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Seimas svarsto Lietuvos piliečių 
pate iktus projektus 

Vi ln ius , gruodžio 5 d. 
(BNS) — Seimas ant radienį 
visuot iniame posėdyje p r i t a rė 
v ienam piliečių pa te ik tam 
įs ta tymo projektui, kitą at
metė. 

Se imas po svars tymo pr i ta rė 
į s ta tymo projektui sumažin t i 
pr idėt inės ver tės mokesčio 
(PVM) įkainį už gyventojams 
t iekiamą ši luminę energiją gy
venamosioms pa ta lpoms šil
dyti, tačiau a tme tė į s ta tymo 
projektą, siūlantį j au ki tąmet 
padidint i neapmokes t inamą 
pajamų minimumą nuo 214 
litų iki 320 litų. 

Abu šie įs ta tymai Seimui 
buvo pateikt i remiant i s pi
liečių įs ta tymo leidybos inicia
tyva, su r inkus po daugiau 
kaip 50.000 projektus re
miančių piliečių parašų . Prieš 
Seimo rinkimus piliečių pa
rašus sur inko Socialdemokra
t inės koalicijos ats tovai . 

Se imas beveik vienbalsiai 
p r i ta rė po svars tymo siūlymui 
sumažin t i PVM įkainį už 
šildymą. 9 proc. PVM lengvata 
už šildymą būtų ta ikoma nuo 
2001 m. sausio 1 d. ir galiotų 
iki 2003 m. gruodžio 31 die
nos. Tokia da ta buvo nus ta ty 
t a atsižvelgiarrt į tai , kad sto
j a n t į Europos Sąjungą (ES), 
Lietuvai gali tekti a ts isakyt i 
šios lengvatos. 

Europos Teisės depar tamen
t a s savo išvadoje kategoriškos 
nuomonės dėl PVM lengvatų 
už šildymą nepareiškė . Depar
t amen to išvadoje tik pažymi
ma, jog tol, kol ES lygmenyje 
nėra iki galo apibrėžta , ko
kioms prekėms ir paslaugoms 
gali būti ta ikyt inas suma
žintas PVM įkainis, šio projek
to nuostatos E S teisei ne

prieštarauja. 
Siūlymui sumažinti PVM 

įkainį už šildymą pasipriešino 
tik devynis narius turinčios 
Tėvynės sąjungos — konserva
torių frakcijos atstovai. Frak
cijos sen iūnas Andrius Kubi
lius teigė, jog pataisa yra 
naudinga liberalų rinkėjams 
— tur t ingesniam gyventojų 
sluoksniui ir iš esmės nepalies 
neturt ingiausių gyventojų, ku
riems mokestis už šildymą ir 
taip y ra kompensuojamas. 

A. Kubilius siūle palikti ga
lioti dabart inį 18 proc. PVM 
įkainį, o gau tas pajamas skirti 
kompensuoti išlaidas už šil
dymą mažiau pasiturintiems 
gyventojų sluoksniams. 

Antradienį Seimas atmetė 
kitą piliečių paremtą projektą 
— Fizinių asmenų pajamų 
mokesčio laikinojo įstatymo 
pataisas , kuriomis buvo siū
loma padidinti neapmokesti
namąjį minimumą nuo 214 
litų iki 320 litų. 

Projektą atmesti siūlė Seimo 
biudžeto ir finansų komitetas. 
Komiteto nuomone, neapmo
kestinamojo minimumo klau
simą derėtų spręsti priimant 
Gyventojų pajamų mokesčio ir 
turto deklaravimo įstatymą. 
Šiame įs tatyme numatyta su
sieti neapmokestinamo mini
mumo dydį su šeimos iš
laikytinių skaičiumi' bei ne
įgalumu. 

Vyriausybės skaičiavimu, 
padidinus neapmokestinamą 
minimumą, 2001 metais savi
valdybių biudžetai netektų 
apie 309 mln. litų, o Privalo
mojo sveikatos draudimo fon
das — apie 132 mln. litų mo
kestinių pajamų. 

Moksl ininkai baiminasi dėl 
• mokslo išnykimo Lietuvoje 

V i l n i u s , gruodžio 5 d. (BNS) darbuotojų atlyginimams su-
— Mokslas Lietuvoje per 10 
metų išnyks, jei bus finansuo
j a m a s ta ip . ka ip dabar , per
spėja mokslininkai . 

Mokslo inst i tutų direktorių 
konferencijos p i rmininkas , 
Biochemijos inst i tuto direkto
r ius Valdemaras Razumas an-~ 
tradienį spaudos konferenci
joje sakė, jog santykiai mokslo 
ir studijų sistemoje darosi 
į tempti , nes bandoma su
priešinti šią sritį su kraš to ap
sauga . J i s ragino nevert int i 
mokslo inst i tutų kaip bevaisių 
ir švaistančių lėšas. 

Anot V. Razumo, mokslo ty
r imams JAV ski r iama 2.7 
proc. bendrojo vidaus produk
to (BVP), Japonijoje — 3.1 
proc. BVP, tuo ta rpu Lietuvoje 
mokslo tyrimo ins t i tu tams 
sk i r iama tik 0.14 proc. BVP. 

Šiemet 29 Lietuvoje veikian
t iems valstybiniams mokslo 
ins t i tu tams skir ta 64 mln. 
litų, kitų metų biudžete insti
t u t a m s ke t inama skirti beveik 
5 mln. litų mažiau. Mokslo in
s t i t u tus tenkintų 1998 metų 
finansavimo lygis, kai inst i tu
t ams buvo paskir ta daugiau 
kaip 80 mln. litų. 

Valstybinių mokslo ins t i tu tų 
direktorių konferencijos pirmi
ninko pavaduotojas. Botani
kos inst i tuto di rektor ius Ro
mas Pakalnis toje pat spaudos 
konferencijoje teigė, jog finan
savimo mokslo ins t i tu tams 
stoka a t s i randa „ne iš bied-
nystės , o iš dvasinio skurdo". 

Mokslo inst i tutų vadovai 
spaudos konferencijoje teigė, 
kad mokslo ins t i tu tams skir ia
ma tik tiek lėšų, kiek jų reikia 
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Lietuvos ir Lenkijos premjerai — Rolandas Paksas (kairėje) ir Jerzy Buzek. 

mokėti, ir daliai „Sodros" 
mokesčių, likusias lėšas insti
tutai privalo užsidirbti patys. 

* P r e m j e r o Rolando Pak-
so p o t v a r k i u nuo kitų metų 
pradžios 45 Lietuvos moksli
n inkams bus pradėtos mokėti 
valstybės stipendijos. Aukš
čiausiojo laipsnio valstybinė 
stipendija yra 10 MGL (mini
malus pragyvenimo lygis). 
Šiuo metu tai — 1,250 litų. 
Valstybės stipendijas kitais 
metais paskirtos 30 jaunųjų 
mokslininkų. Valstybės sti
pendija yra 6 MGL, šiuo metu 
— 750 litų. Valstybės stipen
dijomis siekiama skatinti ta
lentingų Lietuvos menininkų 
ir mokslininkų kūrybinę veik
lą, menininkų ir mokslininkų 
kūrybinę konkurenciją, remti 
jaunųjų menininkų ir moksli
ninkų idėjas. BNSI 

* Ki tu m e t u pradžioje bus 
gerokai p a k o r e g u o t a s visas 
Lietuvos ambasadorių sąra
šas. Užsienio reikalų ministru 
paskyrus ambasadorių Lenki
joje Antaną Valionį, šį diplo
matinį postą Varšuvoje užims 
ministerijos sekretorius, bu
vęs ambasadorius Rusijoje Ro
mualdas KozyroviCius. Amba
sadoriumi Italijoje bus skiria
mas buvęs valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų minist
ras, buvęs UR viceministras 
Jonas Rudalevičius. J krašto 
apsaugos ministro postą su
grįžusį Liną Linkevičių misijo
je prie NATO pakeis ambasa
dorė Austrijoje Gintė Damušy-
tė. Ieškoma ir diplomato, ga
linčio pakeisti ambasadorių 

EPA-Elta nuotr. 

Pirmoji naujojo premjero 
užsienio kelionė — į Varšuvą 

Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) 
— Varšuvoje viešėjęs Lietuvos 
premjeras Rolandas Paksas 
buvo dar kartą užtikrintas, 
kad Lenkija lieka NATO plėt
ros ir Lietuvos pakvietimo į 
šią organizaciją rėmėja, o Len
kijos premjeras Jerzy Buzek 
per susitikimą su R. Paksu 
antradienį pažadėjo, jog Len
kija dės pastangas, kad Lietu
va patektų į antrąjį NATO 
plėtros ratą. 

Kaip žinoma, Lietuva tikisi 
pakvietimo į NATO per 2002 
metais įvyksiantį sąjungos 
viršūnių susitikimą. 

J . Buzek pabrėžė, jog abi 
valstybės turėtų suaktyvinti 
gynybinį bendradarbiavimą, 
kad Lietuva geriau pasirengtų 
narystei NATO. 

R. Paksas susitikime sakė, 
kad 2001-2002 ir. Lietuvai 
bus ypač reikalinga aktyvi 
Lenkijos parama. Gynybinio 
bendradarbiavimo plėtojimas, 
pasak R. Pakso, būtų geriau
sia Lenkijos, kaip NATO na
rės, parama Lietuvos pasiren
gimui narystei NATO ir arti
miausius dvejus metus turėtų 
būti vienu iš pagrndinių dvi
šalių santykių bruožų. 

„Mūsų tikslai užsienio poli
tikoje yra visiškai tie patys — 
kurti strateginį bendradarbia
vimą su Lietuva", vėliau žur
nalistams sakė Lenkijos prem
jeras. 

Lietuvos ir Lenkijos premje
rų susitikime buvo svarstytas 
ir bendradarbiavimas energe
tikos srityje. Kalbėdamas apie 

Generalinio prokuroro skyrimo 
tvarka bus aiškinamasi teisme 

Vilnius, gruodžio 5 d. 
(BNS) — Generalinio prokuro
ro naujajai skyrimo tvarkai 
prieštaravę konservatoriai 
pradėjo rengti kreipimąsi į 
Konstitucinį teismą (KT). 

Konservatoriai abejoja, ar 
praėjusią savaitę Seimo priim
ta ir prezidento Valdo Adam
kaus pasirašyta Prokuratūros 
įstatymo pataisa nepriešta
rauja Konstitucijai. 

Kaip žinoma, iki šiol gene
ralinį prokurorą 7 metų ka
dencijai skirdavo Seimas Tei
sės ir teisėtvarkos komiteto 
teikimu. Įsigaliojus Prokura
tūros įstatymo pataisai, gene
ralinį prokurorą skirs prezi
dentas Seimo pritarimu. Pro
kuratūros įstatymo pataisą 
savo dekretu pasiūlė preziden
tas , tikėdamasis, kad proku
ra tūra taps pastovesnė ir ne
priklausoma nuo vykdomosios 
valdžios. 

JAV Stasį Sakalauską. Tinka
mu žmogumi į šią vietą laiko
mas vyriausiasis derybininkas 
dėl narystės ES, užsienio rei
kalų viceministras Vygaudas 
Ušackas. Tačiau jis pageidau
ja likti Lietuvoje. J naują Sei
mą neišrinktam konservato
riui Emanueliui Zingeriui gali 
būti įkurtas diplomatinis pos
tas New Yorke. Manoma, kad 
E. Zingeris, kuriam buvo su
teiktas ambasadoriaus ypatin
giems pavedimams rangas, 
New Yorke prisidėtų prie tei
giamo Lietuvos įvaizdžio kūri
mo. .BNS> 

Konservatorių įsitikinimu, 
prokuroro skyrimo tvarka pa
keista tik tam, kad būtų nu
šalintas dabartinis generalinis 
prokuroras Kazys Pėdnyčia. 
Be to, konservatorių nuomone, 
numatyta generalinio proku
roro atleidimo tvarka priešta
rauja Konstitucijoje įtvirtin
tiems demokratinės ir teisinės 
valstybės principams, ir tai 
trukdys Generalinės proku
ratūros darbui. 

Konservatorių frakcijos na
rys Jurgis Razma teigė, kad 
konservatoriai šiuo kreipimusi 
siekia užkirsti kelią tam. kad 
tokia praktika nebūtų taiko
ma ir kitiems pareigūnams. 
Konservatorius teigė turįs 
vilčių, kad parlamentarai pa
rems kreipimąsi į KT, nors 
pripažino, kad šios viltys 
„nėra tokios didelės". Krei
pimąsi į KT turi pasirašyti ne 
mažiau kaip 29 Seimo nariai. 

Antradienį prezidentas Val
das Adamkus pateikė Seimui 
Antano Klimavičiaus kandi
datūrą į generalinius proku
rorus. Iki šiol A. Klimavičius 
vadovavo Specialiųjų tyrimų 
tarnybos ( S T T Tardymo sky
riui. 

Pirmadienį prezidento pasi
rinktas kandidatas 51 metų A. 
Klimavičius susitiko su Seimo 
valdančiąją daugumą suda
rančių Naujosios sąjungos (so
cialliberalų) ir Liberalų sąjun
gos frakcijų bei opozicinės So
cialdemokratines koalicijos 
frakcijos atstovais. Visi jie A. 
Klimavičių įvertino palankiai. 

projektą statyti elektros ener
gijos eksporto tilto iš Lietuvos 
į Vakarus per Lenkiją planus, 
Lietuvos premjeras pasiūlė 
tokį variantą — investuotojas 
pastatytų elektros tiekimo li
niją savo lėšomis ir ją naudo
tų, o po tam tikro laiko per
duotų Lietuvos ir Lenkijos 
nuosavybėn. 

Premjerai su ta rė iki arti
miausio Lietuvos ir Lenkijos 
vyriausybių bendradarbiavi
mo tarybos posėdžio sudaryti 
bendrą darbo grupę, kuri tu
rėtų pateikti išvadas dėl toles
nių konkrečių veiksmų ir ben
dro konkurso surengimo. 

Žurnalistų paklaus tas , kaip 
dera elektros tilto projektas su 
Lietuvos planais uždaryti Ig
nalinos atominę elektrinę, R. 
Paksas a t sakė , kad Lietuvoje, 
net ir uždarius 2005 metais 
IAE pirmąjį reaktorių, išliks 
elektros energijos perteklius. 
Manoma, kad ant ras is IAE re
aktorius bus naudojamas 
maždaug iki 2010 metų. Be to, 
pasak R. Pakso, Lietuvoje 
svarstoma galimybė pastatyti 
Ignalinos jėgainėje naują mo
dernų ir saugų vakariet išką 
reaktorių. 

Premjerų susi t ikime taip 
pat kalbėta apie būt inybę su
daryti sutar t į dėl lietuviškų ir 
lenkiškų pavardžių bei vardų 
rašybos. 

* S e i m e a n t r a d i e n i prisi
m i n t a s D idys i s Vi ln iaus 
Seimas, kur is , susirinkęs 
prieš 95 metus , n u t a r ė siekti 
politinio savarankiškumo bei 
laisvų, visuotinų, tiesioginių ir 
slaptų rinkimų į Lietuvos gy
ventojų atstovaujamą institu
ciją — Seimą. Didysis Vil
niaus Seimas ta ip pat pa
skelbė Rusijos caro vyriausybę 
svarbiausiu Lietuvos priešu. 
Didįjį Vilniaus Seimą 1905 m. 
sušaukė organizacinis komite
tas , vadovaujamas daktaro Jo
no Basanavičiaus. Šiuo istori
niu įvykiu po taut inio atgimi
mo sąjūdžio kovos prasidėjo 
naujasis išsivadavimo etapas, 
t rukęs iki Steigiamojo Seimo 
rinkimų 1920 meta is . <BNS> 

* L i e t u v o s g y v y b ė s me
d i s — gyvento jų s k a i č i a u s 
išdėstymas pagal metus — liu
dija, kad netrukus Lietuva ga
li tapt i pagyvenusių vienišų 
moterų valstybe. Lietuvoje 
mažėja g imstamumas, todėl 
mažės darbingo amžiaus žmo
nių, galinčių uždirbti pensijas 
vyresnio amžiaus žmonėms, 
t a rp kurių vyrauja moterys. 
Demografai neslepia, kad atli
kus visuotinį Lietuvos gyven
tojų surašymą, kur is prasidės 
2001 m. balandžio 6 d., bus 
ras tas gerokai mažesnis žmo
nių skaičius, negu dabar pa
teikia oficialioji s tat ist ika, 
š iuo metu manoma, jog vals
tybėje gyvena 3.7 mln. žmo
nių, rašo „Lietuvos rytas". 

* L i e tuvos l a i s v ė s lyga 
(LLL), vadovaujama Antano 
Terlecko, pareiškė paramą 
lakūno Jurgio Kairio ambici
joms tapti Lietuvos preziden
tu. Tai A. Terleckas antradie
nį pareiškė per LLL organi
zuotą mitingą Nepriklausomy
bės aikštėje Vilniuje. Mitinge 
prieš „naujos valdžios naująją 
politiką" dalyvavo, policijos 
vertinimu, maždaug 300 žmo
nių. A. Terleckas sakė nuogąs
taująs, jog dabar t in is prezi
dentas , ar tė jant prezidento 
r inkimams, „neužmigdytų 
tautos ir ji nepasi tenkintų to
kiais kandidatais į preziden
tus , kaip Vytenis Andriukai
tis, Artūras Pau lauskas ir Ro
landas Paksas". IBNS> 

(Remunos BNS, Rrutrr, DPA. AP. Intrrf»x, ITAK-TASS. 
BeUPAN'. RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais; 

Tallahassee, Florida. Praėjus keturioms savaitėms po JAV 
prezidento rinkimų, demokrato Al Gore reikalavimas atimti per
galę svarbioje Floridos valstijoje iš respublikono George W. Bush 
grįžo į valstijos Aukščiausiąjį teismą, kur galiausiai gali būti nu
lemta kovos dėl Baltųjų rūmų baigtis. Pirmadienį viceprezidentas 
patyrė smūgį, kai Leon apygardos teismo teisėjas N. Sanders 
Sauls atmetė jo reikalavimą, jog rankomis būtų perskaičiuoti 
14,000 ginčijamų balsų dviejose tradiciškai demokratus remian
čiose Floridos apygardose. Viceprezidento teisininkų komanda 
tvirtino, jog tarp tų biuletenių yra pakankamai balsų už A. Gore, 
kad rinkimai Floridoje pakryptų jo naudai. Viceprezidentas Ame
rikoje surinko daugiau balsų nei Texas gubernatorius. N. S. Sauls 
su tuo nesutiko, pareiškęs, kad nėra tai patvirtinančių „patikimų 
statistinių įrodymų". A. Gore teisininkai sprendimą iš karto ap
skundė Floridos Aukščiausiajam teismui. Tačiau rinkimų laikro
džiui nenumaldomai tiksint, A. Gore lieka vis mažiau laiko. 

Briuselis. JAV gynybos sekretorius William Cohen, paskutinį 
kartą dalyvaujantis NATO gynybos ministrų susitikime, nenulei
džia akių nuo piniginių reikalų — lėšų reikia ne tik naujosioms 
Europos Sąjungos karinėms pajėgoms, bet ir pačios NATO atnau
jinimui. 19 valstybių karinė sąjunga viršūnių susitikime pernai 
pažadėjo didinti savo karinius pajėgumus, pertvarkydama pajėgas 
į lengvesnes, greitesnes, geriau aprūpintas ir pasirengusias susi
durti su bosimomis grėsmėmis. Tuo pat metu ES nori sukurti sa
vo greitojo reagavimo pajėgas, kad galėtų veikti, jei NATO nutars 
neįsikišti į konfliktą. Tačiau abu projektai atsieis brangiai, o kol 
kas tik kelios valstybės didina savo karinius biudžetus. Vienas 
svarbiausių klausimų, kuriuos svarsto ministrai — naujieji NATO 
ir Europos Sąjungos santykiai, kai ES pradėjo kurti savo karines 
pajėgas. Per dešimtmetį po šaltojo karo pabaigos NATO narės iš
naudojo savo „taikos dividendus". Dabar, teigia aukščiausi parei
gūnai, laikas pagalvoti apie ateitį ir pertvarkyti pajėgas kovoti su 
kitokio pobūdžio grėsmėmis, tokiomis kaip terorizmas, masinio 
naikinimo ginklai, regioniniai ir etniniai konfliktai. Amerikie
čiams nerimą pirmiausia kelia tai, kaip NATO narės europietės, 
kurios nepriklauso ES, galės dalyvauti ES priimant sprendimus, 
ypač kai tai bus susiję su NATO priemonėmis, taip pat kyla klau
simai, kaip veiks institucinis bendradarbiavimas, kaip bus užtik
rinamas saugumas. 

JAV erdvėlaivio „Endeavour" astronautai Tarptautinėje 
kosminėje stotyje (TKS) iš lėto sėkmingai išskleidė antrąjį milži
nišką saulės baterijų sparną. Šiuo veiksmu pirmadienį buvo baig
tas didžiausio visų laikų kosminio įrenginio įjungimas orbitoje. 
NASA buvo atidėjusi jo išskleidimą vienai dienai, nes pirmasis 
sparnas atrodė pernelyg nepastovus. Daugkartinio erdvėlaivio va
das Brent Je t t jaunesnysis, dirbdamas kompiuteriu, beveik dvi va
landas atsargiai skleidė sparną, 6 a įjungdamas, čia vėl sustabdy-
damas. Kelios jo dalys neatsiskyrė viena nuo kitos ir jas teko grą
žinti šiek tiek atgal, o po to vėl pastūmėti į priekį. Mirgantis mels
vos ir auksinės spalvos sparnas pradėjo gaminti elektrą, dar net 
neišskleistas iki viso 35 metrų ilgio. NASA palengvėjo, kai šis 
sparnas tvirtai išsitiesė. Bendras naujųjų TKS „saulės sparnų" il
gis kartu su jungiančiomis sijomis yra 72 metrai, plotis 11 metrų, 
o plotas — 0.2 hektaro. 600 mln. dolerių vertės saulės baterijų 
įrenginys yra didžiausias, galingiausias ir brangiausias kada nors 
pagamintas kosminiam aparatui. 

Beijing. Kinija antradienį atsisakė komentuoti pranešimus, jog 
ji vėl užmezgė ryšį su tremtyje gyvenančiu dvasiniu Tibeto vadovu 
Dalai Lama. Ji vėl patvirtino ankstesnes sąlygas galimoms atei
ties deryboms. Kinijos URM atstovė spaudai išsisuko nuo žurna
listų klausimų apie Dalai Lama pareiškimą, kad jo brolis spalio 
pabaigoje buvo atvykęs į Beijing Kinijos valdžios kvietimu. „Dalai 
Lama privalo iš tiesų atsisakyti propaguoti Tibeto nepriklauso
mybę, nutraukti veiklą, kuria siekiama suskaldyti Kiniją, ir atvi
rai paskelbti, kad Tibetas yra neatskiriama Kinijos teritorijos da
lis", sakė ji. Dalai Lama taip pat privalo pripažinti, kad Taiwanas 
yra Kinijos dalis ir kad komunistinė vyriausybė Beijing'e yra vie
nintelė teisėta Kinijos vyriausybė, sakė atstovė. Kinija laiko Tai-
waną atskilusia savo provincija ir aštriai kritikavo 1997 m. įvy
kusį Dalai Lama vizitą šioje saloje. 

Vašingtonas. Respublikonų kandidatui į JAV viceprezidentus 
Diek Cheney, kuris praėjusį mėnesį patyrė ketvirtą širdies smūgį, 
kada nors gresia nr.ujas širdies veiklos sutrikimas, pirmadienį 
„ABC News" sakė vyriausiasis Clevelando klinikos kardiologas. 
Praėjusią savaitę George Washington universitetinės ligoninės gy
dytojai išdavė pažymą, patvirtinančią puikia 59 metų D Cheney 
sveikatą. Šioje ligoninėje kandidatas į viceprezidentus lapkričio 22 
d. buvo gydomas dėl krūtinės ir peties skausmų. Gydytojai katete
riu pravalė užsikimšusią jo širdies arteriją. Vieno svarbiausių 
JAV kardiologijos centro Celvelande gydytojas Eric Topoli su savo 
personalu išnagrinėjo buvusio JAV gynybos sekretoriaus D Che
ney ligos istoriją ir nustatė „kai kuriuos dalykus", kurie visuome
nei nebuvo žinomi. „Labai tikėtina, kad kažkuriuo metu ponas 
Cheney patirs dar vieną širdies veiklos sutrikimą", sakė E. Topoli. 
J is atkreipė dėmesį į D. Cheney svorio padidėjimą po širdies krau
jagyslių šuntavimo operacijos, atliktos prieš 12 metų. Be to. gydy
tojo nuomone, buvęs gynybos sekretorius toli gražu nepakanka
mai mankštinasi Jis pridūrė, kad D. Cheney kasdien gena 
vaistus — mažinančius cholesterolio koncentraciją bei kraujo 
spaudimą, retinančius pulsą ir neleidžiančius išsivysti arterijų už
degimui. 

Variuva. Populiariausiu Len
kijos politiku laikomas prezi
dentas Aleksander Kwasniew-
ski. Visuomenės nuomonės ap
klausa parodė, kad juo pasitiki 
74 proc. apklaustųjų lenkų. 

KALENDORIU8 
Gruodžio 6 d.: Šv. Mikalojus; Bil-

mantas, Dausa, Mikalojus. Norvyde. 
Tolutis, Vėtra 

Gruodžio 7 d.: Šv Ambraziejus; 
Aras. Daugardas. Jaunutis. Taute 
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DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 6 d., trečiadienis 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

VYDŪNO FONDAS PRANEŠA 
Gerbiamiej i fondo rėmė

jai , 
Širdingai dėkojame J u m s už 

aukas , kurios įgalino mus sėk
mingai užbaigti 48-u0sius 
veiklos metus . Mūsų apyvarta 
peržengė 1,000,000 dol. sumą. 

Lietuvybės re ikalams esame 
išmokėję daugiau negu 
800,000 iš savo kuklių paja
mų. (Kitas fondas, per tą patį 
laikotarpį, išmokėjo t ik 11 
kartų d a u g i a u , nors jų kapi
talas yra 40 ka r tų didenis už 
VF kap i t a l a i Šiais rezultatais 
galima .pagrįstai džiaugtis ir 
didžiuotis. Tai pasiekta Jūsų 
aukų dėka ir pasišventusių 
darbuotojų darbu . 

Žengiame į XXI amžių su 
gražiomis vil t imis ir darbo 
planais. Dirbame tiek, kiek 
mūsų ištekliai leidžia. Visa 
eilė asmenų sudarė fondus ir 
juos pavedė VF administruoti , 
sėkmingai veikia: 

Prel. J. Prunskio fondas ra
šinių konkursams ir skautiš
kai spaudai remti — 28.500 
dol. 

Dr. B. Ciplijauskaitės fon
das l ietuviams studijuoti is
panų kalbą — 28,200 dol. 

Kęstučio ir Erikos Sidabrų 
fondas s tudentų rašinių kon
kursams 10,000 dol. 

Yra padaryta pradžia, toliau 
kuriami fondai. (Kviečiami ir 
kiti prisidėti jų kapitalo suda
rymui): 

J . Dainausko fondas, 
Korzonų fondas nusipelniu

siam ASD a r Korp! Vytis na
riui Lietuvoje, 

Milvydų fondas. 
Labai sėkmingai įvykdėme 

premijų skyrimą Lietuvos dip
lomantams, kiekvienam įtei
kiant po 1,000 dol.. jas gavu

sieji tur i būti sėkmingi moks-
ie. visuomenėje ir organizaci
jose. Tuo būdu buvo pagerbti: 
rašytoja S. Čiurlioniene, prof. 
Ig. Končius, dain. V. Jonuš-
kaite-Zaunienė, prof. S. Kolu
paila ir visuomenininkas B. 
Kviklys. Šių premijų teikimas 
bus vykdomas ir šiais mctais. 
Visoms 2.500 Lietuvos mokyk
loms parūpinome Vydūno 
knygų, kurios mokiniams bus 
taut iškumo kelrodis gyveni
me. Knygos išsiuntinėtos ir 
lietuviškoms mokykloms už 
Lietuvos ribų. 

Lietuvos Istorijos anglų kal
ba leidimas pasistūmėjo ir ti
kimės ateinančiais metais iš
spausdinti . Darbas didelis ir 
daug kainuojantis, todėl ieško
mi mecenatai. Jos išleidimas 
yra labai svarbus ir reikalin
gas mūsų vaikams ir plačiam 
pasauliui. 

Paskolų ir stipendijų davi
mas mūsų atžalynui ir toliau 
lieka pagrindinis. VE darbas. 

Siunčiame J u m s kalėdinių 
atvirukų rinkinį, kuriuos 
mums sukūrė dail. A. Sutku
vienė, R. Zotovienė ir G. Slat-
kevičius. Esame jiems didžiai 
dėkingi. Malonėkite atvirukus 
priimti ir atsilyginant už juos, 
paremti mūsų darbus. 

Visiems visiems Vydūno fon
do rėmėjams ir aukotojams 
linkime gražiausių Šv. Kalėdų 
švenčių, ir daug laimės ir svei
katos žengiant į XXI amžių. 

Pagarbiai dėkingi Vydūno 
fondo vardu 

Leonas Maskal iūnas 
Tarybos prezidiumo 

pirmininkas 

V y t a u t a s P . M i k ū n a s 
valdybos pirmininkas 

DETROITO SKAUTAI 
RUOŠIA KŪČIAS 

Detroito lietuviai kviečiami 
š.m. gruodžio 10 d., sekmadie
nį, dalyvauti Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje „Gabijos" 
skaučių ir „Baltijos" skautų 
tuntų ruošiamoje Kūčių vaka
rienėje. Pradės im 4 vai. p.p. 
abiejų tuntų bendra iškilmin
ga sueiga. Visi skautai daly
vauja išeiginėse uniformose. 
Po sueigos valgysime Kūčių 
vakarienę. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anks to pranešti 
Dainai Anužienei, tel. 517-
545-0925, a rba Rasai Karve-
lienei. tel. 248-380-1363. Kiek
viena šeima prašoma prie 
Kūčių prisidėti kokiu nors val
giu. Kalėdų šventes pradėki
me kartu. Lauks ime visų. 

„Gabįjos" ir „Baltijos" 
t u n t u vadovybė 

ČIKAGOS SKAUTU 
KŪČIOS 

Gruodžio 8 d., penktadie
ni , — Jūros skaučių ir skautų 
Kūčios 8 vai. vak. Pasaulio 
lietuvių centro sporto salėje. 

Gruodžio 8 d., penktadie
n i — „Aušros Vartų7„Kerna-
vės" skaučių tunto ir „Litua-
nicos" skautų tunto Kūčios 
PLC didžiojoje salėje. Pradžia 
7 v.v. 

STOVYKLOS 2001 METAIS 

Liepos 7-18 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių Rako sto
vyklavietėje, Custer, MI. 

Rugpjūčio 5-18 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje. 

DRAUGAS 

Čikagos skau t in inku) draugove š įmet š v e n č i a n t ; savo veiklos 50 m e t ų sukakt į . Iš k. pirmoje eilėje —Hal ina 
Moliejiene, D a n u t ė Eidukienė , d r a u g i n i n k e Zuzar.a J u š k e v i č i e n ė , Nijole Balzar ienė , B i ru t ė Vindašienė i r Hali
n a P lauš ina i t i ene . Antroje eil. — J o l a n d a Kerel'.ene, Alb ina R a m a n a u s k i e n ė , D a n u t e Vaka rė . Ieva Pau laus 
kienė . Rita Fabijoniene ir Svajone K e r e l v t e . 
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EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus Kgų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vajandos pagal susitarimą 
Dr. Rimas Novickis 

CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 

galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, tel. 708-484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR PETRAS KISIELIUS 
INKSTU. P0SL£S, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health, 

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

„Sietuvos" skau t in ink ių ir vyr. s k a u č i ų d raugovės n a r ė s pr ie savo prekys ta l io PLC, Lemonte . vykusioje 
kalėdinėje mugėje. Iš k.: Aurel i ja K r i a u č i ū n i e n e . Vale Kl ikn ienė , S t a s ė Korres , Ž ibu te Žiupsniene ir draugi
ninke I rena M. Kirkuvienė. 

„SIETUVOS" DRAUGOVĖS ŽINIOS 
I šk i lmingoj i sue iga 

Spalio mėn. sueiga buvo la
bai iškilminga, nes s. Zinai Po
cienei buvo įteikiamas Padė
kos ordinas užjos 19-kos metų 
darbą, vedant LSS Seserijos 
teikimo skyrių. 

Sueigoje dalyvavo LSS Vidu
rio rajono atstovė j . s . Rūta 
Kirkuvienė. Ji perskaitė Vy
riausios Skautininkės v.s. fil. 
Ritos Penčylienės įsakymą, o 
vyr. sk. Aušrelė Sakalaitė, 
perėmusi LSS tiekimo skyrių, 
ordiną jai prisegė. 

Draugininkės įsakymai svei
kino sesę Ziną Pocienę už at
liktą darbą, sesę Aušrelę Sa-
kalaitę pasiėmusią atsakingas 
pareigas, v.s. fil. Birutę Vin-
dašienę ir vyr. sk. si. Birutę 
Vilutienę išrinktas į JAV LB 
16-tos Tarybos prezidiumą, ir 
naujai į skautininkės laipsnį 
pakeltą Birutę Sasnauskienę. 
Tik. būdama kukli. sesė. drau
gininke Irena Kirkuvienė ne
pasirašė sau įsakymo, kuriuo 
galėtų pranešti, jog ir ji pati 
buvo išrinkta į JAV LB 16-tą 
Tarybą. Gražu, kad sesės sie-
tuvietės, išdirbusios daug me
tų jaunesnių sesių vadovėmis, 
šiandiena skautiškoje dvasioje 
dirba lietuvybės išlaikymui ir 
Lietuvos gerovei. 

Prie . . I . i tuanicns" >kautų prekysta l io PLC'. l-emonte. vykusioje kalėdinėje minr<jr I-
Kom.'is Senkev icnis ir jo s u n ū s s k a u t a s Rolierlas 
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R u d e n s rūpesč ia i 
Lapkričio 18 d. vykusią „Sie

tuvos" draugovės sueigą pra
vedė draugininkės pavaduoto
j a j .v . s . fil. Birutė Vindašienė. 
Tur in ingą maldą perskaitė s. 
Valė Kiiknienė, įspūdžius iš 
kelionės į Paryžių, su vaizdi
nėmis iliustracijomis, papasa
kojo vyr. sk. vyr. si. Stasė Kor
res . 

Po to vyko pasi tar imai dėl 
kalėdinio „kermošiaus", kuris 
vyks gruodžio 2 ir 3 d. Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. 

Gruodžio 9 d. Ateitininkų 
namuose vyks „Sietuvos" sesių 
met inė šventė. 

Besidal inant daugybe pui
kių pasiūlymų, nejučiomis 
baigėsi sueigos laikas. Sugie
dojusios „Ateina nakt is" iš
s isk i rs tėme namo. galvodamos 
ap ie numaty tus darbus . 

s e sė B i ru tė V. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 
G r u o d ž i o 8 d., p e n k t a d i e 

n į , — J ;ros skaučių ir skautų 
Kūčios S vai. vak. Pasaulio 
lietuvių oentro sporto salėje. 

G r u o d ž i o 8 d., penktad ie 
n į — „Aušros Var tų7„Kerna-
vės" skaučių tunto ir „Litua-
nicos" skautų tunto Kūčios 
P L C didžiojoje salėje. Pradžia 
7 v.v. 

G r u o d ž i o 9 d., š e š t a d i e n į 
— ,,Nerijos" tunto sesės lan
kys senelius Holy Family vi
loje. 

G r u o d ž i o 9 d. , š e š t a d i e n į 
— „Sietuvos" draugovės me
t inė šventė Ateitininkų na
muose . Lemonte. 

S a u s i o 28 d., s e k m a d i e n į 
— j * n skautų ir skaučių 
iški lminga Klaipėdos dienos 
sueiga PLC, Lemonte. 

V a s a r i o 3 d., š e š t a d i e n į 
— juru.- skautu ir skaučių 
ruošiama slidinėjimo iškyla 

K o v o 4 d., s e k m a d i e n į — 
Cikago- -kautų ir skaučių Ka 
m i k o m ,ge P L C Lemonte. 

„ N E R I J O S " TUNTO 
ŽINIOS 

G r u o d i s 
2 d. — Kalėdinė mugė/su

eiga 
8 d. — Kūčios 
9 d. — Iškyla į Holy Family 

Villa 
16, 23 ir 29 d. — Kalėdų 

atostogos. Sueigų nebus 
S a u s i s 
6 d. — Sueiga 
13 d. — Iškyla 
20 d. — Sueiga 
27 d. — Sueiga 
28 d. — Klaipėdos dienos 

minėjimas 
Vasar is 
3 d. — Slidinėjimo iškyla 
10 d. — Sueiga 
17 d. — Sueiga/jūrų skaučių 

savaitgalinė iškyla 
19 d. — President's Day 
24 d. — Sueiga 
Kovas 
3 d. — Sueigos nebus — pasi

ruošimas Kaziuko mugei. 
4 d. — Kaziuko mugė 
10 d. — Sueiga 

17d. — Sueiga 
24 d.— Iškyla 
30 d. — Sueiga 
Balandis 
7 d. — Sueiga 
14 d. — Sueigos nebus 
21d ,— Sueiga 
28 d. — Iškyla 
Gegužė 
5 d. — Sueiga 
12 d. — Paskutinė sueiga 

prieš vasaros atostogas 

„PANEMUNĖS" 
STOVYKLA 

AUSTRALIJOJE 

Australijos rajono skautų ir 
skaučių stovykla „Panemunė" 
vyks Camp Cariong, New 
South Wales, nuo sausio 2 iki 
sausio 1 d, 2001 metais. Visi 
Australijos skautai ir skautės 
kvieciani dalyvauti. 

Jos neskaitote „Draugo"? 
- Tada mums nėra apie ką kalbėti.. 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAvt. 
Hobart, IN 48342 

(219)947-5279 
Fax (219) 947-6236 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

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

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

4647 W. 103 St, Oate Lawn, IL 
Te). 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hiils, 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 PETREIKIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory HiBs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai -J0.su laikraštis 
DRAUGAS 
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Vašingtono s k a u t e s zidimeies suruoš*' poezijos popietę 8u Kauno Valstybinio akademinio dramos teatro akto
riumi Pe t ru Ven-lovu sekmadieni , lapkričio 12 d Lietuvos ambasadoje, Vašingtone Iš k poetas Alfonsą.* 
Nvka -Ni lmnas . / ;dmiecm vadove Meile Mickiene, aktorių pristačiusi Terese I-andsberRiene ir aktorius Pe t ras 
Venslova> Nuotr A u d r o n ė s P a k š t i e n ė s 
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ŽVILGSNIS Į ŠVIESESNĘ 
PUSE 

BRONIUS 
Šalia sujauktos, sumaitotos, 

kartais net nesuprantamos 
Lietuvos politikos bei joje pa
simetusių politikų tautoje yra 
ir skaidrių šviesulių, prasi
veržiančių net į pasaulio vir
šūnes. Dar prieškarinės ne
priklausomos Lietuvos pas
kiausiais metais krepšiniu ir 
Europoje sublizgėjęs Lietuvos 
sportas, ne tik nesugniužęs 
žiauriu vergijos laikotarpiu, 
bet dažnai okupantui ir lau
rus skynęs, pirmąjį naujos 
nepriklausomybės dešimtmetį 
išsivystė į pajėgų vienetą, len
kiantį daugelį didesnių pa
saulio valstybių. Kiekviene-
riais metais Europos ir pa
saulio varžybose atsiranda po 
kelis lietuvius sportininkus, 
laiminčius medalius arba įsi
rikiuojančius į pirmuosius de
šimtukus. Iš kiekvienos trijų 
paskiausių olimpiadų jie par
vežė Lietuvai po medalį ar du, 
o iš Sidnėjaus net penkis par
gabeno, įrikiuodami Lietuvą į 
33-čią vietą tarp dviejų šim
tų dalyvavusių tautų. Apie 
120 iš jų jokių medalių nelai
mėjo, o mūsų krepšinio rinkti
ne tiesiog perkūnais nug
riaudė per pasaulį, kai ji rim
tai sudrebino Amerikos profe
sionalų — nenugalimos tvirto
vės sienas. Turbūt daug kam 
kyla klausimas, kur paslaptis, 
kai toks ekonomiškai skurs
tantis kraštas gali varžytis su 
milijonuose besimaudančiais 
kitų tautų sportininkais. 

įžvalgesniam atsakymą ne
sunku rasti. Reikia tik pasi
domėti vėliausia sporto orga
nizacijos istorija ir susipažinti 
su jos vadovais. O laiko sto
kojančiam — gali užtekti ir 
lapkričio 24-tą įvykusios Lie
tuvos tautinio olimpinio komi
teto sesijos, kurioje apie pu
santro šimto įvairių sporto 
šakų atstovų apžvelgė savo 
veiklą, aptarė darbo planus ir 
išrinko vadovybę. Išskirtina 
ir svarbiausia sesijos dalis — 
LTOK pirmininko rinkimas, 
nes ši pareigybė yra pati svar
biausia Lietuvos olimpinio 
sporto judėjime. Pirmininkas 
yra pagrindinis ryšininkas su 
pasauline olimpinės vadovy
bės pareigūnais ir taip pat at
sakingas jiems už Lietuvos 
sportininkų paruošimą olim
piadoms. Ir tik džiaugtis rei
kia, kad tokiomis, ypatingai 
sudėtingoms, pareigoms kan
didato sesijai ilgai ieškoti ne
reikėjo: LTOK pirmininku 
ketvirtą kartą beveik vien
balsiai buvo perrinktas Artū
ras Poviliūnas. 

Gal ir stebėtina, kad besi
kaitaliojančiu laiku, kai val
stybės politikai iš kėdžių ver
čiami kiekviena pasitaikiusia 

NAINYS 
proga, toks visuotinis pasi
tikėjimas buvo pareikštas "jau 
dvyliką metų LTOK vadovau
jančiam Artūrui Poviliūnui. 
Jis rodo ir padėką už puikų 
organizuotumą, gerai atlie
kamą darbą, sąžiningai tvar
komą atskaitomybę, sugebė
jimą ruošti sportininkus 
tarptautinėms varžyboms ir 
tinkamai atstovauti Lietuvai 
tarptautinėse organizacijose. 
Vadinasi — tauta vertina 
darbščius, sugebančius parei
gūnus. Ar tai ne priminimas 
politikams? Prie šio sprendi
mo malonu prisidėti ir mums, 
išeiviams, besidomintiems 
Lietuvos sportuojančiu jauni
mu ir žinantiems Artūro Povi
liūno atiduodamą jiems duok
lę, pasveikinti jį ir palinkėti 
našių darbo metų. 

O darbo ir buvo, ir bus, ir 
kasmet vis daugiau, vis sun
kesnio. Vos tik pasibaigus 
džiaugtis pasisekimais Sidnė
juje, pagerbus laimėtojus ir 
išdalinus jiems dovanas I pas
kiausia dovana — paties 
LTOK skirti naujutėlaičiai 
Rover 416 automobiliai septy
niolikai medaliuotųjų). tuojau 
pat reikia pradėti ruoštis kitai 
pasaulinei olimpiadai, įvyk
siančiai 2004 metais Atėnuo
se, šalia jau pernai pradėto 
ruošimosi tokiai pačiai žiemos 
sporto šventei. Taip pat sku
biai reikia persikelti į nese
niai įsigytas ir atnaujintas 
patalpas Olimpiečių gatvėje 
— koks simboliškas sutapi
mas — ir po trijų persikraus
tymų jau pastoviai įsikurti. O 
savoje buveinėje bus saugiau 
ir darbas atrodys lengvesnis. 

Organizuoto sporto veikla 
Lietuvoje prasidėjo 1922 kovo 
11 d., įsteigus Lietuvos sporto 
lygą. Pasaulinėje olimpiadoje 
pirmą kartą Lietuva pasi
rodė 1924 m. Paryžiuje su fut
bolo komanda, pralaimėjusia 
šveicarams 0:9. Nesėkmingo 
pasirodymo paguoda — Lie
tuvos pripažinimas Tarptauti
nio olimpinio komiteto nare. 
Lietuvos olimpinis komitetas 
įkurtas 1937 metais. Jį suda
rė 21 asmuo. Pirmininką V. 
Augustauską paskyrė švieti
mo ministras J. Tonkūnas. 
Okupanto sunaikintas Lietu
vos olimpinis komitetas — jo 
nariai buvo išvežioti po Sibiro 
lagerius bei kalėjimus — at
sikūrė 1988 gruodžio 11. Jo 
prezidentu išrinktas Artūras 
Poviliūnas, kuris tonis parei
goms buvo perrinktas 1992, 
1996 ir dabar — 2000 metais. 
Tačiau oficialiai'Lietuvos tau
tinis olimpinis komitetas 
(LTOK) Pasaulinio olimpinio 
komiteto buvo pripažintas tik 
1991 rugsėjo 11 Berlyne per 

LR žemes ūkio minstras Kęstutis Kristinaitis š.m. lapkričio 23 d. pagerbė LR garbės konsule Ingridą Bublienę 
užjos veiklą koordinuojant programą tarp Ohio Žemės ūkio departamento ir Lietuvos Žemes ūkio ministeri
jos. Iš kaires: žemės ūkio viceministras Vytautas Gružauskas, ministerijos sekretorius Alfonsas Tamošiūnas, 
protokolų sekr. Guoda Kantautienė, garbes konsule Ingrida Bublienė ir LR žemės ūkio minstras Kęstutis Kristi
naitis. 

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 6 d., trečiadienis 

Danutė Bindokienė 

Karas pasibaigė, bet 
taikos vis nesulaukia 

šios organizacijos visuotinį 
posėdį, ir Lietuva buvo pa
kviesta dalyvauti žiemos bei 
vasaros olimpinėse žaidynėse. 
Šia proga verta priminti ir ko
miteto atkūrėjus, pagirti už 
vardo parinkimą, už pavadi
nimą jo ne hipokratišku na
cionaliniu, kaip dabar įpras
ta, bet tautiniu. Jau seniai 
laikas tą kosmopolitiškai bež
džionišką ,,nacionalinis" mes
ti lauk iš kitų oficialių pava
dinimų ir grąžinti į juos 
mums mielą lietuvišką žodį 
,.tautinis". 

Dabar Pasaulinis olimpinis 
komitetas yra labai išsiplėtęs. 
Vien tik Europos padalinys 
jungia 48 šalių komitetus ir 
jų darbui koordinuoti slaptu 
balsavimu renka 15 asmenų 
vykdomąjį komitetą. Nuo 1995 
m. jame yra ir Artūras Povi
liūnas. Šio komiteto posėdžiai 
vyksta 4 kartus per metus. 
LTOK rūpinasi ir sportinin
kų elgesiu, jų kultūra, džen
telmeniškumu, yra Lietuvos 
„kilnių sporto pergalių" 
(„Fair Play) organizacijos 
steigėjas ir už kultūringą el
gesį sportininkams skiria pre
mijas. Tarp apdovanotų yra ir 
garsaus bokso čempionas Al
girdas Šocikas. Iš tikrųjų ne
lengva vyrui mokėti džentel
meniškai kitam kirsti į nosį. 

LTOK yra vienintelė Lietu
vai atstovaujanti organizacija, 
jau 12 metų nei cento ne
imanti iš Lietuvos biudžeto. 
Tai sumanus pavyzdys, kaip 
reikia užsidirbti pinigų ne iš 
mokesčių mokėtojų kišenės, ir 
tik gaila, kad šiomis dienomis 
į šį „verslą" pradėjo kėsintis 
naujapolitikų valdžia — sa
vam iždui papildyti. Siūlyčiau 
jiems nekišti čia nosies. Dėl. 
to ir Šocikas gali pasikeisti. O 
kas tada bus? Šalia sporto. 

LTOK užsiima dar ir jauni
mo tautiniu auklėjimu. Nese
niai Poviliūnas su Švietimo 
ministerija pasirašė sutartį, 
pagal kurią bus rengiamos 
olimpinio švietimo progra
mos, išleista olimpinė chres
tomatija moksleiviams ir mo
kytojams, šalia fizinio lavini
mo bus mokoma sportinio el
gesio, džentelmeniškumo. Ne, 
tikrai ne be reikalo Poviliūnas 
perrinktas ketvirtai kadenci
jai. Jo vadovybėje besivystan
tis sportas vis labiau ir iabiau 
garsina Lietuvą pasaulyje. Ir 
ne tik per olimpiadas. Ką tik 
spaudoje skaitėme apie „Žu
vėdros" laimėjimus Vienoje, 
čiuožėjų Vanago ir Drobiazko 
— Japonijoje, krepšininkų 
varžybas aukščiausiose Euro
pos lygose. Ąr tai ne garbė 
mūsų jaunai neriklausomy-
bei? Nors pasigėrėtinai Lietu
va sužibėjo olimpiadoje Sid
nėjuje, bet Poviliūnas dar ne 
visiškai patenkintas. Medalių 
jis tikėjosi daugiau. Jam ne
įtikėtina, kad plaukikai olim
piadoje parodė 2-3 sekundė
mis prastesnius rezultatus, 
negu jiems įprasta, o metikai 
atsiliko dviems ar net pen
kiais metrais nuo savo asme
ninių rekordų. Jau dabar jis 
numatęs galimus laimėtojus 
Atėnuose ir ieško geresnių 
sąlygų jiem? ruošti. Nors 
LTOK visko stinga, tarp to 
„visko" ir lėšų, bet Poviliūnas 
neverkšlena. Aišku, sunku, 
bet išsiverčiam, sako. Apie 
tai galvojant, viena mintis ir 
man skverbiasi galvon. Toji 
išganingoji loterija — ..Oli fė
ja". Kodėl į ją negalėtų įsi
jungti ir užsienio lietuviai? 
Loterijų bilietus mes mielai 
perkam. Kodėl negalėtumėm 
ir Lietuvos sportininkų laimi
kiu pažaisti? Jeigu ir ne mes. 

tai bent sportininkai laimėtų. 
Tikiu — ir platintojų atsiras
tų. Ar neapsimokėtų bent pa
mėginti? 

PAGIRTINA AKCIJA 
Su pirmuoju Advento sek

madieniu Lietuvos „Caritas" 
vėl pradeda kalėdinę varg
stančiųjų paramos akciją „Ge
rumas mus vienija". Pasak 
„Carito" generalinio direkto
riaus kun. Roberto Grigo, vys
kupijų ordinaro leidimo, pir
mojo Advento sekmadienio, 
gruodžio 3 d., rinkliava baž
nyčiose bus skiriama vargs
tantiems. 

Per visą Adventą iki Ka
lėdų parapijų „Caritas" sky
riuose budės šios organizacijos 
bendradarbiai ir savanoriai 
talkininkai, pasiruošę priimti 
gyventojų aukas socialiai rem
tinoms šeimoms, benamiams, 
vienišiems. Visos dovanos bus 
užregistruojamos. Kun. R. 
Grigas pasidžiaugė, kad žmo
nės vis aktyviau įsijungia į 
labdaros akcijas. Atnešdami į 
„Caritas" skyrius drabužių, 
maisto produktų, prisidėdami 
piniginėmis aukomis, jie ne 
tik dalijasi su vargstančiais 
materialinėmis vertybėmis, 
bet dovanoja jiems viltį, su
teikia džiaugsmo. (Elta; 

• Telšiai. Spalio 14 d. Tel
šių Kolpingo šeimos iniciatyva 
organizuotame seminare, kurį 
vedė Klaipėdos dvasinės pa
galbos jaunimui centro progra
mos „Už vaikus atsakingi visi" 
savanoriai, 20 jo dalyvių gilino 
bendravimo įgūdžius, tikslino 
tėvystės nuostatas. Prelegen
tai didelį dėmesį skyrė narko
tikų prevencijai. Nagrinėta, 
kaip padėti vaikams apsisau
goti nuo narkotikų. 

Vakarų pasaulis stengiasi 
ignoruoti įvykius Čečėnijoje, 
nes daug patogiau patikėti 
Maskva, kuri nuolat tvirtina, 
kad karas seniai pasibaigė. 
Kadangi visiems svarbu išlai
kyti gerus santykius su Rusi
jos prez. Vladimir Putin, ven
giama bet ko, kas tuos santy
kius bent kiek pažeistų. O 
Čečėnijos klausimas tikrai ne
užpelnytų nei Europos sos
tinėms, nei Vašingtonui Putin 
palankumą. 

Vis tik žurnalistams ret
karčiais pavyksta pamatyti 
tikrąją padėtį, kuri dar labiau 
pasunkėjo, prasidėjus žiemai. 
Šios Kaukazo kalnyno vals
tybėlės sostinė yra vienas la
biau sunaikintų miestų visoje 
mūsų planetoje. Dar nespėjęs 
atsigauti nuo pirmųjų Rusijos 
puolimų 1994-1996 metais, 
Groznas pernai ir šįmet vėl iš 
naujo buvo puolamas, bombar
duojamas, apšaudomas, degi
namas. Tiesa, didžioji gyven
tojų dalis karo metu iš miesto 
pasitraukė, bet nemažai pasi
liko, o pasilikusiųjų gyveni
mas tikrai nepavydėtinas. 

Nors karas oficialiai pasi
baigė, bet taika į Grozną 
neatėjo. Visų pirma, Čečėnijos 
sostinė yra rusų okupuota. 
Kariuomenė joje labai mato
ma ir jaučiama. Gatvėse nuo
lat vyksta susišaudymai su la
bai dar veikliais čečėnų parti
zanais, nakties metu — kra
tos, areštai. Eiliniam, ypač 
jaunesnio amžiaus, žmogui 
išeiti į gatvę pavojinga. Bet 
išeiti reikia, nes būtina susi
rasti kuro, maisto, vandens — 
jokio susisiekimo, jokių komu
nalinių paslaugų didžioji sos
tinės dalis neturi. Galbūt ir 
nereikėtų tikėtis, nes gatvės 
užverstos griuvėsiais, išraus
tos bombų, raketų sprogimo. 

Maskvos paskirti patikimie
ji miesto savivaldybės pa
reigūnai gyvena nuolatinėje 
baimėje, kad bet kuriuo laiku 
gali būti partizanų sunaikinti. 
Nepaisant apsaugos priemo
nių, čečėnų partizanai sugeba 
pasiekti tiek rusų kariuome
nę, tiek ir civilius tarnautojus, 
kuriuos laiko savo krašto 
išdavikais. Beveik kasdien 
sprogsta bombos, nusinešda
mos vieno ar daugiau rusų 
karių gyvybę, nors Kremlius 
stengiasi aukų skaičiaus vie
šai neskelbti ir visomis propa
gandos priemonėmis sukurti 
taikaus gyvenimo iliuziją: 
Čečėnijoje viskas ramu, mies
tai atstatomi, gyventojai sau
gūs ir sotūs, o partizanai, ku
riuos Maskva vadina okupuo
tiems kraštams gerai prisi

menamais vardais — ban
ditai, nusikaltėliai — sutram
dyti, iš esmės neegzistuoja. 

Nejaugi rusų kareiviai žudo 
ir sprogdina vieni kitus? — 
klausia vienas užsienio žur
nalistas, pažymėdamas, kad 
vien tik praėjusį šeštadienį 
maždaug septyni rusai žuvo, 
kai traukinyje sprogo bomba. 
O tai kone kasdieninis reiš
kinys. „Pagrindinis mūsų tik
slas, išlikti gyviems," — žur
nalistui prisipažino vienas 
jaunas kareivukas. „Karas pa
sibaigė, dabar mūsų darbas 
yra kovoti su nusikaltėlių gau
jomis, kurios terorizuoja ir 
vietinius gyventojus, ir Rusi
jos karius. Nors tos gaujos 
sako esančios čečėnų parti
zanų dalis, bet mes žinome, 
kad tai netiesa. Jokio parti
zaninio judėjimo Čečėnijoje 
nėra. Jis seniai sunaikintas, 
— tvirtino kitas, įsikibęs į 
savo automatinį šautuvą. 

Rusijai sunku prisipažinti, 
kad paskutiniojo (nuo 1999 m. 
vasaros) karo Čečėnijoje metu 
žuvo netoli 3,000 jos karių, 
tačiau, užsieniečių žurnalistų 
apskaičiavimu, aukų buvę kur 
kas daugiau. Nepaisant visų 
apsaugos priemonių, pasienio 
punktuose ir Grozno mieste 
lapkričio mėnesį žuvo arba 
dingo be žinios apie 20 rusų — 
niekas neskaičiuoja sužeis
tųjų. 

Kadangi Maskva karo 
veiksmų Čečėnijoje nevadina 
tikruoju vardu, o tik „kova su 
teroristais, kurie išsprogdino 
Maskvoje daugiabučius na
mus ir užmušė apie 3X10 žmo
nių", Vladimir Putin jau ne 
kartą pareiškė, kad tą akciją 
reikia nedelsiant užbaigti. Bet 
užbaigti ne taip lengva — su
griebus tigrą už uodegos, pa
leisti pavojinga. Čečėnija nesi
ruošia pasiduoti, kol oku
pantas bus išvytas iš jos teri
torijos, o Rusija negali sutikti, 
kad šiai tautai būtų suteikta 
teisė laisvai, nepriklausomai 
gyventi. 

Padėtis tuo tarpu atrodo be 
išeities. Nors kai kurių Euro
pos valstybių vadai pareiškė 
palankumą kovojantiems 
čečėnams ir perspėjo Maskvą, 
kad jos veiksmai tame krašte 
dvelkia tarptautiniu nusikalti
mu prieš žmoniškumą, žodžiai 
paliko žodžiais. Juo labiau, 
kad ir Vašingtonas tuo tarpu 
neturi tvirto balso, nes Ameri
ka užsiėmus savomis valdžios 
pasikeitimo problemomis. Ta
čiau tos problemos atrodo vien 
juokingos, palyginus su Čečė
niją ištikusioms. 

ATSIMINIMAI 
1941-1962 M. 
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Mus apgyvendino „sode". Tai buvo prie Obės kranto 

stovintis mūrinis namas (be jokio baldo), apsuptas 
didžiuliais topoliais. Mums su mama atmatavo 2 met
rus grindų, ant kurių tuoj pat užmigome. Valgyti virė
me ant laužų (pasidėję 2 plytas ir pagaliais kūrenom). 
Kai pirmą naktį permiegojome, iš ryto kilo didelis 
triukšmas; atėjo mus varyti į darbą, — visas moteris. 
Paliko tik su kūdikiais ant rankų. Suskirstė, kur kas 
dirbs, i r išsivedė. Jau nuo 3 metų vaikai liko ištisas 
dienas nevalgę ant Obės kranto. Mamos verkė, prašė 
manęs ir didesnių vaikų, kad žiūrėtume mažuosius, 
kad neprigertų Obėje. Tiesa, iš pat ryto atvažiavo fur
gonas su duona ir davė nusipirkti, kiek kas nori. Bet 
mūsų žmonės nebuvo pratę daug duonos valgyti, pirko 
nedaug, nežinojo, kad miestelyje jau duona ant korte
lių. Už kelių dienų ir mes „sėdome ant normos". Aš 
gaudavau 300, mama 400 gr duonos į dieną. Tai buvo 
pagrindinis mūsų maistas, o visa kita reikėjo pasiga
minti, kaip kas išgalėjo. 

Mano mamą paskyrė dirbti į virvinę prie siūlų. Dar
bas ten nebuvo labai sunkus, bet nieko neuždirbdavo, 
tai ir dirbo ten neilgai. O aš žiūrėjau mažus vaikus. 

Mane labai sukrėtė pirmoji netektis. Tai buvo Al

dutės Raštikytės laidotuvės. Ji buvo išvežta su sene
liu, senele ir 2 sesutėmis. Meilute ir Laimute. Senelis 
buvo Lietuvos prezidento brolis, o jos buvo Lietuvos 
kariuomenės vado Raštikio dukros. Sibire atsidūrė su 
bejėgiais seneliais, kurie mažai turėjo rūbų ir neturėjo 
maisto. Aldutė dar neturėjo ir metų. Tą vasaros dieną 
Aldutė viduriavo. Močiutė virė Aldutei ryžių košę (kas 
tai iš moterų davė kruopų), o aš vežiojau vežimėlyje. 
Pribėgusi viena moteris suriko, kad Aldutė miršta, o 
aš nieko nesupratau. Tada subėgo daugiau žmonių, 
bet Aldutės jau neišgelbėjo. 

Laidojome Aldutę Kamniaus kapinėse, kurios buvo 
už miestelio plačioje stepėje. Kapinės vietoj tvoros bu
vo apsuptos griovių. Visi kapai apaugę aukšta, saulėje 
išdeginta žole. 

Sode mes pragyvenome iki pirmųjų šalnų. Žiemai 
pasilikti negalėjome, nes patalpos buvo nekūrenamos, 
o artinosi šalta Sibiro žiema. P. Paliukaitienės Jonas 
vienas pasiliko „sode" ir ten sušalo, nes jo niekas gy
venti nepriėmė. 

Ką pardavę iš savo daiktų žiemai išsinuomavome (4 
šeimos) mažą rąstų namuką. Buvo kambarys ir maža 
virtuvė. Miegojome ant grindų. Pirmąją žiemą aš visai 
neturėjau žieminių rūbų ir išeidavau į lauką, tik kai 
mama grįždavo iš darbo ir duodavo man vatinuką bei 
veltinius. Su mumis gyveno P. Valkauskienė su 4 m. 
sūneliu Vytuku, Vosylienė su 2 sūneliais (3 ir 4 m.), 
Grinkevičienė su dukrele Aldona (16 metų) ir aš su 
mama. Pavasarį dar atsikraustė pas mus gyventi Bi

rutė Našliūnienė 'buvusi provizorė). O į Kamnių kitą 
vasarą dar atvežė daug rokiškėnų. Juos apgyvendino 
barakuose, todėl mūsų miestelyje lietuvių buvo daug. 

Aš dažnai sekmadieniais eidavau į miestelio turgų 
ką nors parduoti, nes mama beveik nieko neuždirb
davo. Nors ne kiekvieną kartą už daiktus gaudavau 
produktų, bet prekyba man sekėsi. 

Pirmą vasara ir žiemą draugavau su Laimute Raš-
tikyte, bet vieną žiemos pavakarę jų butą radau tuš
čią. Juos slapta išvežė netoli Barnaulo, kur visai nebu
vo lietuvių, matyt, kad jiems nepadėtų. 

Pirmosios žiemos Sibire buvo labai šaltos. Buvo 
daug sniego. Eidavau gatve kaip tuneliu. Sniegą stum
davo į šonus. Sniegas po kojomis girgždėdavo, saulė 
šviesdavo. O kai prasidėdavo pūgos, vadinamos „bu
ranu", tai vos ant kojų išsilaikydavome. Bet pavasaris 
Sibire būdavo šiltas ir trumpas. Po ilgos šaltos žiemos 
sniegas, šildomas saulės, labai greitai tirpdavo. Ir 
gatvės atrodydavo kaip tikri ežerai. Be botų nepraeisi, 
vanduo labai šaltas. Bet greitai išdžiūdavo ir pasirody
davo žolė. Vasaros būdavo karštos, irgi trumpos. Mes 
vaikai Obėje maudydavomės iki vėlyvo rudens. Ir vos 
vienas neprigėrė. Mama, virvinėje padirbusi keletą 
mėnesių, perėjo dirbti į bulvių džiovyklą. Reikėjo pri
skusti labai didelę normą bulvių. Tas bulves pjausty
davo, džiovindavo ir veždavo kareiviams į frontą. Ma
ma parnešdavo namo 1 bulvę, daugiau negalėjo nes 
grėsė kalėjimas. Ten buvo tokia tvarka. Už valdiško 
turto pasisavinimą tuoj sodindavo į kalėjimą Nemažai 

mūsų lietuvių moterų kalėjo. Ypač kurios dirbo „Zagot 
zerno" prie grūdų ar miltų. Neiškęsdavo nepaėmusios 
truputį grūdų ar miltų namie laukiantiems alkaniems 
vaikams. O kai sugaudavo — tai kalėjimas. Vaikus 
atiduodavo į vaikų namus. Buvo atsitikimas, kad iš 
kalėjimo moteris nebegrįžo, ten mirė. 

Mamytė pastebėjo, kad šalia sėdinčiai žydaitei ir 
skutančiai bulves atneša gražių bulvių ir ji .įyykdo 
normą. Kartą mama paklausė jos, kodėl ja: atngsa to
kias gražias bulves, o mamai tokias prastas. Mergina 
paaiškino, kad ji „turi blatą". Mama nebuvo girdėjusi 
tokio žodžio. Jai paaiškino, kad reikia kažką priėmėjai 
duoti. O ką duosi, kad mes pačios mažai ką turėjome. 
o ką turėjome, keisdavome už valgį. Tada sugalvojo. 
Paėmė lapą balto popiriaus liepė man nupaišyti gėlytę 
ir parašė „Maša roza, Maša duška, Maša rozova pa-
duška, na poduške būdu Masu vspommat". Tą- lapą 
įkišo Mašai į kišenę. Ir tikrai mamai atnešė gražių 
bulvių. Taip mamytė susipažino su „blatu" ir pradėjo 
vykdyti normą. Tik reikėjo sukti galvą, ką parašyti 
kitą kartą. 

Vakarais po darbo moterys kalbėjo apie tėvynę, ten 
pasilikusius gimines, draugus. Svajojo, kad karas 
greit baigsis ir mes laimingai grįšime Į Lietuvą. Bet 
karas buvo ilgas ir negailestingas. Džiaugiame*, per
žiemoję pirmąją žiemą. Vasara buvo labai karšia. Aš 
turėjau kiekvieną dieną eiti su pintinėle ir rinkti pa
galius valgio virimui. Apeidavau Obės krantus, gat
ves. Bus daugiau 
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PROF. VYTAUTAS 
LANDSBERGIS ATVYKO Į 

SEATTLE 
ZITA PETKIENĖ 

Lapkr. 15-18 d.. Seattle, 
\VA. viešėjo Vytautas ir Gra
žina Landsbergiai, kurie atvy
ko dalyvauti prof. Landsbergio 
autobiografijos anglų kalba — 
„Lithuania Independent 
Again" — sutiktuvėse. Knygą 

muzikos fakulteto bibliotekos 
direktore Judy Tsou. Tuo lai
ku, kai universiteto žurnalis
tai fotografavo svečius, Asta 
skambino Čiurlionio muziką. 
Landsbergių po to lauke pie
tūs su universiteto leidvklos 

ką _tik išleido University of pareigūnais. Dalyvavo leidyk-
Wąshington. Seattle. leidykla, 
o jos sutikimo proga universi
te tas suruošė įvairius rengi
nius^ kuriuose svečiai dalyva
vo. Tuo pačiu Seattle lietuviai 

< džiaugėsi proga parodyti prof. 
Landsbergiui, kiek jie gerbia 
ir ver t ina jo istorinį įnašą bei 
pasišventimą Lietuvos atei-

j čiąf. 
Trečiadienį, lapkr. 15 d.. 

Landsbergius oro uoste pasiti
ko ir šiltai sveikino Bendruo
menės atstovai. Kadangi jų 
kelionės maršru tas buvo ne
įprastai sudėtingas, svečiai at
vyko jau pavargę, bet poilsis ir 
gardi vakariene vaišinguose 
Rimo ir Donnos Mikšių na-
nwo:)c atgaivino, tad jie malo-

"rTTai bendravo su vietiniais lie
tuviais. Landsbergių viešna-

• gės metu svečius globojo Mik-

los direktorius Pat Soden. vy
riausia redaktore Naomi Pas
cal, redaktorius Michael 
Duckvvorth ir platintoja Mary 
Anderson. 

Tą pačią dieną. 7 vai. vak.. 
universiteto profesorių klube 
buvo numatyta prof. Lands
bergio paskai ta angliškai. 
.Lietuva prie naujojo tūks
tantmečio slenksčio". J šį ren
ginį buvo kviečiama visa pub
lika. Garbės svečių laukė ma
loni staigmena: University of 
Washington kamerinis choras 
dainavo „Lietuva brangi" — 
visus posmus! Kai kam net 
pasirodė ašaros, tiek lietuvių 
žiūrovų, tiek ir garbės svečių 
akyse. Toliau Michael Hallo-
ran. Liberal Arts & Sciences 
dekanas, pristatė Seattle lie
tuviams gerai žinomą prof. 
Dan Waugh. University of 

:-~ivytojaus dieną nuo pat ryto VV'ashington Baltistikos stu-
Landsbergiai buvo užimti uni
versiteto bei Lietuvių Bend
ruomenės j iems paruošta 
programa. Drauge su vieti
niais lietuviais svečiai aplan
kė universiteto biblioteką, ku
rią-jiems aprodė Michael Big-
gins, atsakingas už knygų ap
sikeitimo su baltų kraštais 
programas. Nuo 10-11 vai. ry-

dijų programos pradininką. 
Prof. Waugh įvertino V. 
Landsbergio knygą ir ragino 
ją perskaityti. J i s pristatė Vy
tautą Landsbergį, kaip žmogų, 
kuris pelnė sau aukštą vietą 
20-to amžiaus politinių vadų 
tarpe: žmogų, kuris įgyvendi
na lietuvių tautos himno min
tį tegul dirba tavo naudai 

to Vytautas Landsbergis daly- nr žmonių gerybei''. Prof. 
vayo . gyvai transliuojamoje Landsbergis kalbėjo apie Lie-
KU©W-FM „public radio" lai- tuvos reikšmę Europos istori-
doje, „Weekday". kur apie Lie- joje, apie Lietuvos siekius, 
tuvą buvo kalbama ištisą a P i e užsienio politiką, bendra-
valandą. Programos metu, 

.Jilajojjį-tojai turėjo progos 
3B5JSafiinti i -stotį asmeniškai. 
teikti klausimus prof. Lands
bergiu i . Šia proga naudojosi 
fwa-iri publika: atsirado Lands
bergių šeimos pažįstamas iš 
vaikystės dienų; kalbėjo buvu
s i - Peace Corps darbininke; 
•klausimą teikė armėnas, su-
•srrūpinęs savo krašto ateitimi; 
'atsiliepė lietuvių-žydų kilmės 
amerikiet is : o Seattle lietuvė 
•*na/-Bertulytė Bray klausyto
j a m s primine, kad visi Ameri
kos lietuviai. įskaitant ir Seat
tle lietuvius, aukojo daug jė
gų, dirbant Lietuvos išlaisvi
nimui. 
"Baigus radijo pasikalbėjimą, 

Landsbergių laukė universite
to muzikos fakultetas, kurį 
j jems žadėjo parodyti pianistai 
Asta ir Dainius Vaičekoniai. 
Asta š.m. pavasaryje baigė 
L'niversity of Washington mu
zikos magistru, o Dainius sie-
kja,doktorato. Lietuvoje prieš 
k,įek metų Asta kaip tik studi
javo pas prof. Landsbergį. Vai
čekoniai svečius supažindino 

S K E L B I M A I 

Seattle. KUOW-FM ..public radio" studijoje lapkričio 16 d. buvo transliuojama* pasikalbėjimas su prof. Vytautu 
Landsbergiu. Programos metu klausytojai turėjo progos skambinti į stotį ir pateikti V. Landsbergiui klausimus. 
Iš kairės: programos vedėjas Steve Sher. programa- direktorius Arvid Hokan.son. prof. Vytautas ir Gražina 
Landsbergiai. 

darhiavimą, NATO ir Europos 
Sąjungą, apie moralinius ir 
pragmatinius Lietuvos politi
kos pagrindus. J i s minėjo di
džiausias kliūtis, kurios sun
kina Lietuvos kelią į Europą. 
Baigiant Landsbergis apibūdi
no Lietuvos įnašą Europos bei 
pasaulio ateičiai. 

Daug žmonių klausė paskai
tos, daug knygų buvo parduo
ta. Po paskaitos buvo proga 
prašyti prof. Landsbergio pa
rašo knygose. Kol kas per 
anksti spręsti, ar knyga turės 
daug pasisekimo Amerikos 
publikai, bet Landsbergių vizi
to metu pamatėme, -kad daug 
kas ja domisi. Knygą galima 
užsisakyti UW Press Order 
Department 1*800-441-4115 
(e-paštas: 

uwpord@u.vvashington.edu). 
Kaina 35 dol. be persiuntimo. 
Šio straipsnio autorė jau per
skaitė knygą ir gali tvirtinti, 
kad anglų kalbos vertimas yra 
sklandus, tur inys ne tik įdo
mus, bet ir jaudinantis . Yra 
pridėta mokslininko Dariaus 
Furmanovičiaus, dirbančio 

joje. kruopščiai paruošta Lie
tuvos istorijos santrauka. 
Knyga verta ne tik pačiam 
perskaityti, bet ir kitiems do
vanoti. 

Penktadienio rytą prof. 
Landsbergis buvo garbės sve
čias universiteto ruoštam pa
sikalbėjime: ,Xietuva ir So
vietų Sąjungos žlugimas". 
Drauge dalyvavo University of 
Illinois prof. Violeta Kelertie
nė ir University of \Vashing-
ton prof. Herber Ellison, pri
pažintas Sovietų Sąjungos is
torijos žinovu. Pasikalbėjimą 
pravedė Stephen Hanson. ru
sų, rytų Europos, bei centrinės 
Azijos studijų skyriaus direk
torius. Prof. Ellison ir prof. 
Kelertienė kalbėjo apie Lands
bergio reikšmę Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo ju
dėjimui. Prof. Landsbergis 
kalbėjo apie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo kelią, 
remiantis principu, kad Lietu
voje negalioja okupanto kons
titucija. Jis pasakojo apie so
vietų disinformacijos veiklą, 
tiek Vakaruose, tiek ir Lietu
voje. Tuometinis Amerikos 
prezidentas George Bush nie
kad nesuprato, kodėl Lietuva, 
siekiant nepriklausomybės, 
negali pataikauti didžiajai Ru
sijai. Prof. Landsbergis atsakė 
į žiūrovų įvairius klausimus. 
Auditorija buvo perpildyta 
studentais, profesoriais ir vie
tiniais baltiečiais. Pasikalbėji
mas tęsėsi už nustatyto laiko, 
nes buvo daug klausimų iš 
žiūrovų, bet pagaliau baigėsi 
ir dalyviai pagerbė prof. 
Landsbergį ilga. šilta ovacija. 
Vyko knygų pardavimas, o au
torius kantriai jose pasirašė. 

J iškilmingus pietus kvietė 
Lotta Gavel-Adams, universi
teto skandinavų skyriaus va
dovė. Pietų metu prof. Guntis 
Smidchens. baltistikos studijų 
dėstytojas, supažindino sve
čius su University of VV'ashing
ton Baltistikos studijų progra
ma, kuri yra unikali visoje 
Šiaurės Amerikoje. Kur kitur 
galima studijuoti lietuvių, lat
vių ir estų kalbą, kultūrą, isto
riją ir t.t. O kiek iš viso yra 
lietuviškai kalbančių istorikų. 

juos galima suskaičiuoti ant 
vienos rankos. Baltistikos stu
dijų prograrr.;; siekia ugdyti 
būsimus istorikus, diploma
tus, prekybin;nkus. tyrinėto
jus, ir t.t., kad jie asmeniškai 
gerai pažintų Baltijos kraštus. 
Panašia tema kalbėjo Seattle 
lietuvis Viktoras Raišys, kuris 
pasakojo, kod'.i Raišių šeima 
stipriai remia ,-ią programą. 

Kaip tik tą popietę universi
tete vyko s; minaras tema 
„Uostai, juro.- transportas ir 
ekonominė integracija Baltijos 
rajone"', į kuri buvo atvykę 
mokslininkai iš Estijos ir Len
kijos. Prof. Landsbergis čia at
sakinėjo į klausimus apie pre
kybą Baltijos jūra . Žiūrovų 
tarpe buvo Lietuvių Bendruo
menes narys. prof. Povilas 
Mažeika, kuris rašo knygą 
apie Baltijos jūrą. 

Daugumai lietuvių mieliau
sias iš visų savaitės renginių 
buvo koncertą- Jū ra t ė s Aude-
jaitienės namuose. Jūra tė jau
tėsi dvigubai iaiminga, nes ga
lėjo pagerbt: savo buvusį mu
zikos profe.-orių — Lietuvoje 
ir ji studijavo pas prof. Lands
bergį. Penktadienio vakarą 
buvęs Lietuvos prezidentas ta
po muzikos profesoriumi. Jis 
įdomiai kalbėjo apie Čiurlio
nio gyvenimą, pasakojo anek
dotus apie lietuvių muzikų pa
stangas paeerbti kompozito
rių, ir vėliau žavėjo klausyto
jus Čiurlionio muzikos koncer
tu. Klausiau prof. Landsber
gio, kada jis randa laiko sėsti 
prie pianino. Už jį greit atsakė 
Gražina Landsbergienė — 
„vidurnakčiais!" 

Lietuvių Bendruomenės var
du pirmininkė Inga Gaurienė 
dėkojo V. ir G. Landsbergiams 
už apsilankymą Amerikos 
Šiaurės Vakaruose ir įteikė 
dovaninę kr.vgą apie Seattle 
su įrašu: „Didž. gerb. prof. Vy
tautui ir p. Gražinai Lands
bergiams, kad prisimintumėt 
mūsų gražųjį miestą ir ten 
gyvenančius J u s gerbiančius 

&u fakulteto Robin McCabe ir University of Bradford. Angli- dirbančių Vakaruose? Turbūt 

lietuvius". Tuo pačiu, bend
ruomene įteikė kuklią 100 dol. 
auką V. Landsbergio fondui, 
apie kurį susirinkusiems pa
sakojo Rimas Mikšys. 

Mikšys kreipėsi į lietuvius 
aukoti fondui, kuris yra skir
tas neįgaliųjų vaikų pagalbos 
reikmėms. Fondo pagrindas 
yra norvegų tautos taikos pre
mija, kurios vertė 3 milijonai 
Norvegijos kronų. Ją V. Landsber
giui dovanojo norvegų tauta 
tuoj po to, kai švedai apdova
nojo Gorbačiovą Nobelio tai
kos premija. Prof. Gražina 
Landsbergienė, fondo pirmi
ninkė, supažindino auditoriją 
su fondo v e i k a ir pasiekimais. 
Vienas ketvirtadalis fondo lė
šų skirtas jauniesiems meni
ninkams remti. (Vėliau išaiš
kėjo, kad mūsų Vaičekoniai, 
jiems dar gyvenant Lietuvoje, 
gavo paramos iš fondo vykti į 
pianistų seminarą) Seattle lie
tuvių dosnios širdys atsiliepė į 
prašymą ir iš apytikriai 50 da
lyvių buvo surinkta per 1,000 
dol. Rimas vėliau pranešė, kur 
siųsti aukas ateityje. Čekius 
rašyti „V. Landsbergis Foun
dation*7, ir siųsti adresu: A. 
Mickevičius 29, 2600 Vilnius. 
Lithuania. 

Landsbergių viešnagės metu 
lietuviai juos nuvežė į garsiąją 
Seattle „erdvės adatą"; jie lan
kėsi spalvingame Pike Place 
Market turguje. Ką beliko da
ryti prieš išvykstant namo? 
Ogi. laukė įspūdingas Rainier 
kalnas, pats aukščiausias vi
soje Amerikoje (neskaitant 
Aliaskos). Saulėtą šeštadienio 
rytą į kalnus išvyko Seattle 
lietuvių vadovaujama ekskur
sija. Žavingoje gamtoje Lands
bergiai praleido kone visą die
ną — fotografavo gražius vaiz
dus, vaikščiojo po sniegą, bet 
jiems didesnį džiaugsmą su
kėlė pasivaikščiojimas Rainier 
girioje, tarp didingų medžių, 

• Čia tar tum atsinaujino išvar
gusi dvasia. Norėjosi dar pasi
likti gamtoje, bet jau reikėjo 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOMOBUO. NAMU SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapote ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 \rVest95th Street 

Te) (706) 424-8654 
(773)581-6654 

Window W ashers Needed! 
40,000 per year. Wc nced 100 crews. 
No exp. neccssary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver" s license and trans-
portation. Mušt be fluent in English 
L.A. McMahon Window VVasbing. 
Tel. 800-826-6155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 

tel. 708-422-6558. 

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
• SBenetis, tel. 630-241-1912.. 

Atliekame visus s ta l iaus i r 
smulkaus remonto d a r b u s . 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

HELP VVANTED 
Woman to do laundry and light 

cleaning in Naperville salon/spa. 
1 or 2 evenings a week and 

Saturdays. Call Laurie, 630-420-
8700 or Kay 630-420-0631. 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada and Australia 

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

1-773-282-9500. 
GTS concentrating i n immigrarion 
www.immigration-service.coin 

773-585-9500 
skubėti į Sea-Tac oro uostą 
skristi namo. Tenai laukė kiti 
lietuviai, norėdami palinkėti 
Landsbergiams laimingos ke
lionės. Kiek supratome, mūsų 
svečiai išvyko namo nuošir
džiai patenkinti ir su šypsena! 

Prof. Landsbergis tur i nuos
tabią atmintį. Jo viešnagės 
metu pasiteiravome, a r sutik
tų mums palikti jo paskaitos, 
„Lietuva prie slenksčio naujo
jo tūkstatmečio", užrašus , no
rėtume spausdinti „Tulpės" 
laikraštyje. Tuo laiku j is atsi
prašė, nes neturėjo paruošto 
rankraščio ir kalbėjo iš užra-

GREIT PARDUODA 

Sjjį, RE/MAX 
^REALTORS 
orfcrmi SM -»s» 

HOME ( 7 W 421 - 7160 
. [7731 $904205 

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

Čikagoje, Beverly rajone 
išnuomojamas 4 miegamųjų 
namas. Kaina $800 i mėnesį. 
Skambinti: First Rate Real 

Estate, 773-767-2400, 
Aušra Padalino. 

58 metų moteris ieško darbo. 
Turi patirties slaugant senus 
žmones bei geras rekomendacijas, 
arba pirks darbą. Skambinti tel. 
773-376-6990, Irena. 

P a r d u o d u taut in ius r ū b u s . 
Žalios spalvos, su karūna ir 
karoliais bei didele juosta. 18-22 
išmiera. Kaina $150. Skambinti 
tel. 773-376-6990, Irena. 

Kviečiame visus į Naujųjų metų 
sutikimą gruodžio 31 d. PLC. 

Lemonte, Lietuvių fondo salėje. 
Vakaro pradžia 8 vai. Vakarienė 9 

vai. Šventė tęsis iki 3 vai. ryto. 
Jums dainuos ir gros broliai 

Virginijus ir Eimantas Svabai, taip 
pat programoje dalyvaus Audra 
Simanonytė ir Daiva Guzelytė. 
Bus loterija Bilieto kaina $75 

vienam asmeniui. J bilieto kainą 
įeina maistas ir gėrimai. 

Informacija 
tel. vakare 815-407-1077, 

dieną 708-267-1645. 

Alternative Home Care lookmg 
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card" 

required. Tel. 708-784-1088. 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ 
KANADOS! 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $34! 
8 svarų statinaitė — $20! 

Skambinkite: 
708-687-5627. 

Pristatome UPS. 

šų. Savai tę po to. kai svečiai 
grįžo į Lietuva, iš prof. Lands
bergio raštinės elektroniniu 
paš tu atkeliavo jo kalbos tu
r inys, su sveikinimu: „Ponai 
Landsbergiai nuoširdžiai pa
tenkinti savo kelione į Seattle". 

* Š i e m e t i n i s t u r i z m o se
z o n a s u ž s i e n y j e įvykusiomis 
autobusų avarijomis buvo 
skaudžia i palietęs Lietuvą, ta
čiau nelaimingų atsit ikimų 
baimė pradeda atbukti . Paste
b ima, kad turistai galimybe 
d raus t i s nuo nelaimingų atsi
t ikimų domisi vis mažiau, tatai 
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up 
suart ina ir sujungia 

Junkitės i rmisų 
telefonų grupę! 
Kuo mūsų bus 

daugiau, 
tuo visiems 

kairiuos mažiau 
telefonų skambučiai 

JAV 8c. 
Kanada 8c. 

Vokietija 9c. 
Lietuva 28c. 

Platesne informacija ir užsakymai 
priimami konsultacinėje firmoje MAXITEL 

-1 -708-458-0322 
-| -888-606-3427 
w w w . m a x i t e l u s a . c o m 
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RENGINIAI ČIKAGOJE 

• • 

2000 M E T A I 

GRUODŽIO MĖN. 
ĮB d., penktadieni — Lite

ratūros vakaras „Pavasaris -
žiema" 7 v.v. Jaunimo centro 
kavinėje. Rengia Lietuvių ra
šytojų draugija. 

— ALIAS - Amerikos lietu
vių inžinierių ir architektų s-
gos Čikagos skyriaus kalėdi
nis susirinkimas 7:30 v.v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muzie
juje. 

— Jūros skaučių ir skautų 
Kūčios PLC sporto salėje, Le
monte. Pradžia 7 v.v. 

— .Aušros Vartų7„Kerna-
vės" skaučių ir „Lituanicos" 
skautų tuntų Kūčios PLC 
didžiojoje salėje. Pradžia 7 v.v. 

9 d., šeštadieni — Labda
ros vakaras „Seklyčioje". Ren
gia JAV LB Socialinių reikalų 
taryba. 

— „Sietuvos" draugovės me
tinė sueiga Ateitininkų na
muose. 

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

— Kalėdinis koncertas Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje, Lemonte. Pradžia 1:30 
vai. p.p. (Pietūs ruošiami 12 
vai. tuoj po šv. Mišių). Rengia 
Misijos choras. 

17 d., sekmadienį — PLC 
Kūčios Lemonte. 

— Beverly Shores, Indiana, 
Šv. Onos bažnyčioje bus laiko
mos lietuviškos pamaldos. Po 
pamaldų — Lietuvių klubo 
rengiama „Kalėdų eglutė". 
. ,— Čikagos ir-apylinkių atei-
tiBinkųTCūčios 1 vai. p.p. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 

31 d., sekmadienį — Čika
gos Lietuvių operos ruošiamas 
Naujųjų Metų sutikimas Jau
nimo centre. 

^"Naujųjų Metų sutikimas 
V.D. šaulių rinktinės namuo
se. 

— Naujųjų Metų sutikimas 
PLC, Lemonte. 

2001 METAI 

SAUSIO MĖN. 

6 d., šeštadienį — Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos lietuvių choro links-
mavakaris mokyklos salėje, 
4420 S. Fairfield Ave., Brigh-
ton Parke. 

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

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

21 d., sekmadienį — LB 
Brighton Parko apylinkės me
tinis susirinkimas Švč. M. Ma
rijos N. Prasidėjimo parapijos 
salėje, West 44 St. ir Califor
nia Ave. Pradžia 11:30 val.r. 

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktines 3-metis narių susi
rinkimas Šaulių namuose. 

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

VASARIO MĖN. 
4 d., sekmadienį — Lietu

vos Vyčių tradicinis „Lietuvos 
prisiminimų" pokylis Martini-
que pokylių rūmų I aukšto 
didžiojoje salėje (Main dining 
room). 

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

11 d., sekmadienį — Lie
tuvos Nepriklausomybes mi
nėjimas: 10:30 v.r. šv. Mišios 

Švč. M. Marijos Gimimo lietu
vių parapijos bažnyčioje. Mi
nėjimas Maria aukšt. mokyk
los salėje. Rengia ALTo Čika
gos skyrius. 

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

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

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

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

KOVO MEN. 
4 d., sekmadienį — Či

kagos skautų ir skaučių Ka
ziuko mugė PLC, Lemonte. 

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

10 dL, šeštadienį — „Mar
gutis I F vakarienė. 

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

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

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

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

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

BALANDŽIO MĖN. 

1 d., sekmadienį — LB 
Brighton Parko pietūs Švč. M. 
Marijos N. Prasidėjimo para
pijos mokyklos salėje, 44 St. ir 
California Ave., po 10:30 v.r. 
Mišių. 

— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo Švč. M. Ma
rijos seserų vienuolijos rėmėjų 
metinė šventė: 2 v.p.p. Tėvų 
jėzuitų koplyčioje šv. Mišios 
už gyvus ir mirusius narius. 3 
v. p.p. Jaunimo centro didž. 
salėje programa ir vakarienė. 

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

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

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

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

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. 

GEGUŽĖS MĖN. 

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

—Pooperinis koncertas Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 6 d., trečiadienis 

..Žiburėlio", Montessori mokyklėlės tėvų komitetas. Iš kairės (sėdi): mokyklėles direktore Laura Lapinskienė, 
pirm. Lilija Kelpšienė, Regina Švabaitė-Abate; stovi: Rita Stončiene, Dalia Nariene, Linda Rugienienė. Komite
tui dar priklauso Lyana Kubiliene, Julija Leskauskienė, Lora Mikužienė, Daina Siliūniene ir Pijus Stončius. 

Rengia Čikagos Lietuvių ope
ra. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

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

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

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

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

BDIŽELIO MĖN. 

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

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

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

10 d., sekmadienį — Lie
tuvos žmonių Sibiran trėmi
mų minėjimas: 10:30 vai. r. šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo lietuvių parapijos bažny
čioje. Po Mišių — minėjimas 
parapijos salėje. Rengia ALTo 
Čikagos skyrius. 

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

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

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

LIEPOS MĖN. 

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

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

— Venecuelos lietuvių klubo 
gegužinė Šaulių namuose. 

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

RUGPJŪČIO MĖN. 

5 d., sekmadienį — Be-

verly Shores, IN, Lietuvių klu
bo tradicinė gegužinė Lituani
cos Parke. 

— Pensininkų klubo geguži
nė Šaulių namuose 

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

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. 

RUGSĖJO MĖN. 

9 d., sekmadienį — Tautos 
šventė Šaulių namuose. 

16 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
gegužinė Šaulių namuose. 

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

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

SPALIO MĖN. 

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

14 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
paskutinė šių metų gegužinė 
Šaulių namuose. 

21 d., sekmadienį — 
Anglijos lietuvių klubo narių 

metinis susirinkimas. 
23 d., an t r ad i en į — Su

valkiečių draugijos narių me
tinis susirinkimas 1 vai. p.p. 
Šaulių namuose. 

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

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

LAPKRIČIO MĖN. 
3 d., šeštadienį — Lietuvių 

fondo metinis vajaus už
baigimo pokylis Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. 

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

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

GRUODŽIO MĖN. 
2 d., sekmadienį — Tilžės 

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

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

31 d., p i rmadienį — Nau
jųjų metų sutikimas Šaulių 
namuose. 

KAS PARDAVĖ VASARAS? 
HENRIKAS KUDREIKIS 

Taip ramu šiandien Že
maičių žemėje. Ir gandras vi
dur/ lauko stovi ant vienos 
kojos, atrodo, lyg snaustų. 
Žvalgaus ir negaliu susitaikyti 
su tėviškės pasikeitusiu vieto
vaizdžiu: iš gilaus pelkyno, 
vadinamo pjauniu, liko aukšta 
lyguma, pilna dilgėlių ir kito
kių šipšynų. Dingo gilus upe
lis, su juo šimtai pempių, 
kurių šiandien man taip gaila. 
Grįžtant į namus, jos visuo
met mane pasveikindavo: 
„Sveikas-gyvas". 

Namie šiandien aš vienas. 
Numečiau vištoms trupinių, 
paglosčiau šunelį Reksą. Nors 
grįžau vėl po trejų metų, jis 
mane atpažino ir atlėkė, viz
gindamas uodegą. Dairaus 
kaip geriau praleisti laiką. 
Svečių kambary nedidelė kny
gų spintelė. Krenta į akis Juo
zo Baltušio „Parduotos vasa
ros". Mažai sovietinių knygų 
pakliūdavo į mano rankas 
Žinojau, kad bolševikinis ra
šytojas Baltušis gabus bele
tristas. Verčiu pirmą puslapi. 
Baltušio romane per pagrindi
nio personažo piemenuko pa
saulėjautą atskleidžiama so
cialinė neteisybė, išnaudoji
mas buržuaziniame kaime, 
buožių moralinė degradacija, 
sukurta ryškiu, tipizuotų kai
mo žmonių charakterių, spal
vingų buities vaizdų". Taip 
knygą charakterizuoja knygom 

leidėjai. 
Buvau vyriausias šeimos 

sūnus, teko piemenauti pen
kerius metus iš eilės. Tad 
kodėl nepaskaityti apie pie
menuko gyvenimą? 

Rašoma apie knygos hero
jaus — piemenuko šeimą: „Tie 
grūdai, kuriuos tėvas uždirbo 
vasarą, kasdamas griovius, 
pasibaigė. Sumalusi paskuti
nę saują, taip rūpestingai 
iššlavinėjo žąsiesparniu gir
nas, kad visos pelės paliko 
mūsų pastogę. Palovy dar pus
maišis bulvių, tačiau, kai mes 
suskaitėme jas, tai pasirodė, 
kad verdant kasdien kiekvie
nam po dvi, toli gražu neuž
teks, kol motina gaus ką už 
savo verpalus. Vienas prie-
bėgis ir teliko — mūsų žalutė, 
kad tik su užtrukimu ilgiau 
palaikytų. Prapulsim kitaip. 
Bet bulvės pasibaigė daug 
anksčiau, negu pakulos jos 
kuodelyje". 

Liūdnas kampininko gyveni
mas. Vyriausias sūnus išeina 
piemenauti. Piemenauja metų 
metus, kaskart pas kitą ūki
ninką. Piemenuko gyvenimas 
sunkus. Kiekvienas ūkinin
kas (buožė Baltušio žodžiais) 
suranda priežasčių metų gale 
nemokėti sulygtos algos: nu
ganė kviečius, gavo pinigu už 
sugautą šešką. Metų gale pie
menukas grįžta namo tuš
čiomis kiM'nemis. Ypatingo 

Žeme, kodėl prie savęs 
Priglausti skubi 
Tuos, kurie teikia 
Viltį, paguodą, 
Kurie jautria 
Ir tauria širdimi 
Save kitiems atiduoda?.. 

A. t A. 
ZITASOKAITĖ 

Užmerkė akis Amžinam Poilsiui 2000 m. gruodžio 2 d., 
teturėdama 39 metų gyvenimo kraitį. 

Gimė Lietuvoje, Kelmėje. Amerikoje gyveno 7 metus. 
Širdyse ir prisiminimuose su Dievo pašauktąja liko 

mama ir tėtis, vyras Mindaugas, sūnūs Regimantas ir 
Mingas, brolis Ričardas su šeima, giminės ir draugai 
Lietuvoje bei Amerikoje. 

A. a. Zita bus pašarvota gruodžio 6 d., trečiadienį, nuo 
4 v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 
2533 W. 71 St. Atsisveikinimas su velione 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 7 d. Iš 
laidojimo namų a.a. Zita bus atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto 
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
a.a. Zitos laidotuvėse. 

Kiekviena auka padės sumažinti laidotuvių išlaidas, 
kurios yra nelengva finansinė našta gyvenimą Amerikoje 
pradėjusiai šeimai. 

Nuliūdę: tėvai , vy ras , sūnūs, brolis su šeima, 
giminės i r ar t imiej i . 

A. t A. 
Dr. RICAHRDAS W. GELZAITTS 

Mirė, sulaukęs 90 metų. 
Gyveno Brighton Parke, IL. Gimė Lietuvoje. Amerikoje 

išgyveno 50 metų. 
Nubudę liko: brolis Helmut su žmona Wally Gelscheit, 

sūnėnas Riek su žmona Shannon Gelscheit. 
Velionis pašarvotas penktadienį, gruodžio 8 d. nuo 11 

iki 1 v.p.p. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cali
fornia Ave. 

Velionis bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę artimieji. 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ 

laipsnio skrudžius ūkininkas 
Davidonis, kuris tikrina tar
nams duodamą pieną. Radęs 
grietinės žymių, jas nugriebia. 
Bernas jau dirba ketvirtus 
metus be algos. 

Pagal šį Baltušio romaną, 
Lietuvos kaimo socialinis ir 
dorovinis stovis buvo lygus ur
vinio žmogaus stoviui. Kaimy
no piemuo peiliu nuduria pie
menuko šeimininko sūnų, 
aprašomos laidotuvės. Kitas 
šeimininko sūnus kirviu už
muša savo neturtingą kai
myną, kuris nupjovė uosį. Tar
naitė Kazytė išteka už jau
niausio sūnaus, bet bando lįsti 
prie berno. Vyras užrašo jai 
savo turtą, tad su berno pagal
ba nori vyru atsikratyti ir pa
sidalinti jo turtą. Bernas ne
sutinka. 

Užaugau kaime. Ūkininkų, 
kaip Davidonis, buvo Lietuvos 
kaime, bet gal vienas iš kelių 
tūkstančių. Mano tėviškes ap
linkoje, baigiantis metams, 
visi ūkininkai atsilygindavo 
savo tarnams. Piemenys gau
davo ne puspūrį, bet daugiau, 
priedo pinigų. Kaimynystėje 
gyveno vadinamų kampi
ninkų, bet jie padėdavo ūki
ninkams, taisydavo ratus, tal
kindavo pjūties metu. Jie ne
buvo jokie vargšai. Prasidėjo 
plentų vedimas, gimnazijų ir 
kareivinių statybos. Grįžęs iš 
gimnazijos atostogoms, vieną 
vasarą velėnavau Žemaičių 
plento pylimą, kitais metais 
pjoviau popiermalkes. Maty
davau vyrų uždarbio dydžius, 
didelė dalis jų savo uždarbį 
pralošdavo kortomis ar pra
gerdavo. Kai kurie turėjo žmo
nas ir hunus vaikų. Pabaigus 
darbams, vargu parsinešdavo 
iita kišenėje Šiandien, po 
komunistinėje Lietuvoje atver 
tus dienrašti, viename pusla

py randi daugiau kriminalinių 
įvykių, negu nepriklausomoje 
Lietuvoje pasirodydavo spau
doje per metus. 

Rašytojas Juozas Baltušis 
Lietuvos ūkininkų gyvenimą 
nupiešė tamsiausiomis spalvo
mis. Jo knygas iš bibliotekų 
skaito dabartinis Lietuvos jau
nimas. Kiek žinau, jo knygos 
buvo verstos į rusų, čekų, 
lenkų ir vengrų kalbą. Ra
šytojas Baltušis nekentė Lie
tuvos ir mirdamas. 

Pavakarėje suskamba telefo
nas. Giminė kviečia Vilijam-
polėn į tetos Onos 25 metų 
mirties prisiminimą. Vilijam
polės bažnyčioje pamaldos su 
trumpu pamokslu. Vykstame į 
kapus. Prie tetos kapo už
degamos žvakės ir visi kal
bame litaniją. Atvykstame į 
rengėjų namus pietums. Savi
ninkas, save vadinąs meistru, 
pats pasistatęs šauniai atro
dantį dviaukštį. Priešais na
mą aikštė ir fontanas, di
džiulis šiltnamis ir sodas. 
Suvažiuoja iš kelių miestų gi
minės, ateina kaimynai. Sve
čių mašinos visos naujutėlės: 
Audi. BMV, Volvo. 

Pasibaigus pietums šeimi
ninkai pakvietė į erdvų kam
barį antrame aukšte. Čia man 
teko nustebti. Rengėjai ir 
svečiai buvo viena generarija 
jaunesni už mane. Visi užaugę 
bolševikinėje sistemoje. Dau-> 
guma rankose turėjo rolan-
čius. Jauna mergina paskaitė 
atitinkamą ištrauką iš Švento 
Rašto, atkalbėjome visi gar
siai vieną rožančiaus dalį ir po 
tris „Sveika Marija * už kiek
vieno čia esančio mirusius gi
mines. Kiek prisimenu, taip 
pamaldž ia i neprisimindavome 
savo m i r u s i ų Kanadoje ar 
Amerikoje 

• 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Goda Inokaitytė ir Paulius Siliūnas džiaugiasi savo papuoštais moliūgais 

Kasmetinę tradiciją 
„Labdaros vakarą" puoselėja 
JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba ir jos pirmininkė Birutė 
Jasait iene. Atvykę į šeštadie
nį, gruodžio 9 d., „Seklyčioje" 
vyksianti Labdaros vakarą, 
sužinosite, kam bus įteikta 
prel. J. Prunskio premija. Vie
tas užsisakykite tel. 773-476-
2655 arba atvykite asmeniš
kai (2711 W. 7 l s t Street). 

Kalėdines g i e s m e s solo ir 
su Pal. J. Matulaičio misijos 
choru gruodžio 10 d., sekma
dienį, 1:30 vai.p.p. giedos Lija-
na Kopūstaitė-Pauletti. Kon
certas vyks Pal. J . Matulaičio 
misijos bažnyčioje. Pietūs ruo
šiami 12 vai., tuoj po šv. Mi
šių. Bilietus įsigyti galite 
skambindami wtel. 815-836-
1845. 

Pal. J . Matula ič io misi jos 
bažnyčioje senieji suolai bus 
greitai keičiami naujais. Jei 
kas sugalvotų senuosius suo
lus panaudoti pusrūsyje, prie 
namo ar sode, paskambinkite 
misijos tarybos pirmininkui 
Aldirdui Sauliui tel. 630-323-
6974. Ilgai nesvarstykite, nes 
iki gruodžio 10 dienos turi te 
pranešti. Kitą dieną jau bus 
per vėlu. 

Kompozitoriaus G. F. 
Handel kūr in i „Mesijas" 
gruodžio 9 d., šeštadienį, 7:30 
atliks Saint Josaphat katalikų 
bažnyčios choras ir orkestras. 
Koncertas vyks Saint Josap
hat bažnyčioje f 2311 N. South-
port). 

Gruodžio 17 d. Beverly 
Shores, IN, šv. Onos bažnyčio
je ateinančių Kalėdų proga 
bus laikomos lietuviškos pa
maldos. Šv. Mišias aukos kun. 
Viktoras Rimšelis, prie vargo
nų - muz. Vytautas Gutaus
kas. Po Mišių Beverly Shores 
Lietuvių klubas ruošia Kalėdų 
eglutę. 

Pal. J. Matulaič io misi
joje gruodžio 8-oji - privalo
ma Švč. M. Marijos Nekalto 
prasidėjimo šventė. Šv. Mišios 
bus aukojamos 8 vai.r. ir 7 
vai.v. 

Penktad ien į , gruodžio 8 d., 
yra Švč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventė — 
visiems privaloma dalyvauti 
Mišiose. Penktadienį Čikagos 
Marąuette Parko apylinkėje, 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje Mišios lietu
vių kalba bus aukojamos 7 ir 9 
vai. ryte, taip pat 6:30 vai. va
kare. Ketvirtadienio vakare 
(gruodžio 7 d.) Mišių bažny
čioje nebus. 

S e k m a d i e n i a i s Pal. J. Ma
tulaičio misijoje vyksta trejos 
šv. Mišios - 9 ir 11 vai.r. bei 5 
val.v. Vakarinių Mišių įvedi
mu norima, kad šv. Mišias iš
klausytų kuo daugiau dirban
čių ir kitu metu negalinčių į 
bažnyčią atvažiuoti naujai at
vykusiųjų tautiečių. Šios sie
lovados reikalus pradžiai pri
siėmė kun. Jaunius Kelpšas. 
Vargonais groja ir giesmes 
veda Jū ra t ė Lukminienė. 

Tradic inės Kūčios ruošia
mos ..Seklyčioje". Vyresniųjų 
lietuvių centras, tęsdamas lie
tuviškus papročius, Kūčių va
karienę rengia gruodžio 22 d., 
penktadienį, 4 vai.p.p. Vietas 
prašome užsisakyti asmeniš
kai arba tel. 773-476-2655. 

ALIAS - Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
gos Čikagos skyriaus kalėdi
nis susirinkimas vyks gruo
džio & d. 7:30 val.v. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
(6500 S. Pulaski Rd.). 

ALTo Čikagos skyriaus 
va ldybos ir tarybos posėdis 
kviečiamas pirmadienį, gruo
džio 11 d., 12 vai. d., ALTo 
patalpose, Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. 

I l i teratūros vakarą, kuris 
vyks gruodžio 8 d. 7 val.v. 
Jaunimo centfo kavinėje, atsi
lankę svečiai turės progos su
sipažinti su išeivijos lietuvių 
rašytojų knygomis, išleistomis 
1999 ir 2000 metais. Knygų 
parodėlėje bus tos knygos, ku
rias rašytojai atsiuntė Lietu
vių rašytojų draugijai. Visuo
mene kviečiama atsilankyti ir 
pabendraut i su lietuviško žo
džio kūrėjais. 

Tėvas Algis Ban iu l i s , SJ , 
svečiuojasi Čikagoje. Ta proga 
tėvų jėzuitų koplyčioje prie 
Jaunimo centro įvyks adventi
nis susikaupimas šį šeštadie
nį, gruodžio 9 d.. 3 vai.p.p. -
išpažintys. 4 vai.p.p. - šv. Mi
šios. Sekmadienį, gruodžio 10 
d., 9:30 vai.r. bus klausomos 
išpažintys, o 10 vai.r. aukoja
mos šv. Mišios. Visus kviečia
me dalyvauti. 

Čikagos Mokslo ir pra
monės muz ie jaus kalėdinė 
programa „Tradic inės lie
tuviškos Kalėdos" įvyks sek
madienį, gruodžio 10 d., 3:15 
vai.p.p. Mokslo ir pramonės 
muziejuje, Lake Shore Drive ir 
55 Str., Čikagoje. Taip pat nuo 
lapkričio 17 d. iki 2001 m. 
sausio 7 d. muziejuje veiks ir 
tarptautinių šalių eglučių pa
roda. Kviečiame visus kartu 
praleisti šventinę popietę. 

Advento g i e s m ė s bus gie
damos Holy Name Cathedral 
(730 N. Wabash) šį sekmadie
nį, gruodžio 10 d.. 4 val.p.p. 
Prieš tai, 3:30 val.p.p.. kompo
zitorių Bach, Distler, Reger. 
Daąuin kūrinius vargonais at
liks vargonininkas S. Betan-
court. Informacija tel. 312-
664-6963. 

NORI PARDUOTI DALĮ 
TAUTINIU KAPINIU 

ŽEMĖS 
Lapkričio 30 d. laidoje, Či

kagos priemiesčio laikraštėlio 
„Desplaines Valley News" pir
mame puslapyje rašoma, kad 
apylinkės ,.Tax Increment Fi-
nancing" taryba norėtų nu
pirkti 40 akrų žemės plotą, 
priklausantį Lietuvių tauti
nėms kapinėms, esančioms 
Justice, IL. Žemės plotas šiuo 
metu yra tuščias, apima maž
daug keturis kvadratinius blo
kus kapinių rytinėje pusėje, 
prie 88 Ave, nuo 81 iki 83 
gatves. Justice miestelio me
ras mano, kad žemė galėtų 
būti panaudota įvairiems pri
vatiems ar valdiškiems reika
lams. Lietuviams verta at
kreipti į šį „biznį" dėmesį ir 
atitinkamai reaguoti, kol nėra 
per vėlu. 

Skelbimai 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. CEPČNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

TeL 775-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedjde Avenne 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis9aol.com 
Toli free 24 hr. 888-77S-6742 

Darbo vai nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 
Sefitad. 9 v.r iki 1 v.p.p. 
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MARIJOS ŠVENTĖ 
Neseniai Katalikų bažnyčia 

švente Kristaus Karaliaus 
šventę, su kuria ir pasibaigė 
bažnytiniai metai. Su Adventu 
prasideda naujieji bažnytiniai 
metai. 

Adventas mums primena ke
turių tūkstančių metų perio
dą, kada žmonija laukė Kris
taus atėjimo Tie keturi Ad
vento sekmacieniai ir prime
na mums tuos tūkstančius 
metų. Seniau žmonės „kie
čiau" švęsdavo Adventą, pas
ninkaudavo, susilaikydavo 
nuo linksmybių. Dabar bažny
čia daugiau lengvatų leido, bet 
neatpalaidavo nuo rimties ir 
maldų bei atgailos. Lietuvoje 
švenčiamos rarotos — anksty
vos Mišios, be: šiame krašte to 
papročio nėra. 

Advento metu yra švenčia
mos Marijos Nekaltas prasi
dėjimas. Kai Liurde Marija 
pasirodė mergaitei, ji paklau
sė Mariją, kas esi, Marija at
sakė „Aš esu Nekaltas Prasi
dėjimas". Reiškia, Marija buvo 
be gimtosios nuodėmės. Dievo 
taip buvo patvarkyta, kad Jo 
sūnus Jėzus Kristus negalėtų 
gimti, kaip visi žmonės, su 
gimtąja nuodėme. 

Laukdami Kristaus Gimimo 
šventės, daugiau laiko skirki
me mąstymu: apie religinius 
dalykus, kad mūsų Tėvynė at
sinaujintų, nes be Dievo pa
galbos nesulauks geresnių die
nų. Tegul grįžta Solidarumo 
dvasiai 

Redak to r iu s 

MINTYS ADVENTUI 

Mišku vaikščiodamas rašy
tojas Wordsworth, pastebėjęs 
skaisčiažiedes pavasario gėles, 
prabilo: 

— Pulki ant kelių, žmogau, 
ir dėkoki Dievui, kad yra ži
buoklių. 

Kas įstengia išskaityti gam
tos paslaptis, to žvilgsnis pa
siekia toli anapus gamtos. Tas 
gali kartu su šveicarų botani
ku O. Heer (1809-1893) tvir
tinti: 

— Kuo giliau mes prasi
skverbiame į gamtos pažini
mą, tuo darosi nuoširdesnis 
mūsų įsitikinimas, kad tik ti
kėjimas į visagalintį ir visaži
nantį Sutvėrėją, kuris sukūrė 
dangų ir žemę, gali išspręsti 
gamtos ir žmogaus gyvenimo 
mįslę. 

Tą pačią mintį giliau išryš
kino vokiečių botanikas ir 
gamtos filosofas prof. J. Rein-
ke (1849-1931), tardamas: 

— Gamtos pažinimas neiš
vengiamai veda į Dievo idėją 
ir remdamiesi priežastingumo 
dėsniu, mano supratimu, mes 
Dievo buvimu esame taip tik
ri, kaip esame tikri pačios 
gamtos buvimu. 

Dr. prel. J . P runsk i s 

PADĖKOS DIENA 
Šiais metais aš pirmą kartą 

švenčiau Padėkos dieną, nes 
mes Lietuvoje neturime pana
šios šventes. Man buvo labai 
įdomu. Aš su savo mamyte 
ruošiau valgius. Mes kepėme 
•didelį kalakutą ir darėme įvai
rių mišrainių* Mūsų kalaku
tas buvo efrai apkepęs. Vaka
ri' BUBJrinko visa mūsų šeima 
ir dar atvažiavo keli mūsų 
ilraigai T ida mes pradėjome 
valgyti V sį dėkojome savo 
mylimiem- žmonėms už viską. 
'< i jie pac! TC nuims irero. Tą 

ikar.i buvo labai linksma. Aš 
. ni.iu. kad tai labai įdomi 

-> r.tf Daugelis kitų šalių per 

tą šventę žaidžia įvairius žai
dimus. Ši šventė skirta tam, 
kad susitiktų visi mylimi žmo
nės ir padėkotų už viską Die
vui ir suvalgytų šiai šventei 
skirtą patiekalą — kalakutą. 

Skais tė Jagelavieiūtė, 
Lemonto Maironio lit m-los 

9 sk. mokinė („Žingsniai į pa
saulį") 

PADĖKA VYSKUPUI 
VALANCDUI 

Vyskupe Motiejau Valan
čiau, noriu Jums padėkoti, 
kad rašėte knygas mažiems ir 
vyresniems. Ačiū, kad steigėte 
parapijines mokyklas ir biblio
tekas. Ačiū, kad rūpinotės lie
tuviškų raštų leidimu ir kad 
raginote tą daryti visus savo 
vyskupystės kunigus. Jūs 
daug įtakos padarėte, kad 
žmonės neužmirštų lietu
viškai kalbėti ir rašyti. Jūsų 
niekas ir niekada nepamirš ir 
kartu su manimi dėkoja ir dė
kos už viską! 

Nuoširdžiai Jūsų, 
Rasa Miliūnaitė, 

Čikagos lit. m-los 10 kl. 
mokinė 

LAIŠKAS 
JONUI BASANAVIČIUI 

Ačiū labai už „Aušrą", už 
tautos atgimimą. 1883 metais 
Jūs išleidote „Aušrą", kuri pa
žadino Lietuvą. Gaila, kad bu
vo leidžiamas tik trejus me
tus. Per savo gyvenimą Jūs 
kitu būdu daug padėjote Lie
tuvai atgimti. Jūs daug ko 
pamokydavote lietuvius ir sa
vo asmeniniu gyvenimu pasi
darėte pavyzdys visiems lietu
viams. 1918 metais Jūs per
skaitėte Lietuvos nepriklauso
mybės aktą. Ačiū nuoširdžiai 
už viską! 

Alina Meilytė, 
Čikagos lit. m-los 10 klasės 

mokinė 

ŠEIMA MANE MYLI 

Padėkos dieną man reikia 
daug kam padėkoti. Pirmiau
sia už savo sveikatą, nes aš 
dar nesu sunkiai sirgęs. Dė
kingas savo draugams, nes jų 
tarpe aš galiu gerai jaustis. 
Dėkingas savo šeimai, nes ji 
mane myli. Padėka angliškai 
ir lietuviškai mokyklai, nes jos 
man duoda daug reikalingų ir 
naudingų žinių. Padėkos die
ną aš su šeima važiuosiu pas 
mano močiutę. Ten mes valgy
sime kalakutą ir kitokį mais
tą. Bus labai skanu. Mes ten 
būsime labai linksmi. Tada 
grįšime namo ir eisime miego
ti. Man patinka Padėkos die
na, nes visa šeima ir artimieji 
kartu susirenka ir smagiai, 
šeimyniškai laiką praleidžia. 
Mes daug valgome, šokame ir 
tą vakarą pamirštame visas 
bėdas ir problemas. 

Darius Aleksiūnas, 
Čikagos lit. m-los 9 kl. 

mokinys 

Ruduo ateina, oras atvėsta, 
lapai krinta nuo medžių ir jie 
pasidaro nuogi. Spalio mėn. 
31 d., kai pasakom „trick or 
treat", gauname saldainių. 
Būname linksmi, nes šven
čiame Kaukių šventę. 

Vida Mikalčiūtė, 
Maironio lit. m-los 8 kl. 

mokinė 

BJAURŪS KAIMYNAI 

Bužo ir Žalio gaidžiai nesu
tikdavo, nuolat pešdavosi. 
Štai ir dabar juodu bjauriai 
pešasi, be jokios priežasties, 
be jokio reikalo. Jų plunksnos 

pasišiaušusios, skiauterės — 
kruvinos; net pailso besipeš
dami. Išbėgo Žalienė su šluota 
ir suriko: 

— Liaukitės mušęsi! Jūs, 
peštukai, jūs, begėdžiai, jūs, 
bjaurūs kaimynai! 

Ksaveras Sakalauskas 
Vanagėlis 

DDEVULIS PADĖJO 
(Kalėdinė pasaka) 

Kadangi Kalėdos nebetoli, 
spausdinu kalėdinę pasaką, 
kurią parašė Vanda Frankie-
nė. J i ilgoka, bus spausdina
ma per eilę „Tėvynės žvaigž
dutės" numerių. 

Plaukia nuostabiai baltas 
debesėlis žvaigždėtu dangumi. 
Stebisi juo žvaigždės ir vėjas; 
debesėlis baltesnis už sniegą, 
o jo pakraščiukai auksu žvil
ga. O senelis mėnulis, plačiai 
nusišypsojęs, prataria žvaigž
dėms: 

— Nėra jau čia ko stebėtis 
šiuo debesėliu, nes argi neži
note, kad atėjo Kūčių' vaka
ras? Šią naktį žmonės žemėje 
Dievo užgimimą švenčia. Oi 
daug nuostabių dalykų Kū-
čiose per amžius įvyksta! Se
nas jau esu ir daug jų mačiau. 

Žvaigždės linksmai sumir
gėjo ir, rodos, būtų norėjusios 
jam kažką atsakyti, bet tuo 
pat metu debesėlis staiga pra
siskleidė, pavirsdamas dviem 
lengvučiais, sidabru žvilgan
čiais sparneliais, o tarp jų iš
niro auksaplaukis angelėlis. 
Jis pasveikino žvaigždes, ran
kute pamojo mėnuliui — nu
sišypsojo ir ėmė leistis į žemę. 

Padvelkė žvarbus šiaurys. 
Apsiniaukė ir netrukus paga
vo snigti. 

— Kalėdos! Kalėdos! — il
gainiui įsismaginęs stūgavo 
vėjas, sūkuriais gainiodamas 
snaiges, kurios ir be to jau 
skubėjo baltai papuošti žemę 
didžiajai metų šventei. 

— Štai ir žemė! — pra
šnibždėjo pats sau angelėlis. 
Nutūpęs linksmai sutrepsėjo, 
nuo sparnų nusipurtė sniegą 
ir apsidairė. Kiek užmatoma 
visur balta, balta! Tik kažkur, 
visai netoli, suspinksėjo žibu
rėlis. 

— Pasižiūrėsiu, kas ten yra, 
— nusprendė dangaus pasiun
tinys ir pasuko į tą pusę, kur 
žybčiojo švieselė. 

Vanda Frankienė 
(Bus daugiau) 

BESmUOŠIANT 
ŽIEMAI 

Rudkepurės voveraitės 
Riešutus lukštena. 
Prisikrauna pilną kraitę 
Ir drevėn gabena. 
Neša atsargas ežys, 
Puška jis kaip garvežys. 
Jau nustojo kvarkt varlė, 
Nes užaugo jai gerklė. 

Bitės tvarkosi korius, 
Užsidaro langelius, 
Kad miegot saldžiai galėtų 
Ir nuo šalčio nedrebėtų. 

Violeta Pakalniškienė 

GALVOSŪKIŲ 
ATSAKYMAI 

Nr. 12. Rebuso patarlė: 
„Darbas gėdos nedaro". 

Nr. 13. Tavęs, sukęs. — 
įvardis, dalyvis. 

Nr. 14. Vilkai kaukia ne 
dėlto, kad yra mėnesiena, jie 
kaukia norėdami pasikalbėti 
su vienas kitu. Kaukia norė
dami prisišaukti savo šeimą, 
kad kartu praleistų Kartais 
jie kaukia kitus vilkus bend
rai medžioklei ir bendrai pa
sidalyti grobiu. Kai kurie žmo
nes aiškina, kad savo kauki

mu išreiškia dainavimą, nes 
jiems kartais taip patinka. 

Nr. 15. A. Vilniaus katedros 
varpinės bokšte yra 10 varpų. 
Šie žalvariniai varpai buvo 
nulieti 16-18 amžiuje. (Pa
minklų Sąvadas 1-170, Vil
nius, 1988). B. Šachmatų len
ta turi 32 šviesius ir 32 tam
sius kvadratėlius. Viso jų yra 
64. C. Šachmatų lenta turi 16 
baltų ir 16 juodų figūrų, viso 
32. D. Japonijoje paskelbtame 
tarptautiniame vaikų ir jauni
mo piešinių konkurse dalyva
vo 132 šalys, buvo atsiųsta 
56,681 piešinys. Savo amžiaus 
grupėje Pirmąją vietą laimėjo 
lietuvis iš Ukmergės Karolis 
Mikalajūnas. Šis laureatas te
turi vos 4 metus amžiaus. 
(„Laiškai lietuviams", Nr. 11. 
356 psl., 1997 m.) E. Žodis 
kompiuteris kilo iš lat. „com-
putare" „Com" reiškia: kartu, 
drauge, o „putare" — skai
čiuoti, skaityti, manyti, galvo
ti. 17-to šimtmečio viduryje 
žodis „compiuter" reiškė as
menį, kuris skaičiuoja. Moder
niais laikais šis žodis ėmė 
reikšti skaičiavimo priemonę 
— aparatėlį, arba nuo 1940 
metų — „elektroninės smege
nys". (Ayto, Dict. of Word Ori-
gins, p. 128. N.Y, 1991). 

GALVOSŪKIS NR. 31 
(Brėžinėlis) 
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Tuščius langelius užpildyki
te lietuviškais žodžiais taip, 
kad išspausdinta raidė žodyje 
užimtų reikiamą vietą (5 t.). 

GALVOSŪKIS NR 32 
(Piešinėlis) 

Perskaitykite rebuse patar
lę. Sudarė Rima Šimėnaitė 
iš Strakšiškės kaimo, Ignali
nos rajono. (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR 33 
Paaiškinkite, kas yra evan

gelijos? (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR 34 
Kodėl po alaus bokalu deda

mas padėkliukas? (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR 35 
A. Kas ir kada išrado deg

tukus (match)? B. Kiek ilgai 
Jogailos ir Jadvygos vedybinis 
gyvenimas tęsėsi? C. Kur pra
sideda Golfo srovė (Gulf 
Stfeam)? D. Ką Šv. Rašte reiš
kia žodis Abba ir žodis man-
na? E. Kuris gyvulys yra gud
riausias, ir kuris kvailiausias? 
Už visus teisingus atsakymus 
skiriama 10 taškų, o už dali
nius atsakymus — 5 taškai. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis. 

— Nežinau, ką daryti su šu
nimi. Jis nuolat vaiko moto
ciklus. " « 

— Tai nebaisu. Visi šunys 
taip daro. 

— Taip, bet mano šuo juos 
užkasa sode. 




