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mas Kauno miesto savival
dybės taryboje ketvirtadienį
neįvyko.
Neoficialiais
duomenimis,
galimos būsimos politinės koa
licijos bendrininkai dar nepa
sidalino postų ir kol kas ne
teikia nepasitikėjimo miesto
merui, Lietuvos laisvės sąjun
gos atstovui Gediminui Budni
kui.
Žiniasklaidos pranešimais,
valdžią mieste ketina perimti
socialliberalų, liberalų, cen
tristų ir Tėvynės sąjungos
(konservatorių) atstovai.
Tarybos posėdžio pradžioje
meras G. Budnikas perskaitė
pareiškimą, kuriame teigė, jog
„dirbtinai ieškoma Lietuvos
laisvės sąjungos atstovų darbo
trūkumų ir tai dangstoma ta
riamais bendros darbų progra
mos siekiais".
Taryboje jau ne pirma sa
vaitė viešai kalbama apie ne
sutarimus tarp G. Budniko ir
mero pirmojo pavaduotojo,
konservatorių atstovo Kazi
miero Starkevičiaus. Anot
žiniasklaidos pranešimų, prad
ėjusią savaitę socialliberalų ir
konservatorių Kauno skyrių
nariai pritarė naujos neforma
lios koalicijos
sudarymui.
Nušalinus G. Budniką, nau
juoju Kauno meru turėtų tapti
buvęs Kauno apskrities vir
šininkas Kazimieras Star
kevičius, pirmuoju vicemeru
— miesto socialliberalų vado
vas Erikas Tamašauskas arba
socialliberalas Pranas Paške
vičius.
Konservatoriai ir sociallibe
ralai
kritikuoja
Lietuvos
laisvės sąjungos valdymo me
todus, kaltina ją neveiklumu,
o merą — G. Budniką —
manipuliacijomis
keleivinio
transporto sistemoje.

Nr

18

Kaina 50 c.

Nusižudė kunigo Ričardo
Mikutavičiaus žudikas

Sausio 24 dieną Lietuvių literatūros ir tautosakos institute buvo surengta moksline konferencija ..Vilniaus kultūrinis
gyvenimas ir Petras Vileišis", skirta Lietuvos atgimimo veikijo, „Vilniaus žinių" laikraščio leidėjo, inžinieriaus Petre
Vileišio gimimo 150 metų sukaciai. Konferencija vyko autentiškoje P. Vileišio rūmų aplinkoje, nes institutas įsikūręs
buvusių P. Vileišio rūmų ansamblyje. Vieną gražiausių Vilniaus architektūrinių kurinių pagal inžinieriaus Augusto
Kleino projektą P. Vileišis pastatydino 1904-1906 metais. Vileišiai juose gyveno iki 1931 m., nuo 1932 m. rūmai tapo
Lietuvos kultūros židiniu, čia veikė Lietuvių mokslo ir „Ryto" draugijos; nuo 1941 m. pastatai priklausė Mokslų aka
demijai.
Vladimiro Gulevj&au* (Elta) nuotr.

Lietuvos užpuolimo atveju
kariuomenė ir policija veiks
kartu

Vilnius, sausio 25 d. (BNS)
— Krašto apsaugos ministe
rijos ir pasienio policijos atsto
vai ketvirtadienį aptarė pla
nus, kaip pasieniečiai turėtų
įsilieti į Lietuvos kariuomenę
ginkluoto užpuolimo atveju.
Kaip pranešė Policijos pasie
nio departamentas, šias pro
blemas aptarė laikinai vyriau
siojo pasienio policijos komi
saro pareigas einantis Algir
das Stončaitis ir Krašto ap
saugos ministerijos generali
nis inspektorius pulkininkas
Romas Kalinauskas.
Pagal Nacionalinio saugumo
pagrindų įstatymą, įvedus
karo padėtį ar karo metu, pa
sienio policija priskiriama
ginkluotosioms pajėgoms. Per
nai rudenį Vidaus reikalų ir
Krašto apsaugos ministrų pa
tvirtintame Pasienio policijos
mu, R. Zujevas yra „spalvinga integravimosi į Lietuvos kaasmenybė", kurią persekioja
skandalingos istorijos. R. Zu
Lietuvos valiutą
jevas yra įtariamas ryšiais su
norima atsieti
nusikaltėlių gauja „Vilniaus
brigada", su kuria, būdamas
nuo jJAV dolerio
prokuroru, kovojo dabartinis
Vilnius, sausio 25 d. (BNS)
Seimo pirmininkas.
— Lietuvos banko valdyba ke
R. Paulauskas spaudos kon
tina žengti pirmąjį žingsnį,
ferencijoje teigė, jog specia
perorientuojant litą nuo JAV
liųjų tarnybų buvo prašęs pa dolerio prie Europos Sąjungos
teikti pažymą apie savo pa valiutos euro.
tarėją, tačiau jam buvo pasa
Valdyba svarstys nuo 1994
kyta, jog „viskas yra gerai".
m. galiojančio Lito patikimu
„Ne visada ir tos pažymos pa mo įstatymo pataisas, kurios
skiau pasitvirtina", pažymėjo leistų perorientuoti litą nuo
Seimo pirmininkas.
vienos pagrindinės valiutos
R. Zujevas iki 1998 m. yra prie kitos. Pataisos taip pat
dirbęs jūrų krovos bendrovės užtikrintų, kad pertvarka
„Klaipėdos smeltė", kuri fi vyks nei sumažinant, nei pake
nansiniais ryšiais yra susijusi liant valstybinės valiutos ver
su Vakarų pramonės ir finan tę. Pataisos, jei joms pritars
sų korporacija. Šios korporaci LB valdyba, bus teikiamos
jos vadovas Antanas Bosas svarstyti vyriausybei, o vėliau
yra vienas akcininkų Rusijos — ir Seimui.
dujas Lietuvoje parduodan
Lietuvos banko vadovas
čioje bendrovėje „Stella Vitae",
Reinoldijus Šarkinas pareiškė
kuri gali būti susidomėjusi
manąs, kad palankiausias lai
„Lietuvos dujų" privatizavi
kas atsieti litą nuo JAV dole
mu. A. Bosas per E. Maldeikio
rio prie euro yra 2002 m. sau
vizitą Maskvoje dalyvavo su
sio 1-oji arba vasario 1 diena.
sitikime korporacijoje „GazJis taip pat vylėsi, kad visi bū
prom".
tini sprendimai, įskaitant ir
Ketvirtadienį ryte po susiti
minėtas pataisas, bus priimti
kimo su prezidento Valdu
dar pirmąjį šių metų pusmetį.
Adamkumi A. Paulauskas pa
Konkreti lito persiejimo da
reiškė, kad tarnybinės etikos
ta ir oficialus lito kursas euro
reikalavimus paleidę mini
atžvilgiu bus nustatytas atski
strai, turėtų atsistatydinti.
ru vyriausybės ir LB nutari
Seimo vadovas patvirtino, kad
mu.
šis reikalavimus taikytinas ir
ūkio ministrui E. Maldeikiui. išdėstyti savo nuostatas.
Jis žadėjo artimiausiu metu
Sunegalavęs E. Maldeikis
susitikti su E. Maldeikiu ir kol kas neina tarnybon.

Seimo pirmininko patarėjui
gresia nemalonumai
Vilnius, sausio 25 d. (BNS)
— Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas teigia, jog jo pa
tarėjo privatizavimo ir investi
cijų klausimams Rolando Zujevo reputacija gali būti ti
krinama Vyriausiojoje tarny
binės
etikos
komisijoje
(VTEK). A. Paulauskas, ke
tvirtadienį spaudos konferen
cijoje paklaustas, kaip vertina
savo patarėjo elgesį, jam vyks
tant su ūkio ministru Eugeni
jumi Maldeikiu į Maskvą, pa
reiškė, jog Rolandas Zujevas „privalėjo susiorientuoti
daug greičiau kas ir kodėl
įvyko".
Sausio viduryje vykusio E.
Maldeikio vizito aplinkybes
aiškinasi Vyriausioji tarny
binės etikos komisija. Šis vizi
tas atsidūrė prezidentūros,
žiniasklaidos ir opozicijos kri
tikos taikinyje, paaiškėjus,
kad jį galėjo organizuoti ir
jame dalyvavo privataus vers
lo atstovai, norintys dalyvauti
„Lietuvos dujų" būsimajame
privatizavime.
Seimo pirmininkas leido su
prasti, jog gavus neigiamas
Vyriausiosios tarnybinės eti
kos komisijos išvadas dėl ūkio
ministro elgesio, taip pat gali
būti įvertintas ir R. Zujevo pa
tarėjo elgesys. Tačiau A. Pau
lauskas nepasakė, ar jis pats
prašys VTEK įvertinti pa
tarėjo elgesį. „Jeigu jau dėl
vieno, tai ir dėl kito turi būti
išvada vienoda", sakė A. Pau
lauskas.
Savaitraščio „Veidas" teigi
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Didžiausių miestų
savivaldybėse — permainų vėjai
Vilniaus meras žada
„etatų valymą"
Vilnius, sausio 25 d. (BNS)
— Kitą savaitę Vilniaus mies
to valdyba ketina pradėti savi
valdybės valdymo reformą ir
atleisti apie 50 savivaldybės
darbuotojų. Kaip spaudos kon
ferencijoje ketvirtadienį sakė
Vilniaus miesto meras Artū
ras Zuokas, etatai bus naiki
nami daugelyje skyrių — nuo
savivaldybės administracijos
iki struktūrinių padalinių.
A. Zuokas informavo, kad
nuspręsta panaikinti seniū
nijų finansininkų etatus —
vietoje 21 etatų liks 2. Tai pat
sumažės Civilinės saugos de
partamento, Civilinės metri
kacijos skyriaus, Kultūros,
švietimo ir sporto departa
mento darbuotojų skaičius.
A. Zuoko teigimu, naikinami
etatai „šiuo metu nereikalingi
Vilniaus savivaldybėje nei ad
ministracijai, nei kitiems pa
daliniams". Sostinės meras
pripažino, kad valdymo refor
ma vyksta pakankamai sun
kiai ir yra departamentų bei
skyrių, kurie į šią reformą
žiūri labai priešiškai.
A. Zuoko teigimu, iš savival
dybės biudžeto lėšų Vilniaus
mieste šiuo metu išlaikoma
27,000 darbuotojų. Per metus,
kuomet numatoma užbaigti
šią reformą, miesto savival
dybės administracijoje turėtų
dirbti 20 proc. mažiau žmonių.
Mero nuomone, atleidus
pirmąją grupę darbuotojų, Vil
niaus miesto biudžetas ekono
minę naudą pajus po pusės
metų.
K a u n o valdžioje
„perversmas" atidėtas
Žiniasklaidos ir politikų nu
matytas vadovybės pervers

773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET

riuomenę plane yra nustatyti
pasiruošimo šiems veiksmams
ir aprūpinimo principai. Be to,
pagal vyriausybės patvirtintą
Valstybės sienos priedangos
planą, ypatingų situacijų atve
jais pasienio policijai į pagalbą
ateitų kariuomenė.
A. Stončaitis ir R. Kalinaus
kas aptarė mobilizacinių pla
nų vykdymo, pasienio policijos
ir kariuomenės ginkluotės bei
radijo ryšio sistemų suderina
mumo, kt. klausimus. Buvo pa
žymėta, kad pasienio policijai
karo atveju ruošiantis įsijungti
į kariuomenės sudėtį, būtina
išspręsti nemažai įvairiausių materialinio aprūpinimo

klausimų. Laikinasis pasienio
policijos vadovas A. Stončaitis
kaip ypač svarbią problemą
įvardijo pasieniečių turimų ir
planuojamų įsigyti laivų ir
aviacijos pajėgų panaudojimą
kariuomenės sudėtyje užpuo
limo atveju, topografinių že
mėlapių suderinimą abiejose
žinybose, medicininio aptarna
vimo organizavimą ypatingo
mis situacijomis.
A Stončaitis ir R. Kalinaus
kas taip pat aptarė pasienio
policijai svarbų jos pareigūnų
kovinio parengimo programų
suderinamumą su analogiš
komis krašto apsaugos struk
tūrų programomis bei pasie
niečių galimybes dalyvauti ka
riuomenės mokymuose, pasi
rengimo kitoms planuose nu
matytoms priemonėms sparti
nimo klausimus.

Jungimosi išvakarėse auga
kairiųjų partijų gretos
Vilnius, sausio 24 d. (BNS)
— Artėjant savaitgalį numaty
tam Lietuvos socialdemokratų
(LSDP) ir Lietuvos demokra
tinės partijos (LDDP) jungia
majam suvažiavimui, drama
tiškai pagausėjo abiejų partijų
naujų narių.
Po spalio 8 d. įvykusių Sei
mo rinkimų į LSDP įstojo
maždaug 1,000, į LDDP —
500 naujų narių. Šiuo metu
LSDP turi apie 4,500-5,000, o
LDDP — 9,800-10,000 narių.
Ypač aktyvus stojimas į abi
partijas vyko pastarąjį mė
nesį. Ypač pastebimas gretų
pagausėjimas LSDP Vilniaus
skyriuje, į kurį įstojo keli
šimtai naujų narių. Dabar
LSDP Vilniaus skyriuje yra
apie 1,000 narių.
LDDP vadovybės atstovas
Gediminas Kirkilas tokį kai
riųjų partijų narių augimą
vertina kaip reakciją į dabar
tinės liberalų ir socialliberalų
vyriausybės politiką. „Dabar
tinės vyriausybės socialinė
politika stumia žmones į kai
riųjų glėbį", sakė G. Kirkilas.
LDDP atstovas pažymėjo, jog
po vyriausybės sprendimų ap
riboti pensijų mokėjimą dir
bantiesiems pensininkams į
partiją plūstelėjo pedagogai,
kurie anksčiau labiau prijautė
konservatoriams.
Sausio 27 d. LSDP ir LDDP
rengia bendrą suvažiavimą,
kuriame bus paskelbta apie
vieningos Lietuvos socialde
mokratų partijos sukūrimą.
Vienas moderniosios LSDP

įkūrėjų, partijos garbės pirmininkas Aloyzas Sakalas BNS
sakė, kad LSDP gretų padi
dėjimas neturės įtakos su
važiavimo
rezultatams
ir
jungtinės partijos vadovybės
rinkimams,
nes kiekvienai
partijai atstovaus vienodas
kandidatų skaičius. Suvažia
vime iš kiekvienos partijos
dalyvaus po 450 delegatų.
Pasak A. Sakalo, vienijimui
si su LDDP pritarė ne visi ne
dideli partijos skyriai, todėl
buvo svarbu užtikrinti para
mą jungimuisi dideliuose sky
riuose, kurie turi didesnę
suvažiavimo delegatų kvotą ir
galės lemti balsavimų rezulta
tus. Anot A. Sakalo, dabarti
nis LSDP gretų pagausėjimas
galbūt turės įtakos kitiems
partijos
vadovybės
rinki
mams, kurie įvyks po kelerių
metų.
Po šį savaitgalį įvyksiančio
LSDP ir LDDP jungiamojo
suvažiavimo, suvienytos parti
jos narių skaičius turėtų siekti
apie 20,000 žmonių. Tai bus
didžiausia Lietuvoje politinė
jėga.
* Ketvirtadieną \ Varšu
vą išvykęs prezidentas Val
das Adamkus į Lietuvą grįš
tik vasario viduryje, nes dar
lankysis Šveicarijoje bei vyks į
Meksiką, kur drauge su žmo
na Alma atostogaus Ramiojo
vandenyno pakrantėje. Oficia
liai prezidento atostogos pra
sidės sausio 28 d. ir tęsis iki
vasario 14 d. Dar nėra tiksliai
žinoma, kada Lietuvos prezi-

Alytus, sausio 24 d. (BNS)
— Alytaus griežto režimo pa
taisos darbų kolonijoje tre
čiadienį nusižudė kunigo Ri
čardo Mikutavičiaus žudikas
Ivanas Kvaskovas, kuris buvo
nuteistas kalėti 22 metus. 26
metų nuteistasis pasikorė ko
lonijos vienutėje.
Televizijos TV3 žiniomis, po
neseniai žiniasklaidoje pasiro
džiusių pranešimų, kad I.
Kvaskovas bendrauja su ho
moseksualais, nuteistasis su
nerimo, kad kiti nuteistieji
ims jį niekinti. Nuteistojo
prašymu, kolonijos adminis
tracija jį perkėlė į medicinos
punktą. Ten I. Kvaskovui me
dikai nustatė gilią depresiją.
Trečiadienį Lietuvos apelia
cinis teismas atmetė I. Kvaskovo ir kitų jo bendrų apelia
cinius skundus. Nuteistasis
nusižudė praėjus beveik 3 va
landoms po nutarties paskel
bimo.
I. Kvaskovas nebuvo atvykęs
nė į vieną Apeliacinio teismo
posėdį. Teisėjų teigimu, jis
nepanoro juose dalyvauti.
Apeliaciniam teismui nuo
sprendį buvo apskundę trys
nuteistieji — Vladas Beleckas,
I. Kvaskovas ir Artūras Daškovskis. Savo apeliaciniuose
skunduose, kaip ir teismo pa
baigoje, nuteistieji teigė, kad
kunigo jie žudyti nenorėjo,
taip atsitikę netyčia. Jie pri
pažįsta įvykdę plėšimus iš ku
nigo ir kolekcininko Gedimino
Damalako buto.
Už tyčinį kunigo nužudymą
ir kitus nusikaltimus prieš

dvasininką I. Kvaskovas buvo
nuteistas kalėti 20 metų. Prie
šios bausmės teismas dar pri
jungė neatliktą bausmę už
anksčiau įvykdytą nusikal
timą. Sudėjus abi bausmes, I.
Kvaskovas kolonijoje turėjo
praleisti 22 metus. Teismas
taip pat jam skyrė 3,750 litų
baudą. I. Kvaskovas nuo
sprendyje buvo įvardintas
kaip nužudymo vykdytojas.
Per parengtinį tardymą ir
kurį laiką teisme I. Kvaskovas
ir jo bendras A. Daškovskis
smulkiai pasakojo, kaip V. Be
leckas organizavo kunigo nu
žudymą ir jo meno kolekcijos
vagystę, tačiau bylos na
grinėjimui artėjant prie pabai
gos, jie pakeitė parodymus,
teigdami, kad neva apkalbėjo
V. Belecką. Po šių teisiamųjų
pareiškimų Generalinė proku
ratūra prašė teismo iki gyvos
galvos įkalinti ne tik V. Be
lecką, bet ir I. Kvaskovą.
Tačiau tokios griežtos baus
mės teismas neskyrė.
I. Kvaskovo teigimu, jis la
bai bijojo V. Belecko, jam šis
asmuo buvo autoritetas. Vai
kų namuose augęs jaunuolis
su V. Belecku susipažino
1993-1994 m., iš pradžių jis
dirbo pagalbiniu darbininku.
Teismo posėdžių metu V. Be
leckas I. Kvaskovą vadino Jo
neliu.
Už kunigo nužudymą V. Be
leckas I. Kvaskovui ir kitiems
savo bendrams buvo žadėjęs
sumokėti po 100,000 JAV do
lerių, tačiau jie gavo kur kas
mažesnes sumas.

Sostinės bažnyčioje sumuštas
kunigas ir vienuolė
Vilnius, sausio 25 d. (BNS)
— Kaip pranešė „Lietuvos ry
tas", pirmadienio vakarą Žvė
ryno rajone esančioje Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo bažnyčioje buvo
sumuštas Vilniaus marijonų
vienuolyno vyresnysis, šios
bažnyčios rezidentas 80 metų
Vaclovas Aliulis.
Anot kunigo, vykstant šv.
Mišioms lietuvių kalba, pro
šonines duris įėjo aukštas vy
riškis. Kunigas atkreipė dė
mesį į atvykėlį, nes šis bažny
čioje nenusiėmė kepurės. Ne
pažįstamasis pasuko klausyk
los link. Kun. V. Aliulis pama
nė, kad vyriškis tikriausiai
prašys duoti litą, nes tokių
prašinėtojų dažnai apsilanko
bažnyčiose.
„Jis prie manęs pasilenkė ir
ramiu, kiek pašaipiu balsu
paklausė: 'Kaip laikotės?' Po
dentas grįš į Vilnių. Meksikoje
V. Adamkų lydės vienas ap
saugos pareigūnas. Meksikoje
Adamkų šeima su draugais
atostogauja jau daugiau nei
10 m e t ų .

(BNS)

* Panevėžio apygardos
prokuratūros organizuotų
nusikaltimų ir korupcijos tyri
mo skyriui vėl vadovaus Gin
taras Malčiauskas. Iš šių pa
reigų jis pasitraukė 2000 m.
pavasarį,
protestuodamas
prieš Generalinės prokuratū
ros tuometinės vadovybės dar
bo metodus.
IE:U* Ne pagrindinės sudėties
Lietuvos krepšinio rinktinė
sausio 24 d. Ankaroje 69:61
įveikė Turkijos krepšininkus
ir iškovojo penktąją pergalę
per septynerias Tautų taurės
turnyro rungtynes. Šias var
žybas stebėjo apie 7.000 žiūro
vų.
'Elta)

šių žodžių jis smogė man į vei
dą. Priblokštas tokio elgesio
pasakiau 'Dėkui', tik nežinau,
ar jis išgirdo nueidamas. Vy
riškis iš bažnyčios išėjo nesku
bėdamas", pasakojo nežinia už
ką sumuštas kunigas.
Šio akimirksniu įvykusio
veiksmo nepastebėjo pamoks
lą sakęs kunigas ir bažnyčioje
buvę žmonės, nes užpuolikas
kūnu buvo uždengęs savo au
ką, sėdinčią klausykloje.
Antradienį kunigui dėl suža
lojimo buvo atlikta teismo me
dikų ekspertizė. „Dantų neiš
mušė, nosies nesutraiškė, aki
nių nesukūlė, o lūpa sugis",
atlaidžiai juokavo kun. V.
Aliulis. Jis teigė užpuolikui
nejaučiąs jokio pykčio, tik di
delę nuostabą, kodėl šis taip
pasielgė: „Arba šis žmogus už
ką nors labai neapkenčia ku
nigų, arba yra susipykęs su
protu".
Trečiadienį toje pačioje baž
nyčioje nežinomas vyriškis, iš
išorės labai panašus į kun. V.
Aliulio užpuoliką, bažnyčioje
užpuolė ir sumušė 32 metų
vienuolę Ingą Lėnytę. Vyriškis
įėjo į bažnyčią ir, sustabdęs jos
patarnautoją, paklausė, ar nė
ra kunigo V. Aliulio. Buvo at
sakyta, kad trečiadieniais ku
nigas šioje bažnyčioje nelaiko
mišių. Tada netikėtai vyriškis
trenkė kumščiu jai į veidą.
Tuo metu bažnyčioje nebuvo
žmonių, ir užpuolikas netruk
domas paspruko.

KALENDORIUS
tas.
tas.

Sauaio 28 d.: Dangis. Eigilė. Jus
Paule. Rimantas, Timotiejus. Ti

Sausio 27 d.: Šv. Angele Merici;
Auksuolis, Ilona, Jogundas. Jonas.
NaUlis, Vėjunė, Vytenis.
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2000-JŲ METŲ ŠALFASS-GOS
VARŽYBINIS KALENDORIUS
(I DALIS)
Pateikiame
2001
m.
ŠALFASS-gos varžybinį ka
lendorių, pagal Visuotinio
ŠALFASS-gos
suvažiavimo,
vykusio 2000 m. lapkričio 18
d. Toronte, nutarimus bei vė
lesnius papildymus. Dalis var
žybų dar tebėra planavimo
stovyje ir jų datos ir vietos dar
nenustatytos. Visų varžybų iš
samios detales, pribrendus lai
kui, bus pranešamos klubams
ir, sutraukta forma, skelbia
mos spaudoje. Šis kalendorius
apima tik metines ŠALFASSgos ir Baltiečių sporto federa
cijos pirmenybes bei kitas pla
tesnės apimties varžybas. Šių
metų varžybos vyks 50 metų
sukaktuvių ženkle, nuo pir
mųjų Š. Amerikos Lietuvių
Sporto žaidynių, vykusių 1951
metais, Toronte.
2001 m. VII Pasaulio Lie
tuvių kalnų slidinėjimo
varžybos ir 2001 m. SALFASS-gos pirmenybės vyks
2001 m. kovo 24-30 d., Mammoth Mountain, Kalifornijoje.
Vykdo Kalifornijos LSK JBanga". Informuoja: Algirdas Šė
kas, 20291 Deervale Lane,
Huntington Beach, CA 92646.
Tel. 714-968-8124; Faksas:
805-527-4675; E-mail:
LTSKISUMMIT2001@AOL.
COM
2001 m. Vyrų senjorų
(1966 m. gimimo ir vyres
nių) ir veteranų (1961 m.
gim. ir vyresnių) Krepši
nio pirmenybes vykdo Ha
miltono LSK „Kovas", 2001 m.
kovo 31 d. ir balandžio 1 d.,
Hamiltone, Ont. Informuoja:
Arvydas Šeštokas, 1411 Winterbourne Dr., Oakville, Ont.
L6J 7B5. Tel. 905-829-2289
namų; 905-829-2183 darbo;
Faksas 905-829-5641; E-mail:
sestokas@aol.com.
2001 m. Š. A. Lietuvių
Jaunučių krepšinio pirme
nybės vyks 2001 m. balandžio
28 ir 29 d., Čikagoje, IL. Vyk
do — Čikagos ASK „Lituani
ca". Varžybos vyks šiose ber
niukų ir mergaičių klasėse: B
(1985-1986 m. gimimo), C
(1987-1988 m.), D (1989-1990
m.), E (1991-1992 m.) ir F
„molekulių" (1993 m. ir jau

nesnių). Informacija: Dr. Do
natas Siliūnas, 5116 Illinois
Ave., Lisle, IL 60532. Tel. 630852-3204; Faksas 630-8524026; E-mail:
dsiliunas@aol.com
Web site: www.lituanica.org

2001 m. Š. A, Lietuvių Čikagos ASK ..Lituanica" dalis jauniausiųjų krepšininkų—..Molekulės" ir jų treneriai, prieš pradėdami trenistendinio (Trap) šaudymo ruotes. pozuoja fotografei. Jaunieji krepšininkai intensyviai ruošiasi 2001 metų ŠALFASS-gos jaunučių krepNuotr. Indrės Tjjūnėlienės
sporto pirmenybės vyks šinio pirmenybėms, Lemonte vyksiančioms š.m. balandžio 2 8 ir 29 d.
2001 m. gegužės 12 d., Hamil
2001 M. ŠALFASS -gos JAUNUČIŲ
Futbolas Čikagoje
tono LMŽK „Giedraitis" Šau
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ'
KREPŠINIO PIRMENYBĖS
dykloje. Vykdo — ŠALFASSgos Šaudymo sporto komite
2001 m. Š. Amerikos Lietu racija privalo būti atlikta DAR VIENOS „LITUANICOS" LYGIOSIOS
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
tas. Informuoja: Kazys Deks- vių Jaunučiu Krepšinio Pir iki 2001 m. vasario 28 d,
DANTŲ GYDYTOJAS
nys, 1257 Royal Dr., Burling menybes įvyks 2001 m. ba imtinai, šiuo adresu:
„Lituanicos" futbolininkai, šio futbolininko išsunkia ne
Lietuviams sutvarkys dantis už
ton, Ont. L7P 2G2. Tel. 905- landžio 28 ir 29 d., Čikagoje,
Dr. Donatas Siliūnas, 5116 dalyvaujantieji salės futbolo mažai jėgų.
prieinamą kainą. Pacientai priimami
332-6006; Faksas 905-547- IL. Vykdo — Čikagos ASK „Li Illinois Ave., Lisle, IL 60532. pirmenybėse, dar vis nesuge
Praėjusį sekmadienį vyku
absoliučiai punktualiai. Susitanmui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
5556; E-mail:
tuanica".
Tel. 630-852-3204 namų; Fak ba laimėti rungtynių, nors jau siose trečiojo rato rungtynėse
4647
W. 103 St, Oak Lawn, IL
du
kartus
sužaidė
lygiomis.
kdeksnys@sprint.ca
trečią
kartą
laimėjo
abu
pir
Varžybas numatoma vykdy sas: 630-852-4026; E-mail:
Tel. 708-422-8260
Lygiosios
buvo
užfiksuotos
maujantys
—
„Kickers"
(įveikė
ti šiose berniukų ir mergaičių
dsiliunas@aol.com Web site:
Tradicinės
Clevelando klasėse: Jaunių B 11985 m. gi www.lituanica.org
ir jų sausio 21d. įvykusiame „Centram Sporto" 5-1) ir „Uni
DR. JOVITA KERELIS
LSK „Žaibo" lengvosios at mimo ir jaunesnių), Jaunučių
Pasibaigus pradinei regist susitikime su 1999-ųjų metų ted Serbs" (nugalėjo „Eagles"
DANTŲ GYDYTOJA
letikos varžybos ir 2001 m. C (1987 m. ir jaun.;, Jaunučių racijai, bus paskelbta galutinė šių pirmenybių nugalėtoju — 4-3). Tai vienintelės koman
Vid. Vakarų sporto apygar D (1989 m. ir jaun.), Jaunučių programa, formatas, galutinės „Pegasus". O pasekme 4-4 bu dos, kurios turi po 9 taškus.
9525 S.79lh Ave., Hickory Hills, IL
dos pirmenybės, vykdomos E (1991 m. ir jaun.) ir Jau registracijos data ir kitos de vo lygiai tokia pat kaip ir sek Tada gerokai atsilikusi (su 5
Tel. (708)598-8101
USATF Lake Erie Assoc. 2001 nučių F „molekulių" (1993 m. talės.
madienį anksčiau rungtyniau taškais) yra „Pegasus" ir „MaValandos pagal susitarimą
m. pirmenybių rėmuose, nu ir jaun.).
roons" (4 tšk.), „Lituanica" su
Pilnesnę informaciją gauna jant su „Legovia".
matomos birželio antroje pu
dviems
taškais dalinasi 7-9
Dalyvavimas yra atviras vi ŠALFASS-gos klubai. ŠALVIDAS J. NEMICKAS, M.D.
Skirtumas buvo tik tas, jog
sėje, Clevelande. Kviečiami siems lietuvių sporto klubams FASS-gai
vietas
su
„Legovia"
ir KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
nepriklausantieji praėjusio sekmadienio rung
visi lietuvių ir kitų baltiečių ar kitokiems sporto viene vienetai. Informacijai prašo
7722 S. Kedzie Ave.
tynėse „Lituanica"7 pirmoji pel „Eagles". Paskutinėje — 10lengvaatlečiai. Informuoja: Al tams,
atlikusiems
metinę ma kreiptis į dr. Donatą Si- nė įvartį (jo autorius Juan Bė oje vietoje su vienu tašku yra
Chicago, IL 60652
girdas Bielskus, 3000 Hadden 2001 m. ŠALFASS-gos narių liūną.
„Centram
Kab. tel. 773-471-3300
ruti). Tačiau po to pradėjo „įsitvirtinusi"
Rd., Euclid, OH 44117-2122, registraciją. Jaunesnių klasių
Šios varžybos yra dalis 51-jų kristi į duobę, kaip ir susiti Sport". Beje, visos šios trys ko
tel. 216-486-0889; faksas: 216- žaidėjams yra iš principo lei
DR. L PETREIKIS
Š. Amerikos Lietuvių Sporto kime su lenkais. „Pegasus" mandos yra lenkų kilmės
481-6064.
DANTŲ GYDYTOJA
džiama žaisti kartu ir vyres
klubų.
pirmą kėlinį baigė 2-1 savo
9055 S.Roberts R d , Hickory Hills. IL
nėse
klasėse.
Mergaitėms
yra
Sausio
28
d.,
3
vai.
p.p.,
lie
žaidynių, kurių pagrindinė da naudai, o antrojo pradžioje pa
51-osios Sukaktuvinės Š.
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Amerikos Lietuvių sporto leidžiama žaisti berniukų ko lis, apimanti 8 sporto šakas, sekmę buvo padidinę iki 4-1 tuviai varžysis su paskutinėje
Tel. (708) 598-4055
žaidynės vyks 2001 m. liepos mandose, tačiau neatvirkščiai. vyks š.m. liepos 4-7 d., Toron (čia vėl prisimenamos rung vietoje stovinčiais „Centram
Valandos pagal susitarimą
tynės prieš „Legovia", kuomet Sport" klubo futbolininkais.
4-7 d., Toronte, Ont. Rengia — Komandų skaičius neapribo te, Ont.
tas
visose
klasėse.
ŠALFASS-gos Centro mūsiškiai lygiai tuo pačio Jas laimėti būtina, norint iš EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C
Toronto PPSK „Aušra". Prog
likti „major" divizijoje. Tačiau Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Pradinė
komandų
regist
valdyba skirtumu buvo atsilikę).
ramoje — 2001 m. ŠALFASS„Lituanicos"
vyrams patartina
Kalbame lietuviškai
gos pirmenybės šių sporto ša
Tada „Lituanicos" vyrai jau narsiai kovoti visas 40 minu
6918 W Archer Ave. Sts. 5 ir 6
2001
ŠALFASS
VYRŲ
SENJORŲ
IR
kų: a) Vyrų A ir B, moterų,
Chicago. IL 60638
nusprendė susiimti. Virgio
o ne tik trečdalį rungtynių
Tel. 779-229-9965
jaunių A ir mergaičių A krep
VETERANŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS Žuromsko, Gyčio Kavaliausko čių,
Valandos pagal susitarimą
laiko.
šinio; b) Vyrų ir moterų tinkli
ir Laimono Bytauto įvarčiais
Yra miela matyti, kad dabar
nio, c) Lauko teniso; d) Stalo
2001 m. ŠALFASS-gos Vyrų mail: sestokas@aol.com
ARASŽLIOBA,M.D.
jie prisivijo varžovus. O jeigu žaidėjų mūsiškiams netrūks
teniso; e) Kėgliavimo ir f) Senjorų (1966 m. gimimo ir
Dalyvavimas atviras vi
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
Šachmatų. Papildomai dar vyresnių) ir Veteranų (1961 siems ŠALFASS-gos klubams V. Žuromskas būtų išnaudo ta. Praėjusį sekmadienį aikš
jęs
baudinį,
lietuviai
galėjo
219 N. Hammes Avenue
tėje pabuvojo naujas futboli
bus vykdoma nepirmenybių m. gim. ir vyresnių) Krepšinio bei kitokiems vienetams, at
Joliet, IL 60435
laimėti.
Žinoma,
buvo
ir
dau
ninkas Tomas Mačiulis. Taigi
parodomos varžybos: jaunių pirmenybės vyks 2001 m. kovo likusiems 2001 m. metinę
Tel.
815-741-3220
giau
Jeigu".
Tačiau
keista,
pakaitalų dabar tikrai ne
berniukų B krepšinio, golfo ir 31 - balandžio 1 d., Hamiltone, ŠALFASS narių registraciją.
kad
„Lituanicos"
futbolininkai
trūksta: labai stinga susižai* Bratislavoje (Slovakija)
šaudymo sporto. Liepos 7 d. Ont. Vykdo — Hamiltono LSK
Smulkesnę informaciją gau šį sezoną negali susikaupti il dimo ir dažnai — noro kovoti.
Europos
dailiojo čiuožimo
vyks iškilmingas ŠALFASS- „Kovas".
na visi krepšinį kultyvuojan- gesniam laikui ir sugeba de
Tačiau
susižaidimui,
tik
gos 50 metų sukakties minėji
čempionate
sausio 23 d. pasi
Galutinė komandų regist tys ŠALFASS-gos
klubai.
mas. Informacija: Rimas Mie- racija privalo būti atlikta iki Nauji vienetai, suinteresuoti monstruoti gerą ir intensyvų riausiai, padės „Lituanicos" rodė ledo šokėjai. Po dviejų
čius, 54 Burrows Ave., Etobi- 2001 m. kovo 9 d. imtinai, dalyvauti šiose pirmenybėse, žaidimą tik protarpiais, ypač futbolininkų dalyvavimas dar privalomosios programos šo
tada, kai trauktis nėra kur.
vienose salės futbolo pirme kių Lietuvos pora Margarita
coke, Ont. M9B 4VV7. Tel. 416- šiuo adresu:
prašomi kreiptis į Arvydą Šeš
nybėse. Jos prasidės sausio 30 Drobiazko ir Povilas Vanagas
234-0878; faksas: 416-234Smagu,
kad
įvartį
pagaliau
Arvydas Šeštokas, 1411 toką.
d.
Dolton, IL, ir vyks devynis užima TV vietą. Treti — pag
8506; E-mail:
pasiekė
geriausias
jų
mušikas,
Vv'interbourne Dr., Oakville,
Po galutinės registracijos
antradienius
iš eilės. Bet apie rindiniai jų varžovai kovoje
rimmer l@sympatico.ca
praėjusių
metų
salės
ir
lauko
Ont. L6J 7B5. Tel. 905-829- bus paskelbta tvarkaraštis,
tai
daugiau
pranešime kitą dėl bronzos medalių rusai Iri
futbolo
pirmenybėse
L.
Bytau
2289 namų; 905-829-2183 dar adresai ir kitos detalės.
kartą.
tas.
Atrodo,
kad
nelengvas
jo
na Lobačiova ir Uja Averbuch.
bo; Faksas 905-829-5641; E(Bus daugiau)
darbas
savaitės
laikotarpyje
iš
E.
Š.
(Elta)
ŠALFASS Krepšinio
komitetas
ŠALFASS Centro
valdyba
JAUNUČIAI PRADEDA
KREPŠINIO
TRENIRUOTES

Pirmoje krepšinio treniruotoje „Molekules" susipažįsta su žaidimo taisyklėmis
Pradedama ifto Įsitemijimo
k u r i ranka yra deiine
Nuotr. I n d r ė s T į j ū n ė l i e n e s

„Žaibo" sporto klubas jau
pradeda pasiruošimą dalyvau
ti ŠALFASS-gos jaunučių
krepšinio varžybose, kurios
vyks Cikadoje š.m. balandžio
28 ir 29 d. Maloniai kviečiame
visus berniukus ir mergaites
(gimusius 1991-1994 metais) Į
pirmąsias treniruotes šešta
dieni, sausio 27 d. Dievo Moti
nos parapijos salėje. „Mole
kules" 1993-1994 m ' pradės
1 vai. p.p.. o „E" klases vaikai
(1991-1992 užims salę nuo
2:30 vai. p.p. Informacijas tei
kia Vida Tatarūnas, tel. 440209-0440. arba elektroniniu
paštu — Tatarunas@att.net
Sporto klubas „Žaibas"

Po kelių treniruočių aikAteje užverda atkakli kova — visi p a g i r y j * laimėti

Nuotr

Indrės Tijūneliene*

LAUKIANT DRĄSOS IR
IDEALIZMO
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Danutė

O kur

VYTAUTAS VOLERTAS
Tikimumas
Buvo ir dabar atsiranda iš
moningų galvų, kurios neigia
Hitlerio krematoriumus, su
naikinusius mases žydų. Kai
kurie šių užsispyrėlių yra isto
rikai, net teismuose gynę savo
tvirtinimus (pvz., Londone).
Rusija paveldėjo SSSR griu
vėsius ir skudurėlius. Ir štai
šis artimas, rūpesčiais apvers
tas Lietuvos kaimynas skel
bia, kad SSSR nebuvo okupa
vusi Baltijos valstybių. Tokią
„tiesą" oficialiai pareiškė Rusi
jos Užsienio reikalų ministeri
jaYra neteisuolių. kurie neigia
Stalino ir sniečkinių barbarų
vykdytą lietuvių tautos naiki
nimą su atviromis žudynėmis.
Jiems nebuvo Rainių miškelio.
Nebuvo 1945 m. žiemą, apie
Kalėdas, išgarsėjusių žudynių
kaimuose, kaip Nemunaičio
artumoje ir kitur. Nebuvo stri
bų šėlimo, tardymo kamerų,
trėmimų Sibiran, padrėbtų la
vonų aikštėse.
Krematoriumams, SSSR oku
pacijai, bolševizmo vykdytoms
žmonių skerdynėms nusakyti
šiandien turime dar gausiai li
kusių liudininkų, aukų ir stri
bų. Tik jie kažkodėl nepatvir
tina Lietuvos komunistų par
tijos laisvės siekių, kaip ret
karčiais pasigardžiuodami pa
sakoja A. Brazauskas ir kiti
buvę CK nariai. Žinant šiuos
atvirus melus, daugelio oficia
lių pareiškimų ir gražių kalbų
tikimumu dažnai dera paabe
joti. Štai šiuo metu Vokietijoje
daug kur sutinkami plakatai
„gražiausios moters pasauly
je". Vokietės neriasi iš savo
germaniškos odos, besisteng
damos siekti plakate demonst
ruojamų kūno proporcijų. Pa
sirodė, kad gražuolė yra kom
piuterio sukurta, dėliojant
idealų veidą prie idealių plau
kų, derinant liemenį prie kojų
ilgio, meniškai išraitant tas
kūno dalis, kurios raitosi.
Menku tikimumu pasižymi
buvusios premjerės K. Pruns
kienės ir kelių kitų Maskvos
prieglaudininkų (pvz., Vesel
kos, Uspaskicho) atkaklus lie
tuvių auklėjimas, kad Rusija
Lietuvai esanti nepavojinga,
net giminiškai šilta. Supran
tame, kad su Rusija kaimy
niškai kalbėtis, bendrauti pre
kyboje, kultūroje bei kitose
nekaltose srityse yra naudin
gas ir būtinas politinis kelias.
Tačiau šiandien tikėti Rusijos
bičiulyste ir jai atverti visas
duris yra tas pats, kaip tikėti
jos mitu. kad SSSR Lietuvos
neokupavo.

Per kaminus rūko baisaus
kvapo dūmai, bet krematoriu
mų nebuvo. Lietuvą mindžiojo
tūkstančiai SSSR karių iš Azi
jos, bet tai ne okupacijos, o
draugiško
pasisvečiavimo
ženklai. Sniečkus giedojo „Lie
tuva, tėvyne...", giedojo visas
CK su enkavedistais. Brazaus
kas redagavo, o Prunskienė
platino „Kroniką*. O rusai lei
po ir leipsta iš meilės Lietu
vai. Štai kokia objektyvi ir ti
kėtina istorija.
Kaip tikimumo požiūriu de
rėtų vertinti Lietuvos žmonių
nuotaikas, kai vieni nenori
dirbti, bet trokšta pramogų,
kiti ieško darbo, tačiau jo ne
randa, treti triūsia, bet vis
tiek stokoja duonos, ketvirtų
rūmai mūro tvoromis apjuosti,
sargais apstatyti, spynomis
papuošti? Kaip suprasti poli
tikų kanonadas tarp partijų, o
kai kada ir pačiose partijose?
Kas yra atsakingas, apkaltin
tas ar kaltinąs? Kiek tikėtina
esama ir buvusiomis vyriau
sybėmis?
Per vienuolika nepriklauso
mo, bet sumaišyto, gyvenimo
metų Lietuvoje talentingų politikų-administratorių
stigo.
Nepasiteisino LDDP piramidė
su viršūne, garbės nepasiekė
konservatoriai su keliom vir
šūnėm. Siautė turbūt tokia
nuožmi maišatis, kad jos nu
galėti nepajėgė jokie politikų
vadai ir idealizme ar egoizme
išmirkytos jų pastangos. Kai
kurie premjerai prisimintini
net dėl truputį keistokų mos
tų. (Prunskienė — maisto kai
nų reguliavimas; Šleževičius
— savų pinigų strategija; Vag
norius — nesukalbamumas;
Paksas — partijų žonglieriavimas.) Tik paskutinysis kon
servatorius A. Kubilius sėk
mingai bandė kraštą įvesti geran kelin. Atrodo, kad žmonės
nesigaili buvusių valdžių ir
garbės lentų joms dar niekur
neprikalė.
Po Sekminių?
O šiandien? Kaip yra su
žonglieriaus R. Pakso ir su
KGB genais pažymėto A. Pau
lausko valdžia? Juk tai paties
prezidento V. Adamkaus švel
niai paglostyti berniukai. Pa
jėgūs dirbti, tvirti, jauni. Jau
nyste gimdo drąsą ir idealiz
mą. Ar ne šių bruožų šiandien
būtinai reikia Lietuvos žmo
nėms ir jų pasirenkamai val
džiai 9 Kodėl tad delsiama su
pasitikėjimo reiškimu? Vis
primenama, kad liberalai su
socialliberalais nežino, ko jie
siekia, kad neturi aiškių pro-
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Buvo labai nepaten

D

kinta, net verkė.
Vieną kartą labai išsigandau. Kaip tik Tonės nebu
vo. Miegojau tik su Algučiu. Naktį atsibudau, instink
tyviai priėjau prie jo lovelės, vaikas gulėjo atsimerkęs
ir didelėmis akimis žiūrėjo į mane. Kai jį pajudinau,
pradėjo vemti ir verkti. Elektros nebuvo, žvakės taip
pat. Kambarys buvo apšviestas mėnulio. Vaikas verkė
ir prašė vandens, o aš nieko neturėjau. Pas šeimininkę
šulinys buvo užkrėstas kažkokių parazitų. Pažadinau
šeimininkę, kuri miegojo virtuvėje ant rusiškos kros
nies ir klausiau patarimo, ką daryti. Ji tuoj atsikėlė,
paėmė stiklinę ir nuėjo melžti karvės. Algutis išgėrė ir
dar prašė, bet man nepaiogu buvo daugiau šeimininkę
trukdyti. Nusiraminęs užmigo, o ryte atsibudo visai
sveikas.
Sekmadieniais mus aplankyti atvažiuodavo Anta
nas. Tik rudenėjant porą kartų iš eilės neatvažiavo.
Mane Ekaterina Petrovna išleido namo pažiūrėti, kas
jam atsitiko 9 O aš jį radau, darant kambaryje remon
tą. Kambarys buvo šviesiai išbalintas, kvepėjo švie
žiais dažais.
Laiminga grįžau atgal, kad turiu tokį gerą, rūpes
tingą vyrą.
Antanas atvažiavo, kai baigėsi vasarojimo laikas ir

rūiygas jauniems ir smalsiems skaitytojams leidžianti leidykla „Alma Littera" pernai lapkritį paminėjo savo
veiklos dešimtmetį. Sukakčiai skirtame vakare Vilniaus Rotušėje lapkričio 6 d. dalyvavo leidyklos darbuotojai,
knygų autoriai ir vertėjai, redaktoriai, spaustuvininkai, leidyklos bendradarbiai ir svečiai. Su gėlėmis — .,Alma
Littera" direktorius Arvydas Andrijauskas. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

gramų. Juk bendras gaires
vieni ir kiti yra nusismaigstę,
ir tos gairės panašios. Tad at
rodytų, kad koalicijos Seime ir
vyriausybėje gali laikytis. Ko
dėl būgštauti dėl jos eižejimo,
kodėl pranašauti vyriausybes
amžių tik iki Velykų. Mano
nuomone, ji tesės iki Sekmi
nių, ir po Sekminių. Kai tradi
cinės partijos savo valdas atri
boja tvoromis, sunku per jas
kalbėtis. 0 šie liberalai, pa
prasti ir „sočiai", gali keisti
neesminius nusiteikimus ir
kolegiškai bendrauti. Iki šiol
vyriausybėje nepastebimi di
deli gobšuoliai '„skaidrumo"
žymė. jei savo firmų interesais
neužsiims K. Kristinaitis, R.
Dargis ir kiti), daug kalbama
apie pozityvias kaitas valsty
bes gyvenime. Ar šios kalbos
liks tik kalbomis, galėsime
jausti tik „apie Velykas". Rei
kia atkreipti dėmesį ir į tokią
smulkmeną — Valstybes tar
nybos įstatymo pataisas. Iki
šiol valdininkų tarpe per me
tus išaiškinamos dešimtys
rimtų nusikaltimų, tačiau nu
sikaltėliai sėdi savo tarnybo
se, nes įstatymas neleidžia
jais atsikratyti. Ar šį kyšinin
kų pensionatą vyriausybė pa
liks nepaliestą.
Būgštaujama dėl dabartinės
valdžios kairumo. Taip. ji yra
kairi. „Pilietiškumu" ir kosmo
politizmu nudažyta preziden
tūra bent dešimties laipsnių
kampu yra toliau pakrypusi
kairėn, kaip pats prezidentas.
Darbų ir kalbų pradžia atrodo
kai kur įtartinai: lošimo namų
legalizavimas, sulėtintas įsi
jungimas i NATO. Rusijai par
siduodančių įstatymų projek
tai (J. Veselka). Ne tik įtarti
na, bet ir baugu. Ar tai vyriau
sybės principai0 O gal čia tik
atskirų asmenų deklaracijos?
Gal tai vien kažkieno įgeidžiai

išsigarsinti. Sunku įsivaizduo
ti, kad Lietuvos žmonės ruoš
tųsi lengvabūdiškai nešti pini
gus į „casino", arba mestųsi
jau patirton ir pažįstamon
Maskvos pelkėn. Ten juos ve
dusi ir nuvedusi vyriausybė
būtų pasmerkta, kaip yra pas
merkti A. Sniečkus, J. Palec
kis ir kiti lygiai baisūs mūsų
žmonės.
Tačiau iš minčių nepasi
traukia klausimas — ką gero
davė buvusios vyriausybės?
Atsakymas aiškus: išlaikė Lie
tuvos nepriklausomybę. Tai
gerai atlikta svarbi pareiga. Ir
tada buvo gundymų neutralizuotis, kaip šiomis dienomis
čiaukši J. Veselka. Bet tie
gundymai vyriausybių nepa
veikė.
Kas liko buvusių vyriausy
bių neįvykdyta? Ir vėl nesun
ku atsakyti: nesukūrė žmogiš
kos tvarkos. Bankų žūtis iki
šiol neištirta ir nenubausta,
įmonių bankrotai, tikri ir dirb
tiniai, nesulaikyti, banditiz
mas nepažabotas, biurokratija
su kyšiais palikta, korupcija
nesupančiota, valdininkų algų
ir priedų maišalynė įtvirtinta,
doras verslas bei darbas ne
įvertintas, visas ekonominis
gyvenimas ir finansinė tvarka
(mokesčiai, muitinės, kyšiai,
žemės ūkis) sujaukta. Žinoma,
yra kuo pasiteisinti ir tebūna
leista teisintis, tačiau dėl to
krašto vaizdas nepasikeis.
Šiandieninę Lietuvos val
džią, atrodo, reikia atidžiai
saugoti, kad ji nestumtų Lie
tuvos glėbiuotis su susimai
šiusia ir nenuvokiama Rusija.
Kaimynystė yra maloni, kai
kaimynas sauvališkai nelandžioja po namus ir apmoka už
nuganytas avižas. Tvarkinga
kaimynystė telieka, šito Lietu
vai kol kas užtenka.
Vyriausybei — darbų aibės.

reikėjo grįžti į miestą. Mes krovėme daiktus ir nepa
stebėjome, kur dingo vaikas. Kai jo pasigedome, laks
tėme po visą teritoriją, net į pušyną nubėgau, o vaiko
niekur nėra. Tada atidariusi vartus žvilgterėjau į kai
melio gatvę. Žiūriu toks mažučiukas eina vidury gat
vės, jau visai arti šeimininkės namo. Taip išgąsdino,
juk gatve ir sunkvežimiai važinėjo. Bet viskas baigėsi
laimingai.
Grįžusi iš poilsiavietės, turėjau iš darbo pasiliuosuoti, nors labai skaudėjo širdį. Reikėjo auginti vaiką.
Buvo problemų su produktais. Parduotuvėse visai
nebuvo pieno ir jo produktų. Tik Algiukui gaudavau
0,5 litro pieno pagal kortelę. Sviesto, kiaušinių, mėsos
nebuvo. Ant prekystalių gulėdavo labai raudona ark
lienos mėsa. kurią mažai kas pirko. Kasdien kepdavau
bulves ant kulinarinių riebalų ir valgėme su raugin
tais agurkais ar kopūstais.
Mano draugė Jane gyveno netoli mūsų. Irgi buvo ga
vę gerą butą. Vėliau pas ją atvažiavo mama su sesute
Onute iš Kamniaus. Aš labai dažnai pas juos su ve
žimėliu nuvažiuodavau.
Nijolė ir Vytas Kasevičiai irgi gavo valdišką butą,
tik nuo mūsų tolokai, kitame rajone. Jie turėjo metais
už mūsų Algį jaunesnį sūnelį Andriuką, kurį labai
mylėjo. Jau grįžus į Lietuvą, jį paėmė į kariuomenę.
Išvežė į Afganistaną. Ten žuvo. J Lietuvą atvežė su
cinkiniu karstu.
Retkarčiais ir Kasevičius aplankvdavome su Algiu
ku.
Aš neužmiršdavau ir Raupienės. Kai tik galėdavau,
aplankydavau. Ištekėjusi ir su mažu vaiku, rečiau su

Todėl tebūna dirbama be ža
lingų puldinėjimų iš pašalies.
Ši vyriausybė privalo išsilai
kyti toli po Sekminių savo
drąsa, išradingumu bei idea
lizmą rodančiu triūsu. Jei pra
sidėtų rimti vidiniai kivirčai,
sudie viltims, labas chaosui!
Bus išsipildžiusios piktos pra
našystės. Opozicija taip pat
turėtų suprasti, kad tyčiniai
darbo trukdymai kenkia vals
tybei. Šitai gerai žino buvęs
prezidentas ir jo LDD partija,
kurį laiką traukinėjusi val
stybės vadeles. Opozicijai taip
pat reikia drąsos patylėti. Kai
kurie šiandieniniai ženklai ro
do optimizmo kryptimi. Ta
čiau įsidėmėtina: kaimynystė
su Rusija tik dora, tik tvarkin
ga, jokiu būdu be giminystės
bruožų!
Ir dar vienas klausimas: kas
susirūpins tautos moraliniu
brendimu, kas apie jį prabils?
* Studentai siūlo dirban
tiems moksleiviams ir stu
dentams taikyti mokesčių len
gvatas. Tikimasi, jog tuomet
besimokantis jaunimas taptų
patrauklesnis darbdaviui, ieš
kančiam darbuotojo laikinam
darbui. Ketvirtadienį susitiki
me su Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos pareigūnais
studentų organizacijos atsto
vai siūlė moksleivių ir studen
tų, dirbančių laikinus, sezo
ninius, viešuosius ir pan. dar
bus laikyti praktikos atlikimu.
Įdarbinti jaunuoliai neturėtų
būti apmokestinami fizinių as
menų pajamų ir ..Sodros" įmo
komis, išskyrus draudimą nuo
nelaimingų atsitikimų ir pro
fesinių ligų. Tokios darbo są
lygos galėtų būti taikomos, jei
studento ar moksleivio uždar
bis nesiekia 50 proc. vidutinio
darbo užmokesčio.
0DM

Kartais eilinio produkto re
klama, ypač televizoriuje, taip
pagauna publikos dėmesį, kad
nejučiomis „įsipilietina" į kas
dieninę kalbą, pritaikant dau
gybei kitų atvejų. Panašiai
prieš keletą metų atsitiko su
išsireiškimu: „Kur yra jautie
na?" (Where's the beef). Pir
miausia šis sakinys pasigirdo
iš senučiukės lūpų prie kaž
kokio restoranėlio, gaminan
čio maltinius, prekystalio, bet
netrukus pasklido po visą šalį.
Nauji žodžiai ar posakiai at
siranda ir po kiek laiko pra
nyksta. Taip ir minėtasis da
bar beveik nebeprisimenamas.
Tačiau — kas žino — gal ne
trukus jis pradės aidėti visoje
mūsų planetoje, jeigu pavojin
goji karvių pasiutligė nebus
sustabdyta. Vadinamoji ,,mad
cow disease" (spongiform ecephalopathy; Europoje žinoma
jau maždaug nuo 1986 m. Tuo
metu ji buvo tokia reta — ir
nauja — kad per daug dėme
sio nesulaukė. Iš esmės ji
buvo net virtusi savotišku ne
patikimumo ir pajuokos objek
tu, tačiau iki šiol jau mirė 88
žmonės, tad šiandien niekas
nebesišypso. Ypač susirūpi
nusios yra Europos Sąjungos
šalys ir kitos, importuojančios
jautieną iš Didžiosios Britani
jos, kur „mad cow disease"
pirmiausia giliai įleido šaknis.
Šiuo metu karvių susirgimų
jau pasitaikė Ispanijoje, Grai
kijoje, Italijoje, Austrijoje,
Prancūzijoje, Vokietijoje ir ki
tose valstybėse. Galbūt tik
Amerika kol kas išvengė šios
problemos, bet ir tai — neži
nia, kaip ilgai. Juk šiais lai
kais pasaulis „viskuo dalina
si": žiniomis, žmonėmis, ga
miniais, produktais ir... ken
kėjais bei ligomis.
Apskritai šiame krašte, gali
ma sakyti, maisto gamyba ir
su ja susijusi švara, rodos,
yra kruopščiai prižiūrima.
Bet, to nepaisant, kasmet pa
sitaiko įvairių užkrėtimų, su
sirgimų, net mirčių, daugiau
sia dėl pačių vartotojų neat
sargumo. Vis tik nuo karvių
pasiutligės apsisaugoti ne^
lengva, kaip parodė Europos
šalių patirtis. Jeigu mėsa
užkrėsta šios ligos virusais,
nepadeda nei jos virimas, nei
kaitinimas ar kitos apsaugos
priemonės. Juo labiau, kad po
žmogaus (ar galvijo) užsikrė
timo, gali praeiti daug laiko,
net keleri metai, kol pasirodo
ligos simptomai. O tuomet jau
per vėlu. Kol kas vienintelė
apsauga — nedelsiant sunai
kinti visą kaimenę, jeigu tik
įtariama, kad karvė, jautis ar

lietuvių bendruomene susitikdavau.
Rudenį pas mus iš Gorno-Altaisko atvažiavo pusbro
lis Aldonas laikyti egzaminų į medicinos institutą, ku
ris buvo neseniai atsidaręs. Jis turėjo didelę darbo pa
tirtį ir egzaminams nelabai ruošėsi. Neišlaikė rusų
kalbos. Kitais metais vėl laikė egzaminus. Rusų išlai
kė gerai, neišlaikė fizikos. Tik iš trečio karto labai ge
rai išlaikė egzaminus ir tapo studentu, bet mūsų jau
Barnaule nebuvo. Kai pirmą kartą atvažiavo, jam la
bai patiko Julė Radišauskaitė. Jis ją norėjo vežtis į
Gorno-Altaiską. Bet jos mama neleido. Jai buvo tik 17
metų.
Aš su savo kaimynėmis sugyvenau labai gerai.
Tiesa, daktarė gavo 1 kambario atskirą butą. Ji
mums pasiūlė, bet jokio atlygio, pasikeisti kambariais,
kadangi jų kambarys buvo saulėtas su balkonu. Sukeitėme lengvai. Buvome labai patenkinti. J mūsų
kambarį atsikėlė Valė su vyru Michailovičiumi ir 6
metų sūneliu Vitia. Valė dirbo buhaltere, buvo dar
jauna, ramaus būdo moteris.
Kadangi aš nedirbau, buvo labai gerai naudotis
bendra virtuve. Kas nors atidarydavo duris ir pasaky
davo, kokioje parduotuvėje duoda sviestą, šaldytus
koldūnus ar kitką.
Niekas nesakydavo parduoda, visi — duoda. Mane
komandiruodavo pirkti, mat buvau jauniausia, o Algutį prižiūrėdavo kaimynės.
Kai Algis paaugo ir pradėjo kalbėti, viską suprato ir
lietuviškai, ir rusiškai. O pats ilgokai nekalbėjo Jam
sunku buvo iš karto dviem kalbomis kalbėti, tačiau,
kai jam pasakydavau atnešti kokį daiktą, jis abiem

Bindokienė

jautiena?
veršiukas serga šia liga.
Ši problema jau pasireiškė
daugelyje Europos kraštų ir
nustatyta, kad ja galvijai
užsikrečia nuo
pagaminto,
jiems skirto pašaro, kuriame
primaišyta įvairių gyvulinių
priemaišų, t.y. daugiausia at
liekų iš skerdyklų ar parduo
tuvių. Amerikos sveikatos
priežiūros
departamentas
(Food and Drug Administration arba FDA) jau 1997 m.
uždraudė importuoti pašarą
su gyvulinėmis priemaišomis.
Tačiau, manoma, kad vis tik
tam tikras jo kiekis ,.pralenda" pro nepareigingas mui
tines ir vien pasipelnymo sie
kiančius verslininkus. Ne ant
visų pašarų yra tiksliai pa
žymėta, ar jų sudėtyje nėra
gyvulinių priemaišų, tad ūki
ninkai bei gyvulių augintojai
nejučiomis jį įsigyja ir vartoja
galvijams šerti. Beje. taip pat
stropiai tikrinami importuoja
mi jautienos gaminiai (žalią
mėsą — jautieną ir kitokią —
iš Europos importuoti drau
džiama). Ar tas patikrinimas
veiksmingas, tai jau kitas
klausimas. (Tam tikra karvių
pasiutligės forma jau anks
čiau pastebėta tarp laukinių
Colorado bei Wyoming valsti
jos briedžių ir stirnų, tačiau
ypatingo pavojaus šio krašto
žmonių sveikatai nesudaro.)
Dabar iškilo ir kitas rūpes
tis' kraujas, skiriamas transfūzijoms. Kadangi vadinamieji
„kraujo bankai" JAV-se visuo
met stokoja šio, gyvybę gelbstinčio skysčio, kraujas įveža
mas ne vien iš Europos, bet iš
daugelio pasaulio šalių. Tiesa,
AIDS liga ir ŽTV/HIV pavojus
tą importą gerokai apribojo,
bet iki šiol tikėta, kad euro
piečių kraujas yra „sauges
nis", nes ten dar tokiu mastu
nesiaučia AIDS epidemija,
kaip, pavyzdžiui, Afrikoje.
Karvių pasiutligės plitimo
būdas, kai užsikrečia galvijai
net labai izoliuotose vietovėse,
kur jie neturi kontakto su ki
tomis kaimenėmis, verčia su
simąstyti. Ar tai ne pagrindi
nių gamtos dėsniu pažeidimo
pasekmė? Juk ir pirmokėlis
žino, kad kai kurie gyviai
mūsų planetoje yra žolė
džiai, kiti minta mėsa. o kai
kuriems priimtinas labai įvai
rus maistas. Karvė natūraliai
yra žolėdis gyvulys. Proble
ma atsirado tik tuomet, kai
žmogus, savų sumetimų vedi
nas, pradėjo į galvijų pašarą
maišyti jiems nenatūralias
priemaišas — gyvulines atlie
kas...

kalbomis suprato ir atnešdavo.
Dar turėjome didelę bėdą su blakėmis. Jos ejo iš Su
ros kambario. Nors ji buvo labai švari, bet su blakėmis
visai nekovojo. Nepaisant, kad ir kaip Antanas sten
gėsi vasarą, blakių neišnaikino. Buvo toks atsitikimas.
Atėjo pas mus į kambarį Lionė (Suros sūnus) ir at
sinešė degtukų dėžutę. Sako: „Algiuk. atnešiau "tau
žaislų". Aš žvilgterėjau, ką jis ten atnešė? Iš dėžutes
pasipylė blakės. Teko jas gaudyti ir trypti kojomis.
Kasdien pildavau dustą į lovą, sofą. šutinau verdan
čiu vandeniu, bet mažai padėjo. Labai sunku išnai
kinti, kada jos viešpatauja gretimuose kambariuose.
Labiausiai kentėjo vaikas. Jį išbėrė. Jis draskėsi, rraktimis atsibusdavo verkdamas. Nuo blakių įkandimo
jam parausdavo odelė, jis besikasydamas ją pažeis
davo.
Antanas naktimis Algiuką nešiojo. Su juo lošdavo
kortomis, kad nors kiek užsimirštų.
Mes nesupratome, kad tai nuo blakių. Vaikų konsul
tacijoje sakė. kad alergija nuo maisto Vaikas visas
buvo išteptas „zelionka". mostelemis Patarė neduoti
kiaušinių, pieno ir 1.1. O ką jam valgyti0 Pakentėjume
iki pavasario. Nuvedžiau jį pas savo buvusią gydytoją
Rubiną. Ji tada dirbo neuropatologe. Ji labai atidžiai
vaiką apžiūrėjo ir man patarė pakeisti klimatą, kur
nors vaiką laikinai išvežti. Sako. tai kartais padeda.
Tada man šovė mintis vasarai keliems mėnesiams nu
važiuoti, niekam nesakius. į Lietuvą pas mamą. Anta
nas sutiko ir aš ilgai nelaukdama gegužes mėn. pra
džioje, pasiėmusi Algutį. išvažiavau į Lietuvą. Pasi
ėmiau tvarsčių, tepalų „zelionkos".
,D j ,
(D.d.)
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Parengia Ligija Tautkuvienė,
talkinant sūnui Adomui
Bičiulystė. 2001 m. N r. 3
Visiems smagu gauti laiš
kus. Ypač, kai jie geri. gerano
riški...
Profesore dr. Viktorija Dau
jotytė, žinoma lietuvių lite
ratūros mokslo tyrinėtoja, ku
rios knyga „Lyrika mokykloje"
buvo išleista JAV Lietuvių
fondui
parėmus
lleidykla
„Šviesa", Kaunas. 1995 m.),
atsiuntė trumpą elektroninį
pašto laiškelį: ..Dėkui už Sa
lomėją" (Salomėją Nerį). Taip
ir užspaudė gerklę, net ašara
nuriedėjo — visos blogesnes
kalbos nuėjo šalin. Tai tarsi
patvirtinimas, kad nesukly
dau, pasiryždama sugrąžinti
poetę šion Atlanto pusėn. Ži
nant kai kurių žmonių nuotai
kas, reikia dar kartą sakyti
ačiū redaktorei D. Bindokienei, jog neprieštaravo mano
pasirinkimui.

vome dėl savų vaikų kilo
metrinėse eilėse. (...)"
Aldona D.: ..Rašykite ir ne
kreipkite dėmesio į kokį pik
tesnį žodį, nepamirškite, kad
pavydo bus daug, oi daug. Ir
ypač iš mūsų pačių, ne taip
seniai čia gyvenančių. Sakys.
kad primityvu, sakys, kad
neįdomu ar dar ką nors — ne
kreipkite dėmesio — jūs paju
dinote ir sujaudinote mus. Vi
sos temos man įdomios. Svei
kinu už drąsą ir Draugą", ir
Jus".
Jonas Kavaliauskas: ..Jūs —
drąsi moteris. Nebijote pasisa
kyti, nebijote parašyti. Nepo
puliarūs tokie žmonės, kurie
neprisitaiko, neveidmainiauja,
jie lyg rakštis mūsų visuome
nėje. Jūs išlindote iš minios.
Ta mintis duos per galvą, kad
atgal įlįstumėte. Toks dėsnis
Tuo pačiu keliu, taip pat iš egzistuoja gyvenime. Fiziškai
Lietuvos, atkeliavo ir mokyto gal neduos, bet liežuviais už
jos Nijolės pilnas nuostabos plaks. Skaičiau 'Dirvoje' Jūsų
laškelis: „Nejaugi Nėries poe pasisakymus apie ekskomuzija vaikams, jaunimui neži nistę G. Kvieskienę, kandida
noma?! Juk tai praradimas! tavusią į Seimą. Bravo. Kad
Reikia aiškinti, rašyti plačiau ir daugiau žmonių nebijotų
arba spausdinti ištraukas iš pasisakyti!
V. Aleknos knygos „Salomė
Iš vis buvę komunistai ne
ja". Jūs pralaužėte ledą. o da turėtų dirbti Amerikos lietu
bar jį ištirpdykite. Sėkmes!"
viškose mokyklose. Jie iškrai
Skambučiai, klausimai, pa po istoriją, jie pasakoja, kad
tarimai, laiškai rodo, kad žmo visi lietuviai turėjo stoti į ko
nės skaito. Štai Sigita P. rašo: munistų partiją. Tie buvę ko
„Ir pirmą, ir antrą 'Bičiulys munistai, KGB-istai, yra ap
tę' perskaičiau vienu prisėdi mokyti kaip sudaryti labai
mu. Tikra tiesa apie mūsų gy mielų ir malonių žmonių įs
venimą Lietuvoje. Ir aš prisi pūdį, moka prieiti prie dypumenu gyvenimą eilėse — mė kų. Būtent jie J u s liežuviais
sos, kiaušinių, varškės. Atsi užplaks, o dypukai — lengva
menu, bananų padavė', tai tikiai, patikės. Nepasiduokite,
Stovėjau gal pusantros valan žinokite, dori žmonės palai
dos eilėje, kad nupirkčiau 1 kg kys".
vaikams!". Buvo tokie jau priKituose laiškuose daug pasi
puvę, bet vis tiek pirkau. Be kartojimo, tad, tikiu, neužpyktų bananų buvo galima apsiei site, jei necituosiu visų. Vi
ti, bet mano kaimynė, kuri siems, visiems parašiusiems ir
buvo didelė ponia, gal nė vidu dar rašantiems — dėkoju.
rinės nebaigusi, ir dirbo bazė
Rašykite mums:
je, o jos vaikai apelsinus ar
„Draugo" adresu, pažymint
bananus pasidemonstruodami ,.Bičiulystei" arba:
prieš kitus, išsinešę į kiemą
P.O. BOX 4102
valgydavo. Mano vaikeliai sei
Wheaton. IL 60189
lę varvindavo. Mažylis net
arba e-paštu: BIČIULYSTE
pravirkdavo, kaip jam tų ba
(sA.OL.COM
nanų norėjosi. Tai ir stovėda
L. Tautkuvienė

Sielovada
Sielovados klausimais kon
sultuoja kun. Jaunius Kelpša
Gražina Š. klausia ir prašo
patarti: Neseniai paskambino
man viena pažįstama, su ku
ria daugiau bendravome tele
fonu, beje, kaip ir dauguma
mūsų „ekonominių" ateivių, ir
pasipasakojo, kokį ji padarė
„gerą darbą": „Vienas vyrukas,
gal penktas mėnuo iš Lietu
vos, paskambino man ir pasi
skundė, kad neturi žieminės
kepurės, o lauke šalta. Prisi
miniau, jog prieš kelias dienas
numirė senyvas išeivijos lietu
vis. Tai aš jam sakau — pasi
skambink to žmogaus našlei ir
paprašyk jo drabužių, gal kas
tiks. Jis taip ir padare — da
bar turi tų drabužių. Matai.
gerai, kad aš jam patariau —
padariau gerą darbą". Aš nu
stebau — juk žmogus dar ne
palaidotas, o jūs jau kaip gro
buonys rankas ištiesete. Juk
tai nekrikščioniška ir man ne
priimtina!
Tada toji mano draugė iš
sibarė, vos ne išsikoliojo, pasa
kiusi, kad aš nenorinti padėti
žmonėms, o tas vis tiek jau
numiręs, nutrenkė telefoną ir
mūsų draugyste pasibaigė.
Tos draugystės aš nesigailiu.
bet man vis kirminas graužia

— nejau padoru, dar nepalai
doto žmogaus šeimą trukdyti,
iškeliant savo merkantiliškus
tikslus aukščiau kitų žmonių
skausmo. Juk gali taip atsitik
ti, kad ir dar kas nors taip pa
sielgs".
Atsakymas: Ši sritis visada
buvo ir bus jautri. Ypač dar to
kiu atveju, kai žmogus išgy
vena netektį. Tuo metu mes
esame labai jautrūs, nes esa
me sužeisti ir pajėgiame at
pažinti paprastuose dalykuo
se, kaip užuojauta, pabuvimas
kartu netekties minutę, nuo
stabų Dievo veikimą ir do
vaną, kai pasidalinant skaus
mas perpus sumažėja, o
džiaugsmas dvigubai padi
dėja. Šią akimirką galima iš

M.K. Čiurlionis. ..Ramybė"

Ramybė
M. K. Čiurlionis į dailę atė meto Vilniaus kultūrinis gyve
jo, būdamas 29 metų. Apie nimas nėra intensyvus. Daili
mokslo metus Varšuvos Dai ninkui per maža erdvės ir jis
lės mokykloje yra pasakęs: vyksta į Peterburgą, vildama
„nieko nemokė ten to, ko aš sis rasti kūrybai palankesnes
norėjai išmokti..." Jo kūryba sąlygas. Vežasi paveikslus, ro
— tolygi pasaulio sutvėrimui, do juos kilusiam iš Lietuvos
savo meno sukrėtimams ir bū jau garsėjančiam scenografui
ties likimams. Ryškiausias M. Dobužinskiui, A. Benua,
šios Čiurlionio krypties pa dalyvauja „Salon" parodoje.
vyzdys yra amžinojo judėjimo, 1908-1909 surengtoje „Salon"
dinamiškų kompozicijų tapy paroda, kurioje pirmą kartą
bos ciklai, paremti muzikos dalyvavo Čiurlionis, galima
kūrinių principais. Paveiks sakyti, buvo jo triumfu. Tada,
luose — ritmiška tvarka, spal su mažomis išimtimis, kritika
vų subtilumas ir aiškus kom įvertino jį teisingai, o Benua
pozicinis žvilgsnis „iš paukš atsiliepė entuziastingai. 1911
čio skrydžio". Viskas pajungta m. surengtoje „Meno pasau
giliai minčiai, kai dailininko lio" draugijos (jos nariu vien
vaizdiniuose ir vizijose auga balsiai buvo išrinktas Čiur
lai atgyja, pušys virsta gra lionis) parodoje buvo išstaty
žiomis pasakų mergelėmis, ... tas jo „Vyties" preliudas. Tos
viskas, kad bylotų apie amži parodos metu buvo sužinota
ną pasaulio atsinaujinimą, gy apie M. K. Čiurlionio mirtį...
venimo grožį. Jo paveikslai M. K. Čiurlionio paveikslų
patraukia ne simbolių grožiu poveikį neabejotinai patyrė ne
— jie pilni gyvenimo troškimo tik poetai, kolegos, dailinin
ir žavesio.
kai. Nežinia, kada žinomas
rusų Arktikos tyrinėtojas GeČiurlionis, įsijungęs į Lietu orgij
Jakovlevič
Sedov'as
vos kultūrinį gyvenimą jau (1877-1914) matė M. K Čiur
1906 metais Vilniuje, įsilieja į lionio paveikslą „Ramybė"
I-osios lietuvių dailininkų pa (kai uolos ir kalvos atgyja
rodos rengimą ( surengiama hipnotizuojančių akių demo
1907 m.).
nais...), kurio poveikyje vienas
M. K. Čiurlionis rengia ki Šiaurės ledynų kalvas tyrinė
tas. Antroje parodoje dalyvau tojas pavadino „Čiurlionio
ja su 60 paveikslų. Tačiau to kalvomis"...

Zodiakas
Ožiaragis, planeta Satur
nas
Vandenis, planeta Satur
nas arba Uranas
Žuvys, planeta Jupiteris ar
ba Neptūnas
Vandenis. Astrologija sieja
kiekvieną ženklą su tam tikru
gyvenimo būdu. Žvaigždžių
išsidėstymas priskiriamas ku
riam nors charakteriui ar ti
pui. Vandenis — vienuolikta
sis Zodiako ženklas. Saule bū
na šiame ženkle sausio 20 d.
— vasario 17 d. Vanduo —
simbolis su labai plačiu reikš
mių spektru. Vanduo yra kū
no, sielos ir vidinio apvalymo
bei atnaujinimo galios simbo

lis tiek islamo, tiek induizmo
ir budizmo religijoje, tiek ir
krikščionybėje (rankų, kojų
plovimas, krikštas). Vanduo
— jaunatvės, šaltinio, srovės
įvaizdis. Vanduo, Vandenis
dažnai simbolizuoja dvasinį
vaisingumą, dvasinį gyveni
mą. Biblijoje kalbama apie gy
vybės vandenį dvasine pras
me, jis yra kaip amžinybės
simbolis (amžinojo gyvenimo
vanduo). Tačiau gali būti ir
kaip griaunamoji jėga, neigia
mojo pobūdžio simbolis — au
dra, tvanas. Ženklas siejamas
su moteriškumu, tamsia gel
me ir mėnuliu, tai moteriš
kumo ir pasąmonės galių sim
bolis. Vandenis siejamas su
kitais Zodiako ženklais —
Vėžiu, Skorpionu, Žuvimis.

tiesų suprasti, kodėl Dievas
pasirenka tokį keistą kelią
pas žmones, dalindamas save.
Duonos laužymas turi gilią
prasmę tada, kai tai išgyveni
ir pajunti savo žaizdomis ir
gyvenimu. Ir žmogus — krikš
čionis mokomas gyventi pagal
Dievo pavyzdį. Tik tada, kai
tu tampi raikoma duona ki
tiems, tampi gyvu amžinai. Ir
priešingai, šią netekties ir
skausmo akimirką, žmonės
dažnai būna perdėtai užgau
lūs. Patarimas, kartais nors ir
geras, bet ne vietoje, gali
žmogų dar labiau žeisti. Kaip
minėjau, čia labai jautri sritis
ir liečia tik mus asmeniškai.
Etika sako, jog mes negalime
kitiems pasakyti ar patarti,
kaip elgtis, jeigu asmuo ne
klausia. Gyvenimo praktika
rodo. kad taip dažniausiai ir
būna. žmonės atiduoda labda
rai savo artimųjų drabužius,
kartais net daiktus, dalį pinigų ir tai yra labai krikš
čioniška, reikalinga ir pagirti

na.
Pažįstu vieną labai turtingą
senuką, kuris dažnai žaidžia
kasino ir pralošia labai dideles
pinigų sumas. Artimieji, kitų
patarimų sulaukę, kad jam
neleistų lošti, atsakė, jog tai jo
pinigai, tad, kur jis nori, ten ir
išleidžia. Gal mums atrodytų
— tiek daug' badaujančių,
kenčiančių nepriteklių žmonių
yra pasaulyje, vaikų našlai
čių, įvairių ligonių, kurie
galbūt neturi pinigų vaistams
ir daugybė kitų socialinių
problemų ne tik Lietuvoje, bet
ir čia Amerikoje, — reikėtų
jam patarti, paprotinti... Bet...
Ant vieno paminklo yra
iškalti žodžiai. „Tapau laimin
gu, darydamas kitus laimin
gais!" Norėčiau visiems, kūne
skaitys šį „Bičiulystės" pus
lapi, palinkėti tokios pat lai
mes Tapkime raikoma duona
kitiems ir pajusime Dieviško
gyvenimo grožį ir laimę.
Sėkmės.
Jūsų kun. Jaunius

ŽIEMOS ženklai:

KLAUSIMAI

Finansiniais
klausimais
konsultuoja Edita Žiurinskienė — JAV bankuose dir
banti nuo 1992 metų ir yra
First Personai banko tarnau
toja.
Birutė R. klausia: ar galiu
atsidaryti sąskaitą ir kokią,
jei neturiu Sočiai Security (to
liau — SS). Atvirai pasakius,
ir viza pasibaigė.
Atsakymas:
kiekvienas
bankas turi teisę atidaryti są
skaitą be „SS", be vizos, tik su
galiojančiu pasu. Ne visi ban
kai nori tai padaryti. Mūsų
bankas tokiems žmonėms są
skaitas atidaro. Sąskaitos yra
tik kaupiamosios (arba — tau
pomosios) — „Passbook". Taip
pat galima atidaryti terminuo
tas kaupiamąsias sąskaitas —
CD. Kada pinigai padedami ir
nejudinami pusę metų, metus
ar daugiau. Kaip sutariama.
Pinigų savininkas gauna di
desnį procentą.
Bankas labai padeda savo
klientams, kurie neturi sąlygų
kiekvieną kartą atvežti pini
gus ir padėti į savo sąskaitą.
Tik pirmąjį kartą privalote at
vykti patys, nes reikia užpil
dyti dokumentaciją, reikalin
gas Jūsų parašas. Beje, turite
nurodyti paveldėtoją, jei ištik
tų nelaimė. Jis gali gyventi,
būti bet kur — Lietuvoje,
JAV, Rusijoje, Kinijoje ir t.t.
Klientui padėti, bankas siūlo
paslaugas — persiunčia pini
gus Lietuvon ar kitan kraštan
(susitariama telefonu), padeda
čekius į Jūsų sąskaitą, Jums
nedalyvaujant, o tik atsiunčiant savo čekius specialiuose
banko vokuose. Tuos vokus
bankas Jums duoda ar per
siunčia iš anksto. Tai didelis
palengvinimas tiems, kurie
neturi mašinos, nemoka kai-

Vienišiems žmonėms įku
riame pažinčių klubą „Zodia
kas". Klubo sąlygos: nariu ga
li būti kiekvienas ar kiekvie
na, ne jaunesni kaip 18 metų
amžiaus. Norint tapti klubo
nariu, reikia atsiųsti savo duo
menis, nurodant: lytį, amžių,
ūgį, šeimyninę padėtį, išsilavi
nimą ar profesiją, pomėgius ir
poreikius. Pavyzdžiui: vyras,
48; 6" (180 cm), išsiskyręs,
aukštasis, mokytojas. Sportas,
kinas, knygos. Ieško išsilavi
nusios,
švelnios,
ramios,
mėgstančios gaminti valgi. 3550 metų moters ilgalaikei
draugystei. Gali būti vienas

bėti angliškai.
Daugelyje bankų galite išsi
nuomoti banko seifą — dėžutę
— JSafety Deposit Box". Kai
na metams svyruoja nuo 16
iki 40 dol. Pakanka turėti ga
liojantį pasą.
Jei turite asmeninio pobū
džio klausimų, galite skam
binti tiesiai Editai į darbą tel.:
(773) 767-5188. Bankas įsikū
ręs adresu 6162 S. Archer, ne
toli lietuvių parduotuvės —
kepyklos „Racine bakery".
Pastaba: banko seife Jūs
galite laikyti savo brangeny
bes (jei tokių turite!), pinigus,
meilės laiškus (kam tai aktua
lu) ar dar ką nors — L. T.
TEISINIAI

KLAUSIMAI

Teisiniais klausimais pata
ria JAV LB Socialinių reikalų
tarybos pirmininkė Birutė
Jasaitienė.
Klausimas: legalus tarp
tautinis studentas sukūrė šei
mą su „žalios kortelės" laimė
toja. Kokias teises įgyja stu
dentas, pagal naująjį LIFE
245-i
įstatymą
(priimtas
2000.12.21)?
Atsakymas — remiantis
naujuoju įstatymu, reikia iki
Š.m. balandžio 30 d. kreiptis į
„Immigration and Naturalization service", tarnybą (Čikago-

je adresu: 10 Jackson Street,
Chicago). Vyras ar žmona, tu
rintis „žalią kortelę" gali pa
duoti prašymą (Petition) su
tuoktinio „žalios kortelės" įgi
jimui, užpildant formą 1-130.
Jei prašymas buvo paduotas
anksčiau, dabar reikia papil
domai užpildyti formą 1-485 —
prašymą statuso pakeitimui.
Taip pat pildoma forma 1-485
A, kurios reikalauja įstatymas
245-1, dėl 1,000 dol. baudos
sumokėjimo. Mat, įteikiant
prašymus, reikia sumokėti ir
baudą. Čia dar ne viskas. Yra
ir dar keletas, bet jau mažes
nių mokesčių, kuriuos susi
žinosite, kai tvarkysite doku
mentus.
Galima susitvarkyti ir be
advokato pagalbos, jei gerai
suprantate anglų kalbą.
K l a u s i m a s — ką reikia da
ryti, norint įgyti darbo vizą ar
„žalią kortelę"?
Atsakymas — reikia susi
rasti darbdavį, turintį savo
verslą ir galintį laiduoti jums
darbą. Dokumentus parengia
advokatas, nes jų yra pakan
kamai gausu ir jie žino, kaip
tai padaryti. Advokatų sąra
šas yra „Seklyčioje", dalinis
buvo „Drauge".
Papildomą informaciją (ne
tik šiais klausimais) galite
gauti, užsukę į „Seklyčią" ar
paskambinę telefonu B. Jasai
tienei (darbo dienomis) (773)
476-2655.
B. Jasaitienė praneša, kad
artimiausias susitikimas su
advokatais imigracijos klausi
mais įvyks vasario 4 d., sek
madienį, Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje, Marąuette Parke.
AR NORITE
MOKYTOJAUTI?

Birutė Jasaitienė

vaikas. Turiu „žalią" kortelę.
Arba: moteris, 50; 5'6" (165
cm), našlė, aukštasis, inžinie
rė. Mezgimas, teatras (JAV —
labai retai...). Vaikai savaran
kiški, gyvena Lietuvoje. Ieško
draugo rimtai, ilgalaikei drau
gystei.
Kadangi laikraštis keliauja
per platųjį pasaulį, siųsdami
duomenis, turite įdėti voką su
savo atgaliniu adresu. Taip
pat parašyti savo telefoną ir
pridėti čekį su 5 dol. mokes
čiu. Jums bus išsiųstas pati
kusio žmogaus adresas arba
keli adresai, atitinkantys J ū 
sų poreikius.

M K. Čiurlionis. „Vandenis" 1907

Ateinančiais metais Čikago
je ir apylinkėse elementariose,
vidurinėse mokyklose planuo
jamas tam tikras „sprogimas"
arba — mokytojų krizė, mat,
daugelis jų iškeliaus į pensiją,
tad trūkumas bus labai dide
lis. Lietuviai, turintys pedago
go specialybę, turėtų atkreipti
į tai dėmesį.

Jurgita Ambrizienė

Skubiai ir inten
syviai mokykitės anglų kal
bos, siųskite įvertinimui savo
diplomus ir mėginkite įsidar
binti mokykloje šalia namų.
Pradžioje gali tekti padirbėti
viešosios (Public School) mo
kyklos mokytojo padėjėju ar
pavaduojančiuoju. Beje, gali
prireikti gauti
sertifikatą.
Dažniausiai Lietuvoje įgytas
universitetinis išsilavinimas
prilyginamas bakalauro arba
magistro laipsniui, nelyginant
kokia specialybė, kiek ir ko
kias disciplinas užskaito čia,
t.y. kiek užskaitoma krediti
nių valandų. Tiek bakalaurui,
tiek magistrui patvirtinti daž
nai prireikia paimti papildo
mas valandas kolegijoje ar
universitete.
Nepamirškite,
kad kiekviena mokymo įstaiga
užskaito ir įvertina dar ir ats
kirai, p* gal savo mokymo
programas Anglų kalbos mo
kytojams arba labai gerai ži
nantiems anglų kalbą dabar
yra puiki proga susirasti darb
davį mokykloje.
„Svajos" šokėja
Jurgita
Ambrizienė jau praėjo tam
tikrą kelią ir gali pasidalinti,
patarti, kaip ir ką daryti
tiems, kurie nori dirbti moky
tojais:
N u k e l t a . 5 pg,

Bičiulystė
Mažos istorijos.
Ieva
Mano istorija kiek kitokia.
Lietuvoje, kaip ir mano vyras,
dirbau gydytoja. Išgyvenome
su juo penkerius metus ne itin
stabilioje santuokoje — buvo
visko. Pasitaikė gera proga ir
mes išvykome į JAV. Silpna
anglų kalba, maži vaikai stū
mė į neviltį — negalėjau dirbti
pagal specialybę. Vyrui sutei
kusi pirmenybę, stūmiau jį į
mokslus — išlaikyti egzami
nus. Aš aukojau savo specialy
be, pasiaukojau šeimos atei
čiai — dirbau valytoja, savait
galiais padavėja ir atkakliai
kaliau anglų kalbos taisykles.
Mano vyras du k a r t u s laikė
egzaminus ir abu kartus jam
pritrūko „tik vieno balo". Buvo
skaudu ir pikta, kad jis per
nepilnus dvejus metus, beveik
nedirbdamas (pagrindinė šei
mos maitintoja buvau aš),
ruošėsi egzaminams ir jų ne
išlaikė. Valant ar kitą darbą
dirbant, manęs nė minutes
neapleido mintis, kad aš taip
pat t u r i u laikyti egzaminus.
Todėl n e tik anglų kalbą ka
liau, bet ir į egzaminų klausi
mus kasdien
„užmesdavau
akį". Niekur nėjau. Tie keleri
metai buvo visiškos izoliacijos
nuo visuomenės, draugų, ku
rių lyg ir nebuvo. Tuo tarpu
mano vyras, mokslo reikalais
beveik nebūdamas namuose,
pasirodo, įsigijo draugužę, su
kuria leisdavo laiką. Mes su
vaikais nė neįtarėme, kad
bręsta mums nepalanki šei
mynine drama. Kartą jis, susi
rinkęs savo drapanas, paėmęs
televizorių, muzikinį centrą
išėjo pas tą kitą, su kuria
buvo lengviau bendrauti! Ma
niau, kad prasivėrė žemė.
Puoliau į tokią depresiją, jog
nenorėjau gyventi. Norėjau
tuoj p a t grįžti Lietuvon. O
kur?! Butas parduotas, darbo
vietos nebelaukia! Netrukus
vyras padavė skyryboms —
mat, anoji laukėsi vaikelio, ir
aš, nespėjusi atsitokėti, buvau
jo dar kartą apvogta — jis su
gebėjo daug ką prisiteisti sau.
Teisme aš tylėjau ir vos tram
džiau ašaras — j u k dužo mano
gyvenimas! Dėkui advokatei.

Pasikalbėkime
kad d a r bent alimentus pri
teisė iš jo. Kad ir nedaug, bet
vis šis tas. Nepasakosiu, ko
kius kančios kelius išgyve
nau... Šiandien aš esu jau iš
laikiusi egzaminus ir atlieku
rezidentūrą vienoje ligoninių.
Tik mano kasdieninė malda,
mano vaikai padėjo man nu
stoti verkti ir gailėti savęs, pa
dėjo atsistoti ant kojų. Šioje
šalyje, tikiu, viskas yra įma
noma. Žmonės, šiandien aš
esu laimingiausias žmogus —
mano vaikai mokosi gerai, pi
nigų, kuriuos gaunu kaip re
zidente, m u m s pakanka pra
gyvenimui ir dar pataupyti
mokslams! Retsykiais galiu ir
savo tėvus pradžiuginti men
ka dovanėle. Visiems sakau,
kad negandos yra išgyvena
mos. Net ir pati skaudžiausia
— išdavyste! Svarbiausia, rei
kia turėti tikslą ir jo siekti.

Mano gyvenimas dalijasi į
dvi dalis — Lietuvoje ir JAV.
Lietuvoje didelių mokslų ne
pasiekiau, tiesą sakant, buvau
prie tinginio. Tad, baigusi vi
durinę, pasimokius apie dve
j u s metus Vilniaus pedagogi
niame, ištekėjau, kaip man t a 
da atrodė „iš meilės" už porą
kursų aukščiau besimokančio
fiziko. J i s ne tik mokėsi, bet ir
dirbo. Toje pačioje įstaigoje
įdarbino ir mane sekretore.
Gyvenome penkerius m e t u s
lyg ir visai neblogai. Iš pra
džių vaikų nenorėjome, o p a s 
kiau, kai gavome vieno k a m 
bario butą, pradėjome realiau
galvoti apie ateitį — gal ir ne
blogai tetų, jei teima pa
gausėtų. Bet šeima vis ne
gausėjo. Vyras pradėjo išgėri
nėti, kartkartėmis piktesnį žo
dį ištarti, kaltinti mane nevai
singumu. Vėliau išradinėjo,
kad turėjau audringą praeitį,
ko niekada gyvenime nebuvo.
Mano gyvenimas žingsnis po
žingsnio virto pragaru. Devin
taisiais gyvenimo metais j a u
buvau ne kartą sumušta, bu
vau kreipusis net į t r a u m a t o 
loginį, kad susiūtų, kaip bok
sininkui, praskeltą
antakį.
Mylėjau ir kentėjau — j u k bu
vo mano pirmoji ir vienintelė

atvykusiems

ted" ir pridėti įvertintus doku
mentus. Kad gautumėt moky
tojo darbui leidimą — Certificate, yra ir mokestis — 30 dol.
(išperkate „Money order").
J u m s suteiks anketą (application), kurią reikės užpildyti ir
įrašyti, kokio „Certificate" pa
geidaujate — darbui gimnazi
joje, elementarioje ar kokioje
kitoje mokymo įstaigoje. Rei
kės atlikti žinių patikrinimą
— testą, o j a m pasirengti tu
rite patys paprašyti specialios
literatūros, iš ko bus t a s pa
tikrinimas. Gausite kelias,
t a m tikslui skirtas, knygeles.
Po kiek laiko gausite iš jų
laišką su paskirtu laiku laiky
ti testą — patikrinimą. P a g a l
šiuos adresus ar telefonus
gausite platesnę informaciją.
www.cook.kl2.IL.US
tel. teaching certification
(773) 553-1240
office of education (312) 8142220
P a s t a b a : Čikagos J a u n i m o
centre įsikūrusiame Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centre
verčia ir notarizuoja a k a d e 
mines pažymas, diplomus bei
kitokius dokumentus. Kreiptis
į S k i r m a n t ę Miglinienę arba
D a n u t ę Petrulytę tel. (773)
434-4545. Kaina — s u t a r t i n ė ,
priklausomai nuo sudėtingu
mo, apytikriai nuo 18 iki 35
dol. - L T

Šiandien — mes labai lai
minga pora, mūsų Linai —
treti! J a m — šešiasdešimt tre
ji, o man — keturiasdešimt
treti. Esame nuostabi šeima.
Manęs gal niekas taip gyve
nime nemylėjo ir aš atsimoku
tuo pačiu. Mušta, neteisingai
įžeidinėta, šiandien vaikštau
pakelta galva — aš esu mama!
Mes nevaikštome į lietuvių su
sibūrimus, man jų nereikia, o
mano vyras — italų kilmės
amerikietis, tad j a m juo la
biau. Šiuos naujuosius suti
kome lietuvių būryje. Gal ir
apie m a n e rašė B. Nainys ap
rašydamas Naujųjų sutikimą,
bet jis labai suklydo — tai
kas, kad vyresnis vyras, aš jo į
nieką neiškeisčiau. Taip, jis
mus aprūpina viskuo, taip
šiandien mano dukrytė turi
užtikrintą ateitį. Ačiū Ameri
kai, ačiū atsitiktinumui!

J
Moterims

Sigita

Patarimai neseniai
Atkelta iš 4 psl.
pirmiausia turite išsiversti į
anglų kalbą ir patvirtinti no
taro vidurinės mokyklos ates
tatą (High education sertificate), diplomą ir akademinę
pažymą diplomo apie kredi
tines valandas (disciplina, va
landų skaičius, įvertinimas;.
Po to juos siunčiate įvertini
mui. Aš siunčiau adresu: ECE,
Educational Credential Evaluators, INC., P.O. BOX
514070,
Mihvaukee,
WI,
53203-3470.
Tačiau, prieš siunčiant, tu
rite pasiskambinti tel. (414)
289-3400 ir iš ten gauti an
ketą, kurią pildydami, maty
site, kokio dydžio mokestį už
darbą turėsite sumokėti —
priklausomai nuo apimties ir
egzempliorių skaičiaus, rei
kės išpirkti „Money order" ir
išsiųsti kartu.
Yra ir kitas kelias: elektro
ninio
pašto:
e-mail
—
eval@ECE.org; ar faksas —
(414) 289-3411.
Jei turite kompiuterį ir interneto programą, galite susi
rasti ir visą informaciją bei iš
sispausdinti anketą:
http//www .ECE.org
Kai gausite įvertintus doku
mentus, dėl mokytojo darbo,
kreipkitės \ S t a t e Board of
Education. Reikia pateikti
mokyklų sąrašą, kurias bai
si „List of school I gradua-

meilė. Dešimtaisiais išėjau ne
grįžtamai, palikusi nusiaubtą
vieno kambario butą j a m , nes
mano tėvai turėjo tris kam
barius ir aš galėjau bet kada
sugrįžti namo.
Atgimimui prasidėjus, buvo
s u n k u rasti kokį geresnį dar
bą, ypač be diplomo... Išvažia
v a u Amerikon. G a v a u darbą
slaugyti sunkiai sergančią dar
neseną moterį. Vėžys. Po dve
j ų metų ji numirė. Turėjau
ieškotis kito darbo. P e r tą lai
kotarpį turėjau sąlygas moky
tis anglų kalbos, išmokau vai
ruoti automobilį. Kai po laido
tuvių susiruošiau išeiti, šeimi
n i n k a s pasiūlė pasilikti ir kurį
laiką prižiūrėti jo n a m u s , virti
valgį. S u p r a t a u , kad j a m ne
j a u k u likti tuose namuose vie
n a m . J o vaikai — suaugę, su
k ū r ę savo šeimas, gyveno ats
kirai.

Svečiuose kosmetologe
Alvyda Gudėnienė
Kai v i d u j e š i l t a ir s a u s a ,
6 l a u k e d a r šalta...
Oda y r a svarbiausias kūno
rodiklis — parodo ko trūksta:
valgai per d a u g a r per mažai,
nešsimiegi, esi pervargusi iki
k r a š t u t i n u m o , o gal t u r i savo
jo gyvenimo problemų? Pra
dėki rūpintis savimi, kai veid
rodėlis dar sako: .Atrodai pui
kiai".
Nors žiema eina į pabaigą,
m a n a u , d a r pravers keletas
patarimų, ypač kai lauke šal
ta, o namuose šilta ir sausa.
Žiemą oras sausesnis negu va
sarą, todėl jis labiau kenkia
odai, o ypač dažnas oro kaitaliojimasis, kai iš šiltos patal
pos išeiname į lauką ir at
virkščiai. Riebūs apsauginiai
kremai apgaubs odą šiltu ap
valkalu, izoliuos nuo šalčio, jie
bus labai naudingi, ilgai bū
n a n t lauke. Štai keletas kos
metinių priemonių, naudoja
mų šaltu oro metu. Prancūzų
„Decleor" kosmetiniai „Aroma"
aliejai ir k r e m a i „Aromascense visage neroli", „Vitarome cream", „Soin climatiąue"
bei „Nourishing lipstick" —
lūpoms, yra turtingi vitami
nais, avokado, rožių, ramunė
lių aliejais, gerai maitina ir
apsaugo
odą.
Amerikiečių
„Murad" kosmetiniai prepara
tai „Skin srnoothting cream",
„Combination skin formula",
kurių sudėtyje y r a pathenolio,
alantonino, žaliosios arbatos
— apsaugos ir r a m i n s odą. Vo
kiečių „Kari Hadek" kosmeti
ka
„Ginseng-creme AOK",
„Lavendel - creme AOK",
„Dianta L S F 4 AOK", „Spirit
of ambra" - visiškai natūra
lūs kosmetiniai kremai, paga
minti iš aukštos rūšies auga
linių aliejų, įkomponuotų su
eteriniais aliejais, efektyvio
mis ženšenio
medžiagomis,
bičių vašku, vitaminais A, E,
F, migdolais, kurie daro odą
elastinga ir nesausina, ir pro
filaktiškai veikia prieš raukš
lių susidarymą, apsaugo nuo
nepalankių išorinių poveikių
(ypač slidinejant ar šiaip gė
rintis gamta) Tačiau šiltoje

patalpoje jie slėgs odą. Šie
kremai yra visai netinkami
naudoti makiažo pagrindu.
Taigi, nuo vėlyvo rudens iki
pavasario, geriausiai naudoti
riebesnį dieninį kremą. Makiažui tinka naudoti kremąpudrą, kuri turi apsauginį
išorinio poveikio faktorių, a r
jų sudėtyje yra nedidelis kie
kis riebalų, kuris šiek tiek a p 
saugos jautrią veido odą. J e i
esate namuose ir negalvojate
eiti į lauką, labai naudingai
pravers drėgmę palaikantys
nespirituoti losjonai, tonizuo
jantys vandenys. „Decleor" —
„Florai
moisture
spray",
„Lotion dermo-florale", „Mu
rad" — „Hydrating toner".
„Kari Hadek" — „Zitronen",
„Rosmarin". Kelis kartus per
dieną apipurškite jais veidą,
atgaivinsite ne tik odą, bet ir
atsigausite pačios. J e i turite
labai sausą, pleiskanojančią
odą, kuri žiemą tampa labai
šiurkšti, dažniau pleiskanoja,
vartokite drėkinamąsias mai
tinančias kaukes. „Decleor" —
„Hydravital", „Clay and her
bai mask", kuriose yra ramu
nėlių, greipfruto, persiko, rie
šutų aliejaus. Turtinga savo
sudėtimi „Murad" — „Hydra
ting gel mask". „Kari Hadek"
— „Naturela", „Solnea", „Lecithin" — kaukės, turinčios
savo sudėtyje jojobos, migdolo
ir kviečių daigų aliejaus, vita
minų A,E,F. Žiemą net labai
riebiai odai nenaudokite, va
sarą taip sėkmingai naudo
jamos, lengvos drėkinančios
emulsijos ir vėsinančios žele
— jos dar daugiau šaldys jūsų
odą.
Gerai prižiūrėti veido odą
yra svarbu. Ją būtina apsau
goti nuo žalingos aplinkos po
veikio, nusausėjimo bei ultra
violetinių sauiės spindulių.

Ar žinai, kad...
• JAV autoavarijose k a s m e t
žūsta daugiau nei 2,000 vaikų.
Du iš trijų žūsta dėl išgėrusių
vairuotojų kaltės; ypač svar
bu, kad vaikai b ū t ų prisitvirti
nę apsaugos diržais, tai gali
apsaugoti jų gyvybę;
• apie 20 proc. J A V gyven
tojų nemoka skaityti;
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Sveikame

kūne — sveika

dvasia

metais 100.000 gyventojų teko
33,8 susirgimo, o 1999 metai?
šis skaičius j a u buvo daugiau
kaip dvigubai didesnis — 76.9
susirgimo
atvejų
100,000
žmonių. Piktybiškai nesigydantys tuberkuliozės ligoniai
• JAV 75 proc. vaikų iki 13
gauna invalidumo pensijas.
metų amžiaus m e t a sportinių
Esant tokiam žemam pragyve
žaidimų užsiėmimus, p a r e i k š nimo lygiui, žmones baimina
dami savo t ė v a m s , k a d jie ne
si, kad pasveikę neteks ne
kenčia sporto, treniruočių ir
įgalumo grupes — pensijos
N a t ū r a l ū s vaistai
mieliau pasilieka n a m u o s e .
taip pat. Todėl, kai gydytojai
Psichologai ištyrė, jog tai
G y v e n a m e pilną netikėtu nemato, jie išspjauna tabletes,
įvyksta dėl a g r e s y v u m o , ku mų, s k a u d u l i ų ar džiaugsmų o. geriau pasijutę, pabėga iš
riuo pasižymi tiek t r e n e r i a i , gyvenimą. Kaip nusiraminti, ligoninės. Epidemiologai įspė
tiek komandos d r a u g a i ;
n u m a l š i n t i skausmą, nerimą ja, kad Lietuvai gresia infek
• d a u g u m a J A V gyventojų b e d i d e s n ė s gydytojo a r ne cinių ligų protrūkis.
per įvairias šventes tiek prisi k e n k s m i n g o s pagalbos?
A r t r i t a s . Praeitų metų lap
valgo, kad jų svoris padidėja
Žinome, kiek kainuoja vizi
kričio mėnesį Lietuvos artrito
vidutiniškai 5-6.5 svaro. Viena t a s p a s gydytoją! Daugelis
sąjunga ir Lietuvos artrito
picos porcija t u r i 150-280 ka v a i s t ų v a i s t i n ė s e neparduoda
fondas pradėjo akciją „XX
m i b e gydytojų receptų. Bet
lorijų;
judėjimas", skirtą sąnarių li
y r a v a i s t a i iš žolelių, kuriuos
• gyvulinių b a l t y m ų pertek
gomis sergantiems žmonėms.
d a r m ū s ų mamos ar net mo
lius silpnina k a u l u s . Moksli
Akcijos metu daugiausia dė
č i u t ė s visai sėkmingai vartojo.
ninkai n u s t a t ė , k a d moterų,
mesio planuojama skirti įvai
D a u g e l i s mūsų, atvykusių iš
valgiusių mėsą kasdien, kau
rioms ligonių ir visuomenės
t ė v y n ė s , a t s i m e n a m e Lietuvos
lai lūžo dvigubai d a ž n i a u , nei
„žiniuonę" dr. J. Šimkūnaitę. informavimo formoms. Sun
tų, kurios valgė mėsą tik kas
Kiek puikių žolelių ji pati pri kiomis reumatinėmis ligomis
a n t r ą dieną.
r i n k d a v o , kiek visokiausių re serga apie ketvirtis milijono
• Kaune y r a žvakių fabri ceptų t a i a r kitai ligai galėjo Lietuvos gyventojų. Labiau
kėlis, kurio s a v i n i n k a s Dimit- p a s i ū l y t i . Beveik visi jie — siai sąnarius vargina reuma
rijus Zaičenka ž v a k e s lieti liaudies medicinos palikimas, toidinis a r t r i t a s . Lietuvos ar
pradėjo dar sovietmečiu. Meis galintys padėti žmogui, jei tik trito asociacijos duomenimis,
t r a s gyvenimu n e s i s k u n d ž i a lengvas dvasinis s u t r i k i m a s . juo serga apie 0,5 proc. Lietu
— jo žvakės d a b a r parduoda Žinoma, sintetiniai
vaistai vos gyventojų. Sąnarių ligos
mos ne tik K a u n e . D. Zai „suveiks" greičiau. Tačiau „žo šalyje yra dažniausia invali
čenka nebijo k o n k u r e n t ų — lelės" t u r i tiek daug privalu dumo priežastis.
Reumatinių negalavimų pa
j u k ne kiekvienas p a g a m i n a mų! Kiekvienas vaistininkas
gali rekomenduoti žolelių pre tiria kas 6-7 Lietuvos gyvento
geras žvakes!;
p a r a t ų be receptų. Tačiau, jei jas. Dažniausia sąnarių liga
• s t i k l o - i r veidrodžio kaina
p a t e k o t e t k r a š t u t i n ę situaciją yra osteoartritas, užimantis
priklauso nuo g a m i n i o ko
pasaulyje 8-ąją vietą t a r p ligų,
kybės — sako kauniečio Egidi — m i r ė a r t i m a s žmogus ar dėl kurių žmonės tampa inva
j a u s Dapšio firmos Linkuvos pan., t a d a žolelės vargiai pa lidais. Dėl osteoartrito atlieka
g. 11, UAB „Demeda" Saulės dės...
ma 80 proc. visų sąnario keiti
g. 23 ir UAB „Viromis" Sava
Tradiciniai vaistai, kuriuos mo operacijų. Kitomis sąnarių
norių pr. 339a darbuotojai. p r a v a r t u visada turėti: valeri ligomis — reumatoidiniu, in
Vienas k v a d r a t i n i s
m e t r a s j o n a s ( t i n k t ū r a a r tabletės). fekciniais artritais — serga
stiklo langų į s t i k l i n i m u i kai melisa — žolių koncentratas.
irgi visų amžiaus grupių žmu-,.
nuoja 16-18 Lt. P l a t u s stiklo
M e l i s a n a — universalus nės.
pasirinkimas n u o lietuviško v a i s t a s bet kokiai įtampos si
Panevėžyje yra
įsikūrusi
iki užsienietiško s u lygiu, po tuacijai įveikti. Kai s u t r i n k a
Lietuvos
artrito
asociacija,
ku
liruotu ar p a t a m s i n t u pavir miegas, a t s i r a n d a įtampa, su
riai
priklauso
Viiniaus.
Kau
šiumi. Stiklo n u v e ž i m a s pagal sijaudinimas, j a u č i a t e nerimą
adresą (Kauno miesto ribose) — p a k a n k a įsilašinti melisa- no. Klaipėdos ir Panevėžio ar
trito bendrijos. Šių bendrijų
— 15 lt. Vieno l a n g o įstiklini nos į a r b a t ą a r sultis, vandenį. tikslas — vienyti ir padėti ar
mas papildomai — 5 lt. Stiklo
V a l e r i j o n a s — j a u senovėje tritu sergantiesiems. Tai tarsi
durims (gruoblėtas a r patam
buvo žinomas, kaip gydomasis dar vienas būdas sąnarių ligo
sintas) kaina svyruoja n u o 20
žmonėms
a u g a l a s . Rytų medicina valeri mis sergantiems
iki 110 lt. A p s k r i t a i vidutinė
drauge
ieškoti
išeities,
palai
kaina už kvadratinį m e t r ą — joną laiko gyvybingumo šak kyti vienam kitą ir aktyviau
nimi. Iš Indijos nardo valerijo
20 lt.
no b u v o p a g a m i n t a s garsusis dalyvauti visuomenes gyve
• Lietuvoje p r a e i t ą rudenį n a r d o aliejus, kuriuo Kristus nime. Taip pat informuoti,
labai atpigo k o p ū s t a i . Kauno buvo p a t e p t a s Betanijoje. Gal mokyti sergančius šiomis ligo
miesto turguose vieną kilo todėl valerijonas n e kartą su mis žmones ar jų artimuosius,
gramą buvo galima nusipirkti t i n k a m a s viduramžių paveiks suteikti jiems galimybe pasi
už 10 centų. B a t n i a v o s ūkinin luose, d a ž n a i netgi p i r m a m e dalinti problemomis. J u k kai
kas, neapsikentęs su tokiu plane. Vokietijoje jis d a r va kurios sąnarių ligos yra ūmios
žemdirbių triūso nuvertinimu, d i n a m a s kačių, r a g a n ų žole, ir pagydomos lengviau, tačiau
beveik pusę tonos k o p ū s t ų su mat d a r viduramžiais, pagal dauguma yra lėtinės, jomis
pylė į Neries k r a n t i n ė j e esan liaudies papročius, valerijonu žmogus serga visą gyvenimą,
čius šiukšlių konteinerius... buvo g a l i m a „išrūkyti" velnius del to j a m kyla nemažai pro
Per pusvalandį d a r ž o v ė s iš ten ar išvalyti r a g a n a s . Valerijo blemų, kurias ir bandoma
dingo — j a s išsigraibstė aplin nas s t i p r i n a , r a m i n a išsekusią spręsti šių susibūrimų metu.
kiniai gyventojai...
nervų sistemą.
Šiek tiek miegui pagerinti,
'^7>
pagilinti
galima
nusipirkti
p a r d u o t u v ė s e arbatžoles su
•JAUSIM UI
valerijonu,
mėtomis. Žalsvi
rodys lengvos b a l t y m ų putos.
pokeliai
arbatos
skyriuje:
Pridėti c u k r a u s po 2 š a u k š t u s .
Mūsų dienos — kaip šventė,
k a s k a r t gerai išplakti, iki tol, ..Sleepytime Extra. VVellness
Kaip žydėjimas vyšnios, —
Tea"
a
r
tik
„Natūrai
herb
Tea.
kol susidarys 2 puodeliai. Pla
Tai skubėkim
gyventi.
Sleepytime"
be
kofeino.
k a n t supilti actą ir vaniliją.
Nes
prabėgs
—
nebegrįš jos'
J o n a ž o l ė s taip pat veikia
Sulėtinti p l a k i m o greitį iki vi

Mano patiekalas
Lidija Ringienė kartą yra
pavaišinusi labai skaniu tor
tu, kurio receptą pateikia ir
mums visiems. Skonis — pui
kus, darbas — greitas ir ne
sunkus, išvaizda — graži! Šis
receptas paimtas iš knygos
„Nerijos tunto kulinarijos rin
kinys" (1987, psl. 73).

dutinio ir d a r plakti 10 min.
Iškirpti d u , m a ž d a u g 9 colių
skersmens, a p s k r i t i m u s iš ru
do popieriaus (rudi popieriniai
Braškinis „Schaum"
maišeliai, vartojami parduo
tortas
tuvėse maisto p r o d u k t a m s su
6 kiaušinių baltymai
dėti). Tuos a p s k r i t i m u s sudėti
1/4 arbat. šaukštelio drus
a n t kepimo s k a r d ų . Baltymus
kos
padalinti p u s i a u ir tepti lyg
2 puodukai cukraus
didelius b l y n u s a n t t ų popie
1 arbat. šaukštelis balto acto
rių. Kepti 275 F (135 O vieną
1 šaukštelis skystos vanilivalandą. Išjungus o r k a i t ę , ke
jos
pinius palikti per naktį.
Pertepimui:
P e r t e p i m a s . S u t e p t i pusę
2 indeliai Cool Wbip (sušal
„Cool Whip" a n t
apatinio
dyta suplakta grietinėle)
2-3 šaukštai pailgai supjaus sluoksnio („blyno"), p u s ę su
pjaustytų braškių, po to dėti
tytų, apkepintų migdolų
3 pokeliai šviežių braškių, antrą sluoksnį (blyną) a n t
viršaus, užtepti likusį „Cool
perpjautų pusiau.
Sluoksniai (blynai): išplak Whip" ir b r a š k e s . Tarpuose ir
ti greitu plakimu kiaušinių Šonuose įsmeigti migdolo ga
baltymus su druska, kol pasi- baliukus. S k a n a u s !

r a m i n a n č i a i . Cia galima lais
vai nusipirkti „St. John's
Wort", pagamintą vartojant
n a t ū r a l ų jonažolės ekstraktą.
P r i e š vartojant bet kokius me
d i k a m e n t u s ar aukščiau pa
m i n ė t u s — įsiskaitykite į re
komendacijas. Ne viskas vi
siems t i n k a
J e i depresijos, susijaudini
mo šie medikamentai nepa
n a i k i n a , t u r ė t u m ė t e kreiptis į
gydytojus.
T u b e r k u l i o z ė . Pastaruoju
m e t u Lietuvoje pagausėjo su
sirgimų
tuberkulioze.
Šiuo
m e t u y r a daugiau kaip 500
lėtine tuberkulioze sergančių
p a c i e n t ų . Apie 80 procentų šių
ligonių p l a t i n a įvairiems anti
b i o t i k a m s a t s p a r i a s tuberku
liozės bakterijas Dar 1985

Tai skubėkime džiaugtis.' —
Vai. prabėgs — nebegrįš jos!
Mūsų dienos — kaip
paukščiai.
Kaip žydėjimas vyšnios.
S. N ė r i s
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VIEŠNAGĖ PROTĖVIŲ ŽEMĖJE
Traukinys rieda Mažosios
'Lietuvos žeme Karaliaučiaus
link. Važiuojame aplankyti ir
Imetinių švenčių proga pasvei
kinti savo tautiečius Tepliuvos
rajone, Vilniaus „Raskilos"
•liaudies dainų klubui ši ke
lione tapo tradicine. J a u netoli
-dešimties metų klubo nariai
kasmet lanko šią lietuvių ben
druomenę. J a u antri metai kai
kelionę ir dovanėlių pirkimą
;mecenavo Mažosios Lietuvos
lietuvių draugija Čikagoje —
^nuoširdžiai
dėkojame
šios
draugijos pirmininkui Viliui
.Trumpjonui. Ir šiemet sausio
6-ąją, Trijų Karalių dieną, jie
išlipo iš traukinio Tepliuvos
stotyje. Kai kuriems klubo na
riams j a u žinomas kiekvienas
čia gyvenančios
lietuviškos
Šeimos ar šeimos nario adre
s a s . O jų daugiau 80. Su pa
žįstamais žmonėmis lengves
n ė kalba. Apsistojome pas MaVytę'ir Algį Lukoševičius.
. Susitikimas vyko Tepliuvos
Kultūros n a m u o s e . Čia buvo
kalbėta apie daug ką. Susirinkimą pradėjo lietuvių draugijos tarybos pirmininkė V a n d a
Ciursina. J i pažymėjo, kad
mieste veikia lietuvių sekma
dieninė mokyklėlė, kad vasarą
lietuvių vaikai pabuvojo vasa
lus stovykloje, kad atidaryta
katalikų koplyčia, kurioje ti
kintieji kiekvieną sekmadienį
renkasi pamaldoms. Šie pasi
keitimai įgyvendinti draugijos
narių pastangomis. Pirminin
kė pageidavo, kad lietuviai
brangintų tuos laimėjimus ir
• e r a m a i jais naudotųsi: daž
niau susitiktų,
tarpusavyje
bendrautų ir kalbėtų lietuviš
kai. Į draugijos tarybą išren
k a m a s veiklus jos pagalbinin
kas Stasys J o n u š a s .
j Srities lietuvių kultūrinės
iutoiiomijos valdybos pirmi
ninkas Sigitas
Šamborskis
pasveikino susirinkusius su
šventėmis, paragino būti veik-

lesniais draugijos n a r i a i s , patarė s u k u r t i a n s a m b l i u k ą . Jis
pažadėjo r ū p i n t i s , k a d koply
čioje b ū t ų lietuviškos pamal
dos. Kur vyksta lietuviškos
pamaldos, ten ir lietuviška
veikla stipresne. J i s žadėjo
plėsti vaikų v a s a r o s stovyklas.
Srities lietuvių k u l t ū r i n e s
autonomijos a d m i n i s t r a t o r i u s
Eugenijus G a j a u s k a s perdavė
autonomijos prezidento Alvy
do Muliuolio šventinį sveiki
nimą ir pageidavo.' kad pati
draugija daugiau r ū p i n t ų s i sa
vo reikalais, savo gyvastimi.
Krikštynos, v a r d y n o s , laido
tuves turi p r a e i t i su draugijos
narių kuo g a u s e s n i u dalyvavi
mu, reikia r ū p i n t i s lietuvio
kunigo p a s k y r i m u sekmadie
ninėms p a m a l d o m s . Šiuo me
tu lietuvių b e n d r u o m e n ė yra
pati organizuočiausią srityje
kitų tautinių m a ž u m ų tarpe.
Viiniaus „Raskilos" dainų
klubo p r e z i d e n t a s J u o z a s But
kus pasveikino su šventėmis,
palinkėjo išlaikyti ir stiprinti
lietuvišką dvasią. „Raskilo*
klubo valdybos n a r y s , pagrindinis iki šiol v y k u s i ų susitikimų o r g a n i z a t o r i u s , Riman
tas Matulis, p e r d a v ė draugijai
atvežtą lietuvišką s p a u d ą ir
knygas. Po to vyko koncertas.
Iš Palangos a t v y k ę s 50 daly
vių ansamblis atliko turiningą
programą, kurioje buvo įdomi
ir meniškai p a r e n g t a insceni
zacija ..Trys k a r a l i a i " . Progra
mą tęsė pagyvenusių žmonių
tautinių šokių šokėjų grupe
..Bočiai", j a u n e s n i ų j ų
šokėjų
grupe „Sinjorai", s e p t y n i ų mu
zikantų kapela ir d a i n i n i n k ų
grupė.
„Raskilos" d a i n ų klubo Kalė
dų senelis p a b e n d r a v o ir pa
žaidė su vaikučiais, apdovano
jo juos dovanėlėmis. „Raskilos" klubo s u r e n g t a nuotaikin
ga vakaronė į t r a u k ė į pasi
linksminimą d a u g u m ą susi
rinkusiųjų. J i e šoko, dainavo,

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Tunu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDUUS PUMPUTIS
AOTOMOBUO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapofo ir Off. Mgr. Aukse

S. Karte kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS

32081/2 WMt 9Sth Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654
Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
J metinę šventę Tepliuvoje š.m. sausio 6 d. iš Palangos atvykęs 50 asmenų ansamblis atliko turiningą programą,
kurioje įdomiai buvo atliktas ir Trijų Karalių vaidinimas.
suko ratelius.
Tepliuva įsimintina lietu
v i a m s ne tik čia įsikūrusiais
d a b a r t i n i a i s tautiečiais. Tai
istorinis miestelis, įsikūręs
Prėgliaus ir Deimes upių san
takoje su buvusia stipria kry
žiuočių pilimi, kurioje buvo
k r i k š t y t a s Vytautas Didysis.
Iš čia buvo malšinamas prūsų
pasipriešinimas priespaudai, o
vėliau v e d a m a s sistemingas
lietuvių n u t a u t i n i m a s . Pasku
tinio karo metais čia vyko ar
š ū s mūšiai, kuriuos paliudija
čia palaidotų dviejų tūkstan
čiu karių kapai, neskaitant ki
tos puses žuvusių.

skirstė į dvi grupes. Pasilikę,
čia vietoje, aplankė daugelį
lietuvių šeimų, kuriose malo
niai buvo sutikti. Kita grupė
išskubėjo į Gumbinę, k u r daly
vavo srities lietuviškų mokyk
lų vaikų meno būrelio šven
tiniame sambūryje. Čia jie
bendravo ir linksminosi su
vaikais, kartu dalyvavo pa
maldose, padėjo pravesti va
karonę. Vaikų parodytos me
ninės programėlės buvo gerai
paruoštos ir įdomios. Sambū
rio dalyviai aplankė Kristijono
Donelaičio muziejų Tolminkie
myje.

Sambūris parode, kad lietu
Šiuo metu miestas nekelia viškų mokyklų įtaka kyla lie
estetinio pasigėrėjimo ir lietu tuvių tarpe, aktyvėja lietuvių
vių draugijos susirinkime bu mokytojų ir kultūros darbuo
vo užmirštas miestelio aplin tojų visuomeninė veikla. Nau
kos
tvarkymo
klausimas. jas Rusijos federacijos tauti
Vaikščiodamas tik prie vieno nių mažumų įstatymas sutei
n a m o pastebėjau neseniai nu kia galimybes plačiai kultūri
valytą šaligatvį. Žalingų įpro nei gyventojų veiklai vystyti.
čių įsišaknijimas ir pastangos Telieka tik tuo pasinaudoti.
miestelio aplinkos tvarkymui
Su atliktų darbų ir įgytų
y r a labai neproporcingai pa įspūdžių kraičiu sekmadienio
siskirsčiusios gyventojų tarpe. naktį raskiliečiai grįžo į Vil
Antrą viešnagės dieną, sek nių.
madienį,
raskiliečiai pasi
P. L a b a n a u s k a s

IŠKILMINGAI PAMINĖTA TILŽĖS AKTO
SUKAKTIS
Mažosios Lietuvos Tautinės liavas, išsirikiavo salės prie
tarybos
1918 m. paskelbto šakyje. Aldonai Buntinaitei
Tilžės Akto 82-ji sukaktis Či vadovaujant buvo sugiedotas
kagoje buvo iškilmingai pami Lietuvos himnas. Susikaupi
n ė t a 2000 m. gruodžio 3 d. mo minute pagerbti kovoju
Minėjimą Vytauto Didžiojo sieji ir žuvusieji už laisvę;
Šaulių
rinktinės
namuose prisiminti tais metais miru
ruošė Mažosios Lietuvos Re sieji žymūs MLR sąjūdžio na
zistencinis sąjūdis, kartu su riai — ilgametis garbės pir
šauliais, ramovėnais ir maž- mininkas Martynas Brakas ir
lietuviais dalyvaujant to kraš istorikas Jonas Dainauskas .
to likimu susirūpinusiai lie
Istorinį Tilžės Aktą pa
tuvių visuomenei.
skaitė Maž. Lietuvos tautiniu
Minėjimą pradėjęs susirin drabužiu pasipuošusi Lietu
kusiųjų pasveikinimu ir Šven vos pajūrio d u k r a Aldona
tės apibūdinimu, MLR sąjū Buntinaitė.
džio valdybos narys Vilius
Visus dalyvius jaudinančiai
Trumpjonas pakvietė vėliavų paveikė šie ev. liuteronų ku
tarnybą įnešti vėliavas. Šau nigo Valdo Aušros tarti involiui Juozui Gureviui vadovau kacijos žodžiai:
j a n t , vėliavnešiai. įnešę JAV,
„Visagalis Dieve, šiandien
Trijų Karalių šventėje, Tepliuvoje švęstoje š.m. sausio 6 d.. Vilniaus
Lietuvos. Maž. Lietuvos, šau mes susirinkome paminėti
„Raskilos" dainų klubo Kalėdų senelis lietuviškomis knygelėmis apdova
lių vienetų ir ramovėnų vė- Tilžės Akto, kuris buvo pasi
noja lietuviškų mokyklų vaikučius
rašytas 1918 m e t ų lapkričio
30 dieną. Šis žmonių sukurtas
dokumentas išreiškė vienos
tautos norą vėl būti vientisa
tauta — Mažosios Lietuvos
Tautinė Taryba pareiškė, kad
krašto gyventojų
dauguma
siekia, kad istorinės lietuviš
kos žemės būtų sujungtos,
kad Mažoji Lietuva būtų pri
jungta prie Didžiosios savo se
sės. Dieve, mūsų visų Kūrė
jau ir IŠlaikytojau, nuo to lai
ko, kai šis dokumentas buvo
paskelbtas, Mažoji Lietuva
tapo beveik ištrinta iš žmo
nių atminties, vietoj jos atsi
rado Kaliningrado sritis. Ta
čiau Dieve, Mažosios Lietuvos
atmintis dar vis rusena mu
myse. Mes atsimename Tą
kraštą ir jo svarbą šiandieni
nės Lietuvos kultūros brandi
nimui ir lietuvių tautinės sa
Lietuviu Bendruomenes susirinkime, š m. sausio 6 d vykusiame Tepliuvoje, kalba Karaliaučiaus Krašto Lietu vimonės ugdymui. Mums rū
viu autonomijos administratorius Eugenijus Čajauskas Prie stalo kairėje sėdi pirmininke Vanda Čiursina Pir pi šio krašto ateitis. Mes sie
ma* iš dešines — Sigitas Šamborskis. Karaliaučiaus srities lietuviu kultūrinės autonomijos valdybos pirminin kiame, kad jis vėl būtų sugrą
kas
žintas į Lietuvos ir pasaulio

MILDUN Medicinos centras
siūlo vienintelius Čikagoje
gydytojo padėjėjo kursus,
praktiką atliekant medicinos
įstaigoje. Padeda įsidarbinti.
Tel. 847-392-8080.

GREIT PARDUODA
įjj*
RE/MAX
ylFKALTORS
OFFCrmi $86 - S9S9
(TOS) 42S • 7160
(773)5904205

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

• Pensininkams nuolaida

New Vision
Bus.: 708-361-0800
V«oeMai:775«y.78»
Fax: 708-361-9618
DANUTĖ
MAYER
Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

kultūrinį ir dvasinį žemėlapį.
Maloningasis Dieve, mes ta
ve meldžiame, kad nebūtume
paskutinieji, kurie atsimena
Mažąją Lietuvą. Meldžiame,
Medicinos įstaigai Wheeling,
Del ligos ir senatvės negalinčius
kad Prūsų Lietuvos atmintis
gyventi savarankiškai, kviečiu į
DL, reikalingas masažistas.
ir reikšmė būtų išlaikyta ne
savo namus gyventi prie šeimos.
Privalo turėti Amerikoje
Labai geras maistas, atskiras
tik mūsų, bet ir ateinančių
išduotą leidimą. Skambinti
kambarys ir nepriekaištinga
k a r t ų mintyse ir širdyje; Die
tel. 847-392-8080.
priežiūra 24 vai. per parą. Kaina
ve mes meldžiame Tave, kad
žema. Skambinti Apolonijai,
tas kraštas neprarastų savo
tel. 708-387-2067.
reikšmės visai Lietuvai — nėjimas buvo baigtas Mažo
Išnuomojamas vienas miega
kaip kad praeityje Mažoji Lie sios Lietuvos himnu, vedant
masis kambarys moteriai tvar
tuva padėjo Didžiajai išsilai Aldonai Buntinaitei.
kingame name vakarų priemies
Vėliavų tarnybai išnešus
kyti lietuviška, taip ir dabar,
tyje VVoodridge. Yra baldai ir
meldžiame Tave, kad Didžio vėliavas visi dalyviai ilgokai
atskira vonia. $300 per mėnesį.
ji padėtų Mažajai išlikti žmo bendravo vaišindamiesi sese
Tel. 630-663-9434.
nių atmintyje kaip istoriškai lių šaulių — Monikos Gudai
lietuviškas k r a š t a s . Malonin tienės, Sofijos Tamulevičiūtės
gasis Dieve, laimink Lietuvos Fero ir Aldonos Balčiūnienės Jieva J a n k u t ė , Vilius Trump
žmonių bei Amerikoje gyve paruoštomis vaišėmis. Visi jonas, prof. dr. Martynas Bun
patenkinti
įdomiu tinas. Irena Regienė ir Gytis
nančiųjų Mažosios Lietuvos buvo
mylėtojų p a s t a n g a s atgaivinti sklandžiai pravestu ir ne- Šernas. Maž. Lietuvos Rezis
joje lietuvybę ir įžiebti ten prailgusiu minėjimu.
tencinio sąjūdžio ir Maž. Lie
Mažosios Lietuvos Rezisten tuvos fondo suvažiavimas Či
gyvenantiems tautišku
są
moningumu paremtą pasidi cinio sąjūdžio valdybą suda kagoje vyks š. m. gegužės 19
džiavimą praeitimi ir viltį ro: Algis A. Regis — pirmi d.
ninkas, Ramūnas Buntinas,
apie geresni rytojų.
IR
Viso to mes meldžiame Ta
ve, Tėve, per Jėzų Kristų,
mūsų Viešpati".
2000-JŲ METŲ LIETUVOS PAŠTO
V.Trumpjonui pristačius šio
ŽENKLAI
minėjimo paskaitininką, kelių
knygų autorių, ilgametį Lie
Su naujaisiais metais atke rašas: M. K. Čiurlionis „Pilies
tuvių politinių kalinių s-gos
liavo, o į mano albumą spėjo pasaka", 1909. Ženklo apa
pirmininką inž. Pilypą Naru
įsirikiuoti, visi 2000-siais me čioje, ant lakšto, įrašas; „Dai
tį, teko išgirsti išsamią jo pas
tais išleisti Lietuvos pašto lininkas ir kompozitorius Mykaitą „Mažoji Lietuva Potsda
ženklai. Iš viso, pradedant 25- kalojus Konstantinas Čiurlio
mo konferencijos
šviesoje".
j u ir baigiant 28-ju, numeriais nis 1875-1911" (dail. V. Jasa
Paskaita su dideliu dėmesiu
pažymėti 30 ženklų.
nauskas).
buvo išklausyta ir susirinku
Lengvų, daugiausia pasteli
Didysis 2000 metų jubiliejus
siųjų nuoširdžiai įvertinta il
nių spalvų, meniškai, tautine pažymėtas 4 ženklų bloku.
gu plojimu. Kadangi paskaita
ir kita įvairia tematika atlikti Viename ženkle — Kristaus
buvo išspausdinta „Drauge"
ženklai teikia ne tik pasigro gimimas, a n t r a m e — Kristaus
(2000 m. gruodžio 28 d. laido
žėjimą, bet ir nemažai infor apaštalavimas, trečiame —
je), jos aprašymo čia nepatei
macijos.
Kristaus nukryžiavimas, ket
kiame.
Pačių pirmųjų
praėjusiais virtame — Kristaus prisi
Po paskaitos meninėje pro
metais išleistų ženklų serijoje kėlimas (R. Čigriejūtė).
gramoje pasirodė „Grandies"
pavaizduota pakelių koplytė
Ypač
žavus
suvenyrinis
tautinio ansamblio šokėjai,
lių ir koplytstulpių viršaus lakštas,
skirtas
Sidnėjaus
vadovaujami Violetos Fabiometaliniai pagrąžinimai (dail. olimpiadai. Mėlyname fone —
novič. Malonu buvo matyti
V.
Jasanauskas).
Ženklų Lietuvos vėliava. Pats ženklas
grakštų smagiai šokantį jau
spausdinimą atliko spaustuvė apskritas. J a m e du aukso ir
nimą. Žiūrovai jiems katučių
„Spindulys" Kaune. Visi kiti trys bronzos medaliai. Žemiau
nešykštėjo.
ženklai
buvo
spausdinami aukso raidėmis įrašas: Lietu
Minėjimo programos vedė
valstybinėje Budapest spaus va 4 Lt. Ženklo apačioje —
jui padėkojus visiems už atsi
tuvėje.
lakšte, surašytos visų medalankymą, k u n . Valdui Aušrai
Daugiausia ženklai būna listų vardai ir pavardės. Lakš
už invokaciją, inž. P Naručiui
spausdinami pusės milijono ti to apačioje — Sidnėjaus ope
už paskaitą, vėliavų tarnybai,
ražu. P a t s didžiausias iš ros rūmai fdail. S. Jastiugijauniesiems šokėjams ir jų
spausdintų ženklų skaičius nas).
mokytojai, šauliams už gausų
buvo skirtas šventėms: Kalė
Kiti (po du) ženklai skirti:
dalyvavimą ir vaišes paruo
doms — 3 milijonai ir Nau Lietuvos
nepriklausomybės
šusioms sesėms šaulėms, mijiems metams — 600,000.
dienai (viename J. Smilge
Mažiausiu tiražu spausdina vičius, a n t r a m e J. Vailokai
mi, vadinamieji suvenyriniai tis), laikrodžiai, paukščiai, jū
lakštai
(nuo
50,000
iki rų gyvūnai, XXVII olimpiada
60,000), kurie verti išskirtinio ir šventiniai. Po tris: žinomi
dėmesio.
žmonės (rašytojas V. Pietaris,
Suvenyriniame lakšte, kuris aktorius K Ruseckas, kultū
skirtas Lietuvos nepriklauso rininkas P. Vileišis) ir miestų
mybės atstatymo sukakčiai: herbai (Raseiniai, Tauragė,
Parlamento rūmai (dail. K Utena). Penki šio rašinio pra
Katkus). Ant jų — pašto ženk džioje minėti ženklai ir vienas,
las. J a m e įrašyta: Lietuvos ne kurį reikėtų laikyti mažiau
priklausomos valstybės atkū siai patraukliu, ženklas skir
rimo aktas, ir visų signatarų tas Lietuvos pašto istorijai.
parašai. Lakšto kairėje — Lie
Pirmasis šiais metais išleis
tuvos vėliava. Ženklo apačioje tas ženklas skirtas Sausio 13užrašas: Lietuvos nepriklauso osios dešimtmečiui.
mos valstybės atstatymo ak
P. Palys
tas, paskelbtas 1990 m. kovo
11d.
* K i t ą m e t L i e t u v o s vežė
Čiurlionio 125-ųjų gimimo j a m s gabenti tarptautinius
metinių sukakčiai skirto 4 Lt krovinius per Bulgarijos teri
vertės ženklo dešinės puses toriją paskirta 1,700 leidimų.
apačioje yra paveikslas ir už
Aldona Buntinait*
• f.lu i

LAIŠKAI

IR

AVIKILŲ „VAIKO
TĖVIŠKĖS" NAMAI
Ne per seniausiai gavau spa
lio 24 d. „Draugą", kuriame
yra gana ilgas straipsnis „Ap
lankius Lietuvos vaikus", pa
rašytas Birutės Kožicienės.
Straipsnis įdomus, skaitytojai
susipažįsta su jos atsimini
mais, keliaujant po Lietuvą ir
aplankant globojamus vaikus.
Turint du krikšto vaikus
Avikilų „Vaiko tėviškės" na
muose, man buvo asmeniškai
labai įdomu paskaityti B. Ko
žicienės įspūdžius iš jos apsi
lankymo šiuose namuose. No
rėčiau pacituoti kai kuriuos
sakinius iš straipsnio ir pako
mentuoti kiekvieną atrastą
„nusikaltimą". Pirma: „Nuva
žiavau su Marijampolės Socia
linio skyriaus direktore, nieko
apie atvažiavimą nepranešus
namų direktoriui. Nuvažia
vom šaltą, lietingą dieną". De
ja, Lietuvoje yra šaltų ir lie
tingų dienų, ir mes negalime
dėl to kaltinti Namų adminis
tracijos. Įdomu, kad iš taip toli
apsilankiusi, nepranešusi ad
ministracijai, bet turėjo laiko
susisiekti su Marijampolės So
cialinio sk\ ? riaus direktore, ži
noma, nevalstybinės prieglau
dos kritike. Dar įdomiau, kad,
radusi viename namelyje ne
tvarką, nenorėjo aplankyti ki
to iš keturiolikos namelių ir
patvirtinti pastebėjimus; o juk
jinai iš taip toli atvažiavo.
Apsilankydama šeštadienį,
ji nenorėjo pagalvoti, jog kai
kurie žmonės, pavyzdžiui, di
rektorius, gali būti išvažiavę
ir ilsisi. Taip pat kiti darbuo
tojai turi savo šeimas ir nori
jas aplankyti.
Bet atsižvelkime į realybę.
Juk kaip visoms, valstybi
nėms ir nevalstybinėms, insti
tucijoms trūksta lėšų. Vai
kams maistui ir normaliems
reikalams yra pinigų, kuriuos
skiria Marijampolės savival
dybė. Tų lėšų administracija
negali naudoti vaikų priežiū
rai, pastatų remontui, papras
tos būklės pagerinimui. Kai
kurie namai yra jau gana se
niai pastatyti ir juos reikia
paremontuoti, perdažyti, pa
gerinti. Namelį, kuriame apsi
lankė B. Kožicienė, labai daž
nai su žmona aplankome, nes
čia gyvena mūsų du krikšta
vaikiai. Mes pastebėjome, kad
prie virtuvės durų yra pratrin
ta siena, bet neradome, kad
būtų „sienos išdaužytos" ir
„atsiduoda pelėsiais". Su žmo
na taip pat aplankome kitus
namelius, tačiau dar kol kas
neradome netvarkos, kurią
viešnia nurodo. Teisybė ava
lynės visuomet trūksta, bet
vaikai visada švariai aprengti.
Kad vaikai sugrįžo iš lauko
lengvai apsirengę, tikiu, nes
prižiūrėti kiekvieną vaiką,
kad jis šiltai apsirengtų, yra
neįmanoma. Ko gero, man
pats įdomiausias pasakymas
yra tas, kad vaikai valgo vir
tuvėje. Kiek aš atsimenu iš
savo vaikystės, mūsų šeima
visuomet valgydavo virtuvėje
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NUOMONES
— tiek Lietuvoje, tiek Ameri
koje. Valgomajame buvo val
goma tik švenčių metu ar kai
turėdavome svečių sekmadie
nį. Tiesą sakant, žiemą valgyti
virtuvėje netgi smagiau ir šil
čiau.
Ne tik Daytona Beach rinko
aukas „Vaiko tėviškės namų"
statybai. Connecticut, New
York ir kitose valstijose buvo
renkamos aukos, kad prelatas
Kazlauskas galėtų pastatyti ir
išlaikyti šiuos namus. Tų pi
nigų reikia ir reikės. Įdomu,
kad italai, norvegai, vokiečiai
ir kiti randa reikalą padėti
„Vaikų tėviškės namams". Jie
nekritikuoja, bet padeda dra
bužiais, avalyne...
Nors nėra daug lėšų, bet
žmonės savarankiškai padeda
išlaikyti šiuos namus. Lietu
vos šauliai turi savo atstovą,
kuris kartu gyvena ir užsiima
su berniukais, kuriems reikia
disciplinos, Marijampolės ku
nigų seminaristai ir Kauno
ateitininkai apsilanko kaime
ir bendrauja su vaikais, kur
gali, jiems padeda. Asmeni
niai draugai Kaune surenka
pinigus Kalėdų dovanoms,
nors ir patys galėtų tuos pini
gus panaudoti, nes ir jiems
riekia. Jeigu šis straipsnis bū
tų parašytas Lietuvoje, saky
čiau, jis buvo specialiai užsa
kytas, norint pakenkti „Vaiko
tėviškės namams" ir pasišai
pyti iš žmonių, kurie pasiau
kojančiai atlieka šį darbą". .
G i n t a s Žemaitaitis
Kaunas ir Nonvalk, CT
„BIČIULYSTEI"
Noriu padėkoti vyr. redakto
rei Danutei Bindokienei, kad
leidote atidaryti naują skyrelį
„Bičiulystė".
Taip pat dėkoju Ligijai Tautkuvienei ir jos sūnui Adomui
už gerai paruoštą šį puslapį.
Linkiu ir toliau nenuilstamai
darbuotis.
Aš esu gimęs JAV, Pittsburgo mieste. Atvykau į New
Yorko miestą prieš septyne
rius metus. Anglų kalbos ne
moku. Atvykus iš pat pirmų
dienų užsiprenumeravau dien
raštį „Draugą" ir jį skaitau
visą laiką. Man tame laikraš
tyje būna pats įdomiausias
pirmas puslapis, red. D. Bindokienės vedamasis, Laiškų
skyrius ir dabartinis „Bičiu
lystė". Nes, kai aš pagyvenau
Sibire Irkutsko srityje šeše
rius metus, ir daugiau visą
laiką Lietuvoje, tai šitie žmo
nės: Vaidas, Jonas, Birutė,
Jurgita, Kęstutis, Kristina ir
kiti, rašo tikrą tiesą, ir yra la
bai įdomu skaityti.
Jurgis Aleliūnas (79 metų)
Long Island City, NY

A. t A.
ANTANAS TAUGINAS
Mirė 2001 m. sausio 23 d.
Gyveno St. Petersburg Beach, anksčiau Cicero, IL, ir
Kolumbijoje, Pietų Amerikoje. Gimė Lietuvoje, Rad
viliškyje.
Dideliame nuliūdime liko žmona Elena, dukra Kristina
ir jos vyras Gundis Vaitkai, sūnūs — Antanas, Kazimieras
su žmona Viktorija, Zigmas su žmona Edie, anūkai —
Jonas, Aras, Kristina, Natalija, Kazys, Eiseley, brolis
Kazimieras Lietuvoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 29 d. Šv. Mišios
bus aukojamos 11:30 v.r. Holy Name of Jesus bažnyčioje.
Po Mišių velionis bus palaidotas Memorial Park kapinėse.
Nuoširdžiai prašome visus gimines, draugus ir
pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Trys „žiburiukai" „Žiburėlio" Montessori mokyklėlėje, veikiančioje Pasaulio lietuvių centre, Lemonte Iš kairės:
Elyte McCarthy. Gabryte Razmaite ir Antanas Kelpša.

mas juodu kaspinu V. Lands
bergio, apsupimas šilko skara
K. Prunskienės ir apdovanoji
mas aukso diržais A. Paulaus
ko su A. Brazausku, pastarąjį
išaukštinus iki Lietuvos išgel
bėtojo.
Kadangi tokia jo elgsena yra
nepatenkintų išeiviečių ir yra
jų dar ant tvoros sėdinčių ir
laukiančių paspirties, kurion
pusėn nušokti, tai Šviesa ir
Tiesa reikalauja, idant jis to
kią savo smegenų — jausmų
veiklą papuoštų viešai pateik
tais pagrindimais. Juk špygą
kišenėje rodo tik dvasia pa
liegėlis.
To išeiviečiai pageidauja iš
garbingos-patriotinės šeimos
sūnaus, iš svarbios organizaci
jos buvusio vadovo, nes vis dar
netiki, kad, šalia buvusių garbėn atsivertėlių Pauliaus su
Augustinu, dabar būtų dar
vienas, jau lietuviškas atsi
vertėlis pražūtin.
J o n a s Adomavičius, M.D.
Chicago, IL
SKAITAU IR STEBIUOSI

iš kitų miestų, ar čia tik
Čikagai, ar visiems. Atsaky
mas: visiems, ypač neseniai į
šį kraštą atvykusiems. Tad su
sipažinkime!
Redakcija

KOKIA NUOSTABI
ASMENYBĖ
D. Linartaitė Petrauskienė
yra tikrai nuostabi moteris. Ji
pergyvenusi tokius baisius
įvykius, kurie kiekvieną ga
lėtų dvasia palaužti, bet, atro
do, savo kankintojams atlei
džia, niekam nepriekaištauja,
savo posibirinį gyvenimą pak
reipia teigiama — kiek tai
buvo įmanoma — kryptimi.
Tai tikros lietuvių tautos did
vyrės tipas. Be to, man patin
ka ir jos pasakojimo stilius: la
bai paprastas ir tuo pačiu dar
efektyvesnis negu kažkokie,
„literatūriškai apipavidalinti,
dirbtiniai sakiniai".
Dana Schultz (Daugelytė)
Jurio Beach, FL

stilius šmaikštus, kalba gera,
bet jau pradeda erzinti tos
pačios ir tos pačios temos
(arba jų variacijos): Lietuvoje
visur korupcija, nemokšišku
mas, klaidos, ydos ir kitokios
blogybės. Jeigu kada pamini
kokią prošvaistę, tai tuoj ją
užgožia neigiamybėmis.
Neneigiant, kad Lietuvoje
tų neigiamybių stokoja, bet
nejaugi tik mes čia viską
žinom ir galim visus mokyti?
O kažin kaip B. Nainys tvar
kytų Lietuvos politiką, jeigu
būtų vadovaujamose valdžios
pareigose — prezidento, prem
jero, Seimo pirmininko ar ku
rio kito įtakingo asmens?
Lengva sėdėti už Atlanto ir
kritikuoti, bet viskas kitaip
atrodytų, jeigu pats turėtų
jausti atsakingumą už viską,
kas negerai.
Žinau, kad redakcijai nebus
priimtina mano kritika nuola
tiniam
bendradarbiui, bet
neiškenčiau ir savo nuomonės
nepasakęs.
Gintaras Venclauskas
St. Charles, IL

AR NE PER DAUG
NEGATYVUMO?

Redakcijos pastaba: tam
Paprastai į .,Draugo" tre
ir turime „Laiškų ir nuomo
čiame puslapyje spausdinamą
Visuomet perskaitau Bro nių" skyrelį, kad kiekvienas
atkarpą per daug dėmesio ne
niaus
Nainio straipsnius. Jo galėtų savo mintis išdėstyti.
kreipdavau, išskyrus, jeigu
ten būdavo V. Volerto ar Jur
gio Jankaus, ar kurio kito
įdomaus autoriaus tekstai. To
dėl tik atsitiktinai kelis kar
tus užmečiau akį į Danutės
Linartaitės
Petrauskienės
„Atsiminimus". Bet ir to paka
ko, kad jie pagautų mano
dėmesį. Dabar jau atkarpos
nei vieną dieną nepraleidžiu.
Autorė rašo taip paprastai,
natūraliai, lyg tie visi įvykiai,
kurie visiškai sujaukė jos vai
kystę ir jaunystę, yra neatski
riama gyvenimo dalis. Be
keršto, pykčio, neapykantos
tiems, kurie dėl to sujaukimo
kalti. Kad daugiau tokių lietu
vių būtų, tai šiandien Lietu
vos žmonių nuotaikos būtų
BOBELINIAI KASPINAI,
daug skaidresnės ir darbai
SKAROS IR DIRŽAI
našesni.
Ignas K. Burba
Neseniai kai kurių lietuvijos
Chicago, IL
gyventojų gomurius pavilgė
„Bobelinė", o dabar, atvykus
..DRAUGAS" VISIEMS,
poilsiui Floridon dr. K. Bobe
JAV GYVENANTIEMS
liui, kai kurių čionykščių ausų
Pastaruoju metu „Draugo"
būgnelius suvirpino jo apjuosiadministracija skelbia, kad
dienraštis bus siuntinėjamas
tris mėnesius nemokamai (su
sipažinimui) visiems, bet ku
rioje JAV gyvonantiems, tau
tiečiams (anksčiau nebuvu
siais skaitytojų eilėse), jeigu
jie atsiųs pageidavimą su savo Šv. Mato bažnyčia Anykščiuose Ar tai Siq bažnyčia „velnias norėjo su
vardu, pavarde ir adresu. Ga daužyti, neSdamas akmenį? — pagal Puntuko atsiradimo legendą... O.
vome šiuo reikalu paklausimų Rušėnienes nuotrauka

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, Prefident
„Lituanicos" futbolo klubo ilgametis pirmininkas Alberto Glavinskas. jo
žmona Laima ir klubo iždininkas Leonas Juraitis, klubo sukaktuvinių
metų baigimo pobūvyje
Nuotr Ed. S u U i č i o

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

Nuliūdę: žmona, dukra, sūnūs, žentas, marčios
ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Kevin Ferm.

A. t A.
SALOMĖJA STAKĖNEENĖ
Mirė 2001 m. sausio 19 d. Lietuvoje, sulaukusi 84 metų.
Amerikoje išgyveno 48 metus. Paskutiniuosius metus
gyveno Lietuvoje.
Nuliūdę liko: seserys Albina Dzidolikienė su Seimą,
Magdalena Stankūnienė, a.a. Sofijos Butkienės vaikai su
šeimomis, taip pat brolis Jonas Stankūnas su šeima bei
giminės Lietuvoje.
Velionė palaidota Kaune.
Nuliūdę artimieji.
Su skausmu pranešame draugams ir pažįstamiems, kad
2001 m. sausio 24 d. mirė mūsų mylima Mamytė, Močiutė
ir Promočiutė

A.fA.
SALOMĖJA BARTUŠKIENĖ
BABUŠYTĖ
Velionė gimė 1905 m. sausio 11 d. Katilių kaime,
Griškabūdžio valsčiuje, Šakių apskrityje.
A.a. Salomėja buvo žmona a.a. Vlado, promočiutė a.a.
Aleksytės.
Giliame liūdesyje liko: sūnus Romas, marti Ramutė,
anūkai Rita ir Linas su žmona Kimberly Bartuškai; duktė
Danutė, žentas Raimundas, anūkas Algis su žmona
Karina, proanūkai Alytė ir Erikas Korzonai; Lietuvoje,
Australijoje ir Amerikoje liko mirusių brolių ir sesers
vaikai bei jų šeimos.
A.a. Salomėja buvo JAV Lietuvių Bendruomenės ir
Lietuvių fondo narė.
Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 26 d. nuo 3
iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave., Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks šeštadieni, sausio 27 d. Iš laidojimo
namų 9:30 v. r. bus išlydėta į Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią Lemonte, kur 10 v.r. bus
aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima.
Laidotuvių direkt. Petkus Lemont Funeral Home.
Tel. 708-257-6667.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
JUOZAS BACEVIČIUS
jau praėjo vieneri liūdesio metai, kai Tu išsiskyrei iš
mūsų tarpo, bet likai gyvas mūsų širdyse, brangus ir
mylimas Vyre. Tėveli, Seneli, Broli.
Šioje liūdnoje sukaktyje Tavo brangiam atminimui bus
aukojamos šv. Mišios sausio 26 d., penktadienį Lietuvoje
ir sausio 28 d., sekmadienį, 10:30 vai. ryto Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje, Marąuette Parke.
Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus kartu su
mumis prisiminti velionį savo maldose.
Liūdinti teima.

A. f A.
BALIUI LUKOŠIŪNUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai NIJOLEI,
sūnums VITUI su šeima if RIMUI, seseriai ELVYRAI
NARUTIENEI bei jos šeimai ir kitiems buvusio
Ateitininkų federacijos iždininko artimiesiems.
Buvusios Ateitininkų federacijos valdybos nariai
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Aušra S t a s i ū n a i t ė i mezzo.<opranas i. Vilniaus Operos
ir baleto teatro soliste, vasario
25 d. 3 val.p.p. koncertuos
Čikagoje. Jaunimo
centre.
Koncertą rengia
Amerikos
Lietuvių radijo laida. Visi ma
loniai kviečiami atsilankyti.
Blynų p u s r y č i a i bus ruo
šiami sausio 28 d., sekmadie
nį, po 8. 9, 10:30 val.r. šv. Mi
šių Švč. M. Marijos Gimimo
parapijoje. Marąuette Parke.

• Lithuanian Mercy Lift
dėkoja už aukas padėti Lietuvos
mokyklų sveikatos programai.
Po $100 a t s i u n t ė Monika ir
Vitalis Lembartai, Santa Monica, CA; Milda ir Robert Ar
lauskai, Southlake, TX; drs.
Loreta ir Vytenis Grybauskai,
Orland P a r k , IL; O n a Ado
Maironio lituanistines mokyklos vaidinime „Kalėdų stebuklas" vaikų maitis, Sunny Hills, FL; Vytas
darželio mokinukai buvo angeliukais.
Memenąs, Riverside, IL; drs. V.
ir N. Dharmapuri, Oak Brook,
S k a n i a i s m i e l i n i a i s bly
N a u j a i p r i i m t a s L I F E IL. Dėkojame! L i t h u a n i a n
n a i s ir obuoline koše galėsite į s t a t y m a s daugeliui suteikia
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos
pasivaišinti sausio 2 8 d., sek galimybes legalizuotis šiame
Heights, IL 60463. Tel. 708madienį, nuo 8 val.r. J a u n i m o k r a š t e . P a s i n a u d o k i t e t u o !
4484173. Tas ID«36-3810893.
centro kavinėje. Visus kviečia N o r ė d a m i d a u g i a u s u ž i n o t i
• Evelyn Shereshaw,
J C moterų klubo n a r ė s . Savo apie šį įstatymą ir jo veikimo
apsilankymu paremsite J a u n i  galimybes, ateikite vasario 4 d. Montville, NJ, a t s i u n t ė $100
mo centrą.
į organizuojamą susitikimą su auką padėti nupirkti autobusėlį
v a i k a m s su n e g a l i a . Autospecialiu imigracijos advokatu
Ar ž i n o t e ž m o n i ų , kurie
busėlis nuveš vaikus iš namų į*
Paul Costronovo. Susitikimas
visai neseniai atvažiavo iš Lie
mokyklą. Ačiū! L i t h u a n i a n
vyks po 10:30 v.r. šv. Mišių Švč.
tuvos ir d a r neskaito „Drau
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos
Mergelės Marijos Gimimo baž
go"? Priminkite j i e m s , k a d net
Heights, IL 60463. Tel. 708nyčios parapijos salėje, Mar3 mėnesius „Draugą" jie gali
4484173. Tax ID#36-3810893.
ąuette Parke. Bus verčiama į
gauti nemokamai. Pasiskam
• Amerikos L i e t u v i ų Pi
lietuvių kalbą. Susitikimą or
binkite j administraciją ir už
liečių klubas Suffolk apskri
ganizuoja parapija ir JAV LB
sisakykite!
tyje, ILsip, NY, atsiuntė $1,000
Socialinių reikalų taryba.
auką, kuri suteikia Lithuanian
N u o s a u s i o 7 d. pašto sky
Mercy Lift toliau t e i k t i me
riuose pasikeitus pašto rūšia
BALFo Cicero 14 sky
dicininę
pagalbą Lietuvai. Dė
vimo tvarkai, d a u g skaitytojų r i a u s metinis narių susirinki
kojame!
Lithuanian Mercy
skundžiasi dėl pašto vėlavimo, mas įvyks sausio 28 d., šį sek
Lift,
P.O.
Box
88, Palos Heights,
o taip pat. žinoma, ir dėl madienį. 9 val.r. kun. dr. Kęs
IL
60463.
Tel.
708-448-6173.
„Draugo" užlaikymo. „Drau tutis Trimakas aukos šv. Mi
Tas
ID#36-3810893.
go" administratorius Valenti šias Šv. Antano parapijos baž
• A.a. O n o s K u t k a i t ė s
n a s Krumplis, kreipdamasis į nyčioje už mirusius ir gyvus
Durbin
atminimą pagerbdami,
pašto pareigūnus,
stengiasi BALFo darbuotojus. Tuoj po
Robert
ir
Nancy Durbin, Long
bent kiek šią problemą sutvar šv. Mišių, apie 10 val.r.. para
Beach,
CA,
atsiuntė $200 auką.
kyti, nes „Draugas" vėluojasi pijos salėje vyks metinis BAL
Ši
auka
yra
padėti J u r b a r k o
ne tik Floridoje, bet ir pačioje Fo susirinkimas, kuriame pir
ligoninės
vaikų
s k y r i a u s re
Čikagoje. Kai tik turėsime mininkė B. Motušienė išsakys
montui.
Dėkojame!
Lithua
daugiau naujienų a r informa metų veiklos rūpesčius, iždi
nian
Mercy
Lift,
P.O.
Box 88,
cijos, kur kreiptis, tuoj pat ninkas Algirdas Didžiulis pra
Palos
Heights,
IL
60403.
Tel.
j u m s pranešime.
neš spalio mėnesio vajaus re
708-448-6173. Tax ID#36F i l a t e l i s t ų d r a u g i j a „Lie zultatus ir kasos metinę būk 3810893.
tuva" šaukia visuotini susi lę. Bus ir revizijos komisijos
ADVOKATAS
rinkimą sausio 28 d., šį sek pranešimas. Valdyba prašo
narius ir pritariančius BALFo
GINTARAS
P. ČEPĖNAS
madienį, 12 vai. Balzeko lietu
veiklai pamaldose ir susirin 6436
S.Pulaski
Rd.,
Chkago, IL 60629
vių kultūros muziejuje. Ginta
kime dalyvauti. Dėkingumo
Tel.
773-582-4500
ro salėje. Po susirinkimo - ka
dėlei ji žada visus skaniai pa
Valandos pagal susitarimą
vutė ir pabendravimas. Bus
vaišinti.
padaryta visų susirinkimo da
ADVOKATAS
lyvių
nuotrauka
draugijos
L i e t u v o s V y č i u Amerikos
Vytenis Lietuvninką*
spaudai. Kviečiame draugijos apygarda visus kviečia į „Lie
4536 W. 63 Street
narius bei visus kitus asme tuvos prisiminimų" pokylį, ku
Chicago,
IL 60629
nis, besidominančius Lietuvos riame bus pagerbta rašytoja ir
(Skersai gatvės nuo .Draugo")
filatelija, susirinkime daly mokytoja, Pedagoginio litua
TeL 773-2844)100.
vauti.
nistikos instituto direktorė
Tel. 630-257-0200, Lemont, IL
JAV LB B r i g h t o n P a r k o Stasė Petersonienė. Pokylis
Advokatas
a p y l i n k ė s narių metinis susi vyks vasario 4 d., sekmadienį.
rinkimas vyks sausio 28 d., 5 val.p.p. Martiniąue pokylių Jonas Gibaitis
Civilinės ir
sekmadienį, Švč. M. Marijos salėje. Meninę dalį atliks Ni
Nekalto prasidėjimo mokyklos jolė Penikaitė (sopranas), jai kriminalinė* bylos
6247 S. Kedzie AvemM
salėje, 4420 S. Fairfield Ave, akompanuos Manigirdas MoChicago, IL 60639
tuoj po 10:30 val.r. lietuviškų tekaitis. Pokylio rengėjai kvie
TeL
773-776-8700
Mišių. Bus r e n k a m a s nario so čia užsitikrinti vietas, skambi
E-mail: GibaitiaOaoLeom
n
a
n
t
komiteto
narėms
Eveli
lidarumo įnašas bei aukos LB
ToD free 24 hr. 888-7764742
veiklai paremti. Po susirinki nai Oželienei 773-254-7553
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki S v.v.
arba
Algirdui
Braziui
tel.
708mo - pabendravimas prie ka
ŠeJtad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.
361-5594.
vutės.
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2000 m. gruodžio 16 d. vykusiose Pedagoginio lituanistikos instituto Kūčiose dalyvavę lektoriai ir studentai. De
šinėje - PLI lektorius Juozas Masilionis, miręs tą patį vakarą.

ATMINIMO ŽENKLU PALAIMINTA
DIENA
Kai visos prakartėlės šiapus
ir anapus vandenyno jau buvo
išardytos, Šventosios šeimynė
lės vaidmenų atlikėjai tvar
kingai sudėti į dėžutes, o miš
ko sesės eglutės sudegintos, iš
anksto atsiprašiusi skaitytojų,
laukusių įprasto Pedagoginio
lituanistikos instituto Kūčių
šventės aprašymo, truputį pa
dailinsiu tądien girdėtas kal
bas, suteiksiu prasmę nutylė
tiems žodžiams ir, savaip jau
tusi, savaip supratusi, savaip
ir įvardysiu jau istorijos dali
mi tapusią, niekados nebepa
sikartosiančią dieną.
Pirmas sutiktasis Jaunimo
centro kavinėje buvo, tarp mū
sų kalbant, Petras Petrutis.
Dviese lūkuriuojant, reikia
apie kažką kalbėti. Apsikeitė
me nuomonėmis — spygliu
kais dėl sueigos pavadinimo
— Kūčios. Išliaupsinusi lietu
vių kalbos priešdėlį „prieš"
(priešistorė, prieškaris, prieš
pilnis, priešpavasaris), sakiau
mananti, jog tiksliau būtų
šventę vadinti prieškūčiomis.
Sumažėtų painiavos su di
džiųjų raidžių pavadinimuose
rašymu, taip pat ir pirmalai
kis šv. Velykų šventimas tei
sėtai galėtų vadintis priešvelykiniais pusryčiais. Nusijuo
kėme įsivaizdavę priešlaikinį
Naujųjų Metų sutikimą.
Nespėjova paliesti kitų temų
— Pedagoginio lituanistikos
instituto direktorė Stasė Pe
tersonienė visais pašaliais išsibarsčiusiuosius
pakvietė
prie stalo. Vaje, vaje! Valgių
įvairovė, išdėstymas, papuoši
mas, spalvos — neapsakomi,
kvapai — neaprašomi. Direk
torė visada buvo trumpų, aiš
kių, visiems ir kiekvienam su
prantamų kalbų šalininkė. Tai
nuostatai ji liko ištikima ir
šventę skelbiant prasidėjusia.
2000-ųjų gegužį obelų žie
dais nubarstytu, daug kartų
mintu Jaunimo centro pag
rindiniu taku Lietuvos istori
jos kurso Amžinybėn dėstyti
palydėtas istorikas Jonas Dainauskas. Laikinai Žemėje pa
silikusiems jis leido naudotis
stropiai surinktu archyvu ir
beveik 18,000 vertingų, įvai
riomis kalbomis parašytų kny
gų. PLI studentų Dalios Šatai tės ir Tado Raudžiaus uždeg
ta atminimo žvakė be žodžių
išreiškė dėkingumą ir pagarbą
teisininkui, istorikui, biblio
grafui, publicistui, ištikimybės
darbo ir pareigos riteriui.
Minutę patylėta.
Tuomet jau visiems labai
girdimai sududeno instituto
rektorius profesorius Jonas
Račkauskas — beribės energi
jos, nenuspėjamas, jokiems
dėsniams, išankstinėms nor
moms nepavaldus, t.y. nei
skersai, nei išilgai nesulankstomas žmogus. Pagal užima
mas pareigas lyg ir turėjo i su
sirinkusius prabilti rimta, ge
rai apmastyta kalba. Kur tau!
Savitas, niekados nesikarto-

jantis J. Račkauskas naudoja
tik vieną kartotinį žodį: „Po
nai, noriu pareikšti pastabą ir
pavadinti klystančiais visus,
kurie galvoja, esą trečiojo
tūkstantmečio slenkstis jau
peržengtas pernai. Nieko pa
našaus, ponai! Prašau, ati
džiai klausant, įsidėmėti —
vargšai romėnai neturėjo nu
lio ir buvo verčiami skaičiuoti
savaip, romėniškai: I, II, III ir
t.t. Todėl, ponai, tikėkite ma
nimi, naujas tūkstantmetis it
gražiausias kilimas paklotas
mums ir tebėra prieš mus, po
nai!"
Kairėje stalo pusėje sėdėję
dr. Asta Veličkaitė ir Juozas
Masilionis, mačiau, gyvai rea
gavo į rektoriaus pasakytą
kalbą, lyg ir ginčijosi, bet į at
lapus vienas kitam nekibo.
Matyt, suprato, kad šaukštai
jau popiet ir romėnų sistemos
dabar nebepakeisi.
Jvairiai keliaujama Gyveni
mu vadinama planeta. Vieni
nuo pat gimimo ieško laimės
Žiburio. Kiti, tariamai radę jį,
neša aukštai aukštai iškėlę.
Tretieji tuo pačiu metu tame
pačiame Kelyje Žiburio, netgi
žiburiu pasišviesdami nemato.
Bet esama žmonių, kurie sa
vąjį Žiburį išskaidę į daugybę
liepsnelių, dosniai dalijasi jo
mis su visais sutiktais, vertais
ir nevertais, kol, galop, paaiš
kėja, kad atiduota ir pasku
tinė — nuosavoji dalis.
Kilnūs, pareigingi, dvasia
tvirti ir turtingi išeivijos mo
kytojai, kūrusieji lietuviškas
mokyklas, rašiusieji vadovė
lius, aukojusieji tūkstančius
darbo valandų, kad tik lietu
vybės žiburys neužgestų... Vie
nas tokių idealistų buvo Do
mas Velička — Pedagoginio
lituanistikos instituto įkūrė
jas. „Galima įžvelgti du dva
sios židinius, kurie gyvai kū
renosi Domo dvasioje. Tai bu
vo lietuvių kalbos bei litera
tūros meilė ir akademinio gy
venimo meilė. Apie lietuvių
kalbos meilę liudija jo raštai.
Ne mažiau vertingas ir įdo
mus yra jo akademiškumas.
Jis norėjo, kad ši mokykla tik
rai būtų akademinio lygio"
(kun. Vytautas Bagdanavičius). „Pedagoginis lituanisti
kos institutas ir D. Velička
buvo sinonimai, vienas be ant
rojo sunkiai beįsivaizduojami... jis dirbo ne dėl pasigyri
mo ar paviršutinio (tariamo)
garso, bet tyliai, su neatlaidžiu ir kietu pareigingumu, be
poilsio, kaip tikras pilkasis li
tuanistinio švietimo didvyris"
(prof. Petras Jonikas).
Prie šventiškai padengto
stalo su eglės šakele, žvake ir
balta skepetaite pridengtu ka
lėdaičiu PLI įkūrėjo ir direk
toriaus (1958-1970 na.) vaka
rinė žvaigždė nebeparlydi jau
nuo 1972-ųjų m. kovo aštuo
nioliktosios. Ryšį su Anapilin
išėjusiu brangiu žmogumi iš
saugojusi, dėkodama „už pa

vyzdingą ištvermingumą, san
tūrumą, profesinį sumanumą,
už jautrų dėmesį gimtosios
kalbos gyvastingumui bei už
lituanistiniam švietimui ati
duotus gyvenimo dešimtme
čius", duktė, dr. Asta Veličkai
tė
trečiojo
tūkstantmečio
slinktyje žada mums papasa
koti daugiau apie savo ir insti
tuto Tėvą ruošiamos spaudai
knygos puslapiais.
Lituanistinio švietimo milži
nui, šventėje buvusiam peda
gogui, daugelio vadovėlių mo
kykloms autoriui, gimtosios
kalbos rūpestingam prižiūrė
tojui, spaudos bendradarbiui
Juozui Masilioniui gruodžio 9
d. už krikščioniškosios kryp
ties veiklą buvo paskirta pre
lato Juozo Prunskio premija.
Vienas iš neseniai pasirodžiu
sio įspūdingo veikalo „Lietu
viškasis švietimas Šiaurės
Amerikoje" redaktorių gražia,
taisyklinga, lengvu humoru,
taikliais palyginimais pasižy
minčia kalba užstalei būdin
gos prakalbos nepasakė. Bet
kas galėtų paneigti, mane ne
išgirdus J. Masilionio knygos
įvadan surikiuotų svarbių jam
(gal — svarbiausių!) minčių ir
žodžių? „Visada atsiranda
Tamošių", kurie netikėjimą,
abejojimą ar pesimizmą mėgi
na perduoti kitiems. Tokių bū
ta, kai Lietuva buvo pavergta,
tokių yra, kai Lietuva laisva.
Ir vieni ir kiti nori įpiršti min
tį 'ar bereikia?' Lietuvą ir
išeiviją pavadinčiau dviem
medžiais: vienas auga savo
natūralioje vietoje, daugiaša
kis, kitas — iš nupjautos šake
lės (juk kai kurių medžių ar
gėlių šakelės nupjautos išlei
džia šaknis ir pasodintos pri
gyja!) išaugęs medis, tegu ir
mažesnis, ne tiek daug šaknų
teturįs, bet medis! O vaisius
Tėvynės medis ir išeivijos me
delis kartais išaugina vieno
dus, kartais skirtingus. Vai
siais galima pasidalinti, tik
nereikia kirsti juos auginan
čių šakų, tuo labiau šaknų.
Trumpiau tariant, išeivijos
medį išlaikykime sveiką. Jei
kokia šakelė savaime nudžiūsta, ką darysi, bet gyvos šakos
visos reikalingos. Ypatingai
saugotina lituanistinio švieti
mo šaka. Lituanistiniam švie
timui sunykus, tikrai būtų
daug tamsiau išeivijos lietuvių
gyvenime".
Už lituanistikos kurso lekto
rę Aldoną Bikulčienę kalbėjo
jos paruošti studentai. Virgini
ja Aleksandravičiūtė, Monika
Venclovaitė, Darius Sutrinaitis, Tadas Raudžius, tinkamai
skaitę kalėdines eiles, buvo
įvertinti pažymiu „labai gerai"
ir apdovanoti jauniems talen
tams pritariančiais plojimais.
Po to patikėjusiems naujo
gyvybes rato artumu, pirma
laikiu Saulės grįžimu, buvo
skaitoma Kūčių evangelija.
Kunigas Juozas Vaišnys, po
bendro keliasdešimties rankų
kryžiaus ženklo, maldą pradė
jo, pasinaudodamas pažįsta
ma, nekart naudota kun. Sta
sio Ylos knygele „Kūčios —

prasmė, simboliai, maldos":
„...laimink mus visus: didžius
ir mažus, sveikuosius ir ligo
nius, liūdinčius ir besidžiau
giančius; laimink čia susirin
kusius ir ypač laimink tuos,
kurie neranda vietos plačioje
žemėje".
Šimtui metų praėjus nuo
Kristaus gimimo, Romos vys
kupas paragino tikinčiuosius,
švenčiant Kristaus gimimo
šventę, giedoti. Nors nuo Vai
kelio, atnešančio mums gerąją
naujieną, tąsyk skyrė vienas
šimtas devyniasdešimt dvi va
landos, — giedojome! Ir „Ty
liąją naktį", ir „Gul šiandie
ną", „Sveikas, Jėzau, gimusis".
Ne visas giesmes giedant, pa
sižymėta balsų ir garsų dar
na... Gelbėjo Jaunimo centro
tarybos pirmininko Vaclovo
Momkaus galingas balsas, ne
leidęs nuklysti į lankas ir prof.
J. Račkauskas, giesmės „Di
dis džiaugsmas" (kartota du
kartus!) priedainyje vertęs su
tartinai, vėl ir vėl iš naujo
„mušti būgnus ir trimituoti".
Tačiau svarbiausias giedojimo
įkvėpėjas ir skatintojas buvo '
tradicinių
dainų
popiečių
„Seklyčioje" vedėjas muzikas
Faustas Strolia. Giedotojus
vadinęs ne tik puikiais atli
kėjais, bet ir aukščiausios kla
sės sportininkais, sakė: „Bu
vote geri bėgikai trasoje. Vieni
bėgote greičiau, kiti lėčiau.
Laimėjote visi, nes užbaigėte
kartu ir vienu metu!" Pagyri
mais patikėję ir jų užliūliuoti,
net pamiršome maestro pas
veikinti, 2000-ųjų krikščiony
bės metų jubiliejaus proga iš
leidusį reikalingą, svarbų ir
labai vertingą giesmių rinkinį
„Atverkime Viešpačiui širdies
duris". Sveikiname, tikėdami,
kad giesmynėlis padės įvairio
mis progomis giedantiems pa
siekti balsų ir garsų darnos ir
tikrai tobulo muzikinio skam
besio!
Jaunimo centro direktorė
Milda Šatienė, sveikindama
su artėjančiomis viltingomis
Kalėdų šventėmis, padėkojo
gausių ir išradingų valgių ga
mintojams (ir ragautojams!),
PLI studentams — už prog
ramėlę, stalų padengimą ir
kavinės papuošimą (Dalios
Šataitės sukurtos gėlių puokš
tės iš pat pradžių dovanojo
malonią, šventišką nuotaiką!),
JC darbuotojams, lektoriams
svečiams
— už pabuvimo
drauge šventę.
Namo sugrįžus, piktavalis
telefonas pranešė — sustojo
plakusi Juozo Masilionio šir
dis...
Belieka raminti save, kad
kai gruodžio 16-ąją atsilau
žiau gabalėlį Mokytojo Juozo
Masilionio kalėdaičio, abu lai
kėme rankose pažadą: „Kas
valgys šią duoną gyvens per
amžius" (Jn 6, 51).
Taip prieškūčiose buvo pa
tirtas Kūčių stebuklas.
Aldona Jurkutė
f/O

,, Draugo

knygynėlyje

Vydo Narvido sudarytoje
kryžiažodžių knygelėje „Lie
tuvos istorijos labirintuose" 48 kryžiažodžiai ir galvosū
kiai. Kryžiažodžių temos įvai
rios - „Jogailaičių kryžius",
„Kovos su grobikais, „Tautos
dvasia", „Kai dar nebuvo vals
tybės", „Paliaubos su kryžiuo
čiais, „Kas nušovė Gelgau
dą?", „Laikinosios vyriausybės
galva", nuo „Bugo iki Indijos"
ir kt. Ši istorinės tematikos
galvosūkių knygelė daugmaž
atitinka mokyklinį Lietuvos
istorijos kursą, todėl tiks ir
mokytojui, ir mokiniui. Galvo
sūkių, kryžiažodžių mėgė
jams ji suteiks progos pasitik
rinti savo istorijos žinias, pa
siskaityti istorinės literatūros
(beje, knygelės pradžioje pa
teikiamas ir jos sąrašėlis).
Knygelės kaina - 6 doL, su
persiuntimu 9.95 dol.

