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L ~1 Tėvynėje pasižvalgius 
* P o l i t i n ė s par t i jos „Lie

t u v o s k r ik šč ionys d e m o k 
r a t a i " vadovai tikisi, kad prie 
jų Seime prisijungs ne mažiau 
kaip trys valdančiosios Naujo
sios sąjungos (NS, sociallibe
ralai) frakcijos nariai ir jie visi 
kar tu galės įkurti atskirą Sei
mo frakciją. Seimūnas Jonas 
Čiulevičius pranešė, jog trau
kiasi iš Naujosios sąjungos 
frakcijos, tačiau dar neapsi
sprendė, prie kurios parla
mentarų grupės prisijungti. 
J i s pripažino sulaukęs krikš
čionių demokratų dėmesio. 

* Se imo opozici ja k r i t i 
k u o j a vy r i ausybės p l a n u s 
dar šiemet skirti lėšų naujam 
Lietuvos misijos prie Europos 
Sąjungos pastatui Briuselyje 
pirkti. Vyriausybe tam siūlo 
skirti 30 mln. Lt. „Pedagogai 
negauna atlyginimų, praside
da streikai, o mes, koreguoda
mi šių metų biudžetą, skiria
me pastatui Briuselyje įsigyti 
lėšas. Ponai, susimąstykime, 
ar tie prioritetai yra labai aiš
kūs, neišsprendė pačių būti
niausių vidinių mūsų prob
lemų", sakė liberalas Eligijus 
Masiulis. ,Abejoju, ar šian
dien pastatas Briuselyje y ra 
pati jaut r iausia vieta", tvirti
no ir konservatorius Jurgis 
Razma. <BNS> 

* N e s u t a r i m a i t a r p švie
t i m o i r m o k s l o min is t ro , so
cialliberalo Algirdo Monke
vičiaus bei premjero patarėjo 
Arvydo Juozaičio pasiekė Sei
mą. Švietimo, mokslo ir kul
tūros komitetas posėdį su
rengė ne parlamente, be t 
Švietimo ir mokslo ministeri
joje. <LR,Elta) 

* Se imo Kaimo r e i k a l ų 
k o m i t e t a s pas iū lė n u s t a t y 
t i pereinamąjį laikotarpį že
mės ūkio paskirties žemės 
pardavimui užsieniečiams. 
„Tokiu atveju turi būti priim
tas politinis sprendimas pra
dėti su Europos Sąjunga dery
bas iš naujo. Jeigu ta ip 
įvyktų, derybos dėl šio sky
r iaus bus pradedamos iš nau
jo", teigė Europos teisės de
partamento direktorius Vile-
nas Vadapalas. (LRJ-Ž,Elta) 

* Vi lkav i šk io ra jono sav i 
v a l d y b ė s v a l d i n i n k a i pas
taruoju metu atostogauja, t a ip 
siekdami sutaupyti šiek t iek 
savivaldybės biudžeto pinigų. 
Šių metų rajono biudžete da
bar trūksta ne mažiau kaip 1 
milijono litų. (LR^lta) 

* K a u n e įvykęs a š t u n 
t a s i s L i e tuvos t e a t r o sąjun
gos suvažiavimas savo vado
vu vėl išsirinko Algį Matu
lionį. Šis aktorius teatralams 
vadovauja nuo 1996 metų. 

(LR,KD,Elta) 
* L i e t u v o s k repš in io ly

gos č e m p i o n a s Kauno „Žal
giris" tęs naujojo komandos 
įžaidėjo paieškas vietoje a t 
leistojo Kęstučio Marčiuliono. 
Peržiūrai atvykęs 26 metų 180 
cm ūgio gynėjas — juodaodis 
amerikietis Kareem Reid neti
ko kauniečių komandai ir klu
bo vadovai nusprendė nepasi-
nšvt i su įuo sutarties. Pasak 
.,/algirirf rinkodaros direkto
riais Gedimino N'avikausko, 
amOikietis nėra blogas žai
dėja* ..Tačiau komandai ne
tinka io žaidimo stilius, ta ip 
pat jo pasiruošimo lygis. Eu-
rolygoje vyrauja atletiškas 
žaidimą; 0 K. Reidas nėra su 
įuo susid rpS". teigė G. Navi-
kauskas. BNS 

* O p o z i c i n ė s L i b e r a l u 
f rakc i jos n a r y s Algimantas 
Matulevičius prašo Seimo Eti
kos ir procedūrų komisiją bei 
Vyriausiąją tarnybinės etikos 
komisyą (VTEK) ištirti , a r 
Seimo Ekonomikos komiteto 
pirmininkas Viktoras Uspas-
kich nepažeidė įs tatymų ir 
Seimo Statuto, reklamuoda
mas konservuotus agurkus . A. 
Matulevičius, remdamasis 
spaudos pranešimais, savo 
prašyme nurodo, jog V. Uspas-
kich organizavo ir finansavo 
konservuotų agurkų „Geras 
vaizdelis" pristatymo ceremo
niją ir pats aktyviai,joje daly
vavo, be to, jo atvaizdas nau
dojamas minėtų konservuotų 
agurkų etiketėje bei rekla
moje. Marinuotus agurkus 
„Geras vaizdelis" gamina susi
vienijimui „Vikonda" priklau
santis Kėdainių konservų fab
rikas, kuris anksčiau pri
klausė V. Uspaskich, o dabar 
jam vadovauja politiko žmona 
Jolanta. (BNS) 

* Dė l p ik tnaudž iav imų i r 
tarnybin ių p a ž e i d i m ų grą
žinant žemę nubausti nemažai 
Vilniaus apskrities pareigūnų, 
antradieni pranešė Vilniaus 
apskrities viršininkas Gedimi
nas Paviržis. Socialdemokrato 
G. Paviržio vadovaujama 
apskrities administracija dir
ba 4 mėnesius. G. Paviržio tei
gimu, „šio tyrimo pagr indu 
yra nubaustas ne vienas dar
buotojas. Su kai kuriais netgi 
teks atsisveikinti". J is neįvar
dijo nubaustųjų ir planuojamų 
atleisti valdininkų skaičiaus. 
G. Paviržio teigimu, ka i kur ie 
susikompromitavę darbuotojai 
jau padavė prašymus išeiti, 
kai kurie netikėtai „susirgo". 
Pasak jo, daugelis pažeidimų 
sudomino prokuratūrą, Spe
cialiųjų tyrimų tarnybą (STT) 
ir Ekonominę policiją. Šiuo 
metu Vilniaus mieste iš viso 
yra 3,028 asmenys, pageidau
jantys atgauti žemę. (BNS) 

* K ė d a i n i ų r a j o n o A k a 
d e m i j o s g y v e n v i e t ė j e pir
madienio vakarą bandyta nu
šauti Kėdainių policijos komi
sariato Organizuotų nusikal t i 
mų tyrimo tarnybos inspekto
rių 30-metį Albertą Ragauską. 
Nežinomas asmuo du ka r tu s 
šovė į pareigūną, kai j is raki
no savo garažo var tus . Laimei, 
abu šūviai buvo netaiklūs . 
Įvykio metu A. Ragauskas tar 
nybinio ginklo neturėjo. Pa
reigūnas iššovė iš turėto duji
nio pistoleto, kur iame buvo 
garsinis šovinys. Manoma, jog 
tai nusikaltėlį išgąsdino ir šis 
pabėgo. IBNS) 

* J o n a v o s gyventoja , 82 
m e t ų Ona A n t a n a v i č i e n ė 
pirmadienį iš Kanados gau
tame laiške aptiko neaiškios 
kilmės baltų miltelių, pranešė 
policija. Įtartiną laišką O. An
tanavičienei ats iuntė j a u ilgus 
metus Kanadoje gyvenantis 
jos 87 metų brolis. Voke ta ip 
pat buvo jai adresuotas laiš
kas bei atvirukas. Kaip sakė 
O. Antanavičienės dukra , ma
ma maždaug degtukų dydžio 
maišelį su neaiškiu tur iniu 
pastebėjo tik ėmusi skai tyt i 
laišką — tada maišelis nukri
to an t žemės. Prielaida, jog to
kiu būdu Kanadoje gyvenantis 
brolis nusprendė pajuokauti, 
a tmetama. Voką su neaiškios 
kilmės milteliais išsivežė 
priešgaisrinės apsaugos dar
buotojai. (BNS) 

Būtingės naftos terminalą 

Dėl avarijos Būtingėje iškelta 
baudžiamoji byla 

Kla ipėda , gruodžio 4 d. 
(BNS) — Klaipėdos apygardos 
prokuratūra dėl avarijos 
Būtingės terminale , kuomet į 
jūrą, negalutiniais duomeni
mis, išsiliejo keliasdešimt to
nų naftos, iškėlė baudžiamą
ją bylą. 

Avarija Būtingės terminale 
įvyko lapkričio 23 dieną. Nuo 
pat avarijos pradžios įvykio 
vietoje dirbo Klaipėdos apy
gardos prokuratūros parei
gūnai. Kaip antradienį pra
nešė Klaipėdos apygardos pro
kuratūros ats tovė spaudai, 
įvertinęs prokurorų surinktą 
pirminę medžiagą, apygardos 
vyriausiasis prokuroras Igna
cas Laucius pirmadienį nutarė 
iškerti baudžiamąją bylą dėl 
jūros teršimo medžiagomis, 
kenksmingomis žmonių svei
katai ir juros gyvūnijai. 

Parengtinio tardymo metu 
bus t iksl inamas išsiliejusios 
naftos kiekis ir nusta toma pa
daryta žala gamta i , aiškina
masi, ar Būtingės terminalo 
administracija laiku ėmėsi lik
viduoti avarijos pasekmes, a r 
nebuvo pažeistos povande
ninės plūduro dalies naudoji
mo taisyklės. 

Taip pat bus bandoma nus
tatyti, kokias išvadas padarė 
Būtingės administracija po 
ankstesnių avarijų ir kokių 
priemonių ėmėsi, kad panašių 
nelaimių neįvyktų. 

Per du tyrimo mėnesius su
rinkta medžiaga bus perduota 
Generalinei prokuratūrai . 

P e r a v a r i j ą B ū t i n g ė j e 
išsi l iejo 59 t o n o s na f tos 

Būtingės naftos terminale į 
jūrą pateko 59 tonos naftos, iš 
kurių buvo su r ink ta 10 tonų, 
antradienį pranešė susisieki
mo viceministras Arijus Ra
monas. J i s vadovavo premjero 
Algirdo Brazausko sudarytai 
darbo grupei avarijos Būtin
gėje priežastims ir mastams 
ištirti, kuri buvo sudaryta iš 
karto po įvykio Baltijos jūroje 
lapkričio 23 d. 

Po posėdžio pas A. Brazaus
ką darbo grupės vadovas pra
nešė, kad avarijos žala aplin
kai įvertinta 2.6 mln. litų. Ją 
turės atlyginti Būtingės termi
nalą naudojanti bendrovė 
„Mažeikių nafta". 

, Avarijos priežastys — po
vandeninės transportavimo 
žarnos į t rūkimas , kurį sąly
gojo nepakankama Būtingės 
terminalo povandeninės dalies 
priežiūra", sakė A. Ramonas. 

Pagal gamintojo rekomenda
cijas, mažiausiai kas 6 mėne
sius turi būti at l iekamas žar
nų hidraulinis patikrinimas, 
tačiau paskutinis hidraulinis 
bandymas buvo at l iktas 2001 
m. kovo mėn 13 d. — t y. dau
giau nei prieš 8 mėnesius ir 

jau tuomet buvc aptikti ne-
kiauryminiai žarnos įtrūki
mai. Gamintojas rekomenduo
ja povandenines žarnas keisti 
kas 3 metus. Žarnos buvo su
montuotos ir pirmą kartą iš
bandytos 1998 m. lapkričio 13 
d. ir, darbo grupes nuomone, 
turėjo būti pakeistos 2001 
lapkričio 13 d. 

Suveikus papildomai naftos 
nuotėkio registravimo siste
mai, nebuvo imtasi atitinka
mų priemonių pavojaus signa
lo priežastims išsiaiškinti ir 
naftos krovos darbai sustabdy
ti t ik maždaug po 45 min. (tik 
pastebėjus naftos išsiliejimą 
jūroje). 

Vyriausybint -darbo grupė 
pažymėjo, kac. iki iiol nėra ge
rai veikiančios naftos nuotė
kio jūroje paieškos sistemos. 
Anot A Ramono,-ji Būtingės 
terminale „instaliuota, bet 
dar nesuderinta". 

* .Maže ik ių nafta", kurią 
v a l d o JAV bendrovė „Wil-
liams International*, du mė
nesius nemokėjusi palūkanų 
vyriausybei už jos suteiktas 
paskolas, nuo Šio mėnesio 
pažadėjo vėl atsiskaitinėti. 

* Premjeras Algirdas Bra
z a u s k a s prieš ke l ias sa
v a i t e s iš kiauros valstybės 
„kišenės" akimirksniu ištrau
kė 800,000 litų Kauno laisva
jai ekonominei zonai plėsti, 
nors vyriausybė iki šiol negali 
tiksliai atsakyti į klausimą, ar 
Lietuvai įstojus į Europos Są
jungą, tokios lengvatinių mo
kesčių zonos iš viso nebus 
uždraustos. (LR,Elta) 

* Keletą m e t ų de l su s i , 
Lietuva nusprendė pradėti 
dalimis grąžinti Latvijai skolą 
už Lietuvos ambasados Va
šingtone išlaikymą. Už 1981-
1991 m. Latvįjos išeivijos lėšo
mis išlaikytą ambasadą Lietu
va yra įsiskolinusi 1.5 mln. 
JAV dol. Per kiek metų bus iš
mokėta skola, neaišku. Jos 
grąžinimas dalimis tur i būti 
numatytas tvirtinant arti
miausių metų biudžetus. <EIU> 

* Naujojoje Internet'o 
sveta inėje kompiuteriu besi
naudojantiems žmonėms siū
lomas 5-10 minučių kasdienis 
susikaupimas — malda prie 
kompiuterio. Nuo 1999 m. ke
liomis kalbomis rengiamoje 
„Sakralioje erdvėje" apsilankė 
ir tokį maldos būdą išbandė 
beveik 3 mln. internautų. Sve
tainėje www.jesuit.lt/malda 
kasdien keičiama trumpa 
Šventojo Rašto ištrauka, kas 
savaite pasirodo naujas ap
mąstymui skirtas tekstas. 
Svetainę sukūrė jėzuitai. Kaip 
skelbiama, dabar pasaulyje 
darbuojasi apie 21,000 jėzuitų, 
iš jų 51 — Lietuvos ir Latvijos 
jėzuitų provincijoje. (BNS) 

Kęstučio Vanago 'Elta1 nuotr. 

* Aš tun to j i S a n t a r v ė s 
p remi ja b u s į t e ik t a Lenkijos 
prezidentui Aleksander Kvvas-
niewski. Užsienietį šios premi
jos laureatu Santarvės fondo 
valdyba išrinko pirmą kartą. 
Baltojo angelo skulptūrėlė ir 
šiemet Santarvės fondo įsteig
tas ordinas Lenkijos preziden
tui bus įteiktas už Lenkijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimo 
ryšių puoselėjimą bei Lietuvos 
įvaizdžio gerinimą Vakarų Eu
ropoje. Santarvės fondo stei
gėjas, panevėžietis verslinin
kas Jul ius Kazėnas sakė, kad 
10,000 litų Santarvės premija 
ir Baltojo angelo skulptūrėlė 
paprastai būdavo įteikiama 
antrąją Kalėdų dieną. Pasak 
J. Kazėno, nuo šiol piniginė 
premija dėl įvairių spekulia
cijų nebebus teikiama. (R, BNS) 

* L a b d a r o s o rgan izac i j a 
„Lenki jos h u m a n i t a r i n ė 
akc i ja" Lenkijos spaudoje vėl 
kviečia padėti „badaujantiems 
Lietuvos lenkų vaikams". Pa
dėti kviečiama plakate, ku
riame vaizduojama gelton
plaukė mergaitė, stovinti 
žalioje pievoje, kurioje ganosi 
baltas arklys. Greta — už
rašas, kad Lietuvos lenkiškose 
mokyklose pinigų t rūksta vis
kam, netgi maistui. Šiais skel
bimais pasipiktino Lenkijos 
lietuvių leidinys „Aušra". »Ne-
abejojame Lenkijos humani
tarinės akcijos gražiais ir kil
niais tikslais — padėti netur
tingiems, alkaniems, vargs
tantiems žmonėms. Tačiau ar 
šiuo atveju pasirinkta pati tin
kamiausia formuluotė? Ar tai 
reiškia, kad tik lenkiškų mo
kyklų mokiniai kenčia alkį, o 
lietuviškose yra visko per 
akis? O gal yra taip, kad Lie
tuvoje lėšos vaikų maitinimui 
skirstomos pagal tautybę: lie
tuviai gauna daugiau, o lenkai 
mažiau?", retoriškai klausia 

„Aušra". 
* Vi ln iaus II a p y l i n k ė s 

t e i s m a s a n t r a d i e n i iki kitų 
metų kovo 10 d. pratęsė vers
lininko Gedimino Kiesaus, jo 
sūnaus ir vairuotojo nužudy
mu kaltinamo panevėžiečio 
Algimanto Vertelkos suėmi
mą. Prokuratūra, teigė, jog A. 
Vertelkai pateikti sunkūs kal
tinimai, paleistas į laisvę, jis 
gali pabėgti ar pasislėpti. Pats 
A Vertelka, kuris siejamas su 
Panevėžio „tulpinių" nusikals
tama gauja, neigia esąs susi
jęs su jam inkriminuojamais 
nusikaltimais. A Vertelkos 
advokatas Kęstutis Stungys 
žurnalistams sakė, jog ketina 
apskųsti tokį teismo spren
dimą, nes jam ir toliau ne
leidžiama susipažinti su įro
dymais, kuriais remiantis,kal-
t inamas A. Vertelka. J is prašė 
paleisti jo ginamąjį iš su
ėmimo, nes šis turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, šeimą, ma
žametį vaiką, lėšų pragyveni
mui. (BNS; 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters, AP. Intertax. ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Bona . Buvusioje Vokietijos sostinėje Bonoje besiderančios afga
nistaniečių grupes antradienį sudarė istorinį susitarimą del pota-
libaninės laikinosios vyriausybes, kuris yra pirmasis žingsnis Af
ganistano demokratinių r inkimų ir taikos link. Po daugiau kaip 
savaitę trukusių varginančių derybų šalys sutiko, kad Afganista
no sostinėje Kabule būtų dislokuotos tarptautines saugumo pajė
gos, o buvusiam karaliui Mohammed Zahir Shah būtų skirtas sim
bolinis vaidmuo. Šiaurės sąjungai pateikus į pusę metų dirbsian
čią laikinąją administraciją skiriamų asmenų sąrašą, buvo paša
linta dar viena didelė kliūtis visapusiškam valdžios pasidalijimo 
susitarimui sudaryti. Nuo susitarimo priklauso, ar Afganistanui 
atstatyti bus skirti milijardai JAV dolerių, be to, užsienio diploma
tai spaudžia delegatus neišvykti iš Bonos tuščiomis rankomis, to
dėl konservatyvusis Šiaurės sąjungos prezidentas Burhanuddin 
Rabbani galiausiai sutiko pri tart i savo stovyklos sudarytam asme
nų sąrašui. 

J a l a l a b a d . Pirmadienį Afganistane per vieną iš JAV karinių 
lėktuvų oro puolimų buvo sužeistas arba netgi žuvo Saudi Arabi
jos ekstremisto Osama bin Laden pavaduotojas, egiptietis dakta
ras Ayman al-Zawahiri, antradienį pranešė provincijos karinis va
dovas Mohammad Zaman. Pasak jo, A. ai Zavvahiri buvo sužeistas 
per tą pačią JAV bombonešių ataką, kurios metu taip pat žuvo O. 
bin Laden finansinius reikalus tvarkęs Ali Mahmud. Po O. bin La
den A. al-Zawahiri yra bene pats svarbiausias žmogus ..ai Qaeda" 
teroristų tinkle. Manoma, jog jis yra O. bin Laden patarėjas ir pa
grindinės tinklo, jtariamo organizavus ir įvykdžius rygsėjo 11-
osios išpuolius JAV, „smegenys". 

V a š i n g t o n a s . Mirtinai pavojingos juodligės sporos, kurias bio-
teroristai pastaruoju metu siuntinėjo laiškais JAV, buvo tokios 
pačios aukštos koncentracijos, kaip ir amerikietiški juodligės su
kėlėjai, pagaminti pagal 1951-1969 m. vykdytą biologinio ginklo 
programą, pranešė „The New York Times". JAV Federalinis tyri
mų biuras 'FBI; teiginių nepatvirtino. Laiškuose buvę ir JAV la
boratorijose pagaminti juodligės sukėlėjai tur i daug stebinančių 
panašumų, rodančių, kad asmuo, organizavęs šių laiškų siuntinė
jimą, galėjo būti susijęs su dabar nebevykdoma biologinių ginklų 
programa. Lapkritį FBI paskelbė galimo išpuolių su juodligės su
kėlėjais organizatoriaus aprašymą. Jame teigiama, jog tai grei
čiausiai esąs vienišas, izoliuotas žmogus, turintis biochemijos ži
nių ir gyvenąs JAV. Tuo tarpu FBI tyrėjai vis dar bando išsiaiš
kinti, kas atsitiko amerikiečiui biochemijos ir biofizikos profeso
riui Don VViley, kuris specializavosi virusinių ligų plitimo srityje ir 
lapkričio 16 dieną dingo be žinios. 

R a m a l a , V a k a r ų K r a n t a s . Izraelio koviniai sraigtasparniai 
antradienį paleido raketą į Vakarų Krante esančios palestiniečių 
vado Yasser Arafat būstinės išorinį įėjimą, kai jis buvo šio'pastato 
viduje, savo įstaigoje. Y. Arafat liko nesužeistas, pranešė palesti
niečių taikos derybininkas Saeb Erekat. Izraelio kariuomenės ats
tovai patvirtino, kad Ramalos mieste buvo surengta oro ataka, ku
rios metu esą buvo smogta į ekstremistų grupuotėms priklausan
čius pasta tus . 

B u k a r e š t a s . Izraelio užsienio reikalų ministras Shimon Perės 
per Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos užsienio 
reikalų ministrų susitikimą Bukarešte antradienį pareiškė, jog jo 
valstybės karinės pajėgos neketina imtis veiksmų prieš palestinie
čių vadą Yasser Arafat, ir užtikrino, jog Izraelis nebando nuversti 
palestiniečių vadovybės. Pasak Sh. Perės, smūgiai prieš taikinius, 
išsidėsčiusius netoli Y. Arafat būstinių, yra „greičiau įspėjimas, o 
ne bausmė". Sh. Perės užtikrino, jog Izraelis tikrai neketina nu
versti palestiniečių vadovybės, tačiau pridūrė, kad Y. Arafat „per 
daug lėtai ir nenoriai" imasi veiksmų prieš palestiniečių kovoto
jus. 

J e r u z a l ė . Palestiniečių vadas Yasser Arafat apkaltino Izraelio 
premjerą Ariel Sharon mėginimu antskrydžiais palestiniečių 
miestuose sužlugdyti jo kovą su terorizmu. ..Jis nenori, kad man 
pasisektų, todėl aktyvina savo karinius veiksmus prieš mūsų 
miestus ir įstaigas", televizijai CNN sakė Y. Arafat. Pasak jo. A. 
Sharon nori sutrukdyti pasiekti n u m a u t u s kovos su terorizmu 
tikslus. „Jis nenori, kad taikos procesas prasidėtų", sakė palesti
niečių vadas. 

L o n d o n a s . Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Tony 
Blair ir JAV prezidentas George W. Bush pareiškė užuojautą Iz
raeliui ir paragino abi konflikto šalis imtis visų priemonių, kad 
padėtis Artimuosiuose Rytuose būtų normalizuota. Pasak T. Blair 
atstovo spaudai, Britanijos premjeras ir JAV vadovas pirmadienio 
vakarą, Izraeliui pradėjus baudžiamuosius smūgius už savaitgalį 
įvykusius palestiniečių savižudžių sprogdintojų išpuolius Jeru
zalėje ir Haifoje, pusvalandį kalbėjosi telefonu. Pasak jo, Britani
jos premjeras visu pirma pabrėžė suprantąs ..pagrįstą Izraelio pa
sipiktinimą" dėl išpuolių, per kuriuos žuvo 25 ir buvo sužeista 
apie 200 žmonių. 

B r i u s e l i s . Europos Sąjunga (ES) antradienį paragino Izraelį 
vykdyti „apgalvotus ir proporcingus" atsakomuosius veiksmus į 
palestiniečių savižudžių sprogdinimus ir pareiškė, kad Izraeliui 
palestiniečių vadovybė yra reikalinga kaip taikos bendrininkė. 
„Nors pripažįstame Izraelio vyriausybes teisę gintis nuo teroriz
mo, tačiau tuo pat metu raginame gerbti įstatymų viršenybę ir im
tis apgalvotų bei proporcingų atsakomųjų veiksmų", sakė Europos 
Komisijos atstovas spaudai. 

V a š i n g t o n a s . JAV prezidentas George W. Bush antradienj nu
rodė įšaldyti JAV įsikūrusios labdaros organizacijos ir dar dviejų 
grupių, įtariamų ryšiais su pa- "~~~~""~—""—""""~~~""~~~~ 
lestiniečių ekstremistų grupuo
te „Hamas". prisiėmusia atsa
komybę už savižudžių sprogdin
tojų išpuolius Izraelyje, sąskai
tas bankuose. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 5 d.: Dalija. Eiminta*. 

Gratas. Gražute, Geisvile, Sabą? 
Gruodžio 6 d.: 9r. Mikalojus; Bil-

mantas, Dausa. Mikalojus. Norvyde, 
Tolutis. Vėtra 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

B. — P. SVEIKINIMAS VISIEMS 
VADOVAMS 

Eidami pirmyn, mirštame; 
Eidami atgal, mirštame. 
Verčiau eikime pirmyn ir 

mirkime. 
Vadovui pirmoje vietoje 

svarbiausia suprasti , koks jo 
vykdomojo lavinimo tikslas. 
Šį tikslą jis tur i visuomet tu
rėt i galvoje ruo* ' amas pla
nus arba dirbdamas. 

Mūsų t ikslas išugdyti lai
mingus, sveikus, naudingus 
piliečius. Todėl, norėdamas 
pat ikrint i savo darbo verte ir 
sėkmingumą, vadovas netur i 
pasi tenkinti tuo, kad jo skau
tai šauniai atrodo, tur i gerą 
būklą, įgijo daug specialybių 
arba pasižymėjo stovykloje. 
Vadovas tik tada gali būti 
patenkintas , jie jis sąžiningai 
įsitikinės, kad jo berniukai 
persiėmė skautų įstatų dva
sia ir vykdo ją gyvenime, ir 
ta i be abejonės įvyko per jo 
— vadovo pastangas. 

M e t o d a i 

Skilčių sistemą laikau ne
papras ta priemone kiekvie
n a m berniukui praktiškai ug
dyti, kad j is išmoktų vadovau
ti ir bendradarbiauti , įgytų 
atsakomybės ir pareigos jaus
mą bei susidrausmintų. 

Per skilčių varžybas kelia
mas visos draugovės veiklu
mo lygis. Skilčių sistema žy
miai sumažina vadovo darbą. 

Je i berniukai vengia dėvėti 
uniformą, žmonėse susidaro 
įspūdis, jog jei apsileidę, ne-
sididžiuoja draugove ir ne
gerbia savęs. 

Uniforma palaiko berniukų 
broliškumo dvasią ir išlygina 
ekonominius skir tumus. 

V e i k l a p o a t v i r u d a n g u m 

„Kambarinė skautybė" nie
kuomet negali pasiekti tų pa
čių būdo ugdymo rezultatų, 
kokius gali pasiekti ugdymas 
gamtoje. 

„Bendruomenės stovyklos" 
— daugybė į palapinių kai
mus suvežtų berniukų — taip 
pa t nelabai naudingas. 

Stovykla vadovo tikroji pro
ga. Tiktai turėdamas berniu
kus savo žinioje be pertrau
kos kelias dienas iš eilės, jis 
su jais t ikrai susipažįsta ir 
gali juos asmeniškai paveik
ti. Geriausiai tinka mažos 
grupės stovyklos, nedidesnės 

už 30 berniukų. 

V a d o v a v i m a s 

Vadovai yra sąjūdžio nu
garkaulis. Jų darbas atlieka
mas ne tiek mokant berniu
kus įvairių dalykų, kiek pa
t raukiant juos asmeniniu pa
vyzdžiu ir sektinomis būdo 
savybėmis. 

Vadovo būklė panašesnė į 
vyresniojo brolio, kaip kad į 
įsakinėtojo ir mokytojo būk
lę. Vadovo asmuo sukelia 
berniuke norą lavintis ir ug
dytis bei sekti jo t iesaus, šva
raus gyvenimo ir pasiaukoji
mo kitiems t a rnau t i pavyz-
dį. 

Tai būtų viskas. Bet vėl — 
tai reiškia, kad vadovas tu
ri save nuolat t ikrint i , ar j is 
t ikrai pavyzdingas, nes šiaip 
jis negali per daug tikėtis pa
sisekimo. 

Savo pavyzdžio įtaką vado
vas matys mažuose savo 
skautų drausmės ir apsiren
gimo dalykuose. Je i jis dėvi 
tvarkingą uniformą ir ja di
džiuojasi, berniukai seks juo. 
Jei jis atsisakys nereikalingų 
dekoracijų, jo berniukai nu
stos skubotai ir tuščiai vaikę-
si ženklų. 

Vadovas turi jaus t i , kad jis 
atsako ir tur i laisvas rankas 
vadovauti savo draugovei pa
gal esamas ypat ingas sąly
gas, kaip, pvz., vietines ap
linkybes, berniukų ir jo paties 
būdą; taip pat pagal savo as
menišką skautiškųjų idealų ir 
metodų supratimą. Kad j a m 
nereiktų remtis kitų žinio
mis, vadovų kursa i yra jo di
džiausia pagalba ir didžiau
sia vertė pačiam sąjūdžiui. 

D v a s i n i s t i k s l a s 

Šių dienų mokymas ir ap
linka linkę mus per daug 
nukreipti į material inius t iks
lus, apleidžiant dvasinį paki
limą. 

Esame linkę raginti ber
niukus susidaryti sėkmingą 
karjerą ir pasi tenkinti ta rnau
jant kraštui , jei padedame 
jam vis labiau stiprėti ir pra-
sikurti. Bet yra dar aukštes
nė paskirtis, a tvira berniu
kams ir mums, kurie j iems 
vadovaujame — būtent, išug
dyti savyje norą ta rnaut i ki
tiems, persiimti gera valia ir 
noru padėti. 

2 0 0 1 m. LSS ...Ąžuolo vadovų mokyklos kursantą, ir i n s t ruk to r i a i „Romuvos" stovykloje, Kanadoje, š.m. l iepos 
8 - rugp jūč io 4 d. Nuot r . fil. G i n t a r o P l a č o 

ILGO GYVENIMO KELIONĖJE 
( s k a u t i n i n k o p r e l . L e o n a r d o Musteikio autobiografi ja) 

(Tęsinys) 

PAŠAUKIMO K E L I U 

1932 metų birželio mėn. 
g a u n u aštuonerių metų bran
dintą vaisių — atestatą ir ru
denį, 21 m. amžiaus, peržen
giau Kauno Metropolijos ku
nigų seminarijos slenkstį. 
T r ū k u m a s lotynų kalbos (nors 
buvo pažymys gautas dar tre
čioje klasėje), kliudė pradėti 
s tudijas trečiajame kurse, tad 
tu rė jau įstoti į antrąjį kursą. 
To meto seminarijos vadovybė 
buvo tokia: rektorius kan. Pr. 
Penkauskas , vicerektorius 
kan . St. Jakubauskas ir pre
fektas kun . Pr. Venckus. Šių 
a smenų priežiūroje šešerius 
me tus sėmiaus išminties, 
mokslo ir gyvenimo patirt ies 
savo būsimoms pareigoms ir 
charakter iu i ugdyti. Tarp se
minarijos mūro sienų brendau 
ir ruošiausi tapti gyvenimo 
„druska". 

Seminarijos chore teko gie
doti „Misere mei Deus", lydint 
ir panešan t karstuose į amži
nojo poilsio vietą šiuos asme
nis: kan . J . Tumą-Vaižgantą, 
kur i s buvo mūsų seminarijoje 
išpažinčių klausytojas; mu

ziką J. Naųjalį, kuris buvo su
kūręs minėtai psalmei melo
diją, kurią giedojom jį lydėda
mi į kapus; ir prel. A. Damb-
rauską-Jakštą, kuris buvo uo
lus seminarijos sodelio rezi
dentas. Drauge su choru teko 
daug vietų lankyti, dainuoti ir 
giedoti, kaip mokslininkų su
važiavimuose, radiofone ir ki
tur. Choro lankymas man bu
vo lyg kokia pramoga. Labai 
mėgau dainuoti. J au anksti 
gimnazijoje pradėjau priklau
syti mokyklos chorui. Pradžio
je buvau 'altas ir turėjau sto
vėti su mergaitėmis kartu. 
Žinoma, tas man nepatiko, bet 
vėliau amžius padėtį „pageri
no". Kun. seminarijoje tuo me
tu chorvedžiais buvo kun. dr. 
A. Adomaitis, t ik ką baigęs 
muzikos aukštąjį mokslą. Jis 
neilgai vadovavo, nes jaunas 
mirė; kun. B. Chomskis, kun. 
V. Budreckas ir muz. K Ka-
veckas labai choristų mėgia
mas. 

Teologijos studijos vyko be 
susitrukdymų šešerius metus. 
Po mažesniųjų kunigystės 
šventimų artinaus prie didžių
jų šventimų, kurie galutinai 

vainikavo tiek daug metų 
kauptą misteriją širdyje. Sub-
diakonato šventimus gavau 
Panevėžyje, katedroje, 1937 
metų žiemą iš vysk. K. Palta
roko. Diakonatą Kaune, bazi
likoje, 1938 metų pavasarį iš 
vysk. T. Matulionio ir kuni
gystės šventimus gavau Kau
ne, bazilikoje, 1938 metais 
birželio mėn. 11 d. iš arki vysk. 
J . Skvirecko. Po galutinių te
zių rašomojo darbo ir egza
minų Vytauto Didžiojo univer
si tete, Teologijos-filosofijos fa
kul te te , gavau Teologijos sky
riaus diplomą. 

Pirmąsias šv. Mišias laikiau 
Salako parapijos bažnyčioje 
1938 metais birželio 24 dieną, 
Švč. Jėzaus Širdies atlaidų 
dienoje. Pamokslą sakė vysk. 
M. Reinys. J i s pranašingai 
kalbėjo apie komunizmo grės
mę. 

Šios progos vaišės buvo 
Luodžiuose, didžiuliame kai
myno Pr. Žiemio svirne, daly
vaujant per 300 svečių. Diena 
buvo lietinga. Pažymėtina, 
kad ir oras buvo nepalankus, 
bet nuotaikos buvo visų paki
lios. Svečių tarpe buvo vysk. M. 
Reinys, apskrities viršininkas 
J . Šlepetys su šeima, daug ku
nigų, giminėlių ir pažįstamų. 

Bus daugiau 

Ši dvasia, o ne t ik noras pa
s tūmėt i save pirmyn, turė tų 
būt i svarbiausias berniuko 
veiksmų akstinas. Ir toji pati 
dvasia , jei ji dar labiau iš
plistų tarp įvairių tautų , kaip 
tai įmanoma mūsų plačiai 
paskl idusiame sąjūdyje, gali 
eventual ia i būti t a rp tau t inės 
geros valios ir savitarpio su
pra t imo pagrindu. Tuo būdu 
skautiškoji dvasia gali net 
už t ikr in t i taiką pasaulyje: 
meilė nugalėtų nepasitikėji
mą. 

Taigi čia ir yra šviesaus 
veikimo laukas kiekvienam 
vadovui . 

(Iš B. — P. raš tų) 
„ S k a u t y b ė " 1965 m. N r . l 

VYDŪNO FONDO 50-MEČIO ŠVENTĖ 

2001 m. LSS . .Gintaro" vadovių lavinimo mokyklos ku r sanč ių skilt is s t a t t p l a u s t a skilčių plaustų l e n k t y n ė m s . 
Nuotr G i n t a r o P l a č o 

Pagal lietuvišką paprotį, kai 
statomam namui uždengia
mas stogas, šeimininkas ir 
statybininkai iškelia vainiką. 
Tai puiki proga po ilgo ir sėk
mingai vykdomo darbo atsi
kvėpti, pasidžiaugti, padėkoti 
Dievui ir visiems talkinin
kams. 

Vydūno fondas, švęsdamas 
sėkmingos veiklos 50-metį, 
tokią džiaugsmo ir padėkos 
šventę ruošia savo šeimos na
riams, jų svečiams ir rėmė
jams 2002 m. vasario mėn. 24 
d. Čikagoje, J aun imo centro 
didžiojoje salėje. Šventės 
apimtyje yra numatytos šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius 
narius bei rėmėjus Tėvu jėzui
tų koplyčioje, tuoj po jų trum
pa akademinė dalis, „Daina
vos" ansamblio vyrų oktetas ir 
iškilmingi pietūs. Š.m lap
kričio mėn. 11 dienos VF Ta-
rvbos prezidiumo posėdyje bu
vo vienbalsiai pasisakyta Vy
dūno for.do 50-ties motu jubi
liejaus šventę ruošti neieškant 
pelno, be* sudarant tokias są-
iynas. ka;i šventėje galėtu da
lyvauti kaip galima daugiau 
svečių ;r studijuojančio jauni
mo Smukiau apie šį renginį 
bus pranešta vėliau. 

Vydūno fondas nuo pat įsi
kūrimo s .maniai investuoja ir 
administruoja rėmėjų ir auko
tojų jam patikėtus pinigus 

1. Skina paskolas 'ne sti
pendijas JAV ir Lietuvos uni
versitetų -tudentams. 

2 Leidžia svarbias knygas, 
kurių leidimas yra būtinas da
barčiai ir ateičiai, pvz. Lietu
vos iston ą lietuvių ir anglų 

kalbose. 
3. Remia labai gabius stu

dentus magistrantus, kurie 
ta ip pat pasižymi dalyvavimu 
lietuviškoje visuomeninėje, 
s tudentų organizacijose, ar 
kultūrinėje veikloje. 

4. Ruošia studentų konkur
sus patriotiškumo, mokslo bei 
meno ribose. 

5. Remia mokslo instituci
jas . 

Šia proga, Vydūno fondas 
širdingai sveikina savo nar ius 
ir rėmėjus su atskubančiomis 
šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
2002 metais ir širdingai dėko
ja už teikiamą finansinę pa
ramą, kuri įgalina sėkmingai 
tęsti aukščiau išvardintus sie
kius ir darbus. 

fil. Ri tonė R u d a i t i e n ė 
(630) 257-6451 

J U R Ų SKAUTU Š E I M O S 
KŪČIOS 

Čikagos jūrų skautiškoji 
šeima — jūrų skautininkų ir 
skautininkių „Grandis", „Ne
rijos" tunto sesės ir „Litua-
nicos" tunto jū rų skautai , jų 
tėvai , šeimų nariai ir artimieji 
šeimyniškam kalėdiniam pa
bendravimui — Kūčioms rink
sis penktadienį, gruodžio 7 d., 
7 v.v. Pasaulio lietuvių centro 
Lietuviu fondo salėje. Lemon-
te. Susirinkime visi praleisti 
vakare malonioje šventiškoje 
nuotaikoje. Informacijai kreip
kitės į „Nerijos" tunto tunti-
nmke Danute Navickas, te!. 
630-369-5323. Kiekviena daly-
vaujanti šeima v ra prašoma 
atnešti žaislą - dovanele Žais-
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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. 

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61 st Ave. (219) 947-5279 
Hobart, IN 46342 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. 

lai bus perduoti „Lietuvos vai
kų vilčiai". Dovanėles prašo
ma atnešti nesuvyniotas. Iki 
pasimatymo Kūčiose! 

SKAUTAI P U O Š I A 
EGLUTĘ H A R T F O R D E 

New Britain Museum of 
American Art ruošia meti
nę kalėdinių eglučių parodą. 
Šiais metais pris tatoma lietu
viška kalėdinė eglutė, pa
puošta tikrais šiaudinukais, 
sukurtais Hartfordo paukšty
čių ir vilkiukų. Visi lietuviai 
kviečiami atvykti pasigrožėti 
ir įvertinti mūsų jaunųjų 
skautukų pas tangas kūryboje 
ir dalyvavimą visuomeniška
me pasireiškime, o taip pat 
pagarbą ir jų vadovybei. 

New Britain Museum of 
American Art yra 56 Lexing-
ton St., New Britain. CT. 
06052. Tel 860-229-0257. 

Paroda vyks IKI 2002 metų 
sausio mėn. 1 d. Parodą aplan
kyti galima nuo antradienio 
iki penktadienio ir sekmadienį 
tarp 12-5 vai. p.p. Šeštadienį 
nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p. 
Pirmadieniais uždaryta. Atsi
lankykite ir savo draugus pa
raginkite. Tai mūsų tautinės 
savigarbos reikalas. 

Č I K A G O S 
SKAUTŲ I R SKAUČIŲ 

B E N D R O S KŪČIOS 

, Aušros Vartų7. ,Kernavės" 
skaučių ir ,,Lituanicos" skau
tų tuntų bendros kūčios penk
tadienį, gruodžio 7 d., 7 v.v. 
ruošiamos PLC. Lemonte, 
„Bočių" menėje. Informacijai 
kreipkitės į tunt in inkus: Rasą 
Conklin, tel. 630-953-2463. ar
ba Gintarą Aukštuolį, tel. 708-
352-2664. 

SVEIKINAM S E S Ę RŪTĄ 
Ž I L I N S K I E N Ę 

Sveikiname LSS Kanados ra
jono vadę v.s. fil. Rūtą Žilins
kienę perėmusią naujas atsa
kingas Kanados Lietuvių Ben
druomenes pirmininkes parei
gas. Linkimo jai sveikatos ir 
ištvermes naujose pareigose ir 
neišsemiamos sėkmes skau
tiškame.' darbe 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com 
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Lietuviams sutvarkys dantis už 

prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Averue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ. POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center f or Health, 

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

DETROITO SKAUTAI 
KVIEČIA l KŪČIAS 

Detroito „Gabijos" ir „Balti
jos" tuntų skautės ir skautai 
ir šiemet, sekmadienį, gruo
džio 9 d., 4 vai. p.p. Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje ruošia 
Kūčias, kuriose dalyvauti 
kviečiami visi Detroito lietu
viai. Šventę pradėsime iškil
minga tuntų sueiga, todėl vi
siems skautams ir skautėms 
privaloma dėvėti išeiginę uni
formą. Po sueigos valgysime 
Kūčių vakarienę, giedosime 
kalėdines giesmes. 

Visi šiame kalėdiniame pa
bendravime norintieji daly
vauti prašomi nedelsiant apie 
tai pranešti Rasai Karvelie-
nei, tel. 248-380-1363. Kiek
vieną dalyvausiančią šeimą 
prašome prisidėti prie Kūčių 
vakarienes kokiu nor* valgiu. 

Pradekime v. si kartu A vesti 
Kalėdų šventes K'ieciame ir 
lauksime visu. Jus kviečia — 
D e t r o i t o skau ta i ir s k a u t ė s 

http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com


VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ ATGAIVA 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Vokietijos LB-nės darbuoto
jų suvažiavimo proga lapkričio 
17 d. Hiutenfeldo ap. valdyba 
(ap. dar vadinama „Romuva") 
surengė aukšto lygio kultūri
nę popietę, pakviesdama Vil
niaus u-to prodekaną, knygo
tyros katedros vedėją prof. Do
mą Kauną. Jis paruošė puikią 
parodą, skirtą dr. J. Basanavi
čiaus 150-ųjų gimimo metų 
proga bei pristatė jo paties 
spaudai paruoštą dr. J. Basa
navičiaus knygą apie J. 
Sauerveiną. 

Įdomią paskaitą apie Lietu-
vos-Vokietijos ryšius skaitė 
nepaprastas įgaliotinis Lietu
vos ambasados Vokietijoje Vy
tautas Gudaitis (jo paskaitą 
spausdiname atskirai), sulau
kęs gan daug paklausimų. 

{domesni jų: „Karo metu 
Lietuvos ambasados rūmai 
Berlyne buvo subombarduoti. 
Teismo keliu atgautas skly
pas, žadėta statyti naujus rū
mus. Jau treti metai, tačiau 
statybos darbai nepradėti. Ko
dėl?" „Šis klausimas svarsto
mas Vilniuje ir Berlyne. Atro
do, kad sklypą reikės parduoti 
ir už gautus pinigus nupirkti 
namą". (Sklypo kaina apie 3 
mln. dol., tačiau namai Ber
lyne yra labai brangūs — 
KB.) „Su kokiom pasiuntiny
bėm Lietuvos ambasada Ber
lyne palaiko tampriausius ry
šius?" Atsakymas: „Baltijos, 
Rusijos, Lenkijos bei visom 
Vakarų Europos". 

„Ambasados padalinys vei
kia Bonoje. Koks tikslas dvie
juose miestuose laikyti atsto
vybes?" Atsakymas: „Visas Bo
nos regionas ir toliau paliko 
svarbiu politiniu veiksniu". 
„Kiek tarnautojų dirba Bonoje 
ir Berlyne?" Atsakymas — 
,18". 

„Beveik kiekvieną savaitę į 
Vokietiją atvyksta Lietuvos 
piliečiai, vieni turistine viza, 
kiti nuolatiniam apsigyveni
mui. Ar žinomas ambasadai 
Lietuvos piliečių skaičius"? 
Atsakymas: „Duomenų netu
rime. Mums žinoma, kad iki 
šiol Vokietijos sieną perkirto dau
giau nei 300,000 Lietuvos piliečių 
(Vokietijos LB-nės Krašto val
dybos apskaičiavimu, Vokieti
joje apsigyveno apie 10,000-
15,000 Lietuvos piliečių, jų 
tarpe ir žydų — K.B.) „Labai 
reikalingas kultūros atašė Vo
kietijoje". „Taip, tai labai opus 
reikalas. Jis jau senokai 
sprendžiamas. Greičiausiai, 
jau ateinančiais metais jis bus 
paskirtas". (Ateinančiais me
tais didžiausia pasaulyje kny
gų mugė Frankfurte yra ski

riama Lietuvai. Jau dabar rei
kia jai ruoštis! — K B.) 

„Kas atsitiko su pasaulinės 
parodos Hanoveryje paviljo
nu?" „Jis parduotas vienai Va
karų bendrovei". „Vokiečiai 
mėgsta mūsų pajūrį, mielai 
net automobiliais važiuoja į 
Nidą, Palangą, Juodkrantę. 
Ne vienas, grįžęs į Vokietiją, 
garsiai kalba apie vagystes 
Lietuvoje, blogai atsiliepia 
apie mūsų kraštą. Lietuvos 
teisėsaugai reikėtų atkreipti į 
tai dėmesį. Užsienio poilsiau
tojai atveža į Lietuvą stiprią 
Vakarų Europos valiutą, nes 
pvz. Ispanijos biudžeto ketvir
tadalį sudaro užsienių turistų 
palikti pinigai. Lietuvos teisė
saugai reikėtų atkreipti į tai 
dėmesį". „Taip, tai svarbus 
klausimas. Jau šiemet į Pa
langą, Juodkrantę, Nidą buvo 
pasiųsta daugiau policijos". 

Kiti klausimai buvo daugiau 
privataus pobūdžio: kelionė 
automobiliu į Lietuvą ir jų 
drauda; išduodamos žalios 
draudos kortelės; galiąja vi
soje Vakarų Europoje, Qudijo-
je, Latvijoje ir Estijoje, bet 
Lietuvoje jau reikia nusipirkti 
atskirą drauda. Kodėl? V. Gu
daitis negalėjo atsakyti. Iškel
tas Lietuvos oro linijų priva
tizavimo reikalas ir t.t. Dar ir 
po oficialios dalies, galima bu
vo kreiptis į V. Gudaitį ir kt. 
privačiais klausimais. 

Kultūrinis vakaro renginys 
buvo užbaigtas Žemaičių kul
tūros draugijos tautinės gru
pės „Insula" (vad. M. Riekutė) 
pasirodymu, ši kultūrinė at
gaiva į pilies salę sutraukė 
per šimtą tautiečių ir svečių 
vokiečių. 

Lapkričio 17 d. Vokietijos 
televizijos „Pfioniks" kanalas 
9 v.v. nukėlė žiūrovus į Gedi
mino miestą, pavadindama 45 
min. filmą „Vilnius — Lietu
vos sostinė". Deja, filmas labai 
tendencingas, vokiškai aiški
nant, kad miestas buvęs len-
kiškai-žydiškas, kas trečias 
gyventojas buvęs žydas. Se
nutė žydė jidiš" kalba aiški
no, kad ji moka rusiškai ir len
kiškai. Nors valgo Lietuvos 
ūkininko duoną, tačiau lietu
viškai beveik nemoka. Miesto 
lenkiškumas matomas „Anto-
kol" kapinėse, nufilmuojant 
paminklus lenkiškais užra
šais, bet taip pat ir lietuvių, 
žuvusių prie televizijos bokšto 
su gražiu Pieta paminklu. Di
delis istorinis žemėlapis. Mū
sų valstybė nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų ir vokiškas užra
šas „Didžioji Lietuvos kuni-
gaikštystė". Lietuvos kuni-

gaikštis Jogaila apsikrikštijo, 
tapo Lenkijos karalium, perso
naline unija sujungė Lietuvą 
su Lenkija. Archyviniai 1936 
m. filmai, turgus, vargingai 
apsirengę barzdoti vyrai, gal
vą skarom apsirišusios mote
rys, Kaziuko mugė. Katedroje 
kuri pastatyta lietuvių pago
nių šventyklos vietoje, visuo
met buvo laikomos tik len
kiškos Mišios. Tik dabar mal
dos yra lietuviškai. Nufilmuo
ta katedros aikštė, daug jauni
mo joje, katedros vidus. Pui
kus choras gieda lotyniškai 
„Gloria". Dabar mieste gyve
na 50 proc. lietuvių. Gaono, 
Stiklių ir kt. senamiesčio gat
vės. Jose gyveno žydai, kurie 
vokiečių okupacijos metu buvo 
išžudyti. Paminklas jiems 
„Wilno-Ponary" apylinkėje. 
Gedimino prospektas; jaunos, 
trumpais sijonukais moterys, 
vyrai prie ausų pridėję bevielį 
telefoną. Vokietis sakė, kad 
tai nauja Lietuvos karta, kuri 
žiūri į Vakarus. Filmas baigia
mas bendru Vilniaus vaizdu, 
kiek ilgiau sustojant prie Ba
sanavičiaus g-vės pastatų ir 
vokiečiui sakant, kad tai caro 
laikų statyba. Filmas susuk
tas 1999 m., įrašant po vieną 
lietuvišką ir lenkišką pavardę. 
Jos padėjusios filmo sukimui 
ir aiškinimui. Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 61-OJO 
SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS 

Amerikos Lietuvių Tarybos 61-ašis suvažiavimas, 
įvykęs 2001 m. lapkričio 9-10 d. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje Čikagoje, vienbalsiai priėmė šias rezo
liucijas: 

1. Pritariame ir remiame 
JAV prezidento George W. 
Bush pastangas, kovojant su 
pasauliniu teroru, ginant 
Amerikos valstybės laisvę ir 
nepriklausomybę, jos žmonių 
pagrindines teises ir demokra
tiją. 

2. Visiškai pritariame ALTo 
pastangom, kad Lietuva būtų 
priimta į NATO. 

3. Pritariame ir didžiuoja
mės Lietuvos kariuomenės pa
siekimais, kuriuos, lankyda
masis Čikagoje, pateikė LR 
kariuomenės vadas generolas 
majoras J. Kronkaitis. 

4. Kreipiamės į Lietuvos 
Respublikos Vyriausybę, kad 
Lietuvos mokyklose būtų dės
toma apie Lietuvoje sovietų 
vykdytą genocidą. 

5. Kreipiamės į Lietuvos 
Respublikos prezidentą ir Vy
riausybę prašydami, kad bu
vusių KGB rūmų dalis Vilniu
je nebūtų perduodama LR Tei
singumo ministerijai, kad ten 
nevyktų teismai ir nebūtų pa
žeistas Lietuvos kančių me
morialas. 

6. Raginame LR Vyriausybę 
Lietuvos mokyklose įvesti tau
tinį ir patriotinį auklėjimą bei 
ugdymą. 

7. Sveikiname ALTo centro 
valdybą su sėkmingai organi
zuojama veikla, pagrindinių 
Amerikos lietuvių organizaci
jų subūrimu bendram ir vie
ningam darbui. 

8. Sveikiname JAV Kongre
so atstovus, priėmus „Laisvės 
sutvirtinimo" aktą S. 1572, 
tuo pasisakant už tolimesnę 
NATO plėtrą. • 

9. Raginame ALTo skyrius į 
savo darbą įtraukti jaunimą ir 
neseniai atvykusius tautie
čius. 

Rezoliucijų komisija: 
Pranas Jurkus 

Vytautas Bildušas 
Povilas Vaičekauskas 

2001 m. lapkričio 9-10 d. 

* Praėjus 10 metų po ko
munizmo žlugimo ir rinkos 
ekonomikos kūrimo pradžios, 
Lietuvoje padaugėjo specia
liose įstaigose augančių vaikų, 
taip pat daugiau paauglių rū
ko ir vartojo narkotikus, tei
giama Jungtinių Tautų (JT) 
ataskaitoje. Pasak JT Vaikų 
Fondo (UNICEF) ataskaitos A 
Decade of Transition. būtent 
Baltijos valstybėse iš visų Vi

durio Europos ir buvusių So
vietų sąjungos valstybių la
biausiai padidėjo vaikų na
muose ir kitose ugdymo insti
tucijose augančių vaikų skai
čius. Šio dešimtmečio pradžio
je buvusiose komunistinėse 
valstybėse specialiose institu
cijose augo 150,000 vaikų, da
bar — apie 1.5 mln. <BNS> 

* Seimo Kaimo reikalų 
komitetas siūlo nustatyti pe
reinamąjį laikotarpį žemės 
ūkio paskirties žemės pardavi
mui užsieniečiams. Pirma
dienį komitetas pritarė Kons
titucijos pataisai, įteisinan
čiai žemės ūkio paskirties 
žemės pardavimą užsienie
čiams bei Lietuvos juridi
niams asmenims. Tačiau kar
tu su pataisa svarstomame 
specialiame konstituciniame 
įstatyme pasiūlyta numatyti, 
jog užsieniečiai žemės ūkio 
paskirties žemę Lietuvoje ga
lėtų įsigyti tik praėjus 7 me
tams nuo valstybės įstojimo į 
Europos Sąjungą (ES). Tiki
masi, jog Lietuva ES nare 
taps 2004 metais. (BNS) 

* Jau keletą dienų galioja 
nauja gyventojų prisirašymo 
prie pirminės asmens sveika
tos priežiūros įstaigų tvarka. 
Už prisirašymą įvedamas 1 
lito mokestis, pacientams 
mandagiai siūloma pasirinkti 
arčiausiai esančią įstaigą, 
kurią galės keisti ne anksčiau 
nei kas 6 mėnesius arba už tai 
turės mokėti 10 litų. (K,Elta) 

DRAUGAS, 2001 m. gruodžio 5 d., trečiadienis 

Danutė Bindokienė 

w 

Žengiant į Adventą 
Praėjusį sekmadienį Kata

likų Bažnyčia pradėjo Adven
to laikotarpį, pasiruošimą 
Kristaus Gimimo šventei. 
Nors keturios Advento sa
vaitės visuomet labai reikš
mingos, ruošiant kelią žmo
nijos Atpirkėjui, bet galbūt 
šįmet Adventas įgauna dar 
daugiau svarbos. Iš dalies, 
kad šiais metais Kalėdų data 
pažymėta 2001-aisiais, bet ne 
vien dėl to. 

Neramumų tvanas savo vi-
sanaikinančia banga vėl už
liejo mūsų planetą. Žmoniją 
kamuoja nežinia ir rytojaus 
baimė, troškimas surasti ra
mybės užuovėją, saugumą, 
viltį. Tad Kalėdų naktį angelų 
žadėtoji ,,taika ir ramybė že
mėje" kiekvienam tikinčiajam 
atrodo, kaip vienintelis gelbė
jimosi ratas audrų blaškomuo
se vandenyse. Tačiau tuo 
pačiu turėtų būti aišku, kad 
tas „gelbėjimosi ratas", nors 
žmonijai pažadėtas prieš du 
tūkstančius metų, bus paduo
tas, tik išpildžius tam tikras 
sąlygas. 

Viena svarbiausiųjų, galbūt 
pati svarbiausioji — gera va
lia. Žmonės paprastai girdi 
tik tai, ką nori išgirsti. Po to 
jau nebesiklauso. Kalėdų nak
tį virš Betliejaus giedota an
gelų giesmė, sveikinant gi
musį Išganytoją, turėjo ir 
antrąją dalį, nusakančią, ka
da taika ir ramybė įsivieš
pataus Žemėje. Tai tegali 
įvykti tik tuomet, kai žmonės 
parodys tikrą norą padėti sa
vo artimui, atsisakyti keršto, 
fanatizmo, neapykantos ir 
visų kitų neigiamybių, kurios 
trukdo įgyvendinti Dievo ža
dėtąją „taiką ir ramybę Že
mėje". 

Šįmet Amerika sutinka Ad
ventą tarytum susimąsčiusi 
— po rugsėjo 11-osios tragedi
jos į viską, kas atrodė svarbu, 
pradėti žvelgti kitomis aki
mis. Staiga „daiktai", kurie, 
kaip kartais atrodydavo, su
darydavo amerikietiškųjų pir
menybių viršūnę, atsirado an
triniame plane. Teroristų iš
puoliai parodė, kad žemiško
sios vertybės visgi yra labai 
trapios ir laikinos, tad pra
dėta kelti žvilgsnį aukštyn, 
prisiminta, kas vis dėlto žmo
gaus gyvenime yra svarbiau
sia. 

Daug kartų per tuos mė
nesius girdėjome priminimą: 
mylėkite, vertinkite vienas ki
tą; praleiskite daugiau laiko 
su savo šeima; dažniau pri-
glauskite savo vaikus; pasa
kykite artimiems asmenims 

gerą žodį; išmokite atleisti, 
mylėti, įvertinti tai, ką turite, 
nes visa gali bet kuriuo metu 
pradingti, kaip iš horizonto 
akimirksniu dingo du di
džiausi dangoraižiai New 
York mieste... 

Tuos žodžius nuolat kartoja 
valstybės aukštieji pareigū
nai, pradedant prezidentu. 
Juos išsako ir dvasininkija. 
Staiga „God bless" — Dieve, 
laimink — tiek Ameriką, tik 
kiekvieną žmogų mūsų plane
toje, jau nebe iš įpratimo pa
sakomi žodžiai: jiems sugrą
žinta tikroji prasmė. 

Įkišti galvą į smėlį ir pa
sislėpti nuo tikrovės jau ne
beįmanoma. Amerika neju
čiomis įsivėlė į žiaurų karą, 
kurio laimėtojus sunku numa
tyti. Deja, pralaimėtojus įvar
dinti kur kas lengviau. O tai 
kiekvienas iš mūsų, gyve
nančių ne tik šiame krašte, 
bet visame pasaulyje. Advento 
metu skaitomose Evangelijose 
paprastai girdime pranašystes 
apie pasaulio pabaigą. Jeigu 
pažodinis jų turinys apie kai 
kuriuos reiškinius, atsira
siančius prieš pasaulio pabai
gą, gali iššaukti abejingumo 
šypsenėlę, vertėtų pažvelgti 
pro poetinius įvaizdžius į tik
rąją turinio mintį. Nežinios 
baimė. Žmonės ieško netikrų 
pranašų, kas užtikrintų jų 
saugumą. Jie vaikosi netikras 
laikinas, kai tereikia tik vie
nos — pasitikėjimo Aukščiau
siojo globa. 

Advento metas neskirtas 
vien dovanų pirkimui ir be
atodairiškam skubėjimui pasi
ruošti šventėms, kad galėtu
me nustebinti savuosius, 
draugus, svečius... Galbūt šį
met tas akivaizdžiau, kaip ka
da anksčiau, parodyta. Žemiš
kosios gėrybės, be abejonės, 
turi žmogaus gyvenime savo 
svarbą ir vietą. Problema kyla 
tuomet, kai jos pasidaro gyve
nimo centras. Į materializmo 
spąstus labai lengva įkliūti, 
ne tik Amerikoje, bet ir Lietu
voje, ir bet kur kitur. Todėl 
pasinaudokime Advento laiko
tarpiu įsigyti įpročių, kurie 
padės Žemėje įgyvendinti an
gelų skelbtą Dievo pažadą. 
Ypač įdiekime tuos įpročius 
savo vaikams. Kai kuriose 
kultūrose įprasta Advento 
pradžioje padovanoti vai
kučiams „Advento kalendo
rių" — dienas iki Kalėdų jie 
skaičiuoja, atidarydami pa
skirtus langelius. į kiekvieną 
įrašydami gerą darbelį, kurį 
tą dieną kam nors atliko. Tai 
graži tradicija visiems, ne tik 
vaikams! 

GYVENIMAS BE TĖVYNĖS 
Ii vokiečių kareivio Heinricho Rossmano — 

lietuvių partizano „Povo" dienoraščio 

HEINRICHAS ROSSMANAS 
Nr.15 

Prasidėjo žiema, mus užpustė, beveik nebeliko mais
to atsargų. Mums būtina eiti į kaimą. Aš ir Žvirblis 
išėjome per žieminį išėjimą, o Švyturys ir Dragūnas 
pasiliko. Atėjome pas ūkininką Stulpiną. Jis pakinkė į 
roges arklį, o mes pripylėme bidonus vandens, pa
ėmėm duonos. Prie rogių galo pririšome didelį šakotą 
medį, kad Stulpinas juo užmaskuotų įėjimą. Kai mes 
viską iškrovėme ir nusileidome į apačią, Stulpinas virš 
įėjimo privertė sniego, ir mes girdėjome, kaip jis dar 
keturis kartus pervažiavo. 

1948 metų Kalėdos. Vėl svarbi šventė. Jei neklystu, 
tai jau penktoji šventė, kurią sutinku Lietuvoje. Ka
lėdas vėl sutikome pagal lietuviškus papročius. Mūsų 
radijas sugedo, ir aš ėmiau griežti smuiku, o Žvirblis 
groti akordeonu. Statinaitėje turėjome degtinės at-
sarjų. Visi buvo linksmi. 

Kalėdos ir Naujieji metai praėjo J mūsų bunkerį 
atėjo viršininkas. Jau ne pirmą kartą pas mus ateina 
"Tigro1 brigados vadas. Aš jau seniai ji pažjstu. Vadas 
man Ufeai dėmesingas, nepaprastai geras žmogus, tru
putį mota groti akordeonu. Jis pas mus atėjo su savo 
adjutanii Ryčiu ir mane kviečia pas save, bet aš neno

riu palikti Žvirblio. Tarp kitko turiu pasakyti, kad 
Anupras tapo kuopos, o Žvirblis — mano būrio vadais. 
Aš geriau jaučiuosi būdamas „paprastas" nei vadas, 
nes man stinga kai kurių žinių: gerai nemoku lietuvių 
kalbos, nepažįstu vietovės ir gyventojų. Aš vaidinu 
ypatingą vaidmenį, ir jei kas nors susiję su manimi, 
dauguma manęs klausia, ar aš noriu. Bet lietuvių 
draugų neklausia, ar jie nori, jie privalo. Taigi Švy
turys turėjo palikti mus ir vadovauti antrajam būriui. 

Iš bunkerio mes nuėjome į atsisveikinimo vakarą 
kaime. Išaušo rytas, ir mes atskiromis grupėmis grį
žome į savo bunkerius. Kaip niekada, aš šį kartą ne
nuėjau pas Žvirblį į Jmperiją", o ėjau su antruoju 
būriu. Šiandien noriu eiti pas dantų gydytoją, nes man 
skauda dantys. 

Dieną permiegojau pas ūkininką, o vakare nuėjome į 
miestą. Gydytojo nebuvo namuose. Turime ateiti dar 
kartą. Grįžome į kaimą ir dieną pramiegojome tvarte. 
Trise — aš, Kęstutis ir Žydruolis — surizikavome dar 
kartą nueiti į miestą ir rasti gydytoją. Ji pašalino man 
danties akmenį, bet užplombuoti prie žibalinės lempos 
šviesos negalėjo. Reikia ateiti dieną. Tai buvo labai 
rizikinga. Išėjome. Kelio, vedančio į Kauną, sankirtoje 
atsisveikinome su Žydruoliu, kuris nuėjo kitu keliu, o 
aš su Kęstučiu nužingsniavau dar kelis kilometrus. 
Kęstutis priėjo savo slėptuvę Imperijoje", o aš turėjau 
eiti į savo bunkerį- Man einant pro vieną namą, staiga 
jame užsidegė šviesa ir už kampų pasirodė figūros. Tai 
buvo rusai. Puoliau bėgti. Rusai manęs nepastebėjo 
Ilgai basčiausi po lauką, kol pagaliau pavargusios ko 

jos parvilko mane į bunkerį-
1949 metų vasario 28-oji. Žvirblis ir aš jau apie sa

vaitę vieni ir laukiame trečiojo draugo Dragūno. Jis 
per užšalusį Memelį išėjo į savo tėviškę ir norėjo kitos 
dienos vakare grįžti, bet neparėjo. Vietoje Dragūno ga
vome Anupro laišką, kuriame mums pranešė, kad 
Dragūnas vasario 23-ąją buvo nukautas anoje Me
melio pusėje. Prieš dvi savaites rusai nušovė bėgančią 
jo seserį. 

1949 metų kovo pabaiga. Apsilankę kaime, sužino
jome naujieną. Šiandien kaime K, už keturiolikos ki
lometrų nuo čia, įvyko didelis partizanų ir rusų susi
šaudymas. Šioje vietovėje pas ūkininką su savo žmo
nėmis gyveno Švyturys. Jis ir jo draugai buvo šio 
ūkininko išdavystės aukos. Ūkininkas nuėjo į miestą 
ir pranešė, kad jo namuose įrengta slėptuvė, kurioje 
gyvena partizanai. Jo brolis ir giminaitis turbūt anks
čiau buvo partizanų sušaudyti. Šis ūkininkas vaizdavo 
esąs antikomunistas, ir partizanai juo tikėjo. Partiza
nai laikėsi devynias valandas, nuo aštuntos ryto iki 
penktos valandos dienos, kol rusai pasiuntė į namą 
berniuką, kuris namą apipylė benzinu ir padegė. Tuo
met partizanai iššoko pro langus ir visi keturi žuvo. 
Tai buvo mano draugai Švyturys ir Aidas. 

Pavasarį pradėjo kasti naują bunkerį- Vasarą Anup
ras taip pat gyvens šiame miške, todėl atėjo su savo 
būriu dirbti. Pirmasis įėjimas į bunkerį buvo netoli 
nuo kelio, už 3-4 didelių žingsnių, nes 3iaurą taką 
lengviau užmaskuoti, paskui ėjo koridorius ir pats 
bunkeris su lovomis ir stalu. Dėl viso pikto dar 

išrausėme tunelį, kuris taip pat turėjo išėjimą. Bunke-j 
rio ilgis — apie 75 metrai. Tai buvo sunkus darbas.* & 
Dvi savaites dirbome nuo ryto ligi nakties. Naujame* 
bunkeryje bijojome daug mažiau. 

1949 metų birželio 4-oji. Tą dieną aš patyriau didelį 
džiaugsmą. Iki tol nė karto apie tai neužsiminiau. 

Beveik dveji metai, kai aš retkarčiais rašiau į namus 
laiškus. Daug juose nerašydavau. Adreso vietoje ra
šiau savo vardą ir kokį nors kaimą, su kuriuo ne
turėjau nieko bendra. Nežinojau, ar mano laiškai pa
siekdavo namus, ar grįždavo atgal, ar išvis dingdavo. 
Paskutinį laišką parašiau per Velykas ir tuomet pa
klausiau savo draugų patarimo. Siuntėju užrašėme 
vieną ūkininką, kuris, be abejo, nieko nežinojo. Šian
dien Žvirblis buvo kaime ir parnešė man du laiškus. 
Vieną — nuo žmonos Hildos, antrą — nuo mano tėvų. 
Iš laiško sužinojau, kad namuose visi gyvi, ir auga ma
no duktė Margita. Vakare nuėjome į pagirį, kur vaiki- • 
nas atnešė degtinės. Ten išgėriau, vėliau su draugais 
dar gėriau bunkeryje. Iš laimės tą dieną taip nu-
sigėriau, kad kitą dieną negalėjau nieko prisiminti. 

1949 metų birželio 10-oji. Žvirblis vakare grįžo iš 
kaimo, kur nunešė du mano parašytus laiškus. Greitai 
pasodinome keletą medelių, pasiėmėm iš bunkerio ar
batinius ir išėjom vandens prie šaltinio, esančio u? 50 
metrų nuo ūkininko kiemo. Ten stovėjo kibirai pieno, 
ir mes kartais jo pasiimdavome. Žilvinas ir aš per lau
ką nuėjome prie šulinio, o Žvirblis liko. Staiga išgirdo
me kažką kosint, pagalvojome, kad tai Šeimininkas 
kieme. Bus čiaupiau 
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DALIA SRUOGAITĖ IR 
„MARGUČIO" RADIJAS 

Išlydėdami vasarą ^Margu
čio II" radijo, veikiančio Čika-

e, draugai rugpjūčio 30 d. 
eklyčioje" buvo susirinkę 

išlydėti ilgametę radijo dar
buotoją Dalią Sruogaitę į Lie
tuvą. Ji išvažiavo į numylėtą 
tėvynę, kur jos jau laukė 
anksčiau su anūke išvažiavusi 
dukra, Sruogų muziejus Kau
ne, „Margučio" radijo archy
vas, kurį tvarkantys Lietuvos 
archyvarai jos jau buvo pasi
gedę. Rugsėjo 1 d. žinutėje 
„Draugas" pasakojo apie šį 
bičiulių atsisveikinimo va
karą (jame dalyvavo „Margu
čio II" valdybos ir tarybos na
riai Birutė Jasaitienė, Bronius 
Siliūnas su žmona, Stasys Ba
ras su žmona Marija Re-
mienė, Juozas Polikaitis, Ma
tilda Marcinkienė, Vaclovas 
Momkus, buvęs šio radijo dar
buotojas Leonas Narbutis, 
poetė Egle Juodvalkė. dabarti
niai radijo pranešėjai Dalia 
Sokienė, Emilija Andrulytė 
Rytis Januška), bet dar liko 
įspūdžių ir įdomios medžiagos, 
kuri, gaila, jeigu liktų tik ten 
dalyvavusiųjų atmintyje. Tai
gi tęsiame atsisveikinimo va
karėlio su Dalia Sruogaitę, 
Balio dukra, atpasakojimą. 

Pagrindinę kalbą tą vakarą 
„Seklyčios" restoranėlyje pa
sakė „Margučio II" valdybos 
narys ir šio radijo užsienio 
įvykių komentatorius Bronius 
Siliūnas, parengęs apie vaka
ro kaltininkę išsamią studiją. 
Ją verta palikti istorijai, tuo 
labiau, kad tai ir „Margučio" 
radijo istorijos dalis. Bronius 
Siliūnas kalbėjo: 

„Dalia Sruogaitę su 'Mar
gučiu' - jau nuo 1953 metų. Ji 
'Margučio' bendradarbė, vė
liau - archyvare. 1953 m. 
pradėjo vesti literatūrinę va
landėlę 'Pelkių žiburėlis' ir 
sėkmingai daugel metų jam 
vadovavo. Susiorganizavus 
'Margučiui II', ji nuo pirmos 
dienos pradėjo rūpintis 'Mar
gučio' nuo 1932 m. sukauptais 
archyvais, rūpinosi jais iki tos 
dienos, kol jie buvo sutvarkyti 
ir išsiųsti į Vilnių. Ji buvo 
'Margučio' laidų vedėjų pa
tarėja, savo patirtimi dalijosi 
:su mūsų jaunaisiais prane
šėjais Dalia Sokiene, Emilija 
Andrulytė ir Ryčiu Januška. 
Jos darbas su archyvu - tai ne 
valandų ir ne dienų, o ilgų 
metų darbas, kurį nuo pra
džios iki gali ji ištesėjo. 

Margutis', netekdamas Da
lios, praranda ilgametę dar
buotoją, atsidėjusią kultūros 
darbininkę, niekad neatsisa
kiusią tęsti Vanagaičio pra
dėtą darbą radijo bangomis 
skleisti lietuviška žodį. lietu
viškas damas ir muziką. O 
didžiausias jos palikimas 
mums visiems - sutvarkytas, 
gal net išgelbėtas nuo sunyki
mo 70 metu 'Margučio' archy
vas. 

Pradėję 'Margučio II\ at
gaivinto pneš beveik 6 metus, 
veikia paveldėjom apgailė
tinos būkles archyvą. Nutrū
kus Petro Petručio vedamoms 
laidoms. Valdo Adamkaus ria-
barir.ir, Lietuvos prezidento. 
iniciatyva buvo sukviestas 
1995 m vasarą visuomenės 
organizacijų atstovų pasitari
mas, kuriame buvo nutarta 
nieko nelaukiant atgaivinti 
nutilusi Marguti. Iniciatoriai 
pas tikėjo "Margučio' klausy
tojų ir rėmėjų gera valia, ir po 
kūno laiko, 1995 m. rugsėjo 
25 d., 'Margutis', dėl tam tikrų 
priežasčių pasivadinęs Mar
gučiu IF, prabilo vėl į plačią 
auditoriją, Vanagaičio vadintą 
'Margučio' imperija. Klausyto
jai ir rėmėjai mūsų neapvylė. 
Margutis' persiorganizavo vi
suomeniniais pagrindais. Su
daryta 'Margučio II' taryba ir 

nei nuosavų patalpų, jokios 
studijos ir būtinos aparatūros. 
J pagalbą atėjo JAV LB Socia
linių reikalų tarybos pirmi
ninke Birute Jasaitienė, už
leidusi vieną kambarį „Sekly
čios" antrajame aukšte. Baldų 
problema buvo greitai išspręs
ta Stasio Baro dėka: gautas 
stalas ir kėdės iš tuometinio 
'Standard Federal' banko. Bal
dai, kad ir naudoti, tačiau iki 
šių dienų mūsų kukliai studi
jai tarnaujantys. Laidų vedė
jas Leonas Narbutis pradžioje 
su jam talkinusia Aldona Jur
kute, Vytautu Radžium ir ne
trukus į talką atėjusia Dalia 
Sokiene kasdien keliaudavo, 
nepaisydami sniego ir šalčių, į 
Radijo stotį, esančią šiaurinėje 
miesto dalyje. 

1995 m. šv. Kalėdų dieną 
'Margutis IF prabilo į savo • 
klausytojus iš savo nuosavos 
studijos. Vėliau, pasitraukus 
Leonui Narbučiui, talkon atėjo 
jaunas, radijo mokslus Lietu
voje studijavęs. Rytis Januš
ka, o kiek vėliau į Margučio' 
štabą, šalia jau „veteranės" D. 
Sokienes, įsijungė ir žurna
listė Emilija Andrulytė. Jų 
balsai girdimi ir šiandien. 

Persiorganizuojant Dalios 
Sruogaitės patirtis buvo labai 
reikalinga. Pagalbai ji visada 
rasdavo laiko. 

Archyvo perėmimas iš buvu
sio vedėjo Petručio nėjosi taip 
lengvai ir užtruko ilgokai. Ke
lias dienas prakaitavom mudu 
su Leonu Narbučiu, pervež
dami dėžes su kasetėmis, 
plokštelėmis ir maišus su ar
chyviniais dokumentais, taip 
pat daug lietuviškų knygų. At
sirado ir jaunesnių talki
ninkų. Mūsų studija buvo per
pildyta, todėl skubiai į pa
galbą atėjo Dalia Sruogaitę. Ji 
tapo 'Margučio II' archyvare. 
Pirmiausia dėžes su dokumen
tais nugabenome į Lemontą -
po bažnyčia esantį pogrindį. 
Ten Dalia su talkininkėmis 
visą medžiagą perdėjo iš 
sutrūnijusių į naujas dėžes. 
Pogrindyje, dulkėse teko ir 
man porą dienų padirbėti. 
Knygos, jas perrinkus ir su
tvarkius, buvo išsiųstos į Lie
tuvą. Akademinės knygos 
buvo išsiųstos į Vilniaus uni
versiteto Lietuvių literatūros 
katedrą. Tinkančios vidu
rinėms mokykloms, buvo pa
siųstos į mano Alma mater -
Šiaulių J. Janonio vardo gim
naziją. Visa tai organizavo, 
pati į laikrodį nežiūrėdama, 
Dalia Sruogaitę. Apie savo ar
chyvo tvarkymo darbą ji taip 
yra kalbėjusi: 

'Margutis' pateko neišbren-
damon krizėn. Susidarius di
džiulei skolai stočiai, užgeso 
seniausioji Amerikoj lietu
viška laida. Kurį laiką klausy
tojai atsidūrė nykioj tuštumoj. 

Pagalbon atskubėjęs Valdas 
Adamkus sukvietė įvairių or
ganizacijų atstovus ir visų 
bendru pritarimu greit buvo 
vėl prikeltas 'Margutis', dabar 
pavadintas 'Margučiu IF, nes 
pirmojo skolų negalėta išly
ginti. Įsisteigė taryba ir valdy
ba, greitai įrengta nauja studi
ja, supirkta gera aparatūra, 
suburti jauni laidų vedėjai. 
Viską reikėjo pradėti iš naujo, 
nes 'palikimo' tik dalis atgau
ta apverktinoj būklėj. 

Brangus išeivijos archyvas, 
pradėtas rinkti A. Vanagaičio, 
vėliau gražiai tvarkomas jau
nuolio Audriaus Regio, rastas 
sujauktas, išbarstytas, mag
netofono juostelės ir kasetės -
dau^ausia be dėžučių, be 
užrašų, be datų, paskendu
sios dulkėse, supainiotos, su
glamžytos... Senųjų laikų 
raštai, spauda, vertingi užra
šai ir kt. archyvinė medžiaga 
- suversta, supainiota... Mažoj 

S K E L B I A I 
Paslaugos Nekilnojamasis tur tas 

Atsisveikinant su į Lietuvą išvykstančia Dalia Sruoga.te (iš kairės): Matilda Marcinkiene. Bronius Siliūnas, 
Dalia Sruogaitę, Emilija Andrulytė, Dalia Sokiene ir Ry.is Januška. 

valdyba. Pradžia buvo sunki - studijoj nebvivo vietos visa tai 

laikyti, todėl laikinai viską 
priėmė Pasaulio lietuvių cent
ras Lemonte, rūsyje, po baž
nyčia. Ilgai ten laikyti nebuvo 
įmanoma, nes klimato sąlygos 
grasino juostelių garsų išny
kimu, o priešgaisrine apsauga 
reikalavo kuo greičiau viską 
pašalinti. Visa tai išgelbėjo 
PLB. ir Viktoro Kučio pastan
gomis 'Margučio' archyvas 
buvo perduotas Lietuvos ar
chyvui, kurio direktorius V. 
Grigoraitis mus užtikrino, kad 
bus saugomas ir tvarkomas 
(pastaruoju metu jau katalo
guotas, ir katalogą esame 
gavę. B. S.). 

Dabar girdime priekaištų, 
kodėl viską atidavėm, kad nie
ko nepasilikom. Ne visai taip. 
Keletą metų man teko atsta
tinėti juostelių turįnį, atspėti 
balsus, atkurti datas, lipdyti 
sutrūkinėjusias juosteles. Nu
stebino taupymo stoka. Mag
netofono ritėse rasta 1/3 ar 
net 1/4 įrašo, o toliau - tuščia. 
Teko išmesti mylių mylias 
tuščių juostelių ir 4 ar 5 rites 
sujungti į vieną... Mums nau
dotinus ir svarbius žmonių 
balsus bei programas į kasetes 
perrašė, pirmiau juosteles 
išvalęs, Kazys Šablevičius. 
Šioji medžiaga dabar saugo
ma. 

Už pagalbą archyvus tvar
kant bei padedant atkurti 
'Margučio IF balsus, tariame 
nuoširdų ačiū Gintrai Narie-
nei, Marijai Paškevičienei, 
Irenai Virkau, Vytautui Juod
kai, Pilypui Naručiui ir ki
tiems, mažiau ar daugiau 
prisidėjusiems' - yra sakiusi 
Dalia Sruogaitę. 

O ten, kur mums reikėjo 
jėgos, atėjo į pagalbą mūsų 
valdybos narys, tvirtas že
maitis Vaclovas Momkus. Se
nos, įvairaus formato, dabar 
retai kur matomos plokštelės, 
buvo nugabentos į Muzikologi
jos archyvą Jaunimo centre. 
Vaclovas gal prisimena, kiek 
tų dėžių būta, o aš tik galiu 
patvirtinti, kad jos buvo labai 
sunkios' - sakė Bronius 
Siliūnas ir tęsė: 

'O štai Lilijos Vanagaitienės, 
'Margučio' savininkės, žodis. 
'Pelkių žiburėliui' baigus 
pirmąjį sezoną 1954 m.: 

'Jūs girdėjote šio sezono pas
kutinę 'Pelkių žiburėlio' pro
gramą... 'Pelkių žiburėlį' kiek
vienam "Margučio' sekmadie
niui paruošdavo sambūrio 
'Šviesa' Čikagos skyrius. 'Pel
kių žiburėlį' redagavo Dalia 
Bylaitienė ir Algimantas 
Mackus. Išvykstant 'Pelkių 
žiburėliui' atostogų, man di
delė garbė padėkoti*viešai už 
tą didelį darbą, kurį taip są
žiningai ir su tokiu rūpestin
gumu atliko visas sąstatas. 

Per visą metą kiekvieną sek
madienį 'Pelkių žiburėlis' bu
vo laukiamas svečias kiekvie
no klausytojo namuose. Yra 
išspaudęs net ir ašarą, ir gerai 
nuteikęs 'Margučio' klausyto
jus... Gal kai kam atrodė, kad 

visas "Pelkių žiburėlio' organi
zavimas darės: savaime, be 
ypatingų pastangų. Gi iš tei
sybės tos valandėlės pareika
lavo labai daug jėgų, didelio 
idealizmo ir didelės meilės lie
tuvių rašytojams, lietuvių lite
ratūrai ir dailiajam lietu
viškam žodžiui. Man malonu 
'Margučio" vardu pareikšti 
padėką Šviesos' vadovybei už 
'Pelkių žiburėlio' suorganiza
vimą. Tuo jis yra atlikęs didelį 
patarnavimą lietuvių kultū
rai. 

Ypač mano padėka priklau
so Daliai By.aitienei, kuri 
stačiai su nuostabia energija 
ištisus metus vadovavo kiek
vienos 'Pelkių žiburėlio' pro
gramos paruošimui, paauko
dama ištisas valandas viso
kiems darbams. Ji viską atliko 
su atsidavimu. Nenuvargstan-
tis Bylaitienės talkininkas Al
gimantas Mackus yra taipgi 
parodęs daug pasiaukojimo', — 
kalbėjo Lilija Vanagaitiene 
praėjus pirmiesiems metams 
po 'Pelkių žiburėlio' " įstei
gimo. 

Baigdamas savo kalbą Bro
nius Siliūnas „Margučio II" 
valdybos ir tarybos vardu pa
linkėjo Daliai Sruogaitei sėk
mės Lietuvoje. 

Toliau kalbėjusi pati Dalia 
Sruogaitė pasakė, kad „Pel
kių žiburėlio" visi įrašai yra 
Lietuvoje, bet tai tik tretieji 
įrašai, o originalai palikti 
Čikagoje, Lituanistikos ar
chyve, kuriam vadovauja dr. 
Jonas Račkauskas. Bet senos 
juostelės jau yra nykstančios, 
trupančios ir reikalauja at
naujinimo. Nors, kita vertus, 
kiekvienas perrašymas maži
na garso stiprumą ir efekty
vumą. 

Dalia Sruogaitė. atsakyda
ma į klausimus, plačiau pa
pasakojo, kaip vyko darbas 
tuometinėje ..Margučio" studi
joje, rengiant literatūrinę lai
dą „Pelkių žiburėlis": 

..Buvo Balio Sruogos mirties 
metinės. 'Margutį' lankydavo 
Petras Jurkšas. Jis pasiūlė 
'Margutyje" surengti Balio 
Sruogos minėjimą. Iš 'Sapie
gos" parengėm ištrauką, atro
do, žmonėms patiko. Ir tada 
Jurkšui kLo klausimas: 'O 
kodėl visą laiką negalit daryt?' 

...Kiekvieną savaitę padary-
davom po laidą. Mums duoda
vo 20 min. ir daugiau ('Mar
gutis' tuomet buvo transliuoja
mas 2 vai.'. Pradžioje mūsų 
laida vykdavo sekmadieniais 
dienos metu Paskui laikas 
keitėsi. Repetuodavome tik 
tada, kai rengdavome dides
nius veikalus ir dalyvaudavo 
daugiau žmonių. Norėjome 
įvesti jaunų žmonių. Su jais 
daugiausia dirbdavo Dalia 
Juknevičiūte. Muzikinį api
pavidalinimą tvarkė Giedra 
Gudauskiene. 

...Mūsų buvo 6 bernai ir aš. 
Vienas iš jų - Audrius Regis, 
kuriam tada buvo 14 metų, 
kai jis atėjo į 'Margutį'. Iki da

bar jis rašo man įspūdingiau
sius laiškus. Tai mano drau
gas". 

Į Ryčio Januškos klausimą, 
„kodėl 'Pelkių žiburėlis' gimė 
- iš meilės ar iš reikalo", Dalia 
Sruogaitę atsakė: „Ir iš mei
lės, ir dėl to, kad pastebėjau, 
jog žmonės ieskaito knygų. 
Pradėjom jiems atverti lietu
vių literatūrą, juos sudominti. 
Mes literatūros nevertinom, 
tik apie ją pasakojom. Buvo 
įdomu. 

...Reikėjo žmones suvežti, 
niekas mašinų neturėjo. Dr. 
Valaitis daug padėjo. Aš irgi 
vežiojau tokia „kalamaška". 

...Labiausiai įsimintinos -
masinės scenos. Reikėdavo 
naudoti daugelį aktorių pašū-
kavimams iš minios. ... Surin
kau vyrus, išdalinau lapus su 
tekstu... Vieni užmigdavo, kiti 
neįskaitydavo, bet būdavo 
linksma. 

...Stotis buvo Kedzi gatvėje, 
laidos buvo tiesioginės - eida
vo ir išeidavo į orą. Kartais 
namuose kas nors įrašydavo iš 
radijo. Paskui bėgdavom 
namo klausytis". 

Dalia Sruogaitė papasakojo, 
kad ir šiandien Lietuvoje nau
dojami į Lietuvos archyvą 
išvežti 'Margučio' įrašai. „Kai 
buvau Lietuvoje, atsisukau ra
diją, ir staiga praneša, kad 
kalbės Sruogaitė ir savo poe
ziją skaitys Juozas Blekaitis. 
Tai buvo iš „Pelkių žiburėlio" 
archyvo. Atsisukau kitą kartą, 
ir vėl girdžiu savo pavardę". 

Atsisveikinimo vakare su į 
Lietuvą išvykstančia Dalia 
Sruogaitė tarp kitų dalyvavo 
ir poetė bei „Laisvosios Euro
pos" radijo ilgametė darbuoto
ja Eglė Juodvalkė, kuri savo 
karjerą dar visai jaunutė taip 
pat pradėjo „Margutyje", tiks
liau - literatūrinėje „Pelkių 
žiburėlio" laidoje. Jos žodžiais 
galima ir baigti šį pasakojimą: 
,,'Pelkių žiburėlis' buvo mano 
jaunystės vienas įstabiausių 
dalykų. Kai vėliau dirbau 
'Laisvosios Europos' radijuje, 
reikėdavo literatūrinių iliust
racijų. Daugiausia ir ge
riausiai paruoštos medžiagos 
rasdavome 'Pelkių žiburėlyje'. 
Tai buvo neišsemiamas aruo
das". 

Šis aruodas šiandien yra 
saugiai užrakintas Lietuvos 
vaizdo ir garso archyve, kur 
besidomintys seniausio JAV 
lietuvių radijo „Margutis" is
torija ar ieškantys išeivijos 
veikėjų balsų, gali kreiptis. 
286 kasetėse saugoma 1,720 
vienetų magnetinės juostos. 
„Margučio" archyvinis nume
ris: 6901-9017. 

Audronė V. Škiudai tė 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto eidimą. 
Dirbu užmiesty. Di'feu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTrOMCetJO. NAMU, SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapois >r Oft Mgr Auksą 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 We«t 95th Street 

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

GREIT PARDUODA 

£ j U RE/MAX 
^REALTORS 
oncmy 229 - «7«i 
HOME (7M) 42$ - 7160 

. (773) S90-020S 

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

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

"soffits". "decks" "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, 

. tel. 630-241-1912. , 

Parduoda 

* Šviet imo i r mokslo mi
n i s t r a s Algirdas Monkevičius 
pirmadienį Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto 
nariams pristatė naujos re
dakcijos Švietimo įstatymo 

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 S t 

TeL 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $35! 
8 svarų statinaitė — $21! 

Skambinkite: 
708-687-5627. 
Pristatome UPS. 

Siūlo darbą 
Siūlomas darbas prižiūrėti 

paralyžiuotą moterį Mičigane. 
Reikia turėti vairuotojo 

pažymėjimą, gerai mokėti anglų 
kalbą, kartu gyventi. Darbą 

pradėti sausio mėn. Kalbėti su 
Tami, tel. 734-482-4847. 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. TeL 615-554-3161. 

Geriausia kalėdinė dovana— 
DRA UGO prenumerata! 

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 
pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu. 

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

planą. Jstatymo projekte nu
matyti keturi pagrindiniai 
švietimo tikslai — įvesti vaiką 
į žinių visuomenę, padėti as
meniui įgyti šiuolaikinį tech
nologijų ir kultūros lygį atitin
kančią profesinę kvalifikaciją, 
stiprinti visuomenės galias 
užtikrinant krašto ūkio ir 
žmogiškųjų išteklių plėtrą, lai
duoti tautos ir krašto kultūros 
tęstinumą. Jame yra tiksliau 
nusakoma, už kurias paslau
gas ir kaip mokama iš valsty
bės bei savivaldybių biudžeto 
ir už ką mokinys mokės pats. 

(BNS) 

* I i pareigų pasitraukė 
vienintelio šalies Zologijos 
sodo, esančio Kaune, vadovas 
Alvydas Jakelevičius. Dau

giau nei 10 metų Zoolo
gijos sodui vadovavęs di
rektorius sakė iŠ pareigų pasi
traukiantis dėl lėšų zoologijos 
sodui stygiaus, taip pat, kad 
pavargo vadovauti. PrieJ 3 
metus Zoologuos sodas kaip 
biudžetinė įstaiga tapo paval
di Kauno apskrities viršininko 
administracijai. Anksčiau so
do reikalais rūpinosi Aplinkos 
apsaugos ministerija. Pasak 
A Jakevičiaus, sodo biudžetas 
kiekvienais metais malėja ir 
via sunkiau „sudurti galą su 
galu*. Pernai Zoologijos sodui 
skirta 2 mln. 114,000 litų, 
šiemet — 20,000 litų mažiau. 
Tiek pat lėšų numatyta ir ki
tais metais. Panašaus pagal 
dydį Rygos Zoologįos sodo 
biudžetas — 10 mU. litų. 

(BNS) 



RENGINIAI ČIKAGOJE 
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GRUODŽIO MĖN. 

7 d., p e n k t a d i e n į — Šam-
pano vakaras — lėšų telkimas 
Lietuvos ..Vaikų vilties" ko
mitetui. Rengia J im ir Graži
na Liautaud. 

— Jūros skaučių ir skautų 
šeimos kūčios 7 v.v PLC. Le-
monte. Lietuvių fondo salėje. 

— ..Aušros Vartų'7..Kerna-
ves"skaučių ir ..Lituanicos" 
skautų tuntų bendros kūčios 7 
v.v. PLC ..Bočių"' menėje. 

8 d., š e š t ad i en į — Labda
ros vakaras ir prel. dr. J. 
Prunskio premijos įteikimas 
..Seklyčioje"'. Rengia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba ir 
Vyresniųjų centras. 

— Kalėdinių šiaudinukų da
rymo pamokos Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje nuo 
10:30 vai. r. iki 1 vai. p.p. 

— ..Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės me
tine šventė Ateitininkų na
muose nuo 12 iki 5 vai. p.p. 

9 d., s e k m a d i e n į — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Kūčios Šaulių namuose. 

— Pal. J. Matulaičio misijos 
choro pietūs (12 vai.) ir meti
nis, koncertas (1:30 vai.p.p. i 
PLC. Lemonte. 

14 . d., p e n k t a d i e n į — 
Prieškalėdines meno darbų 
varžytines Čiurlionio galeri
joje Jaunimo centre. 

16 d., s e k m a d i e n į — Atei
tininkų Kūčių šventė. 1 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 

— PLC Kūčios 12 vai. PL 
centre. Lemonte. 

31 d., p i r m a d i e n į — Nau
jųjų Mėtų sutikimas Šaulių 
namuose. 

— Čikagos Lietuvių operos 
Naujųjų Metų sutikimo poky
lis Jaunimo centre. 

— Pasaulio lietuvių centro 
ruošiamas Naujųjų Metų suti
kimo pokylis PLC. Lemonte. 

2002 METAI 

SAUSIO MĖN. 

13 d., s e k m a d i e n į — Jūros 
skautų ir skaučių tradicinė 
iškilminga Klaipėdos dienos 
sueiga Pasaulio Lietuvių cent
re. Lemonte. 

20 d., s e k m a d i e n į — Vie
nos operos solistės Erikos Na
vickaitės koncertas-rečitalis 3 
vai. p.p. Maria mokyklos audi
torijoje. Rengėjai - Informaci
nė radijo laida ..Studija R"'. 

26 d., š e š t ad i en į — Pa
saulio Lietuvių centro ruošia
mas pokylis PLC. Lemonte. 

VASARIO MĖN. 

3 d., s e k m a d i e n į — Lietu
vos Vyčių Vidurio Amerikos 
apygardos tradicinis ..Lietu
vos prisiminimų vakaras" 5 

vai. p.p. Martiniąue didžiojoje 
pokylių salėje. 2500 W. 95th 
St., Evergreen Park. IL. 

9 d., š e š t ad i en į — Mažo
sios Lietuvos Lietuvių dr-jos 
50-tasis šiupinio vakaras Či
kagoje. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. 6500 S. Pu-
laski Rd.. Čikagoje. 

16 d., š e š t a d i e n į — Poky
lis PLC didž. salėje. Rengia 
LB Lemonto apyl. v-ba. Pra
džia 6 v.v. 

24 d., s e k m a d i e n į — Vy
dūno fondo iškilmingas jubi
liejinis pokylis Jaunimo cent
re. 

KOVO MĖN. 

10 d., s e k m a d i e n į — Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo minėjimas ir ..Lietuvių 
balso" konkurso ..Vardan ne
dalomos tautos" laureatams 
premijų įteikimo šventė Jau
nimo centre. 

17 d., s e k m a d i e n į — 
..Draugo" koncertas Maria 
mokyklos auditorijoje. 

24 d., s e k m a d i e n į — Vy
dūno fondo gyvavimo ir veik
los 50 metų sukaktuvių pobū
vis Jaunimo centre, Čikagoje. 

— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Pr. M. Marijos seserų rė
mėjų metinė šventė-vakarie-
nė. 2 vai. p.p. šv. Mišios Tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Po Mišių 
menine programa ir vakarienė 
Jaunimo centro didž. salėje. 

31 d., s e k m a d i e n į —Vely
kos PLC. Lemonte. 

BALANDŽIO MĖN. 

4 d., k e t v i r t a d i e n į — Za-
rasiškių klubo pusmetinis su
sirinkimas 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose. 

7 d., s e k m a d i e n į — Pa
saulio lietuvių centro ruošia
ma Atvelykio šventė PLC, Le
monte. 

— Kardinolo Francis George 
12:15 vai. p.p. aukojamos šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar-
ąuette Parke. 

21 d., s e k m a d i e n į — Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
75-čio jubiliejinė šventė: 12:15 
vai. p.p. šv. Mišios. Po Mišių 
vakariene ..Paradise" pokylių 
salėje, esančioje 92 Street ir 
Harlem Ave. sankryžoje. 

28 d., s e k m a d i e n į — II 
Jaunųjų talentų popietė PLC. 
Lemonte. Rengia JAV LB Kul
tūros taryba. 

GEGUŽĖS MĖN. 

5 d., s e k m a d i e n į — Šeimų 
šventė PLC. Lemonte. 

— Motinos dienos pietūs 
PLC Lemonte. Rengia Pal. J. 
Matulaičio misija. Pradžia 12 
vai. 

9 d., k e t v i r t a d i e n į — Ša
kiečių klubo pusmetinis narių 
susirinkimas 1 vai. p. p Šau-

DRAUGAS, 2001 m. gruodžio 5 d., trečiadienis 

Illinois lietuvių respublikonų lygos atstovai dalyvavo š.m. spalio 16 d. Čikagos centre Berghof restorane vyku
siame Illinois valstijos iždininkes Judy Baar Topinka pagerbime. Iš k. : Vytautas Jasineviėius. Judy Baar Topin
ka ir Lygos pirmininkas Anatolijus Milūnas. 

hų namuose. 
11 d., š e š t a d i e n į — Poezi

jos diena Jaunimo centre. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

12 d., s e k m a d i e n į —Lie
tuvių Opera Morton auditori
joje stato Donizetti ,.Lucia de 
Lamermoor". 

19 d., s e k m a d i e n į — Lie
tuvių Operos koncertas Jaun i 
mo centre. 

27 d., p i r m a d i e n į — Miru
siųjų pagerbimo iškilmės Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
12 vai. prie Steigėjų paminklo. 
Minėjimą ruošia Bendruome
nės pasauliečių komitetas ir 
Kapų sklypų savininkų dr-ja, 
garbes sargyboje dalyvaujant 
šauliams ir ramovėnams. 

BIRŽELIO MĖN. 

2 d., s e k m a d i e n į — Čika
gos ir apylinkių Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo sese
rų vienuolijos rėmėjų metinis 
narių susirinkimas. Šv. Mišios 
už gyvus ir mirusius nar ius 
bus aukojamos 8 vai. ryto Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marąuette Parke . 
Po Mišių susirinkimas ir pus
ryčiai parapijos salėje. 

L I E P O S MĖN. 

14 d., s e k m a d i e n į — Arki-
vysk. Jurgio Matulaičio pa
skelbimo palaimintuoju pami
nėjimas. Šv. Mišios 10:30 vai. 
r. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Tuoj po 
Mišių minėjimas parapijos 
salėje. 

R U G P J Ū Č I O MĖN. 

11 d., s e k m a d i e n į — Vene-
zuelos lietuvių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose. Pra
džia 12 vai. p.p. 

25 d., s e k m a d i e n į — Illi
nois Lietuvių respublikonų ly
gos metinė gegužinė Pasaulio 
lietuvių centre. Lemonte. Pra
džia 12 vai. 

R U G S Ė J O MĖN. 

15 d., s e k m a d i e n į — Zara-

siškių klubo gegužinė 1 v.p.p. 
Šaulių namuose . 

22 d., s e k m a d i e n į — Lie
tuvių fondo 8-tos metinės gol
fo žaidynės Lieponių Old Oak 
Country Club laukuose. 

29 d., s e k m a d i e n į — Meti
nis ..Draugo" pokylis. 

— Šakiečių kiubo gegužinė 
12 vai. p.p. Šaulių namuose. 

SPALIO MĖN. 

24 d., k e t v i r t a d i e n į — Za-
rasiškių klubo metinis narių 
susir inkimas 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose. 

27 d., s e k m a d i e n į — Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
rėmėjų met in is pokylis Oak 
Lavvn Hilton pokylių salėje, 
9400 S. Cicero Ave., Oak 
Lavvn, IL. Pradžia 1 vai. p.p. 

— „Aukuro" choro koncer
tas J aun imo centre. Rengia 
JAV LB Kul tūros taryba. 

LAPKRIČIO MĖN. 

1 d., s e k m a d i e n į —Vėlinių 
iškilmės Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse prie Steigėjų pa
minklo 12:30 vai. p.p. Minėji
mą rengia Bendruomenės pa
sauliečių komitetas ir Kapų 
sklypų savininkų draugija, 
garbes sargyboje dalyvaujant 
šaul iams ir ramovėnams. 

9 d., š e š t ad i en į — Lietu
vių fondo 40 metų sukaktuvi
nis pokylis Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte. 

GRUODŽIO MĖN. 
1 d., s e k m a d i e n į — Mažo

sios Lietuvos Rezistencinio są
jūdžio ruošiamas Tilžės Akto 
paskelbimo 34-sios sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose, Čikagoje. 

31 d., a n t r a d i e n į — Lietu
vių operos Naujųjų metų suti
kimo pokylis Jaunimo centre. 

KAM SUTEIKTOS STIPENDIJOS 

Cikngos litu.mistines mokyklos 1 skyriuje A mokosi Viktorija Badaraiu 
kr*. Solveis>;i Jurgaitytė. Edvinas Karalius. Viktorija Kulbokaitė. Šarūno? 
vilaitė, Eimante Šuopytė, Aleksas Valaitis, Tadas Vildžiūnas, Klaudijus 
mantaviciut.' Mokytoja Giedrė Starinskienė. 

v ilte l'aliutavifiute. Martynas him-
Matiulis, Gytis Starinskas. Kutą Sur-

Vinkleris. Kasparas Vitkus. Goda Zig-
Kristinos Badaraitės nuotr 

„Draugo" skaitytojus j au 
esame informavę, kad nesava
naudiška išeivijos tautiečių 
pagalba padeda ne vienam 
Lietuvos jaunuol iui siekti 
mokslo. 

Šiais mokslo metais iš Či
kagos „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komiteto (pirmininkė B. 
Jasai t ienė) S tuden tų našlaičių 
paramos skyr iaus , vadovauja
mo Gražinos Liautaud, gautos 
net 23 v ienkar t inės stipendi
jos — mokslo metams po 250 
dol. Dvidešimčiai pinigus pa
aukojo G. L iau taud , dviem — 
R. Kraye ir vienai — V. Do-
manskis . Be to, ne t šešias sti
pendijas — po 250 litų kiek
vieną mėnesį iš t isus metus — 
gabiems jaunuol iams mokės 
Albinas Markevičius. 

Lietuvos jaunuol ia i už pa
ramą yra labai dėkingi ir sten
giasi pateis int i rėmėjų viltis, 
gerai mokydamiesi : 

R. Budrytė — Lietuvos vete
rinarijos akademijoje; 

M. Černevičius — Vilniaus 
Gedimino technikos universi
tete; 

J . Dijokas — Vilniaus uni
versitete; 

M. Dijokas — Kauno tech
nologijos universi te te; 

J. Gedminai tė — Kauno 
medicinos universi tete; 

E. Grabauska i t ė — Vilniaus 
pedagoginiame universitete; 

L. Kamanduiy tė — Vilniaus 
kolegijos Buivydiškių žemės 
ūkio studijų centre; 

M. Karvelis — Lietuvos 
teisės universi te te; 

V. Karvelis — Lietuvos tei
sės universi tete; 

A. Kolodinskaitė — Vilniaus 
Gedimino technikos universi
tete; 

T. Kužmarskis — Lietuvos 
krikščioniškojo fondo aukšto
joje mokykloje; 

L. Mitkevičius — Vilniaus 
universi tete; 

R. Mitkevičiūte — Kauno 
technologijos universitete; 

A. Pu ronas — Vilniaus pe
dagoginiame universitete; 

S. Saveikonytė — Vilniaus 
universi tete; 

R Smejan — Vilniaus Gedi

mino technikos universitete; 
P . Stančikaitė — Kauno 

medicinos universitete; 
V. Šivickas — Lietuvos že

mės ūkio universitete; 
L. Venclauskas — Kauno 

Vytauto Didžiojo universitete; 
L. Žlabytė — Šiaulių univer-

sitete.(Remiami G. Liautaud). 
G. Liorančas — Kauno tech

nologijos universitete; 
S. Pšalgauskas — Šiaulių 

universitete; 
R. Remenytė — Kauno tech

nologijos universitete; 
A. Sabaliauskaitė — Vil

niaus universiteto Kauno hu
manitar iniame fakultete; 

V. Šeštakauskas — Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete; 

S. Šinikovičius — Vilniaus 
Gedimino technikos universi
tete. 

(Remiami A. Markevičiaus). 
D. Jasevičiūtė — Vilniaus 

universiteto Medicinos fakul
tete; 

B. Kavaliauskaitė — Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Katalikų teologijos fakultete. 

(Remiamos R. Kraye). 
J . Durai tė — Kauno Vytauto 

Didžiojo universitete. 
(Paremta V. Domanskio). 

Gražina Landsbergienė 

* E u r o p o s Komisija iš 
ISPA programos lėšų skyrė 
15.96 mln. eurų Kauno van-
denvalos įmonės biologinių 
įrengimų statybai ir nuotekų 
tinklų plėtrai Kauno prie
miesčiuose. Jau pradėti tvar
kyti dokumentai vandenvalos 
įrengimų statybos rangovo 
konkursui , kuriam organizuo
ti Švedijos vyriausybė nese
niai iš savo lėšų pasamdė 
švedų konsultacine bendrovę 
„VA Projekt". Lietuvos vyriau
sybė įrengimų statyboms skirs 
6.38 mln. eurų, o Europos ir 
rekonstrukcijos bankas šią va
sarą jau suteikė 9.57 mln. 
eurų lengvatinę paskolą. Nu
matoma, jog biologiniai van
denvalos įrengimai pradės 
veikti 2005 metais. 

(BNS) 

A. t A. 
ELEONORA PLEŠKIENĖ 

Mirė 2001 m. gruodžio 4 d., sulaukusi 95 metų. 
Gyveno Čikagoje, paskutiniu laiku Champaign, IL. 
Gimė Latvijoje, Liepojos mies te . Užaugo Lietuvoje, 

Darbėnų valsčiuje, Medamiškių kaime. Amerikoje išgyveno 
51 metus. 

Nuliūdę liko: duktė Birutė Jakšt ienė , žentas Algirdas, 
anūkas Tomas su žmona Mary Beth, anūkė Rima. 

A.a. Eleonora buvo žmona a.a. Antano ir motina a.a. 
Mindaugo. 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 6 d. nuo 4 
v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, gruodžio 7 d. Iš Petkus Lemont laidojimo 
namų 9:30 v.r. velionė bus išlydėta į Palaimintojo Ju rg io 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos 
gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse, Justice, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi š e i m a 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

A. t A. 
Prancūzu svetimšalių legiono veteranas 

POVILAS (PAUL PIERRE) 
ŠIMULIS 

Mirė n u o širdies infarkto, 
pabuvęs tik dvi dienas ligo
ninėje, 2001 m. spalio 7 d. 
Bourges, Prancūzijoje. Ve
lionis buvo 78 metų amžiaus. 

Palaidotas artimame Mehun-
sur-Yevre. 

A.a. Povilas gimė 1922 m. 
lapkričio 2 d. Biržų apsk
rityje, Joniškėlio valsčiuje, 
Meškalaukio kaime. 

V e l i o n i s buvo sūnus a.a. 
A n t a n o Š imu l io ir Onos. 
Ignatavičiūtės. 

A.a. Povilas nuo 1944 m. iki 
1950 m. tarnavo French For-
eign Legion (Prancūzų sve
t imša l ių legione) . Pasku
t iniuosius tris metus buvo 
Agadir. Maroke, su 4-tu le
giono pulku (4-me REI, Cie. 
de Cdt . ) . Buvo korporalas 
mokomoje kuopoje. Vėliau 
gyveno Paryžiuje. Nuo 1954 
m. iki 1991 m. dirbo Ka
lifornijoje. Užsitarnavęs pen
siją, grįžo į Prancūziją. Gyve
n o H e n r i c h e m o n t k a i m e , 
paties atstatytame ūkelyje. 

1949 m. 

1999 m. 

A.a. Povilas buvo vedęs prancūzę Germaine Louise 
Gougeon, su kuria išgyveno daugiau nei 50 metų. Vaikų 
neturėjo. 

Amerikoje gyveno brolis Kazys Šimulis su žmona Ona 
ir sūnumi Vytu. kuris 1956 m. tarnavo U.S. Air Force. 
A.a. Povilas prieš mirtį apie juos neturėjo jokių žinių. 

Nuliūdę: žmona G e r m a i n e , Henrichemont , 
France , ir lojalus d r a u g a s iki mirt ies R. J o h n 

Rapšys , Chicago, IL. 

Mylimam Broliui 

A. t A. 
Dr. VYTAUTUI JATULIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį GEDIMINĄ ir kitus 
artimuosius. 

Feliksas Daukus 

« Kęstutis Kirvaitis 
• 

Julius Lintakas 

A. t A. 
Dr. VYTUI JATULIUI 

mirus, mielus MINĄ, VILTI ir DARIŲ JATULIUS bei 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Jūra ir Darius Gvidai 

Elana Z. Carter 

http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2001 m. gruodžio 5 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

T. m a r i j o n u v i e n u o l y n o 
k o p l y č i o j e tprie „Draugo" 
pas ta tų) kiekvieną sekmadie
nį ir šventadienį 9 vai. ryte 
yra aukojamos šv. Mišios lietu
vių kalba. Visuomenė kvie
čiama Mišiose dalyvauti . 

J A V LB Č i k a g o s P i e t v a 
k a r i ų a p y l i n k ė ruošia kalė
dinę vakaronę penktadienį, 
gruodžio 7 d., 7 val.v. J aun imo 
centro kavinėje. Bus mašinų 
apsauga. Programą at l iks vai
kų choras „Lakštutė". Po pro
gramos bus vaišės. Atvykite! 

Č i k a g o s m o k s l e i v i a i a t e i 
t i n i n k a i k v i e č i a v i s u s į 
Kūčių šventę gruodžio 16 d., 
sekmadienį, 1 vai. p.p. Jaun i 
mo centre . Prašoma registruo
tis pas Liudą Landsbergį 631 
792-0616, arba elektroniniu 
paš tu liudas@mind.SDring.com 

Šią s a v a i t e j a u p r a d ė s i m e 
s p a u s d i n t i jūsų a ts iųs tus 
kalėdinius sveikinimus. Je i 
da r nesuskubote įteikti savo 
norimo pasveikinimo, pasku
bėkite! Tai padaryti galite 
paš tu arba atvykdami į admi
nistraciją bei pridėdami 15 
dol. auką, už kurią tars ime 
nuoširdų ačiū! 

M e n o t y r i n i n k ė E g l ė K u n -
č i n i e n ė žinomos lietuvių gra
fikės Ramunės Vėliuvienės 
kūrybą apibūdina taip: „Kūry
binio kelio pradžioje tilpusi į 
t radicinius, meistr iškai įval
dytų technologijų rėmus, R. 
Vėliuvienė vėliau vis pildo ją 
savais atradimais , maišo įvai
r ius raižymo, nuodijimo bū
dus , eksperimentuoja. O pas
kut iniais kūrybos metais ne
apsieinama be spalvos". R. Vė
liuvienė atvyksta į savo paro
dos atidarymą, kuris ruošia
mas gruodžio 8 d„ šeštadienį, 
5 vai.p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte. Bus 
gal ima įsigyti dailininkės dar
bų. Atvykite! 

„ A u š r o s V a r t ų ' 7 „ K e r n a -
v ė s " s k a u č i ų i r „ L i t u a n i -
c o s " s k a u t ų t u n t ų b e n d r o s 
k ū č i o s penktadienį, gruodžio 
7 d., 7 v.v. ruošiamos PLC, Le
monte, „Bočių" menėje. Infor
macijai kreipkitės į tuntinin-
kus : Rasą Conklin, tel. 630-
953-2463 arba Gintarą Aukš
tuolį, tel. 708-352-2664. 

iš £»rti ir t o l i 

RASEINITJ 
BIBLIOTEKOJE 

Raseinių viešoji biblioteka, 
iki 1937 m. vadinta apskrities 
centriniu knygynu, buvo įs
teigta 1921 metais ir įkurdin
ta Raseinių apskri t ies valdy
bos name. Dabar ši bibliote
ka turi 1 miesto ir 32 kaimo 
filialus, iš jų 12 sujungti su 
pagrindinių mokyklų biblio
tekomis. Bibliotekos fonduose 
- per 170 tūkstančių knygų. 
Čia yra suaugusiųjų skaity
tojų aptarnavimo ir informaci
jos, vaikų l i teratūros, metodi
kos, spaudinių komplektavimo 
ir tvarkymo skyriai, saugykla 
ir mainų rezervinis fondas. 

Bibliotekos skaitykloje gali
ma pasiskaityti 155 pavadi
nimų periodinių leidinių lietu
vių ir užsienio kalbomis. Čia 
taip pat saugomas Čikagoje 
gyvenančio rašytojo Stasio 
Džiugo dovanotų knygų fon
das. Jį sudaro per 4 tūkst . 
vertingų leidinių, tokių kaip 
37 tomų „Lietuvių enciklopedi
ja", išleista Bostone, 6 tomų 
enciklopedija „Lituanika", 30 
tomų enciklopedija „Britani-
ka" (angį. k.), 1949-1991 m 
„Aidų" komplektai ir kt. S. 
Džiugas savo knygų fondą vis 
papildo naujais knygų ar kito
kios periodikos egzemplioriais. 

Raseinių bibioteką pasiekti 
galite šiuo adresu: Vytauto 
Didžiojo g. 1, Raseiniai, Lietu
va; telVfaks. 370-28-52506. 

V y t a u t o Didž io jo Šau l ių 
r i n k t i n ė gruodžio 9 d., sek
madienį, 2 vai.p.p. Šaulių na
muose (2417 W. 43rd Str.) 
ruošia l ietuviškas tradicines 
Kūčias. Visi kviečiami atsilan
kyti. Informacija ir bilietai tel. 
773-434-3713. 

P r i e š p o r ą sava ič ių Či
kagos ir apylinkių lietuvius 
sukrėtė šiurpi žinia, kad auto
mobilio avarijoje žuvo trys 
jauni lietuvaičiai, o su jais va
žiavusi mergina Giedre Da-
nasaitė kri t iškai sužeista. 
Šiuo metu Giedrė atgavusi 
sąmonę, gydoma Loyola ligo
ninėje 2160 S. First Ave, May-
wood, IL 60153 (palatos nr. 
7402). Iš Lietuvos atvyko jos 
mama, bet susidūrė su ne
mažai problemų, tarp kurių 
yra ir finansine, ir gyvenamo
sios patalpos būtinumas, nes 
kol kas (iki šios savaitės ket
virtadienio) moteris prisiglau
dusi pačioje ligoninėje. Gal at
sirastų geraširdžių tautiečių, 
gyvenančių Maywood, Mel-
rose Park a r kitose ligoninei 
art imose apylinkėse, kurie ga
lėtų Danutę Danasienę ir jos 
dukrelę laikinai priglausti? 
Iki šios savaitės ketvirtadie
nio galima skambinti ligo
nines tel. 708-216-7487, vėliau 
bevieliu (mobile) vienos gera
širdės merginos tel. 630-881-
6405. Neatsisakykime nelai
mės ištiktoms tautietėms pa
dėti. 

Ši š e š t a d i e n į , g ruodž io 8 
d., - Švč. M. Marijos Nekalto
sios prasidėjimas, bažnyčios 
šventė. Visiems privaloma da
lyvauti šv. Mišiose. Mišių 
tvarka Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje (6820 
S. Washtenaw) bus tokia: 
penktadienį, gruodžio 7 d„ 7 
val.v. Mišios bus laikomos 
angliškai; šeštadienį, gruodžio 
8 d., 7 val.r. - lietuviškai; 8 
vai.r. - angliškai; 9 val.r. - lie
tuviškai, 5 vai.p.p. - lietuviš
kai. Taip pat privalomos sek
madieninės šv. Mišios, kurios 
vyksta 8 ir 10:30 val.r. 

L i e t u v i ų f r o n t o bičiul ių 
Č i k a g o s s a m b ū r i o n a r i ų 
s u s i r i n k i m a s vyks penkta
dienį, gruodžio 7 d., 4 vai. p.p. 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. 

K ū č i o s P a s a u l i o L ie tuv ių 
c e n t r e ruošiamos gruodžio 16 
d„ sekmadienį, 12 vai. Čia bus 
įvairiausių žuvies patiekalų, 
grybų ir kitų tradicinių Kūčių 
stalo valgių. Atvykite paban
dyti šeimininkių sugebėjimų! 
Vietas užsisakykite skambin
dami Aldonai Palekienei tel. 
708-448-7436. 

Skelbimai 

C i c e r o šv. A n t a n o p a r a p i 
jo j e gruodžio 16 d. - Advente 
agapė. Cicero telkinio LB val
dyba maloniai kviečia ne tik 
parapijiečius, bet ir svečius at
vykti į devintos valandos ryto 
šv. Mišias. Tuoj po Mišių pa
rapijos salėje - prieškalėdinis 
pabendravimas. Bus skanaus 
maisto ir atgaivos. Atvykite! 

Č i k a g o s i r apy l ink ių 
moks le iv ių a t e i t i n i n k ų su
s i r i n k i m a s vyks šeštadienį, 
gruodžio 8 d. Susirinksime 
PLC žemutinėje salėje 4:30 
vai. p.p.. o 7 v.v. dalyvausime 
šv. Mišiose Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje. Po Mišių 
vyksime į Ateitininkų namus, 
kur mūsų susirinkimas tęsis 
iki 10:30 v.v. Informacijai 
skambinkite Živilei Bielsku-
tei, tel. 708-788-6208. 

P r o g r a m ą a p i e l i e tuv ius 
Č i k a g o j e gruodžio 10 d., pir
madienį. 7 val.v. ruošiasi ro
dyti \VTTW Čikagos televizi
jos 11 kanalas. Ta proga lai
dos rengėjai kviečia lietuvi',; 
visuomenės atstovus savano
rius į televizijos studiją atsa
kinėti telefonus nuo 6:30 iki 
10:30 val.v. Norinčius daly
vaut i ar gauti daugiau infor
macijos, prašome kreiptis į 
Annie Porter tel. 773-50S-
5559. 

Č i k a g o s j ū r ų skau t i ško j i 
š e i m a — jūrų skautininkų ir 
skautininkių „Grandis", „Ne
rijos" tunto sesės ir „Litua-
nicos" tunto jūrų skautai , jų 
tėvai, šeimų nariai ir artimieji 
šeimyniškam kalėdiniam pa
bendravimui — Kūčioms rink
sis penktadienį, gruodžio 7 d., 
7 v.v. Pasaulio lietuvių centro 
Lietuvių fondo salėje. Lemon
te. Kiekviena dalyvaujanti šei
ma yra prašoma atnešti žaislą 
- dovanėlę. Žaislai bus perduo
ti „Lietuvos vaikų vilčiai". Do
vanėles prašoma atnešti nesu
vyniotas. Iki pasimatymo Kū-
čiose! 

L a b d a r o s v a k a r a s , kurį 
rengia JAV LB Socialinių rei
kalų taryba, vyks š. m. gruo
džio 8 d. 6:30 val.v. „Seklyčio
je". Vakaro metu bus įteikta 
kun. dr. J. Prunskio metine 
premija, skirta asmeniui, nu
sipelniusiam lietuviškoje 
krikščioniškoje veikloje. Bus 
meninė programa, vakarienė ir 
1.1. Visus kviečiame dalvvauti. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo*) 
TeL 773-8844)100. 

TeL 630-357-0*00, Lemont, IL 

EMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
T e l . 312-580-1217 

135 S USalle #2300 Chicago. IL 60603 
Galimos konsultacijos ^tadieniai.i 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SPOSMU Rd., Oūcago, II. M1629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilines ir 
kriminalinės bylos 

6347 8. Kcdmie Avenoe 
Chieago, IL 60633 
TeL 778-776-8700 

E-malL GfbeJtfjtfcoLcom 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
šeitad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Rūta Grigiene kviečia pirkti gaminii 

Pasaulio lietuvių centro mugėje, vy 
lienei ir jos dukrai Ritai. 

mailto:liudas@mind.SDring.com
file:///VTTW


Pirkėjai palinkę ties gintarais apkrautu Karolio Avižienio prekystaliu. 
Kalėdinėje musjėje - Tomo ir Lauros lėlių rūmai. 

KALĖDŲ MUGĖ PASAULIO 
LIETUVIŲ CENTRE 

Amerikoje Komercinis Kalė
dų sezonas prasideda nuo Pa
dėkos dienos, net nepasiekus 
gruodžio mėnesio, net nesu
lauks tradicinės šv. Mikalo
jaus dienos (gruodžio 6 d.), 
kuri „pagimdė" Santa Ciaus ir 
jo dovanas ne tik vaikams, bet 
ir suaugusiems. Kalėdinių do
vanų pirkimo šurmulys tęsiasi 
visą mėnesį, religinei Kalėdų 
prasmei paliekant tik vieną 
dieną — šv. Kalėdų dieną. 

„Jei esi Romoje, daryk kaip 
romėnai daro"', — sako senas 
priežodis. „Tad galime ruošti 
Kalėdinę mugę, nors dar tik 
pirmoji gruocžio mėnesio die
na", — nusprendė Pasaulio 
lietuvių centro renginių komi
tetas , vadovaujamas Bronės 
Nainienės. 

Ka l ėd inė s d o v a n o s 

Palei PLC didžiosios salės 
sienas ir per vidurį nusitiesė 
ilgos eilės stalų. Jie, apkrauti 
visokiomis gėrybėmis, laukė 
pirkėjų šeštadienį ir sekma
dienį. 

Prie pat įėjimo į salę puika
vosi stalai su stalinėmis Kalė
dų eglutėmis, Kalėdų žvakė
mis, vainikais ir t.t. 

— Jūs ir vėl čia su kalė'-
dinėmis grožybėmis, — kalbi
nu Daną Vanagūnienę, pernai 
ir užpernai čia buvusią. 

— O kaip gali nedalyvauti 
mugėje? — šypsosi Dana. 

— Čia jūsų vienos rankų 
darbas. Kaip sekasi parduoti? 

— Neblogai. Dalyvauju ame
rikiečių mugėse — „bazaars". 
Iš namų parduodu. Gamyba ir 
pardavimas — vienose ran
kose. 

Kalėdomis kvepia vyresnių
jų skaučių Emilijos Platerytės 
būrelio prekystalis. Įvairūs 
pyragai, šližikai, sūriai, kon
servuotų kopūstų indeliai ir 
kitokios gėrybės. 

— Viskas mūsų pačių paga
minta — Vandos, Laimos, Oti
lijos, Mildos, Baniutės, Irenos, 
Danos ir mano, — aiškina 
draugininke Danutė Barienė, 
j a u tik pyragų beturinti par
davimui. 

— Pardavėme 35 sūrius, 34 
kopūstų indelius, visus šliži-
kus. 

— O ką su gautais doleriais 
darysit? 

— Paremsim neturtingų 
skaučių stovyklavimą. 

Šližikais prekiauja ir „Sietu
vos" vyresniųjų skaučių-skau-
tininkių dr-vė, salės gale įsi
rengusi loteriją. Du bilietai — 
už dolerį, ir visi laimingi. Pa 
bandžiau ir laimė nusišypsojo. 

Knygų pasaul i s 

Algimantas Kezys, išdėstęs 
visus 60 savo leidinių, laukė 

pirkėjų. Netoliese — ir Pasau
lio lietuvių centro spaudos sta
las. Čia Irena Barzdukienė siū
lė senus ir naujus leidinius už 
nedideles kainas. 

Sesės Regina ir Irena Paru-
lytės prie PLB švietimo komi
sijos prekystalio visus kvietė 
apsirūpinti mokykliniam jau
nimui skirtomis knygomis. 

— Gerai, kad sesuo priima 
ir mane „pabizniauti", — šyp
sojosi Irena Kriaučeliūniene. 
prisimindama muges Jaunimo 
centre. 

Importas iš L i e tuvos 

Netoli durų esantis Rūtos ir 
Algio Grigų prekystalis siūlė 
drabužius, gintarus, papuo
šalus iš Lietuvos. Gintaro pa
puošalais nukrauti ir keli Ka
rolio Avižienio stalai. Liubins-
kų „prekyba", išsitiesusi per 
kelis prekystalius, buvo labai 
gausi tautinėmis juostomis, 
gintaro papuošalais, numiz
matika ir pašto ženklais iš 
Lietuvos, suvenyrais ir įvai
riais paveikslais. 

— Kaip sekasi9 — užklau
siau ponią. 

— Nuperka šį tą, bet ne per 
daug. 

PLC Dailės muziejaus suve
nyrus iš Lietuvos siūlė Jadvy
ga Penčylienė, muziejaus ilga
metė darbuotoja. 

— Ar čia tavo gamyba, ar 
Lietuvos? — klausiau Aldoną 
prie gintarinių papuošalų sta
lo. 

js iš Lietuvos. Knys'>mis apkrautas Aitrimanto Kc/.iu pr*'k- -tai:-

— Visi mano daryti . Tik gin
tarai iš Lietuvos. 

Daug gintaro papuošalų tu
rėjo ir Sigutės Žemait ienės 
prekystalis. 

Sekmadienio popietėje di
džiausia prekyba vyko prie 
„Food Depot Internat ional" 
prekystalio. Konservuoti mais
to produktai iš Lietuvos — ke
li šimtai p lakate išvardintų 
skanumynų už nedideles kai
nas čia viliojo pirkėjus. 

— O kur Rokiškio sūris? — 
klausiau „bosą" Angelę Kava-
kienę. 

— Neturim. Greit turės ime 
Vilkyškių sūrio iš Klaipėdos, 
kuris tikrai bus geresnis už 
Rokiškio sūrį-

Smarki prekyba ėjo ir prie 
krautuvėlės „Lietuvėlė" pre
kystalių su maisto, šokolado, 
saldainių gaminiais iš Lietu
vos. Čia pirkėjus ap ta rnavo 
Audrius Bučas ir Lietuvos. 

S a v o s p a s t a n g o s 

Laura ir Tomas Strolios į 
Kalėdų mugę atvežė du puoš
nius pačių s ta ty tus lėlių na
mus — rūmus. Kaina — dau
giau kaip du šimtai dolerių. 
Daug kas domėjosi jų darbu, 
tačiau pirkėjo nebuvo. „Čia 
mūsų pirmas bandymas," — 
juokėsi Tomas. 

Jonas Pleirys dalyvavo su 
savo puošniais kryžiais, kop
lytstulpiais ir paveikslais. Rai
mundas Lapas atvežė daug 
muzikos diskų. Irena Šlape
lienė, greta gintaro papuošalų, 
turėjo daug šližikų, tortų, py
ragaičių ir pasipūtusį šakotį. 
Gėles ir a tvirukus iš Lietuvos 
turėjo „Alvvays with Flovvers", 
o Montessori „Žiburėlio" mo
kyklėlė visiems siūlė įvairius 
saldumynus. Buvo čia ir „Bra
vo Catering Ltd." 

— Ar perka tavo medų? — 
klausiau Kazį Laukait į . 

— Perka. Daug pardavėme. 
„Saulutės" darbininkės Auš

ra ir Ramunė visus kvietė 
išbandyti penkių laimėjimų 
loteriją, o „Vaiko var tų į moks
lą" pirmininkė Birutė Pabe-
dinskienė visus kvietė būti 
rėmėjais telkiant lėšas. PLC 
virtuvė visus vaišino kugeliu 
su dešromis, sa ldumynais pri
sidedant ir kit iems prekei
viams. 

Br. J u o d e l i s 
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