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Prezidentas pasirašė 2000 metų 
biudžeto įstatymą 

V i l n i u s , gruodžio 29 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus trečiadienį pasirašė 
2000 me tų valstybės biudžeto 
ir savivaldybių biudžetų fi
nans in ių rodiklių patvirt inimo 
įstatymą ir Seimui pasiūlė da r 
kar tą pa ta isyt i besibaigiančių 
metų biudžeto įstatymą. 

Kaip pranešė prezidento 
spaudos atstovė, pasirašęs 
2000 me tų biudžeto įstatymą, 
prezidentas vis dėlto „apgai
lestauja, jog dėl nepakanka
mai pagr įs tos ligšiolinės fi
nansų politikos kitų metų biu
džete n ė r a n u m a t y t a pakan
kamai lėšų ne t būtiniausioms 
švietimo, kul tūros , savivaldy
bių re ikmėmis , sumažėjo Ke
lių fondo dispozicijoje esančios 
lėšos". 

„Deja, ir 2000-ųjų valstybės 
biudžetas nė ra s t ruktūr in ių 
šalies reformų biudžetas. Pali
kus daugybę Seimo nekontro
liuojamų fondų, šis biudžeto 
į s t a tymas nė ra naujas žings
nis, s iekiant didesnio šalies fi
nansų skaidrumo", rašoma 
prezidento spaudos atstovės 
praneš ime. 

Prez iden tas pastebi, kad 

įkainius ir padidinus sociali
nio draudimo jmokas, didėja 
darbo ir kapitalo apmokestini
mo skirtumai. Todėl būtina 
neatidėliojant nustatyti nuo
seklia mokesčių politiką ir 
pastovią mokesčių sistemą. 

Atkreipdamas dėmesį į tai, 
kad buvo nejvykdytas 1999 m. 
biudžetas, prezidentas siūlo 
Seimui dar kartą šį įstatymą 
taisyti. Taip, jo nuomone, bū
tų išvengta teisinių nesusipra
t imų ir tikroviškiau atspin
dėta dabar t ine finansų būkle. 

Stabdyti biudžeto įstatymą 
prezidentą ragino Seimo opo
zicija ir Lietuvos aukštųjų mo
kyklų rektoriai, teigiantys, 
kad biudžete numatyta per 
mažai lėšų mokslui ir studi
joms. 

Ruoštas dviejų vyriausybių 
ir tr is kar tus tikslintas, 2000 
metų biudžetas Seimo konser
vatorių balsais buvo priimtas 
praėjusį ketvirtadienį. 

800 mln. litų deficito (1.7 
proc. spėjamo bendrojo vidaus 
produkto) bhldžetas laikomas 
griežto taupymo programa, 
pri imta laikantis Tarptautinio 

sumaž inus pelno mokesčio valiutos fondo rekomendacijų. 

Konservatoriams politinė krizė 
negresia 

V i l n i o s , gruodžio 29 d. mūsų organizacijos viduje ne-
(BNS) — Konservatorių par t i 
j a pa ty rė d u didelius smūgius 
— „dviejų vyriausybių vadovų 
krizes, ka i konservatorių pri
pažint i lyderiai nesugebėjo su
sidoroti su savo vaidmeniu", 
trečiadienį spaudos konferen
cijoje pripažino Konservatorių 
partįjos p irmininko pavaduo
tojas A n t a n a s Stasiškis, ta
čiau, pasak jo, valdančiajai 
partijai politinė krizė negre
sia. 

A. Stasiškio nuomone, greta 
to negal ima nematyt i , kad 
konservatorių partija tuos 
smūgius pakėlė „žymiai ge
r iau negu galima t ikėt is" ir 
ka ip organizacija išliko pasto
vi ir vieninga. J i s teigė, kad 
tai liudija ir lapkričio mėnesį 
vykusio partijos suvažiavimo 
bei pa r tųos skyrių nuotaikos, 
k u r vyrauja pasitikėjimas pa
sirinktąja %rypt imi ir progra
minėmis nuostatomis. 

„Tai leidžia t ikėtis ir daryti 
. išvadą, k a d politinė krizė 

gresia", pažymėjo jis. 
A. Stasiškio nuomone, kon

servatorės Nijolės Oželytės 
pas i t raukimas iš frakcijos nė
ra frakcijos skilinėjimo pra
džia. „Ar nuo to frakcija su
grius, jeigu prie ponios Nijolės 
prisijungs dar du ar trys", re
toriškai klausė jis. 

A. Stasiškis taip pat pa
stebėjo, kad dabartinei An
driaus Kubiliaus vyriausybei 
tenka sudėtingas uždavinys — 
ne tik taisyti blogą ekonominę 
padėtį, bet ir atlaikyti visą 
opozicijos spaudimą ir smū
gius dėl ankstesniųjų konser
vatorių vyriausybių. 

J i s A. Kubiliaus kalbą per 
televiziją per Kalėdas pavadi
no teisingu žingsniu. „Savo 
bendražygių padarytų klaidų 
arba nepadarytų dalykų, ku
rie privalomi buvo padaryti, 
įvertinimas rodo atsakomybės 
supratimą ir apie tai , kad to
liau ruošiamasi dirbti atsakin
gai ir skaidriai", teigė jis. 

Naftos įmonės pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį 

M a ž e i k i a i , gruodžio 28 d. 
(BNS) — Bendrovių „Klaipė
dos nafta" ir „Mažeikių nafta" 
vadovai P e t r a s Pareigis ir Ste-
phen H u n k u s trečiadienį Ma
žeikiuose pasi rašė bendradar-

* F i n a n s ų m i n i s t e r i j a t r e 
č i a d i e n i p e r v e d ė susivieniji
mui „Mažeikių nafta" 50 mln. 
JAV dolerių. Suteikt i tokio 
dydžio paskolą iki sausio 1 d. 
„William8" valdomai „Mažei
kių naftai" įsipareigojo vyriau
sybė, spalio pabaigoje su 
„Wuliams" pasirašiusi 33 proc. 
akcąjų pardavimo bei investi
cijų su ta r t i s . Vyriausybė „Ma
žeikių naftai" j au yra paskoli
nus i 302.4 mln. dolerių iš ben
dros 323.9 mln. dolerių pa
skolų sumos. Spalio pabaigoje, 
pas i r a šan t sutar t is , buvo nu
m a t y t a paskolinti „Mažeikių 
naftai" iš viso 353 mln. dole
rių, tačiau vėliau, at l ikus 
„Mažeikių naftos" patikrini
mą, paskolų dydis sumažėjo 
maždaug 29 mln. dolerių.(BNS) 

Pasaulio naujienos 
ĮRenuar.tis BNS, Reuter. DPA. AP. lnterfax. ITAR-TASS, 

BelA.~V-iN. R1A ir ELTA žirui; .^encūrų pranešimais) 

Nuotr.: Vilniaus Katedros lobyno — pačios vertingiausios vi»j !aikų Lietuvos meno kolekcijos — dalis Kolekci
ją sudaro beveik 270 aukso ir sidabro, brangakmeniais puoštu iirbimų: monstracijų, kjelikų, bažnytinių taurių 
ir kt. 

Visuomenei pristatomas 
Vilniaus katedros lobynas 

kupų portretų kolekcija, liau
dies meno, Lietuvos ;r Vakarų 
Europos tapybos darbais. 

V i ln ius , gruodžio 27 d. 
(BNS) — Antradienį Taikomo
sios dailės muziejuje Vilniuje 
buvo atidaryta paroda „Krikš
čionybė Lietuvos mene", ku
rioje bus rodomas Vilniaus ka
tedros lobynas. 

Lietuvos dailės muziejaus 
surengta paroda bus rodoma 
ketverius metus, kas pusę 
metų ją vis atnaujinant. 

Vilniaus katedros lobynas 
pradėtas kaupti dar XIV am
žiuje, tuoj po Lietuvos krikšto 
1387 metais, o prasidėjus II 
pasauliniam karui, 1939 m. jis 
slapta buvo užmūrytas kate
dros sienoje. 1985 m. lobis 
buvo surastas ir laikomas Lie
tuvos dailės muziejuje, visuo
menei ir valdžiai apie tai ne
pranešus. Per 1991 m. sausio 
įvykius kolekcija buvo vėl 
paslėpta. Viešai rodyti kolek
ciją nuspręsta prieš pusantrų 
metų. 

Parodoje, kuri užima 3,000 
kvadratinių metrų plotą, bus 
rodomi keli tūkstančiai paro
dinių, pristatančių Lietuvos 
krikščionybės raidą nuo XI iki 
XX amžiaus. Lankytojai galės 
susipažinti su ritualinėmis 
taurėmis, monstrancijomis, re-
likvijoriais ir kitais apeigi
niais daiktais, kuriuos sukūrė 
Lietuvos ir Europos auksaka
liai, ta ip pat dokumentais, ar
cheologiniais radiniais, vys-

(Elta i 

šiems Vilniaus katedros lo
byną. „Šią Lietuvos dailės mu
ziejaus iniciatyvą vertinu kaip 
prasmingą įžangą į artėjantį 
Lietuvos tūkstantmečio mi
nėjimą", sakė prezidentas V. 
Adamkus. 

Jis pastebėjo, kad krikš
čioniškos kultūros dėka vidur
amžių Europa 1009 metais 
sužinojo Lietuvos vardą. 

Prezidentas Valdas Adam
kus, atidarydamas parodą 
„Krikščionybė Lietu1 os mene", 
dėkojo žmonėms, saugoju-

Aukščiausia eglė žėrės lyg 
Kalėdų stebuklas 

Vilnius, gruodr-.o 24 d. statas pasaulyje. 
(BNS) — Pirmąją Kalėdų die
ną Vilniaus televizi' s bokštas 
tapo didžiausia Kalėdų egle ne 
tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, 
sako organizatoriai. 

Projektą „Tūkstantmečio 
šviesa" įgyvendino viešoji 
įstaiga „Oreivystės centras", 
AB „Lietuvos radijo ir televizi
jos centras" (LRTC), Vilniaus 
arkivyskupijos 2000 Metų ju
biliejus komitetas ir Vilniaus 
miesto savivaldybės Kultūros 
ir meno skyrius. 

Egle paverstas bokštas buvo 
įžiebtas, operos solistui Virgi
lijui Noreikai dainuojant ka
lėdinę giesmę „Tyli naktis". 

Prieš įžiebiant eglę, Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Juozas 
Bačkis pašventino bokšto pa
pėdėje įrengtą Betliejų su gy
vais gyvūnėliais. 

Aukščiausias 326.47 metrų 
Lietuvos statinys pastatytas 
1980 metais. Tuo metu jis 
buvo šeštas pagal aukštį pa-

Delis. Indija trečiadienį 
paskelbė, jog tikisi pažangos 
derybose su „Indian Airlines" 
lėktuvo ir 155 jo keleivių pa
grobėjais, kurie pareikalavo, 
kad Indija paleistų 36 žmones, 
priklausančius radikalioms 
grupuotėms ir sumokėtų 200 
mln. JAV dolerių išpirką. Indi
jos derybininkai su pagrobė
jais derasi nuo pirmadienio. 
Pataisius pagalbinę elektros tiekimo sistemą, veikia lėktuvo vė
dinimas ir apšvietimas. Iš Nepalo sostines Katmandu į Delį 
skridęs lėktuvas buvo užgrobtas gruodžio 24 d. ir nutupdytas pie
tų Afganistano miesto Kandaharo oro uoste. Skrydžių kontrolie
rius televizijai „Star News" trečiadienį sakė, kad pagrobėjai atsi
sakė dviejų ankstesnių reikalavimų, jie r.ebesiekia gauti išpirkos 
bei nebereikalaųja grąžinti \ieno ginkluotai grupuotei priklausiu
sio ir Indijoje nužudyto islamisto Sajjaa Afghani kūno. 

Maskva. Rusijos centrinė rinkimų komisija trečiadienį pa
skelbė oficialius Valstybės Dūmos rinkimų rezultatus, dar kartą 

patvirtinančius, kad nuosai
kios partijos aplenkė komunis
tus ir jų sąjungininkus. Komu
nistai iaimejo daugiausia balsų 
pagal partijų sąrašus — 24.29 
proc. Tačiau nuosaikūs ir vy
riausybės remiami blokai ap
lenkė komunistus, nes vien 
Kremliaus sukurtas „Jedinst-
vo" judėjimas gavo 23.32 proc. 

balsų. Išskyrus ultranacionalisto Vladirnir Žirinovskij bloką, visos 
5 procentų ribą peržengusios partijos yra laikomos nuosaikiomis. 

Berlynas. Bonos prokuratūra siekia pradėti tyrimą prieš bu-

. 

Bankrutuojančios įmonės 
valdžios paramos nesulaukė 

biavimo sutart į . 
Sutart is suteikia išskirtines 

nuolaidas „Mažeikių naftai" 
— už vieną toną eksportuoja
mų produktų, kurie iki Klai
pėdos bus transportuojami 
vamzdynu, „Mažeikių nafta" 
mokės 2.6 JAV dol. Vidutinis 
tonos perkrovimo įkainis šie
met yra 5.6 dol. 

Dar nepasirašyta, sutartis 
sulaukė didelio Klaipėdos naf
tos terminalo specialistų pasi
priešinimo, dėl jos postų nete
ko du įmonės vadovai. 

Sutar t is pasirašyta, praėjus 
dviem mėnesiams, kai „Wil-
liams" tapo „Mažeikių naftos" 
akcininke bei gavo naftos susi
vienijimo valdymo teises. Do
kumentą ilgą laiką ruošė tik 
vyriausybes ir „VVilliams" ats
tovai ir tik paskutiniu metu į 
derybas buvo įtraukti „Klai
pėdos naftos" vadovai. 

P Pareigis teigė, kad su
tart is bus naudinga „Klaipė
dos naftai": „Mažeikių nafta" 

Vi ln ius , gruodžio 29 d. 
(BNS) — Lietuvos ūkio krizei 
tebesitęsiant, valdžia nebe
įstengia įgyvendinti savo pla
nų remti bankrutuojančių 
įmonių darbininkus. 

Ketvirtąjį šių metų ketvirtį 
iš specialaus bankrutuojančių 
ir bankrutavusių įmonių fon
do jų darbuotojų vėluojan
tiems atlyginimams ir kitoms 
socialinėms išmokoms buvo 
planuojama skirti beveik 20 
mln. litų, o skirta tik 230,000. 

Šį ketvirtį rėmimo fondas 
tikėjosi 1.3 mln. litų gauti iš 
Privatizavimo fondo, o dar 

kitais metais turėtų nutiesti 
vamzdyną iš Mažeikių į Klai
pėdą ir terminalui tiekti po 5 
mln. tonų naftos produktų per 
metus P. Pareigis mano, kad 
sutart is užtikrins pastovų pro
duktų tiekimą minimalia kai
na ir padės įmonei egzistuoti, 
nes Rusijai mažinant mazuto 
eksportą, „Mažeikių nafta" 
garantuos būtiną produktų 
kiek). 

18.47 mln. litų fondui turėjo 
sugrąžinti įmonės, jau anks
čiau gavusios finansinę pa
ramą. 

Įmonių rėmime fondo tary
bos sekretoriato vadovas An
tanas Baliukevičius sakė, kad 
ketvirtą ketvirtį fondas gavo 
tik kelis šimtus tūkstančių 
litų. „Jokių įplaukų nebuvo į 
Privatizavimo fondą, todėl 
lėšų negavome ir mes", sakė 
jis. A Baliukevičiaus teigimu, 
jau turėjusios fondui grąžinti 
anksčiau skirtus pinigus įmo
nės jų negrąžino, kadangi tų 
įmonių padėtis nepagerėjo. 

Kitų metų biudžeto įstatyme 
fondui yra numatyta skirti iki 
20 mln. litų iš Privatizavimo 
fondo, tačiau neprocentinių 
paskolų įmonėms dydis pri
klausys nuo fondo pajamų. 

Pasak A. Baliukevičiaus, 
neturint lėšų, neįgyvendinti 
dar vasarą vyriausybės posė
dyje priimti nutarimai dėl 3 
mln. litų skyrimo 10 laikinų 
problemų turinčių įmonių. 

Bokštas iki apžvalgos rato 
168 m aukštyje yar apjuos 
tas 32 elektros lempučių gir
liandomis (5,500 lempučių) ir 
kurios — 5,440 m ilgio. Ant 
Viršutinės Kalėdų eglutės da
lies nuo apžvalgos rato buvo 
sumontuoti 3 prožektoriai, ku
rie apšvies metalinę bokšto 
dalį. Pačioje bokšto viršūnėje 
— įrengtas judantį spindulį 
skleidžiantis prožektorius. 

Spalio pradžioje organizato
riai nusiuntė paklausimą pa
saulio Guinesso rekordų kny
gos leidėjams dėl rekordo 
registravimo taisyklių, kad 
Kalėdoms papuoštas bokštas 
būtų pripažintas aukščiausia 
pasaulyje Kalėdų egle. JDar 
neuždegta eglė atneš daug 
džiaugsmo žmonėms, todėl 
mums nėra pats svarbiausias 
dalykas, ar bokštas bus įre
gistruotas Guinesso rekordų 
knygoje", sakė organizatoriai. 

Įžiebtas bokštas matosi net 
nuo Trakų. 

Kasdien iki Trijų Karalių 
aukščiausios eglės žiburiai 
bus įjungiami sutemus, o 
išjungiami paryčiais. 

Aukščiausia Lietuvos, o gal 
ir pasaulio Kalėdų eglė tūks
tantmečių sankirtoje turėtų 
pakviesti susitaikymui, vil
čiai, padėkai ir taikingam tar
navimui Dievui ir Lietuvai. 

* „Lie tuvos avialinijų*' 
(LAL) l ėk tuva i dv i d i e n a s 
— gruodžio 31 ir pirmąją Nau
jųjų metų dieną — neskrai
dys. Atšaukti skrydžius lėmė 
dvi aplinkybės: prieššventinė
mis dienomis paprastai būna 
labai mažai keleivių, ir skry
džiai tampa nuostolingi, taip 
pat tai susiję su 2000-ųjų 
kompiuterinės įrangos proble
ma. LAL laiku suskubo turė
tus rusiškus lėktuvus pakeisti 
į vakarietiškus, kurių valdy
mo sistemos atitinka europi
nius ir pasaulinius reikalavi
mus. 

* Vi ln iaus A. Kojelavi
č i a u s gatvėje a t i d^ i j t a s 
Vilniaus miesto nakvynės na
mų filialas. Naujoje pastogėje 

vusį kanclerį Helmut Kohl. kuris neteisė
tai priimdavo aukas jo Krikščionių demok
ratų sąjungai (KDS) finansuoti, sakoma 
trečiadienį paskelbtame Vokietijos parla
mento pareiškime Prokuratūra turėjo 
pranešti parlamentui apie tyrimą, kad šis 
panaikintų H. Kohi parlamentarinį nelie
čiamumą. Jeigu tai bus padaryta, bus at
liktas tyrimas, siekiant išsiaiškinti, ar H. 
Kohl turi būti pareikšti kaltinimai įvyk
džius nusikaltimą. H. Kohl pripažino, kad 
1993-1998 m. būdamas KDS vadovu, gavo iki 2 mln. markių pini
ginių įnašų. Jis žadėjo neminėti slaptųjų rėmėjų, nors anoniminiai 
įnašai partijoms Vokietijoje yra draudžiami. 

Magasas. Ingušijos prezidento Ruslan Aušev nuomone, neat
sakingai elgdamiesi, Rusijos 
federalinės kariuomenės ka
riai „gali įsiūbuoti padėtį In
gušijoje". Antradienį čia įvyko 
dar vienas incidentas — girti 
kareiviai sunkiasvoriu auto
mobiliu partrenkė ir mirtinai 
sužalojo dvi 8 ir 9 metų mer
gaites. Tai — jau trečias karių 
nusikaltimas Ingušijoje. Lapk
ričio pabaigoje girti kareiviai 

nušovė 19-metę merginą. Gruodžio pradžioje buvo sušaudyti ir po 
to sudeginti du piemenys Džeiracho rajone. „Susidaro įspūdis, kad 
jokių įstatymų kariškiams nėra, jiems viskas leidžiama, o tai gali 
turėti pavojingų padarinių, vakar mar. vos pavyko apginti nuo su
sidorojimo be teismo vyresnįjį leitenantą, majorą, jaunesnįjį lei
tenantą ir du eilinius, kurie girti buvo toje mašinoje", sakė R. Au
šev. Ingušijos vadas taip pat mano, kad federalineje kariuomenėje 
„nėra jokios drausmės ir kontrolės". Pasak jo, postuose prie Čečė
nijos sienos respublikos milicija sulaiko dešimtis mašinų, kurio
mis išvežamas prisiplėštas turtas ir statybines medžiagos iš Čečė
nijos. 

Canaveralo iškyšulys, FL. JAV kosminis laivas „Discovery" 
pirmadienį saugiai nusileido Floridoje esančiame Kennedy kosmi
niame centre. Jis užbaigė 8 dienų užduotį, " 
kurios metu pataisė orbita skriejančia kos
minę observatoriją ..Hubble". Prieš nusi
leisdamas erdvėlaivis orbitą apsKriejo pa
pildomą kartą, nes Valstybinės aeronauti
kos ir kosmoso administracijos (NASA) va
dovai norėjo tvirtai įsitikinti, ar orai nusi
leidimo vietoje nekelia grėsmės. 5 dienas 
kosmose „Discovery" astronautai praleido 
taisydami kosminį teleskopą. Jie surengė 
tris sunkius išėjimus į atvirą kosmosą, ku
rių metu pakeitė daug observatorijos dalių. Gruodžio 25 d. 3 mlrd 
dol. vertes „Hubble" buvo vėl paleistas. 

vienos nakties prieglobstį bus 
galima suteikti 60 asmenų, o į 
dar 40 asmenų — įkurdinti il
gesniam laikui keturviečiuose 
ar šešiaviečiuose kambariuo
se. Vilniaus miesto nakvynes 
namai — socialinė įstaiga, iš
laikoma iš savivaldybės lėšų. 

i Elta* 

KALENDORIUS 
Gruodžio 30 d.: Anyza, Augąs, 

! Dovydas. Gendnme, Gražvilas, Irmi-
na, Sabinas. 

Sausio l d.: Švč M. Marija. Dievo 
gimdytoja. Naujieji metai. Arvaidas. 
Arvaide, Eufrozina, Girutis. Mečis
lovas > Mečys >, Sniege 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 

Mokslo metu pradžia 

Saulėtą ir šiltą pirmosios 
mokslo metų dienos I rugpjūčio 
30 d.) rytą mokiniai ir mokyto
jai rinkosi į Vėliavos aikštę. 
Giedant Lietuvos himną, buvo 
pakelta trispalve. Šiuos moks
lo metus pradėjo 87 mokiniai 
iš Vokietijos, Lietuvos, Kana
dos bei Brazilijos. Suteikus 
mokyklai valstybines gimnazi
jos teises, sulaukta ir pirmųjų 
mokinių iš Huettenfeldo mies
telio vokiečių šeimų. Pamal
dos, kurias laike kapelionas A. 
Kelmelis ir evangelikų kuni
gas R. Fuhr, vyko lietuvių ir 
vokiečių kalbomis. Mokinius, 
jų tėvus bei mokytojus pasvei
kino gimnazijos direktorius A. 
Šmitas. Po to mokiniai ir tėvai 
buvo supažindinti su mokyto
jais ir auklėtojais. Abiturien
tai tradiciškai pasveikino ne
mažą būrį penktokų ir įteikė 
jiems bei jų auklėtojai E. 
Kaufmann gėlių. 

Naujų mokinių 
„krikštynos" 

Pirmasis rugsėjo šeštadienis 
naujiems mokiniams ilgam 
liks įsimintinas. Tą vakarą jų 
drąsą, ištvermę, iškalbingu
mą, išmonę ir sugebėjimą iš
sisukti iš bet kokios padėties 
tikrino abiturientai. Naujiems 
mokiniams buvo suręstas nar
vas, iš kurio ištrūkti nebuvo 
taip paprasta. Jiems teko at
sakyti į įvairiausius ir klastin
giausius tryliktoko Vaidoto 
Neverausko pateiktus klausi-
«nus, patirti šalto vandens du
šą, miltų lietų, o skrandžio iš
bandymui paragauti specialiai 
pagamintos „krikštynų" košes. 
Naujieji mokiniai patikrinimą 
sėkmingai išlaikė. Mokyklos 
direktoriui Andriui Smitui da
vę iškilmingą prie-aiką gerai 
mokytis ir būti drausmingais, 
buvo priimti į garbingas gim
nazistų gretas. „Krikštynų" 
šventę mokiniai tęsė diskote
koje, kur turėjo progos susipa
žinti ir pabendrauti iš arčiau. 

Krepšinio turnyras — '99 

Spalio menes) dvi savaites 
truko gatvės krepšinio turny
ras, kuriam suorganizuoti 
daug pastangų įdėjo dvylikto
kas A. Genys ir dešimtokas D. 
Okuličius. Įdėtos pastangos 
nenuėjo veltui. Turnyre daly
vauti pareiškė norą keturios 
vyresniųjų mokinių, trys jau
nesniųjų ir viena merginų ko
mandos. Vyresniųjų grupėje 
nugalėtoju tapo „Šampinionų" 
komanda, kurioje žaidė A. Ge

nys, A. Šiugždinis ir M. Šaki
nis. Tarp jaunesniųjų stipriau
sia pripažinta merginų ko
manda, kurią sudarė T. Mar
cinkevičiūte, S. Loiterytė, G. 
Stančaitytė ir J. Petrauskaitė. 
Rezultatyviausio varžybų žai
dėjo vardas atiteko G. Tiuch-
tai. Turnyras, tapęs tikra 
krepšinio švente, baigėsi to
limų metimų į krepšį konkur
su. Konkurse savo rankos 
meistriškumą išbandyti pa
reiškė net dvidešimt šeši krep
šinio mėgėjai. Vyresniųjų gru
pėje taikliausias buvo D. Prei-
šegalavičius. jaunesniųjų gru
pėje — D. Okuličius. Visi tur
nyro nugalėtojai apdovanoti 
atminimo medaliais. 

Vėlinės Vasario 16-osios 
gimnazijoje 

Kaip įprasta, Vėlinės Vasa
rio 16-osios gimnazijoje yra 
minimos pirmą dieną po ru
dens atostogų. Šiemet tai buvo 
lapkričio 3 diena. Minėjimas 
prasidėjo šv. Mišiomis, kurias 
laikė gimnazijos kapelionas 
kun. Alf. Kelmelis. Gimnazis
tai G. Tiuchta, V. Bruderis, A. 
Kubiliūtė ir G. Kazlauskaitė, 
vadovaujami muzikos mokyto
jo G. Ručio, paruošė ir šv. Mi
šiose gražiai pagiedojo senas 
giesmes. Po mišių, jau sute
mus, Vėlinių procesija paju
dėjo į Huettenfeldo kapines, 
kuriose ilsisi ir daugelis lietu
vių. Sustojimuose ir pačiose 
kapinėse ateitininkai perskai
tė šiai progai skirtas eiles. 
Maldose ir eilėraščių posmuo
se susirinkusieji prisiminė 
amžinybėn iškeliavusius gim
nazijos mokytojus, mokinius, 
rėmėjus ir geradarius bei, 
kaip šią dieną ir dera, visus 
mirusiuosius. Minėjime gau
siai dalyvavo gimnazijos moki
niai, mokytojai ir apylinkės 
lietuviai. Kad ir rudeniškas, 
tačiau nešaltas ir ramus oras 
buvo palankus atitinkamos 
Vėlinių nuotaikos sukūrimui. 

Lankėsi Lietuvos 
kultūros minis t ras 

Lietuvos kultūros ministras 
Arūnas Fėkšta savo vizitą Vo
kietijoje pradėjo spalio 14 d. 
tradicinėje Frankfurto prie 
Maino knygų mugėje, kur 
pristatė Lietuvos knygų sten
dą. Rytojaus dieną ministras 
atvyko į Huettenfeldą susi
pažinti su gimnazija. Čia jis 
susitiko su gimnazijos kurato-
rijos ir VLB valdybos nariais, 
apžiūrėjo klases, bendrabutį, 
susitiko su mokiniais. Lankėsi 
bibliotekoje. Lietuvių kultūros 

Vasario 16-ORIOS gimnazijos Vokietijoje pastatų detalė Nuotr. V. K u č o 

institute. 
Po pietų ministras dalyvavo 

susitikime su gimnazijos mo
kytojais, tarnautojais, VLB 
bendruomenės nariais. Pokal
byje buvo paliestas gimnazijos 
darbas ir perspektyva, lietu
vių bendruomenės veikla Vo
kietijoje. Nemažai kalbėta ir 
apie Lietuvos kultūrinį gyve
nimą. Tą patį vakarą minist
ras A. Bėkšta išskrido į Lie
tuvą. 

Mokinių tėvų 
susirinkimas 

Spalio 23 d. mokinių tėvai 
pakviesti į kasmetinį susirin
kimą, gerokai iki jam praside
dant, rinkosi berniukų ben
drabučio fojė. Čia prie kavos 
puoduko jie susitiko su moky
tojais, auklėtojais pasikalbėti 
jiems rūpimais klausimais. Po 
to visi suėjo į salę, kur juos 
pasveikino gimnazijos kurato-
rijos pirmininkas V. Damijo
naitis ir palinkėjo darbingo 
susitikimo. Apie šiandieną ir 
ateitį, mokyklai suteikus vals
tybinės gimnazijos teises, kal
bėjo direktorius A. Šmitas. Iš
klausius tėvų komiteto pirmi
ninko J. Kaminsko ataskaitą, 
vyko diskusijos. Po diskusijų 
buvo išrinktas naujas tėvų 
komitetas, kurio nariais tapo 
S. Šukienė (išrinkta pirmi
ninke), J. Kaminskas, L. Kot-
kienė, A. Rhein, R. Duemke, 
V. Šukienė, A. Marcinkevičie
nė ir V. Schaefer. Susirinki
mui pasibaigus, tėvai dar tu
rėjo galimybę individualiai pa
kalbėti su mokytojais. 

Vokietijos LB valdybos 
informacijos 

1999 m., gruodis 

DETROIT, MI 

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

81 METU SUKAKTIES 
MINĖJIMAS 

Š.m. gruodžio 5 d. Šv. Anta
no parapijos patalpose buvo 
paminėta Lietuvos kariuome
nės atkūrimo 81 metų sukak
tis. Šv. Mišios buvo aukojamos 
už žuvusius savanorius, ka
rius, partizanus, šaulius. Mi
šias užprašė ramovėnai, šau
liai ir birutietės. Organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis, ku
rias bažnyčioje lydėjo „Švytu
rio" jūrų šaulių kuopos vadas 
ir Lietuvos Šaulių sąjungos 
išeivijoje vadas Mykolas Aba
rius ir „Švyturio" jūrų šaulių 
vado pavaduotojas Juozas 
Kinčius. Skaitinius skaitė An
tanas Osteika. Mišių metu 
gražiai giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Sta
sio Sližio. Šaulių kapelionas 
šv. Antano parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas pasakė 
pamokslą šventės mintimis. 
Aukas prie altoriaus nešė Re
gina Juškaitė-Švobienė ir Leo
nas Petronis. 

Po šv. Mišių vyko minėji
mas/akademija ir meninė pro
grama. Salė buvo pilnutėlė 
žmonių. Salę puošė Mykolo 

Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje. 

Abariaus šiai šventei padary
tas plakatas su užrašu: „Jūs 
savo gyvybę aukojot Lietuvai". 
Lietuvos Šaulių sąjungos Išei
vijoje vadas ir „švyturio" jūrų 
šaulių kuopos vadas Mykolas 
Abarius pradėjęs minėjimą 
pakvietė kun. Alfonsą Baboną 
sukalbėti invokaciją. Po to — 
žuvusiųjų ir mirusiųjų pager
bimas. Buvo pagerbtas Stasys 
Šimoliūnas, Lietuvos kariuo
menės savanoris kūrėjas ir 
Klaipėdos vadavimo dalyvis. 
Jis nedalyvavo minėjime dėl 
nesveikatos. 

Šaulių žvaigždės medaliais 
buvo apdovanoti Leonas Pet
ronis ir Algis Macionis. Jiems 
žymenis įteikė Eugenija Bulo
tienė, o vadas Abarius jiems 
prisegė medalius. 

Mykolas Abarius savo pra
nešime apibūdino Lietuvos ka
riuomenės 81 metų veiklą nuo 
jos įkūrimo 1918 m. iki dabar
tinio laiko. Jis teigė, kad Lie
tuvos karys liko drąsus ir 
ištikimas Lietuvai. Reikalui 
esant, jie savo gyvybę aukojo 
Lietuvai. Jų labai daug žuvo 
dėl Lietuvos laisvės. Turime 

• juos prisiminti ir pagerbti. 
Apibūdino kariuomenės da
bartinį stovį. M. Abarius lan
kėsi Lietuvoje lapkričio mėn. 
ir dalyvavo Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 81-mos su
kakties šventėje. Turėjo progą 
susitikti ir pasidalinti minti
mis ir rūpesčiais su šauliais, 
SKAT savanoriais, krašto ap
saugos ministerijos pareigū
nais; svarstė „Trimito" žurna
lo veiklą. Dalyvavo savo brolio 
muz. Liongino Abariaus 75 
metų gimtadienio ir 50 metų 
muzikinės kūrybos šventėse. 

Muz. Stasys Sližys pravedė 
visų dalyvių bendrą patriotiš
kų dainų dainavimą. 

Šaulių vardu Onutė Sele-
nienė ir Regina Juškaitė-
Švobienė prisegė gvazdikus 
kun. Alfonsui Babonui ir muz. 
Stasiui Sližiui. 

Vadas Mykolas Abarius ren
gėjų vardu padėkojo kun. Al
fonsui Babonui už Šv. Mišias, 
pamokslą ir invokaciją, muz. 
Stasiui Sližiui už vargona
vimą ir giedojimą Mišių metu 
bei vadovavimą bendram dai
navimui; vėliavų tarnybai, 
Onutei Abarienei ir Onutei 
Selenienei už skanius užkan
dėlius; visiems dalyvavusiems 
žuvusiųjų karių, šaulių ir par
tizanų pagerbime. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu. 

Po to vyko malonus dalyvių 
pabendravimas. 

Kariuomenės šventė buvo 
paminėta abejose lietuvių ra
dijo programose — antradienį, 
lapkričio 23 d. per „Lietuviškų 
melodijų" programą, sekma
dienį, lapkričio 21 ir gruodžio 
5 d. per „Amerikos lietuvių 
balso" programą. 

Regina Juškaitė-Švobienė 

PUTNAM, CT 
IŠ PUTNAMO IR 

VILNIAUS 
M.N.P. Vargdienių seserų 

žiniaraštis, leidžiamas Vilniu

je apaštalaujančių seselių, pa
siekė Putnamą. Jame randa
me džiugią žinią. „1999 m. 
gegužės 1 d. šv. Sostas patvir
tino vienuolijos Konstituciją ir 
suteikė vienuolijai popiežiš
kas teises. Popiežiškų teisių 
juridinis statusas palengvins 
įvairiais vienuolijos klausi
mais seserims dirbančioms 
penkiose Lietuvos vyskupi
jose, trijose JAV-se ir dvejose 
Kanadoje". Antroji žinia: „Vie
nuolijos lopšyje — Marijampo
lėje, rugpjūčio 14 d. vyskupas 
J. Žemaitis pašventino naujus 
slaugos namus ir koplyčią. Ar
timiausioje ateityje tikimasi 
šiuos namus savo buvimu ir 
meile sušildys ir gyvybės 
įkvėps mūsų sesutės, kurios, 
nepaisant garbingo amžiaus ir 
kūno negalių, ryžtasi susitelk
ti draugėn ir sukurti pirmąją 
bendruomenėlę šiuose namu
ose". 50 metų gyvenusioms 
atskirai ar po dvi, gyventi ben
druomenėje yra didelis pa
siryžimas. Žinome, kad nuo 
rugpjūčio ligi dabar namai pil
dosi ir gyvenančios negali jais 
atsidžiaugti... 

Rugpjūčio 18 d. iš Lietuvos 
atvyko sesuo Verutė. Ji Dievo 
žodį skleidė Sibiro platybėse ir 
ugdė jaunąją kartą atkurta
jame novicijate. Linkime jai 
savo dvasiniais turtais ir pa
tirtimi Sibire bei Lietuvoje 
okupacijos metais, dalintis su 
Vargdienių seserimis ir išeivi
jos lietuviais". 

Spalio 15 d. Centrinio vie
nuolijos namo ir Matulaičio 
slaugos namų seserys bei tal
kininkės šventė veinuolijos 
81-jį gimtadienį. Namų kop
lyčiose ta intencija aukotose 
šv. Mišiose ir pamoksluose 
prisiminta vienuolijos įkūri
mas. Matulaičio namų kape
lionas priminė, kad vysk. A 
Karosui patvirtinus vienuoli
jos konstituciją, pal. J. Matu
laitis (tada dar tik arkivysku
pas). „1918 m. spalio 15 d. 
įsodina į Lietuvos žemę naują 
lietuviškos vienuolijos daigą. 
Dievas duoda jai augimą, o jo 
globojama... kaip iš garstyčios 
grūdelio užauga į medelį, ša
kojasi, steigiasi skyriai po visą 
Lietuvą, o 1936 m. perkelia 
savo šaknis ir į Ameriką ir 
vėliau į Kanadą". Centriniame 
vienuolyne kun. Vidmantas 
Karečka (iš Lietuvos) pasi
džiaugė, kad jos, kaip bitelės, 
tyliai dūzgia ir neša medų, tą 
saldų korio skystį į Lietuvos ir 
išeivijos bažnyčią. Po pietų į 
vienuolijos šventę Matulaičio 
namuose įsijungė ir iš centri
nio vienuolyno atvykęs gražia
balsių seselių būrelis, kuris 
pagiedojo tai progai pritaiky
tas giesmes ir kartu su Matu
laičio namų seserimis ir gy
ventojais šventė putnamie-
tėms brangią šventę. Sesuo 
Bernadeta, Matulaičio namų 
vyresnioji, trumpam pokalbyje 
su visais susirinkusiais, anglų 
ir lietuvių kalbomis, supažin
dino vienus, kitiems priminė 
svarbiausius seselių įkūrimo 
ir gyvavimo momentus. Vieš
nia iš Lietuvos — sesuo Ve-
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rutė, papasakojo savo asme
niškus išgyvenimus sovietų 
režimo laikais Lietuvoje ir Si
bire. 

Seselių atlikta popietinė 
programa ir po to gardžios 
vaišės (lietuviškas ses. Do-
lores suslėgtas sūris, obuolinis 
pyragas, ledai, gėrimai), o 
svarbiausia — jų buvimas su 
Matulaičio namų gyventojais 
— amerikiečiais ir lietuviais, 
atliepė pal. Jurgio Matulaičio 
joms pateiktus žodžius: „Tobu
linkite save, tarnaudamos ki
tiems". Vienas amerikietis gy
ventojas pasakė: „They realy 
love people. I am no more sur-
prised that Lithuania became 
free". Mr. St. Germain gyvena 
pusę metų mūsų namuose 
kartu su ir dėl savo žmonos; 
jis yra ilgametis seselių ger
bėjas. Ne tik gyventojai, bet ir 
seselės tikrai džiaugėsi ir 
linksminosi. Teikdami 
džiaugsmą mažutėliams bro
liams ir seserims išgirstame 
Viešpaties žodžius:, „Ką pa
darėte vienam iš mažiausiųjų 
brolių, tą padarėte man... Bu
vau nuliūdęs — mane rami
nai, širdgėla spaudė — mane 
supratai... Pas mano Tėvą ta
vęs laukia džiaugsmas". 

Seselių talkininkė 
Aldona 

ĮŠABTURTOU 

SOLISTO STASIO 
CITVARO GIMTADIENIS 

Šiais metais St. Petersburge 
gyvenančiam solistui Stasiui 
Citvarui suėjo 90 metų. Ta 
proga vyrų choro „Aido" nariai 
lapkričio 7 d. suruošė specia
lią popietę, kad pažymėtų jo 
pasiekimus ir supažindintų 
susirinkusius su jo įdomiu ir 
pilnu nuotykių gyvenimu. Jo 
biografiją ir keliones (tarp 
kurių ir didžiausią — dviračiu 
nuo New Yorko į Braziliją) 
įdomiai nupasakojo kun. E. 
Gerulis, o muzikinę jo gyveni
mo dalį pristatė „Aido" bažny
tinių giesmių vadovas Leonas 
Sodeika, kartu pateikdamas 
pavyzdžių iŠ garso juostelės ir 
arijų iš įvairių operų. Pabai
goje choro vyrai darniai sudai
navo „Ilgiausių metų", o su
kaktuvininkas visiems nuo
širdžiai padėkojo. 

ŽUVAUTOJU KLUBAS 
UŽSIDARĖ 

St. Petersburgo žuvautojų 
klubo narių susirinkimas įvy
ko š.m. lapkričio 18 d. Florida 
Power patalpose, dalyvaujant 
12-kai iš 17-kos klubui pri
klausančių narių. Susirinku
sieji, apsvarstę nebeveiklią 
klubo padėtį, vienbalsiai nu
tarė Žuvautojų klubą likviduo
ti ir likusią kasoje pinigų su
mą paskirti taip: pusę Lietu
vos našlaičių globos organiza-
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Tei. 708-422-8260 

OR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.78th Ave., Hk*ory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., HJckdryHite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartern Ave. 

Tei. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS. MD., S.C. 
Specialybe) - Vjdaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vatendos pagal susitarimą 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Napervilte, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower1, Suitff3C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-6366622 
4149VV. 63rd.St. 

Tel. 773-735-7709 

rijai Čikagoje ir puse Parti
zanų šalpos fondui irgi Čika
goje. Tai bene pirmasis klu
bas, nutaręs užbaigti savo eg
zistenciją šiame lietuvių telki
nyje. 

ŽIEMOS SEZONO 
ATIDARYMAS 

Lapkričio 12 d. klubo valdy
ba surengė savo metinį žiemos 
sezono atidarymo pokylį, su
traukusį daugiau kaip 180 as
menų. Po pirm. Albino Kar-
niaus sveikinimo žodžio sve
čiams, o ypač grįžusiems iš 
šiaurės praleisti žiemą, klubo 
tautinių šokių grupė „Audra" 
pašoko ketvertą šokių. Grupė 
ruošiasi dalyvauti Tautinių 
šokių šventėje Toronte, todėl 
nenutraukė repeticijų nei va
sarą, nei rudenį. Grupei vado
vauja Dalia Adomaitienė. Pra
dedant vakarienę, kun. M. Čy-
vas sukalbėjo maldą, prašy
damas Aukščiausiojo palaimos 
mūsų darbams per visą žie
mos sezoną. Po skanios vaka
rienės svečiai galėjo linksmai 
pasišokti iki vidurnakčio 
skambant gerai „Lorelei" or
kestro muzikai. 



» 

TOLIMESNI RYŠIAI SU 
KARALIAUČIUMI 

PRANĖ ŠLUTIENĖ 
Po apsilankymo Klaipėdoje 

Karaliaučiaus krašto atstovų 
iš Durnos seminare, „Sveikos 
gyvensenos ugdymas bendrojo 
lavinimo mokyklose" kalinin
gradiečiai nusprendė pasinau
doti informacijomis suteikto
mis per privatų susitikimą su 
Illinois universiteto slaugos 
fakulteto delegacija ir LML 
atstove Prane Šlutiene. Po to 
vyko elektroniniu paštu susi
rašinėjimas ir pageidavimas 
susitikti, kai atvyksiu į Klai
pėdą. Jų norai išsipildė, ka
dangi buvau Klaipėdoje pasi
rašyti sutartis su Illinois uni
versiteto Čikagoje ir Klaipė
dos universiteto. Klaipėdos 
miesto Visuomenės sveikatos 
centro direktorius yra dr. R. 
Pilipavičius. 

Klaipėdoje KVMSC manęs 
laukė Olga Meliochin, motina, 
kurios sūnus serga AIDS ir 
yra kalėjime. Ji yra įsteigus 
pelno nesiekiančią organiza
ciją padėti kaliniams, ir Ana 
Konstantinovna Ledian, Dū-

prevencijos darbuose. Jie išsi
vertė į rusų kalbą, spalio 26 d. 
surengė konferenciją ir su
kvietė visus viršininkus iš 13 
kalėjimų, kad apšviestų juos 
apie ŽIV/AIDS ir apie žiauriai 
vykstančią diskriminaciją ka
lėjimuose. Nei vienas neatsi
sakė dalyvauti. Ji pasakojo, 
kad situacija pasikeitė, o taip 
pat ir požiūris į AIDS. Jie da
bar atskyrė užsikrėtusius 
AIDS kalinius atskirai, bet, 
deja, nėra sunku bent ką 
įmesti ar prie jų prieiti, bū
davo, kad juos primušdavo. 
Paklausiau, ar yra narkotikų 
jų kalėjimuose. Ji atsakė, kad 
ne, nežinanti atvejų. Lietuvos 
kalėjimuose lengvai kursuoja 
narkotikai, tą patvirtino kun. 

Danutė Bindokienė 

JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pastangomis sušauktame organizacijų pasitarime, vykusiame 
„Seklyčioje" gruodžio 4 d. Ii kaires (pradedant an.ruoju): Donatas Skučas. Krašto valdybos pirm. Regina 
Narušiene, Lietuvos ambasadorius JAV-se Stasys Sakalauskas, Pasaulio Lietuvių bendruomenės pirm. Vytau
tas Kamantas, ALTo centro valdybos pirm. dr. Jonas Račkauskas. 

padėkos laišką elektroniniu 
paštu iš Vladimiro Bagalino ir 
pakvietimą 2000 metais bir
želį. Tam pačiam laiške siau
bingos žinios — statistika. Pas 
mūsų kaimynus kur bevizis 
įvažiavimas, siena yra atvira, 

Kelpša per apsilankymą Čika- jau yra 3,036 registruotų už-
goje. Jis yra Alytaus mieste 
kalėjimo kapelionas. 

Jie mane labai norėjo išsi
vežti į Kaliningradą, bet, nors 
turiu dvigubą pilietybę, netu
riu registruoto adreso Lietu
voje, negalėčiau įvažiuoti, o 

mos Teisėtvarkos ir saugumo JAV ambasada sakė — net ne-
komiteto pirmininko Vladimi- bandyk. Susitarėm palaukti 
ro Bagalin padėjėja, kuri kai- iki birželio pabaigos, kad ten 
ba angliškai. Perdavė Bagali- suruošime su KMVSC konfe-
no linkėjimus ir atsiprašė, kad 
jis negalėjo dalyvauti susiti
kime. 

Olgai Meliochinai grįžus, 
pereitą kartą išsiunčiau infor
maciją apie pasaulyje AIDS 
problemą kalėjimuose. Ji buvo 
gausi, 90 puslapių, sukurta ir 
parašyta anglų kalba Interna
tional AIDS society, kuriai 
priklausau. Dabar užmezgiau 
galimybę, kad ir jie ir KMVSC 
galėtų . priklausyti. Olga su 

renciją. To labai laukia Kali
ningrado vyr. gyd. epidimio-
logė Tatjana Grunchova. Ji 
taip pat yra miesto tarybos 
narė. 

Iš mūsų parašyto lietuvių 
kalba, išleisto LML ir John 
Nuveen fondo pastangomis, 
„ŽIV/AIDS privencijos meto
dinį leidinį, kurį jiems įteikiau 
pavasarį, jie išsivertė dvi sesi
jas į rusų kalbą ir pradėjo 

sikrėtusių žmonių su AIDS, o 
dar reikia pridėti 10 kartų 
daugiau prie to skaičiaus. O 
gyventojų tame krašte yra tru
putį per 1 milijoną. ŽIV už
krėstos motinos pagimdė 45 
vaikus, dar 140 užsikrėtusiųjų 
laukiasi kūdikių. Vaikų užsi
krėtusių jau yra 65. Vienas 
penktadalis yra kaliniai; 90 
proc. nedirba, 64 proc. naudo
ja narkotikus ir 90— proc. yra 
benamiai. 

Olga Meliochina norėtų pa
naudoti 26-se Klaipėdos mo
kyklose ir Klaipėdos krašte 11 
mokyklų vykstančią programą 
firminės sveikatos priežiūros 
sveikos gyvensenos ugdymas 
bendrojo lavinimo mokyklo
se", kuri prasidėjo iš dviejų pi-
lotažinių apskrities mokyklų. 
Nutarė, kad KMVSC dalį iš
vers į rusų kalbą ir mūsų apsi-naudoti. Konferencijoje jie pa-

džiaugsmu pasakojo, kaip mū- sidalino medžiaga su medikais^ lankymo metu pristatysime 
sfy susitikimas ir susipažini- su mokyklos direktoriais ir šią programą kaliningradie-
mas buvo paskatas, paskati- švietėjais. * čiams birželio mėn. 
nes juos pradėti dirbti AIDS Grįžus iš Lietuvos, radau Prekyba narkotikais ir meilė 

*HH *mi 

Karaliaučiuje susirinkę demonstruotojai. kurie nori grįžti -,i gera gyvenimą sovietų valdžioje". Jie nepatenkinti 
mažomis pensijomis, varginga kasdienybe ir nemato jokių ateities prošvaisčių. 

mus natūraliai suartina ir vis 
kelia didesnę grėsmę, rašo 
žurn. Jolanta Juškevičienė 
„Sveikatos ritmas". Ji taip pat 
duoda pavyzdį apie 22 metų 
narkomanę „ŽIV infektuota 
gatvės prostitutė, kuri darbą 
pradeda 6 vai. vakaro Lenino 
prospekte Kaliningrade. Jos 
klientai dažniausiai apie 45 
metų amžiaus vyriškiai. Ji to
liau rašo, amžiaus diapazonas 
gali būti nuo 25 iki 60 metų. 
Tai neskurstantys vyrai, tarp 
jų ir iš Lietuvos. Susimokėjęs 
už „meilę", žmogus imunodefi
cito virusą (ŽIV) gali gauti vel
tui. Ši jau septintus metus 
naudojanti narkotikus ir prieš 
trejus metus sužinojusi, jog 
yra ŽIV užkrėsta, mergina sa
kė, nė vienam klientui niekad 
neprasitarusi, jog yra užsikrė
tusi. Kas pasakys, kiek vyrų ji 
yra užkrėtusi? Kaliningrade 
net 80 proc. gatvės prostitučių 
užsikrėtusios ŽTV. Geriau ap
mokamo „darbo" jos retsykiais 
atvyksta pasižvalgyti į Klai
pėdą. 

Šie problemų įrodymai labai 
aiškiai pasako, kas darosi vi
sai arti prie mūsų Lietuvos, 
prie kaimynų. Gerai, kad kai
mynai suprato, nors neturi 
nurodymų iš Maskvos ir laiko
si lyg skęstantis į šiaudą, kad 
reikia kažką nedelsiant dary
ti. 

Kretingos pranciškonų vie
nuolis Gediminas pirmą kartą 
susidūrė su narkomanais Ka
liningrade, kai gatvėse apaš
talavo jaunimui. „Vieną ketu
riom kojom vaikščiojantį par
sivežiau į Kretingą, gyveno 
ten beveik metus. Žmogus pa
tyrė dvasinį išgydymą, sugrą
žino viltį gyventi. Po metų kiti 
kaliningradiečiai narkomanai 
irgi prašė pagalbos. Svajoju 
Lietuvoje įkurti dvasinę oazę, 
kur bet kokiu paros metu 
galėtų atvykti žmogus, turįs 
įvairiausių dvasinių ir fizinių 
problemų. Bandžiau tai pada
ryti Plungės rajone, bet vienas 
to nepajėgiau. Nusivyliau". 

Yra vilties padėti žmogui, jei 
žmogus nori, kad jam būtų pa
gelbėta. Neturime žiūrėti ir 
nurašyti nelaimingą žmogų, 
kuris nebegali savęs valdyti, o 
pasaulyje jų daugėja. Ne 

Kukli dovana, bet 
įvertinimas didelis 

mums teisti jų elgesį, bet 
mums reikia jiems vienaip ar 
kitaip padėti, kad jie patys ga
lėtų grįžti į gyvenimą. 

* Sostinės Katedros 
aikštės sutvarkymo antrojo 
rato darbams vyriausybė nu
tarė skirti 5.6 mln. litų. Dau
giau kaip 3 mln. Lt bus skirta 
granito dangai įsigyti, 2.5 Lt 
— arkikatedros pastato pama
tų hidroizoliacijai, dangos pa
grindui armuoti, granito blo
kams montuoti ir pan. Pirmo
sios aikštės dalies pertvarkos 
darbai kainavo apie 5 mln. Lt. 
Manoma, kad visa pertvarka 
atsieis daugiau kaip 17 mln. 
Lt . 'Elta. 

* Lietuvoje gimstamumas 
toliau mažėja, nors mažėji
mo tempas kasmet lėtėja, pa
žymima pranešime apie žmo
gaus socialinę raidą Lietuvoje, 
kurį parengė Jungtinių Tautų 
Vystymo programa (JTVP). 
1998 m. Lietuvoje 1,000-čiui 
gyventojų teko 10 naujagimių 
— trečdaliu mažiau, nei prieš 
dešimtį metų. Pagal gimsta
mumą Lietuva atsilieka nuo 
kai kurių išsivysčiusių Va
karų Europos valstybių, ta
čiau lenkia Baltijos kaimynes, 
kai kurias Vidurio Europos 
valstybes ir kaimynines Ru
siją bei Baltarusiją. Pasak 
JTVP pranešimo, didžiausią 
įtaką smarkiam gimstamumo 
sumažėjimui padarė sunki gy
ventojų socialinė padėtis, ryš
kūs gyvenimo pokyčiai ir pi
liečių netikrumas dėl ateities. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus paskyrė naujus 
ambasadorius Rusijoje ir Ka
nadoje. Ambasadoriumi Mask
voje nuo sausio 10 d. paskirtas 
Zenonas Namavičius. anks
čiau dirbęs ambasadoriumi 
Vokietijoje. Ambasadorius Ro
mualdas Kozyrovičius iš Mas
kvos atšauktas prieš mėnesį. 
Naujuoju ambasadoriumi Ka
nadoje vietoje atšaukiamo Al
fonso Eidinto paskirtas Ri
mantas Šidlauskas, iki šiol va
dovavęs URM Konsuliniam 
departamentui ir Lietuvos sie
nų derybininkams. -BNS> 

Kai redakciją aplanko sve
čiai iš Lietuvos, iš kiek nuošir
džiau besidominčių „ameriko
nų" gyvenimu, kartais nuaidi 
ir klausimas: kiek .JJraugas" 
turi bendradarbių? į tokį klau
simą nelengva atsakyti, nes ir 
bendradarbiaujančių mūsų 
dienraštyje lygis nevienodas. 
Vienų straipsnius matome 
dažnai, kiti tik ypatingomis 
progomis pasirodo, o dar kiti 
vos vieną kartą kažką parašė, 
žinutę, laišką ar nuotrauką 
atsiuntė. Bet ir to pakanka, 
kad pasidžiaugtume jų įnašu į 
„Draugo" puslapius. 

Tačiau turime ir labai pa
reigingų skaitytojų-bendra-
darbių, kurie, pastebėję vieti
nėje amerikietiškoje spaudoje 
straipsnį ar žinutę, vertą pla
tesnio dėmesio, atsiunčia re
dakcijai. Tos žinutes daugiau
sia susijusios su Lietuva arba 
lietuviais, kurie dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių patenka 
į amerikiečių spaudą. Kadangi 
„Draugo" skaitytojai yra išsi
skirstę ne tik po visą šį platųjį 
kraštą, bet ir kitus, jų surasta 
ir atsiųsta informacija labai 
vertinga. 

Tad atsakymas į klausimą 
— kiek ..Draugas" turi ben
dradarbių — yra paprastas: 
kone tiek, kiek skaitytojų! Tie 
bendradarbiai nereikalauja 
užmokesčio, nesiekia pagar
sėti (dažnai laikraščių iškar
pos ar kita panaši informacija 
atsiunčiama net be siuntėjo 
pavardės). Tai geranoriškas 
įsipareigojimas lietuviškam 
laikraščiui, kurį kiekvienas 
laiko ir savu, ir svarbiu už
sienio lietuvių kultūros bei lie
tuviškumo išlikimo dėmeniu. 

Vis tik turime gražų būrį 
bendradarbių, kuriems kartas 
nuo karto pasiunčiame labai 
nežymų honorarą. Didžioji jį 
gavusiųjų dalis čekius grą
žina, pasirinkdami juos paau
koti „Draugo" leidybai parem
ti. Bendradarbiauti lietuviš
kame dienraštyje jie laiko tam 
tikra privilegija ir pasitenkina 
vien straipsnio ar nuotraukos 
išspausdinimo galimybe. Jo
kių ypatingų „etatų" bendra
darbiams bei koresponden
tams mūsų dienraštis neturi. 
Įvairių renginių ruošėjai pa
prastai pasirūpina, kad įvykis 
būtų aprašytas, nufotografuo
tas ir viskas pasiųsta redakci-

kesčio. 
Tokie paaiškinimai sve

čiams iš Lietuvos, ypač susiju
siems su spaudos darbais, yra 
tikra naujiena, nes tėvynėje 
galioja kitos taisyklės, kiti po
reikiai ir. kaip sakoma, „dykai 
arklys arklio nekaso". Tačiau 
,,Draugo" redakcija pati su
pranta, kad kiekvienas kores
pondentas ar straipsnius ra
šantysis norėtų būti bent kuk
liu atlyginimu įvertinamas, 
bent gražiu žodžiu paminėtas. 
Prieš maždaug trejetą metų 
Draugo fondas buvo pa
prašytas po savo globos spar
nu priimti prel dr. Juozo 
Prunskio įnašą, iš kurio pa
lūkanų būtų kaip tik skiria
mos premijėles — ar dova
nėlės — „Draugo" bendradar
biams, Kadangi prel. J. Pruns-
kis visą savo gyvenimą dirbo 
žurnalistinį darbą, tad gerai 
supranta spaudos bendradar
bių svarbą ir reikšmę lietu
viškajai periodikai. Jis taiD 
pat žino. kad lietuvių kalba 
leidžiami laikraščiai sunkiai 
verčiasi, nuolat jaučia lėšų 
stygių, todėl ir ryžosi juos pa
remti šio fondelio Draugo 
fonde įsteigimu. 

.Ankstesniais metais iš prel. 
J. Prunskio fondo palūkanų 
esame apdovanoję maždaug 
po penkis savo bendradarbius. 
Šįmet reikalai pakrypo geres
ne linkme — iš dalies dėl labai 
sėkmingų DF investavimų, iš 
dalies ir del to, kad „Draugas" 
švenčia 90 metų gyvavimo su
kaktį. Tad nutarta nedidelę 
piniginę dovanėlę skirti net 
penkiolikai bendradarbių, šį 
kartą daugiau apsiribojant ne 
stambiųjų straipsnių rašy
tojais, o kaip tik įvairių telki
nių korespondentais, kurie 
metų metais be jokio atlygini
mo siuntė „Draugui" savo ra
šinius ir nuotraukas. Iš tik
rųjų tik tų pareigingųjų kores
pondentų dėka šiandien iš 
senųjų, spėjusių pageltonuoti 
dienraščio puslapių į mus kal
ba lietuvių visuomenės veik
los bei gyvenimo istorija. Jei
gu daugelyje vietų ta veikla 
jau sumenko ar net visai iš
nyko, tai ji, aprašyta, iš
spausdinta lietuviškuose laik
raščiuose, niekuomet nepra
žus. 

Apdovanotojų sąrašą pas-
jai. Tai daroma ir Čikagoje, ir kelbsime rytoj, o šiandien, bai-
bet kuriame kitame lietuvių 
telkinyje. Ši nerašyta taisyklė 
užsienio lietuvių tarpe gyvuo
ja jau daug dešimtmečių ir 
niekam į galvą neateidavo, 
kad galėtų būti kažkaip ki
taip, kad už tas koresponden
cijas būtina reikalauti užmo-

giantis šiems metams — ir 
šiam šimtmečiui — norime pa
dėkoti prei. Prunskiui už įsteig
tą fondelį. ir visiems savo ben
dradarbiams už kiekvieną ra
šinį, straipsnį, žinutę, nuo
trauką. Nors mūsų dovanos 
kuklios, bet padėka didelė. 

Nr.12 
(Tęsinys) 

LIJUNDRA 
PETRAS DIRGĖLA 

Iš „Vilties pilnųjų" knygos 
GYVENIMO INTRIGA 

Niekuo kitu 
nepasitikiu šiandien, —ji atšlijo, nusijuokė ir nuėjo. 

Mudu neišsiskyrėm. 

SEPTINTAS SKYRIUS 

Monika Budrė Budrytė užmiršta pavadinimą 
rūmų, kuriuose ją priėmė serenissima Regina di 
Siberia. Tai jau nelaimė, juk dabar alibi reikia 
ne nusikaltėliams, o teisėjams. 

Serenissima Regina di Siberia Birenė Kielasaitė — 
Martova mus priėmė Piko rūmų kupoliniame bokš
telyje. Apvalios menės lubos buvo gaubtos. Tarnas 
atnešė sulčių ir aperityvų. Albertas Brauklys, paėmęs 
taurę, pakvietė prie lango. Rūmai stovėjo ant aukš
čiausios — Mėlynojo medžio — kalvos tyruose. Apa
čioje žiojėjo gili rėva. Jos dugnu iš raisto į raistą tekėjo 
juodas upelio vanduo. Už upelio, kitoj pusėj rėvos, juo

davo Arkivyskupo kalva. Virš eglių miško kyšojo baž
nyčios bokštas. Mes į jį žvelgėm iš aukšto. Saloj prie 
upelio žiočių stiprus vėjas suko vėjinio malūno spar
nus. Brauklys tarė: 

— Uraganas nudraskė visus keturis sparnus. O 
žiūrėkit — nauji sparnai sukasi. Štai kaip dirba Mar
tovai! Kol mes stovim ir keikiamės prie griuvėsių 
krūvos, jie namą pastato, — Albertas parodė taure iš 
pradžių į šiaurės vakarus, paskui į šiaurės rytus: — 
Ten Ekertai rausia urvą, o ten Martovai kasa kanalą. 
Žemsiurbės dumblą išsiurbs dumblotakiu, vanduo nu
tekės kanalu. Raistas išnyks. Melnos kalvas siaus so
dai ir žali slėniai. 

Aš pridūriau: 
— Per slėnį geležinkeliu dundės traukiniai, naftotie

kiu tekės nafta. 
— Taip, žinoma. Žmonės greitai užmirš, kad čia 

plytėjo neįžengiami tyrai. 
Lauke lynojo, šalo ir saulės spinduliai liūdnai blyk

sėjo. Lietaus, šalčio ir saulės spindulių dermė man at
rodė sapnuojama. Pasitraukiau nuo lango ir atsisė
dau. Brauklys kalbėjo: 

— Atsimenat? Prieš devynis mėnesius čia buvo tik 
žeminė, lapinė ir ožkų tvartelis. Dabar — rūmai-
Šitaip dirba Martovai! 

— Gryna teisybė, eksviceministre, — tarė Švarnas 
Lukmė. — Kai tik teismas ką nors nuteisia myriop, 
Gelenbachai tuojau pastato numirėliui rūmus. 

— Ką tu vadini Gelenbachais? 

— Jie visi yra Gelenbachai, pone eksviceministre. 
Martovai ir kiti — Rytų, Valantės ir kiti — Vakarų. 
Mes juos gražiai vadiname, eksviceministre. Argi būtų 
gražiau, jei mes sakytume: jie visi yra Pėdai? 

Brauklys apsidairė, pasižiūrėjo, ar niekas svetimas 
neįėjo į menę. 

— Švarnai, iš ministerijos aš, kaip ir ministras Ka-
talynas, išėjau gegužės dešjmtą dieną. Vakar perda
viau „Girios naftą" Teisučiui Prochanovui. Aš dabar 
tik „Rosoil" konsultantas. Dirbu pirmą dieną. Mano 
šefas — Eduardas Martovas, rusų naftos tėvas, arti
mas Alekperovai ir Aleksandrui Puškinui. 

— Taip pat ir rusų socialdemokratijos anūkas, ar 
ne? 

— Švarnai, ne politika, ne moralė rūmus pastato. 
Vadinkit juos kaip norit. Pėdais ar Gelenbachais, ta
čiau jie turi pinigų. Rūmus pastato pinigai. — Brauk
lys atsigręžė į mane. — Brangieji, mielieji, nekeikim 
Gelenbachų. Viena jų šaka kentėjo pabėgėlių stovyk
lose, antra — lageriuose. Džiaukimės, kad abi šakos 
linksta atgal į Lietuvą ir leidžia šaknis mūsų girioje. 
Jie moko mus, kvailius, kaip reikia gyventi. Mes kvai
li. Taip! Mes neregėtai kvaili. Tarnaudami Lietuvai, 
mes nebetarnaujame sau. Jie, tarnaudami Lietuvai, 
nė piršto nepajudina be naudos sau. Sau — tai juk 
Lietuvai! 

Rūmai, rūmai... Rūmai pastatyti toj vietoj, kur stūk
sojo būstas, suręstas iš apvalių virtuolių medžių, nu
pintas iš šakų ir apdrėbtas žemėmis. Tame būste, guo

lyje tarp velėnų, Sikstą pagimdė Karalių Kerpę. Pir
miausia kūdikėlis išvydo degančią lajinę spingsę. 
Kūlgrinda — aristokratų kelias, rūmai — pašlemėkų 
lindynė. Brauklys šito nesupranta. Girėnai, pasitrauk
dami kūlgrinda į tyrus, mesdavo iššūkį ir režimui, ir 
tiems, kurie su režimu susitaikydavo. Melnos kalvose 
girėnai išgyvendavo, išsaugodavo karališkuosius tau
tos bruožus. Girėnas sėdi po egle, oriai žiūri, pasako 
sakinį, balsas taip pat orus — kalba šeimininkas, val
dovas, karalius! O kas apsigyvens Gelenbachų pasta
tytuose rūmuose0 Talis Dvarys ir Fausta Lot. maro ir 
choleros bakterijos... 

Lygiai devintą valandą į menę jsvirduliavo senė. 
pražilusiais plaukais, atkarusia lūpa. kerotais anta
kiais uždrikusiomis akimis J vyrus senė ne nepa
žvelgė, vėrė mane įžūliu žvilgsniu. Tarė: 

— Aš neklausiu tavo nuomones. Aš tau sakau: 
išmesk šitą Švarną už durų. 

Dargis nusijuokė: 
— Iš Siberijos. jūsų malone, grižome keturiasdešimt 

keturi žmonės. Trisdešimt septynis iš jų reikia grūsti 
už grotų. Aš nenoriu būti trisdešimt aštuntas. — Dar
gis nusilenkė man. Švarnui Lukmei ir išėjo iš menės 

Jo žodžiai virpuliu nuėjo man per nugarą. Susiža
dėdama Insbruke. aš dar turėjau vilties Aš priėjau 
prie Herberto, kai jis buvo vienas, paprašiau: pasakyk 
ką nors. Jis tarė: „Gelenbachai, įsigyvenę Europoj ir 
Sibire, vaikus tu r i gimdvti Lietuvoje. Taip reikia". 

B.d 
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KELIONĖ Į KANADĄ 
1947-SIAIS METAIS 

RIMAS BAGDONAS 

..Draugo" spalio mėnesio 29 
dienos laidoje tikrai su įdo
mumu skaičiau E. Šulaičio 
prisiminimus apie 1949-jų me
tų imigraciją į JAV. „Tai buvo 
prieš 50 metų". Turiu prisi
pažinti, kadi kaip ir daugelis 
kitų. Kanadoje gyvenančių, 
mažai ką girdėjau ar žinojau 
apie tai. nes tais iaikais viską 
suzimbdavome tik žodžiu, bet 
ne per spaudą. Esu įsitikinęs, 
kad panašiai kas iš į JAV 
atvažiavusių lietuvių žino 
apie pirmųjų ..dypukų" kelio
nes į Kanadą. Per sutapimą 
buvau parašęs ir Toronte lei
džiamiesiems ..Tėviškės žibu
riams'' išsiuntęs savo prisimi
nimus . bet. žinodamas, kad jų 
JAV gal mažiau begauna nei 
kad mes Kanadoje „Draugą", 
siunčiu tą aprašymą ir 
..Draugo" redakcijos nuožiūrai 
patalpinti ir ..Drauge", nes gal 
kai kuriems jo skaitytojams 
irgi būtų įdomu pasiskaityti 
apie vieną pirmųjų transportų 
į Kanadą. 

1977-siais metais „Tėviškės 
žiburiuose" skaitėme aprašy
mą apie pirmąjį (o gal vieną iš 
pirmųjų; „Dievo paukštelių" 
•D.P) transportą į Kanadą 
1947-siais metais. Atseit, ta
da buvo auksinis 50-ties metų 
pirmųjų pokario lietuvių imi
grantų atvykimo į Kanadą ju
biliejus. • 

Prieš kurį laiką tas mielas. 
Hamiltone gyvenantis, Vikto
ras Prtkauskas 'Ciurlia, kaip 
jį dar Lietuvoje pažinoję vadi
na). Kauno Technikos mokyk
los abiturientas. įžymusis 
Šančių Šiaulių klubo „Kovas" 
futbolininkas, su kuriuo aš-
tuo pačiu laivu atvykau į Ka
nadą, parodė man kopiją tame 
amerikiečių kariuomenės 
transporto laive „USAT Gene
ral M.B. Stevvart" išleisto laik
raštėlio, 16-ka rašomąja maši
nėle rašytų ir paskui, kaip 
tais iaikais vadinta, šapiro-
grafu išspausdintų puslapių. 
Laikraštėlio redaktoriai buvo 
septynių tautybių atstovai, jų 
tarpe lietuvis Jonas Juškaitis. 
Viršelis su laive važiavusio 
.Ant. Šalkausko laivo piešiniu, 
trys puslapiai anglų kalba, o 
kiti — septyniomis tuo laivu 
važiavusių tautybių kalbomis, 
jų tarpe du puslapiai ir lietu
vių kalba. Pirmajame mūsų 
kalba puslapyje Ant. Šal
kausko piešinys prie lietuviš
kos kryžkelės kryžiaus suklu
pusių moters ir vyro. ir įga
liotinių kreipimasis į važiuo
jančius būti padoriais Kana
dos piliečiais. Antrame pusla
pyje atsiliepimas į priglau
džiančius kraštus išvykstan
čius lietuvius, raginant nepa
miršti savo kilimo ir esmės, po 
kuriuo pasirašė trys laive 
plaukiančių lietuvių įgalio
tiniai — J. Juškaitis, V. Pil

kauskas ir B. Grabauskai tė , ir 
trys eilėraščiai — B. Braz
džionio „Europos kapinyne", 
B. Rukšos „Gyvenimo audra" 
ir K. Bradūno „Pakeliui". 

Prisiminimai... Nes šių metų 
lapkričio 15 dieną bus 52 me
tai, kaip tas laivas, atvežęs 
mus iš Bremerhafeno uosto 
Vokietijoje, sustojo prie Hali-
fakso miesto. Kanadoje, uosto 
krantinės ir mes išlipome j ne
žinią. 

Gimęs ir gyvenęs Kaune*, 
Žaliakalnyje, baigęs tuo metu 
buvusią šešių skyrių Jono Ja 
blonskio pradinę mokyklą, 
įstojęs į ..Aušros" berniukų 
gimnaziją ir 1944 metais ga
vęs paskutiniosios prieš antrą
ją sovietų okupaciją laidos 
abitūrą. fronto nuo tėvų ats
kirtas, po vertėjavimo prie ap
kasų kasimo prie Keturvala
kių, pėsčiomis pradėjęs eiti į 
vakarus, 1944 metų rugpjūčio 
mėnesio 1 dieną perėjau sieną 
į Rytprūsius, Eitkūnuose. 
1945 metais pas ibaigus karui. 
1945-1946 meta is t rumpą lai
ką lankiau technikos mokyklą 
Braunšvego mieste , šiaurės 
vakarų Vokietijoje. Ankstyva 
1946 metų pavasar į , pakvies
tas žaisti lietuvių reprezenta
cinėje krepšinio komandoje 
„Šarūne", a tvykau į Kemp-
teną, Algau provincijoje, pietų 
Vokietijoje. Daug krepšinio 
rungtynių visoje Vokietijoje, 
1946 metų pabaltiečių olim
piadoje Augsburgo mieste, ga
limybė žaisti už Prancūzijos 
svetimšalių legioną Monako 
mieste. Jau mirusio mūsų gar
saus krepšininko j r sportinin
ko a.a. Zenono Puzinausko 
dėka, tada buvusio Bavarijos 
YMCA atstovo, gavau darbą 
kaip jo sekretorius, kas pa
įvairino kasdienybę. Bet vi
siems prieš akis buvo klausi
mas — kur mes atsirasime, 
kas mūsų laukia, kokia mūsų 
ateitis? 

1946 metais gavau iš savo 
tetos, motinos sesers Aldonos 
Bernotaitės, kuri buvo ište
kėjusi už vėliau tapusio Lietu
vos generalinio konsulu New 
Yorke Vytauto Stašinsko, iš
kvietimą atvykti pas juos į 
JAV. Bet. nuvažiavęs į JAV 
konsulatą Miuncheno mieste, 
sužinojau, kad man. vienam 
jaunuoliui be šeimos, reikės 
laukti trejus a r ketverius me
tus, iki ateis mano eilė gauti 
vizą į JAV. Tad nutariau 
žiūrėti kitų galimybių. 

1947 metų birželio mėnesį 
Kemptene pranešė , kad or
ganizuojamas p i rmas iš Vokie
tijos JAV zonos emigrantų 
transportas į Kanadą. Kiek aš 
prisimenu, iš anglų zonos tais 
metais jau buvo penki t rans
portai, tai šis turėjo būti šeš
tasis t ranspor tas į Kanadą. Aš 
su dviem kolegomis iš „Ša-
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Pasiruošę kelionei j nežinią. Būrys lietuvių ;int emigracijos slenksčio 1947 m. 

rūno" krepšinio komandos 
(Stasiu Mackevičium, dabar 
gyvenančiu Kanadoje, Toronto 
mieste, ir 1994 Toronte miru
siu a.a. Mamertu Duliūnu), 
kartu su keliolika Kempteno 
stovyklos vyrų, užsirašėme. 
Turėjome pasirašyti sutartį, 
kad dirbsime dešimt mėnesių 
pasir inktame darbe, o tada 
jau galėsime daryti ką no
rėsime. Davė tris pasirinki
mus — miško darbai, darbas 
prie geležinkelių statybos ar 
remonto ir kasyklos. Mes pasi
rinkome miško darbą. 

Rugpjūčio mėnesio pradžioje 
nuvažiavome į Funk Kaserne 
'buvusias vokiečių kariuo
menes radistų kareivines) 
Miunchene, kur buvo visokie 
popierizmai. sveikatos patikri
nimai ir panašiai. Bet ten pa
buvus kurį laiką, rugpjūčio 
gale vėl sugrįžome į Kemp-
teną. Gerai, kad dar turėjau 
spintelėmis ir antklodėmis už
tvertą kampą dideliame vien
gungių kambaryje. 

„Šarūno" komanda jau buvo 
likviduota ir jos vietoj buvo 
įsteigtas ,,Margis", tai man 
dar teko galimybė sužaisti 
paskutiniąsias krepšinio rung
tynes Kemptene už „Margį". 
Vėl laukimas. Rugsėjo mėnesį 
atgal į Miuncheną. Ten dar 
sudarėme krepšinio komandą 
(trys buvę šarūniečiai, aukš
tas latvis, aukštas estas ir dar 
keli iš važiuojančių lietuvių) ir 
rugsėjo 14-ą dieną sužaidėm 
krepšinio rungtynes tų karo 
metu subomborduotų kareivi
nių vienoje prie garažų aikš
tėje prieš greitai sudarytą 
Miunchene gyvenačiųjų lietu
vių komandų. Visi turėjome 
tik bal tus sportinius marški
nėlius, tai t raukėme burtus ir 
mes. būsimieji emigrantai, 
žaidėm su marškinėliais, o 
Miuncheno lietuviai puspli
kiai, be marškinėlių. Pastatę 
aukštą estą ir latvį nuiminėti 
kamuolį nuo lentų, žaisdami 
zonos gynimą, mes tas rung
tynes laimėjome. Po to ir vėl 
atgal į Kempteną. Spalio mė
nesį, vėl nuvažiavome į Miun
cheną, sužinojome, kad lapk
ričio mėnesi jau išvažiuosime į 
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Kanadą. Toje stovykloje 
Miunchene jau buvo ir dau
giau lietuvių, taip pat ir kitų 
tautybių, vyrų ir moterų, iš 
įvairių stovyklų, bet visų jau 
neprisimenu, tik žinau, kad bu
vo ir iš Memingeno. 

Lapkričio pradžioje, pusan
tros dienos važiavę traukiniu, 
atvažiavome į tranzito sto
vyklą Diepholz miestelyje, ne
toli Bremerhafeno uosto. Tą 
stovyklą tvarkė slavai, tai yra 
jugoslavai, serbai ir panašiai. 
Mano nuomone, čia buvo pras
čiausios sąlygos, ypač maistas. 
O jei, kad gautum pinigų šį tą 
nusipirkti, norėdavai jiems ką 
parduoti, tai gaudavai tik 
„grašius". 

Dvi dienas prieš laivui iš
plaukiant, lapkričio 4-ąją, pra
nešė, kad jei kas norėtų laive 
kelionės metu dirbti, tai tuos 
nuveš į laivą rytojaus dieną, 
tai yra dieną prieš laivui iš
plaukiant. Kiek aš atsimenu, 
aš gal buvau vienintelis lietu
vis, kuris užsirašiau. 

Vėlyvą lapkričio 5-osios die
nos popietę mus nuvežė į Bre
merhafeno uostą. Ten stovėjo 
tas 10,000 tonų JAV Kaiser 
firmos laivas „USAT General 
M.B. Stevvart". Įlipome į laivą. 
Jokių kabinų, tik didžiulės, 
kaip salės, patalpos su keturių 
aukštų lovomis. Susiradome 
vietas vyrams skirtose patal
pose. Aš • atsiradau pačioje 
priekinėje laivo patalpoje, kur 

man buvo galimybė užsiimti 
apatinę, be matracų, tik bre
zentiniu dangčiu, lovą. Gavo
me gerą vakarienę. Tokio 
maisto aš jau seniai nebuvau 
valgęs. Ir tada pradėjo skirs
tyti darbams. J darbus skirs
tantysis viršila kalbėjo vo
kiškai. O aš kalbėjau vokiškai 
geriau negu kiti. 

Pagrindinis darbas buvo vir
tuvėje. Ir kai paklausė, ar kas 
nusimano apie mašinas, tai aš 
pirmas prisistačiau. Mane 
paskyrė į grupę, kuri turėjo 
rankomis plauti indus ir 
sudėti juos į indams plauti 
mašiną, o man reikėjo pa
spausti reikalingus mygtukus. 
Valgykloje, didelėje patalpoje, 
stalų nebuvo, nes visi turėjo 
valgyti, stovėdami prie aukštų 
stalų. Už dienos darbą kiek
vienam davė po pokelį ameri
kietiškų cigarečių. Iš pradžių 
tas atrodė labai gerai, bet ma
no nuomonė greitai pasikei
tė... Lapkričio 6-tą dieną at
važiavo visi keleiviai ir juos 
paskirstė kur gulėti, vyrai ir 
moterys atskirose patalpose. 
Tame laive an t denio buvo tik 
viena didesnė patalpa, lyg ir 
skaitykla, kurioje stovėjo ir 
pianinns. bet buvo griežtai pa
sakyta, kad toji patalpa tik 
moterims, o vyrams į ją įeiti 
draudžiama. 

Buvo 858 devynių tautybių 
keleiviai — 646 vyrai ir 212 
moterų. 292 ukrainiečiai 239 
vyrai ir 53 moterys), 178 len
kai (159 — 19), 107 lietuviai 
(81-26), 95 žydai (71-24), 80 
latvių (31-49). 63 estai (30-33), 
25 jugoslavai (24-1), 15 rusų 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

(11- 4), 2 čekės ir viena 
vengrė. Iš jų 558 vyrai buvo 
užrašyti miško darbams, nors 
dalis jų išvyko dirbti prie ge
ležinkelio, 171 moteris namų 
ruošos darbams, atsieit tar
naitės, 44 žydų kilmės naš
laičiai ir 85 važiavo pas gi
mines į Kanadą. Tai laivas 
buvo tikrai neperkrautas, 
nes karo metu jis veždavo 
apie 2,000 ar daugiau karei
vių. 

Paw^arop laivas išpaukė į 
jau banguojančią Šiaurės jūrą 
ir iš jos plaukė Anglijos kana
lu tarp Europos ir Anglijos. 
Apie vidurnaktį dar sustojo 
prie Anglijos Doverio uosto ir 
iš ten į Atlantą. Ir tada jau 
prasidėjo audra. Kelione truko 
devynias dienas, o audra tę
sėsi septynias su puse die
nos... Vėjai, didžiulės bangos, 
daug sergačių J ū r o s liga". Bu
vo dienų, kad pusryčiams atei
davo mažiau nei 100 žmonių, 
nes daug keleivių, ypač mote
rys, mažai kada iš lovos besi-
keldavo. Kartais duodavo 
apelsinų, tai draugės ar drau
gai jų nunešdavo sergantie
siems. Sveikesni vyrai, gal ir 
kelios moterys, išeidavo ant 
denio. O man reikėjo dirbti 
virtuvėje... Padirbęs dvi die
nas ir supratęs, kad tas vienas 
pokelis cigarečių, tai jau ne 
taip, kaip Vokietijoje, čia buvo 
beveik bevertis, tad antrą va
karą, pabaigęs darbą, pasa
kiau, kad rytoj nebeateisiu 
dirbti, nes mane „kankina 
jūros liga". (Nors turiu prisi
pažinti, kad aš buvau vienas 
nedidelio skaičiaus keleivių, 
kurie niekada nesirgo ir visa
da eidavo valgyti). Supykęs 
maitinimo viršininkas mane 
aprėkė, sakydamas, kad aš 
privalau dirbti, o jei ne, tai 
man ir valgyti nebus duota. 
Aš jam gražiai pasakiau, kad 
man, kaip ir kitiems keleivi
ams, yra tokios pačios sąly
gos, o kelionė yra apmokėta. 
Ir daugiau nedirbau. 

Audringas Šiaurės Atlanto 
vandenynas. Vėjai, didelės 
bangos, kai kada laivas be
veik piestu stojosi. Kažkas pa
leido gandą, nors faktiškai 
taip ir yra buvę, kad audrose 
kai kurių tokių laivų plokštės 
atirdavo ir laivai paskęsdavo, 
kas kai kuriems įvarė daug 
baimės. Bet šviežio oro gauti 
ir įdomumo dėliai vis eidavom 
ant denio. Kelios geriau besi-
jautusios lietuvaitės ateidavo į 
tą skaityklą ir kai kurios no
rėdavo žaisti proferansą. Joms 
trūkstant partnerių, aš įs-
linkdavau ir, prie kampe sto
vinčio stalo, su jomis žaisda
vau. Keleivius prižiūrintis vy
resnysis viršila (Master Ser-
geant), pamatęs ten mane, 
išvarydavo vis gerokai pabar
damas. Tačiau laikas nuo lai
ko aš ten vėl atsirasdavau. 

Vieną dieną kapitonas per 
garsiakalbį pranešė, kad, jei 
moterys, pradėjusios „ben
drauti" su laivo įgulos vyrais 
jų kabinose, bus ten pagautos, 
tai jos bus uždarytos į laivo 

/YLrrOMOOUO, NAMU. SVBKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off Mgr. Aukse 
S Kana kalba hetuviSkai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

ho<M.(7M)'< 

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

\o rite kokybiškai atnaujinti 
savo namo išorę ar vidų ir 
neišleisti daugybės pinigų/ 

Skambinkite 
tel. 708-728-9545 Egidijui. 

Help VVanted 
Full time/part time banquet faci-
lity is seeking housekeeper. Experi-
ence preferrded. Includes wcekends. 
Ability to speak English. Apply in 
person to: Judd's Red Derby, 127 
St & Kedzie A ve., Blne Island, IL 
60406.' 

Ką tik iš Lietuvos atvykusi 50 
m. moteris, labai norinti išmokti 

angliškai, ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus, pagyvenusius 
žmones, padėti namų ruošoje ir 
gyventi kartu. Darbas gali būti ir 

ne Illinois valstijoje. 
TeL 708-229-8594. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

KMECKREALTOM 

21. nnĮii— m Mm 
7922 SPulasM Hd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayar. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų?' 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630)2072748 

3 suaugusią asm. šeima, ką ak 
atvykusi iš Lietuvos legaliai su laba 
korta, ieško buto ir darbo. Gali 
nuvežti į parduotuves apsipirkti, nes 
turi 7 vietą automobili. 
AnreBJaį teL 773-43*8854.^ 

areštinę ir joje išbus iki atvy
kimo į Halifaksą. 

Pusantros dienos prieš Hali-
faksą matėme Kanados laivy
no lėktuvnešį „Magnificient" 
su ant jo besileidžiančiais lėk
tuvais, taip pat matėme ir 
apie laivą bešokinėjančius 
delfinus. Kai kurie vyrai pri
pūsdavo „apsaugas" ir, kaip 
kad balionus, paleisdavo į 
vėją... 

Laive buvo maža krautu
vėlė, kantina, kur buvo galima 
už JAV ar kanadietiškus do
lerius nusipirkti cigarečių, 
šokolado ir panašiai, bet iš ke
leivių mažai kas ten bepirko, 
nes nedaug kas turėjo pinigų, 
o kiti juos laikė, kad, at
važiavę į Kanadą, turėtų. Aš 
turėjau vieną kanadišką do
lerį, tai už jį nusipirkau kelias 
mažas šokolado plyteles ir 
žemės riešutų, pasidalinda
mas tuomi su keliomis mer
ginomis, taip, kad Kanadoje 
išlipau, neturėdamas nei vie
no cento kišenėje. 

Paskutiniosios dienos rytą, 
jau pravažiavus pro dešinėje 
pusėje matytą Niufaundlandą, 
vyrai turėjo išvalyti laivą, nes 
jis buvo gerokai apterštas, 
ypač nuo , jūros ligų". Tai tas 
viršila, kuris mane vis išva
dinėdavo iš moterims skirtos 
skaityklos, mane paskyrė iš
valyti daugiausia užterštą, į 
moterų patalpas vedančią 
laiptinę. 

Niūrų 1947 metų lapkričio 
15' dienos popietį laivas pri
plaukė prie Halifakso uosto 
krantinės. Ir krantinė ir pats 
miestas, kiek jo matėme, su
darė liūdnoką vaizdą. Laive 
turėjome laukti, iki keleivius 
pradės leisti išlipti pagal nu
statytą tvarką. Mums dar be
laukiant, krantinėje prie laivo 
privažiavo keliolika automobi
lių. 44 žydų kilmės našlaičiai 
buvo išvesti pirmieji. Susitvar
kę dokumentus, jie susėdo į 
automobilius ir nuvažiavo. 
Mes, dvidešimt keli lietuviai, 
užsirašę miško darbams į tą 
pačią darbovietę, atėjus eilei, 
nuėjome į tą didžiulį kranti
nėje pastatą, kur, sutvarkius 
dokumentus, mus pasitiko tos 
Rudolph McChesney Lumber 
Company, kuriai turėjome 

kirsti rąstus, atstovas. 
Pavakaryje sėdome į trauki

nį. Važiuojant per mažai apgy
vendintas šiaurės rytų Kana
dos, kar tu ir Kvebeko, provin
cijas, ku r pamiškėse buvo ma
tyti mažos, vargingai atrodan
čios vietovės, pirmieji Kana
dos vaizdai sudarė liūdnokus 
įspūdžius ir net, juokų forma, 
pasigirsdavo balsai, klausda
mi, kada bus pirmas laivas at
gal į Europą... Po dviejų naktų 
traukinyje, kur miegojome tik 
ant sėdynių ar viršuje atida
romų lovų, trečią dieną išli
pome mažo šiaurės Ontario 
provincijos Gogamos miestelio 
stotyje. Truputį palaukę, vie
no dar kanadiškų pinigų turė
jusio dėka, pasidalinę paraga
vome pirmojo jo nupirkto Ka
nados CKeefe alaus, sėdę į 
mašinas nuvažiavome iki eže
ro, paplaukę juo išlipome, nu
žygiavome kelias mylias ir j au 
vėlai, tamsumoje, atsiradome 
sniego pabalintoje tos lentpjo
vės miškakirčių stovykloje, 
Camp. No. 15. 

Penki iš rąstų pastatyti na
meliai, arklidė ir dviem trak
toriams garažas. Tai buvo pir
madienis, kaip kad mano die
noraštis sako, lapkričio 17 die
na. Rytojaus dieną „ant kny
gutės" susipirkę reikmenis: 
storas kelnes, guminius čeba-
tus, pirštines, kepures ir pa
našiai, apsitvarkę stovykloje, 
kur miegojome, 45 vyrus talpi
nančioje, su dviejų aukštų lo
vomis patalpoje, ir trečiadie
nį, lapkričio mėnesio 19 dieną, 
pradėjome kirsti rąstus, gau
dami 5 dolerius per dieną, iŠ 
kurių kasdien atskaitydavo 1 
dol. 20 centų už „butą" ir 
maistą... Supratome, kad čia 
gatvės nėra grįstos auksu, ta
čiau jautėmės laimingi, atva
žiavę į šį mus priėmusį kraš
tą. 

* Kr ikšč ion ių d e m o k r a t ų 
są jungos (LKD8) v a d a s Ka
zys Bobelis ragina prezidentą 
Valdą Adamkų nepasirašyti 
kitų metų biudžeto įstatymo, 
kol jame bus atsižvelgta į bū
tiniausius švietimo, sveikatos 
apsaugos ir socialinius porei
kius. (BNS) 



LIETUVIŲ FONDO ĮSTATŲ PAKEITIMAS AR ARTĖJA PASAULIO GALAS? 
Kažkodėl susidarė įspūdis, reikalinga 3/4 balsų dauguma, 

kad yra pakankamai asmenų, Nėra nei vienos kitos organi-
kurie ne visai supranta, ar 
jiems atitinkamai nebuvo iš
aiškintas paskutinis Lietuvių 
fondo įstatų pakeitimas ir 
įstatų pakeitimo eiga. Kadan
gi po 1999 m. LF metinio su
važiavimo spaudoje konkre
čios informacijos neteko maty
ti, tad buvau paskatintas 
trumpai ir, tikiuosi, aiškiai 
parašyti, kaip viskas vyko. 

1999 m. balandžio 24 d. Le-
mont, Illinois, įvyko 1999 me-
ty Lietuvių fondo narių su
važiavimas. Jame asmeniškai 
dalyvavo 136 nariai su 10,895 
balsais. Šiame suvažiavime 
galėjo dalyvauti 26,617 balsų. 
Pagal esamus LF įstatus, joks 
narys negali turėti daugiau 
kaip 3 proc. visų galimų bal
sų, kas suteikė nariui asme
niškai ne daugiau kaip 798 
baisus. Su gautais įgalioji
mais narys negali turėti dau
giau kaip 5 proc. visų galimų 
Balsų, kas buvo 1,330 balsai. 
I LF Įstatų 17 paragrafas sa
ko: „Nariai suvažiavime daly
vauja asmeniškai arba balsa
vimo pažymėjimu (proxy) įga-
ljoja kitus". Per eilę metų 
buvo išreikšti nepasitenkini
mai, kad LF vadovybės nariai 
Visokeriopais būdais susiren
ka „balsavimo pažymėjimus 
(proxes)" ir nulemia visus bal
savimus. LF taryba atsižvelgė 
į> LF narių nusiskundimus ir 
priėmė įstatų pakeitimą. Šis 
pakeitimas pakeitė balsavimo 
būdą. 17-as paragrafas pakeis
tas: b a r i a i suvažiavime daly-
\»a«je-asmeniškai arba paštu. 
Jie renka tarybą ir kontrolės 
komisiją, ir balsuoja tiesiogi
niu balsavimu. Suvažiavime 
narys gali atsiimti savo balsa
vimo kortelę ir balsuoti asme
niškai". Šiuo būdu panaikina-

' riii',. Balsavimo pažymėjimai 
(proxies) ir nario teisę turėti 
daugiau kaip 3 proc. visų ga
limų balsų. Kiekvienas LF 
narys balsuoja savo turimais 
balsais, kas yra demokra
tiškiausias balsavimo būdas. 
Kiekvienas 100 dol. įnašas 
Lietuvių fondui suteikia vieną 
balsą. Būtent, 1,2000 dol. 
auka suteikia 12 balsų. 

1999 metų LF narių suva
žiavime po ilgų ir karštų dis
kusijų šis balsavimo būdo pa
keitimas narių buvo priimtas 
slaptu balsavimu su gan di
dele balsų persvara; už pakei
timą balsavo 7,114, prieš pa
keitimą balsavo 2,931. Šis 
įstatų pakeitimas įsigalioja, 

E. RINGUS 

zacijos, kurios įstatų pakeiti
mai turi būti patvirtinti kitos 
organizacijos. Net JAV LB 
įstatuose ir taisyklėse nėra 
užsiminta, kad JAV LB taryba 
turi teisę tvirtinti ar atmesti 
Lietuvių fondo įstatų pakeiti
mus. 

Pagal nustatytą procedūrą, 
Lietuvių fondo vadovybė 1999 
m. birželio 23 d. pasiuntė JAV 
LB* tarybos prezidiumui pra
šymą pritarti LF įstatų pakei
timui. 1999 m. rugsėjo 4 d. 
JAV LB tarybos prezidiumas 
išsiuntė kvieslį LB tarybos 
nariams į JAV LB tarybos se
siją su darbotvarke ir prie
dais. Darbotvarkėje dėl LF 
įstatų pakeitimo balsavimas 
buvo numatytas 4-tame posė
dyje, antros dienos pradžioje. 
Darbotvarkė buvo teisėtai pa
keista ir balsavimas buvo nu
keltas į paskutinę sesijos die
ną. Pagal turimus duomenis, 
balsavimas neįvyko. 

LF taryba savo 1999 m. 
gruodžio 2 dienos posėdyje 
nutarė vykdyti 1999 m. LF 
narių suvažiavimo nutarimą 
ir ruoštis 2000 m. fondo narių 
suvažiavimui. Kadangi JAV 
LB taryba nebalsavo už ar 
prieš LF įstatų pakeitimą, 
2000 metų balsavimas vyks 
sena tvarka. 

Teko dalyvauti JAV LB ta
rybos sesijoje pirmą dieną 
kaip kviestas svečias ir taip 
pat JAV LB vidurio vakarų 
apygardos šauktame apygar
dos informaciniame posėdyje, 
kaip revizijos komisijos narys. 
Teko kalbėtis ir pasikeisti 
nuomonėmis su visa eile as
menų. Reikia apgailestaujant 
pastebėti, kad šiuo LF įstatų 
pakeitimo klausimu yra sklei
džiama daug netiesos, klaidi
nant ne tik LF narius, bet ir 
JAV LB tarybos narius. Pa
grinde, minima, kad JAV LB 
taryba negali priimti LF įsta
tų pakeitimą, nežinodama, 
kaip bus pravedami LF rinki
mai. Tačiau jokiuose įstatuose 
nėra surašomos rinkiminės 
taisyklės. Tai yra atskiras do
kumentas, kuris kartais 
spausdinamas kartu su įsta
tais. Rinkiminės taisyklės yra 
keičiamos kartais kasmet, kad 
prisitaikytų prie to laiko po
reikių. LF tiesioginio balsavi
mo taisyklės yra ruošiamos. 
Jos bus panašios į JAV LB ta
rybos narių rinkimų taisy
kles. 

Kiekvienas norėtumėm, kad 

Kasdien TV ir radįjo 
pranešėjai skelbia dienų skai
čių iki trečio šimtmečio 
pradžios. Jo artėjimas veikia 
daugelio žmonių nervų sis
temą. Nemaža dalis riša 
trečio šimtmečio atėjimą su 
galimomis katastrofomis, o 
kraštutiniai — su pasaulio pa
baiga, Kristaus grįžimu. Jų 
nuomone, geriausia vieta su
laukti Kristaus atėjimo, yra 
Jeruzalė. Viena amerikiečių 
sekta „House of David" skelbia 
savo nariams ir pasekėjams 
„septynių dienų adventistams" 
rinktis Jeruzalėje ir laukti 
Kristaus atėjimo. Pagal jų 
įsitikinimą, žmonijos teismas 
jau vyksta nuo 1970 metų ir 
baigsis gruodžio 31 dieną. Tą 
dieną ateis pasaulio galas ir 
tik jų sektos nariai bus paimti 
į dangų.Į tokius fanatikus Iz
raelis žiūri rimtai. Nesena is
torija parodė, kad iš jų galima 
laukti visko — Waco gaisras 
Texas, masinė savižudybė 
San Diego mieste... 

Jeruzalės policija galvoja, 
kad į šį miestą ir apylinkes 
prigužės pora milijonų turistų 
iš viso pasaulio. Miestas tam 
nėra pasiruošęs. Nėra gerai 
pasirengusios šventovės. Jų 
patalpos nedidelės ir ventilia
cija beveik tragiška. Jose de
ginama daug žvakių ir įvairių 
kvepalų, tokiu būdu sunaudo
jant ir taip mažas deguonio at
sargas. Pavojingiausia yra Ho-
ly Sepulchre bažnyčia, turinti 
tik vienas duris ir tos siauros. 
Šiuo metu vyksta ginčai tarp 
religinių atstovų, kur rasti at
sargines duris. 

Vietinė policija jau seniai 
įrengė specialius aparatus, 
seka turistus, ypač gandų 

jei JAV Lietuvių Bendruome- viskas būtų taip kaip „aš" no-
nės taryba pritaria pakeitimui rįu. Tai sudarytų didžiausią 
paprasta JAV LB tarybos bal- chaosą. Fondas sėkmingai vei-
sų dauguma. Tą nusako LF kia jau 37 metus be jokio viešo 
įstatų paragrafas 39. Taip pat, priekaišto iki šių metų. Ne-
jęi JAV LB taryba nepritaria jaugi toliau nebegalime pasi-
LF įstatų pakeitimui, LF na- tikėti fondo vadovybe? 
riai kitame LF narių suvažia
vime tuos įstatus gali iš naujo Kęstutis Ječius 
priimti. Tokiam priėmimui LF tarybos narys 

DĖL EKSPONATŲ VYTAUTO DIDŽIOJO 
KARO MUZIEJUI 

Kauno Vytauto Didžiojo Ka- no informaciją keturiuose pag-
ro muziejus renka eksponatus 
buvusioje prezidentūroje nu
matomam įkurti muziejui. 

rindiniuose JAV lietuvių laik
raščiuose, kurių dėka Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje apsi-

Ten bus įrengtos ekspozicijos, lankė III Seimo nario J. Pa
skirtos nepriklausomybės lai- jaujo dukra D. Anonis, paža-
kotarpio Lietuvos istorijai: at- dėdama padovanoti eksponatų 
gimimo laikotarpiui (1905- apie tėvą. Didžiausią dovaną 
1918 m.), Seimui ir Valstybės Vytauto Didžiojo Karo muzie-
tarybai, prezidentams ir dip- jui įteikė Lietuvos ambasada 
lomatijos istorijai, vyriausybių Londone, kuri per Lietuvos 
veiklai 1918-1940 m. 

1997 m., padedant užsienio 
reikalų viceministrui J. Ruda-
levičiui, Vytauto Didžiojo Ka
ro muziejus pradėjo gauti 
laiškus iš Lietuvos ambasadų 
užsienyje. Lietuvos ambasada 
Prancūzijoje pateikė diploma
tų, dirbusių ir gyvenusių 
Prancūzijoje, giminių adresus, 
kai kurių dokumentų kopijas, 
diplomato S. Bačkio paruoštos 
informacijos kopijas. Lietuvos 
ambasada Vašingtone isplati-

skelbėjus, kuriuos tuojau sodi
na į lėktuvus ir siunčia namo. 
Tokių skelbėjų šventėms ar
tėjant, skaičius auga. Psicho
logai daugelyje turistų diag
nozuoja vadinamą „Jeruzalės 
sindromą''. Tokie asmenys pa
naudoja baltas viešbučių pa
klodes ir apsigaubę keliauja į 
Negev dykumą. Ten juos poli
cija bando išgaudyti ir grą
žinti į gimtus kraštus. Izraelio 
saugumo organai prisibijo, 
kad tarp tų religinių fanatikų 
gali atvykti nemažai teroristų. 
Aišku, policija masinio turistų 
judėjimo kontroliuoti nepa
jėgs. Tam tikslui ruošiami ka
riuomenės daliniai. Nepaisant 
būsimų pajamų, Izraelio val
džia įspėja turistus, kad Jeru
zalė gali būti pavojingiausia 
vieta sutikti trečiam šimt
mečiui. Kad išvengtų stam
besnių tragedijų, JAV ir Izrae
lio saugumo tarnybos glau
džiai bendradarbiauja. 

Tiems, kurie laukia pasaulio 
galo ir ieško ženklų, šiemet 
buvo „geri" metai. Potvyniai ir 
žemės drebėjimai sukrėtė mi
lijonus gyventojų. Pesimis
tams atrodė svarbu, kad 
didžiausi žemes drebėjimai 
įvyko Turkijoje, geografiškoje 
Jeruzalės kaimynystėje. Tie 
drebėjimai vis dar nesustoja. 
Ir kas žino, kur įvyks nauji? 

Tačiau mokslininkai bando 
nuraminti Žemės gyventojus 
ir įrodyti, kad šiemetinės ka
tastrofos nebuvo išimtinės. 
Statistinės žinios ir istorija 
rodo, kad žemės drebėjimai 
yra nuolatinis reiškinys. Kas
met žemės paviršių sukrečia 
10,000 drebėjimų. Dauguma 

jų yra silpni ir vyksta negyve
namose vietovėse bei vande-

Jaunimo centro išlaikymui aukojo: 

$40,000 
$1,000 

$500 
$100 

Respublikos Užsienio reikalų 
ministeriją perdavė diplomatų 
V. Balicko ir B. K Balučio as
meninius daiktus. 

Tačiau muziejui eksponatų 
vis dar trūksta. Todėl papildo
mai kreipiuosi, prašydamas 
padėti per Lietuvos ambasa
das ir lietuvių bendruomenes 
ieškoti eksponatų, susijusių 
su emigracijoje mirusiais Lie
tuvos prezidentais, ministrais, 
diplomatais bei seimų nariais, 
partinių ir visuomeninių orga-

$60 

$60 

$40 

Lietuvių fondas; 
G. Liautaud, Aušra ir Jonas Paroniai; 
atm ilgamečio Jaunimo centro darbuotojo 
a.a. Jono Paronio; 
Vanda Prunskis; 
Stasys Baras, Algis Čepėnas, R. ir V. 
Jau tokai, Juzė Ivašauskienė, Zuzana 
Juškevičienė, JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba (S. Daulienė), Ray 
Grigaliūnas, Irena Kairys, dr. Petras 
Kisielius, Albinas Kurkulis, dr. 
Algimantas Kelertas, prel. John A. 
Kučingis, dr. Augustinas Laucis, S. 
Dameika, dr. Aldona ir Francis Mažeikos, 
Janina Marka, S.Miknaitis, Margarita ir 
Vaclovas Momkai, Irena ir Algis Regiai, 
Marija Remienė, Albina ir Liudas 
Ramanauskai, Antanas ir Marga Rudžiai, 
dr. Rimantas ir Dalia Strasius, Ada 
Sutkus, Tauragės lietuvių klubas, Marija 
ir John Utz, Viktorija ir Antanas 
Valavičiai, Helen Vilkelis, B. ir E. 
Leseviciūtės; 
P. Gruodis, J . Mikulis, Anelė ir Edvardas 
Pociai; 
LB Cicero apylinkė, Halina Bagdonas, 
Marija Ambrozaitienė, dr. M. 
Budrys, dr. Vytautas Janušonis, dr. 
Konstantinas Jablonskis, P ir B. Gylys, 
A. Šmulkštienė, J. Mikalauskas, St. 
Misiūnas, dr. Kazimieras Rimkus, Stasys 
Tiškevičius, J. ir R. Valaitis, dr. A. 
Vanagūnas, dr. Daina Variakojis, Dainė 
ir Tom Quinn; 
Kostas Dočkus, Petras Griganavičius, D. 
Kojelis, Monica Lembertas, M. Prackaila, 
M. Rockuvienė, A. Simonaitis, Z. Vieraitis. 

Jaunimo centro taryba ir valdyba nuoširdžiai 
dėkoja mieliems aukotojam*. I l k Jūsų aukos įgalina 
Jaunimo centrą tęsti l ietuvišką veiklą. Aukos 
nurašomos nuo federelinių mokesčiu. 

nynuose. Tik 800 drebėjimų 
yra stipresni. Apie juos iš
girstame tada, kai jie supurto 
tirštai apgyvendintus plotus, 
ypač miestus su aukštais pa
statais. Šį šimtmetį jau yra 
įvykę didelių žemės drebėjimų 
su dideliais nuostoliais. 1923 
m. smarkiai nukentėjo Tokijo. 
Laimei miestas tada buvo ki
toks, negu šiandien o visgi 
žuvo 143,000 žmonių. Būsimo 
drebėjimo rezultatus numatyti 
sunku, nes miestas išaugo, 
tapo finansiniu centru, o me
dinius namukus pakeitė dau
giaaukščiai pastatai. Nuo jų 
griuvimų nukenčia pastatų 
gyventojai ir kaimyniniai pa
statai. Seismologai prana
šauja, kad 21-me šimtmetyje 
aukų nuo žemės drebėjimų pa
daugės dešimteriopai. Štai 
kodėl: 

1. gyventojai koncentruojasi 
miestuose; 2. didmiesčiai auga 
jūrų ir vandenynų pakraš
čiuose; 3. daug miestų išaugo 
seismologiškai . gyvose juos
tose. Žemės drebėjimai pasi
kartos, kol planetos centre ir 
toliau kunkuliuos atominis 
gaisras ir susitelkusi šilumine 
energija turės prasiveržti į pa
viršių. Prieš daugelį milijonų 
metų energijos prasiveržimai 
suskaldė žemės plutą į konti
nentus ir atskyrė juos vande
nynais, kontinentų susidūri
mai sukūrė aukštus kalnynus. 

21-mo šimtmečio tragedija 
gali būti todėl, kad pagrindi
niai didmiesčiai išaugo vande
nynų pakraščiuose: Settle, 
San Francisco, Los Angeles, 
Lima, Santiago. Tuos miestus 
nuo paviršiaus gali nuplauti 
ugnikalnių prasiveržimai, kai
myniniuose vandenynuose su
keldami vandens lygio pakili
mus ir pavojingus siūbavimus 
iki keliolikos metrų aukštumo. 
Panaši padėtis yra Euroazi-
joje. Daug miestų Japonijoje, 
Taivane, Kinijoje išaugo seis-
mologiškuose rajonuose ir jie 
būtų žemės drebėjimų auko
mis. 

Evangelijoje yra daug pra
našysčių apie pasaulio galą ir 
antrąjį Kristaus atėjimą. Ne
seniai išspausdintas „Drauge" 
kunigo V. Rimšelio straipsnis 
ir Švento Rašto ištraukos 
pabrėžia kokios katastrofos 
įspės žmoniją. Tokių ženklų 
20-to šimtmečio pabaigoje 
dar nematyti. Taigi atrodo, 
kad nėra reikalo baimintis. 
21-šimtmetis bus pilnas naujų 
atradimų danguje ir žemėje. 
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nizacijų veikėjais, karininkais. 
Muziejų domina: 

1. gyvenamoji ir palaidojimo 
vieta; 

2. archyvų ir asmeninių 
daiktų buvimo vieta; 

3. giminių adresai; 
4. eksponatai: asmeniniai 

daiktai (drabužiai, baldai, in
dai, rašymo reikmenys, suve
nyrai, dovanos, ginklai ir kt.), 
rankraščiai, laiškai, dokumen
tai, nuotraukos ir albumai, ap-

A.tA. 
BRONIUS KONAUKA 

Gyveno Oak Lawn, IL. Mirė 1999 m gruodžio 27 d., 
sulaukęs 86 metų. 

Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Otolija Vitkauskaitė, sūnus 

Regimantas, marti Liuda, anūkai Audrytė ir Stepas; 
dukterys Jovita Dalia Juškevičiene, žentas Vytas; Janina 
Rėklaitienė, žentas Gintaras, anūkai Jurgis ir Viktoras: 
sesuo Regina ir jos vyras Kazimieras Kreivėnai, mirusio 
brolio Vlado duktė Samaitienė su šeima Lietuvoje ir kiti 
giminės. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 30 d. nuo 3 
iki 9 v.v. Palos Gaidas laidojimo namuose, 11028 South-
west Hwy., Palos Hills-, IL. Laidotuvės penktadienį, 
gruodžio 31 d. Iš laidojimo namų 10 vai. ryto Velionis bus 
atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 
10 :30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po 
Mišių Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, vaikai, anūkai, sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. David Gaidas, Jr. Tel. 708-97^4410. 

A. t A. 
NAPOLEONAS 

ZAJANČAUSKAS 
mirė gruodžio 5 d. Varniuose, sulaukęs 86 metų. Gimė 

Kražių valsčiuje, Raseinių apskrityje. Velionis Amerikoje 
išgyveno 47 metus. Į Lietuvą grįžo 1996 m. 

Nuliūdę liko: sesuo Adelė, svainis Vaclovas 
Bartkevičius, dukterėčios Birutės Izdonavičienės šeima, 
seserėnas Vaclovas su žmona Daiva, kiti giminės ir 
artimieji. Amerikoje liko krikšto duktė Teresėlė, jos 
mamytė Juzytė ir draugai. 

Velionis priklausė Amerikos Lietuvių Bendruomenei, 
Lietuvių šaulių organizacijai ir kitoms draugijoms. A.a. 
Napoleonas buvo ištikimas Dievui, tėvynei ir artimui. 

Nuliūdę: sesuo, dukterėčia, seserėnas, kr ikš to 
duktė, giminės ir draugai . 

Brangūs DALIA ir ANTANAI RACKOS, 
skaudžią netekties valandą liūdime kartu su Jumis 
mylimos dukters 

A. t A. 
VIDOS 

netekus. Dalijamės Jūsų skausmu ir iš visos širdies 
linkime tvirtybės. 

Aldona ir Remigijus Gaškos 

dovanojimai, knygos ir kt. 
Jeigu įstaigos ir tautiečiai 

padėtų Vytauto Didžiojo Karo 
muziejui susirinkti ne tik šią 
informaciją, o galbūt ir eks
ponatus, būtų užpildytos spra
gos ekspozicijoje ir muziejaus 
lankytojai galėtų geriau susi
pažinti su Lietuvos praeitimi. 

A. A. Balutis 
Kauno mero pirmasis 

pavaduotojas 

^ » STAB ALUAMCC 

lt makes a vvorld of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-
trip travel to Lithuania 
easier and more convenicnt 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily service to Vilnius vvith 
just one hassle-free connection 
through Stockholm. Our 4:30 p.m 
departure gr*s you a retaxed morn-
mg arrtval for business or pleasure 
When you're ready to return, you'il 
enjoy sam«-day Jrave! back to 
Chicago through our Ccpenhagen 

hub. And whether 
you fly Business Class 

or Economy Class. you can be 
~sure our service wril De worid-class, 

and will allow you to arr!ve rested and 
refreshed - aJI for a reasonanio fare. 
Find out wfiat a vvorld of difference 
SAS :an .r.cks '.:: jom next trip. 
Just cal! your Travel Agente SAS 
at 1-800-221-2350 For more mfor-

. mation and speoai offers, visit 
our website at www.fiysas.com. 

FRQM W 

SK946 
SK744 

SK743 
SK<¥3 

rfWW 

Chtcago 

StocKholm 

V*%s 

Copenhagen 

T6 
Stockholm 

Vfcnlus 

Copenmgtn 

Chicago 

Daparture 

4:30 pm 

9-20 am * 1 

12:45 p a 

3:40 pm 

Time AiitvjJ Tini* 

?40an*l 

1050 am *1 

215 pm 

5:40 pm 

http://www.fiysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

KALĖDINĖ DOVANA IŠ LIETUVOS Antrąją Kalėdų dieną Pa
saulio lietuvių centro lankyto
jus su dovanomis aplankė ne 
barzdotas Kalėdų senis, bet 
j aunas , gražus gražiabalsis te
noras iš Vilniaus — Edgaras 
Prudkauskas, šiuo metu atvy
kęs į New Yorką, kad daly
vautų Metropolitan operos ir 
Jull iard mokyklos muzikos 
klasių perklausose. E. Prud
kauskas yra Lietuvos muzikos 
akademijos absolventas, da
bar siekiantis muzikos ma
gistre laipsnio pas prof. Virgi
lijų Noreiką. Paskutinius tre
jus metus E. Prudkauskas 
buvo sol. Stasio Baro stipendi
ninkas. Galbūt šis koncertas 
buvo ir skirtas mecenatui St. 
Barui, kad jis žinotų, jog į jo 
vietą scenoje ateina puikus at
likėjas. Kad ne tik St. Barui 

Dainuoja Edgaras Prudkauskas. 

suteiktų džiaugsmą ši kalė
dine dovana iš Vilniaus, PLC 
Lietuvių dailės muziejus savo 
rečitalių salėje suruošė kon
certą ir visiems dainos mylė
tojams. 

Koncerto programą sudarė 
šešios arijos iš operų: ^Cences" 
(G. F. Handel), „Cosi fan tut-
te" (W. A. Mozart), „L'Elisir d' 
Amore" (G. Donizetti), „La 
Traviata" (G. Verdi), J. Litua-
ni" (A. Ponchielli), „Vaiva" (V. 
Klova) ir oratorijos „Messiah" 
(G. F. Handel), kuria ir buvo 
pradėtas koncertas. E. Prud
kauskas padainavo ir daug pa
saulinių ir lietuvių kompozito
rių dainų, kurias esame gir
dėję koncertuojant Virgilijui 
Noreikai. Svečio dainavimo 
vertinimas priklauso muzi
kams ir aukšto lygio solis
tams. Dainos mėgėjui solisto 
balsas skambėjo taip, kaip pa
saulinio garso tenoro Jose 
Carreras. Vilniečiai E. Prud-
kauską ir vadina lietuvišku 
Carreras. Tokio aukšto lygio 
tenoro koncertas pilnai salei 
klausytojų buvo didelė kalė
dinė dovana. 

Užbaigus koncerto progra
mą, publika trimis atsistoji
mais ir stipriu plojimu iškvie
tė solistą net dviems „bisams". 
kurių metu jaunas atlikėjas 
padainavo dvi lyrines dainas. 
Solistui akompanavo muzikas 
Alvydas Vasaitis. Jis ir solis
tas buvo apdovanoti rožių 
puokštėmis. Br. J. 

KALĖDŲ EGLUTĖS PUOŠIMAS 
Gruodžio 15 d., trečiadienio buvo gyvybės ženklas. Aldona 

vyresniųjų lietuvių popietę 
„Seklyčioje" pradedama, rengi
nių vadovė E. Sirutienė pa
sidžiaugė, kad nepaisant blogo 
oro, susirinko gražus būrys 
dalyviu jau į tradicija virtusią 
Kalėdų eglutės puošimo cere
moniją. Šių metų eglutę (ku
rią reikia vadinti egle, nes tai 
t ikrai gražus, didelis ir nuos
tabiai kvepiantis medis prime
nantis Kalėdas Lietuvoje) nu
pirko ir „Seklyčiai" padovano
jo mūsų dosnieji geradariai 
Viktorija ir Antanas • Valavi
čiai, o begales gražių ir me
niškų šiaudinukų jai papuošti 
yra padariusi ir padovanojusi 
auksarankė Bernadeta Zei-
kienė. 

Eglės viršūnę puošė didelis 
baltas angelas, o ant stalų 
prie kiekvienos lėkštės buvo 
padėta po šiaudinuką, ir ren
ginių vadovė paprašė, kad 
kiekvienai popietės dalyvis, 
priėjęs prie eglutės, ant šakos 
užkabintų tą gražų ornamen
tą. Kol mes tai darėme, maest
ro Faustas Strolia pianinu 
skambino kalėdines giesmes. 

Kai eglutę papuošeme, ren
ginių vadove paklausė, ar kas 
iš susirinkusių norėtų papasa
koti savo prisiminimus apie 
Kalėdas praeityje. E. Valanti
nienė prisiminė, kaip vaikys
tėje abu su broliu puošdavo 
eglutę, bet žvakutes ant jos te
galėjo uždegti tik tėtė, nes bu
vo bijoma, kad vaikai netyčia 
gali sukelti gaisrą (tada dar 
nebuvo elektrinių, „žvakučių" 
— lempučių). Ji prisiminė, 
kaip visas namas kvepėjo miš
ku, ir dalinantis plotkele jutai , 
kad Dievulis yra čia pat. nes 
šiaudą iš po staltiesės ištrau
kus sužinosime, kiek ilgai gy
vensime. Ir buvo aišku, kad po 
vidurnakčio (jei iki to laiko 
neužmigsime; bus galima iš
girsti, kaip tvarte kalbasi gy
vuliai. E. Valantinienė prisi
minė pasakojimus, kaip miško 
broliai — partizanai Kūčių 
naktj palikdavo ant namų 
slenksčio eglės šaką, idant na
miškiai, ją iš ryto radę, žinotų. 
kad sūnus, brolis ar tėvas dar 
tebtra gyvi, nes eglės šaka 

Pankienė su dideliu įsijauti
mu padeklamavo eilėraštį: 
„Oi, neliūsk, motule", kuris ne 
vienam klausytojui išspaudė 
ašarą. Po to maestro F. Strolia 
pakvietė visus pagiedoti ad
ventinių giesmių. Pradėjome 
giesme „Rasokit, dangūs", ku
rioje prašėme — „O Dieve Tė
ve, Dieve gailestingas, Išgirsk 
maloniai, maldą lūkestingą"... 

Po to dainavome J. Švedo 
„Gul šiandieną", po jos — gra
žiąją A. Gruber „Stille Nacht", 
kurią lietuviškai atlikome 
kaip „Tyli naktis". Maestro sa
kė, kad jo mama — vokiečių 
kilmės ir pavarde Gruber, tai 
gal ir jį sieja kraujo ryšys su 
tos nuostabios giesmės kūrėju. 
Ir dar, lyg iš gausybės rago, 
pylėsi giesmės- J. Švedo „Bet
liejaus prakartėlėj", F. Stro-
lios „Prakartėlėj", „Piemenė
liams, vargdienėliams", „Svei
kas Jėzau gimusis", „Didis 
džiaugsmas". Kokios pakilios 
nuotaikos apimanti traukėme 
— „Muškim būgnais, trimituo-
kim, Jėzui garbę atiduokim, 
šiąnakt mums užgimusiam". 

Giesmes baigėme J . Nauja
lio garsiąja „Tyliąją naktį". 
Mielasis muzikos mylėtojas ir 
puoselėtojas F. Strolia papasa
kojo, kad muzikologas kun. 
Senkus yra palyginęs mūsų 
lietuviškas dainas su grigališ
ku giedojimu, nes nėra pabrė
žiami kirčiai, tai ir sugiedo
jome — sudainavome partiza
nų atminimui „Gegutėle, šį 
metelį, Tu anksčiau pas mus 
parlėk, apraudoki mūs var
gelį, našlaitėliams mums pa
dėk". Po jos traukėme „Pra
žydo jazminai po langu". Dai
navome ir V. Panavaitės-Stan-
kienės garsiąją „Aš verkiau 
parimus" ir „Vežė mane iš na
mų" (vestuvinė daina — dabar 
dainuojama išvežtiesiems pri
siminti'. Pabaigai dar sudai
navome „Linelius raunu ne 
viena" ir „Iš rytų šalelės". Taip 
begiedodami ir bedainuodami 
mintimis ir širdimis grįžome 
namo į Lietuvą, kad pasiruoš
tu me Kristaus gimimo šven
tei. 

Emilija J . Valant in ienė 

Šį penktadienį , gruodžio 
31 d., nei „Draugo" administ
racija, nei „Draugo" redakcija 
nedirbs. Ketvirtadienį išleisi
me šeštadieninį „Draugo" ir 
kultūrinio priedo numerį. 

Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė Naujųjų 2000-ųjų 
metų sutikimą ruošia gruo
džio 31 d. 7 vai. v. Šaulių na
muose (2417 W. 43 St., Chica-
go). Kviečiami šauliai, ramo-
vėnai ir visuomenė. Bus karš
tas maistas, šalti užkandžiai, 
šokiams gros Kosto Rama
nausko orkestras. Dar galima 
gauti bilietų, paskambinus 
šiais tel. 773-434-3713 ir 773-
582-1027. 

Lie tuvos Genera l in i s 
konsu l a t a s Čikagoje norėtų 
atkreipti skaitytojų dėmesį į 
pakeistas lankytojų priėmimo 
valandas. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje (6500 S. 
Pulaski Road, Suite 219) ant
radieniais ir ketvirtadieniais 
priėmimas bus pradedamas 
viena valanda anksčiau, t.y. 
vyks nuo 9 vai. iki 12 vai. Pag
rindinėse konsulato patalpose 
(211 E. Ontario, Suite 1500) 
lankytojų priėmimui skirtas 
laikas yra antradieniais, tre
čiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po
piet. Smulkesnę informaciją 
galima gauti tel. 312-397-
0382. 

SKELBIMAI 
• S u m a t r o s S i n g a p ū r o 

d y p u k ų s ą j u n g a sveikina 
visus bendražygius Kalėdų 
proga ir linki džiaugsmingų ir 
pelningų dienų naujame am
žiuje! Klajūnai gali kreiptis į 
būstinę pas Arūną, S u n t e c 
City, Tower Three #41.01, 8 
Temasek Blvd., 038988 Sin-
gapore. 

•„Saulutė", Lietuvos vai-
kams-našlaičiams, seneliams 
remti Daytona Beach, FL, sky-. 
rius, dėkoja dr. B. Preikštierei 
už $50 auką Gražinos Pet
rulienės atminimui. Ačiū! D .B. 
„Saulutė". 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. man 

• Dalia ir Jurgis Anysai , 
šv. Kalėdų proga Audronės ir 
Šarūno Užgirių šeimai skiria 
$300 dovaną — pratęsimą dvie
jų globojamų našlaičių Lietu
voje. Teklė Bogušas, South 
Boston, MA, atsiuntė $300 ir 
yra dviejų Lietuvos vaikų rė
mėja. Virginia L. Lukas, Cla-
rendon Hills, IL, atsiuntė $150 
— yra nauja Lietuvos vaikų 
globėja. Ponia, nenorinti minėti 
savo pavardės, atsiuntė $150 — 
vieno Lietuvos vaiko paramą 
me tams . Dėkojame aukoto
jams! „Lie tuvos N aš la i č ių 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
West 71 St . , C h i c a g o , IL 
60629. 

• Akademiku skautu są
jūdis , Čikagos skyrius, ruošia 
koldūnų pietus 2000 m. sausio 
9 d. 12 v a i . p o šv. M i š i ų 
P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemont, IL. Po pietų bus prog
rama — Dainavos ansamblio 
vyrų oktetas. Bilietai gaunami 
prie durų. Kaina $8. Visi kvie
čiami. .'.44'. 

• Karaliaučiaus srit ies 
l ietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $200 — Gediminas Ba
landa. $40 — Romas Lepars-
kas. $30 — Dr. Gražina Pau-
liukonis. $25 — Dr. Zigmas 
Brinkis; Jonas ir Anelė Gum-
belevičius; Jonas Jurkūnas: 
dr. Ramūnas Kondratas. $10 
— Balys ir Elena Kondratai; 
Vidmantas ir Mana Nijolė 
Raišys. Rėmėjams dėkojame. 
, ,Kara l iauč iaus k raš to lie
tuvybei" , 1394 Middloburg 
Ct., Napervi l le . IL 60540-
7011. 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos suai 
d., dainavo kartu. 

jų ir vaikų chorai per kalėdinį koncertą, vykusį gruodžio 12 
Nuotr. V. Jas inev ič iaus 

KONCERTAS DIEVO GARBEI 
Palaimintojo Jurgio Matu

laičio misijos choras Kristaus 
užgimimą pradėjo švęs.ti ka
lėdiniu koncertu. Tai jau įvy
ko gruodžio 12 d., kai po pa
maldų visi dalyviai vaišinosi 
Aldonos Šoliūnienės skaniais 
pietumis, o paskui grįžo į 
bažnyčią pasiklausyti kalėdi
nių giesmių. , 

Choras, vadovaujamas muz. 
Birutės Mockienės ir chor-
meisterės Rasos Poskočimie-

nės visą rudenį mokėsi naujų 
giesmių. Programą puošė so
listės Lijanos Kopūstaitės-
Pauletti solo atlikta I. Cheru-
bini „Ave Maria" ir jos giedoji
mas su choru — G. Šukio 
„Dievo Motinos lopšinė"; is
panų tradicinė giesmė „Kalė
dų dovana" V. Juozapaičio 
„Aleliuja! Užgimė Kristus"; F. 
Gruber „Tyli naktis", A. 
Adams „Nakties tyloj". 

Misijos choras atliko gies

mes: „Džiaugsmas šiandien 
aplankė mus" (G. H. Handel) , 
„Ateina Kalėdų nakt is" (G. 
Šukys), „Toli už jūrų" (tradi
cinė amer. giesmė ar A. Par
ker), „Gradual" (A. Bruchner) , 
„Žemėn taiką nešu" (J. Govė-
das), „Sveikas gimęs Vieš
patie" (V. Juozapaitis), „Kalė
dų žvaigždelė" (J. Abaris), 
„Šventa naktis" (L Sinius) ir 
„Kalėdos" (A. Vanagait is) . 

Misijos vaikų choras, puikiai 
vedamas muz. Dar iaus Poli-

kaičio, atliko „Šienelis toks 
kietas" (V. Miškinis), .Kalėdų 
giesmė" (J. Čiurlionytės), 
„Gaudeamus Hodie* (J. 
Sleeth). Vaikų chorui akompa
navo j aunas pianistas Kęstu
tis Daugirdas. Koncerto prog
rama buvo baigta giesme 
„Berneliai kelkit", kurią atliko 
abu chorai su soliste. 

Chorams pr i tarė prie naujų 
vargonų sėdįs Manigirdas 
Motekaitis ir j a u n u t ė fleitistė 
Jacintą Lina Mikutė, dar tebe-
lankanti Lemonto gimnaziją, 
bet jau 11 metų grojanti fleita 
ir laimėjusi Illinois Music Edu-
cators Association pirmąja 
vietą. 2000 m. sausio mėnesį ji 
dalyvaus Ali State of Illinois 
konkurse. Linkime jai sėkmės! 

Giesmių junginius šauniai 
skaitė aktorė Audrė Budrytė, 
klausytojus nukeldama į tuos 
laikus, kada gimė Išganytojas. 

Misijos choro giedojimas 
klausytojams labai patiko, 
publika sustojusi ilgai plojo, o 
po to abu chorai ir klausytojai 
nuotaikingai sugiedojo „Links
mą giesmę". 

Žymu, jog choro giedojimo 
standartas auga, balsų temb
rai išlyginti, o atliekant gies
mes, girdimas puikus pianissi
mo ir fortissimo. Lauksime ir 
kitų choro pasirodymų. 

B. A. Vindai ienė 

SUSITIKSIME SU BRONE NAINIENE 
Ar pažįstate Bronę Nainie

nę? Ją žino beveik visi Čika
goje ir apylinkėse gyvenantys 
lietuviai. Pasaulio lietuvių 
centro lankytojai ją mato sek
madieniais, būna jos pakalbin
ti, nes Bronė yra lyg centro 
dalis nuo pat jo gyvavimo 
pradžios. 

Kada lietuviai įsigijo PLC, 
pasirodė, kad reikės daug ran
kų, kad būtų galima jį išlai
kyti. Darbų begalės, pajamų 
trūksta. Na, o kas daugiau, jei 
ne moterys ėmėsi iniciatyvos 
susiburti į renginių komitetą? 
Tų iniciatorių pradininkė ir 
buvo Bronė Nainienė, kuri iš 
pradžių pasikvietė kelias, o po 
to gerą būrį moterų ir pradėjo 
planuoti, kaip padėti centrui 
mokėti skolas. Svarbiausias 
komiteto tikslas buvo sudaryti 
patogias sąlygas į centrą at
vykstantiems svečiams. Mote
rys stengiasi, kad visi jaustųsi 
kaip centro nariai, laukiami 
svečiai. Reikėjo sugalvoti tin
kamus renginius, pietus, juos 
organizuoti, kviesti svarbius 
asmenis, kurie mus infor
muotų. Renginių variklis irgi 

tapo Bronė Nainienė. Žinoma, 
ji į talką kvietėsi visas ir nie
kas jai padėti neatsisakė. Taip 
PLC renginiai, žymių asmenų 
pagerbimai tapo PLC renginių 
komiteto ir jo pirmininkės 
Bronės Nainienės rūpesčiu. 
Net įvairios organizacijos, ruo
šiančios savo renginius centre, 
susilaukia Bronės patarimų, 
pagalbos ir talkos. 

Atėjo laikas ir mums pasi
kalbėti su Brone Nainiene. 
Norėtume jos paklaust i daug 
klausimų: iš ku r ji ima tos 
energijos, kokius v i taminus 
vartoja, kas ja i suteikia idėjų 
įvairiems projektams, kokią 
stebuklingą lazdelę ji naudoja, 
kad žmonės noriai a te ina į 
talką? 

Neabejoju, kad su Brone visi 
norės pabendrauti , pavalgyti 

kartu pietus. Pietus ir pa
bendravimas įvyks sausio 16 
d. j au 2000-aisiais metais tuoj 
po 11 v.r. šv. Mišių PLC Sa
lėje. Didieji švenčių rūpesčiai 
jau bus praėję, dovanomis pa
sikeista, todėl galėsime ramiai 
pasisėdėti. -.~~? 

Stalus ir vietas galinnrtitsi-
sakyti, skambinant Vandai 
Gvildienei tel. 630-271-9136. 

Karol ina Kubilienė 

Pietus-pabendravimą su Brone Nainiene ruošia (iš kairės): Vanda Gvildienė, Karolina Kubilienė, Irena Kaz
lauskienė (pirmininkė), Alė Karaliūnienė, Irena Kriaučeliunienė, Praurimė Ragienė, o taip pat ir Irena Gali
nienė. 

ŠAULIŠKOS KŪČIOS 
Artėjant Jėzaus Kristaus gi

mimo dienai — šv. Kalėdoms. 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės namuose gruodžio 12 d. 
buvo surengtos tradicines šau-
liškos Kūčios. į kurias atvyko 
LŠS išeivijoje vadas. Vyčio 
Kryžiaus ordino kavalierius, 
garbės šaulys M. Abarius, va
do pavaduotojas, garbės šau
lys J. Mikulis, gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos va
das, garbes šaulys, dim. mjr. 
E. Vengianskas, LŠS išeivijoje 
moterų vadė. garbės «au!ė A. 
Kirvaitytė. Vytauto Didžiojo ir 
Nemuno jūrų šaulių rinktinių 

šauliai tautiečiai. 
Šventiškai papuoštoje ir 

gausiai, įvairiais Kūčių patie
kalais nukrautais stalais sa
lėje Kūčias pradėjo Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės va
das, garbės šaulys J. Šidlaus
kas, pasveikinęs visus su ar
tėjančiomis šventėmis. Kalėdi
nę eglutę uždegti ir žodį tarti 
pakvietė vadą M. Abarių. 

Išeivijos šaulių vadas džiau
gėsi galėdamas jau 13-tą kar
tą šioje salėje švęsti šią šven
te Padėkojo Vytauto Didžiojo 
Saulių rinktinės vadui J. Šid
lauskui. Klaipėdos jūrų šaulių 

kuopos vadui J . Mikuliui, gen. 
T. Daukanto jū rų šaulių kuo
pos vadui E. Vengianskui, Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Moterų vadei, garbės šaulei S. 
Tamulevičiūtei-Ferro, rinkti
nės šauliams N. ir K. Rama
nauskams, minėtų kuopų šau
liams padėjusiems organizuoti 
šaulių sąjungos metinių iškil
mes spalio 23-24 dienomis Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
namuose. 

M. Abarius pasidalino savo 
kelionės po Lietuvą įspū
džiais. Jis dalyvavo kariuome
nės dienos minėjime Kauno 
apskrities Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktines 80-mečio iš-

i'n \ : :I-J i,-.: -••:-'• i' • i- -auli'^ vadai ir =VC<*IHI Is kaires straipsnio autorius, Vytauto Didžiojo Saulių 
rinktinės garbės va c a.- '. >> -<•:•. i'oj" valo pavaduotojas .1 Mikulis. (>m. Daukanto juru Aauliu kuopos vadas 
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kilmėse, brolio Liongino jubi
liejaus koncerte ir paminė
jime, susitiko su kariuomenės 
vadu brig. generolu J. Kron-
kaičiu, Šaulių sąjungos vadu 
pik. J. Geču KASP vadu pik. 
A. Pociumi ir kt. Kalbėjo apie 
dabartinę Lietuvos saulių pa
dėtį. M. Abarius sakė, kad Sv. 
Kalėdos — taikos ir susitaiky
mo, pagarbos šventė, tad rei
kia paduoti vienas kitam ran
ką, gerbti kito įsitikinimus. 
Kai šeimoje, organizarijoje, vi
suomenėje taika, tai mūsų 
veikloje — vienybė ir jėga. 
Esant vienybei, išeivijoje galė
sime išlaikyti lietuvybės pra
dą. To trokšta mūsų Tėvynė. 

Invokacijos pareigas atliko 
ir patiekalus palaimino Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
kapelionas F. Kireilis, pasvei
kinęs susirinkusius ir palin
kėjęs ruoštis Šv. Kalėdoms. 

Kūčių dalyviai laužydami 
Kūčių kalėdaičius, vienas ki
tam sakė gražiausius linkėji
mus. Valgydami Kūčių val
gius, visi gyrė Vytauto Di
džiojo rinktinės šaules, pa
gaminusias labai skanius pa
tiekalus. Visą laiką Saulių 
namuose vyravo šventinė nuo
taika, skambėjo kalėdinės me
lodijos, liejosi šventiniai jaus
mai. Garbės šaulys 

S. Ignatavičius 




