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Generalinė prokuratūra ištyrė 
žemės ūkio ministro praeitį 

Vilnius, sausio 3 d. (BNS) 
— Generalinė prokuratūra ne
mano, jog žemės ūkio ministro 
Kęstučio Kristinaičio praeities 
veiksmai buvo nusikalstami. 

Kaip pranešė Generalinės 
prokuratūros atstovas spaudai 
Vidmantas Putelis, Genera
linė prokuratūra ministro pir
mininko pavedimu ištyrė me
džiagą, susijusią su žemės 
sklypo paskyrimu piliečiui 
Stanislovui Damkauskui be
veik prieš dešimtmetį. Tuomet 
Žemės ūkio* ministerijos Že
mės reformos skyriaus virši
ninku buvo K. Kristinaitis. 

Trečiadienį generalinis pro
kuroras Antanas Klimavičius 
informaciją apie patikrinimo 
išvadas pateikė vyriausybei. 

Anot Generalinės proku
ratūros, buvo patikrinta me
džiaga dėl S. Damkausko pa
reiškimo 1991 m. skirti jam 
žemę specializuotam valstiečio 
ūkiui ir apklausti Trakų rajo
no buvę pareigūnai žemė
tvarkininkai. Generalinė pro
kuratūra organizavo papil
domą tyrimą, ar K. Kristinai
tis tuomet nedarė veiksmų, 
kuriuos būtų galima kvalifi
kuoti kaip piktnaudžiavimą 

tarnyba. 
Medžiagos patikrinimą atli

ko Trakų rajono apylinkes 
prokuratūra. Šios prokura
tūros vyriausiasis prokuroras 
pagrįstai atsisakė iškelti bau
džiamąją bylą, ir šis nutari
mas nenaikintinas. 

Nesant kitų duomenų, Ge
neralinė prokuratūra daro 
išvadą, kad K. Kristinaičio, 
kaip pareigūno, veiksmuose 
nusikaltimo sudėties nebuvo. 

1994 m. spalio 31 d. Vjdaus 
reikalų ministerijos tuometine 
Ypatingų nusikaltimų tyrimo 
valdyba atsisakė iškelti bau
džiamąją bylą pagal S. Dam
kausko pareiškimą, kuriame 
pareiškėjas tvirtino, kad jis, 
1994 m. parduodamas jam 
skirtą žemę, pasitikėjo K 
Krist.inaičiu, tačiau buvo jo 
apgautas. S. Damkausko teigi
mu, K. Kristinaitis pasisavino 
už jo žemę gautus pinigus. 

Kaip jau buvo skelbta, gruo
dį premjeras Rolandas Paksas 
kreipėsi į Generalinę proku
ratūrą, prašydamas pateikti 
vyriausybei informaciją, ar 
teisėsaugos institucijų priimti 
sprendimai pagal S. Dam
kausko skundą buvo pagrįsti. 

Prasižengę valdininkai 
užsitraukė premjero nemalonę 
Vilnius, sausio 3 d. (Elta) 

— Finansų ministerijos tar
nautojai užsitraukė premjero 
Rolando Pakso nemalonę, kai 
trečiadienio vyriausybės posė
dyje paaiškėjo, jog posėdžiui 
buvo pateiktas nesuderintas 
projektas. 

Svarstant nutarimo projektą 
dėl vienkartinių leidimų įvežti 
alkoholinių gėrimų pavyz
džius, Muitinės departamento 
vadovas Valerijonas Valickas 
apgailestavo, jog negalėjo lai
ku pateikti pastabų, kadangi 
jų departamentui projektas 
nebuvo pateiktas. 

Pasak V. Valicko, Finansų 
ministerijos sekretorius prisi-
•pažino pateikęs vyriausybei 
nesuderintą su Muitinės de
partamentu projektą. 

„Aš labai norėčiau, kad atei
tyje dalykai nesikartotų ir 
ministrui nebūtų pateikiami 
pasirašyti dokumentai, nesu
derinti su viena iš tarnybų — 
konkrečiai su Muitinės depar
tamentu. Galbūt asmeniškai 
nuo manęs tiems žmonėms, 
kurie pateikė ministrui pasi
rašyti nesuderintą projektą, 
būtų galima perduoti keletą 
palinkėjimų. Kitą savaitę no
rėčiau išgirsti, ko jūs jiems pa
linkėjui", vyriausybės posė
dyje pareiškė R. Paksas. 

Iškilusius nesusipratimus 

ministerijos turės suderinti 
per penkias dienas ir tik tuo
met pateikti ministrui pirmi
ninkui pasirašyti nutarimo 
projektą. Šio nutarimo pro
jekto esmė — alkoholinius gė
rimus importuojančioms įmo
nėms išduoti vienkartinius lei
dimus, su kuriais būtų gali
ma į Lietuvą įvežti alkoholi
nių gėrimų pavyzdžių. 

Iki šiol muitinio tranzito 
procedūros tvarkoje šioms 
įmonėms nebuvo numatytos 
išimtys — per sausumos pos
tus keleiviams leidžiama įvež
ti tik 0.5 litro stiprių alkoho
linių gėrimų ir 2 litrus vyno iki 
13 laipsnių stiprumo. Per oro 
ir jūrų postus leidžiama įsi
vežti 1 litrą stipriųjų gėrimų 
ir 2 litrus vyno, neribojant jo 
stiprumo. 

Gavę Valstybinės tabako ir 
alkoholio kontrolės tarnybos 
išduotus vienkartinius leidi
mus, įmonių atstovai galės 
įvežti iki 2 litrų kiekvieno pa
vadinimo alkoholinio gėrimo. 
Pavyzdžius bus draudžiama 
parduoti, o praėjus trims mė
nesiams nuo gėrimų pa
vyzdžių gavimo — įmonės im
portuotojos sudaryta komisija, 
dalyvaujant mokesčių inspek
cijos atstovams, turės surašyti 
aktą apie jų panaudojimą ar 
sunaikinimą. 

Seimo pirmininkas ragina 
sparčiau tirti finansines bylas 
Vilnius, sausio 3 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas antradienį per su
sitikimą su generaliniu proku
roru Antanu Klimavičiumi 
paragino sparčiau tirti įsi
senėjusias finansines bylas. 

Seimo pirmininko atstovo 
spaudai pranešimu, susitiki
me buvo sutarta, kad Genera
linė prokuratūra pateiks pa
siūlymus, kaip panaikinti 
(8 ta tymų spragas, trukdančias 
operatyviai ištirti bankų ban
krotų bylas. Ypatingą dėmesį 
ketinama skirti toms byloms, 
kuriose nukentėjo didesnis 
skaičius indėlininkų. 

Seimo pirmininko ir gene
ralinio prokuroro susitikime 
buvo kalbėta apie „Tauro" 
banko, „Aurabanko", sietu
vos akcinio inovacinio banko" 
ir Kauno holdingo firmos by
las. Susitikime taip pat buvo 
kalbėta apie bylų, iškeltų dėl 
elektros energijos tiekimo į 
Baltarusiją bei paskolų, iš
duotų su valstybės garantija, 
išvaistymo bylas. 

Pasak pranešimo spaudai. 
Seimo pirmininkas teigė, jog 
darys viską, kad nuo bylų 
„būtų nupūstos laiko dulkės ir 
kad žmonės, kurie ilgai laukė, 
pagaliau sulauktų teisingumo". 

JAV dienrašt i s paskelbė apie 
branduol inį ginklą 

Karaliaučiuje 

Gruodžio 30-ąją Lietuvos Operos ir baleto teatre iškilmingu koncertu buvo paminėtas Lietuvos operos 80-metis. Kon
certe skambėjo gražiausios arijos iš operų „Traviata". ..Ott'l! ". „Carmen", „Boris Godunov", „Pilėnai" ir kt. operų bei 

Vladimiro GuleviCiaus Elta* nuotr. operečių. Arijas atliko nemažas būrys Operos ir baleto teatro solistų bei svečių. 

Vilniaus savivaldybei neužteks 
lėšų senamiesčio atgaivinimui 
Vilnius, sausio 2 d. (BNS) 

— Vilniaus miesto savivaldy
bė abejoja, ar šiais metais bus 
surinkta reikalinga suma Vil
niaus senamiesčio atgaivini
mui. « 

Vilniaus senamiesčio remon
to darbams šiemet reikėtų 
11.65 mln. litų. Visiems Vil
niaus Senamiesčio atgaivini
mo 2001 metams programos 
darbams atlikti papildomai 
reikėtų dar 25.9 mln. litų. 

Vilniaus senamiesčio atnau
jinimo agentūros vyresniojo 
inžinieriaus Vaidoto Merkio 
teigimu, naujojoje programoje 
pirmą kartą numatytos lėšos 
atskirų kvartalų investicijų 
galimybių studijoms. Šiemet 
jau parengta studija, kurioje 
nagrinėjamos galimybės pri
traukti investicijų sunyku
siam namų kvartalui Liejyk
los gatvėje, 2002 metais ren
giamasi tirti analogiškas gali
mybes Užupio ir Subačiaus 
gatvėse. 

Kaip sakė Vilniaus sena
miesčio atnaujinimo agentū
ros direktorius Gediminas 
Rutkauskas, po šios studijos 
turėtų paaiškėti, ar savivaldy
bei apsimoka parduoti šiame 
kvartale turimus pastatus, 
kokia jų kaina rinkoje, kiek ir 
kokių investicijų reikėtų no
rint suremontuoti šiuos pasta
tus, kokios paskirties jie turė
tų būti. 

Anot Vilniai: s miesto savi
valdybės, palyginti su 2000 
metais, šiemet sumažėjo vals
tybės finansavimas. 

2000 m. sostinės Senamies
čiui tvarkyti iš valstybės biu
džeto bei Privatizavimo fondo 
lėšų buvo skirti 4 mln. litų, iš 
Kelių fondo skirta 2 mln. litų. 
Šiemet programos darbams fi
nansuoti iš Valstybės biudžeto 
bus skirta 2 mln. litų. 

Papildomų lėšų Senamies
čiui tvarkyti savivaldybė tikisi 
gauti, vyriausybei patvirtinus 
šiuo metu rengiamą nutarimą. 

Lietuva neskuba reikalauti iš 
Rusijos sovietų žalos atlyginimo 

Vilnius, sausio 3 d. (BNS) 
— Lietuvos vyriausybė kol kas 
negalvoja skelbti derybų su 
Rusija dėl sovietinės okupaci
jos žalos atlyginimo. Kaip 
trečiadienį rašo dienraštis 
„Respublika", kol kas neaišku, 
kas, kada bei kaip pateiks Ru
sijai išvadas dėl sovietų oku
pacijos žalos. 

Iš pradžių tai daryti buvo 
įpareigota tarpžinybinė komi
sija, vėlesniu potvarkiu tai pa
tikėta Rusijos ir Lietuvos 
tarpvyriausybinei bendradar
biavimo komisijai, kuriai iš 
Lietuvos pusės vadovauja už
sienio reikalų ministras Anta
nas Valionis. A. Valionis dien
raščiui tvirtino, jog „viena iš 
kliūčių gerinti Lietuvos ir Ru
sijos valstybinius santykius — 
ne laiku iškeltas žalos atlygi
nimo klausimas, bet klausi
mas, ar dabar taip staiga ir 
aukščiausiu lygiu reikia reika
lauti atlyginti žalą". Ministras 
taip pat pabrėžė, jog Rusijoje 
šis klausimas labai svarbus. 

Nors SSRS okupacijos žalos 
atlyginimo įstatymas įparei
gojo su komisijos išvadomis 
Rusiją supažindinti iki pra
ėjusių metų lapkričio 1-osios, 
tačiau to nespėta padaryti. 

Užsienio reikalų ministro 
teigimu, vienas iš naujosios 
vyriausybės programos tikslų 
— gerinti santykius su Rusija, 
todėl žalos atlyginimo klau

simą reikėtų kelti labai apgal
votai. 

Kaip žinoma, Rusija griežtai 
neigiamai reagavo į Lietuvoje 
priimtą SSRS okupacijos žalos 
atlyginimo įstatymą. Rusijos 
Užsienio reikalų ministerija 
paskelbė pareiškimą, kuriame 
neigiamas pats Baltijos val
stybių okupacijos faktas. 

Praėjusių metų spalį tarp
žinybinė komisija, vadovauja
ma tuometinės teisingumo 
viceministrės Rasos Budber-
gytės, vyriausybei pateikė 
duomenis, jog sovietų okupaci
ja Lietuvai padarė 20 mlrd. 
JAV dolerių žalą. Žala įvertin
ta, įgyvendinant praėjusią va
sarą Seimo priimtą įstatymą 
dėl SSRS okupacijos žalos at
lyginimo. 

Šiems komisijos skaičiavi
mams pritarė Andriaus Kubi
liaus vadovaujama vyriau
sybė. 

Kaip skelbia dienraštis, nau
jasis ministrų kabinetas šio 
klausimo dar nesvarstė, nes, 
pasak premjero Rolando Pak
so padėjėjos Jolantos Lune-
vičienės, buvo svarbesnių už
davinių — pavyzdžiui, biu
džeto tvirtinimas. 

1992 m. vykusiame referen
dume Lietuvos gyventojai 
išreiškė valią, jog Rusija pri
valo atlyginti sovietų okupaci
jos padarytą žalą. 

pagal kurį už parduotus Sena
miesčio sklypus 10 proc. lėšų 
sugrįžtų Senamiesčiui restau
ruoti. 

Anot pranešimo, papildo
mai gautos lėšos būtų panau
dojamos būtiniausiems objek
tams tvarkyti. Vienas iš jų — 
18 mln. litų įvertintas Gedimi
no prospekto nuo Katedros 
aikštės iki Jogailos gatvės sut
varkymas. 

Vilniaus savivaldybe sena
miesčio atgaivinimo programą 
yra suskirsčiusi į keletą dalių: 
bendruomenės ugdymą, sena
miesčio darbus — pastatų 
tvarkymą, pastatų išorės ir 
stogų remontą, gatvių tvarky
mą, dekoratyvinį pastatų ap
švietimą, projektavimo dar
bus, aikščių, parkų ir kiemų 
tvarkymą. 

* Seimo pirmininkas Ar
tū ras Paulauskas tvirtina, 
jog užsibrėžus gana ambicingą 
darbų programą, Seimui teks 
pratęsti sesiją. Pasak jo, nege
rai, kad Seimo rinkimai Lietu
voje vyksta rudenį. Naujas 
Seimas gauna anos vyriausy
bės parengtą biudžeto projek
tą, todėl nebelieka laiko ką 
nors svarbaus pakeisti, patai
syti, i Elta i 

Vilnius-Vašingtonas, sau
sio 3 d. (BNS) — JAV dienraš
čio pranešimas apie Karaliau
čiuje neva dislokuojamą Rusi
jos branduolinį ginklą sukėlė 
santūrią reakciją Lietuvoje. 

Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius 
pareiškė, kad .,The Washing-
ton Times" pranešimas galėtų 
būti komentuojamas, jei Lie
tuva gautų patvirtinimą, jog 
kaimyninėje Rusijos Kara
liaučiaus srityje išties dislo
kuojama branduolinė gink
luotė. 

Anot jo, Lietuvos žiniomis, 
sausumos būdu Rusijos bran
duolinis ginklas nėra gabena
mas į Karaliaučiaus sritį per 
Lietuvos teritoriją. Oro būdu 
gabenti tokį ginklą, pasak 
krašto apsaugos ministro, 
„yra techninė galimybe, bet 
mes tokio patvirtinimo netu-
rim . 

Pagal užsienio valstybių pa
vojingų ir karinių krovinių ve
žimo per Lietuvos teritoriją 
taisykles, draudžiama per Lie
tuvos teritoriją ir oro erdvę ga
benti branduolinius bei kitus 
masinio naikinimo ginklus bei 
jų komponentus. Anot taisyk
lių, užsienio karinis vežimas 
per Lietuvą vykdomas tik ge
ležinkeliu, bet, kaip teigiama 
taisyklėse, Lietuvos Respubli
kos oro erdvėje gali skraidyti 
užsienio valstybių karo oro 
laivai. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis 
taip pat atsisakė komentuoti 
„The Washington Times" pra
nešimą, kol jis nėra patvirtin
tas. „Tokie pranešimai karts 
nuo karto pasirodo, ir tradicija 
yra, kad, neišsiaškinus ir ne
įsigilinus, mes tokių dalykų 
nenorim komentuoti", sakė A. 
Valionis. Anot jo, „tokie pra
nešimai iškyla 2-3 kartus per 
metus, sujaudina visuomenę 
ir vėl dingsta į nežinią". 

Rusijos ambasada Vilniuje 
atsisakė komentuoti JAV 

Vyriausybė skirs savo atstovą 
Mažeikių naftos" bendrovėje 

Vilnius, sausio 3 d. (Elta) 
— Vyriausybe trečiadienį ofi
cialiai pavedė Ūkio ministeri
jai ministrų kabineto vardu 
pasiūlyti AB „Mažeikių nafta" 
valdybai kandidatą į įmonės 
asocijuoto direktoriaus pava
duotojo pareigas. 

„Mažeikių naftos" asocijuo
tas direktoriaus pavaduotojas, 
atstovaudamas Lietuvos Res
publikos siekiams bendrovėje, 
vyriausybės vardu turės ste
bėti, kaip vykdoma bendrovės 
valdymo sutartis tarp AB 
„Mažeikių nafta" ir firmos 
„VVilliams International Ser
vices Company". 

* Rusijos susivienijimas 
„Gazprom" kiek net ikėta i 
paskelbė Lietuvai skirtas du
jas parduosiąs pigiau nei ža
dėjo: ne už 82 JAV dolerius/ 
1,000 kub. metrų, bet už 79 
JAV dolerius/1.000 kub. met
rų. T.y. tik 1 doleriu brangiau 
nei visą pastarąjį pusmetį. 
Neabejojama, kad tokiu „ėji
mu" „Gazprom" tikisi pelnyti 
Lietuvos palankumą šiemet 
vyksiančiame „Lietuvos dujų" 
privatizavimo konkurse, nors 
oficialiai apie tai dar nekalba
ma. (Eltai 

„Mažeikių naftos" privatiza
vimo sutartyje, kuri buvo pasi
rašyta 1999 m. spalio 29 d., 
numatyta, kad asocijuotą di
rektoriaus pavaduotoją skiria 
„Mažeikių naftos" valdyba, at
sižvelgdama į vyriausybės siū
lymą. Šis pasiūlymas iki šiol 
nebuvo pateiktas. 

Ūkio ministerija pernai ko
vo mėnesį spaudoje buvo pa
skelbusi konkursą užimti 
„Mažeikių naftos" asocijuoto 
direktoriaus pavaduotojo pa
reigas. Tačiau toks,vyriausy
bės įgaliotinis taip ir nebuvo 
parinktas. Iš tikrųjų vyriausy
bė, valdanti 59 proc. ..Mažei
kių naftos" akcijų, susivieniji
mo valdymui įtakos gali daryti 
per savo atstovus stebėtojų ta
ryboje ir valdyboje, tačiau fak
tiškai jų galimybės labai men
kos — viską sprendžia ameri
kiečiai. 

„Williams International" 
yra įsigijusi 33 proc. ..Mažei
kių naftos" akcijų. Pagal galio
jančius įstatymus ši JAV ener
getikos bendrovė savo dalį gali 
padidinti iki 66 proc., tačiau 
yra skelbusi, kad tam tikro
mis sąlygomis gali įsigyti ma
žiau akcijų, bet tiek, kad savo 
rankose turėtų bendrovės kon
trolinį paketą. 

dienraščio pranešimą. „Mes 
nekomentuojame nepatikrin
tos informacijos", sakė amba
sados atstovė spaudai Marija 
Urazova. 

Tuo tarpu Lietuvos Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Alvydas Medalins-
kas sako, kad minėtas rašinys 
yra „nerimą kelianti informa
cija". „Jei tai būtų tiesa, šis 
žingsnis būtų nesuderinamas 
su gerų ir konstruktyvių san
tykių dvasia, kurią Rusija de
klaruoja Lietuvos ir NATO 
atžvilgiu", sakė Seimo narys. 
Jis taip pat pranešė asmeniš
kai kalbėjęs su Rusijos amba
sadoriumi Vilniuje Jurij Zuba-
kov, kuris jį užtikrinęs, kad 
joks branduolinio ginklo per
dislokavimas nėra įvykęs. 

Parlamentaro vertinimu, ne
paisant kartais gąsdinančios 
retorikos, Rusija iš esmės jau 
susitaikė su būsima Lietuvos 
naryste NATO. Pasak A. Me-
dalinsko, Rusija Vakaruose 
turėtų ieškoti bendrininkų, o 
ne priešų, kai jos pačios sau
gumo žinovai ir kariškiai su
pranta, kad pagrindinė grės
mė šiai valstybei kyla ne iš 
Vakarų, o iš Pietų. 

Varšuvoje Lenkijos gynybos 
ministerijos atstovas spaudai, 
pulkininkas Eugeniusz Mlec-
zak sakė, kad ministerija yra 
susipažinusi su JAV dienraš
čio pranešimu, bet neturi jo
kių jį patvirtinančių duome
nų. „Neturime jokio pagrindo 
nuogąstauti", sakė jis. 

JAV dienraštis „The Wa-
shington Times" trečiadienį, 
remdamasis konkrečiai ne
įvardintais žvalgybos šalti
niais, pranešė, kad Rusija, 
priešindamasi tolesnei NATO 
plėtrai, perkelia branduoli
nius ginklus į savo sandėlius 
Karaliaučiuje. 

Baltijos jūros uostamiestyje 
Baltijske yra įsikūrusi svarbi 
Rusijos sausumos ir jūrų pa
jėgų bazė, taip pat ir Baltijos 
laivyno štabas. 

Pentagono atstovas spaudai 
Ken Bacon atsisakė komen
tuoti žvalgybos šaltinių pra
nešimą apie taktinių ginklų 
perkėlimą j Karaliaučių. 

Anot dienraščio, naujų takti
nių ginklų judėjimas buvo pa
stebėtas birželio mėnesį. Pa
sak JAV žvalgybos pareigūnų, 
susipažinusių su ataskaita 
apie šią veiklą, tai ženklas, jog 
Maskva įgyvendina grasini
mus atsakyti į NATO plėtrą 
toliau dislokuojant branduo
linius ginklus. Kokie tai gink
lai, konkrečiai nežinoma. Kai 
kurie gynybos pareigūnai tei
gia, jog greičiausiai tai gali 
būti trumpojo nuotolio raketos 
..Točka" branduolinės galvu
tės. 

Raketa „Točka" sveria 2 to
nas, turi 200 kilogramų trotilo 
užtaisą, skridimo nuotolis — 
15-70 kilometru. skrydžio 
aukštis — iki 26 kilometrų, 
pataikymo tikslumas — 50 
metrų, sprogimo poveikio plo
tas — 7 nektarai. Esant reika
lui, raketose gali būti montuo
jamos branduolines galvutės. 

KALENDORIUS ~ 
Sausio 4 d.: Sv. Elzbieta Seton; 

Arimantas. Arimante, Benedikta <Be-
nė). Hermas. Svitrė. Titas 

Sausio 5 d.: Jonas NVuman. 
vysk . Edvardas. Gaudentas. Gedutė. 
Simonas. Telesforas. Vytautas. Vy
taute. 
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LIETUVJ1J TELKINIAI 
P A L M B E A C H , F L 

ĮSPŪDINGAI PAMINĖTOS SVARBIOS 
SUKAKTYS 

25-erių ir 15-os metų laiko- ruomenė auklėja jau trečią lie-
t a rp i s žmogaus gyvenime ir 
visuomeniniame gyvenime 
įbrežia gilią vagą. Daug darbų 
gali būti atlikta, daug idėjų 
įgyvendinta. Norėdami pažy
mėt i Lietuvių Bendruomenės 
Pa lm Beach apylinkės ir mė
nesinio leidinio „Lietuvių biu
letenio" nueitą kelią, Palm 
Beach LB apylinkes valdyba 
n u t a r ė šias sukaktis iškilmin
gai paminėti . Buvo sudar_ tas 
švenės ruošos komitetas iš: 
pirm. — Vincas Šalčiūnas, 
sekretore — Dalia 'Augūnienė, 
iždininkas — Vytas Kulpa. na
riai — „Dainos" choro vadovas 
muz. Jonas Samoška ir Rim-
gailė Zotovienė. 

2000 m. lapkričio mėn. 19 
d., sekmadienį, Waterford 
viešbutyje, North Palm Beach, 
susir inko lietuviai iš visos pie
tų Floridos, ir svečiai iš toli
mesnių vietovių. J šventę at
vyko naujai išrinktas JAV LB 
Kraš to valdybos pirmininkas 
Algimantas Gečys su žmona 
Terese, JAV LB XVI Taryoos 
na re , JAV LB Kultūros Tary
bos pirmininkė Marija Remie-
nė , Lietuvos Respublikos Gar
bės konsulas Palm Beach, 
Stanley Balzekas. Jr., JAV LB 
Floridos apygardos pirm. Al
gi rdas Dūda, Lietuvių fondo 
ats tovė St. Petersburge ir val
dybos narė . Genovaitė Trenie-
nė , St. Petersburgo klubo ats
tovė Loreta Kynienė, LB Pom-
pano Beach apylin. pirm. Jo
n a s Paškus , Lietuvos Vyčių 
a ts tovas muz. Liudas Stukas. 

LB Palm Beach apyl. pirm. 
Vincas Šalčiūnas pradėjęs mi
nėjimą, tolimesnei šventės ei
gai pakvietė Aliciją Solienę. 
Buvo sugiedoti JAV ir Lietu
vos himnai . Negalint iškilmė
se dalyvauti kun. A. Čepaniui, 
buvęs ilgametis pietų Floridos 
lietuvių klebonas kun. Vyt u-
t a s P ik turna buvo paprašyias 
parašyt i invokaciją, ką jis mie
lai sutiko atlikti. Invokaciją 
perskai tė Vladas Barius. 

P radedan t iškilmes garbės 
prezidiuman buvo pakviesti 
JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Algimantas Gečys, JAV XVI 
Tarybos narė Teresė Gečienė, 
Lietuvos Respublikos Garoės 
konsulas Palm Beach Stanley 
Balzekas, Jr. . JAV LB XVI Ta
rybos narė Dalia Augūnienė, 
JAV LB Floridos apygardos 
pirm. Algirdas Dūda, Vyčių 
atstovas muz. Liudas Stukas , 
LB Palm Beach apyl. pir n. 
Vincas Šalčiūnas. 

Alicija Solienė supažindino 
su iš toliau atvykusiais sve
čiais ir pakvietė JAV L.B 
Kultūros Tarybos pirm. Ma
riją Remienę tar t i žodį. Marija 
Remienė jubiliejaus proga pa
sveikino Palm Beach LB apy
linkę, l inkėdama, kad apylin
kės veikla būtų be pabaigos. J i 
pažymėjo k n d Lietuvių Bend-

tuvių kartą lietuviškoje dva
sioje, dainų, šokių šventės, 
įvairūs kultūriniai renginiai 
yra atliekami visų lietuvių pa
stangomis. Palm Beach LB apy
linkės 25-ių metų sukakties 
proga Marija Remienė įteikė 
žymenis apylinkes visuomeni
ninkams, nusipelniusiems il
gamete veikla. Žymenys buvo 
įteikti: Palm Beach LB apyl. 
steigėjui Jonui Jakubauskui, 
buv. apyl. pirm. Algiui Augū-
nui, Jonui Garlai, Irenai Ma-
nomaitienei už ilgametį va
dovavimą „Dainos" chorui, 
kun. Vytautui Pikturnai, Vin
cui Šalčiūnui, Marijui Sodo-
niui. Žymuo buvo asmeniškai 
įteiktas Vincui Šalčiūnui už 
„Lietuvių biuletenio"' ilgametį 
redagavimą. 

Žodį tarė ir naujai išrinktas 
JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Algimantas Gečys. Savo žody
je jis iškėlė faktą, kad prieš 50 
metų VLIKas paskelbė Lietu
vių Chartą, nes pajuto tau
tiškumo nykimo išeivijoje pa
vojų. Politikai pramatė, kad 
bus svarbu turėti organizaciją, 
kuri puoselės tautinį solida
rumą, ugdys lietuvišką sąmo
ningumą ir kultūrą. Šiandien 
Lietuvių Bendruomenė veikia 
31 kraštuose. Lietuvių Bend
ruomenės veikla apima švieti
mą, kultūrą, socialinę veiklą, 
įvairią pagalbą Lietuvai. Mei
lė Lietuvai paskatino prieš 25 
metus Bronių Aušrotą. Joną 
Jakubauską, Ireną Manomai-
tienę, Zigmą Strazdą įkurti 
LB Juno Beach (vėliau Palm 
Beach) apylinkę. Tie žmonės 
padėjo pagrindus apylinkės 
veiklai ir šiandien galime 
džiaugtis atliktais darbais, su
aukota parama Lietuvai. Lie
tuvių Bendruomenė reikalin
ga ir šiandien, nes laukia dar 
dideli uždaviniai, kaip Lietu
vos pakvietimas į NATO, fi
nansinė pagalba Lietuvai ir 
kt. Svarbu, kad apylinkių 
veikla nesustotų, tad visi tu
rime dirbti, nesikratydami at
sakomybės ir įsipareigojimų. 

Floridos LB apygardos pirm. 
Algirdas Dūda sveikino, linkė
damas sparčiai ir toliau dirbti. 
J is įteikė žymenis už veiklą 
dr. Vytautui Majauskui, Alici
jai Solienei ir dr. Jonui Šalnai. 

BALFo vardu sveikino dr. V. 
Majauskas. Dalia Augūnienė 
perskaitė buvusio Lietuvos fi
nansų ministro Dudėno ir jo 
žmonos Eglės sveikinimą iš 
Vilniaus, ir sveikinimą iš Kau
no M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejaus, bei Lietuvos Dukterų 
sveikinimą. Elena Damijonai-
tienė sveikino Lietuvių kultū
ros muziejaus vardu. Sveikino 
ir Lietuvos Respublikos Gar
bės konsulas Palm Beach 
Stanley Balzekas, Jr.. Lietu
vių fondo St. Petersburgo ir 
apylinkės valdybos vardu svei-

„Dainos" choras, atlikęs programą Juno Beach vykusiame JAV LB Palm 
nio" sukakčių iškilmingame minėjime. Su gėlėmis rankose: dešinėje — 
kairėje — akompaniatorius muz. Liudas Stukas. 

JAV ! B ("iii-i Hc u i i: i v 1 • -i k < • - ir .Lietuvių biuletenio" s-uknkrių iš 
kilmir.i'.-ime minėjime Vinim Soiienei Karlas p.t?vme]ima iteikn .JAV LR 
F;r,r;r!,,s apvK.ft'lo- ĮHI .n VL':r'l :)n<l;i Nuotr A. AuĮfūno 

kino Genovaitė Treinienė, o 
St. Petersburgo Lietuvių klu
bo vardu — Loreta Kynienė. 

Paskutinį žodį tarė Palm 
Beach LB apyl. pirm. Vincas 
Šalčiūnas. Jis apžvelgė Palm 
Beach LB apylinkes nueitą 
kelią. Vincas Šalčiūnas minėjo 
pastangas išlaikyti lietuvišką 
dvasią savo narių tarpe, pri
minė minėjimus, lietuviškos 
vėliavos iškėlimo 16-ojo vasa
rio proga Juno Beach prie 
miestelio mero pastato tradi
ciją, tragiško birželio minėji
mus, savo lietuviškų pamaldų 
turėjimą, „Dainos" choro veik
lą, knygų sutiktuves, koncer
tus ir kitus kultūrinius ren
ginius, gegužines, mėnesinius 
suėjimus „Piccadilly" restora
ne. Nors Vinco Šalčiūno kal
boje buvo ir pesimistinių nuo
taikų, tačiau jis tiki, jog Palm 
Beach apylinkė ir toliau gy
vuos. 

Meninę minėjimo dalį atliko 
„Dainos" choras, vadovauja
mas muz. Jono Samoškos, 
akompanavo muz. Liudas Stu
kas. Choro skaitovai buvo 
Rimgailė Zotovienė ir Povilas 
Manomaitis. „Dainos" choras 
atliko: „Už Raseinių ant Duby
sos" — muz. J . Naujalio, žo
džiai Maironio, „Mergužėle, le
lijėle", — Juozo Bendoriaus 
harmonizuota lietuvių liau
dies daina, „Užtrauksim naują 
giesmę, broliai", — muz. Juo

zo Naujalio, žodž. Maironio, 
„Miškų gėlė", — muz. ir žo
džiai Vlado Paulausko. Vyrų 
ansamblis atliko „Brangiausia 
žemė", — muz. Algimanto 
Bražinsko, žodž. Stasio Žlibi
no. 

Pabaigai „Dainos" choras at
liko muz. Liudo Stuko sukurtą 
naują, labai gražią dainą (žo
džiai Bernardo Brazdžionio) 
„Tėviškės sodai". 

Minėjimas buvo baigtas Dai
nos" chorui ir publikai dainuo
jan t „Lietuva, brangi". Muz. 
Jonui Samoškai ir muz. Liu
dui Stukui buvo įteiktos gėlės. 
Visi išsiskirstė gera nuotaika, 
pasiryžę laukti kito minėjimo. 

Palm Beach LB apylinkės 
25-ių metų ir „Lietuvių biule
tenio" 15-os metų sukakčių 
proga buvo išleistas leidinys, 
pavadintas „Kelias į jubiliejų". 
Leidinys 32 psl., su iliustraci
jomis. Leidinyje atpasakota 
Palm Beach apylinkės veikla, 
atlikti darbai, kultūrinė veik
la, suminėti veikloje pasižy
mėję žmonės, organizacijos, 
mirusieji. Leidinį redagavo 
Vincas Šalčiūnas. 

Dalia Augūn ienė 

S U N N Y H I L L S , F L 

ĮSPŪDINGA KŪČIV 
VAKARIENĖ 

Prieš kalbėdamas apie pas
kutines antrojo tūkstantmečio 
Kūčias turiu pasakyti keletą 
žodžių apio Sunnv Hills lietu
vių bendruomonp. rašomą ma
žąja b., kuriai 2001-ji metai 
suteikė dvi staigmenas: sausio 
30-tą buvo uždarytas Bend
ruomenes 'JAV LB Sunny 
Hills apylinkes) skyrius, o lap
kričio 9-tą - vel atgaivintas 
'apie pirmąjį atveji spaudoje 

rašiau aš, o apie antrąjį — 
prie atgaivinimo daugiausia 
prisidėjęs JAV LB v-bos pirm. 
Algimantas Gečys, kuris pa
skelbė ir naujosios Valdybos na
rių pavardes ' . Visi už LB at
gaivinimą balsavusieji ypač 
apsidžiaugė, kad renginių va
dovės pareigas apsiėmė mūsų 
telkiniui jau daug pasidarba
vusi Alė Žebertavičienė. Savo 
organizacinius gabumus ji pa
rodė ir Šventą 2000-jų metų 
gruodžio 24-tos Kūčių vakarą. 

Temstant rinkomės į Šv. Te
resės parapijos salę. Už baltai 
dengtų, gėlėmis papuoštų sta
lų 77 žmonės (dalyvavo ir 
būrelis svečių) buvom susodin
ti be kokios maišaties, nes vie
tas radome pažymėtas pavar
dėmis. Dalyvių tarpe turėjome 
ir praėjusią vasarą į prelatus 
pakeltą, purpuro spalvos suta
na apvilktą, kleboną Francis 
Szczykutovvicz bei už kelių 
mėnesių 90-metį švęsiantį, 
daugelio patr iarchu vadina
mą, kun. Leonardą Musteikį. 

„Kalėdų baltas džiaugsmas 
atėjo takučiu / Širdis ir žodžiai 
linki palaimintų Kūčių" — 
šiais žodžiais vadovė Alė pa
sveikino susėdusius dalyvius. 
Po jos žodžiu sveikino naujoji 
LB apyl. v-bos pirmininkė Ge
nė Gedminienė. Savo pačios 
šventinius linkėjimus išsakiu
si, ji dar paskai tė iš pačios pa
ruošto, visiems dalyviams iš
dalinto, lankst inuko apie šių 
švenčių prasmę. Baigdama 
perskaitė dalyvauti negalin
čios Anelės Pečkait ienės eilė
raštį „Kūčios". Tada vadovė 
Alė pakvietė mažametį ber
niuką Sian Bagužį uždegti tris 
žvakes: pirmą — už kovose dėl 
Lietuvos laisvės žuvusius par
tizanus, antrą — už sergan
čius a r dėl ki tų svarbių prie
žasčių šiame pobūvy negalin
čius dalyvauti mūsų telkinio 
tautiečius ir trečiąją — už 
2000-siais metais mirusius 
telkinio narius — Antaną Ja 
nonį, Vladą Mikutį ir Stasę 
Mačiulaitienę. Tuomet vadovė 
prašė svečius uždegti po žvakę 
ant kiekvieno stalo. Žvakių 
švieselėms plevenant , Kūčių 
temos eilėraštį iš Lietuvos 
raiškiai padeklamavo Bronė 
Nakienė. Pagaliau nuskam
bėjo sodrus akt . Vinco Žeber-
tavičiaus, irgi deklamavusio 
kalėdinės temos poeziją, bal
sas. 

Pakviestas palaiminti Kūčių 
stalą, kun. L. Musteikis pirma 
užvedė giesmę „Sveikas, Jė 
zau gimusis", pa ts sodriu te
noru giedodamas ir kitiems 
dalyviams padiriguodamas, po 
to sukalbėjo da r keletą maldų 
ir pagaliau palaimino valgiais 
nukrautą stalą. 

Šventintais bal tais paplo
tėliais ir linkėjimais pasidali
nus, buvo gausi pasninko val
gių vakarienė, kuriai patieka
lus sunešė visos telkinio mo
terys, pačios vadovės ir ge
riausios jos talkininkės Onu
tės Peleckienės užsakytus. 

Kaip visada, šis įspūdingas, 
ilgai atmintinas vakaras bai
gėsi lietuviškų kalėdinių gies
mių giedojimu, kuriam vado
vavo muz. Genė Beleckienė. 

Alfonsas Nakas 

Beach apylinkės ir „Lietuvių biulete-
choro vadovas muz. Jonas Samoška. 

Nuotr. J o n o G a r l o s 

D E T R O I T , MI 

N A U J Ų J Ų 2001 METŲ 
SUTIKIMAS 
ŠV. ANTANO 

PARAPIJOJE 

Naujųjų 2001 metų sutiki
mas gruodžio 31 d. buvo su
ruoštas Šv. Antano parapijos 
patalpose. Oras apsiniaukęs, 
šaltokas. Šventė buvo pradėta 
šv. Mišiomis bažnyčioje. Gra
žus būrelis žmonių susirinko 
išklausyti kun. Alfonso Babo-
no aukojamų šv. Mišių ir pa
mokslo. Skaitinius skaitė Bro
nius Valiukėnas. Mišių metu 
muz. Stasys Sližys gražiai gie
dojo ir vargonavo. 

Po šv. Mišių visi dalyviai su
sirinko į parapijos svetainę, 
kur svečiai buvo sutikti ir 
sužavėti nakties tyla ir grožio 
— tūkstančių žibančių žvaigž
dučių. Sidabriniai, balti, mė
lyni ir perliniai šampano bur
bulai plūduriavo padangėje, 
žvaigždės mirksėjo ir sveikino 
visus dalyvius. 

Scenos mėlyną ir sidabrinę 
(metalinę) užuolaidą puošė 
Mykolo Abariaus šiai progai 
sukur tas plakatas su užražu 
— „Sveikiname Šv. Kalėdų 
proga — Naujieji Metai tebū
na sėkmingi — 2001". 

Ant stalų baltos staltiesės, 
ant jų mažesnės lino spalvos 
staltiesiukės, balto marmuro 
ir mėlynos žvakės krištolinėse 
žvakidėse apsuptos „2001 con-
fetti". Spalvingos servetėlės, 
sulankstytos ir surištos su 
mėlynomis ir sidabrinėmis 
juostelėmis. Ne tik salė gra
žiai papuošta, bet ir dalyviai 
puikiai pasipuošę ir maloniai 
nusiteikę šiai ypatingai šven
tei. Nuotaika šventiškai jauki . 

Vakaro programai suma
niai vadovavo Vladas Staškus. 
Jau devyneri metai iš eilės 
ruošiame šį pokylį ir renka
mės šioje salėje palydėti se
nuosius ir sutikti Naujuosius 
metus. Šios sutiktuvės ypatin
gos tuo, kad sutiksime ne tik 
Naują šimtmetį, bet ir pra
dėsim Naująjį tūkstantmetį. 
Praėjusį šimtmetį galima būtų 
pavadinti Lietuvių šimtmečiu. 
Vladas Staškus paminėjo kelis 
istorinius įvykius — spaudos 
atgavimą, nepriklausomybės 
atstatymą, sovietų okupaciją, 
vokiečių okupaciją pakartoti
ną sovietų okupaciją su žiau
riais trėmimais ir pakartotinis 
nepriklausomybės ats tatymas. 
Linkėjo, kad toji nepriklauso
mybė įsitvirtintų, kad tie sle
giantys sunkumai mažėtų ir 
laiko slinktyje išnyktų, kad jos 
žmonės galėtų džiaugtis at
gauta laisve. 

J i s padėkojo parapijos klebo
nui už Mišių aukojimą ir nuo
latinę talką. Padėkojo Naujųjų 
Metų pobūvio ruošimo komite
tui: muz. Stasiui Sližiui, My
kolui Abariui, Algiui Bačkai-
čiui, Albinui Grigaičiui, Regi
nai Janeckaitei, Stefanijai 
Juškienei , Petrui Pagojui, 
Juozui Račiukaičiui, Janinai 
Racickienei, Alfonsui Rimbai, 
Zitai Skučienei, Vladui Staš-
kui, Janice ir Walter Strak-
šiams ir Antanui Strakšiui. 
Padėkojo Reginai Juškaitei-
Švobienei už šventės organiza
vimą. Prieš vakarienę maldą 
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sukalbėjo kun. Alfonsas Babo-
nas. Visi vaišinosi gausiais ir 
skaniai paruoštais karštais 
patiekalais. Nuotaika pakili. 
Visi linksminosi. 

Bendrą dainavimą pravedė 
muz. Stasys Sližys. Buvo 
linksmai sudainuota „Kur gin
tarais nusėtas marių kran
tas", „Tylūs armonikos tonai", 
„Dar nejok", „Sugrįžki, jaunys
te". 

Neseniai iš Lietuvos atvyku
si Zita Skučienė padeklamavo 
Maironio eilėraštį „Jūratė ir 
Kastytis". Humoristiškai pa
deklamavo Puškino romano 
„Žiemos vakaras" išverstą į 
žemaičių kalbą. Publika gra
žiai atsiliepė ilgais plojimais. 

Šokių muziką parūpino Al
fonsas Rimbą. Įvairių tempų 
šokiai, rožių ir sukaktuvinis 
valsas, tango ir polkos links
mino visus. Kad dalyviai ne
liktų ištroškę, Juozas Račiu-
kaitis parūpino gaivinančius 
gėrimus. 

Naujieji 2001 metai buvo su
tikti visų giedamu Tautos 
himnu ir pasveikinti pakelto
mis šampano taurėmis. Kun. 
Alfonsas Babonas, sveikinda
mas dalyvius, palinkėjo Dievo 
palaimos 2001-ais metais. Po 
to vyko asmeniški sveikinimai 
ir linkėjimai. Paskutiniai sve
čiai salę apleido apie 2 vai. 
ryto. 

Rengėjų vardu dėkojame vi
siems talkininkams už rūpes
čius, patarimus ir atliktą mil
žinišką darbą, ruošiant šį sėk
mingą ir ypač parapijai pel
ningą renginį/sutikimą. Dėko
jame tiems, kurie jau devine-
rius metus iš eilės neatsisako 
ir randa laiko talkinti. Padėka 
visiems atsilankiusiems. Nors 
nedidelis mūsų parapijiečių 
skaičius vis mažėja ir daugelis 
yra brandaus amžiaus, jie 
nepasiduoda — aktyviai reiš
kiasi įvairiuose renginiuose. 
Visi jaučiasi lyg viena šeima ir 
dalinasi artimo meile. Šv. An
tano parapija jau peržengė 80 
gyvavimo metus. Daug kas 
matyta, pergyventa per tuos 
metus. Su meile širdyse ir 
malda lūpose prisimename iš
keliavusius į Viešpaties na
mus. Tikimės, kad ir jie dan
guje šypsosi ir dalyvauja kar
tu su mumis šioje šventėje. 

Šaunusis Naujųjų 2001 me
tų pokylis jau praeityje. Vi
siems dalyviams liko malonūs 
šios gražios šventės prisimini
mai. Naujųjų Metų sutikimą 
ruošė Šv. Antano parapija. 
Džiaugiamės, kad ir keli nese
niai atvykusieji iš Lietuvos 
įsijungė ir dalyvavo mūsų 
Naujųjų Metų sutikime. Lin
kime ir lauksime, kad ir vėl 
susirinktume švęsti ir 2002-
ųjų metų sutikimą! 

Regina Juškai tė 
Švobienė 

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

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

4647 VV. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., HJckory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTLJ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽJNAS. M.D., S.C. 
Specia lybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773 -229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 
LINAS SIDRYS, M.D. 

Akių ligos / Chirurgija 
9830 S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge, IL 60415 
Tel. 708-636-6622 

4149 W. 63rd. St. 
Tel. 773-735-7709 

Iš Ir toli 
DŽIAUGIASI 

NAUJAGIMIU 

Ingai Nelsaitei ir Vitui Ru
gieniams š.m. lapkričio 28 d. 
gimė s ū n u s Andrius Ra imun
das . Mažuoju Andriuku labai 
džiaugiasi broliukas Aleksiu
kas , seneliai Angelė ir Romas 
Nelsai , J u r i n a ir Vitas Rugie
niai , tetos — Audra Narbu
t ienė, R e n a t a Paul ienė ir jų 
šeimos, D a n u t ė Rugieniūtė ir 
prosenelė E lena Nelsienė 

B o s t o n , MA. Šv. Petro para
pijoj lapkričio 18-19 d. vysk. P. 
Bal tak is su te ikė Sutvir t inimo 
s a k r a m e n t ą l i tuanist inės ir 
reguliarios mokyklos moki
n iams . Parapi jai vadovauja 
Amerikoje gimęs, Vilniaus 
univers i te te lietuvių kalbos 
k u r s u s lankęs kun. Steponas 
Žukas . 

K u n . J o n a s Riktera i t i s , il
gamet i s New Britain, Connec-
tieut, l ietuvių Šv. Andriejaus 
parapijos klebonas, su laukęs 
75 m. amžiaus pas i t raukė į 
pensiją, tačiau nuolatos ta lk i 
na parapijai, kas sekmadienį 
a t n a š a u d a m a s šv. Mišias lie
tuvių kalba. 



-

TURKIJOS PILIEČIAI 
VOKIETIJOJE 

KAZYS BARONAS 
M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Vokietijoje gyvena beveik 3 
mln. Turkijos piliečių. Daugu
mas jų atvyko Vokietijos eko
nominio gyvenimo klestėjimo 
laikotarpiu, taigi prieš 40 me
tų, statyboms, anglių kasyklų 
ar plieno darbams. Netrukus 
jie pakvietė savo šeimos na
rius, susilaukė prieauglio, ku
ris pradėjo lankyti vokiškas 
mokyklas ir be jokio akcento 
kalba vokiškai, tačiau tvirtai 
laikosi savo tautos papročių. 
Vaikaičiai šeštadieniais veža
mi į korano mokyklas, apri-
šant motinoms ar senelėms 
mergaičių galvutes didžiau
siom skarom, matant tik ži
bančias jų akutes . 

Vokietijos vyriausybė Vokie
tijoje gimusiems užsienie
čiams pasiūlė įsigyti dvigubą 
pilietybę. Šis kvietimas pla
taus atgarsio svetimšalių tar
pe nerado. Viena priežasčių — 
gan aukšta paso kaina. Vi
daus reikalų ministerija nu
tarė ją sumažinti , o gimu
siems nuo sausio 1 d. mokestį 
visiškai panaikinti , pasą pa
teikiant automatiškai , tačiau 
viena sąlyga — tėvai privalo 
ilgesnį laiką gyventi Vokie
tijoje ir pakankamai gerai mo
kėti vokiečių kalbą. Visi vai
kai, gimę 1990-1999 m. laiko
tarpyje, paso turi prašyti vi
daus reikalų ministerijoje ir jį 
apmokėti. Ir šis pasiūlymas 
nerado svetimšalių tarpe at
garsio. Bavarijos sostinėje bu
vo laukiama apie 15,000 pra
šymų, susilaukta tik 2,505. 
Kiolne 772. Reikėtų pažymėti, 
kad turkų žemiau 10 metų Vo
kietijoje gyvena 8,037, prašy
mų susilaukta tik 1,120. Vėl, 
buvusių Jugoslavijos piliečių 
10-mečių vaikų esama 6.497, o 
prašymus padavė 570, Euro
pos Sąjungos valstybių 6.031, 
prašymus Vokietijos pilietybei 
įteikė tik 100. 

Daug priežasčių tam esama. 
Pirmiausia, kaip minėjau, 
aukšta pilietybės kaina, nes 
vokišką pasą reikia apmokėti 
500 markių (227 dol.) kaina. 
Esant keturiems ar penkiems 
vaikams (turkai ir kurdai au
gina gausias šeimas/, susidaro 
graži pinigų suma. O jeigu 
tėvas bedarbis — reikia dėl 
aukšto mokesčio atsisveikinti 
su vokišku pasu. Be to, tėvai 
bijo. kad jų vaikai ar vaikai
čiai atsiskirs nuo savo tėvų ir 
senelių papročių, įsijungs į 
naują Vakarų pasaulio kultū
rą, gyvenimą, moterys ar vy
rai kurs mišrias šeimas. Tik
rovėje, jokios reikšmės neturi 
Europos Sąjungos valstybes 

nario prašymas, kadangi ir 
vaikai turi pilną teisę gyventi • 
ir dirbti Vokietijoje. Miunche
ne gyvena daugiau nei 6,500 
Europos Sąjungos piliečių, ta
čiau vokiečių pilietybei prašy
mus padavė tik 100 vaikų. 

Spėjama, kad panaikinus 
227 dol. (500 markių) paso 
mokestį, padidės ir prašymų 
skaičius. Tačiau dalis tėvų ki
taip galvoja. Esą šeimoje atsi
ras nesantaika, nesklandu
mai, nes pvz., gimę po sausio 
mėn. 1 d. 2000 m., pilietybę 
gauna automatiškai, kai gimę 
tarp 1990 ir 1999 m. turi pilie
tybes prašyti. Vienas turkas 
pareiškęs: mes savo vaikus no
rime vienodai vertinti, neiš-
skirdami vieno dėl jo gauto 
automatiškai paso, vel kito 
vaiko, gauti pasą paduotu 
prašymu. 

Paso klausimu, ypač iš Tur
kijos piliečių pusės, pasirodė 
spaudoje įvairių pasisakymų. 
Tikrovėje. Turkijos piliečiai 
/turkai, kurdai) nelabai integ
ruojasi į Vokietijos gyvenimą. 
Kita kultūra, žmonių mentali
tetas. Taip pat, pas juos yra 
daug neišaiškintų klausimų, 
pvz.. palikimo. Turėdami dvi 
pilietybes, du pasus, jie klau
sia: ar mes gausime Turkijoje 
tėvų. senelių palikimą, pvz. 
nekilnojamąjį turtą, santau
pas banke? Vienas atvejis: Vo
kietijoje mirė turke, turėdama 
taip pat vokišką pasą. Jos no
ras buvęs ją palaidoti Turki
joje. Deja, Turkijos vyriausybė 
atsisakė mirusią priimti į tė
viškės kapines. Tik po kelių 
savaičių diplomatinių pasita
rimų, turke buvo nuskraidinta 
į tėvų gyventą miestelį. O kaip 
atrodo nuosavybės klausimai? 
Ne visi turkai, turėdami dvi
gubą pilietybę turi teisę įsigyti 
Turkijoje nekilnojamąjį turtą, 
ypač prie svarbių karinių 
įrengimų. Be to, tėvams di
džiausią rūpestį kelia vaikų 
tapatybės praradimas. Jų nuo
mone, jie savo tėvų, savos že
mes šaknis gali nukreipti kito 
linkme. Vokietijoje gimę vai
kai jaučiasi vokiečiais, bet 
kartu ir turkais ar kurdais. 
Jie geriau kalba vokiškai kaip 
turkiškai, tačiau visi jie užau
go turkiškoje kultūroje. Atos
togaudami protėvių žemėje, jie 
gina Vokietiją, jos kultūrą, 
ekonominį gyvenimą. Ir vėl — 
atvirkščiai: būdami Vokieti
joje, jie gina savo protėvių 
žemę. O kaip su karine prie
vole — kur turkui ar kurdui 
reikės tarnauti. Manding, di
džiausiu turkų ar kurdų ryšiu 

DRAUGAS, 2001 m. saus io 4 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Neatsilieka ir Lietuva 

ALTo ir JAV KB Krašto valdybos atstovai po susitikimo i>eiiioiite Sėdi iš kaires A. Sakalaite, M. Marcinkienė, 
Krašto valdybos pirm. A. Gečys, ALTo pirm. S. Kuprys, T. Gečiene, S. Dauliene: stovi: J. Polikaitis, P Buchas, 
J Krutulis, S. Dubauskas, V. Motušis, dr. R Kriaučiūnas, J. Gaižutis, J. Ardys, P. Jurkus. 

AR ŠĮMET LIETUVOJE ĮSILIEPSNOS 
POLITINIŲ AISTRŲ LAUŽELIS 

Besibaigiant sena
jam tūkstantmečiui, Lietuvos 
dienraščio astrologas spėja, 
jog „Lietuvos ryto" astrologas 
Naglis Šulija šeštadienį spėja, 
jog premjerui Rolandui Paksui 
metų pradžia bus sunki. Anot 
N. Šulijos, ministrui pirminin
kui bus sunku priimti teisin
gus sprendimus, be to, gali
mas dalykas, pašalinės jėgos 
norės sumenkinti, apjuodinti 
premjero galimybes ką nors 
apskritai daryti. „Jau nuo 
sausio mėnesio bus mėginama 
įrodyti, kad premjeras negali 
susidoroti su savo užduotimi. 
Šie bandymai gali dar kiek su
stiprėti sausio pabaigoje", rašo 
astrologas. 

Nors ir premjerui N. Šulija 
pranašauja nelabai sėkmingą 
kitų metų pradžią, tačiau tei
gia, jog valstybės horoskope 
tuo metu didesnių bėdų lyg ir 
nematyti. 

Anot N. Šulijos, keistoka tuo 

metu bus Marso padėtis, ta
čiau Lietuva kariauti su nie
kuo lyg ir neketina, todėl ti
kėtina, kad žiemą didelių rea
lių problemų premjerui nekils. 

Astrologo teigimu, pavasarį, 
kai gali prasidėti nesklandu
mai finansų srityje, R. Pakso 
atžvilgiu žvaigždės bus išsi
dėsčiusios ne pačiu palankiau
siu būdu. Marso planeta pro
vokuos konfliktus dalykinėje 
srityje. R. Paksas — t ikras 
Dvynių ženklo atstovas. Paty
rinėjęs planetų išsidėstymą 
premjero gimimo metu, N. Šu
lija aptiko, kad ir iki Dvynių 
meto R. Paksui rūpesčių bei 
į tampos nestigs. 

„Premjerui reikėtų išsilaiky
ti iki gegužės mėnesio pabai
gos — tuo metu atsivertų ant
rasis kvėpavimas, padidėtų jo 
autor i te tas , įtaka ir atsirastų 
naujų galimybių", tvirtina N. 
Šulija. 

Astrologas taip pat spėja, 

yra tikyba, kuri kaip ir žydams 
padeda išlaikyti tapatybę. 

Ir Jūsų Europos bendradar
bis, turi prašyti Kanados am
basados Berlyne naujo paso, 
kadangi jo galiojimas yra tik 
penkeri metai. Užpildžius an
ketos klausimus ir patvirtinus 
advokatui, kunigui, daktarui , 
banko vedėjui, taip pat dvi 
nuotraukas, pridedama dar pi
lietybės suteikimo pažyma, 
negaliojantis pasas ir 80 markių 
(apie 36 dol.) čekis. Naujas pa
sas gaunamas po kelių sa
vaičių. Gavus iki 2005 m. ga
liojantį pasą, reikia važiuoti į 

apskrities įstaigas užsieniečių 
sk., prašant Vokietijoje apsi
gyvenimo teisės. Tai eilinis vo
kiškas biurokratizmas, nes 
juk žmona Vokietijos pilietė 
(dukros Kanados ir Vokietijos) 

esu pensininkas, darbo neieš
kau! Uždėjus pase įvairius 
antspaudus, lipinukus, gaunu 
pilną teisę gyventi Vokietijoje. 

Užsieniečiai, ypač Afrikos ir 
Azijos vyrai, norėdami apsigy
venti Vokietijoje sudaro fikty
vias santuokas su vokietėm, 
mokėdami iki 20,000 dol. 

Anksčiau prie mano gimtojo 
Vilniaus miesto buvo įrašomas 
LITH raidės, dabar LTU. Pas
tarosios atitinka vienai Vokie
tijos turizmo įstaigai, matant 
an t lėktuvo sparno LTU rai
des. 

Gruodžio 14 d. spauda pra
nešė, kad policija suėmė du 
vokiečius sąvadautojus. Ta
čiau teisme jauni vokiečiai įro
dė, kad į viešuosius namus jie 
tik atveždavę jaunas lietuvai
tes , kadangi jos gyveno pri
vačiai. 

jog tuo pat metu į žaidimą gali 
įsitraukti nauji žaidėjai. Pa
didės ne tik kadenciją baigu
sio prezidento Algirdo Bra
zausko pretenzijos į valdžią. 
Birželio pradžioje smarkiai 
šoks į viršų ir Seimo pirminin
ko Artūro Paulausko „apeti
tai" valdžiai — gali būti, kad 
jis arba gaus naujų, papildo
mų įgaliojimų, arba kaip nors 
kitaip padidins savo įtaką po
litiniame Lietuvos gyvenime. 

Pasak N. Šulijos, nereikėtų 
pamiršti ir dar vieno politikos 
žaidimo dalyvio — Seimo na
rio, konservatoriaus Vytauto 
Landsbergio. Kitais metais ir 
V. Landsbergio norai, ir gali
mybės daryti įtaką Lietuvos 
politiniam gyvenimui dar bus 
pakankami, o maksimalią jėgą 
jie įgis vasarą, j au po Joninių, 
greičiausiai — liepą. Galimi 
netgi nauji postai, nors metų 
pradžioje atrodys visiškai 
priešingai. 

Apie prezidentą Valdą 
Adamkų astrologas gali pasa
kyti nedaug. Anot jo, kol kas 
aišku tiek, kad vasarą, ypač 
antroje jos pusėje, sustiprės jo 
valdingumas, iniciatyva, iš
augs galimybės. 

Baigdamas astrologines spė
liones N. Šulija teigia, jog Lie
tuvos laukia kupini kovos — 
su objektyviai susiklosčiusio
mis aplinkybėmis ir tarp am
bicingųjų Lietuvos asmenybių 
metai. 

Anot astrologo, gali būti, 
kad visoms audroms praūžus, 
politikos ir ekonomikos peiza
žas gerokai skirsis nuo to, ku
rį galima išvysti dabar. Pozi
tyvus kitų metų bruožas yra 
tas, kad visos blogybės pasiro
dys kaip ant delno, galima ti
kėtis, jog daugelis jų netgi bus 
įvardytos. 

N. Šulija teigia, kad 2002 
metais Lietuvos horoskope at
siras dar vienas ženklas, nu
sakomas žodžiais ..sėkmė, su
sijusi su užsieniu". (BNS) 

Amerikiečių spauda vėl 
skelbia, kad Viduržemio jūroje 
nelegalų t ranspor tą ištiko ne
laime: Gruzijos laivas, vežęs 
nenusta tytą skaičių nelagalių 
imigrantų — pakistaniečių, 
morokiečių. bengladiečių, in
dų, afganiečių — į Graikiją. 
audros metu užplaukė an t 
uolų. Dalis laivo, kurioje, ma
noma, buvo uždaryti pabėge-
iai, nuskendo, iš kitos dal ies 

daug keleivių išgelbėta. 
Tai ne pirmas ir ne paskut i 

nis kar tas , kai girdime apie 
tokias nelaimes. Pernai va
sarą netoli Graikijos nusken
do 24 žmonės, kai juos vežęs 
Turkijos laivas apvirto; Angli
joje kelios dešimtys nelegalų 
užtroško meta l in iame talpin-
tuve: nelegalūs imigran ta i , be
sis tengdami patekt i į Ame
riką, žuvo susisiekimo avar i 
jos metu.. . Tačiau, nepa isan t 
pavojų, kasme t į labiau pasi
turinčius k r a š tu s sugeba at
vykti tūks tančia i žmonių iš 
trečiojo pasaul io k raš tų , iš 
Vidurio ir Rytų Europos šalių. 
J a u išsivystė ir nauja „verslo" 
šaka — nelegalų kon t rabanda . 

Pasirodo, kad ir Lie tuva čia 
neatsi l ieka — vis a t s i r anda 
mokančių pasipelnyti iš kitų 
vargo, išvilioti pasku t in ius 
skatikėlius, už kuriuos žmo
gus, siekiantis sau ir savo 
šeimai geresnio gyvenimo, 
perka viltį. Kaip rašo 2000 m. 
gruodžio 30 d. „Lietuvos ai
das" („Nelegalų kont rabandos 
verslą dengė aukščiausi Lietu
vos pareigūnai"), viena „sky
lė", pro kurią nelegalūs imi
granta i iš Lietuvos pa tenka į 
Lenkiją, į Vokietiją ir k i t as 
Europos šalis, y ra P a b r a d ė , 
kur įkurtas užsieniečių regis
travimo centras . „Paslapt į ati
dengia" (tik kažin kodėl da
bar, nors, be abejo, tai turėjo 
žinoti anksčiau) Užsieniečių 
registravimo centro Pabradėje 
direktorius J . Tuinyla, ku r i am 
šias pareigas 1997 m. gegužės 
mėn. pasiūlė tuomet inis Vi
daus reikalų minis t ras V. Žie
melis. „Būkime atviri , — tei
gia jis s t raipsnio autoriui A. 
Drižiui, — Pabradė — tik tar
pinė grandis šilko kelio" 
punktų, einančių iš Azijos į 
Vakarų Europą". Jo teigimu, 
tiek pasieniečiai, tiek kelių po
licininkai ima kyšius iš per
ėjūnų, net iki 1,000 dol., todėl 
„nemato, kas vyksta pasie
nyje". 

Nors J . Tuinyla s t ra ipsnyje 
nieko naujo nepasako, bet vis 
tik, reikia manyti , jo kal t ini
mai sulauks atgars io a t i t in
kamuose valdžios sluoksniuo
se. Antra vertus , nėra ko ste

bėtis, kad per Lietuvą nusi
tiesė „šilko kelias" 'taip kai 
kas vadina nelegalų kontra
bandą), juk lietuviai taip pat 
randa įvairių ..pabradžių". pro 
kurias galima patekti į Vokie
tiją. Angliją. Kanadą. Ame
riką. Paskutinis XX a. dešimt
metis buvo tarytum naujo 
žmonių pasikeitimo pa.-uiulyjc 
pradžia, kuri nusitęs toli ir į 
XXI šimtmeti . 

Archeologija, antropologija, 
istorija teigia, kad mūsų pla
netoje nuolat vyko gyventoju 
pasikeitimai: iš vienos teritori
jos į kitą, iš vieno žemyno ki
tan. Atrodo, kad žmogus iš 
esmės niekuomet nebuvo sės
lus. J i s nuolat ieškojo naujų 
galimybių, pragyvenimo šalti
nių, geresnių ganyklų, derlin
gesnes žemės. Žinomi keli pe
riodai, kai ištisos gentys-tau-
tos buvo pakilusios iš savo gy
venviečių ir nuklydusios net į 
labai tolimas vietoves. Tai va
dinama tautų krausumosi 
vardu. 

Praeityje gyventojų pasikei
t imus dažniausiai nulemdavo 
gamtinės nelaimės, epidemijos 
(ypač marai), badas, karai, o 
kar ta is visos šios priežastys 
kar tu , nes jos paprastai viena 
žengia koja kojon. Būtų gera 
pasakyti , kad vis tik amžių 
slinktyje tos priežastys išnyko 
arba jų sąrašas sutrumpėjo. 
Deja, taip neatsitiko. 

Praėjusiame šimtmetyje du 
pasauliniai karai ir visa eilė 
„vietinių", valdžių pasikeiti
mai, revoliucijos, rasiniai, et
niniai neramumai iš savo gy
venviečių pajudino nesuskai
čiuojamus puikus pabėgėlių. 
Vieni jų tėvynę paliko karo 
siaubo ar persekiojimų veja
mi, kitus svetimieji prievarta 
išplėšė iš savo namų. kad il
gainiui žūtų lėta tremtinio 
mirtimi. 

Nors mes paprastai Antrąjį 
pasaulinį karą laikome vienu 
didžiausių „tautų kraustymo
si" periodų, vykusių daugiau
sia Europos žemyne 'taigi, 
įjungusių ir lietuvių tautą). 
bet šis skaudus procesas pasi
reiškė kiekvienoje mūsų pla
netos dalyje ir dar tol: gražu 
nepasibaigęs. Tiesa, kai ku
riuos pabėgėlius šiandien iš 
savo tėvynes dažniau išveja 
ekonominiai nepritekliai, ne
gu persekiojimai ar priespau
da, bet ir pastarųjų netrūksta. 
Tik galbūt didžiausias skirtu
mas yra tai . kad dabar tų 
naujų imigrantų užsienis ne
laukia išskėstomis rankomis, 
o ir priėmęs, dažnai įvairiai 
išnaudoja. 

ATSIMINIMAI 
1941-1962 M. 
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pjauna ne vieną medį, reikia iš toli nešti šakas į laužą. 
Pietus valgydavome prie laužo, kas ką turi. Duoną, 
kurią atsinešdavome, persmeigdavome ant šakos ir 
šildydavome, nes būdavo labai sušalusi, o paskrudinta 
lauže labai skani. Brolis Vytas rekarčiais atsiųsdavo 
siuntinį. Man geriausiai tiko lašinukai. Riekutė lašinių 
ir apkepinta ant laužo duona buvo tikras skanumėlis, 
jausdavausi sotesnė. Valgykloje maistas buvo visai be 
riebalų. 

Siuntinius laikydavome „kapterkoj", kad niekas ne
pavogtų. Tai tuščias barakas su lentynomis sudėti 
siuntiniams. Ten dežuruodavo moteris — sargė. Nie
kas daugiau man siuntinių nesiųsdavo. Vytui padė
davo auksinės širdies moteris Jadvyga Stankevičienė 
(mano mamos jaunystės draugė). Broliui pačiam buvo 
sunku, jis dirbo ir mokėsi. Be to, paskui ir mamai rei
kėjo padėti. 

Mes pabėgėlės laikėmės kartu. Ir miegojome ant tų 
pačių narų, ir dirbome kartu. Vanda su Elyte pjovė, aš 
nešiojau. Elytė siuntinių beveik negaudavo, o Vandai 
retkarčiais atsiųsdavo iš Uralo; ten buvo likusi mama, 
broliai ir seserys. Ir jos siuntinyje būdavo vieni saldu
mynai. Gavusios siuntinį visos trys vaišindavomės. 
Mano siuntinyje visada rasdavau Stankevičienės iš

kepto skanaus pyrago. Valgykloje valgydavome 2 kar
tus. Ryte ir po darbo. Peilių, šakučių tuos 3 metus ne
matėme, tokia jau tvarka, o be to, nebuvo ką ir pjaus
tyti. Mėsos mums neduodavo, bet už ta i gaudavome 
labai labai sūrią džiovintą žuvį, kartą per dieną sriu
bos „pachliobkos" ir košės. Kokią tai košę vadinome 
„sinije oči", nes košes virdavo be pieno, be riebalų, tai 
ir būdavo pamėlynavusios. Jei į darbą nueini 8 fcm ten 
dirbi ir atgal tiek pat km, tai viską, ką duoda, suvalgai 
ir vaikštai alkana. 

Didžiausias malonumas būdavo maudytis pirtyje. 
Retkarčiais visą brigadą vesdavo po darbo. O išsi-
maudžius tiesiai į valgyklą. Pirties visada laukdavau, 
man buvo kaip šventė, tik labai nepatiko pirties ve
dėja. Taip ir nesupratau, ar tai buvo moteris, a r vyras. 
Visada su kelnėmis, plaukai trumpai vyriškai pakirp
ti, sprandas vyriškas, o balsas moteriškas. Mes mau-
dydavomės, o ji ar jis vaikščiojo, mus apžiūrinėjo, buvo 
labai nejauku. 

Zonoje buvo maža biblioteka. Aš imdavau knygas ir 
laisvalaikiu skaitydavau, bet šiokiomis dienomis po 
darbo taip pavargdavau, kad greit užmigdavau. 

Man barake iš moterų geriausiai patiko Ona Zavads
kienė. Tai buvusi mokytoja, labai 3auni moteris iš Pa
nevėžio. Buvo našlė, augino dukrą Jū ra t ę . Labai iš
gyveno, kad mergaitė pasiliko be jos globos pas gi
mines. Ji buvo politinė kalinė, kaip beveik visos. Skir
tumas tas, kad vaikščiojo iškėlusi galvą, gyrėsi Lietu
voje šaudžiusi rusus ir stribus. J i nieko nebijojo, nors 
visos „blatniukės" jai grasino. O ji sako: gavau 25 me
tus, kiek man dar gali duoti9 Ir pagaliau visos jos eme 
vengti, vadino, aršiausia fašiste. Ir visų nuostabai, kai 

mirė J . V. Stalinas, Zavadskienę pačia pirmą paleido į 
laisvę, į Lietuvą. 

Man labai patikdavo su ja bendrauti. Ji buvo už ma
ne daug vyresnė, man tarsi atstodavo motiną. Abi vie
na kitai jautėme simpatiją. Ji mane surado po dauge
lio metų. kai grįžau į Lietuvą ir mūsų draugystė dar il
gai tęsėsi. 

Miško kirtime dirbau keletą mėnesių. Nors Birutė 
M. žadėjo mums lengvą darbą, bet dažnai išdroždavo 
pamokslą, kad geriau dirbtume. Turėjome labai gerai 
dirbti, kad mūsų brigada pirmautų. Juk mes lietuvės 
ir turime rodyti pavyzdį kitiems. O kad moterys vos 
velka kojas, grįždamos iš darbo, šito nematė. Aš ban
džiau su moterimis kalbėti, kad jos nesiplėšytų, nes 
vis tiek nieko neuždirba (per mėnesį daugiausia 3 a r 5 
rublius), tik duonos normą gauna, bet man atsakyda
vo, kad sunkus darbas padeda užsimiršti, kitaip išpro
tėtų, vis galvodamos apie 25 metus. Ir moterys dirbo, 
savęs negailėdamos. 

Vieną labai šaltą žiemos vakarą, grįždama iš darbo, 
pajutau, kad mano kojos labai sunkios. Aš vos spėjau 
su visomis eiti. Barake pasižiūrėjau, kas toms kojoms 
yra. Labai nustebau, kad mano kojos buvo ištinusios. 
Moterys liepė eiti į medicinos punktą, bet tikėjausi, 
kad savaime praeis. 

Med. punkte mane apžiūrėjo simpatiška gydytoja. 
Pasakiau, kad visas dienas labai troškina, daug ge
riau, nes valgau kietą džiovintą, labai sūrią žuvį. 
Mums ŽUVĮ duodavo pasiimti į darbą 

Tą pati vakarą mane paguldė i ligonine Ligonine 
buvo zonoje, toks pats barakas, bet kambariuose sto
vėjo ne narai, o lovos 6 Iš ryto nustebau, kai jau kita 

j auna gydytoja mane apžiūrinėjo, o kojos buvo visai 
normalios, t in imas be vaistų praėjo Juk man buvo tik 
21 metai. Ta gydytoja man buvo labai gera. Ligoninėje 
mane išlaikė visą mėnesį. Man nusibodo gulėti, pra
šiausi, kad išrašytų, o ji sako: ..gulėk ir taupyk jėgas. 
t au dar jų prireiks". Grįžtant iš ligoninės, davė pa
žymą, kad man duotų lengvesnį darbą, todėl miško 
kirt ime daugiau dirbti neteko. 

Kai grįžau iš ligoninės, moterys pasitarė ir nutarė 
mane palikti dirbti „dnevalna". t.y. barako tvarkytoja. 
vietoj Kundrot ienės . Jos galvojo, kad man padarys 
paslaugą gerą. Barako tvarkytojai nereikėjo dirbti 
miške, bet darbo ir čia užteko. Grindys buvo neda
žytos, reikėjo peiliu skusti, kad būtų baltos. Kai mote
rys sugrįždavo iš darbo, reikėjo surinkti visus velti
nius. Buvo auluose skylutės, perverdavau su virve, už-
simesdavau a n t pečių ir nešdavau į „sušilką". Veltiniai 
būdavo šlapi, sunkūs , vos panešdavau, o džiovykla 
buvo zonos pakraštyje. įėjus į džiovyklą, reikėdavo 
tuoj užtrenkt i dur is , kad neišeitų karštis. O ten buvo 
t ikras pragaras : baisus karštis ir dvokas, nuo džiū
vančių aulų. Veltinius priimdavo vyras azijietis, juo
das, apžėlusia krūt ine iki puses nuogas ir amžinai 
niūniuodavo azijietiškas dainas. Mūsų žmonės.neper
neštų to karščio, negalėtų ten dirbti. Iš ryto veltinius 
nešdavau visai lengvai, nejausdama jokio svorio. 

Didžiausias darbas būdavo plikyti blakes Lauke už
kurdavo laužą, an t jo stovėjo didelis kubilas su Sande 
niu. I verdanti vandenį reikėjo nešti išardytus narus ir 
panardyti į kubilą, kad blakės išvirtų, tada apversti. 
Kai išverda, nešti kitus iš eilės. Šlapi narai labai sun
kus (B.d. 

'. 
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LIETUVIAI KREPŠININKAI — 
JAUNA, BET DAUG ŽADANTI 

KOMANDA 
Žurnalistas Algis Zapa rac -

k a s netrukus po olimpinių 
žaidynių Sidney (Australia^ 
kalbėjo su „Mavericks" krep
šininkų komandos trenerio 
padėjėju Donny Nelson. kuris 
taip pat buvo toje pačioje po
zicijoje, treniruojant Lietuvos 
valstybinę rinktinę Barcelo-
nos. Atlantos ir Sidney olim
piadai. 

— Visi g e r a i p r i s i m e n a 
m e tą j a u d u l i , pas id idž iav i 
mą ir k a r t u p r a l a i m ė j i m o 
k a r t ė l i už L i e t u v o s ko
mandą , k u r i ą t i k 2 t a š k a i 
s k y r ė n u o s t e b u k l o — per
ga lės p r i e š A m e r i k o s „sva
j o n i ų k o m a n d ą " . T a č i a u ką 
j a u t ė t e J ū s t u o m e t u , ka i 
J a s i k e v i č i u s m e t ė i k repš i , 
b a n d y d a m a s i š lyg in t i re
zu l t a t ą? 

Donn Nelson. 

— Jaučiau pasididžiavimą ir 
baimę tuo pačiu metu. Galite 
suprasti , jog, kaip trenerį, ma
ne buvo apėmę prieštaringi 
jausmai: viena, kad taškų 
skir tumas t a rp lietuvių ir 
„žvaigždžių" komandos mažė
jo, o kita. kad iškilo reali grės
mė, jog tavo treniruojama ko
manda nugalės tavo šalies ko
mandą. Taigi mane buvo apė
męs pasididžiavimas savo jau
nais žaidėjais, kurie žaidė tie
siog puikiai ir privedė rung
tynes iki tokios situacijos, kai 
vienas geriausių mūsų tritaš
kių metėjų metė 3 tritaškius 
metimus, likus 46 sekundėms 
iki rungtynių pabaigos, aš gal
vojau, kad svajonė nugalėti 
išsipildys. 

— K i t o s r u n g t y n ė s , ku
rias l i e tuv ia i p r a l a i m ė j o 13 
t ašku s k i r t u m u amer ik i e 
č iams, „ d e e p e n s t h e key in 
m a t t h u p s ? " I r ta i buvo di
de lė D o n n y Ne l son į taka . 

— Tai komplimentas man. 
Bet manau, kad treneriai te
gali kontroliuoti tik 5-7 proc. 
rungtynių. Visi nuopelnai pri
klauso tiems jauniems krep
šininkams, kurie patikėjo, kad 
jie gali laimėti. Niekada savo 
gyvenime nesu dirbęs su tokia 
susibūrusią ir vieninga ko
manda. Man tai buvo nenusa
komai teigiamas patyrimas. 
Kaip treneris, galiu tik pasva
joti apie tokias situacijas. Pa
sipriešinti visų laikų geriau
sių NBA lygoje žaidžiančių 
krepšininkų komandai, mums. 
kurie savo tarpe turėjome tik 
vieną NBA žaidėją, galima sa
kyti, ir buvo stebuklo išsipil
dymas. 

— J ū s u ž s i m i n ė t e ap i e 
NBA ž a i d ė j u s l i e tuv ių ko
mandoje . V a d i n a s i , n e b u v o 
nei A. Sabon io , nei Ž. II-
g a u s k o , nei beve ik NBA 
žaidėjo A. Karn i šovo . J e i 
gu b e n t v i e n a s jų b ū t ų žai
dęs S idney , a r k o m a n d o j e 
būtų v y r a v u s i k i t a a tmos
fera? 

— Manau, kad taip. Kai ko
mandoje yra tokio kalibro 
„žvaigždžių", dažniausiai ant
raeiliai žaidėjai lieka jų šešė

lyje. Bet mes gana iš anksto 
žinojome, kad šios „žvaigždės" 
nedalyvaus olimpiadoje ir ne
turėsime stipraus užnugario, 
taigi tur ime pasikliauti t ik 
savo jėgomis. Ir todėl visi žai
dėjai nuo pirmo iki dvylikto 
pasitempė, susikaupė ir paro
dė geriausia, ką sugeba. 

— Vienos s v a r b i a u s i u 
r u n g t y n i ų L i e t u v a i b u v o 
p e r g a l ė p r i e š J u g o s l a v i j o s 
r i n k t i n ę . Ar g a l ė t u m ė t e pa 
k o m e n t u o t i š i a s r u n g t y 
nes? 

— Žinoma, šios rungtynės 
buvo labai svarbios. Lietuvai 
siekiant medalių. Be to, grįž
kime į 1995 m. Europos čem
pionatą, kur Lietuva buvo nu
galėta Jugoslavijos, kovojant 
dėl aukso medalių labai prieš
taringose rungtynėse, galbūt 
keisčiausiose, kuriose man yra 
tekę dalyvauti. Buvo nubaus
tas A. Sabonis, techninę pra
žangą gavo Š. Marčiulionis. 
Dėl to mes praradome aukso 
medalius tame čempionate. 
Taigi, šį kartą mes pradėjome 
rungtynes su Jugoslavija, 
turėdami galvoje tą praeitį. I r 
tiesiog ironiška, kad tik keli 
jauni Lietuvos krepšininkai 
buvo žaidę tose Europos čem
pionato rungtynėse. Aišku, 
visi buvo matę jas per televi
ziją, apie jas buvo daug kalba
ma prieš šias rungtynes. Tai 
buvo lyg paskata laimėti šį 
kartą. 

— L i e t u v i a i l a imėjo b r o n 
zą, n u g a l ė j ę A u s t r a l i j o s 
k r e p š i n i n k u s . T r a d i c i š k a i 
t a r p š ių dv ie jų k o m a n d ų 
y r a g a n a d r a u g i š k i s a n t y 
k ia i . Sakys im , 6-ajame d e 
š imtme ty j e l i e t uv iu k i l m ė s 
a u s t r a l a i ž a i d ė L i e t u v o s 
k o m a n d o s sudė ty j e . K o k s 
b u v o a u s t r a l ų p o ž i ū r i s į 
l i e tuv ius , ž a i d ž i a n t p r i e š 
j u o s ? 

— Jūs , aišku, gerai žinote 
šių šalių sporto istoriją — ir 
net kurie lietuviai yra žaidę 
Australijos komandose. O 
1992 m. olimpinėse žaidynėse, 
kur lietuviai kaip Sovietų Są
jungos komanda laimėjo bron
zą, australai labai mus pa
laikė ir dalyvavo, švenčiant 
pergalę. 1996 m. mes dalino
mės informacija ir a ts idūrėme 
priešininkų pusėse, kovojant 
dėl bronzos medalių. Taigi, su
laukus 2000-ųjų olimpiados, 
mes jau turėjome bendravimo 
patirtį, dalinomės informacija 
ir padėjome vieni kitiems. To
dėl lietuviams labai skaudu, 
kad australai nelaimėjo meda
lių, žaisdami savo šalyje. Ži
noma, mes buvome nusiteikę 
laimėti bronzą, bet tuo pa t 
metu buvome nusivylę, kad 
dėl to reikės kovoti prieš savo 
mėgstamą komandą. 

— P i r m o s r u n g t y n ė s , k u 
r i a s l i e t u v i a i ž a i d ė o l im
piadoje b u v o p r i e š I t a l i j o s 
k r e p š i n i n k u s , k u r i e m s j i e 
p r a l a i m ė j o 2 t a š k ų s k i r t u 
m u . K a i p t a i a t s i t i k o ? 

— Reikia prisiminti, kad lie
tuvių komanda yra labai j au
na. Iki šių pirmųjų rungtynių 
mes žaidėme labai gerai. Ma
nau, kad komandoje egzistuo
ja tam tikras nervinis j audu
lys prieš svarbias rungtynes. 
Mes gynėmės labai gerai, bet 
pritrūko dvasinės ištvermės. 
Kai kurie jauni žaidėjai pirmą 
kartą dalyvavo tokios svarbos 
rungtynėse, buvo labai pras
tas pataikymo į krepšį procen
tas. Kartais taip atsi t inka — 
ir geros komandos turi savo 
nuosmukių, ypač kai komanda 
yra tokia jauna. 

— Koks y r a t r e n e r i ų in
dėl is , y p a č J o n o K a z l a u s 
ko, i š i as o l i m p i n e s ž a i d y 
nes? 

S K E L B I M A I 

J O ŽVAIGŽDĖ NEGALI UŽGESTI 

Lietuves krepšinio rinktines Eurelijus Žukauskas (dešinėje) ir Rusijos Igor Kouraėov rungtynių įkarštyje 
N'uotr. Eltos 

— Aš pažįstu Joną j au ilgą 
laiką. Ir labai jį gerbiu. Aš 
manau , kad jis yra vienas ge
riausių j aunų , energingų, ašt
raus proto trenerių ta rp tau t i 
niu mas tu . Visų rungtynių 
planai buvo labai r imta i pa
ruošti ir motyvuoti. J i s — vie
nas tų trenerių, kurie yra tar
si pilnas kompleksas. Netru
kus jis dalyvaus „Mavericks" 
komandos treniruočių stovyk
loje, s iekdamas pagerint i sa
vo, kaip trenerio, kvalifikaciją. 

— Ar y r a k o k i ų n o r s vil
č ių , k a d k a i k u r i u o s iš j a u 
n ų j ų l i e t u v i ų k r e p š i n i n k u , 
ž a i d u s i u S i d n e y , p a m a t y 
s i m e NBA ž a i d ė j ų g r e t o s e ? 

— Šarūno Jasikevičiaus žai
dimas labai pagerėjo: išryškė
jo jo kaip žaidimo vadovo sa
vybės, j is taikl iau mėto į krep
šį, dveji metai rungtyniavimo 
Europoje suformavo jį kaip su
brendusį krepšininką, jis pra
dėjo daryti teisingus sprendi
mus aikštelėje, įgavo pasit ikė
j imo savimi. J i s — vienas tų. 
kurie pa t r aukė NBA agentų 
dėmesį ir gal ime t ikėt is pama
tyti jį NBA treniruočių stovyk
lose. Dar ius Songaila — iš 
ežerų kraš to Lietuvoje. Prieš 
dvejus metus j is man pasirodė 
t ruput į per žemo ūgio, kad ga
lėtų progresuoti . Tačiau jis 
žaidžia t a ip intensyviai ir ta r 
si pamiršdamas viską pasau
lyje. J i s ras savo kelią į NBA. 
nėra abejonių. R a m ū n a s Šiš-
kauskas — jau žaidęs JAV, 
galima jį pavadinti lietuvišku 
Scotty Pipen. J i s turėjo ir pa
kilimų, ir nuosmukių, žai
džiant olimpiadoje. J o ūgis — 
6 7 " , j is labai a t le t iškas , t inka
mas mėtyti t r i t ašk ius , puikus 
gynėjas. Š i škauskas palyginti 
naujokas tarptaut inėje are
noje, bet žaidėjas su ateitimi. 

— K a i p J u m s , k a i p , „Ma
v e r i c k s " t r e n e r i o p a d ė j ė 
j u i , a t r o d o š i s r u n g t y n i ų 
s e z o n a s J ū s ų k o m a n d a i ? 

— Labai optimistiškos prog
nozės. Mūsų komandą galima 
palyginti su Lietuvos krep
šininkais olimpiadoje: daug 
jaunimo, neturinčio finalinių 
rungtynių patirt ies, bet labai 
talentingų. Pirmaisiais metais 
NBA mes laimėjome 20 rung
tynių, antra is ia is — 32, o 
praėjusiais — 40. Taigi, mūsų 
komandos žaidimas nuolat 
gerėjo ir šiais metais tikimės 
dalyvauti finalinėse rungty
nėse. 

— A č i ū už p a s i k a l b ė j i m ą , 
l i n k i m e s ė k m ė s , t r e n i r u o 
j a n t „ M a v e r i c k s " k o m a n d ą 
i r d a u g p e r g a l i ų . 

Spaudai paruošė 
R i t a L a p š i e n ė 

Ne be pagrindo visi didžiuo
j amės didžiojo krepšinio spor
to herojaus Žydrūno Ilgausku 
laimėjimais, nes jo sėkmę lydi 
Lietuvos vardas. Per paskuti
niuosius ketverius metus j is 
pasiekė aukščiausio įvertini
mo ir garbės, ketverių metų 
laikotarpyje Clevelando krep
šinio komandai „Cavaliers" su
teikęs daug svarbių laimėji
mų. Tas atsispindi ir jo nepa
pras ta i aukštame 70 milijonų 
dolerių atlyginime, nors ketve
rių metų tarpe jis net du kar
tu susi laužė koją. bet su Cle-
velendo klinikų specialistų pa
galba, ji sėkmingai sugijo ir 
Žydrūnas galėjo dalyvauti 
rungtynėse . 

Na, štai vėl nauja bėda — 
dvi dienas prieš Kūčias, žai
džiant Floridoje. Ilgauskas vėl 
pa tyrė naują nelaimę — rung
tynių metu jis vienoje kojoje 
pajuto aštrų skausmą ir sku
biai nuskrido į Clevelandą, 
kad klinikose butų ištirta 
skausmo priežastis. Milijoni
nio t i ražo Clevelando dienraš
tyje j is labai dažnai rodomas 
sporto skyriuje, jo nuotraukos 
ta lp inamos su labai iškiliais 
komplimentais . 

Naujai bėdai ištikus, televi
zijos sporto žinių programoje 
buvo daug pasakojama apie II-
gausko laimėjimus ir apgailes
tau jama naujai atsiradusi ne
galia. Dar nėra aišku, ar tai 
vėl naujas lūžis, ar tik buvu
sių lūžių pasekmė. Kūčių ir 
Kalėdų vakaro televizijos 
programose buvo plačiai ko
mentuojami jo laimėjimai ir 
buvo rodoma? jo besišypsantis 
veidas, o sporto komentatoriai 
pare iškė viltį, kad Ilgauskui 

nieko tragiško nenutikę. 
Mes. Clevelando lietuviai, 

labai didžiuojamės jo pasiseki
mais ir laimėjimais, tad tu
rime viltį, kad j is netrukus 
galės grįžti į krepšinio aikštę ir 
joje nešti naujus laimėjimus 
Clevelando „Cavaliers" ko
mandai. Net ir jo t ikrai lietu
višką vardą „Žydrūnas" bei jo 
pavardę ..Ilgauskas" visi ko
mentatoriai teisingai ištaria. 
Stebint spaudą ir televizijos 
žinias, reikia turėt i viltį, kad 
Žydrūno skausmas nėra naujo 
kojos lūžimo pasekmė. 

Aureli ja M. B a l a š a i t i e n ė 

Lie tuvos k a r i u o m e n ę 
ki tąmet k e t i n a m a pradėti 
ginkluoti JAV pagamintais 
šautuvais M-14. kurie bus 
modernizuojami į snaiperinius 
šautuvus. Kaip pranešė „Res
publika", pasak Krašto apsau
gos ministerijos (KAM) Gyny
bos štabo vado pulkininko An
tano Jurgaičio, šiuo metu jau 
pagaminti ir išbandyti keli 
modernizuoti M-14 šautuvai. 
Pasak karininko, perdarytų 
ginklų savybės patenkina 
snaiperių šautuvų reikalavi
mus. Modernizuoti M-14 buvo 
bandyta netoli Kauno esan
čiame atskirojo jėgerių bata
liono poligone. Netrukus snai
perinis šautuvas bus oficialiai 
pristatytas. Pasak pulkininko 
A. Jurgaičio. JAV dovanoti 
šautuvai modernizuojami Lie
tuvoje. Čia gaminami optiniai 
taikikliai, kojelės ir kitos da
lys. Neseniai Lietuvos kariuo
menė buvo suplanavusi įsigyti 
naujų snaiperinių šautuvų, 
tačiau dėl blogo finansavimo 
planų teko atsisakyti. 

* S o c i a l i n ė s a p s a u g o s i r 
d a r b o v i c e m i n i s t r e paskir ta 
buvusi Seimo narė centriste 
Rasa Melnikienė. Naujoji vice
ministre ministerijoje bus at
sakinga už socialinės paramos 
klausimus. 1996-2000 m. Rasa 
Melnikiene buvo Seimo nare . 
dirbo Biudžeto ir finansų ko
mitete, t BNS' 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Ott. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

Wlndow Washers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mus: 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Window Washing. 

Į Tel. 800-820-6155. 

GREIT PARDUODA 

^JJį, RE/MAX 
^ R E A L T O R S 
ofrc(rois»-5K9 
HOME (70H425 -7110 
MOBIL (7731 S9M205 

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

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

lietvamzdžius (gųtters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Dail. R. Zotovienė prie savo paveikslų. 

PRISTATOMI LIETUVIŲ MENININKAI 

/vM:-:;n;is Ilc i ;-k.is t.irp < '!<-v.>l.'iiul<> lirMivių 

Lietuvos Respublikos garbės 
konsulate Palm Beach. Flori
doje, garbes konsulo Stanley 
Balzeko. Jr.. iniciatyva nuo 
naujųjų metų kas mėnesį bus 
pristatomas lietuvių kilmės 
dailininkas. Vienas ar keli iš
rinktojo dailininko paveikslai 
visą mėnesį puoš konsulato 
kambarį, bus galima susipa
žinti su dailininko biografija ir 
kūrybiniais pasiekimais. 

Sausio mėnesį konsulate 
bus pristatyta dailininkė Ri
ma (Rimgailė) Zotovas. 

Rima Zotovas yra tarptauti
niu mastu žinoma menininkė, 
kurios parodos buvo surengtos 
N'ew York, Čikagoje, Detroite. 
Clevelande, Majami bei To
ronte, Kanadoje, Juno Beach 
ir Lighthouse galerijoje, Flori
doje ir Vilniuje, Lietuvoje. 

Rima gimė menininkų šei
moje Lietuvoje. J a i ir jos šei
mai pavyko išvengti Sibiro 
tremties. Rima yra įgijusi 
laipsnį fizinio lavinimo srityje, 
studijavo farmaciją Frankfur
to universitete Vokietijoje bei 
dirbo chemijos srityje būdama 
Čikagos meno instituto stu
dente. Taip pat ji mokėsi Bir-
mingham-Bloomfield menų 
asociacijoje Mičigano valsti
joje. Lighthouse galerijoje Flo
ridoje bei pas privačius profe
sorius W. Green ir V. K. Jony
ną N'ew York. Rima visuomet 
žinojo, kad bus menininkė. 
„Man atrodo, kad esu kūry
bingos prigimties, o menas 
man yra vidinio kūrybingumo 
išraiškos priemonė". 

„Rimos kūrybinga vidinė di
namika aiškiai matosi jos pa

veiksluose, kurie atskleidžia 
jos unikalų talentą", rašo žymi 
meno kritikė Zita Žemaitis. 
Rima buvo ne kar tą apdovano
ta už savo tapybą bei akvare
lę. Nuolatinė jos darbų paroda 
puošia Suvalkijos sostinės 
kultūros centrą Lietuvoje. 
Šiuo metu dailininkės darbų 
paroda veikia J u n o Beach 
Town Center galerijoje. 

LR k o n s u l a t o info. 

APIE D E P R E S I J Ą 

Nustatyta, kad sausio mėne
sį gimę žmonės labiau linkę 
sirgti depresija. Būtent sausį 
gimusios moterys 2,5 karto 
dažniau serga depresija nei gi
musios ki tu metų laiku. Kai 
kurie specialistai mano, kad 
sausio mėnesį gimę kūdikiai 
dar prieš gimimą patiria dau
giau aplinkos pokyčių: trum
pos dienos, motinos patiriama 
įtampa, sezoniniai negalavi
mai — peršal imas bei gripas. 

Depresija gali turėti nepa
geidaujamų padarinių ir padi
dinti osteoporozes riziką. 
Mokslininkai palygino žmo
nių, sirgusių sunkia depresija, 
kaulų tankį su sveikų žmonių 
ir nustatė, kad po dvejų metų 
depresija sirgusių žmonių 
kaulai gerokai susilpnėjo. Tai 
greičiausiai lėmė hormonų po
kyčiai, neleidžiantys kaulams 
atsinaujinti. Tačiau jeigu esa
te linkusi į depresiją, jums 
reikėtų valgyti daugiau pro
duktų, kuriuose gausu kalcio 
ir daugiau vaikščioti. 

, 



DEVYNIOS GALYBES 
BLOGYBIŲ? 

Apie blogybes nesunku kal
bėti, nes jos savaime įspū
dingesnės už gerus reiškinius. 
Sakysim, tai, kad Lietuvos as
tronomai šią vasarą iš Molėtų 
observatorijos besidairydami 
po dangų atrado lig šiol ne
žinotą mažą planetėlę, aste
roidą, — lyg ir nesvarbu. Ir 
kad toji planetėlė gal bus pa
vadinta Lietuvos vardu — lyg 
ir vėl nesvarbu. Kodėl nesvar
bu? Gal todėl, kad orbitoje 
tarp Marso ir Jupiterio skrie
jančią planetėlę, tokią šaltą, 
tolimą, negyvą, „pakrikštijus" 
Lietuvos vardu, toje Lietuvoje, 
kurioje šiandien gyvename, 
niekas nepagerės. Nepadau
gės pinigų. Nesumažės nusi
kaltėlių... 

Taip jau įpratom prie blogų 
žinių — pagrobimų, nužudy
mų, bado streikų, kad jei 
vienądien neišgirstume blogos 
žinios, pasijustume neįprastai. 
Tačiau tai ir negresia. Jeigu 
kurią dieną neįvyktų nieko 
tragiško, plunksnos broliai 
aprašytų kokią nors nuolatos 
esančią blogybę, budinčią 
amžiną negerovę. Prieš keletą 
metų — tądien gal stigo blogų 
žinių — vienas laikraštis pa
skelbė, kad Lietuva yra kre
tinų kraštas. O kretinais tam
pama dėl labai paprastos 
priežasties — kai maisto ra
cione stinga jodo... Aišku ir su
prantama. Valgykim visa
vertį maistą, ir nebūsim kreti
nai. Būsim gyvybingi, darbin
gi, kūrybingi, išradingi ir gal 
net pinigingi... Bet? Negi kre
tinai tuomet dirbo Žemės ūkio 
ir Sveikatos apsaugos minis
terijoje, jei nepasirūpino jo
du, nuo kurio galbūt priklauso 
visos Lietuvos likimas ir lem
tis?.. Turbūt jodas, tiksliau, to 
jodo stygius — ne pati svar
biausia blogybių priežastis. 
Gal įtikinamiau skambėtų: 

esam nelaimėliai todėl, kad 
trūksta šviesos. Valstiečio tro
boje, savivaldybėje, policijoje, 
prokuratūroje, ministerijose, 
laikraščiuose, žmonių vei
duose... Lyg ir įpratome prie 
blogybių, kas bloga — tas do
mina, kas gera — nedomina. 
Bentjau daugumos. Tad belie
ka surūšiuoti blogybes. 

Kriminalinės blogybės: nusi
kaltėlių džiaugsmui, ištuštėjo 
policijos iždas, „uniforminių" 
automobilių bakai apytuščiai, 
o pareigūnai, ypač eiliniai, 
gauna ne algas, o algeles. 

Ekonominės: badautojai gra
sina numirti badu prie Kauno 
„Inkaro", prie Šiaulių „Oru-
vos", bet niekas iš anksto ne
prognozuoja, prie kurios kitos 
įmonės vartų prasidės badavi
mai rytoj. 

Mokyklinės: per mažai va
dovėlių, per daug narkotikų. 

Socialinės: pensininkų, ne
įgaliųjų ir bedarbių — dau
gyn, o dirbančiųjų ir uždir
bančiųjų — mažyn. 

Demografinės: mirštančiųjų 
daugiau negu gimstančiųjų, o 
išvažiuoti į užjūrius ir ne
begrįžti nori vis daugiau ga
baus jaunimo. 

Ekologinės: reikia tvarkyti 
per septynis šimtus didžiausių 
sąvartynų, bet nėra už ką. 

Žemdirbiškos: nusiaubė 
sausra javus, reikia kompen
sacijų, o jeigu javai užderėjo 
itin gerai, vėl galvos skausmai 
— nebėra kur grūdų saugoti. 
O karvė — ar ne nacionalinė 
tragedija? 

Rinkiminės: nė vienas politi
kas ir nė viena partija negali 
iškart įtikti visiems, todėl po
litikai ir politikėliai nė nebijo 
būti blogi. Ir visi premjerai, 
kaip vėliau paaiškėja, vienaip 
ar kitaip negeri buvo. 

Kokių čia dar yra blogybių? 
Rusija arti, o Amerika toli. 
Blogybių, akivaizdžių ar už

sislėpusių, galima priskai

čiuoti devynias galybes. Tos, 
kurių dar nematyti, gali iš
lįsti, kai laikas ateis. Kaip tie 
pelėdgalvio vikšrai, kurie, su
sidarius palankiam klimatui, 
staiga ima pasiutusiai daugin
tis ir graužti pušynų spyglius, 
hektaro, šimtais, tūkstan
čiais... 

Blogybių blogybė, kad apie 
būsimąsias blogybes nepagal-
vojam iš anksto, kad ta blo
gybė neateitų. Bet prognozuoti 
nemadinga. Gal seimūnų, 
ministrų, premjerų kadencijos 
per trumpos, o eiliniam 
žmogeliui rūpi tik apytuštė 
kišenė? Ne visai taip. Bet iš 
kur tas blogybių tvanas? 

Šiemet „Vyturio" leidykla 
gražiai išleido vokiečių ra
šytojo N. Lechleitnerio pa
stebėjimų knygelę „Sielos 
sparnai" (vertė L. Citavičiūtė). 
Iš vieno pastebėjimo: 

„Kažkada aš buvau nešikas. 
Vieną dieną mirtinai pavargęs 
atsisėdau medžio pavėsyje ir 
giliai iš širdies atsidusau: .Ak. 
Viešpatie, jeigu tu man kas
dien duotum nors porą ga
balėlių duonos ir man ne
reikėtų dėl jų taip sunkiai 
plūktis, tai būčiau iki gyveni
mo pabaigos laimingas". 

Matyt, buvau užsnūdęs, nes 
staiga mane pažadino triukš
mas. Netoliese smarkiai grū
mėsi du vyrai, o kai aš pa
bandžiau peštukus išskirti, 
gavau į veidą stiprų smūgį ir 
parpuoliau kraujuodamas ant 
žemės. 

Triukšmą išgirdo tvarkdarys 
ir suėmė abu mušeikas. Pama
tęs šalia mane krauju pasru
vusį, pamanė, kad ir aš iš jų 
kompanijos, ir įmetė kartu į 
kalėjimą. 

Kurį laiką buvau surakintas 
grandinėmis ir kasdien gauda
vau du gabalėlius duonos, už 
kuriuos nereikėjo atidirbti. 

Pagaliau nelaisvė man 
visiškai apkarto. Jaučiau, ko
kiu žiauriu būdu likimas iš
pildė mano troškimą. Vieną 
naktį išgirdau sapne balsą: 
JDabar turi, ko geidei. Tu 
prašei dviejų gabalėlių duo
nos, o ne sveikatos ir laimės". 

Suvokęs savo klaidą, nelai
mingas nešikas atgavo laisvę 
ir nuo tada sau bei kitiems 
linkėjo tik sveikatos ir laimės. 

O kuo čia dėtos lietuvių ne
gandos? Šiandien Lietuvoje 
visi trokšta pinigų, visi dejuo
ja dėl pinigų, vieni dėl jų ba
dauja, kiti per jų perteklių 
pražūsta. Pinigų prašo mokyk
los, ligoninės, mokslininkai. 
policininkai, ūkininkai, bank
rutuojančios įmonės, ūki
ninkai... Iš tuščio biudžeto... 
„Viešpatie, kaip nėr pinigų", 
— atsidūsta kokios žinybos 
vadovas ar verslininkas. Ir 
žiū, ar ne Viešpats jo skundą 
išklauso ir išpildo pačiu ne
tikėčiausiu būdu, blogiausiu. 

Marcinkonių seniūnijoje 
darbingų žmonių per aštuonis 
šimtus, o nuolatinio darbo ne
turi net trys šimtai. Kiti gry
bauja, uogauja, uždarbiauja 
kur įmanoma, bet nekeiksnoja 
ir niekam negrūmoja, nes 
pripratę gyventi tuo, kas yra. 
Patys iš savęs. Įpratę 
džiaugtis savo gyvenimu... 
Kaip ir tie lietuvių atstrono-
mai, kurie norvegų paskolin
tais prietaisais atrado, įžiū
rėjo dar vieną „Lietuvą". N e 
dėl premijos, o iš pašaukimo, 
todėl, kad jie — astronomai, 
ieškotojai, ir žemiškos blo
gybės jiems nesukliudė žvelgti 
į dangų. 

Stasys Stacevičius 
V.L. Nr. 69, 2000 

• Nuoskaudom pasaulis 
kaip amarais aplipęs, nuo ko 
pradėt juos gramdyt: nuo sa
vęs ar kito? 

Katedros aikštėje kuriamas pirmasis Lietuvoje ledo skulptūrų parkas. Iš 
anksto sudaryta vertinimo komisija, vadovaujama Lietuvos Dailininkų 
sąjungos Vilniaus skulptorių sekcijos pirm. Dalios Matulaitis Skulptūros 
buvo vertinamos gruodžio 30 d. G. Žilinsko (Elta) nuotrauka. 

UŽSIENIO KARINIO FINANSAVIMO 
PROGRAMA ATGAIVINTA 

Spalio 24 dieną JAV Senato 
ir Atstovų rūmų konferencijos 
komitetas galutinai patvirti
no Užsienio reikalų finansa
vimą. Remiantis dalyvavu
siais pasitarimuose, tarp ku
rių buvo ir Amerikos Baltų 
laisvės lygos atstovė Anne 
Smith. šiame įstatyme numa
tyta įvairiopa parama Balti
jos valstybėms. Amerikos bal
tų bendruomenėms remiant, 
skirtumai tarp Senato ir At
stovų rūmų buvo išspręsti 
Baltijos valstybių naudai. 

20 milijonų dolerių, kurie 
buvo išbraukti, vėl sugrąžinti, 
įtraukiant ir Senato įstatyme 
įrašytą formulę, kad „ši para
ma pagreitina Baltijos valsty
bių priėmimą į NATO". Sena
toriaus Bingaman pataisa, su
kėlusi tiek susirūpinimo baltų 
tarpe, buvo atmesta. 

Taip pat priimta 5 milijonų 
dolerių sumos parama SEED 
(parama Rytų Europos demo
kratijai) programos rėmuose. 
Vienas svarbesnių Amerikos 
Baltų laisvės lygos tikslų bu
vo SEED programos, kuri bu
vo sustabdyt?, atstatymas. 
Paskirta 3 milijonai dol. tei
sėsaugos sustiprinimui Balti
jos valstybėse, iš kurių bus fi
nansuojamas atidarysimas 
FBI biuras Vilniuje. 

„Šio įstatymo pravedimas 
kaip ir užbaigia sėkmingus 
Amerikos Baltų Laisvės Lygos 
ir Baltų bendruomenių metus, 
pareiškė Valdis Pavlovskis, 
BAFL pirmininkas. Žinoma, 
tai neatsitiko savaime, bet pa
reikalavo daug ir įtempto dar
bo iš Baltų ir jų organizacijų". 

BAFL dėjo daug pastangų 
išgauti SEED programą, tei
sėsaugos paramos finansavi
mą nuo pat 106-ojo Kongreso 
pradžios. Pagrindinė kova 
prasidėjo liepos 13 dieną, kai 
po trijų valandų debatų, At
stovų rūmai nukirto 20 mln. 
dol. karinės paramos Baltijos 
valstybėms. Reikalus dar pa
blogino senatoriaus Bingaman 
(D-NM) įnešta pataisa, ap
sunkinanti Baltijos vastybių 
kelią į NATO. Vos tik sužino
ję apie šiuos įvykius, BAFL 
susirišo su baltų draugais 
Kongrese, Valstybės departa
mente ir Valstybinio saugumo 
taryboje, prašydami atstatyti 
nukirstas karinės pagalbos 
lėšas ir atsikratyti senato
riaus Bingaman pataisos. Be 
to, pradėjome akciją, raginant 
baltus kreiptis į savo senato
rius ir atstovus. Šias pastan
gas labai rėme Kongreso at
stovas Joseph Knollenberg (R-
MI), kuris vadovavo akcijai 

bendrame komitete, Baltic 
Caucus kopirmininkai John 
(R-IL) ir Dennis Kucinich (D-
OH), senatorius Richard Dur-
bin (D-IL), senatorius Slade 
Gorton (R-VVA). Jiems talkino 
Senato ir Atstovų rūmų Už
sienio reikalų pakomitečio 
pirmininkai, senatorius 
Mitch McConnell (R-KY) ir at
stovas Sonny Callahan (R-AL) 
bei kiti atstovai ir senatorių ir 
jų įstaigų darbuotojai. 

Kvietėme ir kitas Baltų or
ganizacijas, kurios irgi prisi
dėjo. Ypač aktyviai veikė 
Amerikos Lietuvių taryba. In
formaciją apie svarstomus įs
tatymus, veiklos patarimus ir 
laiškų pavyzdžius pateikėme 
BAFL Interneto puslapyje 
www.bafl.com. Puslapio re
daktorė, Vija Turjanis, suskai
tė, kad per 1,700 asmenų ap
lankė BAFL puslapius. Taip 
pat BAFL išsiuntė elektroni
nių laiškų bei 270 laiškų sena
toriams, Kongreso atstovams, 
paskiriems asmenims, organi
zacijoms. Baltai buvo prašomi 
paraginti ir kitus, tas smar
kiai padidino dalyvių skaičių. 

Parengtos peticijos buvo iš
dalintos Baltų organizacijoms 
Čikagoje, Clevelande, India-
napolyje, Kalamazoo, Los An
geles, New Jersey. Philadelp-
hia. San Francisco ir Wa-
shington, DC. Surinkta per 
1.500 parašų, kurie buvo pa
siųsti Užsienio reikalų komi
tetų pirmininkams Senate ir 
Atstovų rūmuose bei kitiems 
įtakingiems Kongreso na
riams. 

BAFL dėkoja visiems, pri
sidėjusiems prie šios akcijos, o 
kaip pastebėjo Angelė Nelsie-
nė, viena BAFL direktorių, tai 
buvo didžiausia bendra baltų 
akcija paskutiniame dešimt
metyje. Jos žodžiais tariant: 
„Tai tik parodo, ką mes gali
me atlikti, vieningai dirbda-
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• Šiaulių r. Gruodžio 2 d. 
Kryžių kalno vienuolyne ma-
žesniųių brolių pranciškonų 
iniciatyva buvo surengtas A. 
Peškaičio ir D. Glodenio kny
gos „Šiuolaikinis religingu
mas: naujieji judėjimai ir iš
raiškos formos amžių sandū
roje" pristatymas. Knygos ben-
drautoriai kalba apie pačias 
įvairiausias religines grupes, 
stengdamiesi skaitytoją supa
žindinti su daugiau nei 20 jau 
aktyviai veikiančių ir dar tik 
bandančių prasiskinti kelią 
Lietuvoje religinių judėjimų. 
Knygą rekomenduoja Aukštų
jų mokyklų bendrųjų vado
vėlių leidybos komisija. 

* Vyriausybė devyniems 
mėnesiams atidėjo galutinį 
terminą Ignalinos atominei 
elektrinei pervesti į elektrinės 
naudojimo nutraukimo fondą 
30.8 mln. litų už praėjusius 
metus. Atominė jėgaine tokią 
sumą fondui turėjo sumokėti 
iki praėjusių metų pabaigos, 
tačiau neturėjo pakankamai 
lėšų. Kaip sakė vyriausybes 
posėdyje ūkio ministras Euge
nijus MaTdeikis, atsiskaitymui 
su fondu butų tekę imti pasko
lą ir už ją mokėti palūkanas, o 
tai atsilieptų elektros savikai
nai. Nacionaliniame Ignalinos 
atomines elektrinės eksploata
cijos nutraukimo fonde jau su
kaupta apie 104 mln. Lt. EIU> 
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P. Algis Raulinait is 
Vicepirmininkas ir 

direktorius 

* Naujajame XXI amžiu
je su laukęs pirmojo nauja
gimio, Kaunas vėl aplenkė ki
tus Lietuvos miestus. Sausio 
pirmosios naktį, praėjus vie
nai minutei po vidurnakčio, 
Kauno medicinos universiteto 
klinikose 32 metų alytiškė Egi-
dija Tautkevičienė pagimdė 
3.9 kilogramo sveriančią mer
gaitę. Ir motina, ir naujagimė 
jaučiasi gerai. IEIUI 

A.tA. 
KAZIMIERAS NORVILAS 

Mirė 2001 m. sausio 1 d., sulaukęs 51 metų. Gimė ir 
gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 

Nuliūdę liko: žmona Cathy ir jos sūnūs Aaron ir Dan; 
motina Ona Norvilienė, seserys Gražina ir Liucija su 
šeimomis, broliai Algis, Kęstutis, Stasys ir Vytautas su 
šeimomis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, sausio 4 d. nuo 2 
v.p.p. iki 9 v.v. Modeli laidojimo namuose, 5725 S. Pulaski 
Rd. Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 5 d. Iš laidojimo 
namų 8:45 v.r. velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Kazimieras bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 

Laidotuvių direkt. Richard ir Frank Mode'.ski. 

Tel. 773-767-4730. 

ADOLFUI JELIONIUI 
į Amžinuosius Viešpaties Namus išėjus, giliame 
liūdesyje likusiems žmonai SOFIJAI, dukroms 
GUODAI ir RAMINTAI bei jų Šeimoms ir kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Jonas, Vanda, Saulius, Valytė, Ramoną ir Rimas 
Stankui 

Nenuilstamai savo gyvenimą aukojusiam lituanistiniam 
švietimui 

A.tA. 
Pedagogui 

JUOZUI MASILIONIUI 
mirus, žmoną, mielą PRANĘ MASILIONIENĘ liūdesio 
valandoje užjaučiame. 

Rūtos ir Arūno Udrių šeima 

Zita ir Darius Udriai 

Gintaras Ruzgas 

Elena Ruzgienė 

A.tA. 
BRONISLOVUI UNDERIUI 
į Amžinybę iškeliavus, vienišą likusią jo žmonelę 
ALDONĄ iš visos širdies užjaučiame. 

Emilija ir Aleksandras Pakalniškiai 

Tau ačiū, mokytojau, kad atvėrei langą, 
Kur slypi polėkiai ir išmintis žmogaus. 
Širdin pasėjai gėrio grūdą brangų, 
Kurs auga tartum palaima dangaus. 

Bernardas Brazdžionis 

Žymiam pedagogui, gimtosios kalbos puoselėtojui 

A. t A. 
JUOZUI MASILIONIUI 

mirus, žmoną PRANUTE bei artimuosius šią skaudžią 
netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame. Velionio 
šviesus atminimas niekada neišblės iš mūsų širdžių. 

JAV LB Švietimo taryba 

I 

l 

i » . 

http://www.bafl.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

S u s i t i k i m a s su imigracijos 
advokatu Diego Bonesatti 
vyks sausio 11 d., ketvirtadie
nį, nuo 6 iki 9 val.v. „Seklyčio
je" (2711 \V. 71st Str.). Advo
k a t a s supažindins su naujuoju 
imigracijos įstatymu ir atsa
kys į visiems rūpimus imigra
cijos klausimus. Renginį koor
dinuoja JAV LB Socialinių rei
kalų taryba, vadovaujama Bi
ru tės Jasait ienės. 

Brighton Parko lietuvių 
n a m ų savininkų draugijos me
t inis susirinkimas vyks 2001 
m. sausio 14 d., sekmadienį, 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos salėje (44 ir 
S. Fairfield) tuoj po lietuviškų 
Mišių 11:30 vai. ryto. Bus ren
kamas nario mokestis. Po su
sir inkimo - bendri pietūs. Val
dyba visus maloniai kviečia 
dalyvaut i . 

L i e t u v o s Dukterys prane
ša, kad iki kovo 1 dienos „Na
meliuose", adresu 2735 W. 
71st Str. , bus budima tik tre
čiadieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10 vai.r. iki 
2 vai.p.p. ' 

S k e l b t i 

• Namams pirkti pasko
l o s duodamos mažais mėnesi
n ia i s įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2 2 1 2 West C e r m a k Road. 
Tel . (773) 847-7747. 

Čikagos j a u n i m o sąjun
gai ir Čikagos lietuviams lin
kėjimus siunčia Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso, vyks
tančio šiltoje, saulėtoje Aust
ralijoje, dalyviai. J ie praneša, 
kad kitą susitikimą ruošiama
si surengti Lietuvoje. Lenkijo
je ar Vokietijoje 2003 arba 
2004 metais. Taip pat prane
šama, kad JAV Jaunimo są
jungos pirmininkė bus Daina 
Žemaitaitytė iš Los Angeles. 

Dr. Nell ie i r G e r a r d a s 
J u š k ė n a i , gyvenantys Cleve-
land. OH. Draugo fondo gar 
bės n a r i a i , šv. Kalėdų proga 
Draugo fondui atsiuntė 200 
dolerių, pasiekdami 3.200 do
lerių įnašus. Geriesiems Ka
lėdų seneliams labai dėkojame 
linkėdami sveikų ir laimingų 
2001 metų. 

„ D a i n a v o s " a n s a m b l i s vi
sus kviečia dalyvauti religi
niame koncerte ..Ir šviesa, ir 
tiesa", kuris rengiamas sausio 
14 d. Marąuette Parko Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Koncerto pradžia - 3 vai.p.p. 
Bilietus jau galite įsigyti 
„Seklyčioje", vaikučiams - su
mažinta auka. Ateikite pasi
klausyti gražios religinės mu
zikos ir ramiai pamąstyti apie 
tai, kas art ima jūsų širdžiai. 
Koncerte dalyvaus soliste Li-
jana Kopūstaite-Pauletti, 
„Dainavos"' ansamblis su or
kestrantais, diriguos Darius 
Polikaitis. 

Ga l k a s n o r s važiuoja ma
šina į Kanadą ir galėtų nu
vežti knygų siuntą Lietuvos 
kankinių parapijos bibliote
kai , esančiai Etobicoke, Onta-
rio? Kreipkitės į ..Draugą","į 
Gražiną. 

Z e n o n a s L u k a u s k a s , gyve
nant is Kenosha. WI, St. Džiu
go fondui padovanojo ir at
siuntė keletą pirmųjų Tauti
nių šokių ir dainų švenčių pla
katų, kurie bus nusiųsti 
Lietuvos nacionalinei Mažvy
do bibliotekai. Ja i St. Džiugas 
j au yra padovanojęs didelį lie
tuviškų didžiųjų renginių pla
katų rinkinį. 

Šv. K a z i m i e r o k o n g r e g a 
c i jos s e se rys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupai tė būtų paskelbta pa
laimintąja. Misos bus laiko
mos šį šeštadieni, sausio 6 d.. 
9:30 vai.r. seselių motiniška
me name, 2601 W. Marąuette 
Road. Mišias aukos kunigas 
Michael Boland. Directorius 
Catholic Charities. 

* * * * * * * * 

Ž i e m o s fes t ival is vyks sau
sio 12-14 dienomis Joliet Park 
District Pilcher Park Nature 
Center ir Woodruff Golf 
Course (Gougar Road and U. 
S. 30;. Vyks slidinėjimo varžy
bos, žiemos astronomijos pa
mokos. Sniego senio lipdymo 
konkursas, pasakų sekimas ir 
žiemos arbatos šventė, {ėjimas 
- nemokamas. Informacija tel. 
815-741-7277. 

UNION PIER DRAUGIJA ŠVENTĖ 
KŪČIAS 

Gruodžio 9 dieną beveik 70 
Union Pier lietuvių draugijos 
narių ir svečių susirinko švęs
ti Kūčias. Maloniai buvo pri
imti nauji nariai iš Stevens-
ville. Michianos ir Čikagos. 

Draugijos pirmininkė Vik-
toria Juodgudiene pradėjo 
programą tradiciniu žvakių 
uždegimu. Rūta Augustaitie-
nė, vicepirmininkė, uždegė 
žvakutę už žuvusius Lietuvos 
laisvės kovų part izanus bei 
kar ius : Milda Rudaitytė, ren
gimų vadovė. — Sibiro tremti
nių prisiminimui; Dalia Vit
kienė, sekretorė. — už visus 
mirusius draugijos narius ir 
Rita Puskunigienė. iždininkė, 
uždegė žvakutę sergantiems 
draugijos nariams, kurie ne
galėjo šioje šventėje daly
vaut i . 

Kalėdinę maldą visų vardu 
sukalbėjo Maryte Neniene. 
Sakan t kalėdinius linkėjimus 
buvo laužiami kalėdaičiai ir 
visi pavaišinti tradiciniais 
Kūčių vakarienes patiekalais. 

Po vaišių staiga pasibeldė į 
dur i s naujas svečias — Ka
lėdų senelis! Vaikučiai greit 
subėgo padeklamuoti seneliui 
išmoktus eilėraščius ir padai

nuoti kalėdines- giesmes. Visi 
svečiai įsijungė į giesmių gie
dojimą, ir vaikučiai pasidalino 
Kalėdų senelio atneštą šoko
ladą bei saldainius. 

Gerai, prieškalėdiškai nusi
teikę, dalyvautojai skirstėsi 

namo. linkėdami vienas kitam 
linksmų švenčių. 

Union Pier lietuvių draugija 
rugsėjo mėnesį pradėjo 33-čių-
jų metų veiklą. Apylinkės lie
tuviai, norintys prisijungti 
prie draugijos veiklos, gali pa
skambinti Viktoriai Juodgu-
dienei (tel. 616-469-4826. 
vgudas@aol.com). 

Laima ii- Lukas su Kalėdų seneliu Union Pier K'uiose. 
Ginto J u od gūdžio nuotr 

Union Pier lietuvių drnuuįjos nariai švente Kūčias, lauždami kalėdaičius. ( i into -Juodcudžio nuirti" 

mailto:vgudas@aol.com
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Matulaičio misijoje vykusių Mišių įžangai vaikų choras giedojo naujai išmoktą giesmę ,,N'uo ryto iki auš-

JUBILIEJINĖS VAIKŲ MIŠIOS 
MISIJOJE 

1999 metų Kūčių vakarą, 
buvo iškilmingai atidarytos 
Romos Šv. Petro bazilikos 
„Šventųjų metų" durys, kvie
čiančios atverti mūsų sielos 
duris Kristui. Dievo Sūnui. 
Jubiliejiniais metais vyko 
įvairiausių renginių išryški
nant mūsų gyvybini ryšį su 
Kristumi. Vienas iš tų rengi
nių vyko sekmadienį, gruodžio 
3 dieną, Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje per vaikų 
Mišias. 

Tą sekmadienį rinkosi tikin-

Atiiepiamąja. psalmę skaitė Anta
nas Petkus. 

tys ir ma tė virš a l tor iaus ka
bančius daugiau kaip 400 po
pierinių balandžių. Ant kiek
vieno balandžio buvo užrašy
tas vaiko vardas ir žodžiai už 
ką jis dėkoja Dievui. Balan
džius buvo iškirpę ir paruošę 
Čikagos ir Maironio l i tuanist i
nių mokyklų mokiniai, prižiū
rint seselėms Laimutei ir Ra
mutei. Joms dar padėjo dvi 
draugės — Ofelija ir Grasi lda. 
Buvo pagaminti balandžiai , 
nes norėjosi rodyti solidarumą 
su Kaune įvykusiu II Eucha
ristiniu Kongresu. 

Mišių įžangai vjaikų choras 
pagiedojo naujai išmoktą giesmę 
„Nuo ryto iki aušros". Visi su
sirinkę buvo kviečiami pri tar
ti. Mišias celebravo kapelio
nas Algirdas Paliokas, o su juo 
koncelebravo svečias iš Lietu
vos — kun. Algis Baniulis . 
Prie kunigų prisidėjo ir diako
nas Nerijus Šmerauskas bei 
seminaris tas Gediminas J a n 
kūnas. 

Eucharistijos liturgija šioms 
Mišioms buvo naudota iš II 
Eucharistinio Kongreso vaikų 
dienos. Gailesčio aktą skai tė 
Saulė Grybauskai tė . Darius 
Leitenantas ir Vygantas Kun-
čas. Skaitinį skaitė Algirdas 
Navickas, o Atliepiamąją psal
mę — Antanas Petkus . Evan
geliją skaitė kunigai ir semi

naristai . Visuotinę maldą 
skaitė Matas Čyvas ir Kristi
na Petkutė. Padėką po Komu
nijos skaitė šie choristai: Ado
mas Daugirdas, Nerijus Alek
sa, Daiva Ragaitė, Regina Čy-
vaitė ir Siga Poskočimaitė. 

Kadangi šv. Mišios buvo 
iškilmingos, buvo paruoštas ir 
lankstinukas su seselės Lai
mutės suprojektuotu viršeliu. 
Jono Kuprio ir „Draugo" 
spaustuves dėka viršelis buvo 
netgi spalvotas! 

Kaip praėjo pačios Mišios? 
Puikiai, nors yra sunku tokį 
meilės Kristui parodymą ob
jektyviai įvertinti. Reikia tik 
priimti, kad praėjus 2000 me
tų po Kristaus gimimo Betlie
juje Lemonte susirinko pilna 
bažnyčia Kristaus tikinčiųjų, 
ir visi kaip viena šeima padė
kojo Dievui, kad Jo Sūnus įsi
kūnijo ir pasidarė vienas iš 
mūsų. G R 

Visuotines maidos žodžiu* ta re Matas Čyvas ir Kristina Petkutė. Dešinė
je - kun. A. Paliokas. 

NAUJI METAI PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRE 

Pasaulio lietuvių centras 
pirmuosius naujo šimtmečio ir 
naujo tūkstantmečio metus, jų 
pirmąją diena sutiko dviem 
šauniais pokyliais: paties 
centro, kultūrinių renginių 
komiteto ruoštu sutikimu di
džiojoje sa'ėje ir naujosios 
bangos — brolių Švabų ruoš
tu, dalyviais labai gausiu suti
kimu Lietuvių fondo salėje. 

Su s a n t a r v ė s l inkė j ima i s 

Didžioji, viršutinė salė sve
čius sutiko šventiniais papuo
šimais. Juos per dvi dienas pa
ruošė centro dailės darbų va
dovė Dalia Šlenienė. Apie 160 
sutikimo dalyvių reprezentavo 
centro kūrėjus, jo rėmėjus, ad
ministratorius ir kitus mūsų 
ankstyvesnes „bangos" daly
vius. Nemaža svečių dalis bu
vo neseniai iš Lietuvos atvy
kusieji, kūne kartu su sen
buviais sudaro labai harmo
ningą, draugišką bendriją iš 
visu ..bangu", žengiant i ateitį 
su vienybe ir santarve?. Ska
niai paruošti Aldonos. Šoliu-
nienes patiekalai, vaišes deri
nosi prie vokiečių kapelos mu
zikos, kuri kartais buvo iį 
Bavarijos k.ilnų. 9 kartais la
bai moderni iš Lotynų Ameri
kos ar Ramiojo vandenyno pa
krančių. 

Sulaukus vidurnakčio dvy
liktosios valandos, visus pa
sveikino PLC valdybos pirmi

ninkas Kęstutis Ječius , vi
siems l inkėdamas laimingu, 
sveikatingu metų ir tarpusa-" 
vio santarvės. J is linkėjo iš
tvermės ir ryžto iš laikant Pa
saulio lietuvių centrą senbu
vių ir naujai atvykusių ranko
mis ir lėšomis per a te inant į 
šimtmetį. Sugiedojus Lietuvos 
himną, suskambėjo šampano 
taurės su naujų metų bučkiais 
ir geriausiais linkėjimais, su
simaišius visų stalų svete
liams. Sveikinimai tęsėsi su 
„gastrolėmis" iš vienos salės į 
kitą. labai bičiuliškai bend
raujant. 

Su naująja „banga" 

Apatinę Lietuvių fondo salę 
užtvindė neseniai iš Lietuvos 
atvykusi jaunoji ka r t a , netgi 
su labai jaunomis „atžalomis", 
kurių tėveliai turbūt negalėjo 
vienų namuose palikti . Buvo 
čia keletas ir senbuvių at
stovų, tačiau dominavo gra
žus, žydintis jaunimas iš Lie
tuvos, puošniai apsirengęs, 
maloniai, draugiškai besiel
giantis, ypač šokių metu, tam 
likus mažokai vietos salėje. 
Brolių Švabų šokių muzika, 
palydima jų bei Daivos Guze-
lytes-Svabienės ir Audros Si-
manonytės dainų, galingai 
skambėjo salės skl iautais , juo
se šokinėjant įvairiaspalvių 
šviesų spinduliams. Moder
nios melodijos visus kvietė 

šokti, pokalbius paliekant ki
tai dienai. 

Seniems metams baigiantis, 
trumpą programą atliko Dai
va Guzelytė-Švabienė. o dvy
liktą valandą liejosi šampanas 
su bučkiais ir linkėjimais. Vi
sa salė ir orkestras naujus me
tus sutiko „Ilgiausių metų" 
daina, linkint jų laimingu, 
turtingų ir sveikiausiu Po to 
buvo dainuojama tradicine 
škotų daina .Auld Lang Syne" 
kurios melodiją, gal ir žodžius 
jau suspėjo išmokti naujoji 
„banga". 

Dar senaisiais metais poky
lio svečiai buvo vaišinami įvai
riais gėrimais bare . šaltais už

kandžiais ir karštu, jvairio 
maistu, patiems pasitarnau
jan t . Maistą ruošė „Bravo 
Ltd.", kuriai vadovauja Audra 
ir Rytis Januškos. Saldumy
nai ir kava bei šalti užkan
džiai tęsėsi per visą pokylį, iki 
trečios valandos ryto. 

Labai gerai, kad šiam Naujų 
metų sutikimui buvo pasirink
tos Pasaulio lietuvių centro 
patalpos, tuo lėšomis priside
dant prie centro išlaikymo. 
Pasaulio lietuvių centras visa
da lauks ir priims visas mūsų 
generacijas ir visas „bangas", 
esančias plačioje Čikagos-Le-
monto apylinkėje. 

Bronius Juode l i s 

Muzikantus Virgj (kairėje) ir Kimi Svainis lietuviškos organizacijos į savo 
šventes, gegužines ir pokylius mielai kviečiasi ir vasara, ir ?.iemq. 

Jono Kuprio nuotr 
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