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Lietuva tikisi g e r ų santykių
su nauju Rusijos prezidentu
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Atsistatydino Rusijos
prezidentas Boris Jelcin

Maskva-Vašingtonas, dento įgaliojimus premjerui
Vilnius, 1999 m. gruodžio pakomentuoti B. Jelcin atsi
1999 m. gruodžio 31 d.-2000 Vladimir Putin.Tris mėnesius,
31 d. — 2000 sausio 3 d. statydinimo galimą įtaką Ru
m. sausio 3 d. (Interfax-Reu- pagal Konstituciją, jis bus val
(BNS-Elta) — Lietuvos prezi sįjos santykiams su Lietuva,
ters-AP-BNS) — „Šiandien aš stybės vadovas, po to įvyks
dentas Valdas Adamkus ne pabrėžė, kad tai pirmiausia
paskutinį kartą kreipiuosi į prezidento rinkimai.
tikėtą Rusijos prezidento Bo priklausys nuo pačios Rusijos.
jus,
sveikindamas su Naujai
B. Jelcin savo įpėdiniui per
na Jelcin atsistatydinimą ver „Klausimas yra tas, ar tarp
siais
metais.
Bet
tai
ne
viskas.
davė
ir „branduolinį lagami
tina kaip labai reikšmingą ir valstybiniai santykiai yra
Šiandien
aš
paskutinį
kartą
nėlį",
kuriame yra didžiulių
gerą žingsnį bei tikisi geros lygių partnerių ir norinčių
kreipiuosi
į
jus
kaip
Rusijos
Rusijos
branduolinių atsargų
kaimynystės santykių su Ru partnerystės. Mes visada sie
prezidentas.
Aš
priėmiau
kontrolės
kodai.
kėme ir sieksime, kad būtume
sįja tęstinumo.
sprendimą.
Ilgai
ir
kankina
JAV prezidentas pagyrė
.Turbūt visi matėme, kad B. traktuojami, kaip draugiška
mai apie tai mąsčiau. Šian
B. Jelcin darbą
Jelcinas paskutiniais metais kaimyninė šalis, o ne kaip
dien, paskutinę besibaigiančio
„Šiandien
Jelcin baigė sa
nebuvo pajėgus pats daryti domuųja ar prarasta teritori
tūkstantmečio dieną, aš atsis
vo,
kaip
pirmojo
demokratiš
sprendimų — kažkas tai darė ja, ką įtakingi politikai Mask
tatydinu", penktadienį vidu
kai
išrinkto
Rusijos
preziden
už jį", žurnalistams sakė V. voje gana dažnai sako", sakė
dienį per Rusijos visuomeninę
to,
istorinį
valdymą",
rašoma
Adamkus. Pasak jo, kai kaž V. Landsbergis.
televiziją, kreipdamasis į Ru
JAV
prezidento
Bill
Clinton
kas sprendimus daro „už nu
Buvę Lietuvos vadovai
sijos piliečius, paskelbė prezi
pareiškime. Clinton gyrė B.
garos", galima tikėtis įvai
pritaria atsistatydinimui
dentas Boris Jelcin.
Jelcin „istorinį valdymą".
riausių netikėtumų. „Aš ma Kadenciją baigęs preziden Lietuvos ir Lenkijos prezidentai — Valdas Adamkus ir Alsi ander Kwasniewski — 1999 m. gruodžio 30-ąją ap
„Aš daug kartų girdėjau:
nau, kad pasaulio politikai tas Algirdas Brazauskas tei lankė savo valstybių taikdarius, tarnaujančius Koeove ir pasveikino juos su Naujaisiais metais. Trisdešimt Lie
Svarbiausiu buvusio Rusi
Jelcin
visomis išgalėmis laiky
tikrai sveikins šitą Rusijos giamai vertina Boris Jelcin at tuvos karių atlieka tarnybą Lenkijos batalione, kuris veiki: amerikiečiams priskirtoje taikos palaikymo zonoje
jos vado pasiekimu B. Clinton
sis valdžios, jis niekam jos ne
politinį pasikeitimą, kuris ar sistatydinimą ir tikisi, kad prie Kosovo sienos su Makedonija. U viso užduotyje dalyvai a 33 valstybių kariai.
pavadino komunizmo panaiki
atiduos,
— sakė prezidentas ir
Nuotr~ Lietuvos prezidentas V. Adamkus (antras i i kaL-es) ir Lenkijos prezidentas A. Kwasniewski (trečias
timiausiu metu išryškės", sa Rusijai vadovaus tas žmogus, ii kaires) Lenkuos bataliono pagrindinėje bazėje netoli Katmiko miestelio apeina karių rikiuote.
nimą ir naujų politinių insti
pridūrė: Tai melas. Svarbu ki
kė, prezidentas.
tucijų,
kurioms vadovauja iš
kuriam liaudis suteiks pasi
ta. Aš visada sakiau, kad ne-'
rinkti
žmonės,
sukūrimą.
Kalbėdamas apie būsimuo- tikėjimo įgaliojimą.
tnnės darbe jokių pakitimų atsitrauksiu nuo Konstitucijos
„Mes
tebeturime
skirtumų,
sių prezidento rinkimus, V.
nėra, bus rengiamasi kitoms nė per žingsnį, kad Konstituci
„B- Jelcinas turėjo didelę
pavyzdžiui
požiūrius
į Čečė
Adamkus sakė: „Aišku, tai
su 2000 problema susijusioms joje nurodytu laiku turi įvykti
įtaką Rusįjos valstybingumo
niją,
bet
prezidentas
Jelcin
ir
turės dideles įtakos tarptau
datoms — vasario 28 ir 29 bei Dūmos rinkimai. Taip ir buvo.
įtvirtinimui, kai Rusuos Fe
aš
visad
galvojome
kaip
Rusi
tinėje politikoje, kadangi visi
kovo 1 dienoms.
Taip pat norėjau, kad laiku
deracija tapo nepriklausoma
su dideliu dėmesiu žiūrės, kas
Tarptautinė atominės ener įvyktų prezidento rinkimai ja ir Amerika galėtų dirbti
Vilnius, sausio 3 d. (BNS) dienį dirbo abu elektrinės blo
valstybe",
sakė
A.
Brazauskas.
kartu vardan bendrų siekių",
pakeis B. Jelciną". Pasak jo,
— Svarbiausi Lietuvos ūkio kai. Pirmąsias tris 2000-jų gijos agentūra (TATENA) pra 2000 metų birželį. Tai buvo la pridūrė B. Clinton.
akivaizdu, kad nuo šiol Rusi Tačiau, jo nuomone, žmogui,
objektai sėkmingai įžengė į metų dienas atominės elek- nešė, kad pasaulio atominė bai svarbu Rusijai. Mes ro
jos politika bus šiek tiek sava turinčiam sveikatos problemų,
tapo sudėtinga vadovauti to 2000-uosius, tačiau tai ne trinės specialistą, stebės jė se elektrinėse neįvyko jokių dome nepaprastai svarbų pa
B. Jelcin ketina tęsti
rankiškesnė.
reiškia, kad informacinės sis gainės sistemą. Jei iki sausio nesklandumų, susijusių su vyzdį savanoriškai perduoti
kiai didelei valstybei.
politinę veikla
Kaip žinoma, gruodį dėl B.
valdžią — vieno Rusijos prezi
Pasak A. Brazausko, Lietu temos yra visiškai apsaugo 3 dienos paaiškės, kad elek- 2000-ųjų problema.
B.
Jelcin greičiausiai ir to
Jelcin-ligos neįvyko Lietuvos
dento valdžią kitam, ką tik iš
va visuomet palaikė drau tos nuo galimų sutrikimų.
liau
dirbs
Kremliuje. „Manau,
prezidento V. Adamkaus ofi
rinktam. Ir vis dėlto aš priė
„Mūsų prognozės 100 proc.
mes
ir
toliau
rengsime susiti
cialus vizitas į Rusiją. Lietu giškus santykius su Rusįja, pasitvirtino, tačiau 2000-jų
miau kitokį sprendimą".
kimus, mūsų politikai susiti
vos ir Ruzgos diplomatai yra todėl šios valstybes vadovų kompiuterių problema dar
Aiškindamas savo sprendi kinės- su ;JUŪ tšofkiiose Q6 už
sutarė susitikti sausį i» toliau kaita neturės jokios neigiamos nesibaigė. Tai — tęstinis pro
Vilnius, sausio 3 d. (BNS) kubinis metras atpinga, taįtakos
Lietuvai.
mo
priežastis, B. Jelcin sakė: miesčio name)", radijui „Echo
rengti Lietuvos prezidento vi
cesas ir ateityje bus datų, ku — Nuo sausio 1 dienos bran- ciau įvedamas abonentinis
Lietuvai
svarbūs
ekonomi
„Išeinu
pirma nustatyto laiko. Moskvy" sakė buvęs B. Jelcin
zitą.
niai tikslai, jai rūpi, ar bus rios galės išvesti iš rikiuotės g8ta šildymas, karštas, o kai mokestis. Dujų kaina nuo sau Aš supratau, kad man tai bū atstovas spaudai Dmitrij JaB. Jelcin galėjo
pastovi ir nuosekliai reforma svarbias informacines siste kur — ir šaltas vanduo, dujos, sio 1 d. visoms vartotojų gru tina padaryti. Rusija turi pra kuŠkin.
atsistatydinti dėl karo toriška bei taikinga Rusi mas",
dienraščiui „Lietuvos elektra, didėja mokesčiai pėms išauga vidutiniškai 5
„Jau nuspręsta, kad jis tu
Čečėnijoje
rytas"
sakė
valdymo reformų fcSodrai" bei mokestis už vaiko proc, o elektra brangsta vidu dėti naują tūkstantmetį su
jos politika, mano Seimo narė,
naujais
politikais,
su
naujais,
rės
darbo kabinetą viename
Seimo pirmininkas Vytautas Naujosios demokratijos/Mote h* savivaldybių reikalų vice išlaikymą darželyje.
tiniškai 17.6 proc.
protingais,
stipriais,
energin
Kremliaus
pastatų, kur jis ga
Landsbergis mano, kad Rusi rų partijos pirmininkė Kazi ministras Renaldas Gudaus
Nuo vasario pabrangs vietos
Nuo Naujųjų metų padidėjo gais žmonėmis. O mes, tie ku lės ateiti ir kur viskas bus pa
jos prezidento atsistatydinimą miera Prunskienė. Jos nuo kas, vadovaujantis 2000-ųjų telefono pokalbiai.
socialinio draudimo mokes rie stovėjo prie valdžios vairo ruošta darbui". Pats D. Jakušgalėjo nulemti karas Čečė mone, V. Putin galimas vaid datos problemos sprendimui
Spėjama, kad padidėjusios čiai. Darbdavių socialinio jau daug metų, turime pasi kin pirmadienį buvo atleistas
nijoje ir jo nepritarimo chemi muo,
energetikos išteklių kainos pa draudimo įmokos išaugo nuo traukti. Pamatęs, su kokia vil iš prezidento spaudos sekreto
atsistatydinus prezi Lietuvoje.
nio ginklo panaudojimui.
Lietuvos vyriausybė šiam brangins ir daugelį prekių bei 30 iki 31 proc., o darbuotojų — timi ir tikėjimu žmonės balsa riaus pareigų ir paskirtas
dentui, ir jo kaip paveldėtojo
nuo 1 iki 3 proc.
paslaugų.
„Visa valdžia Rusijoje yra pristatymas nėra Lietuvai la darbui skyrė 4 mln. litų.
vo rinkimuose į Dūmą už nau Kremliaus administracijos va
Nuo sausio 1 d. gyventojai
Sausio 1-osios naktį Ignali
nuo šiol vieno žmogaus ran bai džiaugsmingas. K. Pruns
Nuo vasario 1 dienos pa ją politikų kartą, aš supratau: dovo vienu pavaduotojų. D.
kose. O aplink jį — stipresnė kienė mato V. Putin ne itin nos atominės elektrinės spe mokės pusę (9 proc.) pridė brangs ir vietos telefonų po svarbiausią savo gyvenimo Jakuškin taip pat sakė, kad B.
negu anksčiau karo partija", palankiame vaidmenyje dėl cialistai nepastebėjo jokių ge tinės vertės mokesčio (PVM) kalbiai bei padidės abonenti darbą padariau. Rusija jau Jelcin sprendimas Naujųjų
spaudos konferencijoje pirma karo Čečėnijoje. „Jo katego dimų. Šeštadienį ir sekma- už šildymą. Karšto vandens nis telefono mokestis. Šiemet, niekada nebegrįš į praeitį. Ru metų išvakarėse pranešti apie
dienį sakė V. Landsbergis. riškas nusiteikimas, orienta
kaip ir pernai, „Lietuvos tele- sįja dabar visada eis tik į savo atsistatydinimą buvo ne
„Kas žino, gal jis nesutiko su vimasis ne į derybas ir susi
komas" apmokės vieną va priekį. Ir aš neturiu trukdyti tikėtas netgi jo artimiausiems
cheminio ginklo panaudoji tarimus, o į Čečėnijos sutram
landą gyventojų vietinių po šios natūralios istorijos eigos". padėjėjams. Jis apie tai suži
mu?", samprotavo V. Lands dymą, jos pajėgų sunaikinimą
kalbių.
Prezidentas paneigė išeinąs nojo likus keturioms valan
bergis. Anot jo, pagrindinė at — tai yra tam tikras signalas,
Vyriausybei atsisakius kom dėl silpnos sveikatos.
doms iki B. Jelcin kreipimosi
Vilnius, sausio 3 d. (Elta) reikia, nes „Mažeikių nafta"
sistatydinimo prasmė pa kuris verčia mus labai suklus — Tai, kas šiuo metu vyksta gali dirbti.
pensuoti už vaiko išlaikymą
B. Jelcin perdavė RF prezi per televiziją.
aiškės po pirmųjų laikinojo ti", sakė ji.
V. Landsbergis sakė su darželyje, mokestis už darželį
tarp „Mažeikių naftos" ir
prezidento V. Putin žingsnių.
„LUKoU", Seimo pirmininkui prantąs, kad verslininkai su pabrangs apie 40 proc. — nuo
Diplomatai nepatenkinti sumažinta
„Kol kas tie žingsniai yra ordi
Landsbergiui pana tarptautine patirtimi norėtų 64 litų iki maždaug 100 litų.
Europos Komisija Vytautui
nai už karą Čečėnijoje ir
bendradarbiauti su „LUKoir,
j ų ištaigų apsauga Rusijoje
šu „į katės ir pelės žaidimą".
cheminis ginklas Čečėnijoje,
* Per „solidarumo" atos
skyrė pinigų
Pirmadienį spaudos konfe su Rusįja. „Kartais jiems atro
apie ką pranešinėja kol kas
togas vyriausybės kance
Vilnius-Maskva, sausio 3 darbuotojai dabar jaučiasi
rencijoje jis sakė, kad tai jam do, kad tas bendradarbiavi
Rusįjos agentūros, aiškinda- Ignalinos elektrinės
liarija
ir kabineto nariai su d. (BNS) — Vidaus reikalų mi mažiau saugūs, P. Zapolskas
yra žinoma iš tam tikros pra mas jau visai netoli nuo stabi
mos, kad patys čečėnai nutarė
taupė 48,000 litų. Premjero at nisterija (VRM) dėl lėšų trū atsakė neigiamai. Pasak jo,
sustabdymui
eities dar su Sovietų Sąjunga, laus susitarimo. Duok Dieve,
išsinuodyti", sakė Seimo pir
stovas spaudai Audrius Bačiu
Vilnius, gruodžio 31 d. iš tokių lyg ir derybų be rezul jeigu tai pasiteisintų. Bet gali lis sakė, kad vyriausybės dar kumo sumažino Lietuvos di sumažėjus policininkų, padi
mininkas.
plomatinių įstaigų Rusijoje dintas jų darbo krūvis ir pert
(BNS) — Penktadienį Vilniuje tatų, kurias labai sunkiai teko boti, kad tas stabilus susitari
Rusįjos žiniasklaida pra patvirtintas finansinis susi vesti su Gorbačiov komanda. mas irgi gali būti naudojamas buotojai ir ministrai iš savo apsaugą, bet diplomatai tikisi, varkyti budėjimo tvarkarščiai,
nešė, kad „čečėnų banditai" tarimas dėl Europos Komisijos „Tai taip pat buvo katės ir kaip jaukas kates ir pelės atlyginimų į biudžetą įnešė kad išvažiavę Lietuvos polici todėl apsauga iš esmės nesu
silpnėjo. Tačiau P. Zapolskas
susprogdino chemijos pra finansinės pagalbos Ignalinos pelės žaidimas. Bet katė rengė žaidime", pastebėjo V. Lands 41,010 litų, o dar už 6,713 litų ninkai netrukus sugrįš
išeita neapmokamų atostogų.
Užsienio reikalų ministerijai nori, kad, išsprendus finansa
monės objektus, iš kurių pa atominės elektrinės (IAE) už smūgį, ji jautėsi padėties šei bergis.
sklido nuodingos medžiagos.
mininkė. Nežinau, ar šiuo at Jis pažymėjo, kad benzino
* Vilniaus savivaldybės VRM pranešė, kad nuo šių vimo problemas, būtų atkurta
darymui.
V. Landsbergis, paprašytas
veju
yra
taip",
svarstė
Seimo
darbuotojai
nepanoro atsi metų pradžios paliks tik 3 po ankstesnė tvarka, nusisto
kainos nežada kilti, jos grei
Pagal PHARE specialiąją
vadovas.
imti
savo
pinigų,
už kuriuos licininkus ambasados Mask vėjusi per pastaruosius kele
čiausiai netgi kris. Todėl
* Lietuva gali tikėtis ge paramos programą, IAE su
rius metus. Pasak jo, visos
Parlamento pirmininkas sa įvairūs politiniai gąsdinimai, nupirktas buvusiam merui voje apsaugoje vietoj iki šiol
rų santykių su Rusija ir .po stabdymui bei Lietuvos ener
užsienio ambasados Maskvoje
Rolandui Paksui padovanotas dirbusių aštuonių.
prezidento Boris Jelcin'atsi getikos sektoriaus reformoms kė, jog jam būtų aiškiau, jeigu jo nuomone, neturėtų būti la motociklas. Gruodžio pabaigo
Generaliniuose konsulatuo turi savo policijos apsaugą.
statydinimo, teigia opozicinės pirmaisiais šios programos „Mažeikių nafta" sudarytų bai sėkmingi. Gal ir tas je buvęs premjeras R. Paksas se Sankt Peterburge ir Kara VRM, priimdama sprendimą
LDDP vadovas Česlovas Jur metais skiriama 10 mln. eurų. aiškias ir pastoviai vykdomas žaidimas pasirodys pernelyg sostinės merui perdavė 12,000 liaučiuje atitinkamai lieka 2 ir atšaukti dalį policininkų iš
šėnas, teigiamai įvertinės B. Pasak URM Informacijos ir sutartis su Siaurės jūros naf pernelyg beprasmis ir iš tik litų: tiek savivaldybės tarnau 1 policininkai.
Lietuvos diplomatinių įstaigų
Jelcin asmeninius nuopelnus spaudos skyriaus pranešimo, tos verslovėmis. Jis neatmeta rųjų bus susitarta normaliai tojai susidėję sumokėjo už
Lietuvos ambasados Mask apsaugos Rusijoje, motyvavo
bendradarbiauti'
sakė
V.
to,
kad
galbūt
mokėtume
ke
didžioji
teikiamos
pagalbos
Lietuvos
nepriklausomybes
1995 m. motociklą „Suzuki In- voje ministras patarėjas Pet tuo, kad trūksta pinigų polici
pripažinimui ir Rusįjos santy dalis teks pradiniams atomi liais centais daugiau ui dega Landsbergis.
truder".
Pinigus atsiimti buvo ras Zapolskas sakė esąs su ninkų komandiruočių išlai
kių su Lietuva plėtojimui. nės jėgainės uždarymo dar lus, bet „žinotume, kad mo Jis užtikrino, kad Lietuva prašoma iki gruodžio 30 d.
sirūpinęs apsaugos mažinimu, doms apmokėti.
Anot č. Juršėno, B. Jelcin bams, taip pat naujų energijos kame už nepriklausomybę". siekia ir toliau sieks bendra Dienraštis „Respublika" pir
kuris buvęs pernelyg staigus
„buvo tarp negausių Rusijos ir šaltinių paieškoms bei energe Seimo vadovo nuomone, jeigu darbiauti ir su Vakarais, ir su madienį paskelbė, kad niekas
KALENDORIUS
ir nesuderintas su ambasada
Rusįjai
pinigų
nereikia,
tai
neRytais. „Bet jeigu tęsis tokia
tuometines Tarybų Sąjungos tikos ūkio pertvarkai.
Sausio 4 d.: Šv Elzbieta Seton;
situacija kaip dabar porą mė pinigų neatsiėmė. Juos nutar bei URM. Nuo pirmadienio
Iš Briuselio gautame susita
partinių veikėjų, kurie nepra
ta
panaudoti
Vilniaus
Šv.
Pet
šios
ambasados
apsaugoje
dir
Arimantas,
Arimante, Benedikta (Be
nesių,
manau,
kad
'Mažeikių
keikė Algirdo Brazausko ir rimo tekste buvo klaidingai ja iš tiesų numato pirmąjį re
ro
ir
Povilo
bažnyčios
kupo
ba
keturi
policininkai.
įskai
ne).
Hermas,
Svitje, Titas.
naftos'
vadovai
galėtų
spręsti
Lietuvos komunistų, kurie iš teigiama, kad Lietuvos valsty aktorių uždaryti iki 2005
lams
apšviesti.
Dabar
ap
tant
ir
jų
vadą,
anksčiau
atli
Sausio
6
du Jonas Neuman,
apie
susitarimą
su
Šiaurės
drįso prieš dešimtmetį atsi binė energetikos strategija nu metų, o antrojo reaktoriaus li
šviesta
tik
pati
bažnyčia,
o
bu
kusį
daugiau
vadovaujantį
vysk.;
Edvardas,
Gaudentas. Gedute,
jūros
verslovėmis
o
tai
yra
vi
skirti nuo TSKP". Vėliau pats mato IAE pirmąjį reaktorių kimą spręsti kitoje strategi
vo planuota apšviesti ir jos ku darbą.
Simonas,
Telesforas,
Vytautas, Vy
sai
realu",
sake
V.
Landsbersustabdyti
iki
2005
metų,
o
joje, kuri bus paruošta 2004
B. Jelcin pasitraukė iš komu
polus.
(BNS)
Paklaustas,
ar.
ambasados
tautė.
antrąjį
—
2009-siais.
Strategimetais.
nistų partijos.
<tiu>

Lietuva be kompiuterių
nesklandumų įžengė į
2000-uosius

Naujieji metai prasidėjo
nauju kainų šuoliu

Rusijos ir Lietuvos naftininkai
žaidžia „katės ir pelės" žaidimą
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neišvirstant pudzdru, yra gavikas atsiųs tau „stebuklin
Mttindamt pasta išlaidai, pakvitaviam ui prenumeratą nasiunciame. Prie
kiekvienai ir kiekvienam siek gų" vaistų nuo visokiausių li
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti paiymime, iki kada prenumerata
gų, įskaitant ir vėžį, sąnare —
tinas, ir pasiektinas gėris.
* ^ ^
DRAUGO p r a n n a a s r f yra
iii
Daug tyrimų yra atlikta su artritą ir išiją — siciatiką.
3 rato.
aktam*
1/2 metu
augusiųjų mitybos reikalu, o
$38.00
$60.00
JAV
$100.00
senesniųjų maistiniai reikalai
Štai ko reikia saugotis
$45.00
$65.00
Kanadoj* ir kitur
OJA) $116.00
dar tik pradeda pasirodyti.
T i k asstadl—io mSm
$33.00
$46.00
$60.00
4AV .
Dar nežinoma, kokie maisti Antioksidantai
(antioxi$38.00
$50.00
$65.00
Kanadoj* ir kitur (U.S.)
niai reikalavimai yra tinka dants) yra naudingi ir jų žmo
iri—jaituin—r
miausi tokio amžiaus žmo gus gauna, minėtai valgyda
$250.00
Oro pasta
$500.00
$66.00
nėms, bet naudinga tokioms ir mas vaisius ir daržoves. Gydy
Raguliariu pasta
__
$100.00
$85.00
Tik asatadiamo laida oro pasta
$160.00
tokiems patarti jų širdis ge tojai gerai elgiasi, patardami
Tik
asitadisnio
laida
raguliarin
pinta
.$66.00
riausiame stovyje užlaikantį dar ir vitamino E po 400-800
Vyriausia raaaktota - •sSsast •ajjslįsjsjs
maistą, paskelbta šio krašto vienetų (1-2 kapsulės) kas
Administratorius - Vakntinaa Knuaplis
širdies gydytojų draugijos. dien. Saugokimės visokių kito Tautodailininkas Antanas Tamošaitis Toronte ptleš išvykstant į Lietuvą choro .Daina" tarpe.
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
Nuotr. Irenos • s s i
Toks maistas (o ne viską val kių apgavikų peršamų.
• Adrninistracua dirba kasdian, nuo 8:30 iki 4:30, irstartirinisii nedirba.
» HHtt'-rjf **•!*—fc*^;*""~* a-an iH A-nt\ i-AtH^—irit "iH'**^
Tiek Ekscelencija, tiek ir
gymas, kaip mūsiškis ne vie Venkime ir apgavikų perša
• Badakcga ui skalbimų tarini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
vietos parapijos komitetas,
nas širdies gydytojas pataria mo hormono JDehydroepiandgavus prašymą, ką nors skalbti.
tiek ir klebonas Algirdas Kil
„Seklyčioje" atsilankiusiems) rosterone" (DHEA). Apgavikai
• Rsdakoja straipsnius taiso saro nnotiori. Nenaudotųrtraipsniųnesaugo
dušis ypatingai kliaųjasi vi
— taigi tik minėtos draugijos skelbia esą jis didina atsparą,
Siunčiant pratoms pasilikti koprją.
sais tais, kurie per karus pali
patartas maistas mažina pa raumenis ir energiją. Atlikti
AMSZUOBA.U.D.
vojų gauti širdies ataką (o ir tyrimai viso to nepatvirtina.
Neseniai „XXI a." Sofija Motiejum Stanaičiu iš Pie- kę gimtuosius namus, susira HJMUFtfMSVtifcM&MaaC.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
smegeninį paralyžių). Toks Yra duomenų, kad toks prie Dumčiuvienė savo straipsne ciškių kaimo paskyrė bažny do naują pastoge svetur. Vi Spncjnrytoė - Vidau* igų gyoVtoįaa
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
maistas yra liesas: mažiau ne das gali per trumpą laiką su lyje ,J3ievas — mūsų prieglau čiai po 10 margų žemės, kur sus, visus, bet labiausiai
1020 E.Ogden A v a , Sufte 310
S91S W. Aiehar km. S * . 5 Ir 6
gu 30 proc. riebalinių kalorijų; žaloti kepenis, o per ilgesnį da" (1999.08.27, p.5) rašė: p a  buvo suręsta parapijos maldos Žvirgždaičių krašto žmones,
NapervUle.IL 60563
_ IL6063S
cholesterolio ne daugiau negu laiką sukelti vėžį bei širdies gyvenusiems žmonėms skir namai. Iš Paluobių gavus me išsimėčiusius po įvairius Ame
TaL (630) 527-0000
TsL
3625 Hlghland Ave.,
300 miligramų per 24 valan ligą.
tais metais išsipildė Kačer dinės bažnyčią ir prisipirkus rikos ir kitų žemynų kampus,
Tower1,Suite3C
prašytume
išgirsti
šį
prašymą
das (vienas kiaušinio trynys
ginės
gyventojų
svajonė:
paga
daugiau statybinės medžiagos,
VIDAS J. HBMCKAS, HLD. Dovmers Grove, IL 60515
Dar vengtinas ir augimo
turi 215 mg cholesterolio); hormonas (Growth hormone liau miestelis turi maldos na bažnyčia netrukus buvo pasta ir suprasti Nenupės pakrančių KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS Į Tel. (630) 435-0120
druskos, ne daugiau 2,400 mg — human). Jis yra brangus ir mus — šv. Onos koplytėlę tyta ir 1917 m. pašventinta katalikų ir vietos klebono rū
7722 S. Kadzto Ave.
pestį šios parapijos sielovada
per parą (mažiau, negu apy tik užsienyje gaunamas ne pušų paunksmėje. Ją mieste Švč. Jėzaus Širdies vardu.
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
Chieago, IL 60662
pilnis arbatinis šaukštelis); ūžaugos vaiko gydymui. Dau lio žmonės vadina bažnytėle.
DR. PAUL KNEPPER
Kab. te4.773-471 -3300
1923 m. Žvirgždaičiuose bu m tūkstantmečio akistatoje.
per dieną daugiau negu penki geliu atvejų jis sukelia cukra Negailėdamas išminties ir vo 7 sodybos ir 69 gyventojai. Visiems, kas sumanys kuo
AKIU LiGOS - CHIRURGIJA
kartai vaisių — daržovių (nau ligę, skysčių kūne susikaupi širdies šį subtilų statinį supro Čia buvo valsčiaus centras, nors pagelbėti, prašytume
166 E. Supertor, Su*s 402
DR.LPETRBKIS
Valandos pagal suaitarirną
dingiau vaisių — 4, o dar mą, padidina kraujospūdį ir jektavo amžinos atminties ar savivaldybė, sveikatos punk siųsti laišką ar kitą žinią to
DANTVJ GYDYTOJA
TsL 312-337-1265
žovių 5 kartus dienoje); po sąnarių skausmą.
chitektas V. Landsbergis-Žem tas, pašto agentūra, mokykla, kiu adresu, kuris bažnyčių 9066S.RobwbJr*t.Hick«ryHnte,IL
1 myta | vakaru* nuo Harlem Ava.
sąraše
„Katalikų
kalendoriaus
pustuzinį ar daugiau kartų
kalnis.
Džiaugėsi
visa
Kačer
pieninė, kooperatyvas, kredito
Dar kitas dėl nuo persenimo
LINAS SIDRYS.M.D.
Tst (708) 500-4066
per dieną duonos, javainių ar ir nemigos antioksidantas, tai ginė pirmomis šv. Mišiomis, draugija, policija, o aplinkui žinyne" įrašytas paskutinis:
Akių ligos / Chirurgija
Valandos psgaJ suaitarirną
grūdų; po šešias uncijas (180 apgavikų peršamas hormonas kurios buvo aukojamos per 237 ūkiai su 1,682 gyvento kun. Algirdas Kildušis, Žvir
9630 S.Rkkjeland Ave.
gramų) liesos mėsos, žuvies ar yra Melatonin. Su juo nedaug Kristaus Gimimo šventę. Ko jais. 1938 m. vietos bažnyčia gždaičiai. Švč. Jėzaus Širdies
Chieago Ridos, IL 60415
PJC
Tel. 70*336-6622
paukštienos be odos per 24 va atlikta tyrimų ir tik su gyvu plyčios administratoriumi bu turėjo apie pusantro tūks bažnyčia, LT-4484 Šakių r. Li4149W.63rd,St
landas; kasdieninė daugiario- liais. Kai jis imamas dėl nemi vo paskirtas 'Profesionalus tančio katalikų ir priklausė tuanie-Lithuania. Kunigas A. 4647 W. 103 8t.OafcLswn,IL
rVmaaapyL su Nofthasjekan utvto
TsJ. 773-735-7709
pų vitaminų tabletė užtikrins gos, suardo miego ciklą, jo ne statybininkas' — Ežerėlio pa Naumiesčio dekanatui. Per Kildušis, neseniai atvažiavęs į dapsarnu, isajvtams eutvarkya
jų gavimą, kai senesnis žmo sureguliuodamas. Dar jis su rapijos klebonas kun. Algirdas antrąjį pasaulinį karą, kai Torontą, apsistojo pas pran
už prUnarną kainą, Pacientai
MD
AstaM.
gus jų negauna pakankamai kelia sumišimą, mieguistumą, Kildušis. Taigi jam teko rū įnirtingai kovėsi vokiečiai su ciškonus, Prisikėlimo prapija,
prarnavni abaoajčaai punMuatei.
Vaikų
gydytoja
OiMtsrlrnuI (kaaban anąlakai)
su maistu. Tik toje tabletėje galvos skausmą ir yra pavojin pintis
abiejų
kaimyninių rusais, bažnyčia sudegė. Daug 1011 College, St., Toronto,
naujai prisijungiisf
" ngusi prie
prie vienos
v
TsL 706422-0260
neturi būti daug geležies (Fe). gas imti, turintiems padidintą miestelių maldos namų staty sodybų sunaikinta, nušluota Ont. M6H 1A8 Canada tel.
geriausių pietvakarių pusėje dr.
G. Skarpathiotis pediatrinės
kraujospūdį bei širdies krauja bomis". Tačiau nespėjo Kačer nuo žemės paviršiaus, o kai (416)533*0621, kur išbus tris* Savo nepopuliariųjų
praktikos. Gydome ir
keturias
savaites,
—
ligi
1999
Salia sveiko maisto
ginės
ir
Ežerėlių
gyvenvietės
kurios šeimos išgabentos į Si
gyslių negerovę.
sprendimu paketą vyriau
konsultuojame
jyairiais
spalio
28
d.
Per
tą
laiką,
jei
dar ir vaistai
tikintieji apsidžiaugti klebono birą.
sybė papildė dar vienu nutari
vaikų ligų klausimais.
Pagaliau ir vyriškas hormo
gaus
vizą,
gal
dar
aplankys
darbais, jo pastangomis, ne
Sovietmečiu Žvirgždaičiai
mu — nuo kitų metų pradžios
Žinovai pataria saugotis nuo nas — testosteronas peršamas spėjo ir pats kunigas atsipūsti
priklausė'
Šakių rajonui ir Čikagą, Lemontą ir kitas vie mokestis už darželinuko mai
širdies atakos ir smegeninio apgavikų, esą teikiąs vyrui nuo įtempto darbo, vargų ir
708-923-6300
tas. Linkime šiam veikliam ir
paralyžiaus (aštroko") minėtu energiją ir intymumui potrau kitų rūpesčių, kurių netrūksta tapo apyfinkės centru. Buvo darbščiam bažnyčių dabintojui tinimą bus padidintas. Kon
CMcago PerMric0
maistu ir kasdienine aspirino kį. Tas nėra patvirtinta. To darbščiam klebonui, o jau, įsteigti „Naujojo gyvenimo* ir Dievo palaimos, Švč. Mergelės kretų tokio mokesčio dydį nu
773-582-8500
tablete (joje aspirino nuo 81 — hormono gausa gali sukelti kaip rašoma tame pačiame „Jaunosios Gvardijos" kolū Marijos globos, žmonių palan statys prieš mokyklinių ugdy
kiai.
mo
ištaigų steigėjai, kurių
vaikiško — iki 325 — suaugu prostatoje vėžį. Sėkmės!
DR. JOVITA KERELIS
kumo ir sėkmingos kelionės
straipsnelyje: „Su gailesčiu ti
daugumą
sudaro savivaldy
Šiuo
metu,
ypač
po
nepri
sio — mg. Geriau imti vai
DANTŲ GYDYTOJA
kintieji per Žolinę išlydėjo į klausomybės atkūrimo, Žvir po Ameriką, kad sugrįžęs ga bės, tačiau jis negalės viršyti
kišką ar tik ketvirtį suaugu
*Šalmai ne tik dviratinin naują vietą savo administrato gždaičiuose atsirado šiokių lėtų imtis didelių ir sunkių, nustatytos vaiko dienos maiti 9628 8.70h Ava. Hfcfcory HOS, L
siam skirtos tabletės). Pasku
kams, bet ir rogutėmis va rių kun. A. KilduŠį, linkėjo tokių permainų. Neseniai, dar vargingų užmojų įgyvendini nimo normos (beveik 4 LT) su
Tst (708) 596*101
tinėmis žiniomis, kad lygiai
žiuojantiems. Kasmet JAV- jam, kad trečiasis Dievo na tik 1999 m. liepos-rugpjūčio mo.
Valandos
pagal susitarimą
mos per mėnesį arba maždaug
gerai saugo nuo paralyžiaus ir
ose 55,000 vaikų susižeidžia, mų statinys irgi atlygintų mėn. į šią parapiją iš Ežerėlių
Kun.
K.
J.
Ambrasas,
SJ
100
LT.
Širdies atakos tik 50 mg aspi
važiuodami rogutėmis; 7,000 džiaugsmu". Į kurgi dabar paskirtas naujas klebonas Al
rino (šeštoji dalis normalios
susižeidžia . galvą ir 1,000 iškeliamas kun. Algirdas Kil girdas Kildušis, kuris Vilka
aspirino tabletės). Ir daktarai
viikų lieka rimtos ilgalaikės dušis. Vilkaviškio vyskupijoje viškio vyskupo Juozo Žemai
£ f «T*MAUJAMC€
raginami pirmiau duoti 50 mg
netoli Sintautų, Pilviškių ir čio, MIC, paskatintas, užsi
pasekmės.
aspirino kasdien, o ne „coumaRemdamiesi
duomenimis, Griškabūdžio yra tokia para mojo statyti naują bažnyčią,
din".
įrodančiais, kad šalmai žymiai pija Žvirgždaičiai, kur per nes senoji ne tik nešildoma,
lt makes a vvorld of difference vvhen
Kaulų suminkštėjimo iš sumažina
dviratininkams vieną naktį tikintieji pasistatė
vengti pas be regulų moteris galvų susižeidimo atvejus, gy sau koplyčią, kuri nūnai jau bet ir ankšia, paskubomis per
you fly SAS to Lithuania.
ir senesnius vyrus, imtinas dytojai siūlo tą patį ir rogutė nebesutalpina visų parapi- vieną naktį bolševikmečiu
pastatyta
koplyčia,
jau
neati
kasdieninis kalcio kiekis yra mis važiuojantiems. Tėvai yra jiečiųjau nebeatitinka ne
1200-1500 mg (4-5 puodeliai raginami vaikams įtaisyti šal priklausomybės laikais pasi tinka šios apylinkės tikinčiųjų
poreikių. Tačiau apylinkės
nugriebto pieno).
mus ir prižiūrėti vaikų važi keitusių tikinčiųjų poreikių. žmonės, patys nebepajėgią
Iš hormonų — vien tik mote nėjimą rogutėmis. Įtariama, Kas ir kurgi tie Žvirgždaičiai,
arba vargais negalais tegeban
rišką hormoną estrogeną pa kad šalmai apsaugos rogu į kuriuos paskirtas kun. A.
tys menkais padargais ir sena
taria imti žinovai. Jie perspėja tėmis važiuojančius nuo dau Kildušis?
No or* makes roundhub. And whether
technika įdirbti savo žemės
šalintis nuo įvairių išnaudo giau kaip 85% galimų galvos
sklypų,
niekaip
nebeišgali
de
tnp travel to Lithuania
'you fly Business Class
Turbūt tūlas ne vienas sūtojų peršamų niekų, kaip prieš susižeidimų. (NYT)
ramai
paremti
bažnyčios.
O
easier
and
more
M
M
t
f
M
or
Boonomy Osss, you can be
duvėnas nedaug ką galėtų pa
pasenimą priedus, nes žmo
tuo labiau vyskupijos kurija,
pasakoti
apie
20
km
nuo
•Ištirta, kad apsipirki
nėms, norintiems sveikai pa
than SAS. Froffi Chieago, we
sure our servtce w« be worW-dass,
nuo šių rretų įkūrusi naują
mas parduotuvėje
gali Sakių ir 11 km nuo Griš
senti.
offer daily servtce to VHnlus wttti
and w* aHow youtoamVe rested and
kunigų seninariją Marijam
Gydytojas teiraujasi žmo prailginti gyvenimą. Seniai kabūdžio dešiniojo Šešupės in polėje, atsisakė paremti šios
just
one
hassle-free
connectlon
ref reshed - afl for a reasonabie fare.
gaus, ar imami kokie pelna- buvo nustatyta, kad mankšta tako Nenupės kranto stovintį parapijos naująsias statybas.
ramų
ir
tylų
žvirgždaičių
through
Stockhodn.
Our
4:30
p.m.
Find out wnat a worW of difference
padeda
žmonėms,
ypač
vyres
gaudžių įpiršti „stebuklingieji"
Todėl būtų gera, kad ne vieną
bažnytkaimį.
Jį,
kaip
„Mūsų
nio
amžiaus
asmenims
ilgiau
priedai. Jei taip, tai išaiški
departure gfces you a retsasd mom- SAS can make for your next trip.
ir ne dusys ištiesę dosnią pa
nama, kad kai kurie tų priedų gyventi. Tačiau dabar nusta Lietuvos" III t. rašoma, se galbos ranką mūsų tautiečiai,
ing amva)ferbusiness or pleasure. Just call your Travel Agent a SAS
gali pakenkti ir nesuteikti, ką tyta, kad įvairūs užsiėmimai niau žmonės vadino Kumelu- ir dabar neužmirštų Žvirgž
When
you're ready to retum, ynu**
piais
todėl,
kad
baudžiavos
at 1-800-221-2350. For more Infor
taip pat teigiamai veikia
jie žada.
daičių kata.ikų gerų ketinimų,
laikais
vienas
neturtingas
val
enjoy tam*, day travel back to
mation and special offers, visit
Dar to negana. Netikra, kad žmogų.
kad padėtu ant kojų pastatyti
JAV-ose tyrinėtojai padalino stietis neturėjo iš ko sumokėti apleistą kleboniją, kur dar nė
tie priedai yra gryni, ar jų esa
Chieago through our Copenhagen
our website at »rww.flysas.com.
ma tiek, kiek skelbiama. Ypač užsiėmimus į tris dalis: fizi kaimui skolos, todėl kai ra tinkairos vietos kunigui
neimtini tokie priedai, apie nius, socialinius, „produkty miečiai jį pagavę ne tik prilu prisiglaust, ir ar prisidėtų
in>yw w
rnom
-» '
Arraal Tsa*
Tkn*
kuriuos skelbiama, kad pas vius" (virimas, parduotuvėse po, bet ir visiškai nugalabijo. prie šio kibaus bažnyčios pa
SK946
5Hcwom
CMcsga
«:30pm
?*0*m»l
SK7M
Vanda
30JDCl0W>m
laptingi, kad gaunami tik iš apsipirkimas, daržininkystė, Pasipiktinę gyventojai tuos statymo žygio, nuo kurio pri
1050 m*l
*20an*l
SK7TJ
VMus
GnttFtwyn\
12:45 pm
2J5BBI
vienos bendrovės ar vien tik savanorių darbai). Tada sekė kerštininkus pavadino kume- klauso šio Sūduvos kampelio
SK*3
Cepavasan
Otocfi
5:40 pm
340 pm
paštu siunčiami.
2,761 asmenį nuo 1982m. iki lupiais. Tik Seinų vyskupo A. gyvybiniai dvasios reikalai ir
Karoso
rūpesčiu
ir
kun.
Pran
Apgavikai dabar sumaišo 1994 m. Rezultatai — visų ciškaus Radžiūno pastango šio krašto ateitis, nes baž
galvas geriems žmonėms ir to trijų rūšių užsiėmimai pana mis 1917 m. birželio 25 d. nyčios vaidmuo buvo svarbus
kie įvairus priedai, apgavikų šiai, teigiamai veikia, prail įkūrus naują parapiją Kume- ne tik per XX amžių, bet jos
skelbiami nuostabiai veikliais, gindami gyvenimą. Tačiau gy lupiai buvo užmiršti, o atsira reikšmė neblė* nei XXI, nei ki
kadangi apie juos gydytojai dytojai perspėja, kad tai ne do Žvirgždaičiai, nes šio kaimo tais naujojo tūkstantmečio
nieko nežiną, todėl negir- reiškia, jog galima nutraukti ūkininkas Petras Liorentas su amžiais.
dėtinas ir nepildytinas dabar fizinius užsiėmimus. (NYT)

KĄ BYLOJA ŽMONĖS APIE
ŽVIRGŽDAIČIUS

LIETUVOS VAIZDELIS
UŽSIENY

Danutė

BRONIUS NAINYS
„Po to atėjo laikas pasirodyti žin ar nepanaši „žinovė" yra ir
ir lietuviams. Į sceną pakilo Lietuvos kultūrai atstovauti į
Lietuvos kultūros atašė Pran New York bandyta siųsti bu
cūzijoje. Tekstą prasižergusi ji vusio Kultūros ministro duk
varė i i tokio suglamžyto lapo ters draugė? Kokią Lietuvos
paraidžiui, kartais pereidama kultūrą ši 25 m. mergina būtų
į skiemenis. Apie tarimą iš vi sugebėjusi amerikiečiams pa
so nėra ko kalbėti. Vieną lapą rodyti?
skaitė gal puse valandos, o kai
Atrodo, kad užsienio supa
reikėjo Grenoblio mero pavar žindinimas su Lietuvos kul
dę ištarti, kažkaip užspringo. tūra eina sena vaga, dar pa
Galiausiai perskaitė parai ties Lenino versta. Ir tai labai
džiui, lietuviškai tardama rai keista, nes Lietuvoje savo už
des... Po to visi puolė prie sta davinius kultūrininkai atlieka
lo. Skubėdami numalšinti stebėtinai puikiai. Ypač žavė
troškulį, lietuviai parvertė ir tinos jų ruošiamos dainų ir
išliejo porą butelių šampano. tautinių šokių šventės, moks
Aišku, kultūros atašė laikė leivių dainų šventės, muziki
frontą pirmoji"...
niai festivaliai, koncertai. Mat
Taip techninius mokslus čia lemia daugelio metų paty
Grenoblyje studijuojantis lie rimas. Ar per dešimtį metų
tuvis 1999 m. gruodžio 17 d. Lietuva negalėjo išmokti taip
„Lietuvos ryte" rašo apie šia pat skoningai bei turiningai
me mieste vykusį renginį, pa Lietuvos kultūrą parodyti ir
gal jį, buvusį panašų lyg į lie Vakaruose. O ką rodyti, ji turi
tuvių dieną. Toliau jis pasako nemažiau negu tie garsieji Va
ja apie renginyje rodytus du karai.
sovietiniais laikais gamintus
Bet ne tik Lietuvos kultūra
lietuviškus filmus — trūkinė- užsienyje su trečiuoju pasau
jančią, subraižytą, pratrintą, liu grumiasi dėl paskutinės
1974 m. susuktą „Velnio nuo vietos, yra dar skaudesnių da
taką", kur bėgiodami kaimie lykų, plačiai atsiliepiančių ir į
čiai, taip pat trūkinėjančiais Lietuvos žmonių gyvenimą.
balsais, gieda visokias nesą Nemokšiškumu dažnai pa
mones, ir 1965 metais ga dvelkia ir kai kurių konsulatų
mintą dokumentinį filmą apie pareigūnų elgesys. O kartais
sovietmečio Lietuvos kaimą, apgailėtinoj padėty atsiranda
kur pagrindinis herojus, kaž valstybė net pačioms jos vir
koks gal 90 metų senis, gyve šūnėms susidūrus su svarbes
na visokiu laužu apverstoje, niais tarptautiniais uždavi
supuvusioje gryčioje ir nusi niais, ypač derantis, ruošiant
šneka... „kaifr*)te Šile ožius ir pasirašant įvairias tarpvals
ganė". Paskui rodė kažkokią tybines sutartis. Pirštais dar
kaimo mokyklą — apskurę, vis tebesibadant dėl Maišia
nesiprausę vaikai, ant sienos galos, dar giliau į maišo galą
Leninas... O mokytojas — aiš Lietuvą įgrūdo apsukri JAV
ku, komunistas, tik rankos verslo bendrovė „Williams In
purvinos... Po tokio „moder- ternational", sukėlusi gana di
-M6S" Lietuvos „pristatymo", delę prieštaringų,* vėjų audrą.
filmininkai rengėsi dar kažką Nors sutartį pasirašę dešinieji
rodyti, bet visi žiūrovai pabė bei jų šalininkai energingai ją
go, neliko nė vieno žmogaus. gina, kitaip galvojantiems
„Prancūzai iki lietuviško meno maskvitarnių etiketes segioja,
dar nepriaugo*, — baigia savo tačiau vis sunkiau darosi ją
rašinį techninių mokslų stu pateisinti, kai net trys ketvir
dentas Kęstas.
tadaliai tautos sutarčiai nepri
Neturiu galimybės šio lietu taria. Gal ir tokio Lietuvos pi
vių kultūros „parado" aprašy liečių nusiteikimo paveikta,
mo tikslumo patikrinti, pasi- pagaliau aiškiai pasisakė ne
kliaunu „Lietuvos ryto" atsa seniai lyg ir neaiškiai politika
kingumu, tačiau nemanau, vusi prezidentūra. Prieš Kalė
kad Kęstas su tiesa žymiai das per televizijos laidą
prasilenktų, nes tokių lietu „Spaudos klubas", kalbėdamas
viškų parodįjų užsienyje buvo ir už nenaudingą Lietuvai su
ir daugiau. Prieš kelerius me „Williams" bendrove sutartį
tus Lisabonoje, Portugalijoje, atsakomybę priskyrė Vagno
tarptautinėje parodoje į Lietu riaus vyriausybei, prezidentas
vos kampelį užklydęs JAV lie Adamkus aiškino, kad „Lietu
tuvis irgi nusistebėjo kampe va turėjo skirti geriausius de
lio aptarnautojų nemokšišku rybininkus ir geriausius teisi
mu. 'Nemokėdami nė vienos ninkus, o jeigu tokių neturi,
svetimos kalbos, jie nesuge samdytis kitų šalių geriausius
bėjo net apie Lietuvos gintarą specialistus, kurie kovotų už
lankytojams papasakoti. Ka palankesnes sutarties sąlygas
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Dabar tylėti nebegalėjau, atsakiau:
— Herberto ir man labai gaila. Herbertas nežinojo,
kad yra paaukotas. Dėkoju Dievui, kad ir aš tada,
traukinyje, šito dar nežinojau. Jeigu būčiau žinojusi,
būčiau išsigandusi, buvau per daug jauna, kad neišsi
gąsčiau. Už Herberto aš neištekėjau tik todėl, kad my
lėjau savo sūnaus tėvą. Mane išgelbėjo meilė — tai
stebuklas...
Apie ką aš jai šneku? Ji, tokie kaip ji, įstūmė mane į
KGB, kad dirbčiau Lietuvai! Kam iš tikrųjų aš būčiau
dirbusi, jeigu būčiau vykdžiusi jų užduotis? Ką, kaip ir
kada daryti, aš apsispręsdavau pati ir nesąmoningai.
Jie visada turėjo „sugrįžimo į Lietuvą" planą, aš —
„velniavos dėsnių" supratimą. Taip pat nesąmoningą!
„Velniavos dėsnių" — kaip ir meilės — logiškai ne
paaiškinsi. Mano informacija Baliui Būgai tekėjo be
atsako, be atgalimo ryšio. Balys Būga taip pat supra
to, kad „velniavos dėsniai" — nelogiški ir tik todėl vi
sada veikia be priekaištų. Protu neaprėpiu, kodėl
ištveriau Jfeliksonių" patyčias, kodėl nepasidaviau be
jėgystei, kodėl nepadariau šiurkščių klaidų, neįkliuvau, neatsitūpiau į „šaltąją gūžtą". Jeigu logiškai ban
dyčiau atsakyti i šiuos klausimus, privalėčiau atsakyti
į esminį klausimą, kodėl Dievas taip ilgai mane globo
jo ir saugojo, argi maža nelaimingesnių žmonių, ku

Bindokienė

Debesis buvo didelis,
bet tuščias
Nepaisant bauginimų ir visuomet suprantamas, vis tik
pranašysčių, Nauji metai atė buvo pažįstamas. Jo griežtas
jo, praėjo, o gyvenimo kasdie ,.niet" ne kartą sustabdė vaka
nybė teka, kaip tekėjusi. riečius nuo užsibrėžtų tikslų,
Kažkaip tarytum keista, kad jo palankumo buvo ieškoma
žmonės džiaugiasi, kad „vis visose tartautinėse konferen
dėlto juodieji debesys pasirodė cijose, sutinkant s.u reikalavi
tušti", tik žiniasklaida, pasi mais, darant nuolaidas, nes
ruošusi pačiam blogiausiam „Beris Jelcin yra..tikrasis ir
atvejui, sukvietusi pačius la vienintelis Rusijos . demokrabiausiai įgudusius savo žur t ės ateities laidas".
nalistus, atrodė nusivylusi,
Apie Vladimir Putin užsie
kad jie neturėjo ypatingų nyje nedaug žinoma. Mažai
pranešimų, o laiką leido, pa pažįstamas jis ir. rusams.
sakodami, kaip ir rodydami, Tačiau Boris Jelcįn juo pasiti
kaip šie Nauji metai sutinka ki. Juk pernai nuolat kaitalio
mi įvairiose pasaulio vietose. jo premjerus, kol pagaliau pa
Tie reportažai dar akivaiz taikė tokį, kurią tiko. Visų
Dabartinė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba Sėdi iš kaires: Regina Kučienė, pirm. Vytautas Kamantas. džiau parodė, kaip iš tikrųjų pirma buvęs prezidentas už
Milda Lenkauskienė, Danutė Čonuj; stovi: PLJS pirm. Rimas Baliulis, Gabrielius Žemkalnis, Tomas Bartuse artimai esame vieni su kitais sitikrino, kad jo paties ateitis
vičius, prof. dr. Vytis Vilionas, Horstas Žibąs, Algis Rugienius. Valdybai dar priklauso kun. Edis Putrimas ir sujungti ir dar kartą patvirti būtų apsaugota nuo teismo,
Audrius Šileika. Nuotr. Viktoro Kučo
no paties didžiausio šio šimt įtarinėjimų, arešto ir bet ko
kių bausmių (matyt, nesi
Lietuvai... "Wuliams' kovojo taikančias, Vakarų bendroves.
Lietuvos kultūrai atstovauti mečio pabaigos baisūno, va jaučia labai švarus, bet tikisi,
dėl savo interesų, todėl dėl to Akivaizdus yra bent jų noras tinkamų žmonių lengvai gali dinamojo Y2K vardu, jau
kių sutarties sąlygų kalti tik priversti valstybę mokesčių ma rasti tarp jau iš tiesioginių anksčiau parodytą ryšį tarp kad Putin jo nekliudys).
Perduodamas savo pareigas
mokėtojų pinigais užtikrinti savo darbų pasitraukusių už viso pas alio pramonės, vers
mes patys".
Sutartį neigiamai vertina ir vakariečių verslo saugumą sienio lietuvių. Pažįstančių lo, komunikacijos ir kitų mo naujam prezidentui (kuris,
įtakingiausias dešiniųjų dien Lietuvoje".
Lietuvos ir savo gyvenamųjų dernaus gyvenimo būtinybių, beje, teprezidentaus apie tris
raštis „Lietuvos aidas". Įvadi
O naujos pasekmės gali pa kraštų kultūras gausu JAV, apie kurias antrojo tūkstant mėnesius, o paskui bus nauji
nių skiltyje gruodžio 23 d. Ri sirodyti labai greitai, nes arti Kanadoje, Argentinoje, Aust mečio sandūroje niekas net rinkimai, kurių metu Putin
mantas Dagys rašo: „Tenka nasi turbūt pačios svarbiau ralijoje, Anglijoje, net ir Pran įsivaizduoti neįstengė. Susi gali būti ir neišrinktas), Jel
tik apgailestauti, kad buvu sios derybos — įstojimas į cūzijoje. Jie dirbtų ir be atlygi dūrus su rimta problema, ji cin atsiprašė, kad palieka val
buvo stybę tokioje prastoje padė
sios derybos su „Williams" Europos Sąjungą. Jos bus il nimo. Tik Lietuvos lietuviai bendromis jėgomis
mūsų, lietuvių, nepapuošė. gos ir sunkios. Prieš akis dide turėtų nugalėti begalinį troš sprendžiama ir išspręsta kaip tyje. Ar tai iš tikrųjų Jelcino
Jos akivaizdžiai parodė, kad li, gerai išmąstytų sprendimų kimą dirbti užsienyje ir suvok tik „paskutinę minutę", laik kaltė, ar tik motinos Rusijos
Lietuva dar nesugeba ir nemo reikalaujantys, uždaviniai: Ig ti, kad šalia to noro nors šiokį rodžiui jau skaičiuojant 1999 skausmai, gimdant -demokra
ka spręsti tokių sudėtingų nalinos jėgainė, Klaipėdos tokį supratimą ir apie darbą m. gruodžio 31 vidurnakčio tiją, su kuria ji niekuomet
problemų. Kai sėdama prie de uostas, muitai, litas — prime reikia turėti. Tačiau tarptauti dūžius. Galbūt toks bendra anksčiau nėra susidūrusi,
rybų stalo su tokiu galingu ir nant tik kelis. Iš ES vadovų nio valstybinio pajėgumo dery darbiavimas sieks ir kitas sunku pasakyti. Vienaip ar ki
patyrusiu partneriu, tarpusa pasigirsta Lietuvai nepagei bininkų rasti būtų sunkiau — mūsų gyvenimo sritis, ves taip, tikimasi, kad Vladimir
Putin griežta rąnk^a padės
vyje nesusitarus ir nemokant dautini siūlymai, kuriuos pa pensininkams gal ir darbas žmoniją į šviesesnę ateitį.
Tačiau visgi Naujų metų grąžinti krašte tvarką. Tiesa,
derėtis, neišvengiamai pralai kreipti mūsų naudai derybi būtų per sunkus, ir jo laiko
mima..." Dagys siūlo iš tų de ninkams reikės daug pasiruo tarpis per ilgas. O jaunesni, naktis atnešė netikėtumą: Ru jis žadėjo eiti Boris Jelcin
rybų pasimokyti ir ateityje to šimo, sugebėjimų, kantrybės, pvz., didelių verslo bendrovių sijos prezidentas Boris Jelcin, pėdomis į pilnutinę demokra
kių klaidų nedaryti. Bet ar išminties ir, svarbiausia, paty aukšti pareigūnai, nenorės kalbėdamas į tautą, pareiškė, tiją, laisvosios rinkos san
mokytis Lietuva iš tikrųjų rimo. Ar Lietuva tokių žmonių prarasti gerų darbų, todėl to- \ k a d i š Parei8ū. pasitraukia ir tvarką ir įgyvendinti kitas
nori? Ar mokymuisi dešimties turi? Vos tik grįžęs iš Helsin kiais pasiūlymais nelabai do savo vietoje palieka ministrą vakarietiškas .idėjas, Tačiau
tais pažadais, galima? ir abejo
nepriklausomybės metų neuž kio, prez. Adamkus pradėjo mėsis. Bet kartais gali atsiras pirmininką Vladimir Putin.
teko? Juk pralaimėjimų buvo ieškoti nuolatinio tų derybų
Jelciną per kone dešimtmetį ti. Ilgainiui gali išsivystyti sa
ti ir ankstyvų pensininkų, 55vita Rusijai demokratinė są
gausu. Tarp vėliausių — Bal vadovo. Ar jo vieša abejonė
60 m. amžiaus. Tad ir čia būtų neblogai pažino ir Amerika, ir
tarusijos skola už elektros televizįjoje — jau pripažini verta atidžiau pasidairyti, nes Vakarai. Kai kas jį vadino voka, nebūtinai nukalta pagal
energįją, užkarda Punske.
mas, kad Lietuvoje tokį va tarp jų yra net po keliolika didžiuoju demokratijos tėvu, Vašingtono, Paryžiaus, Berly
„Kauno diena" jau pradeda dovą bus sunku rasti? Jeigu metų nuolatinėmis derybomis padėjusiu sugriauti „nesu no, Londono ar kurios kitos
demokratijos
baimintis ir dėl naujų pasek taip — rūpestis pagrįstas. Po ir sutarčių sudarinėjimu užsi griaunamąją" sovietų imperi vakarietiškos
kurpalį.
ją; kai kas jį laikė labiausiai
mių. „Porai mėnesių praėjus kelių didelių pamokų vals imančių profesionalų.
{ Vladimir Putin veiksmus
neveiksmingu valstybės vado
nuo to laiko, kai 'Mažeikių tybės ateitimi lengvai žaisti
vu, kurio beveik dviejų kaden galima žvelgti ir su dideliu
nafta' buvo atiduota *Wil- nebereikėtų. Iš neišmanėlių
liams', pradeda aiškėti, kad už sukarikatūrintų Lietuvos kul
* Būtingės naftos termi cijų prezidentavimo metu Ru dėmesiu, ir su įtarimu. Verta
visą naftos ūkį gavusi varga tūros gabalėlių kitataučiai tik nalas po kelių savaičių priver sija vos išsilaikė visiškai ne- prisiminti, kad pirmasis jo po
nus 75 mln. doL, apie daugiau pasišaipys, bet nemokančius stinės pertraukos vėl dirba. paskendusi nuolatinėje korup elgis, perėmus valdžią, buvo
šalis gali nebesvajoti, — taip ginti sudėtingų valstybės rei Pirmadienio vakarą pradėtas cijoje, ekonominės rinkos svy apsilankymas Čečėnyos fron
pat įvadinių skiltyje rašo Da kalų politikus jie panaudos krauti septintasis Rusijos naf ravimuose, privatizacijos suk te. Girdamas ir apdovanoda
rius Krasauskas, — „visi kiti sau didesnei naudai šniauktis, tą eksportuojantis tanklaivis, tybėse ir kitokioje maišatyje. mas savo karius. Putin čečėnų
žadėti pinigai liks tik *Wil- nors Lietuvai tai net katastro o dar laivas vienas laukia savo Tačiau Vakarai, ypač Ameri laisvės kovotojus vadino ban
liams' kišenėje... O 'Wuliams' fiška padėtimi grėstų. Todėl ir eilės. Po gruodžio 6 d. ne kos prezidentas, dėjo visas vil ditais, sukilėliais ir kitu so
sėkmė, vyniojant apie piritą derybose su svetimomis vals laimės, kai kraunant tank tis tik į Jelciną, net tuomet. vietiniu žargonu. Tad šian
politikus bei įperšant šalies tybėmis Lietuvai atstovauti laivį, nutrūko naftos pumpavi- kai jo sveikata ir nenuoseklus dien tos narsios mažos tautos
vyriausybei visą finansinę at turi tik gerai išsimokslinę, mo žarnos, Būtingės termi elgesys dažnai palikdavo tik ateitis dar tamsesnė, juo la
sakomybę už bosimas vadi patyrę, net ir tinkamų būdo nale patikrinta povandeninė spėliojimus ir rūpestį, kas biau, kad Vakarai stengsis pa
namųjų investuotojų nesėk bruožų specialistai. Savų ne vamzdyno dalis, patikrintos ir bus, kai Boris Jelcin visiškai taikauti naujajam Rusijos pre
zidentui ir vargiai stipriau
mes, gali įkvėpti ir kitas, į turint, reikia samdyti kita pailgintos naftos pumpavimo „išvirs iš klumpių".
strateginių partnerių pozicijas taučius.
žarnos.
Tačiau prez. Jelcin, nors ne užtars Čečėniją. ,. ,,

riems reikia? Kelerius metus aš kankinausi. Atrodė,
kad, elgdamasi nesąmoningai, pražūsiu. Ilgainiui ma
no atsakymu į visus klausimus tapo tikėjimas, kad
Aukščiausiojo valia, globojanti mane, turi tikslą. Jo
suprasti žmogui neleidžiama, nes viską, ką supranta,
žmogus iškreipia, paverčia bjauria komedija.
Kaip Martova netikėtai nutilo, kad tyla baugintų,
taip aš netikėtai prašnekau, kad balsas visus nura
mintų:
— Mieloji Birenę, Grygui atsistoti vienam prieš jus
visus aš neliepiau. Tikrai žinau, kad jam šitaip pa
sielgti niekas neliepė. Manau, kad jam apsispręsti
padėjo tas pats asmuo, kuris anuomet traukiny patarė
man atstumti Herbertą.
— Kas tas asmuo?
— Dievas.
— Dievas! Jeigu Grygas klausytų Dievo, jis nemi
nėtų Barutės vardo be reikalo.
— Ne be reikalo ir paminėjo, kad jūs taip susijaudinot, — tarė Svarnas. — Jūsų paminėtos nuodėmės
Grygas nepadarė, man tai akivaizdu.
— Jis įstūmė visą katedrą į didelį pavojų. Taip pa
sielgti galėjo tik velnio apsėstas protas. Ne naujiena!
Viena profesorė ištyrė kraują ir Grygo genuose rado
užprogramuotą savižudybę. Ne tik Simono — ir jo
tėvo, ir jo sūnaus, ir jo dukterų. Siaubingai nelaiminga
šeima...
Aš ją pertraukiau:
— Mieloji Birenę, šnabždesiai apie užprogramuotas
savižudybes mums jau įkyrėjo, — aš atsistojau, pri
ėjau prie Martovos, žiūrėjau tiesiai jai į akis: — J um »
rūpi, ar dar kas nors tino tai, ką žino Grygas. Paliudi
ju: visi, kam reikia, žino, kad Elžbieta Grygienė, Simo

no motina, ne nusižudė, o buvo nužudyta. Visi, kam
reikia žino, kad Endriejų Grygą, Simono netikrą brolį,
Misos Kaplanovo nežmonės likvidavo pakeliui į Baden
Badeną keturiasdešimt septintais metais. Visi, ku
riems reikia, žino, kad Endriejus Grygas, atvykęs į Si
birą septyniasdešimt antrais, iš tikrųjų yra Pilypas
Dvarys, Talio senelis. Visi, kuriems reikia, žino, kad
Barutė Grygaitė, ištekėjusi už Aro Martovo, iš tikrųjų
yra Barutė Dvarytė, Talio teta. Mes, kurie t„i žinome,
masiškai nusižudyti neketiname. Būkite supratinga,
savižudybių pranašę profesorę Mikutaitę išsiųskite iŠ
girios. Tegul išsiveža ir užstatytą dukrą Kotryną, ji
žūsta čia. Tikrai, tegul išsiveža.
— Kur?
Birenės klausimas nuskambėjo idiotiškai.
— Tegul gerai įsiklauso — išgirs fleitos garsus. Ten,
kur jie ves, tegul ir keliauja, — nulenkiau Birenei gal
vą tardama: — Norėčiau atsisveikinti. Susitiksime
tuoktuvėse.
— Palauk, gal tavęs reikės Braukliui, — sustabdė
mane senė. Ji žvelgė į mane, tačiau atrodė, kad dide
lės mėlynos akys į ją pačią įdėmiai sužiuro.
— Braukly, mano žmogaus laukia Peras. Tau reikės
nueiti pas Perą. Nebijok. Elkis garbingai. Nepadaryk
veiksmo, kuris nebūtų vertas tavęs. Nesistenk ištei
sinti manęs. Aš elgiuosi ir pagal dievišką, ir pagal
žmogišką teisybę. Aš už savo veiksmus atsakinga tik
Dievui.
Birenė išsvirduliavo iš menės neatsigręždama.
Brauklys dribtelėjo į fotelį, užsidengė veidą ranko
mis ir ėmė juoktis:
— Kvaili mes! Jie dar kvailesni, tačiau gyvena pro
tingai! Kai jų vila prie marių virsta pelenais, jie tuč

tuojau perka vilą kopose prie jūros. „Kompjene" gy
vens Altarija ir svita. Na ir kas? Vila — Dobilo Kielos!
Čia gyvens Lotynas ir Lot. Na ir kas? Rūmai — Elvy
ros Kielaitės! Tito Sudimanto' — Albertas nuščiuvo,
atitraukė nuo veido delnus, žiūrėjo į mane išblyškęs,
baltas kaip kreida. — Katedroje įsitaisė mūsų misija...
Žemyna, Angelas. Mikalojus. Sikstą, karaliaus moti
na... O katedra — kieno, už kieno pinigus pastatyta,
kieno ji turtas? Jų! Peras pareikalaus, kad rytoj kated
ra būtų tuščia ir dezinfektuota — ką aš jarVV atsaky
siu?
•—
— Inkščia tik šunys. — ėmė niršti Lokrriė. — Neap
kenčiu inkščiančių.
'' '"•'•
Svarnas išsitraukė dėžutę ir kelissyk rinko"numerį,
kol šaukiamasis atsišaukė.
„Henrikai, čia aš. Brauklys..." — „Kodėl vėluoji?
Liubka jau verkia. Jai reikia pagalbos'! ~^- „Nu
šluostyk jai ašaras, būk džentelmenas. Šitą reikalą
reikia baigti". — „Kas yra? Ar tau į kaktą įremtas
vamzdis?" — „Taip. Šitą reikalą reikia baigt?1. — „Pa
sakyk jiems, kad aš to reikalo nebeketinu nė-pradėti.
Ar to pakaks? — _\e. Spustels". — „Ko jie* fiori?" —
.Jie netiki, kad aš nežinau, koks tas tavo refkalas". —
„Na, na, na! Mano reikalas — išžaginti Aną'Llubką ir
paskleisti šnabždesius, kad ji prostitutė. ArgT nė tokio
mažmožio negali pramanyti0" — „Nerimta"'."— „Ką?
Išskirti Radminą su antra žmona — nerimta? Apskri
ties valdytojas — impotentas' Argi tai nerimta?"
„Nerimta". — „Gerai. Jeigu jiė nudes tave. aš-nudėsiu
Aną Liubką. Pasakyk tai jiems". — „Perai, velnie, tu
išmainai mane į Ardajevą?!" — „Cha cha;-Švarnai,
mielasai, perskilai Olialia' Tave aš keičiu j tris man
darinus, kuriuos suvalgau per pusryčius,.'"» (B.d.)
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
PASAULYJE
NAUJIEJI METAI

GVADALUPĖS MARIJA

IR

Gruodžio 9-12 dienomis
Mexico City arkidiecezijoje
vyko tarptautinis „Jono Pau
liaus H ir Gvadalupės Mer
gelės* kongresas. Prieš tai
rengėjai aiškino, kad kongre
se įyairos istorikai pristatys
įvykį iš mokslinės perspekty
vos ir bus „pristatomi pasta
ruoju metu atlikti (moksli
niai) tyrimai apie 1531 m.
Dievo Motinos apsireiškimą
palaimintam Juan Diego ir
apie .tilma' audekle paliktą
(jos stebuklingą) įvaizdį".
Apsireiškimo metu Marija
pasirodė apsijuosusi diržu —
tai yra vietinių meksikonų su
pratimu nėštumo ženklas.
Todėl kai kurie lygina Šį Die
vo Motinos apsireiškimą su
Apreiškimo Knygoje minima
danguje pasirodžiusia nėščia
moterimi.
Kongreso metu taip pat
buvo planuotas svarstymas
apie Marijos vaidmenį Ameri
kos evangelizavime. Rašyda
mas apie Gvadalupės svarbą
dokumente „Eclessia Ameri
koje", popiežius Jonas Paulius
II yra pavadinęs Gvadalupės
Mariją „visos Amerikos Moti
na ir Evangelizuotoja". (Catholic Online)

J O N A S A- KUČINSKAS-KUČINGIS

S K E L B I M A I
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Iš „Dievo žodžio tarnyboje"
ALnrjMūeUO.NAMU.S^KATOŠT
Paskui vėl ateina nauji me
Yra k e t u r i n e a t š a u k i a m i
IR GYVYBĖS DRAUOMAS.'
Agantas Fiank Zapoi* ir Off. Mgr. AtAsė
dalykai: i š r a n k o s i š m e s t a s tai. Kaip gera vėl iš naujo
$.Kar»ka*»tatuvak*.
akmuo, karta, p a s a k y t a s pradėti, planuoti, ruoštis...
FRANKZAPOUS
žodis, p r a r a s t a p r o g a ir Gera pamiršti praeitį, kai ji
32061/2 VYestMtiV
buvo gerai ir naudingai su
praėjęs l a i k a s .
TaL (708) 424-8864
(773)681*854
H. R i m i n a l d o naudota ir praleista. Šv. Pau
M - A t i M O T ^
^
^
—I
lius savo laiške Filipieciams
„Dievo žodžio tarnyboje* pamokslų rirJdnio autorius kun. Joną*
Norite kokybiškai atnaujinti
Brangūs klausytojai, esame kaip tik tą patį patarė: „Bro
Kučinskas-Kučingis aukoja Misiąs.
'
savo namo Uorę ar vidų ir
liai,
nemanau,
kad
iau
būčiau
naujų metų pradžios angoje.
tobulas.
Viena
tedarau:
užmir
neišleisti
daugybės pinigų!
būdų
atsikeršyti
slopina žmogiška yra įkristi į nuodė
Senųjų metų dienos jau su
šęs,
kas
yra
už
mano
nugaros,
Skambinkite
džiaugsmą ir padaro žmogų be mę, velniška yra joje pasilikti,
skaitytos ir padėtos į istorijos
teL 708-728-9545 Egidijui.
lentyną. Kas buvo padaryta, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą, pusiausvyros, nepastovų. Tad krikščioniška jos neapkęsti, o
nebepakeičiama. Laimėjimai siekiu laimikio aukštybėse, reikia stengtis išlyginti, jei ga dieviška —ją nugalėti.
Nuo sausio 8 d. kiekvieną šeštadieni
nurinkti, klaidos suskaičiuo prie kurio Dievas kviečia Kris lima, nesusipratimus, visada
Brangus klausytojai, koks
9 vai. vak. Jaunimo centro mažojoje
tos. Taigi prie senųjų metų, tuje Jėzuje" CRi 3. 13-14).
rodyti gerą valią, net iš priešo geras yra Dievas, duodamas
salėje — pramoginiai vakarai
kuriuos ką tik baigėme, nieko
mums naują progą, kad senie
padarant draugą.
„Kviečiame pasilinksminti".
Ką m e s t u r ė t u m e
nebegalime nei pridėti, nei
3. Ir* pagaliau reikia užmirš ji dalykai gali būti pamirštami
Gros ir dainuos Virgis Švabas,
pamiršti?
atimti...
veiks baras.
ti praeities nuodėmes. Vieną ir pakeičiami naujais. Todėl ir
Tačiau naujieji metai, kū
sykį jas išpažinę ir apgailėję, Naujieji metai yra Dievo duoti
Looking fbr a Tutor in
1. Pirma, mes turėtume pa nereikėtų grįžti ir mąstyti naujai pradžiai, naujam dar
nuos mes šiandien pradėjome,
yra mūsų dispozicijoje, mūsų miršti klaidas. Tiesa, iš klaidų apie jas. Atgaila užmeta savo bui, naujai ateičiai.
Lithuanian language, beginžinioje. Taigi sugaukime va turime pasimokyti ir stengtis šydą ant viso to, kas buvo blo
Visagalis ir amžinasis Die
ner level, evening or wceklandą, kuri ateina, nesivykime ateityje jų nekartoti ir vengti. ga, ir ašaromis nuplauta^atsi- ve, Tu vėl leidai mums su
end. TeL 773-561-3627.
jos. kai ji išeina. Šiandien yra Tačiau dažnas senų klaidų naujinusi siela iškyla iš praei laukti Naujų metų. Dėkojame
paralyžuoja ties griuvėsių — gražesnė ne tau už praėjusių metų malo
laikas pradėti iš naujo. Šian prisiminimas
* Lietuvos diplomatų ir
dien yra laikas mesti žvilgsnį į energiją, sukelia nereikalin gu krikšto dieną.
ningą ranką, kuri mus saugojo
v a l d i n i n k ų parengtose tar
ateitį, o nesižvalgyti atgal. gus sąžinės išmetinėjimus ir
Didžiausia kartybė gyveni ir vedė per visas gyvenimo
ptautinėse sutartyse randama
Ateitis yra mūsų: turime pla stabdo norą iš naujo pradėti, me yra ne ligos ar kančių va kliūtis, nepasisekimus ir ne
•Vatikane užbaigtas Sis- daugybė vertimo netikslumų,
veikti ir kurti. Daugiau nusi landos, o sąžinės graužimo va laimes. Tu, Viešpatie, buvai tinės k o p l y č i o s restauravi kalbos ir stiliaus klaidų, o jas
nuoti ir džiaugtis.
Kiekvieni metai yra sudary kaltimo nebepakartoti — tai landos, kai siela jaučiasi iš su mumis džiaugsme, Tu guo mas, u ž t r u k ę s 20 m. Dabar pastebėjus vengiama taisyti,
ti iš naujų pradžių. Kiekviena geriausia atgaila. Didžiausią tremta, nes atsiskyrė nuo Die dei mus verkiančius ir pakėlei koplyčioje nebedominuoja Mi- tvirtina „Respublika" (12.23).
diena yra nauja pradžia, at garbę pasiekia ne tas, kuris vo. Ir laimingiausios valandos mus suklupusius.
chelangelo šedevrai. Botticelli Seimo vicepirmininkas, buvęs
gaivinta nakties miego. Todėl, niekada nesuklumpa, bet tas, žemėje yra, kai Išganytojo
Atleisk, Viešpatie, praėju ir kitų dailininkų atnaujintos JAV lietuvis Feliksas Palu
pradedami dieną, sakykime su kuris suklupęs pakyla.
žodis džiaugsmingai skamba siųjų metų klaidas ir laimink freskos, pasižyminčios ryškio binskas neslepia pasipiktini
2. Antja, užmiršti užgavi- mūsų išvargintose sielose: mūsų žingsnius naujų metų mis mėlynomis, violetinėmis mo dėl daugybės svetimybių ir
psalmininku: „Tai diena, ku
rią davė mums Viešpats, mus, įžeidimus. Tiesa, yra sa „Sūnau, dukra — tavo nuo kelyje. Dieve, duok mums iš bei auksinėmis spalvomis, tę vertimo klaidų JAV ir Lietu
džiaukimės ir linksminkimės koma, kad įžeidimas — tai dėmės tau atleistos, eik ramy minties, kad mes niekad nepa- sia Michelangelo pradėtą spal vos dvigubo apmokestinimo iš
kalavijo smūgis, žaizda gali bėje ir daugiau nebenusidėk". mirštume mūsų priklausomu vų schemą, suvienija visą ko vengimo sutartyje. Pirmą klai
joje'"
dą šioje sutartyje jis pastebėjo
Kiekviena savaitė su septy užgyti, bet randas pasilieka.
Dažnas grįžimas prie mūsų mo Tavo valdžiai ir padėk, plyčios meną.
Tačiau
laikyti
visada
širdyje
niomis dienomis yra nauja
Sistine koplyčia pasižymi ir dar šių metų birželį, kai sutar
praeities nuodėmių stabdo kad mes visada gyventume
pradžia, skirta mūsų naudai įžeidimą, reiškia pripildyti sa mūsų gyvenimo projektą, lė pagal Tavo šventą valią.
tuo, kad čia susirinkę kardino tis buvo pateikta Seimui tvir
vo sielą kartėlio, o ieškojimas
tinti. Seimas nusprendė, kad
ir tarnybai.
Amen.
lai išrenka naują popiežių.
tina tobulėjimo procesą. Taigi

SVARBIAUSIA YRA MEILĖ
Jėzuitas Pjeras Seirakas
daugiau nei 50 metų pragyve
no Indijoje ir Tailande tarnau
damas patiems neturtingie
siems. Lemtingas jam buvo
susitikimas su Gandžiu. Ma
hatma išmokė ji, kad būti yra
svarbiau nei neturėti. Šian
dien, sulaukęs 83 metų, Indi
joje jis tebedirba du svarbius
darbus: gina gatvės vaikus ir
kovoja, kad į visuomenę būtų
grąžinti neliečiamieji. Tarp vi
suomenės atstumtųjų jis suti
ko žmonių, turinčių tiesų stu
burą, vaikštančių pakelta gal
va. Tokių kaip jis pats.
Pjeras Seirakas į Indiją at
vyko 19"Si m. Kad geriau su
prastų krašto, tapusio jam sa
vu, moteris ir vyrus, persiėmė
jų kultūra ir filosofija, studija
vo .taini! J kalbą, sanskritą ir
induizmą. 18 metų dirbdamas

Indijos universitetų kapelionu
kartu su savo studentais jis
rūpinosi vargšais. Greta Madraso įkūrė miestelio tipo Tondai bendruomenę, kurioje pri
glaudė 150,000 benamių. 1967
m., siaučiant
badui, įkūrė
Manadurai ūkį. 1975-aisiais
pradėjo veikimą „Tūkstantis
šulinių". Jos tikslas — aprū
pinti geriamu vandeniu netur
tingiausius kaimus.
Po 43 Indijai paskirtų metų
tėvas P. Serakas leidosi į nau
ją avantiūrą. 1980 m. jis suti
ko vykti į Tailandą, kur gyve
no 250.000 pabėgėlių iš Kam
bodžos ir Vietnamo.
Nepa
liaujamai griaudžiant Vietna
mo artilerijai jis darė viską,
kad bėgliams būtų pripažinta
teisė į mokslą.
Uždarius stovyklą 1994aisiais Serakas grįžo į Indiją.

(Toliau yra ištrauka iš pasi trūkumas — kastų sistema,
kalbėjimo su tėv. P. Seiraku). sietina su karmos dėsniu.
O k ą a p i e tai s a k o krikš
Mylėti s v a r b i a u nei veik č i o n y b ė ?
ti?
Krikščioniui
kiekvienas
Mane to išmokė Gandis. Tai žmogus yra unikalus, kiekvie
buvo didis žmogus, didesnis nas gyvenimo momentas yra
už visus kitus žmones — iš nepaprastai vertinamas —
skirtinė asmenybė.Kristus mums nuolat tą pri
Kuo j i s b u v o didesnis už mena, kai atsiduriame greta
neliečiamųjų elgetų
arba
kitus?
raupsuotųjų:
„Visa,
ką
pada
Mokėjo nuo visko atsiriboti,
taip tapdamas laisvu. Gandis rei mažiausiam iš jų, padarei
buvo drąsus žmogus — dau man". Vaikas, mirštantis Kal
giau nei drąsus. Taikus pasi kutos gatvėje — tai Viešpats
priešinimas — ahimsa — Jėzus. Pribloškiantis suvoki
reiškė plikomis rankomis stoti mas. Prisimenu vieną valsty
prieš ginkluotus. Moralinė jė bės organizuotą kongresą Del
ga pasiekė dviejų, regis, neį fuose. Mes, dalyviai, buvome
manomų dalykų: iškovojo In socialiniai darbuotojai, daugedijos nepriklausomybę ir su . lis — krikščionys; viena jų —
laužė kastų sistemą. Ne viską Motina Teresė. Vienas induis
jis spėjo padaryti, bet šiandien tas kreipėsi į mus sakydamas:
jam turime b'iti dėkingi už „Jei iš tiesų tikite, kad visa,
tai, kad Indijos prezidentas ką darote patiems mažiau
yra renkamas, neatsižvelgiant siems Indijos gyventojams, da
į tai, kokiai kartai priklausai. rote savo Dievui, tuomet ma
Gandis padėjo pamatyti varg lonėkite daryti daugiau!" Tai
esminė krikščionybės tiesa,
šų, neliečiamųjų pasaulį.
kurią savo gyvenimu paliudijo
Iš i i n i a s k l a i d o s susidaro Motina Teresė.
m e į s p ū d į a p i e dideli te
J ū s gerai j ą pažinojote.
n y k š t į skurdą...
Kaip j ą vertino indai?
Reikia skirti vargą nuo
Tai buvo pati populiariausia
skurdo. Skurdas atsiranda
ir labiausiai gerbiama mote
tada, kai ribą pasiekęs vargas
ris visoje Indijoje. Ji buvo vi
nužmogina žmogų. Pats var siško
atsidavimo
didžiau
gas nenužmogina. Kaimuose siems vargšams pavyzdys. \
teko sutikti vargingai gyve Motiną Teresę indai žvelgė
nančių, tačiau orių žmonių.
kaip į dievybę. J: neišsprendė

S a k ė t e : „Induistai turi
Dievo
pojūtį,
krikščio
n y b ė g a l i j i e m s pasiūlyti
ž m o g a u s sampratą". Kaip
p a a i š k i n t u m ė t e šį savo tei
ginį?
Induizmas yra daug kuc
ypatingas, tačiau turi ir silp
nų vietų. Mano nuomone, vie
na jų — santykis su materija.
Induistų supratimu, materija
yra maja (maya) — kosminė
iliuzija, iš kurios reikia iš
sivaduoti. Taigi kūnas, o ir
pats asmuo, tėra iliuzija. Eg
zistuoja tik Dievas, mano as
.,.i. Lietuvoje t pranciškonų kunigus įšventinto, buvusio komjaunuo- muo tėra iliuzija. Kitas didelis
Gandžio pastebėtas induizmo
I.o K Fiui.iiis nutapyta ikona.

Kalkutos vargšų problemos •
jų buvo, yra ir bus; jos paslap
tis — meilė bei pagarba
vargšams.
1964-1994 metais gyveno
t e s u bėgliais i i Vietnamo
ir Kambodžos. Kas paskati
n o palikti Indįją, k u r i * .
t a i p mylėjote?
Tailando Bažnyčią ir „Cari
tas" užtvindė bėgliai i i Kombodžos. Iš ten kreipėsi į mūsų
jėzuitų provincijolą (Indijoje
yra 3,000 jėzuitų) ir jis pa
klausė manęs, ar a i sutikčiau
išvykti. Jėzaus Drauguoje neįsakinėjama — klausiama su

tikimo, ir atsakymas beveik
visada būna teigiamas.
Galvojate t e n pasilikti il
gam?
Buvo numatyta vykti į šešių
mėnesių misiją, kuri užsitęsė
trylika metų (...). Išvykau kar
tu su aštuoniais indais gydyto
jais bei medicinos seserimis.
Iš viso to, ką gyvenime teko
išgyventi, manau, tai įspū
dingiausia patirtis. Praleido
me ten trylika metų ir visiems
mums prisiminimai tebėra
gyva žaizda. Klausiate, kodėl?
Juk palei Tailando ir Kam
bodžos sieną gyveno 250,000
kambodžiečių ir apie 10,000
vietnamiečių, kuriuos saugojo
spygliuota tvora ir ginkluoti
kariai. Vaikas išeidavo iš ap
tvaro — ir jį nušaudavo! Ten
pasinaudojau tuo, ko mane
buvo išmokiusi Indija ir Gan
dis: svarbiau mylėti nei veik
ti. Kaip ir Indijoje, patyriau
daug grožio ir nuostabių daly
kų. Sutikau žmonių, gyvenan
čių iškelta galva, nors dažnai
neturinčių kojų — jas su
traiškė minos.
Grįžęs į Indiją 1994 alsiais, neišėjote į pensiją.
Kam š i a n d i e n skiriate savo
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RIMAS L.STAHKUS
«Giaaas Ir aąžMngas patari tavirnaa
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodama namus
• raiiakiiifcaiin nnolairla
TAISOME

SKALBIMO MASINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS.
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKY8
T E L 773-666-6624
HaaMtCanina.

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti
vyr. amž. žmones. Reikalingi
anglų k, kantrybė, atjautimas.
vairuotojo leidimas ir patiltu.
Skambinti Phil,
teL 414-7*3-2*15.

sutarties tekstas turi būti pa
taisytas, ir skyrė šiam darbui
pusę metų. „Per 6 mėnesius
sutartis pataisyta nebuvo ir
dabar vėl atnešama į Seimą
siūlant ją ratifikuoti. Jie prie
vartauja Seimą elgtis neatsa
kingai, nes Seimas neturi tvir
tinti sutarčių, kurios gali su
klaidinti
lietuviško teksto
skaitytoją", neslėpė pasipiktimo valdininkais Seimo vice
pirmininkas. Pasak jo, Lietu
vos diplomatai nepakankamai
suvokia, jog netikslumai su
tartyse nenaudingi pačiai Lie
tuvai, nes dėl jų gali kilti kon
fliktų.
. »•>

apie Jį, tačiau mano gyveni
mo paslaptis yra Jėzus Kris
tus. Grįžtu pas Jį. Prašau Jo,
kad prieš užsidarant šios
skaistyklos vartams galėčiau
iš arti pažvelgti ir apmąstyti
jaunyste spinduliuojančią Ma
riją bei garbe apsisiautusius
visus tuos vargšus, kuriuos
pažinau.
Raupsuotuosius,
N o r s v i s dar esate ener
tūkstančius nužudytųjų bėglių
g i n g a s , ar galvojate apie
stovyklose, 2 mln. nužudytų
mirtį?
kambodžiečių (...). Tikiu, kad
(Juokiasi). Tas laikas artėja.
tai ir bus dangus.
Tai bus mano „darshan" —
XXI amžius, 1999, Nr.22
mano vizija. Nedaug kalbėjau

laiką?
Dirbu dviejose srityse. Pir
miausia ginu neliečiamuosius:
nors oficialiai tokių nėra, bet
iš tiesų priskaičiuojama net
120 mln. Jie yra visiški betei
siai. Rūpinamės gatvės vai
kais: tokių esame priėmę apie
500.

Sveikįname Brangiuosius Teveūus

ANTANĄ ir JADVYGĄ
GEDRIMUS,
švenčiančius Auksinį Vedybų JuBiūejų
— 50 metų fortu.
Jus mylintys vaikai ir anūkęi TCanadoje ir
Amerikoje: Alius, HCristina, Vytas ir
Aldona su stirnomis.

Chicago

Viratifiatis

4 7 3 2 Lincoln Avo.
Chloago, IL 6 0 6 2 5
Bruno Moora In Conomt
VVortd Claaa International
Accordton Vlrtuoao
Dlnner Show and Danoe
Aooompanted By tho Chloago Brauhaue Band
Aftamoon 8nowtfmaa:
Sunday, January 9 1:00 — 5:00 P. M .
Sunday, January 1 6 1:00 P. M . — 5:00 P. M .
Sunday. January 2 3 1:00 P. M . — 6:00 P. M .
Make Your Tablo Reaorvatlona Nowlll
Call 773-784-4444

ZsAIŠKAI

IR

- - D E L RUSOFILIZMO
APRAIŠKŲ
i *1
.Neseniai iš Romos lietuvis
rųįpnsinjoras spaudoje tėviškai
sugėdino mūsų vieną išeivijos
tautietį, kuris, tarytum rusomanas, šnairuoja į .Williams
Co.».
Lietuvoje, dabar besiginči
jant dėl naftos reikalų, atsi
skleidžia vaizdas: kiek plačiai
ir giliai Maskva okupacijos
laikais yra pasėjusi lietuvių
širdyse neapykantos sėklą Va
karams.
j Perskaičius Vilniaus univerfeiteijp rektoriaus Rolando Pa
vilionio straipsni (.Respubli
ka", XJ20) ir redaktorės Da
nutės Bindokienės straipsnį
'(„Draugas", XII. 15), mums ky
la svarbus klausimas: kas
{universiteto rektoriui moka
algą — Vilnius ar Maskva?
Kun. dr. E. Gerulis
co
Pasadena, FL
i

i . -TARNYBA" MASKVAI
S&iaiskaites
Br.
Nainio
(XH.21) ir prel. L. Tulabos vie
šus laiškus „Drauge", papasa
kosiu apie tą, ui kiekvieno
kampo (kai kam patogiai, kai
kam neskaniai) surandamą,
„tarnystę" Maskvai.
Plačiai žinoma- Lietuvoje
veikianti organizacija vieną
savo rėmėjų 1999 m. apdova
nojo pirmos klasės žymeniu
„Už nuopelnus". Tai buvo
aukšto lygio apdovanojimas,
nes pirmos klasės žymeniu iš
viso išleista tik 50, jų daugiau
riebus. Greit po apdovanojimo
aukštas organizacijos parei
gūnas apdovanotąjį „apdova
nojo" įtarimu tarnyba Mask
vai ar Izraeliui. Antrasis „ap•dovanojimas" buvo padarytas
juodu ant balto ir šiek tiek
aiškiau, negu prel. Tulabos
laiške „Draugui". Tas dvigubai
.apdovanotasis" paprašė įro
dymų ir pasiūlė žymenį grązintr. Apdovanojimus dalines
pareigūnas dalykiškai atsakė,
kad faktų neturi, tačiau reika
lo esmę daug geriau išaiškino
organizacijos
pirmininkas.
Pirmininkas parašė, kad 1)
įtarinėjimams pagrindo nėra,
2) toks esąs to pareigūno kal
bos ir rašto stilius, 3) tą pa
reigūną pažįstantiems, tas sti
lius nuostabos nekelia. Paga
liau to dvigubai apdovanotojo
prašė nedaryti griežtų išvadų,
nes žymenio atsisakymas pa
kenktų organizacijos presti
žui.

NUOMONĖS
straipsnis, tikiu, ne tik mums,
bet ir mūsų tėvynainiams Lie
tuvoje yra pasibaisėtinas, nes
atskleidžia kai kurių nepri
klausomos Lietuvos gyventojų
tikrąjį veidą. Jį parašė neabe
jotinas „vakarykščios nomenk
latūros" palikuonis. Bet, deja,
šis palikuonis yra ne kas ki
tas, o istorinio Vilniaus uni
versiteto rektorius. Ogi tas
rektorius nėra kieno nors ski
riamas —jį išrenka profesorių
taryba, tad yra pagrindo ma
nyti, kad ir dauguma profeso
rių yra tokie pat nomenk
latūrininkai, ir išgyvena se
nųjų dienų ilgesį. Todėl ne
sunku nuspėti, kokiomis nuo
taikomis jie maitina mūsų šių
dienų akademinį jaunimą.
Taip pat tenka nustebti, kad
šiandieninėje Lietuvoje yra
žurnalų ir laikraščių, kurie
taip noriai spausdina panašios
rūšies straipsnius.
Tad, sveikindami vyr. redak
torę Naujųjų metų proga, lin
kime jai ir būsimais metais
akylai sekti tėvų žemės spau
dą* ir nebįjoti „Draugo" veda
maisiais pasmerkti pragaiš
tingas šios spaudos apraiškas.
O mes turėtume įsipareigoti
visas šias pastangas paremti.
Juk žinome, kad šiandien
„Draugas" pasiekia ir Lietuvos
skaitytojus.
Jonas Daugėla
Ormond Beach, FL
DĖL KALĖDŲ SENELIO
Prieš kelis metus Floridos
St. Petersburgo lietuvių klubo
scenoje buvo lituanistinės mo
kyklėlės kalėdinis pasirody
mas. Kai jo metu Kalėdų sene
lis buvo vadinamas „seniu šal
čiu" arba „Kalėdų senis", pub
lika ėmė piktai šaukti prieš
sovietišką-ru8ofilišką apraiš
ką!
Štai dabar gruodžio 11 d.
„Drauge" matome Br. J.
straipsnį: „Kalėdų senio belau
kiant".
Toks Br. Juodelio neapdai
rumas ar nerūpestingumas
tarnauja rusofikacijai. Neseki
me į savo vaikučių širdis sve
timos dvasios.
Gimiau ir augau Lietuvoje,
todėl labai gerai žinau, (kad
mūsų tėvynėje niekas nrylimo
Kalėdų senelio nevadino se
niu...
Senio terminą į Lietuvą
atnešė okupantas rusas. Rusai
vietoje Kalėdų senelio turi
„died maroz" — „senis šaltis".
Kun. dr. E. Gerulis
Pasadena, FL

Kaip šis* epizodas parodo,
MIELI REDAKCIJOS
stilių reikia mokėti atpažinti,
* DARBUOTOJAI
jo bent neimti į galvą. Taip
pat (pažįstamųjų ratelyje) nes
Rašau jums pirmą kartą ir
varbu, kaip vienas jų botagu
noriu išsakyti keletą minčių.
pleškina — svarbu prestižas.
• į v . * Antanas Dundzila Nors „Draugas" jubiliejinį
McLean, VA gimtadienį jau atšventė rugsė
jo 26 dieną, tačiau, nors ir
pavėluotai, leiskite pasveikin
SVEIKINIMAS
ti dabartinį darbuotojų kolek
VYR. REDAKTOREI
tyvą bei tuos, kurių pagalba
Praėjo Didžiosios šventės, o šis laikraštis nuėjo ilgą, gar
„Jkaip pat ir Naujieji metai. Visi bingą kelią ir pasiekė tokį gra
; pasikeitėme ir dar keičiamės žų jubiliejų.
Lai .Draugą" — myli visi
- sveikinimais. Be abejo, ir mes,
lietuviai,
gerbia visi žmonės,
* nuolatiniai „Draugo* bendrafinansiškai
padeda visi turtin
» darbiai, bent savo mintyse
gieji,
skaito
visi, kas tik su
- siunčiame širdingiausius sveiT kinsmųs mūsų dienraščio vyr. pranta lietuviškai.
O asmeniškai nuo savęs dar
redaktorei.
norėčiau
pridėti:
Bet
šiais
metais
D.
Bindo?
Dėkoju tau, o mielas geras
kien* užsitarnauja ypatingo
; mūsų visų dėmesio ir dar dau „Drauge", kad šiltą žodį lietu
giau širdingiausių sveikinimo viškai man pasakai, neleidi
, žodžių. Kaip tik, besiartinant sielai surembėti ir paklysti
:
toms visoms šventėms, ji pa tarp skambančių gražiai —
rašė („Drg." Nr. 242) išskirti- „O yes, o nu and pleas", kad
[ nsi puikų ir išimtinai taiklų tvirtą ranką man ištiesęs, tu
I vedamąjį. Kitaip tariant, iš- nusišypsai — Danutės Bindo
« ėmė žodžius iš mūsų visų šir- kienės šypsena, ir tyliai man
įdtįų.
tari — tauta gyva — kol dar
; Siame vedamajame ji pasi- kalba gyva.
šių metų, rugsėjis, tarsi
; gėrėtinai drąsiai atsiliepė į tenuostabiomis
spalvomis pasi
; vų žemės spaudoje paskelbtą
dabinęs
medis,
pažėrė mums
straipsnį spie „Kekšes, proatitucflą ir sąvadautojus". O šis daug renginiu. Visur norėjosi

nueiti, viską pamatyti. Tiek
gražių akimirkų patirta, be
žiūrint Hamiltono teatro spek
taklį. Tarsi sena lietuviška
knyga, kurią norisi skaityti, ir
vėl atvertė pirmąjį savo gyva
vimo puslapį, atgimęs Čikagos
lietuvių teatras „Žaltvykslė".
Džiaugėmės ir gėrėjomės ak
toriais mėgėjais, taip nuošir
džiai ir jausmingai perteiku
siais pjesę. Ir pagaliau sulauk
tas rugsėjo 28-ą dieną įvykęs
susitikimas su Šiaulių folklo
riniu ansambliu „Saule".
Tačiau pasidairykime ati
džiau po praėjusių renginių
sales. Ar matėte daug jaunų
veidų? Kur mūsų lituanistinių
mokyklų mokiniai? Kur lietu
viai paaugliai? „Trijų tigrų"
koncerte irgi teko matyti tik
keletą mokinukų. O pernai,
per poezijos dienas vykusį su
sitikimą su mūsų mylimu poe
tu B. Brazdžioniu buvo visai
graudu salėje regint tik vieną
mokinukę. Kodėl? Ar augantis
jaunimas visai nesidomi lietu
višką kultūrą propaguojan
čiais renginiais?
Manau, viena iš priežasčių
yra aukštos renginių kainos.
Pvz. bilietas į „Saulės" kon
certą 20 dol. O jei nori atsives
ti du paaugliukus, tai ir 60 su
sidaro. Gal būtų tikslinga lie
tuviškuose renginiuose, ypač
koncertuose, įvesti bilietų par
davimą sumažintomis kaino
mis lietuviškų mokyklų mo
kiniams. Tegu tie bilietai bū
na be vietų. Jaunimas gali
pastovėti ar pasėdėti balkone
ant laiptų (Jaunimo centre),
bet jie matys, girdės, jaus lie
tuvišką dvasią. Jeigu jauni
žmonės nedalyvaus dabar lie
tuviškam gyvenime, vargu ar
juos prisišauksime po dešimt
mečio.
Žinoma, oponentas galbūt
pasakys — kodėl aš turiu au
koti, o svetimi vaikai į koncer
tus eis pusvelčiui. Gal jie ir
teisūs? Pasvarstykime, jeigu
ši problema jums neatrodo per
smulki bangelė didžiam gyve
nimo įvykių vandenyne.
Aldona Lapinskienė
Hinsdale, IL
KOKS KIRTIS, TOKS
IR ATKIRTIS
Skaitant mons. Lado Tula
bos laišką „Draugo" dienraš
tyje, kur buvo puolamas žur
nalistas, daugelio straipsnių
autorius, Bronius Nainys, ky
la klausimas, ar tą laišką ga
lėjo parašyti kunigas, kurio
pirmoji pareiga vesti tikin
čiuosius prie Dievo?
Gruodžio 21 dienos „Draugo"
246 numeryje teko ne vienam
skaityti Broniaus Nainio atsa
kymą į mons. L. Tulabos už
puolį. Daugelis skaitančiųjų
nustebs, kad mons. L. Tulaba
žurnalistus, rašančius apie
„Williams* ir „Mažeikių naf
tos" sandėrį pavadino naivuo
liais, politikieriais ir net tar
navimu Maskvai. Mons. Ladas Tulaba galėjo pareikšti
savo nuomonę, neniekinda
mas kitų. Visiems žinomas po
sakis: „Kokiu saiku seikėsi,
tuo pačiu, ir tau bus atsei
kėta".
Reikia tikėti, kad mons. Le
das Tulaba dar kartą perskai
tys Broniaus Nainio ir kitų
rašančiųjų pasisakymus ir pri
eis teisingo rašinių įvertinimo.
Pagarba Bromui Nainiui už
įdomius straipsnius, kurių pa
rašymas pareikalauja daug
laiko, o dar daugiau surinkimui žinių iš pasaulinės, vie
tinės ir Lietuvos spaudos.
Antanas Pauluolis
Chicago, IL

DRAUGAS, 2000 m. sausio 4 d., antradienis
—

A. t A.
BRONIUS TOLIUŠIS
Gyveno ViUa Park, IL. Mirė 1999 m. gruodžio 30 d.,
4:15 P-P-. sulaukęs 66 metų.
Gimė Lietuvoje, Žemaitijoje. Amerikoje išgyveno 49
metus.
Nuliūdę liko: žmona Mary Slivinskas, dukterys Ellen,
tentas Andris Dokters ir Lori, žentas Mick Barnes, uošvė
Anei* Slivinskas, svainis Bruno Slivinskas, marti Melva,
broliai Algis Toliušis, žmona Kathy ir Vytautas Toliušis,
žmona Linda, seserys Gertrūda Zabukas, vyras Jonas,
Elena Scnaafsma, vyras Sam, Aldona Gabro, vyras Kazys,
Alma Breitenbach, vyras John, Erika Toliušis, Irene
Toliušis, Betty Riereon, vyras Cliff; daug seserėčių ir
Sūnėnų bei giminės Lietuvoje.'
Velionis priklausė prezidento garbės sargybai
Vašingtone, uoliai dirbo padėdamas Lietuvos našlaičiams,
parūpino invalidų kėdes ir persiuntė į Lietuvą, daug metų
dirbo American Airlines.
A. a Bronius pašarvotas pirmadienį, sausio 3 d. nuo 3
iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. Laidotuvės antradienį, sausio 4 d. Iš laidojimo
namų Velionis bus atlydėtas į Jurgio Matulaičio lietuvių
misįją, 9:30 vai. ryto, kur 10 vai. ryto bus atnašaujamos
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Bronius bus palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuliūdę: žmona, dukterys, seserys, broliai ir
kiti giminės.

A. t A.
JANINAB.
BALTRAMONIENĖ
GUDEIKA1TĖ
Mirė 2000 m. sausio 1 d., sulaukusi 89 metų. Gimė
Lietuvoje, Kretingoje. Gyveno Kybartuose. Amerikoje
išgyveno 49 metus.
Nuliūdę liko: dukra Aldona Jakubauskienė su vyru
Edvardu ir sūnumis Ričardu bei jo žmona Vanda, Leonu
su žmona Judith, Robertu su žmona Rima, sūnus
Vytautas Baltramonas su žmona Merrie bei sūnumis
Daniel ir Eric, dukra Irena Staniulis ir sūnus Steponas,
7 proanūkai, svainio dukterys Zita Baltramonas ir Asta
Reitneriž su vyru Vytautu ir šeima, brolio sūnus Leonas
Gudeika su žmona Jūrate ir sūnumis Lietuvoje, Audriu
su žmona Dalia Lietuvoje ir Virgilįju su žmona Ernesta
Amerikoje.
Velionė Janina buvo žmona a.a. Kazio Baltramono.
A.a. Janina pašarvota antradienį, sausio 4 d. Brady
Gili laidojimo namuose, 2929 W. 87 Str., Evergreen Park,
IL, nuo 5 iki 9 vai. vak. Laidotuvės trečiadienį sausio 5 d.
Iš laidojimo namų 9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 9:30 vai. ryto bus
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Janina
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Liūdinti šeima ir artimieji.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A. t A.
EDVARDAS
V. TARAS

»

•

•

A. t A.
MARTHA BOLTZ
mirė 1999 m. gruodžio 22 d., sulaukusi 92 metų.
Gyveno Glendale, CA
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Elaine, žentas Fred Rodey, mirusios
dukters Marthos vyras Chuck Taylor, anūkas John, žmona
Barbara, proanūkas Jefirey, sesuo Elena Gocientias.
Velionė buvo žmona a.a. John ir motina a.a. Marthos.
Aa. Martha pašarvota pirmadienį, sausio 3 d. nuo 6 iki
9 vai. vakaro ir antradienį, sausio 4 d. nuo 2 iki 9 vai.
vakaro Schmaedeke laidojimo namuose, 10701 S. Harlem
Ave., Worth, IL. Religinės apeigos trečiadienį, sausio 5 d.
11 vai. ryto. A.a. Martha bus palaidota sausio 5 d.
Tautinėse lietuvių kapinėse.
Nuliūdę: duktė, anūkai, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Schmaedeke Funeral Homes, Inc.
Tel. 708-448-6000.

A. t A.
BIRUTĖ SKORUBSKIENĖ
SODEIKAITĖ
mirė sausio 1 d., 3 vai. ryto, sulaukusi 78 metų.
Gyveno Downers Grove, D., anksčiau Cicero.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 51 metus.
Nuliūdę liko: duktė Rima Tamošiūnienė, žentas Algis,
anūkas Matas; broliai Leonas Sodeika su žmona Irena,
Monte Sodeika su žmona Dalia, Rimas Sodeika su žmona
Zita; daug sūnėnų ir dukterėčių bei giminių Amerikoje
ir Lietuvoje.
Velionė buvo žmona a. a. Juozo.
Velionė pašarvota sausio 3 d., pirmadienį, nuo 3 iki 9
vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. Iš laidojimo namų sausio 4 d., antradienį,
10 vai. ryto VeUonė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio
misįjos bažnyčią, kur 10:30 bus aukojamos šv. Mišios už
a.a. Birutės sielą. Po Mišių VeUonė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos našlaičiams.
Nuliūdęs duktė, broliai, giminės ir artimieji.
Laidotuvių direkt. Donald M Petkus. Tel. 800-994-7600.

A. t A.
Sesuo MARLENE PETRUŠKA
Mūsų mylima seselė mirė 1999 m. gruodžio 31 d.,
sulaukusi 62 metų. Gyveno Šv. Kazimiero seselių
motiniškame name, 2601W. Marąuette Road.
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Baltramiejaus parapijos
Waukegan, IL. Vienuolyno įžaduose išgyveno 43 metus.
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seserys ir artimieji
giminės: dvi seserys Mary Gerzel (James) ir šeima,
Waukegan, IL, Ann Louise Cortichiato Mt. Prospect, IL,
brolis Joseph Petraška, Jr. iš North Chicago, IL, bei jų
šeimos, tai pat giminės ir artimieji.
VeUonė pašarvota trečiadienį, sausio 5 d. nuo 1 iki 7
vai. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601W. Marąuette
Road, Chicago. Atsisveikinimas sausio 5 d., trečiadienį,
7 vai. vakaro. Laidotuvių šv. Mišios ketvirtadienį, sausio
6 d., 10:30 vai. ryto, Šv. Kazimiero seserų vienuolyno
koplyčioje. Ketvirtadienį, sausio 6 d., po šv. Mišių Velionė
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Visus kviečiame dalyvauti laidotuvių Mišiose ir
pasimelsti už seselės sielą.
Nuliūdę: Šv. Kazimiero seserys ir šeima.

šių metų sausio S d. sueina 20 metų, kai negailestinga
įnirtis atskyrė Tave, Edi, pačioje jaunystėje iš mūsų tarpo.
Su ilgesiu ir meile dažnai prisimename Tave.
Už A.a. Edvardo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje sausio 29 d. 5 vai.
vakaro i vasario 5 d. 8 vai. ryto; taip pat Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje sausio 30 d.
10:30 v i . ryto.
Prašome artimuosius ir pažįstamus prisiminti a.a. Edį savo
maldose;
Liūdintys tėvai.

A.tA.
VYTAUTUI GALINIUI
mirus, su kuriuo teko kartu gyventi Augsburgo
tremtinių stovykloje, jo seserį DANUTĘ
ŠILBAJORIENĘ, visą giminę ir artimuosius
nuoširdžiai užjaučiu.
Kazys Vabalaitis
Lombard, IL

DMiDM MKLAm

—

Laidotuvių direkt. Rudmin

JįLtA.
Sesuo URBAN GRIGAS, SSC
Mūsų mylima seselė mirė 1999 m. gruodžio 31 d.,
sulaukusi 88 metų. Gyveno Šv. Kazimiero seselių
motiniškame name, 2601W. Marąuette Road.
Į vienuolyną įstojo iš šv. Kazimiero parapijos Worcester, MA Vienuolyno įžaduose išgyveno 69 metus.
Paliko nubudime Šv. Kazimiero seserys ir artimieji
giminės: sesuo Priscilla Bassett, Worcester, MA, jos
šeima, dukterėčios ir sūnėnai bei jų šeimos, kiti giminės
ir pažįstami.
Velionė pašarvota pirmadienį, sausio 3 d. nuo 1 iki 7
vai. vakaro šv. Kazimiero vienuolyne, 2601W. Marąuette
Road, Chicago. Laidotuvių šv. Mišios antradienį, sausio
4 d., 9:30 vai. ryto, Šv. Kazimiere seserų vienuolyno
koplyčioje. Antradienį, sausio 4 d., po šv. Mišių Velionė
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Visus kviečiame dalyvauti laidotuvių Mišiose ir
pasimelsti už seselės sielą.
Nuliūdę: Šv. Kazimiero seserys ir šeima.
Laidotuvių direkt. Lack Brothers.

DRAUGAS, 2000 m. sausio 4 d., antradienis

„ŽIBURĖLIO" KALĖDŲ EGLUTĖ

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

Irena Kriaučeliūnienė
pasakos
apie Bronę Nainienę. Pasaulio lie
tuviu centro renginių ruošimo ko
miteto pirmininkę. Pietūs-pabendravimas vyks sausio 16 d. po 11
vai.r. šv. Mišių PLC salėje. Norė
dami užsisakyti vietas, skambin
kite Vandai Gvildienei tel.630-2719136.

Dr. Petras Kisielius pri
ėmė kvietimą dalyvauti prof.
dr. Justino Pikūno 50 metų
akademinės, kūrybinės veik
los ir 80 metų amžiaus sukak
čių pagerbime. Savo sutikimo
laiške P. Kisielius rašo: „Mane
su Justinu riša ne tik gimna
zijos laikai (jis už mane jau
nesnis), bet ir organizacinės
vadovybės kaita ateitininkuo
se: iš jo perėmiau Studentų
ateitininkų sąjungos pirminin
ko pareigas, iš jo perėmiau ir
Ateitininkų federacijos vado
vybės atsakomybę". Kisielius
pagerbime trumpai kalbės
apie sukaktuvininką kaip apie
visuomenininką ir ateitininką.
Pagerbimas įvyks sausio 30 d.
Dievo Apvaizdos parapijos pa
talpose ir prasidės šv. Mišiomis 10:30 vai.

Vyresniųjų lietuvių cen
t r e „Seklyčioje" sausio 5 d.,
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus ro
doma vaizdajuostė „Lietuvos
miestai — Tytuvėnai". Tai pir
moji trečiadienio popietės pro
grama Naujaisiais 2000 me
tais. Visi maloniai kviečiami
ir laukiami įdomiai praleisti
laiką. Kaip jau įprasta, bus
bendri pietūs. Iki malonaus
pasimatymo — atvykite!

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo — Vasario
16-sios minėjimas, ruošia
mas ALTos Čikagos skyriaus
valdybos, š.m. vasario 13 d.,
sekmadienį, vyks Maria vidu
rinės mokyklos auditorijoje.
Smulkesni pranešimai bus
skelbiami renginiui artėjant.
Visi prašomi šiame minėjime
dalyvauti.

Pasaulio lietuvių centre gruodžio 31d. buvo iškilmingai sutikti Naujieji
2000 metai. Dalis Naujametinio vakaro dekoracijų ruošimo komiteto (iš
kairės): Beatričė Strungienė (pirmininkė), Vanda Rauckinienė, Regina
Viržintienė. Stovi: Alfonsas Rauckinas ir Ray Strungys.

Lietuvos Vyčių Vidurio
Amerikos apygarda rengia
40-ąjį Lietuvos prisiminimų
pokylį, kuris vyks vasario 6 d.
5 val.p.p. Martniąue pokylių
salėje. Siame pokylyje bus pa
gerbta Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinė, jai atstovaus Jus
tinas Šidlauskas. Susidomėji
mas šiuo renginiu visuomet
yra didelis, todėl rengėjai
kviečia iš anksto užsitikrinti
vietą skambinant pokylio ko
miteto narėms: Lorraine Svelnis tel. 708-423-4213 arba Al
Brazis tel. 708-361-5594.
Žurnalas „Skautų aidas"
(1999 m. rugsėjo-spalio mėn.)
rašo apie skautų stovyklas,
vykusias Lietuvių sodyboje
Anglijoje, JAV Atlanto rajono
stovykloje Boltone, Hamiltone
(Kanadoje) ir Lietuvoje. Norin
tys skaityti „Skautų aidą", ra
šykite: v.s. Albinai Ramanaus
kienei, 4613 W. 106th Place,
Oak Lawn, IL 60453-5246.

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

Kas
,Di\mqo

Gruodžio 17 d., siaučiant beprasidedančios žiemos pūgai,
Montessori mokyklos mažieji
mokinukai, jų energingos mo
kytojos, tėveliai ir seneliai rin
kosi į Kalėdų Eglutės šventę.
Nors už langų šėlo vėjas ir
ore skraidė pirmosios snaigės,
tačiau Pasaulio lietuvių centre
buvo šilta ir šeimyniškai ma
lonu. Besirenkančius svečius
pasitiko Montessori mokyklos
direktorė Laura Lapinskienė
ir mažieji mokinukai su savo
mokytojomis.
Salėje Kalėdų eglutė buvo
išpuošta gražiais šiaudinukais
ir vaikučių keptais sausainė
liais. Iškilmingą Kalėdų prog
ramą pradėjo mokyklėlės di
rektorė, kuri gražiu lietuvišku
žodžiu pasveikino susirinku
sius, palinkėjo prasmingų Šv.
Kalėdų ir nuotaikingų 2000ųjų metų.
Po to vyko meninė dalis, ku
rią atliko visi Montessori mo
kyklėlės auklėtiniai. Čia mes
matėme ir zuikius, ir voverai
tes, ir pelėdas ir ančiukus. Jie
visi vaidino muzikinėje „Miško
pasakoje", kurią pianinu pa

naujo
knygynėlyje

Naujausioje Nijolės J a n 
kutės knygoje .Atvirukai*
įdomiu ir lengvu stiliumi ap
rašyti kelionių įspūdžiai.
Knygą įsigyti galite Vydūno
fondo būstinėje (14911 127
Str., Lemont, IL 60439) ir
„Draugo" knygyne. Knygos
kaina - 10 dol., su persiunti
mu - 13.96 dol. „Drauge" jūsų
lauks malonus siurprizas knygos autografą jums pasira
šys pati autorė.

Pirmasis naujojo tūkstant
mečio savaitgalio pokylis vyks
sausio 7 d., penktadienį, 7:30
val.v. mažojoje Jaunimo cent
ro salėje. Vakaro metu - spor
to varžybos, šokiai, loterija ir
vaišės. Lėšos bus skirtos Čiur
80 METŲ JUBILIEJUS
Pasaulio lietuvių bendruomenes įstaigos Vilniuje administratorė Virgini lionio galerijai - eksponavimo
Atėjo Jonas Miežinskas į
reikmenims įsigyti. Daugiau „Seklyčią" ir papasakojo: „Gy
ja Grybaitė demonstravo madas PLC Madų parodoje lapkriik) 14 d.
Nuotr. I n d r ė s Tii&aėlienės informacijos tel.773-778-7500.
venome Čikagoje, o kai užau
ginom vaikus ir abu su žmona
išėjome į pensiją, išvažiavome
į Hot Springs, AR, gyventi —
pailsėti, pasidžiaugti auksinė
mis atostogomis. Tada buvo
smagu, ten gyvenome apie 400
lietuvių. Buvo lietuvis kuni
gas, susirinkdavome į Mišias,
bendraudavome. Dabar pasi
keitė laikai, nebėra lietuvio
kunigo, o mūsų lietuvių skai
čius jau labai sumažėjo. Vieni
numirė, kiti yra ligoniai, kiti
senelių namuose, kiti išvažia
vo pas savo vaikus. Taip, kad
paskutiniu laku jau tik apie
50 savųjų priskaičiuodavome.
Mes — aš ir mano žmonelė
lapkričio mėnesį grįžome į Či
kagą ir apsigyvenome Oak
BALFo direktorių suvažiavimo, vykusio š.m. spalio 29-30 d. Palm, Beach, FL, dalyviai. I eilėje: Vytautas Kulpa. II eilėje: Brone Motušiene, Česlava Bačinskienė, Valerija Čepaitienė, Viktoras Motušis. III eilėje: kun. Jo Lawn priemiestyje. Esame jau
nas Juozupaitis. Erna Juozupaitienė
Nuotr. Vytauto Kasniūno abu nebejauni, žmonelė mano
ligota, tai vis čia geriau, ar
čiau prie vaikų, kurie, kai rei
kės, mumis pasirūpins.
Jonas pasakoja, kad šių me
tų gruodžio 12 d. jo vaikai
Emilija ir Kazys bei jo žmo
nelė Lionė „Seklyčioje" jam su
ruošė 80 meti. jubiliejinio gim
tadienio pietts. Sukvietė daug
senų ir naujų pažįstamų, o jie
jį apdovanojo įvairiomis dova
nomis ir dar 550 dol. Jis vi
siems dėkoja u± dovanas, už
pinigus, tačiau nenori tų pi
nigų sau pasilaikyti. Jonas
tuos pinigus paaukojo — 500
dol. Lietuvos našlaičiams, kad
jiems galėtų nors vieną skau
džią ašarėlę nušluostyti, o 50
dol. seklyčiai", Socialinių rei
kalų darbam , kad galėtų kam
reikia pagalbos padėti.
Pasikalbėjęs, pasipasakojęs
Lapkričio 20 d prie PI.£ į talpintuvą buvo sukrautas 551 „Saulutes", Lietuvos Vaikų globos barelio, siuntinys
Jonas
Miežirskas, išskubėjo į
bei Pa! J. Matulaičio misijos vargonai. Siuntinius su avalyne, rūbais, taisiais, invalidų vežimėliais, mokslo
„Draugą",
sakydamas, kad rei
priemonėmis bei patalyne krauti padėjo (I eilėje ift kairės): Raminta Marchertienė, Antanas ir Elena Laurinai
kia
su
„Draugu"
pasisveikinti,
čiai II eilėje Algirdas Marchertas, Donatas Tijūnėlis, Rimas TJirvonis, Rimantas Misiūnas, Paulius Marcher
tas, Irena ir Arūnas Draugeliai, Reda Pliūrienė, Rasa McCarthy, Daina Siliūniene Talkininkams padėjo ir Ri- nes seniai ten buvęs.
• ta Vencloviene
Nuotr I n d r ė s TUūnėlienės
Birutė Jasaitienė

lydėjo Birutė Mockienė. Vaidi
nimėlis buvo perpintas šo
kiais, dainelėmis, smuiko gar
sais ir eilėraštukais. Mokinu
kai šoko, dainavo, deklamavo
ir džiaugėsi savo gražia vai
kyste.
Žiūrovai plojo, filmavo, foto
grafavo ir džiaugėsi savo vai
kais, savo anūkais ir savo tau
tos ateitimi. Vaidinimėliui

pasibaigus staiga pasigirdo
Kalėdų Senelio balsas — koks
buvo džiaugsmas, kokia laimė,
kokia staigmena mažųjų šir
delėse!
Po to, kai Kalėdų Senelis
mažylius apdovanojo dovanė
lėmis, mokyklos direktorė pa
kvietė brangius mokinukus ir
susirinkusius svečius prie vai
šių stalo, kur visi šeimyniškai
bendravo ir džiaugėsi.
„Zuikio" močiutė — GJ3.

Voveraitė - Aleksytė Valavičiūtė ir Zuikis - Mantas Naris.

A. BRUNIUS - ČIKAGOJE
Nuo pat Nepriklausomybės
atstatymo Lietuvoje pradėjo
reikštis dainininkas Arvydas
Brunius. Iš pradžių jis dau
giausia dainuodavo savo gim
tojo miesto Kauno Laisvės alė
joje, o vėliau persimetė ir į Vil
nių bei kitus miestus. Nedaug
yra vietovių, kur jis nebūtų
dainavęs — graudžiai ir ro
mantiškai apie miško brolius,
o piktai, garsiai ir pašaipiai —
apie vadinamuosius „raudonskūrius".
A. Bruniaus niekas negir
dėjo dainuojant miestų ar kai
mų salėse, bet tik gatvėse,
aikštėse, įvairiuose tautiečių
sambūriuose. Apie A. Brunių
dažnai rašydavo Lietuvos
spauda — vieni laikraščiai ji
girdavo, o kiti — nelabai geru
žodžiu prisimindavo. Bet jis į
kritikus nelabai kreipdavo dė
mesį.
Žinoma, labiausiai Arvydo
nemėgdavo buvusieji raudo
nieji ar jų gerbėjai. Šiaulių
krašto žmonėms skirtas laik
raštis „Aušros alėja" jau 1993

Arvydas

Brunius

m. vasarą pirmame puslapyje
apie dainininką išspausdino
ilgą straipsnį, pavadintą „Ar
vydo Bruniaus dainos užsiutino ne tik stribus. Vadinasi,
jų reikia!"
Straipsnyje rašoma: „Arvy
das Brunius — istorikas iš
Kauno, apdovanotas savitu,
savotiškai gražiu balsu. Kartą
išgirdęs, įsiminsi visiems lai
kams. Arvydo Bruniaus pa
vardė įstrigo neseniai. Žiū
rėjau televizijos laidą iš Kau
no. Čia skambėjo dešimt ge
riausių dainų, skirtų mūsų
krepšininkams. A. Brunius ta
po laureatu".
Atrodo, kad A. Brunius Lie
tuvoje išdainavo visas dainas.
Kuomet jo žmona laimėjo
„Žalią kortelę", atsirado ir jam
galimybė išvažiuoti Amerikon.
Ypač, kai ekonominė padėtis
Lietuvoje beveik kasdien pra
dėjo blogėti.
Ir štai A. Brunius nuo ru
dens jau Čikagoje — Brighton
Parko lietuvių telkinyje. Žmo
gus dar tik pradeda kurtis,
nuolatinį darbą susirado tik
po poros mėnesių nuo atvyki
mo į šį kraštą. Jis žino, kad iš
dainavimo čia neišgyvensi.
Bet ir be dainavimo naujasis
čikagietis negalėtų gyventi,
nes šis pomėgis yra jau „įau
gęs į kraują". „Draugo" skaity
tojai turbūt pastebėjo, kad
dienraštyje spausdinami A.
Bruniaus skelbimai, kuriuose
skelbiama, jog A. Brunius ieš
ko biznio partnerio tolimesnei
veiklai užsienyje. Čia turima

MUZIKOS POPIETĖ SU P. MIELIULIU
Praslinkus dviems metams
po pirmojo religinio pobūdžio
koncerto su Tauragio kameri
niu orkestru, kompozitorius
Povilas Mieliulis lapkričio 28
d. evangelikų-liuteronų Tėviš
kės parapijos bažnyčioje su
ruošė muzikos popietę, kurioje
vėl daugiausia skambėjo jo
paties kūryba.
Muzikos popietę pradėjo Tė
viškės parapijos pirmininkas
Kasparas Vaišvila parapijos
tarybos vardu, pasveikinda
mas į koncertą atvykusius da
lyvius ir palinkėdamas ne tik
geros nuotaikos, bet kartu ir
muzikinės atgaivos.
Popietės programa buvo
pradėta dalyvių bendrai sugie
dota ir orkestro palydėta gies
me .Galingas Dieve". Po šios
giesmės skambėjo kompozito
riaus Povilo Mieliulio sukurta
ir Manigirdo Motekaičio var
gonais atlikta Sonatina Nr.
13, sukeldama nemažą įspūdį
klausytojų tarpe. Po to Povilo
Mieliulio diriguojamas orkes

tras atliko šio paties kompozi
toriaus sukurtą Dešimtąją
simfoninę poemą. Daugeliui
žinomas solistas Algimantas
Barniškis, Manigirdui Motekaičiui akompanuojant, atliko
du to paties kompozitoriaus
sukurtus kūrinius.
Po trumpos pertraukos Manigirdas Motekaitis vargonais
atliko kompozitoriaus Povilo
Mieliulio sukurtas Sonatinas
Nr. 11 ir Nr. 5. Devintąją sim
foninę poemą griežė orkestras,
vadovaujamas šios muzikos
popietės suruošėjo, kompozi
toriaus Povilo Mieliulio.
Paįvairinant programą P.
Mieliulio vadovaujamas stygi
nis orkestras dar sugrojo Mozart kūrinį „Vakaro aidai".
Muzikos popietė su Povilu
Mieliuliu buvo baigta bendrai
visų sugiedota ir orkestro pa'ydėta E. S. Rice giesme: „Ar
kuomet mes susitiksim, viens
kitam ar ranką duosim laimės
amžinos šalyj?"
Valteris Bendikas

galvoje naujų garso kasečių (o
jų jis yra įdainavęs ir išplati
nęs virš 20 tūkstančių) leidi
mą.
A. Brunius taip pat pradeda
įsitraukti ir į Čikagos lietuvių
visuomeninę veiklą. Jis jau
yra dalyvavęs kai kuriuose lie
tuvių susitikimuose, o prieš
pat Kalėdas, atėjęs į Šakiečių
klubo susirinkimą, tapo šio
tautiečių sambūrio nariu. Jis
pasipasakojo apie save, paža
dėjo padainuoti kitame klubo
pobūvyje.
Kadangi naujame krašte ne
daug žmonių lietuviškai su
pranta, A Brunius ieško gali
mybių savo dainų tekstus
išversti anglų kalbon ir kai ką
padainuoti angliškai. Jo dainų
tekstai yra labai iškalbus, at
viri, politiškai nuspalvinti.
O pabaigai — šiek tiek apie
patį A. Brunių. Šis vyras gimė
1940 m. Kaune, kur ir pralei
do jaunystę. Vėliau Vilniaus
Pedagoginiame institute stu
dijavo istoriją ir geografiją. Jis
teigia, kad vos nebuvo paša
lintas iš šios mokslo įstaigos,
nes labai domėjosi pokario
metais Lietuvoje vykusiu par
tizaniniu judėjimu, o, be to,
susekė, kad jo tėvas Klemen
sas buvo VLIKo nariu. Insti
tutą jis baigė 1964 m. ir moky
tojavo Kaune, dirbo Istorijos
muziejuje ir kt. Be to, yra stu
dijavęs ir J. Gruodžio muzikos
mokykloje, tai ir muzika jau
nesvetima.
Reikia palinkėti A. Bruniui
geros kloties naujame krašte,
ypač įsikūrimo pradžioje.
E.Sulaitis

SKELBIMAI
• Akademikų skautų są
jūdis, Čikagos skyrius, ruoiia
koldūnų pietus 9000 m. sausio
9 d. 19 Tai. po i r . M M ų
P a s a u l i o lietuvių centre,
Lemont, IL. Po pietų boa prog
rama — Dainavos ansamblio
vyrų oktetas. Bilietai gaunami
prie durų. Kaina $9. Visi kvie
čiami.
• Danutė K r i v i c k i e n ė ,
Clarks Summit, PA, atsiuntė
$150 — tai švenčių dovana,
skirta studentams invalidams.
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čiu globos" komitetas, 9711
West 71 Str., Chicago, IL
00699.
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