuoš. Lietuvos piliečių, 
vyriausybe — 61.5 nuoš. Lie
tuvos žmonių. Metams iš kon
servatorių partijos veiklos iš
guita, Nijolė Oželytė Seime 
viešai pareikalavo ii pirminin
ko pareigų atsistatydinti pir
mininką Vytautą Landsbergį, 
kaip kenkiantį ne tik partijai, 
bet ir Lietuvai, ir čia reikalus 
dar daugiau ir piktai sujaukė. 

Aptardami ilgai ieškoto kan
didato į Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų minist
rus klausimą, kai kurie politi
kai pradeda abejoti, kam iš 
viso tos ministerijos reikia? 
Kiti tokį galvojimą pratęsia ir 
kelių kitų ministerijų atžvil
giu, nes kalbos apie tai jau se
nokai sklando, net ir iš Prezi
dentūros. O gal, rinkimams 
artėjant, kas nors pradės rim
čiau svarstyti klausimą, kam 

reikia tiek daug Seimo narių. 
Žmonės jau daug metų šneka, 
kad Lietuvai užtektų ir 80 — 
mažiau seimūnų, mažiau frak
cijų, mažiau peštynių, mažiau 
skilimų, daugiau teigiamo 
darbo. Seimo patvirtintame 
2000 metų biudžete — 800 
mln. Lt. deficitas, o iš per
nykščio, klastodami pridėtinės 
vertės mokesčių atsiėmimo 
dokumentus, apie pusę mili
jardo litų pagrobė sukčiai. 
Skolose skęsta SODRA, prie 
bankroto ribos valstybinis ra
dijas, televizija. Streikuoja po
licininkai — skurdūs atlygini
mai, pasenusios tarnybai at
likti priemonės, neatsiskaito 
jau daug jiems skolingas biu
džetas. Ir visa tai — Lietuvai 
vadovaujant dešiniesiems, ku
riais prieš trejetą metų bal
suotojai taip labai pasitikėjo. 
Todėl ir panašiai į „Pupų 
dėdės" dainelę — „perkūnėlis 
žino, kas su tom valdžiom pa 
sidarė". 

Bet tai norėtų žinoti ir žmo
nės. Jie dėl to pikti. Apklausos 
rodo, kad, rinkimams į Lietu
vos Seimą vykstant dabar, de
šinieji — konservatoriai • ir 
krikščionys demokratai tesu
rinktų tik po 3.7 nuošimčius 
balsų, ir jų partijos į Seimą 
nebepatektų. Vadinasi — da
bar valdantieji iš Lietuvos val
džios būtų visiškai iššluoti. 
Koks baisus smūgis Vakarų 
pasaulio lietuviams, kurių 
daugumas tik juos ir tepa
laikė, už juos visada balsavo. 
Ką jie po rinkimų darys, nes 
dešinieji jiems buvo tik krikš
čionys demokratai ir konser
vatoriai. Visi kiti, įskaičiuo
jant centristus, liberalus, de
mokratus; net - ir Bobelio 
krikščionis demokratus, jiems 
— kairieji. Kažin kokia jiems 
bus nuo konservatorių ati
trūkusių Laimos Andrikienės 
ir Vidmanto Žiemelio praėjusį 
savaitgalį įsisteigta nauja Tė
vynės liaudies partija? Kaip 
laikysis per paskiausius rinki
mus krikščionis demokratus 
rėmusi čikagiškių grupė, jeigu 
dar ir modernistai iš jų išeis, 
ir savo partiją sukurs? Turbūt 
irgi tik vienas perkūnėlis žino. 
Bet turbūt ir mes žinome, kad 
tokiu atveju prieškarinėje ne
priklausomoje Lietuvoje kurį 
laiką valstybei vadovavusi ir 
įtakinga buvusi, tarp jos pag
rindinės atramos — ateitinin-
kijos stiprių valstybininkų tu
rėjusi, per praėjusius rinki
mus viltingų atsigavimo žy
mių parodžiusi, Lietuvos 
Krikščionių demokratų partija 
( LKDP) ilgam laikui, jeigu ne 

Danutė Bindokienė 

Vilkas! Vilkas! 

Lietuviškų organizacijų konferencijoje, organizuotoje JAV LB Krašto valdybos, vykusioje „Seklyčioje" , Čikagoje 
š.m. gruodžio 4 d. 

„ant visados", liks parblokšta 
ant menčių. Ar nevertos būtų 
pastangos nuo tokio likimo ją 
kaip nors išsaugoti? 

Bet reikia veikti skubiai, kol 
praėjusius tarybos ir valdybos 
rinkimus pralaimėjusi ir dėl 
to labai susijaudinusi, save 
modernistais pasivadinusi, 
grupė, kurioje vyrauja jaunes
nioji karta, dar neatskilo, ne
įsteigė savo partijos, nenuėjo 
kitur. Du jos atstovai Seime, 
Vytautas Bogušis ir Algis Ka
šėta, iš frakcijos jau išstojo ir 
prieglaudos ieško kitur. Naujo 
partijos pirmininko prof dr. 
Zigmo Zinkevičiaus pastangos 
juos nuo to žingsnio sulaikyti 
nebuvo sėkmingos. Kur tikroji 
jų tokio elgesio priežastis, gal 
irgi tik vienas perkūnėlis žino. 
bet atrodo, kad juos partijoje 
išlaikyti viltys dar nepraras
tos. Jų duoda Bogušio užuo
minos apie atskirą bloką, bet 
toje pačioje partijoje. Gal nau
jai partijos vadovybei ir ne 
visiškai „pagal ūsą", bet išeitis 
visgi būtų. Tik jos ieškoti rei
kia labai atsargiai. Čia gal ir 
rėmėjai iš Čikagos galėtų pa
dėti? Pirmiausiai reikėtų kal
bėtis su modernistais ir ban
dyti juos įtikinti, kad išėjimas 
bus kartu ir jų pačių pra
laimėjimas, nes likusieji parti
joje jų balso nebegirdės ir ne
begalės būti paveikiami. Juos 
paveikti galima tik iš vidaus, 
kartu su jais būnant, įtikinė
jant, kantriai ieškant bei lau
kiant patogesnio laiko, geres
nių sąlygų. Kelis jaunesniųjų 
pažįstu asmeniškai, tarp jų — 
Algį Kašėtą, Mariją Šerienė, 
kurios reikalavimai ištirti ne
va partijos skolą Ignacui Už
daviniui, manau, yra rimtai 
pagrįsti, ir juos abu žinau 
kaip rimtus, atsakingus poli
tikus, tėvynės mylėtojus pat
riotus, taip pat ir gerus krikš
čionis demokratus, ir nelin
kėčiau partijai juos prarasti. 
Iš nuogirdų suvokiu, kad jų ir 
laimėtojų nuomonės skiriasi 
dėl partijos santykių su Kata
likų Bažnyčia. Jeigu tik tokia 
jų „yda", manau, ją lengvai 

gaii pataisyti laimėjusieji, pa
ties pirmininko Zinkevičiaus 
autoritetu įtikindami, kad 
šiais moderniais laikais nė pa
tys „kietieji katalikai" nebea
bejoja, kad Bažnyčia ir Vals
tybe yra dvi skirtingos, viena 
nuo kitos nepriklausomos, tik 
bendru sutarimu paruoštais 
įstatymais saistomos, organi
zacijos. Kad LKDP nėra reli-
gine-bažnytinė, bet politinė — 
valstybinė organizacija ir kad 
modernistams nėra nė kokio 
pavojaus būti nubaustiems už 
nepaklusnumą klebonui. O jei
gu kas nors bandytų tai dary
ti, tai prieš tokias užmačias 
atsilaikyti bus galima tik 
esant partijos viduje. 

Bet jeigu ir kitokių nuomo
nių skirtumų būtų, tai juos de
rinti tebus galima irgi tik par
tijos viduje. Ir nebėkit iš jos. 
jeigu ir vėl reikėtų pralaimėti, 
nes pralaimėjimai niekada 
nebūna amžini. Tačiau nerei
kia užsispirti nė laimėtojams. 
Ir mažuma turi būti išklau
syta, o kartais ir patenkinta, 
bet jokiu būdu ne baudžiama. 
Visiems reikia suvokti, kad 
Krikščionių demokratų parti
ja, kaip tradiciškai tikroji de
šinioji jėga. šios maišaties lai
kotarpiu Lietuvai yra labai ir 
labai reikalinga, kad jos ne
galima menkinti, o tuo labiau 
skaldyti, bet reikia stiprinti, ir 
jeigu kam nors neišeina joje 
veikti vieningai, tai gal galima 
ką nors gero daryti ir ne vi
siškai vieningai, ga! net ir j 
atšakas pasiskirsčius, bet vis
gi likti viename, nors ir šiek 
tiek apskirdusiame. kelme. 
Vokietijos Krikščionių demok
ratų partijoje katalikai ir pro
testantai sutelpa, o jūs juk 
visi tie patys katalikai. Lai
mėjusieji valdžią, partijos į 
kleboniją jesa gal nevarys? 

Todėl mielieji, Boguši, Kašė
ta. Šeriene, neišeikite — net
rukus ateis ; r Jūsų laikas. Gal 
net greičiau negu Jūs galvo
jate. Juk ir 'aip tų skilimų per 
akis. Du nauji grybai iš atski
lusių ir praėjusį savaitgalį iš
dygo, ir tik vienas perkūnėlis 

težino kodėl? „Lietuvos rytas" 
pranašauja, kad jie arba tuo
jau pat sukirmys, arba bus 
suvalgyti per ateinančius rin
kimus. Ar Jūs irgi norėtumėte 
tokio likimo susilaukti? 

E. SPIRGEVIČIUTĖ JAU 
TITULUOJAMA „DIEVO 

TARNAITE" 

Kauno arkivyskupas metro
politas Sigitas Tamkevičius, 
ad limina vizito metu lanky
damasis Vatikane Šventųjų 
skelbimo kongregacijai įteikė 
prašymą pradėti krikščionės 
pasaulietės Elenos Spirgevi-
ciūtės (gim. 1924 m.) beatifi
kacijos arba kankinystės dekla
ravimo bylą. E. Spirgevičiūtė, 
mylėdama Dievą gynė mer
gaitišką skaistumą ir 1943 m. 
buvo nužudyta pilnų neapy
kantos tikėjimui budelių. 

Lapkričio viduryje Kauno 
arkivyskupas gavo minėtos 
kongregacijos prefekto arki-
vys. jpo Jose Saraiva Maitins 
bei kongregacijos sekretoriaus 
arkivyskupo Edwardo Nowak 
pasirašytą laišką. Jame pra
nešama: „Šventasis Sostas ne
mato kliūčių Dievo Tarnaitės 
Elenos Spirgevičiūtės beatifi
kacijos arba kankinystės de
klaravimo bylos nagrinėji
mui...". 

„Dievo Tarnu(-aite)" kandi
datais imamas tituluoti, kai 
oficialiai pradedama beatifika
cijos deklaravimo byla. 

BŽ, 1999 m. Nr.22 

• Roma. Lapkričio 13 d. t. 
Antanas Liuima, SJ, šventė 
70 metų jubiliejų Jėzaus drau
gijoje. Jubiliejaus šventės pag
rindinis akcentas buvo iškil
mingos šv. Mišios Grigaliaus 
universitete, bendruomenės 
koplyčioje. Šv. Mišias aukojo 
jėzuitų generalinis vyresnysis 
Peter Hans-Kovenbach kartu 
su universiteto rektoriumi 
Franco Imoda, SJ, prorekto
riumi ir dėstytojais jėzuitais. 

Vysk. M. Valančius savo 
„Vaikų knygelėje" parašė apy
sakaitę apie berniuką — 
Mikę, kuris mėgo meluoti. Ga
nydamas avis, piemens dienų 
nuobodulį nuvydavo, šaukda
mas, kad vilkas pjauna avis. 
Po kelių tokių įvykių suaugu
sieji jau nebereagavo į Mikės 
šauksmą, todėl, kai tikrai 
atbėgo vilkas, jis negalėjo pri
sišaukti pagalbos... Panašią 
pasaką žino ir amerikiečiai, ir 
kitų tautų žmonės, tačiau jos 
pamokymo dar neįsisavino. 

Šiuo metu tas šauksmas — 
„Vilkas! Vilkas!" — artėjant 
Naujiems metams, nuolat ai
di tiek mūsų gyvenamame 
krašte, tiek kitose pasaulio 
šalyse. Anksčiau Naujų metų 
naktis buvo linksmybių, puotų 
ir linkėjimų laikas, o dabar 
tapo baimingo laukinio ženk
las, kasdien pasigirstant vis 
naujiems perspėjimams dėl 
galimų kompiuterinių sutriki
mų, teroristų veiksmų ir pan. 

Prieita net iki to, kad Ame
rikos valdžia perspėjo savo pi
liečius apie galimus pavojus, 
keliaujant į užsienį ir net savo 
valstybėje. Mat, tikimasi, kad 
Naujų metų sąvartos links
mybėmis bei milžiniškais žmo
nių susibūrimais gali pasinau
doti įvairaus plauko teroristai 
ir atlikti savo baisius darbus. 
Manoma, kad pasikėsinimai ir 
smurtas būtų daugiausia nu
kreiptas prieš amerikiečius, 
todėl perspėjama „neatrpdyti 
ir nesielgti per daug amerikie
tiškai", jeigu teks tuo laiku 
būti užsienyje. Ypač tas taiko
ma juodosios rases asmeninis, 
ar kitiems, kurių išvaizda ski
riasi, nes daugelyje kraštų 
(pvz., Rusįjoje) vadinamieji 
„plikagalviai" ieško patogių 
progų tokius asmenis užpulti, 
o įsismaginusios minios Naujų 
metų naktį tokią progą gali 
suteikti. 

Verta pastebėti, kad JAV 
vadovybė pataria savo pi
liečiams Naujų metų sąvartoje 
nekeliauti į Rusiją, o nebū
tiniems JAV ambasados ir 
kitų įstaigų tarnautojams bei 
jų šeimoms grįžti į Ameriką. 
Žinoma, motyvuojama vien 
galimais Y2K kompiuteriniais 
sutrikimais, bet už tų per
spėjimų slypi ir tamsesnės 
priežastys. 

Naujų metų iškilmingas ir 
triukšmingas sutikimas pla
nuojamas daugelyje vietų, bet 
daugiausia dėmesio iki šiol su
silaukė kelios: Londonas (An
glija), kur karalienė, premje
ras h* daugiatūkstantinė mi
nia susirinks vadinamoje 
„Millennium Dome"; Jeruza
lėje ir apskritai Šventojoje Že

mėje, kur plauks tikintieji 
pasveikinti Dievo Sūnų jo 
žemiškoje gimtinėje; Egipte, 
kur prie piramidžių planuoja
ma įspūdinga šviesų ir muzi
kos programa; Romoje, Mask
voje, Vašingtone, New Yorke 
ir kitur... 

Malonu bent matyti, kad 
perspėjimuose neminimas Lie
tuvos vardas. Žinoma, Vilnius 
ar kitas kuris miestas, paly
ginti su jau minėtais, yra 
„mažmožiukas", vis tik pasta
ruoju metu augantis nusista
tymas prieš „amerikonus" ver
tas dėmesio. 

Tačiau Lietuva dažnai link
sniuojama dėl kitos galimos 
problemos: Ignalinos branduo
linės elektros jėgainės, nors 
perspėjimai nėra tokie stip
rūs, kaip, pavyzdžiui, dėl Uk
rainos, kurioje veikia penkios 
branduolinės jėgainės su 16 
reaktorių (Lietuvoje tėra du 
reaktoriai), Armėnijos ir kt. 
Ukrainos branduolinės jė
gainės planuoja dirbti be su
stojimo ir jų vadovybė tvirti
na, kad jokių nesklandumų 
dėl kompiuterių sutrikimo ne
sitikima. Daugiausia rūpesčio 
užsieniečiams specialistams 
kelia Černobylis, kurio sprogi
mas 1986 m. paleido radioak
tyvias medžiagas ne tik į apy
linkę, bet ir per visą Europą. 
Kitos buvusios sovietų imperi
jos valdose valstybės turi to
kios pat rūšies reaktorius, 
kontroliuojamus senoviškų 
kompiuterių, už kurių tikslų 
veikimą, pasikeičiant 1999-
siems į 2000-sius, niekas ne
gali laiduoti. 

Kodėl būtent šiuo metu 
sustiprėjusi teroristų ar kitų 
nenumatytų pavojų baimė? Ar 
kažkaip tiek valstybių vado
vus, tiek plačiąją visuomenę 
vis dėlto yra paveikusios „pra
našystės apie pasaulio pabai
gą" 1999-2000.m. sąvartoje? 
Nėra abejonės, kad įvairūs 
„patamsių gaivalai", fanati
kai, kraštutinięji ir kiti gali 
pasinaudoti neaiškiu visuoti
niu nerimu ir įvykdyti daug 
smurto veiksmų. Ypač tam 
jautrūs yra kompiuteriai, ku
riems patikėta vis daugiau ir 
vis svarbesnių mūsų kasdieni
nio gyvenimo būtinybių. Kom
piuteriai reguliuoja lėktuvų 
skrydžius, sveikatos priežiūrą, 
komunikaciją, elektros, dujų, 
vandens tiekimą, beveik visų 
verslo, finansų, paslaugų ben
drovių bei įmonių veiklą. Ne
paisant apsaugos priemonių, į 
kompiuterines sistemas ne
sunku įeiti (tas jau ne kartą 
pasitaikė) ir jų veikimą su
trukdyti. 

Nr.8 
(Tsainys) 

LIJUNDRA 
PETRAS DIRGĖLA 

I i „Vilties pilnųjų" knygos 

GYVENIMO INTRIGA 
Se

niai patyriau, kodėl ir kam ši tradicija sumanyta ir 
įtvirtinta. Kiekvienas žioplys, sužinojęs, kad katedrą 
perėmė pasaulietis, suprastų: na štai ir nebėra tyruose 
arkivyskupijos. Koadjutoriaus titulo aš nepripažinau 
nė vienam pasauliečiui — nei Švarnui Lukmei, nei Ro
bertui Inozemskiui, nei Hektorui Dimgailai. Dėkoju 
Dievui, kad nė vienam iš jų neleido susikurti aplinky
bių, kuriomis jie būtų galėję pakeisti Vilhelmą ir pa
naikinti arkivyskupiją. Dobilui Kielai, krikštasūniui, 
šito padaryti neleisiu aš. Neleis Balys Būga, Pilėnas 
Alšys, Povilas Pilotas. Mūsų pajėgos sustiprėjo. Mus 
remti pradėjo buvęs Fleitininko pavaduotojas pirma
me parlamente Radvilas Valavičius. Nepaprastojo ir 
įgaliotojo ambasadoriaus teisių iš jo neatims niekas. 
Jis ir Saugirdas Bradūnas, bu*'ęs užsienio reikalų 
ministras, padarė Katedrą opoi-.icijos suverenkomu-
nistų Seimui ir Vyriausybei atraria. Dobilas yra mano 
bičiulio Margirio ir Eglės Budre.kytės sūnus. Aš ne
norėjau būti Dobilo krikštatėviu, širdis krūtinėj gūžė
si, lyg pasislėpt nuo jo norėdama. Protu ir dabar nega
lėčiau paaiškinti, kodėl širdis nuo kūdikio slėpėsi. Juk 
vaikas buvo gražus ir nekaltas, gimęs saulėtą vasarą. 
sekmadienį. Žolinės, jaudulingos šventės, išvakarėse... 

Hercogas Meklenburgietis priėjo prie Dvario, išskės
tais pirštais pasirėmė kėdės, ant kurios jis sėdėjo, 
rankdėčių. Hercogo akys lakstė nuo vienos Talio akies 
prie kitos — tarytum ieškojo jose ko nors slepiamo ir 
neapkenčiamo. Gal mano širdis jau aną vasarą nu
jautė, kad kūdikis užaugęs nepaliaujamai ieškos tik 
neapkenčiamų žmonių ir tik tam, kad. nusilenkęs 
jiems, su jais sutaptų. Aš Margiriui kalbėjai: pakviesk 
krikštatėviu Pilėną Alšį, jis ir pats su piktu žmogum 
susišneka, ir kitus įtikina, kad piktų žmonių nėra — 
visi yra paukšteliai, tik tie piktieji labiau sužvarbę, 
argi sunku suprasti, ko jiems reikia, kad pradėtų 
čiulbėti? Dabar žinau, kad ir Margiris buvo neapkan-
tus. Jis mylėjo jaunystėj Steputę Stirbaitytę, o ši išėjo 
į tyrus su Pilėnų Alsiu, ištekėjo už jo per tas labai 
išgarsėjusias tuoktuves tyruose. Prieš tuoktuvių apei
gas Žemyna įnešė į katedrą gyvąją ugnį. Keturiolik
metė mergaitė, balta kaip snieguole, laikė rankoj de
gančią kempinę. Isajus N'ekliudas, nelaimėlės Anikės 
vyriausias sūnus, ją Įsimylėjo. Laimingas jis. Saugojo 
mergaitę dešimt metų. Per katedros pašventinimą 
Žemyna, balta nuotaka, priėjo prie ugnies altoriaus, 
prikėlė ugnį, nunešė ją ant Kristaus Prisikėlimo alto
riaus, ir kunigas Mikalojus Kristas ta ugnimi įžiebė 
amžinąją lempelę, kuri iki šiol dega prie Švenčiausiojo 
Sakramento. Paskui kunigas Mikalojus sutuokė 
Žemyną ir Petronijų Sidabrą. Ir ištekėjusią Žemyną 
Isajus saugojo. Žemyna jau ir suseno, tapo mūsų mo
kytoja, Isajus tebesaugo ją. Aš nusikaltau. Aš pa
krikštijau Margirio sūnų Dobilą. Aš, laikiau Dobilą ant 
rankų, kai kunigas Mikalojus tepė aliejais jo k a k t a A> 

parėmiau Kielų nusiteikimą, kad neapykanta blo
giems žmonėms yra garbinga — juo ilgiau ir stipriau 
neapkenti, juo garbingesnis esi... Isajus! Kaip gražiai 
jo meilė, nesulaukusi atsako, pati sau iki šiol yra! 

Dobilas Kiela kalbėjo: 
— Tu. Talis Dvarys. Djego Tešeiros „teisės baronų" 

buvai apkaitintas, kad organizavai kelių verslininkų 
nužudymą, o Zigmą Ilierių Brauklj privertei praryti 
klarnetą. Džanluko Kazačio papirkti teisėjai nuteisė 
tave myriop. Tave sušaude.dvyliktą dieną, trečiadienį. 
Tavęs nebėra gyvo. Tavo laidotuves įvyko miesto ka
pinėse šventojo Henriko dieną, saulei tekant. Aš pa
vydžiu tau. Likimas tau leme didelę garbę. Preziden
tams retai pasiseka šitaip nusipelnyti ne vienai, ne 
dviems, ne trims, o visoms mūsų aljanso valstybėms. 
Poetams odes tavo garbei išaukštinti užsakinės Baidalo-
vai, Bornfmanai. Epšteinai, Sjestovojai, Sudimantai. 
Elnio dukatais tave pagerbs ir imperatorius Bezobra-
lovas. ir Moneta Mazarinis. ir Christė Christiansen. 
Taip! Viskas, ką pasakiau, yra tiesa. 

Nusišluosčiau ašaras, atsiprašiau Ivo Šenkenbergo 
Hanibalo. Alberto Herzogo ir išėjau iš celės. 

Isajau! Kaip gražiai tavo meilė pati sau ir kitiems 
yra'.. 

Aš niekada neužeidavau pas Žemyną be reikalo, 
neabejojau, kad ir dabar ji supras mano norą su ja 
pasikalbėti Žemynos priimamajame pamačiau gene
rolą Manų Pelėdiškį. Centrinio banko valdytojo pava
duotoją Kamila N'audrį ir finansų ministrą Gendrutį 
Bružą. Jie vedė derybas su Žemyna ir Klaudijum Jur-
gensburgu. Vyrai sužiūrėjo į mane tokiomis akimis, 

kokiomis žiūrima į Ginkuotą įsibrovėlį. Supratau, dėl 
ko jie derasi. Pinigų maišai atidarys mums finansavi
mo liniją „King" ir mes tapsime nusikaltėlių bendri
ninkais. 

Misijos vadovei tariau: 
— Žemyna, garbingoji, būtų labai gerai, jeigu aš 

jums vienai galėčiau pasakyti nemalonią žinią. 
Žemyna nusišypsojo: 
— Ponas Jurgensburgas — jau nebe svečias. Nuo 

šiol jis artimas man žmogus, aš nieko nuo jo neslepiu. 
— Čia yra ir daugiau žmonių, — pasakiau aš. — To, 

ką aš noriu jums pasakyti, ponams ministrams ne
derėtų žinoti. 

— Gal ir nederėtų, tačiau jie žino. 
— Žino? — nustebau aš. 
Žemyna žiūrėjo į mane ir šypsojosi. 
Man pradėjo gelti širdį. Ėmiau kalbėti: 
— Aš išėjau iš apeigų meditacijų celėj. Aš neateisiu į 

apeigas koplyčioj. Pasiųsk ten kitą žmogų. Aš supra
tau, kam statėm katedrą, nesuprantu, kam pastatėm. 
Dabar, kai pamačiau, kokie žmonės katedroj ceremo
nijas rengia, man jau vis tiek: gali ir rupūžė, ir gyvatė 
ant ugnies altoriaus tysoti. Misijos vadove, pranešu 
tau: karališkąją šeimą nuo įvykių, kurie prasidėjo 
katedroj šįryt, aš atriboju. 

— Svirgaila, tai neįmanoma, — nerimastingai tarė 
Žemyna. — {vykiais, nuo kurių tu nori atriboti kara
liškąją šeimą, prasideda jos vilčių išsipildymas. 

— Garbingoji, manęs nėra katedroje, kurioje pinigų 
įgaliotiniai grumiasi, kam aukštai iškilti, o kam 
šešėlyje likti. Mano vieta — prie Karaliaus Kerpės. B.d. 
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LIETUVIŲ FONDAS ŽENGIA PER 
ŠIMTMEČIO SLENKSTĮ 

Dažnai patariama užbaigti 
viešą pranešimą, ar sudėtingą 
uždavinį, ar dramos veikalą, 
smarkiai ir įspūdingai. Galbūt 
todėl ir Naujųjų metų išvaka
res daug kur triukšmingos: 
tiek prisiminimais, muzika, 
tiek ir šūkiais, šauksmais, ug
nies salvėmis atsisveikinama 
su praeitirru ir šokama gal
votrūkčiais į ateitį. Nors fi
nansinei įstaigai privaloma 
konservatyviau, subtiliau elg
tis, visgi Lietuvių fondas neat
silieka, aukštu tonu dainuoda
mas dvidešimtajam šimtme
čiui sudiev. 

Lietuvių fondo taryba prieš 
šventes paskutinį sykį posė
džiavo 1999 m. gruodžio 2 d. 
Pagai lapkričio gale surinktus 
duomenis, į Lietuvių fondą 
yra Įstoję iš viso 7.042 nariai, 
o suaukotas kapitalas siekia 
9.698,771 dol. Vadovybe buvo 
užsimojusi šiais metais baigti 
dešimtąjį milijoną: deja, nu
mačius iki gruodžio men. galo 
aukas, atrodo, kad truks 
150,000 dolerių. Fondas tikisi, 
kad bus pasiekiamas tikslas 
2000 metų pirmame ketvir
tyje. 

Fondo valdybos pirmininkė 
Rūta Staniuliene pristatė savo 
valdybos atliktus darbus, tarp 
jų ir Sigitos Balzekienės per
tvarkomą Lietuvių fondo „web 
site"\ Jau kiek laiko netikrin
tas ir neatnaujintas, šis infor
macinis kompiuterinis pusla
pis per būsimus kelis mėne
sius taps vartotojams „drau
giškesnis", o jo turinys — 
įvairesnis, aktualesnis. Tary
ba nustebo ir apgailestavo R. 
Staniulienei atsisakius antrus 
metus kandidatuoti pirminin
kes pareigoms: darbas naujai 
įsteigiame First Personai ban
ke ir kitose įstaigose šiuo me
tu reikalauja daug jos laiko ir 
pastangų. R. Staniulienė 

užtikrino, tarybos narės pa
reigų neapleidžianti. Taryba 
spontanišku paplojimu įverti
no jos nuoširdų darbą, o jos 
vieton buvo išrinktas Povilas 
Kilius. Adv. Algirdas Ostis bu
vo vienbalsiai išr inktas tre
čiam vienų metų terminui LF 
tarybos pirmininku. 

Gruodžio 15 d. į Pasaulio lie
tuvių centrą Lietuvių fondo 
kalėdinę siuntą išsiųsti suva
žiavo daug ne šiaurės ašigalio 
„nykštukų". Šiuo uždaviniu 
rūpinosi savanoriai Viktorija 
ir Antanas Valavičiai, Aleksas 
Pabrėža, Algis Čepėnas, Vac
lovas Momkus, Kęstutis ir 
Dalia Ječiai, Stasys ir Elena 
Barai su viešnia iš Lietuvos, 
dr. Antanas Razma, Lietuvos 
garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, Ramoną Steponavičiū
tė, fondo naujasis valdybos 
pirmininkas Povilas Kilius ir 
tarybos pirmininkas Algirdas 
Ostis su žmona Regina. Įsibė
gėjus ir įsismaginus talkai , 
2000 metų kalendoriais ir 
priedais paplūdęs rytas greit 
prabėgo; po kiek laiko pradėta 
ne kimšti vokus, o juos „stuff-
inti", ir šis naujas lietuviškas 
barbarizmas net buvo asme
nuojamas... Baigus vokus pa
gal gyenamąją vietą skirstyti 
(juk fondo nariai išsiskirstę po 
visus JAV-es ir net pasaulio 
kampus), savanoriai papieta
vo ir penkiais automobiliais 
buvo važiuojama į Lemonto 
paštą. Didelė padėka darbš-
čiajal fondo talkai! 

Šv. Kalėdų proga Lietuvių 
fondo vadovybė sveikina savo 
dosnius narius ir bendradar
bius. Tebūna 2000-ji Kris taus 
gimimą minintys metai jums 
ir jūsų šeimoais kupini palai
mos, sveikatos, kantrybės ir 
meilės. 

R a m o n ą S t e p o n a v i č i ū t ė 

NUOSTABI DOVANA 
Tai, k a s ypač b r a n g u i r 

šviesu i r gera , v isa t a i d a r 
da tą — 1999 

Gyvenimas padovanojo man 
dar vieną stebuklingą dovaną 
— pamatyti Ameriką! O pra
džia visai paprasta: anksti 
pavasarį oficialus laiškas iš 
Čikagos, nuo Mažosios Lietu
vos Lietuvių draugijos pirmi
ninko Viliaus Trumpjono su 
kvietimu gegužės mėn. su
rengti grafikos darbų parodą 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Ketikela. nelaukta, 
džiugu, miela, baugu, neramu 
smalsu... Tūkstančiai jausmų 
ir darbų. Ir dar Ievos Janku
tės laiškas iš New Yorko. pa
siūlymas ją aplankyti. Du 
laiškai, du kvietimai vos ne 
vienu metu. Padėk, Dieve, 
man ištverti, meldžiausi kas
dien. Suspėti, galėti, norėti... 

Ir taip nuo gegužes 1 d. vi
sas 24 dienas aš — naujame 
pasaulyje, kur viešpatauja ra
mybė, tolerancija, vaišingu
mas, gerumas, globa, artuma 
ir begalinė erdve. Nuo tos die
nos visa. kas susiję su viešna
ge Amerikoje, man nepapras
tai svarbu. Aš vis dar gyvenu 
įspūdžiais, pačiais gražiau
siais prisiminimais. Susitiki
mų šviesa pripildė mano sielą 
ir ilgesniam laikui suteikė 
džiaugsmo pilnatvę ir pasiti
kėjimo jėgų. Per šiuos susitiki
mus atėjo ir pažinimas. Visai 
kitas, naujas pasaulio ir žmo
nių suvokimas. 

Su meile, pagarba ir ilgesiu 
aš kartoju Jūsų vardus, mano 
mielieji, gerieji žmonės iš Či
kagos ir New Yorko! Kokiais 
žodžiais Jums padėkoti už tą 
nuoširdžią globą už dovanotas 
sielos šventes? Už džiaugsmą. 
Už šviesą. 

_| šviesą atsakyk šviesa. 

šven ta , n u o k o s ie loje t a i p 
nor i s i p a s a k y t i , kol r a š o m e 

į meilę — meile", — rašė 
poetė Birutė Baltrušaitytė. 

Prisipažinsiu, džiaugiuosi, 
kad ši paroda JLietuvninkų ir 
prūsų žemėje" buvo surengta 
Čikagos lietuviams. Mažosios 
Lietuvos atstovams, lietuvi
ninkams, žmonėms, kilusiems 
iš Klaipėdos krašto. Gal todėl 
ir lankytojams kilę klausimai 
apie krikštus, senuosius prūsų 
dievus, krivūlę. Ramovę, runų 
raštą, senuosius baltų simbo
lius buvo visai suprantami , 
savo gentį bylojantys. Ir vys
kupo Hanso Dumpio prašy
mas jam papasakoti apie kiek
vieną parodoje eksponuotą 
darbą, žinoma, maloniai nus
tebino, kartu ir nudžiugino to
kiu susidomėjimu. 

B. Baltrušaitytės dvi eilutes 
iš poezijos knygutės Xie tuv -
ninkų ir prūsų žemėj": „Lie
tuvninkai, uždekim žvakę 
šventą..." ir „O, prūsų žeme. 
neraudok, verčiau parodyk, 
kur žvakę pastatyti..." — yra 
šios parodos motto, lyg priesa
kas, priederme protėvių že
mei, nusilenkimas visiems lie
tuvininkams ir prūsams, jų 
kultūros istorijos atminčiai , 
visiems išėjusiems, išnyku
siems... 

Su gilia pagarba dėkoju Ma
žosios Lietuvos lietuvių drau
gijai Čikagoje už galimybę (ir 
lėšas) atvežti parodą ir išleisti 
katalogą. Parodos organizavi
mo komiteto narių Aldonos 
Markelienes, Aldono Bunti-
naitės ir Noros Aušrienės pa
galbą ir globą jaučiau kiekvie
name žingsnyje. Jų šiluma 
nepakartojama' O tokios su
manios ir ištikimos parodos 
kuratores, kaip Nora, galėtų 

Lietuvių fondo naujasis valdybos pirm. 
Rūta Staniulienė. 

Povilas Kilius ir ouvusioji pirm. 

man kiekvienas dailininkas 
pavydėti. 

Krašto, miesto, žmonių pa
žinimas ateina per bendravi
mą. Bendrystės kalba yra 
svarbiausia jungtis, kuri suar
t ina ir visai nepažįstamus 
žmones. Viešintis teko gyventi 
trijose šeimose: pas Aldoną 
Markelienę. Ievą Jankutę ir 
Angeliką Trumpjonaitę Dudė
nienę. — ir kiekvieną šeimą 
parniiau. kiekviena tapo sava, 
artima, nors ir skirtingų glo
bos įpročių. 

Ne kartą iš viešnagės Ame
rikoje sugrįžusių teko girdėti: 
„Dieve, kaip tie lietuviai moka 
nuoširdžiai globoti..." Tai tikra 
tiesa. Neįsivaizduoju savo tu
riningo ir neužmirštamo sve-
čiavimosi Čikagoje be r im-
jonų, Buntinų, Aušrų, Anysų 
šeimų rūpinimosi. Jų dėka ta
po pasiekiamos visos lankyti
nos ir norimos pamatyti vietos 
(atstumai mums tokie ne
įprasti!;, buvau supažindinta 
su įdomiais žmonėmis, teko 
maloniai bendrauti su Čika
gos lietuvių radijo stotimis, 
vietine televizija, dalyvauti 
poezijos pavasaryje Lemonte 
(su Egle Juodvalke mūsų ry
šiai, tikiu, tęsis), aplankyti lie
tuvių tautines kapines, Baha'i 
šventyklos namus, modernųjį 
muziejų, pasaulinę meno gale
rijų mugę. meno parodas... 

Dalyvauti Tėviškės evange
likų liuteronų bažnyčios pa
maldose ir sinode — tikra šir
dies atgaiva. Jaudino vyskupo 
ir parapijiečių dėmesys, tarpu
savio bendravimo šiluma ir 
pagarba. Stebino, kaip A. 
Buntinaitė spėja kiekvienam 
sekmadieniui išleisti „Tėviš
kes žinių" lapelį. 

Ema Žiobrienė — Lietuvių 
evangelikų liuteronų žurnalo 
„Svečias" siela. Žinau, jai no
rėsis visad padėti. Už gerašir
diškumą ir supratimą — dė
koti... 

Kaip gerai, kad mielus bi
čiulius dar iš Vilniaus bendra
vimo laikų dailininkę Norą ir 
kunigą Valdą Aušras radau 
jau įsikūrusius šiame mieste. 
Visą laiką jaučiausi itin pati
kimai, ramiai ir saugiai. O 
svetur — tai labai brangi do
vana. 

Su Vydūno fondo pirminin
ku Vytautu Mikūnu buvome 
susitikę, deja, trumpai, bet ne
paprastai esu dėkinga už su
teikta galimybę pamatyti Vy
dūno rankraščius. dieno
raščius, knygas — tokie dva
sios turtai! 

„Draugo" redakcijoje, kur 
tiek metų dirbo mano pamilti 
Kazimiera ir Kazys Bradūnai, 
kur viskas dvelkia nuoširdu
mu ir pasiaukojamu darbu, iš 
karto pajutau art imus saitus. 
Liepos 12 d. tyliai siunčiau re
daktorei Danutei Bindokienei 
geriausius linkėjimus laikraš
čio 90-mečio proga. 

Kai Jurgis Anysas kelias va

landas vedžiojo po Čikagos 
dangoraižių miestą, kai šiuos 
modernius pastatus matai iš 
visų pusių ir dar iš vidaus bei 
iš viršaus, kai dar išklausai 
visą architektūros istoriją, na, 
kas gali nepamilti tų didingų, 
spindinčių ir vis besikeičian
čių dangoraižių? Ir aš, ir aš 
juos pamilau! Nuostabu... O 
Dalios Anysienės pasaulis — 
knygos. Ir jame-man buvo jau
ku. 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus, Jaunimo centras, 
Lemonto Pasaulio lietuvių 
centras — tai r.e tik lietu
viškumo vietos. Čikagoje, bet 
ir istorija, meftas, muziejai, 
parodos, pamaldos, mokyklos, 
susitikimai, vakarai... — tai 
tarsi an t ra Lietuva. Kupina 
taurių jausmų ir atsisveikini... 

O su žmonėm vis dar nesino
ri skirti?. ". S -• • 

Ar prisipažinti^ kad man la
bai patiko Danutės ir Viliaus 
Trunypjonų šeimynos šventės 
(su močiutėm, vaikais, anū
kais). Neužmiršiu tos gražios 
draugiškos atmosferos. 

Ramūnas Buntinas tarp 
daugelio globos darbų spėjo 
dar papasakoti apie Mažosios 
Lietuvos draugijos veiklą, ku
rioje jis taip aktyviai dalyvau

j a . 
Lilija Buntinienė parodos 

atidarymui suruošė tokį tur
tingą ir skoningai papuoštą 
vaišių stalą, — visi gėrėjosi! 

Martynas Bunt inas į inter-
netą įvedė naują puslapį apie 
parodos atidarymo akimirkas. 
Ar ne šaunu? 

Algis Regis, įkalbėdamas į 
kasetę, siuntė nuoširdžiausius 
linkėjimus,) Lietuvą, lietuvi
ninkų bendrijai „Mažoji Lietu
va": neužmiršti Mažosios Lie
tuvos, to krašto turtingos pra
eities. Žaviuosi jo entuziazmu. 

Su Kurtu Velium teko daž
nai ir čia, ir Lietuvoje susitik
ti. Smagu, kad mes turim tiek 
bendrų mielų pažįstamų, — 
užtat tiek kalbų! 

Danas Lapkus — nuoširdu-
sis parodos organizatorius ir 
pagalbininkai Apkabinau ir 
mieląjį Stanley Balzeką, Jun. 

Ir dar. Džiaugiuosi, kad tu
rėjau gražią progą aplankyti 
Čikagoje ir savo seniai pažįs
tamus, gerus mielus, bičiulius 
Onutę ir Kęstutį Paulikus bei 
Vidą ir Robertą (gaila, jau 
a.a.) Kosmonus ir patirti jų 
gerumą. O lietuvių dailės mu
ziejaus direktorei Daliai Šlei 
nienei noriu pasakyti, gal iš 
tiesų likimas bus toks palan
kus, ir mes po dvejų metų vėl 
susitiksim parodoje. 

Apie Ievą J a n k u t ę norėtųsi 
parašyti atskirą straipsnį. 
Apie jos jaukius namus, apie 
polinkį į meną, knygas, ke
liones, apie New Yorko mo
terų būrelį, apie globojamus 
kaimynus ir filosofiškai nusi
teikusį Ramūną Braką... Ir 
apie aplankytus visus did
miesčio muziejus. Su Ieva pa
prasčiausiai buvo gera, lengva 
ir įdomu. .Norėtųsi tikėti — 
mūsų draugystė tęsis. 

Paskutinę dieną, kai visi pa
veikslai jau buvo sukrauti, jau 
visi žodžiai išsakyti, persaky
ti, kelis kartus pakartoti, ir 
mūsų mintys j au skriejo viena 
kryptimi, aš mačiau, jutau, 
supratau — Mažosios Lietu
vos Lietuvių draugija Čikagoje 
laikosi ant Trumpjonų (Vi
liaus, Danutės, Angelikos, 
Martos, Stasės) ir Buntinų 
(Aldonos^ Ramūno, Lilijos, 
Martyno, Rotos, Irmos, Mil
dos) pečių. Kokie šie žmonės 
dvasiškai stiprus! Ir pasiauko-

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOOMOaUO. NAMIĮ, SVBKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir OH. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Wt t t 95th Street 

Tei. (706) 424-8654 
(773) 581-8654 

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benetis. te/. 630-241-1912., 

GREIT PARDUODA 

REALTORS 
00c (773) 56*S*$9 
hom*(70f)< 
pagtr(7flĮ)l 

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

Help VVanted 
Full time/part time banquet faci-
iity iš secking housckecpcr. Experi-
ence preferrded. Includes weekends. 
Ability to speak English. Apply in 
person to: Judd's Red Derby, 127 
St & Kedzie A ve., Blue l.Und, IL 
60406. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent Reskknct! 
For free Information call: 

1-773-282-9500. 
GTS coocentrattng in immigration to 

Canada 
www.redeusa.com 

Eva Labutytė. 
-
jantys! Ir be galo mylintys 
savo Klaipėdos kraštą, Mažo
sios Lietuvos viziją (jau vien 
ką reiškia Vilijaus Trumpjono 
rūpinimasis dabartiniais Ka
raliaučiaus krašto vaikais!). 

Paskutinę minute, kai širdis 

jau buvo padalyta į dvi dalis: 
viena pusė lieka čia, kita — 
jau ilgisi namų, Lietuvos, sa
vų lietuvininkų, aš nejučia pa
klausiau: kodėl j ū s mus glo
boj ate? 

— Todėl, kad jūs — mūsų 
broliai ir seserys... 

I r dabar, kai nuo grįžimo 
praėjo jau nemažas laiko tar
pas, vis dar kaskart širdis su
spurda, vos išgirdus Čikagos 
ir New Yorko vardus: kas gi 
ten? Su dideliu jauduliu skai
tau „Draugą" ir „Mažosios Lie
tuvos fondo" aplinkraštis dar 
savesnis. 

Taip ir plečiasi pasaulio ho
rizontai: aš apkabinu bičiulius 
ja_. ir Amerikoje, džiaugiuosi, 
dėkoju, ilgiuosi... 

Gerų, ramių, Palaimingų 
šventų Kalėdų, mielieji broliai 
ir seserys! Tegu būna sėkmin
gi ir turtingi 2000-ieji Naujieji 
Metai! 

Dėkui Jums už nuostabią 
dovaną — pamilti ir Ameriką! 
Tepadeda Jums Dievas... 

Eva Labutytė 

JAV LB KRAŠTO VALDYBA 
r 

i; 

šv. 'Kalėdų ir 'Hgujujų metų proga sveikiname didžiai 
.gerbiamą, L%jBrezidentą, L$J>iimą, L%Vyriausybe ir 

' visus brolius ir seseris Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikps 
valstijose. Linkime visiems džiaugsmingų Kristausgimimo 

švenčių ir laimingų 2000-jų metų. Taiką ir ramybė, kuri 
sugrįžo į Lietuvą prie/ dešimt metų atnaujinant krašto 

• nepriklausomybę, tesužiba dar ryškiau dabar ir ateityje. 
Telydi mus visus ta neužgęstanti viltis, kuri įdiegė mumyse 

pasitikėjimą savimi ir pasiryžimą kurti naują Lietuva, 
kurioje ir fizinis, ir moralinis gerbūvis augtų ir klestėtų, 
kurioje kiekvienas žmogus jaustųsi kaip namie. Lietuvos 
vadovams linkime išmintingųplanų ir geriausios sėkmės 

juos vykdant; Lietuvos įmonėms linkime kantrybės, 
pasitikėjimo ir ištvermės, o užsienio lietuvius raginame savo 

garbingą kultūrą čia puoselėti ir visomis pastangomis 
prisidėti prie atgimstančios Lietuvos statymo. 
Telaimina (Dievas mūsų visų žingsnius į naują 

tūkstantmetį/ 

JAV LB Krašto valdybių 
' f i* 

. Regina J. 9{arušienė, J.'D., pirmininkė 
'Dalia Isadarienė, sekretorė 

Sesuo Margarita (Bareikaitė, Vytautas J. 'Bieliauskas, 'Pn.'D., 
Jūratė 'Budrienė, 'Birutė Jasaitienė, 

Vytautas Janušonis, Th/D., 'Regina Kučienė, 
Vytas Maciūnas, Mike Mikcdaitis, Ramutis 'Ptiura, 
Vytenis Rasutis, Mary a HfmUnė, Algis Tamošiūnas 

MARGARITA ir VACLOVAS MONIKAI 
sveikina visą,, Lietuvos vaiku vilties''komitetą, o ypatingai 
Cražiną Liautaud, taip gražiai ir tvarkingai vadovaujančią 

šiai organizacijai. Vietoje sveUcįnimo kortelių jie aukoja $200 
„Lietuvos Vaiku vilties " kpmiteto darbams ir ūnkį linksmų 

švenčių ir sveiku ateinančių metųl 

SLA SVEIKINA SAVO NARIUS 
IR VISAME PASAULYJE 

GYVENANČIUS TĖVYNAINIUS 

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, dešimtmečiais žėrės 
lietuvybės spindulius, per 113 veiklos metų (18861999) 
pelnės seniausios pasaulyje lietuvių organizacijos vardą, 

kartu su 103 metų sulaukusiu (1896-1999) „Tėvynės' 
laikraščiu, sveikina SLA kuopas ir visus narius, visame 

pasaulyje išsisklaidžiusius tėvynainius šv. 'Kalėdų proga ir 
linkį kelyje į 2000 metų švente, į XXI jo amžiaus iškilmes 

ateiti visiems didžiuoju Lietuvos keliu, simboliniai rankomis 
susikabinusius, su gyvybinga SLA puoselėta ir įgyvendinta 
vienybės idėja, širdimis susijungusius, vertai didžiuodamies 

savo paveldėta tautybe. 

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
vykdomoji vaidyba: 

Vytautas Kasniūnas, pirmininkas 
Adv. John J. Lapinskį, vicepirmininkas 

(jenovaitė Meilkinienė, sekretorė 
Loretta I. Stukas, iždininkė 

O^ellie 'Sayoras-Ąpmanas, iždo globėja 
Lionginas Kapeckas, iždo globėjas 

Dr. Aldona J. Skripkus, daktarė kyotėja 

mm 

http://www.redeusa.com


— ATRASTI SVARBŪS 
* ^STORINIAI DOKUMENTAI 

1772 m. dvarininkas Pran
ciškus Kamarauskas Kvetkuo
se netoli Latvijos sienos į šiau
rę nuo Papilio pastatė medinę 
bažnyčią (1762 m. dvarininkui 
įkūrus Reguliariųjų atgailos 
karininkų vienuolyną, 1769 
m*, vyskupas Masalskis įkūrė 
parapiją, pirmuoju kunigu pa
skirdamas Laurencijų Motazo-
vicių). 

Antrojo pasaulinio karo me
tu į šventorių kritusi bomba, 
sprogdama išdaužė bažnyčios 
langus, apdaužė stogą, sienas. 
"Daug parapijiečių, nenorėda
mi tarnauti sovietinėje armi
joje, išėjo partizanauti, dauge
lis jų žuvo. Daug Kvetkų para
pijos gyventojų buvo išvežta į 
;Sibirą. Pokario metais Kvet-
.kuose dirbo kuri. Antanas Pet
rauskas. Po jo Kvetkai nuola
tinio kunigo neturėjo. Nuo 
1998 m. birželio 26 d., vysku
po" paskyrimu, tapęs Papilio 
klebonu, Virgilijus Liuima ap
tarnauja ir Kvetkų Šv. Jono 
Krikštytojo parapiją. 

Energingas klebonas susirū
pino medine bažnyčia — pas
tebėjęs šiaip jau lyg ir nekren
tantį į akis svyrantį bokštą, 
ėmėsi remonto darbų. Kleb. V. 
Liuima jaudinasi, kad dėl lėšų 
stygiaus remontas gali užsi
tęsti labai ilgai. 

Ruošdamasis bažnyčios re
montui, įvairių nereikšmingų 
popierių prigrūstos skrynios 
dugne klebonas rado 23 baž
nytines knygas, su kuriomis 
supažindino šio straipsnio au
torę. Tai unikalūs dokumentai 

„bažnyčios ir parapijos istori
jai. Rankraštinėse knygose 
pirmieji įrašai datuoti bažny
čios pastatymo data — 1772 
m. Vėliausi įrašai siekia 1903 
metus. Visos knygos įrištos \ 

vka$cininius viršelius, skiriasi 

apimtimi (yra nesiekiančių ir 
pusės šimto lapų, yra ir per 
200 lapų, tačiau daugiausia 
knygų turinčių 80-100 lapų). 
Skiriasi ir popierius — dauge
lyje knygų pastebimi įdomūs 
vandenženkliai. 

Kalbiniu atžvilgiu knygos 
irgi skiriasi. Vienose rašyta 
lenkų, kitose rusų, dar vienoje 
knygoje — lotynų kalba. Ta
čiau kai kuriose knygose įra
šai padaryti visomis kalbomis. 
Reikia pasakyti, kad yra kele
tas įrašų lietuvių kalba (pvt., 
perrašyti vysk. Motiejaus Va
lančiaus bažnyčioms išsiunti
nėti raštai). Knygose skirtin
gas ir rašymo principas: kai 
kurios jų turi spausdintus spe
cialius formuliarus, kitose pa
tys rašantieji siekė braižyti ir 
rašyti į specialias grafas Yra 
knygų, kur tekstas rašytas iš
tisai. 

Knygose pastebimi raudono 
vaško antspaudai ties vidinio 
lapų įrišimo sutvirtinimu, įdo
mūs vizitacijų ir kitokie ant
spaudai. 

Kvetkų parapijos bažnytinės 
knygos itin svarbios, besido
mintiems ne tik parapijos, bet 
aplamai Lietuvos istorija. Jos 
daug galėtų pasitarnauti,, ieš
kant savo giminės geneologi-
nių šaknų. 

Penkios krikšto metrikų 
knygos apima 1780-1860 me
tus. 1827-1903 m. apiman
čiose keturiose knygose skai
tome prieŠ8antuokinius liudi
jimus, yra ir santuokos regis
traciją liudijanti knyga. Trys 
knygos suteikia duomenų apie 
parapijos gyventojus 1829-
1862 metais. 1772-1848 m. 
Kvetkų parapijoje mirusieji 
surašyti tryose knygose. įdo
mi 1777 m. bažnytinių pajamų 
registracijos knyga, 1878-1899 
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Komunistų „herojų" skulptūros ii Kauno pakeliui i skulptūrų parką 
Grūto kaime, Dzūkijoje, netoli Druskininkų. Nuotr. KHoa 

GRŪTO PARKAS AMERIKOS SPAUDOJE 
JLeninland being built in 

Lithuania" — tokia antrašte 
Kate Connolly paskelbė ilgoką 
straipsnį apie Groto parką 
„Chicago Sun-Times" 1999.12. 

m. išsiųstų ir išduotų bažnyti
nių dokumentų knyga. Bažny
čios istorijos Lietuvoje tyrinė
jimams svarbi gautų doku
mentų registracijos knyga, nes. 
čia ne tik suregistruoti gauti 
dokumentai, bet perrašytas ir 
tų raštų turinys. 

Šiuos unikalius dokumentus 
— rašytines knygas — kad 
būtų sudarytos palankios są
lygos jų saugojimui (kelias jų 
jau dabar būtina restauruoti) 
klebonas Virgilijus Liuima 
ruošiasi perduoti saugoti Bir
žų muziejui, tikėdamasis, kad 
minėti istorijos šaltiniai grei
tai susilauks deramo moksli
ninkų dėmesio, paskatins 
Kvetkų parapijos istorijos stu
dijoms, pasitarnaus asme
nims, besidomintiems savo gi
minės istorija. 

Dr. Aldona Vasiliauskienė 
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First Personai banko direktorių taryba, 
vadovybė ir tarnautojai dėkoja visiems mieliems 

,J>raugo" skaitytojams ui Jūsų pasitikėjimą ir paramų. 

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

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

-Prret —personai Qan\i 
BuiUUng Pmrmtmmi Bmnking RtlationshifnP* 

15014 S. LaGrange Rd. 
Oriand Park, EL 
(in the Oriand Greens Shopping Centai) 
(708) 226-2727 

nmvEUP: 
15255 S. 94th Ave. 
Oriand Park. DL 
(in th* InTrust building) 

Mmbtr 
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10 laidoje. 
Straipsnio pradžioje aiškina

ma, kad lietuvis milijonierius 
V. Malinauskas bando išgel
bėti sovietų eros statulas nuo 
išmetimo \ šiukšles ir jas su
vežti į parką, panašų į Disney-
land. 

Lietuvos kultūros ministeri
ja ieškojo vietos toms nugriau
toms sovietmečio statuloms 
patalpinti. Ii grybų eksporto 
milijonieriumi tapęs, Mali
nauskas pasiūlė savo lėšomis 
jas surinkti iš visos Lietuvos 
ir sudėti į jo nuosavos žemės 

parką, kur tos statulos, Vil
niaus geležinkelio stotis su 
tremtinių į Sibirą vežimo va
gonais su sargais ir kita sovie
tinės okupacijos atributika ne
leis pamiršti, kad į Sibirą bu
vo išvežta 300,000 lietuvių. 
Straipsnyje minima, kad Mali
nauskas Sibire prarado savo 
tėvą ir kitus šeimos narius. 
Straipsnis mini, kad 70 nuo
šimčių Lietuvos gyventojų pri
taria Grūto parko statybai. 
Rašoma, kad parko statybai 
Malinauskas jau išleido 
800,000 dolerių. 

Minimas ir jau suplanuotas 
muziejus su įvairiais okupaci
jos ir trėmimų eksponatais. 
Atitinkami filmai bus rodomi 
lankytojams parko informaci
jos — švietimo centre. 

Straipsnis mini ir Grūto 
parko opoziciją su Seimo na
riu Juozu Galdiku, kuris sako, 
kad ne tokio parko su žudikų 
statulomis reikia tragiškos 
Lietuvos istorijos aiškinimui, 
bet paminklų, parodančių 
kaip lietuviai kentėjo nuo oku
pantų. Minima ir Labora, jos 
aiškinimas, kad parko vietoje 
partizanai kovojo su Raudoną
ja armija. 

Parko lankytojų knygoje yra 
Belgijos, Švedijos ir Danijos 
ambasadorių įrašai, vertinan
tys Grūto parko statybą. Tam 
yra ir pritariančių sovietinių 
aukų giminių parašai. 

Br. Juodel is 

DRAUGAS, 1999 m. gruodžio 22 d., trečiadienis 

i^^^ 

Rašytojai, gausių knygų vaikams ir suaugusiems 
autorei, 1998 m. Lietuvių Rašytojų draugijos laureatei 

A.tA. 
PETRONĖLEI ORINTAITEI 

JANUTIENEI 
į Viešpaties namus iškeliavus, liūdėdami kartu 
guodžiame Velionės vyrą KAZĮ, sūnų DONATĄ, 
marčią BARBARĄ, anūkes ir visus artimuosius. 
A. a rašyt Orintaitės pasiges visi lietuviai skaitytojai. 

Lietuvių Rašytojų draugija 

Einu į didžią tylumą 
Einu į laisvę didelę ir plačią, 

Kuri priims mane kaip lauktą svečią. 
Pro pilkus sutemų rūkus, 

Einu pas brolius ir draugus... 
Mykolaitis Putinas 

PADĖKA 
A. t A. 

ZIGMAS MOLIEJUS 
1911-1999 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Senelis, Prosenelis, 
Brolis, Uošvis ir Dėdė mirė 1999 m. lapkričio 19 d. ir 
buvo palaidotas lapkričio 22 d. Tautinėse lietuvių 
kapinėse, Justice, IL. 
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, atsilankiusiems koplyčioje, 
dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems a.a. Zigmą 
i Amžino Poilsio vietą. Dėkojame už aukas, gėles, 
užuojautas žodžiu, spaudoje ir laiškais. 
Ačiū kun. V. Mykolaičiui už maldas koplyčioje, 
gedulingas šv. Mišias ir apeigas kapinėse. Nuoširdi 
padėka sol. Danai Stankaitytei ir choristams už jautrų 
giedojimą šv. Mišių metu ir muz. R. Šokui už palydą 
vargonais. 
Ačiū Antanui Juodvalkiui pravedusiam atsisveikinimą 
su Velioniu ir tarusiems žodį: Birutei Jasaitienei, 
Vyteniui Statkui, Vaclovui Momkui, taip pat 
nuoširdžiai sudiev pasakiusiai Eglei Juodvalkei ir 
Antanui Juodvalkiui bei šeimos vardu atsisveikinusiai 
mielai Virginijai Majauskienei. 
Dėkojame karsto nešėjams: Juozui Sabui, Wayne 
Zuschlag, Pauliui Majauskui, Bryan Bagdady, Edžiui 
Cipariui ir Zenonui Vieraičiui. Už rūpestingą 
patarnavimą dėkojame Donald M. Petkui. 

Liūdesyje likusi ieima. 

TRISDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
Muz. ADOLFAS MONDEIKA 
1964 m. gruodžio 27 d., pakėlęs daug žemiško 
skausmo, šios žemės kelionę baigė mūsų brangus ir 
mylimas Tėvelis Adolfas Mondeika. Gruodžio 31 d. 
buvo palaidotas Queen of Heaven mauzoliejuje. 
Jo brangų atminimą minint, trisdešimt penkerių metų 
mirties sukakties proga, gruodžio 27 d. 8 vai. ryto ir 
laidojimo dieną, gruodžio 31 d., Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje Cicero, IL, 8 vai. ryto, ir kitose parapijose 
už Velionio sielą bus atnašaujamos šv. Mišios. 
Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
prašome tą dieną prisiminti ir pasimelsti už mūsų 
mylimo Tėvelio Adolfo Mondeikos sielą. 

Nuliūdę: dukros Marija ir Teresė bei kiti 
giminės. 

A. t A. 
VYTAUTUI GALINIUI 

mirus, mūsų klubo valdybos nariams — seseriai 
DANUTEI, jos vyrui ALGIRDUI ŠILBAJORIAMS, 
visiems giminaičiams ir artimiesiems reiškiame 
širdingiausią užuojautą ir drauge išgyvename gilų 
liūdesį. 

Daytona Beach Lietuvių klubo valdybos nariai: 

O. Daržinskienė 

J. Daugėla 

O. Kreivėnienė 

A. Mažeikienė 

K. Žolynas 
Florida 

Prasmingai gyvenusiai ir meile paženklinusiai likusiųjų 
kelius 

A. t A. 
Dantų gyd. VmCENTTNAJ T. 

JURKUNIENEI 
mirus, giliai užjaučiame vyrą inž. JONĄ, dukrą 
RAMUNĘ ir jos vyrą GINTAUTĄ, jų sūnus, brangius 
Močiutės anūkus DARIŲ ir LINĄ, sūnų ALGIMANTĄ 
ir jo žmoną LAIMĄ bei visus giminaičius. 

Lietuvių Dantų gydytojų sąjunga 

Brangiam Vyrui 

Inž. DONATUI ŠATUI 
staigiai Lietuvoje mirus, jo žmoną, ilgametę Liet. 
Skautybės fondo valdybos sekretorę v.s. SAULĘ ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Lietuviškos skautybės fondo valdyba: 

v.s.fil. Petras Molis s. Elena Černienė 

v.s. Mykolas Banevičius 

v.s. Česlovas Kiliulis s.fil. Julius Špokevičius 

v.s.fil. Danutė 
Marcinkevičiūtė 

Brangiam Vyrui, Tėvui, Tėtukui, Sūnui ir Broliui 

A. t A. 
JONUI STOŠKUI 

mirus, giliai užjaučiame žmoną ONUTĘ, sūnus: 
JUOZĄ, jo žmoną KELLY ir sūnelį NATHAN, 
PETRĄ ir EDI, mamą MARIJĄ ir seserį JOANĄ. 
Liūdime kartu. 

Krikšto duktė Dana 

Andrius ir Elenutė 

Lina ir Arūnas 

Vida ir Benediktas 

Adomas 

Regina ir Adomas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Ž ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Sveikiname vyr. redaktorę 
ir visą „Draugo"' štabą, lin
kėdami linksmų šv. Kalėdų ir 
kuo geriausių, sėkmingiausių 
Naujųjų metų. Dėkingi už 
gražų bendradarbiavimą ir 
sveikindami „Draugą", šiais 
metais šventusį gražią 90 me
tų svarbaus lietuvybės išlai
kymo darbo sukaktį, siunčia
me simbolinę 90 dol. auką. 

Anatolijus Milūnas 
Illinois Lietuvių respublikonų 

lygos pirmininkas 
Gabrielė ir Albinas Dzir-

vonai sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
proga ir su Naujais, 2000 me
tais. Linki visiems sveikatos ir 
Dievo palaimos. 

Gražina Musteikienė 
sveikina savo mielus gimines 
ir prietelius šv. Kalėdų proga, 
linkėdama sėkmingų, sveikų 
Naujųjų metų! 

Nuoširdžiai sveikiname 
mielus bičiulius ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga ir pasitin
kant Naujuosius — 2000-
tuosius metus. Teatneša jie 
laimės, tvirtos sveikatos ir 
šviesių vilčių. Dėkingi visiems 
už patirtą draugiškumą — 
Sofija ir Adolfas Jelioniai, 

ir šeima 
Kad prie Jūsų Kūčių sta

lo būtų šeimyniškai šilta, kad 
Kalėdos būtų šventai džiaugs
mingos, kad Naujus metus su
tiktumėt linksmiausiai, savo 
gerbiamiems klientams, bran
giems draugams ir giminėms 
linki Ona ir Jonas Gradins-
kai. 

Dr. Leonidas ir Praurimė 
Ragai šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų šventėse sveikina visus 
savo gimines, draugus, pažįs
tamus ir pacientus, linkėdami 
malonių, sveikų ir laimingų 
2000-jų metų! 

Švenčių proga sveiki
name gimines, draugus ir pa
žįstamus, linkėdami visiems 
sveikų ir džiaugsmingų 2000-
jų metų! 

Natalija (Lialė) Sodeika 
ir Marius 

Birutė ir Liudas Vanagai 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus šventų Kalėdų ir 
Naujų metų proga. 

Sveikinu gimines, drau
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
ir Naujųjų metų proga. Linkiu 
visiems daug džiaugsmo ir 
sveikatos. 

Ona Norvilienė 

Birutė ir Antanas Čiuriai 
iš Juno Beach, FL, sveikina 
drauges ir draugus su šv. 
Kalėdomis ir Naujais metais! 

Justinas ir Stefa Šidlaus
kai sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus, linkėdami vi
siems linksmų, sveikų šv. 
Kalėdų ir laimingų 2000 Nau
jų metų. Vietoje sveikinimo 
kortelių skiria auką spaudai. 

Jūra ir Algis Bakaičiai, 
Palos Heights, IL, sveikina gi
mines ir draugus šv. Kalėdų 
proga, linkėdami laimingų ir 
sveikų 2000-jų metų. 

iš arti 
ir iš. t o l i 

DETROITE MIRĖ VLADAS 
PAUŽA 

Skautininkas Madas Pau
ža, 83 m. amžiaus, Detroite ir 
jo apylinkėse gyvenęs 50 me
tų, mirė š.m. gruodžio 17 d. 
Ilgus metus Detroite turėjo 
„Neringos" dovaninių prekių 
parduotuvę ir siuntinių per
siuntimo įstaigą. Reiškėsi 
visuomeninėje ir skautiškoje 
veikloje, bendradarbiavo lietu
viškoje spaudoje. Velionio pri
siminimo pamaldos š.m. gruo
džio 28 d., 11 vai. r. vyks St 
Mark liuteronų bažnyčioje. 
7979 Commerce Road.. West 
Bloomfield, MI. Laidotuvės 
vyks šeštadienį, sausio 8 d. 
Čikagoje. Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. 

Dr. Vytautas ir dr. Da
nutė Bieliauskai, Cincinna-
ti, OH, per „Kalėdų senelį" 
Draugo fondui atsiuntė 1,000 
dolerių. Su ankstyvesniais 
įnašais jie jau pasiekė 1,850 
dolerių sumą ir tapo garbės 
nariais. Už didelę kalėdinę 
dovaną „iš Kalėdų senio ter-
bos", kaip jie kad rašo, didelis 
ačiū ir geriausi švenčių ir 
Naujųjų 2000 metų linkėji
mai. 

Kūčiose, penktadienį, 
gruodžio 24 d., taip pat pirma
dienį, gruodžio 27 d. (dėl to, 
kad Kalėdos pasitaiko šešta
dienį) „Draugo" redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė ne
dirba. Šeštadienio „Draugas" 
— gruodžio 25 d. data — 
išleidžiamas šį ketvirtadienį, 
antradienį, gruodžio 28 d., 
dienraštis neišeis. 
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Lietuviškos organizaci
jos įstaigai Čikagoje reika
linga tarnautoja arba tar-
nautojas-reikalų vedėja/as. 
Asmuo turi būti baigęs univer
sitetą, gerai mokėti anglų ir 
lietuvių kalbą, gerai mokėti 
dirbti su kompiuteriu ir norėti 
dirbti su žmonėmis. Darbas 
yra dienos metu, valandos re
guliarios. Savo reziume pra
šome siųsti „Draugo" adresu, 
bet ant voko būtinai užrašyti 
„Lietuviškai organizacijai". 
Laiškai bus perduoti tai įs
taigai. 

Jau nedaug laiko, bet 
dar galima — užprenume
ruokite kam nors „Draugą" 
tik už 65 dol. naujam skaityto
jui (po gruodžio 31 d. bus vėl 
100 dol. metams). Tai dovana, 
kuri „dovanos jūsų meilę" ne 
vien per Kalėdas, bet visus 
metus. Administracija pasiųs 
jūsų vardu gražią kortelę, 
kurioje bus paminėtas dosnu
sis geradaris, užprenumeravęs 
dienraštį. 

Užsukite į ,JJraugo" kny
gynėlį! Turime gražių lietu
viškų gintaro, odos dirbinių, 
audinių, muzikos įrašų, video 
juostų, o knygų, knygelių, 
knygučių! Reikia patiems pa
matyti ir, žinoma, nupirkti 
vertingų, lietuviškų dovanų. 

Kalėdų naktį Bernelių 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, Mar-
ąuette Parke bus 12 vai. nakt. 
Mišios lietuviškai. Kalėdų 
dieną, gruodžio 25, Mišių tvar
ka, kaip kiekvieną sekma
dienį. Išpažinčių klausoma 
penktadienį, gruodžio 24 d., 9-
10 vai. ryte, 2-4 vai. popiet. 

Stanley A. Stončius, Na-
shua, NH, per „Kalėdų senelį" 
Draugo fondui atsiuntė 1,000 
dolerių ir tapo jo garbės na
riu. Labai dėkojame už Kalė
dinę dovaną ir, sveikindami 
naująjį garbės narį, linkime 
linksmų šv. Kalėdų ir laimin
gų 2000 metų. 

Ilgai laukta prof. E. Gu
davičiaus „Lietuvos istori
ja" pagaliau pasiekė Čikagą 
— laivu per Atlanto vande
nyną... Vydūno fondo vado
vybė dėkoja prenumerato
riams už kantrybę: knyga 
greitai bus išsiuntinėta. No
rintieji ją įsigyti, kreipkitės į 
Vydūno fondą: 14911 127th 
Str., Lemont, IL 60439. Kny
gos kaina 25 dol., persiunti
mas — 5 dol. (knyga labai 
stambi). Sekmadieniais po 
Mišių galima knygą atsiimti 
tiesiai iš leidėjų, PLC, Le-
monte kambarys nr. 13. 

Ziono lietuvių evangelikų 
liuteronų parapijos bažnyčioje 
(9000 S. Menard Ave., Oak 
Lawn) Kūčių vakaro - Žvakių 
šviesos pamaldos ir šventa va
karienė vyks 6:30 val.v. lietu
vių ir anglų kalbomis. Pamal
dose giedos parapijos moterų 
choras. Sutikime kartu Vieš
paties gimimą. 

SKELBIMAI 
• A. a. Vandos Uzing-

kienės atminimą pagerb
dami, dr. Raymond ir dr. Rūta 
Andnes Media. PA, aukoja $50 
Lietuvos Našlaičiams Dėkoja
me' „Lietuvos Našlaič ių 
globos" komitetas , 2711 
West 71 St., Chicago, IL 
60629. 

• Balzeko lietuvių kul
tūros muziejų* kviečia apsi
lankyti muziejaus dovanų par 
duotuveje. Čia jūsų kalėdiniam 
stalui rasite Šiaulių „Rūtos" 
saldainių, taip pat prekiaujama 
lietuviško gintaro, medžio, odos 
dirbiniais, knygomis ir kitomis 
kalėdinėmis dovanomis, vun 
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nuo tos šviesos ir spindėjimo 
laukuose. 

Mergaitė matė zuikutį, ku
ris, iššokavęs iš miško, atbėgo 
prie pat jų namų. Jis pasistie
bė ant paskutinių kojyčių ir, 
ištempęs ausis klausėsi, ar 
neateina iš kur nors pavojus. 
Staiga pašoko ir apsisukęs nu
dūmė į tankumyną. Paskui jį 
tik sniegai nurūko. Patiko jis 
Aldytei. Tik pyko ji, kad taip 
greitai nubėgo. Nespėjo net 
gerai įsižiūrėti į jo ilgas ausis, 
į trumpas priešakines kojytes, 
ištiestas ties pilka krutinę. 

Daug visokių darbų turėjo 
Aldytė. Bet ji vis atsimindavo 
zuikutį ir bėgdavo pasižiūrėti 
prie lango. Bepuošiant su ma
myte eglutę, jau ir sutemo 
lauke. Mergaitė įžiūrėdavo tik 
dunksantį miško tamsumą ir 
matė spindint žvaigždę ties 
medžių viršūnėmis. 

Pranas Naujokaitis 
(Bus daugiau) 

KALĖDOS 

Jėzaus Kristaus gimtadienio 
prisiminimas. Prieš tūkstan
čius metų Betliejuje gimė tik
ras Dievas, priėmęs žmogaus 
kūną. Gimė vargingose sąly
gose, ne karališkuose rūmuo
se. Tuo norėjo įrodyti, kad Jis 
prieinamas ir neturtingie
siems. Jau mažas Kūdikėlis 
buvo persekiojamas, turėjo ap
leisti savo gimtinę. Ir dabar 
viešose vietose neleidžiama 
statyti prakartėlių. Lietuvoje 
bolševikmečiu buvo uždrausta 
švęsti Jėzaus gimtadienį. Da
bar Amerikoje Kalėdos virto 
iškilminga ir puošnia prekybi
ne švente, kuri tęsiasi ištiso
mis savaitėmis. Jūsų rašinė
lius skaitydamas randu, kad 
daugiausia vietos skiriate do
vanėlėms ir eglutėms. Kartais 
net nepaminite tikrosios šven
tės reikšmės. 

Gimtadienis yra džiaugsmo 
šventė. Tvarkoje, kad ta proga 
pasilinksminate, gaunate ir 
duodate dovanėlių, puošiatę 
eglutes ir savo namus. Tiktai 
vieno nereikia pamiršti gimta
dienį švenčiančioje Šį kartą 
Kristaus. Jis yra žemės ir dan
gaus valdovas, visokių gėrybių 
tiekėjas ir mūsų gyvenimo ga
lutinis tikslas. Nereikia pa
miršti padėkos maldelę sukal
bėti, nueiti į bažnyčią ir atlik
ti krikščionišką pareigą. Taip 
suprastos Kalėdos, bus tikros 
Kalėdos ir tikras Jėzaus Kūdi
kėlio pagerbimas. 

Tad visiems sveikų, linksmų 
ir pagarbių Kalėdų švenčių! 

Redaktorius 
ARTĖJA KALĖDOS 

Bažnyčių varpai suskambės, 
visi į bažnyčią skubės 
pasveikinti mažą Dievulį, 
kuris prakartėlėje guli. 

Sulaukę rytinės aušros 
vargonai bažnyčioje gros, 
mažytis skambutis pakvies 
visus pasimelst iš širdies. 

Ir melsis seni ir maži. 
nes šventė Kalėdų graži, 
o Viešpats nuo aukšto 

dangaU8 
gyvenimą laimins žmogaus. 

• Irena Aleknienė 

NEKIŠKITE NAGUČIU 

Vaikai pabėrė daug margų 
laiškučiu: „Nekiškite nagučių 
iki Kūčių'" 

! Smalsu Ką draugas drau-
pui ten idejo0 Gal princui ten 

eilėraštis nuo fėjos? Gal rožės 
laiškuose? O gal žvaigždelės? 
O gal mažytės pamestos širde
lės? Gal laiškuose gėlytės iš 
kelionių? Gal nuotraukos žyd
rių žydrių svajonių?.. Gal lai
mės spinduliai ten šviečia, 
kviečia?.. Ir... vaikas nejaučia 
jau laišką plėšia... Sustok! Jei 
pakentėsi — laiško neatplėši, 
tikrai silpnumą savo nugalėsi! 
Juk parašyta ant visų laišku
čių: „Nekiškite nagučių iki 
Kūčių!" 

Mokytoja 
Gražina Ragalevičienė 

MĖGSTAMIAUSIAS 
KALĖDINIS 

PAPUOŠALAS 

Kalėdų metu, aš ir mano 
šeima puošia namus. Gražiau
sias ir mano mėgstamiausias 
papuošalas yra Kalėdų eglutė. 
Man patinka eglutė, nes pa
stačius kambaryje gali žiūrėti 
ir žiūrėti. Jos šakos tokios 
žalios ir gardžiai kvepia. Gali
ma papuošti eglutė švieselė
mis ir įdomiais papuošalais. 
Po eglute dedamos dovanos. 
Kūčių vakare pasidaliname 
dovanomis. Man patinka pa
puošti namus eglute. 

Gaja Stirbytė, 
Philadelphijos Vinco 

Kudirkos lit. m-los mokinė 
(„Bitutė") 

KALĖDOS PAS ZUIKUTI 
Tai atsitiko anais gerais lai

kais Lietuvoje. 
Buvo Kūčios. Aldytės mamy

tė visą dieną turėjo labai daug 
darbo: kepė pyragus, virė mė
sas, gamino Kūčių valgius ir 
šiaip viską tvarkė, kad Kalė
dos būtų linksmos ir gražios. 

Mažoji Aldytė taip pat pa
dėjo savo mamytei kiek galė
dama. Bet ji vis bėgdavo prie 
lango pasižiūrėti. Lauke sni
go. Visi laukai ir medžiai 
skendo sniege. 

Jų sodyba buvo prie pat 
miško. Mergaitė matė, kaip 
didžiulės snaigės, lyg kokie 
balti kąsniai, krito ant eglai
čių šakų. Net linko šakelės 
nuo sunkaus baltumo. 

Pavakarėje nustojo snigti. 
Dangus nusiblaivė. Dar švie
siau pasidarė laukuose. Prieš 
pat saulėlydį saulutė išlindo 
iš debesų ir savo šaltais spin
duliais pažvelgė į žemę. Ji bu
vo tokia didelė ir raudona, o 
jos spinduliai bėrė auksą į pa
sakišką laukų baltumą, į tam
sias girias ir prismgtas eglai
tes Aldytės akys net raibo 

GALVOSŪKIS NR. 51 
Mokytojas, nuvažiavęs į Lie

tuvą, užėjo į knygyną. Jis tu
rėjo 76 litus. Už tris ketvir
tąsias dalis tų pinigų jis pirko 
knygų, mokėdamas po 3 litus 
už knygą. Kiek knygų pirko 
mokytojas? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 52 

Žemiau parašyti penki saki
niai, kuriuose yra pasislėpę 
lietuviški žodžiai, tinkantys 
šiam laikotarpiui: 1. Ko ji nėjo 
tuo keliu, būtų nepaklydusi. 2. 
Ei vadov, vadov, anos jau nie
kada nebematysi. 3. Voverė 
ūmai šast ir atsirado pas ma
ne, aš jai daviau riešutą. 4. 
Užkalė dosnus berniukas tą 
skylę, kad šunes nebelįstų į 
kiemą. 5. Mamai ačiū, saikas 
buvo greit pripildytas daržo
vėmis. (5 taškai) 

GALV08ŪKIS NR. 53 

(Piešinėlis). Sujungę taškus 
sužinosite, kas yra pasislėpęs 
šiame piešinyje. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 54 

(Piešinėlis). Dideliame snie 
go rutulyje yra daug raidžių 
prirašyta. Tarp tų raidžių su
raskite ir apibraukite šiuos 
žodžius: ledas, rogės, sniegas, 
šaltis, kruša, vėjas, rūkas. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 55 

A. Kas buvo Lietuvos pirma
sis generolas? B. Iš Rygos kas 
arčiau: Vilnius ar Talinas? C. 
Ar Rusijos caro Petro Didžiojo 
žmona Kotryna I buvo lietuvė? 
D. Kuris Lietuvos statinys yra 
aukščiausias? E. Kryžiuojant 
Jėzų Kristų, vinis buvo per
kalta per delną ar riešą? Už 
visus teisingai išspręstus už
davinius skiriama 10 taškų, o 
už dalinius — 5 taškai. At
siuntė kun. dr. E. Gerulis. 

GALVOSŪKIO NR. 81 
ATSAKYMAS 

Kinų, japonų valgymo lazde
lės pakeičia vakariečių šaku
tes ir šaukštus. Nors dabar ki
nai ir japonai dažnai naudoja 
šaukštus ir šakutes. • 

GALVOSŪKIO N R SS 
ATSAKYMAI 

Kartą — gal. Ožkelę — gal. 
Pieną — gal. Žalia suknute — 
įnag. Pieno — kilm.Gerą žodį 
— gal. Mergaitės — kilm. Niū
riausiuose namuose — viet. 
Saule ir pavasariu — įnag. 

GALVOSŪKIO NR. 34 
ATSAKYMAS — 

Rebuse parašyta: „Pavasaris 
— su gėlėmis ir žalumu del
nuos nuostabiai gamtą puoš. 

GALVOSŪKIO NB. 39 
ATSAKYMAI 

A. Proporcingai atsižvel
giant į kūno išmatavimus, iš 
visų gyvūnų toliausiai nušoka 
„blusa". Jei taip šokti- galėtų 
žmogus, jis nušoktų 300 pėdų. 
O amerikietis Mike Powell Ja
ponijoje 1991 m. n .šoko tik... 
8.95 metrus. (The Cambridge 
Fact Finder, 665 p., 1993 — 
L.E. 3-83). B. Neminąs, pasie
kęs Rusnės mie itelį, praranda 
savo vardą, pr sidalindamas į 
dvi šakas: į >.pę Atmatą ir į 
upę Skirvytf, kurios įteka į 
marias. C. I letuvos plaukikas 
Robertas Ži.lpa buvo tris kar
tus Europos čempionas. D. Se
nojo Testamento Zekarijo kny
goje 6:14 yra minimas pagar
bus asmuo, vadinamas Vištos 
vardu. Žiūr. James Vereion 
„The Holy Bible", 1083 p., ma
tome Hen vertimą; tą patį ma
tome ir 1978 m. New Intern. 
Version „The Holy Bible" 1019 
p. Lietuviai Šv. Rašto vertėjai 
1898 m. Pipiras ir Einoris, 
1958 m. Skvireckas, 1988 m. 
Vėlius ir 1992 m. Rubšys tą 
vardą versti į Vištą nedrįso. 
(J. Stephen Lang, Bible Tri-
via, 491-492 p., Wheaton, 
1988). E. Iš Karaliaučiaus 
skrisdami į Šiaurę, perskridę 
Suomijos mažytes saleles, pa
tektume į Švediją. 

LINKSMIAU 
Dantų gydytojas sako pa

cientui: 
— Kai tik pradėsiu gręžti 

dantį, rėkite kiek galite! 
— Kodėl? 
— Matote, iki krepšinio 

rungtynių liko tik viena valan
da laiko, o už durų laukia de
šimt pacientų. 

Brolis su sese buvo baseine. 
Brolis tingėjo nešti namo 
krepšį, tad parašė sesei raš
telį: „Paimk, prašau, krepšį, 
aš pamiršau". Sesė perskai
čiusi brolio raštelį, taip para
šė: „Labai gaila, bet tavo raš
telio nepastebėjau". 




