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Jubiliejinių metų pabaigos
ir Trijų karalių šventė Vil
niuje truko visą dieną. Jos
programoje — folkloro ansam
blio „Griežikai" kalėdinės dai
nos ir žaidimai, Trijų karalių
eisena nuo Aušros vartų iki
Arkikatedros aikštės, Sena
miesčio teatro vaidinimas,
Tūkstantmečio
fejerverkas,
Šv. Kristoforo orkestro ir cho
ro „Jauna muzika" koncertas
Vilniaus universiteto Šv. Jonų
bažnyčioje.
Šventės rengėjai — Lietuvos
Vyskupų Konferencijos 2000
metų Jubiliejaus komitetas ir
Vilniaus miesto savivaldybė.

V. Landsbergis: Lietuvai reikia
JAV saugumo konsultacijų
Vilnius, sausio 8 d. (BNS)
— Pasklidus žinioms apie Ru
sijos taktinio branduolinio
ginklo galimą laikymą Kara
liaučiaus srityje, Lietuva turi
prašyti saugumo konsultacijų
su JAV ir apsvarstyti Rusijos
karo lėktuvų tranzitą per Lie
tuvos erdvę, teigia konservato
rių vadovas Vytautas Lands
bergis.
Pirmadienį išplatintame
Seimo nario V. Landsbergio
pareiškime teigiama,
kad
„žinios apie Rusijos branduoli
nių galvučių, tinkamų trumpo
nuotolio puolamosioms rake
toms, atsiradimą Karaliau
čiaus krašte, prie pat Lietuvos
sienų, turi kelti susirūpi
nimą". „Lietuvos vyriausybė,
atsakinga už šalies ir piliečių
saugumą, galėtų kreiptis į
JAV valdžią dėl konsultacijų,
numatomų tokiais atvejais pa
gal JAV ir Baltijos chartiją,
taip pat pagal 'Partnerystę dėl
taikos' ", teigia V. Landsber
gis.
JAV ir Baltijos valstybių
bendradarbiavimo chartija bu
vo pasirašyta 1998 metais
Vašingtone, o NATO „Part
nerystės taikai" programa —
1994-aisiais Briuselyje.
Anot V. Landsbergio, saugu
mo konsultacijų surengimas
būtų „tinkamas reagavimas į
Rusijos kariškių sumanytą
šaltojo karo atmainą", V.
Landsbergio teigimu, ben
draujant su Lenkijos vyriau
sybe, būtų galima sužinoti, ar
ši kaimyninė valstybė imsis
kokių nors atsakomųjų politi
nių priemonių.
Anot konservatorių vado,
„Lietuvos vyriausybė galėtų
savo ruožtu apsvarstyti kari
nių lėktuvų su nekontroliuoja

mu kroviniu skraidymo virš
Lietuvos perspektyvas". V.
Landsbergio teigimu, „tokių
skrydžių uždraudimas, atsi
žvelgiant ir į neseną 'Kursko'
įgulos tragediją, leistų visiems
Lietuvos piliečiams gyventi
ramiau".
Praėjusią savaitę konserva
tyvus Vašingtono dienraštis
„The VVashington Times",
remdamasis karinės žvalgybos
duomenimis, pranešė apie Ru
sijos branduolinių užtaisų
perkėlimą į Karaliaučiaus
sritį. Dienraštis padarė prie
laidą, kad minėtieji užtaisai
skirti taktinėms — maždaug
70 kilometrų nuotolio — rake
toms „Točka".
JAV administracijos pa
reigūnai teigė neketiną nei
patvirtinti, nei paneigti laik
raščio pranešimų.
Rusijos
ginkluotųjų pajėgų ir Baltijos
laivyno vadovybė paneigė Ka
raliaučiaus srityje esant bran
duolinių ginklų, o Rusijos pre
zidentas Vladimir Putin žiniasklaidos pranešimus pava
dino „šlamštu".
Lietuvos vadovybės atstovai
pareiškė nekomentuosią ne
patvirtintų įrodymais žinių.
Tačiau krašto apsaugos mini
stras Linas Linkevičius „pras
minga" pavadino Lenkijos
<dėją surengti tarptautinį pa
tikrinimą Karaliaučiaus sri
tyje.
Kai kurių politikų ir polito
logų vertinimu, Rusijos«branduolinio ginklo perkėlimas į
Karaliaučiaus sritį gali būti
priešinimosi NATO plėtrai iš
raiška. Lietuva tikisi pakvieti
mo į NATO per 2002 metais
įvyksiantį viršūnių susitiki
mą.

Lietuva kreipsis į Britaniją dėl
kaltinamojo genocidu išdavimo
Vilnius, sausio 8 d. (BNS)
— Lietuva kreipsis į Didžiąją
Britaniją dėl karo nusikalti
mais įtariamo Antano Gečo,
dabar gyvenančio Škotijoje,
grąžinimo į Lietuvą, pirma
dienį vykusiame susitikime su
JAV ambasadoriumi Vilniuje
John Tefft pranešė Lietuvos
generalinis prokuroras Anta
nas Klimavičius.
Pasak prokuratūros praneši
mo spaudai, netrukus Gene
ralinė prokuratūra planuoja
imtis įstatymuose numatytų
veiksmų ir esminių procesinių
sprendimų genocido ir karo
nusikaltimais II pasaulinio
karo metais įtariamojo Antano
Gečo (Gecevičiaus) baudžia
mojoje byloje.
A. Gečui, kuriam 85-eri,
baudžiamoji byla buvo iškelta
dar sovietmečiu, 1987 metais,
tačiau tais pačiais metais ji
buvo nutraukta. Byla atnau
jinta 2000 m. vasarį, gavus
naujų duomenų, kad A. Gečas
dalyvavo žydų tautybės ir kitų
asmenų genocide Lietuvos ir
Baltarusijos teritorijoje.
A. Klimavičiaus ir J. Tefft
pokalbyje taip pat buvo aptar
tas Lietuvos generalinės pro
kuratūros ir JAV Teisingumo
departamento bendradarbiavi
mas,
abipusė pagalba tiriant
* Pasinaudodama Šve
dijos pirmininkavimu Euro
pos Sąjungai, Lietuva tikisi
pasivyti anksčiau dėl stojimo
derybas pradėjusias Rytų Eu
ropos valstybes. Tokį tikslą
paskelbė užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis. (Eiu>

II pasaulinio karo metais oku
puotoje Lietuvoje padarytus
karo nusikaltimus bei vyk
dant holokaustu įtariamų as
menų baudžiamąjį persekio
jimą.
A. Klimavičius padėkojo už
teisinę pagalbą tiriant žydų
tautybės Lietuvos piliečių ge
nocido bylas. Generalinis pro
kuroras patvirtino, kad ir to
liau Lietuvos Generalinė pro
kuratūra sieks istorinio teisingumos, šios bylos nebus vilki
namos ir visi dėl holokausto
Lietuvoje kalti asmenys bus
nubausti.
A. Klimavičius informavo J.
Tefft, kad genocido ir karo nu
sikaitimams Lietuvoje nėra
senaties. Įstatymai ir Bau
džiamojo proceso kodekso
(BPK) pataisomis sudarytos
visos juridinės prielaidos, kad
baudžiamasis procesas tokių
kaltinamųjų atžvilgiu, nepai
sant jų amžiaus ir sveikatos,
būtų vykdomas iki galo — iki
teismo.
Praėjusių metų pavasarį
Lietuvoje įsigaliojo BPK patai
sos,
leidžiančios kaltinamuo
sius karo nusikaltimais teisti
už akių, jei bloga sveikata
jiems neleidžia atvykti į teis
mą.
Dabar Lietuvos generalinė
prokuratūra tiria apie 90 bylų
dėl Lietuvos gyventojų genoci
do. Apie 15 asmenų bylos per
duotos teismui. Lietuvos teis
mams yra pavykę išnagrinėti
ir paskelbti nuosprendį ke
liose sovietinio genocido vyk
dytojų bylose. Daugelis tei-

TEL:

Trijų Karalių dieną Vilniaus arkikatedros aikštėje iškilmingai prasidėjo
Šventųjų J u b i l i e j a u s m e i ų palydos.

Valdinuro Gulevi6aus (Eltai nuotr

Šventieji metai baigėsi —
kelionė Kristaus keliu tęsiasi
Vilnius, sausio 6 d. (Elta).
Sausio 6-ąją — Trijų Karalių
dieną — Šventajam Tėvui Jo
nui Pauliui II Vatikane pa
skelbus Jubiliejaus metų pa
baigą ir užvėrus didžiąsias Šv.
Petro bazilikos duris, Kristaus
gimimo 2000 metų jubiliejaus
pabaigos iškilmės įvyko ir Lie
tuvos sostinėje.
Vilniaus arkikatedros bazili
kos aikštėje susirinkusius iš
kilmių dalyvius sveikino Lie
tuvos Vyskupų Konferencijos
2000 metų jubiliejaus komite
to pirmininkas, Vilniaus arki
vyskupas metropolitas Audrys
Juozas Bačkis, Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus,
Evangelikų liuteronų vysku
pas Jonas Kalvanas, Stačia-

tikių arkivyskupo Chrizostomo atstovas kunigas tėvas Vi
talijus. Giedojo Vilniaus Ber
nardinų
bažnyčios choras
„Langas", šventę praturtino
spalvingas liturginis šokis.
Po religinės progamos Lietu
vos katalikų vyskupai Vil
niaus arkikatedroje bazilikoje
aukojo Šventųjų metų užbai
gimo ir Padėkos mišias. Koncelebracijai vadovavo ir pa
mokslą pasakė arkiv. A. J.
Bačkis.
Šventųjų metų uždarymo
iškilmėse dalyvavo labai daug
žmonių, tarp jų — Lietuvos
valstybės valdžios atstovai,
užsienio valstybių diplomatai,
kunigai, vienuolės ir vienuo
liai, klierikai.

„Lietuvos aido" savininkas
užtarimo ieškos pas popiežių
Vilnius, sausio 8 d. (BNS)
— Dienraščio „Lietuvos aidas"
savininkas Algirdas Pilvelis
ketina kreiptis į popiežių Joną
Paulių II, ieškodamas užta
rimo dėl areštuotų laikraščio
sąskaitų bankuose.
„Per savaitę aš kreipsiuos į
popiežių. Žmogaus teisės šian
dien man yra svarbiau už
viską, nes jei mes tylėsim, tai
Lietuva bus ne pūdymas, o dy
kuma", sakė A. Pilvelis. Jis
taip pat žadėjo vasario 16-ąją
važiuoti į Vatikaną ir mėginti
ten susitikti su popiežiumi.
„Lietuvos aido" redaktorius
Aurimas Drižius teigė, jog
laikraščio leidyba stabdoma
dirbtinai. Priežastimi, dėl ku
rios „Lietuvos aidas" yra
smarkiai puolamas, A. Drižius
vadino laikraščio kritinius ra
šinius apie prezidentą Valdą
Adamkų. A. Drižius spaudos
konferencijoje rodė dokumen
tus,
kuriuose neva atsispindi
tai,
kad V. Adamkus, anks
čiau vadovavęs JAV Aplin
kos apsaugos departamento
5-ajam regionui, už šios ži
nybos pinigus važinėjo į Lie
tuvą, ruošdamasis prezidento
rinkimams.
Kaip žinoma, V. Adamkus
1997 m. kandidatavo į Lietu
vos prezidentus jau nebedirb
damas JAV Aplinkos apsau
gos departamente.

„Lietuvos aido" savininkas
A- Pilvelis, teigė, jog „įmonė
likviduojama, uždaroma prezi
dento rankomis tuo metu, kai
laikraščio būklė pradėjo ge
rėti". Pasak A. Pilvelio, nuro
dymą uždaryti „Lietuvos aido"
sąskaitas davė prezidentūra
Teisingumo ministerijai, kuri
kreipėsi į teismo antstolius.
Prezidento atstovė spaudai
Violeta Gaižauskaitė atmetė
A. Pilvelio kaltinimus prezi
dentūrai bandymais susidoroti
su „Lietuvos aidu", pavadinusi
juos „visišku prasimanymu".
A. Pilvelis pareiškė dova
nojas prezidentui vieną „Lie
tuvos aido" akciją, kad šis
galėtų perimti laikraščio lei
dybą, kai jis pats bus su
žlugdytas. Pasak jo, „Lietuvos
aidą" palaiko skaitytojai, ku
rie ketina kitą savaitę pradėti
piketus prie prezidentūros ir
Teisingumo ministerijos.
„Lietuvos aido" skola, dien
raščio leidėjų teigimu, šiuo
metu siekia 2.4 mln. litų. Pa
sak A. Pilvelio, laikraštis,
areštavus visas jo sąskaitas
banke, bus leidžiamas tiek,
„kiek palaikys skaitytojai".
Sąskaitų areštas yra ne vie
nintelis nemalonumas, kurį
dabar patiria maždaug 10,000
egzempliorių tiražu leidžia
mas dienraštis. Generalinė
prokuratūra
dabar
tiria
siamųjų yra senyvo amžiaus, baudžiamąją bylą dėl antise
sunkiai serga ir negali atvykti mitinių
rašinių
„Lietuvos
į teismo posėdžius.
aide".

* Nepolitinis sambūris
„Patirtis", vienijantis Lietu
vos šviesuomenės atstovus,
kritikuoja valdžios sprendimą
apriboti pensijas dirbantiems
pensininkams. Sambūrio ats
tovai pristatė savo pareiškimą
Seimui ir vyriausybei, kuria
me teigia, jog „naujoji valdžia
smogė mirtiną smūgį dirban
tiems pensininkams". Pareiš
kime cituojamas premjero Ro
lando Pakso pasisakymas, jog
neapribojus pensijų dirban
tiems pensininkams, gali atsi
tikti taip, jog ateityje pensijos
ims vėluoti arba nebus moka
mos.
„Tokiu neatsakingu pa
reiškimu vienas valstybės va
dovų visą kaltę už 'Sodros'
skolas verčia dirbantiems pen
sininkams", teigiama sambū
rio pareiškime. „Patirties" pir
mininkas, lietuvių literatūro
logas Vytautas Kubilius teigė,
jog „pensininkai neužgrobė
jaunimo darbo vietų". „Mes,
žilagalviai, nesutinkame būti
nurašomi, tuo labiau nesiruo
šiame nusirašyti patys", tei
giama sambūrio pareiškime.
* Interviu „Respublikai"
premjeras Rolandas Paksas
teigė manąs, jog reformas pra
dėjusi koalicinė vyriausybė su
gebės pakelti pensijas. Kaip
vieną iš pagrindinių. darbų,
kuriuos tikisi nuveikti, R.
Paksas nurodė užimtumo ir
nedarbo problemą. „Sodros"
bėdas jis tikisi spręsti iš es
mės,
todėl jo netenkina dabar
tinio įstaigos vadovo Aido Pikioto veikla.
(Eitai
* Teisingumo ministerija
paprašė Kalėjimų departa
mentą atlikti tarnybinį patik
rinimą dėl įvykio, kai iš Vil
niaus griežto režimo pataisos
darbų kolonijos trumpam bu
vo išleistas nuteistasis, kuris
dabar įtariamas moters nužu
dymu. Gavusi Kalėjimų depar
tamento bei Vilniaus apygar
dos prokuratūros atliktų tyri
mų išvadas, Teisingumo mi
nisterija įvertins, ar turėtų
būti keičiamos Pataisos darbų
kodekso nuostatos, reglamen
tuojančios trumpalaikį nu
teistųjų išvykimą už laisvės
atėmimo vietos ribų. Už nužu
dymą 9.5 metų kalėti nuteis
tas Juzefas Laikovskis, kuris
buvo trumpam išleistas į bro
lio laidotuves, yra įtariamas
nužudęs 20-metę moterį. IBNS>
* Konservatoriai tvirtina,
jog darbo rasti iki šiol ne
pavyko beveik 70 proc. kaden
ciją pernai baigusių Seimo na
rių. J parlamentą nepateko 98
buvę Seimo nariai.
'Eita'
* Be visokiu nemažu ofi
cialiai suteiktu privilegijų,
Seimo nariai gavo dar vieną
— galimybę itin pigiai, kartais
tik už du trečdalius kainos,
asmeninėn nuosavybėn įsigyti
visiškai naujus automobilius.
* Vilniaus griežtojo re
žimo pataisos d a r b ų koloni
joje per Kalėdų koncertą šoko
„Rokados" grupes merginos
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Rusijos televizija surengė
„spektaklį" apie Sausio 13-ąją
Vilnius, sausio 8 d. (BNS)
— Buvusį Lietuvos Aukščiau
siosios tarybos — Atkuriamojo
Seimo pirmininką Vytautą
Landsbergį papiktino Rusijos
televizijos NTV laida „Nepri
klausomas tyrimas", skirta
Sausio 13-osios dešimtosiomis
metinėms.
Kaip „Respublikai" sakė V.
Landsbergis, „Maskvos laik
rodžiai sustojo prieš dešimt
metų". Toks įspūdis V. Lands
bergiui susidarė, dalyvaujant
televizijos „tilte" tarp Maskvos
ir Vilniaus bei stebint, kokiu
principu buvo surengtas Lie
tuvos ir Maskvos pusių pokal
bis.
Tarp kalbėjusiųjų iš
Maskvos studijos buvo Sausio
13-osios bylos teisiamųjų suo
le sėdėję Valerijus Ivanovas ir
Lietuvoje ieškomas šios bylos
nuteistasis Stanislovas Micke
vičius, tuometinio Lietuvos
Krašto apsaugos departamen
to vadovas Audrius Butke
vičius.
V. Landsbergis pareiškė, jog
iš Maskvos pateikti klausimai
rodo, kad „pasivadinusieji ty
rėjais" visiškai nesidomi arba
ignoruoja tiriamąją medžiagą,
sukauptą Sausio 13-osios teis
mo metu. V. Landsbergis buvo
linkęs laidą vadinti ne „ne
priklausomu", o „ignorantišku
tyrimu". Jie to, nusikaltėliai,
kalbėję iš Maskvos, pretenda
vo būti kaltintojais ir kalbėjo
daug elementarios netiesos",
dienraščiui sakė V. Landsber
gis.
Seimo nario teigimu, Lietu
vos pusės dalyviams nebuvo
sudaryta galimybė atitinka
mai ir išsamiai atsakyti. „At
rodo, Maskvoje net nežinoma
apie 1991 metų Lietuvos ir
Rusijos ,sutartį, pagal kurią

Rusijos Federacija pripažino
Lietuvos nepriklausomybę pa
gal Kovo 11-osios aktus. Tai
reiškė, kas sovietų kariuo
menė sausio 13-ąją puolė su
verenios valstybes žmones ir
įstaigas", pabrėžė V. Lands
bergis.
A. Butkevičius dienraščiui
sakė, jog šią laidą galėsiąs ga
lutinai įvertinti, kai ji bus ga
lutinai sumontuota. A. Butke
vičiaus teigimu, NTV žurna
listai, įsitikinę, jog Kremlius
siekia uždaryti jų televiziją, ir
Vilniaus įvykius, kai piliečiai
stojo ginti savo televizijos,
pasirinko kaip atitinkamą pa
vyzdį, norėdami tokią mintį
netiesiogiai įteigti ir savo žiū
rovams. „Tuo pat metu buvo
mėginama aiškintis, ar televi
zijos bokšto antpuolį paskati
no kokie nors provokaciniai
veiksmai iš mūsų pusės",
dienraščiui sakė A. Butkevi
čius.
Anot jo, tai darė ne patys
rusų žurnalistai, o jų surinkta
publika, tarp kurios, A. Butke
vičiaus nuomone, buvo daug
emociškai nepastovių ir tie
siog psichiškai nesveikų asme
nybių. A. Butkevičiaus teigi
mu, laidoje paskutinę aki
mirką atsisakė dalyvauti kai
kurie rusų kariškiai, tiesiogiai
dalyvavę sausio 13-sios įvy
kiuose. Jis įsitikinęs, kad
kariškiai suprato neturį jokių
galimybių Įrodyti tiesą, kuriai
atstovavo V. Ivanovas ir S.
Mickevičius.
A. Butkevičius tvirtino, jog
jam nebuvo sunku atstovauti
Lietuvos pusei, nes rusų
žurnalistai buvo pakankamai
aprūpinti visa reikalinga fak
tine mnedžiaga bei pakanka
mai iškalbingais įrodymais.

Policija prašo leisti parduoti
atimtas cigaretes ir alkoholį
Vilnius, sausio 8 d. (BNS)
— Kauno vyriausiojo policijos
komisariato vadovas Romual
das Senovaitis kreipėsi į įvai
rias Lietuvos institucijas, pra
šydamas, kad būtų leista par
davinėti atimtas cigaretes ir
spiritą.
Pagal 1999 m. spalio 1 d.
priimtą vyriausybės nutarimą
kontrabandinis spiritas ir ci
garetės turi būti sunaikinti.
Kaip praneša „Lietuvos ry
tas",
Kauno policijos vadovas
mano, kad skurdaus Vidaus
reikalų ministerijos finansavi
mo laikais tokie vyriausybės
nutarimai turėtų būti pakeis
ti.
Kauno pareigūnai yra sulai
kę daugiausiai kontrabandinio
spirito ir cigarečių. Vien tik
vienoje byloje, kurią šiuo metu
tiria Kauno tardymo valdyba,
yra sulaikyta cigarečių, kurių
vertė — apie 6 mln. litų.
Kaip sakė Kauno tardymo
valdybos viršininkas Algis Degulis, pareigūnai neturi už ką
nusipirkti rašalo spausdintu
vams, o privalo už didelius pi
nigus saugoti ir vėliau sunaiTai — pirmas oficialus pus
nuogių šokėjų pasirodymas
Lietuvos kaliniams. Koncertą
kalinčiam Kauno ..daktarų"
nusikalstamos gaujos vadui
Henrikui Daktarui bei kitiems
kaliniams surengė ir įžanginį
žodį tarė buvusi Seimo narė ir
aktorė Nijole Oželyte. Savo
sumanymą ji pagrinde tuo, jog
grąžino moraline skolą nusi
kaltėlių autoritetu vadina
mam ŽmOgui.
'Elta'

kinti milijonus kainuojančias
prekes. Neseniai Palemono
keramikos gamykloje buvo su
deginta apie 280 tonų kontra
bandinio spirito, kurio verte
siekia beveik 5 mln. litų. Pa
reigūno duomenimis, vien tik
šio neseniai sunaikinto spirito
saugojimas valstybei kainavo
apie milijoną litų.
Tardymo departamento di
rektoriaus Stasio Liutkevi
čiaus nuomone, privalomas ci
garečių bei spirito saugojimas
ir naikinimas — ne tik Kauno
problema. Šiuo metu apie 3
mln. litų kainuojančias kont
rabandines cigaretes privalo
sunaikinti ir Klaipėdos tardy
mo valdybos pareigūnai. Ta
čiau, norint tai padaryti, poli
cijai reikia iš kažkur paimti
100.000 htų. ..Pakliuvome j
aklavietę — sunaikinti prekių
negalime, nes tam neturime
pinigų. Negalime ir iaukti. nes
kasdien auga skolos už ciga
rečių saugojimą", sake S. Liut
kevičius.
S. Liutkevičiaus nuomone,
spiritą būtų galima ne tik par
duoti, bet ir panaudoti apšildant namus arba medikų reik
mėms. Lietuvos gydymo įstai
goms kasmet reikia 50 tonų
spirito. Tačiau Sveikatos ap
saugos ministerija neturi pini
gų šiam spiritui nusipirkti iš
Lietuvos spirito gamyklų.

KALENDORIUS

"

Sausio 9 d.: Alps. Bazilė, Gabija.
Julijonas, Marcijona
Sausio 10 d.: Agafonas. Ginvilas,
Ginvile. Gražutis. Raeaile. Vilhel
mas
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TVARKYMASIS SU NEMIGA
J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D.
Nemiga u n s o m n i a ) yra nepasitenkinimas miego kiekybe. kokybe ar užmigimo laiku
Tai dažnas nusiskundimas.
Vadinamasis normalus mie
gas nėra gerai n u s t a t y t a s . Už
tai labai įvairuoja įvertinamas
nemigos įvairumų ir jos stip
rumų. Nemiga dažnai turi psi
chišką ar medicinišką prie
žastį. Už tai ji pirmiausia turi
būti susekta. Yra išdirbtos be
vaistų apsieinančios nemigos
tvarkymo priemones. įskai
tant miego higieną ir mankštą
— darbavimąsi. bet jų sėk
mingumas d a r n ė r a gerai nu
statytas.
Viena rūšis vaistų - Bernodiazepines — laikoma geriau
sia nemigos t v a r k y m u i , bet
yra rimtas reikalas būti atsar
giam su ta vaistų rūšimi. Mat,
jų veikla nemigai nedaug kuo
geresnė už tešlos (neveiklių —
placebo) tablečių; ir tie vaistai
dažnai trukdo n a m ų apyvokai.
Nelaimė, kad d a r nėra kitokio
vaisto, kuris būtų veiklesnis.
Kadangi miegas yra svarbus
sveikatai ir kasdieninei veik
lai, tai pirmiausia
reikia
išsiaiškinti nemigos diagnozę,
jos išeitį (prognozę) ir gydymą.
Negalavimas nemiga laiko
mas tada, kai triskart per sa
vaitę bent mėnesį laiko skun
džiamasi miego kokybe, kie
kybe ir užmigimo laiku. Svar
bu išsiaiškinti tą „skundimąsi", nes žymiai skiriasi žmonių
nemigos j a u s m a s ir prane
šimas apie moksliško miego
tyrimo duomenis (kaip seki
mas EEG). o t a i p pat ne vi
siems t a s pats miego ilgis rei
kalingas jų geriausio stovio
užlaikymui. Nemiga turi būti
gana nemaža, kad trukdytų
kasdieniam
užsiėmimui ir
nuotaikai.

Gerai ištirta, kad nemiga
gali būti ankstyvas skambutis
ateinančio
nusiminimo bei
baimingumo.
Net 46 proc. gydytojų re
ceptą nemigai laiko geriausia
priemone, ypač tie gydytojai,
kurie t r u m p a i užsiima su nemiegaliais. Tas nurodo, k a d
reikia ruošti tokius gydytojus,
kurie imsis ir kitokių priemo
nių padėti nemiegaliams.
Šitaip reikia padėti
nemiegaliams
Visų pirma reikia tokio nemiegalio. kuris priims dabarti
nę medicinine pagalbą, o ne
vien išsižiojęs ris tabletes.
Mat, pirm nemigą diagno
zuojant ir jos gydymą prade
dant, reikia surašyti gerą mie
go istoriją. įskaitant miego ir
budėjimo pobūdį, istoriją apie
miego partnerį, apie šeimos
miegojimo netvarką ir prieš
tai gydymąsi.
Žinovai 'pataria trejopai ar
tintis prie nemigos tvarkymo.
Tai šeimos gydytojo žengiami
trys žingsniai pagalbon nemiegaliui, kurie daugiausia ir
dažniausia padeda.
P i r m a s žingsnis
nemigos tvarkyme
Galvok apie nemigos prie
žastį. J i laikytina simptomu, o
ne diagnoze. Todėl psichikos
n e s k l a n d u m a i kaip (nusimini
mas, baimingumas a r panika),
kūno netvarka, kaip (sąnarė
— a r t r i t a s , gūžio liaukos padi
dinta veikla, širdies veiklos
pasilpimas, naktinis alsavimo
sustojimo priepuolis — apnea
— a r plaučių liga) ir farmako
loginės priežastys, kaip (ko
feinas, alkoholis, nikotinas,
hipnotinių vaistų nutrauki
mas a r akatezijos (akathesias
— p a s e k m ė — naudojimo psi
chikai bei nusiminimui vaistų)
priežastys turi būti susektos
ir sutvarkytos pirm negu žen
giamas a n t r a s žingsnis nemi
gos tvarkymui.

Nemigos d a ž n u m a s įvairuo
ja pas įvairaus amžiaus žmo
nes, ji dažnėja, žmogui au
gant. Apie 10.2 ir iki 37 proc.
jąja negaluoja namuose esan
čių suaugusiųjų.
Vieno tyrimo duomenys nu
rodo, kad 17 proc. nemiegalių
A n t r a s žingsnis
trejopai skundėsi: vieniems
nemigos tvarkymui
buvo sunku užmigti ir miego
ti, kitiems s u n k u užmigti, bet
Galvok ne apie vaistus, bet
ne miegoti, tretiems sunku apie miego higieną. Ji gali tal
miegoti, bet ne užmigti.
kinti nemiegaliui, nors jo pa
Pranešama,
kad nemiga j ė g u m a s prašalinti nemigą
dažniau skundžiasi moterys, dar n ė r a ganėtinai ištirtas.
bedarbiai ar atsiskyrėliai, ne
Miego* higieną apima šie
turtingieji ir sergą kūnu bei dažni nurodymai: reguliarus
psichika, ypač. kai nuodijasi per dieną darbavimasis, nenarkotikais, nikotinu, kofei persivalgymas vakare, vengi
nu...
•
mas kofeino, tabako ir alkoho
Taip pat Amerikoje nemiga lio, sumažinimas skyčių gė
skundžiasi nusiminėliai 'jų 30 rimo v a k a r e (išgertina iki po
proc.). proto ligoniai (20 proc.), piečių n e mažiau kaip 8 dide
kūno ligoniai (10 proc.) ir tik lius puodelius vandens a r ki
31 proc. be jokių kitokių nege tokių naudingų skysčių — tik
rovių nemiegaliai (pirminė ne ne alkoholinių ar birzgalų...),
miga'.
nepernaudojimas
miegamojo

l \ m * ' \ tvio slankos r
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Daug k a r t ų daugeliui p a g a l b o s ranką ištiesę. G r a ž i n a ir J i m L i a u t a u d gruodžio 2 3 d. n e a t s i s a k ė p a v a l g y d i n t i
pro Čikagą į T e n n e s s e e keliaujančios „ S a b o n i o krepšinio mokyklos" ( K a u n e ) komandos žaidėjus ir palydą.
Indrės Tijūnelienes n u o t r a u k a .

miegui ir intymumui, tuo pat
laiku atsikėlimas, dieninio
prisnūdimo išvengimas ar jo
sumažinimas ir išvengimas
stiprios šviesos. įskaitant tele
viziją, riksmo ir temperatūros
didelio svyravimo.
Visa tai galima sugrupuoti į
tris pagrindines priemones:
jaudiklių kontrolė, laiko kont
rolė ir miego sumažinimas.
Jaudiklių kontrole apima
miegamojo naudojimą miegui,
o ne budėjimui. Laikas kontro
liuojamas nuolatiniu dieną
budėjimu, mažiausiu dieniniu
užsnūdimu ir kiek sutrumpin
tu buvimu lovoje, o po to pa
lengva prailginimas lovoje gu
lėjimas iki normalaus miegoji
mo laiko.
Toks • elgesio pagerinimas
nemigos prašalinimui pripa
žintas geresniu negu „pla
cebo".
Dar be vaistų nemigos tvar
kymui talkina kaskart vis di
dėjantis raumenų atsipalai
davimas, kaip meditacija ar
su ja sujungimas maldos, dar
„biofeedback" ar „cognitive —
behavioral therapy".
Bet čia ir prieiname pačių
nemiegalių sau a n t kaklo vir
vės užnėrimą: dauguma nesu
pranta įtampos svarbos jų ne
migai ir todėl nepasinaudoja
psichoterapija ir elgesio su
tvarkymo nauda.
Cia specialiai
pabrėžtina
darbštumo - mankštos - pasi
vaikščiojimo nemigos atsikra
tymui nauda.
Dabar atlikti tyrimai nuro
do, kad suaugusiųjų vidutiniai
stiprus darbavimasis — tokia
mankšta — pagerina miego
kokybę, jo ilgį ir pagreitina
užmigimą.
Dar to negana. Daugelis ty
rimų nurodo, kad darbas —
mankšta lengvina kitus chro
niškus negalavimus, kaip są
narė — artritas. Kadangi dau
guma pensininkų, ypač mote
rys menkai kruta — juda —
darbuojas — mankštinąs, tai
darbas — pasivaikščiojimas —
mankšta yra pigiausias būdas
prisivilioti „miego karalaitę'

u n a m u gyventoja senute. Panevėžio slaugos na-

savo lovą.
T r e č i a s žingsnis tokios
„karalaitės"
prisiviliojimui
Tai trejopu būdu nemigos
gydymas vaistais.
1. Tik veiklius ir nenuodin
gus vaistus'vartok: jų veikla
turi būti -patvirtinta, kaip
veiklesne už ..placebo" — teš
los tablečių veiklą.

2. Vartok vaistų mažiausią
— veiklų kiekį ir tik per trum
piausią laiką (trumpiau negu
2 savaites) ir su pertraukomis.
3. Kai imama vaistas ilgiau
ar didesnė jo dozė. tada jo nu
t r a u k i m a s turi būti laipsniš
k a s , nebent gali būti stebima
(ligoninėje, namuose) nemiegalio reagavimas į vaisto stai
gų nutraukimą.

Published daily exoe.pt Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan.
2nd by the Lithuanian Catholic Press Sobety, 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629-5589.
Penodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
Subschption Rates: $100.00. Foreign countries $115.
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd Street,
Chicago. IL 60629-5589.
Mažindami pažto išlaidas, pakvitavimų u i prenumeratą neainnriame. Prie
pavardes ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata
galioja.
DRAUGO prenumerata yra mokama i i anksto.
Metams
1/2 metų
3 mėn.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ir kitur
~ " (UJS.') $115.00
$65.00
$45.00
Tik š e š t a d i e n i o laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoįe'ir kitur (U.S.)
$65.00
$50.00
$38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu ' " $160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00. šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

EUGENE C. DECKER DOS. P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St. Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS

PRASMINGOS SUKAKTIES
KONFERENCIJA
tėvas V. Aliulis. MIC, Seimo
nariai — K. Prunskienė, J.
Narvilienė, gyd. Matulevičius.
Konferencijoje nagrinėta te
matika: asmens genealogija,
motinystės ir tėvystės orumas,
šeimos krizės ištakos, atsakin
gos motinystės ir tėvystės vizi
j a ir tikrovė.
Konferencijos dalyviai pri
ėmė programinį pareiškimą
Lietuvos Respublikos prezi
dentui. Seimui, vyriausybei,
šeimoms ir visuomenei.
Antroje renginio dalyje buvo
atidengta dekoratyvinė skulp
t ū r a „Motinystė" Vilniaus m.
universitetinės ligoninės Mo
terų klinikos kiemelyje. Šią,
motinystę
išaukštinančią
skulptūrą, Vilniui dovanojo
keli taurios sielos žmonės:
Rimvydas Sidrys, M.D. (JAV),
skulptoriai prof. Leonas Žuklys ir doc. Gediminas Žuklys,
architektė Lada Markejevaitė.
'
PROGRAMINIS
PAREIŠKIMAS

Dekoratyvinė
skulptūra
„Moti
nystė", k u r i ą Vilniui padovanojo d r.
R i m v y d a s Sidrys.

Pasaulinės gydytojų federa
cijos (PGF) „Už žmogaus gyvy
bę" Lietuvos sąjunga ir Vil
niaus arkivyskupijos Šeimos
centras, švęsdami savo pirmo
jo veiklos dešimtmečio jubilie
j u s surengė tarptautinę konfe
renciją „Motinystės ir tėvystės
orumas", kuri įvyko 2000 m.
lapkričio 18 d. Lietuvos Res
publikos Seime.
Konferencijoje dalyvavo sve
čiai iš užsienio: Lenkijos Sei
mo Visuomenės politikos ir
šeimos komiteto pirmininkas
senatorius Dariusz Kleszek.
Varšuvos Medicinos akademi
jos prof. Kazimierz Szalata,
HLI Europa pirmininkė. Len
kijos Seimo eksperte Ewa
Kowalewska. Vatikano Po
piežiškos
šeimos
instituto
prof. Sergio Bellardinelli.
Konferencija susilaukė dide
lio visuomenes, ypač gydytojų,
mokytojų ir dvasininkų susi
domėjimo bei pritarimo. Joje
dalyvavo Vilniaus arkivysku
pas metropolitas A J Bačkis.

I

Tarptautinės
konferencijos
„Motinystės ir tėvystės oru
mas", įvykusios 2000 m. lapk
ričio 18 d. Vilniuje dalyviai pa
reiškia:
Šeimos ir visos žmonijos
gėris — kiekvienas žmogus ir
Jo orumas yra gerbtinas šei
moje ir visuomenėje.
Vieno vyro ir vienos moters
sandora — tradicinė šeima
yra pirmoji ir pagrindinė
žmogaus prigimtinė išraiška
bei niekuo nepakeičiama ir ne
keistina socialinė institucija.
Sąmoningu ir laisvu vyro ir
moters kaip lygiaverčių asme
nų pasirinkimu sukurta bend
rystė šeimoje įpareigoja juos
gyventi tiesoje, su meile ir at
sakomybe priimti vaikus ir
tinkamai juos išauklėti.
Atsakinga motinystė ir tė
vystė tai tolygi abiejų — vyro
ir moters atsakomybė prieš
Dievą, tėvynę, save ir kitus už
naujai pažadintą gyvybę, jos
gimimą, augimą, auklėjimą.
Nauji
modernūs
mokslų
(ypač genetikos, antropologi
jos, biologijos, medicinos, psi
chologijos, sociologijos) atradi
mai ir technologijos turi būti
pagrįsti tik tiesa, morale ir
humanizmu.
Krizinė demografine situaci
ja Lietuvoje mažėjant gimsta
mumui, nesant natūralaus gy
ventojų prieaugio ir irstant
šeimai verčia gintis nuo išpli-

DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79trt Ava., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

„ M o t i n y s t ė s " s k u l p t ū r o s Vilniuje
s k u l p t o r i u s prof. L e o n a s Ž u k l y s .

tusių klaidingų koncepcijų ir
nepasiduoti vyraujančiam kul
tūriniam konformizmui.
Pačios gamtos skirtai moti
nystės ir tėvystės meilei ir
orumui Lietuvoje y r a iškilusi
grėsmė. Dauguma j a u n ų vyrų
ir moterų neparengti šeimai:
neturi išugdyto p a š a u k i m o
motinystei ir tėvystei;
n e s u p r a n t a kiekvienos pra
dėtos žmogiškos būtybės, ku
rioje j a u įrašyta naujo a s m e n s
genealogija, išsaugojimo ir gy
vybės apsaugos iki natūralios
mirties būtinybės;
nejaučia atsakomybės už sa
vo veiksmus k u r i a n t bendrą
gėrį s a u ir v a i k a m s bei nesu
geba nesavanaudiškai tuo gė
riu dalytis su kitais;
ypač bloga tėvystės orumo
samprata: neugdomas p a š a u 
kimas tėvystei, tėvas p r a r a n 
da atsakomybę už šeimą, kri
tęs tėvo autoritetas šeimoje.
Kreipiamės į politikus ir
įstatymų leidėjus ir p r a š o m e
susirūpinti šeimos politika:
ypač negimusios gyvybės gy
nimu;
vaikų u ž i m t u m u priešmo
kykliniame ir mokykliniame
amžiuje;
privalomu visų vaikų moky
mu;
pašalpų vaikams didinimu;
šeimos mokesčių sistemos
gerinimu;
šeimų aprūpinimu būstais;
nedarbo mažinimu.
Kviečiame teologus, moksli
ninkus, filosofus, rašytojus,
publicistus, medikus, mokyto
jus ir auklėtojus ginti moti
nystės ir tėvystės orumą,
skelbti gyvybės kultūrą, k u r t i
meiles ir atsakomybės civiliza
ciją.
Tarptautinės
konferencijos
„ M o t i n y s t ė s ir t ė v y s t ė s
orumas" dalyviai
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
DR. L PETREIKJS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hilts, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS W2WAS. M A , &C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 ir 6

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

ARAS 2UOBA, M.D.
AMU LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741*3220
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
166 E. Supertor, Sutte 402
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285
UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4149W.63rd. St.
Tel. 773-735-7709
* Apimtas haliucinacijų
p s i c h i k o s l i g o n i s šią savaitę
terorizavo Vilniaus bažnyčios
lankytojus.
Kaip
pranešė
„Lietuvos rytas", trečiadienio
vakarą per šv. Mišias Užupyje
esančioje Šv. Baltramiejaus
bažnyčioje kilo tikinčiųjų riks
mai. Netrukus j bažnyčią at
vyko policija ir medikai. Baž
nyčioje siautėjęs kaimynystėje
gyvenantis 2 8 metų A. V. buvo
surakintas a n t r a n k i a i s ir nu
vežtas į psichikos sveikatos
centrą. Prieš pat mišias į baž
nyčią atėjusiam vyriškiui pa
sirodė, jog iš d a n g a u s nusilei
do J ė z u s Kristus. A. V. prišo
ko prie Jėzaus Kristaus statu
los, kurios kojas bučiuoja j
bažnyčią atėję žmonės, ją nu
plėšė nuo sienos ir sulaužė.
Apsikabinęs statulą jis atsi
sėdo, pradėjo rėkauti, jog tai ir
yra jo Dievas ir jis jį išgelbės.
Bažnyčioje buvusius žmones
apėmė panika, moterys verkė.
Šv. Baltramiejaus bažnyčia
priklauso baltarusių religinei
bendruomenei
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EUROPIETIŠKOS
NUOTRUPOS

Danutė

Yra dainų, nėra

KAZYS BARONAS
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
Po įvykusio Europos Sąjun kokie kultūringi žmonės. Kir
gos narių posėdžio Nicoje, vo gizas, buvęs geras krepšinin
kiška žiniasklaida ir toliau kas, žaidė Vilniuje ir Kaune,
daug dėmesio skiria būsi suminėjo visų Lietuvos krep
moms atstovėms, aišku, minė šinio rinktines žaidėjų pa
dama ir Lietuvą.
vardes, pridėdamas, kad Lie
Miuncheno „SZ" dienraštis tuvos krepšinis buvo Sov. Są
vieną komentarą pradėjo to jungos „klasė". Visų šių sve
kiais žodžiais: „štai į pasėdžių timšalių atlyginimai ir reika
salę įžygiuoja nauji žmonės, lavimai bei norai yra žymiai
naujos Adamkaus, Berzinš, mažesni už vokiečių.
Kudrocovo ir kt. pavardes, ka
Vokietijos kancl. G. Schroedangi nuo pat ryto buvo svars derio pasiūlymas Rytų ir Vi
tomas Lietuvos, Latvijos, Bul durio Europos darbo jėgą į Va
garijos ir kt. valstybių klausi karus įsileisti tik po septyne
mas. Deja, dabartinių narių rių metų būsimų narių tarpe,
tarpe jaučiamas didelis Rytų sukėlė didelę protesto bangą.
ir Vidurio Europos darbo jėgos Vokiečių spaudos agentūros
antplūdis, sukeliant bedarbys (dpa) pranešimu stipriai rea
tę Vakarų Europos valstybė gavo Lietuvos atstovas prie
se".
EV Vygaudas Ušackas, pa
Manding, į šį klausimą labai reikšdamas „in Wilna" į „spi
gerą atsakymą duoda Miun ralinį poveikį" griežtą protes
cheno dienraštis: „nieko blo tą. Latvijos užsienio reikalų
gesnio negali būti jau dabar, ministro atstovė Liga Berg
prieš pat nosį, uždarant Rytų mane Schroeder baimę pava
ir Vidurio Europos valstybėms dino nesuprantama, o vengrai
duris, svarstant darbo jėgos kancelerio pasiūlymą laiko ne
klausimą. Aišku, bus pralai realiu. Pabaigoje dar kartą
mėtojų Europos Sąjungos na minimas V. Ušackas. Jis pa
rių tarpe, ypač blogai apmo reiškęs: „darbo pasirinkimas
kamuose darbuose. Bet tas ne yra Europos Sąjungos laisvės
gali būti plėtoties stabdžiu. raktas. Jis turi būti tinkamas
Plėtoties viršininkas vokietis dabartiniams ir būsimiems
G. Verheugen (jis keletą kartų Europos Sąjungos nariams".
lankėsi Vilniuje — K.B.) pa
Vokietijos gyventojų apklau
žymėjo, kad jau šį pavasarį sa parodė, kad už Vengrijos
tuo klausimu bus paskelbtas įjungimą į Europos Sąjungą
galutinis nutarimas.
pasisakė 74 proc., Čekijos —
Kita medalio pusė. Skaitau 61 proc., Lenkijos — 60 proc.,
tris vokiškus dienraščius, la Slovakijos — 53 proc., Baltijos
bai dažnai rasdamas juose valstybių — 43 proc., Turkijos
krautuvių ar mažesnių įmonių — 28 proc., o 63 proc. yra
savininkų skundus, ypač iš priešingi Turkijos įjungimui į
miestelių ar miestų, esančių ES.
prie pat, Lenkijos sienos. Vo
Minėjau, kad be svetimtau
kietis pereina tiltą ir čia pat čių darbo jėgos Vokietijai būtų
Lenkijos kirpykloje už plaukų labai sunku išsiversti, kadan
sudėjimą, plovimą ir kitus gi vokiečiai vengia blogai ap
priedus sumoka 35 markes, mokamų ar pavojingų žmo
tuo tarpu Vokietijoje jau rei gaus gyvybei darbų, sakyda
kia „kloti" 75 ir net 100 mar mi: „man užteks darbo įstai
kių! Šviežios bandelės Vokieti gos pašalpos ar pripuolamo
joje kainuoja 50-75 pf., Lenki uždarbio". Priešingai svetim
joje tik 20-30 pf. Pigesnė duo taučiai. Jie atlieka papras
na, benzinas, apavas, alkoholi čiausius darbus ligoninėse,
niai gėrimai, rūkalai ir t.t. Ar šluoja gatves, išveža sąšlavas
tuo neapgaunama Vokietija, ir t.t. Mažas pavyzdys: lietuvis
prarandant iždui uždėtą ciga J. K. (pavardė man žinoma,
rečių mokestį, prarandant so laikinai gyveno Hiutenfelde)
cialinio draudimo, bedarbės vairuodavo nedidelį sunkveži
mokestį?
mį, į kurį buvo kraunamos
Prieš
Kristaus
Gimimo statinės su labai pavojingais
šventę teko atsigulti ant ope žmogaus gyvybei chemikalais.
racinio stalo. „Užmigdė" mane Vežant greitkeliu, statinės
kirgizas daktaras, ligoninės laisvai judėjo. Policijai kilo
kambarių valytojos buvo rusės įtarimas. Ji sustabdė vairuo
ir lenkės, pusryčius ir vakarie toją, paprašė vairavimo leidi
nę atnešdavo ispanė, slaugė mo. Kalbant policininkai tuoj
lenkė (uošvis iš Vilniaus). Pa- pat atpažino vairuotoją esant
volgės rusė lankėsi Lietuvoje, svetimšaliu, paprašydama pa
keldama mūsų kraštą iki pat so. Kiekvienas užsienietis, gy
padangių sakydama — koks vendamas Vokietijoje, turi
gražus vakarietiškas kraštas, gauti apsigyvenimo ir darbo
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Kareivėlis taip pasimetė, šaukė, kad
ji apsirengtų, grasino šauti, bet ji žinojo, kad kareivis
nešaus, nes už paženklintų ribų, kur negalima eiti, ji
neina. Ji taip įsijautė į šokį, kad ir mūsų visų ragina
ma apsirengti neklausė, tik kai pavargo apsirengė.
Tą rudenį kasėme bulves, ne prie lagerio, kaip anks
čiau, o sunkvežimiais kiekvieną rytą vežė labai toli
mišku „ležniovka". Ten buvo didelis plotas, užsodintas
bulvėmis ir kasė ne tik moterys, bet ir vyrai iš kitų la
gerių. Šalia mūsų kasė vyrai, gal per didelio namo at
stumą. Veidų įsižiūrėti negalėjau. Aš iš pradžių ne
kreipiau į juos dėmesio, paskui man pasidarė įdomu,
kaip jie kasa, kad visai nesusilenkia: stovėdami tik
rankas kilnoja. Pasirodo, jie rankoje turi lazdą. Gale
lazdos įkalta vinis. Su vinimi duria į bulvę, ją pakelia
ir meta į krepšį. Taip lengviau — nereikia lankstytis,
bet visos bulvės sužalotos. Matyt tokia pati „šauni"
brigada, kaip ir mūsų. Mūsiškės bulvių nežalojo. Tru
putį pakasą ir sėdi. Brigadininke eina prie kiekvienos
ir prašo; padirbėkite, „moji lastočki". O „lastočkam" —
koks bus ūpas. Mes su Elyte kasėme nepavargdamos,
nors niekas mūsų nebaudė. Vakarais į kišenes prisidėdavome bulvių, parsiveždavome namo. Barake išsivirdavome. Kasti bulves buvo visai neblogai, jeigu ne

Gražu, tai gražu, bet žiema jau labai nusibodo... K. Ambrozaičio nuotrauka.

leidimą (tokį turi ir Jūsų ben
dradarbis). Pasirodė lietuvis
leidimo neturėjo, tad po kelių
dienų jis iš Frankfurto buvo
išskraidintas į Vilnių, užant
spauduojant pase „be įvažia
vimo teisės į Vokietiją". Savi
ninkas ieškojo naujo vairuoto
jo, tačiau vokiečių tarpe nesu
rado. Vokietis pasiūlė lietu
viui nueiti į Lietuvos policijos
nuovadą ir pranešti apie pa
mestą pasą. Gavęs naują Lie
tuvos pasą, aišku, ta pačia pa
varde, jis lengvai pervažiavo
Lenkijos sieną, bet buvo sulai
kytas Vokietijos pasienio po
licijoje, patikrinus jo pavardę
kompiuteryje. Lietuvis buvo
grąžintas atgal į Lenkiją.
Neatsilieka lietuvaitės ir se
niausioje pasaulio moterų pro
fesijoje. Šiaurinės Vokietijos
vieno miesto policijai buvo ži
nomi du sąvadautojai. Vežant
jiems dvi moteris, policija su
stabdė automašiną, apkaltinda
ma vokiečius moterų prekyba.
Teismas vokiečius išteisino,
kadangi jie lietuvaites vežė tik
į viešuosius namus, o jos gyve
nančios privačiai. Ar jos lietu
vaitės — sunku pasakyti, nes
vokiečių policija ir teismas, tu
rinčius Lietuvos pasą laiko lie
tuvių tautybės.
Nuo lietuvių gimnazijos tik
20 km nutolusiame cheminės
pramonės Liudvishafeno mies
te du lietuviai iš degalinės pa
vogė 50 ltr. benzino. Po kelių
valandų policija lietuvius su
laikė. Taigi, lietuvių vardas
skamba ne tik politiniame gy
venime, bet taip pat kriminali
niuose nusikaltimuose.
Buvęs Vokietijos kancl. Helmut Kohl visuomet priešinosi
Turkijos įjungimui į Europos
Sąjungą. Jo nuomone Europą
užplūs islamizmas (jis yra
karštas katalikas, net ir ke
lionėse neapleisdavo Mišių),
turkai — skirtingi nuo Vaka-

AUGA VISUOMENĖS PARAMA
NARYSTĖS NATO SIEKIAMS
Lietuvių noras prisijungti
prie NATO sparčiai auga, rodo
Užsienio reikalų ministerijos
(URM) užsakymu atlikta vi
suomenės nuomonės apklau
sa.
Remiantis apklausa, kurią
gruodžio mėnesį atliko ben
drovė „SIC rinkos tyrimai",
Lietuvos siekiui tapti NATO
nare pritaria 48.9 proc. Lietu
vos gyventojų.
URM pranešimu, palyginus
trijų 2000 metais atliktų vi
suomenės nuomonės apklausų
duomenis, pastebima, jog
sparčiai padaugėjo pritarian
čiųjų Lietuvos siekiui įstoti į
sąjungą.
2000 m. sausio 21-30 d.
„Baltijos tyrimų" atlikto tyri
mo duomenimis,
narystei
NATO pritarė 38 proc. Lietu
vos gyventojų, rugpjūčio mė
nesio „SIC rinkos tyrimų" duo
menimis, siekiui pritarė 42.2
proc. gyventojų, gruodžio —
net 48.9 proc. apklaustųjų.
Lietuvos narystei NATO
daugiau pritaria vyrai, 15-29
metų amžiaus gyventojai, lie
tuviai, žmonės su aukštuoju
išsimokslinimu, mokiniai ir
studentai, 400 litų ir aukš
tesnes pajamas vienam šeimos
nariui per mėnesį
turintys
žmonės. Tarp nepritariančių
rų Europos savo mentalitetu,
papročiais. Deja, žiniasklaida
pranešė, kad vyriausias sūnus
jau vienuolika metų Londone
gyvena kartu su turke, bet jie
nutarę šiemet susituokti. Tur
kišku papročiu, H. Kohl buvęs
priverstas skristi pas būsimos
marčios tėvus, uždedant jai
sužieduotuvių žiedą. Žmona
nuo skrydžio atsisakė, pasitei
sindama liga.

tie vyrai. O tikriausiai tai vienas iš jų. Vienas azijietis
sužinojo mano vardą. Kur jis mane pamatė, kas jam
pasakė mano vardą, taip ir nežinau. Bet vos spedavau
išlipti iš mašinos (vyrai jau būdavo laukuose) tas pus
protis rėkia visa gerkle „Danute, meile mano, pagaliau
sulaukiau". Aišku rusiškai rėkia. Ir kiekvieną rytą tas
pats. Man labai būdavo nesmagu. Aš žinojau, kad ki
tos Danutės nėra, kad čia jis man rėkia, o aš net ne
žinau, kaip jis atrodo. Tik aišku, kad iš blatniokų bri
gados, kur bulves kasa su lazdomis. Ir vieną dieną pa
mačiau.
Mes su Elyte kasame bulves ir metame į krepšį, o
pilną krepšį supilame į maišą. Retkarčiais atvažiuoja
vienas vyras su vežimu, pilnus maišus sustato į ve
žimą ir išveža. Mes nekreipdavome dėmesio, taip buvo
ir tą dieną. Tik žiūrime, kad vežime sėdi dviese, dar
nematytas jaunas, labai juodas vyras. Jis greit iššoko
iš vežimo, pribėgo prie manęs ir pasisakė, kad tai jis
kas rytą mane šaukia, kad aš jo meilė ir t.t. Greit
nubėgo pas brigadininke, pakalbėjo, žiūrime — abu
ateina. Brigadininke man nusišypsojo ir sako: „lastočka", gali šiandien nedirbti, eik su juo ir pasišnekėk.
Kurgi eiti? Aplink miškas, stovi sargybiniai su šau
tuvais, o aš visai nenoriu su juo šnekėti. Kiekvieną
rytą man nervus gadindavo, o brigadininke sako: „Aš
tau įsakau nedirbti, juk negalima žmogų įžeisti, jeigu
jis tave myli". Netoli buvo didelis kelmas. Kai atsisė
dome ant to kelmo, tai išsėdėjome nežinia kiek va
landų. O Elytei pasakiau lietuviškai: „Tu nedirbk ir
šalia manęs stovėk, saugok mane". Kadangi buvo to

Lietuvos narystei NATO yra
30-39 metų amžiaus žmonės,
rusų tautybes gyventojai, ma
žiausias
pajamas
turintys
žmonės. Labiausiai
neapsi
sprendę šiuo klausimu yra
lenkų tautybės žmonės, mo
terys, pensininkai ir bedar
biai.
Apklausus 1,028 žmones iš
visos Lietuvos, pastebėti reikš
mingi skirtumai tarp skir
tingų vietovių gyventojų atsa
kymų: daugiausiai Lietuvos
narystės NATO rėmėjų yra
Tauragės
apskrityje
(62.9
proc.) bei Kauno mieste (61
proc.), rečiau nei kiti narystei
pritaria Klaipėdos gyventojai
(36.2 proc.).
Kaip sakė URM Informaci
jos ir kultūros departamento
direktorius Petras Zapolskas.
visuomenės paramos NATO
siekiams augimą
lapkritįgruodį galėjo lemti svarbūs
tarptautiniai renginiai bei
„darbas su Lietuvos visuo
mene NATO informacijos sri
tyje".
{BNS)

* Prezidentas
Valdas
Adamkus sausio 5 d. sta
čiatikių Kalėdų proga priėmė
Lietuvos rusų bendruomenės
atstovus. Prezidentas pasi
džiaugė, kad Lietuvoje gyve
nantys rusai aktyviai dalyvau
ja visuomeniniame ir politi
niame gyvenime. Anot jo. tai
įrodo ir aštuoni į Lietuvos Sei
mą išrinkti rusų bendruome
nės nariai. Tačiau, kaip teigė
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento vadovas Remi
gijus Motuzas, nemaža rusų
bendruomenės dalis jaučiasi
esanti izoliuota nuo Lietuvos
visuomeninio gyvenimo, IBNSI

Šios savaitės pirmadienio
vakare ne viena pora akių
buvo prilipusi prie televizo
riaus, stebėdama 28-ojo kas
metinio Amerikos Muzikos žy
menų įteikimo iškilmes. Tai
Amerikos muzikinio pasaulio
įvykis, kuris visuomet susi
laukia gausių žiūrovų, nes su
teikiama proga susipažinti su
naujausiais ir populiariau
siais įrašais, geriausiais pavie
niais dainininkais ar jų gru
pėmis, orkestrėliais ir viskuo,
kas per praėjusius metus su
blizgo muzikos padangėje.
Tvirtinama, kad kasmet
įrekorduojama kelios dešimtys
tūkstančių naujų muzikos pa
vadinimų, dažnai visai neži
nomų dainininkų ar grupių,
kurios tikisi pagauti klausy
tojų ausį bei radijo stočių pa
lankumą ir tuo prasimušti į
pirmaujančias eiles: tuomet
jau užtikrinta garbė, garsas
ir, žinoma, doleriai. Tačiau tik
apie 800 tų įrašų susilaukia
bent kiek daugiau dėmesio, o
ir iš to skaičiaus vos viena
kita atlikėjo pavardė turi il
gesnę išliekamą vertę. Tai ga
lima pastebėti ir iš savaitinių
sąrašų, kuriuose skelbiami la
biausiai perkami įrašai. Daž
nai, vieną savaitę populiarus,
įrašas daugiau sąrašuose ne
bepasirodo...
Tik labai retais atvejais ku
ri daina ar melodija giliau
įkrinta klausytojų pasąmonen
ir jau pasilieka, kaip to laiko
tarpio muzikinės kultūros da
lis. Žinoma, daugelis pasa
kytų, kad tos „kultūros" šian
dieninėje muzikoje, ypač skir
toje paaugliams ir jaunimui,
nelabai daug. Paklausius po
puliariųjų dainų, ne vienam
suaugusiam pakyla kraujo
spūdis ir užeina noras protes
tuoti prieš srutų antplūdį,
kurį patrauklūs atlikėjai tran
kių muzikos garsų pagalba lie
ja jaunuoliams į ausis. Tačiau,
kaip paprastai atsitinka, juo
labiau tėvai, auklėtojai ir dva
sininkija protestuoja, tuo pa
trauklesnė ta muzika jau
niems. Štai tik vienas pavyz
dys: ..rap r dainininkas Eminem (vienas pasiūlytųjų žymeniui), kurio dainos —jeigu
taip šį žanrą galima pavadinti
— yra tiek prigrūstos nešva
rių žodžių ir šlykščių, žiaurių
įvaizdžių, kad suerzino net ir
labiausiai tolerantiškus...
Galima sakyti, kad Ameri
koje populiariosios muzikos
pasaulis labai gyvas, įvairus ir
judrus, tačiau taip pat nuolat
besikeičiantis. Tačiau tie spar
tūs pasikeitimai gimdo pa
viršutiniškumą ir nuosmūk).
„Nesunkios" muzikos triukš

kia brigada, tai brigadininke Elytei nieko nesakė. Kai
Elytė keletą žingsnių nuo manęs atsitraukia, aš jau ją
šaukiu. Tas jaunas vyras buvo ne rusas, o iš Azijos, tik
aš jo tautybę jau užmiršau. Ir ko jis man neprišnekėjo.
Jis jau žinojo, kad greit išeisiu i laisvę. Aiškino man,
kad mane įsimylėjęs, be manės negalėsiąs gyventi.
Kai išeisiu .į laisvę, tai turėsiu netekėti, jo 5 metus
laukti. Jis pas mane atvažiuos. O jei ištekėčiau, tai
nudurs ir mane, ir mano vyrą. Klausė adreso, bet aiš
ku, aš visaip išsisukinėjau, nesakiau. Paskui įsidrą
sino, apkabino ir pabučiavo tiesiai į lūpas. Aš išsigan
dau, nusispjoviau ir su nosine pradėjau trinti lūpas.
Jis taip užsigavo, užpyko, pačiupo mani) nosinę ir
išsitraukęs ir kišenės peiliuką visą supjaustė, o skute
lius paleido pavėjui. Pradėjo rėkti: „Aš ir tave galiu
taip nudurti, dar mane panervuok. Man nudurti
žmogų nieko nereiškia". Bet tada ir mano nervai ne
išlaikė. Aš ne juokais išsigandau. Elyte pašaukė bri
gadininke. Kai atėjo pasakiau: ..Liza Vasiljevna. pati
sėdėkite ant to kelmo, o aš einu dirbti" O ji man sako:
mano „lastočka" aš tau norėjau gero. Galvoju, kas da
bar bus. Bet nieko, vyriškis atsistojo, nusispjovė, pa
kalbėjo su Liza Vasiljevna, mane išbarė, kad aš buvau
nemandagi, mat su svečiais taiptiesielgiama.
Bulves kasėme iki pat šalnų, kol pabaigėme. Paskui
su Elyte išėjome dirbti į „rasčiovką".
Kartą žiemą aš vieną dieną nejau į darbą. Med.
punkte tai dienai gavau pažymą.
Apsitvarkiau baraką, geriau apsirengiau, sėdžiu ir
skaitau knygą — Tolstojaus „Karas ir taika". Atsidaro

Bindokienė

dainos

mingą palydą ir visus kitus
priedus. kuriais paprastai
„papuošiamos" populiariosios
dainos, jų žodžiai (ir net melo
dija) praranda didžiąją pa
trauklumo dalį, dėl to ilgai
neišlaiko publikos dėmesio.
Galima sakyti, kad Amerikoje
yra dainų perteklius, bet nėra
ko dainuoti...
Kartą su aštuntokų klase
teko autobusu keliauti į iš\yką. Ilgos kelionės metu pa
sidarė nuobodoka, tad kažkas
pasiūlė uždainuoti. Ameri
kiečiai moksleiviai ilgai „grai
bėsi" dainos, kuri būtų vi
siems žinoma ir skambi, paga
liau sustoję prie dainelės apie
99 alaus butelius, kabančius
ant sienos. Tuomet pradėjo
dainuoti klasės draugai lietu
viukai. Dainos skambėjo ir
skambėjo — iš stovyklų, iš
dainavimo pamokų šeštadie
ninėse mokyklose. Atrodė, kad
jų skrynelė niekuomet neišsisems. „Bepigu jums, lietu
viams, turite tiek dainų, ku
rias visi moka. o mums, ma
tote, yra dainų, nėra dainos".
— su atodūsiu pasakė vienas
berniukas.
Taip, lietuviams niekuomet
netrūko dainų. Ypač liaudies,
kurių rinkiniai sudaro tomų
tomus ir dar, be abejo, ne vi
sos surinktus. Lietuviškos dai
nos taip pat pasižymi ly
riškumu, žodžių žaismu, sub
tilumu, net kuomet kalbama
pačiomis jautriausiomis temo
mis, norima išsakyti slapčiau
sius jausmus — meilę, skaus
mą, liūdesį, džiaugsmą. Dau
gelis jaunesniųjų sako, kad
liaudies dainos per daug mo
notoniškos, vienodos, o „da
bartiniame pasaulyje" reikia
kitokių greičių, temų. Galima
su tuo sutikti, bet nebūtina
aklai eiti užsienio populia
riosios muzikos pėdomis (de
ja, tas dabar ir daroma).
Lietuva niekuomet nestoko
jo poetų, kompozitorių, išra
dingų, talentingų muzikų, ku
rie gali kurti ir klasikinę, ir
populiarią muziką. Jų pareiga
pasirūpinti, kad lietuviška
muzika, atitiktų šių dienų jau
nimo skonį, bet nepataikautų
patiems žemiausiems instink
tams, ypač neskatintų žiau
rumo ir jausmų atbukimo. An
tra vertus, nereikia numoti
ranka ir į lietuvių liaudies
dainas. Nei jos „atgyvenu
sios", nei tinkančios tik etno
grafiniams amsambliams. Tai
mūsų tautos turtas, mūsų se
nolių palikimas, kurį, kaip ir
lietuviu kalbą apskritai, tu
rime išsaugoti būsimoms kar
toms.

durys. įeina gerai apsirengę* vyriškis, supratau, kad
ne vietinis. Prisistato, kad iš centro, kažkoks virši
ninkas. Pas mus zonoje vyrų beveik nebuvo. Pasisvei
kino, paėmė iš manęs knygą, pasižiurėjo, ką skaitau.
Pradėjo klausinėti, koks straipsnis, kur dirbu, tikriau
siai raštinėje. Pasakiau, kad ne raštinėje, o su blatniokemis „rasčiovkoj". Labai nusistebėjo, kad toks
„lengvas straipsnis", tiek mažai metų kalėti, o reikia
dirbti miške. Paklausė, ką baigiau. Pasakiau: „vidu
rinę mokyklą". O jis sako: ką tie jūsų viršininkai gal
voja, kaip jie neskiria žmonių. Aš jus tikrai pasiimčiau
pas save į lagerį, dirbtumėte raštinėje, bet dar neapsi
moka. Jau vasario pabaigoje išeisite į laisvę. Išeida
mas pažadėjo pasikalbėti su viršininku ir rytoj susitik
ti.
Ir tikrai savo pažadą tesėjo. Mums pranešė, kad bus
kalinių susirinkimas. Visiems reikės rinktis į kultūros
baraką. J tą baraką labai retai atvažiuodavo artistai iš
kitų lagerių ir mums padainuodavo, pašokdavo.
Kai nuėjome, tas pats vyras, kuris su manimi kal
bėjo, pasakė kalbą, kad turime kultūros vos ne rū
mus, bet neturime vedėjos. Tai jis mane ir rekomenda
vo į tą postą. Paprašė, kad išeičiau į prieki ir papasa
kočiau savo biografiją. Ta mano biografija buvo dar la
bai trumpa. Kai pasakiau, kad gimiau inteligentų
šeimoje, pasipylė toks juokas, kad aš toliau negalėjau
kalbėti. Kai nutilo, tęsiau labai trumpai toliau. Paskui
padėkojau už rekomendaciją ir atsisakiau. Man buvo
likę vos keli mėnesiai iki laisvės, prie savo darbo bu
vau pripratusi.
(B.d.)
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS

KLAUDIJUS PUMPUTIS

Trys karaliai

Nuostaba ir garbinimas su
kelia džiaugsmą. Išminčiai „be
Triumfuojanti pranašo gies galo džiaugėsi"
matydami
mė iš Izaijo knygos toli pra naujagimį Karalių. Tik tie
noksta vienos tautos, grįžusios žmones, kurie stebisi dieviš
iš Babilono vergijos, pasidi kąja didybe ir gerumu, gali
džiavimą. Jeruzale vaizduoja patirti tokį džiaugsmų. Pirmu
visų pasaulio žmonių susiti tinis liturgijos tikslas yra Die
kimą su Dievu. Pasaulio tau vo kaip visagalio valdovo gar
tos ilgisi miesto, nutvieksto binimas. Kartais krikščionybe
Dievo šlovės. Išminčių žygis neteisingai suvokiama kaip
yra tarsi pranašyste, veiksmu įstatymo religija. Iš tikrųjų ji
papildanti žodinę Izaijo pra yra garbinimo atsakas į bega
našystę. Epifanija yra tarsi linį Dievo gerumą. Nors iš
signalas žmonijai leistis į žygį. minčiai įžvelgė kūdikyje Kris
Tai impulsas visoms tautoms tuje tik mesijinį žydų karalių,
laukiant šlovingojo Viešpaties vis dėlto jie nedvejodami nusi
apsireiškimo. Bažnyčia yra lenkė jam. Per Epifanijos
ženklas, skelbiantis visuotinį šventę mes, krikščionys, gar
išgelbėjimą ir iš dalies jį įgy biname Kristų, nes jis yra Vi
vendinantis.
satos valdovas. Šia iškilme pa Dievo akivaizdai. Mes su nuo
Laiškas efeziečiams — tai minimas Kristaus įvykdytas staba laukiame to, kas mums
pirmoji Bažnyčios teologija. pasaulio pašventinimas. Pa parengta būsimajame gyveni
Apaštalas Paulius, kalbėda saulis tampa vienu didžiuliu me. Bažnyčios liturginiame
mas apie Dievo tautą, Kris Kristaus sakramentu. Graiku kalendoriuje kasmet švenčia
taus Kūną ir Sužadėtinę, pasi kalba ši idėja išreiškiama titu ma Viešpaties apsireiškimo
telkia biblinius simbolius. Di lu Pantocrator, Visatos valdo šventė leidžia mums pasireng
dingame įžangos himne apaš vas. Ši iškilmė turėtų įkvėpti ti būsimajam dideliam išban
talas Paulius atskleidžia Baž mus melstis, kad mumyse dymu:. Antroji ir paskutine
nyčią, kaip Trejybės epifanija nuolat augtų nuostaba, kad Kristaus epifanija ženklins
— trijų dieviškųjų Asmenų sustiprėjusi ji leistų mums dar pasaulio pabaigą. Kuo geriau
amžinojo plano apsireiškimą. pamaldžiau garbinti Karalių mes garbinsime jį šiandien,
Bažnyčios slėpinys — tai Die ir Išganytoją. Mūsų nuostaba tuo labiau pasirengė būsime jo
vo slėpinys pasaulyje. Trijų ir garbinimas šioje Epifanijos būsimajam apsireiškimui ir
dieviškųjų Asmenų meilė žmo liturgijoje vis dėlto neleidžia būsimajai dangiškajai liturgi
gui, anot šventojo Pauliaus, mums pažinti iki galo Dievą. jai.
turi tiesiog sukrėsti žmogaus Garbinimas parengia mus bū
.Bažnyčios žinios", 2000 m..
širdį, ją pakeisti iš esmės.
Nr. 24
simajai šlovingai ir nuostabiai
Evangelijos
pasakojimas
apie išminčius yra vienas iš
tų, kurių detalės patraukia
JO GIMIMĄ PASKELBĘ ANGELAI
dėmesį ir žadina smalsumą.
KUN. VALDAS AUŠRA
Mokslininkams nepavyko tiks
liai ištirti šių išminčių tapa
Pamokslo tekstas: Evangeli da iš tikro gimė visatos Išga
tybės-ir nustatyti, iš kokios ja pagal Luką 2:8-11: „O toje nytojas Jėzus Kristus? Pradė
konkrečios Rytų šalies bei vie pačioje šalyje buvo piemenų, siu, papasakodamas vieną tik
tovės jie atvyko. Pagal tradi kurie budėjo lauke ir ėjo nak rą atsitikimą. Ne per seniau
ciją paveiksluose vaizduojami ties sargybą prie savo kaime siai, 1997 m. gruodžio mėnesį
trys išminčiai, jų skirtinga nės. Viešpaties angelas atsi būnant Klaipėdoje, mane pasi
odos spalva rodo, kad jie pri stojo prie jų. ir Viešpaties švie vijo gana netikėtas skambutis.
klauso skirtingoms rasėms ir sa apšvietė juos, ir jie labai Skambino iš Vilniaus, tuo me
sykiu visai žmonijai. Kitą nusigando. Ir angelas tarė tu populiarios TV laidos
smalsumą kelianti šios istori jiems: "Nebijokite! nes štai aš „Prieštarauk" vedėjai. Prisi
jos detalė yra žvaigždė. Apie skelbiu jums didelį džiaugs stato ir klausia, ar aš kartais
šią stebuklingą žvaigždę daug mą, kuris bus visai-tautai, kad nenorėčiau dalyvauti jų lai
svarstyta ir rašyta. Šventaja gimė jums šiandien Gelbėto doje, kurios tema turėtų būti
me Rašte užsimename ir apie jas, kuris yra Mesijas. Vieš maždaug tokia: „Kokius metus
vietą. į kurią ši žvaigždė at pats. Dovydo mieste"".
mes pasitiksime? 1998, du
vedė išminčius. Rašoma, kad
Šį vakarą visa žemė. netgi tūkstantis penki šimtai ...-ieji,
išminčiai įžengė „į namus". Ar nekrikščioniškos šalys, yra ar tūkstantis keturi šimtai ...tai reiškia, jog Šventoji šeima perpildyta džiaugsminga lau ieji?" Pradinis mano atsaky
iki to laiko buvo persikraus kimo nuotaika — tuoj švęsime mas turbūt juos visai patenki
čiusi gyventi į namus.
Kalėdų dieną, kuri žymi Išga no, nes atsakiau, kad sutik
Tačiau, jei šie mūsų tyri nytojo gimimą. Šis gimtadie sime būtent 1998 metus. Ta
nėjimai bei klausimai kils nis yra skirtingas, nei kiti. nes čiau tuoj pat pridūriau, kad
vien tik iš smalsumo, tai gali juo mes pažymime Viešpaties tai yra grynai susitarimo tarp
sutrukdyti mums suvokti tik Dievo atėjimą į mūsų tarpą. pasaulio valdžių reikalas, to
rąją šios istorijos prasmę. Mes Jo tapimą vienu iš mūsų.
dėl mes lygiai taip pat galime
nenorime būti tokie kaip Ero
Kaip ši šventė atsirado? Ka švęsti metus, pažymėtus budas, kuris taip pat siekė suži
noti kuo daugiau apie gimusį
Mesiją. Iškreiptos Erodo mąs
tysenos tikslas buvo atsikraty
ti pretendentų į karališkąjį
sostą.
Išminčių apsilankymo istori
jos esmė yra Kristaus pasiro
dymas pagonių, t.y. ne žydų
pasauliui. Prieš šį įvykį tikėji
mas Mesijo atėjimu buvo pa
tikėtas vienintelei žydų tau
tai. Mato papasakota istorija
papildo Luko evangelijos pa
sakojimą apie Kristaus pasiro
dymą žydų piemenims. Išmin
čių nuostata ir tikslai buvo
visiškai priešingi Erodo tiks
lams. Jie atvyko pagarbinti
Kristų. Tai du kartus pakarto
ta Evangelijoje. Atvykę į savo
kelionės tikslą ir pamatę kūdi
kį, jie ..parpuolę ant žemės jį
pagarbino". Jų kelionę lydėju
si nuostaba visiškai skyrėsi
nuo baimingo Erodo smalsu
mo. Pagerbdami kūdikį, iš
minčiai pagal Rytų paprotį
parode pagarbą karaliui. At
sidūrę kieno nors didybės aki
vaizdoje, mes paprastai junta
me nuostabą. Nuostaba ir gar
binimas krikščioniškajame gyvįniroe ir liturgijoje sudaro
vienovę.

AUTOMOeaJO. NAMŲ, SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Otf Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 9Sth Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654
Window Washers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid drivcr's license and transportation. Mušt be fluent įn English.
L A . McMahon Window \Vashing.
TeL 800-820-6155.

Hector Garrido. ..Pagarbinimas"

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

GREIT PARDUODA
S j * RE/MAX
^REALTORS
0nC(773)5MS95>
M0NE(7M|42S-71M
(7731590-0205

RIMAS LSTANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
3 Care Givers Needed!
Reųuirements: mušt speak English.
mušt have drivers license. experience
and references teąuired. work permit
or green card essential, non smoker.
Safary S110-140 per dav. Please call:
262-763-2615, Thznx,' Phil.

Patikimai darome vizas į
JAV. Skambinti
tel. 773-778-2569;
773-580-5388.

Great Lakęs Home Care, Inc.

distų kalendoriuje, ar musul čionių liudijimą apie Jo gi
Įdarbinimo agentūra
monų, ar krikščionių. Krikš mimą. Liudytojams visiškai
Reikalingi moterys ir vyrai,
Tai - Jūsų laikraštis
kalbantys angliškai ir turintys
čioniškasis kalendorius, nors nerūpėjo tiksli Jėzaus gimimo
rekomendacijas prižiūrėti vyr.
ir vyraujantis pasaulyje, ta data. o tik to gimimo reikšmė.
DRAUGAS
amžiaus žmones.
čiau nėra vienintelis būdas Pagaliau Viešpaties Jėzaus
Tel. 708-425-0538.
skaičiuoti metus. Ši mano pa gimimas nebūtų toks reikš
taisa, kiek spėju, laidos ren mingas, jei mes nelauktume ir mus ant kryžiaus, Dievas šiandien Gelbėtojas, kuris yra
parodė savo begalinę meilę Mesijas, Viešpats, Dovydo
gėją sudomino. Tačiau jis visai Jo antrojo atėjimo.
nesitikėjo mano teiginio, kad
Ką mums duoda Jėzaus gi mums, savo rūpestį mūsų iš mieste. Ir šitas bus jums
Jėzus gimė 4 metais prieš mū mimas? Kokią reikšmę turi ganymu. Jis taria žmogui: ženklas: jūs rasite kūdikį, su
sų erą. t.y. prieš Kristų, o gal Dievo atėjimas į mūsų tarpą „Tavo likimas, žmogau, yra vystytą vystyklais ir gulintį
net anksčiau — 6 metais (pra mažu, gležnu kūdikėliu? Kaž tapti šventu ir tinkamu mano prakartėje".
Šiandien nėra svarbu, ku
dedant 7-4 pr. Kr.'. Turbūt ne kas yra pasakęs, jog vaiko/ karalystei, ir todėl, kad taip
atsitiktų,
aš
atsiunčiau
Savo
riuos
metus mes skaičiuojame.
suklysiu pasakęs, kad ir dau kūdikio gimimu yra išreiškia
vienatinį
Sūnų
—
Kristų
—,
Daug
svarbiau dėkoti Vaike
geliui tai naujiena.
mas Dievo noras, kad pasaulis
kad
aš,
Dievas,
pirma
tapčiau
liui,
kuris
atnešė mums gerąją
Kodėl aš drįstu taip teigti? tęstų savo gyvenimą. Ar kas
tavimi
—
žmogumi".
naujieną,
kad
pasaulis privalo
Ogi viską lėmė netikslumas. kitas gali atnešti mums geres
tęsti
savo
gyvenimą.
BešvęsNepaisant,
kokie
būtų
tie
Pasirodo, kad buvo padaryta nę naujieną? Tik vaikas, apie
dami
kūdikėlio
Jėzaus
gimi
Viešpaties
—
pasaulio
Valdo
paprasčiausia klaida, apskai- kurio gimimą angelai pa
mą,
mes
laukiame
Jo
atėjimo,
vo
ir
Išganytojo
—
atėjimo
čuojant Kristaus gimimo me skelbė piemenims, žvaigždės
tus. Atsitiko taip. 525 metais ir planetos — astrologams, as ženklai, jie gali suteikti mums kai Jis vėl apsireikš mūsų
tarpe, o pasaulyje įsigalės taipopiežius Jonas I užsakė, kad trologai — karaliams. Šį gi viltį, kad karalystė, kuri gimė
ka ir ramybė, meilė ir
tokia
maža
ir
trapi,
kaip
tas
skitų (kažkada egzistavusi mimą šiandien mums skelbia
džiaugsmas; ir visi kartu su
kūdikėlis
prakarte,
įsitvirtino
klajoklių tautai vienuolis, var giedamos giesmės, šviesos lan
angelais bei dangaus kariuo
mūsų
tarpe
ir
auga.
du Dionisijus, paruoštų stan guose, vainikai ir girliandos,
menėmis garbins Maloningąjį
Piemenys,
ganę
savo
gyvu
dartinį kalendorių, kuriuo ga puošiančios mūsų namus bei
Dievą: „Garbė Dievui aukšty
lėtų naudotis vakarų Bažnyčia Šventasis Raštas skelbiantis: lius laukuose ir kalvose, buvo bėse ir žemėje ramybė tarp
ir kuris pradėtų laiką skai „ji pagimdė savo pirmagimį šio įvykio liudininkai: „Ir an žmonių!"
čiuoti nuo Kristaus gimimo sūnų, suvystė jį vystyklais ir gelas tarė piemenims: „Nebijo
Kūčių vakaro pamokslas, pasaky
datos. Apskaičiuojant Kris paguldė jį prakaite, nes jiems kite! nes štai aš skelbiu jums
didelį
džiaugsmą,
kuris
bus
vi
tas Ziono parapijoje 2000 m. gruo
taus gimimą, atskaitos tašku nebuvo vietos viešbutyje" (v.
sai tautai, kad gimė jums džio 24 d.
Dionisijus pasirinko du daly 7).
kus: tuo metu naudojamą Juli
Kaip valdys šis gimstantis
jaus Cezario kalendorių ir Ro Vaikelis? Kaip ir kiti pasakoji
telefonais. Jaunimas buvo ra
KATECHETIKOS
mos miesto įkūrimo datą. mai apie daugelio žymių žmo
CENTRUI — 10 METŲ ginamas rinktis gyvenimą,
Pagal Dionisijaus kalendorių. nių gimimą, taip ir šis leidžia
perspėjamas, kad narkotikai
1 A.D buvo 754 anno urbis nujausti, kokia bus Jo šlovės
Lapkričio 24 d. Panevėžio — tiesus kelias myriop. Kon
conditae (a.u.c.) — nuo Romos istorija. Apie ką mums sako
įkūrimo, kai tuo tarpu Jėzaus Vaikas, suvyniotas į skudurus vyskupijos Katechetikos cen certe dalyvavo krikščioniškojo
gimimas būvy laikomas 753 ir paguldytas prakartėje? Apie tras šventė pirmąjį savo veik roko grupės „Quest, Centrala.u.c. gruodžio 25 d. (pagal Ju tą, kuris mirs. Tą, kuris bus los dešimtmetį. Šventė pra nyj most" ir neseniai su
lijaus Cezario kalendorių tai paguldytas ne į šeimos, o į sidėjo Kristaus Karaliaus ka sikūrusi roko grupė iš Kretin
buvo Saturnalijų diena). Ta svetimo žmogaus kapą. Tą, tedroje šv. Mišių auka, kuriai gos JBijok katės". Grupių
čiau vienuolį Dionisijų. kaip kuris maitins savo žmones, vadovavo Panevėžio vyskupas atliekamos dainos bylojo apie
paaiškėjo, šių laikų mokslinin dalindamas duoną ir žuvį, o J. Preikšas. Katechetikos cen tikrąsias gyvenimo vertybes.
kams atlikus išsamius tyri galiausiai atiduodamas save, tro 10 metų jubiliejaus minė Pasak projekto koordinatorės
mus, lydėjo nesėkmė, nes jis kaip sakramentą. Ką sako an jimas vyko Panevėžio savival Vaidos Spangelevičiūtės, vie
apsiskaičiavo. Mes nepradėsi gelai? Jie skelbia apie val dybės salėje. Ta proga apie šio nas pagrindinių projekto už
me aptarinėti visų argumentų dovą, kuris yra maloningas ne centro veiklą kalbėjo vysk. J. davinių — atkreipti jaunimo
ir metodų, kuriuos naudojo tik keliems savo išrinktie Preikšas, mons. J. Juodelis, dėmesį į šią problemą ir. pade
Šv. Rašto tyrinėtojai ir astro siems, bet ir visam dangui. O pirmosios šio centro vadovės dant muzikai, parodyti kitokio
nomai, nustantant tikslesnius piemenys? Tie vargani gyvulių ses. Onutė ir Marija ir dabar gyvenimo galimybę.
Lietuvoje šis projektas yra
Jėzaus gimimo metus. Tačiau naktiniai saugotojai? Tie, ku jam vadovaujanti Z. Tručiovieną dalyką reikėtų pabrėžti: rie atlieka kitų nemėgstamą nienė. Šventės dalyviams kon vienas iš daugelio muzikinių
jei atsitiko taip. kaip mes ką darbą — pavojingą ir nešva certavo Panevėžio konservato projektų, skirtų kovai su nar
tik paminėjome, tai jau prieš rų? Galbūt tai mes patys — ką rijos smuikininkai, vysk. K. komanija, tačiau bene vienin
Paltaroko katalikiškosios mo telis, kaip atsvarą narkoti
kelis metus esame įžengę į mes sakome?
kams pateikiantis tikėjimą.
trečiąjį tūkstantmetį.
Būtent tokiems Jėzus ir per kyklos vaikų ansamblis.
Grupės „Quest" vadovas teolo
Tačiau mano giliu įsitikini davė tęsti Jo karalystės staty
gas Benas Ulevičius teigė,
STUDIJOS „MUSICA
mu, nėra taip svarbu žinoti. mo darbą. Jis patikėjo jiems
kad. norint pasakyti kam nore
AETERNITATIS"
. kada tiksliai gimė Viešpats — t.y. mums — karalystės
„ne", visų pirma reikėtų kaž
PROJEKTAS
Jėzus Kristus — pats svar skelbimą, kad Jis atėjo skelbti
kam ištarti, „taip". Ši mintis
biausias faktas yra tai, kad ir pradėti karalystės, kuri ga
Krikščioniškosios muzikos — gyvenimui „taip" — ir )Juvo
Jis iš viso gimė, t.y., tapo lutinai bus sukurta laikų pa
studija „Musica aeternitatis" kulminacinis renginio taškas.
žmogumi. Štai čia ir yra di baigoje.
Projektą finansavo Valsty
džiausias stebuklas, bet kada
Dievas, ateidamas mažo vai parengė ir įgyvendino pro
įvykęs žemėje — Dievas atei kelio pavidalu, suteikė žmoni jektą „Rokas prieš narkoma binė jaunimo reikalų taryba,
na į žmonių tarpą, ne kaip jai ir visam pasauliui naują niją*. Lapkričio 22 — gruodžio įgyvendinti padėjo Vilniaus,
koks graikų pusdievis, ne kaip viltį. Jo atėjimas, kuris yra 6 d. koncertai vyko Kaune. Kauno ir Šiaulių jaunimo cen
aplinkinių pagarbos trokštan neatsiejamas nuo Jo aukos Klaipėdoje, Vilniuje, Panevė trai. Lietuvos psichologinių
tis herojus, ne kaip valstybės ant kryžiaus, paaukotos už žyje ir Šiauliuose. Daugelis jų telefoninių tarnybų jaunimo
Vilniaus, Kauno
vadovas-imperatorius. o kaip mus, iš pagrindų pakeitė žmo surengti naktiniuose klubuo asociacija,
mažas, gležnas kūdikėlis — gaus požiūrį į save, į savo ar se, kur, specialistų teigimu, ir Šiaulių jaunimo centrai,
kaip gimstame ir mes, t.y timą, aplinką ir visą pasaulį yra didžiausia galimybe jauni Lietuvos psichologinh} telefo
kiekvienas mirtingas žmogus. — pagaliau ir į Dievą. Žmogus mui susidurti su narkotikais. ninių tarnybų jaunimo asocia
Jo atėjimas yra niekuo neiš suprato, kad jis turi viltį, nes Gausiam jaunimo būriui buvo cija, A. C. Patria, Klaipėdos
siskiriantis nuo kitų žmonių Dievas, nors ir teisingas bei skelbiama statistika, susijusi dvasinės pagalbos jaunimo
atėjimo į pasaulį, ir tuo pačiu teisus, nėra vien tiktai rūstu su narkomanijos problema, centras, Panevėžio kutu A.
metu toks skirtingas negu sis, reikalaujantis ir bau bei informacija apie tuose Lipniūno kultūros centras ir
mūsų.
džiantis prasižengusiuosius. miestuose esančius centrus, nuolatinė studijos „Musica ae
Mes tiksliai ir nežinome, Gimdamas pasauliu: ir žmo kur galima tikėtis pagalbos; ternitatis" bendradarbė Kre
kaip iš tikro gimė tas vaikelis. nėms — gimdamas mums — dalijamos specialiai šiam pro tingos pranciškoniškojo jauni
Mes teturime tiktai evange kūdikėlio, vardu Jėzus, pavi jektui išspausdintos skrajutės mo tarnyba.
B2. 2000 m. Nr 23
listų ir kitų pirmųjų krikš- dalu, numirdamas už pasaulį su minėtų centrų adresais ir
• • O i l ū » I O f OAKT
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' „GRAMAFONAF PO
50 METŲ
„Draugo" 2001.01.05 laidoje
„Laiškai ir nuomonės" skyriu
je Antanui Paužuoliui užkliu
vo mano straipsnyje „Drauge"
2001.12.09 laidoje panaudoti
„dypuko" sinonimai net septy
nis kartus! Truko 50 metų, kol
„dypuko" vardas A. Paužuoliui
pasidarė asmens panaikini
mu, ko anksčiau nebuvo pas
tebėjęs.
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NUOMONĖS

KIENO PALAIKAI PALAIDOTI
GRAFŲ TIŠKEVIČIŲ KOPLYČIOJE

puku vardas, rišasi tik su ten
kadaise gyventa vietove, ten
ar čia bendrai išgyventomis
aplinkybėmis ir jungiančiais
prisiminimais, gerais ar blo
gais.
Bronius Juodelis
Willowbrook, IL
KAIP LIETUVA
SUTAUPYTŲ PINIGŲ
Dabar, jaunoji karta kriti
kuoja 1940 m. Lietuvos vado
vybę, kad kariuomenė nepasi
priešino, rusams okupuojant
Lietuvą.
Lietuva jau buvo iš dalies
okupuota, kai 1939 m. rusai
įvedė savo kariuomenę į Lie
tuvą. Kodėl tada nesipriešino?
Džiaugėmės, kad atgavom Vil
nių. Džiaugėmės, kad mūsų
kariuomenė paraduoja Vil
niaus gatvėmis. Gerai Pupų
Dėdė dainavo, kad Vilnius
mūsų, o Lietuva rusų. Mūsų
vadovybei buvo pasirinkimas:
pasiduoti ar stoti į kovą prieš
rusų masę. Pasiduosim, dar
gyvensim. Priešintis prieš Staliną-Hitlerį mirtis. Jau Rytų
Europos dalis buvo Stalinui
atiduota.
1940 m. Stalinas užima visą
Lietuvą. Ačiū gen. Raštikiui,
kuris labai teisingai pasakė,
kad mūsų kariuomenė nėra
paruošta kariauti.
Norint
priešintis
reikia
šaukti mobilizaciją. Kaip gali
šaukti mobilizaciją, jei rusų
kariuomenės bazės visoj Lie
tuvoj? Prie sienos jau rusų ka
riuomenė išrikiuota. Gen. Vit
kauskas jau pasiruošęs rusus
pasveikinti. Rusai su mase ka
reivių, tankų, lėktuvų, laukia
žygiuoti pirmyn.
Sako, pasaulis būtų kitaip
įvertinęs Lietuvos okupaciją,
jei būtų paaukota keliolika
tūkstančių Lietuvos jaunimo
gyvybių. Kiek pasaulis įverti
no partizanų kovas 1945-1950
metais? Partizanai laukė pa
galbos iš Vakarų. Ką gavo?
Rusai tuo laiku buvo Ameri
kos draugai. Mes, bėgdami iš
Lietuvos, šnekėjom, kad Vaka
rai neleis rusams naikinti Lie
tuvos. Ar ne naivūs buvom?
Kas dabar čečėnams pagelb
sti?
Sako, suomiai pasipriešino.
Ten kitokios gamtos sąlygos.
Buvo žiema, daug sniego. Suo
miams su pašliūžom buvo
lengva virš sniego važinėti.
Ruseliam su skuduriniais ba
tais po sniegą nėjo klampoti.
Vis tiek dalį Suomijos rusai
užėmė. Visos okupuoti nepa
jėgė!

„Dypuko" vardas nėra as
menį paniekinantis, jį paže
minantis, nei paaukštinantis.
Jį gavome prieš 54 metus Vo
kietijoje, pabėgėlių stovyklose,
karo. žiaurios sovietinės oku
pacijos išmesti iš Lietuvos.
Alijantai mus pavadino JDisplaced Persons", sutrumpi
nant — D.P. iš kur ir kilo „dypukas". Šį terminą ne vien
„Draugas", bet visa mūsų lie
tuviškoji spauda naudojo nuo
pat mūsų atvykimo į JAV
1949 metais iki dabar. Buvu
siu dypuku pavadintą dabar
tinį Lietuvos prezidentą Valdą
Adamkų „Draugo" 2001.01.05
laidoje A. Paužuolis galėjo su
rasti Broniaus Nainio straips
nyje „...Ir ką saugosim?", kas
niekur neprasilenkia su tiesa.
Jei A. Paužuolis turi daug
laisvo laiko, jam reikėtų per
žiūrėti „Draugo" 50-ties metų
numerius „Draugo" archyve.
Ten jis rastų keliolika tūks
tančių kartų panaudotą „dy
puko" terminą, kuris man ne
panieką, bet pagarbą sukelia
tos, ne eilinės „bangos" žmo
nėms, daug gero Lietuvai ir
lietuvybei suteikusiems per vi
sus 50 metų.
Čikagoje turime Panevėžie
čių, Tauragiškių ar Zarasiškių
draugijas. Joms
priklauso
prieš 50 metų iš ten kilę, ar
gyvenę kraštiečiai bei jų šei
mos. Lietuvoje veikia „Lapteviečių" brolija, su skyriais
Kaune ir Vilniuje. Jos nariai
yra gyvi išlikę Sibiro tremti
niai, pragarą išgyvenę prie
Laptevų
jūros.
„Dypukų"
draugijos — nereikėjo. Iš jų
buvo sukurta Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, kuri iki
šiandien veža lietuvybės iš
laikymo išeivijoje, įvairios para
mos teikimo Lietuvai, vežimą.
I
Lietuvių
Bendruomenės
veiklą JAV labai pamažu įsi
jungia savais vardais pasiva
dinę atskiri, dabar iš Lietuvos
atvykę tautiečių būreliai. New
Yorke, Klevelande (buvo ir
Čikagoje, nors dabar jų nesi
girdi). Jų pavadinimas „tarybukais" jų pačių, ar mūsų lū
pomis, nereiškia jų pažemini
mo, ar įžeidimo, lygiai kaip,
kad lapteviečių, panevėžiečių
Dabar klausimas: po tokių
ar tauragiečių vardai, ar ir dy patyrimų, ar Lietuvai reikia

Fotomenininkas Algimantas Kezys 'kairėje) kalbasi su poetu Bernardu Brazdžioniu Los Angeles Calif., senei raugių ateitininkų ruoštoje parodoje 2000 m lapkričio pradžioje

tokios didelės kariuomenės'.'
Jei rusai pultų Lietuvą, ar
priešintis? Ar mūsų kariuome
nei yra vilties atsilaikyti? Vi
siems aišku, kari vilties atsi
laikyti nėra. Jei mus priims į
NATO, labai didelis klausi
mas, ar Vakarai eitų į karą
dėl mūsų. Kad Lietuvai ka
riuomenės reikia, tai aišku.
Klausimas, ar tokį skaičių rei
kia laikyti po ginklu. Dabar
kareivis tarnauja gal 18 mė
nesių. Ką jis veikia per tą lai
ką? Apmokymas trunka 3-6
mėn. Kas po to? Sargybos,
namų ruoša, pasivaikščioji
mai. Valstybei kariuomenės
išlaikymas kaštuoja daug pi
nigų.
Siūlau po apmokymo, ne il
gesnio kaip 6 mėn. paleisti ka
reivį namo, gal su uniforma,
šautuvu, ir įjungti į šaulius.
Jei reikalas, atsarginis per po
ra valandų gali prisistatyti.
Kiek pinigų būtų sutaupyta.
Lietuvos gynyba nenukentėtų.
Gal NATO sąlygom neatitik
tų, bet tą galima apeiti.
Laivynas gražus. Keli karo
laivai. Su kuo ruošiamės ka
riauti? Tik su rusais? Many
čiau, tuos karo laivus išmai
nyti į mažus kariškus, gerai
ginkluotus laivelius pakrančių
apsaugai. Kiek pinigų būtų
sutaupyta!
Dar vienas mažas pasiūly
mas. Sumažinkit Seimą per
pusę. Atimkit iš Seimo narių
valdiškas mašinas ir šoferius.
Kiek čia būtų sutaupyta!
A. Grigaitis
Livonia, MI

RUSIJOS NAUJASIS
HIMNAS
(Laisvas vertimas)

PER ANKSTYVAS
PROJEKTAS

Vilniuje pernai vasarą posė
Rusija — mūsų šventasis džiavę PLB seimas pasisakė,
krašte!
kad reikia atstatyti valdovų
Rusija — mūsų numylėtoji rūmus Vilniuje. Numatyta
šalis!
apytikrė darbo kaina — 130
Galingasis ryžtas ir didžioji milijonų litų. Šiuos pinigus tu
garbe — tai mūsų paveldas rėtų suaukoti Lietuvos ir išei
amžiams!
vijos lietuviai.
Tad būk garbinga, mūsų
Daugelio nuomone, minima
laisvoji tėvynė!
rūmų atstatymo kaina, neati
Amžinąją vienybę broliškų tinka realybei. Toje vietoje,
žmonių ir bendrąją išmintį kur numatoma rūmus statyti,
gauname iš savo protėvių. Tad dabar yra tik didžiulė duobė,
pilna griuvėsių. Pirmiausia
būk šlovinga, mūsų šalie!
tos duobės sutvarkymui reikė
Mes didžiuojamės tavimi!
Nuo jūrų pietuose iki paties tų keletos milijonų litų.
Atrodo, kad PLB vadovybė
ašigalio — taip. tęsiasi mūsų
miškai ir laukai. Tu pasaulyje visiškai nenumatė visam rū
esi mums vienintelė, nepa mų atstatymui realios kainos.
Tam apytiksliai reikėtų bent
keičiama.
Šią gimtąją šalį saugo pats 250 milijonų, ar daugiau litų.
Dauguma Vakarų pasaulio
Dievas!
lietuvių, šiuo laiku, yra nepa
Tad būk garbinga, mūsų sirengę aukoti tūkstančius do
lerių rūmų atkūrimui. Išei
laisvoji tėvyne!
vijai užtenka savo giminių, ar
Savo sapnams ir gyvenimui timųjų draugų, vaikų, našlai
turime plačiąsias erdves, jos čių, daugiavaikių šeimų rėmi
atviros mūsų ateinantiems lai- mo.
Šiandieną Lietuvą slegia ne
kams.
Ištikimybė
savam
kraštui — mus stiprina. Taip paprastai didelis vargas ir ne
juk buv o, taip yra, taip bus vi- sėkmės: darbų stoka, pajamų
neturėjimas, kaimų ir mieste
sada!
lių skurdas. Geriau tuos pini
Tad būk garbinga, mūsų gus, užuot Valdovų rūmų, paskirkime skurstantiems Lietu
laisvoji tėvyne!
Šiuos Rusijos himno žodžius vos vaikams ir ligoniams žmo
sukūrė rusų poetas Sergeij niškai pavalgydinti. Michailov. Jis buvo autorius ir
Todėl neskubėkime su Val
komunistinio himno: „Stavai, dovų rūmais, juos pastatysime
vėliau, kada Lietuva bus tur
padnimaise sovietski narod!"
Kun. dr. Eugenius tingesnė.
Gerulis
Vytautas Šeštokas
Pasadena. FL
Los Angeles, CA

Kultūros ministerijos Kul
tūros vertybių apsaugos de
partamento direktorės sudary
ta komisija lankėsi Kretingoje
ir pradėjo grafų Tiškevičių
koplyčioje esančių palaikų at
pažinimą.
Kretingos muziejaus direk
torės Vidos Kanapkienės teigi
mu, palaikus apžiūrėjęs antro
pologijos daktaras Rimantas
Jankauskas, pirminiais duo
menimis, sakė beveik neabe
jojąs, jog tarp koplyčios mau
zoliejuje esančių palaikų yra
ir Kretingos dvaro savininkės
Sofijos Tiškevičienės bei jos
anūko Kazimiero palaikai. V.
Kanapkienė pažymėjo, kad
specialistai mano, jog Tiške
vičių giminės palaikai turi is-

torinę vertę ir. jei pasitvirtins
spėjimai, juos bus siūloma
įtraukti į Lietuvos valstybės
kultūros vertybių sąrašą.
Istoriniai šaltiniai teigia.
kad gotikinio stiliaus koply
čioje buvo palaidoti Kretingos
grafo Juozapo Tiškevičiaus ir
jo žmonos Sofijos Tiškevičie
nės palaikai. Be to, manoma.
jog šalia jų ilsėjosi ir du anū
kai, trejų metų Marija Tiškevičiūtė ir 1941 m. sukilimo
prieš bolševikus dalyvis Kazi
mieras Tiškevičius. Kol kas
nepatvirtintais duomenimis,
koplyčioje iš viso palaidoti 6
žmonės, trys iš jų gali būti už
mūryti, o trys palikti kars
tuose, kurie yra stipriai apgadinti ir apirę.
įjjį^

Pranešame giminėms, pažįstamiems ir draugams, kad
2000 m. gruodžio 29 d., sulaukęs 93 metų, į Amžinybę
iškeliavo mūsų mylimas Tėvelis, Dėdė, Uošvis ir Senelis

A. t A.
VLADAS (WALTER)
ABRAMIKAS
Velionis gimė 1907 m. spalio 25 d. Ramoškių kaime,
Kėdainių apskrityje. Šiluvoje susipažino su mokytoja
Stefanija Gzegozauskaite ir 1937 m. susituokė.
1947 m. a.a. Vladas atvyko į Ameriką ir apsigyveno
Springfield, IL. Iki 1975 m. dirbo Allis Chalmers (FiatAllis).
Velionis priklausė St. Vincent de Paul lietuviškai
parapijai iki jos uždarymo 1972 m., vėliau priklausė St.
Agnės Catholic bažnyčiai. Aa. Vladas buvo veiklus Lithuanian-American klubo narys.
Nuliūdę liko: duktė Violeta , Angelą" Abad su vyru
Jorge, duktė Regina Buedel su vyru Marty; anūkai Ramon
Abad su žmona Claudia, Lisa Johnson su vyru Jim, George
Abad su žmona Deborah, Michael Abad su žmona Ana ir
Matthew Buedel; taip pat vienuolika proanūkų ir daug
giminių Lietuvoje bei Amerikoje.
Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, sausio 1 d. KirlinEgan-Buttler laidojimo namuose, Springfield, IL.
Laidotuvės įvyko sausio 2 d. Iš laidojimo namų velionis
buvo atlydėtas i St. Agnės bažnyčią, kurioje 12:30 v.p.p.
buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Vladas
buvo palaidotas Calvary kapinėse šalia savo žmonos a.a.
Stefanijos.
Nuliūdę: dukros, anūkai, proanūkai, giminės
Lietuvoje ir Amerikoje.

A. t A.
IEVAI DEVEIKIENEI
iškeliavusiai į Amžinuosius Tėviškės namus, dukrai
VIDAI MALEIŠKIENEI, sūnui
MYKOLUI
DEVEIKIUI ir jų šeimoms bei artimiesiems reiškiame
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Vida Kosmonienė
Zita ir Julius Širkai

A. t A.
AUKSEI KAUFMANIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui PETRUI, dukrai
VYGAI, sūnums VIKTORUI ir ARIUI, seseriai
SAULEI PALUBINSKIENEI. broliui ARŪNUI
LIULEVIČIUI su šeimomis.
Vašingtono D.C. apylinkių

lt makes a world of difference when you fly SAS
to Lithuania.
No one makes round-tnp travel to Lithuania easter and more convenient than SAS
From Chicago. we offer daily service to Vilnius with a hassie-free connection via
Stockholm. When you're ready to retum, you'll enjoy same-day travel back to
Chicago through our Copenhagen hub. Find out vvtiat a world of difference SAS
can Tsake fcr your next tnp. Just call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350
or visit our website at www.scandinavian net.
FkgM«
SK
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SK744
SK743
SK<M3

Būrys lietuviukų Union Pier, MI, ii kaires: Vytenis Karaitis, Aras Vitkus.
Aras Karaitis; viduryje: Arius Augustaitis. Rytas Vitkus, viršuje: .Juozas
ir Laima Auguslaičini
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A. t A.
ADOLFUI LEONUI
JELIONIUI
iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiausią užuojautą
reiškiame jo žmonai, mūsų kūmai SOFIJAI, dukrelėms
GUODAI su šeima, krikšto dukrai RAMINTAI bei
visiems artimiesiems.
Joana, Jonas, Rima, Loreta ir krikšto sūnus
Povilas Krutuliai

Sc3m*ip#fl<fl Airtnrs

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAI
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

Vytas Č u p l i n s k a s ruošia
..Dainavos" religinio koncerto
..Ir šviesa, ir tiesa" vaizdinį
pristatymą. Jo sukurti koncer
tu plakatai puošia lietuviškų
jų centrų sienas. Vidas Neverauskas vargonuos, taip pat
pasirodys grupe instrumenta
listų - bus pritariama fleita,
obojumi, violončele, arfa. tim
panais. ..Dainava", kuriai va
dovauja Darius Polikaitis, šį
koncertą ruošia, norėdama pa
minėti dešimtąsias Sausio 13osios aukų metines ir kviečia
visus sausio 14 d., šį sekma
dienį, 3 vai.p.p. atvykti į Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčią.
Bilietai - „Seklyčioje", o vai
kams įėjimas - pigesnis.

Mokytoja .Jūratė Chavez pataria Elytei kaip paruošti užkandėlį ..Ži
burėlio" Montessori mokyklėles, veikiančios PLC Lemonte. auklėtiniams

L i e t u v o s D u k t e r y s praneša, kad iki kovo 1 dienos „Namcliuose", adresu 2735 W.
71st Str.. bus budima tik treOiadieniais, penktadieniais ir
šeštadieniais n u o 10 vai.r. iki
2 vai.p.p.
Ekumeninės
pamaldos
įvyks 2001 m. sausio 21 d.,
sekmadienį, 3 vai.p.p. Švč. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje (44 gatvė ir California).
MENO MOKYKLĖLĖS
PAMOKOS
Antradieniais
Meno mo
kyklėlėje priimami vaikai, norintys dainuoti. 5:30-6:15 vai.
v. - vaikai nuo 3 m. amžiaus,
o nuo 6:15 iki 7 val.v. - n e j a u nesni kaip 6 metų amžiaus,
Susidarius grupei b u s tęsiamos sportinių šokių pamokos,
Priimami vaikai, ne jaunesni
kaip 7 metų a m ž i a u s . Pamokų
pradžia - 7:05-7:50 val.v.
Ketvirtadieniais
vyksta
sportinių-pramoginių
šokių
painokos paaugliams. Priima
mi visi, norintys išmokti šokti
salės šokius: lėtą ir Vienos
valsą, tango, čia-ča-čia, sam
bą, svingą bei kitus šokius.
Pamokų pradžia - 7 val.v.
Registruojami, norintys iš
mokti skambinti kanklėmis
(instrumentus turime). Kank
lių klase atidarysime tik susi
darius ne m a ž i a u kaip 4
moksleivių grupei.
Meno mokyklėlėje J a u n i m o
centre, Čikagoje,
šeštadie
niais papildomai
priimami
moksleiviai į dailės klasę. Vei
kia dvi klasės - 1:20-2:05 vai.
p.p. ir 2:10-2:45 vai.p.p., bale
to klase - 1:15-2 vai.p.p..
kanklių klase - tuoj po lituanistinės mokyklos pamokų
Valandos pagal
susitarimą.
Dramos klasė - 1:15-2 vai.p.p.
Sportinių-sales šokių klase
(priimami tik nuo 7 metų
amžiaus) - 2:10-2:55 vai.p.p.
Smulkesnė informacija tel.
630-690-4051.

Gabiu lietuvių muzikų
n e m a ž a , tačiau tik dinamiškoji pianistė virtuoze iš Paryžiaus Mūza Rubackytė y r a apvainikuota tarptautiniu pripažinimu. Reta proga ja išgirsti
bus šį šeštadienį, sausio 13 d..
7:30 val.v. Maria mokyklos
koncertų salėje. 6727 S. California. Chicago. Bilietai „Seklyčioje", 2711 W. 71st Str.
Bilietų užsakymai - tel. 708386-0556. Rečitalio rengėja informacinė radijo laida ..Stu
dija R", savo laidas transliuo
janti nuo pirmadienio iki
penktadienio, nuo 4 iki 6 vai.
v. per WN\VI stotį 1080 AM
banga.
V y r e s n i ų j ų l i e t u v i ų centr e „Seklyčioje" sausio 10 d..
trečiadienį, 2 vai.p.p. rinksimės, kad atsimintume Parlamento rūmų įvykius ir pa
minėtume jaunuolių. 1991 m.
sausio 13 d. žuvusių prie Televijos bokšto Vilniuje, atminirną. Šio tragiško minėjimo
proga kalbės buvęs tremtinys
ir politinis kalinys Povilas
Vaičekauskas. Meninę programą atliks Kauno „Laisvės kovų dainos" choro dalyves - poctė ir dainininkė Silvija Simanonienė. Jos dukra Audrone
pritars gitara. Visi maloniai
kviečiami atsilankyti ir savo
dalyvavimu pagerbti žuvusius
už laisvę Lietuvai.
S l i d i n ė k i m e d r a u g e ! Kovo
24-30 d. lietuviai slidininkai
suskrenda į Mammoth kalnu;
Kalifornijoje slidinėti. Be pra
moginio slidinėjimo, vyks i r
VII Pasaulio lietuvių kalnų
slidinėjimo varžybos. Visi mie
lai kviečiami dalyvauti. Kaip
ir anksčiau atvyksta slidinin
kai iš Kanados, Australijos ir
L i e t u v o K . Organizacinio vadovo Algirdo Seko adresas:
20291 Dearvale Lane. Huntington Beach, CA 92646: tol.
714-968-8124;
e-paštas":
LTSKISl'MMIT2001<f'\\OL.co
m Papildomas informacinis
šaltinis:
vciurlionis^msn.com

S u s i t i k i m a s su imigracijos
advokatu
Diego
Bonesatti
vyks sausio 11 d., ketvirtadie
nį, nuo 6 iki 9 vai.v. ..Seklyčio
je" (2711 VY. 71st Str.i. Advo
katas supažindins su naujuoju
imigracijos įstatymu ir atsa
kys į visiems rūpimus imigra
cijos klausimus. Susitikime
taip pat dalyvaus advokatas
Algimantas Kėželis. Renginį
koordinuoja JAV LB Sociali
nių reikalų taryba, vadovauja
ma Birutės Jasaitienės.

P e n k t a s i s Maria aukštes
niosios mokyklos pokylis, pa
vadintas
„SnovvbaU",
vyks
sausio 27 d., šeštadienį, n u o
6:30 vai.v. Sheraton Chicago
Hotel. 3 0 1 E . N'orth Water St.
Pokylio m e t u bus kokteiliai,
v a k a r i e n e , šokiai, laimikių
t r a u k i m a s , „tylusis" aukcio
nas. P e l n a s bus skiriamas Ma
ria aukštesniajai
mokyklai.
Pedagoginio
lituanisti
k o s i n s t i t u t o s t u d e n t a i ir
buvę P L I etnografinio a n s a m 
blio dalyviai sausio 13 d.
kviečiami dalyvauti kun. Ar
vydo Žygo premicijų iškilmėse
Cicero. 4 vai.p.p. - šv. Mišios,
5 vai.p.p. - vaišes parapijos
salėje. V a i š ė m s registruokitės
s k a m b i n d a m i Mėtai Gabalienei tel. 708-863-1411.
N a u j a i a t v y k u s i e m s savo
d r a u g a m s , giminėms ir pažįs
t a m i e m s pasiūlykite užsisaky
ti ..Draugą" - naujiesiems
JAV gyvenantiems skaityto
j a m s 3 mėnesių p r e n u m e r a t a
- n e m o k a m a ! Kreipkitės į
..Draugo" administraciją.
S a u s i o 13 d., šeštadienį,
J a u n i m o centre ALTo Čikagos
s k y r i u s r e n g s Sausio 13-osios
žuvusiųjų minėjimą.

irena fieryte - Maria aukštesniosios mokyklos moksleive.

MARIA AUKŠTESNIOJI MOKYKLA
LAUKIA LIETUVAIČIU
Maria aukštesniojoje mo
kykloje, įsikūrusioje 6727 S.
California. visuomet buvo gy
va lietuviška dvasia - ir t a r p
moksleivių, ir t a r p seselių.
Visai neseniai žinios apie šią
Čikagos katalikišką mokyklą
pasiekė Šiaulius, ir kai Irena
Šerytė prieš šešis mėnesius su
savo tėvais iš Lietuvos persi
kėlė gyventi į Justice, IL, ji
nusprendė
lankyti
Maria
aukštesniąją mokyklą.
„Visų pirma, tai buvo priva
ti mokykla, o ne valstybinė, vėliau aiškino I. Seryte, - ir,
be to, katalikiškos mokyklos
programos - daug geresnės,
moksleivių elgesys čia draus
mingesni". Be to. Irenai apie
Maria mokyklą pasakojo ir jos
teta. keletą metų gyvenusi Či
kagoje ir kažkada susitikusi
bei kalbėjusi su seselėmis kazimierieteniis Terese ir Cecilia.
Dabar besimokydama Maria
mokykloje. Irena sakosi yra
dėkinga už pagalbą, kurią
gavo iš seselių. ..Kai mokyk

loje girdžiu savą šneką, d a u g
geriau - žinau, kad aš ne vie
na čia, ir labiau pasitikiu savo
jėgomis".
Po mokyklofe baigimo Irena
planuoja stoti j Columbia College, įsikūrusi Čikagos cent
re, ir t e n studijuoti meną.

I/HPV

Račkauskiene. Aldona Markeliene
Vytauto K a m a n t o ntiolr

2001 m. sausio 13 d. Cicero, gas" („M.ž.">.
Kun. Arvydas Žygas t u r i
savo vaikystes mieste, dr.
ypatingą
meilę gyvenimo n u 
kun. Arvydas Žygas aukos pir
skriaustam
žmogui. Štai, dirb
mas šv. Mišias pas mus, o ked
a
m
a
s
VDU,
pastebi, kad t e 
liasdešimtas j a u aukojo Lietu
bėra
sovietinių
laikų bloga pa
voje, nes kunigu buvo pašven
žiūra
į
žmogų
su
negalia, t a d į
tintas 1999 m. birželio 29 d.
universitetą
sunkiai
arba vi
per Šv. Petrą. Kunigo Arvydo
sai
nepriimami
studentai
su
antrasis v a r d a s yra Petras.
fizine
negalia.
Ir
štai
2000
m.
Džiaugiamės ir dėkojame
Dievui visi tie, kuriuos kun. „Moterų žvilgsnyje" jis taip sa
ko: „Esu taip pat dėkingas pir Kun. dr. Arvydas Žygas
Arvydo gyvenimas palietė.
Viskas prasidėjo čia, mums majam VDU rektoriui prof. A. šypsosi". Iš tos šypsenos kyla
m a t a n t ir stebint. Gimė Arvy Avižieniui, dabartiniam rekto- mintis, kad kun. Arvydas ir
das 1958 m. Janinos ir Vytau rui V. Kaminskui, taip p a t sunkias gyvenimo problemas
to Žygų šeimoj. Antrasis sū prof. P. Zakarevičiui, docentui pakels pakelta galva. Gal tai
nus. Vyresnis brolis Vytenis, A. Augučiui. Jų p a d e d a m a s gauta iš motinos. Būdingas jo
chemijos inžinierius, 2 metais galėjau įgyvendinti asmenų su atsisveikinimas
su tėvais,
vyresnis. Vaikystė ir jaunystė fizine negalia integracinę pro ypač su mama prieš išvyks
— Cicero. Čia jo mokyklos: gramą. Šiandien universitetą tant į Lietuvą: „Man apsi
parapijinė,
lietuviškoji
ir yra baigę apie 50 žmonių su fi sprendžiant didžiulį vaidmenį
aukštesnioji. Iš čia — kelias į zine negalia, dar tiek pat mo suvaidino tėvai. Prieš važiuo
Pedagoginį lituanistikos insti kosi. Tai praktinis humanisti damas į Lietuvą, atsiklaupiau
tutą Čikagoje. Baigęs šį insti nis mūsų visuomenės atnauji ir paprašiau jų palaiminimo.
tutą, dirba j a m e kaip tautosa nimas".
J u t a u kaltes jausmą, kad iš
kos lektorius. Čia įkuria stu
Bažnyčios socialinę misiją važiuodamas tėvus senatvėje
dentų Etnografinį ansamblį. kun. Arvydas Žygas pradėjo apleidžiu. Po tėvelio mirties
P a t s rašo vaidinimus — „šie dar klieriku būdamas. J i s ne mama taip pasakė: „Tavo gy
napjūtė",
„Bėkit, bareliai", gali praeiti pro alkaną, n u  venimas dabar Lietuvoje. Va
režisuoja, pats vaidina, dai plyšusį vaiką. Čikagoje būda žiuok. Kiekvienam tėvui skau
nuoja, šoka. Čikagoje — 4 pa mas pats juokavo, kad dažnai du, kad vaikas kaip paukštis
statymai, gastrolės į Los An tai į universitetą arba į k u  išskrenda iš lizdo. Mums buvo
geles ir į Torontą Kanadoje. nigų seminariją kas nors atve skaudu, bet mes negalėjome
Studentu b ū d a m a s vieną va da suvargusį vaiką ir sako: tavęs sustabdyti, nes žinojo
sarą praleidžia Pietų Ameri „Daktare Žygai, tavęs ieško me, kad tu mums nebepri
koje. Ten organizuoja lietuvių vienas tavo vaikas". Ir n e tik klausai, Dievas mums tave tik
jaunimo stovyklas ir renka vaikai, bet ir vargstančios a r paskolino". O po mamos mir
senąsias lietuvių dainas iš se prasigėrusios šeimos ieško jo ties kun. Arvydas taip sako
nųjų emigrantų. Pamilęs lie paramos, o jis kelia jų dvasią, apie tėvus: „Dėkingas už tą
tuvių tautosaką 1976, 1978, vesdamas iš dvasinio ir m a t e  laiką, kurį kartu praleidome,
1979 metų v a s a r a s praleidžia rialinio skurdo.
nes tada aš irgi supratau, kad
Punsko ir Seinų krašte. Iš ten
O Lietuvos ateitininkai? J i s Dievas buvo man jų gyveni
parsiveža labai daug savo už lakstė po visą Lietuvą, orga mus paskolinęs. Žinau, kad po
rašytų liaudies dainų.
nizuodamas jaunimą, j ų sto kelių dešimtmečių mes su t ė 
Nepaisant
humanitarinių vyklas, skaitydamas paskai vais susitiksime Amžinybėje.
nusiteikimų, Arvydas Illinois t a s , skelbdamas krikščionybės Dabar einu gyvenimo keliu ir
universitete Čikagoje studijuo idėjas buvusiems komjaunuo mane lydi brangiausiųjų žmo
ja biocheminius mokslus ir liams. Ir pamilo jį Lietuvos nių palaiminimas". („M.ž."
1988 m. gauna biochemijos ateitininkai, savo pirmininku B.V.)
daktaro laipsnį. Tais pačiais išsirinko ir prof. S. Šalkauskio
Ne našlaičio rauda, o ramy
metais išvyksta į Lietuvą ir premija apdovanojo.
bės dvasia ir tikėjimas Amži
profesoriauja
pradžioj Vil
Tas humanistinis ir idėjinis nybe... ir šypsena sklinda iš
niaus, vėliau VD universitete darbas Lietuvoj n e t daug svei kun. Arvydo.
Kaune. Čia bedirbdamas,' a p  katos j a m atėmė, bet jis, ligas
Sutiksime jį sausio 13 d. Ci
sisprendžia stoti į kunigų se nugalėjęs, nepalūžo ir n u o sa cero, jo tėviškėj. Jo rankos lai
minariją. „Norėjau būti kuni vo pasirinkto kelio nė žings mins mus. J o šypsena apsups
gu jau nuo šešerių metų. Ma nelio nepasitraukė.
mus, o mes linkėsim J a m Die
ne mokykloje draugai pra
Dabartinis dr. k u n . Arvydas vo palaimos J o pasirinktame
vardžiavo „kunigėliu", pasisa Žygas, vaikas būdamas, gar kely — guosti liūdintį, globoti
gabumais vargstantį, kelti žmogų aukš
ko Birutei Vilkaitytei („Mote sėjo vaidybiniais
rų žvilgsnis").Teologijos studi Amerikos lietuvių vaikų ugdy tyn, į Dievą, jo pamiltoje tėvų
jos Kaune, Anglijoje, o kartu mo (Alvudo) draugijos vaikų žemėje — Lietuvoje.
ir darbas universitete a r net t e a t r e . Režisierius Alfas Brin
O mums, čia gyvenantiems.
kunigų seminarijoj. Studentai ką, labai vertindamas Arvydo Dievas mums buvo jį tik pa
juokaudavo — „klierikas, dak vaidybą, juokaudavo, kad „Ar skolinęs.
taras profesorius Arvydas Žy vydas ir draminėse situacijose
Stasė Petersonienė

M a r i a aukštesnioji mokykla
t a i p p a t kviečia ir kitas lietu
vaites pradėti lankyti j ų mo
kyklą. A š t u n t o skyriaus moks
leivėms stojamieji egzaminai
vyks sausio 13 d., šeštadienį, 8
val.v. r. Maria High School,
6727 S . California Ave. Atvykusiosios turi turėti du pieštu
k u s (Nr. 2) ir sumokėti 20 dol.
mokestį. Iš anksto užsiregist
ruoti
nebūtina.
Egzaminas
baigsis apytiksliai 11:30 vai.r.,
taigi tėveliai per tą laiką gali
a p ž i ū r ė t i mokyklą ar pasižiū
rėti filmų. Taip pat bus su
rengtos ekskursijos po mokyk
lą tik lietuviškai k a l b a n t i e m s
t ė v e l i a m s . Daugiau informaci
jos s k a m b i n a n t Scott Weakley
tel. 773-925-8686: e x t . l 8 1 .
„ S e k l y č i a i " reikalingas tar
n a u t o j a s / a . Turi gerai kalbėti
lietuviukai ir angliškai, mokė
ti dirbti kompiuteriu. Kreip
kitės tel. 773-476-2655.
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DR. KUN. ARVYDO ŽYGO ŠVENTĖS
BELAUKIANT

„Žvaigždžių vakaras" m e t i n i s Maironio lituanistines
mokyklos pokylis įvyks vasa
rio 3 d. Pasaulio lietuvių cent
ro salėje. Bus pagerbti mo
kyklos abiturientai, jų tėve
liai, b u s padėkota visiems, pri
sidėjusiems prie mokyklos ge
rinimo, jos išlaikymo. Mokyk
los pokylis taip pat y r a gera
proga tėveliams p a b e n d r a u t i ,
pasilinksminti, ssusipažinti su
naujai į mūsų ratą įsijungu
siomis šeimomis. Kvieskite
d r a u g u s ir sudarykite stalus!
S k a m b i n k i t e Dainai Siliūnienei te!. 630-852-3204 ir Tcresei Meiluvienei tel. 630-655
0468.

Dalis Cicero Šv. Antano parapijos lietuvių. Pirmoje eilėje: Lėle Sodeikienė, Meta Gabalienė, kun. dr. Kęstutis
Trimakas, Šimtamete Jadvyga Jalmokienė, Vidft Kupryte, Jone Bobiniene - choro pirmininke, dr. Kristina Ka
valiauskienė, dr. Petras Kisielius - Cicero lietuvių katalikų vadovas ir kt.
Mindaugo Kavaliausko nuotr.
f/O

.Draugo"

knygynėlyje

192 p u s l a p i ų spalvotame
puikaus popieriaus
albume
..Pažintis su Lietuva" - ne tik
daug informacijos turistui, bot
ir d a u g reikalingų, žinotinų
duomenų, naudingų bet kuriai
Lietuvių Bendruomenei užsie
nyje. Čia išvardinami svar
biausiųjų valstybinių institu
cijų, religinių konfesijų adre
sai, minimos Lietuvos diplo
matinės atstovybės užsienyje,
pateikiami verslo organizacijų
duomenys ir kt. Šie faktai api

pinti įdomiais, vaizdingais is
torijos pasakojimais, žiniomis
apie sostinę Vilnių, k u r o r t u s ,
apskričių centrus ir apskritis
sudarančių savivaldybių teri
torijas. Kiekviename rajone
paminimi nors keli charakte
ringi miesteliai ir kaimai.
Knyga nurodo pagrindines ke
liautojus aptarnaujančias, pa
galbą a r informaciją teikian
čias įstaigas. Platesnę infor
maciją bei galimybę aplankyti
bet kurią šalies vietovę j u m s
suteiks leidinyje nurodytos tu
rizmo bendrovės Knygos kai
na - 35 dol., su persiuntimu 38.95 dol.

